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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 »فصل دوم« 

 

#part1   

 

 ایعرش 

 

 من اومدم.   نیپاشو، بب یداداش، داداش -

 زد.  یتختم نشسته بود و لبخند م نییشدم که پا ره یبه رها خ ناباور

 شدم و چند بار چشم هام و باز و بسته کردم.  زی خ میتخت ن ی رو

 صورتش گذاشتم و با من و من گفتم:  ی و رو دستم

 . ی...تو...تو زنده ایعن ی نمیب یخواب نم ،یآبج  ی رها...رها خودت-

http://www.romankade.com/
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 .شتونیاومدم پ ین یب یزد و گفت:آره زندم م  یلبخند 

 . دمیچشم هاش قرمز شد که با ترس دستم و کش هوی

 زد.  اد یرکرد و ف  یطانیش  قهقه 

 . رمیاومدم انتقام بگ -

 شدم.  زیخ م یتخت ن ی رو ده یچشم هام و باز کردم و ترس  یدست  یتکون ها  با

 شد و گفت:  رهیبهم خ ده یترس  نیلیآ

 ا یعرش  یخوب-

 شدم. ره ینفس نفس زدن بهش خ با

 ؟ یکن  ی م ه یگر یچرا دار -

 .ختمیقلبم و اشک ر  یرو  دمیبلند کوب یو بعد با صدا  د یقلبم ترک ی تو  یز یکردم چ حس

 تخت جا به جا شد و اومد روبه روم نشست.   یرو  نیلیآ

 شده؟ ی چ نم ینکن بگو بب هی گر-

 . یگفتم: من مقصر مرگش بودم...من...منِ لعنت   هی گر  ونیم

 شده بودن و پس زد و گفت: ریکه حاال سراز  ییاشک ها نیلیآ

  ییایاز فکرش ب گه ید د یگم فراموشش کن اما با ی پنج سال گذشته نم ده، یمن مطمعنم رها تورو بخش زم، یعز ه یکاف ایعرش -

رها زندس  ی کن  یوقتا فکر م ی اصال حواست هست بعض ،یتو فکر بود  دمتیهر بار د ،یالغر شد  ی لیخ ی د یخودت و د رون، یب

 تو، مامان و رادمان.  د،یشماها انقدر عذاب بکش ستین یبخدا روحش راض ،که رها رفته پنج سالِ که رفته  نه یا ت یواقع ی ول

 . دمیدست هام گرفتم و نال  یو تو  سرم

اگه   رون،ینداختمش ب ی خودم کشتم، اگه اون روز از خونه نم یمن خواهرم و با دست ها ن، یلیکشم آ یم  ی من چ ی دون ی تو نم-

 گفتم االن زنده بود.  ی و بهش نم  اتیاون چرند 

 نداشت بده.  یشد انگار جواب  ره یخ ی انداخت و به گوشه ا نییو پا سرش 
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 شدم و زمزمه کردم.  ره یاتاق بود خ یو بلند کردم، به عکس رها که تو  سرم

 من و ببخش -

 

 دوم«   »فصل

#part2 

 

 رادمان 

 

 رسوندم.  یبهداشت س یخودم و به سرو د یشد  یسرفه ها  با

 و باز سرفه کردم.   دمیسوخت کوب  ی که از درد م  نمیس  یو رو مشتم

 شدم .  ره یپر از خون خ یی رو شو به

 به خودم نگاه کردم.  ییروشو نه یآ یهام از درد پر از اشک شده بود، با درد تو  چشم

 خون!  شهیرنگم ش  ی طوس  ی بود و چشم ها دهیالغرم رنگش پر صورت

 رسوندم. یی رایاومدم و خودم و به پذ  رونیب یی تلو از دستشو تلو

 شد.  یم  شتریهر لحظه ب جمیو بود سردرد و سر گ ده یدرد امونم و بر ن، یشدت خوردم زم به

 سخت شده بود. دنیکش  نفس

 دادم.  ه یبهش تک یرفتم و به سخت واریو به سمت د   دم یکش نیزم یرو رو   خودم

 هام نامنظم شده بود.  نفس

 شدم. ره ی د خرها بو یخونه که پر از عکس ها  واریو به دور د ه یگر ری درد زدم ز با

 سرم اکو شد.  ی بار هزارم تو یبرا اشاری ی ها حرف
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و زن   ایرادمان ، تو عرش   یرها رو تو کشت ست،یرها ن دمیاما د ستیرادمان اومده بودم بگم خواهرت ن یرها رو نداشت اقتیل  »تو

 عمو«

 . دمیکش اد یدرد فر با

 خدا-

 فرو رفتم.  ی کیاز تار ی خلصه ا ی ام رو چنگ زدم و با درد تو نهینفسم س  یقطع شدن ناگهان با

 

 ایعرش 

 

 هام رو فشار دادم.  قه ی نشستم و شق زم یپشت م تیعصبان با

 شد.  انیباز شد و سپهر تو چهار چوب در نما اد یبا شدت ز در

 بلند شدم و گفتم:  ز یاز پشت م متعجب

 چته پسر؟ -

 .مارستانیب م یبر عیسر د یبا  ایعرش  اینفس نفس گفت ب با

 شده سپهر؟  یبه سمتش رفتم و گفتم چ نگران

 داره.  اج یرادمان به خون احت مارستانیب م یبر د یعسل بهم زنگ زد گفت با-

 . اوردمیخودم ن   ی اما به رو دم یشدت ترس  به

 رفتم.  زم یبه سمت م د یق یب

   میبر د یخب چرا ما با-

تونن براش   ینم  گهیبهش خون نرسه د گهی ساعت د هی دکترا گفتن اگه تا   ره،یمیرادمان داره م ایاتاق شد و کالفه گفت: عرش  وارد

 برداشتم و به سمت در رفتم.  ی صندل ی به موهام زدم، کتم و از رو ی کنن، چنگ   یکار

 . میبر-
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#part3 

 

   نیلیآ

 

 شدم. ره یروزا خ نیانواده دردمند ا نشستم و به خ  مارستانیب ی ها یصندل ی رو

 بود هر لحظه امکان داشت برنگرده. وی  یس  ی آ ی تو  رادمام

 هام و بستم و باز کردم.  چشم

  ی اشک م یخوند گاه ی خانوم کنار من نشسته بود و قرآن م ه ینشسته بود و سرش و تو دستاش گرفته بود، رق یگوشه ا  ایعرش 

 زد.  یخدارو صدا م  ی و گاه ختیر

 و سپهر هم بعد خون دادن رفته بودن که برامون شام بخرن.  اشاری

 شد. دهی کش شیبه پنج سال پ فکرم

  ی بستر ی روان مارستان یب یسال بعد اون تو   ک ی یزد، حت  یرادمان بارها دست به خودکش م، یشوک بود یمرگ رها همه تو  بعد 

 بود. 

سوخت   ی براش م یلی دلم خ یزد، گاه یم  بشیچند روز غ شد و ی م  ونهیبار د هی بال سرش اومد هر چند وقت  ی اون کل بعد 

 حق رادمان بود؟  دن یدرد کش نی مرگ رها مقصر بودن اما واقعا تا ا  یخانواده تو  ن یدرسته ا

 دور. ی ها و آشنا ها هیهمسا یهمه از عالقه جنون وار رادمان به رها خبر داشتن حت  گهید

 وضع دچار شده بود. نیگذشت و االن هم که به ا ی بهشت زهرا سر قبر رها م ی پنج سال تموم هر روزش رو تو رادمان

 معدش شده بود.   یز یخواب و آرامبخش بود و باعث خون ر ی الکل و قرص ها اد یمصرف ز علتشم
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خانواده به    نیدختر دوساله به اسم رها بودم که کل ا هیازدواج کردم و حاال صاحب  ایبعد از گذشت دوسال من با عرش  درست

 شدت دوستش داشتن.

 شدم. ره ی اومدم و بهش خ رونیاز فکر ب اشاری یصدا با

 . نییایلحظه ب ه یشه  ی خانوم م نیلیآ-

 گفتم.  ی لب »باشه« ا ر یتکون دادم و ز یسر

 بلند شدم به سمتش رفتم.  ی صندل یرو  از

 اشاریه آقا بل-

 و کالفه گفت:   د یابروهاش کش ونی م یدست

 . ادیکه باهاتون ب د یبهونه جور کن هی مونم فقط لطفا واسه زن عمو  ی م ایعرش  شیخونه من پ نیشما با زن عمو بر-

 کنم.   یم  یسرم و تکون دادم و گفتم: باشه سع ناراحت

 حالش چطوره. نمیدکتر رادمان بب ش یپس من برم پ یمرس -

 باشه-
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 اشاری

 

 . دمیاز خواب پر ی کس اد یفر یصدا با

 ترس تمام وجودم و فرا گرفت. یرفتن، لحظه ا ی ها با عجله به سمت اتاق رادمان م پرستار

 بلند شدم و دو خودم به اتاقش رسوندم.  ی صندل یرو  از
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 .دمیپرستار جون پرس  ه یراه از  یجلو

 شده؟  یچ خانوم  د یببخش-

 به هوش اومده شبید  مارتونیب-

 لب زدم:  خوشحال

 پس؟  نیچرا به من خبر نداد ه یکه که عال نیخب ا-

 به اسم رها.  ی کس شیکه بره پ   می خواد رهاش کن یبهوش اومدن جنون وار م  یاز وقت  مارتونیمحترم ب  یآقا-

 برم به دکتر اطالع بدم.  د یآقا من با د یبگم که گفت: ببخش ی زیبهش چشم دوختم، خواستم چ متعجب

 از کنارم رد شد. و

 .ختنیشروع کرد به اشک ر دنمیوارد اتاق رادمان شدم، با د  کالفه

 دونم زندس بگو کجاست. ی من م  خورد،  ری رهام امروز ت اشاری-

 خواستن. یشده بود که مادرشون رو م  یمعصوم   یبچه ها هیشدم و درست شب رهیبهش خ متعجب

 خوام.  یرهام، من رهام و م شیداداش تو رو خدا من و ببر پ اشاری-

 زدم.  رون یاز اتاق ب  ع یمردونم شکست و سر بغض

 داد دکتر باشه بعد از من وارد اتاق شد.  ی که نشون م د یبا روپوش سف یمسن  مرد

 اومد.  یرادمان م یها دادیها و داد و ب  اد یفر  یصدا هنوز

 دست هام گرفتم و از ته دل زار زدم.  ینشستم، سرم و تو   نیزم ی رو

  ره یکه وارد اتاق رادمان شده بود خ یشونم سرم و بلند کردم و به همون دکتر  ی رو یگذشته بود که با نشستن دست  یا  قهید چند 

 شدم.

