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 :مقدمه

 دل و ازجان بستم سوگندي

 دريا بزرگي به سوگندي
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 صحرا وسعت به

 مقدس شدسوگند شکسته

 را عشق راه میروم من ولیکن

 پابرجاست خسته نفس اين تا

 رگهاست در تاخون

 سوگند اين پاي میمانم من

 خواندي درگوشم آنروزيکه تا

 !ست هاعشق،ممنوع سوگندشکن درقانون

 (نويسنده)

 (اول فصل)

 

 ردنبلندک محض به نگريست دستش در گلهاي به. میچرخید شلوغ درسالن منتظرمادرمدام نگاه

 عزيزترين بلندبسمت هايي قدم با محاراشکهايش براي تالشي هیچ راديدوبي پسرش سرش

 .رفت کسش

 :کشیدوگفت بیرون مادرش ارشیاخودراازآغوش

 انهمست کیاني خانم ياپدرت؟ پسرتم من.روززيباترمیشن روزبه کیاني مادموازل که میبینم

 .مهندس جناب منتظرتن مهمون کلي که کنار بزار رو حاالشیطوني.توعزيزمني: خنديدوگفت

 .برم بايدجايي اول خستم؟االنم میام وقتي نگفتم من مگه مامي -

 مهسابامن.استقبال نیان کردم بخاطرتوراضیشون.اينان خالت فقط نورچشمم کردم شوخي -

 . ماشین تو. نیومداينجا اومداما

 بريدمنب چمدوناروهم بريد کنید لطف شما: گفت مادرش ارشیاروبه.بودند ازفرودگاه حاالديگربیرون

 اوکي؟ میام باتاکسي خودم
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: رابوسیدوگفت مادرش ارشیاصورت. بروخب بري؟بعدا چي؟کجامیخواي يعني: کیاني خانم

 .کنید خواهي معذرت هم ازباباوخاله برم بايد من جان مامي میفهمین

 .مهساچي؟زشته إ -

 سرشپ خواسته تسلیم کیاني خانم معمول دادوطبق تکان ودست. باي رفتم،باي من سرم فداي -

 وطنش سال11بعداز راحت باخیال توانست دادوتازه راننده رابه وادرس گرفت ارشیاتاکسي. شد

 به تدس. سرمیکرد وشبهاراباعکسش رابايادش روزها که بود کسي دلتنگ وطن از بیش.راببیند

 :ورشد غوطه گذشته کردودرخاطرات لمس بودرا ان پالک که زدوصدفي بندگردنش

 .خوشگله خیلي.پیداکردم بزرگي صدف چه ارشیاببین -

 .منه مال من بدش.ديدما من شیداولتوپیداکردي؟میبخ بابا نه -

 :بودگفت گرفته اش گريه که دخترک

 جان نوش ارشیا گردني پس ويک.خودمه مال خودمه مال نمیدمش.میخوادا دلت کتک ارشیاخان

 گردنشان هابه شدوبچه نصف صدف بزرگترها داوري با بودکه گرفته هااوج بچه دعوامیان. کرد

 :گفت بااحتیاط دخترک ارشیاکناردريابودندکه و دخترک. اويختند

 دراورده رقص به را دخترک موهاي بادونسیم بیاعوض؟؟.کوچولوبزرگتره تويه صدف

 أه - .رابوسید پسرک ايستادوگونه هايش پنجه روي ازذوقش دخترک و کرد قبول ارشیاسريع.بود

 ...داده توگواهینامه به هرکسیکه به لعنت

 پخش شادي موزيک درماشین.بود اش گذشته ارشیاازخاطرات اوردن بیرون عامل فريادراننده

 .رافراگرفت صورتش کمرنگ لبخندي.کشید اش گونه به دستي ارشیا.میشد

 .داريد نگه گلفروشي اون خواهشاجلوي اقا اقا –

 مقابلمیز راروي الله گلهاي ي دسته. بود گل يک ي تنهاشیفته رنگارنگ گلهاي انهمه میان ارشیا

 :وگفت گذاشت فروشنده

 .لطفاايناروبپیچید

 :زد خودنهیب به میلرزيدزيرلب وضوح به وپاهايش دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

4 

 

 .نداره انقدرترس که چیدن گل.پسر باش اروم

 تاذي بودندرا بازي لیله درحال که دختراني میکردندوگاهي بازي فوتبال بودپسرها شلوغ محله

 :صدازد را انها از ارشیايکي.میکردند

 میزشا تحسین نگاه وقتي ارشیارفت بسمت.کشید ازبازي دست پسرک. دارم بیااينجاکارت بچه

 :گفت شد تمام قیافه خوش جوان به

 نيشیري ارشیالبخند بفرمايیدامرتون؟ درثاني منم مردخونه میگه مامانم نیستم بچه اوالمن

 :وگفت زدونشست

 کجاست؟ کاظمي منزل میدوني.باشماست حق بله

 داريم؟ دوتاکاظمي محل ماتواين کاظمي کدوم -

 .داره بُري شیشه مغازه همونیکه.مجیدکاظمي -

 یرهخ دربزرگ به ارشیابه. رفت بازيش وپي. اينه:دادوگفت سرارشیارانشان پشت بادست پسرک

 مه محله دراين.بود شده آپارتمان حاال بودکه کوچه ته قبلیشان بودخانه جديدشان خانه شداين

 ازاينکه قبل رافشرد زنگ خواندن ودعا کردن پا اين بعدازکلي ارشیاباالخره. بود پرازخاطره

 کارداري؟ باکي پسرم: اوراترساند سرش ازپشت صدايي دربازشود

 :گفت وهیجانزده ارشیابرگشت

 ...عمومجید؟منم نشناختي

 وارشیارادراغوش جلورفت زدبه درذهنش اي کردوجرقه نگاه رويش پسرروبه به مجیدبادقت

 .کشید

 ...شدي ماشاالمردي ماشاال...شدي چقدربزرگ –

 به گنگي نگاه گهگداري بنظرمیرسیدو پريده رنگ.گذاشت زمین راروي چاي سیني خانم فاطمه

 دلش رسید دخترش عکس قاب به وقتي کردو ارشیارادنبال اقامجیدنگاه. انداخت مي همسرش

 .مهد بخورتازه چايتوهم.کن ساکتي؟تعريف عموجون: دربیاوردگفت حال ان اورااز اينکه براي.لرزيد

 :کندوبالبخندگفت دل ارشیاازعکس
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 .سال11از پس دروطن چايي اولین

 رسیدي کي.جان نوش –

 .امروز همین -

 .بشم مزاحم نمیخواستم میبخشید.بله - جا،اينجاامدي؟ اولین رسیدي يعني –

 رشهمس غره چشم به. میان ديدنت به ايناحتما الله.کردي حرفاچیه؟خوشحالمون اين:خانم فاطمه

 .میکرد منتظرنگاه را ارشیا و نداد اهمیت

 امکان چي؟نه يعني اينا؟ اينا؟الله الله:کرد حالجي راچندباردرذهنش خانم فاطمه حرف ارشیا

 ...محال محاله...ارشیا نکن فکرشم...نداره

 کجاست؟ الله راستي:گفت ضعیفي باصداي

 کجاباشه میخواستي: گفت خانم فاطمه بزندکه حرفي خواست بحث کردن عوض اقامجیدبراي

 .ديگه خودشه خونه مادر؟خب

 نفس.بلندشد ناخوداگاه... يا میکنه زندگي مستقل الله ؟يعني داره معني حرفاچه خودش؟اين خونه

 :اقامجیدگفت روبه.میزد نفس

 متوجه بیام؟من من قراره اصالمیدونست کجاست؟ الله میگه؟ چي فاطي خاله عمو

... .اينوندارما طاقت من...زده زيرقولش الله نگوکه...عمو... بگید توروخداتوراستشوبهم...نمیشم

: گفت فاطمه ارشیاروکردسمت.بود اختیارکرده سکوت امااقامجیدسرافکنده

 .کرده ازدواج الله...الله:فاطمه.... راستشوبگوخاله...شمابگو

 .زد بیرون عزايش خانه از حرفي هیچ بودبي زده حلقه درچشمانش حاالديگراشک

 دهنتوبگیري؟ جلوي تونمیتونستي فاطي –

 نه؟ يا میفهمید بايد چي؟ باالخره اما. پسرمه مثل میدونیکه خودت.نبودم راضي منم بخدا -

 هک نمیگنجید درباورش.میزد پرسه هنوزناامیددرخیابانها بوداماجوان گذشته هم شب 9از ساعت

 ياشکهاوب ان هیچگاه.بود ارزش اوبي براي انقدر يعني.باشد راشکسته وقولشان قسم اش الله

 .نمیکرد رافراموش رفتنش هنگام را الله هاي قراري
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 :میگفت باگريه الله

 ازنتواونجاب میمیرمو تو عشق اينجابه من...میکني فراموش منوهم اسم توحتي میدونم میدونم

 ...میگذروني هاخوش خارجي

 کش خودت به نسبت عشقم به يعني میگي اينجوري.موني مي باقي من والله مني ي الله تو –

 ادهد راازدست اختیارش ارشیاکه. میکرد زمزمه رازيرلب میکردوچیزهايي گريه فقط الله اره؟.داري

 درس چندسالي يه...برما نمیتونم من...الله نکن توروخدااينجوري: گفت گريان بودباصورتي

 وشمبخورفرام قسم...میموني من بخورمال سوگند...میموني انتظارم به بده توقول...میام میخونم

 مزاحم سريپ چند که شبي... میکشید هاپروازمیکردبیشترعذاب گذشته بیشتربه هرچه... نمیکني

 و ارشیا روزعیديکه... بیمارستان میهمان هم شدومدتي بودندوارشیاباانهاگالويز شده الله

 قايا به مطعلق باغیکه خانه... بود قهرکرده بااو دلیل بي روزي چند حسادت از مهسارقصیدندوالله

 ارشیاداغون... کردند راحک نامهايشان اول ان درختهاي برتمام الله بودوارشیابا کیاني

 هچ...بود نداده راه مقدس حريم ان رابه بودوهیچکس الله تنهاجايگاه قلبش.خورده بودوشکست

 اين الوح...زودتربرگردد اش خاطرالله تنهابه نکشیدکه سختیها چه...نبود دلتنگش شبهاوروزهاکه

 چه؟؟؟ اماالله بود پايبندمونده بودعاشقانه بسته که عهدي اوبه...بود پاکش عشق مزد دست

*** 

 ...ها میافته فشارتون.قندوبخوريد اب اين جون خاله -

 هک بگي نمیخواي سپیده: سیماخانم. کرد دادوناله تکان زدوسرش پس را لیوان کیاني خانم

 ...مامان:گفت اعترض مهسابا نکرده؟ دخترروفراموش ارشیاهنوزاون

 خونه کو؟تومرداين ارشیام: گفت باناله علي همسرش روبه کیاني خانم.کرد راترک سالن سیماخانم

 میزني؟ قدم جلومن پسرت پیداکردن عوض اي

 ...توء ازدست میکشم هرچي نگوکه هیچي ديگه شما -

 پسرتونديدي يدونه سال 11 نزديک که عاطفس تقصیرتوبي چیکارکردم؟هان؟همش من مگه –

 شدت اش گريه وبه...غرغرکن وايساسرمن نیازداره پدرش حرفاي به که انگارحاالم انگارنه

 .بخشید
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 رو لهال قضیه بش گفت زد زنگ مجید کردم؟االنمکه اونوردنیاخرجش خانم؟کم ديگه کنم چیکار –

 .سالشه 52نیست که بچه.میکنن پیداش فرستادم رو ها بچه که منم.رفت و شد ناراحت گفتیم

 خدايااگه تهرانوبلدنیس ديگه اونکه... سالشه 52پسرت اقا.همینه نکردي پدري میگم وقتي –

 ...داش دوست روخیلي الله اخه.کنم توسرم خاکي چه بیادمن سربچم باليي

 قرارنشدبگي؟ کرده؟مگه ازدواج الله نگفتي بش چرا –

 دلم اللست هاي عکس از هنوزپر خونش ديديم وقتي آخرم،اما توسفر بگم خواستم -

 .اونجا میره میدونستم چه امروزم...نیومدبگم

 اقاي. کرد اعالم را خود مرخصي اي گزنده لحن وبا پايین امد اماده سیماخانم

 ...خواهرزن میبرين تشريف حاالچرابادلخوري:کیاني

 که خواهرم بچه ديدن اينجابراي بودم اومده من ولي.چیزممنون همه بابت –

 .ديره بلندشوبريم مهسا. معشوقشون پي اقامارونديدگرفتنورفتن

 ازفروريختن ترس علت به وهمسرش. داشت هنوزادامه کیاني خانم هارفتندوبیقراري مهمان

 .نداد وبیمارستانهاخبري پاسگاه به ابرويش

*** 

 در او تدريس سال اولین میفشرداين دستهايش رامیان سرش الله.بود شده غرق درهمهمه کالس

 ابهر نقاشي باتجربه همچومعلمي نفس به اعتماد با وجود اين با اما بود دخترانه راهنمايي مدرسه

 رخانمصب ي کاسه کم بودندوکم بودبسیارشیطون دبیرآن االن کالسیکه میداد هادرس اولي پايه

 :گفت بلندي میززدوباصداي باخودکارروي.لبريزکرد کاظمي

 :هاگفت ازبچه يکي. رفت سرم ديگه بسه

 اش خودخنده که الله. شد منفجر درکالس خنده وبمب.برسونین بش کجارفت؟سالم اجازه خانم

 .انداخت راپايین بودسرش گرفته

 نشديکه؟ معطل.شلوغ سرم خیلي جون ببخشیدالله -

 .بابابیخیال نه -
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 .کارتوبگو:معاون خانم

 :گفت مديرمدرسه شکوري خانم بزند امدحرفي تا الله

 خیلي چرا؟چون. بکنه رو اولي کالس اين چغولي امده باز که نداره پرسیدن گرامي ناظم

 روزمادرپدرش هر... بوده اي زلزله میخوندچه درس اينجا خودش کاظمي اين بپرس ازمن.شیطونن

 ام بفهمه اولیاسرکنه بزاربااين کن ولش.میکرد عاصي همرو... میداد تعهد هرهفته.بودند مدرسه

 .خودش واسه بوده اتیشي پارچه يه بله.میکشیديم عذابي چه اونموقع

 .زده خجالت هم بودوالله شده سرخ ازخنده که معاون خانم

 هبودک ايستاده همکارش ومنتظر شد خارج که بودازدرمدرسه گرفته رادردستش نقاشي هاي بوم

 بجوا هنگام و ثمربود بي تالشش اما نیوفتد ها کردبوم پربودسعي دستش خورد زنگ همراهش

 .شدند برزمین هانقش بوم موبايلش دادن

 یفشدرک راکه گوشي.خدافظ باشه باشه.....خب خیله.......بگو خوبه......نمیادبلندتر صدات.......الو –

 که نگاه مهربان ايه دست ان صاحب به.گرفته سمتش هارابه بوم راديدکه دستي گذاشت

 .راديد کردمادرش

 دخترم؟ خوبي سالم –

 رماد کلمه.مادر اصطالح به خانم عجب چه: الله.میزد حرف او هابا بعدازمدت بودکه خانم فاطمه اين

 .کرد ادا راباطعنه

 .مهمه خیلي.الله بزنم حرف باهات بايد –

*** 

 اي باچهره افتادکه پسري به نگاهش راتمیزمیکردکه کوچک پارک دست جاروبه سال مردمیان

 گند روبه جامعه که همینان.الاالهلل:گفت زيرلب است رفته خواب به صندلي برروي اشفته

 وش بیدار... بلندشو نیست که بابات اينجاهتل شوجوون بلند –. ارشیا به زد وباحرص.میکشن

 دنشب تمام در نشست صندلي روي و بلندشد.ديد را مرد و کرد باز نیم را ارشیاچشمانش... ديگه

 :رامالیدوگفت چشمانش.بود هیچ قلبش زخم درمقابل درد میکردامااين احساس خوبي رابه درد

 پدرجان؟ بله
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 .میکردم ادمت بودم بابات اگه من اوووو -

 :ارشیاپوزخندزدوگفت

 .نبود وضعم اين شماداشتم مثل پدري شايدمن میگین راست

 الح به انگاردلش پیرمردکه. کشید دل ازته وآهي. بمونه رودلم چي همه بايدحسرت من فکرکنم

 :بودگفت ارشیاسوخته

 کردي؟ نجسش کثافتکاريا اين به که نیست قدوقامت اين چراپسرم؟حیف اخه

 ولي ردمک اشتباه انتخابم شايدتو. میزاشتم تنهاش وقت شايدنبايدهیچ.بود شايدحقم نمیدونم -

 بشه پژمرده من گل چي؟اگه قدرشوندونه اون چي؟اگه نباشه خوشبخت اگه بود؟ من دست مگه

 چي؟ پرپربشه اللم چي؟اگه

 ارشیاازدنیاي...داره درمون دردت اين...معتادي نکرده خداي فکرکردم من...عاشقي پس اهان -

 :شدوگفت خودخارج

 :وگفت ارشیانشست پیرمردکنار چي؟

 راترک ارکپ حرفي هیچ بلندشدوبي نشست لبخندتلخي برلبهايش ها؟.ديگه يکي نشد اين پسرم

 .کرد

 به میتاه اوبي اما.بود کرده جلب خود به آشفته اي وقیافه وکثیف برهنه راباپاهايي عابران همه نگاه

 نديروزباهزارا بودکه ايستاده اي خانه جلوي حال.پیمود رامي پرتمسخرمقصدش و متعجب نگاهاي

 .میکرد کجي دهن او به خانه آن بودواالن گذاشته پابه امید

 مادرتوهم هم نبود درست کارت بود نزاشته روهم چشم ديشب مامانت خونتون به زدم زنگ -

 .کردي پدرتونگران

 :مجیدباتمسخرگفت ارشیادرجواب

 خبرنداده؟ بیمارستانا و پاسگاه به آبروش ترس از ديشب حتما. بوده نگرانم بابايي پس إ

 :گفت اش ساله چندين ازدوست دفاع اقامجیدبراي

 ر؟دکت بري نمیخواي مطمئني چطوره؟ پاهات راستي.بود فرستاده دنبالت خودش.اينطورنیست
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 .سطحیه خراش يه.نیست چیزي.خوبه نه -

 ...نمیکنن رحم هم کفش به خبرا ازخدابي ببین –

 .میخوام چیزمعذرت همه واقعابابت عموجون

 چیکارا الله تاحاال رفتم که موقع ازهمون.اينجام االن همین واسه.همچیوبدونم میخوام عمو –

 .بدونم باشم داشته حق فکرمیکنم کرده؟

 .داري حق اره –

 زيرچشماش.نداشت رو گذشته انرژي و شیطنت اون نبودديگه الله اون توديگه بعدازرفتن الله

 لطف هب تاالله گذشت همینجوري. بود الغرشده خیلي بچم.نمیداد اهمیت درساش به.بود گودافتاده

 فتنشر دانشگاه بود چیزا همین نقاشي.بودهنر چي رشتش نمیدونم درست. شد قبول دانشگاه خدا

 ندب زيادتوخونه دختروپسربود باهمکالسیاش بود برگشته اش روحیه.شدنش بودباعوض مساوي

 لهال دوسال بعديکي تااينکه.میکرديم خواستگاراشوجواب ي همه تو بخاطر هم منومادرش. نبود

 تهگف نه بش اي دفعه چند الله اينکه مثل.بود دانشگاهش ازاستاداي يکي.خواستگارداره گفت

 ريبايس سنتي خانواده يه.نبود معمولي خونواده ازيه مبین.بوده جذاب الله واسه اون اماپافشاري

 .مسخره رسومات

 یازنشار ايداالن ساده چه شما:میگفت نکرد قبول کنیم نظرشوعوض که کرديم هرکاري منوفاطي

 وادشخان بوداما پسرخوبي مبین خدايیش.نشديم حريفش. چرابايدفداشم من داره هم بچه گرفته

. اللس اب حق فکرکرديم ماهم نگفتن بما چیزي پدرمادرتم.عقدمیکنن اونا. بودند ببخشیداعتیقه

 وجلويبدبخت مبین جون به میافته بوده الت شرو که الله ازخاستگاراي يکي نامزديشون ي تودوره

 هبیو يجورايي فايده؟اللم چه رسیدنداما اعمالشون سزاي به نامردا.میزنن چاقو دخترم چشماي

 .بود شده

 اشتهد وبرادرشوهربزرگي میشه بیوه خانواده تواون عروسي اگه بودکه اين الماسیا ازرسومات يکي

 ...بايداونوعقدکنه متاهل مجردچه چه باشه

 :مجید حرف ارشیاپريدوسط

 :گفت مجیدغمگین برادرشوهربزرگترداره؟ الله که عمونگین

 :گفت بالکنت.وارفت ارشیابودکه واين. اتفاقاداره چرا
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 خب؟...خ...خ

 مثالاالن مجرده اما مغروره تودارو بوداين مهربونوفروتن که مبین نويدبرعکس اسمش -

 يا دفعه چند. حساسه الله چراروي نمیدونم ولي نداره دوسش معلومه رفتارسردش از.نامزداللس

 .کرده گردوخاک هم

 .کردن سکوت اماجفتشون همونمیخوان الله وهم اون هم

 هک شده باعث بزرگشون عموي واون ها الماسي به نمیادواعتراضمون خوشمون نويد از منوفاطي

 هامروزرفت فاطي ولي... ندارم خبري وازش اينجا منم تواينجايي که حاالم. قهرکنه باهامون دخترم

 .ببینتش

 گاههیچ الله میدانست ارشیا.بود گلهانشسته میان درانبوهي شدکه خیره الله عکس ارشیابه

 تشعاد اوهنوزاين بوديعني پیش سال به متعلق قاب آن.لبخندنمیزد مینداخت که هايي درعکس

 وخوشگل شیرين درکودکي.بود سالگي11زير همه ارشیاداشت که عکسهايي. بود نکرده راترک

 که گلش گرفت ارشیاتصمیم.بود بودبسیارزيباترودلرباترشده شده دخترجواني بوداماحاالکه

 هازالل اماهنوز گرفت دوباره جاني شده جاري بدنش در خون وگويي.بگیرد راپس نشده هنوزچیده

 . .بود نکرده کم را ازعشقش چیزي حال بااين دلگیربودولي عهدشان شکستن بخاطر

 نگاهرا راست.کرد رانگاه مستقیم ايستاد اي لحظه.کند دل پارک آن خواهدازب بودکه ان تراز خسته

. بود کرده فراموش را خروج راه او آري.نرسید ذهنش به چیزي فکرکرداما. را چپ کردوسپس

 امزدن زمانیکه گرفت راپیش الماسیا ي خانه راه پیاده.رسید بیرون به کردن بعدازپرسان باالخره

 خود اوبارها.بود خانه درآن بودن مجبور اوالله ازقتل اماپس بود خودشان ي درخانه بود مبین

 اکوهيب ازدواج به مجبور حاال که کردند وعقد نکردند انگشتراکتفا يک چرابه که بود کرده رانفرين

 مادرش حرف بارهاوبارها. گنجید نمي درذهنش بودکه شنیده را اوخبري حال اما. سردباشد

 سوگندتون هنوزپاي اون برگشته؟ تو خاطر به فقط برگشته؟ارشیا ارشیا. تکرارکرد رادردلش

 ده؟ش شکلي چه يانه؟االن شده تنگ براش دلم ارشیاواقعابرگشته؟نمیدونم وايساده؟توچي؟؟؟

 من...نیست مهم برام اصال نه امد؟ سرم به که بود مصیبتي چه واي نکرده؟واي ازدواج تاحاال چطور

 دروغ منمیتون که خودم باشه؟به رفته يادم میشه مگه نه......نیست يادم کودکانه عشق ازاون چیزي

 آالچیق آنورتراستخريک الماسي درخانه.واردشد باکلید. بااو بااوبود من دوران بهترين.بگم

 .میبرد آنجاپناه به میگرفت دلش هرگاه بودکه الله ي موردعالقه
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 .ايستاد وبالفاصله اورد خود به دراورا شدن کوبیده بهم صداي بودکه غرق خودش دردنیاي

 راصدازدوشهین مادرش فورا شد بزرگ واردحیاط برافروخته باصورتي عصباني نويدبودکه

 .اورفت نزد بانوهراسان

 کجاست؟ الله مامان: وگفت انداخت چنگ خرمايیش درموهاي نويد مادر؟ چیشده –

 .گردش رفته ازکجابدونم؟حتمابعدازکالسش من -

 هان؟ نیست؟کجاست چراخونه 1ساعت بیادخونه زود بگیره تاکسي گفتم بهش تلفن پشت –

 :فريادزد اورفت نويدبطرف. اينجام من -

 بمن توهرجامیري مگه: گفت قاطعي وبالحن راباالگرفت سرش الله تاحاال؟ بودي گوري کدوم

 داري؟ انتظاري چنین ازمن که میگي

 .نکن بازي من اعصاب با بگوکجابودي؟.نیست تومربوط به کجامیرم من اينکه -

 اشاره داخل به رانداشت چیزي انتظارچنین نويدکه. نیست تومربوط به هرجابودم منم –

 :گفت نسبتابلندي کردوباصداي

 :برخاست اسمان به نويد بازفرياد بودکه امااوهنوزايستاده. ندادم خودموخودت توتاکاردست برو

 ...بروتوديگه دِ

 ذرخانه،گ وخدمتکاران راننده میناوازکنار خانواده بانو،دخترکوچک گذرکردازکنارنويد،شهین الله

 ...کرداماباخجالت

*** 

 رنیامدهد ازآب اصالخوب کرد نگاه آن به شدبادقت تمام که نقاشي.میداد قلموراتکان حوصلگي بابي

 بگیري تودستت رو موجودقل بايدباتموم میکشي نقاشي وقتي: میگفت افتادکه مبین بوديادحرف

 :شنیدگفت درراکه تق تق. بوده روح بي نقاشش نده روح ادم به که ،نقاشي

 .دکر راتحسین روح بي نقاشي وآن انداخت نقاشي به نگاهي.امد اتاق داخل ومینابه.بفرمايید

 مردم به که شانسا خداچه.کردها درست تورو موردعالقه شیماغذاي.آمادس شام بريم زنداداش –

 :بالبخندگفت الله. نمیده
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 .بروبگواشتهاندارم.نمیخورم من مرسي

 پیشت؟ بیام میتونم اخرشب راستي.نمیخوردم توبودم جاي منم.اصرارنمیکنم باشه –

*** 

 ينا مهر بودنتوانست کرده هرچه کیاني خانم.میشد صرف درسکوت نمیزدوشام حرفي کس هیچ

 .اندازد بي پدروپسررادردلشان

 .افتاد برام اتفاقي چه المان بودم امده که پیش سال2 کن تعريف پدرت واسه جان ارشیا –

 .باشه شنیدن بابامشتاق فکرنمیکنم بعدشم نبودمامي چیزخاصي –

 يه ديدم که بگیرم عکس ازارشیا امدم مثالگردش باارشیارفتیم جان علي.میگم خودم نخواستیم –

 دومنب اون حاال.دنبالم افتاده.نگو بودکه وسیاه زشت إنقدرم بود بزرگ خیلي سگي چه اونم.سگ

 شواس سگه حاالنگوصاحاب.میخنديد میکردوهرهر بودونگاه وايساده هم غیرتت پسربي اين.بدو

 .افتاده من دنبال فکرکردم من.کرده پرت استخون

 غذايش بودند غذا خوردن مشغول تفاوت هردوبي انداخت همسروپسرش به نگاهي

 شد؟چیشدکه مااينجوري زندگي کي: گفت بابغض.اوچرخید نگاهابسمت.رارهاکردوايستاد

 هم چنددفعه دارم؟ازصبح خونواده خوشه دلم آدمم بابامنم پاشید؟ ازهم زندگیمون

 غريبه.امش ازسرمیزبودنوخوردن اينم.میگیم بهم بخیرزورکي صبح يه میشیم بلند روديديم؟ازخواب

 دلداري ار او وارشیا کیاني. سرداد وگريه صندلي روي ونشست.اينجوريم ما که نیستند اينجوري ها

 اخراين محاالمیگ اما کنم غافلگیرت میخواستم عزيزم: گفت کیاني.شد اروم کیاني خانم دادندوقتي

 کیاني مخان. برگزارمیشه همینجا بزرگ مهموني يه وخونش ايران به پسرمون بازگشت بدلیل هفته

 .گرفت وشماره برداشت را شموبايل. رفت اتاقش شدوارشیاتشکرکردوبه خوشحال

 میتوني ببینم. داشتم برات زحمتي يه......هستیم يادت به همیشه ما.......چطوري؟ سالم -

 یدمم که ادرسي اين به گل دسته يه بايد بابافقط نه..........يانه؟ بشي واقع مفید يبارتوعمرت

 ...بفرستي

*** 

 .امد میناهم بودکه منتظرايستاده بدست پتو الله
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 .تواتاقم بريم اينجايي چرا –

 .حیاط بريم نه نه –

 :امیزگفت شیطنت الله توآالچیق؟ حتما –

 .مُچمونونگرفته کسي تا بپربريم.تودخترباهوش به افرين

 :وگفت پتوهاراباالگرفت الله.زنداداش؟ سرما تواين اخه –

 چیین؟ اينا پس

*** 

 اش انهپتوراتازيرچ کرد سرما احساس. درفکرفرورفته کردکه مینانگاه کشیدوبه عمیقي نفس الله

 :بردباالوگفت

 :میناخنديدوگفت ستارها؟ به بزني زل اينجاکه اوردي سرما کجايي؟منوتواين هوي

 زيرپتو؟ برم کله بعدتا حیاط بیام سرد هواي تواين توخُلم مثل من مگه.شمادردنکنه دست

 .میده کیف خیلي میورديم چايي کاش.جرمي شريک توهم که فعال -

 

 .بیارم برم من –

 .شدم آالسکا من وبیاي تاتوبري...بشین نه نه –

 .بهترمیشینم –

 میگیري؟ توچراجدي کردم تعارفي يه من حاال –

 ...ديگه نکن اذيت إ -

 مشاس راستي.اي پسره اون توفکر حتما. توخودتي چته؟خیلي.جنبه بي کردم شوخي.خب خیله –

 بود؟ چي

 بوداما نويد شبیه او داشت دوست اش خواهرنداشته مینارامثل الله. الله چقدرخنگي تو -

 هینش مادرش مانند نمیشدو جور کس هیچ با هابود الماسي فرزند اولین ويدا.بود مبین اخالقاعین
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 نزديک وبسیاربهم برترنمیدانست ازالله خودرا میکردو محبت او به بودکه کسي تنها مینا.بود بانو

 .بودند

 .بگوديگه.بسته قنديل مغزم نیستم خنگ –

 .کنید صداش اقاعلیرضا شماموظفین که.علیرضا –

 گرفتي؟ توغمبرک چکارکرده علي داش اين حاال –

 مبین داداش. دخترم که منم.کارگره يه باباش.میدوني توکه.بیادجلو میترسه.هیچي -

 نممیدو.کنه روراضي عمو مامانوخان جنگیدتا بهترکلي شماهم وضع مردبودو خدابیامرزبااينکه

 .نمیکنن علیرضاروقبول

 .میشه بخوادهمون اون هرچي.بخدا کن توکل –

 :کردوگفت راپاک اشکهايش مینابااستینش

 ونما رفتارامروزش بابت: وگفت نگريست دورها به الله.میکني؟ تحمل گنداخالقو نويد اين توچرا

 .وقت هیچ.ببخشمش نمیتونم همه جلوي

 به تدس میزديجوري زنگ خونه نويدبه وقتي که میگفتي بمن بیرون بري میخواستي که تو –

 .بود خاموش که گوشیتم.بودم شده نگران خودمم.میکردم سرش

 .شد سیخ تنش وبايادارشیاموبه.بودم مامانم با.بود شده تموم باتريش –

 کردي؟ اشتي باالخره پس –

 .اوهم -

 :گفت هیجان مینابا

 .داره دوستت نويد فکرکنم

 .میکنیم ديگروتحمل هم فقط منواون.باش خیال همین به –

 ندارم میلي من گفت و شد بلند. نمیخوري گفتم وقتي امشب.توغذانمیخوره بدون هیچوقت نويد –

 .ازگشنگي مرديم غذا کواين که میزد غر سرخدمتکارا قبلش ساعت نیم درحالیکه.سیرم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

16 

 

 .داره خودشودوست فقط اون وگرنه تو تخیله ساخته اين –

 .میکنه ودعوات داره تواينقدرغیرت روي چرا پس –

 .چیزديگس دلیلش –

 ؟ چیه –

 ....مي اون اينکه -

 .علیرضاس جون الله: گفت کردوباذوق آن به مینانگاهي.خورد مینازنگ همراه الله حرفاي میان

 .ورفت بخیرگفت شب وباعجله

 ي نجرهازپ که کجاست از ببیندنور برگشت بودالله روشنايي پشت بودواز تاريک اوبلندشدحیاط

 بودوپیاده ناهارنخورده.اورد بیرون ازيخچال را سرش الله. نويدبود اتاق.شد افتاده پرده روشن

 .بود خوردن مشغول تندتند. کرد داغ غذارا درتاريکي.بودوگرسنه کرده هم روي

 .... الله–

 .ادد دستش وبه ريخت آب لیواني سرعت نويدبه.افتاد سرفه گیرکردوبه درگلويش غذا ترس از

 نخوردي؟ وشام نازکردي چرا بودي انقدرگشنه که تو –

 سکوت

 .گشنمه خیلي منم میخوريم باهم پس.باشه -

 .نرفته آبرومون ترازاين تابیش کن برقوخاموش –

 "دوم فصل

 .نزدنويدرفت گلي بادسته ويوسف. پسر کن عجله.دارما جلسه کجايي يوسف -

 بود؟ کي –

 .رفت داخل به نويدباگل. خانمه الله مال اينارودادگفتن فقط.نويدخان نمیدونم -

 .ديرنشه جلستون نويدخان –

 :تامدگف مي هاپايین ازپله همانطورکه. دارم بیااينجاکارت الله.....الله.کن کنسلش بزن زنگ –
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 چیشده؟

 هکی ازطرف نیست معلوم اما.قرمزالله هاي گل...شما تقديم: گفت الله هارابويیدوروبه نويدگل

 .باشي فهمیده خودت فکرکنم

 ندتهمسراي واسه.افتادي راه نويدمیبینم: گفت طعنه بلندشدوبه مبل ازروي.بود آنروزمهمان ويدا

 خبريه؟. میاري گل

 .کرد اشاره الله وبه. ايشونه خواهرخبراپیش نه -

 .اينارواورده کي نمیدونم من –

 کارتي ببین داداش:مینا. خوبه خیلي.رستنمیف براتون گل که حاالم.دَدَ خبررفتي ديروزبي. خوبه –

 رهمد هايش اخم.انراخواند.راپیداکرد نويدکارتي. الله خودت مثل خوشگلن چقدرم.گالنیست الي

 به بزندامانگاهي حرفي بازکردکه لب. رفت الله طرف کردوبه پرت خشونت گلهارابا.بود رفته

 دررابست. برد خودش اتاق اورابه.باالبرد وبه اوراگرفت دست حرفي هیچ کردوبي اش خوانواده

 .شد خیره الله به اش نشسته خون به وباچشماي

 :گفت دارش بم صداي با. گرفت دردم دوما کني؟اوالمنوتونامحرمیم ول دستمو میشه –

 .چي؟بگیراينوبخون بفرسته گل واست نامحرم يه اگه

 :شد خواندن مشغول الله

 عزيزم ي الله.گل زيباترين براي

 ارشیا کودکیت وهمبازي دوست ازطرف

 نويدسعي.میزد تندتند همچوگنجیشک قلبش ضربان.نرسید؟ خودم ذهن ارشیا؟چطوربه

 ارشیاکیه؟هان؟: کردفريادنزند

 یرونب ازاتاق خواست. جناب.کن بازپرسیم پیداکرديم نسبتي بدم؟هروقت توجواب بايدبه چرا -

 وريامنود ازپاخطاکني اگردست.کن جمع هواستو: تهديدامیزگفت. راگرفت بازويش نويد برودکه

 .خانومي میشي پشیمون بدجوري بزني

 .کوبید کشیدودررامحکم عقب رابه دستش الله
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*** 

 .ودب راشکسته حیاط سکوت هايشان خنده میدادندوصداي آب را باغچه ومینابه الله.بود اخرهفته

 .نويدامد ماشین صداي میکردندومیخنديدندکه تعريف جک همانطورکه

 :گفت مینامتعجب نويداومده؟ مینا –

 .بود وشیک بزرگ گلي دسته يوسف اش راننده شدودردست پیاده ازماشین نويد! نمیدونم

 اومدي؟ زود امروز.داداش سالم –

 ارشیابودکه بازگشت مهماني منظورش. میشديم بايدآماده دعوتیم مهموني سالمتي نا -

 وگمان داشت ارشیا ازديداربا شرم بودنداماالله دعوت ونويدهم الله ومجید خانم بغیرازفاطمه

