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 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

  

    

  

 ی اسالم نگیآقازاده و مدل  یرمان:دروغ ها 

 بهمن زاد انایقلم:ک به

 خوش:(  انیبا پا یجانی:طنز/عاشقانه/هژانر

 رمانکده   تیعاشقانه سا یانجمن رمان ها عضو

 

 

 : یرمان ها سندهینو 

 ☺دنده هیپناهان  یب

 ☺بال طون یزهرمار و دخترش برج

 ☺به رخم نکش پولتو

 ☺که ماه شد  یدزد خانم

 ☺چشمانت ی آوا

 ☺خانم فداکار  ت یمامور 

 ☺مرد خشن من  دو

 ☺گمشده  مه یعشق ن یب

http://www.romankade.com/
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 ☺عشق مشترک  تاوان

 

 

 رمان:  خالصه

رمانهام ازش خوشتون    هیبق نهیو ع دی شیبا خوندنش خسته نم دونمیحدس م ی تصور و حت رقابلیغ  یباحال و ماجرا ی رمان با صحنه ها هی

 :(ادیم

 متفاوته...  یلیخودش خ  یایکه با دن ییایدن شهیم گهید  ی ایدن هیشدنش انگار وارد  دهیکه با دزد   هیرمان قصه دختر  نیا

 یکم کم اتفاقات رهیگ یباباش شکل م بیه به جآقازاده وابست   هی یدر پ یپ ی که توسط دروغ ها ی بشه باز  ی باز  هیوارد   شهیمجبور م   یاتفاقات یط

 اما...   بازهینفر م هیما دلشو به   یاسالم  نگیمدل تیکه در نها  یطور  شهیم دهی کش ی ا گهیدونفر به سمت د نیا  یزندگ   ی افته که سمتوسو  یم

 ..................................... 

 

 اما به دروغ  بود

 حماقت  یشد اما از رو  عاشق

 ی ندار  یشد از رو   وابسته

 مجنون  یشد از رو  یلیل و

 

 

 ..........یاسالم  نگیآقازاده و مدل  ی.........رمان دروغ ها

خواب   یکردمو چشمامو دوباره بستم دستمو که حساب  ی ز یناله ر  د یچیسرم پ ی که تو  ی ر یپلک زدم اما با ت کمیباز کردم  یبا ناتوان چشمامو

 امکان نداره    نیا یبودمو ملس کردم نرم بود ول دهیکه دراز کش ی سطح یدستم رو  ی کیرفته بود باال آوردمو به سرم گرفتم با اون 

به اطراف نگاه کردم  کم یچشمام جمع شد   ی سرم اشک تو  ی سرم شدمو چشمامو باز کردم از درد جسمم و حت  ی درد وحشتناک تو  ال یخیب

 وحشتناک بود یپنجره هم نداشت چه قدر همه چ  یحت  کی اتاق تار  ه یتخت  ی مالفه رو  یتخت حت واریبود د اهی س یهمه چ 
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 غی...جنیماش   یکای الست غیج یصدا  کهویکجاست   نجایا  نمیه ببک ارمی ب ادیکردم اتفاقات گذشترو به   یشد سع  جادیتنم ا ی تو  یلرزش  

 و...  می نیب ی جلو  ی...قرار گرفتن دستمالنیخودم...برخوردم با ماش

  ارن یدلو رودمو در ب خوانی آخه چرا؟نکنه م ی...ول یول دنیبودن آره منو دزد دهیمنو دزد  دمیخودمو عقب کش کم یچنگ زدم به مالفه و  دمیلرز 

 منو ترور کنن:/   خوان یهم م دیشا ایبفروشنش؟

تونستم تعادملو برقرار کنمو   عیسر  یلیکه داشتم تلو خوردم اما خ یتخت بلند شدم به خاطر ضعف بد یتختو کنار زدمو از رو  ی رو  مالفه

 تو   ادینور ب شدی بود که باعث م ی درز  رش یبه سمت در رفتم که از ز  سم یپاهام وا یرو 

همه   ن یاومد شدم به خاطرهم یکه از پشت در م  ییمتوجه سروصداها کهویکه  کنم یکار م  یچ  نجایمن ا نمیتا در بزنم ببباال بردم  دستمو

 گن یم یو دارن چ  هیک  یصدا   نمیوجودم شد گوش بب

 بزنم بهش  ن یمجبور بودم با ماش ی فهمیبابا چرا نم  ی_ا

 م یبه دست آوردنش جرم مرتکب شد ی برا یاندازه کاف ؟بهیکردیسرت م ی تو  یچه خاک  شد یم  شیز ی_د آخه احمق اگه چ

 شده هوش یکه دکتر گفت فقط ب  ید ینشده شن شیز ی_حاال که چ 

 مزخرف خودت بود یچون همش نقشه ها گرفتمیگردن نم  رو یز یچ چیاومد من ه  یسرش م یی_خدا سرشاهده اگه بال

 من خرو باش خواستم بهت کمک کنم   ومدهیبهت ن ی_اصال خوب

مالفه   ریبه ز  دمویبه سمت تختم دو  عیوحشت زده سر  نی به خاطرهم امیاومد باعث شد به خودم ب  یسمت م نی که داشت به ا ییقدمها ی صدا

 تاب شده بودو آروم کنم  یب یحساب دنیو دو  جانیکه از شدت ه ییکردم نفس ها یخودمو به خواب زدمو سع  دمیخز 

 برام به محسوب بشه   ی دیتهد تونهینم ی خواب باشم کس  که یکردم تا زمان یم  احساس

کار   یبا من چ   ن یک  نایا ی عنیدوتا برام آشنا باشه  نیا ی نبود که صدا می زندگ ی تو  ی کدوم از اون پسرا برام آشنا نبود اصال من پسر  چ یه ی صدا

 دارن؟

خودمو ببازم درسته االن تنهام   دیبه خودم مسلط شدم نبا عیبشه اما سر  جادیتنم ا  ی تو  یفیدر باعث شد لرزش خف  ی تو  دیکل دن یچرخ ی صدا

 د یبترسم نبا دیتنها بودم پس نبا شهی بره که من هم ادمی دیمراقبم باشه اما نبا ستین یو کس  

 هم فشار دادم  یرو  شتر ی باز شد پلکامو ب یبا صدا تق در

 اد؟ یچرا بهوش نم  نی_ا

 مگه من دکترم  دونمی _من چه م
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 چه خبره  نیآب بده بب  یگوش   سر  هیبرو گمشو  ای_ب

 ده یاحتماال تا االن خبر مرگش به گوش پرورشگاه رس م ینش ی_فعال بهتره آفتاب

 منو بکشن   خوانینکنه م  ی منکه زندم هنوز نمردم وا یمنظورشون منم؟ول ناینکنه ا نم یبب  سایحد ممکن گرد شد وا نیتا آخر  چشمام

 کن   ستشیخودت راستور  یجور  ه یخب  یلی_خ

 ی ر یگیم  لیکار خوب تحو  یپول خوب بد یبه دست بچه ها سپردم وقت روی _نگران نباش همه چ

 گفت:  زنهیکه معلوم بود داره بهش طعنه م  ی دوم با لحن پسر

 _آره خب مخصوصا تو

 طعنه بزن   یبابا حاال توهم ه ی_ا

 کنه یم  چارمون ی ب نهیحالو روزشو بب ادیپسره م نیکن االن ا  دارش یبرو ب ای_انقدر فک نزن ب

 _هوف اصال حوصله غر زدن هاشو ندارم 

اصال   نارو یچرا من ا یول  شناسنیحتما منو م  نایتخت نشستم ا ی دادمو رو  رون یرفتن نفسمو با فوت ب رونی که ب دمیبسته شدن در فهم با

  نا ینکنه ا خواستنیداشته باشم که منو زنده م  یعت براشون چه منف تونمی کدومشون برام آشنا نبود اصال من م چ یه ی شناسم؟صداینم

 شناسن ی خونوادمو م

شده   دای سروکلشون پ کهویکه خونوادم منو ول کردن و گموگور شدن امکان نداره  دمی چون من شن ست یممکن ن  نیا یسمت در برگشتم ول به

 باشه

به   یبود خشکم زد از شدت ترس چنگ ستادهیدرگاه ا ی که تو  یپسر قدبلند دنیشدمو به سمت در برگشتم با د خیبا باز شدن در س  کهوی

 کرد   بشیج ی دستشو تو  هیتخت نشستم  یکه رو  دنمیحرکت بهش نگاه کردم پسره هم که اخماشو توهم برده بود با د یمالفه زدمو ب

  زدیلحنش موج م ی تو  یکه ابهت مردونه خاص  ییکردو با صدا یخط خط شیکفشا ورن با نوک نیزم   یزدو نگاهشو به کفشاش داد رو  یپوزخند

 گفت: 

   می منتقلش کن  میتونی شده نم هوش یبهش ناکار شده دکتر باال سرشه ب می_زد

 زد یداشت حرف م ی با ک  گفت؟اصالیم  یداشت چ  نیگرد شد ا چشمام

پسره شده بودم که متوجه   رهیحد خ نیتا ا یعنیبهش نداشتم شدم  یدید چ یبود اما من ه ستادهیدرگاه ا ی که تو  ی پسر  هیمتوجه سا کهوی

 نشده بودم؟ یکی اون  هیسا
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 بود حتما االن بهوش اومده  هوشیب شی پ قه یچند دق ن ی_باور کن تا هم 

 باال داد   ییبرگشت ابرو  هیسرشو باال آوردو به سمت سا پسره

 نیبد لمیتحو  خوام ی سالم م گفتم ایبهش؟ ن یبزن نی _من گفتم با ماش

 زنه یداد م ینطور یچرا ا شعور یآخرشو چنان با داد زد که باعث شد بلرزم پسره ب جمله

 پسره احمقه   نیا  ری _همش تقص 

تا نگفتمم   دیپروازتون ساعت چهارصبحه ازش جا نمون  رونیب  دیبر  دیاز جلو چشمام گم ش   شهی_من آخرش دستم به خون شما دوتا نجس م

 شه ینم دا یسروکلتون پ

 ی داد ینره بهمون چه قول ادتی_باشه چشم فقط 

عکس العملم به سمتم برگشت همون   نیبه نشونه باشه تکون داد وارد اتاق شد که باعث شد بلرزمو به تاج تخت بچسبم با ا ی سر  پسره

گوشه  یچوب یحرکت تنها صندل هیدست پسره داد پسره هم با  رو یوارد اتاق شد پوشه ا شدیم گاردشیود بادکه معلوم ب یکلیه  ی لحظه مرد قو 

کردو با عالمت سر به من اشاره کرد   ینگاه لیهم انداخت به گور  یپاشو رو  یاتاق گذاشت روش نشست و با جذبه خاص   طاتاقو برداشتو وس

 به سمتم اومد  لهیکه همون لحظه گور 

حرکت   هیاما اون با  دمیبه سمت در دو  دمیکش یغ یاومدمو ج  نییاز اونور تخت پا  دمویاومد وحشت زده لرز  یکه داشت به سمتم م  دنشید با

 بزنم  غیمنو گرفت که باعث شد دوباره ج

ـــــن گمی...دارم بهت مختیر یب ل ی_ولم کن گور  ــ ــ  ولم کــ

 دمیسر شدمو لرز   لیپر از تحکم گور  ی صدا دن ینشوند خواستم باز بلند شم که با شن  نیزم   یپسره رو  ی محکم منو گرفتو جلو  لهیگور 

 رسر یدختره خ کنمیناکارت م ی _تکون بخور 

ازم    رو یهرجور سواستفاده ا ی نطور یا  فمیفکر بکنن که من ضع نایا  خواستمی نکنم نم  ه یکردم گر  یلحنش بغض کردم اما سع  ن یا دن یشن با

 کردن یم

 پسره توجهمو بهش دادمو بهش نگاه کردم   یصدا دن یشن با

 دختر پرورشگاه خانه امن  جدهی ه ی تو  یتازه رفت  ی بر ی _ترنم خ

 شناخت یاز کجا منو م  نیا دم یتوهم کش اخمامو 
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به   گهیچون د رونی ب ییایو از اونجا ب یس  یخودت وا یپا ی قرار بود بعد از قبول شدن دانشگاهت کم کم رو  یاونجا بزرگ شد  ی_از همون نوزاد

 ی دیرس یسن قانون

 بلند شدو شروع کرد به قدم زدن  شیصندل  یزدو از رو   یپوزخند د یابروم باال پر  هی

 ی هست یکه دختر درسخون دهی نشون م نیا  ی دار  یاما خب معدل نسبتا خوب نی زبون دراز که همه معلم ها از دستش شاک طون یدختر ش هی_

 حد ازم اطالعات داشته باشه  ن یتا ا شد یباورم نم  فتهیمتعجبم ب  افهیسمتم برگشت که باعث شد نگاهش به ق به

کرد چون هم    ییکارا هی شهیاما خب م ی دختر   می از طرف  یهست ران یا  ی چون تو تو  ه یبزرگ یلیخ ی خب آرزو  ی بش  نگ یمدل خوادیدلت م دم ی_شن

 ی کار دار  نیا  یبرا ی و از همه مهمتر اندام مناسب ی دار  یخوب افه یقدت بلنده هم ق

بود  ک یچون اتاق تار  نمیصورتشو بب   تونستمی خوب نم یلیبزنه خ ی ا گهیتو هم که باعث شد پوزخند د دمیحرفش اخمامو کش ن یا دن یشن با

 نم یبتونم حرکاتشو بب  شدیباعث م  د یتاب یکه از در باز اتاق به داخل م  یفقط همون نور 

 کوتاه کردن؟  ؟زبونتویبزن یحرف ییخوای_نم

 :دمیغر  یبا گستاخ  یترس  چیاون لحظه اونهمه جراتو از کجا آوردم چون بدون ه ی تو  دونمینم

من   یزندگ   ی حد تو  نیتا ا یو به چه حق  یدیفحشت بدم که چرا منو دزد خوام ی بزنم چون نم یحرف تونمی_زبونم کوتاه نشده اما فعال نم

 ی کرد یفوضول

  تونهیخونسرد بودنش اصال م  یپا ایبذارم  تیعصبان یخندشو پا نیبشم حاال ا ی طور   هیخندش  دنی کرد که باعث شد با شن یخنده ا پسره

 دماید ادیز  لم یشکنجم بده؟هوف منم ف لهیگور  نیکه ا نه یداشته باشه نکنه منظورش ا ی چه معن

 از سالم بودن زبونت مطمئن بشم که شدم  خواستمی من مونده م یچون فعال حرفا ی ر یبگ ی_خب بهتره الملون

 بهش نگاه کردم پشت بهم کردو دستاشو قالب کرد  تیعصبان با

کردم و از همه مهمتر    نهیاطالعات هز   نیبه دست آوردن ا یبرا نهمهیچرا ا یکنیکار م یچ  نجایا نکه یا دمی م حیبرات توض  روی _به وقتش همه چ

 ی شد دهیزدچرا د

  یب یبه من آس خوادی نم کردمیوجودم نبود احساس م  ی مثل ترس تو  یحس   گهیچرا د دونمیکرد که باعث شد منتظر بهش نگاه کنم نم سکوت

 کرد ینم  نهیبرام هز  نهمهیبزنه وگرنه به گفته خودش ا

 نلرزه گفتم:  کردمیم یکه سع   یآب دهنمو قورت دادم با لحن ن ی به خاطرهم زنهینم یحرف دمید

 ؟ یدینم حی االن برام توض  نی_خب چرا هم 
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 باال ببرم تویاطالعات عموم  کمیبهتره فعال  ست ی_چون االن وقتش ن

   شهینم  ینطور یبهتره حرف بزنم ا کنمیم  تیحاال که احساس امن  د یابروم باال پر  هی

 ه؟ یچ ؟منظورتی_اطالع عموم

 دهیکه بشناسدت رس  ی به گوش هرکس  ی بر ی نم خدرواقع خبر مرگ تر  ی بهت بگم تو االن مرد خوامی_م

 گرد شد   چشمام

   هیطور الک ن یامکان نداره...من هنوز زندم مگه هم  نی_ا

 تو جا زده شده  ی به جا ی دختر فرار  هیرفته جسد   شیپ رکانهینقشه ز  هیطبق  یکردم همه چ  ادیز   نهیگفتم که هز  ستیکه ن  ی_الک

 سمتم برگشت که باعث شد با بهت بهش نگاه کنم  به

 باشه خب منم به نفع نقشم ازش استفاده کردم بذار واضح تر بگم  نهیگز  نی_اون دختره اونقدر بال سرش اومده بود که مرگ براش بهتر 

اشو نتونسته بودم شوک حرفاش بودم هنوز حرف ی خودش کردو روبه جلو به سمت من خم شد هنوز تو  هینشست دستاشو تک یصندل یرو 

 هضم کنم 

پرونده   ی که تو   هیگزارش  نیا سوزوننشیو آخر سرهم م ارن یسرش م یکه حدسشو بزن ییخارج شهر هربال برنشیم  شهیم  دهیدزد ی بر ی _ترنم خ

 شه یثبت م ی بر یمرگ ترنم خ

 توهم زده بود دیدی م  ادیاکشن ز  لمیمن ف  نیع  نمیتوهم فکر کنم ا دمی کش اخمامو 

  ی ان ا ید شیآزما یپزشک قانون یکرد ؟فکریمن جا زد  یاون دخترو جا  یالک یالک   نطور ی صاحابه هم یمگه مملکت ب  یگی مزخرف م ی _چرا دار 

 معلوم بشه؟ تشیتا واقعا هو  رهیگ یاز اون جسد نم گهیو هزار کوفت و زهرمار د

 دست به گردن و گوشات بکش  هیبه سوالت جواب بدم  نکهی_قبل از ا

کارو بکن بازو بسته   نیبهش نگاه کردم که چشماشو به نشونه ا نطور ی من داشت؟هم  یبه جواب سواال  یچه ربط نیجا خوردم اکه زد  یحرف از

  ن یامکان نداشت تا ا  نیتکون دادم ا ن یبه طرف ی سر  دمی به گوشام کش یدست یشدم با ناباور  خیس  دمیکرد ناخواسته دستمو به گردنم کش

 ود؟ باهوش ب یعنیحد 

 دمیدرسته؟با ستنیخانوم کوچولو...من فکر همه جاشو کردم گردنبند و گوشواره هات ن نهیشده ا ی ز یبرنامه ر  یاز قبل همه چ   گمیم ی_وقت

   ی ستین  ی بر ی نباشن چون تو که ترنم خ

 رن یازش نگ شیکه آزما شه ینم لیدل نی_ا



 یاسالم  نگیآقازاده و مدل ی دروغ ها

9 
 

  تونهیدادم که م ارو یپول به  ی شده اونقدر  ی ز یل برنامه ر هم از قب یان ا  ید شیآزما ی برا ییتو  نیکه ا فهمنیاون مدارک م   دنی_اوال با د

 شهیحل م یهمه چ  ی که داشته باش  یپارت یخودشو بچه هاش تا آخر عمرش ازش بخورن از طرف

 حد کارکشته بود؟؟؟ ن یزدمو نفس نفس زدم تا ا نمیبه قفسه س  یدلم بلرزه از شدت ترس چنگ ی تو  ی ز یچ هیبهم زد که باعث شد  ی چشمک

 گفتم:   یحالو روزم قرار گرفته بود به سخت ری که تحت تاث ی لحن با

 ؟ ییخوای از جون من م ی_چ 

  ی اگه خواسته هامو برآورده نکن ی پس کامال تحت سلطه من یمرده هست تیشخص  هیکه چون تو االن  یبدون خوامی_خب حاال شد...اما قبلش م 

 ندارم  ی پس از کشتنت ترس  یمرد گهیچون تو د شهیمبرام بد ن کنمیگلوله خالصت م هیبا 

 نداشتم و مرده بودم یتیچون هو  ارهیسرم ب ییهر بال  تونستیاالن م  گفت یم  راست

 بود؟  یدهنمو با ترس قورت دادم منظورش از خواسته چ  آب

 شنومی_م

 گفت:   دیکشیم یپوف کهیدرحال نهیدادو سرشو به سمت مخالف من چرخوند دست به س هیتک شیصندل  ی به پشت پسره

 ار ی بچه ب هی_برام 

امکان   نی تکون دادم ا نیبه طرف ی سر  یبا ناباور  دمیخودمو عقب کش  کمی  دمویاومد شوک زده لرز   رونیکه از دهنش ب  یجمله ا دن یشن با

   دنینداره مطمئنم گوشام اشتباه شن 

اما    ارمیسرت ب ییبال خوامیم  نکهیا  یحت  ایازت سواستفاده کنم   خوامیم یفکر کرد دونمیم  یدی ترس دونمیسالته م  جدهیه  یبچه ا دونمی_م

 ...یبدون خوامیم

 باال رفته بود داد زدم: بایکه تقر  ی وسط حرفشو با لحن دمی خودمو کنترل کنم پر  نتونستم

ـــــا؟فکر کرد ی فکر کرد یمن چ  ؟دربارهی خور ی م یچه گوه ی دار  ی فهمیم  چ ی؟هی بدونم پسره عوض  روی_چ  گه؟یباشه چشم امر د گمیاالن م  یهـ

 خانوم کوچولو ی اطاعت کن  ی_مجبور 

 نه؟ ینکرده بود نجاشویشازده فکر ا کنم ینم یاطاعت  چی_اما من از دستورات تو ه 

 فرو بردو بهم نگاه کرد بشیج ی د تو بلند شد که باعث شد همچنان با خشم بهش نگاه بکنم دستاشو خونسر  شیصندل  یاز رو  پسره

 ی حرفام فکر کن یرو   شتریبود که بهت فرصت بدم ب ن ینقشم ا نی به خاطرهم  زدمیحدسو م ن ی_چرا اتفاقا هم
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 جواب خودمو بهت دادم کنمینم ی فکر  چ یه یکه برام بلغور کرد  یفی_من به اراج

تمومم   یپسر همه چ  هیمن  نکه یکه به خاطر ا یدونیدختر که خودشم بخواد اما خب م هیبرم سراغ  تونستمیجاس...من م ن ی_اشتباهت هم 

 به همه اونا برسونمت   تونمیبا هزار آرزو که م ی هست یدختر پرورشگاه هی ی کنیاما خب تو فرق م  ارهیتهش دبه در م دونمیم

 ی و رذل بودن تهش  ی تموم؟آره خب از پست ی_اوه اوه پسر همه چ 

 گفت:   یبه سمتم برگشت با لحن خونسرد شه یم یاالن عصبان  کردمیکه فکر م پسره

  ی طور  هی دیکردم با ادیز  نه یکه هز  ییخالصت کنم اما خب از اونجا ریت هیبا  شمینه مجبور م یبچه...تو فوقش بگ ستمی_من پست و رذل ن

 کنن یم یمثل تو پول خوب  یدخترا  فروشمتی جبران بشه فوقش م

خودش  ی بود برا یبرق ری ت دیرسیم  نشیس  ریقدم به زور به ز  ستادمیبلند شدمو روبه روش ا نی زم  یهم فشار دادم از رو  ینفرت لبامو رو  با

 کار شد نیصورتش اما نقشمو خوند چون مچ دستمو محکم گرفت و مانع ا ی دستمو با نفرت باال بردم خواستم محکم بکوبونم تو 

 زد  یخم شدو پوزخند یصورتم کم یرو  یاون خونسرد بود به آروم افه یدم اما قش رهیپروا با خشم بهش خ  یب

 ؟ یداشته باش   روی زندگ   نیبهتر  ییخوای م ا یآوارت کنم؟ ییخوای_خوب فکراتو بکن م 

 ی هست   یته ته نامرد کنمینم  دا یپ فتیتوص ی برا یصفت   چی_ه

 البته با کمک من   یش یم  هیترک ی ها نگ یمدل نیاز بزرگتر  یکیدرعوضش تو  ستمیوام  یبکن  خوامیکه م  ی کار  ی پا ستمی_من نامرد ن

 کردو سرشو به سمت راست خم کرد یتعجب بهش نگاه کردم که تک خنده مردونه ا با

 بدم    حیبرات توض  ی_نذاشت 

 ؟یزنیحرف م ده یبر  دهیبر  ی چرا دار  ارمی _من سر از حرفات در نم

 ی هنوز ضعف دار  یاستراحت کن   کمی_بهتره 

خواست جلو   گاردشیکه همون لحظه باد دمیبازوشو کش  دمویبه سمتش دو  عیاما من سر  رون یول کردو ازم جدا شد خواست بره ب دستمو

 به سمتم برگشت   سادیباال آورد که اونم اطاعت کردو وا سایوا یاما پسره دستشو به معن  ادیب

 بده من خوبم ضعف ندارم  حیاالن توض   نی_هم 

 کنم یم ی احساس خفگ نجا یمن ا رونی ب می خب بر  یلی_خ
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بازوبسته کردم تا تونستم به   کمیرفتم چشمامو  رون یحرفش تکون دادمو از اتاق همراهش ب  دییبه نشونه تا ی سر  نی به خاطرهم گفتینم بدم

رنگ همراه   ینارنج ی دست مبل راحت هیهم نداشت فقط   یادیچندان ز  لیبود وسا  کیخونه کوچ هینور عادت کنه پشت سرش راه افتادم 

 کجا بود؟   نجا یهم نداشت ا ون یز یتلو  یمبال حت  رنگکوچولو هم  ی ا چهیقال

منتظر بهش نگاه کردم اونم    دمویبه شالم کش  ی از مبال رفتو روش نشست منم به سمتش رفتمو روبه روش نشستم دست  یکیبه سمت  پسره

که زده بودم  ییطبق حدسا نم یبب افشویق یبه خوب تونستمیگذاشتو سرشو باال آورد حاال م   زی م یاونو رو  لشیبعد از تموم کردن کارش با موبا

 اومد  ی رنگ خاص داشت خوشم م  هیداشت از رنگ چشماش که  یجذاب ی پر چشما  ی کلیبلند با ه دبود ق یپسرجذاب

 و پنج سامله پسرارشد خونواده ماهور  ستیماهرو ب  لی_اسم من دن

 داشت   ی قشنگ باال دادم اسم  ییابرو 

 چشمشو بهت نشون دادم هیفکر کنم  ادی ازم برم  یکه بگ ی خونواده پولدار بزرگ شدم هرکار  هی ی _تو لیدن

 تفاوت ادامه داد  یزدمو رومو ازش گرفتم اما اون ب یپوزخند

بابام اما   بی وابستم به ج ییطورا هیآقازادم   هیپدربزرگم...من  شتری داره البته ب یادیخونواده ازم انتظار ز  یعنیپسر ارشدم  گمیم ی_وقتلیدن

 کنه یمنو پدربزرگم برآورده م یها  یخرج  شتریخب ب

 ی مفت خور   ی_پس از اون آقازاده ها

 ور کج کردو گفت:  هیبه  لباشو

 یی جورا هی ی_الیدن

 جانم چال گونه هم داشت  ی تبش معلوم بشن امر  دویسف یکرد که باعث شد دندونا ی حرص بهش نگاه کردم که تک خنده مردونه ا با

 شه یم  نینصف مخارجش توسط خونواده ما تام  یکه تو توش بزرگ شد یبهم نگاه نکن اون پرورشگاه ی نطور ی_الیدن

 داره؟  یبه من چه ربط نا ی_خب ا

 _ربط که داره لیدن

 _خب سراپا گوشم 

 ؟ یشدنه برس   نگیبه آرزوت که مدل ییخوای _مگه نملیدن

 داره؟  یبه تو چه ربط ن ی_خب ا

 ی بهش برس   یتونیکه توسط من م  ی دار  ییو تو هم آرزو  شه یدارم که توسط تو برآورده م   ییکه من آرزو   نهی_ربطش الیدن
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   د یابروم باال پر  هی

 دم؟ یتن م یکه گفت  ی به کار  ی_تو واقعا فکر کرد

  یلباسشو که حساب ن یداشت آست  کهیمبل بلند شدو کتشو درآورد که باعث شد نگران بهش نگاه بکنم درحال  یاز رو   دیابروش باال پر  هی لیدن

 گفت: زدیبود تا م ده یبه تنش چسب

 ی بر  یتونی_البرز تو ملیدن

باز کرد   شوییدکمه باال  دمیبرگشتم که د لیرفت با وحشت به سمت دن رون یگفتو از خونه ب  یبودم اسمش البرزه چشم دهیکه حاال فهم لیگور 

به سمت   دمویقفله به در چسب دمیکردم فهم نیی باالپا ررو ی دستگ یبردم اما هرچ  ورشیزدمو به سمت در  یغ ی ج دمیمبل پر  یبا وحشت از رو 

 کنه یبا تعجب داره بهم نگاه م دمید کهبرگشتم  لیدن

 ؟ یشد یجن  کهوی_تو چرا لیدن

 آب دهنمو قورت دادم با ترس گفتم:بودم  دهیبه در چسب محکم 

 ؟ یکن یچه غلط ییخوای_م

 برم رفع حاجت  خوامی_ملیدن

  نیزم  یرو   نوییسر خوردم پا یاز قبل گرد بشه به آروم  شتریباعث شد چشمام ب لیخنده دن ک یشل کهوی توپ فوتبال  هیشد قد  چشمام

 گرفتم  لینشستم نگاه پر از بهتمو از دن

 کنم؟  ی کار  خواستم یم  یخدا فکر کرد ی _والیدن

  ختیخودش ر  یآب برا وانیل هیداشتم  دینبود بهش د  یبزرگ  ادیکه خونه ز  یی حرص بهش نگاه کردم که به سمت آشپزخونه رفت از اونجا با

 به سمتم گرفت که باعث شد اخم کنم  وانویزانوهاش خم شدو ل یبه سمتم اومد روبه روم رو  ختویآب ر   گهید وانیل هیخوردش  یوقت

 خونه نبود؟ نیا  ی تو  یا گهید وان ی_ل

 باشه؟  زهیپاستور  یدختر پرورشگاه کردمی_فکر نملیدن

 آبو کنارم گذاشت  وانیاخم کردمو رومو ازش گرفتم ل شتر یب

   رسه یخون به مغزم نم کنمی احساس م  زنمیادامه حرفامو م  امی م یی_بذار برم دستشو لیدن
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کردم که باعث   یتک خنده کوتاه رمویکه بامزه شده بود نتونستم جلوشو بگ افشیق دنیبود اما جلوشو گرفتم تا پرو نشه اما با د گرفته خندم

و با تحکم    ی جد یلی خ شیپ قهیچند دق نیکرده بود تا هم  ریی تغ نهمهیچرا ا  دونمی پشت گردنش بکشه نم یو دست رهیشد خودشم خندش بگ

 شده بود طون یپسر ش هی االن اما  زدیحرف م 

 ینداشت پوف ی ا دهیکردم اما فا ن ییباال پا ررو یاز سر جام بلند شدمو دوباره دستگ  عیسر  ستی ن لیخودم که اومدم متوجه شدم که دن به

دم  ازش فرار کنم چون محافظ داشت به اطراف نگاه کر   تونستمیکه اونطرف بود رفتمو بازش کردم اما نم ییبه سمت پنجره کوچولو  دمیکش

 باشه   لیپسره دن نیمال ا زنمیخورد حدس م ی رنگ  یمدل باال مشک ن یبود چشمم به ماش ابون یهمه جا ب کردیتا چشم کار م 

  یداره دستاشو با دستمال کاغذ لهیدن دمیوحشت زده به سمتش برگشتم که د نی کنار خودم احساس کردم به خاطرهم رویکیحضور  کهوی

 کرد   ینگاه رونیمن از پنجره به ب  نهیع  کنهیخشک م 

 ؟ یکنینگاه م یبه چ  ی نداره دار  ی_منظره الیدن

  یرنگ طوس  ه یبدم  صیرنگ چشماشو تشخ   تونستم ی تر بودم راحت تر م کیحاال که بهش نزد  دیابروش باال پر  هیحرص بهش نگاه کردم که  با

 بکنم  ی باعث شد بهش حسود یخوشرنگ بود که بدجور 

 یداد بزن دیمواقع با نجور یهست کمکت کنه؟خب ا یکس   ی نیبب  یخواست ی_حتما ملیدن

 پنجره گرفتو داد زد:  ی دستشو به محافظا کهویبعد  رهیباز شد که باعث شد روشو ازم بگ دهنم

ــــــالیدن ـــــــ ــ ــ  دختره فلک زده کمک کنـــــــــــــــه؟ نی هست به ا  یکس  ی_آهــ

 خورده باشه  ییجا هیسرش به  دمیشا ایشده  وونهید کردمیاحساس م   کردمیگرد شده داشتم به حرکاتش نگاه م ی چشما با

 منه  ب یج ی که تو  دیکل نم ی بب سایوا یجوابمونو بده ول ست ین ی _خب کس لیدن

د از کنارم رد شدو به سمت مبال  گذاشت بع بشیج ی کردو دوباره تو  ی خنگا خنده ا نیا  نهی درآوردو بهم نشون داد ع بش یج ی از تو  دویکل بعد

 افتادم   یخدا داشتم پس م یرفت با تعجب بهش نگاه کردم وا 

 دارم ییکه البرز نفهمه دستشو  گرفتمیخودمو م ی خالص شدم...همش داشتم جلو  شی_آخلیدن

 مبل نشست راحت روش لم داد  یرو  یوقت بعد

   نم ی صفت و محکم بش ستیالزم ن گهید نمیبش تونم یشدم راحت م ه یاالن که تخل  شی_آخلیدن

پسر تنهام   هیشدمو با  دهیرفت که من االن دزد ادمی یفراموش کردم حت  تمویلحظه موقع هی یخنده برا  ریحرفش زدم ز  ن یا دنیبا شن کهوی

 کرد  ی هم تک خنده ا لیدن دمیزانوهام خم شدمو خند یرو 

 ازم حساب ببره  دیاون آدممه با ه ی_کوفت خب چلیدن
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 گفتم:  کردمیچشمام جمع شده بودو پاک م ی که از شدت خنده تو  ییداشتم اشکا کهیدرحال

 حرف زدنا...غد نشستنات همش به خاطر... ی_حتما اونهمه جد

مثانش داره به مغرش فشار    نکهیبه خاطر ا دونستمیو مغروره نم ی پسر جد هیواقعا  کردمیرفتم منو باش فکر م  سهیشدت خنده دوباره ر  از

 کنه یرفتار م  ی نطور یا  ارهیم

 بود که روم بود ی از فشار  ی ر یبه خاطر جلوگ شترشیب نبار یرفتار کنم اما خب ا ی نطور یاونا ا ی _خب همه همش که نه...من مجبورم جلو لیدن

 سمت مبل رفتمو روش نشستم  به

 کردم یفکرشو نم شیی_خدا

 گفت:  رفتیور م  لشیراحت لم داده بودو داشت با موبا که یرد درحالبرداشتو روشنش ک لشویباز موبا لیدن

 سر اصل مطلب  می_خب بر لیدن

  خواستمیبهش داشتم با آرامش بهش نگاه کردم م ی موضوع افتادم حاال که حس بهتر  ادیحرفش به خودم اومدمو دوباره  ن یا دنیبا شن کهوی

  یرو  دم یرس یحاال که به سن قانون دیبودم که با یدختر ساده پرورشگاه هیاتفاقا   نیمنکه قبل از ا  خوادیم یازم چ   نمیبه حرفاش گوش بدم بب

  ی که همه جاش بو  ییایباشه دن گهید یایدن  هیورود من به  ی روزنه برا هی دیاتفاق افتاده شا  ن یحاال که ا کردمیکار م ستادمو یخودم وام  یپا

 بده  ی خوشبخت

  نیمحبت خاص بهم داره که منم جواب ا هینداره  ده یکه بهم م یبه پول  یدوسش دارم اصال هم ربط یلیخ  پدربزرگ دارم که هی_من لیدن

که داشتمو برآورده   ییاون هر آرزو  نه یآرزو داشت بچه منو بب  شهیباشه هم   ادمیکه  ییافتاده تا جا ی مار یبستر ب ی تو  دمیمحبتشو با عشق م 

 کنم تا آرزوشو برآورده کنم   ی منم کار   نیکرده حاال ا

 ر یآدم زن بگ  نهی برو ع ؟خبینطور ی_ا

   رانیبا همسرم برگردم ا نهیبودم زن داشتم و حاال نوبته ا ه یکه ترک یمدت  نیکردم که انگار تمام ا ی صحنه ساز   یطور  هیمن  شه ی_نملیدن

  دمیکش یپوف

 ؟ی گیدروغ م  ی به راحت نقدر ی_چرا ا

 گذاشت   زی م یرو  لشوینشستو موبا یجد لیدن

که مادرم برام انتخاب کرده بود ازدواج کنم منم اصال   یدختر افاده ا  هیکه با  کردنیمجبورم م گرفتم یحفظ داشته هام...اگه زن نم ی_برالیدن

مجبور شدم به دروغ   ن یبه خاطرهم ستم یخونواده ن ل یپسر خوش گذرونم اصال به فکر تشک هیکال  ستمیحرفا ن ن یاهل ازدواج و زنو بچه و ا

دختر که باهاش   هیمنو   یعکسا دنید از دبع  نی خوشحال شد به خاطر هم یل ی خ دیازدواج کردم خبر که به گوش پدربزرگم رس نجا یا  هبگم ک
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دو نشون زده بودم اما از   ر یت ه یبا  ینطور یا  خواستمیم  نویکرد منم هم  شتر ی ب یلی خ مویزنم جا زده بودم خرج  یعکس گرفته بودم و اونو جا

 جبرانش کنم   یجور  هی خوامی م خورهیسرم وول م ی داشت تو  شهیکه هم  ییشده هربار آرزو  ضیمر   دمیکه شن یوقت

و به هدفت    یبعد که کارتو کرد دن یکه خودشون پا م ییدخترها نی از هم یکی با  یرفتیم  ؟خبیچ  ؟کهیدینقشه هارو کش نیا  نی_به خاطرهم 

   یبست ی با پول دهنشو م ی دیرس

 بهم نگاه کرد  دویکش یهوف لیدن

   مونه یمدت دهنشون بسته م ه یدخترا با پول  نجور یا نجاسیمشکل ا گهی_خب نه دلیدن

خونوادت که   شیپ  ی ببر  ی ر یبراشون حاال دست منو بگ یفرستاد گرو یدختر د هینقشت مشکل داره تو عکس  یمن قبول کردم ول می _اصال بگ

   فهمنیم

 ی ش ی م هشی شب شتر یب شیآرا کم یباهاش عکس گرفتم البته با  هیترک  ی که من تو   یهست ی به همون دختر  هیچون تو شب فهمن ینم ر ی_نخلیدن

 چشماشو بست  دویموهاش کش  ی تو  یتعجب بهش نگاه کردم که دست با

 کار خداس  نم یا  دیشا کنمیتشابهرو درک نم  نهمهی_خودمم علت الیدن

 ؟ یکرد دایمنو پ  ی_چه طور 

پرورشگاهتون تورو   اوردیبود م  دهیمشت خرتوپرت از طرف پدرم خر   هیکه  ی کرد درواقع روز  دات یاز دوستام پ ی کینکردم  دای_من تورو پلیدن

 سرم زده شد    ی کار تو  نیاز اون جا به بعد جرقه ا دهیکه من باهاش بودم د ی همون دختر   نهیدختر ع  هیکه امروز  دهیبعد به من خبر م نهیبیم

امکان   یچه طور  ش ییبه حرفاش فکر کنم خدا شتر یحکم فرما شد که باعث شد ب نمون یب یدادم سکوت هی مبل تک یبه پشت  دمویکش یپوف

 که اون گفترو انجام بدم ی کار  ستی به کنار منکه قرار ن نایباشم اصال ا هیبه اون دختره شب نهمهیداشت من ا

باز شده اما کار   ییبودمو پام به هرجور جا هیحراج نکردم درسته همش ترک رو یدختر  چی ه یتا حاال پاک  یول می_من درسته پسر خوش گذرونلیدن

 نکردم  یخالف

 گفتم:  ی نگاه کردم اما اون نگاهش به من نبود با لحن طعنه دار  بهش

 دختره... نی_پس ا

منم از اون عکسا به نفع   م یگرفتیعکس م شهی هم  میبود یمیخب صم کردمی بود که باهاش کار م  یاز افراد  ی کی_اونم ماجرا داره دختر لیدن

 خودم استفاده کردم اون دختره خودش نامزد داره  
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خودم   ه یکه شب ی ازش گرفتم به دختر  لویعکس دختره چشمام گرد شد دستمو دراز کردمو موبا دنیبه سمتم گرفت با د لشویصفحه موبا بعد

تفاوت که اون صورتش پر از   نیبا ا دمیدی داشتم خودمو م به خودم بود انگار ه یشب کلشمیشدم موهاش بلوندو بلند بود قدو ه رهیبود خ

 اون لباس گرون تنش بود اما من...  هبودو من ساد شیآرا

 از عکس گرفتمو بهش نگاه کردم نگاهمو 

 گم؟ ی_حاال بهت ثابت شد که دروغ نملیدن

 بهش برگردوندم  لویموبا

 کنم ینم نکارو یا  ؟منی_آره ثابت شد خب که چ 

 ؟ یکن  ی زن حاملرو باز  هیمدت نقش  ه ی یستیحاظر ن یعنی_لیدن

 کالفه گفت: دویدور خودش چرخ  د یموهاش کش  ی تو  ی مبل بلند شدو دست یاز رو   یگرد شد به سمتش برگشتم که عصب  چشمام

اومدرو براشون   ا یدننوزاد تازه به  هیبعد از اون عکس  هیترک  میگردیمدت برم  هیکه بارداره بعد از  یکن یم ی مدت نقش زن منو باز  هی_لیدن

 دم یو زنو بچمو از دست م می کنیراه تصادف م ی تو  دنشون ید میبچمه بعد که قراره بر  ی عنیکه   فرستمیم

و جون   یکن یدلت بخواد م یهر غلط یآررره؟چه طور به راحت  نهیکه جسدشون ا یزنیبه جاشون جا م  گهینوزاد د هیدخترو  هی_بعد دوباره 

 ؟ ی گر یآدمارو م 

 مشیبعد سوزوند میکرد هوششیتو جا زدم خودش خواهان مرگ بود اولش ب ی هم که به جا ی نگرفتم اون دختر  روی _من جون کسلیدن

 بود که مرگ بخواد ر یس  ایدن نیاونقدر از ا د ینکش ی هم زجر   ینطور یا

 کردی م  هیراحت کاراشو توج نقدریدستام گرفتم چه طور ا نی ب سرمو

 کنم  تی ستاره ترک دمیکن منم بهت قول م ی باز  خوامو ی که ازت م  یتو فقط نقش  ی تو چه کار به بعدش دار  ستی ن یکار سخت نی_ببلیدن

 باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

  ی دنبال زندگ  ی ر یباهات ندارم تو م ی کار  گهیماجراها هم د   نیبعد از ا شمیخودم اسپانسرت م یبش   نگیبهت کمک کنم مدل تونم ی_من ملیدن

 م ی بدبخت یپ رمیخودت منم م

خودتو بهش نشون   یو بچه واقع  یکن یدختر ازدواج م ه یبا  یواقعا دوسش داشته باش    نه؟اگهیکه پدربزرگت بچتو بب  ی کنیاصرار م نقدر ی_چرا ا

 ی مزخرفو بکش  ی نقشه ها نیا  نکهینه ا یدیم

 کارا نباشه  نی_تو کارت به الیدن
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 شه ینم ینطور یا  ارمیسر از موضوع در ب دیبهش نگاه کردم من با ی با تخس  نهیبه س دست

 کنم ینم ی کار  ی_نوچ تا نگ

 حرفمم مطمئن نبودم ن یبه ا ادیبود هرچند ز  ر یچون کارش بهم گ کنهیباهام نم ی کار  دونستمی شد م یعصب لیدن

 زنهیبه نامم نم  شویی من صاحب بچه نشم نصف دارا کهی_چون پدربزرگم گفته تا زمانلیدن

 روشو ازم گرفت  دوی موهاش کش ی تو  یچنگ یبهش نگاه کردم عصب  یناباور  با

داره که اگه   یامللل ن یشرکت ب هیازش بخوره   تونهیم  ندمیبهم برسه خودمو جد اندر جد آ شییپولداره اگه نصف دارا یلی _پدربزرگم خلیدن

 برسم  خوامی که م یبه هرچ  تونمی بشم م سشیرئ

 ؟ یحد پول پرست  نی_تا ا

 ...خوش گذرونفتهیبار اومدم پول پرست...خودش ی نطور ی_الیدن

 ادامه داد:  یسمتم برگشت و با لحن بد به

 _آقازاده لیدن

بود خب اون به من   ندمیداره مهم خودمو آ یداشت چه هدف یاصال به من چه ربط گفت یبد نم میکار کنم از طرف یچ  دونستم ینم دمیکش یپوف

 و اونو به سالمت  ر یبعد از اون منو به خ کنمیم ی باز  خوادوی که م یمدت نقش   هیدرعوض منم  نگیبشم مدل کنهیکمک م

 نه؟  ای ی ا هیشد؟پا ی_چ لیدن

 ستادم یمبل بلند شدمو روبه روش ا یاز رو  کردیسمتش برگشتم منتظر داشت بهم نگاه م  به

 شرط داره  هی_قبوله اما 

 د یکش یجمله دومم پوف دن یکه اولش خوشحال شده بود با شن لیدن

 _بفرما لیدن

 بشم بعد نگیمن مدل  دی_اول با

 همزمان گفت:  دیمنو گرفتو دنبال خودش کش   یدسته مبل کتشو برداشت بعد بازو  یاز رو  لیدن

 م یکار دار  ی...فعال بدو که کلی_اوک لیدن
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 ............................. ....... 