 پسرم؟  یخوب-

 هام و با پشت دست پاک کردم و بلند شدم.  اشک
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 منون خوبم، حال برادرم چطوره؟ سالم م-

 ؟ یپسر هست نیشما برادر ا-

 و تکون دادم و گفتم: پسر عمومه  سرم

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 خانوادش کجان؟ -

 و گفتم:  دم یصورتم کش ی رو یدست

 فرستادمشون برن خونه.  ستیخوب ن شون یحال روح-

 پسرصحبت کنم.  نیپدر ا ایبا برادر  د یمن با-

 ادم و گفتم: و تکون د دستم

 ن؟ یشه به من بگ  یم ستی خوب ن  اد یحال برادرشم ز ستن،ین اتیح د یپدرش در ق-

 تکون داد و گفت:  یسر

 اتاق من.  یتو م یبر ایباشه پسرم دنبالم ب-

 شد. د یبه رنگ سف یگذشت و وارد اتاق مارستانیسالن ب از

 بود.   یاتاق ساده با دکور قهوه ا هی سرش وارد اتاق شدم،   پشت

 .نمینشست و با دست به من اشاره کرد که بش زش یم پشت

 پسر جان.  نیبش-

 بود نشستم. زش یم  یکه روبه رو   یرنگ  ی قهوه ا یها ی از صندل یکی ی رو

 چشم هاش جابه جا کرد.  یرو رو   نکشیبرداشت و ع زیم  یو از رو   خودکارش 

 شد. ره یگذاشت و به من خ  زیم  یهاش رو رو  دست

 داشته؟   یروان یماریپسر عموتون قبال سابقه ب-
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 بود.  ی هم بستر ی سال کی ه یبله  -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 بوده؟  ی چ لشی خب دل-

 کردن دادم.  حیدهنم و قورت دادم و شروع به توض آب

 شد. ره یحرفم متاسف بهم خ انیاز پا بعد 

 ؟ یآقا-

 شدم. ره ی بهش خ کالفه

 محتشم هستم. -

 وارد شده. د یشد  ی لیخ یشک عصب  هی شما  یمحتشم متاسفانه به پسر عمو  یآقا-

 دکتر؟  یآقا ی چ یعن یاسترس گفتم:  با

 ! یمثل فراموش  ی زی چ هی-

 شد و ادامه داد:  ره یدستش خ ی خودکار تو به

خورده و توقع داره بهش   ری ت شیپ یرها چند کنه   یشما اتفاقات بعد مرگ رها رو به کل فراموش کرده و االن فکر م  یپسر عمو-

 که اون زندس. د یبگ 

 شده بودم.  رهیتعجب به دکتر خ با

 م؟ ی کار کن  یچ د یلکنت گفتم:حا...حاال...ما...ما با با

شده و هر لحظه امکان   فی عصب پسر عموتون ضع ی که رها زندس، رنگ ها  د یبگ  شونیبه ا د یمحتشم شما فعال با یآقا  نیبب-

  ژه یو  یبخش مراقبت ها ی رها زندس و تو د یوانمود کن ه یبستر نجا یکه ا  یماه ه ی ن یا لنیوجود داره، پس تا پا ی مغز  یز یخون ر

 هستش.

 چشم هاش برداشت و ادامه داد.  ی رو از رو نکشیع

 رو بگن.  نیوتون هماومدن سوال به پسر عم شی سپارم که در صورت پ یمن هم به پرستارها و دکتر ها م-
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 هام رو فشار دادم و با درد چشم هام و بستم.  قهیشق

 و از جام بلند شدم.   دمیکش ق ینفس عم چندتا

 سمت دکتر رفتم، از جاش بلند شد. به

 نشستم و به سمت بهشت زهرا روندم.   نمیزدم، پشت ماش  رونیب مارستانیدست دادم و بعد از تشکر با حال خرابم از ب باهاش 

 

 دوم«   »فصل

#part6 

 

 شدم.  اده یو پارک کردم و پ نیماش 

 بود قدم برداشتم.  دهیکه رها خواب ی سمت قطعه ا به

 اومد.  یبه درد م شتر یداشتم قلبم ب ی که بر م ی قدم هر

 به بهشت زهرا اومد. د یرها با دنید  یبرا  یکرد روز  ی فکرش رو م یک

 سنگ قبرش نشستم. یجلو

 زد و پر اشک شده بود.  یسنگش دو دو م  ینوشته ها یهام رو  چشم

 . دمیسنگ قبر سردش کش ی رو یدست

 دختر عمو؟  ی سالم رها، خوب-

 کرد. دن یهام شروع به بار اشک

 که سر باز کرده بود گفتم:   یبغض با

 شه.  یکس باورش نم  چیه ،یسی شه ن یشده؟ باورش نم ونهیرادمانت د  ی نیبب یی رها کجا-

 . یطالقت از دست دادن رادمان و ندارم آبج گهیرها من د ی کاش االن بود-
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 .د یچ ی فضا پ ی هق مردونم تو هق

 کابوس بود.   ه یها همش  نیکنه کاش همه ا  یرها رادمان داره دق م-

 .ستیتا بهت بگم رادمان برادرت ن یاون روز که برگشتم بود  کاش 

 هام و پاک کردم و گفتم: اشک

 کشه.   یتوروخدا ببخشش، پنج ساله داره عذاب م یدونم بد کرده ول   یرادمانت دعا کن، م یقشنگم برا  ی آبج-

 .دمیکش  یق یعم نفس

 ی برم آبج  د یمن با-

 شدم و از اونجا دور شدم. نمیسوار ماش  یزدم و بعد از خداحافظ شیسنگ قبر مشک یرو  یشدم و بوسه کوتاه خم

 شدم. ادهیراهم بود پارک کردم و پ یکه جلو  ی کنار پارک  جهیو سرگ ی حس نفس تنگ  با

رو باز کردم   یپارک نشستم، در بتر  یها مکتیاز ن ی کی ی رو یآب معدن  هی  د یدکه رسوندم و بعد از خر  هی آروم خودم رو به  آروم 

 . دمیو کل آب رو سر کش

 شدم.  دهیپسر بچه بهش خ هی  هی گر یصدا با

 کرد.  یو مادرش رو صدا م د یچرخ یهق کنان دور خودش م  هق

 شدم. کی جام بلند شدم و بهش نزد از

 پسر کوچولو -

 اشک هاش رو پاک کرد ک چند قدم ازم فاصله گرفت. عیسر

 رنگ.  یی طال یداشت و با موها  ید یسف پوست

 شدم. رهیبود خ س یخ هی صورت تپل و معصومش که از گر به

 . د یدرخش یم  سیبلند و خ یاون مژه ها ون یرنگش م ی آب یها چشم

 زدم و گفتم:   یلبخند 
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 . یمامانت و گم کرد-

 سرش و تکون داد.  زون یلب و لوچه آو با

 شد. یچ نم یعمو بب شیپ ایب-

 ها حرف نزنم، برو خونتون.  به یو گفت: مامانم گفته با غر  ستادیا نه یبه س  دست

 خنده. ریزدم ز نشی ریلحن ش  از

 خواد کمکت کنه کوچولو.  ی عمو فقط م-

 . ادیو گفت: مامان گفته رادمهر از پس خودش بر م  د یهم کش ی هاش و تو اخم

 

 شدم.  ره یزد به روبه رو خ ی رادمهر رو صدا م ادیکه با فر   یزن  یآشنا یصدا با

 . یکجا بود  یو گفت:مامان د یبه سمتش دو رادمهر

 شدم.  ره یآب دهنم و قورت دادم و بهش خ ی سخت به

 جا خورد و چند بار پلک زد.  دنمید با

 نداشت اون!  امکان

 زد.  یاز قبل تند م  شتر یبه ب نفسم

 به خودش اومد و دست پسر بچه رو گرفت.  عیسر

 شدم. ره یچشم هاش خ به

 آقا یمرس -

 چشم برداشت و با سرعت از اونجا دور شد.  ازم

 . دمیبا دو دنبالش دو کالفه

 صبر کن. -
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 دستم گرفتم.  یو بازوش رو تو  دمیرس  بهش

 .د یکش   ادیسمتم برگشت و فر به

 آقا ولم کن. ی کن ی کار م یچ-

 اشاریرها منم -

 و گفت:   د یکش ی کالفه ا پوف

 .د یلطفا مزاحم نش اشارینه  شناسمیمحترم من نه رها رو م   یآقا-

 . د یلرز  یم صدام

 ی گ  یدروغ م-

 رنگم کرد.  ی مشک نیبه سمتم اومد و دستش رو بند شلوار ج ه یگر  ریکه زده بود ز رادمهر

 ادب   ی مامانم و ول کن ب-

 زد.  ی شده بود و نفس نفس م ره یبهم خ یحرف  چیشدم بدون ه رهیانداختم و دوباره به رها خ یگاهین مین بهش

 ست.بود کل صورتم و از نظر گذروند و چشم هاش و ب ی چشم هاش غم بزرگ ی تو

 زنم  ی زنگ م سیبه پل ی بعد زمزمه کنان گفت:اگه ولم نکن ی  لحظه 

 برو زنگ ب... -

 جا چه خبره   نیا-

 بود برگشتم  دهی کش اد یکه فر ی سمت مرد به

 گذاشت و هولم داد.  نم یس  یسمتم اومد، دستش رو رو  به

   کهیدستت و بکش مرت-

 به خون نشسته بهش نگاه کردم.  یچشم ها با

 دختر عمومه  -
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 اومد و گفت:  رونیبود ب ستاده یکه پشت اون مرد ا رها

 آقا   یاشتباه گرفت  ه،یبابا رها ک یا-

 شد من رهارو نشناسم. یم  مگه

 نداشت. امکان

 دستش و گرفت و گفت:  ستیگفت رها ن  یکه م   یجلو اومد و دستش و مشت کرد همون دختر  پسرِ

 ساواش ولش کن.  م یبر ایب-

آغوشش گرفت، دست رها   ی کرد رفت، اون و تو  یم  هی نشسته بود و گر نی زم ی که رو ی زد و به سمت پسر بچه ا ی پوزخند  پسره

 پارک قدم برداشت.  یرو گرفت و به سمت انتها

 شد. ره یآخر رها برگشت و بهم خ لحظه 

 دست هام گرفتم.  ی نشستم و سرم و تو ی چوب مکتین ه ی ی رو

 اون رها بود.  مطمعن

 و از جام بلند شدم. دم یکش قیتا نفس عم چند 

 رنگ شدن. یبنز مشک ه یاون هام سوار  دمی رفتم که د نم یسمت ماش  به

 رفتم. نشونیو دنبال ماش  دمیکش ی قیو روشن کردم، نفس عم  نمیسوار شدم و ماش  عیسر

 

 از کاخ نداشت شدن. ی که دست کم ییالیخونه و هی سمت شمال تهران رفت، وارد  به

 جا بود.  ن یخونشون ا پس

 روندم.  مارستانیو به سمت ب دمیکش  یق یعم نفس

 شدم. اده یپارک کردم و پ مارستانیب نگ یرو داخل پارک نیماش 
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 زبان رادمان  از

 