 .رفت نويد سمت وبه رابست شیرآب. باشد مهماني درآن خواستارشرکت نويدهم که نمیکرد

 مهموني؟ کدوم –

 .کنم ايشونوزيارت مشتاقم.کودکیت دوران وهمبازي دوست: گفت نويدباطعنه

 .ماهیجانمیريم ولي –

 مامانت دنبال میريم اول شوبريم اماده برو نريم هموج عذر بي ودورازادب شديم مادعوت –

 .ندارم لباس من ولي: بود بهانه دنبال به الله. اينابعدبااونامیريم

 الله تن تو من لباساي داداش: میناخنديدوگفت. بگیر ازاون داره لباس میناکلکسیون عوضش –

. ردک میناديگرسکوت باشه؟ تن جذب حتمابايدلباس.بهتر: داد جواب نويدبابدخلقي.میکنه گريه

 موهاموچیکارکنم؟:الله

 .ديگه بکن يکاريش خودت.میگیريا اسرائیلي بني ايراداي الله.بابا اي -

 ...بیام عمرا من –

*** 
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 دارينويدگهگ. بود نشسته عقب لجش از و بود نويد ماشین در الله.باريد نمي بوداماباران ابري هوا

 .نیاورد طاقت ودراخرهم بنظرمیرسید کالفه.میکرد اونگاه به ازآيینه

 کاغذي دستمال مقابلش وازجعبه. کرده دوزي انقدربزک اورديم زور سرکاروبه حاالخوبه –

 فيحر قهربودنه که الله. نمیري که عروسي.کن لباتوپاک بگیراون: وگفت اوگرفت دراوردبسمت

 .اورد حجوم داخل به سوزسردي رابازکردکه پنجره فقط راگرفت دستمال زدونه

 .سردها.دخترخوب پنجررو ببنداون –

 .شم راحت من ازسرمابمیري الهي.بدرک: نويدنشنودگفت طوريکه زيرلب باحرص الله

 :نويدگفت بودندکه الله پدري ي خانه نزديک

 :گفت باززيرلب. بیاجلوبشین نیستم رانندت من

 .نداري اينم لیاقت بدبخت

 کردوقبل راپارک ماشین. کرد نثارش فحشي زيرلب وبازالله میزني؟ حرف شدي؟باخودت خل –

 اخماتوبازکن اون توام.دنبالشون میرم من جانمیشه توکوچه ماشین: شودگفت پیاده ازاينکه

 کممح کردوآنرا خودراسردرخالي نويدعصبانیت سکوت. شده حرفمون ما بفهمن خانوادت نمیخوام

: تشدوگف خم داخل به دربازشدونويد يدفعه. دعواداره درم ديوونه،با: اينباربلندگفت الله. بست

 .بروديگه.نه: گفت باکالفگي الله گفتي؟ چیزي

 از همیشه که زدالله شديدي کردورعدبرق غرش اسمان... خورده زبونتوموش کردم فکر.هه –

. بیام منم صبرکن يانه.وايسا توروخدانرو نويدجون: گفت زاري باحالت میترسید رعدوبرق

 جنسي ابدوب. باشیم هم پیش نمیاد خوش خدارو منوتونامحرمیم سرکارکاظمي: گفت نويدباشیطنت

 .کرد میکردنگاه نقاشي ماشین بابخارپنجره که دخترش وبه برگشت خانم فاطمه. ورفت دررابست

: بودگفت کرده تعجب که الله شده؟ دعوات خان حتمابازبانويد چیشده.دخترمامان –

 نويدخان؟!!چي؟

 ديدين مگه.میاد خوشمون ازش کم کم داره داره؟منوبابات اشکالي چه بله.تردخترمیشنوه يواش -

 .نیست بزنه باماحرف میشد عارش که قبلنا مثل. رفتارکرد؟تغیرکرده باهامون بااحترام چه
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 شیدنپو لباس ساعت دو فقط.بازوروتهديدمنواورده. شده تموم تحملم ديگه منکه!میگم تبريک –

 ليدربیارخی اينو برو. بازه باالش چیه ديگه اين.تنگه اين نه.ايرادگرفت بسکه.کشید طول من

 :فتگ بامحبت خانم فاطمه. بفرسته منو کفن لباس با بود مونده کم.چشمه تو رنگش.زنندس

 .گرفته گرم بابات با چه ببین.خدا به آقاس

 شَم؟ رو باارشیاروبه چجوري.دارم استرس من راستي.کمه تختش يه کن ولش –

 ...اي بیوه زن يه تواالن دربیارن حرف برات نزارمردم.میگم چي ببین کن گوش -

 .نکن انقدرگندش ديگه.عقدکرديم ماه سه مافقط.میاد بدم کلمه ازاين من مامان –

. ارکنرفت بابات دوست پسر باارشیامثل داري تونامزد.کن بعدشمانطق بشه تموم بزارحرفم اخه –

 کرد نگاه مادرش به چطوري؟ خاطره همه اون بعداز آخه: وگفت دوخت خیس خیابان رابه نگاهش

 ايران؟ برگرده شماهامیدونستیدقراره: داد ادامه و

 .میدونستیم روزپروازشم بودماحتي مجیدگفته به اقاازقبلش علي اره -

 نگفتین؟ بمن چراچیزي پس –

 .بودي کرده اونوفراموش ديگه هم قهربودي توباهامون هم -

 همونديديد؟ دخترچندوقت مادرو –

 میگید؟ چي.وقته خیلي دومادتون و شما اينکه امامثل.نیست وقت خیلي -

 میگید؟ چي شمابگوچي اول -

 .زنونس.نخیر -

 نازکي چشم پشت فاطمه. زيرخنده زدند وخودونويد. مردونس اخه.بگیم نمیتونیم ماهم پس –

 نرسیديم؟ خان نويد: کردوگفت

 خونس؟ آقامجیداين.چرا -

 زودتر هرچه میخواست بودوهم کرده تعجب ازرفتارمادروپدرش هم الله. همینه پسرم اره -

 .راببیند اش يارقديمي
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 ارشیا لحضه ان تا ورودشان محض امابه.بود شلوغ نسبتا کیاني بزرگ منزل

 اورابه ييياندا حسي. میکرد کمک کیاني خانم به اشنامیکردوخانمش مجیدنويدرابادوستانش.نبود

 افتادکه پیش سال يادچندين به.رفت بام باالپشت شودبه متوجه کسي اينکه بدون.میکشاند باال

 بام تپش باال به.بود خون هردويشان دل.بود ارشیاگرفته رفتن براي را مهماني همین عین عموعلي

 به ادگاريي عنوان به خودنويسي الله باشدو اي نشانه بودکه اوداده زيبابه اي سینه رفتندوارشیاگل

 انجابروداما به میخواست والله. بمانند انتظارهم خوردندبه سوگند که همانجابود.داد ارشیاهديه

 اشتگذ انجاکه پابه دربازبود. تجديدخاطرات براي وشايد هواخوري شايدبراي.رانمیدانست دلیلش

 ..میکرد نگاه تهران نماي به باران نم نم زير و اوايستاده به پشت که راديد شخصي

 عذاب سکوت ان کفشهايش پاشنه صداي.اوارشیااست بودکه شدمطمئن اونزديک به الله

 لبق ضربان. رانداشت کردن نگاه بودجرئت پايین ايستادسرش اش درچندقدمي.اوررامیشکست

 .هردوتندمیزد

 .میاي میدونستم: راشکست ارشیاسکوت باالخره

 .بیاي داشتم شک امامن: داد جواب لرزاني باصداي

 انباورش.بودند شده خیره هردوبهم. راباالاورد سرش الله.برگشت ارام وخیلي. اومدم که میبیني –

 .باشند گذشته هاي کودک همان رويشان پیش هاي جوان نمیشدآن

 ...الله شدي بزرگ چه –

 خودتونمیبیني؟ –

 :گفت ارشیابعدازچندثانیه

 :داد جواب فکندهسرا الله. بود رنجیده لحنش الله؟ خورديم که قولوقسمي بوداون اين –

 .گرفتیم اشتباه باعشق که بوديم کرده عادت بهم اونموقع ما –

 لبشق بوداماواقعادر گرفته بغضش الله هست؟.نیست من سهم اين.ناراحتم ازت.اينابهونست.نه –

 .نداشت او به عشقي

 ...کردي اشتباه ولي.نبودي اي ديگه زن باهیچ میدونم که دارم انقدرباورت.مهندس –
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 باهام کردي بد تو دارم دوستت هنوز چون میبخشمت ولي.دخترااعتمادکرد شما نبايدبه اره –

 باشدوسخت داشته ارشیاهنوزاورادوست نمیشدکه باورش الله. میبخشمت امابازم

 .است اومديون ديگربیشتربه میدانست.ترازآن،بخشش

 هنوزاون.درنیوردم گردنم صدفواز اين هیچوقت من کن نگاه ببین...دارم حرف باهات خیلي الله –

 دادي جابهم همین پیش سال 11 که خودنويست.رودارم داديش بهم روکه عروسکت

 ...زدي اتیش منوهم قلب.زدي عکساموآتیش همه شنیدم. نیست همرات صدف میبینم.رودارم

 ترو نم اينوبدون اما: دادزد شودارشیا خارج ازاينکه کرداماقبل راترک بام پشت وباال. ديگه بسه –

 ...میگیرم پس

*** 

 .نیافت اورا گشت الله وجوي رادرجست اطرافش هرچه.نبود نبودکه

 .برمیگردم االن من –

 نويدخان؟ شده چیزي –. اوراصدازد رسید که فاطمه کنار دورشد مجیدودوستانش وازجمع

 .نیست میگردم رونديدي؟هرچي شماالله خانم فاطمه -

 که نزديک الله. میاد داره اوناش اها...رواينجاگذرونده بچگیش دوران اون نباش نگران –

 .بازگشت دوستانش جمع به شدفاطمه

 - بودي؟ کجارفته –

 تکان تاسف ازروي سري نويد! بگیرم؟ ازتواجازه رفتنم دستشويي واسه حتمابايد

 .نبود کردن گريه آنجاجاي بوداما گرفته بغضش الله.دادواوراتنهاگذاشت

*** 

 به ثبح که بودنددرموردکاووتحصیل صحبت دومشغول ان.کرد نويدمعرفي به ارشیارا کیاني اقاي

 :رسید کودکي دوران

 .نوشتیم اسمامونو خونه اين درختهاي ي همه روي بخیرمنوالله يادش -

 .ممنون فرستادين که زيبايي گلهاي بابت راستي –
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 ي گمشده اون هرحال به: داد ادامه اي اخطاردهنده وبالحن.رونداشت الله قابل.میکنم خواهش –

 .منه

 .نامزدمنه االن اون ولي.شايد: نويدبالبخندگفت

 :داد جواب جدي خیلي. بیاري دست به دوباره داديو ازدست روکه چیزايي وقتا بعضي میشه –

 توام.مهمه خیلي من امابراي: گفت باجديت ارشیاهم. نیست مهم اصالبرام تووالله ي گذشته

 بزاري ور تونیست مال روکه چیزي کامالدوستانه کني ترک رو میدون شکست با ازاينکه قبل بهتره

 .برسي زندگیت وبه سرجاش

 اي؟ مبارزه دنبال پس –

 .مبارزه به مجبورم.اره...نکشي عقب اگه -

 .ببازم که نیستم کسي من –

 .نويدخان میبینیم –

 تهرازيرنظرگرف انها ارشیا نويدو حرفهاي پايان تا اغازگفتوگو از الله سالن گوشه آن. شد دور وازاو

 وزيبايي ودخترجوان باالگرفت را سرش. کرد خودحس به را نگاهي سنگیني که.بود

 ردهک اوتعجب دوستانه ازلحن بااينکه الله بشینم؟ کنارت میتونم: گفت دخترلبخندزدو.راديد

 .کرد بودقبول

 ساکتي؟ اوووم -

 !يارم جانمي به -

 .شناختم اول نگاه همون توروتوي من ولي –

 سکوت

 .مهسام من نشناختي؟ -

 .نیانداخت ازتا خودرا حال کردبااين اورانگاه مهساباسردرگمي. خوشبختم –

 .بودي شانس خوش هـمیشه تو.جذابه.نامزديتومیگم.میگم تبريک –

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

24 

 

 داري؟ توچي؟هنوزارشیارودوست –

 .اره....خب -

 میبیني؟ رقیب چشم هنوزمنوبه –

 .ديد نديدمونخواهم رقیب چشم به توروهیچوقت من -

 .نمیدونـــــــــــــم –

 رفارشیاح به.نیس مهم من حاله: گفت شدو اوخم بسمت الله.نیست زيادخوب حالت اينکه مثل –

 .دلتوبزن

 .فايدس بي –

 .نداره ضرري که امتحانش –

 .غرورمن شکستن ي اندازه به فقط –

 .جرئتشونداري يعني –

 تونمیتونه داشتن ي اندازه به چیزي وهیچ مهمه برام اون خوشحالي.فکرکن داري هرطوردوست –

 .کنه اونوخوشحال

 .نبايد...نبايد.برمیگشت نبايد أه. نه: گفت درگلوداشت که بابغضي

 .بخاطرتواومده اون ولي –

 .بود زودگذربچگانه حس يه اونموقم حس –

 باشي؟ داشته دوسش کسیکه اصالهست.بوده که هرچي –

 ...خوشبختم من -

 اهاونگ به نشسته اشک به باچشماني. نداري دوست روهم نامزدت مطمئنم.نمیاد بهت هم دروغ –

. بچگیامون برعکس: داد خنديدوادامه. میفهمیم هموخوب ماحرفاي: گفت طوالني کردبعدازسکوت

 .بگیرند تماس داشتند نیاز بهم تاهرگاه داد الله ابه ر اش شماره. خنديد مهساهم

*** 
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 .نشنید درزداماصدايي دوباره

 .شد میناپديدار روي روبه خیس باچشماني دربازشدوالله. روبازکن وامونده دره اين الله –

 فتر داخل به حرفي هیچ بي کردي؟ گريه ببینم.سبزشد علف دختر؟زيرپام باباتوکجايي اي –

 .دنبالش به میناهم

 يچرادپرسه؟مهمون ديگه اون چشه؟ قرصاتونخوردي؟نويد خوبه؟نکنه چیشده؟حالت بگي میشه –

 ياعزا؟ رفتین

 شد؟ارشیاچی: گفت بااحتیاط. خوبم.نشده چیزي.میکني چقدرشلوغ اه: گفت حال وبي کالفه الله

 یه؟چ ديگه اين/کرد مینااشاره دست در جعبه به./بدي گوش ودالم درد توبايدبه دفعه اين گمونم -

 و تخر گفتي چیه گفتم يادته کني زندگي خونمون اومدي پیشاکه چندوقت.توء مال راستش -

 ودران راگرفت جعبه الله. داشتم امانگهشون دور بندازمشون که من به داديش. پرت

 کوي کوچک بازي اسباب ماشین.کودکي دوران عکس. بود صدفي گردنبند همان درونش.رابازکرد

 .میزد برق هايش نگین که سینه گل

 .خودش به بدم بايد.ارشیاس يادگارياي میناايناهمش میدوني –

 درسته؟ فکرمیکني –

 چي؟ -

 .ديگه هديه دادن پس همین -

 انگارباخودحرف که اي وبگونه رفت پنجره سمت بلندشدبه. باشه من پیش نداره دلیلي –

 از ودلتنگي بخاطردوري افسردم که اي دوره فکرمیکردن همه: کرد صحبت به میزندشروع

 رو محس داشتم من.همانا هم دادنش دست هماناواز رفتنش میدونستم من اينطورنبود اما ارشیاس

 االن ليو. داشتم رونگه يدونه همون زدم عکساشواتیش همه.میجنگیدم باخودم.میکشتم قلبم تو

 مه اغوش در وهردو برگشت الله.کرد روبغل الله مینابلندشدازپشت... نداره وجود برام ارشیايي

 .ندارند ريختن ديگربراي اشکي گويي صدامیگريستندانقدرکه بي.کردند گريه

*** 
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 ي گوشه به.وتنداوراباالبرد گرفت را دستش امد میناکنارش که رفت هاباالمي ازپله داشت الله

 انجا از شیما ندادزيرا ادامه را حرفايش...دارم چهارساعته خري: گفت يواش.رفتند سالن

 نشونه بهت سرمیز دارم چهارساعته خري: گفت شدکامالرفته مطمئن که وقتي.ردشد

 منونیگاکن؟ بزا مثله تو میدم؟اونوقت

 مادرشوهر؟ حاالچیشده -

 مادرشوهرامیمونه؟هان؟؟ مثل من کجااخالق.عالم خاک وا -

 .زرهش فوالد ازنوع اونم.هستي خوبم هستي -

 دراوردي؟ دم من واسه.بسه بسه –

 .میرها يادت داشتي؟توخنگي حاالبگوچیکارم -

 نامزد رو میادشما عمو خان بدونید نويد تووداداش اينکه بدون امشب.میرفتا يادم داشت.آهان –

 .کنه رومشخص عروسي وروز کنه

 ...غلطا چه –

 .بزنن حرف علیرضاباداداش تروخدادرمورد زنداداش. کشیدن نقشه منم واسه گمونم –

 باشه –

 .داديا قول -

 ...وديگهبروگمش خب –

 (سوم فصل)

 

 .بدوديگه... سبزشد علف پام زير میکني؟ غلطي چه -

 .ها بدمیشه.نخور تکون –

 !فرشچیانه استاد فکرمیکنه ندونه هرکي حاال –

 .کنکوري پشت بلدنیستي توهمینشم –
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 کنم؟ صافش میشه گرفت درد گردنم –

 . نه -

 ببینم؟ بیام میشه -

 .نه -

 .زودمیاما الله؟ يجايي برم میشه -

 .نه -

 برم؟.دارم شويي دست خب -

 .نه -

 .میريزه داره -

 .مینا اخراشه -

 .کرد کف دهنم تشنمه -

 .شد تموم ببین بیا.....بزن حرف کمتر خب -

 شا چهره طراحي به بادقت.قاپید الله دست از باشتاب را کاغذ.امد الله کنار به درخت جلوي از مینا

 .رفت وا کردو نگاه بود بکشد قراربودالله که

 چیه؟ ديگه اين –

 چشه؟ -

 ...کشیدي دماغموگنده -

 .هس دماغتوگنده –

 .نامردي خیلي –

 .وبلندبلندخنديد. میگم؟ دروغ مگه –
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 نوقتاو.علیرضا بدم رومیخاستم نقاشي اين من میخندي؟زنداداش من به.برات دارم باشه باشه –

 میخنديديا؟ ريزريز اوقات چرابعضي کشیدي؟نگو منو توکاريکاتور

 .بخواد دلش خیلي علیرضاهم.نکن هنرتوهین به.واقعاکه -

 اقاعلیرضا –

 ....علي داش. علي داش. علي داش -

 رساند یرابش بدوبدومیکردوخودرابه الله.افتاد الله دنبال به بودمینابادمپايي کرده هردوگل شیطوني

 به مینانبود.رابست شیراب الله.مینافرارکرد.گرفت مینا سمت به را بود وصل ان به که شلنگ

 .دادودراستخرافتاد هل اورا پشت از رسیدکسي کناراستخرکه به راگشت حیاط جستوجويش

 انداخت دوستش گردن دور به دست دکترجوان بمونه؟ اينجا شب يا بشه بستري خواد نمي -

 :وگفت

 .شديدتر يکم فقط بقیه مثل سرماخوردگي يه نويدجان نیس الزم

 يکم؟ –

 عجب نويدخودمونیما ولي. میشه فرداخوب فرداپس زدم من که آمپولي بااون يکم اره -

 وبه نشست نويدلبخندي خسته ي چهره برروي. باشیا مواظبش بايد داري نامزدشیطوني

 .فکرفرورفت

 شده؟ چي نويد –

 گفتي؟ چي...هان -

 .انقدرتوخودتي که افتاده اتفاقي يه -

 .نیست باباچیزي نه –

 .میکردم اشتباه اينکه مثل منم اسرارت تنهامحرم فکرمیکردم –

 شدرگو پشت و کنجکاوشدم منم شرکت بود ارشیااومده پسره پدراون امروز بگم؟راستش چي –

 زدختردوستشوا گندگیش وپوزکله نرم بازبون خواست مي میزد عموحرف باخان داشت.وايستادم
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 عموتسلیم خان میشه باورت. ازسیاستمداراس يکي هم کیاني اين اخه.کنه مارها رسومات

 .ريختم پدره رودست رو پاکي اب منم.اونا واسه الله کنم قبول من اگه شدوگفت

 چیه؟ براي ديگه خودخوري اينهمه خب –

 .رفت پنجره بلندشدوبطرف صندلي ازروي نويد

 .سخت خیلي سخته خیلي. بود داده ازدواج قول بهش الله خارج بره اون ازاينکه قبل –

 ......بهترنیس ازدواجت درمورد اما. باشه داشته اي هرگذشته ممکنه هرکسي نکن فکرشم –

 .کرديم صحبت کافي اندازه ماقبالبه.نه نه –

 .دکترشد دربزندوارداتاق اينکه مینابدون

 .دربزني اول واردمیشي تويادندادن به دختر –

 .نبود ببخشیداصالحواسم –

 خبر؟ چه. میناخانوم سرتون فداي: دکترفتوحي

 اون امسال خداکنه.کنکوريم هنوزپشت الله بقول کنم عرض خدمتتون بايد که درسه درمورد اگه -

 .شم قبول میخوام که اي رشته

 .نمیکنم برمیاددريغ من ازدست کمکي اگرم. حتما –

 ....اتفاقاچندتا.مرسي –

 .اوژانس به دکترفتوحي اوژانس به دکترفتوحي –

 پیجم میخوام معذرت -: گفت مینا وروبه گذاشت رادرجیبش پزشکي گوشي سرعت دکتربه

 ...وشماهروقت برسونین خونواده به سالم.بعد دفعه انشااله.کردن

 .بدبخت مرد. بابابروديگه اي: نويد

 :گفت خواهرش به نويد رفت فتوحي وقتي

 نیوتن؟ چیکارداشتي
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 مه خشکي ديپلم فوق هنوزيه که ما میرفت يادش کوچیک دانشمندبودوچیزاي بازيه نیوتن -

 .نداريم

 بهتره؟ الله –

 .سررفته حوصلش که غرمیزنه هي شده تموم سرمش الله.اومد يادم اهان -

*** 

 شد کردوسوارماشین اي عطسه الله. انداخت الله هاي شانه روي رادراوردوبه چرمش نويدکاپشن

 .میزد حرف میکردومینامدام رانندگي نويددرسکوت. کنارش به میناهم

 خودمومیندازم میرم فردا من خوبه؟ اصالچیزخوردم.کردم ببجشیدغلط جونم الله زنداداشم –

 ويجل بیمارستان بودتو نزديک کردکه دعوام نويدانقدر داداش ببخشي،چون بايد البته.تودريا

 يصدا با کردو درپي پي چندسرفه الله حاالبخشیدي؟. بکنم شلوارم تو کاربدي يه ادم اونهمه

 .دهنتو زيپ ببنداون حاالم.بخشیدم بخدا اره: گفت ضعیفي

 راغچ رسیدندپشت که چهارراه به. کشید لبانش روي به زيپ بستن حالت رابه میناانگشتش

 زودنگاهش الله فکرکرد. خودديد اورامتوجه نگاه کردکه نگاه الله به نويدازآيینه. قرمزبودند

 ديگري ونگاه کنجکاو يکي نگاه.شد خیره درچشمانش ازآيینه همیشه اوبرخالف رامیدزدداما

 عالقه بخاطر او هاي لجبازي دارد؟ دوست را او هنوز آيا بود؟ داده ارشیاقول به چرا که پرازسوال

 بوده؟ ارشیا به اش

 .پوسید بزاري؟دلمون نداري نويداهنگ داداش -

 توزيپتونبستي؟ مگه.بابا اي –

 اهنگ.بخرم دکمه بايد قالبیه زمونه دوره اين زيپاي.امابازشد بستم داداش چرا -

 اره؟ میخواي اهنگ: دادوگفت تکان نويدسري. ـــــزار بــــــــــــــــــــــــ

 رمانتیک صحنه اهنگ با که شماگفتم واسه میکني؟باورکن نگام اينجوري چرا خب -

 .بلندخنديدند باصداي نويدوالله. کرد اشاره خودش وبه. نمیشه که سرخر هرچندباوجود.ترباشه

*** 
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 داروهابودوالله زمان خواندن درحال نويد. انداخت نويدپتورارويش.درازکشید تختش روي الله

 خبريه؟ :کردوگفت فوت را بودنفسش شده کالفه.بود شده اوخیره چشمان به کنجکاوش هنوزبانگاه

 به تمام پرويي بردوبازبا رادرهم بوداخمايش برخورده بهش خیلي که الله هیزشدي؟ خیلي امشب

 الله.مینگريستند يکديگر به کردهردو اونگاه به جدي وخیلي داروهاراکنارگذاشت نويد. کرد اونگاه

 و ديدخن آرام نويدهم. زد بلندزيرخنده باصداي دفعه يک و ثمربود بي بودتحملش گرفته اش خنده

 :گفت

 .خبره چه بلندمیشن،فکرمیکنن همه تراالن يواش

 .يبارديگه نیس قبول اقا –

 .بگیربخواب. گرفته بازيش آخرشبي! امده خوشش اينوچه –

 .بخیر شب نخواستیم اصال –

 خوابش انورمیکرداما و اينور مدام. دارم بندازکارت فردايادم.نشد وقت امشب بخیرراستي شب –

 فخرفروشي نويد درچشمان همیشه الله. شد محونمي چشمانش جلوي نويداز چشمان.نمیبرد

 آن هچشم درسر بداند بودکه کنجکاوشده خیلي.فريادمیزد چشمانش عمق در غم شب ان میديداما

 .بود نافذ نويد اين چقدر. وجوددارد چیزي چه غم

*** 

 .شنید سروصدارا پايین ي ازطبقه بودکه بلندشده ازخواب تازه

 .کنه زندگي بامادرشوهرش دخترم نمیزارم من –

 بگیريد؟ ازم اينم میخواين.مونده برام پسرم يدونه همین من:بانو شهین

 میزنید؟ حرف اينطوري که ماکشتیم خدابیامرزو مبین نکنه:فاطمه

 تنمو ي شماپاره دختر خاطرخواهاي نمیرسید هم مورچه يه به آزارش م مبین چي؟ پس. بله -

 .کردن خاک پیشکش

 پله روي الله. کرد گريه هاي هاي و گذاشت اش سینه راروي مبین عکس رفت عسلي بسمت

 :گفت وارام رفت مادرش مینابطرف. میکرد نگاه شده رامسخ رويش وروبه بود ايستاده
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 میخواي.شدا بد حالش دوباره ديدي يوقت اينجاس.اومده کنیدالله توروخداتمومش مامان

 بدي؟ کاردستمون

 نويدامدباخبرش که غروب. دادند خاتمه مشاجره بخاطراوبه کردوديگرهمه الله به بانونگاهي شهین

 خوشحال که خانم فاطمه.بود خريده شرکت نزديکاي بزرگ نسبتا اي راغافلگیرکرداوخانه همه

 .میفرستد جديدشان ي خانه رابه الله جهاز که بودگفت شده

*** 

 هاي بودباقلم جهنم کشیدن درحال اورد مي روي وکاغذش قلم به گرفت مي دلش هرگاه

 .میکشیدوآتش قرمزآتش

 :کردوگفت اي عطسه الله.واردشد درزدن مینابدون

 گرفتي؟ اشتباهي طويله تواينجاروبا باز

 .نداره اي ديگه اسم غیرازطويله باشي توش تو که جايي -

 باشه؟ پرنسس اتاق طويله بغل که دنیاروديدي کجاي –

 گاوداريه؟ من حتمااتاق حساب اين با -

 .شايد -

 .میزتحريرگذاشت راروي میناوسايلش

 اينجا؟ اوردي چیه ايناديگه –

 .زد ان به بزرگ گازي برداشت ازمیزکنارتخت وسیبي نشست کنارالله تخت لبه

 .بخورمش بودم مثالاورده.مینا بخوري کوفت –

 خوب راتب میوه دومادکترگفته باشم فکر به بايدخودم نمیکني ازماپذيرايي توکه مهمونم اوالمن –

 .نیس

 به.دمب يکیونجات اين حداقل: گفت کردو قايم وزيربالشتش رابرداشت موز ازبشقاب بسرعت الله

 .اعتمادکرد تونمیشه شیکم
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 .نمک قابش میخوام شعربنويسي يه خوشگلت خط دست بااون رواوردم برگه اون راستي. گداااا –

 منو؟ خط دست –

 .کنم قاب شعرومیخام.نخیر -

 .کند اذيت اورا کردکمي هوس الله

 .درمیاد گرون يکم راستشوبخواي –

 هواکني؟ آپولو میخواي مگه.اوه –

 کردي؟؟ هنرتوهین بازبه -

 .بلديا خطي خط فقط حاالخوبه.هنرت ماروبااين کشتي -

 ....بعد بگذره ازپل بزارخرت حداقل خانم –

 .ديگه بنويس بیا.کردم غلط –

 .وشعرراخواند کاغذراگرفت الله

 افکند برجانم تازه مروري

 زد خرمنم بر ديگر آتشي

 میفشارد را گلويم سوزان بغضي

 میزند چنگ دلم ي برديواره عمیق غمي

 میگیرد ناديده را مهرش بر مهرم

 میگذارد تنهايم معشوقم مهترين

 ماند مي ناکام مقدسم عشق

 نمیشود چاره برمن تبسم دگر

 عاشقیست پايان اين و

 (نويسنده) نمیشود عشق دگرآن دگر عشق اين
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 .شعررانوشت کاغذمقابلش روي رابرداشت قلم الله

 آن دوجاي ويکي ريخت کاغذمي روي بر اشکهايش ريخت مي اشک دلیل وبي نوشت شعررامي

 دگيشرمن با افتاد برگه به کشیدنگاهش صورتش به شددستي که تمام.بود کرده راپخش جوهر

 :گفت

 .مینويسم ديگه يکي االن.میخوام معذرت

 يآمدحرف الله. خوند علیرضابرام شعرو اين راستش.قشنگترشده خیلي اينجوري.زنداداش نه –

 .نداد کاررابهش آن ي اجازه دراتاق صداي بزندکه

 کیه؟ –

 بیامتو؟.منم: نويد

 .دروبازکرد رابرداشت بلندشدوسايلش میناسريع

 .بخیرداداش شب –

 شدم؟ چرامیري؟مزاحم –

 .الله مرسي.میرفتم داشتم نه -

 .نشست آن کشیدوروي راعقب صندلي دروبست نويد

 .بزنم حرف پسره اون درمورد اومدم -

 :پرسید لرزاني باصداي الله

 پسره؟ کدوم

 .خواستگارمینا همون -

 :کشیدوگفت عمیقي نفس

 

 خب؟

 .خوره نمي مینا درد به -
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 چرا؟ -

 .میکنه سواستفاده ساده دختراي واز میزنه پولداروتیغ دختراي نیست حسابي ادم پسره -

 :کرد زمزمه ناباورانه الله

 !!!ــهنـــــــــــــــــ

 !پسرس مینابااين نفهمم ديگه. آره-

 .داده پیشنهادازدواج بهش اخه بشه درست شايدمیخواد -

 شد؟ سوارماشینش چراديروزيدختره اينجوريه اگه.اي ساده چه -

 .پیدامیشن صفتي حیوون آدماي چه.مینا چاره بي -

 :نويدبلندشدوگفت

 که يباچشمان ديد مینارا کرد باز که را در کرد سردخدافظي وخیلي. حاالفهمیديم خوبه.فکرشونکن

 .بست ودررامحکم رفت اتاقش مینابه. پريده رنگ اي وچهره شده سرخ گريه از

 :گفت امدجلووبانگراني الله

 اره؟ فهمید

 .نظرمیرسه اينطوربه -

 .پیشش برم من -

 .جوردوستیا واين سمع استراق عاقبت اينم.بهتره براش تنهايي االن نه -

 "چهارم فصل"

 

 هب مانده چندروزي.میزد کمترحرف بودو شده ارشیاساکت میگذشت سرعت همديگربه روزهاازپس

 دونفره ازمیزهاي يکي صندلي. کرد قبول مخالفت بدون هم والله گذاشت قرار عروسي،باالله

 .امد سمتش به گارسون نشست ان کشیدوروي راعقب

 اقا؟ دارين میل چیزي -
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 .خیرفعالمنتظرمیمونم -

 هوهق بودباشال پوشیده مانتوزرشکي با مشکي شلوارلي.واردشد راديدکه دورشدالله که گارسون

 .آمد مي روشنش پوست به که اي

 :نشست کردوصاف جمعوجور خودرا نشست رويش روبه وقتي

 .سالم -

 مهندس؟ جناب چطوري سالم -

 .بدنیستیم -

 .دادند سفارش تلخ شدهردوقهوه انهانزديک میز به گارسون

 خبرا؟ چه مهندس خب -

 .شماست پیش خبرا.دارين شماعروسي -

 .وساز توکارساخت بزن میگم من -

 سکوت

 چطوره؟عموعلي؟ سپیده خاله راستي -

 .خوبن -

 .شدها خوشگل خیلي شده چي؟مهسابزرگ دخترخالت -

 .تو ي اندازه به نه -

 .میاين بهم خیلي -

 .نکردم دقت -

 ....بیشتردقت دفعه اين خب -

 .بزنیم اينجادرموردمهساحرف بیاي نگفتم من الله -
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 بختخوش:کردوباخودفکرکرد بودندنگاه گذر درحال که مردمي به ازشیشه تفاوت نزدوبي حرفي الله

 کیه؟ ادما اين ترين

 :شدوگفت میزخم روي.برد بهره ارشیاازسکوت

 تتوروخداباسرنوشت الله.تورونداره لیاقت يارو اون.بشي تسلیم زودي اين به کردم فکرنمي الله

 .نکن بازي اينطوري

 اينونمیگفتي؟ همیشه خودت مگه.مانیس دست سرنوشت -

 انامتح خدابراي اوقاتم بعضي.خودمونه انتخاب به چیزا داده؟بعضي عقل بما چي واسه خدا پس -

 .خودمون دست سپره مي بندهاش

 .کني بايداينوقبول نخواي چه بخواي نیستي؟چه توچرامتوجه.شده چیزتموم ارشیاهمه -

 :گفت باذوق کوتاهي بعدازمکث.میکرد رانگاه الله وفقط گفت نمي ارشیاچیزي

 هک همونجوري درست....کردي صدا اسم به منو دوباره سال توبعدازاينهمه.....ارشیا توگفتي الله

 .میکردي قبلناصدام

 هیچ دست زارمنمی.من تودست دستتوبزار توفقط.بخدا نوکرتم.چیکارمیکنم ببین بگواره توفقط الله

 .برسه بهت بشري بني

 .دورشد سپس هردو مقابل راگذاشت هاوکیک شدوقهوه میزنزديک به گارسون

 :گفت بابغض.میگرفت اش گريه داشت کم کم الله

 راهم سر نه ديگه توام.میکنم ازدواج نويد با فردا پس من.کن گوش خوب پس.اخرمنه حرف اين

 .میفرستي گل ونه قرارمیگیري

 نماال.سوگندمونوشکستم من.خوردم که میگي؟سوگندخوردم چي اومدي سال تواصالبعدازيازده

 .زندگیت بروپي توهم نیس بینمون حسي هیچ

 :گفت الله درچشم دادوچشم راقورت ارشیابغضش

 .کنم فراموشت نمیتونم میدونم
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 دمش عاشقش فهمیدم بعدا.کارگذروندم يدخترشیطونوخراب با رو ونوجوانیم کودکیم دوران من

 .داشت دوسم اونم

 شیطون خترد اون اماوقتي برم نمیتونستم. نمیرفتم کاش اي که المان میرفتم تحصیل بايدبراي من

 .برم تونستم میمونه انتظارم خوردبه قسم. نمیکنه فراموشم.داره دوسم گفت بهم

 اونجا سال يازده. نکردم اعتنا کدوم هیچ امابه بودن دورورم زيادي ودختراي بودم جوون يه من

 غافل بامزه کوچولوي دختر ازفکراون سالهايبارم اين توي و خوندم اونجادرس سال يازده. بودم

 .عطراونومیداد بوي خونم.الله گل. میخريدم روزگل بودهر اون پرازعکساي خونم.نشدم

 .دخترکوچولو اون امیدوعشق به فقط برگشتم

 اين نسوگندشک ازيه.نداره دوسم میگه و میکنه نگاه وتوچشمام نشسته دخترکوچولوجلوم حاالاون

 .بعیدنیست حرف

 اين مديون.مني مديون تو هنرمندت دستاي اون فداي چشمات اون فداي خانم،گلم اماالله

 .ناکامم عشق مديون.سالها

 .مني زيردين امابدون نمیکنم حرومت

 دونوب میزگذاشت دراوردروي اسکناسي کردازجیبش بودراپاک هايش گونه روي که اشکي دوقطره

 .کرد راترک شاپ کافي الله به نگاهي

*** 

 خوشبخت الهي.هاشده الهه شبیه بچم.من خوشگل.من ي يدونه.بشه مادرفدات.ماشاال ماشاال -

 .شد گونه روانه واشکهايش.بشي

 .نکنیدديگه گريه مامان -

 .بیاي همینجوري نويدبزاره فکرنکنم الله راستي:ويدا

 چي؟ يعني -

 .نگه چیزي شايدم.نمیدونم.بازنیس خیلیم لباست البته -

 :گفت دخترش درگوش خانم فاطمه
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 .دودکنم برات اسپند باشه يادم.میترکه ازحسودي داره