اومد   ی اما هربار تا نصف راه م  رونی ب زهیبر  خوادی معدمه م  ی تو  یهرچ  کردمیحالم خوب نبود احساس م کمی مینشسته بود مای هواپ  یصندل یرو 

 عقب  گشتی بعد دوباره برم کردیزجر کشم م 

 ؟ ی _بهتر لیدن

که همش دو روزه باهاش آشنا   ینگران من بشه؟من  د یچرا با ن یا کنمیمن دارم اشتباه م   دینگران بود اما شا کمیسمتش برگشتم چشماش  به

 دستش  یرو   فتمیب ادیسرم ب ییبال نهیهم نگران ا دیشا ایشدم 

  خواستمیم  شهیم  ن یبا اشاره چشمو ابرو تام خوانی م یبودم هرچ  دهیپولدار آشنا شده بودم فهم ی آدما ن یا یبا زندگ  یدو روز کل ن یا ی تو 

  کردمیم تیهمه جوره احساس رضا دادمیوقف م دمیجد تیخودمو با هو  دیبا لیساده هستم به قول دن یدختر پرورشگاه هیفراموش کنم که 

 کمکم کنه   اهامیبه رو  دن یراه رس ی شده بود که تو  دایپ یکیچون  امیدختر دن ن یخوشبخت تر   کنمیم  حساسدو روز ا ن یا ی تو 

ساله به زور    ستی که پسر ب کردیم  ییکارا هیو پنج سالش بود اما اصال بزرگ نشده بود  ستی ب نکهیبود با ا طنتیش و اهل  هیپسر پا هی لیدن

 ندمون یاز آ  یاز خاطراتمون از کارامون حت میباهم حرف زده بود یدو شب کل نیا ی بودم تو  هیخودش پا نهی منم ع دادیانجامش م

بود خونوادش خبر نداشتن که بلند   هی خونشم ترک کنه یعوض م نیده تا ماش  ی سال باال  هی ی بودم که تو  دهیبود فهم یواقعا پسر ولخرج  لیدن

 ران یشده اومده ا

  ی تو  یاحترام خاص   اوردیاسمشو م ی بود اما معلوم بود واقعا پدربزرگشو دوست داره وقت دهیپول کش ینقشه هارو برا نیهمه ا نکهیوجود ا با

 ... یحت زدیلحنش موج م 

 نگاه کردم ل یچشمم به خودم اومدمو به دن ی جلو  یتکون دادن دست  با

 ی باورکن...هنوز زوده سکته کن  یتونیصدامو ترنم؟تو م ی شنو ی_ملیدن

سمتم گرفت از دستش گرفتمو خوردم   رویکردو شکالت  یحالم خوبه تک خنده ا دید یبه بازوش زدم که وقت ی گرفته بود مشت آروم خندم

 هم بست  یداد بعد چشماشو رو  ه یراحت تک الیبا خ  ش یصندل ی هم به پشت لیدن

 اد یخوشم م دمی_از اسم جد

 هم بسته بود گفت:  یهمونطور که چشماشو رو  لیدن

 دیجد  تینه...هو  دی_اسم جدلیدن

 _خب حاال همون 
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آقا قبل    دمیگوشم بود آخرسر فهم ی باشه تو  ی اسمم چ   نکهیسر ا لیمنو دن نی ب ی کلکل ها ی شب اول افتادم هنوز صدا ادیازش گرفتمو  رومو

به لطف   نم یو پاسپورت و شناسنامه جعل کرده بود که ا زایبرام و  ت یهو  نیکرده که اسمم ترسا شادمان باشه و به ا نیی منو بدزده تع نکهیاز ا

 دوروبرش بود یادو دوستایپول ز 

 گه یخودمه د قهی_ترسا...ت...ر...س...ا...آره خب خوبه...سللیدن

 سمتش برگشتم  به

 کار کرده  ی_نگاه حاال انگار چ 

 چشماشو باز کردو به سمتم برگشت   لیدن

 ی گلباج  ذاشتمی_حقت بود که اسمتو م لیدن

 برگردوندم  مای رومو به سمت پنجره هواپ  دمویروشو ازم گرفت خند عدب

هم   شی بق دوارمیرفته بود ام شیخوب پ یکه همه چ   نجاشیکه آقازاده بهم داده بود تا ا یکردن قول یعمل  ی برا هیترک  میرفتیم  می داشت

 بره  شیپ ینطور یهم

  نیکه خواب بهتر  کردمیخودمو سرگرم م   یجور  هی دیبا نی به خاطرهم میداشت  یبخوابم پرواز نسبتا طوالن کمیهم بستم تا  یرو   چشمامو

 انتخاب بود 

سرپرست بود همراه همونا   یمشت دختر ب ه ی نی چشماشو باز کردو خودشو شناخت ب ی که وقت  یدختر پرورشگاه هیدختر ساده بودم  هی من

 شد  ینم ینطور یا ندمیوگرنه آ شه ینم  دایپ یخوب ز یتوش چ دونستمیم چون منکرد ی از گذشتم کنجکاو  ادیبزرگ شدم ز 

 منم پدرومادر داشته باشم نازکش داشته باشم اما خب نشد   نکهیخونواده به دلم موند ا هیحصرت داشتن  شهیهم

  یاومدن پرورشگاه و چشمشون به من نم یم   خواستنیکه بچه م ییپدرومادرا ی وقت نکهیعلت ا دیتنها شا رویبودم اما گوشه گ  یخوشگل دختر

بودم  ی سن ی اومدم که پونزده سالم شده بود تو   رونی ب ی ر یاز گوشه گ  یشده بود وقت ریبود کم کم بزرگ شدم بهتر شدم اما خب د نیافتاد هم 

 دم یرسیم م داشتم به آرزوها شدمی منم پولدار م  لیاما حاال داشتم با کمک دن  کردیقبول نم  ی منو به فرزند  یکس  گهیکه د

  ی موفق شدن و برا ی ستاره شدن برا یآرزوهام بجنگم برا  یسال همش آرزو کردم اما برآورده نشد حاال وقتشه خودم برا جدهی ه ن یا ی تو 

 اهام یتحقق رو 

  نی روبه روم افتاد به خاطرهم یملس   یتورهایچشمم به مان بردی برگشتم چشماشو بسته بود حوصلمم سررفته بود خوابم نم ل یسمت دن به

  ی رو  تیاز سر رضا یزدم که روشن شد لبخند   تور یدو ضربه به مان ن یروشنش کنم به خاطرهم  یچه طور  دونستمی دستمو به سمتش بردم نم

 یبا حرص پوف ن یکنم به خاطرهم  داشیتونستم پ  ینم دیشا ایتوش نبود  خواستم یکه من م   ی ز یکردم اما چ شیدست کار  کم یلبام نشست 

 م ین یبب لمیباهاش ف می تونیم گه یبعد م هییمهمانداره عجب دروغگو  نیا  دمیکش
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 ی ستیتو بلد ن شه یخب م ستی_دروغگو نلیدن

 زدمیمغزم داشتم حرف م  ی تونست حرف منو بشنوه منکه تو  ی چه طور  نی ا یخواب نبود؟از طرف ن یبرگشتم وا مگه ا لیبه سمت دن کهوی

 گفت:  عیچون سر   دیکنم منظور نگاهمو فهم فکر

 بودم که دهینخواب دمی منم شن یبلند فکر کرد ی کنی_اشتباه ملیدن

با ذوق دستشو   عیشد سر  یانتخاب  یها لمیف ستی وارد ل یبردو باهاش ور رفت  وقت تور ی به گوشام زد دستشو سمت مان مو یهدفون صندل بعد

  ریبرگشتم که رفتارام ز  لیکردم بعد به سمت دن شیزدمو با ذوق پل  یمورد عالقم لبخند  لمیسم فا  دنیگشتم با د لمایف ن یکنار زدمو خودم ب

 زدمو بازوشو تکون دادم   یخندنظرش بود لب

 ل یمحشره دن لم یف نی_ا

 ش؟ یدی_دلیدن

 دمی شن فشوی_نه تعر 

 راحته؟  نقدریچرا ا ن یپس ا ستیباال انداخت مگه روشن کردن لب تاب ممنوع ن یشونه ا کردیداشت لب تابشو روشن م  که یهم درحال لیدن

 یخوددان ستی_مناسب سنت نلیدن

 شدم... دنمید لم یندادم با ذوق مشغول ف ی تیچپ نگاش کردمو بهش اهم چپ

حالم بهم   شیساختنتون ا لم یف نیروحتون با ا ی تو  یییی گوشام برداشتم ا یگرفتمو هدفونو از رو  تور یرومو از صفحه مان  یحالت چندش   با

 خورد 

 نه یبیداره م  یچ  نم یخودمو کش آوردم بب  دیدیم  لمیلبتابش ف ی گوشاش بودو داشت از رو  یبرگشتم هدفون خودش رو  ل یسمت دن به

 _نکن بچه مضر لیدن

 گرفته بود   خندم

 نم ی _بزن اول منم بب

 شه ینم ر ی_نخلیدن

سر رفته   یکار کنم حوصلم حساب ینشستم هوف حاال من چ  یصندل یرو   نهیدست به س ی با حالت قهر رومو ازش گرفتمو با تخس  دمیکش یپوف

 بابا  یا
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 لبخند به سمتم برگشت  هیصداش زدم که با  عیمهماندار از کنارمون رد شد سر  کهوی

 _جانم؟ مهماندار

 دم بعد به سمت دختره برگشتمو گفتم: نگاه کر  د یشنینم ی ز یگوشش بودو چ یکه هدفون رو  لیدن به

 د؟ یار یب دیکه دار  ییتندها یهمسرم از همون بستن یبرا  دیلطف کن شهی م د ی_ببخش

 به روم زد  ی لبخند مهماندار

 زم ی_چشم عز مهماندار

هردومون قدبلند خوشگل   می اومد ی بهم م شییخدا  میشده بود مایهواپ نیبه عنوان زنوشوهر سوار ا لیزدمو رومو ازش گرفتم منو دن  یلبخند

گذاشته بودم خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم دستمو به سمت هدفونش بردمو از    ربغلمون یکه ز  ییخودم و هندونه ها ی ها ال یاز فکروخ

 دادم که باعث شد با اخم به سمتم برگرده شگوشاش تکون یرو 

 گهید نی نکن مودب بش ؟خبیشد  یعروس  ی ادب تو  یبچه ب نهی_علیدن

 ؟ یندادن که لبتاب روشن کرد ری ...چه طور بهت گیدت_خو 

ان باشم تا اجازه بدن   یپ ی بخش و  ی همه پول دادم که تو   نیداره ا ما ی_محض اطالع لبتاب من حکم همون تبلتو داره حالت خودکار هواپلیدن

 لب تاب روشن کنم 

 خلوته نجایو ا رسنیبهمون م نقدریپس بگو چرا ا دمیکش یهوف

 نه؟ ای  نمیبب لممو یف ید ی_اجازه ملیدن

 دم ی_بفرما اجازه م

  نی شدم پروازمون شب افتاده بود به خاطرهم ره یخ رون یبه ب مایهواپ ی چپ چپ نگام کرد که با خنده رومو ازش گرفتمو از پنجره کوچولو  لیدن

 نم یابرارو بب  ونمتیاحتماال روز شده و م  نه یپروازمون بش یوقت  لیابرا اصال معلوم نبودن اما طبق گفته دن

هم بهم نگاه کرد بعد  ل یزدمو از دستش گرفتم دن ی که داده بودم لبخند یشد با اومدن مهماندار و سفارش   دنشید لمیدوباره مشغول ف لیدن

 اخم کرد  کم یاز رفتن مهماندار به سمتم برگشت و 

 ؟ یمنم سفارش نداد یدوست دارم چرا برا  ی لیخ ی بستن یدونی_تو که م لیدن

 گفتم:  ش ینگاه کردم بدون توجه به لحن عصب می لذت به بستن با

 سفارش بده  ی _به من چه خودت زبون دار 
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  تونمینم  رویکس یمن دهن  دونستی کرد خوب م  ی ازم گرفتو قاشقو دهن روی ظرف بستن زدمیکه م   یحرص بهم نگاه کرد بعد طبق همون حدس  با

قاشق از   هی که یکرد نگاشو ازم گرفت درحال ن ییبا حرص بهش نگاه کردم که ابروهاشو باال پا رمیسش بگازش پ تونستم ی نم ینطور یبخورم ا

 هیواکنشش چ نم یشد با لذت بهش نگاه کردم بب  رهیخ تورشیبه مان بردیم  اشبه سمت لب روی بستن

 بهش زدمو گفتم:  ی فشار داد بعد به سمتم برگشت لبخند حرص درار  کم یشد قاشقو  ی طور  هی افشیق کهو ی یقورت دادن بستن با

 تا حاال نخوردم  هیتند چه مزه ا یبستن نمیبب خواستم ی ه؟می_چ

  شتریب ن یبود به خاطرهم هیدرواقع ماله ترک  مای هواپ  نیبه سمتمون اومد ا ستی ن یرانیکه معلوم بود ا ی از مهماندارهارو صدا زد دختر  یکی لیدن

 هم توشون بود  یرانیبودن اما ا ی ا ه یش ترکمهماندارها 

 به دختره گفت که من متوجه نشدم بعد از رفتن مهماندار بهش نگاه کردم ی ز یچ یبه زبون ترک  لیدن

 ؟ ی بهش گفت ی_چ 

 دختره نفهم   رسمیبرسه حسابتو م نینداره...بذار پام به زم  ی_به تو ربطلیدن

کار فقط   چی کار کنه؟ه یچ  تونستیکردمو رومو ازش گرفتم مثال م ی با حرص بهم نگاه کنه خنده ا شتریبراش درآوردم که باعث شد ب یزبون

 کنه  دیبلده تهد

 بهم نگاه کنه  ل یبلند شدم که باعث شد دن م یصندل یرو   از

 _کجا؟ لیدن

 _خونه آقا شجاع برو اونور  

 سرجات ترنم  نی_بشلیدن

 رسام من ت ی_ترنم خودت

مجبور بودم سرمو   افشیق دنید ی برا ستادیروبه روم ا  یبلند شد وقت شیصندل  یهم فشار داد از رو  یبا حرص بهم نگاه کردو لباشو رو  لیدن

   رمیباال بگ

 ی شور یدستاتم خوب م یگردیزود برم ی ر ی_زود ملیدن

 ؟ یکنیم حتمینص  ی _مگه دختربچم که دار 

 نه یبه خاطرهم یآبو باز نکن  ینکنه بترس   گم ی_ملیدن

 رفتم....  ییبهش رفتمو به سمت دستشو  ی غره ا چشم
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بار   هیدر اومد چشمام گرد شد به سمت در برگشتم قفلشو تکون دادم اما باز نشد  ک یت ی شستن دستم بودم که احساس کردم صدا درحال

 کنم یم ی بود من احساس خفگ کی کوچ جان ینه ا ی نداشت ضربان قلبم باال رفت وا یا   دهیتکونش دادم بازهم فا گهید

 صدامو بشنوه  یکیزدم تا حداقل  در

 ست؟ یاونجا ن  ی_کس  

 راحت شد  المی چشمام گرد شد اما به جاش خ لیدن ی صدا دنیبا شن کهوی

 اومده؟ شیپ ی_چرا هست...مشکللیدن

 شهی باز کن باز نم  ؟درو ییتو  لی_دن

 من ترنمم  ستم ی ن لی_من که دنلیدن

 پسره مزخرف  دادیم لیحرف خودمو به خودم تحو  گرفتیکه بهش زده بودمو م یانتقام حرف داشت

 : دمیحرص غر  با

 درو باز کن  نیا لی_دن

 کنم یم  دایپ لتونویدن نمیمن ترنمم بذار برم بب ستم ی ن لیگفتم که دن ی_خانوم اشتباه گرفت لیدن

 یبهش گفتم ترنم خودت یکه بهش زده بودم افتادم وقت یحرف ادی کهویچشمام گرد شد  شدی قدماش که داشت از در دور م یصدا دن یشن با

 رهی انتقام ازم بگ خواست یکار کنم م یخاک تو سرم شد حاال چ  یوا

 صداش متوقف شدم   دنیدوباره در بزنم که با شن خواستم 

 ره یازت بگ رو یکه به خوردش داد یتند  یانتقام بستن  خوادیکردم گفت بذار همون تو بمونه حقشه فکر کنم م دایپ لتونوی_خانوم دنلیدن

 که یکوچ یلی خ نجایا شمیتنگ نفس م نجا یمن ا  تویمسخره باز  نیتموم کن ا  لیدرو دن ن ی_باز کن ا

صداتو   یکس    ادیز   یداد کن غویهم ج نجا یدرضمن من ترنمم خانوم ا یاز دستش داد  یدر آورد ی خودت بچه باز  یداشت  ی_جا به اون خوبلیدن

 زحمت نکش دنتی نفس کش یبذار برا ی دار  یانرژ  یهرچ  شنوهینم

 گفتم:   یناله مانند یبا صدا شه یبرام کمتر م  ژن یهرلحظه داره اکس  کردمیزدم احساس م  نمی به قفسه س یچنگ

 _باز...کن...درو 
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در   کی ت یکه همون لحظه صدا نییبه در زدمو سر خوردم پا ی هم بسته شدو نفس نفس زدم محکم مشت یچشمام رو  دمیازش نشن  ییصدا

مرگو   رهیم  یاهیصدا زد احساس کردم چشمام داره س گرو ید یکی عیبه پاش زدمو نفس نفس زدم دختره سر  ی مهماندار چنگ  دنیاومد با د

 دم یدیچشمام م  ی داشتم جلو 

 در دراز کشوند  ی تنش معلوم بود که مهمانداره منو جلو  فرمیونیآورد از  رون یب ییاز دستشو   یسخت  پسره اومد منو به هی

 فکر کنم آسم داره  دی_فورا همراهشو صدا بزن

که با عجله   لیچشمم به دن زدمیتند تند نفس نفس م شدو یبازو بسته م یصورتم قرار گرفت چشمام به سخت  ی جلو  ژن یدستگاه اکس هی عیسر 

صورتم   ی از رو  ژنویپسررو کنار زدو ماسک اکس  عیدوباره برگشت سر  هیعقب گرد کرد بعد از چند ثان عیبه سمتمون اومده بود افتاد سر 

 هم بسته شد    یمنو به خودش چسبوند چشمام رو  لیجلو آورد بعد از چند افشره نفسم باال اومد دن  مویبرداشت اسپر 

 ترسا  دی...ببخش ی آسم دار   دونستمی_شرمندم...شرمندم نملیدن

دستشو   لیدن زدمینفس نفس م  کمینشوند رومو ازش گرفتم هنوز  یصندل یبرد منو رو  مون یبلند کردو به سمت صندل نی زم  یمنو از رو  لیدن

 د یموهاش کش ی تو  یدستشو پس زدم اونم کالفه دست یسمت صورتم آورد اما با دلخور 

 اتفاق افتاد واقعا شرمندم  ن یچه طور ا مدونیندارن؟نم ی _آقا خانومتون مشکل

 دی بر  دیتونیم  ستی ن ی_مشکللیدن

 دی خبرمون کن  دیالزم داشت ی ز ی_چ

شد   نم یسکوت باشه و هم  خواستمیبشنوم فقط م روی کس یخواستم صدا ینم ی بشنوم حت لویدن یصدا   خواستمیهم بستم نم  یرو   چشمامو

 هم گرم شدو از هوش رفتم  ی چشمام رو 

 

 

 ............................. 

  نطور ینکردم چون اصال حوصله نداشتم بذار هم  سم ی بلند خ یخشک کردن موها  ی برا یرفتم تالش    رونیلباسام از اتاقم ب دنیاز پوش بعد

 کشه یم  یداره باز چه نقشه ا  نمیبب لیدن شیبهتره برم پ شهی باشه خودش خشک م

کرد بهم گفت که اصال خبر نداشته که من آسم داشتم و چون مهماندار بهش   یازم معذرت خواه یلیخ لیدن  ما یاز اون اتفاق داخل هواپ بعد

  دمیدیچشماشو م ی تو  یواقعا شرمندگ  دوینازمو کش  یلی چون خ کنهیم دایپ مویو اسپر  گردهیم  فمویک ی تو  رهیم  ن یگفته بود به خاطرهم

 کنه یداد که جبرانش م قول اونم بهم   دمشیبخش
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  شدیاومد که باعث م ی هم م گهیپسر د هی یصدا   لیدن یعالوه بر صدا  زدیحرف م یکیشدم که داشت با  لیرفتم متوجه دن  نییپله ها که پا از

 بهم نگفته بود  می امروز مهمون دار  نکه یدرباره ا ی ز یچ  لیتعجب بکنم اخه دن

  یوقت یبزرگ و سرسبز و واقعا خوشگل که حساب یلیخ یال یو  هی میآقازاده بود  یال یو  ی که پروازمون نشسته بود و االن تو  شد یم  یساعت  سه

 واردش شدم حز کردم  

همه باور کردن که منم البته هنوز نامه پزشک   یمن جا زده بودن تا حدود یکه به جا ی رفته بود جسد شیپ یعال لیدن یبه دونه نقشه ها دونه

  ی که برا یدیجد  ی سرش گرم نقشه ها یحساب ن یافته به خاطرهم ینم یکه اتفاق دونستیراحت بود م  الشیخ  لیبود هرچند دن ومدهین ینونقا

 دمن داشت بو 

 ؟ یچ  یعنی ن ی_خب الیدن

 پرفروش چاپ کنن  یمجله ها  ی تو  میدونه بلکه چندتا عکسشو بد هیالبته نه  می پوستر درست کن هی دیبا یعنی_

 م یشرکت معتبر حرف بزن هیبا  دیبا شهی که نم ینطور یبشه ا ی بزرگ  نگ یمدل خوامی_من ملیدن

 خوادیم  هیسرما  یکل ی کن  غیبراش تبل دیما بشه با نگیکه مدل م ییخوایدارم بعد اونا بگن خب ما م نگیمن مدل ی بگ ینجور یکه هم شهی _خب نم

  ول یا  نداختیمنو راه م  یداشت کارا دهیبه سمتم برگشتن پس هنوز از راه نرس نمشیو اون پسره که تازه تونسته بودم بب لیاومدن من دن با

 خوشم اومد 

چرا   نیا یچ  یعنی  ومدیچشماش زده شد که اصال ازش خوشم ن ی تو  ی ز یبرانگ نی به سرتاپام نگاه کرد برق تحس دی ابروش باال پر  هی دنمیبا د پسره

 کنه؟ ینگام م یر نطو یداره ا

 ز؟ ی همه چ یکورت کنم پسره ب ای ی کنیم شی_درو 

 بکنه  ی هم تک خنده ا لیبرگشت که باعث شد دن ل یکه زده بودم جا خورد با تعجب به سمت دن یاز حرف پسره

 بهش نگاه بکنه واکنش نشون بده؟  یبشه؟هرکس   نگ یمدل ینطور یا خوادیم  نی_ا

قبل از پرواز از   لیکه دن یفیاون همه تعر  نه یبب کنهیداره نگات م نیدختره خنگ ا گهیخب داره راست م دمی که زد خجالت کش یاز حرف کمی

 داره:(   د ینه که االن فهم ایداره  ت یپشت تلفن از من کرد واقع

 گفتم:  ینشستم خودمو از تکوتا ننداختم با لحن طلبکارانه ا لیدن ی مبل کنار  یرو 

 نشدم  نگیل_فعال که مد

 ی و عکس العمل نشون ند ینش   تیاذ  ینکن یاون برداشت  نویکه از نگاه ا نهیشدن ا نگیاز مراحل مدل یکی_



 یاسالم  نگیآقازاده و مدل ی دروغ ها

26 
 

 باال دادو به سمت پسره برگشت   ییبه نشونه آره تکون دادو بهم نگاه کرد بعد ابرو  ی سر  دمیکه د  گهیم یاون چ   نمیبرگشتم بب ل یسمت دن به

 لباس باز تن کنن؟  د یبا شون یا اری_ماز لیدن

 گفت:  ارهیبودم اسمش ماز  دهی همون پسره که فهم دمیخجالت کش  کمی

 ؟ ی ش ی م یرتیغ  هیداره...چ یبه خودتون بستگ نشیا گهی_دار یماز 

 اخم کرد کمی لیدن

 اجازه بدم لباس... ییخوایم  یعنی شه یاالن زن من محسوب م نیخب ا یچ  یعنی_لیدن

 وسط حرفشو گفتم:  دمیبرگشتم پر  لیبه سمت دن دویابروم باال پر  هی

 ست ی ن نمون یب یچیه  ستمیزنت ن  ی...منکه واقعنه یسور  یرفته همه چ  ادتی_نکنه 

 خونن یمن م رت یاز غ نارو یکه خبر ندارن همه ا انم یاطراف  دوننیاما خونوادم که نم  میدونی منو تو م نوی_الیدن

 شده  نگیبفهمن که عروسشون مدل ستی ن ی از یاوناهم ن هیخونوادت بفهمن کاف نیبفهمن هم  انت یاطراف ست ی_قرار نار یماز 

 د یکش یپوف لیدن

 برداشتم   ی چه جو  کهوی_منم لیدن

 برگشتمو گفتم:  ار یاخم داشت به سمت ماز  کمیهنوز  لیاما دن میکرد  یتک خنده ا  ار یماز  همراهه

 مگه نه؟ دی اون دسته از لباسا بشم فکر کنم خوب منظورمو بفهم نگ یمدل  خوامیمن نم ار ی_آقا ماز 

 گفت:   دادیبه نشونه آره تکون م  ی سر  که یباال داد بعد درحال ییبه سمتم برگشت ابرو  ار یماز 

   نیگ یم یچ  فهمم ی_بله مار یماز 

  یعسل زی م ینگاهشو ازم گرفتو کنترل رو  کنمی هش نگاه مدارم ب دید یوقت کنهیداره بهم نگاه م  دمیبرگشتم که د لیگفتمو به سمت دن یا خوبه

 گفت: کردیروشن م ونویز یتلو  کهیروبه روشو برداشت بعد درحال

 ی و راه بر  ی رفتار کن نایا  نیع  دینگاه کن با لمارو یف نی_الیدن

ذوق زده شده بودم اما   یاز اونا کل یکی قرار بود منم بشم  نکهیزدم از ا ی بود دادم ناخواسته لبخند محو  لمیف ی که تو  ییها  نگیبه مدل توجهمو

 برگشتم  لیکردمو به سمت دن یاخم  رفتمیاونا راه م ن یع  دیافتادم که با  نیا ادی یوقت

 راه برم؟  نایا  نیع دیبا  نه ینکنه منظورت ا نمیبب سا ی_وا
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 ؟ ی راه بر  یچه طور  ییخوای_نه پ...پس ملیدن

 توهم  دمیکش  یحساب اخمامو 

 مسابقات بشم  نگیکه مدل ستی...قرار نخودی_ب

 گذاشتو به سمتم برگشت  زی م  یپاشو رو  یرو   یتخته شاست ارهمیکرد ماز  ارینگاه به ماز  هی دویکش یپوف لیدن

 ی از اعتقاداتتو کنار بذار  ی لیخ دیکار با  نیا ی تو  ییایم  یوقت ن ی_ببار یماز 

  ی اونم با لباس ها ن یپوسترو عکسا باشم هم ی تو  یعاد نگ یمدل هی خوامیراه برم بعد همه نگاهم کنن...من فقط م  ینطور یا  ستمی_من حاظر ن

 باز  یلینه خ دهیپوش

 باشن  یاسالم نگیمدل  خوانیم  شون ی_آها الیدن

 د ی موهاش کش ی تو  ی دست یحرص بهش نگاه کردم که عصب با

 ل یدن شهیسخت م   یلی کارمون خ ینطور ی_اار یماز 

 شم ی...من فقط اسپانسر مالاریماز  گهیکه خودش م  یهرچ _لیدن

 شه یهامون چندبرابر م  نهیهز  ینطور ی_اار یماز 

 برگشتو گفت: ار یکه با اخم به سمت ماز  دی صورتم د ی تو  یچ  دونمیبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد نم لیدن

 کنم یهرچه قدر که باشه پرداخت م  نشیهز  ست ی_مهم نلیدن

کس بهم دست   چیکه تا حاال از ه  ی بهم دست داد حس  لیاز طرف دن یخاص   تیاحساس حما دیلحظه قلبم لرز   هی یانداختم برا ن ییپا سرمو

 داشت ینداده بود چه قدر حس خوب

 گفتم:  ی فیبود با لحن ضع نیی که سرم پا همونطور 

 _لطفا با شال 

 به سمتم برگشت چشماش گرد شده بود  ار یماز  کهوی

 ؟ یپوشش سر هم داشته باش  ییخوای شال؟م ؟بایگفت  ی_چ ار یماز 

 بشم که ییاروپا نگ ی مدل خوامی_نم

 کار؟ یچ   خوانیم  یاسالم  نگیمدل هیترک  ی اخه تو  یچ  ی عنی نی_آقا اار یماز 
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 یمن عصبان ی داره کم کم از حرفا نهیاخماش ا  نیا  ینه نکنه معن  یوا  دهی توهم کش ظیاخماشو غل دمیبرگشتم که د ل یسمت دن به

 ی همه چ  ر یبزنه ز  کهوی شه؟نکنه یم

 ه ینشدن نکاریا  گفتمیوگرنه از همون اول م لیدن یبهم نگفته بود نارو ی_تو اار یماز 

 مواردارو به من نگفته بود  نی_چون از اول الیدن

 نزده بودم یدربارش اصال حرف گفتیانداختم راست م  ن ییپا سرمو

 ؟ یبهم نگفت  ی ز ی_چرا از همون اول چ لیدن

 ی بش   مون یپش دمی ترسی_م

 که کمکت کنم احمق  شدمیم  بیترغ  شتر یب ینطور یمون؟ای_پشلیدن

شد که باعث شد ناخواسته به روش   جادیچشماش ا ی تو  ی درخشش خاص  م یگرد شده به سمتش برگشت یبا چشما  ار یهمراهه ماز  همزمان

 بزنم   ی لبخند محو 

 نباش  ی ز ی_تا تهش پشتتم نگران چلیدن

 گفت:   عیسر  ل یخواست دوباره اعتراض کنه که دن ار یماز 

 دم یبهت م یپول خوب یکارتو بکن  یتونیها م  تیمحدود   نیبا ا یباش  یکارت حرفه ا ی تو اگه واقعا تو  اری_ماز لیدن

 شه؟ یم  ادیکارا و حجم فشار رومون چه قدر ز  یدونی م ستی_بحث پولش نار یماز 

 ن ی کمک بخوام هم گهید یکی از  شمیمجبور م   یمرد هم پشتشم تو کمکم نکن  هی نهیمن بهش قول دادم و ع ست ی_مهم نلیدن

دارم   یادیمن چون فقر محبت داشتم ز  ایخودش نداشت  یرو  ییهمه فشارو به تنها ن یگلوم نشسته بود قلبم تحمل حجم ا خیب یبد بغض

 بود  ادیز  لیمحبت دن نیواقعا حجم ا دمیشا ا ی کنمیبزرگش م

 م یکن  ی_باشه پس از فردا کارامونو شروع مار یماز 

  م ی کنیامروز شروع م  نیاس از هم   ازدهیاالن که ساعت   میبر  شیسرعت پ ت یبا نها خوامی_ملیدن

 با چند نفر هماهنگ کنم امروز فکر نکنم بتونم  دی_باار یماز 

 از اون دوتا بلند شدم ت یهم بلند شد منم به طبع لی نگذاشت د فش یک ی تو  الشویمبل بلند شدو وسا  یاز رو  ار یماز 

 گهیراحت باشه د المی_خلیدن
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 منم تا تهش هستم  قی تخت رف التی_خار یماز 

 بهم زد  یهم بعد از بستن در به سمتم برگشتو چشمک لیکردو رفت دن ی ازم خدافس  ار یلبام نشست ماز  ی رو  ی محو  لبخند

 گشنشه  ؟آقاتون یبرامون درست کن  ی ز یچ هی ییخواینم ی_خب خانوم قالبلیدن

 ستادیبه سمتم اومدو روبه روم ا لیچپ چپ نگاهش کنم کم نکرد دن نکهی از ا ی ز یازش خجالت بکشم اما چ کم یکه باعث شد  دیخند بعد

 تم یاسپانسر مال  گمیم یوقت  دهیبهم دست م یحس غرور خاص  هی_لیدن

 انداختم  ن ییپا سرمو

 ی اسالم  نگیمدل  هی ی_اسپانسر ماللیدن

رنگ خوشرنگش گردوندم اونم    یطوس  یچشما  ی شد چشمامو تو  رهیسرمو باال آورد به چشمام خ یبه سمت چونم بردو به آروم دستشو

 گم کرده یچ  دمیفهم ی اما نم گشت یم ی ز یچشمام دنبال چ  ی داشت تو 

 ی نر  رونی بدون اجازم ب خوامیاما ازت م  ی ستین یزندون  نجای_ترسا الیدن

 کجا برم؟  ییخوای شناسم م یمن رویی _من که جا

 ی عوض کن ییحالو هوا هی  ی بر  ییمثال بخوا دونمی_نملیدن

 دستاش گرفت   ی تو  نشوییچونم برداشت دستشو سمت شالم بردو پا ریاز ز  دستشو

 تو... یست ی ن یپرورشگاه ی بر ی ترنم خ گهینره تو د ادتی_لیدن

 وسط حرفشو گفتم:  دمیپر 

 _ترسا شادمانم 

 دستاش بود  ی شال تو  یتکون داد هنوز نگاهش رو  دییبه نشونه تا ی سر  لیدن

 همون ترسا ماهرو  ای_

  یرفت حس ضعف خاص  یلیو  یلیته قلبم سرخورد افتاد قلبم ق ی ز یچ هیچرا اما احساس کردم  دونمیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد نم لیدن

 بود لیلتش نگاه دنع دونستمی شدم اما م ینطور یچرا ا  دونستمی بهم دست داده بود نم

 _آره...ترسا ماهرو لیدن
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از سمتش    تیمحبت و حما نیبا کوچکتر  دیدملو بهش ببازم نبا دیهم بسته شد من نبا  یشاملو ول کردو از کنارم رد شد چشمام رو  لیدن

دارم   کنم یدرعوضش منم دارم براش کار م کنهیمن نشده که داره کمکم م  یاز خودم ضعف نشون بدم اونکه عاشق چشم و ابرو   ینطور یا

 مثل دوست داشتن  ی ز یچ یکاراشو بذارم پا نیا  دیپس نبا کنمیم ی باز  خوادویکه ازم م یینقش ها

چون منو اون که   ستم ی من که واقعا ترسا ماهرو ن  هیسور   نایهمه ا ادیخوشش ب یمثل اون از منه پرورشگاه ی دوست داشتن اونم پسر  هه

   میازدواج نکرد

 

 

 ..............سه ماه بعد................. 

  گهیم یاون چ  نه یبرگشت بب اریکرد بعد به سمت ماز   یبه سرتاپام نگاه لیدن  ستادمیا  اریو ماز  لیدن یاومدمو روبه رو  رونی حرص از اتاق ب با

 چشماش برداشت  یداشت از رو  ی نتیجنبه ز  شتریکه ب شویپاتر  ی هر  نکیهم ع ار یماز 

از لباس   دیبا کشیبه لطف قد بلندش و کمربار  ست یبراش مناسب ن ادیمدل لباس ها هم ز   نیا ادی م یلیروشن به صورتش خ ی _رنگ هاار یماز 

 کنه یکه مدلشو قبال بهتون نشون دادمو استفاده م ییهم پالتوها یزمستون ی لباس ها یو دکلته بلند استفاده کنه برا یمثل ماکس   ییها

  نیپونزدهم نیا  شعور ی پسره ب دیخندیم دمیخندش گرفته بود با افمیق دنیشتم که اونم به سمتم برگشت با دبرگ لیحرص به سمت دن با

 بود که من عوض کرده بودم  یلباس 

 گفتو بپوش  اریکه ماز  یی...برو همونازمی_برو عز لیدن

 ؟ یگفت یاز همون اول م  یمردی_م

 یبه طراحت بگ دیبا نویا گهی_دلیدن

 گرفتو گفت:  لیلبتابو به سمت دن تور یحرفا مان نیبدون توجه به ا ار یاشاره کرد ماز   کردیکه داشت با لب تابش کار م ار یبا سر به ماز  بعد

   دمیم  ینترنتیاالن سفارش ا  نیهم  کنن یتنش محشر م ی مدل لباسا تو  ن یا لیدن ن ی_ببار یماز 

 د یکش یپوف لیدن

 منم بکن  بی ج تیرعا کم ی_پسر خب لیدن

دستمو سمت   یاز مبل ها نشستم بعد با لوند ی کی یمن بخندم و اون حرص بخوره رو  نبار ینگاه کرد که باعث شد ا ار یچپ چپ به ماز  بعد

 توجه کردم زدیحرف م کردویم پیکه داشت تند تند تا اریبه ماز  خوردمی قورت ازش م هیداشتم  کهیبردم درحال زی م  یشربت رو  وانیل
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  رسنی م  گهیساعت د هیلباس هم تا  یطراح   می صحنه...عکس بردارها و ت یطراح  م ی...تگرشی_آراار یماز 

 ادامه داد:  اورد ینگاهشو باال م تور یاز پشت مان کهیدرحال بعد

 ی ش یفشن مد م  یمجله ها تریکم کم سرت ی _دار ار یماز 

هنگفت قرار بود متقبل بشه براش مهم نبود بهتر   ی ها نه یهز  نهمه یا  نکهیبود انگار از ا یهم راض  ل یبرگشتم دن لیزدمو به سمت دن  یلبخند

 زنه یغرهم نم ینطور یا

  ب یمذاکره ترت ی برا  می ت هیاصال هم   دادی خودش انجام م غویمثل تبل ییداده بود خودشم طراح ارشد بود و کارها ل یتشک یحرفه ا  م یت هی ار یماز 

 اونا زنگ بزنن نه ما  دینداد معتقد بود با ی همکار  شنهاد ی هم پ یشرکت  چ ینداد به ه

بهمون داده شد از   شنهادیپ ی کل دهیشد چون به ماه نکش  لیتبد تیاما خب حرفش به واقع میبود ار یاعتقاد ماز   نینگران ا کم ی لیدن منو

به   دمیرسیخودم م  ی به آرزو  من کم کم داشتم  م یبزرگو هم جلب کن یباالخره نظر شرکت ها م یتونست نکهیتا ا میها شروع کرد زه یهمون ر 

 هیو ستاره ترک  مبش  نگی مدل نکهیا

و   اوردمیدر م  د یکه با ییاداها ی صورتم حت شی آرا ارمیرنگ در ب هیطرح و  هیمجبور بودم موهامو به  غیهر تبل  ی برا دمیکش  یادیز   یها  یسخت

آرومم   لیها حضور گرم دن یها و سخت  یخستگ نی هم  نیواقعا برام سخت و طاقت فرسا بود اما ح   گرفتمیم  دیعکسا با ی که تو  ییژست ها

 حضورش   یحرفاش و حت  شلبخندها کردیم

درست کردم به   اریخودمو ماز  یدرست کردم دوتا نسکافه هم برا لویمبل بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم نسکافه مخصوص دن یرو   از

گذاشتم همون لحظه هم    زی م ی درش آوردم رو  خچالیزدمو از   یلبخند دنشیمونده که با د  روزید کی از ک  ی ز یچ نم ی رفتم بب خچالیسمت 

 شده  دایبه مشامش خورده بود که سروکلش پ ک یک  ی بو  تما وارد آشپزخونه شد ح لیدن

 نگ یوقت بر نخوره خانوم مدل هی_به کالستون لیدن

روش گذاشت بعد با   دویخر  جده یهم شمع ه ی الک  یطور   نی هم رهیتولد بگ کیبه سرش ک  زنهیم  کهوی لیدن روزیگذاشتم د ز یم  یتا ظرف رو  سه

   میمشغول خوردن شد  مویگرفتن شمعارو فوت کرد لمیو عکس و ف ی مسخره باز  یکل

 ل یدن گمی تو نگران نباش...م خورهی_نه نم

 گفت:  زدیم  خونکی س کی ک یداشت به خامه رو  کهیدرحال لیدن

   لی_جانه دنلیدن

  شدیم دتریشد  دویشد  لیدن دنیکه هربار با د  یاومد حس   ی ازش خوشم م دایکه جد  یهمون حس قشنگ ازم باال رفت حس دوست داشتن  باز

 شه یم  شتر یمن بهش ب یوابستگ رهیداره جلوتر م یهرچ  کردمیاما احساس م  میدرسته فقط سه ماهو چند روز بود که باهم بود
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 نباشه  یدرمقابلش عدد کنه یمن م  یکه برا ییها نهیهز  نیهست که ا ادیز ارث پدربزرگش بهش قراره برسه اونقدر ز که ا یبودم پول دهیفهم

و   کنهیاون داره به خاطر خودم کمکم م  ستین نطور یکه ا کردمیآروم م   نیاما بعد خودمو با ا  شدی موضوع حالم بد م نیافتادن ا ادیبا به  هربار

 ن ی انتظار داره که منم بهش کمک کنم هم ن یب نیا

فرشته    شمینبود بگه تو آرزو کن من م  ی کنه کس  تمینبود پشتم باشه و حما یداشتم کس  یادیز   یسالم بود فقر محبت  جدهیبودم ه بچه

کم برآورده شدن  که ح ی بود هم پناهم و هم اسپانسرم هم اون فرشته ا  می بودم هم حام دهید لیدن ی اما حاال همشو تو   کنمیبرآوردش م

 آرزوهامو داشت 

 _ترسا؟ لیدن

اتفاق    نیوقتا ا یلی جا نخوردم خ نمون یب یکیهمه نزد ن یاز ا ستادهیا می قدم هی  ی تو  دمیبه سمتش برگشتم که د ل یاسمم از زبون دن دن یشن با

 شدم ی غرق م االتمیفکرو خ ی تو  ی نطور یوقتها ا  یلی افتاد چون من خ ی م نمون یب

 شده؟  ی ز ی_چلیدن

 _نه...خوبم

شدو باعث شد به   جاد یتنم ا ی تو  یفیدستام لرزش خف یرو  لیخودمو پسرا ببرم که با قرار گرفتن دست دن یشدم تا برا  ک یک  دنیبر  مشغول 

 گرمو قشنگش گوش بدم ی صدا

 _اول قصمون لیدن

 ایخواب و رو  هی مثل

 ی تو مال من گهید کنم یم حس

 ی پرواز تو دوتا بال من واسه

 ی که کنارم ی از وقت کنم یم حس

 م یدل بکن گه یاز همد  می تونیتو نم منو

 ی بپر  یبال دادم که بتون بهت

 بشم  ون یکه بهت مد  یکرد ی ممنونتم کار   آره

 م یباهم پرواز کن ایب

  ییبال پرواز تو  ییبال پرواز تو  پرمیم  من
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درواقع  دادی گرمش روحمو نوازش م ینبود که صدا  ی بار  نی اول ن یا خوندی وقتها م یلیسمتش برگشتم همزمان اون هم به سمتم برگشت خ به

   ساختیهم آهنگ م خوندی هم م  کردیم ک یکار موز  لیدن

  کردیاشاره م  کی داشت به ک کهیبعد درحال رمیچنگال به سمتم گرفت که باعث شد از دستش بگ  هیبرداشت  ز یم  یاز رو   کوی ظرف ک لیدن

 گفت: 

 بزرگ باشه   حای_ترجلیدن

از   کهیت هیمن   نه یبرداشتو باهاش ع گهیچنگال د هیبا چنگال به سمت دهنش بردم که اونم با خنده خورد   کوی از ک  کمیزدمو  ی محو  لبخند

 بود یخوردم اووم چه قدر مزش عال کویک  نیو خوشمزه تر  نی تر  نیر یخوردم احساس کردم ش  یبه سمت دهنم آورد وقت کویک

 بعدنمون  یبرا خچال ی ی بذار تو  شوی_بقلیدن

طبق اون   یهم که انگار همه چ  ار یبه سمتشون رفتم ماز  کی فنجون نسکافرو بردو پشت سرش منم با بشقاب ک ین یهم س  لیفتم دنگ  یا باشه

 زد  ی ها لبخند یخوردن دنیبا د خواست یبود که م ی ز یچ

   خواستم یم گهید  زی چ هیکاش از خدا  ول ی_اار یماز 

 گفت:  یبا لحن بامزه ا  ار یماز  نهیبش نکهیقبل از ا لیدن

 قابلتونو نداره  گم یواال بازم م  گهیببخش د ون ی لیم ست یامروز شد ب  یتمام حساب ها گمیم یکن یداداش چون اصرار م لی_دن

 باحال شده بود یلیخ  اریمبل نشست خندم گرفته بود لحن ماز  یرو  یالیخ یبا ب لیدن

   دم یبهت نم یست ی ن ی_باشه چون راض لیدن

 د یزدو خند ی هم روبه من چشمک ل یکرد دن ی تک خنده ا ار یماز 

 یاسالم  نگیتار مو مدل هی ی_فدالیدن

 کرده بود  ویاسم س  نیبا ا لشیموبا ی اسممو تو  ی حت ی اسالم نگ یمدل  گفتیبهم م  یکرده بود ه وونمیبابا د  یچپ نگاهش کردم ا چپ

 دمینال یبلند شد با کالفگ ار یماز  دمی کش یهوف م یاف اف هرسه مون بهم نگاه کرد  یصدا دن یشن با

 _باز شروع شد 

 دردسرهارو هم داره  ن یشدن ا نگی_مدللیدن
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 ................................. 