 چشم هام و باز کردم.  ید یدرد شد  با

 خورد که بهم وصل بود.  ی رو به سمت سرم بردم که چشمم به سرم دستم

 زدم.  ادید، به شدت از جام بلند شدم و فرخورده بو ر یچشم هام ت ی رها که جلو ادی با

 رها-

 و ازش خارج شدم.   دمیسمت در اتاق دو به

 معدم فشار دادم.  یبا درد خم شدم و دستم رو رو  د ی چیمعدم پ  یکه تو   یدرد  با

 آخ -

 شدم.  رهیبهش خ یپرستار یصدا با

 آقا؟ نیچرا از جاتون بلند شد -

 زانو زدم.  ن یزم ی رنگش کردم و با درد رو د یسف ی و بند مانتو دستم

 من کجاست ی خانوم رها-

 .د یبلند ترک یمردنم با صدا بغض

 ششیپ د یتوروخدا من و ببر-

 رادمان جان داداش  -

 بود برگشتم.  اشاریکه متعلق به   ییسمت صدا به

 و قرمزش آغوشش رو برام باز کرد.  سیخ یبا چشم ها اشاری

 شونش گذاشتم.  یو رو  سرم

 خورد، بخاطر من  ر یمن ت ی اش رهاداد-
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 کرد و گفت:  یهق مردونه ا  هق

 داداشم حال رها خوبه  -

 اومدم و گفتم: رونیآغوشش ب از

 ؟ یگ  یراست م-

 شش یپ میلب هام اومد، از جام بلند شدم و گفتم:خب بر ی رو  یلبخند 

 جاش بلند شد و من و من کنان گفت:  از

 ستین نجا یاالن که ا-

 کجاست پس -

 قدم برداشت.  مارستانیب ی ها یو گذاشت پشتم و به سمت  صندل دستش

 تا برات بگم  نیبش-

 ایعرش 

 

 بلند شدم.  ی غذا خور زی رها از پشت م یسر و صدا با

 یی سالم بوبو-

 و ول کرد و به سمتم اومد.   نیلیآ دست

 باز کردم.  کمیدخترک کوچ  ی رو برا آغوشم

 سالم دختر بابا مهد خوب بود؟ -

 د و گفت: ز ی نیریش  لبخند 

 تازه دوشتم پدا کلدم.  ییآله بوبو -

 بغلم چلوندمش و گفتم:  ی تو



 اشتباه عشق یفصل دوم ردپا

18 
 

 عشق بابا نیآفر-

 رفتم.  نیلیجام بلند شدم و به سمت آ  از

 . زمی گردم شام درست کن عز ی برم اشاریغروب با   مارستانیرم ب یمن دارم م-

 دستش گرفت.   یزد و دستم رو تو  یلبخند تلخ  نیلیآ

   ایشه عرش  یمدرست  ی من مطمعنم همه چ-

 و گفتم: دمیکش  یکالفه ا   هوف

 دوارم یام-

 بود رفتم.  مون یکه سمت چپ خونه صد و نود متر ن یلیسمت اتاق مشترک خودم و آ به

 برگشتم و گفتم:  نیلیراه به سمت آ  ونیم

 کنه.   یم  یقرار  یب مارستانی به مامان نگو رفتم ب یراست-

 باشه تکون داد، ازش چشم برداشتم وارد اتاق شدم.  یو به معن سرش 

 

 اشاری

 

شد اما بعدش   ره ینقطه خ ه یبه  یحرف چیبدون ه ی ا ه یکردم چند ثان فی تعر ایعرش  ی پارک برا یهمه اتفاقات اون روز رو تو  ی وقت

 با تعجب گفت: 

 اشار؟ی ی تو مطمعن-

 تکون دادم. ن یرو به طرف سرم

 آره -

 بلند شدم.  مارستانیب  یها ی صندل یرو  از
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 نباشه.  یواقع  یاگه رها یاون فرد بتونه بهمون کمک کنه حت د یشا-

 کنه.  ی رادمان نقش رها رو باز ی خواد برا ی بچه داره چطور م ه یآخه چطور کمک کنه اون ازدواج کرده و -

 زد و ادامه داد.   یلختش چنگ  یبلند شد، به موها ی صندل یرو  از

 .اشاری  یخوب نشد اونوقت چ  سال حالش نیرادمان چند  د یشا-

 شونش گذاشتم. ی رو رو دستم

 ا؟یعرش  ی دار  یا گه یتو نظر د-

 تنها راه نجات رادمانِ ن یا فعال

 تکون داد و گفت:  یسر

 نمشون یبب م یبر ی خب ک یلیخ-

 و گفتم:  دمیکش  یق یعم نفس

 به رادمان بدم.  یدونم چه جواب ی نم گه یمن د میکه وقت ندار ی دون ی امروز م نیهم-

 

 ایعرش 

 

 جاست. نیانداخت و گفت:هم یبزرگ نگه داشت، بهش نگاه یال یو  هی  ی و جلو نیماش  اشاری

رها   هیتونست شب ی زد تا چه حد م یازش حرف م اشاریکه  ی زن یعنیداشتم   ید یشدم، استرس شد  ادهیو تکون دادم و پ سرم

 باشه؟

 و زنگ رو فشردم.   ستادمیدر ا  یرو  روبه 

 برام تکون داد و گفت: یسر اشاری

 ایآروم باش عرش -
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 گفتم: ی لرزون یاومد با صدا یم   فونیکه از آ  یید ییبفرما یبا صدا  دم،یکش  یق یعم نفس

 رم؟ یشه چند لحظه وقتتون رو بگ  ی سالم آقا م-

 شما؟-

 گم.  یدر بهتون م  یجلو د ییایشما ب-

 . امیخب االن م یلیخ-

داشت که درد   ی به خواهر یادیکه شباهت ز ی کس دن یاز د دمیترس  ی شدم، راستش م ره یو به آسمون خ دمیکش  یق یعم نفس

 سوزند. یجسمم رو م  یفراغش تکه تکه سلول ها

 شد. نینما ی باز شدن در چهره مرد چهار شونه ا با

 . د ییسالم بفرما-

 گفت:  اشاری دنید با

 ... نیاگه از ا ست،ین د یکن یکه شما فکر م  یر گفتم خواهر من اونهزار با د؟یدار  یباز تو؟ چرا دست از سر ما بر نم-

 بگه که گفتم:  ی ا گه یکلمه د خواست

 . ادین شیپ ی دم مشکل یفقط چند لحظه قول م  نمیمن چند لحظه خواهرتون رو بب  نیآقا فقط اجازه بد  نیبب-

 و گفت:  د یخند  یعصب

 بشه؟  یکه چ  د ینیخواهر من و بب-

 رها

 مهد رادمهر نگه داشتم.   یو جلو  نیماش 

پسر بچه پنج سالم که روبه   ی مهد رفتم، چشم چرخوندم و دنبال رادمهر که چشمم رو  یشدم و به سمت  ورود  اده یپ نیماش  از

 کرد ثابت موند.   یبود و موهاش و ناز م ساده یدختر بچه ا ه ی ی رو

 زدم و به سمتش رفتم، کنارشون نشستم گفتم:   یلبخند 

 سالم کوچولو ها -
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 بغلم د یزد و پر ی لبخند  دمهررا

 ی سالم مامان-

 شالم -

 شدم. ره یدختر بچه خ  به

 اومد.  یرنگش به صورت خوش فرم و گردش م یآب  ی و چشم ها یی خرما یموها

 دوستمه اسمش رهاست.  نیا یمامان-

  ی چشم هام و باز کردم و به دختر بچه لبخند  دم، یکش ی قیهم فشار دادم و نفس عم ی اسم دختر بچه چشم هام و رو دنیشن از

 زدم. 

 ؟ یسالم خاله خوب -

 گونش شد. ی شدن چال رو نیباعث نما ن یبه خنده باز شد و ا شیغنچه ا یها لب

 خاله   یملس-

 نداخت. یخودم م اد یدختر بچه بود، اون من و  ی چشم ها یهام در حال گردش رو  چشم

 جام بلند شدم و دست رادمهر و گرفتم.  از

   میبر-

 و گفت:  ستادیرادمهر سرجاش ا-

 ؟ یمامان چرا جواب دوستم و نداد-

 کردم و گفتم:  شتر یابروهام رو ب ون یم اخم

 رادمهر  م یبر ایب-

 . ستادیکه بغض کرده بود ا یو کنار دختر بچه ا  د یکش رونیدستم ب ی رو از تو دستش

 .امیدنبالش نم اد یتا مامان رها ن-
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 حالم بهتر شه.   د یتا شا دمیکش  یق یعم نفس

 خب   یلیخ-

 شد.  میشدم که پشت رادمهر قا رهیخ کیکوچ ی رها به

 به سمتش رفتم که عقب رفت.-

 زدم.   یلبخند 

 بخشه؟ ی رها کوچولو خاله رو م-

 بهش نگاه کرد  رادمهر

 

 نیلیآ

 

 به سمتوشون رفت.  یپ یخوشت یبود رفتم، هم زمان با من زن  ستاده یا سمت دختر کوچولوم که کنار رادمهر به

 . دمیخر ی براتون چ د ینیبب-

 ممکن بود.   ریباورش هم غ یسرجام خشکمم زد، حت دنشید با

 و گفت: د یگونش و بوس  رادمهر

 . یمامان یمرس -

 گرفتم.   ارویدر آوردم و شماره عرش  کمیکوچ  یدست  فی رو از داخل ک م یلرزوندم گوش   یدست ها با

 داد.   یجواب نم یلعنت

 رو سمتش گرفتم و چندتا عکس ازش گرفتم. م یگوش  ن یدورب

 عجله به سمتشون رفتم.  با

 .د یبه سمتم دو دنم یکوچولوم با د رها
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   یمومون ی اومد -

 

 رها

 

 . نیلینبود جز آ ی شدم که کس ره یخ یرها متعجب به کس یصدا با

 خورد.   یبگه اما انگار الل شده بود و فقط لب هاش تکون م  یزیخواست چ  یم  یناباور بهم چشم دوخته بود و هرزگاه اونم

 دست رادمهر و گرفتم و به سمت در مهد پا تند کردم.   نیهم ی شدم برا یزود از اونجا دور م د یبا

 ره یم  یرها رادمان داره م-

 زدم.  ی و داشتم نفس نفس محالم خوب نبود   ستادم،یحرفش سرجام ا نیا با

 دروغ بگه رها«  د یداد»شا  یگفت برگرد سمتش اما عقلم مدام هشدار م ی م دلم 

 دلم گذاشتم و از مهد خارج شدم.  یپنج سال پا رو  ن یتموم ا مثل

 . دمیشن یرو پشت سرم م  ن یلیآ یپا یصدا

 سوار شدم.  ع یرسوندم و سر نمیرو به ماش   خودم

 زود باش سوار شو رادمهر-

 . ادیمامان رها داره دنبالمون م  یاما مامان-

 . دمیکش ادی بار سر رادمهر فر  نیاول واسه

 گفتم سوار شو. -

 .نیماش   یخودش رو انداخت جلو ن یلیگاز بزارم آ  یکه پام و رو   ن یو روشن کردم اما قبل از ا نیکرده سوار شد، ماش  بغض