 :ارايشگرگفت شدوروبه میناداخل

 ازهشدت که تموم حرفايش.کنید پذيرايي وازخودتون ببريدپايین تشريف.ممنون خانم إنسي

 .زيبا نوعروس پريدبغل زدو بلندي جیغ.افتاد الله به نگاهش

 بیرون همه نويدبیرونه داداش واي اي.خوشگلتر ازگل حتي شدي خوشگل خیلي ديوونه واي -

 .تانويدبیاد

 بود روزعزايشان گويي بودند ناراحت و ساکت دامادهردو و عروس. امد داخل نويدبه و شد زده در

 .بود گوشش در ارشیا بودهنوزحرفاي سخت برايش دوروزپیش اتفاق حضم الله.عروسي نه

 که؟ بیايي اينجوري تونمیخواي الله-

 جوري؟ چه -

 غلیظ ارايشش اتفاقا:مینا کمشه؟ اين.باشه کم ارايشش گفتم مامان ارايشگرمحترم اين به من -

 .نیس

 .اتبازوه و بندازروشونه چیزي يـه ، پووووف...نداره؟بیشترشبیه چیزي کتي عروس لباس اين -

 .کرد تنش دادو الله دراوردوبه سفیدپرازنگین کتي ساک ازيک ويدا

 نمیگفتم اگرمن.لوس هم بوده ازاد زيادي هم دختربوده يدونه چون الله خانم فاطمه:نويد

 :گفت خجالتزده خانم فاطمه.میومد اينجوري شمانبايدمیزاشتین

 .پسرم میگي راست تو

 .ترشدي برازنده خیلي دامادي شلوار کت تو وقدوهیکل چهره بااين داداشي راستي:ويدا

 ديدنش تحمل که ويدابزند هاي چشم به کفشش ي باپاشنه میخواست دلش الله

 :کردوگفت رافوت نفسش.رانداشت

 .حتماعاقداومده ديگه بريم

 :گفت ويداباپوزخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

41 

 

 جان؟؟ الله داري عجله خیلي

 ار نويدنگاهش اوربودکه تعجب برايش انداخت دربازويش ودست کنارنويدقرارگرفت اهمیت اوبي

 .ازاومیدزدد

 بجزعروس بود چیزخوب همه.شد برگزار باشکوه ها الماسي بزرگ ي درخانه عروسي مراسم

 .میزدند لبخند بزور ها درعکس وداماديکه

*** 

 .بود کرده تنهاعشقش عروسي روانه را ارشیاپدرومادرش

 اشپزخانه پابه.بودند خدمتکارامرخصي ي همه.کند رانکندوخودراسرگرم فکرجشن میخواست

 خالي صورتش روي را ازانراخوردومابقي مقداري رابرداشت اب بتري بازکرد را دريخچال گذاشت

 .کرد

 راتامیتوانست وصدايش گذاشت شاد کرداهنگي انراروشن نشست دي سي ال مقابل مبل روي

 .کرد نمي رهايش امافکروخیال.زيادکرد

 ربونشق.پرنسساشده شبیه تاج با حتما.نازشده شده؟حتماخیلي شکلي چه عروس تولباس الله

 .رسیده ارزوش به حتمااالن.باشه پرنسس داشت دوس همیشه برم

 میرقصن؟ باهم دارن يا پسرس اون تودست دستش االن يعني

 .شد خیس دستش کشیدکه صورتش به بوددستي شده کالفه

 !!!بود؟ کرده گريه کي.بود نشده اصالمتوجه

 .افتاد الله هاي عکس به بازکردنگاهش که دررا رفت اتاقش بلندشدبه

 به.کرد پرت زمین میزرابه روي هاي ادکلن عطرو ي کردهمه پاره هارا عکس ي همه جنون باحالت

 :وارفريادزد وديوانه کرد نگاه خودش به رفت ايینه جلوي

 منواونجوري وقتي باشي خوشحال خوشحالي؟اره؟بايدم....لعنتي داشتم کم ازاون چي من اخه

 ...بدقول. نامردي خیلي....خردکردي

 .راشکست ايینه برس وبا
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 کوچک عروسک ان همچنین رابرداشت الله هاي عکس ي همه ازان کشورفت سراغ به

 .را وخودنويس

 چیندارقرمزپوشیده لباس الله هارابرداشت ازعکس يکي.برد بوم باالپوشت انهاراباخودبه

 هارا عکس تک بود،تک گرفته اش اختیارگريه بي.گرفت واتش عکس رازدبه فندک.بود

 .انداخت بودمي شده افکنده که میبوسیدودراتشي

 .انداخت دراتش هم وخودنويس کوچک عروسک

 بیاندازد آتش در راهم صدف خواست اي کردچنددفعه راپاره بند آن زدو گردنش به دست

 .راخاکسترکند اش الله يادگاريهاي امدتمام نمي دلش.امانتوانست

 :پردردگفت بلندکردوبادلي اسمان به را بلندشدسرش داشت نگه محکم دردستش انرا

 ...کن خوشبختش خداياخودت

*** 

 راسمم بعدازپايان. بنظرمیرسید قشنگ خیلي تهران کوه ازآن. کرد نگاه دروورش زدوبه چرخي الله

 مرکردکها الله نويدبه.دوبلکس بودوباساختي نسبتابزرگ اي رفتندخانه يشان خانه به ونويد الله

 .همانجابود کوه وان.ببرد کندمیخواهداورابجايي راعوض لباسهايش

 .کرد ونويدرامنتظرنگاه نشست سنگي تخته روي الله

 وجم درچشمانش غم همان باز شب تاريکي شددران متوجه الله.اوبلندشد رفت الله جلوي نويدبه

 .میزند

 :گفت گرم بالحني.راگرفت سردترالله دستان سردش نويدبادستان

 .شدي زيبا خیلي امشب بگم بهت نشد وقت

 :داد جواب ارام الله

 .مرسي

 ...حیف حیف -

 امشب؟ اونم اينجا؟ منواوردي چي نويدبراي -
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 :بودوغمناک لرزان صدايش صحبت کردبه کردوشروع شهرنگاه به اوکرد رابه نويدپشتش

 ايدبگيش.کني شايدنفرينم.بري کني شايدولم.بگم چیزيوبهت يه اينجاتا اوردمت امشب من هالل

 .اينجوريم امامن.چقدرخودخواهم من

 .بگم ستمتون نمي شديا نمي امايا بگم قبالمیخواستم بگم بت االن میخوام که حرفايي قسم بخدا

 نه کرده محکومم که دارم اي گذشته يه پولداروسنتي ي خونواده ازيه ساله11 نويدالماسي من

 .نمیشدم عاشق کاش ولي میکنم زندگي فعالکه.بشم عاشق ونه کنم زندگي

 فتهاش و يدخترگريون ديدم که دانشگاه برم که امدم بیرون ازخونه باماشینم.بود پیش سال نُه

 :شدگفت سوارماشینم

 .برو مادرت جون.منومیکشن وحشیااالن اين.اقاتوروخدابرو

 اشتمپاموگذ باسرعت منم.میباريد دختر اون ازچشماي اماالتماس بايدچیکارکنم نمیدونستم من

 تعريف برام زندگیشو داشت دختره شديم پیاده خلوت پارک يه.شديم گازوازاونجادور روپدال

 یرهمیم میکنه تصادف پدرش قبلش دوسال بچه يدونه پولداربوده خیلي ي خونواده میکرد،ازيه

 .میکنه اونوحمايت ناتنیش وعموي

 همیخواداونوبکش ناتنیش عموي که میادبعدمیفهمه پیش براش خطرناکي هاي حادثه مدت تواون

 ...برسه خودش به میراث ي همه که

 يبودول کرده هردوراخیس بودباران گرفته زيباباران شب میداددران گوش هم میزدوالله نويدحرف

 .نمیدادند اهمیتي يک هیچ

 هک دادم قول دختره به يادلسوزي مردونگي ازروي نمیدونم.بود ترسیده خیلي بیچاره دختره -

 ماهي چند يه.میرفتم باش خودمم بايد جامیرفت هر کردم اجاره براش خونه يه میکنم حمايتش

 .بود ومهربوني دخترساده بودم مندشده عالقه بهش نبودمنم خبري بودازعموش گذشته

 بود؟ چي اسمش -

 :کرد وزمزمه گرفت بارون زير را دستش رابست بلندکردچشمانش اسمان رابه نويدسرش

 بــــــــاران
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 خب،بعدش؟ -

 قدکنیمع خواستیم که روزي وباران من.نمیکنن روقبول سرپرست اينايدختربي مامان میدونستم -

 ربودنبیشت تعداداونا بودهم فايده بي ولي کردم مقاومت من جفتمونوبردن و امدجلومون ماشین يه

 .شدم بیهوش زدن توسرم چیزي يه اخرشم.زياد زورشون هم

 دستاي ازپشت داره باران دردمیکردديدم خیلي سرم اومدم هوش به وقتي

. تاديتودردسراف رمن بخاط.نويدمنوببخش:میکردوگفت گريه روپاهام سرشوگذاشت.منوبازمیکنه

 توروازادکنه یگمم بهش نباش نگران میگفت هي.نامردم عموي اينجا؟گفت مارواورده کي گفتم

 .نداري تقصیري توکه

 .بودي توچقدرخوب که اخ...بود فکرمن به بدم بخوادنجاتش کمک ازمن اينکه عوض باران

 جلوي بزنم حرفي امدم تا.زمینش زير. بوديم باغ يه ماتوي. امد هاش گنده ازاون باچندتا عموش

 ديوونه مرد اون ولي.کنن ول مارو میکردکه زاري وگريه التماس عموش به هي باران.دهنموگرفتن

 .میخنديد دخترمظلوم اون حرفاي به

 مابیارا میخواي سرمن هرباليي نداره گناهي اون کنیدعموجون نويدوازادش حداقل خب گفت باران

 رفمح بايدبه باشم نداشته کاري پسره بااين میخواي اگه گفت عموش. نرسون اون به اسیبي

 اونوعموش. میکنید نويدوازاد بدين قول فقط میکنم قبول بگین هرچي گفت باران.بدي گوش

 .نداشت فايده دادزدم هرچي کردن اشغاالدروقفل امااون بیاد سرش باليي میترسیدم.رفتند

 .شد خراب روسرم دنیا زدانگار اتیشم باحرفاش.اومد عموش که چقدرگذشت نمیدونم

 دوسش اخي هاخنديدوگفت ديوونه کجاست؟بازمثل باران شرف بي وگفتم چسبیدم يقش به

 اداي توام.بود ساختگي تصادف اون کشتم پدرشومن. پدرش مثل بود احمق يه باران داشتي؟

 ي بخاطرتوحاضرشدهمه باران. چسبیدي باالبهش میره ازسروروش پول درنیارديدي عاشقارو

 پدرخودکشي فراق وبدلیل.بمن ببخشه کشیدم براش سال5 اين در زحماتیکه پاس اموالشوبه

 یزيچ يه که میزدمش داشتم.زدم کتکش تاتونستم روگرفتم مردک نبود خودم دست ديگه.کرد

 .میشدم ديوونه باران مرگ ازخبر کتکارونمیزدم اون شايداگه.شدم وبیهوش گرفتن جلودهنم
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 اين.بودم کرده اجاره باران براي که هستم اي خونه همون توي ديدم امدم که هوش به وقتي

 شبعد به شايدازاين الله.بود جلوم ياداشت يه.داشتن نظرمون زير قبلش میدادازخیلي نشون

 ...برگه اون توي...بگم چجوري چ...راستش....کنه اذيیت

 .تحملشودارم بود؟بگومن نوشته چي برگه اون توي -

 قصدازدواج باران به دادن پناه زياده خیلي جرمت میزاشتي چرخم الي نبايدچوب بود نوشته -

 .جرئتشونداشته کسي هیچ که بلندکردن من روي ودست بااون

 .ناقابله البته.میفهمي گرفتي وجوابشو دادي ازمايش رفتي وقتي گذاشتم برات اي هديه يه

 .شهنمی کم ازم چیزي دارم دردي يه بفهمم اگه نمونده برام چیزي منکه بعدگفتم ندادم اهمیت اول

 من....بودند کرده من بدن وارد رو بوده وي آي اچ ويرووس به مبتال که خوني نامردا. دادم ازمايش

 ...الله دارم ايدز

 داره؟؟؟ ايدز واقعانويد يعني بود؟ بودراست شنیده انچه...داشت شک هايش گوش به الله

 ...افتاد زمین روي و داد دست از را خود تعادل.میچرخید دورسرش انگاراسمان رفت گیج سرش

*** 

 نشسته زمین روي افتادکه دوستش نزديکترين به نگاهش آمد بیرون عمل ازاتاق دکترجوان

 .میکند گريه شدنويد راباالاوردومتوجه سرش رفت که کنارش ،به زانوهايش روي بودوسرش

 .نمیکنه گريه مردکه.کن خودتوجمع -

 :گفت گريان نويدباصورتي

 میمونه؟ هومن،زنده

 انجام روسرش کوچولو عمل يه منم خورده سنگ به سرش افتاده فقط که نشده چیزي اره -

 میگي تاونوق کوه دخترمردمو بردي بگي بهش خونه حقیقتوتوي تونمیتونستي پسرخوب ولي.دادم

 داره؟ hiv شوهرت

 بشه؟ جدا بخواد اگه باشه؟ نکرده باور حرفامو اگه چي؟ منونبخشه اگه هومن واي -

 :گفت بابغض هومن
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 .میتوني بازم اوردي دووم سال9تو رفیقم.نخور توحرص بزاربره بدرک

 کنه منوخالص بیماري اين اينکه از قبل بزاره تنهام اگه.اونه من محرک تنهانیروي اينوبدون پس -

 .میکنم خودموخالص خودم

 داري؟ دوستش گفتي بهش -

 .نگفتم -

 گرفته افسردگي نوجوونیش ي دوره که میدوني خودت باش نويدتوروخدامواظبش -

 رهقرصاشونخو اگه وتاحاالم بستري مدتي واردشدو بهش شک کشتن چشماش داداشتوجلوي.بود

 .نمیکنه رهاش کابوس شبا

. اوردند بیرون شده باندپیچي سري با برانکاردخوابیده روي راکه بازشدوالله عمل دراتاق

 :کرد وزمزمه رفت سرش بلندشدوباالي نويدبسرعت

 .خوابیدي معصوم که بشه فدات نويد

 میري؟ داري کجا نويد......بخش کنید منتقلش -

 .بود ناامیدوخسته نويدبرگشت

 .میرم دارم -

 .بزاري تنهاش نبايد االنکه -

 .نبودم انقدرشرمنده توعمرم.نمیتونم -

 .نداري تقصیري تو که قضیه تواون ولي -

 مجبورنبودم بخاطرخودخواهیم زندم کي تا نیس ومعلوم دارم مرض منکه نیستي چرامتوجه -

 .کنم ازدواج

 .کرد ترک را وبیمارستان

 

 "پنجم فصل"
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 .میرسید بنظر خوب بود، ابري که روزقبلش برخالف بودهوا شده صبح

 :راصدازدوپرسید خدمتکاران از يکي.میکرد کناردرنگاه ساک به سردرگمي با کیاني خانم

 اينجاچیکارمیکنه؟ کیه؟ مال ساک اين

 .اينجا بزارم گفتن. کوچیکه اقا مال -

 .برس کارت بروبه خب خیله -

 کیاني خانم.میايد پايین ها ازپله که ديد را ارشیا.نبود سرمیزکسي رفت غذاخوري سالن به

 .میکرد رانفرين مصببش فقط دل در و ازچیست پسرش دردوغم میدانست

 .من مهمون ناهارم بیرون، بريم امروزهواعالیه.بخیرپسرم صبح -

 :داد جواب ارشیاسردوبیحال

 .مامي بعد بزاربراي

 شازدم؟ بريم.ديگه توذوقم نزن -

 .بیام کي نیست معلوم کرج ويالي میرم دارم من -

 توِ؟ مال ساک اون پس -

 .برم میخوام شده تموم سواالتون اگه مامي -

 .صبحانتوبخوربعدبرو حداقل -

 .باي میخورم اونجايچیزي -

 ...نمونیا بزن،گرسنه زنگ رسیدي....کن رانندگي اروم...باشیا خودت مواظب -

*** 

 :گفت خودش میکردبا نگاه بیرون به ازپنجره که الله.شد خصوصي دکتروارداتاق

 ديگري در گشايد رحمت ز*  دري ببندد حکمت ز خداوند
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 ...الله رفت شدي خل داش؟پاک ربطي چه خب

 .سرجاشه عقلتونم.بود جا به خیلیم اتفاقا -

 :بودگفت غافلگیرشده که الله

 دکتر؟ اومدين کي شما

 .هومنم من درضمن شعرتون اول همون از -

 .خوشبختم الله منم -

 :زدوگفت لبخندي هومن

 .منودکترصدانکنید بودکه اين منظورم

 پرستارين؟ پس.دکترين فکرمیکردم من -

 .خانما میکنیدالله اذيت دارين -

 .نع شمامیگین شدم خل میگم اونوقت -

 .اقراردادبستینم شمابابیمارستان اينکه مثل.اصالبگذريم -

 باشین؟ بیکار نمیزارم بده -

 کوه وازکاه میکنیم وناله اه تا هزار سرمامیخوريم يه ماها.بیکارنیستیم ماهیچوقت متاسفانه -

 يه ورترشمااون چندتااتاق خانم الله. معجزس بیشترشبیه که میبینه چیزايي ادم اينجا اما.میسازيم

 يگهد کساي وخیلي داره خون سرطان اما باباشوصداکنه مامان يادگرفته تازه که هس اي پسربچه

 .نداره تمومي بگم بخوام اگه که

 :کردوگفت اشاره نخورده ناهاردست به

 .ختینري بهم لجبازيتون اين با رو بخش يه نخورديد هم صبحانه.اينکارونکنید خودتون توروخدابا

 .نمیزنم هیچي به لب نويدرونبینم تا من هومن آقا -

 .بخوريد مايعات حداقل -
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 شماچي؟ میگم چي من -

 .شما روي از میکشه خجالت نويد -

 داج ازش فرصت دراولین برسونین پیغام بهش فکراموکردم بلده؟من کشیدنم خجالت پس إ -

 .شد خواهم

 ...بگم چجوري اخه...بخاطر...بخاطر شمافقط يعني ببخشیداينومیگم -

.  یستن شمافکرمیکنید اونیکه من نخیرمشکل ولي. منظورتونوفهمیدم بدين ادامه نیست الزم -

 هیچي سُـنـتــشون بخاطر نگید کرد؟ چراسکوت داره رودوس هنوزباران اونکه نگفت؟ چرازودتر

 نگفته؟

 .نداشته دوست بارانو حتي اونقدرکه خیلـــــي داره دوست شمارو نويد خانوم الله -

 .داره خنده -

 درمورد منم میدونه چیزودرموردمن همه اون منم نويد تنهادوست میگم راست بخدا -

 مغروره اماخب.داره دوستتون که بدم ضمانت بهتون حاضرم من میکنه من دردودالشوپیش.اون

 .ريخته دلش همروتوي بیچاره میکنه اعتراف مطمئنم ولي.ديگه

 داشت دوست يعني دارد دوست را او نويد که شد بودباورش فکررفته به هومن بعدازحرفاي الله

 يادش اماوقتي بود خوشحال است نويدعاشقش ازاينکه چرا نمیدانست هم خودش کند باور که

 اماهنوزتصمیمي. میکرد دعا او براي. شد خالي دلش ته ماند نمي زنده وزياد دارد اوايدز افتاد

 .بود نگرفته

*** 

 .تنهاست نگین بايدبرم نمیخوام هیچي من بشین بیا -

 .نیست خوب هنوزحالش که اشکاربود میزگذاشت، راروي چايي امد بیرون اشپزخانه نويداز

 خوبه؟ الله -

 نرفتي؟ شرکت.میشه مرخص فردا اره -

 .خنديد وتلخ. عسل ماه مثال شمالیم گفتم زدم زنگ اينا مامان به -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

49 

 

 .میشدن نگران اونام.کردي درستي کار -

 خبر؟ چه ديگه خب -

 :وگفت گذاشت دهانش در قندي هومن

 .کني اماده طالق بايدخودتوبراي هیچي

 !چي؟؟ -

 هم میگفتي حقیقتوبهش هم عروسي قبل اگه تقصیرخودته.بگیره میخوادطالق فکراشوکرده -

 .نمیشد اينجوري ازاحساست

 چیکارکنم؟ بگومن.نداره فايده کاش اي االن -

 .بنداز ازدهنت منتو من اين هیچي -

 بزني؟ حرف ادم مثل میشه -

 .بدي شبايدطالق درغیراينصورت کنید زندگي همخونه دوتا شايدبتونیدمثل نغرورتوبشک يعني -

 .نمیدم طالقش من -

 داره؟ ايدز که میده مردي روبه رأي دادگاه فکرکردي میتوني؟نکنه مگه -

 .میکرد راطي اتاق وعرض طول.بود عصباني نويدبلندشد

 .کرده اعتصاب نخورده هیچي ازصبح الله راستي.گرفتم سرگیجه بشین بابا اي -

 چي؟ واسه ديگه -

 .بزن بهش هم حرفتو نیست خوب براش بروببینش.بايدتوروببینه میگه -

 .مجبوربود الله بخاطرسالمتي اما داشت ترديد

 !نیس مالقات وقت االنکه -

 .من با اونش -

* 
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 تانشوباانگش انداخته پايین را سرش بود گرفته اش خنده نويد ازرفتار الله.نمیگفتند هیچ هردو

 .مادرش مقابل خطاکاردر اي بچه پسر همانند میکرد بازي

 یچيه ازصبح گرسنمه.بگیربیار غذا برام بلندشوبرو حداقل!گرفتي سکوت روزه اينکه مثل تو -

 .نخوردم

*** 

 .مینگريست را او نويدباحسرت مدت ودران غذاخورد پُرس دو الله

 .بود گشنم خیلي مرسي -

 :داد جواب وارام زيرلب

 .جان نوش

 .بودمت نديده مرده موش انقدر حاال تا نويد واي -

 بکني؟ میخواي چیکار -

 .نگرفتم تصمیمي هنوز نمیدونم -

 رايناشعا میگیره خودشم میده خودش خداس دست نويدعمر.بزنم حرف باهات میخواستم ببین

 باتقديرخدا نمیشه.بوده تو سرنوشت اين.باش خوش بخند. دارم اعتقاد بش واقعا من نیس

 .کرديم خودمونوخسته فقط اونجوري جنگیدکه

 حق بکني کاري هر بگي هرچي داري گناه تو میخوام معذرت توام،واقعا نگران من الله -

 ارميب چیکارکردم؟حتي امامن.داره ارزوشو دختري هر که شبي بود عروسیت شب مثال ديشب.داري

 .شکست سرت بعدشم دادم بد خبر يه بهت.نزدم لبخند بهت

 .بیمارستاني عسل ماه عوض عروسي تازه يه که حاالم

 .تو خودخواهیه.تو خودبینیه بخاطر اينا ي همه.اره -

 .شرمندم -

 .بشنوم اينو تو اززبون فکرنمیکردم هیچوقت -
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 .نمیشه جبرانم البته کمه بگم چي هر -

 تاماحواس.بشکونیش نیستم راضي من واالس برات غرورت میدونم.فايدس بي گفتنش پس -

 .شد رجیم بخاطرتکبرش هم ابلیس چون نشي غرق توش که باشه

 .میمونم اينجا من زدم حرف هومن با.چشم -

 .نمیترسم تنهايي از نباش نگران -

 .بهتره اينجا اما.لعنت منکرش بر -

 نداري؟ رو جايي نکنه چیه -

 .گفتین درست قضا از -

 چیه؟ شرکت نزديک خوشگل ي خونه اون پس -

 بري؟ کجامیخواي میشي مرخص که فردا الله.ديگه خونس خب -

 بدن؟ راهم اگه البته.خونه توهمون بیام فعال میخوام -

 .نداره اجازه به نیازي که صابخونه -

 چي؟ يعني -

 .تو براي خونه اون.کنید بیرون شمامیتونیدمنوهم يعني -

 :گفت بودبااشتیاق شده زده هیجان که الله

 !من؟ جون

 ...نداره قابلي میکنم خواهش -

 بگیري؟ میخواي حتماپولشوهم حساب اين با -

 .تشکرنخواستیم اصال -

 نیومد؟ مالقاتم کس هیچ چرا راستي.مرسي کردم شوخي -

 .شمال رفتیم گفتم بهشون نگفتم کسي به راستش -
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 بپرسم؟ سوال يه نويد.نگفتي که بهتر،مرسي -

 .بپرس -

 ...تو که میدونن اينا مامانت -

 .تو وازديشب میدونه هومن فقط نه -

 نمیکنه؟ ناراحتت اگه البته بگو برام باران از...از.نمیاد خوابم منم هس وقت کلي صبح تا -

 .سالهاگذشته قضیه کنه؟ازاون ناراحتم چي براي -

 هشب من چون.میدونس من خودشومديون اون بودکه بخاطراين باران فداکاري فکرمیکنم راستش

 ...کردم حمايتش.دادم پناه

 اونهمه حاضرنیس گفتي که چیزايي بخاطراين کسي باشه هرچیم ندارم اينوقبول من نه -

 بر قعاش ازيه کارافقط اين.داشت دوس توروخیلي اون مطمئنم من.وجونشوفداکنه اموالشوببخشه

 .میاد

 .شايد -

 داري؟ ازش بود؟عکسي شکلي چه خب -

 به اون از ولي بود خوشبخت پدرش مرگ از قبل ات.بود دخترقشنگي اما ندارم عکسي نه -

 .میاد سرش بعدمصیبتا

 وشحالخ بايدحتماينفرو بیرون میبردمش بودوقتي مهربون بودوضعیف،خیلي احساسي خیلي اون

 يمزد سر اي خونواده يه به باهام يادمه.میبخشید همرو اون خودش براي میدادم که پواليي.میکرد

 میشه شتهک پلیسا دست به خالفکاربوده پدرشون میگفت باران.میرسید دهنشون به دستشون که

 بهشون ابامب میشناسم بچگیم از رو خانواده اين میگفت.زندگیشونوسرمیکردن بدبختي تو ايناهم

 خارج تو داداشش دکتره که خودش خانوادس ازهمون رفیقم هومن. اينجارسیدن به که کرده کمک

 .شديم دوست اينجوري منوهومن.میده ياد ها بچه به عالیه فرانسويش زبان خواهرشم وکیله

 .بود فرشته باران خالصه

 .دارم کشیده که رو هايي نقاشي ي همه.بود نقاشي توعاشق مثل باران الله
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 .کنه خدارحمتش -

 قي بداخال وبا زد را پاسخ ي دکمه بود شده ديگرکالفه خورد زنگ موبايلش بارچهاردهم براي

 :داد جواب

 ...الو

 میدادي؟ جوابشو بوداينجوري خط پشت دخترم يه اگه.مرض و الو -

 .کارتوبگو.ندارم وحوصله اصالحال فربد -

 .بازکن ودرو بده افتخار دادي جواب بعدازدوساعت که حاالم.خرابه زنگتون -

 .نیستم خونه من -

 .هوا سرده بیادروبازکن منوفرستاده مامانیت.کرجي میدونم -

 .کردودروبازکرد راوصل ايفون سیم.کرد راقطع ارشیاگوشي

 فربدهم سروصداي بعدازچنددقیقه.انداخت ان روي وخودرا رفت مبل بازگذاشت،بسمت را بزرگ در

 .امد

 ممنون.سالم علک.افتاد نحست ريخت به چشممون به به....پسرکم؟ کجايي عمه ي شازده-

 میکني؟؟ پرسي چقدراحوال بخداخوبم

 :وخمارگفت حال ارشیابي

 داري؟ وعلک حاالانتظارسالم هستي ناخوانده مهمون

 :داد وجواب ازمیزهاگذاشت يکي روي را فربدسويچ

 کنمقهرنمی اخالقیات گند اين با حرفام اين از تر پرو من. بفرسته تو پیش کیو میدونست عمه

 .وبرم

 :گفت میرفت اشپزخانه بطرف همانطورکه
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 ندتاييوچ گنديده چندتاگوجه مرغ تخم يه زده کپک دوتانون بله....يانه بخوريم داري چیزي ببینم

. یکنهم شهیدت بفهمه عمه میدوني. افتادي راه...مشروب بطري ببین جارو اين بــه بـه.تارعنکبوت

 ...توسرمَستت خاک. انقدرخماريا نگوچرا

 .بسته بودوچشمانش درازکشیده مبل روي نگفت هیچي ارشیا

 جشن يه تولدپرياس چهارشنبه پارتي واسه میده ارشیااينجاجون میگم.نده جواب بدرک -

 بگیريم؟

 کیه؟ پرياديگه -

 .دخترم دوست -

 .دخترام ازدوست بگويکي -

 .کنم ازدواج میخوام اينم با.کنار توگذاشتم بجون نه -

 .کني ازدواج میخواستي توباهمشون خودت جان اره -

 مشکالت حالل پول خدايي.خاستگاري بابارفتیم با يکیو اين.نبود قسمت اونا خب -

 .کرد قبول سريع کاسباس ازاون ياروتافهمیدبابام

 .تومیرم باماشین بیرون برم عصرخواستم خرابه ماشینم من

 .بگیربیار رو اونا از فقط -

 چندتا؟.اوکي -

 .چهاراتا سه -

 ؟!!!!! کني خودتوخفه پسرمیخواي -

 .میکنما بیرونت. نیست خوب حالم بخدا فربد -

 .بکنم بايد هم حسابي خريد يه. نگیا عمه به چیزي فقط میگیرم برات باش -

 .خوردها همچوشکست برمیداشت قدم ارام هاباالرفت بلندشدازپله حرف ارشیابي
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 خوردن يادرحال بوده انجابودياخواب روزيکه دو بلندشددران ارشیاازخواب تازه بودکه شده غروب

 .شراب هاي شیشه

 رجخا شويي زدوازدست پوزخندي کرد ايینه در اش پريده رنگ چهره به نگاهي زد صورتش به ابي

 .شد

 .میکند صحبت باکسي فربدراشنیدگويي صداي امدکه مي پايین ها پله از داشت

 حرص کردتوچرا کردکه ازدواج دختره ارشیاجان اخه میگم بش هي نداره که عقل بخدا اره -

 .بیارم ازاينا براش خواسته ازمن هیچ بیرون زده که ازخونه وضعشه،نیگاکن اين میخوري

 که هم رو چیزايي اين نداره رو ارزشش الله اين که میکردم نصیحتش داشتم دوساعت فقط

 .نمیره که نمیره خرجش به مضره بدن براي میخوري

 :فتگ نازکش دخترباصداي. میزد حرف دخترجواني با داشت فربد بود رسیده پايین به حاالارشیا

 کنم ازدواج يروزي من راستشوبگواگه فربد.داره چقدردوسش پسرعمت دختره خوشبحال آخي

 میشي؟ انقدرخراب پسرعمت تومثل

 مغزخرخوردم؟ مگه -

 فربد؟؟ گفتي چي -

 .منه مرگ روزه اونروز میگم هیچي -

 :جلوامدوگفت ارشیابه

 ...خداروبزن بنده اين مخ کم

 :گفت ويواش دختره روکردبه بیدارشدي؟ توکي! إ -

 .میگه هذيون اوقات بعضي.نگیر توزيادحرفاشوجدي عزيزم

 .پري آيندم ارشیاوهمسر اخالقم خوش ي پسرعمه میکنم معرفي

 تدرس شام براتون گرفتم اجازه ازپدرم شدما ببخشیدمزاحم ارشیاخان خوشبختم خیلي:پري

 .میکنم زحمت بعدرفع میکنم
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 خطريه. اينجامیموني شب. بري بخواي ردشي من نعش جان؟مگرازرو پري چیه زحمت:فربد

 .تنهابرگردي بخواي

 ...شمامنومیرسوني -

 .بود فرستاده پیشش را فربد بودکه شاکي بودازمادرش سررفته اش حوصله ارشیا

 به اوانر نداشت دوست اينکه بودفربدبا کرده درست فرانسوي غذاي يک پري.کردند صرف را شام

 ان هب باز ارشیا رفتند که فربدوپري ازشام پس.میکرد تعريف پري پخت دست از زورمیخوردمدام

 ...برد پناه ها بطري

*** 

 

 :داد مهساجواب ازچندبوق بعد رفت تلفن سراغ به. بود رفته سر اش حوصله درخانه الله

 بفرمايید

 بفرمايم؟ کجا-

 شما؟ -

 رودرمیاري؟ مهموني تالفي داري -

 .میشم ممنون کنید خودتونومعرفي ندارم حضورذهن االن من -

 .اللم -

 اللي؟ -

 .مهساخانم عمته الل -

 :گفت مهساباخنده

 کالمات کردي؟هنوزتیکه ازما يادي عجب ايناخوبن؟چه خوبي؟مامانت.میخوام تويي؟معذرت الله

 عروس؟ تازه خبر چه.عزيزم باشه مبارک عروسیت راستي. نشده عوض

 داري؟ وقت ببینمت میخوام مهساجان -
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 کجا؟. اره تو براي -

*** 

 :گفت اباافسوسمهس

 .اقانويدمیسوزه براي دلم.اينطور که پس

 !بمونه خودمون بايدبین گفتم که اينايي -

 .کن اطمینان بمن عزيزم باشه -

 .وايسا پاش نرو میگه دلم برو میگه عقلم چیکارکنم نمیدونم شدم گیج خیلي راستش -

 داري؟ دوسش کلک اي -

 .دارم ترحم حس بش فقط نه -

 بزاراين داره تورودوس اون ولي نمیمونه زنده زياد نويد اقا بگم بهت رک خیلي الله ببین -

 خداکم به ايمانش زندس که مدتي اين کن کمکش داره دوسش که باشه باکسي اخرعمرش

 .تاريکه من سرنوشت نگه.نشه

 .انقدرتوداره چرا فهمیدم تازه -

 .گناه بي هم جوون هم بیچاره -

 نزني؟ حرف انقدرازمرگ میشه -

 زدم؟ حرف ازمرگ کي من -

 نمیمونه؟ زنده نمیگي هي تومگه -

 .کنم روت روبه باواقعیت میخوام خب -

 .میوه ازان پس اورد وقهوه رابرداشت سیني شد بلند. روشدم روبه مرسي -

*** 

 راجزم ديگرعضمش اينبار کشید نفسي دوباره گذاشت سرجايش را وگوشي شد پشیمان

 .راگرفت کردوشماره
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 .الله سالم -

 منم؟ ازکجافهمیدي.سالم -

 .دارم رو خونه شماره -

 .اهان -

 حرفش فکرمیکردچگونه بودوالله فراداده گوش الله هاي نفس برقراربودنويدبه سکوت مدتي

 .رابزند

 .خونه بیاي میتوني بگم میخواستم راستش -

 :بگويد کردمعمولي شدسعي خوشحال نويدبینهايت

 بگیري؟ طالق نمیخواي ديگه يعني -

 .اوهم -

 .میام دارم که جاروپاروکن پس -

 بلدبودماکاراني که تنهاغذايي کنم؟ درست چي حاالشام باخودگفت شدالله قطع که ارتباط

 هم اسيالم ي درخانه.سفیدبزند سیاه به دست نمیگذاشت پدرش بود خودشان خونه تازمانیکه.بود

 .داشتند رابرعهده غذاوديگرامورات پختن خدمتکاران

 گل.پربود امددستش داخل که نويد بازکرد کرددررا رامرتب لباسش شدالله زده درکه زنگ

 .وغذا وشیريني

 .بردند اشپزخانه کردخريدهارابه کمکش

 .کردم درست شام کشیدي؟من چرازحمت -

 کردي؟ درست سوماچي دوماخوبي؟خوبم اوالسالم -

 .ماکاراني سوما خوبم دومامرسي سالم اوالعلیک -

 .بلدنیستي مرغم نگوتوتخم دروغ -

 .خوردا بر بهم خیلي -
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 .تلخه حق حرف -

 :گفت تمسخر راباالکشیدوبوکردوبا اش بیني

 .دادي کاردستمون بدوکه فال

 :گفت وباناراحتي رفت گاز سراغ به الله

 .سوخت غذام شدو پرت حواسم کردي پرحرفي بس از تقصیرتوديگه همش.شد زجغاله واي اي

 :گفت کارشناسان کردومانند انرابرسي بادقت.زد سري سوخته ايغذ نويدبه

 .اشپز پرت وهواس زيادبوده شعله بخت سیاه ماکارانیه اين سوختگي دلیل

 .زحمتشوبکشید بعدخودتون ازاين بلدي شماکه -

 میدادي؟ ماغذا توبه ديروز انگارتا میگي همچین -

 گذشت؟ خوش هتل تو -

 خوبه؟.کنه پیدا خدمتکار يه شرکت منشي به میسپرم الله.خالي جات -

 .....هايه بابچه میخوايم میدوني.باشه تايمدت -

 .غذا نه داشتم وحسابي درست خواب چندروزنه اين.درامده شیکمم صداي بگومن حاالبعدا -

 :پرسید بازيرکي الله

 چرا؟ اونوقت

 .بگويد بودچه غافلگیرشدمانده نويد

 بدرد هم هتل غذاي. نمیبره خوابم بشه عوض جام من همینجوري...چونکه...چون خب.....خب -

 .نمیخوره

 :گفت الله

 .بخوري بیارم بروبشین خب خیله

 .بداخالق چه -
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 اتاقش به نويدنگاهي.کردند اماده نويد رابراي مهمان هاي ازاتاق يکي هم باکمک بعدازشام