روبه موت بودم  ادیآب دهنمو قورت دادم از استرس ز  کردیم یتوهم رانندگ  یاما اخما ی برگشتم که داشت با خونسرد لیبه سمت دن ینگران با

 شه ینم  ینطور یا رمیآرامش بگ  دیکم باال اومدم گذاشتمو چشمامو بستم باش  یدستمو رو 

 افته نگران نباش ینم یاتفاق  چی_هلیدن

  یچشمام رو  یبهش داد با آرامش خاص   یفیگرمش فشار خف یدستا ی دستمو گرفتو تو  یبه آروم دمیباز کردمو بهش نگاه کردم که د چشمامو

 هم بسته شد 

 

 رات ی اون نگاه گ با

 قلبم  ی تو  یجا داد خودتو

 شد که  یچ  دونمینم

 عاشقت کم کم   شدم

 وونه یمنه د دونهیم  خدا

 شه یآروم نم  دلم

 لحظه  هی نمت ینب

 حال خوبم  نیا  آره

 ارزه   یم  ایهمه دن به

 ی حال دلو بد کرد یکرد  عاشقم

 وونه یآخه دست توهه قلقه دله د ال یخیب

 یبه پا کرد یش ی؟آتیکار کرد یچ  تو

 تو جا مونده  شی که پ یدل رهیگ یم ینباش   یدونیم
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 بهم زد   یزدمو به سمتش برگشتم که اونم به سمتم برگشتو چشمک  ی لبخند محو  ناخواسته

 بود ی_اتفاقلیدن

باهم   لیکه منو دن  شدیم  یسال هیشکم باال اومدم گذاشتم  ی آوردمو رو   رونیگرمش ب یدستا  ی از تو   لمیکردم دستمو برخالف م  یخنده ا تک

لباس باز   هیکه  شد یبهم داده م یاردیلیم شنهادیپ نکهیبا وجود ا دادن یم شنهادیشده بودم از همه جا بهم پ  خواستمی که م ی من کس  میبود

  یاگه قرار باشه کل یبذارم حت  رپایاعتقاداتمو ز   خواستمی موضوع کنار اومده بود نم  نیهم با ا اریماز  کردمیوجه قبول نم چی به ه ا کنم ام غیتبل

 بدن  بهم پول 

  یبا پوال  خواست ی که دلم م یداشتم هرچ   نی جدا داشتم پول داشتم ماش ی پولدار شده بودم خودم حساب بانک ی آدما  نیمنم ع  گهید حاال

  ل یکه دن ییبودم با پوال ار یو ماز  لیدن یها  ی ر یگی پ ون یسال اتفاق افتاده باشه همشم مد ه یدر عرض  نایکه همه ا شد یباورم نم  دمیخر یخودم م

 م ی خواست یبره که ما م ش یپ یاون جور  قا یشده بود همه کارها دق اعث ب کردیخرج م

  نیبد شده بود به خاطرهم  کمیحال پدربزرگش  یاز طرف کردمیم یداده بودمو عمل لیکه به دن ییوقتش بود که منم قوال رانیا میبود برگشته

 باز مجبور به دروغ شد  لیدن

ماجرارو باور   یطور  هی ز یاسمشو گذاشته بود دن ل یاالن دن  نیشکمم بود به اصطالح که از هم  ی تو  یدخترنازو مامان هیهفت ماهه بودم  من

 بابا  زیدن گفت یچون همش م هیکرده بود انگار واقع

که    ییاز اونجا کرده اما خب یازشون مخف رو یمهم نیناراحت شدن که چرا موضوع به ا یلی به خونوادش گفت که من هفت ماهمه خ لیدن یوقت

 ان یکنه که اونا هم کوتاه ب ی دارن باعث شد کار  فی چرب زبون تشر  یادیز  شون یا

   م یستیاصال زنوشوهر ن  لیمنو دن  نکهیاز ا  میکن یم  ی نقش باز  می بفهمن دار  نکهیاز ا  میلو بر  نکه یاز ا  دمیترسیقورت دادم م یدهنمو با نگران آب

 ست ی مانتوت خوب ن ر یز  یمالفه ها   ی _استرس نداشته باش برالیدن

   رهیخنده که باعث شد خودمم خندم بگ ریزد ز  بعد

 _کوفت پسره زبون دراز 

 با تو  دونم یبشه من م شیز یبابا باش چ زیدن گم؟مراقبی_خب مگه دروغ م لیدن

مرد    نیخنده هاش قشنگ بود چه قدر برام ا  ی چه قدر صدا دیباال آوردو خند می دستشو به نشونه تسل عیباال بردم تا بزنمش که سر  دستمو

 و جذاب بود ییایرو 

 ی باش  یطوفان چ ینگران ه دینباش تا من کنارتم نبا یچی_نگران ه لیدن
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 هیخوده جنابعال ر یطوفان اطرافمون همش تقص   نیاما ا  زمیعز  د ی_ببخش

 بسپار به خودم ن یبهتر...پس کلهم اجمع گهی_خب دلیدن

 گفتم: کردمیهمون طور که داشتم شاملو درست م دمیکش یهوف

 خب حاال چه قدرمون مونده؟ یلی_خ

 هم پارک شده نیماش  زمیعز  میدیرس  ی _اگه دقت کنلیدن

 به نشونه تاسف تکون داد  ی سر  دمیگرد شده به سمتش برگشتم که د ی چشما با

 ی که گرفتمت...بدبخت دخترم که قراره تو مامانش بش تو خوشم اومد  یاز چ   فهممی من نم شیی_خدالیدن

 خاموش کرد  نویحرص بهش نگاه کردم که ماش ای

 دمش ییزا یخونوادم بعد بگ شیپ ییایب یبا شکم خال ی وقت مالفه هارو جا نذار  هی_لیدن

بردم که همون لحظه   ز یشدمو به سمتش خ   ادهیپ ن یاز ماش عیشد منم سر  ادهیپ نی از ماش  دویخند یبلند یبردم که با صدا  ز یسمتش خ  به

 بغلم کرد که باعث شد کپ کنم  عیسر 

   ی _عه عه عه زشته خانومم شما االن باردار لیدن

 بهت نشون بدم رو ی_ولم کن تا باردار 

 نکردم شون یمگه خودم جاساز  زمیعز  دمی_خودم دلیدن

از پام   ع یسر  نی به خاطرهم کردنیم تمیبلندم اذ  یکفشا دمیمنم دنبالش دو  دیازم جدا شدو دو  عیسر  دی خند یبلند ی دوباره با صدا بعد

 خنده هاش باالتر رفت  یدستم گرفته بودم دنبالش کردم که صدا  هیهردوتاشو   کهیدرشون آوردم درحال

 دیسمت فواره رفتو دورش چرخ  به

 بابا ینکن اسم ماهرو از روت برداشته بشه ا  ی کار  یش  ی م یکم کم خانوم بد ی دل آقات...دار  زیعز   یخور ی_خب چرا حرص م لیدن

 دنبالش کردم شتریزدمو ب  یغ یحرص ج با

 ی کنیترسو چرا فرار م سا ی_وا

 از جام جم بخورم  تونستم ی بود حتما نم یسخت بود حاال خوبه همش مالفه بود اگه واقع  دنیشکم واقعا دو  نیبا ا دمیکش یهوف
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شدمو به سمتش   خیدختر س  هی یصدا دن یلبه فواره نشستمو نفس نفس زدم که همون لحظه با شن ی دستمو به شکمم گرفتمو رو  یخستگ با

 برگشتم 

 د یحاال بعد دنبال هم بکن نی _بذار از راه برس

  دمیزدو به سمتش رفت و در کمال تعجب د ی دختره به سمتش برگشت کم کم لبخند محو  یصدا دن یبا شن ادیبه سمتم ب خواستیکه م  لیدن

 دختررو بغل کرد

 تنگ شده بود یتو فسقل ی_چه قدر دلم برالیدن

 سامله عه  ستی من ب  شعور یب یخودت ی_فسقل

 دلم   زیعز  ی من   یباشه تو فسقل ی_هرچ لیدن

زنوشوهر    یحاال درسته واقعن کشه یچرا بغلش کرد خجالت نم یچ  یعنیاخم کردم   کمی اومد ناخواسته   رونیب ل یبا اعتراض از تو بغل دن دختره

 :/ گرفتیشکممو م ی تو  یمالفه ها  نیحرمت ا  کردیمراعات م  دیاما با می ستین

 خواهرشم  یکنینگامون م ی دار  ینطور ی_چرا ا

 چپ چپ نگاه کرد لیجا خوردم دختره به دن یکه زد حساب یحرف از

 بشناسه   نه یب یمنو م  یکه وقت یعکس ازمون بهش نشون بد هی یعرضه نداشت  ی_حت

 د یپشت گردنش کش  یدست لیدن

 رها خواهرم هستن    شون ینکردم؟ا ی_معرفلیدن

 ییزد اما من براش چشم و ابرو  ی که پشت سرش بود بهمون لبخند لیبغلم کرد دن اطیبه روم زدو به سمتم اومد با احت یلبخند قشنگ رها

 دارم برات  یعنیکه  اومدم

 تر باشه ک یزن داداشم از خودم کوچ کردمیوقت فکرشو نم  چی دلم ه زیمنتظرت بودم عز  یلی _خرها

 االن نوزده سالشه   شون یا  نتونهیسال ب هی_لیدن

 من بزرگترم نه ی_مهم ارها

   یخونواده هست یهمون فسقل یوقت دهی_چه فالیدن

کردمو به سمت در   ی بکشه و باباشو صدا کنه بعد دنبالش کرد ناخواسته تک خنده ا یغ یرها درآورد که باعث شد رها ج  یبرا ییادا بعد

 حرکت کردم 



 یاسالم  نگیآقازاده و مدل ی دروغ ها

38 
 

 عه  د ی_وا چتونه خجالت بکش

 غلم کرد باال رفتم بغلش کردم که اونم ب  ی زدمو به سمتش رفتم از پله ها به سخت  یباشه افتاد لبخند لیمادر دن   خوردیکه م  یبه زن نگاهم 

 دلم  زیعز  ی_خوش اومد 

 _ممنون مادرجون  

 زد  ی خانومه لبخند مردونه ا دن یبا د لیو رها هم به سمتمون اومدن دن لیکه همون لحظه دن د یخند زیر   زیر  خانومه

 خانوم پدرومادرم خونن؟ ی_شمس لیدن

 گرد شد  چشمام

 زم ی_آره عز یشمس  

 دی از پله ها باال اومدو آروم دستمو گرفتو خند لیبعد رفت تو دن و

 مادرمه؟   ی_فکر کردلیدن

 کشتم یحد چاق بود من خودمو م نی_اگه مادر ما تا ارها

 دما یخانوم گزارشتو م ی نکن به شمس   ی _زبون دراز لیدن

 ؟ یخصلتو داشته باش   نیا  ی_عه مگه تو زنرها

بزرگ که   ییالیخونه و  هی می کردم باهم وارد خونشون شد یونه شد تک خنده ا وارد خ دویکش یغ یبرد که اونم ج زی به سمتش خ لیدن کهوی

 نداشت   لیاز خونه دن  یدست کم

 

از ته دلم کردمو هق هق    یاومدم ناله ا  رونیگذشتم ب  الی زدم با اون ضربه از فکروخ یغ یکردمو ج ی که به کمرم خورد از درد ناله ا یضربه ا با

 کردم

 احمق؟   ی_کر شد 

  هیدختر تنها  هیاومد سر    یسرم داد بزنه؟چه طور دلش م ینطور یاومد ا یهق هق کردم چه طور دلش م دمویگوشم زد لرز  ک یکه نزد یداد با

 مگه خودش خواهر مادر نداشت؟  اره یب ییبالها نیهمچ 
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رفتم به    واریبه سمت د  دمویخز  نیزم   یپرت بشم با وحشت رو  ن یزم یت برخوردش رو صورتم خورد که باعث شد از شد  ی تو  ی وحشتناک  یلیس

 زدم:  غیدستش نگاه کردم با وحشت ج  ی کابل تو  میس

 به دادم برسه...کمک  ی کی_نزن...توروخدا نزن...

 رفتیهرلحظه صدام باالتر م می کابل با تن نحف می س یدر پ یبرخورد پ با

ــــنی_نزن...نزن نامرد...به دادم برس ــ ــــ ــ ــ  ـ

  د یپاشو باال بردو محکم کوب سوخت یداشت م   یحساب زدمیکه م ییغایگلوم از شدت ج شدی سوزناک تر م شتروی تنم ب یهرلحظه ضربه ها رو   اما

 :دیدهن بوگندوش بردو غر  کیموهام سرمو نزد  ی چنگ زد تو  دمیکش یغ یشکمم که از دردش ج  ی تو 

 نه؟  ای ییایم  _مغور 

 دونم ینم  یچی_من...من ه

 دمیزمزمه کردمو نال لویاسم دن  یهم بستم با بغض به آروم یکردمو چشمامو رو  ی با موهام پرتم کرد که باز از درد ناله ا محکم 

 

 

 ............زمان گذشته................. 

 به نشونه آره تکون داد  ی بهم زدو سر  یبرگشتم که لبخند ل یسمت دن به

 _برو من هستم لیدن

صداش از کنار گوشم با   دنیبترسم با شن ی ز یاز چ   دیتا اون هست نبا گفتی هم بستم راست م یچشمامو با آرامش رو  دمیکش یقیعم نفس

 حرص به سمتش برگشتم 

 کوچولومون هم هست  ین ی_تازه نلیدن

که داخل اتاق بود درو آروم   یاجازه مرد ی صدا  دن یدادم دره اتاقو زدم که با شن  رون ینفسمو با فوت ب دیحرص هولش دادم عقب که خند با

 نباشم  فیضع نقدر یکردم ا یشد اما سع  جادیتنم ا ی تو  یفی باز کردم لرزش خف

 نشسته بودو پتو روش بود خورد بهش نگاه کردم  ی تخت سلطنت یکه رو  ینگاهم به مرد  ستادمیدرگاه ا ی تو 

 تو دخترم ای_ب
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 مراقبم باشه  تونه یبهتر م لیباز باشه دن کردمیاحساس م  دمیترسی چرا ازش م دونمینگه داشتم نم باز  درو 

 ؟ یبند ی _چرا درو نم

 همش دنبالش باشم  دیبچس با گهید دی_آقاجون ببخش لیدن

 بابابزرگش برد  شیالدنگ آبرومو پ شعور یدرو بستو رفت با حرص دستام مشت شد پسره ب بعد

 بهم زد   یمنو به خودم آورد به سمت ارسالن خان برگشتم که لبخند محو مردونه ا یتک خنده مردونه ا ی صدا

 نمت یبهتر بب  نیبش  نجا یا  ایعروس گلم ب ای_بارسالن 

 انداختم   نییلبه تختش نشستمو با خجالت سرمو پا ی سست به سمتش رفتم رو  یقدما با

 د؟ی_خوب

 خوبم  یلیخ _حاال که چشمم به عروسم افتادهارسالن 

رنگ   نکهیبا وجود ا لیبود پس بگو دن لی دن یمهربون اما پر از ابهتش نگاه کردم چشماش همرنگ چشما ی باال گرفتمو به چشما سرمو

 شده از بابا بزرگش به ارث برده بود ی بود چرا طوس  یو قهوه ا اهیپدرومادرش س  یچشما

 نم یاومدنشو بب  ایبهم عمر بده که بتونم به دن ی اونقدر   خوامی _از خدا مارسالن 

 مشت مالفس  هیلباس  نیا  ریز   دونستیبهش لبخند زدم بدبخت نم یغم خاص   با

 ن؟ یدی_امشب رسارسالن 

 م یاالن اومد نی _بله هم

 بهش دست بزنم؟ تونمی_مارسالن 

  انینما یلحنم به خوب ی که تو  ی با لرزش خاص  کنهیم چه قدر مشتاق داره بهم نگاه  دمیشد بهش نگاه کردم که د جادیتنم ا ی تو  یخاص   لرزش

 شده بود گفتم: 

 شه ی_چرا نم 

دستاشو عقب برد اون دستشو مشت کردو   دویملسش کرد اما لرز  ی خان دستشو سمت شکمم که همون مالفه ها بود آوردو به آروم ارسالن

 چشماشو بست 

 شه یداره بابا م طونمیپسر ش شهی _باورم نمارسالن 
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 نگاه کردم   بهش

 هم گرفته  ی_خداروشکر عروس خوب ارسالن 

 دم ی نفهم شو یکه اصال معن نییپا د یقطره اشک از گوشه چشمم چک هیزدمو   یلبخند

 لم یکاراشو سپردم به وک کنمی کارو هم م  نیبه نامش بزنم ا مویی دارم کنه نصف دارا جه ی_بهش قول داده بودم اگه نتارسالن 

 ست یکارا الزم ن ن یآقاجون ا  دی_شما لطف دار 

 دلم  زیمنو شوهرته عز   نیقرارداد ب  ه ی نی_اارسالن 

 بود  ینقشم واقع  نیشوهرم باشه ته دلم غنج رفت کاش ا  لیدن نکه یاز تجسم ا  ناخواسته

 که نداره؟  ی ست؟خطر یباردار شدن زود ن ی_سنت براارسالن 

 بگذره مانمی زا نی از ا  یزمان طوالن دیبچه دوم با  یبرا  یبرام نداره ول یادیدکتر گفته که خطر ز  دی_نه نگران نباش

 دختر داشته باشه فکر نکنم بذاره دوتابشه هیدوست داشت فقط  شهی هم لیباشه دن ادمی_من ارسالن 

 بندازم  نییبکنمو از خجالت سرمو پا یکه باعث شد خودمم تک خنده ا دیخند بعد

 تو؟ ییایب ییخوای پدر سوخته نم یپدر شدن آها اصال اونو چه به  ادهیهم براش ز  یکی  نی_هم ارسالن 

  انیدرگاه نما ی تو  لیباز شد قد بلند دن ی گرد شده به ارسالن خان نگاه کردم به سمت در برگشتم که همون لحظه در اتاق به آروم ی چشما با

 د یپشت گردنش کش ی شد دست

 و شش سالته   ستی؟بیعادتو ترک نداد ن ی_تو هنوز اارسالن 

   دیراحت شد به سمت ارسالن خان اومد دستشو بوس  المیکردو درو بست ناخواسته با اومدنش باز دلم گرم شدو خ   یتک خنده ا لیدن

 منو گرفت براتون؟   یمنم باشم حاال که زن گرفتم اون جا شد ی_دلم براتون تنگ شده بود خب نملیدن

 ره یگیداره جاتو م جمی_فعال که نتارسالن 

  هیدوست داشتن ساده  هیدوسش دارم اونم نه  کردمیلبام نشست احساس م یرو  ی لبخند دنشیزدو به سمتم برگشت با د ی لبخند لیدن

 ق ی دوست داشتن عم

 شم یآقاجون دارم دختردار م  دمی _به آرزوم رسلیدن

 ؟ ی بذار  ن یهم ییخوای درسته؟اسمشو م زی_دنارسالن 
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  یلیکه انتخاب کرده بود خ یاسم  ن یشرم مردونش ته دلم ضعف کرد پس ا نیته از اانداخت ناخواس  نییزدو سرشو پا ی لبخند مردونه ا لیدن

 مدنظرش بود که پدر بزرگشم ازش خبر داره  شیوقت پ

 ادتونه ی ی_چه قدر خوب همه چ لیدن

 مونهی م ادمیخب  یلیکه مربوط به تو باشه خ ی_هرچ ارسالن 

هم کالفه   لیدن دادمیم  شیباز  ینطور یسرشو باال آوردو به آقاجون نگاه کرد ناخواسته بغض کردم حالم از خودم بهم خورد که داشتم ا لیدن

 معلوم بود اونم کالفه اس  دیموهاش کش  ی تو  یدست

 اومده  ایه نوه محبوبم به دنهمه بفهمن که بچ خوامیم  رن یبراش بگ  ن یمراسم سنگ  هیاومد   ایبه دن زی دن ی_به پدرت سپردم وقتارسالن 

بهش چسبوند ارسالن   شوی شونیو پ دیشونه ارسالن خانو بوس دیخودشو باالتر کش  لیدن دمید لیدن یچشما ی بار نم اشکو تو  نیاول  یبرا

 هم بست  یگرفتو چشماشو با آرامش رو  لیخان هم دستشو دور دن

 مردونت تنگ شده بود بابا  یضعف ها   نیا  یبغل کردنات برا نیا ی _چه قدر دلم براارسالن 

لبخند بهم   هیبهش زدم که اونم با  یکرد لبخند ی تا باهم راحت باشن ارسالن خان بهم نگاه ذاشتنیتخت بلند شدم بهتر بود تنهاشون م یرو   از

 نگاه کرد بعد نگاه آخرشو به شکمم انداخت 

 دم یهاشو م نهیاومدم خودم همه هز  رونی لم بعمل سا ر یدادو از ز  ی _مراقبش باش عروسم...اگه خدا عمر ارسالن 

 آقاجون من تازه بابا بزرگ دار شدم  دیگردی_انشاهلل سالم و سرحال برم

 شد یباورم نم میدادیم  ی باز  رو یمرد ن یهمچ  ه ی می داشت شد یتوهم رفت باورم نم  افمیاومدم ق  رونی زد از اتاق ب ی خان لبخند مردونه ا ارسالن

 

 

 

 ...............حال................... 

 به روش زدم یسرمو باال گرفتمو با نفرت بهش نگاه کردم پوزخند یداخل دهنمو جلوش توف کردم با ناتوان خون 

 ؟ یبه بزرگتر از خودت سالم کن  دیندادن با ادی_بهت 

 : دمینفرت غر  با
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 یسالم بد وونی ح هیبه  دیبا یندادن که با چه زبون ادمیدادن اما متاسفانه  ادی_

ازش التماس کنم   خواستم ی نم یکنم حت  هیشدو زانو زدم اجازه ندادم که گر  ف یزانوهام باز ضع دمیکمرم از درد نال ی تو  یبخش شدن درد با

 نداشته باشن همچنان سکوت کرده بودمو خورنده مشت و لگد آدماش بودم میکه بگه کار 

 ه ی_کاف

 دم یباال کش مو ینی جمع شدمو ب ی کس  یخودم از شدت دردو ب ی نکرش ازم جدا شدن تو  یصدا دن یشن با

 _چه قدر زبونت درازه کوچولو 

نبودم ترسا شادمان بودم به   یسر خم نکنم من کم کس   یگرفته بودم به راحت  ادینباشم  ی فیگرفته بودم که دختر ضع ادیچندسال  ن یا ی تو 

 انه یخاورم یاسالم نگیمدل  نیبزرگتر  لیقول دن

 هفت جدوآبادت مردک رذل  وی_کوچولو خودت

 کردمو نفس نفس زدم   یبه سرفه کردن افتادم بودم به شدت سرفه ا یاز دهنم خون اومد حساب  یخوردن لگد بعد با

 اد یازش برم  ییکوچولو چه کارا نیکه ا یدونی_حتما م

   فتهیم از سرم نکتکها ریبه شالم زدم تا ز  یاومد بهش نگاه کردم چنگ  یخون از دهنم م کهیدرحال

 بکن به جهنم  یتونی که م یهر غلط  ستنی من مهم ن ی برا ک یکوچ ی _کارا

عرش خدارو لرزوند اما باز نظاره گر بودو   غمیج  ی بار صدا نیهزارم  ی...دو...سه...براکیدستوپاشون افتادم و دوباره از اول بشمار  ریز  دوباره

 نکرد ی کار 

 

 

 

 ................گذشته........... 

 پوشه ی_ساده ملیدن

 گرده یم ساده

 کارهاش  نی هم با
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 کرده   عاشقم

 اخالقش خوبه

 گردهیبرنم

   زاش ی چ نی هم با

 کرده   عاشقم

 مال من   یشد

 آل من   دهیا ی هست تو

ـــم  ی اومد خوش  به قلبــ

 ییبه تنها تو

 یی ایدن هیخودت  واسه

 یینجایقدر خوبه که ا چه

ــــــم ی اومد خوش  به قلبــ

 

اومد با نفرت روشو ازم گرفت اونم خوب   یمادرش که از من خوشش نم نیی پا دیقطره اشک چک هیاما از گوشه چشم من  دیخند رها

 وگرنه منو چه به قلب اون  ادیخونوادش نقش م ی امکان نداره احتماال داره جلو   نیاز شعرش من بودم اما ا  لیکه منظور دن دونستیم

 کنه یم  می_نگاش کن چه حز رها

 بخون  ایتو ب یتونی_خب اگه م لیدن

 نه شرع نه خونواده دهیاجازه م نیتو بخونم اما چون دخترم نه د نهی ع خواستی _خب منم دلم مرها

 گفت:  داشت یبرم  وه یظرف م  ی از تو   بیس هیو   نشستی کنارم م کهیدرحال لیدن

 _و نه داداشتون  لیدن

نمه خجالت از   هیلبخند و  هیقاچو به سمتم گرفت با  هی کردیقاچ م بشوی داشت س کهیدرحال لیگرفت دن لیگفتو روشو از دن یش  یا  هار 

 دستش گرفتمو خوردمش 
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 اه   یکن یناز م نهمهیکه ا  ی شکمت دار  ی _خوبه بچه تو 

کارش   یاومد مگه من چ   یبدش م نقدر یزن چرا از من ا نیکه زده بود گرفت ا  ینگاه کردم دلم از حرف لیباال آوردمو به ماه بانو مادر دن سرمو

  یچه طور  نیحاال بب یباز من باهاش خوب بودم ول ی مهر  یو ب ی مدت همش احترامشو گرفته بودم و با وجود اونهمه سرد نیکرده بودم؟تمام ا

 دمیانگار پسرشو دزد زنهیمن حرف م  باداره 

 _بذار ناز کنه مامان تا تهش خودم نوکرشم لیدن

  کهیدرحال کردمیضعف م لیدن ی حرفا نیبود که هنوز با ا بی عج ییترن هوا یدلم رفت رو  ینجور یا کهویبودم که  یدچار فقر محبت  چقدر

 بارش نبود  ن یاول

 نباش  لیزن ذل نقدریبانو_ا ماه

 از همه خودش   شتریشکمشم ب  ی مامان فقط زن دوست هستم من عاشق زنمو بچه تو   ستمین لی_زن ذللیدن

 گفت:   ینمه اخم اما با خونسرد هیبا  لیبانو با حرص بلند شد خواست بره که دن ماه

 بمونه  نجایخونه خودم تا االنشم به خاطر آقاجون بود اجازه دادم ا برمشی م ی خونه تحمل کن نیا  ی حضور ترسارو تو  دیتونی_اگه نملیدن

 بانو به سمتمون برگشت   ماه

 خوامشی چرا نم یدونیبانو_خودت خوب م ماه

 شم ی...ازشم دارم بچه دار مخوامشی _مامان مهم منم که ملیدن

 ی ازدواج کن  گهید یکیبانو_تو قرار بود با  ماه

 د یموهاش کش ی تو  یدست  یعصب لیدن

 پر کرده بود ارو یکله دن خوامشیم  خوامشی رفت؟تو که م ادتیرفت؟آره؟قولو قرارا  ادتیبانو_ ماه

 نزده بود یموضوع با من حرف ن یدوست داشته باشه اون اصال درباره ا رو یدختر  هیکه   شهیبرگشتم باورم نم  لیبه سمت دن یناباور  با

 _بسه مامان لیدن

 ؟ ی دوست دار  گرو ید یک یکه  یبهش نگفت  هیبانو_چ ماه

 نعره زد: لیدن

 ؟ یفهمیمن مرد م  ی _بسه مامان تموم شد برا لیدن
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 بلند شدو اومد سمت من دستمو گرفت  عیبود سر  ده یرها هم ترس دمی زد وحشت زده به مبل چسب  لیکه دن یداد دن یشن با

 _آروم باش ترسا چته رها

 دستاش گرفت ی پام بود تو  یبه سمتم اومدو روبه روم زانو زد دستمو که رو  عیسر  افمیق دنیبه سمتم برگشت با د یبا نگران لیدن

 ؟ی_ترسا...خوبلیدن

 ؟یدی دختر خوشگل ند هی؟چیو شهرتشو خورد افهیبانو_گول ق ماه

که   ی از همون لحظه ا  دونستمیشده بود اما م  ر یاشکام سراز  ی از ک  دونمیهم فشار داد نم ی هم بستو لباشو رو  یبا حرص چشماشو رو  لیدن

و بعد با اون دختره  خواسته ینقشه م ن یکردن ا  ی عمل ی گلوم نشست حتما منو برا خ یبه ب یدوست داره بغض بد گرو ید یکیمادرش گفته بود 

 جنبه باشم   یب نقدریا  دیمراقب باشم که وابستش نشم نبا دیپس با کنه یازدواج م

که مادرش   یوباره داد بزنه اونم سر کس  د خواستمیسکوت به سمت لباش بردم چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد نم  یدستمو به معنا ناخواسته

 دم یفهمیبود خودم مادر نداشتم اما خوب حرمت مادرو م 

جز نقشش   نم یکارو نکرده بود حتما ا نیبشه تا حاال ا جادیتنم ا ی تو  یفیکه باعث شد لرزش خف دیدستمو گرفتو روشو بوس ی به آروم لیدن

 بود 

 گفت:  یبه سمت رها برگشت با لحن آروم لیدن

 ؟ ی لباساشو جمع کنه خواهر  ی کنیکمکش م _لیدن

 تکون دادو بغض کرد  نی تند تند سرشو به طرف رها

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود یدونیداداش نم یتازه اومد ی بر  ییشما جا ذارمی ...من نمتونمی_نه نمرها

   م یباش نجا یما ا  خوادی_معلومه که صاحب خونه نملیدن

 بانو_من نخواستم؟  ماه

 بلند شد به سمت مادرش برگشت  لیدن

 گه یگم کن د نجایبلندشو گورتو از ا یعنی یکن یحرمت م یزن پسرتو ب ی دار  ی_وقتلیدن

 بلندم کرد  یبه سمتم برگشت بازومو گرفتو به آروم لیدن

 زنم خونه تنها باشه  مخواینم  گردمیبعد برم زنمویسر م  هیبه آقاجون  امیوقتا م یخونه خودم بعض  برمشی_ملیدن
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درو بستو   لیدن میوارد اتاق شد یبازو بسته کرد وقت ستی ن ی ز یمنو به سمت اتاق برد با بغض بهش نگاه کردم که چشماشو به نشونه چ لیدن

 د ی موهاش کش ی تو  ی کالفه دست

 ی شکنیحرمتارو م ی دار  ینطور یا  ستم ین تیمنکه زن واقع ی مادرت باال ببر  ی_قرار نبود صداتو رو 

 موهاش زد ی تو  یچنگ یعصب لیدن

 م ی ر یم نجا یجمع کن از ا ؟لباساتوی فهمیم ستم ین رتیغ یمنم ب دوننیاونا که نم می دونیحرفو نزن احمق منو تو م ن یا نقدر ی_الیدن

 شن یآقاجونو پدرت ناراحت م  دیهست یاالن هردوتون عصبان م یبمون نجا ی_بذار ا

 کنن یتو گذاشتمو رفتم اتفاقا بهم افتخار هم م  یرو  رتیبفهمن به خاطر غ  ی_وقتلیدن

 اشکامو پاک کرد  یبه سمتم اومد به نرم  لیدن ختم یبه کمد گرفتمو اشک ر  دستمو

 جون  یاسالم  نگیمدل ی ز یاشک بر   دمی_تا من کنارتم اجازه نملیدن

 قلبش گذاشتو گفت:  یو رو کرد دستش  یبه سمتش برگردوندم که تک خنده مردونه ا  موی اشک  یچشما

 تا جون داشته باشه مراقب ترسا خانومش باشه   خورهی ماهرو قسم م لی_دنلیدن

 به سمت چمدونم رفت  دویلپام احساس کردم با شرم نگامو ازش گرفتم که خند ی خونو که تو  دنیدو 

 برم  کجای_من قربون شرمتو اشکاتو خودتو بچمون لیدن

 دیدادو خند یبرداشتمو به سمتش پرت کردم که جاخال نروییآ ی حرص شونه جلو  با

 یخوددان گهید ی حرص بخور  ای  یبخند  دیبا ای_تو کنار من لیدن

 

 

 

 .......حال........ 

 کردو جلو اومد  یفی شد با وحشت بهش نگاه کردم که خنده کث خی جملش مو به تنم س دن یشن با

 چشمشو بهت نشون بدم؟  هی_
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 گفتم:  یبه سخت ستادیروبه روم که ا دمیلرز  دمو یچسب واریوحشت به د با

 ی به من دست بزن ی _تو حق ندار 

 خانوم کنمی_من هرکار که بخوام م

 ی کارو بکن  ن یا دی_نه نه نبا

 زدم:  غیزد دستشو جلو اورد که با وحشت ج یباال آوردو بهم نگاه کرد پوزخند نگاهشو

 کارو نکن توروخدا  ن یا کنم یم  ی_هرکار بگ

 لباش نشست   ی رو  یپوزخند دوباره ا ستادیراه ا  نیب دستاش

 درسته؟  ی_حاال شد پس اهل معامله ا

 انجام بدم   ویکه ازم خواست ی اون کار  تونمی_من...من نم

 آدمام   هیو بعد بسپارمت دست بق یاول تو دست خودم باش    شمی_اون وقت منم مجبور م

 گفت:   یفیسمتم برگشتو با لبخند و نگاه کث به

 دستامون باشه ی مثل تو تو  یدختر لوندو خوشگل هی ادی_بدمون نم

 یکابلو شالق حساب می س ی دستام از شدت ضربه ها ی دستام گرفتم رو  نینشستمو هق هق کردم سرمو ب نیزم  یبسته شدن در با بغض رو  با

 خداااااااااا  کردمیبرآورده م ی چه طور  رو نا یبدرک خواسته ا نایو کبود شده بود ا اهیس

  یهمه خوب یچشممو رو  تونستم ی کنم چه طور م انتیبهش خ  تونستمیم  یبهش ضربه بزنم چه طور  تونستمیم  یچه طور  دمیکردمو لرز  بغض

 نگم  یچیکه در حقم داشت ببندمو ه ییها

 بغض کردمو آه از نهادم بلند شد  لیافتادن جمله دن ادیبا به  کهویمنو بشناسه اما  دیمنو د  د یمنو بشناسه آره شا دیشا یول

 نفهن"  ی ز یچ  ی مراقب باش   یهست  نگ یکه تو مدل دوننیعکستو داشته باشه خونوادمم نم  ی"اجازه ندادم کس  

بشم که   کی نزد یبه مرد تونستمیم  یبشم؟چه طور  کینزد گهیمرد د هیبه  تونم یم  یچه طور  پرستم ی دلم م ی تو  گرو ید یکیمن دارم  ایخدا

 من داره؟خدا به دادم برس خدا خدا خدا خدا  یحکم برادر برا
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 .........گذشته......... 

پولدار شده بود   یحساب لیزده بود حاال دن لیبه اسم دن شوییکه داده بود نصف دارا یکه ارسالن خان فوت شده بود طبق قول شدیم  یماه سه

عذاب وجدان داشت که چرا به   یکل  لیاتفاق افتاده بود دن  می موضوع داشت  نیکه از ا یاما اصال خوشحال نبود برعکس همه تصورات

 ه یترک م یبه هفته ارسالن خان ما برگشت  دهیبود که نکش  ادیپدربزرگش دروغ گفته بود اونقدر حجم و فشار اونجا براش ز 

اونطور که معلوم بود  نمشیبرادر داره اما خب نشد که بب هی لیبودم که دن دهی تازه فهم  نمیبب لویبرادر دن خواستیم ماون مدت همش دل تمام

برادرش   دنیحسرت د نیبه خاطرهم  هیترک م یمام زود برگشت یبود از طرف یبود چون اون دب ومده ین رشیگ  مایهواپ ییبد آبوهوا طیبه خاطر شرا

نکرده امکان داشت فکر منحرفانه به سرش   یخدا  ی نطور یعکس از برادرش بهم نشون بده ا هیبهش بگم  خواستمی نم می موند از طرف لمبه د

 بزنه 

بچه مرده   دنمیی کرد که سر زا فیماجرارو تعر  ی نطور یا ل یدن میاز دست داد مونوی الیبود بچه خ شیماه پ هیچون  میاالن عزادار بود  لیدن منو

 داغدار شدن گهیبار دو خونوادش 

خونه خودم  ی برم تو  دیبود باالخره منم با لیکه بود کم کم زمان جدا شدن منو دن  یقراره ادامه داشته باشه اما هرچ  ی دروغا تا ک  ن یا دونمینم

 خودش برسه  یو اونم به زندگ 

مبلو برداشتمو    یکوسن رو  تینگاه کردم با عصبان گهیجا د هیبه صفحه و هوشو حواسش  رهیاما خ  کردینگاه م ون یز یکه داشت تلو  لیدن به

 اخم کردو به سمتم برگشت  کم یاومد  رونی ب شییسرش و از توهمات فضا  ی پرت کردم سمتش که خورد تو 

 ی که بچشو کشت  هیچه طرز برخورد با مرد  نی_الیدن

 حرص بهش نگاه کردم با

 داغدار  ی آقا نمیمن برنامه مورد عالقمو بب ی ذار یچرا نم ی نیب ینم لمتو ی_تو که ف

 نن؟ ی بیم  لمی_مگه قاتال فلیدن

چه قدر تودار    کشهیفوت پدربزرگش داره زجر م  یکه هنوز برا اوردیخودش نم یرومو ازش گرفتم حالش خوب نبود اما به رو  دمو یکش یهوف

 بود 

 یکه قولشو داده بود  ییاون پوسترا یسالن برا  ی دنبالت بر  ادیم  اریماز  ی عصر  یاسالم  نگی_مدللیدن 

 شکمم جمع کردم  ی مبل چسبوندمو پاهامو تو   یبه پشت سرمو

 اد ی_امروز حوصله ندارم بگو ن
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 ؟ یچند وقته به اون شرکت قول داد یدونی شده م ریاالنشم د  نی _هملیدن

 برم آخه   یحوصله ندارم چه طور  ی_وقت

حرف   یبرا یچرا موضوع دونم یبا من دردودل کنه اما نم کم یه حداقل باهاش حرف بزنم ک خواستم ی گفتو روشو ازم گرفت م ییبرو بابا لیدن

 داد ینم یت یبشم چون اصال اهم تیاذ شتر یب شدی باعث م نیهم  زدینم یحرف چ یدرباره رفتن من ه نکه یهم از ا یاز طرف  کردمینم دا یزدن پ

 سمتش برگشتم و صداش زدم به

 لی_دن

 _هوم؟لیدن

 _هوم و کوفت بگو بله

 خاموش کرد کامل به سمتم برگشت  ونویز یکه تلو  دید یصورتم چ  ی تو   دونم یبه سمتم برگشت نم لیدن

 شده؟  ی_جانم چ لیدن

 گرفتم یجانم و منم چه قدر ماهرانه دل ضعفه م  گفتیچه قدر قشنگ م دادیجواب دادناش بهم دست م نیهم همون حالتا از ا هنوز 

 ؟ یبزنباهام حرف  ییخوای_نم

 نگاهشو ازم گرفت  ن یهول کرد اما خودشو نباخت به خاطرهم  کمی لیدن

 ؟ ی_درباره چ لیدن

 ی دی که کش یینقشه ها  نی_درباره خودمون و ا

 گه ید دی_خب همشون به سرانجام رسلیدن

 ی بر  ی بذار  یجمع کن  التویوسا دیجا به بعد دست توهه با نیاز ا گهید  ی عنیحرفش  نیکردم ا ی باز  کمیانداختم و با موهام   ن ییپا سرمو

  ستمیهمش با دوستام ن یو مهمون یپارت رمیهفته شش روزشو نم هی ی تو  گهیکردم د ر ییتغ ی لیمن باز شد من خ ی زندگ  ی تو تو  یپا ی_وقتلیدن

 رنگ بودمغزم پر  ی تو  یبار لب به الکل نزدم چون حضور تو کنارم و حت هیسالو ده ماه  هی ن یا ی تو 

 اون پسر خوش گذرون سابق نبود  گهید گفتیباال آوردمو بهش نگاه کردم راست م سرمو

حاال   کنمیم  یمرد زندگ   هی نیاالن دارم ع   کنمیاحساس م ادی هم خوشم م رهاییتغ نیاز ا ییتو  شیاالن سربه راه شدم باعث و بان  نکهی_الیدن

 رم یپدربزرگم چرا اصرار داشت زن بگ فهممیم
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 بودم خوشحال شدم  راتشییتغ یمن باعث و بان نکهیخاموش بود چه قدر از ا ون یز یتلو  یهم بست تمام مدت نگاهش رو  یرو   چشماشو

  نیبمون تا منم به ا ارن یهمخونه بودن دوتا دختروپسر حرف در ب ی برا ستی ن رانیکه ا نجایا ی کن یجا با من زندگ  نیهم  یتونی م یی_بخوالیدن

 ادامه بدم  یزندگ 

 ؟ یکار کن  یچ  ییخوای_م

 دارم  از ینقشه و راه ن ی سر  هیکار به  ن یا ی ارتقا بدم برا یشرکت بابابزرگمو حساب خوامی_ملیدن

 باال بدم  ییسمتم برگشت که باعث شد ابرو  به

 _خب 

 ییای باهام ب دیچند نفر قرار مالقات دارم توهم بابرج)...(با  ی امشب ساعت نه تو  ی به من کمک کن دی_خب نداره توهم بالیدن

 _من چرا؟ 

 کنن یروم حساب باز م  شتر ی بفهمن زن دارم ب یچون اونا خبر دارن من زن گرفتم از طرف یکن  ی نقش زن منو باز  دی_تو بالیدن

 د یکه خندتو صورتش   دمیکه به سمتش پرت کرده بودمو برداشتم کوب ی مبل بلند شدمو به سمتش رفتم کوسن یرو   از

 ی آدم شد  کردمی_فکر م

 آدمم  ی _تو زنم باش لیدن

جا برم اما   نی که از ا  خوادی من نم نی اونم ع کردمیحرفا نزده بود احساس م نیخدا تا حاال از ا ی هزار وا یکردم ضربان قلبم رفت رو  احساس

 مثال بهم بگه که دوست دارم  ذارهی پا جلو نم کنه؟چراینم ی کار   چ یپس چرا ه نطورهیاگه واقعا ا

 مگه نه؟   یا هی_پالیدن

 خت یمبل بلند شد موهامو بهم ر  ی از رو  دویحرص چپ چپ نگاش کردم که خند با

 گهید یکوچولوهه خودم یاسالم نگی_مدللیدن

 کردمیخودمو آماده م دیازش گرفتمو به سمت اتاقم رفتم با رومو
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  ی قیناخواسته نفس عم کردمیحس م یبه خوب لویعطر دن ی اما هنوز بو  کردیرم داشت خفم معط ی بو  نکهیبا ا  می سوار آسانسور برج شد باهم

  یکیبار  یقهوه ا ی که اونم خطها  دیهمراه شلوار کرم و لباس مردونه سف کیبار   ی قهوه ا یکت کرم رنگ با خطها هیبه سمتش برگشتم  دمیکش

 خوشگلش   یورن یو کفش ها ارکدارداشت با ساعت م 

 اومد هم شوخو بامزه  ی بهش م یجد افهیبود هم ق یو جذاب پی پسر خوشت لیدن

 به سمتم برگشت  لیدن

تا حد امکان هم    یکن ینم ی حرکت ی بلندشه اون چشاشونو کور کنه کنار خودم خوادی که آدم دلش م کننیبه زنت نگاه م یطور   هیعربن  نای_الیدن

 یزنینم یحرف

 زد  ی به روم لبخند دوی جلوترش کش کمیدستشو سمت شالم آورد  بشیج ی بذاره تو  لشویبه نشونه باشه تکون دادم که باعث شد موبا ی سر 

 گریبخورتت ج ی ش ی پ یش  ی خوشگلتر م  یش  یبزرگتر م  ی دار  ی_هرچ لیدن

 بود پس زدم دهیکردمو دستشو که لپمو کش ی ا خنده

 شعور ی_گمشو پسره ب

قراره از هم جدا   نکه یبه ا کردمیم یسع  دادیبهم دست م یکنار دستش بودم حس خوب نکهیاز ا  میشد ادهی ازش پو هردو  ستادیا  آسانسور 

 کردم یاستفادرو ازش م  نیبهتر  دینکنم االن که کنارم بود با ی اصال فکر   میبش

کارو نکردم و فقط به تکون   ن یباهمشون دست داد اما من ا لیدن م یتنشون بود رفت یعرب دی سمت چندتا مرد قدبلند که لباس بلند سف به

 بود اکتفا کردم  یادیلبخند که از سرشونم ز  هیو  ی دادن سر 

  ینگاهاشونو رو  ن یا تونستمیبودم م نگ یبابا حاال خوبه من مدل یا  کننینگاه م یادیکه ز  گفتیراست م لیدن  م یاز خشوبش کردن نشست بعد

 کردمیمن داشتم اشتباه فکر م دمیشا ایبود  ی اتفاق عصب ن یز اا   کمی لیخودم تحمل کنم اما دن

 به اطرافم توجه کنم  شتریدادم ب حیاومدم و ترج رون یب االتم یاز فکروخ   ییرایچه قدر گذشت اما با اومدن مسئول پذ دونمینم

 زدم و خم شدم آروم کنار گوشش گفتم:   یکردم لبخند مصنوع ی نگاه کردم ناخواسته اخم ل یدست دن ی تو  وانیل به

 ؟ یاونو بخور  ییخوایتو که نم زمی_عز 

 زد  یبرق خاص   طنت یبه سمتم برگشت چشماش از ش لیدن

 زم یکارو بکنم عز  ن یهم  خوامی_اتفاقا م لیدن

 حرص بهش نگاه کردم   با
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 خونه یشب برگرد ی حق ندار  ی _اونو بخور 

 درسته؟ ی نداز ی م رونی_اونوقت حتما تو منو از خونه خودم بلیدن

 به روش زدم  ی حرص درار  لبخند

 قا ی_اوهوم دق

 لباشو کج کرد  کمیکرد بعد  یدستش نگاه ی مشروب تو  وان یبه ل لیدن

 هوارو نداره  ن یا ی تو  دنی_ارزش لرز لیدن

 با حرص بهم نگاه کنه   لیلبام نشست که باعث شد دن  ی رو  ی ز یگذاشت لبخند موفق آم  زیم  یرو   وانشویل دویکش یپوف

 _دارم براتون لیدن

  ی هم بود اما برخالف فرهنگشون لباس ها ی رانیا  نشون یکه ب یینگاه کردم به دخترا گهید یکردمو رومو ازش گرفتم به مهمونا یخنده ا تک

 کشن واقعا:/ یخودشون خجالت نم نایا  فهممیبراشون مهم نبود من نم  یچیبودن و ه دهیپوش یزننده ا 

به سمتم   لیاز سرجام بلند شدم که باعث شد توجه دن  نی)...(نداشتم به خاطرهم نیا ی اصال تحمل نگاه ها یسررفته بود از طرف نجایا حوصلم

 جلب بشه

 _کجا خانومم؟ لیدن

 بزنم  یچرخ  هی رمی_م

 به نشونه باشه تکون داد ی اونا سر  ی حفظ آبرو جلو  یو برا  لشیبرخالف م لیدن

 برو  زمی_باشه عز لیدن

  یعنیبرام قشنگ بود  یلی خ زدینبود که منو "خانومم" صدا م ی بار  ن یاول  نیکه فاصله گرفتم به اون سمت از سالن رفتم درسته ا  ازشون 

دل   ینطور یا  ییحرفا و اسما نی همچ هی ی جلو  یراحت   کنن؟بهیضعف م  یتیجنبن؟با هر محبت و حما یب ینطور یمنن؟ا ن یهم ع   گهید یدخترا