 

 بلند گفت: ی نفس نفس و صدا با
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 به حرف هام گوش بده.  قهیدق  کی فقط   قه،یدق  ک یرها جانم -

 شدم.  اده یو پ دمیکش  یق یعم نفس

 و گفتم:   ستادمیروش ا روبه 

 . د یلطفا مزاحم من نش  د،یکن  یصحبت م یدرباره چ ن یو شما دار   ه یدونم رها ک ی خانوم من نم نیبب-

 رفتم که صداش متوقفم کرد.  نیبه سمت ماش  دوباره 

 . یمرگ مغز  ی عنی نیپاره بشه و ا شیعصب ییشده، دکترا گفتن هر لحظه امکان داره رگ ها ونهیرادمان د-

 قلبم باال رفته بود و عرق کرده بودم.  تپش

 بستم و خواستم سوار شم.  نیماش  در

 چه به روزش اومده.  نیبب مارستانیب م یاالن بر ن یهم ایب ی کن ی باور نم-

 و روشن کردم، فرمون و کج کردم و از کنارش رد شدم. نیماش 

 . یکن  یم  هی مامان چرا گر-

 . دمیبه صورتم کش یشدم و دست  رهیپسرکم خ به

 کرده بود نشده بودم.   سیکه صورتم رو خ یی متوجه اشک ها اصال

 مامان   ستین  یزیچ-

 شدم و گفتم:  خم

   ی بوس بده به مامان  هی-

 .د یو جلو آورد و گونه ام و بوس   صورتش

 شدم.  ادهیخونه پارک کردم و پ یو جلو  نیماش 

 قورت دادم.  ی که درحال صحبت با ساواش بودن آب دهنم و به سخت اشاریو   ایعرش  دنید با

 اشاره کرد و گفت:  اشاریو دستم و گرفت، به  ستاد یکنارم ا رادمهر
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 اون آقاهه  یمامان-

 بهش ندادم   یجواب

 ناباور سرش و تکون داد.  ای شدن، عرش  رهیخ سه بهم  هر

 شدم. ره یو منم بهش خ  ختمیچشم هام ر ینفرتم و تو  تمام

 کردم.  ی رو خراب م ز یهمه چ د یکرده بودم، پس حاال نبا  یبهار خواهر دوقلوم زندگ تیباختم من پنج سال با هو ی خودم و م د ینبا

 و به سمتشون رفتم.   دمیهم کش ی هام رو تو اخم

 سالم -

 انداختم و گفتم: ایبه عرش  ینگاه

 سالم -

 زمزمه کرد.  د یبار یکه ازش اشک م ییچشم ها با

 رها-

 زدم و به سمت ساواش رفتم.  یپوزخند 

 در کنار رفت، وارد خونه شدم و گفتم:  ی جلو از

 داخل  ان یبزار ب-

 کنار در کنار رفت و گفت:  از

 . د ییبفرما-

 شدم، به سمت بابا رفتم و جلوش خم شدم.  الیخونه گذشتم و وارد و اطیح از

 خودم، حال شما؟ ی سالم به بابا-

 و گفت:   د یرو بوس  میشونیپ

 سالم بهارم -
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 . دمیچروک شدش رو بوس  یزدم و دست ها   یلبخند 

 شدم.  رهیخ ایپشت سر برگشتم و به عرش  به

 وسط عمارت دراز کردم و گفتم: ی راحت ی رو به مبل ها دستم

 د ییبفرما-

 .ستادیاز جاش بلند شد و کنارم ا بابا

 ن یسالم خوش اومد -

 رنگ جا گرفتن. د یسف ی مبل ها  یبا تعجب رو  ایو عرش  اشاری

 .میمبل چهار نفره نشست یروبه روشون نشست و من و ساواش کنار بابا رو  ی مبل ها  یرو بابا

 پنج سال فرو رفتم. نیا و تو جلد بهار دمیکش  یق یعم نفس

 انداختم و گفتم:  یخرگوشش بود نگاه یرادمهر که گوشه سالن درحال باز به

 رادمهر -

 سمتم برگشت و گفت:  به

   یبله مامان-

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 کن.   یباهاش باز اطیرو ببر تو ح ی برف-

 چشم-

 و بغل کرد و از سالن خارج شد.  دش یسف خرگوش 

 بابا جون -

 گاه کرد که گفتم: پدرجون بهم ن-

 .د یکن  فیتعر ونم یآقا  نیا یبرا  نیکرد فی من تعر ی که برا  ییزهایشه چ ی هستن که رها رو بزرگ کردن م یی کسا ون یآقا نیا-
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 بودن.  رهیهم چنان با تعجب به ما خ ایو عرش  لشاری

 جون با آرامش چشم هاش رو بست و سرش رو تکون داد.  پدر

 

 دوم   فصل

#part16 

 

 اشاری

 گذاشت. ن یزم ی بلکه بهارِ ازجاش بلند شد و عصاش رو رو ستی گفت رها ن ی که م یکه کنار اون مرد و دختر   یمرد  ریپ

 انداخت، ینگاه ایمن و عرش  به

 ما دو دو زد گفت:  یرو  شی رنگ  ی که چشم ها  یدرحال

 بم،سهراب محتشم من سهرا-

 محشم و پدر بزرگ شما نیحس ر یو ام نیمحمد حس پدر

 از من نداشت. یهم دست کم ایداشتم چشم هام از تعجب اندازه توپ شده، عرش  حتم

 گفت ازشون دوره.  یکه بابا م  ی مرد همون محتشم بزرگ باشه، کس نیشد ا ی نم باورم

 مرد شکسته کجا!  نیبودم اما اون عکس کجا و ا ده یعکسش رو د من

 از جاش بلند شد و با من و من گفت:  ایعرش  

 . نیشما...شما همون محتشم بزرگ هست ی عنی...یعنی-

 قهقه زد و گفت:  بلند 

 زنن؟!  ی پدراتون من رو محتشم بزرگ صدا م-

 از جام بلند شدم و بهش نگاه کردم:  منم
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 ن؟ یپس تا حاال کجا بود-

 ! د یپدر بزرگتون رو بغل کن نییخوا یشما نم نم یمفصله، بب داستانش

تا به   که   یبزرگ ی بغل سهراب محتشم،پدر یکه تو   می بود ایمن و عرش   نیبعد ا ی و لحظه ا میستادیروبه روش ا  م یسمتش رفت به

 . میفشرده شده بود مشیبود  دهیحال ند 

 گفت: یاشک یها فاصله گرفت و با چشم   قهیاز چند دق بعد 

 .نیپدراتون هست ه یشب قا یقشما د-

 بودم اسمش ساواش برگشت و گفت:  دهی که حاال فهم ی سمت مرد به

 پسر عمه شما و بهار ساواش 

 مکث کرد و ادامه داد.  یکم

 !اشاریو خواهر تو   ا،یتو عرش   یدختر عمو -

 بودم تا مرز سکته رفتم.  ده یکه شن ی حرف از

 ! هی...چیمنظورتون چ-

 داد و گفت:   رونیرو پر حسرت ب نفسش

 . می کرد  یم  یزندگ نجایو مهناز ا نیحس ر یام ن،یمن و مادربزرگتون با سه تا بچه، محمد حس شیسال ها پ-

که نسبت به هم داشتن و    یبزرگتر بود اما به خاطر عشق  ری کنار هم بودن، درسته محمد از ام شهیهم  نیحس ر یو ام نیحس محمد 

 لو ان.ها دوق ن یگفتن ا ی همه م

 به دانشگاه بره.  ری دانشگاه رفت تا بتونه با ام ر یمحمد چند سال د یحت

 مبل جا گرفت.   یاومد وسطمون رو  ایسمت من و عرش  به

 عصاش گذاشت و ادامه داد.  یدو دستش رو رو  هر

که   یتر من بود که قبل از انقالب با دختر  ک یبرگشت، کوروش برادر کوچ ران یسال از به ا ستیکه داداشم بعد از ب  نیتا ا-

 و حاال که برگشته بود دوتا دختر داشت.   سیدوستش داشت رفت انگل
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 و گفت:  د یکش  یق یعم نفس

 و معصومه دوتا دختر دوقلو که اصال به هم شباهت نداشتن. ه یرق-

 . افهیچه از نظر ق ی از نظر اخالق چه

 رعکس معصومه. ب قای خود خواه و خود پسند بود، دق یلیخ ه یرق

 . ونهیدر م  یحدس رو زده بودم که عالقه ا  نی به محمد ا هی رق ی گذشت و من از نگاه ها ی به روز م روز

 افته.  ی اتفاق نم م یکن ی که فکر م  یز یاون چ شهیهم اما

 و بهم گفت:  شمی اومد پ ن یروز محمد حس ه یداشتم،   یکارگاه طال ساز من

 ش«ی بگ به چهل سال پ »فلش

 کارم بلند شدم.   زیاز پشت م نیمحمد حس یصدا با

 بابا، بابا-

 جام محمد جان نیا-

 لبخند به سمتم اومد .  با

 ی سالم بابا خسته نباش -

 و گفتم:  دمیخند 

 ی شده شنگول یسالم پسر جان چ-

 و گفت: نییو انداخت پا سرش 

 خوام باهاتون صحبت کنم. یم-

 باال انداختم  ییابرو

 واسشون ببره.   ونس یمحمود آقارو بدم  یتا من طالها ن یباشه پسرم بش-

 تکون داد و گفت:  یسر



 اشتباه عشق یفصل دوم ردپا

30 
 

 باشه بابا جان من تو کارگاه منتظرتونم. -

 ونس ی-

 و چند ساله.  ستیپسر ب  هی شاگردم بود و  ونسی

 جانم آقا سهراب -

 خانوم محمود آقاست برسون به دستش و بعدش برو خونه.  یطالها نیپسر جان ا ایب-

 

 چشم آقا -

 بود.  دنینشسته بود و درحال خند  یصندل ی به سمت کارگاه رفتم، محمد رو ونس یاز رفتن  د بع

 کن.  ف یتعر ، یشده که انقدر خوشحال یدونم چ ینم-

 شدم.  رهینشستم و منتظر بهش خ زمیم پشت

 .یخاستگار نیخوام واسم بر یراستش آقا جون م -

 زدم و گفتم:  قهقه 

 ه؟ ی خوشبخت ک یپس بگو دل آقا محمد به دام افتاده، حاال اون بانو -

 کرد گفت:   یم  یکه با انگشت هاش باز  یدرحال

 بگم.  یخب چطور -

 بگو پسر جان خجالت نکش -

 معصومس آقا جون  -

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 معصومه خودمون؟! -

 بله -
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 بلند شدم و گفتم: ز یپشت م از

 جمع.  التیکنم پسرم خ  یب حتما هماهنگ مخوبه امش ی لیکه خ نیا-

 حال«  »زمان

بد شد، مدام باهم   ی لیخ ر یو ام نیاما بعد اون رابطه محمد حس م،یگذاشت  یاون شب با برادرم واسه آخر هفته قرار خاستگار-