 :گفت و زد گردنش به دستي انداخت

 .دونفره هم تختت.توبزرگتره اتاق ندارم قبول من

 :راجلواوردوگفت دستش اوقرارگرفت جلوي الله

 .من به دستتوبده

 .گذاشت الله رادردست دستش آنگاه دستش بعدبه انداخت او به نگاهي نويداول

 اجلويام.هستیم باهم میکشیم نفس تاموقعیکه دوتادوست مامثل.ماهاس اغازدوستیه نويداين -

 تويعنيمنو.باشیم وفادار.کنیم کمک بايدبهم.کنیم روبازي شوهرخوشبخت و دوتازن بايدنقش همه

 دستانشان قفل نويدو زدهمچنین اي دوستانه لبخند الله.دنیامیشیم دوستاي مابهترينم مطمئنم.ما

 .کردند تر محکم را

*** 

 باش يوقت.دار نگهش.باش تودستات موم مثل میخوام.اقاس پارچه يه نويدخان دخترم ببین -

 .درنیاريا لجبازي

 .بديا انجام اجازش بدون رو کاري مبادا بده گوش گفت هرچي

 .شوهراشونن بگوش حلقه بگوزناغالم شمايدفعه.گذشت دوران اون مامان -

 :امد پدرش صداي يدفعه

 نازکردن امااونجاتوعوض خريدارداشت نازت اينجا. داره فرق بابا ي شوهرباخونه ي خونه چونکه -

 .کني "حکومت"بايد

 :کردوگفت اي خنده الله

 روگرفتین؟ گوشي شماکي

 .بدم رويادت زندگي ورسم راه خودم گفتم میده يادت وپرت چرت داره مادرت اين ديدم -

 :پیچیید ازانورخط مادرش معترض صداي
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 بود؟ وپرت چرت کجاش من حرفاي.شمادردنکنه دست

 خانوم؟ میگم دروغ مگه -

 موقع همان. کرد راقطع اخرگوشي در الله داشت حاالحاالهاادامه مادروپدرش بین مشاجره

 امد خیسش نويدباموهاي

 .نشست الله مقابل مبل وروي

 اره؟ سررفته حوصلت -

 .اوهم: الله

 چیکارکنیم؟ میگي خب -

 .باالانداخت تنهاشانه الله

 .عسل ماه بريم میگم من:نويد

 ها؟ -

 .مسافرت بريم يعني -

 من؟ جون -

 .خب اره -

 خوش ويب خوبي به الله بود انهالباسهايشان تنهامرزبین شدکنارنويدنشست بلند باشادي الله

 شد عوض حالش نزديکي ازآن کننده،نويد مست تلخ عطر آن وهمچنین میکرد استشمام شامپورا

 .تررفت وعقب

 به کمي رانداشت ناراحتیش تحمل که نويد. انداخت راپايین سرش بادلخوري الله

 :اونزديکترشدوگفت

 کجابريم؟ خب

 اشپزخانه شدوراه بلند. برو خودت میخواي نیست سفرمناسب براي االن میبینم فکرمیکنم حاالکه -

 .گرفت راپیش
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 .شد مشغول قهوه کردن درست به

 قهري؟ الله -

 میخوري؟ توهم. هاس بچه قهربراي -

 .جون نوش.نه -

 امادست بود بودپشیمان کرده که ازکاري. میکرد احساس الله رادردل ناراحتي وضوح به نويد

 انسان میشداوهم نزديک الله به نبايدخیلي عشق بودوبخاطرهمین الله اوعاشق نبود خودش

 میريخت قهوه که دستانش به.کرد الله به نگاهي.محرمش زيباو هم والله بودمانندديگران

 .بود ناراحتي از ناشي ظريفش اخم که وصورتش

 :بشنودگفت الله طوريکه نويدزيرلب

 

 مبهم افکاري رابا والله رفت بیرون آشپزخانـه از. ناراحتیتوندارم تحمل میدونستي کاش

 .تنهاگذاشت

 "ششم فصل"

 اليخ اتاق به نگاهي پاگذاشت اتاق اوبه بوداول طاقت بي ودررابازکردالله درانداخت نويدکلیدرابه

 :وگفت درداشت يک فقط که انداخت

 !!همین؟

 گلدان بودوانواع نسبتابزرگ.بازشد خلوت حیاط يک دربه.راباخودبرد والله دررفت آنیکي نويدبطرف

 هزدک حدس میخوردالله چشم به نقاشي هاي بوم ان ي بودهرگوشه داده رويايي انجازيبايي هابه

 .راتايیدکرد نويدحدسش باشدکه باران ازاثار زيباوپراحساس هاي نقاشي ان

 بودونقاشي سرش باالي پدرومادرش ي وسايه اورانداشت قصدجان کسي.کشید اوازخودخجالت

 قاشين انهمه وکشیدن درخطر جانش بودکه دختريتیمي که انگیزمیکشیداماباران وغم روح بي هاي

 :کشیدوگفت هادست ازطرح يکي به.برانگیزبود تحسین طبیعت هاازپرندهاواقصام

 .محشرن
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 برايش.بود شده رسم وجذاب انپسرجو يک ي چهره هارفت ازبوم يکي بطرف

 :میکردپرسید نگاه نقاشي به که همانطور قرارگرفت نويدکنارش.اشناامد

 اره؟ تويي

 چطوره؟.اره -

 .کشیده قشنگترازخودت -

 .بود کاره اين خودشم شم بودمانکن خواسته هاازم ازبچه يکي.دخترخوب خبرنداري -

 ؟!جدي -

 کوچولو؟ دارم باتوشوخي من مگه -

 چیشدرفتي؟.کوچولوعمته -

 .بابا نه -

 النا چون قشنگتر هم نقاشي ازاين حتي هستي وقشنگي توپسرجذاب. کردم شوخي هرحال به -

 نشدن؟ سیريش بهت دخترا نويدتاحاال. تري پخته

 !نیست هنرمند يک شان در زدن طرزحرف چیه؟اين سیريش -

 بگوديگه؟.نکن روعوض بحث -

 :وبالبخندگفت نشست پله نويدروي

 میپرسي؟ چي واسه

 .میشناسم خودموخوب جنس پس داشتم زيادرابطه بادختراهم دخترم خودم من -

 ...شمادخترا خرابید جنس چه پس -

 .بگو يبارديگه داري جرئت اگه -

 .دويد دنبالش هم راتکرارکردوفرارکردالله حرفش نويدبلندشدباخنده

 خندهايشان بود،صداي برداشته را خانه کل که بودند ايجادکرده دوشخص زيادي سروصداي

 .چیني ظروف شکستن و هايشان ،بدوبدوکردن الله هاي ،جیغ نويد هاي ،فرياد
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 .کردند نگاه بهم باتعجب.میخورد زنگ مدام داشت که شدند در زنگ هردومتوجه

 !کیه يعني:الله

 .ببینم برم: نويد

 .نیستیم مثالخونه مااالن نه -

 ...نبوده که جنا از سروصدا همه اين پس دخترخوب -

 .میشد کوبیده باشدت دررفتندکه دوبطرف باحالت

 .ديد خود مقابل راخشمگین پايین ي طبقه نويددررابازکردوهمسايه

 .قرباني خانم سالم -

 :منفجرشد بمب بودهمانند سالخورده زني که قرباني خانم

 بگذره ازپل که خرتون يجوريد همتون نمیکشین؟شمامردا علیکي؟شماخجالت سالمي؟چه چه

 جون هب بیفت بعد بگذره يماه ،حداقل بزاريماه حداقل پسرجان. جون بالي پیغمبرمیشید ازپسر

 .ونج دختر بريم الماسي، آقاي بود بعید شما از که واقعا.میاد تاپايینم جیغش صداي.مردم دختر

 .باالبود شبیه بردکه خانه داخل اورابه.برد وباخودپايین راگرفت الله دست سپس

 اب وبالیوان گذاشت اوراتنها.اونمیداد به زدن حرف مهلت حتي نشاند مبل راروي الله

 به زور وبه انداخت لیوان درون رادراورد انگشترطاليش. داد راماساژ الله هاي شانه.قندبازگشت

 .خوراند الله

 که؟ نترسیدي نزد؟ که کتکت دخترم؟ خوبي -

 :گفت دادوباتاسف تکان سري قرباني خانم.بلندخنديد بودوباصداي گرفته اش خنده الله

 !شده ديوونه!افتاده روزي چه به نشده هیچي هنوز!!نگـــــــــاه

 :گفت بامحبت و گذاشت میانسال زن ي شانه روي را دستش بالبخند الله

 که نجورياو ولي شديم استراحتتون مزاحم انداختیم راه که باصروصدايي ببخشیداگه قرباني خانم

 ...شمافکرمیکنید
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 .شد بودواردسالن نشسته ويلچر برروي که شودپیرمردي تمام حرفايش ازاينکه قبل

 :گفت بلندي باصداي. لعنت برخرمگس گفت زيرلب قرباني خانم

 عاصف؟ بیدارشدي کي

 :میکردمیکردگفت رانگاه الله همانطورکه عاصف

 کجاس؟ قرصام.بیدارشدم االن همین

 .ديگه جاس همون -

 کیه؟ دختره اين -

 .کم شرّت تونیومده فضولیابه اصالاين.ديگه بدبخت يه منه مهمون -

 .ورفت دراورد حرکت رابه چرخ انداخت راپايین سرش مظلومانه عاصف

 :مدا حرف کشیدوبه اهي قرباني خانم میکرد اورانگاه بودوخیره متعجب قرباني ازرفتارخانم الله

 يني.باشم توداشته مثل دختري يه ارزوداشتم يروزي من.دخترخوشگلم نکن نگام جوري اين

 .تو اماعمرشودادبه داشتم

 پیش ازازدواج قبل.کرده منوسیاه روزگار سوخت حالش به دلت و ديديش االن که مردي همین

 خوشگلترين جوونیام نکن نگاه خواربودمنواينجوري هندجیگر زنش ولي مردبودا بودم برادرم

 سربارشون که میشدمنم حسوديش بمن زنداداشم دردسرداشت امابرام.بودم ومحله دخترفامیل

 لفتک نگم چیزي داداشم میکردبه تهديدم.نیورد يتیم بچه تنهاي سرمنه که اذيتايي چه. بودم

 چه.بدم ادامه خبرنزاشت بوداماازخدابي خوب خیلي ودرسم بودم درس عاشق.بودم خونش

 بهزور منوبه کم سن تو اخرشم.میکرد رد مختلف هاي بهانه اماهمروبه نداشتم که خواستگارايي

 ومادرپدرش صفت بي اين اونجاهم.نداشت منوهم موي تار يه لیاقت حتي که دادن حیوون اين

 بیشتراز.ادمم انگارمنم انگارنه. هیچي ديگه که خواهرشوهرم.میکردن خالي هاشونوسرمن عقده

 .میشدن خالي سرم خانوادگي میکردم هم دفاع میخوردم کتک اون

 من تواتاق غذاشون بوي نمیرسید بمن کس اماهیچ.کمترشد اذيتاشونم شدم حامله وقتي

 فداي مادر.بود ماه بوددخترم هستي من تنهاامید.بگذريم.نمیدان بمن قاشق نامسلمونايه میومدولي
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 ارزوشون به وخونوادش شوهرم پسرمیدادهم خدابهم کاش ولي.بشه هات وگريه خندهات

 .میکرد مواظب پناهش ازمادربي هم نمیکردن ومنواونقدراذيت میرسیدن

 دهنم هستي میگفتم من اگرم.میکردن صداش زينب اونا گذاشت من دامن روي رو هستي ولي

 بمن. ودمب من مشکلشون نبود اسم مشکلشون ولي نمیخوره درد به اسما اين میگفتن بود پرخون

 بودم وندهم.دخترزايیدن بهتره کورباشي اجاق هنرنیست که دخترزايیدن کورمیگفتن اجاق میگفتن

 عتطال اول توازهمون بابا میرسه؟اي دهنشون به دستشون دارن بروبیا ايناکه ايناچرااينجورين

 .بودجیران سیاه

 ونهخ هیچکس شب امااون. کرد تب دخترخوشگلم.منوگرفت هستیه ي دخترمنوهمه لعنتي شب يه

 مرونداشت اجازه بدون گذاشتن پابیرون جرئت اونموقعم. من هوو خواستگاري بودن رفته نبودهمه

 .بودن کرده دروقفل گذشته ازاون

 ريهاومدگ خدايادم اونشب تازه.میخوردم ياکتک کارمیکردم يا حیوونا مثل.بودم خداروازيادبرده من

 دخترمونحس تب بودن روداده بله اخه بودن خوشحال اومدن اوناکه.میکردم میکردموصداش

 کردم دخترشوبرددکترهرکاري خان عاصف همین دوماداينده که افتادم پاهاشون به میدونستن

 .رومیکردن عروسي ريزي برنامه من دلداريه عوض وخواهرشوهرم مادرشوهرم. منونبرد

 .بود نیورده دووم بچم.بچم بدون دخترم اومدبدون عاصف

 خانم.ندک راارام قرباني کردخانم سعي بود رافراگرفته صورتش اشک الله.میکرد گريه قرباني خانم

 :داد ادامه کردوبابغض پاک را اشکهايش قرباني

 عارش اصال نداشت بمن کاري بوداون مريم اسمش.خونه رواوردن عروس تازه دخترم بعدازچهل

 خوده.ابرو چشات باال بکن بهش داشتن عزيزتربودجرئت عروس يکي اين. کنه نگاه من به میشد

 .روداشتم کلفت کامالحکم ديگه من بعدمريم.پدرشونودرمیورد مريم

 ونج افتادبه عاصف.بیارم روازمدرسه بودپسرعاصف رفته يادم من تااونروزيکه وگذشت گذشت

 اه پله توي که من دنبال افتاد عاصف بودفرارکردم شده تموم تحملم ديگه.چقدراونروزمنوزد من

 سال بعديه مريم. همیشگیش دوست ويلچرشد عاصف،که اين وشد روافتاد پله اونهمه افتاد

 .کنه تحمل رونمیتونست معلول ادم يه معلومه رفت باپسرش
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 گرفت مريضي مادرشوهرم.شد من عین سرنوشتش دخترخواهرشوهرم.افتادن پام به همشون

 .شد ورشکست وپدرشوهرم

 .نکردم هیچکدومشونوحالل امامن

 جرم به اکثرزنان باشن؟چراسرنوشت خوشبخت هايش ندهچرانبايدب بودکه ازخدادلگیرشده الله

 است؟ شوم بودن زن

 .قرباني خانم کشیدين سختي شماخیلي.متاسفم -

 :گفت محبت با جیران

 .ياجیران منويامادرصداکن توعزيزم تارموي يه فداي

 اسمتونوصداکنم؟ نداره مادراشکالي بگم نمیشه روم راستش -

 .هرجورراحتي -

 نیستید؟ ازيادخداغافل االنکه شما جون جیران -

 .ازاون من غافله، ازمن اون -

 که ماهاهستیم اين.نیست غافل ازما وقت خداهیچ ولي.کنم شمارونصیحت که نیستم درحدي من -

 .نباشیم روسیاه بنده بیايم امتحانیم درحال لحظه ماهر.دورمیشیم ازش

 دلتنگ خداهم مطمئنم.روبرگردونده کنیدوروش صداش دل ازته محاله.کنید شروع امشب ازهمین

 .شماس

 .نمیکرد نازل برام نجات بودفرشته غافل ازم اگه میگي درست -

 .میکرديم شوخي امروزمنونويدداشتیم جون جیران راستي -

 ...سروصداها اون پس -

 .بیکاريه عوارض -

 جايي؟ جنوبي.بريدسفرشمالي خب -

 .کرد بازگشت بلندشدواهنگ سپس.چشم -
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 .بیارم چايي برات کجا؟بشین:جیران

 .سفر منوببره نويدوبگیرم اين يغه برم.دردنکنه دستتون -

 .میشه پرحرف پیرمیشه که ادم سرتودرداوردم باحرفام ببخشیداگه -

 .جون جیران بیخیال -

 .کن خواهي معذرت ازنويدخان من ازطرف -

 .کنید صداش وجون گفتمابادل چي نره يادتون فقط.بود حقش -

 .حتما.حتماعزيزم -

 .دربیاورد نويدرا حرف بايدتالفي کرد امداحساس بیرون جیران ازمنزل

 چیشد؟ -

 چیشد؟ چي -

 نداشتیم؟ مادعوا گفتي بهش پايین بردت -

 بود؟ دعوانبودچي اگه پس -

 بود؟ غیرازاين مگه.میکرديم شوخي خوبه؟ماداشتیم توحالت الله -

 شد مشغول تلويزيون تماشاي کردوبه روشن را دي اي ال رهاکرد مبل خودراروي الله

 .میکرد نگاه طلبکارانه و خیره را واو زد کمر به دست.ايستاد رويش نويدروبه

 .میبینم فیلیم دارم من.بگیر ژست برواونور -

 سکوت

 باتونیستم؟ مگه -

 سکوت

 نديدي؟ خوشگل چیه -

 سکوت
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 میکني؟ نیگام اينجوري باباتوخوردم ارث مگه -

 وبازسکوت

 هدادک دلداري خود وبه کوتاهتراست بودچقدرازنويد فهمیده تازه.اوقرارگرفت بلندشدوجلوي الله

 .بلنده که نويداست نیست اوکوتاه

 ...جوابتونده يکي اگه حاالفهمیدي:نويد

 رانجی بگم.کنم اذيتت کوچولو يه میخواستم راستش.اعتراف يه.نیست اخالق درس وقت االن-

 و دشواه ولي کنم حال ومنم وفرارکني بترسي وتوام پلیس به زده زنگ من زدن بخاطرکتک جون

 .شديم خیال بي ماهم.حرفاس اين تراز موردنظرباهوش ي سوژه که میداد قواعدنشون

 :ودگفتب شده اوکالفه ي ازخنده که الله.خنديد بلندي صداي وبعدبا کرد اونگاه به باتعجب نويداول

 میخندي؟ چي به بگي میشه

 يدکهنو.رهاکرد مبل خودراروي کالفه نشد متوجه میخنديدالله مدام اماچون داد توضیح نويدبرايش

 :وبالبخندگفت نشست کنارش فاصله با شد تمام اش خنده

 .شروشیطون هاي دختربچه اين مثل.اي بچه خیلي الله

 میکني؟ داشت؟چرامنومسخره خنده کجاش اين خب -

 .داشت خنده اتفاقاخیلیم -

 .راسته میخندنا الکي ها ديوونه میگن ديگه اره -

 میندازي؟ تیکه بمن چرا.نکنه شمادرد دست -

 .دارم دوس دارم دوس -

 .خرابید دختراجنس شما نگفتم دروغ ولي -

 .کردند انتخاب را شمال سفربروندوبانظراو شدبه کردقرار بانويدصحبت الله

 "هفتم فصل"

 .وبسیارشیک کناردريا بزرگ ويالي يک
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 ار هايش کفش نشست ساحل روي وجلوتر برداشت قدم ارام.میکرد دريانگاه بودوبه ساکت الله

 نسیم وگهگداري بود انروزهواخوب بوداما زمستان بااينکه.کرد دريانگاه ارام امواج دراوردوبه

 هک را صدف ان کردو لباسش جیب در دست.شد سپرده باد دست به درامدوموهايش شالش.میوزيد

 .دراورد را بود ازعشق نشاني پیش سال چندين

 باسر.امد مي چشم به کودکي ي خاطره يک نبودتنها اور عذاب برايش ديگر شده نصف صدف

 .کرد پرتاب دريا درون را ان اي يکدفعه سپس کرد نوازشش انگشتانش

 ازيب وبه داده انجام که کارهايي به بود امده پیش درگذشته هرچه به.فکرکند داشت داشت دوست

 به تابستان بوديک داده قول او زيبادارندوبه ويالي يک که بود اوگفته به مبین. سرنوشت

 امده ويال ان امدبه مي بدش او از همیشه که برادرش با زدندوحال چاقو را امامبین.انجاخواهندرفت

 .بود

 شدن همخانه درنويدبعداز را خوشحالي امیدو وضوح اوبه.باشد داشته فکرنمیکردنويدايدز گاه هیچ

 .میکرد احساس

 مثل.دندبو صمیمي باهم چندروزخیلي اين در بوداما شکراب يشان قبالرابطه.تنفرنداشت او ديگراز

 لهدرال هم خصلتش همین و بود اخالقترشده نويدخوش.میکنند زندگي باهم سالها دوستیکه دو

 ندکههرچ نويدخواستودعاکرد براي طوالني وعمر خداسالمتي کشیداز عمیقي اه.بود تاثیرگذاشته

 .بود محال ارزويي

 ترابرداش خرديها وچندپالستیکه رابازکرد درعقب.شد که کردپیاده پارک اي نويدماشینراگوشه

 اختاند اطراف ديگربه بودنگاهي درامده شالش افتادکه الله به نگاهش ويالشودکه وارد میخواست

 رسیدکنارش که کنارالله افتادبه اهر گذاشت ماشین خريدهاراروي نیست شدکسي که مطمئن

 .نشست

 اومدي؟ -

 .نخوابیدي که توماشینم بروبگیربخواب خوابي فکرمیکردم من -

 .بااجازتون البته اينجا بیام کردم هوس االنم بیداربودي توهم چون نخوابیدم توماشین -

 نندازي؟ ماتیکه به بار يه شد -

 .اوست دست هايش ديدکفش برگشت زدوقتي نويدصدايش که میرفت بلندشدداشت الله
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 .سیندرال،کفشاتوجاگذاشتي -

 هبگیردک خواست دوباره الله نداد نويد رابگیردکه هايش کفش درازکردکه دست جلورفت خنديد

 :کردوگفت رافوت بودنفسش شده کالفه که الله.کشید راعقب نويدبازدستش

 .باال میرم ياهمینجوري يابده نويد اه

 .نیس که لسانجلس اينجا.کن سرت چارقدتو اول -

 .بیام مايو با بعداصالمیخوام اينجورياست؟دفعه إ -

 دوال کردسپس بودسرش افتاده الله شانه روي راکه دادوشال تکان تاسف ازروي نويدسري

 .فهمید چیزنمیتوان هیچ اش ازچهره.شد صاف.کرد هاراپايش شدوکفش

 .بري میتوني:نويد

 :گفت کردوزيرلب نگاه چشمانش به الله

 .کنم عادت میکنم اماسعي سخته يکم

 لهال اوبودوقتي گررفتن سرنظاره پشت نويداز.کرد اوراديدانجاراترک بخش لبخندرضايت وقتي

 :گفت کردوبااندوه نگاه پرتالطمش درياباامواج به محوشدبرگشت

 بکنم؟ دنیادل ازاين جوري حاالچه.تونبودي کاش

*** 

 .میفشرد دودستش روي را سرش

 ...أه أه أه.هیچي نمونده ازت هیچي میبري خودتوازبین بدي؟داري ادامه میخواي تاکي -

 .میرسید نظر به قبل از تر وضعیف تکیده. نگريست ايینه در خود بلندشدبه

 یرونب نبودازاتاق اصالخوب حالش.بود پريده رنگ همیشه بودومثل زده سیاه هالل زيردوچشمانش

 :ندفربدراصدازدبل. امد مي هاراپايین پله ارام امد

 کجايي؟ فربد -

 :گفت رابلندکردوسرد بودسرش بازي اس ام اس مشغول فربدکه
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 .قطبي خرس بیدارشدي عجب چه

 :گفت حال وبي انداخت دورور به نگاهي

 .بده سويچو

 :ارشیادادوپرسید بدست دراورد ازجیبش

 میخواي؟ چي واسه

 .دنبالش به فربدهم گرفت راپیش خروج وراه بدم؟ بايدجواب توام به -

 بري؟ کجامیخواي حاالبايدبگي. جناب پرستاريه زدم ازکاروزندگیم مدت همه چي؟اين پس -

 .بیرون میرم دارم -

 :ارشیافريادزد کن؟ وشلوارگرم شرت تي با إ؟ –

 .بیرون داري مشکل.توچه به.اره –

 .میکني تصادف هنوزمستي.نیس خوب حالت تواالن بیچاره –

 بدرک –

 خواست ارشیاهرچه. کرد راقفل ودر زودتررفت دربرسدفربد به ازاينکه قبل

 .نتوانست که کند راضي را او زور و تهديد کردبا سعي.کلیدرابگیردفربدنداد

 بسته حلقه درچشمانش اشک قطرات درحالیکه بابغض انداخت زمین خودراروي دراخرناتوان

 :بودگفت

 من.مکن تحمل تونم نمي بخدا شده تنگ الله براي دلم نمیفهمي چرا بابا.فربدتوروخدادروبازکن

 نشست رويش فربدروبه. نمیفهمي بگم هرچي میدونم ندارم عکسم يه ازش حتي

 .میکند گريه او ديدکه باردرعمرش اولین کردبراي اونگاه ارشیابه گرفت سراورادردستانش

 خوش تودل میشکونن سرودست تو واسه دخترا پسر حیف، توحیفي اينکارونکن خودت با ارشیا –

 ديگه ولي باش پسرعاشق باشه.عذابونداره همه اين لیاقت میدوني خودتم کسیکه به کردي

. باشه تو مال حتماطرف که نیس اين به عاشقي همه.نکن پشت زندگي به بدنکن باخودت

 .نیست خوب حالت االن ولي ببینش میريم اصالباهم
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 همهچیزشونو همه که کسايي عین شدي. میبري خوتوازبین فقط کارا برگردبااين زندگي بیابه

 .دادن ازدست شب کسشونوتويه

 :گفت بلندي ارشیاباصداي

 ...بود من کس همه بود چیزمن همه چرانمیفهمي؟الله

 .خدا ي بنده نه ماخداس کس همه احمق -

 :ايستادوگفت پاهايش کردروي راپاک اشکهايش ارشیا

 هچیه؟مزشوواس عشق تومیفهمي اصال نمیاد، بهت اصال که نزن چیزا ازاين حرفي فربدتوروخداتو

 دايص بودکه گرفته هاراپیش پله راه.نمیکني منودرک چي؟توامثال داشتن چشیدي؟دوست يبارم

 .کرد دردفربداورامیخکوب پر

 خودت فقط روکشیدي؟فکرمیکني دردعشق خودت فقط عاشقي؟فکرمیکني که میبالي خودت به -

 منم بگم بهت ارشیااگه اره؟ اسیري؟ عمره يه خودت فقط فکرمیکني دادي؟ داشتن دوس تاوان

 میشه؟ باورت اسیرم عمره يه منم بگم اگه میشه؟ باورت دارم دوست رو يکي

 ونبوداصالبود نکرد؟ نگاه يبارمنوهم حتي اون که بگم چي من. توبود مال بري ازاينکه قبل بازالله

 همونقدريکه.عاشق اونم. عاشقم منم عمرعاشقي تويه همونطوريکه. نداره اهمیت واسش فربد

 .توءِ به حواسش نیس بمن حواسش

 :وگفت نشست پله ارشیاروي

 اونو؟ داره،تو منودوست که کیه اين

 ...مهسا -

 متوجه.میکرد رازمزمه چیزهايي مالیدوزيرلب وکمرخودرامي بودوپشت نشسته زمین روي

 .میکرد اورانگاه بودوکنجکاو ايستاده سرش باالي نويدشدکه

 شده؟ يچ -

 لباس کرد،نويد نگاهش دادوفقط راتکان لباسش بلندشد الله

 .بود ترکرده اوراجذاب که داشت برتن سوارکاري
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 :زدوگفت لبخندي بودافتاد برزمین نقش که وبالشتي طناب به نويد نگاه

 :داد کردوادامه نگاه الله به!بزنم حدس بتونم شايدم البته

 اره؟ بودي کرده درست تاب

 .اوهم -

 شد؟ خراب -

 .اوهم -

 افتادي؟ توهم -

 .نچ -

 چي؟ پس -

 :دادوگفت راقورت دهانش آب

 .میافته،زودبلندشدم داره فهمیدم

 .شده باورم من شمافکرکن.باشه -

 !هه،بیمزه هه -

 يا کشیدقطره اش تنه به دستي بودشد کرده وصل تاب آن به الله که درختي نويدنزديکترهمان

 عنهط وبا داد تکیه درخت به خاصي باژست. زدود شودآنرا متوجه الله اينکه از شدوقبل روانه اشک

 :پرسید ازالله

 چندسالته؟

 ژستاگرفتي؟ ازاين من جلوي بازتو -

 دخترخوب؟ چندسالته -

 چي؟ که وچهار،خب بیست -

 .هیچــــــــــــي -
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 .بچم سنم برخالف من بگي میخواي واضحه کامال نیستم،منظورت که خنگ.نخیر -

 .بگم جوري چه بودم مونده فهمیدي،راستش خودت خوبه -

 .ندهد ازخودبروز رفتارکودکانه کردبیشترازاين سعي خیلي بزند جیغ خواست مي دلش

 داري؟ مشکل توبامن: الله

 .تورونمیدونم ولي.نه من -

 .بدنبالش نويدهم شد ويال وارد و دراورد را ادايش الله

 رفت؟ سر حوصلت نبودم من -

 چطور؟.نخیر -

 :وگفت نشست کنارالله مبل نويدروي

 .من اسب نجیبیه،مخصوصا حیوون میترسي؟اسب ازاسب توچرا آخه

 سبا يال و درآنجابود نسبتاجواني مردي. استبل به اوبرود شدهمراه راضي الله انقدراصرارکردکه

 صولازاينجورا بود نکرده انتخاب برايش نويدبودامااسمي موردعالقه اسب میکرد،آن راشانه سیاهي

 خوشش داشت نام میکائیل که مرد ازان بودنداصال امده شمال به که اول آن از الله.بیزاربود ها

 .میکرد راعصباني او که انداخت مي الله به داري معني نگاهاي بود نیامده

 :گفت نويد به.کشید کار از دست شد که انها متوجه میکائیل

 برگشتي؟ شده چیزي

 سوارکاري لباس برم من رفت يادم آخ...کن زين براش اسب يه کنه سواري میخواداسب الله -

 .بیارم

 ردهرچهمیک خدا بودوخدا پايین سرش میکرد احساس را میکائیل نگاه سنگیني الله رفت نويدکه

 .رابلند کردوسرش رافوت نفسش.بگذرد دقايق زودتراين

 :گفت دردلش

 :وپرسید کرد راصاف صدايش! باباشوخوردم ارث انگار. درآد چشات
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 ؟ شمامیکائیلِ اسم چرا

 اللس؟ شما اسم چرا -

 .کردن انتخاب مادرپدرم خب -

 .کردن انتخاب پدرومادرم منم -

 !بده جواب منوباسوال نفرجواب نمیاديه اصالخوشم من کنم عرض خدمتتون بايد -

 :میکردگفت زين را سیاه اسب همان همانطورکه میکائیل

 .نباشه مورد شمابي سوال که باشه درصورتي بايد اين

 :گفت باپرخاش

 !!موردبود؟ بي من بگیدسوال میخوايید يعني

 مماس چرا بودکه اين منظورتون کنم فکر. نکردم جسارتي چنین من.خانوم باشید آروم خواهشا -

 نیست؟ ايراني

 .نکشید بدونم،زحمت نمیخوام ديگه ولي.بود اين منظورم بله -

 :گفت الله حرف به توجه بي

 .هستم يهودي من بخاطراينکه شايدم ، بگذريم کرده،مادرمواصالنديدم انتخاب اسمموپدرم

 !!جدا؟ -

 .کنین نوازشش بیايین.آمادس اسب اين.بله -

 .میاد بدم ازاسب من -

 میترسین؟ يا میاد بدتون -

 .میترسم هم يذره خب -

 راعقب بوددستش کرده تعجب که الله.برد اسب ونزديک اوراگرفت دست رفت الله بطرف

 :گفت افزود مي جذابیتش به که درهم کشیدوباابروهايي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

77 

 

 هزد که حرفي میدانست. متأهل زن يه اون از گذشته مسلمونم من نکنید فراموش محترم آقاي

 موذي ردم اين به اونسبت پايبند،فقط اش ديني اصول زيادبه بودونه متأهل اوزني نداشت،نه صدق

 .داشت بدي احساس

 ينا چیه آخه.ورزشه بهترين سواري اسب. حیوونه بهترين اسب بگذريم. متاسفم،واقعامیگم –

 .میگیم چي ما اسبامیفهمن بزن حرف باش کن داره؟نوازشش ترس حیوون

 میگن؟ ايناچي نمیفهمیم ما وقتي!فايده چه -

 :کردوگفت کوتاهي ي خنده

 .نگترهقش خیلي امااين.کنم زين براتون اونو میخواين اگه میناخانومه براي داريم سفیدم اسب يه

 .کرد نوازش آرام آرام زدوانرا اسب به را اختیاردستش بي الله

 :گفت بااشتیاق

 !خوشگله خیلي اين میگین تونستم؟راس ديدين

 :گفت شدوآرام خیره الله درچشمان میکائیل

 .شما چشماي عین.میشه میشه،غرق گم سیاهش تورنگ آدم.زيباست خیلي اسب اين

 . کرد تعجب میکرد رانوازش اسب الله شدازاينکه وارداستبل نويد

 .سرمیزنشستند.راخبرکرد غذاواردشدوالله باسینیه نويد

 :گفت نويد

 .نیس خبري ورستوران حاضري ازغذاي امروز.نداره حرف پختش میکائیله،دست پخت دست اين

 :فتگ شوخي نويدبه.نداشت حرف بوددستپختش بانويد گذاشت،حق دردهانش چندقاشقي الله

 .خنديد قاه قاه وخودش.ها بري پیشش آموزشي دوره يه بدنیس میگم

 

 .اوداد رابه سیني. کرد راباز در میکائیل که بود ايستاده درکلبه پشت غذا باظرفهاي الله

 .بود مزه خوش خیلي مرسي -
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 .خانوم الله میکنم خواهش -

 :وکناربرودوبگويد بزند محوي لبخند میکائیل شد باعث کشیدکه سرکي کلبه داخل به الله

 .تو بفرمايید نکنید، خودتونوخسته

 :گفت سرعت بودبه کشیده خجالت اوکه

 .میرسیم خدمت مرسي،بعدا نه نه

 .کرده قرنطینه حتماشمارو.نمیاي نويد بدون میرسید؟اهان -

 ...اينطورنیس -

 همسرزيبايي همچین يه اگه شايدمنم داره حقم البته خب -

 .ببیننش ومهتاب افتاب نمیزاشتم داشتم

 :گفت جدي خیلي

 آقا؟ حرفاچیه ازاين منظورتون

 طلقي بد منو ي برادرانه تعريف که داريد شک خودتون به انگارخودتون اما ندارم منظورخاصي -

 .نینداخت خودراازتا هم الله.کرد ادا رامحکم برادرانه. میکنید

 .باشه اينطوري امیدوارم -

 من هب باشه حساس هرکي به نويد. داخل بیايین نترسید بگذريم، ينجوريها باشید مطمئن -

 .داره اعتماد بهم میدونه برادرش منومثل.نیست

 !مطمئنید؟ کجا از -

 .گذاشته تنها بزرگ ويالي اين وشماروتوي من دفعه چند که اونجايي از -

 .شد وداخل ندانست جايز را معطلي ببیند زيباراهم ي کلبه توي کنجکاوبود خیلي که الله

 البج وپرازوسايل شده چیده سلیقه خوش بوداماخیلي کوچک تربود ديدني هم ازبیرون کلبه توي

 .وعجیب

 :پرسید گذاشت پوستي راروي پايش
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 مصنوعیه؟ اين

 :داد بودجواب کار درانجامشغول که کوچک ي اشپزخانه ازداخل میکائیل

 .حیوونه پوست.نه

 :پرسید وباز کردوکنارتررفت زيرپايش پوست به بدي نگاه الله

 حیووني؟ چه اونوقت

 .اينجابیايید فکرنکنم ديگه بگم اگه چون.نگم میدم ترجیح -

 الکي؟ يا واقعیه شکاري تفنگ اين.ورويايیه قشنگ خیلي اينجا.نگین پس -

 چوبي صندلي روي مهمانش به تعارف وبدون میزگذاشت روي امددوچايي بیرون ازآشپزخانه

 :گفت چايي خوردن ودرحین نشست

 لمث منم.کرديد خودتون رومجذوب مغرور نويد اين حتماهمینجوري.میاد خوشم زدنتون ازطرزحرف

 .راستکیه تفنگ میدم،اين جواب خودتون

 .هانشست ازصندلي يکي روي اوهم

 میکنید؟ استفاده ازش يا دکوريه -

 .محافظت براي شکارهم براي هم -

 میکنید؟ شکارهم يني -

 تواين شناختم خودمو ازوقتي بگم خالصه پس.دربیاريد سر زندگیم ازکل میخوايین -

 خوشش ادما از بودچون دورشده اجتماع از بابام. اونه يادگاريه هم تفنگ اين.ويالبودم،باپدرم