 :/ م؟ینطور یا من فقط  ا ی رن یگ یضعفه م

 دلش بلرزه انشی نداشته باشه که با هر محبت ساده اطراف یاونقدر فقر محبت یکس   چیوقت ه  چیکاش ه  دم یکش  یآه ی ناراحت با

  یفیخف  غیباهم تجربه کردم ج رو یو سرد دنیشدن لرز  سیمثل خ ی نفر خوردم و همون لحظه حس  هیبه  کهویفکرا بودم که  ن یهم  ی تو 

 بهش نگاه کردم   تی پسر روبه روم با عصبان دنیشده بود نگاه کردم با حرص سرمو باال آوردم با د سیخوشگلم که خ به لباس دمو یکش

 ؟ی نی بینم  یمحترم ن یمنو به ا یکور  ی کنیچرا حواستو جمع نم ی_ه
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تفاوت به  یب افهی جا خوردم اما بعدش ق کمیاما با به حرف اومدن پسره اولش   یحرف بزن ی ترک  دیبا نجایدختر حواست کجاست ا دمیکش یهوف

 هستن   یرانیا شون یخودم گرفتم پس ا

 ن؟ ی هست یرانی_شما ا

 د یبه بعد بهتر چشماتونو باز کن  نینداره بهتره از ا ی_به شما ربط

 د یابروش باال پر   هینبود  ارای که معلوم بود از اون کم ب پسره

 به من   دیشما خورد  دای ببخش دیر یگ یم لیخودتونو تحو  یادیخانوم ز  دیباز کن یتون پپس  خود ی_کمتر برا

از    یافتادم اونم همه عطراش تلخ بود درواقع مخلوط لیدن ادهیعطر تلخش چه قدر محشر بود  ی بهش گفتمو از کنارش رد شدم بو  ییبابا برو 

 تلخ و سرد  یبوها

باال انداختم   یالی خ یبا ب یداشت شونه ا لویدن افهیاما ته ق  کنمیمن اشتباه م دمیبود شا ل یبه دن هیشب  کمیچشمم ظاهر شد  ی جلو  افشیق

 به سرتا پام نزدم گهیگند د هیگشت و گذار مسخره بردارم تا  نیدادم دست از ا حیترج

دم تا برن با رفتنشون خرامان خرامان به  صبر کر  کننیم  یرفتم اون سه تا مرد عرب هم بلند شده بودن معلوم بود دارن خدافس  ل یسمت دن به

لباش نشوند اما   یرو   یلبخند رمیکه دارم به سمتش م دنمیبا د گردهیچشم گردوند معلوم بود دنبال من داره م   کم ی لیسمت آقامون:(رفتم دن

 د یابروش باال پر  هیو لباسم  افهیق دنیبا د

 ها شده؟  یبه آمازون هی شب افتیچرا ق  هیختیچه سرور  نی_الیدن

 باال انداختم  یا شونه

 _تنوع دادم 

 عه  خوامی نم یزن  نیهمچ  هیسرت من    ی _تنوع بخوره تو لیدن

 ندارم یاصال حوصله شوخ  لی_دن

 اخم کنم   کمیدستمو گرفتو دنبال خودش کشوند که باعث شد  لیدن

 ام ی_عه چته ولم کن خودم م 

 خودم ببرمت   دیبا ر ی_نخلیدن

افتادم منو اون    نیا ادی نکه ینگران شدم اما بعد از ا کمیلحظه  هی ی چرا اما برا دونمی پله ها باال رفت که باعث شد چشمام گرد بشه نم از

 :/ هیچ ا یمسخره باز  ن یداره نگران باشم ا یزدم که چه لزوم  یب یبه خودم نه می خونه باهم تنها هست هی ی هرروز و هرشب تو 
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 ی بر یمنو کجا م  ی _دار 

 خوام ی نم  ینطور ی_گفتم که زن الیدن

 تا حاال من زنت شدم  ی از ک  ی_تو غلط کرد

 ی که ترسا شادمان شد ی_از همون وقت لیدن

 اتاقو باز کردو منو انداخت توش و خودشم اومد تو کالفه به سمتش برگشتم چشمامو گردوندم هیبعد در  و

 کجاس اصال؟  انج یمثال؟ا یچ  ؟که یکار کن  یاالن چ  ییخوای_م

 تخت بود رفت    یساک که رو  هیبه سمت  لیدن

 کارت دارم  نجایا ا یفک نزن...حاال بدو ب نقدری_دونه دونه خانومم...الیدن

 باشه؟  تونهی م یتوش چ  یعن یگذاشته  نجا یاز قبل ا نو یساک حدس زدم که ا دنیبه سمتش رفتم با د کنجکاو

آوردن لباس داخلش چشمام شد قد    رونیزد اما با ب یداخلش چشمام برق دنیساکو باز کرد با د پیز   لیخودش نشستم دن ن یلبه تخت ع یرو 

 توپ بسکتبال  هیتوپ فوتبال که چه عرض کنم اندازه  هی

 برو بپوشش کنم ی_من پشت ملیدن

 نگاه کردم  لیتعجب به دن با

 دسیپوشنباش  ؟نگرانیکنینگام م  ینطور یا ی دار  ه؟چرای_چلیدن

 تنم کنم؟  یمن لباس هند   خوامی ؟میگیخودت م یبرا ی دار  ی_چ 

 گوشاش گذاشت  یدستشو رو  لیکه زدم دن یغ یج با

 غویج غیج  یگوشامو کر کرد یییی _الیدن

 گوشاش برداشتو بهم نگاه کرد  ی دستشو از رو  بعد

 رون؟ ی ب ییایو بعد با من م یکنی درست م ی زن هند هی نیخودتو ع یکن یلباسو تنت م نی_الیدن

 با حرص بهش نگاه کردم نهیبه س دست

 کارو بکنم؟  نیا  دی_اون وقت چرا با
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  هیکرده و حاال قراره  ی گذار  هیشرکتم سرما  ی و تو  ی مثل من همکار  یپ یخوشگل که با مرد خوشت یخانوم هند هی ی ش ی کار م نی_شما با الیدن

قبول کرده که باهام   هیزن هند هیشرکتم   ی گذارا  هیاز سرما  یکی ده یببندم که چون شن ی شرکت هند هیبا  ی دالر  اردیلیقرارداد چندصد م

 معامله کنه 

 ؟ یهمه نقشه هات از من استفاده کن  ی تو  دیحتما...چرا با دهینقشه جد نمی_آها ا

 گفت:  اوردی ساک درم ی از تو  رو یداشت مکمالت لباس هند کهیدرحال لیدن

 م ی_چون منو تو همکار لیدن

 م؟ ی تا حاال همکار شد ی_همکار؟؟منو تو از ک 

 بهم زد که باعث شد تعجب کنم  ینگاه بهم کرد پوزخند هی لیدن

 رسونده؟ نجایاالن تورو به ا یرفته ک  ادتی_نکنه لیدن

 ی بش  یشرکت و دمودستگاه  ن یهمچ   هیباعث شده االن تو صاحب  یرفته ک  ادتی_نکنه توهم 

 یموندی بدبخت م یاما تو بدون من همون ترنم پرورشگاه  دمیرسیباشه باالخره به اون شرکت م  یمن هرچ  یونیبه من مد شتری_تو بلیدن

  رمیتحق ذاشتوی وقت سرم منت نذاشته بود اما حاال داشت سرم منت م چیرک باهام حرف نزده بود ه نقدر یبهش نگاه کردم تا حاال ا یناباور  با

 بدبخت بودم  ی من بدون اون همون ترنم پرورشگاه گه یراست م نییپا دی قطره اشک از گوشه چشمم چک هیدست خودم نبود اما  کردیم

 بلند شدو چند قدم راه رفت  دی موهاش کش ی تو  یدست  یعصب  افمیق دنیبا د لیدن

کمکات منم کمکت   یدر اضا  ی و سرم منت بذار  ی ار یبهش فکر نکنم قرار نبود به روم ب گهیترنم بودنو فراموش کنم د گهید ی _تو بهم گفت

 کردم

 گفتم:  یموهاش فرو کرد بغض کردم با لحن لرزون ی هردو دستاشو تو  لیدن

 لیدن ستم ی_من عروسک دست تو ن

نشد چشمامو باز کردم و پشت هاله   ی ر هم ببندم اما خب یبه سمتم برگشت دستش باال رفت که باعث شد چشمامو محکم رو  یناگهان لیدن

 کرد یبهم نگاه م  تی با عصبان دادوی هم فشار م  یاز اشک به دست باال رفتش نگاه کردم لباشو محکم رو   یا

 ؟ ین یبی من م ی دستا ی باهات برخورد کردم که خودتو عروسک تو  ی_عروسک؟چه طور لیدن

 دادم دن یازش گرفتمو به اشکام اجازه بار   نگامو
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  یخودت بود احمق حت  ی برا یبکن  خواستمی که ازت م ییکه کردم به خاطر تو بوده اون کارا ی ؟هرکار یگرفت ی و بده چرا الملون_جواب منلیدن

 نصفش به خاطر خودت بود یکرد  ی که برام باز  ینقش زن حامله ا

 هم بستم  یرو   چشمامو

  مو ینقش زن سور  یبه خاطر آرزوها و منفعت خودت نبود حاظر بود ه؟اگهیترک ییایاصال باهام ب  ی_اگه به خاطر خودت نبود حاظر بودلیدن

 ؟ ی ذار یسرم م روی منت چ ی ؟دار یکن ی باز 

 ی تو اول شروع کرد ی ذار یمنت م  ی دار  یی_من منت نذاشتم تو 

 ؟ یدادی ادامش م دی_من اول شروع کردم تو بالیدن

 د ییفرمایبگم چشم شما درست م  یگی م یهرچ  ی _نکنه انتظار دار 

 یخوب طیشرا ی تو تو  یهمون طور که من وقت یکردیجلو روم سکوت م دیبا ستم ین یخوب طیشرا ی ترسا تو االن که من تو  ی_بد کردلیدن

 سکوت کردم و قبول کردم اول کار تورو راه بندازم بعد کار خودمو  ینبود

 به نشونه تاسف تکون داد  ی بغض به سمتش برگشتم که سر  با

 ی بهم اعتماد دار   یکنارم  یکنیکمکم م کردمیفکر م یکن یفرق م کردمی_فکر ملیدن

منفعت خودمونم توش   م یکه کرده باش ی هرکار  گهیمنو تو در حق همد ی منت بذار  خوامیکنارتم اما نم  کنمی _من بهت اعتماد دارم کمکت م

 بوده 

 به نشونه آره تکون داد ی نگاه کرد سر  گهیسمت د هیدست به کمر روشو ازم گرفتو به  لیدن

 ی گیآره تو راست م _لیدن

 سمتم برگشت   به

اونم با    دمیم شنهادویپ ن یا گهیدختر د هیاالن به   نیندارم هم  ی مشکل ی کن ی باز   خوامو یکه م ی و نقش  یاون لباسارو تنت کن  ییخوای_اگه نملیدن

 اون ساک هست که با همونا بتونم خفش کنم  ی هم طال تو  ی اونقدر  کنه یپول قبول م

 ییطال  ناتیتزئ یرنگ با کل  ییطال یاومد قشنگ بود نوارا  ی خوشم م شی تخت نگاه کردم از قرمز  یرو  یازش گرفتمو به لباس هند  رومو

 چشمام برق بزنه   شد یخوشگل که بدجور باعث م 

  ی نداز یکه م یخودشون شال نی ع یتونیپوشوندن موهاتم چاره دارم م یهم خوشگله برا یلیبودنش خ دهیدر کنار پوش دسی_کامال پوشلیدن

 ی سرتم بذار  یشونه هاتو رو  یرو 
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 اخم داشت معلوم بود هنوز دلخوره  کمیسمتش برگشتم هنوز  به

 هست   ازتمیمورد ن یش  یها هم داخل ساکه اونارو هم استفاده کن لوازم آرا سی_النگو و سرو لیدن

 که صداش زدم  رونی کرد بره ب پشت

 لی_دن

 د ی درو باز کنه عقب کش رهیکه جلو برده بود تا دستگ یدست ستادیسمتم برنگشت اما ا به

 با حرفام ناراحتت کنم  خواستمی_نم

من حساب باز   یتا آخرش رو  یتونیاما تو م کنمیتو حساب باز نم  یبه بعد رو  نجایکردم از ا یرو  ادهیز   کمیحق با توهه من  ست ی_مهم نلیدن

 ی کن

  ی دوست داشتم حاظر بودم براش هرکار  لویتخت بلند شدمو به سمتش رفتم بازوشو گرفتمو به سمت خودم برش گردوندم من دن یرو   از

مراقبم   نقدریا ا یبرام انتخاب بکنه  گهید یلباس هند  ه ی تونستینداره وگرنه م  یقصد بد خوادیکه ازم م یینقش ها نیاز ا  دونستمی بکنم م

  می اون همه جوره مراقبم بود همه جوره حام  رهیخرجومخارجو برعهده بگ غوی تبل یها  نهیخودم پولدارم اما بازهم اون هز  نکهینباشه با وجود ا

 کردمیکمکش م  دیبا ونمیبهش مد یلیبود من خ

 ی حساب باز کن شه یمن هم یرو  یتونی توهم م لیدن ی کنی_اشتباه م 

 به نشونه باشه تکون داد ی بهش زدم که سر  یکرد لبخند مهربون باال آوردو بهم نگاه  سرشو

 صدام بزن   یخواست  ی ز یچ ی در کمک ی جلو  ن یمنتظرتم هم  رونی_بلیدن

  ی شال رو  یچه طور  دونستمیتنم کردم نم ی رفت به سمت لباسا رفتمو با هزار بدبخت رون یکردم اونم از اتاق ب د ییول کردمو حرفشو تا بازوشو

سرچ زده بود مشغول کارش شد منم همزمان که اون کارشو   نترنتیا ی که تو  ییعکسا یصدا زدم اونم از رو  لویدن نیلباسو ببندم به خاطرهم 

 واقعا کارم درست بود؟  یعنیشدم   یطور   هیکردن بودم دستمو به سمت رژ لب قرمز رنگ بردم  شیآرا ال درح کردیم

  ی اون ته مها ی ز یچ  هیبهم نگاه کرد احساس کردم  نه ییآ  ی از تو   کردیگوشم م ی بود تو  دهیکه خر  روی نیسنگ  یداشت گوشواره ها کهیدرحال لیدن

به   شویآورد و حلقه انتها م ین یکه بهش متصل بودو به سمت ب ی فیبلند و ظر  ر ی نگاهشو ازم گرفتو قالب گوشواررو بست وزنج  دیچشماش لرز 

 رهیگ یم نمو یخودش قالب داره و دو طرف ب  دمیسوراخ کنه اما آخر سر فهم مو ینیب خواد یم کردمیاولش فکر م کردوصل  مینیب

 ی استفاده کن ی ستیمجبور ن  ادی_از اون رژ لب ز لیدن

 شه ینم  ل یتکم شم ی_اما بدون اون آرا

 کالفه روشو ازم گرفت  لیدن
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 کمرنگ تر ازش استفاده کن   کمی_خب لیدن

لختمو   یکرده بودم چه قدر خوشگل تر از قبل شده بودم موها ریی کردم چه قدر تغ نگاه  نهییآ ی لبه تخت نشست به خودم تو  یرفت رو  بعد

به دوتا دستام که پر بود از   دی رسیشکمم م ریبه ز  شیشونه سمت راستم انداخته بودم که بلند یکه از پشت آزاد نگه داشته بودم نصفشو رو 

 زدم  ی که با گوشواره هام ست بود نگاه کردمو لبخند محو   ینی سنگ ی هند نبند النگو به گرد

  نیممنون باشم بابت ا  یلیخ ل یاز دن  شدیباعث م  نیباز نبود که هم  ادیلباسم ز  قهی ی بود حت دهیلباسم کامال پوش نکه یبودم از ا خوشحال

 انتخابش 

اون    ی به چشمام که تو  دموی از اون دست از کارم کش بعد دم یلبام مال یرو   کمی ی سمت رژلب قرمزم بردم سرشو باز کردمو به آروم دستمو

 برگشتم   لیبه خودم زدم و به سمت دن ینگاه کردم لبخند  کردیم ی دلبر  یخط چشم حساب

 _من آمادم 

که   کردمینه اما احساس م  ای کنمیاشتباه م   دونمیچشماش نم دنیصورتش و لرز  ی حالت تو  رییباز همون تغ  دنمیبه سمتم برگشت با د لیدن

 پوشش لباسم حساس باشه  یرو   نقدرینداشت ا یکه من بهش دارمو بهم داره وگرنه لزوم یاونم همون حس  

قالب  لیو دن دمشیبا کارام بود پوش ختهیکه آم  یبودو به سمتم آورد جلوم خم شد با خجالت خاص   دهیکه خر  یقرمز بلند ی کفشا لیدن

 نوازشش کرد  ی دستشو به سمت گونم آوردو به نرم ستادیم اکفشمو بست بلند شدو روبه رو 

 اد؟ یبهت م یکن یکه تنت م ی_تا حاال بهت گفته بودم هرچ لیدن

 انداختم  نیی زدمو سرمو پا  یلبخند

 زودتر تمومش کنم  کنمیم ی_سع لیدن

 بهش دادو آروم گفت:  یفیمردونش گرفت فشار خف  یدستا  ی تو  فمویظر   یباال آوردمو بهش نگاه کردم دستا سرمو

گرون   ی عروسک هزاردالر  هی نیظرافتت ع  دیکه ازش سواستفاده کنم نگاه نکردم شا لهیوس هیبارم به تو به چشم  هیکه باشم  ی_من هرچ لیدن

 ینبود ی شب باز  مه یعروسک خ  هیمن مثل   یوقت برا  چیفروشگاه باشه اما ه  هی نیتر یپشت و  متیق

 و بهش نگاه کرد به سمت دستمال مرطوب برد دستشو

 کردمی نقش انتخاب نم  نیا  یکاش تورو برا مونمی کارم پش نی_از الیدن

 آورد   افمیرژمو پاک کرد نگاهشو به سمت ق یکه باعث شد به چشماش نگاه کنم وقت   دیلبام کش یبعد دستمال مرطوبو رو  و

 کنن یم  ییخودنما شتری _چشمات بلیدن
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 کردنیقلبم قند آب م  ی داشتم تن تن تو  کردیم  فیازم تعر   نکهیا  از

 ه یتو رنگ چشماش آب نهیدوست دارم برادرم ع ی_رنگ آبلیدن

 داره اه منم قات زدما  لیبه دن یبود اما اون چه ربط یهمون پسره که بهش خورده بودم افتادم اونم چشماش آب ادی ناخواسته

 بهش نگاه کنم  امو یب رونی ب االمی گرفت که باعث شد از فکروخ ی به نرم دستمو

 ؟ یهند  نگیمدل می_بر لیدن

  می ان بود رفت باهم نشست یپ ی سمت که و  هیبه  ل یرفتم دن  نیی از پله ها پا لی با کمک دن م یاومد  رونی کردمو همراهش از اتاق ب یخنده ا تک

 بلند شه و به سمتشون بره  عیسر  دنشون یهم با د لیکه همون لحظه از دور چشمم به چندنفر خورد که باعث شد دن

 بابا  یزل زدن به من ا ینطور یا نا یا دسیحاال خوبه لباس تنم پوش کردمیخودم حس م ی رو  رو یادیز  ی ها نگاه

 

 

خونه   می برگشت نکه یکرد بعد از ا نیبردو سوار ماش  رون یمنو از اون برج ب یدرنگ چیبدون ه لیرفت بعد از بستن قرارداد دن  شیخوب پ یچ  همه

  رون یرفتم ب نکه یبه سمت اتاقم برم لباسامو عوض کردمو با هزار غرغر کردن جواهراتمو درآوردم بعد از ا یحرف  چیدادم بدون ه  ح یمنم ترج

باال انداختم حتما رفته شام بخره   یالیخیبا ب یبره شونه ا رون یبه من بگه ب ی ز یچ  نکهیاومد بدون ا  یم شیکم پ  یلیشدم خ لیدن نبودمتوجه 

 کهو؟ یکجا رفت  یعنیشدم  رهیخ یبه ساعت نگاه کردم با غم به در خروج  یاما وقت 

 

 

 

 

 ........................ 

 ی ش یکارت خبره م  ی تو  ی دار  نیآفر  ی ر یم ش یخوب پ یلی_خار یماز 

داشتم    یخوب یلیحس خ رون یگفتمو از ساختمون زدم ب دی مبل برداشتم به همه بچه ها خسته نباش یاز رو  فمویبهش زدمو ک ی چشمک

امروز   میکردیم ی باهم زندگ  ل یخوب بود همه اتفاقا بر وقف مراد بود هنوز همراه دن یهمه چ  هیکه اومده بودم ترک شدی م یدوسالو شش ماه
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  ر یبار نرفت گفت نخ  ریغر زدم بابا من خستم همون تو خونه بگو ز  یبهم بگه که هرچ  ی ز یچ  هی خواستی م لی دن تورانرس  میقرار بود باهم بر 

 رستوران  رفتمیبعد همراه آقا م  کردمیخونه و دوباره لباس عوض م رفتمیم   دیاالن با  نیبه خاطرهم  شهینم

  ام یبه چشمش ب ادیز  خواست یدلم م داین جدخفن بزنم باهاش برم رستورا پیت هی خواستم ی به تپش افتاده بود م یچرا اما قلبم حساب دونمینم

 مورد عالقش  یبا درست کردن غذاها یبا رفتارام حت  تامیبا موفق

که   کردمیخونه بودم خودم براش غذا درست م  ی وقتا که تو  یاما بعض  م یخوردی م ی شدن حجم کارام حاظر  ن یوقتا به خاطر سنگ شتر یب

 شه ی خوشحال م یلیموضوع خ نیاز ا کردمیاحساس م

 که روشن کردم تماسو هم برقرار کردم  نو یزنگ خورد ماش   لمیشدم که همون لحظه موبا نم یماش   سوار

 ی_جانم دن

 وونه یمن امشب رستوران رزرو کردم د ییایترسا مگه قرار نبود زود ب یی_کجالیدن

 د یکارا طول کش کمی امی راهم دارم م ی _تو 

 ادیبرام ب مهیجر  یها  امکیپ لیباز س ی تند نر  ادیز  ی ب باش راه مراق ی تو  ییایخب زود ب یلی_خلیدن

 دور زدم  رویاصل  ابون یکردمو خ یخنده ا تک

 ی ندار  ی _باشه کار 

 یگلم منتظرتم خانوم ی _نه سالمتلیدن

عاشق صداش شده بودم  دادمیگوش م لویدن  یفقط آهنگا نمیماش  ی تو  دایلبخند قطع کردم دستمو به سمت پخش بردم جد هیبا  تماسو

 شکونده بود  باشویکمر رق یهم حساب ک یکار موز  ی موفق بود تو  یشرکت پدربزرگش حساب ی کارا ی اونم نه تنها تو 

 گرمو قشنگش گوش بدم یبه صدا  امویب رونی ب االمیدادم از فکروخ حیترج نی ماش  ی پخش شدن صداش تو  با

 

 خط زدم  ی هر اسم یرو 

 کنارت از همه سردم  من

 ضربان دارم   یینجایکه ا تو

 خودمو نگه دارم یباش  شهینم
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 دملو عقلم  نی تو دعواس ب سر

 اگه شده کم کم   یمن شو حت عاشق

 تو ی من سربه چشما نگاه

 من همه همش با تو  ار یاخت

 یمونی نم یچکیچه قدر مثل ه  تو

 ی طعم بهشت تو

 یدونیخودت نم نویا

 من احساست محاله کم باشه به

 غم هاتم ماله خودم باشه  بذار

 که با تو راحتم  من

 از تو چه پنهون   عاشقم

  

 به صفحه نگاه کنم تماسو برقرار کردم  نکهیبدون ا دمیکش یهوف لمیزنگ موبا  یصدا دن یشن با

 برام اومده مهی جر  امکیامروز پ یزنیغر م  یبعد ه زم یعز  گهید رسمیجت ننشستم که...دارم م  ی جان تو  لی_دن

 _سالم

 بود رانیاز پشت خط چشمام گرد شد به شماره نگاه کردم عه از ا یزن  یصدا دن یشن با

 شما؟  د ی_الو...ببخش

 ل ی_من ماه بانوام مادر دن

شماره منو   یر هول کرده بودم تا حاال مادرش با من تماس نگرفته بود اصال چه طو  کمیپارک کردم  ی کنار  هی عی صداش شناختم سر  دن یشن با

 رها افتادم احتماال اون شمارمو بهش داده  ادی کهویکرده بود  دایپ

 اوردم یبه جا ن د یببخش دی_سالم خوب هست 
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 ؟یرونی ب ستیبانو_مهم ن ماه

 امی دارم م ی _بله از سر عکسبردار 

 باهات حرف بزنم  خوام ی ؟می بانو_وقت دار  ماه

  ل یحل شده بود اما دن یهمه چ   نکهیبا وجود ا یبشم از طرف تیواقعا اذ شدیباعث م  ن یهم  زدیباهام سردو خشک حرف م نقدریچرا ا دونمینم

منم   ششون یپ میهم رفته بود  ی چندبار  هی یحت  می من کشته شدم هنوز باهاشون ارتباط داشت ایبه خونوادش نگفته بود که منو طالق داده 

 دن ی فهمیم دیبا یاومد اما خب باالخره که چ  ینقشم بدم نم نیا دادن به ادامه  ادیز 

 ؟یبانو_الو ترسا هنوز پشت خط ماه

 کردمیکارش م یافتادم اونو چ  لیقرارم با دن ادیبه خودم اومدم  عیسر 

 فردا؟  یبرا دشیبذار  شه ی_ ماه بانو خانوم م 

 ؟ ی بانو_چرا وقت ندار  ماه

 ...امروز قرار بود...زهی_نه آخه چ 

 قرار دارم هووف   لیبهش بگم امشب با دن تونستمیم  یچه طور  دمیکش یپوف

 خب مشک...  یلیبانو_خ ماه

 گفتم: عیحرفشو ادامه بده سر  هیبق نذاشتم 

 د ییشما امرتونو بفرما گهیوقت د هیبه  کنمیموکولش م   ستین ی _نه مشکل

 خودمون بمونه باشه؟  نیهمه حرفامون ب  خوامی بانو_م ماه

 قورت دادمو گفتم: یدهنمو به سختنگران شدم آب  کمی

 د یی_باشه بفرما

 

از اشک بهش نگاه   یمبل منتظر من نشسته بود پشت هاله ا   یافتاد که رو  لیوارد خونه شدم چشمم به دن  حالیدر انداختم ب ی تو  دویکل

   ارمیببه روش  زویهمه چ  شدمیکه مجبور م  کردی م  نمی ج می دادم خوددار باشم وگرنه اونقدر س حیکردم اما ترج

 به سمتم اومد یعصب دنمیبا د لیدن
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 اون وقت چرا دوساعت طول برد؟ رسم یدارم م یگقت ؟توکهی _مگه قرار نبود زود برگردلیدن

شدن بغض کرده بودم   ریشده ترسام اشکام از گوشه گوشه چشمم سراز  یچ  دی پرس نکهیچشمام جا خورد هم  دنیبا د د یرس  میکیبه نزد یوقت

 شدم یوقت باهاش آشنا نم   چیاصال کاش ه  زدیوقت مادرش باهام حرف نم  چیبدجور کاش ه 

 بکنه  نیبغضمو سنگ  شتریب شدی خواهش که باعث م ینبود صداش پر بود از نگران یعصب گهید لیدن

 ؟ یکرد ؟تصادفیکن یم هیگر  ی _ترسا چرا دار لیدن

مادرش گفته   یهرچ   نکهیبراشون نداشتم جز ا یقانع کننده ا لیدل چیچون ه  ارمی اشکام ب یبرا  لیدل خواستمی تکون دادم نم نیبه طرف ی سر 

 بهش نگم ی ز یاما نه من بهش قول داده بودم که چ  گفتمیبودو بهش م

 اد؟یباعث شده اشکت در ب یترسا چت شده؟چ  یدیدقم م  ی _دار لیدن

با لحن   ن یبه خاطرهم شدمیسوال جواب م  لیهمش توسط دن دیبا یاز طرف  کنمیخونه بمونم دق م ی تو اگه   دونستمی پسش زدم م یآروم به

 گفتم:  یخسته ا 

 آماده بشم  رمیرستوران م  میخودمونو برسون  می تونی_هنوز م

 حالت؟  نی_با الیدن

 شم ی به دستوصورتم بزنم خوب م یآب ه ی ستی ن میز ی_من خوبم چ

اشکام از دو طرف صورتم    زشیدرو بستم ر  نکهی حرف زدنو بهش ندادمو از پله باال رفتم به سمت اتاقم رفتم هم نیاز ا شتر یاجازه ب گهید

 نره  رونی دهنم گرفتمو محکم فشارش دادم تا صدام ب ی شروع شد دستمو جلو 

بتونم خوشبختش   نکهیا ی برا خوامیم  شتریباشم ب یطانیش  یباعث شده کمتر به فکر نقشه ها دایقلبم که جد ی اومده تو   یکی یدونی_ملی" دن

 بهتر بکشم" یکنم نقشه ها 

 چون دلم بدجور سوخته بود  سوزوندی اشکام صورتمو نم یهم محکم بستم داغ ی چشمامو رو  نوییخوردم پا سر

 زنم؟ یبه مال خودم صدمه م  امیآخه خنگ خدا من م  نی بب افشویخدا ق ی _والی" دن

 شم؟ یتا حاال من مال تو محسوب م ی_از ک 

 ترسا شادمان  یکه شد  ی به زمان گردهیکه اونم برم یکه خانومم شد ی_از همون وقت لیدن

 ی به سر دستم آورد یچ  نیبب  شعور یگذرم؟بی م ی که کرد ی از کار   ی_فکر کرد

 _حقت بود"لیدن
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  یحالم بهتر بشه به سمت کمد لباسام رفتمو لباسامو ب کم یم تا به صورتم زد  یآب ه یرفتم   ییاز سر جام بلند شدمو به سمت دستشو  یناتوان با

 حوصله عوض کردم 

 ومدهین ایکه به دن زمیداغ از دست دادن بچرو نچشون...بابا قربونت بره دختر عز  چکسیبهمون صبر بده...خدا به ه  ای_خدالی" دن

 رم یگی...حقتو از مادرت میمرد

 االن وقتشه   گهیبه خونوادت زنگ بزن بهشون بگو د لیسرم رفت دن ی _وا

 "رمیبچه از دست رفتم عذا بگ ی برا کمی_بذار لیدن

سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد به سمتم اومدو دستامو گرفت   عیقدمام سر  ی صدا   دنی با شن ل یرفتم دن نییاومدمو از پله ها پا  رونی اتاق ب  از

 رفت  یلیو  یلیعطرش مستم کردو قلبم ق ی بو  شه یمدستاش باز تنمو لرزوند باز مثل ه  یگرم

 ؟یزنی_چت شده ترسا؟چرا باهام حرف نم لیدن

 شه یم  رید می_بر 

 گهیشب د هی ی برا مشیذار ی م میر یشدم اصال نم مون ی_پشلیدن

 میر یامشب م   نی وجود نداره هم  یا گهیشب د لی_نه دن

 د یکش یپوف لیدن

 م ی خب بر  یلی_خلیدن

بهش نشون   نی هم بستم ا ی چسبوندمو چشمامو رو  شیصندل  یرفتمو سوار شدم سرمو به پشت  نشی به سمت ماش رونی ب میاز خونه زد  باهم

 نگفت   یچیسکوت کردو تمام راه ه  ن یحرفمو گرفته بود به خاطرهم  ن یا ی بزنم اونم خوب معن یفعال حرف خوام ی که نم  دادیم

   می به سمت رستوران رفت مو یاومد  رونی رستوران ب  نگیموندم از پارک لیشدم منتظر دن ادهیپ ن یتوقف ماش با

 حالت... ن یبهت بگم اما ا ی ز یچ هیامشب  خواستم ی _ترسا من ملیدن

  نیپس بذار آخر  شهیذهنم ثبت م  ی باشه که خاطرش تو  یلحظه ا  نیآخر  دیباشه که کنارشم شا ی شب  نیامشب آخر   دیسمتش برگشتم شا به

 نشه  دهی خاطرمون به گند کش

 بهش زدم که باعث شد بهم نگاه بکنه یگرفتمو لبخند خسته ا  دستشو

 کن تا حالم خوب بشه  ی_باور کن من خوبم بازم شوخ 
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داشت   یباکالس و قشنگ یفضا می گوشه باهم نشست ه ی میبه روم زد که ذوقش تا اعماق وجودم رخنه کرد وارد رستوران که شد ی لبخند لیدن

 ازش خوشم اومده بود 

 _ترسا لیدن

 ذهنم پاک نشه   ی وقت تو  چیه افشیق د یبهش نگاه بکنم تا شا تونم یامشب تا م   خواستمیسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم م به

 _جانم؟ 

 نم یخوشگلشو بهتر بب  ی اون چشما  تونستمیم ی نطور یا  کردیبهم نگاه م اوردویکاش سرشو باال م کردیبود بهم نگاه نم زی نگاهش به م لیدن

 نه اما... ا یحرف باشه  نیزدن ا یبرا  یوقت مناسب  دونمی_نملیدن

   دیموهاش کش ی تو  یکالفه دست  لیدن

 االن روبه روتم  نی اومدم اما بب یاگه حالم خوب نبود نم  هیخوب تیموقع لی_دن

بودم اما من   خته یکه داشتو بهم ر   یینقشه ها کردمیسرشو به سمتم گردوندو بهم نگاه کرد چشماش پر از غم بود احساس م لیدن

 انمون یاطراف امون یبشه مادرش نذاشت دن نطور یا خواستم ینم

  رویتکون داد که باعث شد چشمام گرد بشه به اون سمت برگردم اما کس  دییبه نشونه تا ی بردو سر  گهید یک ینگاهشو از من به سمت  لیدن

 بزنم  یندبهم زد که باعث شد ناخودآگاه منم لبخ یکه برگشتم لبخند  لیبه سمت دن دمیند

 سراغ اصل مطلب می_خب بر لیدن

 بود خوردم  زی م  یکه رو  یاز شربت کمیناز بهش نگاه کردمو  با

 _بفرما آقا 

 "؟ ندهی"تنها راه ساخت آگهیجمله معروفه که م  هیاسمت مخفف  یدونی_ملیدن

 کردم که باعث شد اونم گل از گلش بشکفه   یخنده ا تک

 داره؟   یخب چه معن  لیدن یا وونهی_د

 گفت:  یبه نشونه متاسفم تکون دادو با لحن بامزه ا ی سر  لیدن

 ی من  نده یتو تنها راه ساخت آ یفهمینم  گهید ی_خب از پس خنگلیدن

 ادی از شربتم خوردم تا نفسم باال ب  کمیگرفتم رومو ازش گرفتمو  یبار باال رفت احساس کردم تنگ نفس   نی هزارم  یقلبم برا ضربان
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 بشه  سیمن توش تاس  ندهیآ یتونی که م یهست ی_تو ترسا شادمان راهلیدن

 الزمه  زایچ  یلیخ ندهیساخت آ ی_برا

 که دارمش  سی_مهم سرمالیدن

 ست ی پول ن ی_همه چ 

 ییتو  یخانوم ست یمن پول ن هی_اما سرمالیدن

  یگلوم چنگ زد سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که لبخند محو مردونه ا  خیبه ب ی انداختم بغض بد  نییهم بسته شدو سرمو پا ی رو  چشمام

 به روم زد 

 ل؟ یدن یبگ یچ  ییخوای_م

 ی هست ی بهت بگم که چه گوهر  خوامی_ملیدن

 گفتم:   یتکون دادم به سخت دییبه نشونه تا ی سر 

 ست یالزم به گفتنش ن  دونمی_خودم م

روشن   دادیو نشون م ست یکه عدد ب کو یک یمقابلم سرمو باال آوردم گارسون شمع رو  یشکالت کی با قرار گرفتن ک کهویکرد   یتک خنده ا لیدن

 گفت:  یبرگشتم و به زبون ترک  لیکرد بعد به سمت دن

 ست؟ ین ی ا گهی_امر د

 خودش گفت:  نیهم ع  لیدن

 _نه ممنون  لیدن

تر بشه   ظیکه باعث شد لبخند محوش غل ن ییپا دی قطره اشک از گوشه چشمم چک هیبرگشتم همزمان  لیرفتن گارسون به سمت دن با

 د یبهش زدم که خند یدستشو به سمت صورتم آوردو اشکامو پاک کرد لبخند 

 ذوقت بشم من  ی_قربون اشکالیدن

 نوشته شده بود  دینگاه کردم که با خامه سف ک ی ک ی آوردمو به رو  ن ییپا سرمو

 " ندمیآ  هیارک سرما"تولدت مب

 به جونش م یفتی_فوتش کن ترسا تا زودتر بلیدن
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 کردم خواستم فوتش کنم که مانع شد  یخنده ا تک

 ست یکه ن یالک  نجور یعه هم سا یوا  سای_والیدن

 ره یبگ لمیف خوادیمعلوم بود م د یبه سمتم گرفتو خند نوی روشن کرد دورب لشویموبا بعد

 ستم ی منکه بچه ن  لی_بذارش کنار دن

 شه ی داره بد م لمتیعمو جون حاال بخند ف دمیخر ی نم کی برات ک ی_د اگه بچه نبودلیدن

 نگاه کردم کی کردمو به ک ی ا خنده

 بکن  گهید ی آرزو   هینگران نباش   شهی_اول آرزو کن بعد فوتش کن شوهر نخوا چون جور ملیدن

  ی تو  ی هم بستمو به آروم  یچشمامو رو  بافهیداره چرتوپرت بهم م  نطور ی هم رهیگ یم لم یانگار نه انگار داره ف شعور یبهش رفتم ب ی غره ا چشم

 بخنده  لیخودت حلش کن" و بعد خم شدمو فوتش کردم که باعث شد دن ایدلم گفتم "خدا

 ک ی و  ستی ب ی فوت کرد رفت تو  ستشویجانم شمع ب ی_الیدن

 دمیخند

 خب بذارش کنار  یلی_خ

  دویگرفتم که خند ل یقاچ به سمت دن هیبرشش زدم  ینگاه کرد چاقورو برداشتم به آروم کی کنار گذاشت با ذوق به ک لشویموبا دویخند لیدن

 قاچو کنار گذاشت 

 بده به من  رویتو...بق ی قاچ برا هی_اون لیدن

 ؟ یبخور  کی ک  نهمهیا یتونیخونه االن تو م میبر یم  شوی_بق

 ی زدیحرفو نم نیم ضعف کردمو گرسنمه امقابل خود دنتیچه قدر با د یدونست ی_اگه ملیدن

خودم   یقاچو برا هیبهش دادم به جاش اون  کوی شد و ظرف ک جادیتوش ا  یفیگر گرفت دستام لرزش خف  یکردم گونه هام حساب احساس

 برداشتم 

   یبخور  اطی _با احتلیدن

  ی فلز  ز یچ هیازش بردم که احساس کردم چنگالم به   کمیبردم  کمیشدمو چنگالو به سمت ک الی خیچرا ب اطی تعجب بهش نگاه کردم وا احت  با

بود  ک یک  نیکه ب یخوشگل ی حلقه نقره ا دنیدرش آوردم با د کی ک ن یاز ب یخورد چشمام گرد شد بهش که نگاه کردم برقش چشممو زد به آروم

 دمچشماش نگاه کر  ی حس خاص تو  ه یکه با لبخند و   لیمبهوت به دن
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 ؟ یش  ی م ندم یآ یقطع  هی_سرمالیدن

 کرد؟؟یم ی داشت ازم خاستگار  لیحلقه نگاه کردم دن به

 بسپر به من  شو یخوشبختت کنم تو فقط بگو آره بق دمی_قول ملیدن

 به روم زد   ینگاه کردم که لبخند گرم بهش

 ی به رها نگ نوینداشتم...ا ی دختر  چی که تا حاال به ه هیقو  یلیدوست داشتن خاصو خ هیحسم بهت   دمیفکر کردم فهم یلی_خلیدن

 بزنم  یکه باعث شد منم لبخند دیخند بعد

 خانوم ماهرو؟  ی دستت کن ییخوای_نملیدن

  یاصل  لیاز فام   شتریب ی دوست داشتم حت شتریماهرو رو از شادمان ب   لیرفتنش فام  یلیو  یلیبهش نگاه کردم باز باال رفتن ضربان قلبم و ق دوباره

 ی بر یخ یعنیخودم 

 دستم کرد  ی گرفتو آروم حلقرو تو  ی پاکش کرد بعد دست چپمو به نرم یاز دستم گرفتشو با دستمال کاغذ  لیدن

 ؟ یفهمیمال خوده خودم فقط خودم م  یکه مال من نهیدستاته نشونه ا ی حلقه که تو  نی_الیدن

بهم ابراز عالقه بکنه و  ینطور یا  لیروز دن هی  خواست یدر دلم مبودم چه ق ی روز  ن یهمچ ه یچشمام جمع شده بود چه قدر منتظر  ی تو  اشک 

 خودش بخواد اما...  ی منو برا

 ؟ یبگ ی ز یچ ییخوای_نملیدن

 گفتم:  یبراش زور زده بودم به سخت یکه کل یبه روش زدم اما لبخند  یلبخند

 بگم؟ ی_چ 

 که نباشم   ی ر یم یو م ی چه قدر منو دوست دار  نکه ی_مثال الیدن

 باعث شد چند نفر به سمتمون برگردن  ن یبه خاطرهم دیخند یبلند ی بهش رفتم که با صدا ی غره ا چشم

 ؟ ی _دوسم دار لیدن

 گفت یکه مغزم م ی ز یاون چ ایبگم  گفتویکه قلبم م  ی ز یانداختم چ ن ییپا سرمو

 _سکوت عالمت رضاس درسته؟ لیدن

 _نه
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 جا خورد   یکه بهش داده بودم حساب یاز جواب لیدن

 _نه؟!لیدن

 فکر کنم   دیبا نهیرم ا_منظو 

 ؟ یکن یناز م ی _دار لیدن

 باال دادم ییباال آوردم ابرو  سرمو

 ؟ ی ستی ن داریخر  هی_چ

 لباش نشست یرو  ی لبخند لیدن

 نازات نباشم  دار یخر  شهی_من مخلصتم هستم مگه ملیدن

  یکردم حرفا یشاد بود سع  یحساب لیدن یها و حرفا  یشام با شوخ  یبه روش زدم که همون لحظه شامو هم آوردن فضا یدلبرانه ا  لبخند

 فکر نکنم  ی ز یفراموش کنم و اون شب به چ لویمادر دن

که الزمم بشرو جمع کردم عطر   ی ز یپول داشتم مدارکم خالصه هرچ یجمع کردم هرچ  المویوسا عیسر  رونی از خونه زد ب  لیدن نکه یهم صبح

 دادم   حیداخلش براش توض زویهم براش نوشتم و همه چ  یساکم گذاشتم نامه ا  ی هم برداشتم و تو  لویدن

تا دستمو   ستیاما االن اون ن  دم یترسینم ادیکنارم بود ز   یافتادم وقت میاون دفعه که باهم سوار شده بود ادینشسته بودم  مای هواپ  یصندل یرو 

 و فشارش بده که نترس من هستم   رهیبگ

چرا   دونمینم یدب رفتم یداشتم م نی خراب بشه به خاطرهم یلو برم و همه چ  دمی ترسیم ینداشتم از طرف روییاونجا جا  رانیبرگردم ا تونستم ینم

 ره  من بهت یجاها برا ه یاونجا از بق  کردمیاونجارو انتخاب کردم اما احساس م

 خودمو ماه بانو افتادم ن یمکامله ب ادیدادم  ه یتک میصندل  ی بستمو به پشت چشمامو

 خبردارم زی "ماه بانو_من از همه چ

 گند بزنم  دیحواسمو جمع کنم نبا دیبا ه یکیدر تار  ی ر یکردم خونسرد باشم احتماال ت یسع 

 ماه بانو خانوم؟  ی_از چ 

 ن؟ یبا بچه در طرف نی...فکر کردیست یتو واقعا عروسمون ن نکه یبانو_از ا ماه

 بود ده یامکان نداره از کجا فهم  نینه نه ا شدیشدم باورم نم رهیزده به روبه روم خ   شوک
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 شوهره منه لیدن م یستیکه زنوشوهر ن یچ  ی عنید؟یگیم  دیدار  ی_چ 

 ی کنیم  یمن چه غلط پسر  یتو زندگ  ست یکه اصال معلوم ن ییبانو_بسه تمومش کن دختر هرجا ماه

 توهم  دمی کش اخمامو 

 من ازش بچه داشتم  د یبه همون پسرتون از خودش بپرس دیزنگ بزن  دیاصال چرا به من زنگ زد ه یحرفا چ نی ا یچ  ی عنیخانوم  دی_مودب باش

شک دارم اصال بچه   دمیفهم  تارو یهرچند حاال که واقع یو به پسر من نسبت داد یداشت  یا گهیبانو_اون بچه هم معلوم نبوده از کس د ماه

 هم در کار بوده باشه یا

 د ی_تمومش کن 

برادرش   یدونی داده م ی همه سال هممونو باز   نیمن هنوز به پدرش نگفتم که ا رون یپسر من بکش ب یبانو_تو تمومش کن پاتو از زندگ  ماه

 کنه؟ یکار م یبفهمه چ 

 شد جادیتنم ا ی تو  یفی خف لرزش

 ... لیدن _منو

به   که یالبته تا زمان  مونهیم  یمنو تو باق ن یموضوع ب نیاونجا ا  امیبلندشم همراه پدرشو برادرش ب خوامینم  نیبب ستیدر کار ن یلیبانو_تو دن ماه

 یحرفام گوش بد

 بود ده یاز کجا فهم  یعنی شد یباورم نم نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 کار کنم؟  ی_چ 

نه پسر من منم   رهیتو م  ینه آبرو  ینطور یبسپار به من ا شو یازش جدا شو بق گهیکشور د هیاصال برو   رونیبکش ب شیبانو_پاتو از زندگ  ماه