 اومد.  یشب ها اصال خونه نم ی بعض ری که ام  نیا ایکردن  ی بحث م

 داد و گفت قصد ازدواج نداره.   یمعصومه جواب منف  یخاستگار م یکه رفت یشب

 کفش.   هی کنه اما اون دختر پاش رو کرده بود تو  ی کرد معصومه رو راض ی سع یل یاز اون محمد خ بعد 

درسش رو خارج از    هی خواد بق یروز اومد خونه و گفت م ه ی ر یکه ام نی شد تا ا یروز به روز بدتر م  نیحس ر یمحمد و و ام  رابطه

 . میشد  یراض ش یدر پ  یپ یاما با اصرار ها م یکشور بخونه، من و مادرش اول مخالف بود

 خارج شد. ران یمعصومه هم به بهونه درس خوندن از ا نیحس ریماه بعد از رفتن ام   کی درست

که سال شصت و پنج ازدواج کردن و   نیشد، تا ا ی م ک ینزد نیبه محمد حس شتریاون دختر سابق نبود و روز به روز ب گه ید ه یرق

 پسر شدن و اسمش رو گذاشتن رادمان.  هی سال بعد صاحب  کیدرست 

 بودن چقدر افسردس.  دنیبرگشت، اما همش کالفه بود و همه از چهرش فهم ران یماه سال هفتاد و سه بود که معصومه به ا  آذر

ازدواج کرده   شِ یکه هم کالس  ی رانیدختر ا  ه ی که داخلش نوشته بود با  د یرس به دستمون   نیحس ریاز طرف ام ی ماه بعد نامه ا کی

 بوده.  ی که به ما خبر نداده هم بخاطر مشغله کار نیا لیماهشِ، دل  کی و پسرش االن 

 شد کرد.  ینم ش یشدم اما خب کار ی عصبان ی لیخ اولش

 برگشت.  سیماه دوباره به انگل ک یبعد از  معصومه

 برم.  یی بود و ازم خواست باهاش به جا یعصبان ی لیروز برادرم اومد محل کارم، خ هی ه گذشته بود ماه از رفتن معصوم  هفت

  ی م دمیپرس  یرو م تشیعصبان ل یهر چقدر ازش دل م،ی رفت نیو به سمت خونه محمد حس میشد   نیشدم سوار ماش  همراهش

 . یفهم  یگفت م

 بغلش بود. یکرد و نوزاد دختر   یم  هی که وسط حال نشسته بود گر  دمیرو د یا  هی رق میکه وارد خونه محمد شد  ی وقت

 ش«یو چهار سال پ  ستیبک به ب »فلش
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 خان داداش. ریبگ  ل یپسرت و تحو یگند کار -

 ه؟ یشده رق  یرفتم و گفتم: چ ه یسمت رق به

 زد.   اد ینداد که کوروش فر یجواب

 تجاوز کرده. تو بهش  یداداش معصومه من اصال خارج از کشور نبوده، پسرِ عوض -

 گرفت و گفت:   هی بچه رو از بغل رق تیعصبان با

 . فهیاون کار کث جهیبچه هم نت نیا-

 اومد.  ی بر نم نیاز محمد حس ی کار  نیکابوس بود، اصال چن ک یدرست مثل  دم یشن یکه م  ی ها حرف

 گفتم:  ی لرزون یبا صدا 

 محمد و معصومه کجان؟ -

 و گفت:   هی گر ریحرفم زد ز  دنیبا شن کوروش 

 ... مانیزا نیمن سرطان داشته و بعد از ا چاره یدختر ب -

 گفت:   هی گر ون یآغوشش فشرد و م ینشست و بچه رو تو  نیزم  یاز کامل شدن حرفش رو  قبل

 خانواده.  هی  یهم باعث بدبخت ی دخترم  ادگاریکار کنم که هم   یبا تو چ-

 بودم بهم وارد شده بود. دهیکه شن یی از حرف ها ی بد  شوک

چهار ساله   یایاما عرش  ده یتموم حرف هامون رو فهم یشدم، رادمان ده سال داشت و مطمعن بودم معن  رهیو پسر محمد خد  به

 . ختیر  یفقط اشک م

 سمتشون رفتم.  به

 .د ییاین رون یاتاقاتون و ب  ی تو  د یبچه ها بر-

 که بغل برادرم بود رفت و گفت:  ی به سمت نوزاد رادمان

 . ادیازش بدم م -
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 . د یزده بود تنم لرز شهیپسر بچه ده ساله ر نیدل ا ی که تو ی تنفر از

 دو رو به اتاقاشون بردم و دوباره به حال برگشتم.  هر

 

 ماه گذشته بود و وضع خانواده اصال خوب نبود.  کی

 گرفته بود، اسم اون بچه رو گذاشت رها  یافسردگ ه یرق

 کرد به خاطر حال بد مادرش به تهران اومد.   یم  یزندگ  رازیش  یمهناز که دور از ما تو   ترمدخ

 شدم. ده یماه بهش خ ک یمحمد بعد از  دن یزنگ خونه به سمت در رفتم و با د یصدا با

 بغلش بود بهم نگاه کرد و گفت:  یتو   یکیکوچ  نوزاد

 سالم آقا جون -

 چهره شکستش قلبم به درد اومد. دن ید از

 . دمیصورتش کوب ی که داشتم تو یتیو حس عصبان  ی تموم دلتنگ  با

 خونه   نیا ی تو یاومد  یی با په رو-

 شدن.  اطی»زنش« وارد ح یمهناز و طوب   ادمیفر یصدا از

 و به سمتش اومد.  د یصورتش کوب یمحمد تو  دنیبا د یطوب

 کرد.   دنیارشد و اشک هاش شروع به ب ره یخ ی به طوب محمد 

 سالم خانوم جون. -

 

 کل«   یزبان دانا »از

 

 بود.  رهیبه اون خ یپسرکش بدون حرف دن یبا د طوبا
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 که در آغوشش بود را به سمت خواهرش مهناز گرفت.  یوارد خانه شد و کودک نیحس محمد 

 رم.   یباهاتون حرف بزنم بعدش م د یبا-

 .لرزان کودک را از آغوش برادرش گرفت  ی با دست ها مهناز

 آقا جون من... -

 لرز انداخت. شیسهراب خان بر روح و جسم زخم اد یقبل از کامل شدن حرفش فر اما

 جا برو ن یندارم از ا نیبه اسم محمد حس ی پسر گهیمن د -

 انداخت. نییسرش را پا محمد 

 دادمِ   هی که به رق  یبچه اون قول بچه ا  نیباشه اما ا-

 شد.  رهیاش به مادرش خ یچشمان اشک با

 .نیمراقبش باش -

 صورتش گذاشت به سمت در رفت. ی مردانه اش را رو دست

 که پشتش به خانواده اش بود گفت:  ی حال در

 دوستون دارم خداحافظ.  یلیو بچه هام باش خ ه ی آقا جون مراقب رق-

 از خانه شد. ی لحظه ا و

 . چد یپ یخانه م نیگناه در ا  یر بپس نی ا ی که صدا ستیبار نیآخر  نیدانست که ا ی چه م یکس

او که مادر بود رفتن بند جگرش  یرا صدا زد هر چند پسرکش اشتباه کرده بود اما برا شیافتاد و از ته دل خدا نیزم ی رو یطوب

 همانند مرگ بود. 

 کودک را فعال پنهان کنند. ن یگذشته بود، سهراب گفته بود وجود ا نیروز از رفتن محمد حس  دو

 رفت.  شه یهم ی جان مادر برا نینامه محمد حس دنیخوب نبود اما با رس  یطوب حال

 هم همراه داشت که متعلق به محمد بود.  ی بود خبر مرگ محمد را آورده بود اما جز آن نامه ا س یپل یی که گو یناشناس  مرد
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 رفت.  یتکه تکه شد و جان طوبمرگ پسرکش کمرش شکست، قلب مهناز  دنیخان با شن سهراب

 نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد.  سهراب

 نام خدا«  »به

 و بچه هام. ه یرق یتو مامان و مهناز تنگ شده، مخصوصا برا  یدلم برا   یلی آقا جون خ سالم

 دوستتون دارم.  یل یخ یخوام بدون ی اما م ستمیمن ن  یخون  ینامه رو م نیکه ا االن

  سیره انگل  یکه معصومه گفت م  نیدو رو بعد از ا قا یاومد نه من مقصر بودم نه معصومه، دق شیکه پ ی ا ه یقض نیا ی تو آقاجون

  یبود نم ز یبرام عز  یلیبود که خ یشکم داشت از کس ی که تو ییبهم گفت بارداره و خواست کمکش کنم، بچه ها شم،یاومد پ

 ز رو فاش نکن  را  نیا ی د یفهم یخوام اسمش رو بگم اما آقا جون اگه روز 

 شه.  ی ثمر م ی شده من ب  خته یاون موقع خون ر چون

 بود که بگم بچه ها از منه.  نیمعصومه ا  یآبرو  د یراه خر تنها

 . یفاش نکن ی کس چیه ی راز رو برا ن یخوام ا ی م ازت

 سخته.  ی لیخانوادم خ  یتنگ شده و طاقت دور  ایرادمان و عرش  یبرا  یلیخ دلم 

 خوام انجام بدم ببخشه.  یکه م  ی خدا من و بخاطر کار  دوارمی رو تحمل کنم و ام شون یدرد دور  نیاز ا شتر یتونم ب ینم

 .د یمعصومه باش   یمن و دختر ها ی خوام مراقب بچه ها یازتون م  بازم

 . د یکن  حاللم

 ن«یدار شما محمد حس دوست

است به سمت مادرش   ر یرنگش سراز ی چشمان آباز  د یکه مانند مروار ییرود مهناز با اشک ها  ینامه از هوش م انیبعد از پا یطوب

 برد.   یبه سر م ی گرید  یایدر دن  ییخبر گو  ی شده و از اطرافش ب ره یخ ی به گوشه ا یکه بدون کلمه ا  یرود و اما سهراب خان یم

 

 حال«  »زمان

 کل   یزبان دانا از
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 . د یگو ی کشد و م  یم سشی به صورت خ یدست سهراب

 از دست دادم.  یرو هم در اثر سکته قلب ی گناهم رو از دست دادم بلکه طوب  یب نیاون روز نه تنها محمد حس-

 رو به مهناز دادم و گفتم پنهانش کنه.   بچه

به دل   نهی گناه من ک   یو خانواده بردارم از محمِد ب  ه یواسه کل خانواده سخت بود هر چند رق  یاز دست دادن محمد و طوب درد 

 داشتن.

از قبل   شتریگناه مجازات شده و دلش ب یکه ب   زدیر ی اشک م ی پدر یدهد و برا  ی پدر بزرگش گوش م یناباور به حرف ها  ایعرش 

 باعث مرگش شدند. ل یدل  یدانستند و ب  یم  ایقضا ن یسال اون را مقصر تمام ا نیشود که چند  ی کباب م یخواهر  یبرا

که حاال اسمش رو بهار گذاشته بودم شبانه کشور    یرت و فروختم و با نوازاد عما ی بعد از برگذار شدن مراسم چهلم محمد و طوب-

 رو ترک کردم. 