 نگارا که میکنن نگامون يجوري هستیم يهودي ما میفهمن وقتي که بعضیا مخصوصا نمیومد،

 .هستن اسبا اون من ريم،دوستايبگذ. پرستیم شیطان

 .ياشکار ماهیگیري میرم اوقات بعضي

 باشه؟ بايدمادرتون اونجاست عکسش که خانوم اون -

 :داد جواب سرد میداد رانشان خشم صورتش کردخطوط نگاه عکس به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

81 

 

 .بله

 نکردين؟ ازدواج چطورتاحاال -

 شايداين شمابودن مثل دخترا همه اگه خانم دنیاروگرفت؟الله کردکجاي ازدواج که پدرم -

 .کارومیکردم

 .کرد بازگشت بلندشدواهنگ الله

 کرد؟ ناراحتتون که زدم بدي حرف من -

 .سواري اسب برم میخوام.نه -

 .کنم زين براتون بیام منم خب -

 .بلدم خودم مرسي -

 .میکنه غريبي باهاتون يوقت -

 .خدافظ مرسي چي همه بابت.آشناشده باهام نه -

 گامهن الله ديدن.شد پیاده آن ايستادواواز نويدازحرکت ماشین لحظه شدهمان خارج ازکلبه وقتي

 .آوربود شک برايش میکائیل ي کلبه از شدن خارج

 

 نويد؟ بودي کجارفته -

 .اينجابرسه به که باغبون يه دنبال میرم بودم گفته رفت؟بهت يادت -

 .نبود اصالحواسم.آهان -

 .حاالديگرواردويالبودند

 :خودرابگیردوگفت جلوي نتوانست

 چیکارمیکردي؟ میکائیل توپیش

 :بگويد تفاوت کردبي سعي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

81 

 

 .غذاشوبدم ظرفاي بودم رفته

 تو؟ چرارفتي بدي میتونستي درم دم خب -

 .کرد تعارف خب -

 .بري تنها تومجبورنبودي -

 اون؟ يابه داري شک من به تو -

 .میدادم میرفتم خودم!بدي بري ظرفارو باشم توگفته نمیادبه يادم من -

 :راباالبرد صدايش الله

 يانه؟ میکني باباتمومش اي

 :نويدبلندترفريادزد

 .درراشنید شدن قفل صداي شدوالله ازدرخارج. کوچولو خانوم واست دادمیزني؟دارم سرمن

 .کرد گل بازيش بازديوونه:باخودگفت

 ي کلبه بسمت بلند هايي باگام که ديد نويدرا رفت پنجره پشت

 :وفريادزد کوفت بردرچوبي بامشت میرفت میکائیل

 ...بیابیرون مردي اگه. آشغال بیابیرون

 :گفت آمدوباخونسردي بیرون دربازشدومیکائیل

 بله؟

 :وگفت اوچسبید ي يغه به سايیدسپس هم راروي هايش نويددندان

 میپلکي؟هان؟ من زن دورور چي واسه

 .يابد زودترپايان هرچه دعامیکردمشاجره دردل الله

 .کن ول رو يغه:میکائیل

 :وگفت گرفت اورا تر نويدمحکم
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 نکنم؟ ول

 :زد نعره ونويددوباره. میکنیا عصبانیم داري -

 میره پیدامیشه؟چراهروقت تو سروکله دريا لب میره وقت هر الله چي واسه. منوبده جواب

 هگفت بهت نباش من زن دورور هشداردادم میگیره؟يباربهت سواريت اسب هوس توام اسبسواري

 :بلندتردادزد.تونباش هست هرجااون بودم

 کلبت؟ به میکني تودعوتش يانه؟اونوقت بودم گفته بهت

 :گفت وباخشم کردزمین اوراپرت

 .اضافي غلطاي

 ضهانهاهرلح دعوامیان بودند، زور هم تقريبا هردو. ايستادوبانويدگالويزشد پاهايش روي میکائیل

 بیشتر الله.میگرفت اوج

 لیدک تاباالخره راگشت کشوها رفت نويد اتاق به راجايزندانست کردن نگاه دگر نويدبود نگران

 .يافت را زاپاس

 :اوفريادزد رهاکندکه را میکائیل که شدازنويدخواست آنان میکردنزديک بدوبدو

 :وگفت اوچسبید بازوي به لجوزانه الله اما.بروتو میگم.تو برو

 ...تروخــــــدا.کن ولش میکنم نويدخواهش

 از ديد الله پرالتماس رادرچشمان اشک هاي حلقه وقتي

 :گفت باخشونت و گرفت او جلوي تهديد حالت رابه انگشتش شد بلند میکائیل روي

 .میکني وگوروتوگم میکني پالستوجمع و جول امشب همین

 :نويدگفت به کردوخطاب اي چندسرفه میکائیل.وباخودکشاند اوراگرفت دست الله

 .الماسي آقاي کارتومیبیني اين تالفیه

 .شد مانع بازالله اورابرسدکه حساب نويدخواست

* 
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 :گفت بانگراني الله

 راپس دستش سرعت نويدبه که گذاشت او صورت راروي دستش.میاد خون داره ازلبت واي اي

 :زدوگفت

 .نیست چیزي نزن دست

 .چیشده بزارببینم که نمیشه إ؟ -

 :گفت میگرفت راپیش اتاقش راه اوکردهمانطورکه رابه زدوپشتش نويدلبخندتلخي

 .تهران فردابرمیگرديم هواناجوره امشب.کن روجمع لوازمت

 ونيخ صورت اوبه نگذاشت نويد چرا که فهمید تازه.گرشد اورانظاره بودورفتن همانجاايستاده الله

 .بود ايدز اومبتالبه خون بزند دست اش

 .شد خیس او هاي اشک از سرامیک. شد خیره سالن کف وبه انداخت راپايین سرش

 *** 

 عادت وطبق نگريست مي باران به پنجره ازپشت دراتاقش بودنويد فرورفته مبهمي درسکوت ويال

 .میکرد دردودل پروردگارش با اش شبانه

 هاوهمیش. پريد ازخواب الله زد سروصدايي پر رعدوبرقي يکدفعه که میگرفت شدت هرلحظه باران

 سيک لحظه درآن ولي میرفت پدرش پیش مواقع آن میترسیدودر شدت به هايي رعدوبرق ازچنین

 دايوباص بانوربیشتر بعدرعدوبرق ثانیه پیچید،چند دورخود تر درويالنبودپتورامحکم جزنويد

 .اورالرزاند نحیف تن بلندتري

 جلوي نويدبلندشدبه. واردشد معطلي وبدون نويدرفت اتاق طرف خودبلندشدوبه ازتخت

 نويدموهاي.بود اوراپوشانده صورت موهايش و بود پايین میزد،سرش نفس نفس ازترس.اورفت

 :بردوپرسید گوشش راپشت او مشکي

 ترسیدي؟
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 قدوهیکل آن کشیدبا اورادرآغوشش و رفت جلوتر نويد. داد تکان مثبت عالمت رابه اوتنهاسرش

 :گفت آرامي کردوباصداي رانوازش بود،موهايش شده گم درآغوشش الله

 مايچش چیزي همچین واسه نبینم ديگه. بود کوچیک رعدبرق يه نیس چیزي.اينجام من.نترس

 .ها بشه باروني امشب مثل قشنگت

 .انداخت رويش وپتورا خواباند خود تخت روي اوراگرفت دست

 :وگفت نشست الله.شد تموم ديگه بخواب آروم -

 .میترسم خیلي من.نرو خداجايي ترو نه

 :گفت وباتعجب نشست کنارش

 دخترخوب؟ میترسي انقدرازرعدوبرق توچرا آخه

 هابترسم؟ بچه مثل میاد خوشم فکرمیکني.میترسیدم میادهمیشه امايادم نمیدونم -

 منم.بود هم بدي خیلي رعدوبرق بودي توخواب میدم حق بهت البته خب.نزدم حرفي چنین من -

 .اشکاتو اون حاالپاک.شده آخرزمون دوره گفتم ترسیدم لحظه يه

 .کنارتم تاصبح من نترس بگیربخواب

 آن هب نزدياحداقل رعدوبرقي باريدوديگر هنوزبااقتدارمي برد،باران نمي میکردخوابش هرکاري الله

 .شدت

 يواش هالل حال بودامابااين بسته چشمانش بود خوابیده اتاق کف خوابید،نويدروي راست پهلوي به

 .اوراصدازد

 !نويد -

 :داد جواب جواب بسته چشمان باهمان

 نه؟ توهنوزنخوابیدي

 .میزنم حرف باهات توخواب ودارم خوابم پ ن پ -

 :بالبخندگفت.قالب زيرسرش رابازکردودستانش چشمانش
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 حاالچرانمیخوابي؟ کرد میندازي؟باشه،بايدعادت ماتیکه به هم موقعیت تواين

 توچرانمیخوابي؟ -

 .نمیبره خوابم باشه روشن نورآباژور من -

 .کن خاموشش خب -

 .نمیبره سرکارخوابشون خب -

 .نمیترسم ديگه اينجايي توکه کن خاموشش -

 .رفت فرو درتاريکي بزرگ کردواتاق راخاموش آباژور نويد

 .نويدراصدازد دوباره الله

 چیه؟ ديگه -

 امروزناراحتي؟ بابت نويدتوازمن -

 .نع -

 کردي؟ دعوام چي واسه پس میگي دروغ -

 .بودم عصباني موقع اون -

 .میخوام معذرت هرحال به -

 .بود تلخ تنهاسکوتي جواب

 بخشیدي؟ -

 :کشیدوگفت اي خسته نويدآه

 رويادته؟ کردي وصل تاب بهش توچندروزپیش که درختي الله،اون

 .اوهم -

 :داد ديگرکشیدوادامه آهي
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 ذوق خیلي مبین موقع اون.کاشتیم،دوتايي بوديم بچه منومبین وقتي رو درخت اون

 .نگو کردانقدرصورتموبوسیدکه

 به.ورنبودمج بیشترباهاش من نبوديم،يعني جور خیلي اماباهم نداشتیم زيادي سنیه ماتفاوت بااينکه

 .بهتره خیلي ازمن کوچکترم داداش امامیدونستم نمیوردم زبون

 عهده روبه شرکت بايدکاراي بود کرده نبودوعمومجبورم پدرم چون خوندم درسموکه من

 .رسیدوشداستاددانشگاه هدفش به آخرم.هنر بوداماعاشق پسرباهوشي مبین.میگرفتم

 اماقبل.بزنم حرف باهاش خواست ازم مامان.بود شده حرف وکم بداخالق خوبم بودداداش يمدتي

 برم من ازاينکه

 تهازهف خاصي روزاي فقط رفت نمي کالساش به.بنظرمیرسید داغون خیلي.اومد پیشش،خودش

 .میرفت رودانشگاه

 اومده خوشم ازش که اوايل گفت. داره رودوست ازشاگرداش يکي گفت زدبهم حرف باهام

 گفتم شدم خیالش بي.شهردارن توپايین ومغازه خونه يه فهمیدم کردم تحقیق بوددرموردش

 فتگ.شدم انگاربیشترعاشقش کنم فراموشش کردم سعي اماهرچي.مانیست ي خانواده درشأن

 الله فقط من داداش کنم چیکار توبگو نه گفت بهم مهلت بدون کردم خواستگاري امروزازش

 !الله قشنگي، اسم چه گفتم تودلم. رومیخوام

 مدلش خیلي.کن کم هاش نمره از بگیر انتقام ازش سرت گفته،فداي که گفته نه گفتم بهش

 .پیداکنه تو مثل شوهري بخواد،عمراً

 میکردمیگفت تعريف ازت هي.میشه من مال فقط الله میگفت.نداش اثري روش امانخیرحرفام

 .شیطون هم متینه باادب،هم خوشگله،باستعداده،

 اجپیشنهادازدو نه هم دوستي پیشنهاد کرده اسیر مارواينجوري داداش که کیه اين گفتم باخودم

 !داده؟

 .روببینم خانوم الله واون دانشگاه يروزبیام قرارگذاستیم

 آبخوري دم بادوستت.ببینمت ازنزديک خواستم داشتم دادازدورزيرنظرت نشونت مبین

 ريختي بآ دستات توروي که دستامومیشستم مثال داشتم منم میکردين شوخي باهم بودي،داشتین
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 وتوهم داد اونورومثالجاخالي رفت دختره اون که بود ايستاده کنارمن که دوستت روي بريزي

 .کردي منوخیس

 :گفت متعجب الله

 تيچرانگف پس.بودمت نیومدکجاديده امايادم اشنابودي يکم برام توروديدم خونتون اومدم وقتي

 کردم؟ روخیس وشلوارشیکش کت که بودي بدبختي توهمون

 هاي دختربچه مثل ازنظرمن هم بودي کرده خیسم هم چون نمیومد خوشم ازت اونموقع راستش -

 مه بودم خوشحال هم خوشبخته داداشم میديدم ازاينکه عقدکردين باهم وقتي.بودي وجلف لوس

 .نداشتم وزندگي عاشقي حق ودارم داشتم ايدز من.میشد حسوديم

 لجبازيات باهمه میشدي نگرانم میشدم مريض وقتي میکردي که هايي اماتو،باشیطوني

 ردممیک فکر اوايل. رواسیر وقلبم کردي خودت دادي،ذهنمومشغول قرار تأثیر تحت وسادگیات،منو

 وقتي اما برادرانس ي القهع

 دوست يه نه فهمیدم میشد تنگ برات دلم نمیديدمت میشدوقتي حسوديم میديدم کنارمبین تورو

 ازهمهو داشتم مريضي نمیموندم زيادزنده من میشدم عاشقت من نبايد اما نیس معمولي داشتن

 .بودي نامزدتنهابرادرم تو تر مهم

 بغضبا.دادن روبهم مبین قتل خبر که بود نشده هم يماه اما خارج رفتم همیشه بايدمیرفتم،واسه

 :داد ادامه بود رادرآورده الله اشک که سنگیني

 پرکردي باباموبرام خالیه توجاي میگفت بهم همیشه که تنهابرادرم بودالله،من سخت خیلي

 .دادم روازدست

 نمواال داري رودوست توالله میدونم من بود گفته بهم برم ازايران ازاينکه ازکجااماقبل نمیدونم

 من نيک وخوشبختش باشي داشته دوسش بیشترازمن بدي قول امااگه فرارمیکني داري بخاطراون

 .کنارمیکشم

 .میمونه خواهرم مثل الله بار،گفتم اولین براي گفتم دروغ بهش

 .مردبودمرد بودم مبین مثل منم کاش

 :گفت وباخواهش رفت الله بلندشدکنارتخت
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 ارمد دوست خیلي دارم دوست قسم مقدسات تموم بخدابه.نمیمونم زيادزنده منوتنهانزارمن الله

 رو عیمس اماتمام نمیکنم خوشبختت جوري اين میدونم.میمونم بیشترزنده شده که توام بخاطر

 گذشت منب چي نمیدوني.کارانکن ازاين بامن ديگه پس ببینم يکي توروبا ندارم تحمل من.میکنم

 ...امروز

 را هردو نورچشمان کرد،تابش آباژورراروشن درازکردوچراغ دست نشست هم الله

 .بود وخیس نوراني وستارهايش شب اسمان همچو لودادچشمانشان

 .نويدراصدازد اسم خاصي لحن با الله

 .راتنهاگذاشت او شدوباز خارج اتاق نويدبلندشدواز ناگهان

 

 هصداگري وبي همانطورآرام بود شده اشک هاي پرازقطره صورتش.داد تکیه در آمد،به بیرون ازاتاق

 اتاق به.داد دست بهش بدي حس او ي گريه ازديدن رفت آمدکنارش هاباال فربدازپله که میکرد

 :کردوپرسید اشاره

 ديديش؟

 :مندپرسید دادوگله راتکان مهساسرش

 خرابه بخوره؟خیلي ماريا زهره اين از میدي اجازه داره؟چرابهش که ي روزيه و حال چه اين فربد

 .نداشتم انتظار تو از ديگه حداقل.ندارم حال اين ديدنشوبا تحمل من.خراب خیلي

 :دادوگفت تکان فربدسري

 ده؟میخور بتري يه روزي میکردن تحصیالت آقا آب اونور وقتي میدوني اصال مهسا؟تو میگي چي

 الله؟ از دوري خاطر به حتما -

 .الله خاطرازدواج به االنم و اره -

 :گفت کردوباحسرت پاک را هايش اشک

 .هیچکسو نديد الله جز و کس هیچ.کوربود خیلي

 :مهسا به خطاب.نمیبیني هیچکسو جزارشیا توهم کوري توهم گفت فربددردلش
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 کردي؟ گفته،انقدرگريه چي مگه حاال

 :داد دردجواب با گرفت رافرا صورتش اشکها باز

 بیاد زارب ببینتت میخواد مامانت گفتم میخوند شعر مست التاي اين مثله....مثله.بود مست خیلي

. ايدب....بايد نیست خوب اوضاش اصال داد فحش آلماني به الله خنديد،گفتم ها ديوونه اين عین

 .نداد امانش گريه ديگر

 داد شدست به اب لیواني برد اشپزخانه به راگرفت دستش اورانداشت نارحتي انهمه تحمل که فربد

 :گفت شد که تر ارام.کند خالي را خود تا گذاشت و

 تيازوق داره حقم.برگردونیم زنگیش به اونو تونیم نمي خاله ونه تو من،نه نه.میشناسمش من

 گذروندبه مزخرف هاي بتري واين عکساش با اونجا سال بود،يازده الله عاشق خودشوشناخت

 و عکسش نه خودش نه. اونه میل چیزبرخالف همه حاال اما برسه خواستش به يروزي امیداينکه

 .ديگس يکي مال امیدش ي همه االن اون بدتراز

 :پرسید فربدباخجالت

 اره؟ درديه بد عشق

 عاشق ولي.میدي پس تاوان اينجوري باشي واقعي عاشق اگه.طرفش يه مخصوصا.بد خیلي -

 .ابهکت يه خودم ي خاله اماپسر توکتاباس فقط حقیقي عشق فکرمیکردم کمه،من خیلي واقعي

 خبرداري؟ توازالله مهسا -

 چطور؟ -

 بده؟ داري ازش چیزي اي شماره اگه.کنه اونوگوش شايدحرف میگم -

 رويادته؟ توالله راستي.باشه -

 بارتومهموني نديدمش،اخرين ديگه ارشیارفت ازوقتي -

 !باشه معرفت نمیومدانقدربي بهش.ديدمش

. دارهن دوست منو که ارشیا مثل نداره دوست ارشیارو که اينه گناهش تنها فقط نه،دخترخوبیه -

 .میکرديم بازي چهارتايي ويال همین توي ديروزبودکه بخیرانگارهمین يادش
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 تازديداراوداش شرم بااينکه نداشت صبحانه خوردن به میداد،إشتهايي رانشان صبح شش ساعت

 .ديگرنداشت اي اماچاره

 ومعصوم ارام.واردشود درزدن دادبدون ترجیح.امد نمي ايستاد،صدايي ابتداگوش دراتاق پشت

 ودب سنگین همیشه الله خواب گذشته ازاون. نیامد دلش کند بیدارش خواست چه بودهر خوابیده

 .بود خوابیده قرص با که هم ديشب

 روشده روبه رابازکردوباانچه عمارت در میکردخود تابي بي پسرش ديدن براي بانوکه شهین

 .کرد بودتعجب

*** 

 وديگران دادمادرش شودامااحتمال خارج ازاتاق که رابرداشت ها پرونده انداخت الله روي را پتو

 هاي سابهاوح پرونده شرکت به ازرفتن بايدقبل نشست کارش میز مقابل بنابراين شوند مشکوک

 .میکرد رابرسي شرکت

 لذت ندک سیراورانگاه دل میتوانست اينکه میکرداز رانگاه والله برمیگشت مدام کار انجام درحین

 .میبرد

 که خوشي بوي میکردهمان احساس را تنش خوش بوي فاصله ازآن رفت کنارتخت به بلندشد

 اي بوسه گرفت دستانش رادر ازموهايش اي تره.بود کرده استشمام داشتنش بغل هنگام ديشب

 .اماپرازعشـــــق وکوتاه هرچندآرام نواخت برآن

 .برسد کارهايش به نیمتواند بماند انجا اگردر میدانست شد خارج اتاق واز برداشت هارا پرونده

*** 

 

 :گفت بازيرکي شد تمام الله حرفاي وقتي بود دوخته چشم او لبهاي به مینابااشتیاق

 لش اونجوري رو میکائیل وگرنه داره دوستت خیلي میگم االن داره؟ولي نويددوست گفتم ديدي

 .نمیکرد وپل

 نگفت،مینا وچیزي انداخت راپايین سرش باخجالت الله
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 :داد ادامه

 شکستي؟ مارو سنگ داداش اين ناپذير شکست طلسم جوري خانوم،زنداداش،شماچه الله

 :کردوگفت کج رو سرش الله

 .برگرشته روحیت خوبه،خوشحالم حالت میبینم راستي

 :داد جواب بودبانفرت نشده بحث کردن عوض متوجه که مینا

 قتونهح بیاد سرتون هرباليي شمادخترا کردوگفت نگاه من توچشماي شرف بي.داد منوبازي دوسال

 .خودته حماقت تاوان نیستم من مقصر شکسته قلبت اگه

 نروببینش؟ نگفتم مگه -

 اول وناومدبیر وش ام بي با خونشون در رفتم.میشد تاباورم میزدم حرف بايدباهاش نمیتونستم -

 سوزهمی ازاين دلم.باخبرم چیز ازهمه گفتم بش که کنه سرهم داستان واسم دوباره ترسیدخواست

 .نکرد کوچیک خواهي معذرت يه حتي

 تاوان شرف بي اون قول شايدبه نشده تموم دنیاکه ولي

 .چي همه.چي شدهمه تموم.میزدم ناله شباتاصبح خندون میناي همون بودم روزا.بود حماقتم

 .میناراگرفت دستان خواهرانه ندادالله ريختن ي امااجازه بست حلقه درچشمانش اشک

 خبرا؟ چه ديگه خب. بیخالش -

 نويدکه داداش دوست همون هومن پیش رفتم هم اي شم،چنددفعه بايدتوکنکورقبول امسال -

 .کرد کمکم خیلي.دکتره

 بپرسم؟ چیزي يه -

 .میحرفي مودب شديا آدم گشتي نويد بپرس،باداداش -

 .بروبابا -

 .کارکنه روت ديگه يکم بايد البته -

 .شوبزارحرفموبزنم ساکت دودقیقه -
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 جلوتوگرفتم؟ من مگه بگوديگه -

 :زدن حرف کردبه شروع ارام کردوارام رافوت نفسش الله

 ديدم بیدارشدم ازخواب بعدکه بودم ويالخوابیده توي من

 اينجام؟

 يدنيد قیافش مامانموببیني نبودي.بودن کرده روبغل سرکارالیه من بدبخت داداش خانومي بله -

 !بودا

 رفتهگ پرتوروبغلش يه نويدتوروعین ديديم دروبازکرد که مامان شما مثالاستقبال زوداومديم صبح

 .بود

 :داد بالبخندادامه

 گاشن باخنده دارم ديدمن که داداشم و بودي نويدخوابیده توبغل وناز اروم بودتو زيباورويايي خیلي

 .بود شده سرخ ، چپ چپ ومامانم میکنم

. ستسخ بخوابونمش بیادروبازکن میشه بیدار الله هیس گفت يواش کن يباربغل ماروهم گفتم بش

 پادشاه هفت خواب در که جنابعالي بوداونوقت کرده رانندگي راهو اونهمه خودش نمیدونم من

 الل زبونم نکرده خداي که جوري توروآروم درواتاقشوبازکردم ، خالصه بودي؟ چطورخسته بودين

 .نشدي بیدار خرس عین توهم. روتخت بیدارنشن،خوابوند سرکارعلیه الل زبونم

 تمدردمیگرفت،کارداش بدنش توماشین داره گناه نه گفت بخوابه توماشین میزاشتي خب گفتم

 .اومديم کردم بودبغلش خواب بايدامروزمیومدم

 مابست روي درو بدشم.تونمیخوره بدون نخوردمعلومه بخوره اصرارکردصبحانه مامان هرچي

 چي هر ديگه بدشم

 .بود بسته دراي پشت افتاد اتفاق

 :فتگ دادوباخنده اوتکان چشمان جلوي را بوددستش فکرفرورفته به ساکت کردکه نگاه الله به

 من دشمبع میديا کاردستمون میگیري منوبانويداشتباه يوقت نشو غرق رويا کجايي؟حاالتو اوووو

 .دکردمپیازداغشوزيا
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 .بلندشد تخت ازروي فرار مینازد،مینابراي وبه رابرداشت کنارش بالشت الله

 .نمیکنه خودشوخالي اينجوري که عاقل ادم باش اروم تروخدا إ -

 .مینا اي ديوونه خیلي -

 .اومد دعات اينجارونیگا،کتاب بیا اوهوع....ديوو کیا معلومه -

 .کرد ديگرپرت بالشتي الله

 .ودب دعاتومیگم،ازماگفتن کتاب رسید االن نويدهمین دربیارولي بازي وحشي هي.باشه: مینا

 دبهش که پیاده بودازماشین نويدآمده آري رفت پنجره مینا،جلوي وکنار جست تخت ازروي فورا الله

 که جايي اولین

 .گذاشت قلبش راروي ودستش راکشید پرده بااظطراب بودالله الله اتاق ي کردپنجره نگاه

 :زدوگفت برسرزنداداشش میناارام

 ي بیچاره داداش براي نازوعشوه با بعد میزدي لبخندملیح يه بايد االن.تجربت بي برسر خاک

 !گورها لب پات بگیري؟يه ياد میخواي ديگه کي بابا. میدادي تکون مادست

 :گفت سادگي بانهايت الله

 ديد؟ کردم؟يعني کاربدي يعني إ؟

 .شده بازيات پپه همین عاشق نويدم داداش نیس طوري ولي.نیس کورکه.نديد نه -

 .خودتي پپه -

 :گفت تصعني اخم زدوبا اش پیشاني به محکم که بیرون میرفت میناداشت

 صبحونه بیاي بگم بهت بودبیام گفته مامان مثال رفت بازيادم ديدي اه.میزني حرف چقدر

 .بگم نکردم وقت زدي انقدرفک.بخوري

 :گفت تنگ وچشماني بالبخندتهديدامیزي الله

 .اينجا باويلچربیاي بعد دفعه میکنم ياکاري بیرون میري خودت پاي با خودت يا مینا

 .شد وارد نويد مینارفت همینکه
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 موهاي فتر ايینه جلوي نشنیدبه بودواو ارام نشنیدياشايدجوابش کرداماجوابي بالبخندسالم الله

 زيبايي مدل به را موهايش لباسش همرنگ سري باگل کرد شانه زمان رادرکوتاهترين بلندش

 .اونکرد به نگاهي نیم نويدحتي بست

 تشک اوبودوداشت به پشتش نويد برگشت نرفت بیرون کرداما باز را میشددر خارج اتاق از داشت

 ارام شگوش وکنار بوسید را اش گونه ايستاد،غافلگیرانه پشتش رفت نزديکش الله آورد مي در را

 :گفت

 اتم بودوهنوز بسیارغافلگیرشده که نويد شد خارج اتاق از دو حالت وبه. بدم کار اون تالفیه اينم

 :گفت ومنگ گذاشت اش گونه روي را بوددستش پیش چندلحظه حادثه

 ...ديوونه

 بوداماانتظارچنین شده آزرده کارش آن بودواقعانويداز پرده کشیدن ازکاربد منظورالله میدانست

 .رانداشت پوزشي

 

 "هشتم فصل"

 

 اورا راآمدزي مي خوشش لبش وريزکنار سیاه کرد،ازخال نگاه صورتش به.بود ايستاده آيینه جلوي

 ششال همرنگ رژ دنبالل بودداشت رنگ طاليي شالش بود زده ضدآفتاب کرمي. بود کرده زيباتر

 بست نقش لبانش روي اختیارلبخندي خوردنويدبود،بي زنگ همراهش که میگشت

 ره نباشدواگر الله چشمان جلوي میکرد نويدسعي ها اتفاق بعدازآن بود افتاده يادچندروزگذشته

 ناگوشب اوتا ولي نويدمیکرد کش راپیش زيبايش لبخندهاي آن از افتادالله مي بهم نگاهشان گاه

 .میبرد لذت نويد خالصانه نجابت اينهمه از دزديدوالله رامي میشدونگاهش سرخ

 .الو -

 .دخترخوب سالم -

 دخترخوب؟ میگي بمن نويدتوچراهمیشه -

 داري؟ شک خودت به -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

95 

 

 هان؟ -

 .واجبه سالم جواب دخترخوب،درضمن بله نه هان -

 شد؟ باز يخت باالخره که داشتین امري خیال بي -

 .مسرکن جغله بااين بتونم بده ايوب صبر خدايابمن:گفت دل کردودر راشل کرواتش ي نويدگره

 کردي؟ يخ باز. الو -

 اي؟ آينه جلوي االن تو الله -

 توازکجامیدوني؟ اره -

 بیرون؟ بري میخواي اي آماده االن.بماند -

 .بود مخفي دوربین مثل چیزي دنبال کرد نگاه دروورش به دادو راقورت دهانش آب الله

 خوبي؟ الله الو...الو -

 میدونـي؟ کجا از اينارو تو.باباخوبم اره -

 .اندازد مي طنین الله درگوش را خنده صداي پیچیدانگاربهترين نويددرگوشش ي خنده صداي

 شدم؟ اينجوري چیه؟چرامن مبهم حساي اين باخودگفت

 :کردوگفت راصاف صدايش

 .هاقراردارم بچه کارتونوبگیدبا شده تموم خندهاتون اگه

 .خودم به إيول -

 .انداخت نويدطنین صدادرگوش خنديدوبهترين اينبارالله

 ؟حاالچیشده نبود مناسب زدن حرف طرز اين يادمه که تااونجايي!میزني حرف التي میبینم:الله

 دين؟وليکر چه جامعه مديرخوب بايه شما ببینید. پرسید مینا تخس دختره واون ازتو بايد اينشو -

 .زدم زنگ موقع خوب که بخودم إيول بود اين منظورم

 .بهتره که داده قورت نويدعصا ازاون نمیادولي هرچندبهت.خوبه اينجوري -
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 .نمیاد خوش نندازخدارو میمونه،خواهرتیکه دلم رو عقده اين آخر -

 .کردم پیداش باالخره إ -

 !چیو؟ -

 .ماتیکم -

 !ورويي چشم بي ماتیکت؟توچه -

 شدکارتوبگوديگه؟ نويدديرم -

 آت وازاين والک رژ زدن بگم زدم زنگ.بزنم؟باشه زنگ بهت که باشم داشته حتمابايدکارت -

 .ممنوعه وارديد بهتر خودتون آشغاالکه

 !چي؟ -

 پس یگمحرفويبارم يه منومیشناسي خوب خودت الله.همینطور وکوتاهم مانتوتنگ شنیدي همینکه -

 .خدافظ پره عابربانکت خواستي پول راستي خدافظ نره يادت

 نمیدانست.بود نکرده طعراق موبايلش هنوز آمدامااو مي بوق صداي مینگريست مات گوشي به

 ياخشمگین؟ باشد بايدخوشحال

 کمدرا کلبود آزادبودپوشیده درتن که سبزيشمي کردمانتويي نگاه درايینه خودش بارديگربه براي

 نبودوبه خبري لب رژ از راداشت ضدآفتاب کرم همان پیداکردصورتش آنرا تا بود کرده زيرورو

 .ندارم چیزا اين به اصالنیازي من خودگفت

 خلوت که کمد گذاشت تخت وروي اورد مانتوهارابیرون ي رابازکردهمه کمدش بارديگردر

 .افتاد عروس سپید لباس به نگاهش ترشدالله

 نفس.نويدبود درمان بي ازدرد ناراحتیش ي نبودوهمه نبودشاکي ديگرعروسان مثل که آن از او

 وگوشه گذاشت اي کیسه ديگردر باچندلباس مانتوهاراهمراه. کمدرابست ودر کشید عمیقي

 .آشپزخانه
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 روراه در.رابردارد کردکلیدش وفراموش زد بیرون در بوداز شده ديرش خیلي کرد نگاه ساعتش به

 به بدجوري دخترک اول نگاه باهمان ولي چرا نمیدانست آمد مي نزديکش بدست آش دختري

 .نشست دلش

 .کرد سالم شیرينش رسیدباصداي که الله جلوي به دخترک

 يرو دستي شود بچه دختر قد هم تا اختیارنشست بودبي کرده رافراموش قرارش کلي به که او

 :وبالخندگفت کشید رنگش فروطاليي موهاي

 تواينجاچیکارمیکني؟.عزيزم سالم

 .اينجاخونمونه -

 يه میکنندباالهم زندگي شوهرش و جون جیران پايین میدونم من که تااونجايي ولي -

 نیومدي؟ اشتباه مطمئني.خالیه که چهارمم مردمجرد،طبقه

 . عممه خانم جیالن -

 !تو؟! خانم؟ جیران -

 آش جیالن عمه.میکنم زندگي وعموعاصف جیالن عمه هستي،با اسمم.خانوم الله بله -

 .دبزنی سل بهشون نداشتین کالي اگه بگم وبهتون بیالم بالتون گفت کلده(درست)دلست

 .رفت پايین کردوبه يکي هارادوتا پله توجه بدون الله

 .کشید آغوش رادر الله مادرانه بازکرد که در جیران

 :مندگفت گله

 شده؟ يذره برات دلم نمیگي نمیزني ماسر به چرا

 .اينابوديم نويد خونه اول روز دوسه اينجااخه اومديم ديشب ماتازه جون جیران متاسفم -

 میرفتي؟ جايي -

 کیه؟ باال فرستادينش که دختربچه اين جون جیران نیست مهم.شد ديرم آخ -

 :گفت باشادي و کرد بودرابغل ايستاده الله پشت آرام راکه هستي جیران
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 .من هستي ي منه،همه دختر خانوم نگفته؟هستي بهت مگه

 شدآسانسور وارد و گفت بوسیدتبريک را هردو بودصورت خوشحال بوداما کرده تعجب بااينکه الله

 .میداد تکان دست برايش هستي

 خودش به فحشي بود آنجاپارکینگ بودو زده رااشتباه شددکمه بازکردمتوجه راکه درآسانسور

 مدل زبن مرسدس میکرد،ماشین توجه درآنجاجلب ماشیني که میرفت بیرون پارکینگ دادبايداز

 .الله موردعالقه رنگ،رنگ باالبودوزرشکي

 :گفت کشیدوزيرلب ماشین شیک ي بدنه به دستي

 !بشه هرکیه،کوفتش واسه

 سفندماها میخواستنددر بودکه نمايشگاهي بحثشان موضوع.رفت نزددوستانش شیريني اي باجعبه

 .کنند برپا

 یطنتش دوستان درجمع مدام نبودکه اي الله شودوديگرآن سخن میکردباپسرهاکمترهم سعي الله

 ايشگاهشاننم براي بودوباجديت سنگین خیلي ريخت مي آنهارابهم هاي میکردوبرنامه

 .بود شده اش گذشته هاي اي دوره هم تعجب موجب نظرمیدادوهمین

 .شد همراه باآنان نیز رفتندالله رستوراني ناهاربه براي دوستانش ي همه

 دعوت راهم واو گرفت تماس مینا با او.رفتند شهربازي به ازدوستانش بادوتا پیشنهادالله با

 وشخ بیشتربهشان بود شده باعث هايش وجودمیناباشوخي.رارساند خود ساعت کردوکمترازنیم

 .ازيادببرند را بگذردوزمان

 باسيکند،هرل مانتوتهیه که رامیگشت فروشگاه بودو هنوزبازنگشته بعدازظهربودامااو شش ساعت

 ندچ کرد پراست،انتخاب حسابش بود گفته نويدکه حرف آمدراباضمانت مي میديدوخوشش که

 رشس راشنید قیمت وقتي گذاشت فروشنده مقابل میز روي را ها مانتوولباس ازگرانترين دست

 .کشید کنداماخجالت کم آنرا از دست چند شودخواست گران فکرنمیکردآنقدر کشید سوت

 بانکش عابر دنبال به کیفش در هنوزالله بودولي کرده بندي خريدهارابسته دخترفروشنده

 عابربانکش کارت شدازعجله متوجه نبودوتازه نبودکه.بود ريخته بهم خیلي اعصابش.میگشت

 .خودناسزامیگفت به دل در تامیتوانست گذاشته جا خانه وکلیدهارادر
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 در هآنجابودک بودوجالب رفته ها مشتري وديگر فروشنده جلوي آبرويش نداشت،پاک اي فايده ولي

 .نبود کاالهم يک گوي جواب که داشت پول اندکي پولش کیف

 .يافت پله روي منتظر را کردالله باز که را آسانسور در رفتند باال به داشت رادربغل هستي که نويد

 اينجايي؟ چرا -

 :داد جواب وکوتاه زده شرم

 .جاگذاشتم رو کلیدم

 نزدي؟ زنگ بمن چرا خب -

 .سبزشد علف زيرپام کني باز درو اول میشه -

 :نويدگفت درگوش هستي

 گهله؟ باشما الله عمو،خاله

 :کنجکاوگفت دخترک کردمتقابالدرگوش رابازکه در نويد

 .قهر نه گهل عموجون

 :اينباربلندگفت

 .گهرديگه گفتم منم خب

 "ر "بگو آفرين: گفف اشتیاق با نويد

 .ل -

 .ر نه، ل -

 میکني؟ اذيتم چال ديگه ل میگم منم خب -

 .رفت اش صدقه رابوسیدوقربان هستي صورت نويدخنديد

 .نبود خبري کردازالله پیرامونش به نگاهي
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 بود هايش لباس کردن عوض حال در که الله واردمیشد، داشت بود باز در رفت خوابش اتاق به