 خبر ندارم  یچیاز ه ی عنیبه اون راه که  زنمیخودمو م

 کارو بکنم  ن یا تونمی_من...من نم

 یتونیخوبشم م  یتونیبانو_م ماه

دوست داشتم   لویخراب شده باشه من دن یخدا که همه چ  شد یدهنم گرفتم باورم نم ی از گوشم فاصله دادم دستمو جلو  رو یگوش کمی

 آبروش بره   خواستمینم فتهیب یبراش اتفاق خواستم ینم

 کنم یبانو_خودم کمکت م ماه

 د یبه من داد یه که چه قولنر  ادتون یفقط  کشمیپسرتون پامو عقب م یندارم باشه چشم از زندگ  اجیاحت  ی_من به کمک کس  
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 به گوشم برسه"  تون ییزودتر خبر جدا دوارمیام  رهینم ادمیبانو_باشه  ماه

رسما زنوشوهر    ینطور یکرده بود ا ی از من خاستگار   شبیکه د  لید؟دنیفهمیمادرش نم شدی شدن نم ریسراز  یا  گهیاز هر زمان د  شتریب اشکام 

 افتاد   یاتفاقا نم  نیکدوم از ا چ یه شدویزودتر دست به کار م ل یحداقل کاش دن ای م یشدیم

برمال شده بود کاش   موندی م ی مخف دیکه با ییزایاتفاق افتاده بودو اون چ   یداره همه چ  دهیشدم تازه چه فا رهیپنجره به آسمونو ابرا خ  از

 شد ینم  ینطور یا

 کنه یذهنش منو محکوم م ی تو  کنه؟حتما یکار داره م  یاالن چ  ی عنیده؟از خودش نشون دا  یبرگشته خونه؟چه عکس العمل لیتا االن دن یعنی

 " مییایفرود م گرید یقیتا دقا دی نی سرجاهاتون بش دیخودتون رو ببند یمن یا  ی"لطفا کمربندها

 تموم شد  یتموم شد همه چ  نیی دپایقطره اشک از گوشه چشمم چک هیسمت کمربندم بردمو آروم بستمش  دستمو

 

که صدام    ییها یبه تاکس   رونیهدف از فرودگاه زدم ب یمربوطه ب  یگرفتن چمدونم و انجام دادن کارها لیکه فرود اومد بعد از تحو  ما یهواپ

 نکردم دسته چمدونمو گرفتمو دنبال خودم کشوندم یکه برسوننم توجه   دادنیم شنهادیبهم پ ای زدنیم

 ه صاحاب داره که دستت یلیفهموند اون موبا ایبه بعض  شدی _کاش ملی"دن

 "ه؟یشماره ک  نیداشته باشن ا شون ی گوش ی تو  بهیشماره غر  دیفهموند که نبا ایبه بعض  شدی_کاش م 

 هم محکمتر فشار دادمو به اطرافم نگاه کردم  یرو  لبامو

 و دو سه زنگ غذا درست کردنه  کی_لی"دن

 خودت سفارش بده ی ز یچ هی اصال حوصله ندارم  لیدن ی _وا

 برام درست کن"  ی قرمه سبز   هیخونه خب بلندشو  ی بار افتاد هیهمه مدت   نی_بعد از الیدن

 داشتم   ی ز یچ ی برنامه ا هیبود؟کاش حداقل  یهدفم چ  رفتم؟اصال یشده بودن حاال کجا م  ریانداختم اشکام باز سراز  ن ییپا سرمو

نگاه   کیسرمو باال گرفتمو به آسمون تار   می رفتیاون جلو م ی ابا نقشه ه  شهی مغز متفکر اون بود هم شهی افتادم هم  لیدن ادیدوباره  کهوی

 کردمو بغض کردم 

تازه   شدمی تازه داشتم صاحب همسر م دمیچشیمحبت و عشقرو م   یتازه داشتم معن شدمی حالو روزمو خدا؟تازه داشتم خوشبخت م ینی بیم

رفتم که آبروش   رون یب ش یآواره بشم من از زندگ  ینطور ینبود که ا نینبود حقم ا نیحقم ا ایخدا دمیرسیکه عاشقش بودم م ی داشتم به کس 

 شه ی خوشبخت تر م گهید یک ینکنن که تنها نشه من در حد اون خونواده نبودم قطعا کنار   رکشحفظ بشه که خونوادش ت
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 لب زمزمه کردم  ریز   یسخت به

 

 زینر  یخودت ه تو

 کن  یخال اشکاتو

 تو یکس  یب غم

 کن  یدلت حال به

 نه یهم روزگار

 ی ش یتنها م  یگاه

 ی خوابیآروم م شب

 ی ش ی با غم پا م صبح

 بکن  تویزندگ

 ن ی خونه نش کنج

 زا ی چ نیروزا ا نیا

 ن یشده رو زم  پر

 

تنم   ی تو  یفی لرزش خف رمیکجا دارم م دمیخودم قدم زده بودم که اصال نفهم  یهدف برا  یبه اطراف نگاه کردم اونقدر ب دمو یباال کش موینیب

 کهیخلوت و تار  نقدریچرا ا نجایشد ا جادیا

زدم اما همون لحظه با قرار گرفتن   غینفر خوردم وحشت زده ج هیعقب گرد کردم تا از اونجا خارج بشم اما همون لحظه محکم به  عیسر 

 جون افتادم یدستاش ب ی تو  دویکش ی ر یمغزم ت م ین یب یرو  یدستمال

 

 .......................حال................. 
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  کردیم دمیکه تهد ی ز یچ ن یبا ا دا یهرچند جد  شد یم  خیاز وحشت کارا و کتکاش مو به تنم س   دمیصداش باز رخشه به تنم افتادو لرز  دن یشن با

 و صدبرابر شده بود شتر یترسم ب

 ؟ ی_فکراتو کرد

کسو نداشتم که به دادم برسه و کمکم کنه از    چیه  نکهیتنهام از ا نقدریا نکه یاز ا  دخور ی بهم م می کس یپس زدم حالم از خودمو ب اشکامو

از دست ندادنش    یداشتم که برا ی ز یدخترم متنفر شدم چون چ  نکهیاز ا  یحت  خورم ی از دستشون کتک م ی که به راحت فم یحد ضع نیتا ا نکهیا

 بکنم  ی کار حاظر بودم هر 

 رات بندازم؟  امیالل؟ب  ای؟ی_کر شد 

 ترک خوردمو از هم باز کردم یلبا ی بزنم تا دوباره سگ نشده آدماشو به جونم ننداخته به سخت یبهتره حرف دمیلرز 

 دم ی_انجامش م

خودم جمع بشم خوبه حداقل کتک   ی تو  می کس یبذارمو از شدت سرما و ب  ن یزم  ی راحت سرمو رو  ال یبسته شدن در باعث شد با خ ی صدا

 ت نزد لگد نزدنزد داد نزد مش

خدا   کنمیم هیگر  ی که وقت ی سبک اونقدر  یلیسبک بشم خ کمی خواستم یهق هقمو ول کردم م  یصدا یترس   چی هق هق افتاده بودم بدون ه به

 نجات دادنم بکنه   یبرا  ی کار  هیو  ادیدلش به رحم ب

به دستوراتشون عمل   نکهیا  یبرا یبه راحت نایه اک ی دیکسو ندارم چرا منو دختر آفر  چیه  یدونست یکسم تو که م یمن ب یدونست یتو که م خدا

 انتخاب کنم؟   رویکی لیو دن یپاک  نیمن االن قرار بود ب ی عنی کنن؟یم دی تهد می منو به پاک ی نطور یکنم ا

شده بودم اما حاال   فیحد شکنجه و ضع نی بود تا ا ن یانتخاب کردم به خاطرهم لویخب دن لیجونم و دن نیکردن ب  دیمنو به جونم تهد یوقت

 کردی فرق م یلیخ  کردیفرق م هیقض 

 کس نبودم اون بود هواش بود دستاش بود اما االن... یب نقدریا ینطور یا دم یترسینم یدیتهد چیاز ه ینطور یبود ا لیاالن دن کاش

 بشم  کیکه قرار بود بهش نزد  یتیلب آروم لب زدم...رادمان...شخص  ریز 

 ...رادمان...رادمان رادمان

 خوررررررررررررره ی حالــــــــــــم ازش بهم م خورهی حالم ازش بهم م اه

 م یچسبد واریدر اتاق باز شد از شدت ترس محکم به د کهوی

 باز؟  ی_چته رم کرد
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 بلندم کرد نیزم   یشالقم زد چنگ زد به بازومو از رو  کمی نکهیمثل نه از دهنم خارج شد اما اون بعد از ا یفی صدا ضع دمیلرز 

 گفتم:   یکه زده بودم خش دار شده بود به سخت ییغایاز شدت ج یکه حساب ی لحن با

 ؟ ی بر یمنو م  ی _کجا دار 

 س یرئ  شیپ برمتی_م

 بهتر  یلی بهتر بود خ ی نطور ینگم ا ی ز یسکوت کنمو چ گهیدادم د حیترج

 بودن و مرد بودنو به گند کشونده بود  یرانیکه اسم ا یو پست فطرت یبرگشتم مرد عوض   یدیاتاقو که بست به سمت جمش در

 ن یبش  ای_نترس بی دیجمش

انتخاب کرده بودم و جونمو کنار گذاشته بودم به   لویخب دن لیجونمو دن نی نداشت من ب یجونم برام ارزش   گهیچون د دم یترسیازش نم  قبال

کرده بود  دمیتهد ییزایچون با چ دمیترسی اما حاال ازش م  شدمی م خالص ینطور یا رمیبم  خواستمیم  دمیترسیاز شکنجه هاشون نم  نی خاطر هم

 ام یپس مجبور بودم که باهاش راه ب ترسوندیم که بدجور منو 

جلوم   ختوی برام آب ر  کم یبودو برداشت  زی م ی که رو  یهم انداخته بود بهم نگاه کرد خم شد پارچ  یمبل روبه روش نشستم پاهاشو رو  یرو 

 گذاشت 

 ی سرحال بش   یتا حساب یخوابیو م  یخور ی مدت خوب م هیبرس به بچه ها سپردم که برات لباس بخرن  کمی_به سرووضعت ی دیجمش

 بهش نگاه بکنم گفتم:  نکهیا بدون 

 ؟یصورتم چ  ی رو  یو زخم ها ی_کبود

 ی گوش بد زنم یکه بهت م ییبه حرفا دینگران نباش تو فقط با م یکنی_اونارم حل می دیجمش

 شنومی_م

هدفم   ستی من هدفم اون ن انسی کل خاورم  ی پارچه تو  یوارد کننده ها  نیاز بزرگتر   یکی_اسمش رادمان ماهرو برات که قبال گفتم ی دیجمش

 ماهرو  لیبرادرش دن

  لیدن دیاصال شا  شناسمیم  لویبدونه که من دن دیبفهمه نبا دیشد که باعث شد مشکوک بهم نگاه بکنه نه نبا جادیتنم ا ی تو  یفی خف لرزش

 ماهرو من نباشه  لیدن نایو اماهر 

 شد  رهیداد مشکوک به من خ  رونی بهش زد دودشو که ب یق یبردو روشنش کرد پوک عم گارشی دستشو سمت س ی دیجمش

 ؟ یش یم  یجور  هی ادیم  لیدن نیتو چرا هربار اسم ا گمی_می دیجمش
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 بهش نگاه کردم ینگران با

 مثال؟   ی_چه طور 

تو گردنم درد   یکه من به جا ی بهم نگاه کرد ویبار که اسمشو آوردم چنان سرتو باال آورد نی نرفته که اول ادتی شیشناسی_انگار می دیجمش

 گرفت 

 پا اون پا کردم نیا کم یکردم  هول 

   شناسمینم  ارورو ی ن ی...من اصال ادیکنی_ن...ن...ه...اشتباه م

 زد  گارشیبه س  یا  گهیپوک د ی دیجمش

 شیار یو ب یکن  دایبرام پ خوامو یکه ازت م  ییو اون مدرک ها و سندا یکن کیرادمان ماهرو نزد نیا خودتو به دی...تو بامی_بگذر ی دیجمش

 بدزدمش؟  یعنی_

 یی طورا هی_ی دیجمش

 اخم کردم  کمی

 ؟ یکار کن  یباهاش چ  یتونیاد؟م ی_اون مدارک به چه کارت م

باهات   ی که کار  دمیدرعوض منم بهت قول م ی کنیم گمویکه بهت م ی خانوم کوچولو تو فقط کار  ومدهی به شما ن گهید نشی_ای دیجمش

  ی تو  یکه نتون ندازمتیم  یبه حالوروز  ارمیسرت م  ییخدا سرشاهده بال یفرار کن ای ی بر  یرآبیز   ییبخوا ی رنظر ینداشته باشم درضمن کامال ز 

 ی نیخوابتم بب 

 گفت:   رفتیم زشیمبل بلند شد همون طور که به سمت م  ینفرت رومو ازش گرفتم که از رو  با

اما کم کم   میبودم اولش باهم دوست بود لی ارسالن...پدربزرگ دن بی ...من رقیدیفهم ی نداره هرچند خودتم بعدا م ی_گفتنشم ظرر ی دیجمش

  تروژن ی اون ن رم یاومدم ازش سبقت بگ یتر بود تا م ک یقدم از من نزددو  شهیهم ارسالن هم  ب یرق م یشرکتامون مقابل هم قرار گرفت و شد

همه   فتمیبود که شرکتشو ورشکست کنمو خودم جلو ب دهیخوشحال بودم چون وقتش رس ی لیشد خ ضیمر  ی افتاد وقت ی ازمن جلوتر م زدویم

ماهرو افتاد اون از پدربزرگش کارکشته تر بود همه نقشه هامو نقش برآب کرد   لیشرکتش دست دن کهوی نکه یتا ا شدی داشت درست م یچ 

 دم یم  شوبهم زد که هنوز دارم خسارت یبد  یلیضربه خ

 کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م با

  ذاشتنی فرق م  لیاونو دن  نیب شه یبا خونوادش نداره چون هم  یارتباط خوب ادیوابستن رادمان ز  یلیخ گهی و رادمان بهم د لی_دنی دیجمش

 ندازه ی شرکت بزرگ راه م هی نجایو ا ستهیخودش با یپا ی رو  کنهیم یرادمان سع  ن یدوست داشتن به خاطرهم شتری از رادمان ب لویدن شهیهم
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 ی کار به رادمان دار  یچ  ی مشکل دار  لی_تو با دن

  نن یسال همو بب  هی ی به زور تو  دمیدارن شا گرو یهمد یدورادور هوا یطیهر شرا ی تو  شهیدوتا هم  نیا لهیدن ک ی _رادمان برادر کوچی دیجمش

با   خوامی منم م چسبه ی به رادمان م کنهیول م شویکارو زندگ  ادیب شیبراش پ  یبدجور به رادمان وابستس مشکل لیپشت همن دن شهی اما هم

 بزنم  نیزم   خوامی اون طور که م  لویشرکت دن  تونمیم  ینطور ی گرم کنم ا  شیبه برادر جون جون لویدنسر   انضربه زدن به رادم

 ده؟ ی اجازه م  ؟وجدانتیخودت دو تا جوونو بدبخت کن ی به منفعت ها دنی رس ی برا ادی_چه طور دلت م 

بهش جلو پام سنگ انداختن تو نگران اون دوتا نباش   دنی آرزو داشتم اما تو راه رس  یدوتا جوون کل ن یهم نهی ع یزمان  هی_منم ی دیجمش

 هم پرپر لیشرکت شده و شرکت دن  نیتر  ی شرکت من قو  انیبه خودشون ب انویدارن که بتونن خودشونو جمع کنن اما تا ب ی اونقدر 

 خدا  کردمیکار م  یچ  دیال بابزنم حا  ی بی بهشون آس خواستم ی کارو بکنم نم نیا  تونستمیازش گرفتم نم رومو

  دمیهاتو م نهی خودم همه هز  ییکه بخوا ییهرجا  فرستمتی بعدش م یاون مدارکو بهم برسون نکه ی_نگران خودت نباش تو به محض ای دیجمش

 و مراقبتم  

 نفرت بهش نگاه کردم با

   ی _تو بهتره مراقب خودتو نقشه هات باش 

 خم شد زشیم  یخودش کردو رو  هی شدم اونم دستاشو تک رهیبهش خ یبا چندش و نفرت خاص   دی باال دادو خند ییابرو  ی دیجمش

 گم؟ یم یکه چ  یفهم یم  ی_من که بدجور مراقبم نه تنها مراقب خودمو نقشه هامم مراقب توهم هستم که دست از پا خطا نکنی دیجمش

 ازش گرفتم  رومو

 شه ینم  داتیوقت دوروبرم پ چیو ه یکن یآزادم م یبد  بهم قول  دیفقط بعدش با ارمی برات م روییکه بخوا ی_مدارک 

 دم ی_قول می دیجمش

 داد  هیتک شیمبل بلند شدم بهش نگاه کردم که به صندل  یرو   از

 ی بر  یتونینگران نباش م دمیم رو ی همه چ ب یمدت فقط استراحت کن خودم ترت  نی_ای دیجمش
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 ...........دوماه بعد.......... 

 یسرمو باال گرفتمو به برج   نجاستیکه برام نوشته بودن نگاه کردم خب شرکت مهرگستر هم  یچشمامو برداشتمو به آدرس  ی رو  یدود نکیع

 شدم  رهیکه مقابلم بود خ

 داره پس  یچه دمودستگاه ول یچه قدرم بزرگ و خوشگله ا هوف

خواستم به خاطر   ییراهنما یمحکمم وارد شرکت شدم از نگهبان ی انداختم و با قدمها  فمیک ی رسو تو چشمم گذاشتم آد ی جلو  مویدود نکیع

 رو فشار دادم 18سوار آسانسور که شدم دکمه  ن یهم

ضعفم برطرف شده بودو دوباره ترسا گذشته شده بودم   دمی دوماه همش خوردمو خواب نیا ی تو  دمیکش یدادمو هوف ه یآسانسور تک وارید به

رادمان   یعنی سش یکنم خودمو به رئ یشرکت کار کنم و سع   نیا ی شروع شده بود قرار بود به عنوان مشاور تو   تمیمروز هم رسما فعالاز ا

هرچند من خودمم نقشه    رفتمیو طبق دستورات اون جلو م  دادمیگزارش م ید یهمون جمش  ای ر یپ الغوز یبه اون  دیبا هم می کنم مستق کینزد

 ها داشتم 

بهم نشون دادن المصب اونقدر هم بزرگ و درندشت بود که شتر با   سویپرسوجو اتاق رئ یاومدم بعد از کل  رونیازش ب   ستادیکه ا  آسانسور 

 شد یبارش گم م 

 شتم اصال اعصاب ندا  دایچون من جد امیباشه بتونم باهاش کنار ب یپسر خوب ل یدن نهیرادمان هم ع  دوارمیام

 گفتم:   یس یزدم به انگل  یلبخند ستادمیکه ا ی منش   زی م ی جلو 

 د؟ یهست یرانی_شما ا

تنش   یبلند طوس   نیبلوز آست  هیداشت موهاشم لخت دور خودش انداخته بود  ی نی سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد چهره ساده اما دلنش یمنش 

 یبود با شلوار ل

 گفت:  ی فارس 

 م ی هست  یرانیا شترمون یب بایتقر  نجا ی_بله ایمنش 

 ماهرو کار داشتم    ی_من با آقا

 ن؟یباهاشون دار  ی_قرار قبلیمنش 

 هستم ترسا شادمان بهتون گفتن؟ د یبله من مشاور جد ییجورا هی_
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 اسمم از سر جاش بلند شد  دن یبا شن دختره

 د ییوقته منتظر شمان بفرما ی لیماهرو خ یآقا  دیگی_چرا زودتر نمیمنش 

  کردیو بعدش امضا و مهر م ی جلو دستشو بررس  یبودو داشت ورقه ها ن ییشدم سرش پا سیپاره کردن وارد اتاق رئ کهیاز تعارف ت بعد

 خودشم جذاب باشه   نی فکر کنم ع  ل یدن نیع  قایچهارشونه بودو موهاشم حالت دار دق

 آوردن  فیخانم شادمان تشر  سی_جناب رئیمنش 

 داخل  دی _تعارفشون کنرادمان 

اونم منو شناخت    دنمیگرد بشه فکر کنم با د یلحظه نفسم ببره و چشمام حساب هی ی برا افشیق دنیبعد سرشو باال آورد که باعث شد با د و

 باشه  لیاصال امکان نداره که اون برادر دن ن ینه نه ا شهیشد باورم نم  رهیبهم خ  دویابروش باال پر   هیچون 

 گفت:  گرفت یم ی جلو دستشو سمت منش  ی دتا از برگه هاچن کهیبرگشت درحال یبه سمت منش   رادمان 

 تهران   یبرا دیفکس کن نارو یا  ی_خانوم محمدرادمان 

 _چشم با اجازتون یمنش 

 کردم به خودم مسلط باشم  یاومدم و سع  رون یب رمیرفتن دختره از بهت و تح  رونیب با

 شرکت خودم ی تو  نجا یاونم ا  نمتون یدوباره بب کردمی_فکرشو نمرادمان 

همون پسرس که اون شب بهش خورده بودم و  ن یافتم ا ی م ادشی یاون شب که بهش زده بودمو فراموش کنم اما وقت یکردم حرفا یسع 

 رمیخودمو بگ  ی جلو  تونستم یکرده بود نم سیلباسمو خ  یحساب

 شمارو دوباره مالقات کنم  کردمی_منم اصال فکرشو نم 

 د یحتما مراقب راه رفتنتون باش نجایکه ا دمیم  شنهادیبهتون پ یکرد ول شه ینم شیکار  گهی_خب کائناته درادمان 

 کنم ساده تر بگم اونو عاشق خودم بکنم   کیکه قراره من بهش خودمو نزد هیهمون پسر   نیرفت ا ادمیحرص بهش نگاه کردم  با

 نه من به شما  یکه به من خورد یشما بود  نیچون اون شب ا  کنم یفکر نم نطور یاصال ا ی_ول

 منه؟  ری تقص  نی_شما حواست به جلوت نبود ارادمان 

 ی کج کن  رتویمس  ی تونستی م ست یمن حواسم به جلوم ن ین یبی _خب شما که م

 خودش گستاخانه بهش نگاه کردم  ن یباال دادمو ع ییابرو 



 یاسالم  نگیآقازاده و مدل ی دروغ ها

80 
 

 ؟ یتونست ی_نم

 پر بود کلشیخودش ه نیداشت ع  لویدن افهیقداد ته  ه یتک استشیر   یبه صندل نهی دست به س دیکش یپوف رادمان 

 دارم  ستویرفته من االن حکم رئ ادتی ؟نکنهیموضوع با من جروبحث کن نیسر ا ییخوای _االن مرادمان 

 تمام گفتم:  ییگذاشتم با پرو  ز یم  یرو   فمویک

 دیجم بخور  دیتونیکه بدون اجازش نم  ی_و من هم مشاورتون هستم کس  

 د یخندیم  لیبه دن ه یدلم بلرزه چه قدر شب ی اون ته مها ییزایچ  هیکرد که باعث شد  ی تک خنده ا رادمان 

 باهاتون حرف بزنم  فتون یدرباره وظا شتریتا ب د ین یبش دیی_اوه بله بفرمارادمان 

حکم مترجم هم دارم   ییطورا هی دم یگزارش م کنمیچک م سموینو یدم همراهتم برنامه هاتو م نی ع ی ر یهرجا م دونمیبهتر م فموی_من خودم وظا

   ی ر یهماهنگ نکردم شما سر قرار نم رو یو تا من قرارداد

 ی همون مشاور برنامه من هست ییطورا هی_رادمان 

 هم انداختم  یرو  ینشستم پاهامو با لوند یصندل یرو 

 دونم یگفتم خودم بهتر م  یدی_د

 بود شدم ی ا شه یزدن اتاقش که ش  دیهدف مشغول د یداد منم ب کی دکمرو فشار داد و سفارش قهوه و ک هی رادمان 

 _مورد پسندتون هست؟ رادمان 

 تمام گفتم: ییسمتش برگشتم با پرو  به

 هم داره ی خوبه منظره قشنگ می_ا

 داره  دیدوقلو هم از اون سمت د ی_اوهوم به برج هارادمان 

تشکر   هیقهومو جلوم گذاشت با  کوی ک نکهیاز ا  تو در اتاق باز شد بعد ادیتقه در و لحن محکم رادمان که اجازه داده بود ب یصدا دن یشن با

 رفت  رونی ازم فاصله گرفتو ب یرلبیز 

 ن؟ی دار  ییشرکت ما هم که آشنا ی کار تو  یای_با حقوق و مزارادمان 

 _بله همشو بهم از قبل گفتن 

 درسته؟  مونهینم ی_خوبه پس مشکلرادمان 
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 از قهومو مزه مزه کردم خودشه تلخ تلخ بود   کمی

   ر ی_خ

 درسته؟  ن یبیغر  نجا یپروندتون نوشته شده که ا ی _تو رادمان 

 خودمو جمعوجور کردم رادمان مشکوک بهم نگاه کرد  کمی

 ی ستین هیترک ی تو  نگی_تو همون مدلرادمان 

 منو نشناسه اما متاسفانه شناخته بود  نیا خواستم ی م یه دمیکش یپوف

 ودم هستم _بله خ

 ؟ یمشاور باش    ییخوای م ؟چرای کن یکار م یچ  نجا ی_پس ارادمان 

 دوست دارم شتریکارو ب نیکنار گذاشتم ا نگو یمدت کار مدل هی_

بلند شدمو به سمتش رفتم از دستش گرفتمو بهش نگاه کردم   می صندل یبرگرو امضا کرد بعد به سمتم گرفت از رو  ه یگفتو  یآهان رادمان 

 قبول کرده بودن نا یبرام جعل کرده بود که ا ی چه مدارک  نیحرف نداره بب  ید ی جمش نیبود خوبه پس قبولم کرده بود کار ا م یفرم استخدام 

که همه   کنمیهم هماهنگ م   یفقط به خودم با منش  ی دیجواب پس نم یبه کس  نجا یا  یشروع کن نجایامروز کارتو ا  نیاز هم   یتونی_مرادمان 

 کارارو باهات هماهنگ کنه 

 _خوبه

 بره  شیپ ی نطور یهم خوامینداره م یپوششتون که مشکل یدب نجای_درسته ارادمان 

 اخم به سمتش برگشتم  با

 چه طور باشه جناب ماهرو   دیکه پوششم با دونمی_خودم م

 هم متقابال اخم کرد  رادمان 

 ست یبه تذکر دادن من ن ی از ین گهی_خوبه پس درادمان 

 گذاشتم   فمیک ی حرص رومو ازش گرفتم کاغذو تو  با

 سی_روز خوش جناب رئ

 _روز شمام خوش خانوم کارمند رادمان 
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 شعور یب ی پسره از خودراض   سوختی داشت م م ییجاها هی یبدجور  یعنی

 خدا رحم کنه  شیرفته بود بق شیکه خوب پ نجاش یدادم تا ا رونیباومدمو نفسمو با فوت   رونیاتاقش ب  از

 

 

 

 

 .........دو ماه بعد......... 

ــــــا رادمان  ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  _ترسـ

 گفتم:  کردمیبهش نگاه م یبا صورت حرص  کهیهم فشار دادم درحال یحرص چشمامو رو  با

 تو فقط صد متر فاصله داره  زی من با م  زی م یزنیداد م  ی دار  ینطور یاتاقتم که ا  ی _تو 

 سته ی ادب خب مودب باش اون رئ یدختره ب ی ا دمیلبمو گز  گوشه

 : دیشدو با خشم غر   یکه از طرز حرف زدنم اول تعجب کرده بود اما بعدش دوباره عصب رادمان 

 خونه؟ی عددا باهم نم ه؟چرای نطور یفاکتورا چرا ا نی_ارادمان 

 _مگه من حسابدارتم؟ 

 کارت؟  جهیشد؟کو فکرت؟کو نت یچ  ؟پسیکن یبراشون م  ی فکر  هیبدم دست تو خودت  نارو یهمه ا  یمگه نگفت _تورادمان 

 با خشم بلند شدمو به سمتش رفتم  م یصندل یرو   از

 سر من داد نزن  نی_بب

 بلند شدو به سمتم اومد  زشیمتقابال از پشت م اونم

 خصوص تو؟  ؟بهیفهمی م زنمیکه دلم بخواد داد م  یشرکت منه سر هرکس   نجای_ارادمان 

 ...یلی_تو خ

 بهم نگاه کرد  یهم خوردم رادمان عصب یحرفمو با فشار دادن لبام رو  هیبق کهوی
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 یگفت یم ی _ادامه بده داشترادمان 

 طعنه گفتم:  با

 نداره   یبه من ربط هیحرفه ا  یلیحسابدارت خ نکهی_ا

بخوام پرونده خروج کارگاهارو چک کنم   یمن امروز اتفاق ادیگند باال ب ینطور ی ا  دیعوضش کنم؟با ست یکارش درست ن ی بگ یتونست ی_نمرادمان 

 فته؟ یب نا یچشمم به ا

 من ری تقص  ذاشتیم  زدیگند م یهرک  نجایبابا ا ی ازش گرفتم ا رومو

 _جواب بده رادمان 

 کنم  یدگ ی رفت بهشون رس ادمیندارم چون  ی_جواب

 ؟آرررره یراحت  نی هم  ن؟بهی_هم رادمان 

 خودت درستش کن  شهی و ادعات م یمرد یل ی خ یسر من داد بزن ی صدبار بهت گفتم تو حق ندار  نویا  نی_بب

  ختمیهم فشار داد اشک نر   یکه زده بود گذاشتم لباشو رو  ییجا یبهش نگاه کردم دستمو رو  ی صورتم با ناباور  ی زد تو  ی کیباال رفتو  دستش

 چنگ زدمو پالتومو تنم کردم فمی رفتم به ک  زمیبهش نگاه کردم به سمت م  داد نزدم فقط با نفرت

 رون ی ب ی بر  ی اجازه من حق ندار  ؟بدون ی بر  ییخوای _کجا مرادمان 

 دستام خشک شد  دمویکه زد لرز  یخواستم درو باز کنم با نعره ا نکه یتوجه بهش به سمت در رفتم هم بدون 

 رونیب ی بر  ی _گفتم حق ندار رادمان 

خودش منم   نیع  رمنتظرهیحرکت غ هی ی بود گذاشتم تو  ستادهیکه ا شیکنار  زی م ی رو  فمویگشتم با خشم به سمتش رفتم کسمتش بر  به

 که زده بودم خم شد با تعجب بهم نگاه کرد  یصورتش زدم سرش به سمت  ی دستمو باال بردمو تو 

 ی دستت روم بلند کن ی ...حق ندار یکن  نیبهم توه ی ...حق ندار یسرم داد بزن  ی حق ندار  یول  یسم ی_درسته رئ

 محکمم ادامه دادم یادامه داشته باشه با صدا  ن یاز ا شتر ی اما اجازه ندادم ب  دیلرز  صدام

که منم آدمم امکان داره خطا    یفهمیخونه نم  برمیم  دارمیمن اونقدر سرم شلوغه که نصف کارامو برم  هیپا شی سینو یم  زنهیگند م ی هرک  نجا ی_ا

 یزنیگوشم م ی تو  یلی س ویزنیسرم داد م ینطور یا ی به راحت یکنم ول

 :دیدستشو سمت در دراز کردو غر  تیدستاش مشت شد با عصبان رادمان 
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 رون ی _گمشو برو برادمان 

 ی خودت نذاشت  کردمیکارو م ن ی_داشتم هم

 صداش منو متوقف کرد خواستم درو باز کنم باز نکه یبلند به سمت در رفتم هم ی برش داشتم با قدما زی م  یرفتمو از رو  فمیسمت ک به

 _صبر کن رادمان 

ورقه ها   یرفت هنوز به سمتش برنگشته بودم از سروصدا  زشیکه به سمت م دمیقدمهاش فهم  یاما به سمتش برنگشتم از صدا ستادمیا

   کنهیم ییکارا هیداره  دمیفهم یم

 ی بکن خوادویکه دلت م یهر غلط یتونیآزاده م مت یکل تا گهی_االن درادمان 

 به سمتم گرفت  ت یاون کاغذ مهر شرکتو زد با عصبان یپا دمیتعجب به سمتش برگشتم که د با

 رشی_بگرادمان 

 شد یمغزم اکو م ی تو  شتر ی زجه و ناله هام ب یصدا  شدمیم  کیسست به سمتش رفتم هرلحظه که بهش نزد یقدما با

 درد داره نامرد" یآ  کنمی"نزن خودم درستش م

 "دمی نشو قول م کیبهم نزد دمی "قول م

 هم بسته شد   یفرم اخراجم چشمام رو  دنیشدم با د رهیکه از دستش گرفتم بهش خ برگرو 

 ی بر  یتونی_حاال مرادمان 

 د ینگاه پر از حرف اما اون فقط خشمشو فهم هینگاه پر از خشم  هینگاه کردم  بهش

 ی ش یم  مون ی_پش

ازش خواهش کنم که اجازه بده   کردیعقل حکم م یکارو نکنه از طرف ن یکه ازش بخوام ا دادیرفتم غرورم اجازه نم  رون یاتاقش به سرعت ب  از

 اونجا بمونمو اخراجم نکنه  

به گوش اون پست فطرت برسه که من   نکهیاز ا دمیلرز یگرفتمو به سمت خونه رفتم تمام راه داشتم م ن یماش  هی عیاومدم سر   رونی شرکت ب از

آوردم و   رون یب  مویاز توش اسپر  عیبردمو سر  فمیدستمو به سمت ک دیدم و هنوز نتونستم براش اون مدارکو جور کنم نفسم بر اخراج ش

 چندبار فشارش دادم تا نفسم باال اومد  

 بکن   ی کار  هیدوباره غرورم خورد بشه شبا با درد بخوابم خودت  خواستمی زنده بشم نم  رمویدستوپاشون بم ریدوباره ز  خواستمی نم ایخدا
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منو    دونستمیفاتحه خودمو خوندم حالم اصال خوب نبود م  ی دیاسم جمش دنیبه صفحه نگاه کردم با  د یوقت دمیزنگ خورد لرز  لمیموبا

 کنم  جکتیدادم ر  ح یترج نیبه خاطرهم  کشهیم

انداختمو وارد خونم شدم درو بستمو به سمت کاناپه رفتم خسته    دیقفل کل ی شدم تو  ادهیپولو به سمتش گرفتم و بعد پ سادیکه وا ن یماش

  یچه طور  دمیهم بستم که نفهم یرو   یچشمامو با خستگ دمو یمبل انداختم دراز کش  یمبل گذاشتم و خودمو رو   ی جلو  ز یم  یرو   فمویک

 خوابم برد 

از   زننیدارن زنگ م  دمیبه خودم اومدم د یوقت  نیهم   بشم به خاطر کاور یتا ر  دی طول کش  کمیباز کردم  ج یزنگ در چشمامو گ  یصدا دن یشن با

 ه یک  یعنی شناختیمنو نم ی که کس  نجای بلند شدم ا یمبل با خستگ یرو 

عقب عقب رفتم دوتا از آدماش   دمو یلرز  ید ی و پشت سرشون جمش یدیجمش یآدما  دنیکه باز کردم به شدت به عقب پرت شدم با د درو 

 اومدن تو   گشون ید یموندن اما دوتا رونیب

 پشت گوشم زدم دمویبه موهام کش یبلند شدم با ترس دست ن یزم یرو   از

 _س...سالم

  دم یمعلوم بود به سمت مبل رفتو روش نشست ترس ختمیسرور  افموی بود خواب بودم از ق دهی کرد فکر کنم فهم یبه سرتاپام نگاه ی دیجمش

 دم یترسی ر سواالش منداشتم دربراب یجواب چیه  نکهیاز ا

 ؟ی_کجا بودی دیجمش

 _خونه بودم

 ؟ یدادیجواب نم زدمیزنگ م  ی_پس چرا هرچ ی دیجمش

صورتم   ی دستشو باال بردو محکم زد تو  شون ی کیشدو عقب رفتم  شتریبهشون اشاره کرد لرزش بدنم ب دمید یجواب نداشتم چون وقت فرصت

 د یتا خود آسمون رس غم یج یمشت و لگداشون صدا   ریز  شه یو مثل هم  نیزم   یزدم افتادم رو  یغ یج

 ه ی_کافی دیجمش

 اره یسرم م نا یاالن بفهمه اخراج شدم بدتر از ا دونستمیم  دمیلرز یم زدموینفس م نفس

 _خب چه خبر؟ ی دیجمش

 گفتم:   یسخت به

 ...ن...نش...نشده ی ...خ...خبر چی_ه...هنو...ز...ه
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 درآورد روشنش کردو صفحشو بهم نشون داد لمویبردو از توش موبا فم یگفت دستشو سمت ک  یآهان ی دیجمش

 ی _چهارده بار زنگ زدم اما جواب ندادی دیجمش

 دم ی_به خدا نشن

 خودم فرو رفتم  ی تو  شتر یزد دوباره اون دو نفر جلو اومدن که با هق هق ب  یپوزخند ی دیجمش

 _رحم کن بهشون بگو نزنن به خدا نا ندارم 

 ن یعصبان یدادینم سشونویجواب رئ نکهی_خب از ای دیجمش

 خورم ی_از عمد نبود قسم م

 گفت:  ی با لحن محکم ی دیشکمم جمش  ی باال رفت تا بکوبه تو  شون یکی یپا نکه یهم

 _فعال ولش کن ی دیجمش

 زدم  نمیبه قفسه س  یچنگ به کمک دستام نشستم یکنار رفت به سخت  دویپاشو عقب کش  اونم

 ی نکرد یغلط چیاما هنوز ه  گذره ی_دو ماه داره م ی دیجمش

 _بهم وقت بده؟ 

 با طعنه گفت:  ی دیجمش

 عمر چه طوره؟  هی_ی دیجمش

 قول دادم کنمیم  داشی...پادهی_نه ز 

 روشن کرد   گارشو ی س ی دیجمش

 درسته؟   یاخراج شد دمی _شنی دیجمش

 د یرسیآب دهنمو با ترس قورت دادم چه قدر زود خبرا بهش م  دمیوحشت لرز  با

 ...گ...گف...تهی_ک...ک 

 احمق   یرنظرمیز  ی_بهت که گفتم حسابی دیجمش
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مبلش    یهم از رو  ید یخوب زدنو لهم کردن ازم جدا شدن جمش ی ببرن وقت ورشیاون دوتا دوباره به سمتم  نکهیا  یبود برا یحرفش کاف ن یهم

 بلند شد

تو   امیم گهیطور د هیوگرنه دفعه بعد  یخودت جمعش کن رو یکه زد یگند ن یو ا ی بکن یغلط هیکه  دمیشانس دوباره م هی_بهت ی دیجمش

 خونت

دستمو   دیفهم ی خبر بدم که وقت سیبه پل خواستمیکار کنم اولش م  یچ  دونستمیهق هقمو آزاد کردمو زجه زدم نم یبسته شدن در صدا  با

چه   دونستم ینداشتم نم ینقشه ا  چیچون من ه  ذارهی زندم نم  دونستمیاتفاق افتاده بود م  نیحاال هم که ا امیاه بشکوند مجبور شدم باهاش ر 

 اون شرکت   ی تو  دمبرگر  د یبا یطور 

سرم   ی تو  ی کنم حاال چه خاک  کیمن بتونم خودمو بهش نزد  شدیاصال وقت نم  میکردیهمش کلکل م م یرادمان همش باهم دعوا داشت منو

 ازش نداشتم   یآدرسو نشونه ا چ یه یکمکم کنه و نجاتم بده ول تونستیارتباط برقرار کنم اون م  لیبا دن  یجور  هی تونستمیم زم؟کاشیبر 

 ؟ یبتونم خودمو نجات بدم اما چه طور  دیباشم با فی ضع  دیکردم نبا ی ز یخودم جمع شدمو ناله ر  ی شدت درد تو  از

  یبا درد سرمو رو  دیبود که با ییاز اون شبا یکیحالم بهتر بشه امشب هم  کمی  دیبرم حموم تا شا خواستمیبلند شدم م نی زم  یاز رو   یبدبخت با

 ذاشتم ی بالشتم م

نکنه باز برگشته باشه با ترس به   یوا دمیدر اومد دوباره لرز  یسرجاش گذاشتم باز صدا وانویل نکه یخوردم هم ختمویخودم آب ر  یبرا کمی

 لب آروم اسم خدارو آوردم و درو باز کردم  ریزنگ اومد ز  ی سمت در رفتم اما بازش نکردم باز صدا

از کجا داشت اصال چرا اومده بود   نجارو یآدرس ا کردیداشت بهم نگاه م ی جد افهیتعجب بهش نگاه کردم اخماشو توهم برده بودو با ق با

 نجا یا

 چشماش گرد شد  دید افمو یق یقتو  رادمان 

 ه؟ یچه سرو وضع نی_ارادمان 

 _شاهکار شماس 

 صورتت زدم    ی تو  یلیس  هی_چرت نگو من فقط رادمان 

 خشم بهش پشت کردمو رفتم تو که اونم وارد خونه شدو درو بست با

 خونس؟ ی کتکت زده کس  یک  گمی_با توام دارم بهت مرادمان 

 نداره  ی_به تو ربط

 : دیبا خشم غر  رادمان 
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 یی تنها نجایا ی کارو باهات کرده مگه نگفت نیا  ی_ک رادمان 

 کنم   یسرش خال ینبود پس بذار اغدمو رو  سم یخشم به سمتش برگشتم حاال که رئ با

 داد زدم: یبلند ی صدا با

 خوره؟ ی _به توچه هان؟به توچه...مگه آدم از کسش کتک م

 جرات کرده دست روت بلند کنه  ی_پس ک رادمان 

 ؟ یمن دست بلند کن یرو  یجرات کرد ی_تو خودت چه طور 

 ی مرد بلند کن  هی یدست رو  یکه تو جرات کرد  ی_همون جور رادمان 

 داد  هینفس خوردم رادمان هم به اپن با اخم تک ه ی ختمویخودم آب ر  یباز برا  یسمت آشپزخونه رفتم عصب  به

 سر جاش   نشونمشیخودم مبگو   کنه یم  تتیاذ  ی_کس رادمان 

 جناب ماهرو  ی من شد یوس   لیتا حاال شما وک  ی _اوه از ک 

 ارم یسرت آورده تا برم چند برابرشو سرش ب ییبال نی همچ ی_انقدر با من جروبحث نکن بگو ک رادمان 

صورتم   ی آشپزخونه چسبوندو با خشم تو  واریبازم مخالفت کنمو سرش داد بزنم که با چند قدم بلند خودشو بهم رسوند منو به د خواستم 

 زل زد 

 تفاوت باشم  یب هیرانیو ا  به یغر  نجایکه ا ی نسبت به دختر  تونمیباهات ندارم اما نم یرابطه خوب ادیدرسته ز  ن ی_ببرادمان 

 داره اصال  یمن به تو چه ربط یمسائل شخص  نمی_بکش کنار بب

 ی بد ح یاونا توض ی برا یش  ی اون وقت مجبور م  زنمیزنگ م   سیاالن به پل نی هم ی_نگرادمان 

به   عیسر  کنهیم  ی ر یکه داره شماره گ  دمید لشو یموبا نکهی هم  شدیمن بد تموم م   یبرا ی نطور یخبر بده ا سیبه پل د یگرد کرد نه نه نبا عقب

 از دستش گرفتم تماسو قطع کردم لویسمتش رفتمو موبا

 با اخم بهم نگاه کرد  رادمان 

 ؟ یکنیکار م یچ  ی _دار رادمان 

 نداره...صاحب خونم زده ی_گفتم به تو ربط

 توهم   دیاخماشو کش رادمان 
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 _صاحب خونت چرا کتکت زده؟ رادمان 

 گفتم:  یازش گرفتم به سخت  رومو

 _اجارش عقب افتاده بود

 نم یاجارش عقب افتاده کتکت زده؟مگه شهر هرته بده آدرسشو بب  نکهیا  ی_برارادمان 

 سمتش برگشتمو با خشم بهش نگاه کردم  به

 یمگه تو منو اخراج نکرد یاومد نجا یمن دخالت نکن اصال چرا ا ی زندگ  ی تو  نقدری_ا

 نه؟  ایبهم  ید یم  روی_آدرس اون لعنترادمان 

 م دی_نه نم

 با خشم بهم نگاه کرد  رادمان 

 ؟ ی _چه قدر بهش بدهکار رادمان 

 ؟ یبد ییخوایم  هی_چ

 ییای باهام م یکنیجمع م التویاالن وسا نی بندازم جلوش توهم هم خوام ی _آره مرادمان 

 امیکجا ب  گفتیم  یداشت چ  نیگرد شد ا چشمام

 ؟ ی اصال تو چه کاره من ام یکجا باهات ب مینتازون باهم بر  ی نطور یهم  سا ی_وا

 شد یم یخودش عصبان ن یبود ع لیدن نی ع  قایحالتاش دق نیصورتم خم شد ا ی با غضب بازوهامو محکم گرفتو فشارش داد رو  رادمان 

 ازت سواستفاده کنن   دمیبگو چشم اجازه نم گم یبهت م  ی_هرچ رادمان 

 ؟یدلرحم نقدر یهمه دخترا ا ی _چرا؟برا

 باشه من دلرحمم  یرانیکه تنها باشه و از همه مهمتر ا ی هر دختر   ی_برارادمان 

 لرزه یهمه م  یژلس برا  ستی_اوه پس دل ن

 ده ینلرز  یجنس مونث  چی ه ی_من تا حاال دلم برا رادمان 

 اد یسرم م یبه توچه که چ  یکمکم کن ییخوای _کامال مشخصه اصال چرا م
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 ؟ ی _اصال تو خونوادت کجان؟کسو کار ندار رادمان 

 بود که بهت زدم...به...تو...ربط...نداره یحرفجزو همون  نم ی_ا

 : دیغر  تیخشم ازش جدا شدم خواستم به سمت اتاقم برم که با عصبان با

 خونه من جات امنه  یخداتو شکر کن  دیبا یتا االن سامل نکهیهم بدتره هم  هیاز ترک   نجایا ستین یخوب ی جا نجایا ن ی_ببرادمان 

 ندارم ی از ین یکس   ی_من به دلسوز 

 یشرکت همونجا هم کار کن  یبرگرد یتونی خونه من م ا یکنم ب دایامن برات پ  یجا هیکه  ی کمکت کنم تا وقت خوامی_احمق م رادمان 

  ی به سمتش برگشتمو پوزخند نیبه خاطرهم  ام یب نییاز موضع خودم پا خواستم یباهاش باشم اما نم شتر یب تونستمیم  ینطور یا  گفتینم بدم

 زدم    

 اخراج شدم نه؟ کردمی_چرا؟فکر م 

 ی دار ینگه نم ستمویمن رئ نکهیاصال حرمت ا یبودم تو غرورمو له کرده بود ی_عصبانرادمان 

 ی _توهم غرورمو با داد زدنا و کتک زدنت له کرد

 خوبه؟  خوامیخب من معذرت م  یلی_خرادمان 

  نباریدستشو به سمت چونم بردو منو به سمت خودش برگردوند ا ستادیرومو ازش گرفتم به سمتم اومدو روبه روم ا ی با تخس  نهیبه س دست

 نکردم بهش نگاه کردم  ی لجباز 

 ده یکارشم پس م نیجمع کن مطمئن باش تقاص ا التوی_برو وسارادمان 

 ؟ یدیپس م رو یکه بهم زد ی لیتقاص س یک  ؟توی_تو چ 

 دم ی_دارم مرادمان 

 ر؟ _چه طو 

 بشه  دهی به رخ کش شتریچهرش ب  تیکرد که باعث شد جذاب یتک خنده مردونه ا  رادمان 

  گهید دم یدارم تقاص پس م ی قراره همخونم بش  نکهی_هم رادمان 

 مبل نشست  ی رو  دویخشم بهش نگاه کردم که دوباره خند با

 منتظرم   نجای_برو آماده شو همرادمان 
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 ی شعور یب یلی_خ

 د یی_نظر لطفتونه بفرمارادمان 

 زدم  یلبام نشست سرمو بلند کردمو لبخند یرو  ی کم کم لبخند گنده ا دمیکش یازش گرفتمو وارد اتاقم شدم پوف رومو

 ی کنیکه کمکم م  یخدا...مرس   یمنم هست  ی_پس هنوز برا

 

  دیچیپ  می نی ب ی عطرش که تو  ی دور زدو سوار شد بو  نو یگذاشتمو سوار شدم رادمان هم ماش نشیماش ی تو  المویکمک رادمان وسا با

 عطرش محشر بود ی چه قدر بو  دمیکش  یقیناخواسته دوباره نفس عم

 _خب صاحب خونتون کجاس؟ رادمان 

 روشن کردو راه افتاد  نویسمتش برگشتم که با اخم ماش به

 کنم یم هیدعوا کنم باهاش تسو  خوامی_نمرادمان 

 کنم یکارو م  نیخودم ا ستی_الزم ن

 با من کلکل نکن  نقدر یترسا ا ن ی_ببادمان ر 

 گفت همون بهتر   ینم ی ز یفرمونو چرخوند تمام مدت سکوت کرده بودو چ یحرف چی ه یبا حرص بهش آدرس دادم که اونم ب دمویکش یپوف

 شدم ادهیپ عیشد منم سر  ادهیپ سادیدر خونه صاحب خونمون وا ی گذشت که جلو   نیچند ما دونمینم

 ن یتو ماش  ن ی_تو کجا بشرادمان 

 ی شر درست نکن امی_نه منم م 

  ی در که باز شد صاحب خونه تو  دمییجو یقفل شد رادمان زنگ درو زد از استرس ناخون دستمو م نیزد که ماش  موتوی چپ نگام کردو ر  چپ

 زدو به زبون خودشون گفت:  یمن لبخند دنیشد با د انیدرگاه نما

 شده؟  ی ز یچ د ی_سالم خوش اومد

به زبون خودش    یبه سخت عیبه رادمان نگاه کرد رادمان از برخوردش جا خورد مشکوک به سمتم برگشت منم که هول کرده بودم سر  یسوال بعد

 جواب دادم 

 هی...حساب تسو ی...من...پول آوردم...ب...برامی_ا
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مسلط  یس  یو انگل  یکه کامال به ترک   لیمثل دن  نمیخندش گرفته بود منو کنار زدو خودش جلو رفت و باهاش شروع کرد به حرف زدن ا رادمان 

 رم یبگ ادیهنوز نتونسته بودم زبونشونو خوب   میس یخوب بود با انگل می مسلط شده بود من فقط ترک نجا یبود خوب به زبون ا

 رفت منم دنبالش راه افتادم ن یبه سمت ماش یحرف چ یه یدمان ببسته شدن در به خودم اومدم را با

 شد؟  ی_چ 

 کردم هیتسو  یچی_هرادمان 

 گفتم:  یراه افتاد به سخت   نیماش  مو یسوار شد یوقت

 کنم ی_ممنونم ازت جبران م 

 اخم کرد   کمی رادمان 

 باهات دعواش شده باشه  شیاومد که چند ساعت پ ی_اصال بهش نمرادمان 

 نگاه کردم رون یب ازش گرفتمو به  رومو

 ده ی_حتما از تو ترس

 بهتر بود   ینطور ینزنم ا یحرف گهیدادم د حینگفت منم ترج ی ز یچ گهیباال انداخت و د ی شونه ا رادمان 

 

 

 

 

 ................................. 