 ! نیحس ریام ی عنیبودن که اسمش رو گذاشته بود مرد،  یمعصومه از کس  یکه دو قلو ها  دمیها بعد فهم مدت

من اومدن، تا    شیپ ی زندگ ی به همراه پسر دوازده سالشون ساواش برا د یرفتم مهناز و همسرش سع  س یکه من به انگل  نیاز ا بعد 

 . دهیبه قتل رس   زمینوه عز دم یکه شن شیپنج سال پ

 شروع کرده بود.   نیحس ری که ام ی فی کث یباز یقربان  نیچهارم یعنی نیا و

نفر را آتش    نیچند  ی زندگ که   یبه درد آمده بود، بخاطر پدر یگریاز هر لحظه د شتریقلبش ب  د،ی به صورتش کش یدست اشاری

  یکه برادرش بود برا  اشاریشد و  یگناه تر و مظلوم تر قربان  یسوخت که ب یم  ییاز همه جگرش بخاطر رها شتری. اما بد یکش

 نکرد.  ی حفاظت از خواهرش کار

که حال مدت ها بود   یاشاریآغوش   یشد، چقدر دلش برا رهیخ اشاریو   ایکه خود را در جلد بهار پنهان کرده بود به عرش  ییرها

 دانست برادرش است تنگ شده بود.  یم

 که داشت عمارت محتشم بزرگ را ترک کرد. یبا حال بد  اشاری

که آن روز با او    ییاگر گناهکار هم بود کار ها ی االن زنده بود حت زش ی عز یاز قبل عذاب وجدان داشت، اگر رها شتریب ایعرش  اما

 داد.  ی ه بود را انجام نمکرد

 دانست حال دخترک زخم خورده را؟!  ی کرد رها را آرام کند اما او چه م یسع ساواش 
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 رها

 و از جام بلند شدم. دمی کش  سمیبه صورت خ یدست

  ن یتر زیعز  یزمان ه ی ایهر چند در حقم بد کرده بود اما عرش  د،یبه گوشم رس  ایعرش  یقدم رو بر نداشته بودم که صدا نیاول هنوز

 بود.  م یفرد زندگ

 لطفا سایوا-

 بودم به سمتش برگشتم و گفتم:  کالفه

 ستم؟ یمن رها ن د یالزمه شناسنامه نشون بدم تا باور کن -

 نه اما-

 کرد و از جاش بلند شد  یمکث

 . د یخوام شما کمکم کن یم-

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 ؟ یچه کمک-

 چشم دوخته بودن.  ایجون و ساواش هم مثل من منتظر به عرش  آقا

 انداخت و گفت: نییو پا سرش 

 دکترا گفتن.  ستیراستش برادرم حالش خوب ن-

 .د یصداش لرز د یحرفش که رس  ینجا یا به

 هست. یگفتن امکان مرگ مغز -

 زد.  یکرده بود و تند م  کردن   یقرار  یقلبم باز شروع به ب   یلعنت

بهش   شیکشه، دو هفته پ  یاونا هم و دوست داشتن، رادمان پنج ساله داره عذاب م ی عنیدمان و رها بود، خب را ن یب ییایقضا-

نداره، خب اون فکر   اد یکه رها مرده بوده رو به   یبه هوش اومده اون پنج سال یکما بود اما از وقت  یهفته تو  ه یشک وارد و شد، 

 کنه رها زندس.  یم
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 رو چنگ زد و ادامه داد.  موهاش 

بهش فقط...فقط چند وقت   د یکنم کمک کن ی آره خواهش م یعصبش طاقت نم یدکترا گفتن اگه بفهمه رها مرده رنگ ها-

 . د یکن  ینقش رها رو باز

  ن یربهت نیتونستم پنهان کنم، ا ی حرف هاش قلبن به درد اومده بود و حالم خوب نبود اما برق چشم هام و نم دن یچند از شن هر

 و نابود کردن.   می که زندگ ییراه بود، واسه انتقام از کسا

 سمتش رفتم و گفتم:  به

 قبوله -

 زد و گفت:  یپر رنگ  لبخند 

 ممنونم.  ی لیخ یلیخ-

 و تکون دادم و گفتم:  سرم

 خوب نبود.  ادیحالش ز اشاریدنبال آقا  د یبر ستیبهتر ن-

 و تکون داد و به سمت آقا جون رفت. سرش 

 برم  د یمن با-

 و من کنان ادامه داد.  نم

 آقاجون -

 .د یرو بوس  ش یشونیو پ د یبه روش پاش  یجون لبخند  آقا

 بازم منتظرت هستم پسرم. -

 

 رادمان 

 

 زدم. ز یم ی رو یها  له یبه وس  یچنگ  ی عصب دم،یلختم کش  یبه موها یدست
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 موضوع به من دروغ بگن.  ن یتونستن درباره ا یم  چطور

خواستن   یاومد م ی نم ادمی یز یخواستن چطور جمع کنن، اگه من چ ی و م ی بزرگ نیزدم، دروغ به ا ینفس نفس م  تیعصبان از

 . ارنیرها رو از کجا ب

 زدم.  رونیبه موهام زدم و کالفه از خونه ب یچنگ 

 اومد.  ادمی ز یهمه چ دمیرها رو د یاز عکس ها  ی کیپشت  خیتار ی وقت روز ی مرخص شده بودم اما د مارستانیروز بود از ب سه

 که پنج سال گذشته!  دم یفهم یخب م  دمیپرس  ی و م خ یتار یک یتوجه نکرده بودن اگه من از   خیبه تار واقعا

اومد آرزوم   ی نم ادمی یز یکردن چشم هام و بستم اگه چ ی که نجاتم بدن خالصم م ن یا یبه جا دمیفهم ی نم یز یخودم چ اخه

 شدم.  یخالص م  یزندگ  نیشد و از ا یبرآورده م

 

 اره

 

 سرم انداختم. یرنگم رو رو  یسرم بستم و شال مشک یو باال موهام

 بود که داشتم،  ی جانیکرد بدتر از اون ه یم  ونمیرادمان برم، استرس داشت د دن یبود امروز به د قرار

 ده ساله.  ی مثل دختر بچه ها قا یدق

 . د ید  یپسرکم رو م د یبود نگاه کردم، رادمان نبا دهیتخت خواب   یرادمهر که رو  به

 زدم. رونیصورتش از اتاق ب دنیسمتش رفتم و بعد از بوس  به

 کردن.  ی م ی و آقا جون داشتن شطرنج باز ساواش 

 رم.  یمن دارم م-

 دو بهم نگاه کردن.  هر

 بابا جان  یو بهشون بگ  قتی حق ی خوا ی نم یمطمعن - 

 نه بابا جون، حداقل فعال نه -
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 بابا انداخت و گفت: یی اش ابروساو-

 دنبالت؟  ومدن یچرا ن-

 . د یمن فعال برم لطفا مراقب رادمهر باش   ان،یخودم گفتم ن-

 شونه سمت راستم گذاشت و گفت:   یاز جاش بلند شد و به سمتم اومد دستش رو رو  آقاجون

 مراقب خودت باش و راه درست رو انتخاب کن. -

 

 رادمان 

 شدم.  ادهیو پارک کردم و پ نیرد خونه شدم، ماش در و باز کردم و وا موتیر با

 جا.  نیا انیاومد امروز قرار بود ب  ادم یباال انداختم و  ییابرو ایعرش  نیماش  دن یبا د-

در آوردم، در و باز کردم و وارد خونه شدم   نم یشلوار ج بیرو از ج د یقدم برداشتم، کل  الیدادم و به سمت و رون یرو کالفه ب  نفسم

 نبود! یاما در کمال تعجب کس 

 و از شلوارم در آوردم و به سمت آشپزخونه قدم برداشتم.  میگوش 

 !اشاریو  ایپاسخ از عرش  یتا تماس ب پنجاه

 اومد متوقف شدم. یکه از آشپز خونه م یی اما با صدا رمی رو بگ  ایشماره عرش  خواستم

 . ییرها یبفهمه که تو خواهر دوقلو  د یوجح رادمان نبا  چیبهار به ه نیبب-

 . می زارم بفهمه من ک ینم دم یفهم ،ی کن ی و تکرار م  نیچقدر ا اشاری ی وا-

 امکان نداشت! د،یسوت کش دمیشن ی که داشتم م یی از حرف ها سرم

 

  رها
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 کجا رفته.   نمیمن برم باز بهش زنگ بزنم بب-

 که فقط خودم ازش خبر داشتم تکون دادم.   یو با غم رمس 

 گذشته چشم هام رو بستم.  اد یشدم و به  رهیخ یدادم، به گوشه ا   هی تک ی غذا خور زیرفت به م  اشاریکه   نیاز ا بعد 

 چشم هام رو باز کردم و به سمت صدا برگشتم.  عی سر ییآشنا یصدا با

 رها-

 شده بود.   ره یروح بهم خ  یرو به روم نبود، الغر و ب  شیاون رادمان پنج سال پ گه یشد د ی نم باورم

 موهاش! و

 شده بود!  د یاز موهاش سف ی به خاطر من بعض یعنی

 کرده بود.  س یکه متوجه بشم اشک هام صورتم و خ  نیا بدون

 سمتم قدم برداشت و من و من کنان گفت:  به

 تو...تو -

 جا اومدم.  ن یانتقام به ا یبردم که برا ادیبه  رو با درد بستم و  میاشک یها چشم

 پنج سال زار زدم.  ن یآغوشش انداختم و به اندازه ا ی و تو  خودم

کنه اما خب    هی گر ی باورش سخت بود که رادمان سرد و سنگ  خت، یآغوشش فشارم دادم و اونم مثل من اشک ر ی ها تو ونه ی د مثل

 . ستیممکن ن ر یغ زیچ چیه

 

 اشاری

 دختر رها باشه نه بهار!   نیا د یبه دلم شک افتاد که شا ی شدم، لحظه ا رهیصحنه رو به روم خ به

گوشش خوابوند، شتاب زده   ی تو یمحکم  یلیبهار و هل داد و با تمام قورت س  یحرکت ناگهان هی  یفکر بودم که رادمان تو  ی تو

 رادمان گرفتم.  ی رفتم و بازو

 راد  ی کن ی کار م یچ-
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 . د یکش ادیهنوز حرفم تموم نشده بود که از جاش بلند شد و فر اما

 دونم.  یو م  ز یمن همه چ د یمسخره رو تموم کن   یباز  نیبهترِ ا اشار،یخفه شو -

 حرف هاش تعجب سر تا سر وجودم و فرا گرفت.  دنیشن از

 از قبل از کوره در رفت.  شتریگفتنش رادمان ب شدهیچ  یو صدا ایوارد شدن عرش  با

 زد و گفت:  یقهقه ا یعصب

 نبود.  خیحواستون به تار یحت-

 بهار اشاره کرد و گفت:  به

 ی هست  یخوب گریباز-

 و اومد  ایسمت من و عرش  به

 .ن یند  یسوت نیمراقب باش  نیدروغ بگ   نیهر وقتم خواست ستمیمن بچه ن د، یمن و با دروغ گول بزن  د ینکن یسع گه ید-