 :زد فرياد

 .بروبیرون إ

 .ريزريزمیخنديد هستي. برود وبعدبیرون رابگیرد چشمانش جلوي توانست نويدفقط

 :راکشیدوگفت اش گونه

 میخندي؟ چي به شیطون

 شمالو هم نکلدن دلست شام هم اومدن خونه ديل هم گهله؟چون باهاتون خاله گفتم ديدي عمو -

 .کلدن(بیرون)بیلون

 ...ديگه نیست زندگي زن عمو؟ کنم چیکار -

 هان؟ گهلم عموت با من گفته کي بدشم منومیکنید غیبت.روشن چشمم:الله

 .خنديدند دارالله خنده حالت به نويدوهستي

 خريدش جريان مو موبه گفتوگوبودندالله ونويددرحال والله بود تنقالت خوردن حال در هستي

 وينشودجل آزرده الله اينکه بودامابراي گرفته اش خنده نويدخیلي کردبااينکه اوتعريف رابراي

 .گرفت خودرا

 اوردن؟ پرورشگاه رواز هستي نويد -

 ...نگو هکردک انقدرنصیحتم.توخونشون برد منو گرفت جلومو قرباني خانم تااومدم.هستي گفتي -

 اوردن؟ روازکجا هستي نگفتي -

 انيقرب خانم که جدامیشن،اينجوري ازهم پدرمادرش.برادرشه ي نوه میگفت.نیست ازپرورشگاه -

 مادرش میگفت

 .شوهرش دادبه اوردش دنیا به وقتي رواصالنديده بچه

 میشه که پدربزرگش مادربزرگ پیش رومیزاره وبچه میکنه ازدواج پیش يسال پدرهستي

 .قرباني برادرخانم
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 قرباني نمخا بوده ستايش اسمش کنم فکر رومیبینه هستي سربزنه برادرش به میره قرباني خانم

 وشوهرش

 .هستي میزارن اسمشم میشن مقیمش

 .کرده راعوض ستايش اسم چراجیران میدانست الله فقط

 :گفت والله هستي به نويدبلندشدورو

 بیرون امش بعدم کنیم خريدحسابي يه خانوم الله براي اول بیرون میريم که بشین آماده بلندشین

 .میشه صرف

 .کشیدن وسوت زدن دست به کردن شروع وهستي الله

 ديگه وشخبرخ میکنه،يه اينقدرخوشحالتون شام يه میدونستم اگه من ايد جنبه چقدرشمابي:نويد

 .بشید مرگ ذوق بگم فکرکنم اعتمادکرد شماهانمیشه به ولي.میگفتم هم

 .خانوم مخصوصاشماالله

 بگي؟ میخواي چي حاالمگه اوه -

 .دارم گوشموالزم من نزنیکه ياجیغ نکني غش بده قول -

 يانه؟ میگي -

 .توپارکینگه بنززرشکي يه -

 خب؟ -

 .خب -

 رايب بنز مرسدس آن و قراره چه از قضیه فهمید که بعد میکرد نگاه نويد به ها خنگ مثل اول الله

 کودک دور کردوچند رابغل هستي وازذوقش کشید خراشي گوش جیغ اي يکدفعه است خودش

 .میخنديد شادمانه فقط چیست موضوع نمیدانست که هستي راچرخاندو

 !شد روح زدقبض الله که شدهرچندباجیغي مضاعف الله شاديه نويدباديدن خوشحالیه

*** 
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 کجاوبا ار بپرسدآنروز کنجکاوبودکه خیلي نويد. شد خريداري نويد سلیقه به الله هاي لباس تمام

 خوداري سواالتش ازپرسیدن و دارد شک بهش او فکرکند الله که خواست نمي اما گذرانده کي

 .کرد

 راباهم شام.خريد وعروسک بازي اسباب کلي برايش و بود آمده خوشش ازهستي هم نويد

 .هستند خوشبخت اي خانواده يک ازدورمیديدفکرمیکردکه را آنان خوردند،هرکه باز درفضايي

 

 "نهم فصل"

 

 ار الله.میگذشت خوردکن واعصاب تکراري نويد روزهابراي آن.میگذشتند هم ازپي سرعت روزهابه

 سرگرم او زيرا میديد ندرت به

 تاجمح کسیکه رابه بودوکمتروقتش نمايشگاهشان براي ها نقاشي کار و اش مدرسه هاي کالس

 .میداد اختصاص است ديدنش

 .بود شده بدعنق و مغرور نويد همان باز و میکرد خالي ديگران سر رابر خود ناراحتي نويد

*** 

 يبودمنش اوطوالني براي که چندثانیه بعداز راگرفت منشي کردشماره پرت راباخشونت پرونده

 .داد جواب

 قربان؟ بله -

 کردين؟ فراموش وظیفتونو اينکه میدين؟مثل شماچراانقدرديرجواب -

 !قربان دادم زودجواب همنک -

 .سريع.بیاداينجا روبگین مسئولیت حسابداربي اين.خانم نزن حرف من حرف رو -

 اينکه بدون مردجوان.داد ورود ي آمداجازه که اتاقش در صداي.کوبید رامحکم وگوشي

 :گفت بنشیندمظطرب

 نويدخان؟ اومده پیش مشکلي
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 مشغولید؟ تهران هاي شرکت ازمعتبرترين شمامیدونیدتويکي -

 !بله -

 حسابدارنیستید؟ شمامگه -

 !بله -

 :باالبرد راازحدمعمول صدايش

 داره؟ وجود حساب انقدرکسري چرا که بله اگه خب دِ

 .اومده پیش دادم،حتمااشتباهي انجام کارمودرست من -

 :گفت ترازقبل عصباني

 میکنم؟ اشتباه دارم شرکتمم مديرعامل چندساله که من يعني

 .میرن کش موجودي از ديگه شايدجاهاي.ديگست ازجاي شايدمشکل -

 .بچاپه بچاپ من بفرمايیدتوشرکت رک خیلي -

 !داريد خودتونونگه باشیدامااحترام من شماشايدرئیس نويدخان -

 نانازکارک ديدبسیاري آنرابازکردکه رفت در طرف بلندشدبه.جناب خودشه دست هرکسي احترام -

 .بودند ايستاده درگوش پشت

 :برخاست آسمان به بازفريادش

 شماکارنداريد؟ بريدسرکارتون،مگه

 :وگفت کرد اشاره بیرون به بداخالق شدندرئیس متفرق همه زمان دراندک

 .آقا بیرون.بعداخراجید به لحظه شماازاين

 :گفت آمیزي التماس بودبالحن رفته وا حسابدارکه

 .کنممی همشونوچک دوباره من اصال شغلوپیداکردم اين سختي به من اينکارونکنید خواهشا آقا

 .منونگیر وقت بروبیرون کنن برخورد کامل بااحترام باهاتون که بروجايي بروبیرون -
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 دل دردمیکرددر چیزرانداشت،بدنش وهیچ هیچکس بودانگارحوصله میزگذاشته راروي سرش

 :گفت

 .آخراشه ديگه شايد

 جزالله کسي عکس آن صاحب.آورد رابیرون يعکس اش مخفي ازجیب آورد رادر پولش کیف

 .میکند مبارزه اش بابیماري که امیداواست به کسي نمیدانست که معرفتي بي ي الله.نبود

 هب بزند؟نکندمرا ارشیاپس مثل مراهم نکندروزي باخودمیگفت مدام.نمیکرد رهايش فکروخیال

 بعددوباره و. میکنم محو زمین ازروي را اگراينکاررابکندهردويشان بدهد؟ ديگرترجیح کسي

 تباه را اش جواني دارم دهدکه رابايدترجیح من داردچرا حق رابکند اگراينکار ناامیدمیگفت

 رابه ام عالقه فرزندشود؟منیکه صاحب نمیتواندبامن هیچگاه دهدکه بايدترجیح میکنم؟چرامنرا

 ما نگفته عزيزم او به يبار حتي که ومني نمیشوم اونزديک به ازترسم منیکه آورم نمي زبان

 .منه عزيزترين درحالیکه

 .آورد میکردبیرون اش ديوانه آنها به کردن فکر که خیاالت از را او تلفن صداي

 نکنید؟ وصل رو تلفني هیچ نگفتم مگه توسلي خانم بله -

 .قربان داشت موردفرق اين آخه -

 :میزدگفت موج درآن شادي که اختیارباصدايي وبي گرفت دوباره جاني

 ست؟ الله همسرم

 کنم؟ هستن،وصل دکترهومن جناب خیرقربان -

* 

 چطوري؟.برشیرمرد سالم -

 :میزد حرف حال وبي خسته

 .میگذرونیم إي

 نمیدي؟ چراگوشیتوجواب -
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 .سايلنته -

 داره؟ کارواجب باهات يکي نمیگي -

 کارتوبگو؟.ندارم حوصله هومن -

 :گفت بانگراني

 خوبه؟ حالت نويدجان

 .خوبم -

 ازماخبرنمیگیري؟ وقته چراخیلي پس -

 .بود شلوغ سرم -

 دي؟ب ترجیح وکولت کج رفیق به رو خوشگلي اون به الله خري مگه.باشه شلوغ بايدم ديگه آره -

 .فرومیکردند قلبش خنجربه گويي هومن بیجاي باشوخي

 .ها خوشه دلت هومن -

 شده؟ نیس،چیزي خوب حالت اينکه مثل -

 گوکيب دکتري میرم؟توکه چرانمي پس کلفتم چقدرپوست من هومن.خونه که نزن دلم به دست -

 میمیرم؟

 مونه ظهرمیرم باشه،من خوب برات فکرنکنم بیمارستان محیط.خدانکنه پسرزبونتوگازبگیر -

 .اونجا بیا بیلیارد سالن

 .وقتشو نه حوصلشودارم نه نزن حرفشم -

 .بايدبیاي نشدديگه -

 نداري؟ نمیام،کاري گفتم -

 .کرد راقطع ارتباط وسريع.خداحافظ.بیااونجا میدم قسمت الله جون به.راچ -

*** 
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 حوالا کردبه وشروع میزنشست روي. رفت نويد سوي ديگرسپردوخودبه کسي بیلیاردرابه چوب

 .پرسي

 .بیاپايین فقط خوبن همه -

 .خودتونه مشکل شماناراحتي راحتم من -

 .نمیکشه خجالتم گنده مرده.زشته بیاپايین هومن اه -

 :اداگفت پريدوبا زمین به هومن

 .اينا مامانم واي

 :وگفت گذاشت جیبش داخل میزبرداشت ازروي را نويدسويچش

 .خدافظ رفتم من.کني حروم مارو وقت میخواستي فقط اينکه مثل خب

 .کرد نشستن به اوراراضي وباالتماس راگرفت دستش هومن

 نداري؟ چیزي دردنمیکنه؟مشکلي خوبه؟جايیت حالت -

 نبضش کردومیخواست رانگاه وچشمانش نشست باشدنزديکترش منتظرجواب اينکه وبدون

 :گفت زدوبااخم راپس دستش نويد رابگیردکه

 .کن ولم.نیستم بیمارت منم نیست اينجابیمارستان هومن

 .نگرانتم میشي؟خب چراناراحت -

 .خوبم من -

 اتفاقي الله واسه چیه.تربوديا راحت قبالبامن دورنزن منو.میده شواهدکامالهمینونشون آره -

 افتاده؟

 .خدانکنه -

 تورومتحول میتونه که خانومه الله فقط تورومیشناسم من که تااونجايي واال -

 .ست ازالله سرچشمش بازم داغوني ازاونه خوشحالي،سرچشمش.کنه

 .دوستتوشناختي درست پس -
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 شده؟ حاالچي -

 .میافته ها مرده مادر ياد میکنه منونگاه هرکي منه وضع بشه؟اين چي میخواستي -

 بگیره؟ حتمامیخوادطالق -

 :گفت کردوتلخ راعوض مسیرنگاهش

 .بخواد همینو روزا همین بعیدنیست

 گفته؟ چیزي -

 .چیزه همه بازگوکننده بگه،رفتارش چیزي نیس الزم ديگه -

 :همانطورگفت و نويدکشید خرمايي موهاي روي به دستي باشوخي

 راه.درازمیکنن پاشونوازگلیمشون زيادي يکم زمونه دوره اين زناي میشه خورعزيزم،آدمن غصه

 ونزب به جمائتوچه زن شه تاآدم توسرش پسربزن...بديم راادامه خويش پدران راه که اينه کارش

 نشدبهش بازآدم اگه جونش به نشدباکمربندبیوفت آدم میشه،ديدي سورات روبدي بش درازي

 ...نشد بازاحتماالآدم اگه نده خرجي

 :حرفش پريدوسط کالفه

 .زهرماربودي برج عین شدي؟قبال توامروزبامزه چته

 .شمابیشتر.میفرمايید کاري نظرلطفتونه،چوب -

 :زدوگفت هومن ي شانه به خنديد دوباره هفته بعددو نويد راکرد کارخودش هومن باالخره

 .شدي اون میناس،مثل کالماي ايناتیکه

 :پريد خنديدوازدهنش مستانه هومن

 .بشنوه دلت ازته خدا

 !!!چي؟ -

 جبر هومن اون تا که بهتره بازباشه نیشم شماهمش خواهرمحترم مثل خب میگم.هیچي هیچي -

 هان؟ زهرماري
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 .نريز نمک ديگه بسه خب -

 :شدوگفت جدي

 چیشده؟ بگي داداشت به خواي نويدنمي

 :بازگشت چشمانش به غم دوباره

 .بمیرم ديگه که روزاس همین میکنم احساس میشم داغون دارم هومن

 چیکارکرده؟ الله -

 داره؟ اون به ربطي چه -

 دعواکردين؟ تورومیشناسم،باهم من برووو -

 .نه -

 !قهرين پس -

 بوديم باهم تاشب صبح که عقد از بعد شدم وابسته بهش خیلي من هومن ولي نه قهرکه -

 برعکس کم ياخیلي يانمیبینمش تهران برگشتیم که وقتي از اما شمال همینطورتوي

 .کنم گدايي محبت میتونم نه کنم محدودش میتونم نه

 شده؟ خسته ازت میبینیش چراکم -

 بادوستاش طرف ازيه داره تدريس مدرسه تا دو روزتو چهار اي هفته تره شلوغ ازمنم سرش -

 ازيه معروف ازاستاداي نقاشي تا چند آوري وجمع میکنن نقاشي نمايشگاه واسه دارن وقت بیشتر

 مامانش ياخونه ما ي خونه يامیره بیکاريش هاي وقت.رانندگي آموزش کالساي ديگه طرف

 نقاشي يا همیزن حرف باتلفن ياداره میبینمش وقتي.میگذرونه وقت وهستي قرباني باخانم ايناياداره

 .میکنه منوفراموش که ياانقدرخستس میکشه

 .کمربندس همون حلش راه -

 .باش جدي هومن اه -

 داغ؟ سیخ -
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 !هوووووومن -

 خوبه؟ ندي خرجي -

 !هومن -

 دست انبر معصوموبا طفل ناخناي میخواي نکنه ظالم -

 بکشي؟

 .بمیربابا.اه -

 فتمگ من بودي گرفته بودواينجاماتم گرفته صدات تلفن پشت بگم،همچین چي خوب.ادب بي -

 .حاالچیشده

 :داد ديدادامه را او سکوت وقتي

 پیشتدومااصالبیاد ولگردي پي خدابره بنده اينکه نه نمیکنه ووقت شلوغه خیلي سرش اوالکه خب

 کني؟ نگاش بز مثل چي که

 .راضیم کردنشم نگاه به دومامن خودتي بز خودت،اوال قول به -

 :گفت باشیطنت

 میخواستیش؟ ديدنش واسه فقط اينومیگفتي نداشتي ايدزم اگه.بروووو -

 !توچه اصالبه -

 

 يشتر عشوه واسم نیستم الله من.اونور برو باز هوس اونورمرتیکه گمشو زدي حالموبهم اه اه -

 .میزارم دلت به باشم،آرزوشو گفته کنما ماچت بیام خرشم زود بیاي

 :گفت وباتاسف گذاشت هومن پیشونیه راروي نويددستش

 !اهستی مملکت اين بازياچیه؟مثالدکتر لوس اين زدنه طرزحرف چه اين.چته پس نداري که تب

 کلمش روکه درسايي باهاش من پیش میومد میناخانوم مینايعني که مدت تواين کارکنم چي -

 .اون عین شده وحرفام کارام من الگوبگیره ازمن اون اينکه عوض کارکنم داشت
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 :سردگفت ولحني رفته توهم هاي بااخم

 .میگرم خصوصي معلم واسش داشت مشکلي اگه کارکني نمیخوادباهاش ديگه

 .يکیه که هامونم رشته تازه کنارمیايیم باهم خوب چرا؟ما آخه -

 :رادرآورد ادايش وباحرص.میزنم حرفويبار يه هومن -

 هکندب جوراعوض آن اينکه براي هومن نداد اهمیت دوستش دلخوريه وبه.کنارمیايیم باهم خوب ما

 :وبالبخندگفت داد ديگري رنگ نگاهش

 لهازال داشتي.بديم خاتمه بحث اين بیابه حاالهم.توبگي خیربواماهرچي قصدم فقط من باشه

 تغیرکردي خیلي ولي عاديشومیکنه زندگیه داره اون شدي حساس خیلي بنظرمن میگفتي

 میرفت رانندت میرفت هم مدرسه حتي ازادباشه انقدر نمیزاشتي زورمیگفتي الله به توقبلناهمش

 نويدگذشته؟ چیشداون بودولي خوب موقعت کاراون نمیگم ومیوردش

 :آورد مي درد رابه هرسنگي دل لحنش

 اگه میترسم گذشته اون از غمشوندارم تحمل منم بودخب قهرمیکردوناراحت همش موقعها اون

 شستهن جلوت که رفیقي اين که بهترمیدوني خودت درضمن بره بزاره تنهام بشم قبل مثل دوباره

 .بگیره دل به کینه ازم آخري دم که کنم نمیمونه،چراکاري زيارزنده

 نه ياماتومیگفت.شو بیخیال گفتم بهت چقدر بود اشتباه اول ازهمون ازدواجتون نشیاولي نارحت -

 االن ینحاالبیاوبب میکنیم زندگي دوتاهمخونه مثل باهم چیومیگم همه بهش بدم دستش از نمیزارم

 .بدتره که

 رسهت اماهرلحظه نیست،داريش توهم مال اما نیست هیچکس مال.ببینیش اينکه امابدون داريش

 !دادنش ازدست

 .نمیتونم من محاله بدم؟نه طالقش میگي -

 !توعاشقي،خودخواه حتي خودخواهي چیت توهمه تو -

 هک است صفتي ترين ترين اليق خودخواه عاشق وباخودفکرمیکردکه بود اختیارکرده سکوت

 .باشد میتواندداشته
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 رينب باهم بشه خسته کنارتوبودن از نزار پس میکني دور اون از خودتو که تويي اين جان نويد -

 قتهعش اونکه به وقتي کن،اگه وبوسش کن بغلش کنارش بشین ببر گل واسش هرشب بیرون

 بگي؟ میخواي کي به پس گلم،عشقم،عزيزم نمیگي

 .بگم چیزارونمیتونم اين من -

 نويددستش برودکه بلندشد.ببین خودتو شدن اونوآب دورشدن هرلحظه بشین پس!بدرک -

 :گفت تصعني وبااخم راگرفت

 نمیتونم يگهد ولي قبول باشه.نگرفتي ازمیناالگو اينوديگه مطمئنم شدي که لوسم وايساببینم اووو

 .نمیاد زيادخوشم میدونیکه بیارم در بازي لوس خیلي

 .جاگرفت هومن لبهاي کنج بخشي ولبخندرضايت

 رابويیدوروي گل دسته نبود هم خدمتکارخانه خانم زري نبوداما خانه الله معمول شدطبق واردخانه

 .رفت آن خوردبسمت زنگ تلفن که گذاشت اوپن

 .بفرمايید -

 .نباشید آقاخسته سالم -

 ...خانم زري سالم -

 نیستن؟ خونه خانوم آقاالله -

 .نخوردم چیزي بیرون شما ي امیدناهارخوشمزه به امروزنیومديدمن راستي نه -

 نمز واال نیستش خونه که هم خانومتون اين برنداشت کسي میزنم زنگ ازصبح هرچي من واال -

 .خدابیرونن همیشه خانوم اماالله.شوهراشون مطیع قديم زناي

 :گفت سنش احترام به بود شده عصباني خانم زري هاي ازطعنه خیلي نويدکه

 هم مرداشون بودن مطیع موقع اون زناي اگه ولي شده عوض زمونه دوره خانوم زري بله

 .وفاداربودن

 وفايي؟ چه.آورد هوو تا دو سرم نیامرزدش خدا شوهرخدابیامرزمن،که وفاداري؟همین آقاچه -

 !اورده گیر کردن دردودل وقت حاالاينم بودوباخودگفت شده کردکالفه رافوت نويدنفسش
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 نداريد؟ اي امرديگه.نیست موردي امروزنیومديد اگه خانوم زري -

 :گفت گري موذي با خانم زري

 غذاي بزارم نیومد دلم کندبانو تموم چي همه آفتاب ي پنجه دختردارم يه آقامن راستش

 خونه کاراي به من بیادبجاي دخترموفرستادم بودکه میکرداين درد خیلي کمرم من بیرونوبخوريد

 .باشین منوداشته ي بچه آقاهواي فقط.ندارن تشريف هیچوقت که خونه خانوم هرحال به برسه

 ازالله گويي بد آنهمه بردودلیل پي خانم زري ي نقشه حرفابودبه ترازاين باهوش نويدکه

 :تگف فورا خانم زري آمد زنگ صداي که نیست وجوددخترش به نیازي بگويدکه خواست.رافهمید

 نمیخوره آب چشمم هم دارن کلید هم چون باشن خانوم الله فکرنمیکنم باشه من بايدبچه آقا

 خونه دخترموبه خودتون کنیدشب لطف میترسم من آقا راستي حاالحاالهابیان

 .خدانگهدارتون.برسونید

 .دبو بوددخترش گفته درست خانم زري رفت آيفون بطرف راکشت خودش کردزنگ راقطع گوشي

 سنش که روشد روبه دختري کردزيرابا خودراجمع ي رابازکردخنده در نويدوقتي

 روبه ساله 11نويدفکرمیکردبادختري میکردکه ام بچه ام بچه آنچنان خانم میزدامازري52باالي

 .میشود

 چشم تو زيادي شدش بلوند وموهاي غلیظش آرايش و کرده خودراآراسته بشدت دخترک

 .زد بخشي ولبخندرضايت گرفت نظر زير را نويد پاي سرتا کردوبادقت سالم.بود

 خودش کارش بااين آخه جادوگريه عجب خانم زري اين لبخنددخترراديدوباخودگفت نويدکه

 خر حاال اومده خوشش ازمن هم دختره معلومه اينجورکه کرده کوچیک ومخصوصادخترشو

 .کن بار بیاروباقالي

 خان؟ نويد توفکرين خیلي -

 !نويدخان!پاقزوينه سنگ طرف اينکه مثل اوه اوه

 دارين؟ دوست شماناهارچي نويدخان -

 :گفت میداد اس ام اس الله به همانطورکه
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 .گذشته ناهار ازوقت خیلي بعدشم.ناهارخوردم نکشیدمن زحمت

 کنم؟ درست چي شام بدم مادرموانجام بايدوظايف من هرحال به -

 :داد سردجواب

 .شمامیتونیدبريد.بیرون میريم باهمسرم نیست الزم هم شام

 :بردوگفت رادرهم هايش اخم دخترک

 جوابي تيوق.میزد برق خانه که میگفت حالي رادر اين.بکشم روش دستي بايديه کثیفه خیلي خونه

 :گفت باز وبانیشي بويید آنرا رفت گل دسته طرف به نشنید

 شاخشوبردارم؟ يه میتونم نويدخان رزم گل عاشق من.قشنگي گالي چه واي

 !رز نه ست الله گل درضمن همسرمه اونابراي خیرخانوم -

 :شنید بودکه رفتن درحال دخترپرو به اهمیت بي برداشت را کتش بلندشد

 .چي؟تنهامیترسم من میرين؟پس دارين

 :داد جواب نگاهي بدون

 نهابوداکثرات خانم بمونیدزري تنهاهم بديدبايد انجام نحواحسن مادرتونوبه وظايفه میخوايین اگه

 .هوابرگرديد تاريکه از تاقبل میترسید اگرم

*** 

 .ومنتظرماند رسیده خبردادکه الله وبه رابرداشت موبايلشبودرسید داده بهش که آدرسي به

 کرده گلهارافراموش که افتاد يادش کردوتازه رامرتب وموهايش انداخت نظري خودرآيینه به

 .باخودبیاورد

 شدسپس خارج داشت دردست که بومي با الله اول.رابچرخاند شدسرش درباعث بازشدن صداي

 .بود شده قفل درهم محکم دستانشان که زني همراهش به جوان مردي

 ي پنجره طرف به.داد جاي آن رادر رابازکردبوم درعقب نويدرفت باالي مدل ماشین بسمت الله

 .کرد وسالم نويدرفت سمت
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 .نباشید خسته سالم علیک -

 .خواند مي الله سیاه چشمان رادر دهدامانويدفريادخستگي جلوه کردخودرابانشاط سعي

 .نباشي خسته توهم -

 .بريم بپر -

 :رابازکردوگفت در گرفت نويدخندش طرزحرف از

 .کنم معرفیت دوستام به میخوام بیابیرون فعال

 .ومردبرد زن آن واورانزديک راگرفت راستش دست شدالله خارج هم واو

 محمد را شدوخودش قدم پیش آشنايي مردبراي کندآن معرفي آنهارابهم الله ازاينکه اماقبل

 دراز لیلي رابسمت دستش داداماوقتي باآنهادست ونويدهم کرد معرفي رالیلي وهمسرش

 :وگفت نويدراگرفت دست الله. کرد امتناء دادن کرداوازدست

 .میکنند اينابامافرق لیلي نويدجان

 .میکنه تظاهرسازي حتماداره وباخودگفت!!نويدجان؟

 .میخوام معذرت هرحال به:نويد

 :گفت خجالت نکندبا اونگاه به میکردمستقیم سعي درحالیکه لیلي

 .بخوام بايدمعذرت که منم اين نه نه

 باشید؟ شمابايدبرادرمبین:محمد

 .بله -

 داشت خدادوسش آقابودوخوب خیلي.بود بار ماتاسف براي ايشون واقعامرگ کنه خدارحمتشون -

 .بردش وزودتر

 .وحسرت ازغم اي هاله.شد عوض اش چهره حالت برادرعزيزش ازيادآوري
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 نم نمیشه باورت.هستن استثنا خیلي چون.کنم معرفیت بادوستام میخواستم إممممم: الله

 پیچیده دانشگاه توکل عشقشون ي آوازه.نديدم وعاشق خوشبخت زوج انقدر عمرم تاحاالتوي

 ...معروفن عشق وخالقان ومجنون لیلي به تازشم.

 گرفته اي انهبچگ حاالحالت بودکه شده اومحوصورتش میگفت اوچه نويددگرنمیشنیدکه

 شدل بريم عزيزم گفت الله شنیدکه میکردوفقط تعريف برايش ناپذيري وصف بودوباشادي

 عشق ازخالقان نکندسريع ريزي آبرو اينکه براي.بکشد درآغوش رامحکم او همانجا میخواست

 .الله شد،همچنین سوارماشین کرد خدافظي

 .بود ساخته گرم راحسابي ماشین فضاي سردبودامابخاري خیلي شب آن هوا

 ححرفابودوترجی ترازاين خسته الله اما کند رابااوصحبت شب کل دوهفته آن تالفیه به مخواست

 .بسپارد میشدگوش پخش که ماليمي آهنگ به داددرسکوت

 خونه دل تو بدون که بیا پونه گل ال الالال

 جنونه ازحسه لبريزه خستم تن تو بدون بیاکه

 محاله واسم تو بي زندگي الله گل ال الالال

 میناله همش داره دل اين رفتي وقتیکه بیاازاون

 من همدم شده غصه منو کاره شده گريه

 من غم شريک شده توچشام اشک ي قطره

 وکور سوت زندون يه مثل توشده بدون خونه

 جورواجور خاطرهاي واسه هق موندموهق من

 من درداي میشه تموم اومدنت با که بیا

 من دنیاي میشه قشنگ توباشي وقتي که بیا

 خونه تودل بدون بیاکه پونه گل ال الالال

 جنونه ازحسه لبريزه خستم توتن بدون بیاکه
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 محاله توواسم بي زندگي الله گل ال الالال

 (حبیبي امین از الاليي)میناله همش داره دل اين رفتي وقتیکه بیاازاون

 :میکردگفت نگاه بیرون به که الله وبه کند راکم پخش صداي درازکردکه دست

 قشنگه؟

 :پرسید آرامي پايیدباصداي هارامي خیابان نگاهش همانطورکه

 قشنگه؟ چي

 !ديگه آهنگه اين -

 نمیشي؟ خسته میدادي روگوش آهنگه اين همش يادمه من که تااونجايي -

 !میکنم نمیادخاموشش خوشت اگه -

 .میاد خوشم ازش داره منم بزاربخونه نه -

 :حرفش پريدوسط... گــُ میگه حتماچون -

 .بعدشام بخوريم بستني اينجااول.دار وايسانگه نويد إ

 را سرش.بود شده آب میکردوبستني بازي باآن بخورندامافقط بستني بودکه داده پیشنهاد خودش

 .راغافلگیرکرد نويد ي خیره بلندکردونگاه

 توچرانمیخوري؟: الله

 .ندادم که ماچ دادما بخورپول: کرد اضافه شوخي وبا. شد چرانمیخوري؟آب خودت -

 بستني عاقلي آدم سرماهیچ تواين بعدشم.يارو به دادي ماچ فکرکردم آخه شدگفتي خوب إ -

 .خلوته نمیخوره،نیگاچه

 .گرسنمه خیلي که شام واسه بريم حاالبلندشو نیست بوددخترخوب،طوري پیشنهادخودت -

 :گفت بابدجنسي الله

 .نمیره پايین گلوت از من بدون البد خوردي غذاکم دوهفته حتماتواين.الغرشدي خیلي
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 که کسي عزيزترين مقابل حتي شود دار خدشه غرورش نمیخواست نینداخت ازتا خودرا

 دردنیاداشت

 کردي؟ فکري چطورهمچین -

 :داد جواب مند گله لحني با الله

 ازمنونداري دوري تحمل غذابخوري نمیتوني من بدون که میدوني بهترازمن خیلي خودت

 .داري مشکل اماانگارباخودت

 رايب زندگي که کردي کاري يه.نمیشه ساعتم يک ببندم روجمع ديدارامون کل اگه دوهفته اين تو

 .شده جهنم جفتمون

 وچک وبرگشتم رفت ساعت که قبال به نه.دوتاغريبه عین نه باشیم دوتادوست قرارشدعین

 اصال نويدخان نیستم تو مثل من.نداره اهمیت برات من انگاربودونبود اصال که االن به نه میکردي

 از تويجوري تونیستم مثل من دخترداشتي،گفتم دوست تا چند میدونه خدا میدونم ازتوچي من

 تامعني کردم آشنات ومحمد امروزازقصدبالیلي.شدم خسته بابامن ،سردي سنگي

 همحمدک.همن ي ومحمدديوونه لیلي.يدفعه همون ولي داري دوستم ويالگفتي توي.عشقوبفهمي

 خورد پیچ لیلي پاي چندروزپیش برسه عشقش زدتابه اتیش آب خودشوبه سال سه هیچي ديگه

 شصدق قربون و میکنه نوازشش میره راه.میريخت اشک پاش پابه ومحمدم میکرد گريه وداشت

 ردهگیرک گلوم جاي اين فقط.کنم گدايي توجه وجلب محبت ازت که اينارونگفتم.میره،معتادهمن

 .الماسي نويد تونیستم مثل بريزم،من خودم توي همرو نمیتونم من.بود

 ...وگرنه بکشم پس پا نمیتونم که حیف.دنبالم اومدي گرفتي وجدان عذاب حتماامروزم

 .رفت بیرون فروشي بستني واز رابرداشت ندادکیفش ادامه

 نه.اشتند بلندشدن پاي که بود شده شوکه آنقدر میکرد نگاه الله خالي جاي به و بود برده اوماتش

 .باشد نداشته وقتي شايدديگر میرفت بايد دمینشست نباي

* 

 .بود هاخلوت خیابان هفته وسط هواسردبودو نبود کسي اما.انداخت پشتش به نگاهي برگشت الله
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 ويدهمن دوري ازاين گرفت،میدانست پیش را خانه راه پیاده ترتیب بدين بگیرد تاکسي نخواست

 وبارهد مقصرجفتمونیم؟ منم؟ مقصراونه؟مقصر.نمیکند اعتراضي چرا نمیدانست میکشداما عذاب

 .امابازنويدرانديد برگشت

 پشت چي؟مجددا خودم دل پس.میزارم دلش ديدنموبه آرزوي نیاد خدااگه خداونديه به باخودگفت

 به قلبش نمیدود دنبالش به وهیچکس شده غرق درتاريکي کوچه میديد وقتي کرد نگاه را سرش

 هکندچرابايدگري نبايدگريه نه بود نشسته شبش همرنگ درچشمان اشک مرواريدهاي.آمد مي درد

 فکرمیکرد؟ خودش غرور به فقط که نويدي براي کند؟

 ريهازگ صورتش خیسي نمیدانست.کرد باريدن به شروع نم نم باران لحظه شدهمان تر صورتش

 ازباران؟ يا است

 ندارداماخودش خاصي دلیل میکردکه تلقین خود به.نداشت بارون رابه گذشته ي عالقه ديگرآن

 ديدهاوران گاه هیچ که باراني است باران به بارون،حسادت به اش تفاوتي بي دلیل بهترمیدانست

 .نداشت خارجي حاالوجود بارانیکه

 حسم اسم.تنهابگذارد را او که نبود اين سهمش ديدپس نمي شده خودراکنارنويدتباه هیچگاه

 ...يا وابستگي عادت؟ هوس؟ چیه؟

 ازدواجشان هديه که اي خانه رسیده اش خانه نشدبه متوجه که شده غرق درفکروخیال آنقدر

 .بود الله ازنويدبه

 !ازدواجي چه: زدوگفت پوزخندي

 کیف تباعصبانی. نبود کلیدهمراهش معمول طبق. کلیدبود جستوجوي در درکیفش ايستاد در جلوي

 .ريخت بیرون اکثروسايلش کرد پرت زمین روي را

 .لعنتي أه -

 آن از دادسايه نامعلوم،اماتشخیص فرد آن ي بودوچهره تاريک شدبااينکه نزديکش اي سايه

 .کیست

 وسايل تک تک و نشست آن پیداکندروي تماسي بازمین بدنش اينکه بدون سايه صاحب

 .گذاشت کیف راتکاندوداخل
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 نداختا زمین راازقصدبه کیف دوباره اماالله گرفت سمتش رابه کیف ايستاد الله روي بلندشدروبه

 .نريخت بیرون بودچیزي بسته زيپش چون

 کفريرابیشتر الله همین نمیکرد اونگاه به بودو اختیارکرده سکوت دلخورنشدفقط نويدازکارالله

 .داردمیرود ديدالله که آنرابردارد دوباره که کیف سمت به رفت نويد میکرد،

 .بود بندآمده هم باران

 سراپ دستش الله گرفت دردستانش اورامحکم رابلندترکردوبازوي هايش قدم رفت دنبالش به

 تاندس برگشت متعجب ناگهان الله راگرفت دستش اينبارمچ دهدکه ادامه راهش به کشیدخواست

 :گفت لرزان باصدايي بود غیرطبیعي سردوابري درهواي واين میسوخت داغ اي نويدهمچوکوره

 انقدرداغي؟ نويدچرا

 نگاهي لبهايش به نگاهي جلورفت به بود الله درچشمان خیره آلودترش تب بانگاه امااوفقط

 نهسی به آمد بخودکه گرگرفت اول اورابوسید،الله وغافلگیرانه جلوتررفت چشمهايش ديگربه

 :داد هل عقب کوبیدواورابه هايش

 !چیکارمیکني؟ هست معلوم ديوونه -

 !نشه تکرار ديگه میدم قول...قو میخوام واقعامعذرت..وا من....من من -

 زد تفاوتي بي به را خود میباريد،الله پشیماني ازچشمانش

 راروي بوددستش پريده رنگش ازهراس وجدآمددرحالیکه به آن ازداغیه نويدراگرفت دست

 :گذاشت نويد پیشاني

 ...میسوزي تب از داري نويد -

 :گفت باخستگي گذاشت اش شقیقه وروي گرفت رادردستش الله نويددست

 !ايدزه بخاطر میکنه سردرد اين اگه -

 :گذاشت اش پیشاني راروي الله دست

 !ايدزمه عالئم دارم وتب داغه اين اگه -

 :بودگذاشت برآمده کمي که گلويش اوراروي دست
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 !بخاطربیماريمه روزبزرگترمیشه روزبه داره غده اين اگه -