کرده بود من کمتر    رییاخالقامون تغ  کمی نکهیمنو رادمان به ا  نیبه رفتار ب کردمیفکر م ری اخ یبه اتفاقا زدمی خودم قدم م یکه برا همونطور 

  یحت  میدیدیم  لم یوقتا باهم ف شتری خونه ب میگشت یهم برم  یهوامو داشت وقت   کردویکارا کمکم م ی تو  زدیبهش و اونم کمتر سرم غر م دمیپر یم

 کردن یم ی که باهم زندگ  میدوتا دوست شده بود نیع  میرفتیم  رونی و ب میکردیم ی باز  ر پاسو 

که پا گذاشتم به خونه رادمان   گذرهیدوماه م  ی کیگفت  شهی جمع کردم م کمیلباسمو  یدستمو دور خودم گرفتمو شنل رو  شتریب کمی

بهم وقت   یحساب ن یبشمو اعتمادشو جلب کنم به خاطرهم کیبهتر بهش نزد تونمیم  ینطور یخوشحال شد گفت ا یلیخ  دیشن یوقت ی دیجمش

 بود اما ذهنم آشفته بود  احتاز بابت اون ر  المیود خداده ب
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راه بکنم    نیا ی تو  ی تالش  خواستمیطرف نم  هیخالص بشم از  یدی کنم تا از شر جمش دا یزودتر پ روی اون مدارک لعنت  خواستیطرف دلم م   هی از

 قدرت برادرش بشه   یاون قرار بود قربان سوخت یرادمان هم دلم م ی برا دایجد نهیبب  یب یآس لیدن خواستم ی چون نم

  کنهیکار م  یداره چ  دونستمیشمارشم نداشتم نم یحت  نی شکوندن به خاطرهم مو یگوش دنینداشتم اون شب که منو دزد لیاز دن ی خبر  چیه

 کنم یم  ی خوشبخت ی هرجا که هست براش آرزو  یول  رانیا ا ی سیاصال ترک

 چه قدر دلم براش تنگ شده بود  دمی کش یآه

 یلیاز همه پررنگ تر بود معلوم بود خ لیهمه خاطراتش حضور دن ی تو  ده یم حی درباره خونوادش برام توض زنمیوقتا که با رادمان حرف م  یعض ب

 دوسش داره

دو روزو بهم   نی سرما خورده بودم رادمان ا کمی نکه یتاب داخل باغ نشستم رادمان هنوز از شرکت برنگشته بود به خاطرا یزدم و رو   یلبخند

 خونه کارامو بکنم و استراحت بکنم  ی داده بود که تو  ی مرخص 

 زدم خوبه حالل زادم بود ی محو شد ناخواسته لبخند  انیرادمان نما نی باز شد و پشت سرش ماش نگیپارک یفکرها بودم که در برق ن یهم  ی تو 

 من به سمتم اومد  دنیزد با د نو یماش موتیر   یشد وقت ادهیکه پارک کرد پ نویماش  رادمان 

 ؟ یکنیکار م  یچ  رونی؟ب ی_تو مگه سرما نخوردرادمان 

 شرکت  گردمی_خوبم از فردا برم

 ی کن  ضیهمه کارمندامو مر  ییخوای م خودی_برادمان 

 کردم یخنده ا تک

 که   ستمیدر ارتباط ن ی اتاق توام با کس   ی _منکه همش تو 

 ی کنیم   ضیبدتر منو مر  گهی_درادمان 

 کتش تنش کرده بودو درآورد  یکه رو  یتاب نشست پالتو بلند ی کنارم رو  رادمان 

 شه ی م ؟سردتیشد  وونهید یکن یکار م یچ  ی _دار 

 شونم انداخت   یپالتوشو رو  رادمان 

 هست  کت تنم ن ی_نگران من نباش ارادمان 

 بهم زد  یبه روش زدم که اونم لبخند مهربون یلبخند
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 _ممنون 

چشمامو با لذت   کردمیداد با پاهاش آروم تاب و تکون داد که باعث شد حاال که احساس گرما م هیمن به تاب تک نیروشو ازم گرفتو ع  رادمان 

 هم ببندم  یرو 

 زنن؟ی_چرا خونوادت بهت زنگ نمرادمان 

 _فراموشم کردن 

 ؟ ی؟فرار کرد_چرارادمان 

 _نه

 ؟ی_پس چ رادمان 

 _مردن 

 نکردم یگرد شده بهم نگاه کرد اما من بهش نگاه یحرفم شوک زده به سمتم برگشت با چشما نیا  دنی با شن رادمان 

 ی گینم  ی_جدرادمان 

 _نه واقعا مردن 

 گم یم تیتسل دونستمی _من...من نمرادمان 

 نوزاد بودم فوت شدن  ی_وقت

 ؟ یکرد ی زندگ  یک  ش یسال پ نهمهی_پس تو ارادمان 

  یبرا یشنونده خوب تونهی رادمان م کردمی دردودل کردم احساس م یکیبا   خواست یدلم م کردمیم  یادیز  ین یچرا اما احساس سنگ دونمینم

 درکم کنه و باهام همکالم بشه   تونستی حرفام باشه م

 منتظرش نگاه کردم آروم گفتم:  یسمتش برگشتمو به چشما  به

 م ی _پرورشگاه

 بهم نگاه کرد  یچشماش گرد شد با ناباور  رادمان 

 ه ی اونجا بودم بعد از اون اومدم ترک  می سالگ جدهی_تا ه

 کمکت کرد؟ ی؟کس  یتونست  ی_چه طور رادمان 
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   هی آشنا شدم کمکم کرد اومدم ترک  یکی_آره با 

  ییسواال هی ازم   نشیوقتا ب یالبته بعض  دادی کردن اونم فقط سکوت کرده بودو گوش م فیبا سانسور براش تعر  روی شروع کردم همه چ و

و منو   یبه اون قسمت که اومدم دب یاز عالقم به اون پسر اما وقت  یحت تمیگفتم از کارم از موقع  یاز همه چ   دادمیو منم جوابش م د یپرسیم

 ندادم حیادامه ندادمو توض گهید دم یرس دنیدزد

 و خم داشته باشه  چ یپ نهمهیا ت یزندگ  شهی نم _باورمرادمان 

 نطور ی_خودمم هم

 ؟ یزودتر بهم نگفت  نارو ی_چرا ارادمان 

 دادم حی توض روی چرا برات همه چ دونمی داشت؟االنم نم ی ا دهی_چه فا

  یشده بود اما حاال گرما س یچشمام خ یاز ک  دونم یدستاش گرفت به سمتش برگشتم نم ی تو  یدستشو به سمت دستام آوردو به آروم رادمان 

 کردمیاحساس م  یهوا به خوب  یاون سرد ی اشکامو تو 

 ی به اون پسره برس  کنمیبه بعد خودم کنارتم کمکت م نجای_از ارادمان 

 شدن  ر یسراز  شتریب اشکام 

 خوان ی_نه خونوادش منو نم

کارت درست نبود که   کنهینگرانته و داره بهت فکر م ی قطعا اون پسره هم االن کل م یزنیباهاشون حرف م هیترک میر یما م ست ین نطور ی_ارادمان 

 نجا یا  یاومد  یگذاشت 

 خونواده سطح باالس اما من...  ه یاون  شه ی_رادمان اون کنار من خوشبخت نم

 کنه   یخونوادشو راض  تونهی اون خودش م  خوادیپسرس که تورو م ؟مهم ی کم دار  یچ  ؟توی_اما تو چ رادمان 

 _بذار دربارش فکر بکنم 

اگه   یدونیچه طوره؟خودت م هیترک  میر یباهم م التشیبعد از نوروز و تعط رانهی ا ن یع با یتقر  رن یگیهم مراسم م نجا ینوروزه ا گهی_دوماه درادمان 

 م یافتاد  یفردا راه م نی بدم نبود هم لیکارها و سفارشارو که قولشو دادم قبل از نوروز تحو  نیا

 برادرش بود نیع  قایم چه قدر مهربون بود دقبه روش زد یلبخند

 ت ی_ممنون از خوب

 تاب بلند شد   یاز رو  رادمان 
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  نه ی ماش  ی تو  دمیداروهاتم خر  یتو آها راست می_بلندشو بر رادمان 

  دیبکنمو دست بجنبونم لبخند رو لبم ماس  ی کار  هی دیبا نکه یزدم اما از فکر ا ی رفت ناخواسته لبخند محو  نشی بعد خودش به سمت ماش و

   هیبرگردم ترک تونمیکارارو تموم کنم منکه نم  د یقبل از ع دیبا

 م یتاب بلند شدم و باهم وارد خونه شد یاز رو  دمو یکش یهوف

 

 

 .......................... 

بود  دهیتوان ازم بر  یکوه کندم چون حساب هی کنمیم  کار زور زده بودم که احساس نیا  یچشمامو از هم باز کردم اونقدر برا یبی درد عج با

 هست خدارو شکر کنم   نکهیبزنم و از ا ی باعث شد لبخند محو  دی چیپ م ینی ب ی موهام فرو رفت عطر تلخش که تو  ی تو  یدست

 _ترسا  

 بگم:  یکردم به سمتش برگردم اما نتونستم فقط تونستم به سخت یسع 

 _جانم 

 نه یلبام بش یرو   یدستاش فشار داد که باعث شد لبخند کم جون ی تو  یزد دستمو به نرم یکردم لبخند  احساس

 ؟یگرد یکه برنم   ی _باهام قهر رادمان 

هم بستم دستم که از دستاش   یفقط چشمامو رو  ن یه خاطرهمبود ب یطوالن یلی برام خ تونم یاما کلمه نم تونمیبهش بگم نم  خواست یم دلم

تکون بخورم وگرنه زودتر به سمتت   تونمی بمون به خدا من نم ی بر  ییخوای بشه نه نرو چرا م جادیتنم ا ی تو  یفیاومد باعث شد لرزش خف   رونیب

 کنم یم  خواهشنرو  گشتمیبرم

 به خودم اومدم دیدی چشمم برده بودو داشت داخل چشممو م ریدکتر که دستشو ز  یصدا دن یشن با

 دخترم؟  ی شنو ی_صدامو م 

 _بله

 ه؟ یاسمت چ  یدونی_م

  دونستی" مندهیاسممو مخفف جمله "تنها راه ساخت آ  نکهیافتادم ا لیدن ادی  کهویاسم نحثو فراموش کرده باشم  ن یا شهیم  ؟مگهیپس چ  آره

 به خاطر اونم که شده اسممو دوست داشتم 
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 گفتم:   یسخت هب

 _ترسا 

 _چند سالته؟ 

 بابا ی ا شدمی داشتم کالفه م دیپرسی که دکتر داشت ازم م یمزخرف یسواال  از

 ک ی و  ستی_ب

 به بخش م یکن یمنتقلش م دیبرگشته نگرانش نباش شیار ی_سطح هوش 

 ضعفش...  ن ی_اما ارادمان 

 شن یو غذا بهتر م عاتیبا خوردن ما ه یعیطب  دی_نگران نباش 

 _ممنون دکتر رادمان 

مردونه گرمش قرار    یحصار دستا ی باز دستم تو  ینرفته باشه که وقت رونیاون ب  کردمیرفت خدا خدا م رونی ب ی کی دمیبسته شدن در فهم با

 گرفت باعث شد چشمامو باز کنمو قلبم گرم بشه 

 زدم  یصورت جذاب و مهربونش لبخند کم جون دنیبا د 

 _نرو 

 رم ینم یی_جارادمان 

 و بس ن یحال باشم هم ی همرو فراموش کنم و فقط تو  ندرو یگذشته و آ یوجودم بود استرسم و حت  ی که تو  ی س کردم تر  یسع 

 دم؟ یچه قدره صداتو نشن یدونی؟میباهام حرف بزن ییخوای_نمرادمان 

 خودم بود بغض کردم یکه همرنگ چشما ییبهش نگاه کردم به چشما می اشک ی چشما با

 ترسم ی_رادمان من م 

  وونهیخودم مراقبتم د ی بترس  دیدلم؟من هستم چرا با زیعز  ی ترس ی م ی_از چ رادمان 

 ببر   نجای_منو از ا

 برمت یم  ی_فعال حالت کامل خوب نشده بذار خوب بش  رادمان 



 یاسالم  نگیآقازاده و مدل ی دروغ ها

98 
 

 تخت راست شدم که باعث شد رادمان چشماش گرد بشه با هق هق چنگ زدم به کتش یرو  کمی

 خورم یم قسم مببر من خوب نجایاالن منو از ا  نی_توروخدا هم 

رادمان از اتاق    نهیاون نامرد منتظر ا دونستمیها شده بودم م وونهید نهیبشه ع دمیرفتارام متعجب شده بود با  نیدستامو گرفت از ا رادمان 

 زهیداخل اتاق زهرشو بر  ادیبره ب رونیب

 نکن  هیگر  برمتی خب باشه م یلی_آروم باش خرادمان 

  ی داخل اتاق نبود تنها بودم وا یبه در نگاه کردم کس  عیدر سر  یکردم با بسته شدن صدا  هیصورتم گرفتمو گر   ی جدا شدم دستامو جلو  ازش

 تو ادینه نکنه االن ب

  یا  خفه غیتو با باز شدن در وحشت زده ج ادیبا اسلحه ب  یکی نم یشدمو منتظر ا رهیطور به در خ نی که وحشت زده هم  قسیچند دق دونمینم

بار بغلم کردو منو به خودش  نیاول  یبرا  دیبه سمتم دو  عیرادمان سر  دمیلرز یراحت شد اما همچنان م المیرادمان خ  دنیاما با د  دمیکش

 بازوهاشو چنگ زدمو زجه زدم  نیداشتم به خاطرهم  ازی و ظلم ن یکس   ی ب نیا  ی نفر تو  هیواقعا به آغوش  ارمیچسبوند نتونستم دووم ب

 ی لرز یم ینطور یدختر...چته تو چرا ا نجامی...انجامی_ششش ترسا من ارادمان 

 ...خونهمی_ب...بر 

 امضا کردم  صتویفرم ترخ ی...االن با هزار بدبختبرمتی _باشه...باشه مرادمان 

 کرد سشیکه باز اشکام خ د یبه صورتم کش یتخت نشستم رادمان شاملو مرتب کردو دست  یکمک رادمان رو  با

 باشه  ی اتفاقا صحنه ساز   نیهمه ا  نکهیا دهی م  یمعن  هیرات رفتا  نی_ارادمان 

 بود دهیتوهم کش یقرمز خستمو بهش نشون دادم اخماشو حساب یچشما

 بده از عمد زدن بهت نه؟  میباز  یکس    ذارمی_نمرادمان 

 کردم بغض

 هان؟  ی بر  یکدوم گور   یخواستی م ی داشت طی ساعت نه شب بل ی_برارادمان 

 انداختم  ن ییپا سرمو

 ستم یموضوعو روشن نکنم رادمان ن  نیا ف یکارت کرده بودم؟من تکل یمن چ  ؟مگه یفرار کن ی خواستی _از من مرادمان 

 رادمان بازومو گرفت و نذاشت فتمیخواستم ب نکهیپاهام حس کردم هم  ی تو  ی ضعف بد امیب نیی کمکم کرد تا از تخت پا رادمان 
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 _که خوبمو ضعف ندارم رادمان 

 _من...خوبم 

 با طعنه گفت:  ادمان ر 

 ست یبه گفتن ن ی از ین دهی_آره خب شواهد نشون م رادمان 

جمع شدم رادمان هم سوار شدو با سرعت به سمت   دمو یخودم خز  ی که شدم تو  نیسوار ماش  می رفت رونی ب مارستانیکمک رادمان از ب با

 خونه روند

   ی ر یبگ طیبل  یبگ ی ز یبه من چ نکهیخبر بدون ا یساعت نه ب یبرا دیاما چرا با  یستین یخوب طیشرا ی تو  ستی حالت خوب ن دونم ی_مرادمان 

 نباشم  یمدت دب  هی خواستمی_م

 حد برات مهم بودم؟ نیا ؟تا یکرد یموضوعو ازم مخف  نیا  ؟چرایاصال به من نگفت ؟چرا ی_که چ رادمان 

 ی ر یجلومو بگ دمیترسی _نتونستم بهت خبر بدم چون م 

 احمق  رمیجلوتو بگ یمن  ی_مگه زندونرادمان 

  کردمیفکر م شهی م ی نجور یا دونستمیحق داشت نم گفتیم یشد حق داشت هرچ  ر یاشکام سراز  د یموهاش کش ی تو  یدست یعصب رادمان 

 خود ناکسش بود ر یتصادف کردنم تقص  نیقسم بخورم ا تونمی دور بزنمو فرار کنم اما دستمو خونده بود م رو ی دیجمش تونمیم

 اتی با جزئ زیبه ر  زیر  ی کن فیبرام تعر  دیبا رو ی_امشب همه چرادمان 

ازش حساب ببره و    شدی مواقع آدم مجبور م نجور یا کرد یم ی داشت رانندگ  ت یبه جونم افتاد به سمتش برگشتم که با عصبان یفی خف لرزش

 بگه چشم  گهیم یهرچ 

 رو؟ ی_چ

 ی نگفت  ی ز یو چرا به من چ  ی کن  یچه غلط یخواست یم یگرفته بود طیچرا بل نکهی_ارادمان 

 دادم؟ی بهش م یحاال چه جواب ایهم بستم خدا  یبا بغض رو  چشمامو

گاوصندوقش و رمزشو   د یکل یبزنم رادمان اونقدر بهم اعتماد داشت که جا یب یبهشون آس  خواستم یخسته شده بودم نم طیشرا نیاز ا گهید

سرش   ییکه  چه بال  کردمیفکر م نیبه ا یچرا جراتشو نداشتم وقت دونم یارک و سندارو بردارم اما نماون مد  یبه راحت  تونستمیبهم گفته بود م

 شبا راحت بخوابم  تونستمیکار تا عمر داشته باشم نم نیبا ا دونستمیم  شدمیاز خودم متنفر م  ل یسر دن ییچه بال یو حت  ادیم

 شدم رادمان هم بهم کمک کرد تا راه برم  ادهیپ نیخسته و رنجور از ماش  یبه خودم اومدم با بدن ستادیکه ا ن یماش
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 دختر لجباز  یسر خودت آورد ییچه بال ن ی_ببرادمان 

هم بستم رادمان هم به   یبرم روش نشستمو چشمامو رو  یراحت  یرادمان درو بست بهم کمک کرد که به سمت مبال  میوارد خونه شد باهم

برگشت اصال به   ین یس هیرادمان با  قهیبعد از چند دق ارهیب ی ز یچ خوادیاما معلوم بود م کنه یکار م یداره چ  دونستمیپزخونه رفت نمسمت آش

 مبل روبه روم نشست   ینکردم دوباره چشمامو بستم رادمان هم رو  نگاه داخلش  اتیمحتو 

 شنوم ی_خب م رادمان 

 _االن حوصله ندارم 

   امیکوتاه نم بارنینشد...ا گهی_نه درادمان 

 بس کن  کنمی_خواهش م

 ی فرار کن  یخواست یکه چرا م  رون یزبونت بکشم ب  رینکن به زور از ز  ی کار  نی_ترسا بب رادمان 

 دمیبهش توپ یخشم بهش نگاه کردمو حساب  با

 ؟ یشکنجم بد ییخوایم  هی_چ

 : دینمه اخم غر  هیهم با لحن خونسرد اما با  رادمان 

 ی فتیبه غلط کردن ب  دمی_نه احمق اونقدر کرفس به خوردت مرادمان 

باال   دمشیدی م ی که وقت  خوردی اونقدر حالم از کرفس بهم م شدیاز اسمشم چندشم م یتوهم حت  دیچیاسم کرفس تمام دلو رودم پ دن یشن با

 اوردمیم

 شنوم ی _مرادمان 

 م ی_ما کرفس تو خونه ندار 

 کنم یدرارم به روت قفل م  خرمیم لوینه ده ک لویک هی رمیاالن الزم باشه م   نی_مطمئن باش هم رادمان 

که معلوم  ی ر ی ش ی عسل تو  کمیلبام نشست رادمان خم شد که باعث شد بهش توجه کنم  یرو  ی گرفته بود ناخواسته لبخند خسته ا خندم

 دادمو از دستش گرفتم  یلب  ریبه سمتم گرفت تشکر ز  وانویهم زد بعد بلند شدو کنارم نشست ل ختویبود گرم کرده ر 

 ؟یازم خسته شده بود  نقدری_ارادمان 

 ست یحرفا ن نی_باور کن بحث ا
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 ؟ یرفت  یگذاشت  ی بگ ی ز یبهم چ نکهی_پس چرا بدون ارادمان 

  ی خبر نداشت من االن تو  تیاونکه از واقع دمی ازش خجالت کش ی و دلخور  تیسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم چشماش پر بودن از شکا به

 مغز اون گناهکار بودم

 خودم بکنم  یکارا ری سربارت باشم تورو هم درگ خواستم ی مزاحمت باشم نم ن یاز ا شتر یب خواستمی_نم

 بود؟ نی رفتنت هم  لین؟دلی_هم رادمان 

 _آره 

 به تو بگم؟  یچ  دی_االن من بارادمان 

  ن یشوک زده به سمتم برگشت به خاطرهم  کهو یخورد که  رشیاز ش  کمیازش خوردم رادمان هم   کمینگاه کردم  رمیازش گرفتمو به ش  نگامو

 باعث شد منم با تعجب بهش نگاه کنم 

 ؟ یکنینگام م  ینطور یا  ی دار  ه؟چرا ی_چ

 _ساعت چنده؟ رادمان 

 دونمی _من چه م

 ش یشونیبه پ دیمحکم کوب یکی به صفحش نگاه کرد  یبرگرده وقت لشیک به سمت موبارادمان زنگ خورد که باعث شد با شو  لیموبا کهوی

 خدا  ی_وا رادمان 

 ه؟ی؟کیزنیشده؟چرا حرف نم  ی_چ 

 دهنم   ی احساس کردم قلبم اومد تو   لیاسم دن  دنیکش آوردم که با د خودمو

 تماسو برقرار کردو از کنارم بلند شد کالفه شروع کرد به راه رفتن  عیسر  رادمان 

 لی_سالم دنرادمان 

...._ 

 ؟ی_ممنون تو خوبرادمان 

...._ 

 ؟ یدی_آره رس رادمان 
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 ؟یدی رس  یچ  یعنیداداشش؟ لیبود؟دن لیدهنم دن ی تو  ادی م شتریکردم هرلحظه قلبم داره ب احساس

 ؟یاومد اصال نتونستم خودمو برسونم آدرسو که بلد  شیپ یمشکل هی_من...من واقعا شرمندم  رادمان 

 امکان نداره  ن یلباسم نه نه ا نییزدم به پا ی وحشت بهش نگاه کردم چنگ با

 ه ی_من قربونت برم داداش تو صدتا بزن دوتا چرادمان 

..._ 

 _آره...رادمان 

..._ 

 ا ی_آره ازهمونجا برادمان 

..._ 

 ؟ یدی _رسرادمان 

...._ 

 کنم ی_باشه پس من االن درو باز مرادمان 

برداشتو   روی در برق موت یافتاده باشه کالفه به سمت اپن رفتو ر   ی ز یچ ادی  نکهیبه سمت اف اف رفت اما مثل ا عیکه قطع کرد سر  تماسو

 شدم   خیتو س ادیقراره ب لیاالن دن نکه یفشارش داد از تجسم ا

 _چته؟ رادمان 

 بود؟ ی_ک 

 داداشم  لی_دنرادمان 

 اشت؟ کار د ی_چ 

نبود امشب پرواز   ادمیاصال  مارستانتمیب یکارا  ری همش درگ یکه تو تصادف کرد شبیآدم از د یبرا  ی ذار ی_تو که هوش و حواس نم رادمان 

 نه یش یم لیدن

 مشکوک بشه  کم یبهش نگاه کردم که باعث شد  یناباور  با

 شده؟  ینطور یا افت ی_تو چرا قرادمان 
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  هیخواستم برم  نکهیاز سر جام بلند شدم رادمان به سمت در رفت هم   دمیزنگ در خونه منو از جا پروند وحشت زده لرز   یلحظه صدا همون 

 بشم اما صداش باعث شد توان از پاهام بره  میقا ییجا

 تو  شیپ یاصال من خرم اومدم دب  یدرو باز کن   یاومد یفردا م ی ذاشتی_ملیدن

 دم یم  حیات توض _منکه گفتم شرمندم داداش بر رادمان 

 بغل داداش ا یب ادیگوشت اما خب فعال دلم نم ی تو  خوابونمیخوب م ی لیدوتا س نمتیخب حاال درسته پشت تلفن گفتم بب  یلی_خلیدن

منو    شتریب شدی باعث م گهیبرخورد دستاشون به پشت هم د ی نشنون صدا مویگر  یدهنم گذاشتم تا صدا ی شدن دستمو جلو  ریسراز  اشکام 

 که اون صدا خودش باشه شدی کنه باورم نم کینزد لهیدن نکهیا  تیبه واقع

 م یمعرفت...چه قدرم دلم برات تنگ شده بود از پس من آدم دلرحم ی_نامرد بلیدن

 کنم ی_جبران مرادمان 

با   دونستمی رو نداشتم نم کا نیهنوز پشتم بهشون بودو به سمتشون برنگشته بودم درواقع جرات ا دمیدر لرز  یبسته شدن صدا  دن یشن با

 ندازم یشک م ی تو  یبا احساساتم رادمانو حساب دونستمیم یروبه رو بشم از طرف  یچه طور  لیدن

 ناکس؟  ی_زن گرفت لیدن

 د یخند رادمان 

 برات گفتم  کهیدوستمه همون ه ی_نه بابا زن چرادمان 

 گردهی_آها خب حاال چرا برنملیدن

 ؟ یبرگرد ییخوای_ترسا نم رادمان 

که داشت سربه سر رادمان   ل یاشکامو پاک کردم به سمتشون برگشتم دن  دموی به چشمام کش یدست شدیم  شتریبدنم هرلحظه ب لرزش

 تکون داد  نی به طرف  ی شوک زده بهم نگاه کردو سر  دی لباش ماس یمن لبخند رو  دنیبا د د یخندیم  ذاشتویم

برخالف گذشته   دمش یدیخودم م یسالو چندماه داشتم روبه رو  هیبعد از  شدیشدن باورم نم ر یاز قبل سراز  شتر ی اشکام هرلحظه ب دنشید با

 الغرتر از گذشته شده  کردمیداشت احساس م شیته ر 

 بود مشکوک بهمون نگاه کرد لیمنو دن  یکه شاهد رفتارا رادمان 

 د؟ یشناس ی _شما همو مرادمان 

 اخماشو توهم برد  ینگاهشو ازم گرفت حساب  عیهم سر   لیدستمو به سمت اشکام بردمو پاکش کردم دن عیسر 
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 م ی شناسی_نه همو نملیدن

 شدن رومو ازشون گرفتم  ر یسراز  شتریب اشکام 

 ن؟یشده بود رهیبهم خ نهمه ی_پس چرا ارادمان 

 بود که حاال مرده  یمیعشق قد هی ه ی_شبلیدن

 به سمتم اومد  عیسقوط کردم رادمان سر مبل  یاز پاهام رفت رو  توان

 ؟ ی_چت شد ترسا؟خوبرادمان 

 اتاقم؟  ی برم تو  یکنی_آره...آره خوبم...کمکم م

 ی _آخه هنوز شام نخوردرادمان 

 ندارم ل ی_نه م

 کنم  تیمدت تغذ نیا  یحساب دیبا ی نکن دکتر گفت هنوز ضعف دار  ی _لجباز رادمان 

نداشتم چون   ی دینکنم رادمان هم بلند شد به سمت برادرش رفت بهشون د یمخالفت  گهیبهم کرد که باعث شد د ی چپ چپ چنان نگاه بعد

 پشت سرم بودن 

 دست نزدم  الشمیبه وسا لی_اتاق خودتو آماده کردم دنرادمان 

 ی_آره جون خودت دست نزد لیدن

 د یاز مبلها نشست رادمان هم خند  یکی ی اومدو رو  لیدن

 م ی بخور  ارمیب ی ز یچ هی_برم رادمان 

از نبود   خواستمیسال م نهمهیتنها شدم اونم بعد از ا لیکه االن با دن شدی گذاشتو رفت آشپزخونه باورم نم ی نیس  ی تو  رمونویش  وانیل بعد

 شد ینم ف یرفع بشه اما ح می دلتنگ کمی دیتا شا می فقط بهم نگاه کن می نزن یبهش نگاه کنم حرف یرادمان استفاده کنمو حساب

 کرد یم خود یعطرش داشت بدجور منو از خودم ب ی اما بو  کردمیبودو بهش نگاه نم نییسرم پا همچنان

 اس یبعض  تیحکا رسهیآدم به آدم م رسه یکوه به کوه نم گنی شده م ی _هوف چه روزگار لیدن

داره   دونستمی مهارش کردم مبا دستام  عیگونم که سر  یرو  د یقطره اشک بدور از چشماش چک هیهم بستمو رومو ازش گرفتم  یرو   چشمامو

 نداشت  ی بگم؟اونکه از ماجرا خبر  یبهش چ  تونستم یاما م  زنهیبه من طعنه م
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 نقش همسرو ازم گرفتو شدم برادرشوهر  کهوی؟ی نیب ی_چرخ گردونو ملیدن

االن گفت که منو    نیرادمان هم  یهست؟ول ی ز یمنو رادمان چ  نی ب کردیم گفت؟فکریخودش م ی برا یداشت چ  ن یتعجب به سمتش برگشتم ا با

 ن یهم می اون فقط دوست

 باال انداخت  ییبه سمتم برگشت ابرو  دیخودش د یرو   نموینگاه سنگ یلباش بود وقت یرو  یپوزخند تلخ کردیبهم نگاه نم لیدن

 _جانم زن داداش؟ لیدن

نگم رادمان با لبخند به   ی ز یدادم سکوت کنمو چ حیترج ن یرادمان اومد به خاطرهم  کهویبگم که  ی ز یبهش نگاه کردم خواستم چ  یناباور  با

 به سمت من گرفت شو یکیداد و اون  لیبه دن شویکیدرست کرده بود  ک یسمتمون اومد ملک ش

 بده به من  شوی_نصفشو بخور بقرادمان 

 بغض کنم  شتر یزد که باعث شد ب یپوزخند لیدن

 من مراعات کن  ی جلو   ؟حداقلیکش ی_خجالت نملیدن

 دیخند دوی پشت گردنش کش یدست رادمان 

  نیباهاش ندارم به خاطرهم  یخاص   ونهیم ادیز   یدونیهمشو بخوره منم که خودت م  تونهیترسا نم می خور یم  کی _نه بابا...هربار ملک ش رادمان 

 م ی کنیکارو م ن یا شهیهم

هم زد به سمت   وانویداخل ل اتیفشارش داد بعد باهاش محتو  کمیدستش گرفتو  ی که دستش بودو تو   یبزرگ  وانیداخل ل یزد ن یپوزخند لیدن

 پسره نیدرست کنه ا ک یحتما ملک ش دیبا یدنی نوش نهمهیرادمان برگشتم ا

 ؟ ییخوایم  ی ز ی_چرادمان 

 بخورم خودت بخور  تونم ی_نه نم

 گفت: زدیهمش م کم ی گرفتویاز دستم م  وانویل کهیدرحال رادمان 

 مارستان یب گردونمیمگرنه برت م نم ی به بعد نوبت منه بخور بب نجایاز ا دمیرقص   یکه زد ی شم به هر ساز گفتم چ  یگفت ی_تا حاال هرچ رادمان 

بعدش نگاهشو ازمون   یبهمون کرد ول ینگاه  می ن لیدن شدیتر م نیبه خوردم داد بغض ته گلوم هرلحظه سنگ  اتشویاز محتو   کمیبه زور  بعد

 تفاوت فقط اخم کرد یگرفتو ب

 ی بش  ی دختر کوچولو بخور که زودتر قو  نی_آفر رادمان 

 عقب برد  کمیدستشو پس زدم که اونم  یآروم به
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 استراحت  کم ی_باشه رادمان 

 داداش  کنم یم  حتی_بهت سه نص لیدن

 نگاه کرد  زدیهم م  کشو یش لکی که داشت همچنان م لیبه سمتش برگشت منتظر به دن رادمان 

 توجهت بکنه   یتوجه نکن که آخرسر ب ی نفر اون قدر   هیوقت به  چیه  نکهی_اول الیدن

 هم بسته شد  یچشمام رو  دیابروش باال پر  هی رادمان 

 که چرا رفت  ی خودت باش  ی خبر رفت تا مدتها تو  یب ینفر وابسته نشو که آخرسر وقت هیوقت اونقدر به  چ یه نکهی_دوم الیدن

 اوردم یخودم ن یگلومو پنهون کردمو اصال به رو  خیگذاشت هق هق ب زی م  یرو  وانشویل

 ی دی از دستش م  یکه فکرشو بکن ی ز ینفر نگو دوست دارم زودتر از اونچ هیوقت به  چی _سوم که از همه مهمتره ه لیدن

 فته یهمه همون اتفاق ب یچون اون اتفاق برات افتاده برا ست یقرار ن لی_دنرادمان 

 کرده بود فیبراش تعر  زوی همه چ لیرادمان نگاه کردم پس دنباال آوردمو به  سرمو

 زود بود کمیمن  ی افته اما برا ی همه م ی _شک نداشته باش برالیدن

تفاوت باشم   یب  دادمی که براش جون م  یکس  یدر برابر طعنه ها  تونستم یجو اون فضارو تحمل کنم نم تونستمینم  شدمیداشتم خفه م  گهید

 گفتن داره  ی حرف برا یلیمعلوم بود خ

 د ی_من...بهتره برم...شما باهم راحت باش

 بهم عادت بکنن  دیجمع سه نفره با ن یا دیبر  ستین ی از ین دین ی_نه خب بشلیدن

 زد   ینی که لبخند غمگ مینگاه کرد ل یهمراه رادمان به دن همزمان

 ه یکنار منم پر شد فعال که خال دیشا یدید ی_شما دوتا کنار هم منم تنها خدارو چ لیدن

ارسالن خان هم فوت شده بود   یقلبشه وقت ینی سنگ ی خندش از رو  نیا  دونستمیخوب م د یخند لینگاه کرد که دن لیچپ چپ به دن رادمان 

 د یخندی م ینطور یمن ا یبعد از مدتها با حرفا 

 ؟ یکاروبار چه خبر با مشکل که برنخورد ال یخیب نارو یا گم؟حاالی_مگه دروغ ملیدن

 دستمه  ی چهارتا کار تو  دی_تا قبل از عرادمان 

 ؟ یزنیم یی_چندتالیدن
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 تا  ستیهزارو دو  کنهیکه داره کمرمو خم م شیکیصدتا دوتاش چهل تا اون  شیکی_رادمان 

 ده یع گهیماه د هی یدست به جنبون یحساب دی_اوه پس بالیدن

 ی کمکم کن یتونی م ینطور یا   ی_اوهوم خوبه که اومدرادمان 

 زد  ی لبخند مردونه ا لیدن

 پشتتم رادمان  شهی _من هملیدن

 از سر جاش بلند شد  لیدن

 دیخستم شمام راحت باش  ی لیاستراحت کنم خ  کمی_بهتره برم لیدن

 انداختم  ن ییهم فشار دادمو سرمو پا یرو   چشمامو

 کنم یم دارت یشام ب  ی _باشه داداش برارادمان 

 امیاز خجالتت در م  یبه جاش صبحونه حساب ست یگشنم ن خورمی نکن شام نم دارمی_نه نه بلیدن

 م ی _در خدمترادمان 

  کنمیاحساس م  دمشینبود حاال که د یهنوز برام باورکردن شهی زدو رفت با رفتنش احساس کردم قلبم هرلحظه داره ازم دورتر م ی لبخند لیدن

 دم یاز قبل دلتنگش بودمو نفهم شتر یب

 نه؟  شیشناس ی _مرادمان 

 کنه یداره بهم نگاه م دمیبه سمت رادمان برگشتم که د عیسر 

 ؟داداشتو؟ ی_ک 

 _اوهوم رادمان 

 _نه بابا از کجا بشناسمش 

 نگاه مشکوکشو ازم گرفتو بلند شد  رادمان 

 خبر دارم  یه چ اما من که از هم  مونمی م ینقش خر باق ی _باشه باور کردم فعال تو رادمان 

 کم داشتم  نوی دوتا دستام گرفتمو فشارش دادم هم نی رفتنش سرمو ب با
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 ....................... 