 ل و به سمت اتاقش رفت. رو ح  جفتمون

 با سرعت دنبالش رفت.  ایعرش 

 .میصحبت کن  د یرادمان با سایوا-

 گفت:  ی بلند  یوارد اتاقش شد و قبل بستن در با صدا ایرامان بدون توجه به عرش  اما

 سرجاش  نیبزار نید یکن وارا یرهارو که از د ی همه عکس ها-

 .د یبعد هم در و محکم به هم کوب و

 !  د یبهار و فهم هی اومد اما از کجا قض ادش ی ز ی خداروشکر که همه چ دم،یوسط موهام کش   یدست  کالفه

 . ختیر ی شد و بود و اشک م ره یخ ی به بهار افتاد که به گوشه ا چشمم

 دختر بهار بود؟!   نیا واقعا
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 رها

 

 چشم تو چشم شدم.  اشاریسرم و بلند کردم که با   ینگاه ی نیحس سنگ  به

 . یالمصبت و پاک کن تا لو نرفت  ی اون اشک ها ، یتو سرت رها اول راه گاف داد خاک

 و از جام بلند شدم.  دمیبه صورتم کش ی دست عیسر

 هم هم زمان با من بلند شد. اشاری

 کنم.  یکردم خوب نقش باز  یمن سع د یبرم، ببخش د یمن با-

 به سمتم اومد و گفت:  کالفه

 شکر داره. یاومد و خطر رفع شد جا ادش ی زیکه همه چ  نیهم زمیعز یمرس -

 وارد آشپز خونه شد و گفت:  ایعرش 

 ی اون هی شب یل یتو خ-

 فرستاد.   رونینشست و نفسش رو کالفه ب ی غذا خور یها ی از صندل یکی ی رو

 و بدم تا باز بغلش کنم.  می حاضرم همه زندگ یدون   یم-

 به سمتش رفتم و آب و دهنم و قورت دادم.  ناخداگاه

 جاش بلند شد و گفت: از

 شه بغلت کنم؟  یم-

 و به آغوش برادر نامردم پناه بردم.  دمیکش  یق یعم نفس

  ی م یدلتنگ پر از   یکار ها و رفتار هام دست خودم نبود، گاه دم،یکش  یقی عم یمشتم گرفتم و نفس ها ی و سفت تو رهنشیپ

 پر ار انتقام. یشدم و گاه
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 . دمیقلب و احساسم و عقب کش ی که باهام کردن پا گذاشتم رو یی کار ها اد یبا  بازم

 بود رفتم و بعد از برداشتنش گفتم:  ییرایپذ  ی که تو فم یبه سمت ک  عیسر

 برم خداحافظ. د یمن با د یببخش-

رفتم و بعد از روشن کردنش راه   نمیخاطره ساخته بودم خارج شدم، به سمت ماش  ی توش کل ی که روز ی له شده از خونه ا  یقلب با

 گرفتم.  شیبام و پ

 

   رادمان

 

 دست هام گرفتم.  یتخت نشستم و سرم رو تو   یرو یعصب

 انگار خودش بود!  یکرده بود، لعنت  ر یمن داشت بد فکرم و درگ ی به رها یادیز  یلیدختر که شباهت خ  اون

 شدم. ره یتختم بود خ ی گم بلند شدم و به قاب عکس بزرگ رها که باالرن ی تخت مشک یرو  از

بود که   یمشک  د یسف ب یجاها ترک ی پرده ها! البته بعض یکردم حت  یخونه رو عوض کردم، همه رو مشک لیبعد رفتنش کل وسا از

 مامان بود.  ی ها هی اونم اصرار و گر

 بلکه خواهر دوقلوِش!  ستیکه اون دختر رها ن تونستم قبول کنم  ی رفتم نم یبا خودم کلنجار م  یچ هر

 شد؟ دایاز کجا پ هویخواهر دوقلو  نیا اصال

 اما... ستیدونستم رها خواهرم ن یم

 داد.  ی دختر عذابم م نیاز همه وجود ا شتریشدم و ب ی م ونه ی واقعا داشتم د دمیکش  یکالفه ا   هوف

به وضع   ی حوصله به سمت حموم رفتم و با آب حموم قرصم رو خوردم، لحظه ا ی ، بآوردم  رون یمسکن ب هی  زم یم  یکشو  یتو  از

 زدم و از حموم خارج شدم.  یخفت بارم پوزخند 

 باهم بودنمون بخوابم. یسال ها اد یکردم به  ی که از رها داشتم و بغل گرفتم و سع ی پنج سال قاب عکس بزرگ نیا مثل
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 رها

 خونه.   دمیهشت بود که رس  ساعت

 کرد، آخه تا حاال پسرم و تنها نذاشته بودم  ه یگر  ی کرد و رادمهر کل چم یسوال پ یکه وارد شدم ساواش کل نیهم

 ؟ یکجا بود یمامان-

 باباش بود.  ه یشب ی لیمن خ ک یهاش رو پاک کردم، پسرک کوچ اشک

 تنهات نذارم عشق مامان.   گهیدم د ی قول م-

خوش فرم و فرش گذاشتم و سرش   یموها  یبغلم انداخت، دستم رو رو یو تو و خودش ر د یچشم هاش کش ی دستش رو رو مچ

 رو نوازش کردم. 

 کنم دخترِ.  ی حس م نم یب ی توله رو از دور م  نیا ی وقت-

 زدم.  یشدم و لبخند  ره یرنگ لم داده بود خ ییطال یسلطنت  ی مبل ها یساواش که رو  به

 ام خوشگله.  ی لیپسرم خ-

 موهاِش.  یی دختر خواهر جان، تازه بدتر از اون رنگ طال  هی شب شتریموها ب نیبا ا-

 کمرش گذاشت. ی اومد و رو به ساواش دست هاش رو رو رون یرادمهر از بغلم ب 

 یی دا ی نکن یتو بهترِ حسود -

 خنده و کنار ساواش نشستم.  ر یزدم ز  یحرفش پق از

 زدم تو سر ساواش. یک یو   دمیرنگم کش  یی طال ی موها ون یم  یدست-

 دختر   ی به پسر من نگ  یاش تا تو ب-

 به سمتون اومد و گفت:  م، یپدر جون به پله ها نگاه کرد یعصا یصدا با

 چه خبرتونه شما  -

 چشم هام و بستم.  نانیزدم و با اطم  ی شد و دوباره به من نگاه کرد که لبخند  رهیساواش خ به
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 کرد.   ی م ی و شوخ  د یخند  یپنج سال م نیا یبار بود که تو  نی اول نیا د ینداشت، شا یاز مرگ بهار ساواش حال خوب بعد 

 شده؟  ی چ نینگفت-

 با خنده خودش و بغل پدر جون اندانخت و گفت:  رادمهر

 دخترام ه یگه من شب  یم  ییدا-

 . گهیگه د ی و گفت: خب راست م د یجون خند  پدر

 دختراس   هیعه پدر جون بچه من کجاش شب-

 گفتم خواهر جان.   ید ید-

 به سمتش رفتم و گفتم:  م یزنگ گوش  یصدا با

 هم خوشگله   یپسرم کل -

 باال انداختم و جواب دادم.  ییشماره ناشناس ابرو دنید با

 د؟ ییبله بفرما-

 .ومد ین ییصدا چیه اما

 : گفتم

 الو -

 و قطع کردم.   یباال انداختم و گوش  یشونه ا دم ینشن یباز صدا اما

 استراحت کنم، فعال  کم یمن برم -

 تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم.  ی جون و ساواش جوابم رو دادن، سر پدر

رادمهر   نیهم  ی گفت من برادرتم برا ی هم م شهیکرد هم ی م ی تا به حال ساواش کنار من و پدر و جون زندگ  شیپنج سال پ از

پدر   ی اون و پدر جون بودم، وقت ونیمدتم رو مد  نیا ی برادر نبود، زندگ هی من کمتر از  یهر چند ساواش برا ،یی گه دا  یبهش م

  یاتفاقات نم ن یبرد ا یاگه پدر جون من و هم مثل بهار م د یشا ام،یباهاش کنار ب ونستمبرام برمال شد نت   قتی و حق دم یجون و د

 افتاد.
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 رادمان 

 

 زدم. رونیاوپن برداشتم و از خونه ب ی و از رو نمیماش  چیسو

 .د یچیپ نیماش  ی تو  ینیاس ی یعل یظبط و روشن کردم، صدا م،رنگم شد  ی مشک یمایماکس سوار

 و به سمت سمت مهد رها روندم.  دمیکش  یق یعم نفس

 . رونیرم دنبالش و قراره ببرمش ب ی گفته بودم امروز من م ایعرش  به

سرم گذاشتم   ی رو باال م یدود نک یشدم و به سمت مهد رفتم، ع ادهیمهدش پارک کردم، پ  یو جلو نی و ماش  دمیبعد رس  نیم یس 

 و وارد شدم. 

 مهد به سمتم اومد و گفت:  داریسر

 دنبال رها جان؟  نیاومد  ن؟ یمحتشم خوب  یسالم آقا-

 پاتون بهتر شده؟ بله کجاست؟ ن؟ یممنون من خوبم شما خوب ینقو  یسالم آقا-

 کنم.   یرم صداش م یخوبم پسرم االن م -

 ون. ممن  یلیخ-

 شلوارم کردم و منتظر رها شدم.  بیج ی رو تو دستم

 بور و بلند به سمتم اومدن.  ی با موها د یدختر بچه سف  هیبعد دست تو دست   ی ا لحظه 

 . دمیبغلم، بغلش کردم و گونش و بوس  یتو  د یو پر د یرها خند  دن یمن که رس  به

 عشق عمو چطوره؟ -

 ؟ یتو شطول  ییخوبه عمو-

 و گفتم: ن یزم ی رو گذاشتمش
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 خوشگل دوستتِ؟ ی دختر کوچولو  نیخوبم وروجک ا-

 شد. ک یبود و همراه رها بود دستش رو به کمرش زد و بهم نزد دهیلباس پسرونه پوش   یبچه ا  دختر

 .د یبلندش به ابروهاش چسب یکرد که مژه ها یاخم

 پسرم.  ستم، یعمو من دختر ن یآقا-

 هم روش رو کرد اون ور.  بعدش 

 بود؟ واقعا پسر بود؟! نیری، چرا انقدر ش براش ضعف رفت دلم 

 و جلوش خم شدم.   دمیکش  شمیبه ته ر یدست

 دونستم.  یکوچولو نم د یببخش-

 بخشمت.  ی رها م ی گه بخشش از بزرگان است، باشه عمو  یم  یی به دا شه یمامانم هم-

 به منِ. هی شب یلیپسره بچه خ ی کردم چهره   یبود حس م  ب یشدم، عج رهیخ افشیق  به

 فکر ها از سرم بپره.   نیتکون دادم تا ا یسر

 رو بغل گرفتم و گفتم:  رها

 جوجه عمو؟  میبر-

 یی عمو میبل-

رها رو سوار کردم و خودمم سوار شدم و به سمت  م،یاز مهد خارج شد  می کرد  یکه از اون پسره بچه خداحافظ  نیاز ا بعد 