 :داد وادامه گذاشت دلش راروي الله دست

 !بیماريمه عالئم الغرشدم اگه -

 نويدخیره.میکرد نويدرااحساس قلب گذاشت،اوضربان اش سینه راروي الله دست سپس

 :گفت درچشمانش

 .تو فقط بخاطرتوئه میکوبه توسینه داره قلب اين امااگه

 رو کسي بزاري؟میخواستي تنهام بري؟میخواستي میخواستي

 میکنه؟ مبارزه لعنتي بیماريه بخاطرتوبااين داره که تنهابزاري

 :داد کردوادامه رها را الله دست

 بي اصرارمن بري میخواي برو،اگه پس کني ترحم حالم به برونمیخوام بري؟باشه میخواي

 .میکنم خوشبختي ارزوي فايدس،بروبرات

 طالب که نويدمیخواند ازچشمان. گرفت نکرددلش کوچک خواهشي ماندنش براي حتي ازاينکه

 .کند إرضا را او غرورکاذب باماندنش نمیخواست اما است نرفتنش

 وبيخ حال نويد برگشت ازاوگرفت را نگاهش نمود غلبه انداخت مي چنگ گلويش به که بغضي بر

 شنويددرگوش نداشت،حرف رفتن پاي بروداما بود،میخواست ايستاده او به پشت هنوز الله نداشت

 !کني ترحم بهم نمیخوام برو بري میخواي اگه زد زنگ

 :گفت زيرلب

 .بس شنیدو خود تنها که خداحافظي. میرم،خداحافظ باشه برم میخواي حاالکه

 ايشازند پیروي به.برگرد برگرد میگفت او به کجابود؟حسي کجا؟مقصودش امابه رفت چندقدمي

 .برگشت

 ...رفت بود افتاده زمین بر حاالنقش که نويدي سمت به بلندکشیدوهراسان جیغي

 تلخ سکوت بايدآن کسي اماباالخره ازاونداشت بهتري حال هم بود،هومن خیره زمین کف به

 :رامیشکست
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 خوبید؟ خانوم الله

 .بود تنهاسکوت اماجوابش

 منونمیدين؟ جواب -

 شده دورگه زيادوبغض ي ازگريه که صدايي وبا دوخت هومن روشن چشمان رابه فروغش بي نگاه

 :بودگفت

 چطوره؟ نويد بگید فقط

 بگم؟ بگم؟انتظارداريدچي چي -

 تاثیري چه چیه؟ عوارضش اومده؟ گورستوني ازکدوم چیه؟ لعنتي ايدز اين اينکه حقیقت، -

 میمونه؟ زنده چشه؟تاکي نويد االن داره؟ تورابطه

 !بکنید فکرمنوبدبختوهم بپرسید يکي يکي حداقل باشه تون ماشاال خانوم باباالله -

 !نیست شوخي واسه خوبي وقت االن ولي میخوام معذرت هومن آقا -

 .میخوره دردتون به که رومیگم ببینیدچیزايي.میخوام معذرت من -

 ردمبتالف بدن ودفاع میرسونه آسیب خون سفید هاي گلبول به بیماري اين که بايدبدونید خودتون

 طول ماهوچند باشه آور بیمارعذاب براي کوچیک سرماخوردگي يه مثالممکنه میکنه ضعیف خیلي رو

 و زشکهپ نظره نويدتحت پیدامیکنه،چون خاتمه مرگ به که مشابه موارد وهمین بشه تاخوب بکشه

 پیشرفته ي تودوره هم داره،عوارضش تاثیر توبهبوديش يکم میکنه مصرف دارو

 ...ووو...غده شدن الغرشدن،اسحال،بزرگ لب، دوره سردرد،خستگي،سفیديه

 هم انتقالش راه فکرمیکنم نمیخوره نويد درد به که چرا اماپیشگیري نداره قطعي درمان راه

 سکشري خب اما باشه سالم... اگه البته پیدانمیشه مشکلي رابطه تو...از استفاده با بدونیدولي

 .نمیشه شمانزديک وبه کنه سرکوب نیازشو میده نويدترجیح که همینه باالست،براي

 .انداخت راپايین بودسرش شده سرخ ازخجالت ودرحالیکه گزيد دندان رابه لبش گوشه الله

 :گفت باشرمندگي هم هومن

 .میزاشتم میون در باهاتون چیزو بايدهمه پزشک يه بعنوان ولي متاسفم
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 .شد مانع اش گیجه سر بلندشودکه کردخواست کوتاه تشکري

 فکردبطر مخلوط آن در قند چندحبه کرد پر راباآب آن محتويات و برداشت لیواني سرعت به هومن

 :گرفت سمتش رابه لیوان رفت الله

 :گفت کالفگي راديدبا او امتنا وقتي.افتاده فشارتون خانوم بخوريدالله

 حال نواي بیاد هوش به نويد.کنم وصل بهتون وسرم کنم تون بستري نخوريدمجبورم بخوريداگه

 .بخوريد شده که اونم میريزه،بخاطر بهم اعصابش شماروببینه

 :آمد در هومن بازصداي خوردکه قلوپي چند و راگرفت لیوان میلي بابي

 .مونده ديگه يذره....بیشتر آها....بخوريد میکنیدبايدتاآخر اذيت دارين که باز بابا اي

 :سرکشیدگفت الجرعه که قندرا آب

 .ببینمش میخوام

* 

 !کنم ترک مهربونو دستاي اين چطورمیتونستم وباخودگفت گرفت نويدرادردستش دستان

 .بود داغ خیلي ديشب نداره تب خداروشکرديگه:الله

 :کرد نگاه ابري آسمان به رفت پنجره بطرف

 . میزنه خودشو زور بهاره،داره ديگه ماه يه.میاد بارون هنوزم

 .نداشت شانس هم تولدش شب نويد طفلکي -

 :وگفت برگشت بهت با الله

 شچقدراذيت ومن نويدبوده تولد ديروزم اسفنده اول امروز اره ردوباخودفکرک تولدنويدبوده؟ ديشب

 آه کنم؟ جبران چجوري.کردم

*** 

 ادکهد راتکان لبانش ديد،بسختي را اش خسته اما الله ملیح چهره آمد بهوش وقتي که چیزي اولین

 ...داد ادامه تالشش به بود ضعیف بزنداماصدايش حرفي
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 :گفت آرامي آواي وبا نويدگذاشت لبان راروي اش اشاره انگشت فايدست اوبي ديدسعي که الله

 .میخونم ازچشماتم من!بگي نمیخوادهیچي!هیشششش

 .رابوسید الله وانگشت بست نقش اش خشکیده لبهاي کنج کوچک لبخندي

 :زدوپرسید لبخندي هم او

 بودم؟ عاشقش ازبچگي شعريکه شعربخونم؟يه يه برات میخواي

 .زد پلک بله عالمت نويدبه

 مزمهز برايش الاليي آنرابعنوان پدرش خوابش هنگام شعريکه خواندن به کرد شروع بابغض الله

 :میکرد

 وخودبويم آزادم،خودرويم ي الله من

 آهويم فطرت دارم،هم مکان دشت در

 جويم زلب است،فارغ باران نم آبم

 رويم نمي آنجا،درباغ محیط است تنگ

 دارم رخ به است،گررنگ خويش رگ ازخون

 رخسارم خواهد،زيبايي نمي مشاطه

 زمددکارم خودثابت،فارغ ي برساقه

 اغیارم درغم يارم،ني درطلب ني

 

 من طواف آيد،برقصد نسیم هرصبح

 روشن من راچشم،ازديدن اهوبرگان

 مأمن اين ي چراغستم،درگوشه سوزنده

 پیرامن به دارم،سرگشته بسي پروانه
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 گلگونم ي بین،درچهره ومستي مي جوش

 خونم پر ي عشق،درسینه نشان است داغ

 هامونم به وسرمستم،خوکرده آزاده

 افسونم عشق،ازشهربه جنون ست رانده

 من ضمیرم خودنازم،وارسته برفطرت

 من بمیرم آزاده آيم، برون آزاده

 بويم وخود ازادم،خودرويم ي الله من

 ار خودش بغض رامیديد، او ي گريه الله بودکه بار شداولین جاري نويد ازچشمان اشکي ي قطره

 :کرد زمزمه ودرگوشش بوسید را نويد ي شدگونه خم داد قورت

 .مبارک تولدت

 .بود شده تر نويد ازاشک الله لبهاي

 "دهم فصل"

 

 .برکاته اهلل والرحمته علیکم السالم -

 .نويدشد شرکت راهي شدوباماشینش آماده.کرد جمع را اش سجاده شدباآرامش تمام که نمازش

 دعا دنوي براي اينگونه خواندش نماز با بود گرفته تصمیم بود شده وخیم حالش نويد اززمانیکه

 الح جنگیدو مي اش بابیماري نويدهنوزسرسختانه برگرداند، او رابه نويد هم خدا کند،و والتماس

 و دافرا نبود کند،هنگامیکه راآزرده خاطرش اي لحظه نمیتوانست هم الله بود مشغول درشرکتش

 یکهامازمان نمازاست نويداهل نمیدانست الله.میبستند نماز ي اقامه وباهم بودکنارهم هنگامیکه

 دهش سبب وهمین نداشته هم قضا نماز يک اوسالهاست بودکه شده متوجه بودند دربیمارستان

 .آورد بجا را نمازش تر قوي اي بودبااراده

 ي خانواده شديد برخورد با کردکه ازمیناخواستگاري هومن
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 وجشن کرد نداشت،اوراقبول سراغ خواهرش تربراي مناسب ازهومن نويد اما روشد روبه الماسي

 .کردند عیدموکول اواسط به را نامزدي

 شده تبديل ماهر اي راننده به کوتاهي نويددرمدت هاي کردباکمک پارک راکنارخیابان ماشین

 خیره مقابلش بزرگ بلندو ساختمان به.گرفت گیج سرش اي چنددفعه رانندگي هنگام.بود

 .رفت داخل وبه زد شد،سوتي

 لوترج میکندامابه تايپ را چیزي کردکه گمان بودالله مانیتور ي درصفحه خیره بادقت نويد منشي

 :واوراصداکرد زد است،لبخندي کامپیوتري بازي مشغول منشي دخترک ديد رفت که

 خانوم؟

 :تمانیتوربودگف به نگاهش همانطورکه منشي

 !حساسشه لحظه هیس

 برد؟ أنگري بازيه -

 ساده دختري. کرد نگاه الله به آمد بخود تازه. باختم دوباره ديدي أه...ديگه آره -

 .مدآ دخترخوشش ازآن الله همین بودبراي نکرده آرايش قلم هفت منشیان اماتمیزبودمانندديگر

 بفرمايید؟ بله: منشي

 .میرم روبراتون مرحله اين بخواين روبلدم،اگه بازي اين من -

 !واقعا؟ -

 .اوهم -

 .ببرم نمیتونم ولي رورفتم مرحله اين خیلي من مرسي -

 يومنش کردن بازي مشغول باهیجان همانطور نشست داد،اوهم الله رابه بلندشدوجايش ازصندلي

 .میکرد رادنبال الله بازيه بودباعالقه کرده معرفي نگار خودرا که

 .برپابود مهم اي جلسه اتاقي در

 .میده جواب پروژه اين مطمئنم من الماسي آقاي -
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 .همینطور منم -

 مانده آمد،کم بیرون اتاق ازآن برخاست نويدهم.شدند متفرق کردهمه اعالم را جلسه وپايان

 .بیاورد در شاخ بودازتعجب

 :گفت کردوباخنده نگاررابغل ايستادوباشادي هم زدالله نگاردست لحظه همان

 ...هم رو بعدي بزارمرحله میده کیف خیلي تونستم؟ ديدي

 .نويدماسید روي کردونگاهش رافراموش وحرفايش

 :کردوگفت کوتاه اي خودآمدخنده به وقتي

 .رئیس،خداقوت جناب سالم

 :داد وادامه رفت رادادنزديکش سالمش بالخندجواب اوهم

 رمهمس چرابراي توسلي خانم.کردين نوراني مبارکتون ماروباحضور شرکت افتخاردادين عجب چه

 نیوردين؟ قهوه

 !!همسرتون؟ چي -

 شنیدين؟ چیزعجیبي.بله -

 .میارم براشون االن.میبخشیدمنو نخیر...ن -

 .نمیخوام هیچي من نه نه -

 :گفت باري سرزنش وبالحن بست را نويدرفتندنويددر خصوصي اتاق داخل به

 أنگري نم منشي بغل چیه؟نشستي کارا اين هستي چیه؟تومثالهمسرنويدالماسي کارا اين جان الله

 میکني؟ بازي برد

 نشست ها صندلي از يکي روي هم الله.نشست دادوسرجايش تکان تاسف روي از سري

 : گفت وباددلخوري

 .الماسي آقاي رفتم من.میومديم نبايد.  توام ريزيه آبرو مايه من اينکه مثل ببخشید

 .درگیربود در با که شد خیره الله حرکات وبالبخندبه انداخت پا روي پا نويدهم
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 چرابازنمیشه؟ در اين:الله

 :پررنگترشد لبخندش

 .قفله چونکه

 قفل؟؟؟ -

 .ل فِ  نشنیدي؟قُ حاال تا قفل آره -

 .کن چراقفله؟باز خب -

 :باالانداخت شانه

 .بازکن خودتم بري تومیخواي بیرون برم نمیخوام منکه

 .شد رويش روبه هاي برگه مطالعه مشغول و

 .کوبید مي پا زمین روي الفهک

 :میکردنخنددگفت سعي حالیکه نويددر

 !نمیکنه باز درو بازيا کولي اين

 :زد وداد زد در روي بر داشت انگارقصدآبروريزي که هم الله

 نیست؟ بیرون هیچکسي

 !ها میشه پاره هنجرت خانوم الله -

 :اوراتقلیدکرد وحرف درآورد را او أداي

 !بدمیبینیا درووگرنه اين کن باز.ها میشه پاره هنجرت خانوم الله

 میکني؟ تهديد منو اوووو -

 :گفت زاري باحالت

 جوابمونمیده؟ هیچکسي چرا

 .جوابتوبدن که نیست کسي چون -
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 وا؟ -

 .شده تعطیل شرکت...واال -

 کردي؟ قفل درو خلي پس -

 .نرفته مسعود آخه -

 اينجاس؟ مسعود آقا يعني واي -

 .رفت آبروت نچ نچ نچ. بله-

 چرانگفتي؟ -

 .نمیفهمه کسي نترس -

 :ايستادوگفت الله روي بلندشدروبه

 پريده؟ رنگت خوبي

 :گذاشت اش پیشاني راروي دستش

 !چمه نمیدونم.دارم هم تهوع حالت هیچ دارم که سرگیجه ازصبح نمیدونم

 :گفت میزد موج هردودرآن وخشم نگراني که کردباصدايي اخمي

 خوردي؟ وپرت چرت رفتي بیرون توحتمابازبادوستات ازدست

 .خوردم ساندويچ يه راه تو فقط نخوردم چیزي من -

 .گرفت را نويداو افتد بي پس ازاينکه قبل رفت گیج بشدت سرش دوباره

 .بده تکیه من ي شونه به -

 واحوال سالم از بعد. راديدند(شوهرويدا)مسعود خروجشان محض به.رفتند دررابازکردوبیرون

 :گفت الله به رو پرسي

 نیست؟ خوب حالتون اينکه نده،مثل خدابد خانوم الله

 بیمارستان؟ بريم میخواي عزيزم جان الله.نیس خوب حالش نمیدونم:نويد
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 :داد جواب آرام

 .میشم خوب نیس چیزيم نه

 .دار خدانگه.میبینمتون شب ويدا دنبال برم ديگه میرم من.بهبودپیداکنید امیدوارم -

 :پرسید باکنجکاوي الله مسعودرفت وقتي

 خبره؟ چه امشب مگه

 .کردي داغون اعصابموبدجوري که نگو شماهیچي -

 .باالبیارم نويدمیترسم واي واي. میمونه ها داده قورت عصا اين عین مسعودتون اين -

 .بدم دکترنشونت به بیابريم -

 .دکتررانیاورد ديگرحرف که فهماند باچشمانش

 .است آبروريزي مايه نشودکه بد حالش خداخدامیکردکه دردل.بود گذاشته دهنش راروي دستش

 لوينتواندج شدالله باعث وهمین خورد خفیف تکاني کردومبل پرتاب مبل روي میناخودراباشتاب

 .بگیرد خودرا

 .رفت دستشويي ترين نزديک بدوبدوسمت

 عماع اعضاخانواده بودوهمه او گر نظاره نويدترسان میکردو استفراغ الله.رفت بدنبالش نويدهم

 .بودند شده نگران هم ومینا ويداوهمسرش بانو، ازشهین

 :گفت ويداباعشوه

 .کرده پرخوري شده؟حتمازياد چش وا

 .بودند نويدنشسته صورت روي عرق هاي قطره

 شد خارج شويي بودازدست دلش روي دستش درحالیکه الله

 که ترف الله بطرف.برابرمیکرد چند را نويد نگرانیه وهمین نداشت تفاوتي بامیت صورتش رنگ

 .بود شده اشک پر صورتش ازفشارزياد

 خوبي؟ عزيزم -
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 تانبیمارس به اصرارمیکردکه نويد.نیست خوب بودهنوزحالش سربوداماواضح تنهاتکان جوابش

 .بازمیزد سر برونداماالله

 موممس شايد اوردي باال دفعه دچن تاحاال شده چت نیست معلوم بايدبريم گفتم که همین الله -

 .باشي شده

 :داد جواب میخورد را بود کرده آماده مینابرايش راکه آبلیمويي شربت درحالیکه

 .ديگه بیرون اومد اوردم باال بود هرچي نیس چیزي نمیام گفتم منم

 :گفت باخشم

 !ببرمتا زور به که نکن يکاري

 :وبعدبلندگفت. گفتناتم زور همین عاشق گفت دل زدودر فروقي لبخندبي الله

 انبیمارست تو عمرم نصف. بیزارم درمانگاه و بیمارستان محیط از من نیستي متوجه چرا نويد

 .بهترم االن شو خیال بي میکنم خواهش.بودم

 .دارد بدي خاطرهاي بیمارستان چقدراز الله میدانست زيرا نگفت هیچ ديگر او

 :کردوپرسید نگاهش بانوموشکفانه شهین

 داري؟ هم گیجه سر

 :پرسید آرامتر اينبار.داد مثبت جواب باتعجب

 هستي؟ ماهانه

 :گفت قبل از تر متعجب والله

 .نه

 .داد تکیه عقب وبه زد مرموز لبخندي بانو شهین

 :گفت آنهابودباخوشحالي وگوي گفت ناظر میناکه

 شدي؟ حامله نکنه زنداداش واي
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 حسرت ، ازحسرت پر ديگري ونگاه وار معصومیت يکي نگاه.خورد گره هم در نويد و الله نگاه

 .رفته باد بر هاي آرزوي

 :گفتند هردوهمزمان طوالني مکث بعداز

 !نـــــــــــــــــــــه

 به گها میشه،البته خوشگلي بچه چه بکن فکرشو.میده خونه اين به روح بچه يه ؟وجود نه چرا:مینا

 .ترشهمی ننش دست رو بشه، وکولش کج باباي و مامان شبیه اگه که وگرنه بره خوشگلش ي عمه

 :گفت کردوباشوخي رمقي بي خنده الله

 !کنا صحبت درست من بچه با خانوم عمه هو

 :گفت بیشتر ذوق مینابا

 خبرايیه؟ واقعايه اينکه مثل.نــــــه

 :کرد سیخ همه تن بر مو فريادنويد

 .ندين ادامه بحثو اين ديگم نیست حامله شو،الله ساکت

 خبر او دل درد از و میکرد درک اورا الله فقط بود برده بهتشان همه.رفت باال را ها پله وباتحکم

 .داشت

 :گفت جمع روبه بوسیدو بود رفته فرو خود الک در میناراکه گونه

 .میخوام معذرت شما از نويد طرف از من

 حال.یننکش پیش حرفو اين ديگه هستین ما راحتیه فکر به اگه پس. هیچوقت نمیشیم دار بچه ما

 .بشید نوه صاحب دختراتون از امیدوارم ولي بانو شهین میکنم رودرک شما

*** 

 شتهر در، تق تق صداي درگیربودکه افکارش با میکرد نگاه سقف به و بود کشیده دراز تخت روي

 .گسست ازهم را افکارش ي
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 گرفته ازغصه که وباصدايي اوگرفت از را میزداوبیايد،نگاهش حدس پديدارشد شدوالله باز در

 :بودگفت

 .باشم تنها میخوام

 :شد نزديک قدم دو

 بیرون؟ برم يعني

 .نداد کشیدوجواب صدايي بي آه

 :ترشد نزديک دوقدم

 ؟ رضاست عالمت سکوتت

 .اختیارکرد زدوسکوت پوزخندي

 ويپهل به اش دونفره تخت وکنارنويدروي راکنارگذاشت خجالت کردوسپس دست دست کمي اول

 :اوبرگشت ف بودبطر برده بهتش ازتعجب نويدکه.کشید دراز او سمت

 راحتي؟ شما

 :زد شیريني لبخند

 ناراحتي؟ شما.بله

 .زشته بلندشو الله -

 .پاشم نمي -

 :گفت باذوق کندوالله لبخندخودراجمع نمیتوانست نويد

 خنديدي؟ باالخره ديدي ديدي

 :گفت باشیطنت نويدهم

 .خواستیا خودت ببین

 بااعتراض الله ترمیشدکه نزديک داشت کرد اوحلقه کمر دور را ترشدودستانش نزديک الله به

 :گفت
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 نداري؟ ناموس خودت مگه.چیزيه خوب کناربینم،خجالتم بکش

 :اوبرخاست صداي باز ترمیشدکه نزديک داشت ودوباره.تويي من ناموس -

 !میشي خاله زودپسر چه.عقب برو

 فکر خوابید؟يعني من بغل اومد بوداول کي.درخته از کرم میگن قديم ؟از خاله پسر -

 نچ نچ نچ نچ تخت؟نچ يه روي اونم پسرخوشتیپ بايه خالي اتاق عواقبشونکردي؟تويه

 .بود راحصارکرده او محکم نويد دستان نويدبکوبدکه سر برداردوبر بالشتي خواست

 ...شدم خفه دستتو نويدبردار -

 ...دارم نمي بر -

 ...میگم بردار -

 که هم داد،الله قلقلک را او مینوانست وتا شد خم او نويدروي آخر در مقاومت نويد از و تقال او از

 .میخنديد غش غش قلقلکي

 :گفت اش خنده ي مانده ته با الله نشستند، تخت ي لبه شدند خسته دو هر وقتي

 هواس شرکت تو امروز راستي.....گرفت درد دلم خنديدم بس از نکنه چیکارت بگم خدا نويد واي

 بودي؟ کرده قفل درو چي

 .کنم اذيتت مخواستم -

 !میشدم ترک زَهره داشتم.بخدا اي ديوونه -

 .ارزيد مي تو ي قیافه ديدن به -

 .بده نشون چیزي پزشکي روانکاوي،دام خودتوبه برو -

 وحیوون؟ ديوونه حاالماشديم شمادردنکنه دست -

 .آقايي شما.جون از دور -

 میکني؟ خواري پاچه چیه -

 .سرتا تو میزنم -
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 شرکت؟ بودي اومده چي واسه توبگوامروز.نیار جوش خب خیله -

 ي هفته وبدم نمايشگاه دعوت کارت بودم اومده.رفت بدبوديادم وحالم کردي انقدراذيتم آخ -

 .میشه برگزار ديگه

 :داد تهديدجواب باحالت الله. میشه چي ببینم -

 .نیا داري توجرئت

 وقعم اين است ممکن کسي چه اينکه از تعجب خوردبا زنگ موبايلش بودکه خنديدن حال نويددر

 :داد جواب بزند زنگ شب

 .الو

 درهم نويدبیشتر چهره میگذشت مکالمه زمان از هرچه اوبودکه به حواسش همه الله

 !!اودادند؟ به آياخبربدي.میرفت

*** 

 "يازدهم فصل"

 

 

 

 :دادوگفت هستي دست به آورد در شکالتي کیفش کرداز پارک جدول کنار اي گوشه

 .بمون اومدم،همینجا منم تواينوبخوري تا عزيزم

 .نمود راقفل ماشین در اطمینان شدبراي پیاده وقتي

 مقصدش به میگذراند ازهم هارا قبر که همانطور.کرد زدوحرکت چشمانش به را اش دودي عینک

 .رسید

 شروزازمرگ باآنروزهفت.قبر به وبعدنگاهي بود سرد سنگ به خیره کردکه عاصف آقا به نگاهي اول

 .میگذشت
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 کنارهم قبر روي را نرگس زيباي هاي گل کردوسپس آبیاري را قبر داشت بدست که گالبي با

 .برداشت صورتش ازروي را عینکش.چیند

 اسم سنگ،روي کشیدروي دستي.داشت دوست را کشیده زجر زن شدچقدراين روانه اشک سیل

 .بود شده حکاکي آن بر که جیران

 :کرد اش اورامتوجه عاصف آقا دردمند صداي

 کردم حالل خانودتو تموم و تو من عاصف کردگفت صدام شب يه آخراشه ديگه میدونست انگار

 وقفه پولشو نمیخوام سال و وچهل هفت و سوم بگیريد جنازه تشیع فقط مردم زودتر من اگه

 .کنید خیريه

 .داشت،غريب که زندگي عین غريبه، مردنشم اينکه -

 :راشکست سکوت جیران اسم به اش خیره نگاه باهمان آقاعاصف برقراربودکه سکوت مدتي

 قامانت میخواستم که بودم احمق چقدر. شدم دشمن دوستم ترين باصمیمي الکي چیزه يه سر

 يدختر دهش يدختر عاشق بودم شنیده ازش.چیه،دوستمومیگم بهرام ضعف نقطه میدونستم.بگیرم

 .زيبا فوقعالده

 باخدمتکاراشتباه لحظه يه نداشت مناسبي وضع سر زيبابوداما که الحق کردم پیدا دختررو

 قعش با ازدواج با میخواستم خام بودمو جوون که منم نمیداد شوهر اونو زنداداشش اما.گرفتمش

 .بگیرم انتقام کنم خوردش بهرام

 اونم دادم هديه قیمت گرون سرويس يه زنداداشش به

 .کرد خرشدوقبول سرويس يه با ازمن تر احمق

 راچ کردي ازدواج باهاش چرا دارم دوسش میدونستي توکه گفت پیشم اومد بود برده بو که بهرام

 بگیري؟ انتقام اون کردن اذيت با میخواي

 نجورياي میکردم فکر.کشیدن کارازش با کردن باتحقیرش میکردم اذيت رو جیران میتونستم تا

 چي؟ انتقامي؟سر حاالچه انتقاممومیگیرم میکردم فکر میشه خنک دلم

 .نبود تقصیر بي اونم ولي بهرام، نه بود خودمم تقصیر ارزش بي چیز سريه... هه
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 که کثافتش شوهر از خواهرم میکرديم خالي جیران سر رو همه که داشتیم عقده ماخونوادگي

 خیلي بوده عروس اونم جوونیش از مادرمم ازبهرام بودمن مردم دختراي دنبال چشمش همش

 ازش هک نفرتي تمام با نمیبردمش بیرون خودم با.میکنه اذيت عروسشو اونم که میکردن اذيتش

 .بیوفته هاش زيبايي به مردي چشم نمیخواستم بازم داشتم

 اذيتش نداريد حق گفتم شد که حامله بود بودزنم هرچي خب شدم عاشقش کم کم من امانه

 .شد شروع دوباره خونوادم اذيتاي اومد بدنیا که هستي.کنید

 یرانج گرفته نظر يدختردر برات مامانت گفت بخوابیم اتاق تويه باجیران نمیداد اجازه ديگه بابام

 همیدهف بابام.نداشتم اونو لیاقت که بودم من بوداين برعکس درحالیکه.تورونداره همسري لیاقت

 .کنم فراموش اونو مريم با کردنم باسرگرم میخواستن کردم پیدا عالقه جیران بودبه

 و بشم نزديک بهش خواستم چنددفعه شد خم کمرش مرد هم جیران ديگه مرد هستي وقتي اما

 مريم با لجش از منم زد پسم اون ،اما بود داده دست از بچشو نبودکه اون فقط بدم دلداريش

 کیو گفتم خودم با نداشتم ارزشي هیچ براش من.حسادتي هیچ نداشت غمي هیچ کردم ازدواج

 بدش ازتوهم هیچ نداره که دوستت میچینه؟کسیکه تورو عقد سفره داره داري؟کسیکه دوس

 .کردم پیدا تنفر بهش نسبت دوباره شدکه اين.میاد

 ردمک بلند دست جیران بودرو اول بار حالیکه در کنم خودموخالي میخواستم انگار زدمش که اونروز

 انجیر بودمو من.رفتن و گرفت پسرمو دست مريم.ويلچري عاصف دادم،شدم پس هم تاوانشو که

 خنجر مثل دارش نیش زبون هرچندکه منوتنهانزاشت هام بدي تمام با که داشت مرام انقدر

 .میشد خنک دلش اونجوري بود،شايد حقم بودولي توقلبم

 ور وهستي تو که همونقدري نصف کاش. نیست هم عاصفي پس نیست جیراني ديگه حاال ولي

 چطور.نداد عذاب کم منو اونم اما دادم عذابش کردم بد باهاش.بودم مهم براش داشت دوست

 باريد؟ مي چشماش از میديدنفرت منو که وقتي دارم دوستت بگم بهش میتونستم

 .قبرش سر حاال نه میکردين ثابت بايد اونموقع داشتین دوسش اگه گذشته بوده هرچي -

 جم قبرش کنار از روزه نمیگرده،هفت بر جون جیران اينجوري ببرمتون دنبالتون اومدم االنم

 !نخوردين

 :گفت الله حرف به اهمیت بي
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 نیازي میخورم يچیزي من جان الله.گرفت ازم هم رو جیران نبود بس گرفت که دخترموازم خدا

 ديگه کردم نیت من/ کرد بود آورده او که غذايي ظرف به واشاره./بیاري غذا برام روز هر نیست

 .نزارم تنهاش

 .نباش من میخونم،نگران قرآن براش میزنم حرف باهاش ترم راحت اينجاباشم

 .داره نیاز شما به هستي برگردين بايد شما که نمیشه -

 .داره نیاز ازمن بیشتر ونويد تو به هستي دخترم نه -

 ؟!چیه منظورتون -

 کماالت اب خودت مثل کنید رفتار باهاش خودتون دختر بگیريد،مثه عهده به رو هستي سرپرستیه -

 .تداش دوستش دخترش مثل جیران که هستي کسي تنها تو باش براش خوبي مادر. کن بزرگش

*** 

 از را کيمش لباس هستي روحیه براي الله بود دوستانش وديگر الله نمايشگاه افتتاحیه روز آنروز،

 .پوشید اي تیره نسبتا ولباس کرد در به تن

 .بست گوشي خر را رنگش طاليي خريدوموهاي زيبايي لباس هستي براي ذوق و باشوق

 نبودومردما شلوغ نسبتا.رفتند نمايشگاه به کشیدودير طول کمي بودند رفته خريد به چون

 .بودند کرده نقاشي نمايشگاه از گیري چشم استقبال هنردوست

 :گفت رامینگرست او نازي لبخند با که هستي وبه برگشت الله

 .داد تکان را سرش واوهم.هیشششش

 وقتي لهال.میکرد نگاه تعجب با بودوآنرا ايستاده نقاشي مقابل بودوحال آمده آنجا اوبه از زودتر نويد

 دهمانبو نويد ي چهره از تابلو خنديدآن دلش در افتاد میکرد نگاه نويداورا که تابلويي به نگاهش

 .بود کرده ترسیم باران که نقاشي

 :داد صدايي تغیر گذاشت نويد چشمان روي را ودستانش گرفت اوقرار پشت آرام

 .برادر کن درويش چشماتو میزني ديد مردمو پسر عکس نداري ناموس خودت مگه ببینم
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 دستان آن صاحب و بودگذاشت پوشانده را او چشمان هنوز که الله دست روي را دستش نويد

 .کرد اش شناسايي میشد هم عطرش آشناي ازبوي هرچندکه راشناخت ظريف

 خانوم؟ الله مشکلیه.خودمومیديدم خوشگله عکس داشتم -

 :برداشت را دستانش رفت وا الله

 شناختي؟ منو کجا از

 :برگشت هم نويد

 ؟ ايشگاهنم براي بزاري رو کشیده من از بارانوکه نقاشي میخواستي بودي نگفته. نبود سختي کار

 کسع بخواد هم کسي نمیکنم فکر هرچند نیست فروش براي اين نترس دوما بود اوالسوپرايز -

 .میکردن دعوا سرش همه يچیزي باشم بازمن.باشن سلیقه بي مگراينکه.بخره رو تو زشته

 .باشه تو عکس از نقاشي نبینم باشم گفته درضمن.بخواد دلشونم خیلي -

 .باغیرتي فهمیديم بابا خب خیله -

 :گفت افتادوباشادي هستي به نگاهش وتازه.هست همینکه -

 !کردي خوشگل چه اينجاس که خانومم هستي به به

 :بغلش پريد شدوهستي خم نويد

 .سالم

 .میکنه سالم اول داره سن تو پنجم يک بگیربچه ياد خانوم الله.سالم علیک -

 نشنیدي؟ کرديوجواب سالم شما بگیري ياد شمابايد.نخیرم -

 .بزرگترما من خیرسرم -

 .رفت دوستانش وبسمت باالانداخت اي بالبخندشانه الله

 :گفت میکرد بازي نويد کروات با همانطورکه هستي.بود پکرنويدديدني ي قیافه

 بابانويد؟( دپرسي)دپلسي چال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

139 

 

 !!گفتي؟بابا؟ چي -

 ا؟باب بگم بهت ندالي دوس.بابا بگم شماهم وبه شمام دُختل من گفت الله مامان ديگه(اره)آله -

 :گفت بوسیدوبااشتاق را سرش انداخت دخترک معصوم چشمان به نويدنگاهي

 .مني تودخترگله.بابايي نه چراکه

 .خودديد متوجه را او نويدبودنگاه العمل عکس به حواسش دونگ شش دورتر آن از که الله

 آره؟ يعني کردکه راکج کردوسرش راتنگ نويدچشمانش

 .آره يعني زدکه باچشمکي همراه بخش اطمینان لبخند هم الله

 .متشکرم يعني فرستاد الله براي اي خنديدوبوسه ازشوق نويدهم

 وجودعشقشان تمام با که اي خانواده. شدند کامل اي خانواده هستي حاالباحضورشیرينه آنان

 ...اينکه از غافل نیابد پايان هیچگاه خوشبختي اين میکرند وآرزو میداند هديه رابهم

 "دوازدهم فصل"

 

 

 لباس بابودو عروسکش با بازي مشغول که کرد نگاه هستي به ايینه کرداز رها باکالفگي را نفسش

 .بود شده کوچک بود،عروس الله سلیقه به که سپیدوتاج

 !رفت(سر)سل نمیاد؟حوصلم مامان چال بابايي چیشد -

 همبارد براي فشردکه را زنگ دهم بار براي و رفت ساختمان جلوي به شد پیاده ماشین از هم نويد

 .نشنید جوابي

 .رفت باال وبه باشد نیافتاده برايش اتفاقي که شد نگران

 :راشنید الله صداي زدکه در ايستاد الله اتاق در پشت

 .اومدم
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 شدوالله درباز که.ومنتظرماند داد تکیه درگاه به را دستش کف.کرد خداراشکر ونويدزيرلب

 .پديدارگشت

 رسیدبالبخندشیرينش صورتش به وقتي نگريست تاباالاورا پايین دادواز قورت خودرا دهن آب

 .شد مواجه

 پايین هبودوازکمرب بودتاکمرتنگ پوشانده را اش يقه بودکه پوشیده بادمجاني رنگ به لباسي الله

 لباس الله هاي گل وطرح دوزي باپولک که داشت طوالني ي بودودنباله خورده گشادبودوچین

 .بود درآورده راازسادگي

 بالباسش که ملیح وآرايشي داشت سر بر میزد برق اش اي نقره هاي نگین که سیاه وشالي

 .داشت همخواني

 حال بودبه شده او هنوزمحو هم ونويد نداشت تفاوتي ها بافرشته که بود زيباشده فوقعالده او

 .بود برنگشته خودش

 چطورم؟ -

 لبخندش که نواخت اي بوسه آن وبر گرفت دستش در را الله دست. عالـــــــــي -

 .پررنگترشد

 !کردي واقعاغافلگیرم توباشي اين نمیشه باورم الله -

 .بیارم در نمیخوام شالمم هیچ هست پوشونده که لباسم کجاشوديدي؟ تازه -

 بودي؟ کرده کجاقايم نجابتو همه شمااين -

 .بماند -

 ابات؟اونب پسردوست برگشت جشن يا مبین با بودرويادته؟يانامزديت مثالعروسیمون که شبي -