 در انداختمو درو با پا بستم   ی تو  دویکل کالفه

 رادمان ستمیبابا من که بچه ن ی_ا

 پشت فرمون؟  یاون وقت رفت  ست یتو حالت خوب ن گمی_دارم بهت م رادمان 

 خونه نگران نباش تند هم نرفتم  دمی _االن سالم و سرحال رس

 برگردم خونه آخه دختره...  رمیبگ ن ی_االن من ماش رادمان 

 گرفته بود   خندم

 ر ی بگ یبار تاکس  هی_خب 

   رسمی_من برگردم خونه حساب تورو مرادمان 

 ی تونی_نم

چرا خونس؟رادمان   نینه ا یمبل با اخم نشسته بود خشکم زد وا ی که رو  ل یدن دنیبا د کهویکردم که   یتماسو قطع کردم تک خنده ا بعد

 سر بزنه هیگفت رفته به کارگاه ها 

 بهم نگاه بکنه گفت:  نکهیبدون ا لیدن

 ی کار در رفت ریز   ؟ازیبرداشت  ی واشکی نشوی نگران تند رفتنته؟ماش ؟اونم یکن یرفتار م  ی من دار   نی_با داداشمم ع لیدن

 دو بهم نگاه کرد نگاهشو باال آور  لیدن

 ی ار یهم سر برادرم ب یکه سر من آورد ییبال دمی_اجازه نملیدن

 آروم به سمتم اومد  یمبل بلند شد با قدما  یرو   از

 قلبم  یخوشبخت شدنش پا بذارم رو   ی اونقدر بهش وابستمو دوسش دارم که حاظرم برا دمی برادر دارم جونمو براش م هی_من لیدن

 شدن   ر یگونم سراز  یاشکام رو  دمیلرز 
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اونو   کنه یم فیتعر  مونوی خاطرات بچگ نهیشی م  یسرش آوردم که االن هم وقت   ییکرد بال تشیاز پسرخاله هام اذ  یکیبار  هیبچه بود  ی_وقتلیدن

 شم ی م ی به سرم بزنه بدجور وحش  یوقت یدونی نم یفراموش نکرده ترسا تو منو هنوز نشناخت 

 بود  یحد عصبان نیچرا چشماش تا ا زدیترسناک حرف م نقدر یم چرا اوحشت عقب عقب رفتمو بهش نگاه کرد با

اونقدر هواشو دارم که   خوامش یاما اونقدر روش حساسمو م نمونهیسال ب  هیدرسته  فمهیپشتش بودم برادر بزرگم خب وظ شهی _هملیدن

 نمونه ی از پنج سال ب شتر ی ب کنهیفکر م نه یبی مارو م یهرک 

 دهنمو با ترس قورت دادم آب

کنم فقط   هیخودم برام باارزش تره حاظرم اون شبوروز بخنده اما من شبوروز گر  یاز زندگ   شیباورت نشه اما زندگ د یداداش دارم شا هی_لیدن

که   ی ز یتر از اون چ ی وحش  م یمحو کردم من بدجور وحش  شیاز زندگ شدهیمحسوب م  دیکه فکر کردم براش تهد ی اون خوشحال باشه هرکس 

 ی فکرشو بکن

 خدا نه  یخوردم وا  واریترس به د با

کنه   دات یبا اون ندارم که پ ی کار  ی ار یهم سر برادرم ب یکه سر من آورد ییبالها ییخوایاگه م  یکن  تشیاذ ای یبهش ضربه بزن ییخوای_اگه ملیدن

 یخوب بدون زویچ هی خوام یاما م ارهیسرت م ییچه بال

 صورتم خم شد  یبا خشم رو  دی که رس میکیبه نزد لیدن

مشت چرتوپرت برام  هی ی خبر رفت یب یتنهام گذاشت نکه یباشه اصال هم اغده ا دا یکه اون سرش ناپ ارمیسرت م ییکنم بال دات یمن پ ی_وقتلیدن

  یکی ن یندارم خدا سرشاهده حاللت کردم اما از ا خوامتیبهت اعتراف کرده بودم که م نکهیروز بعد از ا  قا یاونم دق ی و ترکم کرد ینوشت

 بگذرم  تونمینم

 بودمش  دهیند  یعصبان نقدر یکنار صورتم با ترس بهش نگاه کردم تا حاال ا واریباال آوردو چسبوند به د  دستشو

  یلیرسته سخته برام خد ندازمیراه م تونویخودم تا آخرش پشتتونم اصال خودم عروس  ی از ته دلت دوسش دار   شییخوای_اگه واقعا م لیدن

اومدم   یاما وقت یترکم کرده بود نکهیبا وجود ا ی حت خواستمتیهنوز م یدلم بود ی تو  شیچند شب پ ن یندارم تا هم ی سخت اما خب چاره ا

  ستیعشق ن  ی دوست داشتنم از رو  گهیگمشده منه فراموشت کردم د یهمون ترسا  کنهیم  فیکه داداشم ازش تعر  ییاترس  دمیو فهم نجایا

 به زن داداشش داره ی که هر برادرشوهر  ه یحس یاز رو 

 هم بسته شد  یمحکم رو  چشمام

مهم   گهیبدونم چون د خوامینم  یچیه یو باهاش آشنا شد ی کرد دا یبرادرمو پ یچه طور  نکهیا  یحت  یبپرسم که چرا رفت  خوامی_ازت نملیدن

 سوال دارم چه طور دلت اومد؟بعد از اون همه...  هینفهمم اما فقط  زارمی چ نیپس بهتره ا  ی قراره فراموش بش  یوقت ستین

 هم فشار داد  یلباشو رو  دنیبار   یاشکام که حساب یبود برا ی تلنگر  نیحرفشو نتونست ادامه بده چشمامو باز کردم که هم  هیبق
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 _چه طور دلت اومد نامرد؟لیدن

 روشو ازم گرفت لیدن

 ست ین ی ز یمنو اون چ نی_ب

 _خفه شو لیدن

 خورمی_من دوسش ندارم قسم م 

 نعره زد: لیدن

 _گفتم خفه شو لیدن

شده   ی وحش   یکه بدجور  یلیندادم فقط به دن یت یبا بغض بهش نگاه کردم به درد کمرم اهم وار یبردو محکم منو چسبوند به د زی سمتم خ به

 بود نگاه کردم

 ؟ ی دار کار  یخونش چ  ی ؟تو یکن یم یچه غلط شی زندگ  ی تو  ی _دوسش ندار لیدن

 دم یم ح ی_بذار برات توض

 هندستون کرد؟  ادی لتیبرگشتمو رادمان برادرم از آب در اومد ف یدیحاال که د هیبشنوم چ ی ز یچ خوامی_الل شو نم لیدن

 ی کن یاشتباه م ی _دار 

آب اما چون دوست دارم    یرو  نداختم یهمون شب پته هاتو م کشتمت یاگه بودم همون شب م شمیتو محسوب نم یبرا ی دی_من تهدلیدن

 اگه طرف داداشم باشه  ی حت ی دوسش دار  کهیکنار اون نمیبب تو یخوشبخت خوامیم

 موهاش زد ی تو  یچنگ یعصب ل یشد دن شتر یهق هقم ب ی صدا

 که رادمان برادر توهه دونستمی_من م

 ؟ یشد ده یحد به لجن کش ن یا ؟تایشد  شیو وارد زندگ ی دونستی_ملیدن

 _با من درست حرف بزن 

 زد روشو ازم گرفت یپوزخند لیدن

 برو...فقط برو...توروخدا برو  یخونوادم...از قلبم...از خوابام...از همه چ  ی داداشم...از زندگ  ی من...از زندگ  ی _برو ترسا...از زندگ لیدن
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دادو  هیتک  واریهم گوشه خونه نشستو به د ل یدن نییسر خوردم پا واریهم بسته شدو د  یچشمام رو  دیکه زد بدنم با وحشت لرز  ینعره ا با

 چشماشو بست 

 عمر گذشت نامرد  هیمن  ی سال برا هی نی...االیعمر فکروخ  هیعمر بغض مردونه  هی یعمر دلتنگ هی_لیدن

 شدن ریسراز   شتریهرلحظه ب اشکام 

 ی رو راست باش   ی دوسش داشت نفر که از ته دلت هیاما با   یبه خونوادت دروغگو باش  یحت  یحرفه به همه دروغ بگ یلی_خلیدن

 به سمتم برگشت  لیدن

 کرد؟ یعشقمو بهت ثابت نم ن ی_من به همه دروغ گفتم فقط با تو رو راست بودم الیدن

 دهم درصد هم حس ندارم  هیقلبم دارم من به برادرت  ی که تو  یبه روح پدرومادرم...به عشق خورمی_قسم م

 گفت: یخستس با لحن خسته و لرزون یکه معلوم بود حساب لیدن

 ؟ یکنی کار م  یچ  شی_پس تو زندگلیدن

 ی از خودش بپرس   یتونیدوست دارم م گرو ید یکیمن  دونهی...داداشت م کنمیم فیتعر  روی _برات همه چ

 زد  یپوزخند لیدن

 _بسه دروغات برام رو شده بسهلیدن

 لی_باورم کن دن

اعصابم بود  یرو  یصداش بدجور  ینداشتم از طرف ه یک نم یپاشم بب  نکهیزنگ خورد توان ا  لمیبزنه که همون لحظه موبا یخواست حرف لیدن

 زد  یاپن برداشت به صفحش نگاه کرد پوزخند یاز رو  لویموبا یعصب لیدن

 ه؟ی ک گهید نی...اید ی_جمشلیدن

 از دستش گرفتمو جواب دادم  لویبردم که باعث شد چشماش گرد بشه موبا ورشیبه سمتش  عیزده سر   وحشت

 _ب...بله

   ؟یجواب داد رید نقدریا یبود ی _کدوم گور ی دیجمش

 _ش...شرمندم 

 حد ممکن چشماش گرد شد   نیتا آخر  لیدن
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 نجا یا ییایم  یش  ی االن با اون مدرک ها بلند م  نی_هم ی دیجمش

 لب زدم  لیدن ی جلو  یسخت به

   امیب تونم ی_االن نم

 بهم نگاه کرد   یعصب لیدن

 بکشمش؟ ییخوا ی م ییایب ی _مجبور ی دیجمش

 که زد شاخام سبز شد  یحرف از

 رو؟ی _ک

 رادمان ماهرو  ی جناب ماهرو آقا یدونیخودت بهتر م که ی_همونی دیجمش

 شد  شتریبدنم هرلحظه ب لرزش

 ؟یباهاش حرف بزن ییخوای _می دیجمش

 بشه  ریاز قبل سراز  شتر یث شد هرلحظه اشکام برادمان باع  ی عصب ی صدا کهوی

 فقط سیزنگ بزن به پل  ی کنینم یغلط چی_ترسا ه رادمان 

  ی دیناله رادمان بلند شدو پشت سرش خنده جمش ی صدا کهوی

 زدم: غیج

 نبود  نیآشغال قرارمون ا  ی_ولش کن عوض  

 بشه   ری قائله ختم بخ نیو ا ی ار ی_قرار بود تو مدارکو برام بی دیجمش

 ...ولش کنارمشی...امروز م ارمی_م

 کنم ی_تا دستم نرسه آزادش نمی دیجمش

 امی _باشه آدرسو بفرست م

 گم؟ یم  یکه چ  ی فهمیم  یخط بکش   نارو یا سو یدور پل ی_حاال شد مواظب باش ی دیجمش

 _باشه آدرسو بفرست 
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  یرو  یشده داشت بدجور  یاومد که چ   یهم همش دنبالم م لیدن دمیبه سمت اتاق رادمان دو  عیپس زدمو سر  لویکه قطع شد دن تماس

 رفتیاعصابم راه م 

روبه   لیبا دن  کهویدرو ببندم بلند شدم که  نکهیتوش گردوندم در که باز شد همه مدارکو برداشتم بدون ا دوی رمز گاوصندوقو زدمو کل عیسر 

 رو شدم 

 ؟ ی بر ی کجا م  نارو ی_الیدن

 دم یم  حی_برو کنار برگشتم توض 

 ؟ ی بر ی تو مدارک برادر منو کجا م گم یدارم م  یلط کرد_غلیدن 

 خشم بهش نگاه کردم دستمو باال آوردمو محکم پسش زدم با

 _گفتم برو کنار 

 دستاش فشار داد  ی برم که محکم بازومو گرفتو تو  خواستم 

 ؟یبزن غشیت یده؟اومدی_نقشه جدلیدن

که باز دستم    رونی خواستم از در برم ب دمیبا دو به سمت پله ها دو  عیسر صورتش زدم رومو ازش گرفتمو  ی تو  ی لیباال بردمو محکم س دستمو

 سوخت  یطرف صورتم حساب  هی نباریشد اما ا دهیکش

 زدم یبهت م دیبا شی وقت پ یلیخ لرو یس نی_الیدن

 که زده بود گذاشتم با بغض گفتم:  ییجا یرو  دستمو

 _ولم کن بذار برم 

 ی بر  ذارمینم ی بر  ییخوایکجا م ی_تا نگلیدن

 زدم: غیکنترملو از دست دادم بلند ج کهوی

 جونش درخطره بذار برم  ی فهمی _چرا نم

 جا خورده بود یکه زده بودم حساب یبهم نگاه کرد از حرف یبا ناباور  لیدن

 ه؟ ی_منظورت چلیدن
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که برام فرستاده بودو روش نوشتم به سمتش رفتم کاغذو بهش دادم که   یکاغذو خودکار برداشتمو آدرس  هی رفتم   زی زدمو به سمت م پسش

 مبهوت ازم گرفت 

 آدرس  ن یا ایب سیازمون نشد با پل ی خبر  گهی_اگه تا سه ساعت د

 ام یباهات م ؟منمی کجا بر  ییخوایمگه م  یگ یخودت م  یبرا ی دار  ی_چ لیدن

 لیکه گفتمو بکن دن ی و کار  جا نیبمون ا کنمیکه خودم شروع کردم خودمم تمومش م هیباز  نی_نه ا

 داد زد:  لینگاهمو ازش گرفتم دن عیبهم نگاه کرد سر  لیدن

 خوام دوباره از دستت بدم  ینم یروان  یفهمی _چرا نملیدن

 گفتم:  ی به سخت رفتمیم یطور که به سمت در خروج  همون 

   یدیاز دستم نم ی که گفتمو بکن ی _کار 

 برام فرستاده بودو به راننده دادم  ی دیکه جمش  یگرفتمو آدرس   نی ماش  هیرفتم  ابون یبه سمت خ عیاومدم سر   رونی خونه که ب از

 آدرس؟  ن یا دیبر  د ییخوای م د ی_مطمئن

 به راننده نگاه کردم به زبون خودش جواب دادم:  مشکوک

 _چه طور؟ 

 خانوم هیپرت ی جا یلی_خ

 دیر راه خودتونو ب دی کارا نداشته باش نیبه ا ی شما کار  ست ی_مهم ن

 _باشه

  لیداغ به دل دن  ذارمیشده جون خودمو از دست بدم اما نم فته یب یبراش اتفاق  ذاشتمینگران رادمان بودم نم یبرگشتم حساب  ابونای سمت خ به

 نه یبش

  ی شتر یب ت ی احساس امن ی نطور یا ادیاصال نه اونم باهام ب  ای ادیدنباملون ب  گفتمیم  لیبودم که کاش حداقل به دن نیفکر ا ی مدت تو  تمام

 ومد یخودمو آروم کردم که همون بهتر باهام ن فتهیکه امکان داشت جونش در خطر ب  کردمیفکر م نیبه ا یاما خب وقت کردمیم

که آدرس همون خراب شده بود رفتم راننده راست   یرنگ  ی شدم به سمت در فلز  ادهیپ عیسر  نیپولشو حساب کردمو از ماش  سادیکه وا راننده

 بود  یپرت ی جا یلی خ گفتیم
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شد با اخم بهش نگاه کردم که اونم کنار رفت وارد که شدم متوجه محوطه   انی در نما ی تو  یلیدر باز شد گور  هیدر زدم که بعد از چند ثان  محکم 

کاره هوف عجب   مهی ساختمون ن هیساختمون بود مقابلمم  ی ماسه و خرابه ها یکه روبه روم بود شدم گوشه و کنار محوطه تپه ها ی باز 

 ناکس  نیداره ا ییجاها

 ا ی_دنبالم ب

از چند پله  میکاره شد  مهی به خودم چسبوندمو دنبالش راه افتادم وارد ساختمون ن شتریب فمو یحرفو زده بود برگشتم ک ن یکه ا یسمت کس   به

هم فشار دادم    یبا نفرت لبامو رو  یدی جمش دنیبا د می دیبه طبقه سوم رس نکهیود همکاره بودو هنوز درست نشده ب مهیکه همش ن  می باال رفت

 گوشه دستاشو بسته بودن نگام پر از غم شد  هیشده بود   فیو کث یرادمان که لباساش خاک  دنیبا د کهو یاما 

 _آقا اومد 

 گاه کرد به سمتم برگشت رادمان هم سرشو باال آوردو با تعجب بهم ن یدی حرف جمش نیزدن ا با

 رفتم ی_کم کم داشتم می دیجمش

 _به قولم عمل کردم همه مدارکو آوردم بذار بره 

 نجا یا ارش ی_اول بی دیجمش

 کرد یشوک بودو با تعجب بهمون نگاه م  ی رفتم رادمان هنوز تو  ید یسمت جمش به

 _مدارک؟ رادمان 

 غم رومو ازش گرفتم  با

 بنشونم  اه یباهاشون تو و اون داداشتو به خاک س تونمی که م  ی _بله مدارک...مدارک ی دیجمش

 _چرا ترسا؟ رادمان 

 خودشه سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد  دیبه مدارک نگاه کرد د یوقت ی دیجمش

 عوض شده خانوم کوچولو  ه؟نقشهیچ یدونی_می دیجمش

 ؟ یگی م ی دار  ی؟چ یچ  یعنی_

 من همه کارارو کردم  ینطور یاما ا  یبود خودت همه کارارو بکن  ن ی_قرارمون ای دیجمش

 داد ینم  یخوب یحرفاش اصال معن نیبهش نگاه کردم ا ینگران با
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 آوردم بذار بره   ویکه خواست ییزایچ نه ی_مهم ا

 از آدماشو گرفت با وحشت بهش نگاه کردم نه نه  یکی اسلحه  ی دیجمش

  یلیخ ینطور یا زنهیداره به خاطر کشته شدن برادرش زجه م ی وقت نمیبهتر بب لویدن دنی زجر کش خوامیم  کنمی_حاال که فکرشو می دیجمش

   دمی کشینقشرو م نی بهتره نه؟ کاش از همون اول هم

  زنهیزجه م  ی _مردک پست دستامو باز کن تا بهت نشون بدم ک رادمان 

 ایاون دن ی _شما قراره دست بسته بر ی دیجمش

اول به کتفم خورد که باعث   ری زدمو خودمو به سمتش پرت کردم ت یغ یج دیماشرو کش نکهیبعد اسلحشو به سمت رادمان نشونه گرفت هم و

 فتم یرادمان ب  ی بکشمو جلو  یا گهید غ یشد از دردش ج

 با وحشت بهم نگاه کرد رادمان 

 _ترسا...ترسا رادمان 

 سم یپاهام وا یکردم رو  یسع   ادیسرش ب ییبال دادمیاجازه م  دینبا دمیباال کش خودمو

 باارزشه   یلیخ  لیدن ی بشم که برا ی کس  یمن بود حاال نوبت منه سپر بال  یعمر اون سپر بال  هی لی_به قول دن

 نشده بود ی اما هنوز خبر  خوردی به من م زدنیم  ری ت یهرچ  ینطور یرادمانو پوشش دادم ا یحساب

 دستامو باز کن  ایپشتم ترسا ب ایکارو نکن...ب نی_ارادمان 

 دمیدرد نال با

 شده رادمان  رید گهی_د

 بعد اون پسررو  ایاون دن فرستم ینداره اول تورو م یخب اشکال رهیگیکه خندم م  یراه دلتو بهش باخت نیا  ی _اوه اوه اوه نگو تو ی دیجمش

  لیکم کم توان از پاهام تحل ستادمیپاهام ا یرو   یبه سخت  فتم ی زد اما باعث نشد ب  یکردم رادمان نعره ا یناله ا دمویدوباره لرز  یبعد کیشل با

 نشسته بود گذاشتم و اجازه ندادم که سپرم کارآمد نباشه  نی زم  یکه رو  ل یدن یشونه ها یدستامو رو  عیرفت اما سر 

 معلوم بود ی شدیکه م   یی...از همون شکنجه هاییحرفا ن یلومه سگ جون تر از ا_معی دیجمش

 کنه    تیکه خونواده منو اذ ی کس  دهیی_مادر نزا
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  ن یبه رادمان بخوره به خاطرهم نیب  نیا دمیدوباره بلند شد ترس  ی رانداز یت یهم بسته شدو افتادم صدا  یچشمام رو  ل یدن یصدا دن یشن با

 پوشش بدم تونم یکه م ییکردم تا جا یسع 

ــــــل ی_ترسا...ترسا حرف بزن...دنرادمان  ـــــ  ـــ

 نگاه کردم کردیبهم نگاه م  یبه رادمان که داشت با نگران یافتادم با ناتوان  نیزم  یزدمو رو  ی محو  ی ناخواسته لبخند سیپل ر یآژ   یصدا دن یشن با

 ی _خوشحالم که سامل

 ی دیخون از دست م  ی نگو دار  ی ز ینگو...چ ی ز ی_چرادمان 

  لیتا دن فتهیبرات ب یجبران کنم دو نذارم اتفاق  رو یکه برام کرد ییکارا کیبود  نی کارمم فقط به خاطر ا نیدوسش داشتم ا شهی بگو هم لی_به دن

 باشم  دی بار مف نی اول یبرا  یزجر بکشه و سه باعث شد

ــــــــل ی_دنرادمان  ـــ ـــ ــ  ـ

دستشو   کردیبهم نگاه م یبهش نگاه کردم که داشت با ناباور  یگردنم قرار گرفت با ناتوان ریز   یدست کهویکم کم برام ناواضح شد   صداها

 گفت:   یکتفم گذاشت که رادمان به سخت  یمحکم رو 

 خورده  ری _پشتشم هست دوتا ترادمان 

 _کشتمش...خودم کشتمش...نفس بکش ترسا نفس بکشلیدن

 دم ینال یسخت به

   د یاللم کن_ح

 مطلق  یاهیبعد س و

 

 

 

 (لی)دن

قراره مال برادرم بشه   گهیاومدم که اون د  یبره هنوز دوسش داشتم درسته داشتم با خودم کنار م ییاجازه بدم که تنها  ینجور یهم  تونستم ینم

 سخت بود کمیاما خب هضمش برام 
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 زنگ زدم و آدرسو براشون فرستادم سیراه به پل ن یب نی به خاطرهم  شدمینگران م شتر یب رفتیراه افتادم هرقدر که جلوتر م دنبالش

نبود که   رانیاسلحه با خودشون داشتن مثل ا  ه یپولدار  یآدما  شهی هم  نجایکردم ا میشدم اسلحمو پشتم قا  ادهیپ نی که رفت تو از ماش ترسا

 ی بودیخودت مراقب جون خودت م  دیکامل حاکم باشه با تی امن

کردم   یخال شی شونیپ ی تو  ر یت هیبه سمتش نشونه گرفتمو  عیخفه کن گذاشته بودم سر  یدرو باز کرد اسلحمو که رو  ه ینزدم بعد از چندثا در

ترسا اونجا باشه خواستم   زدمیکاره بود که حدس م میساختمون ن هینبود روبه روم  ی به اطراف نگاه کردم خوبه کس  کمیرفتم تو   اطیبا احت

به   کمیکردم  کی خواست رد بشه به سمتش شل نکهی شدم هم میپشت ستون قا نینفر شدم به خاطرهم  هی بشم که متوجه  مون وارد ساخت

 اومد  ی نبود صداها از باال م ی راحت از پله ها باال رفتم طبقه دوم هم خبر  الیبا خ ن یبه خاطرهم ستی ن یکس   دمیاطراف نگاه کردم د

 کرد؟ یکار م یچ  نجایا  نیرادمان چشمام گرد شد ا دنیبا د دمیطبقه سوم که رس  هب

 معلوم بود ی شدیکه م   یی...از همون شکنجه هاییحرفا ن ی_معلومه سگ جون تر از ای دیجمش

بهش نگاه کردم کم کم دستام مشت   یبود با ناباور  شیسپر دفاع ییطورا هی ستادهیرادمان ا  یشده و روبه رو   یکتف ترسا خون دمیتعجب د با

 امیاز پسشون بر ب تونستم یعجوالنه رفتار کنم بهشون نگاه کردم فقط چهارنفر بودن م  دیشدن نبا

 کنه   تیکه خونواده منو اذ ی کس  دهیی_مادر نزا

برگشتن اما امون ندادم همون  هم به سمتم  هی به سمتم برگشت بق کهوینامرد بود که به ترسا زنگ زده بود  یدی که فکر کنم همون جمش  مرده

براشون   ینگران رادمان و ترسا بودم که اتفاق شدیم  ی رانداز یشدم مدام ت  م یاز پا دراومد پشت ستون قا شون یکیکردم که  ی رانداز یلحظه ت

کردم که همون   کی کرد اسلحمو به سمتش گرفتمو بهش شل ی رانداز ی به سمت ترسا ت ید یجمش دمید کهویر اون سه نفر بودم که ی درگ فتهین

قلبش  یاسلحمو رو   دیچ یپ یرفتم داشت از درد به خودش م  یدی فرار کردن به سمت جمش هیبق سیپل ری آژ  یصدا   دنی لحظه افتاد با شن

 کردم  ک یگذاشتم با نفرت بهش نگاه کردمو شل

رادمان که دستاش بسته شده بود افتاده بودو از درد   ی بردم ترسا جلو  زی به سمتشون خ عیسر  کردیداد رادمان که منو صدا م  دن یشن با

  نیاز ا شتریکتفش گذاشتم تا ب یشدم دستمو محکم رو  شیآغوشم گرفتمش متوجه کتف خون  ی گردنش بردمو تو  ریدستمو ز  عیسر   دیلرز یم

 اگه حق من نباشه   یحت  رهیبم خواستم ی گفتن نداشتم فقط نم  یبرا یحرف یبگم حت  یچ  دونستم ینکنه نم ی ز یخونر 

 گفت:  یبه سخت  دیلرز یصداش م کهیدرحال رادمان 

 خورده  ری _پشتشم هست دوتا ترادمان 

 ناخواسته گفتم:  شدیتر م  دهیشدم چهرش هرلحظه رنگ پر  رهیاز رادمان گرفتمو به ترسا خ نگاهمو 

 _کشتمش...خودم کشتمش...نفس بکش ترسا نفس بکش

 د ینال یبا ناتوان ترسا
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   د ین_حاللم ک

 امکان نداره   نیآغوشم افتاده بود نگاه کردم نه نه ا ی جونش که تو  یبشه به تن ب هوشیب نکهیا  یبود برا یکاف نی هم و

 _ترسا رادمان 

 تکونش دادم یآروم به

 _ترسا چشماتو باز کن 

گذاشتمش    نیزم   یامداد اومدن رو  یدستاشو باز بکنه همون لحظه بچه ها  کردیکرد خودشو جلو بکشه اما نتونست تقال م یسع  رادمان 

 باال سر ترسا نشست  عیبه سمت رادمان رفتمو دستاشو باز کردم که اونم سر  کردنیکه چک م شوی اتیح میعال 

 داره؟  ی تنفس  یدشواره ناراحت دنشمینفس کش زنهیکند م  یلی _زندس اما نبضش خ

 : میهمراهه رادمان به زبون خودشون گفت همزمان

 _بله

به   دیلنگ یم  کمیبرانکارد گذاشتنو بردن به رادمان کمک کردم تا بلند شه  ی ترسارو رو  میو همزمان نگاهمونو از هم گرفت  میکرد  ینگاه بهم

 گفتم:  یبا نگران ن یخاطرهم

 ؟ یخورد ری _توهم ت

 شرفا زدنم  ی_نه بابا برادمان 

   داشتیکه راه رفت قدماشو بهتر برم  کم یو کمکش کردم که راه بره توهم  دمی کش اخمامو 

 کنه یکار م یخالفکار چ  یآدما نیترسا با ا فهمم ی_هنوز تو شوکم نمرادمان 

 _خودمم موندم

 ؟ یآورد  نی_ماش رادمان 

 _آره 

 دنبالشون  می_خوبه پس بر رادمان 

خدا   روندمیبا سرعت م میسوار شد مویدیدو   نمیهمراهه رادمان به سمت ماش   عیسر  شدیآمبوالنس داشت خارج م می ساختمون خارج شد از

 رون یچشمم بهش خورد ناخواسته نفسمو با فوت دادم ب ی وقت یاصل چیکه سر پ م یگمش نکن کردمیخدا م 
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 دم کر یم یهمون پدال گاز خال  یمنم کالفه بودم و حرصمو رو  یلب گفت لعنت  ریز   دویموهاش کش ی تو  یکالفه دست رادمان 

 که ترکت کرد   هییهمون ترسا نیا  ی_چرا بهم نگفت رادمان 

 رابطشونو بهم بزنم  خواستمینم  گفتمیبهش م ی هول کردم حاال چ   کمیجا خوردم  یکه رادمان زد حساب یحرف از

 ؟ یگیخودت م یبرا ی دار  ی_چ 

 گفت:  تیبه سمتم برگشت با عصبان رادمان 

امروز   یهردوتون بهم حرفا ینگاه ها  دیزنیکه بهم م ییمدت بهتون شک برده بودم طعنه ها ن یا امیب رون یوقتشه از نقش خر ب گهی_درادمان 

 دوست داره   شهیترسا که گفت بهت بگم هم 

 دستام فشردم  ی تو  کمیهم بازو بسته کردمو فرمونو  یشد ناخواسته چشمامو رو  جادیتنم ا ی تو  یفی خف لرزش

 کنم  ی کار  هیتا  یبودم؟چرا بهم نگفت  بهیحد برات غر  ن ی_تا ارادمان 

 رابطتون بهم بخوره  خوامی_نم

 هست خودم خبر نداشتم  ی منو ترسا هم رابطه ا ن ی_رابطه؟مگه برادمان 

 ؟ ی _مگه تو دوسش ندار 

 چشماش گرد شد  رادمان 

 بهش ندارم   یبه اون دختر نگاه کرده باشم من اصال حس  ی ا گهیبارم به چشم د هیباشم  دهیخند ید ی_من به گور جمشرادمان 

 زدم ی کردمو پوزخند  ینگاه مین بهش

 بود؟ یواسه چ   یکردیکه ازش م یدیو تمج  فیداداش؟پس اونهمه تعر  ی کنی_چرا کتمان م

 ازش خوشت اومد  دیبهت نشونش بدم شا نجا یا  ییایکنم ب  ی ساز  نهیزم   خواستمی _مرادمان 

 اما اون اخماش توهم بودتعجب بهش نگاه کردم  با

 مامان هم گفتم  ی ازش برا ی _حترادمان 

 گفتم:  عیجا خوردم سر  یکه زد حساب یحرف از

 ؟ ی_عکسشو که نشون نداد
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 مشتاق نبود   ادی_نه هنوز...اونم ز رادمان 

 : دمیپرس  مشکوک

 _چرا؟ 

 د یاسم داد ن یبه ا ی ر یبابا شما چه گ  ی گفتم اسمش ترساس گفت ا نکهی_هم رادمان 

 گرفته بود  خندم

 خوام ی خودم م یبرا کردیآخه فکر م   زدیحرفو م نیا   شدی عروسش م یکیاون  ادآور ی نکه ی_فکر کنم به خاطر ارادمان 

  داش یپ یکه دوسم نداره ترکم کرده و وقت کردمیمدت فکر م ن یتمام ا شدیکه دنبالش بودم نگاه کردم باورم نم  ی به آمبوالنس  دمویکش یپوف

 ...ینطور یهست حاال هم که ا یاونو برادرم رابطه ا  ن یکردم فکر کردم ب

و منم اونو دوست   یباارزش  لیدن ی تو برا گفتیم  یتو داغدار بش  خواستیبخورم چون نم ری ازم مراقبت کردو نذاشت ت ن ی_به خاطر ارادمان 

   نمی شدنشو بب  تیاذ  خوامی دارم نم

   شهی_باورم نم

 چشماش گذاشت یفرمون زدم رادمان هم دستشو رو  یرو  ی مشت

 اون وقت اون از من مراقبت کرد  کنم یبخشم من بهش قول داده بودم ازش مراقبت م  ی بشه خودمو نم شیز ی_چرادمان 

 مدیکه د  میجا پارک کردم همراهه رادمان به سمتشون رفت  هی نوی شد منم پشت سرش رفتم تو ماش مارستانیب اطیکه وارد ح آمبوالنس

 اونو بهم برگردونه  گهیبار د هیکه خدا  کردمی تمام مدت داشتم دعا م می دنبالشون رفت عیترسارو بردن تو سر 

 بهمون نگاه کرد  نهیکه اومد باال سرش بعد از معا دکتر

 ن؟ یباهاش دار  ی_چه نسبت 

 م ی_دوستش

 توهم  دیاخماشو کش رادمان 

 همسرش هستن و من برادرشوهرش  شون یدکتر ا ری _نخرادمان 

باشه اون منو ترک کرده بود   یشک داشتم چون هرچ   کمیباهاش باشم  نکهیا یهنوز برا  دمی کش یشد پوف ال یخی اخم کرد اما بعدش ب کم ی دکتر

دوست دارم حتما  نفرو از ته دل  هیخونه هم گفت که من فقط  ی تو  ایپس چرا به رادمان گفته بود که دوسم داره  یول خوادیمنو نم  یعنی

 نه  دمیشا ای ممنظورش من بود
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 ان یبهوش م گهیدو ساعت د ی کیتا  میار یکه بهش خوردرو از بدنش درب ییرایت م یخوشبختانه تونست هوشنی_فعال ب

 _ممنون دکتر 

 ی چه قدر دلتنگ صورت خوشگل و دخترونش بودم تو  م یکردیبهش نگاه م مویبود ستادهیرفت هردومون دو طرف تختش ا رون یاز اتاق ب  دکتر

برخالف قلبم که بدجور دلتنگش   نیطعنه و تنفر بود به خاطرهم  ی نشده بودم نگاهام از رو  رهیاصال بهش خ  یکه اومده بودم دب ی پنج روز  نیا

 نشدم  ق یبهش دق خواستمی که م یطور  ون وقت ا چیبود ه

 سکوتو شکست  ن یرادمان احاکم بود اما باالخره   نمون یب ی نیسنگ  سکوت

به پسره از   گفت یم  هیپسر بهش کمک کرده اومده ترک  هیو  هی پرورشگاه نکهی بار نشست باهام دردودل کرد درباره گذشتش گفت ا هی_رادمان 

  یب یادیز  کردیبود فکر م دهیند تیبهش محبت نکرده بودو حما یداشت و تا حاال کس   یهمون سن عالقه داشت اما خب چون فقر محبت 

 جنبس

 اونم پر از غم بود   یچشما  ی غم به رادمان نگاه کردم تو  با

   دادی کاراشو انجام م کردویهم بود که بهش کمک م  گهیپسر د هی گفتیم شهیتر م ی جلوتر رفت احساس کرد حسش داره قو  ی_هرچ رادمان 

 اره ی_منظورش ماز 

  دیفهم شدیبدنش گرم نم رفتیضربان قلبش باال نم  گرفت یمراقبش بود اصال دل ضعفه نم ای کردیاون بهش کمک م ی وقت گفتی_آره مرادمان 

 حسهارو فقط به اون پسره داره  نیا

 انداختم  ن ییپا سرمو

داره که   نیر یش یکه باهات بوده اونقدر ازت خاطره ها  ی اون دو سالو چندماه گفتیم  کردیم  فیکنار تو توص شویلحظات زندگ  نی_بهتر رادمان 

 کنهی بسنده م  شییعمر تنها هی یبرا

 _نگفت چرا پسررو ترک کرد؟ 

 نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد  رادمان 

که اون زن مادرمون   فهمم یتوهه م ی ترسا نیا دمیخفه کنم اما حاال که فهم کرو یبرم اون زن خواستیدلم م  دادی م ح یدربارش توض ی_وقترادمان 

 بوده 

 یچ  ی عنیامکان نداره  نیبهش نگاه کردم نه نه ا یناباور  با

 موضوع داره؟   نیبه ا یچه ربط ؟مادرمون؟اون یگفت ی_چ 
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که    فهمهی م  کنهیتماسو برقرار م یوقت خورهی زنگ م لشیراه موبا نیشب رستوران رزرو کردم ب یکه برا یگی که تو بهش م ی _اون روز رادمان 

 مامانه 

 _چرا بهش زنگ زده بود؟

تو بهشون دروغ   نکهیاز ا  ستی در کار ن یبچه ا نکهیاز ا ستمی ن شیمن زن واقع  نکهیبو برده بود از ا یمامان از همه چ  گفت ی_ترسا مرادمان 

 ی داد بشون یو فر  ی گفت

 گرد شده بهش نگاه کردم ی چشما با

 نزد یموضوع با من حرف  نیکلمه درباره ا هیسال مامان   هی نیا  ی _امکان نداره تو 

  چیه  یازش خواست که به کس    یتا شرمنده بش   ارهیمامان به روت ب دیاگه بره نبا  کنهینزد چون شرط رفتن ترسا بود ترسا شرط م ی_حرفرادمان 

 نجا یا ادی م هی روز بعدش ترسا از ترک نی به خاطرهم کنهیتو نره مامان هم قبول م ینزنه تا آبرو  یحرف

 هم بستم   یمحکم رو دستام گرفتمو چشمامو   نینشستم سرمو ب یصندل  یرو  کالفه

مامان دوسش نداره و    گفتیم  یتا شرمنده تو چشم مادرت نگاه نکن  اوردیو به روتم ن یهمه چ  ی_اونقدر دوست داشت که پا گذاشت رو رادمان 

 ی بعد باهاش ازدواج کن ی بد حیخونوادت توض یبرا  رویکه همه چ   خواستیعروسش بشه وگرنه از تو م خوادینم

 کردیسکوت م شهیاما ترسا هم  کردیم  تشی_آره رابطشون خوب نبود درواقع مامان اذ

  دویشدنش دست کش  نگ یمدل ی به خاطر حفظ آبروت خودشو آواره کرد از آرزو  ست؟اون یمعرفت و نامرد ن یکه ترسا ب  ید ی_حاال فهمرادمان 

که ترسا کرد   ییکارا یعنی ل؟عشقیدن ینیب  ی فاظت از من بده مح یحاظر شد جونشو برا ی و زجر نکش  ی نش  تیتو اذ نکهیا  یبرا نجایاومد ا

 ولش نکن  رشیصفت بگ

 توهه؟  ش یکه پ ی نگفت ؟چرا یبهم نگفت  ی ز یچرا چ شیشناختی_تو که م 

همون ترسا باشه    ن یا نکه یاما هضم ا ادیز   یلیهم نه خ کمیبهش شک کردم درواقع  کمی کردیم  فیگذشتشو تعر  ی وقت ییبخوا تشو ی_راس رادمان 

  ریی تغ افشمی بزرگتر شده ق ی لیخ یاز طرف شی نیتا بب  یتورو بکشونم دب یطور   هیدادم مراقبش باشم و  حیترج ن یبرام سخت بود به خاطرهم

 همون پرورشگاه  ی سالش بود تو  جدهی ه دمشیبار که من د نی کرده خوشگلترم شده اول

 دارم؟ ازیبه کمکت ن یدب ایب یگفت  یبود زنگ زد  نی_پس به خاطرهم 

 همون ترساس  ن یشک نداشتم که ا گهی_اوهوم چون درادمان 

 سرش گذاشت  یکردو دستشو رو  ی فیخورد به سرعت بلند شدمو به سمتش رفتم ناله ضع یفیهمون لحظه ترسا تکون خف  ی تو 

 سرم  ی_وا ترسا
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 _ترسا 

قطره   هیبهش زدم  ی چشماش جمع شد ناخواسته لبخند محو  ی اشک تو   دنمیسرش برداشت به سمتم برگشت با د یدستشو از رو  کهوی

 دستمو به سمت اشکش ببرمو پاکش کنم  یگونش که باعث شد به آروم  یرو  د یاشک از گوشه چشمش چک

 ؟ی_خوبترسا

 ی اسالم نگیمدل  می_عال

 د یپشت گردنش کش یدست  ودیزد به سمت رادمان برگشت که اونم خند یلبخند  ترسا

 باشم  ونتی_فکر کنم تا عمر داشته باشم زنده موندنمو مدرادمان 

 شدم ترسا  ونتی_منم مد

 به سمتم برگشت ناخواسته دستمو سمت گونش بردمو آروم با پشت دستم گونشو نوازش کردم ترسا

 مو یو سرما م ی...جون داداشم...زندگمی_خوشبخت 

  یچشما ی صورت نازش بود تو  کیصورتم نزد کهیبعد درحال دمیبوس ق یعم شویشونی هم بسته شد خم شدمو پ  یچشماش رو  ترسا

 شدم  رهیخوشرنگش خ

 به خطر بندازه  مویسرما یاتفاق  چیه ی ز ی چ  چیکس ه چی ه ذارمینم گهی_د

 قلبم گذاشتم  یرو   یگرفتمو به آروم دستشو

 زنهیاما حاال به عشق وجودت م زدی_به عشق خاطراتت م 

 منو تو...   لی_اما دنترسا

 کنم یدرست م روینگو همه چ  یچیه  سی_ه

 خم شدو گفت:   کمیزد اونم   یهم لبخند رادمان 

  دمیبگم االن که فهم کنم؟خواستمیم  شون یو راض زنمیبا خونوادش حرف م رمیم  یبه اون پسره برس   کنمیبار گفتم کمکت م هی ادتهی_رادمان 

 کار مصر شدم زن داداش نیا ی رو  شتریب یدختر مورد عالقه داداشم 

 با پشت دستش اشکاشو پاک کرد  ترسا

 دادم تون یکردم من باز  انت یمن بهتون خ دیخبر ندار  یچی_شما از هترسا
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بهش نگاه   یصورتش از درد تو هم رفت که باعث شد با نگران  کهویتختشو باال آوردم که  ی پشت م یهمراه رادمان دو طرف تختش نشست همزمان

 بکنم

 ؟ ی _چت شد؟درد دار 

 _نه خوبم ترسا

 ؟یباهاش آشنا شد یتو؟چه طور  یکرد یکار م یچ  ی دیجمش نیبده با ا حی توض روی_خب حاال همه چ 

دلخور   یحت  مینبود یکدوممون از دستش عصبان چیه  میکرد یمنو رادمان هم بهم نگاه  کشهیانداخت معلوم بود خجالت م   نییسرشو پا ترسا

 اد یتا ترسا به حرف ب میفقط منتظر بود میهم نبود

 م ی که شروع کرد همزمان هردومون به سمتش برگشت ترسا

  دمیکش  یچمدونمم دنبال خودم م زدمیشهر قدم م ی هدف تو  یرفتن نداشتم ب یبرا  ییبد بود جا یلینشست من حالم خ مایهواپ ی_وقتترسا

از اونجا برم اما خب تا به خودم    عیو خلوتم خواستم سر  کی تار  یجا  هی ی تو  دمیبه خودم اومدم د یوقت کهویفکر اتفاقات افتاده بودم که  ی تو 

دستمال گرفت   هیگوشم و بعد  ی زد تو  ی کیبرخوردم خواستم پسش بزنمو فرار کنم اما اون معلوم بود دستمو خونده چون  ی کیبه  کهویاومدم 

 کارو کرده بودن   نیا  یدیجمش ی آدما دن یمنو دزد  دمیبهوش اومدم فهم ی صورتم وقت ی جلو 

 شناختن؟ ی_تورو از کجا م 

 گفت:   یبا لحن مظلوم ترسا

بودم  یرانیا میاز طرف  میدختر فرار  کننیفکر م زنمیفکرمو قدم م  ی که تو  خورهیچشمشون به من م کهوی ابون یخ ی شناختن تو  ی_منو نمترسا

 راپورتمو داده باشه بهشون  ی کیامکان داره  کنم یکه خودم م هیفکر  ن یکردن تا مطمئن بشن ا  بمیتعق نیبراشون بهتر بود به خاطرهم 

 داشت؟  ی_ازت چه خواسته ا

  ید یکه جمش یقابشو بدزدم و بعد اون مدارک و اطالعات ییطورا  هیبشم مخشو بزنم اعتمادشو جلب کنم  ک ینزد یکی _ازم خواست به ترسا

بهم گفت که خودش مراقبمه و حواسش بهم هست ازش قول   یدی نبود چون جمش یبراش جور کنم خب اولش کار چندان شاخ  خواستویم

رادمان ماهرو اولش کپ کردم حدس زدم برادر تو باشه اما با    دمیاسم طرفو شن ی ونم بهم قول داد وقتا نهکارو بکنم ولم ک نیگرفتم اگه ا

ضربه   لیدن ی عنیرادمان به برادرش  لهیبه وس خوادیداد که م  حیبرام توض روی همه چ ی دیجمش نکهیتا ا هیتشابه اسم هی نیخودم گفتم نه ا

 ی بخور  ضربه  خواستمیقبول کنم چون نم خواستم یبزنه نم

که معلوم  یپس زد و با لحن  ی که دستمو به آروم دمیبه چشماش کش  ی شده بودن دست سینازش خ یآب  یباال آوردو بهم نگاه کرد چشما سرشو

 کردنش قرار گرفته گفت:  هیگر  ریبود تحت تاث
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  یآدم هی یچیرفتن ه   یبرا ییداشتم نه جا ی از دست داده بودم نه کس   مویمنم برام مهم نبود چون همه چ رهیگی کرد که جونمو م دمی_تهدترسا

اونهمه   ر یز   یکه چه طور  شه یهنوزم باورم نم دمی چه قدر زجر کش دونهی از دست داده بود اونم شکنجم کرد خدا م  شویبودم که همه چ 

 شکنجه و کتک زنده موندم

 ش گرفتم هم فشار دادمو رومو از  یاز شدت خشم مشت شد لبامو رو  دستام

  کنه یهمم م یو انگشت نما  کنهیآبروم م یکرد گفت بدجور ب   دمیکه داشتم تهد ی ز یبه تنها چ نیبه خاطرهم  دهیجواب نم دی_کم کم دترسا

 و...   فروشهی گفت بعد از اون منو م

اول زجر   کردمیخالصش نم ی به راحت دونستمیم نارو یباال زده بود اگه ا قم یاز فطرت خشم رگ کنار شق هیگر   ریادامه بده زد ز  گهید نتونست

 کشتمش یبعد م کردمیکشش م

که   زنمیاصال با رادمان حرف م  ای دمی به تو خبر م زنمیفوقش رد تورو م  ای کنم یبعد فرار م کنمینداشتم گفتم فوقش قبول م ی_منم چاره ا ترسا

 خوندی فرز بود فورا دستمو م یلیخبر بده اما خ سیبه پل

 بود برگشت  نییاخماش توهم بودو سرش پا یان که اونم حساببه سمت رادم ترسا

بهت نگفتم اما   ی ز یچ ن یفرار کنم نه از دست تو به خاطرهم یدیاز دست جمش   خواستمیگرفته بودم برم؟م  طیبل ادته؟کهی_اون شبو ترسا

 زدن بهم تا مانعم بشن  ن یاونا دستمو خوندن و با ماش 

 سرشو باال آوردو بهش نگاه کرد  رادمان 

 ی بودن که تو اخراجم کرد دهیکتکم زدن چون فهم  خوردمیو آدماش اومدن تو خونم و تا م  یدی جمش یاون روز که اخراجم کرد ای_ترسا

 صاحب خونت بود  ی تو گفت ی_ولرادمان 

 _مجبور بودم دروغ بگم ترسا

 د یموهاش کش ی تو  یکالفه دست رادمان 

 کتکش زدم  خوردی دم روز بعدش رفتم سراغ صاحب خونت تا م_بدهکار هم شرادمان 

 د یکش یجا خورد رادمان هم پوف یحساب ترسا

 کنم  یازش عذرخواه دی_بارادمان 

 بهش زدم  یشونه رادمان گذاشتمو لبخند برادرانه ا   یرو  دستمو

 ی _پس همه جوره هواشو داشت
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 هواشو داشتم  شتر یزن داداشمه ب دونستمی _اگه مرادمان 

 ه یکاف نمی _هم

 انداخت  نیی سرشو پا  دویباال کش شوی ن یسمت ترسا برگشتم که ب به

 ؟ ینگفت ی ز ی_چرا به رادمان چ

 کرد   سیلباسمو خ هیترک ی همون پسرس که اون شب تو   دمیفهم دمشید یبود اما وقت نی _اولش نقشم همترسا

 کرد  یگرد شد به سمت رادمان برگشتم که تک خنده ا  چشمام

 دمت؟ یچرا من ند ی_تو اون شب اونجا بود

 دی پشت گردنش کش یدست رادمان 

معامله اومده بودم خواستم بهت خبر بدم اما همون لحظه بهم زنگ زدن که    هی یبرا یاز طرف ییخبر نداشتم تو اونجا تشی _خب راسرادمان 

 یبرگشتم دب عیسر  نی ه به خاطرهماومد شیپ یشرکت مشکل یبرا

بود اصال   ادیشرکتم ز  ی منگنه گذاشته بود حجم کارا نیمنو ب  ی دیجمش می از طرف م یهمش دعوا داشت  میساخت ی_منو رادمان باهم نم ترسا

 اتفاقا افتاد ن یبودم که ا ی دیهم رابطمون خوب شد همش تو فکر دور زدن جمش یوقت نشد وقت

 فتادیهم ن یاتفاق چ یهم گذشت ه یگذشته ها گذشته و شکر خدا به خوب نهی_خب مهم ا

 نکن  ی ز یخودتو ناراحت چ ادیحاالم ز  یکه به حرفشون گوش بد یتو مجبور بود گهیراست م لی_دنرادمان 

 ن؟ یبخش ی_منو مترسا

 مت یکه ببخش  ینکرد ی _تو کار 

 د یخند رادمان 

 اد یخودش از خجالتت در م   لیسپارمت دست دن ی_مرادمان 

 د یخند یبلند ی انداخت منم چپ چپ به رادمان نگاه کردم که اونم با صدا نییسرشو پا  دویخجالت کش  کمی ترسا
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 )ترسا(

از    خواستیباال رفته بود انگار م  یضربان قلبم حساب دادمی فشار م گهیهمد  ی هم مخلوط کارام بود دستامو تو  جانیاسترس داشتم ه  کمی

 رون یبزنه ب نم یس

قرار بود  زدنیو رادمان هم کنارهم نشسته بودن داشتن درباره نقششون حرف م لیمن سمت پنجره بودم و دن  مینشسته بود مایهواپ ی تو 