 خودشوحفظ هاي وزيبايي باشه داشته يدختربايدنجابت همیشه میخوردم حرص جوري بد شبا

 باشي؟ همینطوري همیشه بده قول الله.کنه

 .میخورم چشم،سوگند ديني معلم چشم -

 .بوسید اورا ودوباره. نويد توبشه فداي -
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 خب.(بترکونین)بتلکونین الو اينجا خودتون که کاشتین منوپايین. وآقارونگاه خانوم اوه اوه -

 .بیال سیاه نخود(برو)بلو میگفتین اول ازهمون

 .مینگريست راطلبکارانه کمرآنان به دست که هستي سمت برگشتن ونويدهردوباتعجب الله

 :کشیدوگفت را اش کردوگونه نويداورابغل اوخنديدند هردوازحرفاي

 :داد وادامه دوخت الله به را نگاهش گرفتي؟بعد کجاياد حرفارواز تواين سوخته پدر

 .میکردم تعجب نبودي دراز زبون اگه شدي بزرگ خانوم الله زيردست البته

 .شدوخنديد سرخ اوهم که گفت چیزي نويد گوش ودر شدي خوشگل خیلي ماماني -

*** 

 درجشن میناهمچومرواريدي. شد برگزار تهران سالن بهترين در میناوهومن نامزديه مراسم

 .خودنمیگنجید درپوست شادي از وهومن میدرخشید

 .کنارمینانشست وشیريني کنارمیوه پراز باظرفي الله

 .بود برده ارث به نويد از که اي گونه چال هويداشدهمان اش گونه چال زدکه مینالبخندي

 ايناروبخوري؟ همه میخواي نشي خفه زنداداش -

 و میکشیدن منو وفامیالتون فک ناي هي تاحاال چي پس -

 بود چسبیده هومن اين تواما پیش بیام میخواستم هي.پیداکردم نجات تازه میکردن بازجويي ازم

 .رفت عجب چه.بهت

 چي؟ بازجويیه -

 مَمَل عمل آيا نمیدونم شماچقدرزيبايید اينکه میدونم چه -

 مانبودن؟ عروسي برا فامیالتون اين نصف راستي.ديگه چیزا اين از نداري اي کردي،خواهرديگه

 هعروسی همین براي. نحسه قدمت تو میگفتن خرافاتین خیلي الماسیا اين نشیااما ناراحت -

 کني سرت شال و کني تنت پوشونده لباس گفته نازشدي،حتمانويدبهت خیلي بگذريم.شمانیومدن

 آره؟
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 :داد باافتخارجواب

 .خواستم خودم نخیرم

 .نشسته مامان دل به خیلي هستي درضمن. باريکال -

 خوبي؟ تو ببینم.فهمیدم -

 علیرضافکرم به حتي ديگه.نشسته دلم به خیلي مهرهومن نمیشه باورت.خوبم که معلومه -

 .ردک بودنگاه پايکوبي مشغول جوانان درجمع که هومن به وباعشق.دارم دوسش خیلي.نمیکنم

 :وگفت گرفت سمتش به را الله موبايل شد،و نزديکشان(مادرالله)خانم فاطمه

 ي شماره به تعجب وبا گرفت را موبايلش اوهم.زد زنگ بس خودشواز کشت گوشیتو اين بگیر

 .شد قطع بزندتماس را پاسخ کردتاآمددکمه ناآشنانگاه

 زنگ ايندفعه.میزد زنگ الله به بودحتمااوهم اشغال زدکه زنگ شماره آن به خودش

 .خورد زنگ دوباره ثانیه چند نزدومنتظرماند،بعداز

 بفرمايید؟ -

 خانوم؟ الله -

 بفرمايید؟ هستم خودم بله -

 منونشناختین؟ -

 ازکجابايدبشناسم؟ -

 .هستم فربد من -

 .نمیشناسم رو کسي چنین من -

 ارشیا؟ دايي پسر تون،فربد مدت بلند حافظه به باباماشاال اي -

 چیکارداره؟ ارشیابامن پسردايي باخودفکرکرديعني

 دستتونه؟ گوشي خانوم الله -

 داشتین؟ امري.بله -
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 ...اون....ارشیا....بگم جوري چه....راستش -

 نريد؟ارشیاچي؟ انقدرطفره میشه -

 ؟...بیمارستان بیايیدبه میشه -

 چشده؟ مگه بیمارستان؟ -

 کرده ارشیاخودکشي -

 ..شد تکه بودافتادوتکه دستش که ظرفي

 سالن دوازکر تن بر شودمانتويي متوجه کسي اينکه بدون و کرد میناتعريف براي مختصر را موضوع

 .بود فربدگفته که بیمارستاني به گرفت تاکسي.شد خارج

 پف وهمبلندبود هم اش مجلسي بودولباس کوتاه مانتواش زيرا میکردند اونگاه به همه دربیمارستان

 .نیوفتاد سانتي ده پاشنه وکفش لباس آن بودبا آورده شانس.دار

 .راديد خانم شدوفربدومهساوسپیده ارشیانزديک تاقا در باپرسوجوبه

 :گفت وباشرمندگي رفت خانوم سپیده بطرف ابتدا

 ارشیاخوبه؟.سپیده خاله سالم

 .خواباند گوشش بر اي کشیده خشمش کردوباتمام اونگاه به بانفرت خانم سپیده

 .نگفت چیزي میدانست سیلي آن مستحق خودرا که الله

 .باشید تروخداآروم جون خاله:مهسا

 :زد مهساراپس دست

 .شیطانه يه زن اين.زنه زيرسراين میکشیم هرچي.کن ولم

 اين خودشوواسه داره احمقه من پسر.شده مخفي زيباومعصوم نقاب اين پشت که شیطاني

 طوفان دخترمثه اين میگفت بهم حسي يه میومد بدم ازت بچگیت ازهمون.فدامیکنه

 اشب مطمئن.بدنمیگذره بهت اينکه مثل/اوکرد سرتاپاي به اي اشاره./میکنه زندگیمونوخراب

 ...نداره دوومي بیاد بدست ديگرون بابدبختیه که خوشبختي
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 .ريخت اشک پسرش وبراي صندلي روي ونشست

 هگنا بودم؟ هم حرفها اين سزاوار ولي بودم سیلي اون گرفت،سزاوار دلش اوخیلي حرفهاي از الله

 يکي که چیه من ندارم؟گناه اونودوست که چیه من داره؟گناه دوست منو ارشیا که چیه من

 .دادم بازي اونو ناخواسته که اينه من گناه دارم؟ ديگرودوست

 :فربدگفت دادوروبه راقورت بغضش

 آقافربدي؟ شما

 .آره -

 زندست؟ ارشیا -

 اومدگفت هوش به هم وقتي اومده عمل ازاتاق چندساعته.موند اوردزنده شانس -

 .میخوادببینه رو شما فقط گفت ببینم، هیچکسونمیخوام

 کرده؟ خودکشي چرا -

 .هبود مست همش که انقدرمیخورده مدت تواين ولي.ياحادثه بوده خودکشي هنوزنمیدونیم واال -

 :گذاشت او ي شانه راروي کرددستش خانم سپیده واربه تاسف نگاهي

 که همونقدري.دارين من گردن به مادري شماحق.ازحرفاتون نه شدم ناراحت تون سیلي از نه

 .داشتم همونقدردوستتون من میومد بدتون ازمن شماازبچگیم

 وشهگ منويه بودين؟يادتونه هم بودوشما کرده درست آش مامانم ارشیا روزبعدازرفتن سه يادتونه

 حرفاروبهم شداين وباعث رفته يادتون شايد شما گفتین؟ چي کشوندين؟يادتونه

 ارشیا نرفت امروز،گفتین تابه نگفتم کس هیچ به خواستتون حرفاروبه اون.يادمه خوب بزنیدامامن

 .کني فراموشش بهتره خوندين توگوشم.همانا دادانش هماناواز

 .ارشیاشد اتاق فربدومهساوارد اوومتعجب پشیمان نگاه به اهمیت وبي

 غضشوب گرفت اوج قلبش ضربان.کرد بودنگاه واردشده کسیکه به گرفت راازپنجره ارشیانگاهش

 شا مردانه غرور اين بیشتراز امانبايد.اورانگاه سیر کندودل گريه هاي هاي بودمیخواست گرفته

 .بود الله عاشق اوهنوزهم.میشد خرد
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 روزرشدکردتاشد به بودوروز زده جوانه دلش در سالگي ازهفت که عشقي دورانداختن بود سخت

 .زيبا درختي

 .ناکام اماعشقي ازنمادعشق درختي

 :گفت

 شاعر قول به.اومدي تو اومدي؟ايندفعه عجب چه

 چرا؟ ازپا ام افتاده اماحاالچرا،حاالکه قربانت به جانم آمدي

 سکوت

 ساکتي؟ -

 سکوت

 برده؟ چراماتت -

 سکوت

 میکني؟ گريه برام داري انقدردلسنگي که تويي که انگیزه ترحم خیلي حالم حتما -

 :انداخت چنگ ارشیا ي مالفه به رفت تختش طرف به گرفت شدت اش گريه

 میدي؟ عذاب رو همه انقدر چرا

 .اوراببیند ي گريه کردنمیخواست ديگرنگاه طرف به

 :باالرفت صدايش تن

 .بده منو جواب باتوام هان؟

 .نفوذکرد دستش درگوشت هايش ناخن طوريکه انداخت بیشترچنگ مالفه به

 .کن نگاه من به -

 .بود خیس اوهم چشمان برگشت ارشیابطرفش
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 ارشیا ونا نیستي بودتو بچگیم روياهاي تو همیشه ارشیاکه اون.کارونکن اين شده که بخاطرمنم -

 .سقوط آخر يعني تو به کردن تکیه حاال اما.کرد تکیه میشد ارشیا اون به بود قوي

 .انداختي زير منوبه که توبودي اين -

 سکوت

 .نداره جواب که حق حرف.نگي هیچي داري حق -

 :گفت.کرد راپاک هايش اشک دستها شد،باهمان دستش درد متوجه کردوتازه رها را مالفه

 کردي؟ خودکشي چرا

 کردم؟ خودکشي من گفته کي -

 .اينطورشنیدم من -

 .افتادم ها پله از که میزدم تلو تلو رفت گیج نبود،سرم خوب حالم نه -

 باورکنم؟ -

 .نمیگم توکه به بگم دروغ هرکي به ديگه -

 کردن؟ عملت چي براي -

 .شکست پله بودبه خورده سرم -

 میخوردي؟ مشروب چرا -

 سکوت

 .نداره جواب که حق حرف کني سکوت داري حق خب -

 سکوت

 بدي؟ ادامه وضعیت اين به میخواي تاکي -

 .کشید آه فقط

 .باشي خوشبخت میخوام ببینمت خوشحال میخوام.ارشیا همون بشو تروخدا -
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 :کرد نگاه الله چشمان به

 باشم؟ خوشحال میخواي

 ...معلومه -

 :درازنمود رابسمتش آمدودستش او حرف میان

 .بیا من با و بگذر چیت همه از.بمن بده دستتو پس

 .میلغزيد ارشیا دستان و چشمان بین نگاهش بهت با الله

 بیا،با نم پاي به پا میرم هرجا بمن بده دستتو باشم؟پس باشم؟خوشبخت خوشحال نمیخواي مگه

 ...الله بیا من

 .میلغزيد ارشیا دستان و چشمان بین نگاهش بهت با الله

 نم پاي به پا میرم هرجا بمن بده دستتو باشم؟پس باشم؟خوشبخت خوشحال نمیخواي مگه -

 ...الله بیا من با.بیا

 شدي؟ ديوونه -

 :دوخت چشم نامعلوم اي نقطه به کشید پس را دستش زدو پوزخندي

 .باشم خودم حال به بزار.بیرون برو پس

 .نمیرم من -

 .بیرون برو -

 در ينا از بخورمن سوگند پس کردي ثابت اينو میموني پايبند عهدت به تو.نمیرم گفتم منم -

 .کني فراموشم برم بیرون

 .کند تهي بودغالب نمانده چیزي الله پیشنهاد از

 :گفت باالتماس

 !بخور قسم ارشیا

 .نمیتونم من -
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 .میتوني -

 .بدم قول نمیتونم.شه فراموش يروزه که نبوده يروزه عشق -

 .بکشي نفس فقط نه کني زندگي.کني ازدواج.برگردي زندگیت به بده قول پس -

 نگاه چشمها آن به میتوانست مگر کرد نگاه چشمانش به باز

 ازاوچیزي باشد؟مگرمیشدالله تفاوت بي کندواو خواهش الله بیاورد؟مگرمیتوانست ونه کند

 نکند؟ بخواهدواوقبول

*** 

 انمخ گرفت،فربدوسپیده قرار مقابلش شد بلند صندلي روي از شد الله خروج متوجه وقتي مهسا

 :انداخت آنها به فروقي بي نگاه میکردند،الله نگاه منتظر را ايستادندواو هم

 .ببینینش برين میتونین

 .برود کشیدکه را راهش خداحافظي وبي

 !الله -

 اش دهسپی خاله بازصداي ايستادکه فقط برنگشت اوراصدامیکرداماالله بودکه خانم سپیده اين

 :راشنید

 .دخترمي تومثل مگرنه.بودم ناراحت.متاسفم حرفام بابت

 خطربزرگ منويه همیشه.میاد بدت هنوزازمن میگه اماچشمات.شايد گفت دل در برگشت

 :گفت.ربُ شیشه مجید دختر نه باشه ومتمدن پولدار خانواده يه از عروست میخواستي میدونستي،

 .نزارين تنهاش.خونه برگرده میخواد.باشین مواظبش -

 .رفت و انداخت مهسا به داري معني نگاه

 يسنگین آمدکه مي سوز هم کمي و بود نشسته صندلي يک در بیمارستان از بیرون محوطه در

 لد وجود آن به داشت اونیاز به هرکسي از بیشتر ايستاداونويدبودواالن. کرد احساس را نگاهي

 .گرمش
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 را شصورت نويد سیلي داغي بودکه فکرا درهمین بود؟ انقدراعصباني چرا کرد،پس نگاهش بادقت

 .سوزاند

 بارون سیلي امروز گفت لب زير نويد جز میکرد جانگاه هر بودبه گذاشته سیلي جاي روي را دستش

 !شدم

 :سايید هم روي را هايش دندان

 نجا؟اونماي اومدي پايین إنداختي سرتو اجازه بدون نگفتي؟چرا هیچي بمن میکني؟چرا چیکار اينجا

 وضع؟ اين با

 تو داره؟بخاطر دوستت داري؟هنوز دوسش کردي؟هنوز انتخاب منو چرا مهمه؟پس خیلي برات

 کرده؟هنوز خودکشي

 بمن زنگ يه حتي که داره ارزش انقدربرات نکردي؟يعني نگاه ساعت میکنه؟به فکر تو به

 میکني؟ غلطي اينجاچه نزدي؟پس

 .ديگه برو دِ نزار تنهاش پیشش بروباال

 يختمیر میشنید؟همانطوراشک را حرفها آن نداشت انتظار کسیکه از چرا میريخت اشک مکث بي

 .گرفت پشیماني رنگ نگاهش کم کم ديد بودکه دوخته نويدچشم وبه

 يم بدنبالش نويدهم میگرفت پیش را خروج راه بلند هايي قدم با داشت شد رد کنارش از الله

 .بايستد میکرد خواهش او از آمدو

 خوبه؟ کردم غلط من.دختروايسا توام با.کن صبر الله -

 .میداد ادامه هش را به تفاوت بي هم او و

 .کرد سَد را وراهش قرارگرفت الله تندترکردجلوي را هايش قدم

 ديگه؟ ببخش.ببخشید گفتم منکه -

 .اونور برو -

 چیکارکني؟بري؟کجا؟ که اونور برم -

 .میدزديد او از را نگاهش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 .کن نگاه منو -

 .نشنید جوابي

 خبر بي طرف يه شدم؟از نگرانت نیستي متوجه چرا -

 وشیتوگ ديگه طرف يه از کشیدم زبونش زير از زور به کجايي نگه گفتي مینا به و رفتي گذاشتي

 همب حالي چه نمیدوني. هیچي ديگه کرده خودکشي بخاطرت ارشیا شنیدم وقتي نمیدادي جواب

 .شد راحت خیالم خوبه گفتن بیمارستان زدم داد،زنگ دست

 .همیشه براي اونم بري ترسیدم

 :بود آمده بند اش گريه ديگه

 نويد؟ بزارم تنهات میتونم کردي فکر

 ذيتا خیلي اما.بزنمت نمیخواستم تو جون به نبود خودم دست منوببخش.نويد بشه تو فداي -

 .شدم

 تفاوت بي بهش نسبت نمیتونم ولي نباشم عاشقش اگه کنم فراموش نمیتونم نويد،ارشیارو -

 .نمیدوني هیچي تو که بوديم داده بهم هايي قول يه اون و مقصرم،من من مخصوصاکه.باشم

 مدتي وحتي.بمونین انتظارهم به میدين قول بهم بره اينکه از قبل اينکه.باخبرم چیز همه از من -

 .میگیري هم افسردگي

 میدوني؟ توازکجا!!! نـــــــــــه -

 .میدونم ازتو ديگم چیزاي خیلي من

 ...ديگه االن من بوده کودکانه رويايه يه کردم فراموش اونو من بخدا نويد -

 بخشیدي؟ حاالمنو.میدونم میدونم -

 :داد جواب اي بچگانه و لوس حالت با

 .صورتم تو زدي تو

 :کردوگفت نگاه پرستاره آسمان به نشست جدول روي خیابان وکنار زد لبخندي
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 خواممی.داره دوست تورو من ي اندازه به که هست هم يکي دنیا اين تو ببینم نمیتونم بفهم الله

 .باشم داشته دوست من فقط میخوام باشي من مال فقط

 :زد لبخند الله

 .خودخواه عاشق إي

 عاشق بود گفته افتادکه هومن شد،يادحرف نمايان اش گونه چال زدکه لبخندي نويدهم

 .خودخواهي

 بخشیدي؟ حقیرو منه میپرسم سوم بار براي.بسه هندي فیلم حاال -

 من بدي شام بهم بايد داره شرط يه ولي.بلــــــــــــه غايبن که بزرگترا ي اجازه با -

 .االن همین.گشنمه

 !نمیشي؟ چاق يکم چرا میخوري اينهمه تو موندم من -

 (سیزدهم فصل) 

 

 

 

 فتگ شنید،هستي را زنگ صداي بودکه کودکش مهد براي هستي کاردستي کردن درست مشغول

 .بازمیکند او که

 :گفت برگشت وقتي

 .بگوبیادپايین مامانت به میگه اومده آقاهه يه مامان

 چیکارداره؟ کیه نگفت -

 .نوچ -

 .نبود واضح اش چهره وکاله باعینک راديدکه مردي ازتصويرآن رفت آيفون بطرف الله

 بله؟ -
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 :گفت کلفتي مردباصداي

 .بگیرينش پايین بیان ممکن اگه اوردم بسته يه براتون خانم

 باال؟ شمابییان میشه -

 .کنید باز درو اگه بله -

 راباز در که رفت هستي آمد که در صداي.کرد سرش مانتووشالي رازدوبسرعت آيفون شاسي

 ترسیده شدهم رو روبه آنچه از هم شداو در نزديک شنید،هراسان را او جیغ صداي الله که.کند

 .بود کرده تعجب بودوهم

*** 

 يعروس دعوت کارت.رسید مقصدش به سنگین ترافیک بعدازآن باالخره کشیدکه راحتي نفس

 کردن گريه درحال که راديد اي دختربچه.رفت ساختمان نزديک.گذاشت جیبش رادر خودومهسا

 .است

 شدي؟ گُم کوچولو -

 ديگري ازاوسوال خواست ارشیا.داد ادامه اش گريه وبه نگفت بودچیزي هستي همان که دختربچه

 لهشوهرال او که افتاد کرد،يادش نگاه مردجوان آن به دقت کردبه پارک کنارش ماشیني بپرسدکه

 .است

 .رفت هستي پیش ارشیا به تفاوت بي نويد

 !کجاست؟ الله میکني گريه چرا اينجاچیکارمیکني عزيزم -

 :گفت لکنت با گريه میان در هستي

 وايمیخ اگه گفت مامان به گلوم(زير) زيل گرفت جیزه که تفنگ خونمون،يکي اومدن بده دوتاآقا

 .ماش به بدم اينو گفت بَدا آقا ازاون يکي(.بردن)بلدن(رو)لو الله مامان اونا.بیا ما با اينونکشیم

 :بود نوشته دادکه نويد به کوچک اي برگه و

 .تنها فقط باغ همون به بیا نشه تکرار باران قضیه میخواي اگه

 :زد فرياد باخشم و فشرد دستش راتوي کاغذ سايید هم روي را هايش دندان نويد
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 .ايرج میکشمت

 ...بود برده ماتش ارشیا و

* 

 هاي اقاتف بگويداز چه نمیدانست الله اصال نمیگف چیزي کس هیچ بودند شده خارج شهر از ديگر

 .کرد بودنگاه نشسته کنارش که مردي به.بود آمده بند زبانش آمده پیش

 سسپ خودرابرداشت کاله زد،اول پوزخندي کرد نگاه بهش کرد حس را او نگاه سنگیني مردوقتي

 .را عینکش

 .بیاورد در شاخ تعجب از بود مانده کم ديگر الله

 !!!تو؟ -

 :زد لبخندپلیدي

 .خوشگله خانوم نداشتي انتظار.من بله

 یکردم میکائیل حواله میرسید ذهنش به که ناسزايي نبود،هر خودش دست وحرکاتش زبان اختیار

 .میکوبید اش سینه بر مشت وبا

 :برخاست فريادالله آوردکه فشار برآن ومحکم گرفت را دستانش مچ

 .حییون کن ولم

 .بشین آدم بچه مثل کنم ولت میخواي اگه -

 گرفتي؟ منوگروگان چي واسه کجامیبري؟اصال منو -

 .شد خیره رو روبه وبه. میفهمي رسیديم وقتي -

 :گفت زيرلب.بود قفل در.گذاشت ماشین دستگیره روي را دستش آرام نشست صاف الله

 .لعنتي

 :شنید را میکائیل صداي کردکه ناامیدامتحان دوباره

 .نکن خودتوخسته کني،پس فرار نمیتوني من دست از هیجوره
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 يحالت با و بزرگ باغي.رسیدند مقصد به که میکرد کمک طلب خدا از دل در فقط و نگفت چیزي

 ...خوفناک و متروکه

 که میزد داد پريدش رنگ ي چهره بود، ترسیده بسیار کند داري خود نمیتوانست ديگر الله

 .میکرد فکر عاقبتش به بیشتر همه واز بیافته پس االناست

 گذاشت اش شقیقه روي را تفنگ کرد باز را الله سمت در راننده آن شدو پیاده میکائیل

 .داد شدن ودستورپیاده

 :زد پوزخندي الله

 .گرفتي دستت بازي اسباب تفنگ.  هه

 .کرد شلیکي و گرفت آسمان سمت به را تفنگش مردِجدي

 .داد راقورت دهانش آب الله.بود واقعي تفنگ،تفنگي

 :گذاشت او پشت را اش مرداسلحه

 .بیافت راه حاال

 او.نکند نگاه ترسناک ساختمان آن به کرد سعي رسیدند،الله باغ ساختمان به رفتن راه کلي از بعد

 .بردند داخل به را

 زمین بر نقش شتاب با او که داد هُل را الله مرد آن و بست را در شدندمیکائیل وارد وقتي

 بصاح آن به که کرد بلند را سرش شدند نزديکش پاهايي که بود افتاده زمین روي همانطور.شد

 .شد رو روبه پوش خوش و اماجذاب میانسال مردي با که کند نگاه پاها

 :قرارداد رامخاطب هیکلي ي ،راننده مرد

 گفتم درست ست الله خانوم؟اسمت الله نه مَگه/الله روبه./برخوردکن احترام با مهمونمون با

 ديگه؟

 را او که کرد دراز او بسمت را دستش نشنید جوابي وقتي

 ، بود پايش روفرشي پايي دم. داد تکان را لباسش و ايستاد خودش الله اما کند ياري شدن بلند در

 .بود دامنش همرنگ اتفاق برحسب که شالي و قرمز مانتويي با اي سرمه دامني

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 الناز حاجیان کاربرانجمن | سوگند شکن رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

155 

 

 :کردوگفت او به برانگیزي تحسین نگاه مرد

 .نداره حرف نويد سلیقه که زيبايي،میبینم بانوي چه

 میکنم؟ چیکار اينجا هستین؟من کي شما -

 میل رونهعص بیاريد تشريف فعال میفهمي بعد رو چیکارمیکني اينجا تو اينکه و هستم ايرج من -

 .کنید

 آن به اونشست مقابل نشاندوخودش میز سر را الله.برد نفره دوازده خوري غذا میز بطرف را او و

 .آنهابود گر نظاره هم میکائیل و رفت بیرون که کرد اشاره هیکلي مرد

 .بود شده پر وآبمیوه کیک انواع با محتوياتش که نگريست میز به الله

 شروع و گذاشت بشقابش در و بريد شکالتي کیکي مرد

 .خوردن به کرد

 .کن پذيرايي خودت از -

 به ینهس به دادودست تکیه صندلي به يافت پايان اش عصرانه وقتي ايرج.نزد هیچي به لب الله اما

 .کرد نگاه او

 هستین؟ کي بگین نمیخواين -

 .میکائیله قبالديدينش که آقاهم واين ايرجم من که گفتم -

 .ايد بامزه چقدر شما هه هه -

 .دارين تلخي زبون ظاهردلنشینتون شمابرعکس جوان خانم اوه -

 :گفت ايرج درچشمان شدوخیره میزخم روي

 میخواين؟ چي من هستین؟ازجون شماکي گفتم

 میدوني؟ چي نويد ازگذشته -

 .باشه داشته ربطي شما به نمیکنم فکر -

 .جوابموبده کیم بدوني میخواي اگه -
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 .چیزو همه ،تقريبا خب -

 برات؟ گفته باران از -

 .داد راتکان سرش

 .زندس باران -

 :گفت.باشد داشته را او دادن کیست؟شايدقصدبازي مرد آن اصال نمیشد باورش نه

 .میگین دروغ

 بگم؟ دروغ داره دلیلي چه -

 کجاس؟ میگین راست أگه...أ -

 هم قتيو.نموند هیچي دختره از ديگه که کردم اش شکنجه انقدر.روانیه اينجانیست،توآسايشگاه -

 فرستادمش.میکرد درست دردسر واسم زيادي هیچي،داشت ديگه که کرده ازدواج نويد گفتم

 .آسايشگاه

 :پرسید ناباورانه

 باراني؟ ناتني عموي تو

 

 :بودگفت زدن قهقهه حال در که او

 .آفرين

 :شد بلند ناخودآگاه

 گرفتي، باران پدر جون آشغالي تويي؟تويه پست آدم اون پس

 .کردي تباه نويدمو زندگیه و کردي بدبخت بارانو

 :کرد اشاره بهش بادست

 .زياده اعصبانیت واسه داريدوقت خودتونونگه فعال.خانم بنشین
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 :کرد نگاه میکائیل به الله

 .میگیره ازت رو همه انتقام بیاره گیرت نويد/داد ادامه ايرج روبه/همدستي؟ باهاش توهم

 .گذاشتم زندش کردم اشتباه.دُمم رو گذاشته پا االنشم همین.خبرنداري -

 وزر به موندوروزه زنده بیمارش وجود با اون اما.بودم کرده حسابموباهاش تسويه نداشتم کاري من

 نزمی منو که میداد باد به اموالمو من با بارقابت داشت.بگیره انتقام من از حاال شدکه تر قوي

 .بندازه

 :تگف اي لبخندپیروزمندانه وبا گذاشت او ي چانه زير را دستش.قرارگرفت کنارالله شده بلند

 .منه چنگ تو نويد ضعف نقطه اما

 :نشنودگفت میکائیل طوريکه آرام

 .نزده دستم بهت که میدونم واينم چقدرعاشقته میدونم

 دست باپشت خشمگین ايرج. انداخت تُف صورتش بر بود گرفته کفرش شرمي بي ازآنهمه که الله

 .خواباند اي کشیده الله صورت بر قوا وباتمام کرد راپاک صورتش

 شده سرخ ايرج دستان جاي از صورتش از نخورد،نیمي زمین تا گرفت صندلي به را دستش او

 .میچکید خون اش بیني بودواز

 :فريادزد

 .بیاد جونش نويد تا باال ببرش دختررو اين میکائیل

 فتگر را بازويش شد او نزديک میکائیل. کرد روشن را وپیپش نشست صندلي يک روي خودش

 کهمیکرد مقاومت الله شد، نزديکش دوباره میکائیل کشید، پس را دستش لجبازي با الله که

 رشس فشار از که کشید،الله را آن و گرفت دستش در را بلندش وموهاي کشید را شالش میکائیل

 :کشید جیغ شده خم عقب به

 .کن ولم عوضي آي

 ردگريهک سعي الله.باالمیبرد ساختمان هاي پله از کشان کشان را او بیشتربود خیلي زورمیکائیل

 .میريخت محابا بي ها نبوداشک خودش امادست نکند
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 ...بیا خدا نويدترو:يچیزگفت دردل فقط

 افتاد ايرج به نگاهش گشت،اول درپديدار چارچوب بازشدونويدمیان باشتاب در لحظه همان

 .دوخت ومیکائیل الله وبه گرفت او رااز نگاهش ،بانفرت

 سرخي هب رنگش عصبانیت از ديد، میکائیل اسیر را الله کرداماوقتي تعجب آنجا در ازوجودمیکائیل

 :گرايید

 ...کثیفتوبکش دست

 :زد فرياد اينبارنويد. شد نزديکتر الله کندبه رامضاعف او خشم اينکه براي هم میکائیل 

 .آشغال بکش دستتو گفتم

 .میکائیل ولش رو دختره -

 يکي دوتا را ها پله باشد شده آزاد قفس از که اي پرنده همچو الله کردو اطاعت ايرج از هم او

 .کرد رها او گرم آغوش در را خود دويدو نويد کرد،بطرف

 هشون...کشید سرش بر کرددستي راخالي اش نگراني خودمیفشردوتمام به اورا محکم نويدهم

 .کشید بیرون آغوشش از اورا گرفت را هايش

 :افتاد اش بیني وخون سیلي جاي به نگاهش کرد،تازه وسرش برداشت را الله شدوشال خم

 کردن؟ اذيتت گلم؟خیلي خوبي

 :گفت میکردبابغض احساس سرش در که دردي باتمام الله

 .یترسمم باغ اين از من.کنیم فرار اينجا از بیا تروخدا بیارن؟ سرت باليي اگه توام نگران.خوبم من

 /داد ادامه ايرج روبه/برسونن آسیبي بهت نمیزارم نترس -

 .کنه فدا باران مثل توروهم نمیزارم

 :گفت میکائیل به ايرج

 کجاست؟ الدنگ پسره اين پس

 .رفت گذاشت کولش رو دُمشـو اوردم رو پلیس خوري،تااسم هوا فرستادمش:نويد
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 :فتگ ايرج وروبه گذاشت در کنار کوچک عسلي روي را اش ترسید،اسلحه پلیس ازاسم میکائیل

 ينکها از قبل. میدونید خودتون ديگه اوردم که بیارم براتون رو الله میخواستین.تون امانتي اين

 :گفت شودايرج خارج

 .کن تموم کارو و بیا پس.ببیني نويدو مردن نمیخواستي مگه

 .رفت وسريع.نیستم دردسر دنبال من نه -

 :نويدگفت. میرسونم حسابتونو بعدا:گفت زيرلب ايرج

 !داشتي زياد خورا مُفت اين از قبال خان ايرج

 .نیست نیازي که دارم انقدر.نیستم کارخالف تو ديگه -

 :گرفت نويد مقابل را زد،تفنگ را کشید،گلنگدَن بیرون را تیرش هفت

 .موندي زنده تاحاال ايدز باوجود شانسي خوش خیلي. انداختمت تله تو موش يه عین چطور ديدي

 .بره بزار کن ول رو الله داري مشکل من با تو -

 .گذاشت ماشه راروي وانگشتش.گرفت نشانه را الله اسلحه با زدو اي قهقهه

 ...خواند دل را اشهدش و بست را چشمانش میدانست شده تمام خود براي را زندگي ديگر که الله

 .دوم تیر وصداي بنگ. شد زده تیر. بنـــــــــــــــــــگ

 اثابت وا به تیر بود،دو زده زانو مقابلش که افتاد نويد به نگاهش و کرد باز را چشمانش بهت با الله

 ...بود کرده او جان سپر را خود نويد.بود کرده

 تیرخوردن بهت از هنوز الله.کشید دراز ديوار کنار زمین روي بود افتاده شماره به نويد هاي نفس

 .برگرداند را سرش.شنید ديگر تیري صداي که بود نشده خارج نويد

 دهترسی بشدت بودو دستش میکائیل تفنگ حالیکه در ارشیاظاهرشد افتاد،قامت ايرج وقتي

 :وگفت انداخت را تفنگ.بود

 که يدنو به رو و نشست الله کنار افتاد نويد به نگاهش تازه.بکشه رو تو میخواست....مي اون الله

 :گفت میريخت خون دلش از شُرشُر
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 .میرسن پلیسا االن خوبي؟نترس

 :زد جاني بي لبخند

 گردن به قتلش فرارکن برو.افتاد تو گردن به اين کثیف حاالخون.نیا نگفتم مگه.لجبازي پسرتوچه

 .میافته تو

 :گفت گريه میان هم الله

 .برو.باشم مديونت اين بیشتراز برو،نمیخوام من ارشیا،جان آره

 :فريادزد برسرش بود شده خیس گريه از صورتش درحالیکه الله.میکرد نگاه آنهارا هنوز امااو

 .لعنتي ديگه برو

 :ايستاد ارشیا

 بزنم؟ جا يعني

 در بسمت کرد تامل اندکي هم او. برو ارشیا برو فقط.میره بابات ارشیا،آبروي میکنه دق مامانت -

 :گفت الله روبه غم با برود ازاينکه قبل کرد باز را آن رفت

 .داد پس تاوان بد خواست،يروزي تورو چراهرکي نمیدونم

 :زدوگفت پلکي گريه میان هم الله

 .خداحافظ

 نگريست آسمان به شد، خارج باغ از بدو بدو و.نشود رسوا هايش اشک تا رفت خداحافظي بي

 .ابرها پشت وماه بود تیره بود،شب گرفته آنها دل مثل هم آسمان

 .کجاست به انتهايش نمیدانست که اي جاده به کرد بدو بدو

 درحال عشقش درآغوش نويد.بگیرد را اش گريه جلوي نويدنمیتوانست اصرارهاي برخالف الله

 شده برجسته صورتش و گردن هاي رگ ازفشار بود، رفته ازش زيادي خون بود، دادن جان

 :بودگفت نشسته درگلويش بغض درحالیکه امیدي نا با الله.بود

 .میرسه االن هم آمبوالنس زدم زنگ.عزيزم کن تحمل
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 :بزند کردحرف سعي

 .کن حالل کردم زندگیتوخراب باش،اگه هستي مواظب

 :میکشند آتش وقلبش دل انگاربه نويد هاي حرف با

 تباه وکنارت من بعدشم میکنیم بزرگ رو هستي باهم میموني زنده تو.حرفارونزن اين تروخدا نويد

 بودش تو با نشدم

 .کردم تلخموباتوشیرين ي زندگیموساختم،گذشته تازه که

 .بخشید شدت الله ي گريه.گفت کردوآخ احساس دردعمیقي ناگهان خنديدکه الله ازحرفاي شاد

 .اشکاروندارم اين تحمل میدوني.ديگه نکن گريه الله اه -

 .میتوني بخاطرمن بیار، دووم -

 :کردوگفت اي سرفه

 بپرسم؟ سوال يه

 .بیاري فشار خودت نبايدبه االن نزن حرف -

 چي؟ يعني "الله" -

 :نويدگفت درچشمان خیره

 .خونین معشوق،اشک چهره يعني سوخته دل عاشق داريعني داغ ي الله يعني الله -

 که جشني يادته،بعداز...يا. بشه خودتواسمت نويدفداي -

 بودي، خونه تو روز چند تنها تو بود...عروسیمون براي...ب

 یکردمم نگاه...پنجرت وبه بودم خونه جلوي توماشین.نبودم هتل اونروزا هتلم؟من که بودم گفته من

 .بگیري...ب طالق نخواي که میکردم دعا و

 .دارم دوستت خیلي توبودي بودنم زنده امید بدون الله

 نزاري؟ تنهام بخور سوگند نويد -
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 ...خدا به میسپارمت...مي -

 خیره وا جان بي جسم آمدوبه بند الله ي گريه يکدفعه.شد بسته کشیدوچشمانش کوتاهي نفس

 .آمد نمي صدايي نزديکترمیشد لحظه هر که پلیس آژير بود،جزصداي شده

 يصدا.سخت خیلي بود سخت داد، سر عاجزانه اي وگريه نويدگذاشت پیشاني راروي سرش الله

 .بود شده ديگرقطع آژيرهم

 ، بود شکسته را باغ سکوت دردمندش هاي بازجه الله بود، آرمیده ازخون درغرقي نويدمعصومانه

 ...بود پنهان ابرها هنوزپشت ماه و میدويد انتها بي ي درجاده ارشیاهراسان

 پايان

 1191خرداد
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