 گراش یهم باز  لیرادمان طراح بودو منو دن شتریدرواقع ب می کاله نذار  ی نقشه هامون نباشه و سرکس  ی دروغ تو  نبار یا

به بعد تو چشم   ن یاز ا ی چه طور  دونستیشرمنده و نگران بود نم کمیهم  ل یدن یم حتبا خونوادش رودرو بش یچه طور  دونستمینم

 فتهیب یاتفاق ذارهی داد که تا تهش کنارش هست و نم نانیخونوادش نگاه کنه اما رادمان بهش اطم

فقط  دمی ترسی نم گهیبا من داشتن کنارم بودن د ی برخالف اون دفعه که تنها سوار شدم حاال همراهه دو مرد که هرکدومشون نسبت نبار یا

 استرس کارهارو داشتم 

 دستم گذاشت  یبه سمتم برگشت دستشو رو  لیدن

 سردته؟  یکرد خی_چرا لیدن

 کرد یم خ یدستام  گرفتمیهروقت استرس م  یبچگ از

 نگرانم  کمی_نه 

 ستین الشم یخ  نینگران باشه که ع  دیشازده با نی_تو چرا؟ارادمان 

 گفت:  یهم راست شد با لحن محکم لیدن

 _مردها تو دارن لیدن

 کردو به سمتم برگشت  ی که تک خنده ا م یبهش رفت یرادمان چشم غره ا همراهه

 افته نه تو   یمن م ی برا فتهی ب یاگرهم قرار باشه اتفاق  فتهیب یاتفاق  ستیتازه قرار ن م یمنو رادمان کنارت خوادینم ی_نگرانلیدن

 ین یبب  یتو صدمه ا خوامی_من نم 

 داده  ی هنرمندانش همرو چند ساله باز  ی نقشه ها نیچون با ا  خوام ی _برعکس تو من مرادمان 

نگران   دیه سمت پنجره برگشتم نباانداخت رادمان هم سکوت کردو ادامه نداد منم رومو از اون دوتا گرفتم و ب  نییسرشو پا دویکش یپوف لیدن

 باشم توکل به خدا 
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منم به اونا    یپروازمون نشست انگار نگران یوقت  می هم عقب نشست لیو رادمان دنباملون اومده بود رادمان رفت جلو و منو دن لیپدر دن راننده

 نگران بودن  کم یکرده بود چون اونام  تیسرا

  دیموهاش کش  ی تو  یهم کالفه دست لیدن دمی کش ی قینفس عم دمو یبه شالم کش  ی دست م یشد ادهیپ ن یهرسه مون از ماش الیو  میدی رس یوقت

 ستادیهردومون ا  یرادمان روبه رو 

 تو  میبر  نییایب  ن یغم ندار  ن ی_تا منو دار رادمان 

 که منم همراهتونم؟  نیدادیبهتر نبود از قبل بهشون خبر م گم ی_م

   مییای م  میبگه منو ترسا دار  لیدن نجایا  دییایهربار م  ستیاالن عادت کنن چون قرار ن ن یاز هم دیبهتره درضمن با ینطور ی_نه ارادمان 

راحت بازو بسته کرد چه قدر   التی خ یفشار داد بهش نگاه کردم که چشماشو به معن ی دستاش گرفت و به نرم ی دستمو تو  لیدن دمیکش یپوف

 منو آروم کنه   خواستیخودشم نگران بود اما بازهم م  نکهیخوشحال بودم باوجود ا

زده شدن که بعد از مدت ها    جانیه یلیاومدن معلوم بود خ  رونی و رادمان ب لی در عمارت باز شد و پدرومادر دن کهوی میرادمان راه افتاد دنبال

  یتوهم برد و با دستا یماه بانو نگاهش به من افتاد اولش تعجب کرد اما کم کم اخماشو حساب نکه یاما هم  ننیقرار بود هردوشونو باهم بب

 مشت شده بهم نگاه کرد

 کنه یکار م یچ  نجایا شیجا خورده بود که عروس فرار  دنمیانداختم پدرجون هم از د ن ییپا سرمو

 ون تنگ شده بود شازدتون اومد ...چه قدر دلم برات زمیو عز   ی_به سالم خونواده گرامرادمان 

 زدو پسرشو بغل کرد   یبانو لبخند مصنوع ماه

 طرفا   نیپسرمامان چه عجب از ا یبانو_خوش اومد ماه

 د یمادرشو بوس رادمان 

 کارو باره مامان جان گهی_درادمان 

من   یهم جلو رفت مادرشو بغل کرد و بعد از اون با پدرش دست داد حاال نوبت من بود ول لیبا پدرجون هم دست دادو همو بغل کردن دن بعد

 رفتم یجلو م  یچه طور 

 جلو زن داداش؟  ییایب ییخوای_نمرادمان 
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 د یابروش باال پر  هیبانو  ماه

 دخترم خجالت نکش ا ی_بپدرجون 

پسرشو ول کرده بودم چشمام پر از اشک شد به سمتشون رفتم   ی من فرار کرده بودمو زندگ  نکهیکه باوجود ا لیهمه محبت پدر دن نیا  از

 د یسرمو بوس یمنو بغل کردو رو   یپدرجون به گرم

 مت یی نخوا گهید شه ینم  لیدل یخبر رفت  یب یمدت قهر کرد هیحاال درسته  ییباشه عروس ما ی_تو هرچ پدرجون 

 زد  یرفتار زنش دلخور شد به سمتم برگشت و لبخند مهربون  نیوارد خونه شد پدرجون از ا یحرف چ یه یبانو ب ماه

 از دستت دلخوره بهش حق بده کم ی_پدرجون 

 با حرکاتم بود گفتم: ختهی که آم  یخجالت خاص  با

 _دلخور نشدم پدرجون 

بود اما رادمان درعوض   نییاخم کرده بودو سرش پا کمی لیدن می نشست مویو رادمان به سمت مبال رفت لیپدر دن ی تو با تعارف ها می رفت  هممون 

 افتاده باشه یشادوشنگول بود انگار نه انگار اتفاق

 _از اون وروره چه خبر؟ رادمان 

 بشه  ریتا غافلگ دییایقراره ب می _دانشگاس بهش نگفتپدرجون 

 ست یخبرا ن ن یاز ا گهیا دوستاش دور دور هرچند خان داداشاش اومدن دب رهی_حتما بعد از دانشگاه هم م رادمان 

 بزرگ شده   گهیاون د  دینکن  تشی_برگشت اذپدرجون 

 _همون رها سه سالس باور کن  رادمان 

 د یخند پدرجون 

 که  دیدونیخب من پدرم خودتون م  یول  دونمی _خودم مپدرجون 

 جور حرفا  نی_بله خب پشت دخترتونو از ارادمان 

اخماش توهم بودو به من   یبه اون دوتا نداشتم به ماه بانو که حساب یتوجه ادیز   گهیبا رادمان حرف زد اما من د گهید کم ی دیباز خند پدرجون 

 بهم رفتو نگاهشو ازم گرفت  یشدم چشم غره ا رهیخ کردینگاه م

 ماه بانو با خشم به سمتم برگشت  دمی کش یانداخت هوف ن ییاخم کردو سرشو پا مکیرفتار مادرش بود  نیکه شاهد ا لیدن
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 بشه؟ یکه چ  یبرگشت  ی افتاده که شوهر دار  ادتیسال تازه  هیبانو_بعد از  ماه

 بگم که رادمان به حرف اومد  ی ز یباال آوردمو بهش نگاه کردم خواستم چ سرمو

 من بود  شی نرفته بود پ ی دور  ی_جارادمان 

 جا خورد پدرجون هم تعجب کرده بود یحرف رادمان حساب ن یبانو از ا ماه

 یداد یخبر م لیبه دن م؟حداقلیچه قدر نگرانش بود یدونی؟م یبه ما نگفت ی ز ی_پس چرا چپدرجون 

 کرده بود؟ دایآدرس تورو از کجا پ  نیاصال ا یبود دهیکه اصال اونو ند ؟تویشناختی بانو_تو ترسارو از کجا م ماه

 ی تفاق_ارادمان 

 ؟یزنیبانو_با بچه حرف م  ماه

 برگشت  لیبه سمت دن رادمان 

 وقتشه  لی_دنرادمان 

 سرشو باال آورد ماه بانو و پدرجون مشکوک بهشون نگاه کردن لیدن

 ی _وقت چ پدرجون 

 گفته بشه  یهمه چ  نکهی_وقت الیدن

همچنان سکوت کرده بود   لیبده دن حیتوض رویهمه چ  خواستی باور کنه که پسرش م تونستی نگاه کرد انگار نم ل یبانو با تعجب به دن ماه

 از کجا شروع کنه   دونهیمعلوم بود نم

 _بگو داداش رادمان 

 مبل راست شد کتشو با دست مرتب کردو شروع کرد  یرو  کمی لیدن

  گفتمیم  ارمیکار کنم پول در ب  دیکردن بودم برام مهم نبود که من با یو جوون  یفقط به فکر خوشگذرون هیکه رفتم ترک  یسالگ  ستی_از بلیدن

پول گرفتن از شما نداشتم به بابا بزرگ   ی برا ییرو  گهیهروقت د  شدیخواستم برام فراهم م  یمن چرا کار کنم هرچ  دهی بابام هست بهم م

  یفیبالتکل نیتا از ا رمیزن بگ دیداد با ری امان به من گو دو سالم شد که م ستیب کرد یحسابمو شارژ م یحساب یحرف چی اونم بدون ه گفتمیم

انگار   شد یمنم همش باهاش دعوام م زدیدوستش دختر اون دوستش حرف م  نی مامان درباره دختر ا رانیاومدم ا یسرباز زدم هربار م یه امیدرب

تا هم اعصابم   رانیا ام یب ریبه د ریگرفتم د  م یتصم ن یبه خاطرهم کردیهم داشت اما همش منو اجبار م گهیپسر د ه یفقط منو داشت خب 

  دیدونیدوست داشتم بابا خودتون بهتر م یلیخورد نشه و هم کمتر با مامان دعوام بشه مامان کم بود آقاجون هم اومد روش من آقاجونو خ
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  تونستمیم یکه حساب  ی اونقدر   دادیبهم م  یچون پول خوب خواستمشیپولش م ی برا شتریبودم ب رکه خ  لیحاظر بودم براش جون بدم اوا

هر   شهیهاش هم یعاقل تر شدم اونو به خاطرخودش خواستم به خاطر محبت هاش به خاطر مهربون یبه پاش کنم اما وقت زو یباهاش بر 

منم بهش گفتم   نمیکه بچتو بب  نهیروز بهم گفت تنها آرزوم ا هیپشتم بود  کردویاونم کمکم م  ذاشتم یم  ون یافتاد با آقاجون در م ی که م یاتفاق

اجبار و    دیخندی با زنم همش مسافرت برمو خوش بگذرونم اونم فقط م خوامی تا ده سال بچه دار بشم م خوامیمن فوقش اگه ازدواج کنم نم 

کدومتون بهمون   چیه  خوامیرادمان هم بگه منم زن م ینطور یاتا  رمیزن بگ دیکه با  نیشد ی شد شما هم وارد باز  ادیفشار از طرف مامان ز 

 م یحرفا نبود ن ینه من نه رادمان اصال اهل ا کهیدرحال  م یکنیم ی اونجا کثافت کار  م یدار  نیکردیفکر م نیاعتماد نداشت 

 کشوندن   یاما دوستاتون که بودن شمارو به اون راه م دی_شما اهلش نبودمادرجون 

  ه یباشم  ینطور یباشم چون اعتقاد داشتم اگه ا ی دختر  چ یوقت نخواستم با ه چی افته من ه  ینم یاتفاق یینبود تا خودت نخوا نطور ی_الیدن

 هم شد  نطور ی که هم  شهیم  بمیدختر پاک نص 

 ن ییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبه سمتم برگشت  لیدن

بهتر بگم ترنم رفت و   ایبه ترسا  ه یشب  بایدختر تقر  هیکه  کامی از شر  یکیبدم با موضوعو خاتمه   ن یا دیو سه سالم که شد گفتم با ستی_بلیدن

 آمد کردمو باهاش عکس گرفتم 

 شد  رهیخ لیبه دن ی انداخت پدرجون با ناباور  ن ییسرشو پا لیدن

 ه؟ یترسا نبود؟ترنم ک یعنیبه ترسا؟  هیدختر شب هیجا ندارم... ک یهمه شوکو  نی...من تحمل ا؟یگفت  ی_تو..تو االن چ پدرجون 

 زبون باز کردم  یسخت به

 _ترنم منم 

 و مادرجون همزمان باهم جا خوردن  پدرجون 

 نقشه خودم بود   ییطورا هیعکس گرفته  کشیبا دختر شر  دونستمیزن نگرفته خبر داشتم م لیدن نکه ی_من از ارادمان 

صانحه   هی مدت بگم در اثر  هیدختره شمارو ساکت کنم بعد از  نیا لهیمدت به وس هیبود  نی_اون دختره خودش نامزد داشت نقشم الیدن

مشترک نبودم   یمتعهد بشم من اهل زندگ  خواستمی ازدواج کنم نم  خواستمی به ازدواج مجدد نشم چون نم   یراض   گهیبهانه د ن یمرده و به ا

 خودمو بکنم  یفعال جوون خواستمیبدبخت کنم م گرمید یکی خواستم ینم

 ادامه داد   یبه سخت لیدستاش گرفت دن ن یسرشو ب پدرجون 

به آرزوش برسونم اما   خواستمیبچه توهه م دن یآرزوم د ن یگوشم بود که بهم گفت آخر  ی شد همش صداش تو  ض یآقاجون مر   نکهی_تا الیدن

د داشت با رادمان  چون خودش نامز  رمیاون دختررم بگ  تونستمیمن گند زده بودم نم یازدواج کنم از طرف خواستمی نم رمیزن بگ خواستم ینم

 بدم   حیتوض  رویهمه چ  امیبهتره ب ه حرف زدم اونم گفت ک
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بود   تون یکه تحت سرپرست یاون پرورشگاه یکنم و برا   دیکه باهاش خر  نیمقدار پول بهم داد هیشما   رانی_اون روز که برگشته بودم ارادمان 

 اون دختره بود ه یچشمم به ترسا افتاد که بدجور شب کهویکارو کردم و خودم شخصا بردم پرورشگاه که   ن یلباس دخترونه بخرم منم هم

 د یموهاش کش ی تو  یاز سرجاش بلند شد دست  پدرجون 

 خدا  شهی باورم نم شه ی_باورم نمپدرجون 

که    یو با هزار بدبخت رانیا گردهیبرم عیسر  کردم اونم گفت که  دایبه اون دختره پ هی دختر شب ه یتماس گرفتم بهش گفتم که  لی_با دنرادمان 

 به سرش زد  گهیفکر د هی ه ی پرورشگاه د یفهم ی اما وقت کنهی باهاش ازدواج م  یطور  هیشده 

 دادن یاون دوتا گوش م یبود ماه بانو و پدرجون با شوک داشتن به حرفا دهیانداختم اشکام امونمو بر  ن ییپا سرمو

اومد   ی باهام راه م گفتم یکه بهش م یهرچ  یسادس پر از آرزو به راحت ی دختر پرورشگاه هیخب  ارمیب بود ترنمو به دست نی_هدفم فقط الیدن

 به همه هدفام برسم به خصوص به شرکت آقاجون  تونستمیم

 انداخته بود برگشت   نییسرشو پا یکه با شرمندگ   لیگرد شده به سمت دن ی با چشما پدرجون 

  یخونواده ا  نیبودم نمک نشناس؟بهت نگفتم بعد از من تو پسر بزرگ ا ختهیمن بود؟کم به پات ر  ی_تو چشمت دنبال شرکت باباپدرجون 

 به تو باز چشمت دنبال اون شرکت بود؟  رسه یشرکتم م

به  یو لباس بود کار پارچه ی بودم شما تو  یقی من عاشق کار موس شدیشرکتش به کار من مربوط م خواستم ی _من شرکت آقاجونو ملیدن

 اومد   ی م  شتریعالقه رادمان و کاراش ب

صاحب اون شرکت شد شرکت شمارو به من بده من مخالفت کردم چون خودم شرکت داشتم    یوقت لیشده بود که دن ن ی_قرارمون ارادمان 

 کردن نقشه هاش کمک کردم  یعمل ی شرطشو قبول کردم و بهش تو  ن یبره به خاطرهم نی شرکت بابا از ب میبذار  دینبا گفتیم  لیاما خب دن

 توهم سرشو باال آوردو به رادمان نگاه کرد دی اخماشو کش لیدن

 صحنه مرگشم ساختم    می فتین ر یگ  نکهیا ی سر خودم بود نقشه من بود که ترنمو بدزدم و برا ریز  ینداشت همه چ  ینقش  چی _رادمان هلیدن

جا   شتر یب  رفتیکه جلوتر م یماه بانو و پدرجون هرچ  زدیحرفاش هم رادمان حرف م ن یوقتا ب ی بعض  زدیحرف م لیدن دمیشن ینم ی ز یچ گهید

 شدی و چشماشون گرد م خوردن یم

  یعذاب وجدان داشتم که بهش دروغ گفتم و بچه ا یاون شرکت کار کنم حساب ی تو  تونمی نم دمیآقاجون فوت شد خورد شدم فهم  ی_وقتلیدن

بردارمو مرد بشم کار کنم زحمت   ایبچه باز  ن یگرفتم دست از ا میتصم ستادمیپام ا یرادمان و ترسا رو  یکار نبوده اما به کمک حرفا  ی تو 

 برادرم رادمان  نی آقازاده مفت خور نباشم ع هیبکشم 

 با غم بهش نگاه کرد  رادمان 
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کردم ازش خواستم که زنم بشه که    ی شب ازش خاستگار  هیکه اونم منو دوست داره  کردمیرسا عالقه مند شدم احساس م _کم کم به تلیدن

 فردا صبحش اون اتفاقا افتاد 

 دادم یبود اشکام خشک شده بودو فقط به ادامه ماجرا گوش م  نیی بانو به سمتم برگشت تمام مدت سرم پا ماه

 درواقع دشمن آقاجون بود اره یاز پا درب لویکه با ضربه زدن به من دن  خوادیو ازش م  دزدتشی م یکی اونجا  ادیم  رهیگ یم یدب طی_ترسا بلرادمان 

 چشماش گرد شد  پدرجون 

 د؟ یگیاونو م  ؟نکنهی دی_جمشپدرجون 

 چون فرستادمش قبرستون  شهیاما خب نقشش با شکست مواجه م  کنهیکار م ن ی...اون ناکس ترسارو مجبور به اقای_دقلیدن

سکوت کرد سرمو   لیدن یکه خورده بودم وقت ی ر یاز رادمان مراقبت کرده بودم از دو ت نکهیاز ا یدادن همه ماجرا حت  ح یشروع کرد به توض لیدن

 از همه پدرجون  شتر یهردوشون اخماشون توهم بود ب نمیباال آوردم تا عکس العمل پدرومادرشو بب

بگم رادمان   گهیدروغ گفتم به دنبالش مجبور شدم هزار دروغ د ه ی فتهیاتفاقا ب نیا  خواستمیباور کن من نم  یول  ی دار  حق یبگ ی_بابا هرچ لیدن

 گناهکار منم  نیب  نیبه من کمک کنه ا خواستینداشت اون فقط م ی ر یتقص  چیه

خودش قدبلند و  نی و رادمان به پدرشون رفته بود ع لیدن کل ی بود ه نییتوهم بود شونه هاش خم شده بودو سرش پا یاخماش حساب  پدرجون 

 چهارشونه بودن 

 بگم شرمندم بابا تونم ی_فقط ملیدن

 ببخشمت؟  ی انتظار دار   یبه پدرم دروغ گفت  یحت یداد  مون ی سال باز  نهمهیخوره؟ایتو به چه درد م ی_شرمندگ پدرجون 

 به شوهرش نگاه کرد یانداخت ماه بانو با نگران نییاشو بست و سرشو پاچشم لیدن

 تو بگذر  گهیبانو_خب حاال شرمندس د ماه

 گفت:  ی با لحن پر از تحکم میاز سرجاش بلند شد همزمان همراه پسرا بهش نگاه کرد  پدرجون 

از   کنم یکه براتون م  هیتنها کار  نیا  کنمیبرگزار م تونویسو مراسم عرو  دمیانجام م  مویپدر  فهیندارم وظ  لیبه اسم دن ی پسر  گهی_من دپدرجون 

 ندارم   ی هم باهات کار  گهید ی بذار  نجایپاتو ا ی حق ندار  گهید یارثم محروم

 بابا  ی_ولرادمان 

 جرم  ک یتوهم دارم شر   یساکت که برا ی کی_تو پدرجون 

 تحمل کنم  تونمینم یدونیخودت م نیکارو نکن رام  نیبانو_ا ماه
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 پسر دروغگو داشته باشم   هیاجازه بدم   تونمینم گه ی_شرمندم ماه بانو دپدرجون 

بلند   عیرادمان سر  ن ییپا دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک  هیبرگشتم که  ل یبعد سالنو ترک کردو رفت بغض کردم به سمت دن و

 نگاه کرد  کردیم هیابر بهار گر  ن یسرشو باال آوردو به مادرش که داشت ع لیشدو دنبال پدرش رفت دن

 بشه  ینطور یا  خواستمی_ببخش مامان نملیدن

 پسرم تو نگران نباش  کنمیبانو_من درستش م ماه

 ست یمهم ن یچ یه ستیبرام مهم ن گهی_دلیدن

 به سمتم برگشت   لیدن

 ؟ یکن یزندگ  ی مرد ن یهمچ   هیبا  یتونی_ملیدن

 انداختم  ن ییپا سرمو

 مشکالتو داره  نیبابات هم ا بیکنم وابسته بودن به ج ه یبرات ته رویی خوای که م یهرچ  تونمینم گهیترسا...د ستم یآقازاده ن گهی_دلیدن

 ؟ ی اونو ندار  ؟مگهیبانو_پس شرکت آقاجونت چ  ماه

 نگاه کرد  کردیدق م یسرشو باال آوردو به مادرش که داشت از نگران لیدن

 داره مامان  اجیاحت هیسرما یبه کل هیامللل ن یشرکت بزرگ ب هینداشته باشمش؟اما اون شرکت  شه ی_مگه م لیدن

 _من هستم 

 بود نییکه اخماش توهم بودو سرش پا میبه سمت رادمان برگشت  همزمان

  ی گذار  هی تو سرماشرکت  ی تو  فروشمیشرکت خودمو م ی گفتیم  تارو یهمه واقع یاومد یم  یشدی_اگه من نبودم تو با ترسا آشنا نمرادمان 

 کنم یم

 ی کارو بکن  نیا  ذارمی_من نم لیدن

 کنه یبابا هست کمکم م یندارم از طرف یخرج  ادیاما من مجردم ز  ی ش ی بچه دار م گهیدو روز د ی تو االن زن دار  دمی_اما انجامش مرادمان 

 مبلش بلند شد به سمت هم رفتن و محکم همو بغل کردم رادمان هم چشماشو بست   یچشماش پر از اشک شد از رو  لیدن

 _حاال وقتشه من پشتت باشم داداش بزرگه رادمان 

 زانوهام مقابلش خم شدم که باعث شد به سمتم برگرده یبه سمتش رفتم رو  کنهیم هیداره به شدت گر  دمیسمت ماه بانو برگشتم که د به
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 ماه بانو خانوم دیرانش نباشنگ کنمی_من کنارشم کمکش م

 بانو دستشو به سمت اشکام آوردو پاکش کرد  ماه

 کنم یبانو_تنهاش نذار ترسا خواهش م ماه

 به نشونه چشم تکون دادم ی بهش زدمو سر  ی بخش  نانیاطم  لبخند

 

 

 ........................... 

به راه افتادم پدرجون مراسم   یاومدمو به سمت در خروج  نییعروسو دوماد پا گاهی از جا  لیلباس عروسمو تکون دادم و به کمک دن کمی

بودو به  دهیباالشهر تهران برامون خر  ی تو   تیسوئ  هیکادو سر سفرمون  یبرا  یبرامون گرفته بود به قول خودش عمل کرده بود حت  ی نیسنگ

کرد   ی گذار  هیسرما لیشرکت دن ی که زده بود شرکتشو فروخت و تو  یبکنه رادمان هم طبق حرف ی نتونه باهاش کار  ل یاسم من زده بود که دن

 لیخوب نشده بود دن ل یپدرجون و دن نیشرکت خودش گذاشت هنوز رابطه ب یکردو اونو رو  رعاملیشرکت خودش مد ی بابا هم رادمانو تو 

 گوشش زد  ی تو  یل ی س هیدفعه هم  نیو آخر  شدیکرده بود اما پدرجون نبخش  یبار رفته بود ازش عذرخواه نیچند

  ی تو  شناختمیبودم سرازپا نم  دهی رس اهامیباالخره به مرد رو  نکهیذوق داشتم از ا یلیرفته بود خ شیپ یعال یتموم شده بود همه چ  مراسممون 

 بودن کاش منم پدرو مادر داشتم و االن اونا هم کنارم بودن لیسالن فقط خونواده دن

 زدو بغلم کرد  یلبخند ستادمیمادرجون ا گفتمینو که حاال بهش مماه با یرو  روبه

 دلم   زیعز  یبانو_خوشبخت بش   ماه

 _ممنون مادرجون 

 د یخند دویهم به سمتم اومدو بغلم کرد گونمو بوس  رها

 د یو منو هرچه زودتر عمه بکن دیزن داداش انشاهلل خوشبخت بش  کنمیبرات اسپند دود م گهیدور د هی_رفتم خونه حتما رها

 دیخند لیدرآورد که دن ییادا بعد

 جلو اومد منو بغل کردو آروم کنار گوشم گفت:  پدرجون 

   ی دیبهم خبر م یواشکیاومد  شیپ ی بهت گفتم هرمشکل ینره چ  ادتی_پدرجون 

 شده از گوشه چشممو پاک کرد  دهیازم جدا شدو قطره اشک چک بعد
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 بازه شه یباهاش رفتار کنم دراون خونه هم به روت هم  ی چه طور  دونمی خودم م یلب تر کن  هیکردن کاف تتیاگه اذ  ای_بعض پدرجون 

 نه ییشرمنده سرش پا دمیبرگشتم که د لیبه سمت دن می اشک ی جشما با

 ؟ یشوهرش چ  ی_به رو لیدن

 سرشو باال آورد  ل یبا اخم به سمتش برگشت که دن پدرجون 

 ستم ی پسرتون ن دیاما نگ دی _باشه از ارث محرومم کنلیدن

 ت یبزنم پس خفه شو بذار حرمتا نشکنه تو شب عروس ی دوباره حرف تکرار  خوامی نم نی_بب پدرجون 

 بابارو گرفت یجلو اومد رها هم بازو  عیسر  رادمان 

 د یکن  یپشتشو خال ستیاومده اعتراف کرده حقش ن ونهمیکرد پش  یاشتباه  هی_باباجون رها

  یآشت نی خب کادوت بشه هم ی نداد ی ز یچ  لیاما به دن  یشده بابا تو سر سفرشون به ترسا کادو داد هیتنب یمدت به اندازه کاف  نی_ارادمان 

 کردنه

 روشو از هممون گرفت   پدرجون 

بود   نیکادوم ا اوردم یبود که اسمشو از شناسنامم در ن نیکادوم ا ست یپسرم ن گهیگرفتم که د  یکس   یمراسم بود که برا ن ی_کادوم اپدرجون 

 مراسمش کنارش بودم ی کمرمو خم کرد اما بازهم تو  نکهیبود با وجود ا نیمادرش قطع نکردم کادوم ا  یبرا دنشویکه د

 رفتن پدرجون رها هم به سمتش رفت ماه بانو اشکاشو پاک کرد با

   شه یدرست م دیغم به دلتون راه ندبانو_ ماه

 سرشو باال آوردو با غم بهش نگاه کرد  لیدن

 ی چیبغل ه گهینگاهمم نکرد د ی_حتلیدن

 دستاش گذاشت  ی بغل کرد بعد ازش جدا شدو دست منو تو  لویبانو دن ماه

 نداره  رو یبانو_مراقب زنت باش اون به جز تو کس  ماه

 زد  ی ه ابه سمتم برگشتو لبخند مهربون مردون لیدن

 _تا تهش پشتشم  لیدن
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 سال بعد..............  هی............

  یحساب لیدن  شدیخدا و رادمان حل م  ی ار یاما هربار به   می داشت یادیز  یدرسته مشکالت مال گذرهیم  لیمنو دن ن یمشترک ب  یساله که از زندگ  هی

   گرفتیو کم کم شرکت مثل قبل داشت رونق م کردیاون شرکت کار م ی تو 

و به   سته یخودش وا ی پا یکه بتونه رو  کردیم  ه یتنب لویداشت دن ییطورا هینکرده بود درواقع از دور هواشو داشت  ی آشت لیپدرجون با دن هنوز 

رو   هروب چ یپدرش اما بازهم با ه شیدوباره رفته بود پ ی چندبار  هیهم  لینگم دن  لیبه دن ی ز یببره اما ازم خواسته بود که فعال چ یاشتباه کاراش پ

 شد

اونقدر خوشحال شدن که قابل    دیرس  لیخبر حامله بودنم به گوش خونواده دن یسال باردار بودن من بود وقت ه ی نیاتفاق ا  نیتر  قشنگ

 کردم:/  م یلباسم قا ریاون دفعه مالفه ز   مثل ای گمیواقعا دارم راست م نهیبب کردیاومد نگاه م  یهمش م شدیباورش نم  لینبود دن فیتوص

مدت باهاش قهر کردم   هیکه  کردیبابا جون بابا م  زی دن کردیدخترم دخترم م لی دن نیبچم دختر بود اونقدر ا تی متاسفانه جنس   ای خوشبختانه

 کنم یسکوت م کنهیوهلل فکر م  کنمیم ش یبذار پسردار بشم حال دیکش یخجالتم نم

  انیشرکت بود قرار بود امروز مادرجونو رها ب  لیکردم دن یشکمم خم شدم ناله ا ی رو  کمی نیشکمم پخش شد به خاطرهم  ی تو  یبی عج درد

 ادیب لیخونمون رادمان هم همراهه دن

 افتاد  ی اتفاق م نیا دینفس زدم احساس کردم کم کم وقتشه اما من هفت ماهم بود نبا نفس

همش ترس از    نی بودم به خاطرهم دهید ب یآس  کمیکه خورده بودم  ییخاطر شکنجه ها و لگدها به ختمیصورتم اشک ر  یکردمو به پهنا  بغض

 کردیقلبمو مچاله م  ز یدست دادن دن

 گرفتم بعد از چندتا بوق باالخره برداشت  لویشماره دن یبرداشتمو به سخت  لمویموبا

  گرید قهیچهل و پنج دق شودیباشد لذا از شما تقاضا م  ی م یامللل ن یکنفرانس ب کیشرکت در  ی_مشترک مورد نظر درحال آماده شدن برالیدن

 شود یبوس تماس قطع م  ی صدا  دنیبعد از شن دیفرمایخود با شما تماس حاصل م 

 تونستم یبگم اما نم  ی ز یدهنم چندبار بازو بسته شد چ  زدمینفس نفس م کهیدرحال

 ام؟ یبرگشتم خونه از خجالتت در ب یوقت ای ادیب یکن یبوس بده تا قطع کنم ترسا بوسمو رد م گم ی_دارم م لیدن

 صدام بزنه  یبا نگران لیکه باعث شد دن دم یکش یغ یاسمشو صدا بزنمو از درد ج  یتونستم به سخت  فقط

 شده؟  ی_ترسا...ترسا چ لیدن

 _بر...برگرد

 نترس حرف بزن ترسا  امیخب دارم م یلیخب خ  یلی_تو با من حرف بزن خلیدن
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 افتادم  نیزم   یهق کردمو رو  هق

 _تورو جونه من حرف بزن ترسا بذار صداتو بشنوم لیدن

 دم یدلم نال ی شکمم گذاشتم با هق هق تو   یدستمو رو   دمویکش  نمی به قفسه س یچنگ

 نکن آروم باش ه یراهم گر  ی _خانومم تو لیدن

 لیدن ا یتند ن ادی_ز 

   رسمیتو آروم باش االن م کنمینم  ی_باشه باشه تند رانندگ لیدن

 دم یهق هق نال با

 ترسم ی ...ملیدن ترسمی_م

 ده؟ یتره هنوز نرس  کیرادمان به خونه نزد ادیم  ایبچمونم سالم به دن رسونمی_نترس خانومم االن خودمو ملیدن

 _ن...ن...نه

 تونست یآروم باشه اما نم  کردیم یسع  یهرچ  یپر بود از ترسو نگران لیدن ی صدا

 افته    ینم یاتفاق چی...ه ستی برات خوب ن ی بترس  دی_ترسا...گوش بده بهم...تو نبالیدن

 هم بستم  یرو   یبا ناتوان چشمام

 دی_ک...کل

 شم یم  ک یزنگ زدم باهاش هماهنگ کردم تو نترس منم دارم نزد رهیگیم  یاز نگهبان الب دکوی دی_کللیدن

 رادمان بلند شد   یپر از نگرانداد مانند  یدر و پشت سرش صدا  ی تو  دیلحظه چرخش کل همون 

 یی _ترسا...ترسا کجارادمان 

برداشت چنگ   نی زم  یاز رو  لویمنو بلند کردو موبا دیبه سمتم دو  عیسر  نیبکشم به خاطرهم  یغ یشکمم ج ی تونستم با درد وحشتناک تو  فقط

 زدم به کتش 

 _بچم رادمان...بچم 

 نگرانش نباش مارستان ی ب برمشیدارم م دم یمن رس  لی_الو دنرادمان 
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 زدم:  زجه

ـــم  ـــــــ ــ  _بچــ

هم   یبا هول سوار آسانسور شد از درد چشمامو رو  رونی از خونه زد ب عیدستاش بلند کرده بود سر  یمنو رو  کهیتماسو قطع کرد درحال رادمان 

 نزنم  غ یدهنم گرفتم تا ج ی بستمو دستمو جلو 

 مارستان یب ونمت رسیافته ترسا...آروم باش به موقع م  ینم ی_اتفاقرادمان 

  کهیزد بعد درحال  رونی شکمم بود اصال نگران خودم نبودم رادمان با عجله از آسانسور ب ی بچه تو  یزدم به کتشو زجه زدم تمام ترسم برا   چنگ

 روبه نگهبان داد زد  دیدو  یم  یبه سمت در خروج 

 _درخونه بازه ببندش رادمان 

   دمیچیدستمو به شکمم گرفتمو از درد به خودم پ کرد و با سرعت باد روند  نشی با عجله سوار ماش منو

 ی از دست بد  تویار یهوش دی؟نبای شنو ی_ترسا صدامو م رادمان 

 هق کردم  هق

 رمیم ی_کمکم کن...دارم م 

 افته نترس  ی اتفاق نم  نینکن ا هی_گر رادمان 

 بکنم  یا  گهیرادمان زنگ خورد که باعث شد ناله د لیموبا

 مارستان یب برمش ی_دارم مرادمان 

..._ 

 گهید رسونم ی_دارم خودمو مرادمان 

..._ 

 نترس رسونمش یآروم باش به موقع م گمیخب دارم بهت م  یلی_خرادمان 

...._ 

 فعال کنم یقطع م  لیدن کنمیم ی_چشم چشم دارم رانندگ رادمان 

...._ 
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 _باشه خدافسرادمان 

 تماسو قطع کردو دوباره صدام زد  یعصب رادمان 

 _ترسا...ترسا  رادمان 

 و چشمام هرلحظه ناتوان تر شهی م ن یکم کم احساس کردم گوشام داره سنگ دمیدرد دوباره نال با

   ی لعنت یاز دست بد  تویار ی هوش دی_نبارادمان 

هم   لینگاه لرزونمو بهش انداختم که همون لحظه دن نیبرانکارد گذاشتنم آخر  ی رو  نکهی و چنگ زدنم توسط رادمان هم ستادیا نی ماش کهوی

 اومد   یسمت اتاق عمل م بردنشیدستامو محکم گرفته بودو دنبال تخت که داشتن م  دیسر رس 

 گفتم:  هیگر  با

 ترسم ی من م لی_دن

 افته نترس  ینم یاتفاق چ یخانومم...ه  ی بترس  دی_نبالیدن

 بشه  شتر یبپرستار باعث شد هق هقم   یپشت سرش صدا ستادیکه ا تخت

 دنشه ییوقت زا نشیبه موقع رسوند د یتو نگرانش نباش دییایب  دیتونی به بعد شما نم نجای_از ا

 اد یب ایبه دن یزود  نیمن همش هفت ماهشه قرار نبود به ا ؟خانومی_چ لیدن

 ست ی ما ن ر یتقص  گهی_بچتون عجله داره د

 تو من شوهرشم  امیمنم ب  دی_بذار لیدن

 آقا  شه ی_نم

 شدم  هوشیهم بسته شدو ب ی کم صداها برام ناواضح شد چشمام رو  کم

 

 

 ................... 

که   ییدستم گذاشته بود با صدا ی افتاد سرشو رو  ل یپلک زدم که چشمم به دن کمی یسرمو چرخوندم با کرخت  ی که باز کردم به آروم  چشمامو

 و ناله هام خشدار شده بود اسمشو صدا زدم  غیاز شدت ج
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 لی_دن

 خسته و نگرانش باز شد  افهیق دیبازمو د یچشما یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد وقت عیخورد سر  یتکون لیدن

 ؟یخانومم خوب لی_جانه دنلیدن

 _آره...بچم 

 کاشت که گرماش تو کل بدنم پخش شدو قلبم بازهم گرم شد  می شونیپ یرو   یزد خم شدو بوسه ا  ی لبخند محو  لیدن

 دستگاس   ی اومده تو  ا ی_دختر کوچولومونم سامله فقط چون زود به دنلیدن

 بهش نگاه کردم ینگران با

 داره؟  ی_دستگاه چرا مگه مشکل

 د یندخ دویبوس  موی نینوک ب یزد که باعث شد دلم براش ضعف بره خم شدو به آروم ی لبخند مردونه ا لیدن

  ینگران یتنفس براش مشکله اما دکتر گفته که جا  کمیتو امکان داره آسم داشته باشه  نهی_دخترکوچولومونم اون طور که معلومه علیدن

 شه یدستگاه باشه خوب م  ی تو  ی سه چهار روز  هی ستین

 بهم زد  ی بشه لبخند محو  ریفشار داد که باعث شد اشکام سراز  دستامو

 ترس نداشت؟  یدی_دلیدن

 نمش ی بب خوامی_م

   کنمیچشم هماهنگ م یدستگاس ول ی فدات بشم گفتم که تو  شهی_فعال نملیدن

 نگاه کرد  میاشک یزدو به چشما   یلبخند بعد

گفت هردوشون ساملن   رونی دکتر اومد ب یچه قدر نگرانت شدن وقت یدونینم  نجانیداد بابا و مامان هم ا ینیر ی ش  مارستانوی_رادمان کله بلیدن

 میبغل کرد گرو یمنو بابا همد کهویکه  میزده شده بود جان ی اونقدر ه

 ن ییبچکه پا می خوشحال یاز رو   یکه باعث شد ناخواسته قطره اشک دیمردونه خند  زیر  زیر  بعد

 هم خرج نکردم   یهزارتومن هیبچم  یداد من بابا یخوب ینیر یکه بچمونو آورده بود ش ی _بابام به پرستار لیدن

 دمیبهم زد که آروم خند یچشمک بعد

 ام یاز خجالتتون در ب  دیبا یسرپا شد نکه یبعد از ا ل ی_و اما عشق آقا دنلیدن
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 تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد  با

 بود چندبار تصادف کنم و از همه مهمتر  کینزد ینگرانم کرد یجلسه هامو از دست دادم...کل نیاز مهمتر  یکی_لیدن

 کنار گوشم ادامه داد:  ی شدو به آروم مخ

 ی بد زهیبهم جا دی_چون مامانت کردم بالیدن

 گرمش بود  یدستا ی هنوز دستم تو  د یبوس مویشونیپ دویچپ نگاش کردم که خند چپ

 ی نی بیحاال م  رمیقلمبه ازت کش م  زهیجا هینگام نکن چون  ی نطور ی_الیدن

 د یبوس مویشونی زدم مادرجون پ ی اومدن تو ناخواسته لبخند یازم فاصله گرفت اما دستمو ول نکرد همه با خوشحال ل یاتاق که باز شد دن در

 ؟ ی _قربونت بشم بهتر مادرجون 

 _ممنون شکرخدا خوبم 

 دختر زشتمونو کجا بردن؟ نی_ارادمان 

 دیخند لیدن

 باباشه  گریج ی ناز  ن ی_برو گمشو دختر به الیدن

 بهم زد  یبه سمت من برگشتو چشمک بعد

 _البته بعد از مامانشلیدن

 شدم که باعث شد همه بخندن   دی سرخو سف کمی

 شه یبراش خودم پسردار که شدم عروس خودم م ذارم یکردم ماشاهلل اونقدر خوشگله که کنارش م  ی_شوخ رادمان 

 زهیوقت شوهر کردن دن ی تا پسردار بش  یزنم داشته باش    ؟تازهیزنیحرفو م نیا ی تو االن زن دار  انای_داداش احرها

 اخم کرد کمی لیدن

 م ی کنیقبول نم یدوما ما برادرزادمونو به غالم دم یوقت شوهر نم چی_اوال من دخترمو هلیدن

  ی تخت کوچولو که توش پتو  هیهمون لحظه در اتاق باز شد و پرستار همراه  دنیرفت که همزمان همه باهم خند ل یبه دن یچشم غره ا رادمان 

  دنیبغلم گذاشت با د ی نشستم پدرجون بچرو برداشتو به سمتم اومد آروم تو  لیبود اومد با شوق بهش نگاه کردم به کمک دن یرنگ یصورت
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که   ییکه داشت با چشما لیگونه توپولوشو بوس کردم سرمو چرخوندم و به دن یضعف کردم خم شدم به آروم خوشگلشصورت توپولو و 

 سرم گذاشتو گفت:  ینگاه کردم پدرجون دستشو رو  کردیبهمون نگاه م  زدیبرق م

 _پاکش دامن هممونو گرفتپدرجون 

 گفت:  یبلند ی زد رادمان همون لحظه با صدا  یهم لبخند لینگاه کرد دن لینگاهشو باال آوردو به دن بعد

 _بزن اون کف قشنگرو رادمان 

 باز شد   کهوی که در اتاق  میدست زد لیخودش شروع کرد به دست زدن به دنبالش هممون به جز منو دن بعد

 بابا ی ا مارستانهیب نجا ی_چتونه آقا اپرستار

 خانوم د ی_ببخشرها

ور که معلوم اونط زدنیکوچولوم برگشتم مادرجونو پدرجون داشتن باهم حرف م ین یچشم غره درو بستو رفت به سمت ن ه یبعد از  پرستار

  نجایحساب بکنه هم  مارستانویبره ب خوادیکه م گفت یرادمان هم داشت به رها م زدنیحرف م رن یکه قرار بود بگ ی بود داشتن درباره مراسم

 اومد خبرش کنه  ش یپ یبمونه مشکل

و به   ارهیمنو به خودم ب لیآروم و پچ پچ مانند دن  یسرشو گرم بود منم سرم به دختر کوچولوم گرم بود که باعث شد صدا ییجورا هی همه

 نگاه کنم  م یعشق زندگ 

 دل آزار  شهی_نو که اومد به بازار کهنه م لیدن

 ه یچه حرف نی_ا

 شا یت االن نداش  خواستمی من باباشم من نم دایببخش ی_پس چرا همش به اون زل زدلیدن

 بشکفه  یزدمو بهش نگاه کردم که باعث شد گل از رو   یلبخند

 خب بذار االن به دخترم توجه کنم  امیسرپا شدم از خجالتت در ب ی وقت ی_مگه نگفت 

 کوچولوش گذاشت  ی دستا ی بردو انگشت اشارشو تو  ز یدن ی دستشو سمت دست کوچولو  لیدن

 شده میتوجه کن بهم چون بدجور حسود کم یاالن   یبه من توجه کن  یطیدر هر شرا دیشما با خودی_بلیدن

 م یی_دوست دارم آقا

 بهم زد  یگرفت لبخند ز ینگاهشو از دن لیدن
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 ندم یاز تو تنها راه ساخت آ  شتریب  یلیخ یلی _من خلیدن

 بهم زد یچشمک بعد

 یاسالم نگی_ملقب به مدللیدن

 د یچشمامو بوس یکردم که اونم خم شدو رو  ی ا خنده

 ؟ی خانوم ید ینم ر ی_بهش شلیدن

 کشم یپدرومادر خجالت م  ی _جلو 

 ؟ یباباش چ  ی _جلو لیدن

 گفت:  هیروبه بق ی بلند بایتقر  ی کمر راست کردو با صدا دیکه خودشم خند دمی انداختمو خند  نییسرمو پا کمی

 خوردن بچمه  ر ی_وقت شلیدن

رفت    رونیبهمون زدو از اتاق ب ی کرد بعد خودشم چشمک رون یگرفته بود سکانو به دست گرفتو همرو از اتاق ب لویهم که منظور دن مامان 

 شد   زیدن  رخوردن یبدم خودشم مشغول نگاه کردن به ش  ر یش  زیبه سمتم برگشت کمکم کرد تا به دن لیدن

 ی ون دار که بهم  یلطف و محبت نهمه یشکرت بابت ا ایخدا کردمی م  یقدر احساس خوشبخت  چه

 باش  شهیهم

 نگه دار  داریعشقو پا نیضربان ا شهیهم

 ن یآم   یاله

 

 

 ;(                                انیپا

 

 بهمن زاد  انای:کسندهینو 

 رمانکده   تیعاشقانه سا یانجمن رمان ها عضو
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 :  یرمان ها سندهینو 

 ☺دنده هیپناهان  یب

 ☺بال طون یزهرمار و دخترش برج

 ☺به رخم نکش پولتو

 ☺که ماه شد  یدزد خانم

 ☺چشمانت ی آوا

 ☺خانم فداکار  ت یمامور 

 ☺مرد خشن من  دو

 ☺گمشده  مه یعشق ن یب

 ☺عشق مشترک  تاوان

     

 :((دی سرافراز باش دویپناه حق مو  در

 

 نره:( ادتون یبخش  یو کامنت انرژ  کیال 
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