 راه افتادم.  یشهرباز

 م؟ یبر کجا ی خب رها خانوم دوست دار-

 .یشهل باز می ببل یگول داده بود -

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند 

 .ی شهرباز یبه سو  شیپس پ-
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 و دست هاش و به هم زد.  د یخند 

 ی آخ جون شهل باز -

 رها

 

 شدم. یم  ونهیخونه پدرجون، از استرس داشتم د ان یقرار بود کل خاندان محتشم ب امشب

 شدم.  رهیچهره ام خ ش یو به آرا ستادمیاتاقم ا ی قد  نه یآ یجلو

 رنگم شده بود.  یدرشت و آب  ی چشم ها یدگیو بلند که باعث کش  یخط چشم مشک ه یبا  ی لب شکالت رژ

 بستمش. ی رنگ  یسرم جمع کردم و با کش مشک یرو باال موهام

 دو نفره ام بود رفتم.  د یرنگم که سمت چپ اتاق و کنار تخت سف یسمت کمد طوس  به

که    یرنگ  د یزمان با تاب و شلوار سف نی آوردم و در کمتر رون یرنگ که جنسش لخت بود رو ب یکت و شلوار مشک  هی داخلش  از

 تنم بود عوض کردم. 

 آوردم و پام کردم.  رونیتخت ب  ریرو از ز میقرمز پاشنه ده سانت یها  کفش

 تکون دادم.  ی سر  تیسرم اتداخت و با رضا یآخر شال قرمزم رو رو  در

 عصر بود.  شیشدم، هنوز ساعت ش  ره یو به ساعت خ  تخت نشستم ی رو

 و داد رادمهر چشم از ساعت برداشتم.  غ یج یصدا با

 عجله وارد اتاق شد و اومد به سمتم.  با

 مامان-

 شدم. کشی تخت بلند شدم و نزد یرو  از

 رو سرت. ی شده؟ خونه رو گذاشت یچ-

 رسه.  یبه خودش م  ی جونم داره کل  ی تازه شر م، یگن امشب مهمون دار یم  یی آقا جون و دا-
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 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 مگه شراره هم سن توِ!   ه،ی جون چ یشر-

 به روز باشه.  د یآدم با یمام  الیخیب-

 دو تا توپ شده. ه یداشتم از تعجب چشم هام شب حتم

 . دنیبرداشتم که شروع کرد به دو ز یسمتش خ به

 وروجک.  گهی د ی زیر  یواسه من زبون م-

 و از اتاق خارج شد. د یخند 

 .یمام  زمیزبون بر ی واسه ک زم یواسه تو نر-

 شد. میرفتم که به سمت عمه مهناز رفت و پشتش قا دنبال

 خواد عشقت رو بخوره.   یم ریمامانم و بگ  یعمه جونم جلو -

 و گفت: د یخند  عمه

 شما مادر و پسر چتونه؟ -

 رفتم گفتم:  یطور که به سمت مبل م نیهم

 خوام زبونش و بخورم. یزبونش دراز شده م ی لیبچه خ نیا-

 اومد بهش نگاه کردم و لبخند زدم.  ی م یی رایشراره که از سالن بزرگ به سمت پذ  یصدا با

 سالم سالم -

 و گفتم:  دمیخند 

 کلک.   یکرد   پیسالم مادمازل واسه داداش من خوشت-

 به گردنش داد و گفت:  یتاب

 . د یگفته باشم من قصد ازدواج ندارم اصرار نکن ی باشه و ل گریج د یبا دمیجون و د  اشاریکه عکس  یی اونجا از
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 دادـ یبرداشت و به سمت شراره پرتاپ کرد که شراره با خنده جا خال ب یس  هی بشقابش  ی از تو عمه

 . یکه از اون بابات برد  یندار ایح کم ی د یدختره چشم سف-

 اومد و با خنده به سمت عمه رفت.  رونیب یبهداشت سیاز سرو د یحرفش آقا سع نیا با

 من.  ی گوگول استیح ی من کجام ب  زمیعز-

 خنده.  ر یز م یحرفش زد نیبا ا همه

 اومد و گفت:  رونیروش نشسته بودن ب د یکه عمه و آقا سع ی از پشت مبل رادمهر

 عشقم.  میآماده ش   میبر ایجون ب یشر-

 خنده.  ریهمه زدن ز باز

 .د یکرد و لپش و بوس   رادمهر و بغل شراره

 .طونیجون فدات شه ش  یشر-

 بود رفت.  ی سالن سمت چپ یکه تو   ی به جمع زد و و همراه رادمهر به سمت اتاق یچشمک بعد 

شد که   ی پله به طبقه باال ختم م هیبزرگ که چهار تا اتاق داشت و در انتها با  ک یسالن بار هی داشت و  یی رایپذ  هی پدر جون  خونه

 حال داشت و چندتا اتاق که واسه مهمان بود.  ه یاونجا 

 

 اومدم. رونیعمه از فکر ب یصدا با

 رها جان؟ -

 جانم عمه  -

 . ادهیز یلیکه رادمان بفهمه خ  نیپدرشه و امکان ا هی شب یل یرادمهر خ-

 کار کنم.  یچ د یدونستم با  یبا انگشت هام کردم خودمم نم یبه باز شروع

 عمه حلقه کرده بود گفت:  ی که دستش رو دور شونه ها  یدرحال  د یآقا سع 
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 رها جان. یرو بهشون بگ  تیواقع  ستیبهتر ن-

 انداخت و ادامه داد.  یعمه نگاه به

 کنه.  یپسرش پدر ی حق رادمانِ که برا نیکردن اما ا  یدرسته در حقت بد -

 هام رو در هم زدم و گفتم: اخم

 خوان دوباره وارد اون خانواده شم.  ی ن نمرادمهر م اقتیمن و داره نه ل   اقتیاون نه ل-

 خواستم ناراحتت کنم دخترم  ی من نم-

 من ناراحت نشدم.  د یزدم و گفتم نه آقا سع  یلبخند 

 آب بخورم.  ی جام بلند شدم و به سمت آشپز خونه رفتم تا کم از

 ساواش و آقا جون کجا رفتن؟  یراست-

 گفت:  عمه

 جا.  نیا انیخواد بره دنبال رادمان و باهاش صحبت کنه بعدش م  ی ساواش که شرکتِ، بابا هم گفت خودش م-

 کرد. یته دلم حسود  ی ا لحظه 

 عمو حسن به سمتم اومد. می کرد  یجا که صداش م  ن یا داریخانوم همسر سر نبیآشپزخونه شدم که ز  وارد

 اومد واسه کمک.  یم  میوقت که مهمون داشت هر

 . د یخانوم جان خوب سالم-

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند 

 ساحل جان کجاست؟ ن؟یشما خوب یخانوم مرس  نبی سالم ز-

 . ختمی که برداشته بودم آب ر یوانی آوردم و داخل ل رون یرفتم و پارچ آب و ب خچالیسمت  به

 رفت گفت:  یگاز م  یرو   یکه به سمت قابلمه ها  یخانومم در حال نبیز

 .بچم دانشگاست خانوم جان-
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 . دمیآبم رو سر کش وان ینشستم و ل ی غذا خور ز یم ی رو

 موفق باشه. -

 صورت تپلش نشوند و گفت:  ی رو  یلبخند 

 خانون جان.  یمرس -

 زدم.  ی در مقابلش لبخند   منم

 داشت. یبا مزه و خوشگل افه یهر چند سنش باال بود اما ق د،یزن قد کوتاه و تپل بود با صورت گرد و سف  ه ی خانوم  نبیز

  یبود، صورت جذاب ی کلیبود اون برعکس مادرش دختر قد بلند و خوش ه یهم دخترش بود که سال دوم دانشگاه معمار ساحل

 بود.  یداشت و چشم ابرو مشک

 خانون نگاه کردم و گفتم:  نب یز به

 بهتون گفته؟ یز یامشب چ یآقاجون درباره مهمون یراست-

 کنم. بهار خانوم صداتون  د ی که بابله خانوم جون گفتن  -

 تکون دادم، از جام بلند شدم و گفتم:  ی زدم و سر  یلبخند 

 من به بچه ها بگم بخرن.  نیبگ  نیالزم داشت یزیچ-

 چشم خانوم جان. -

 رفتم.  ییرایآشپزخونه خارج شدم و به سمت پذ  از

 اومده بود خونه و در حال خوش و بش با پدر و مادرش بود.  ساواش 

 مبل کنارش نشستم.   ی دادم و رو یی بلند باال سالم

 زد و جوابم و داد.   یلبخند 

 سالم -

 داداش خلم.  یخسته نباش -
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 و گفت:  د یخند  دوباره 

 . زمیعز یمرس -

 داد و گفت:   هی مبل تک به

 . یکار کرد  یبا رادمهر چ-

 فرستادم و گفتم:  رون یرو کالفه ب  نفسم

 کنه.  نی قرار شد شراره باهاش تمر-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ! نیتمر-

 کنه بهم بگه مامان بهار.  ی م  یگفت به کار یِخواهر جناب عال گهیدونم د   یچه م-

 شد.  رهیخ یکرد و به گوشه ا  یحرفم اخم نیا با

 که زدم. بود   ی چه حرف نیبه خودم فرستادن آخه ا یلعنت

 پشتش گذاشتم و اسمش و زمزمه کردم.  ی و رو دستم

 ساواش زانو زد.  یاز جاش بلند شد و جلو  عمه

 . یتو انقدر خودت عذاب بد  ستین ی راض امرزیپسرم؟ بخدا بهار خدا ب یخوب-

 و به زور لبخند زد.  د یکش  یق ینفس عم ساواش 

 من خوبم.  د یببخش-

 دش رو به اتاقش رسوند.و گفت و از جاش بلند شد و با سرعت خو نیا

 گفت:  د یمبل نشست که آقا سع  یرو  عمه

 شه خانوم.  ی درست م ی همه چ-

 



 اشتباه عشق یفصل دوم ردپا

55 
 

 اومدم. رونیعمه از فکر ب یصدا با

 رها جان؟ -

 جانم عمه  -

 . ادهیز یلیکه رادمان بفهمه خ  نیپدرشه و امکان ا هی شب یل یرادمهر خ-

 کار کنم.  یچ د یدونستم با  یبا انگشت هام کردم خودمم نم یبه باز شروع

 عمه حلقه کرده بود گفت:  ی که دستش رو دور شونه ها  یدرحال  د یآقا سع 

 رها جان. یرو بهشون بگ  تیواقع  ستیبهتر ن-

 انداخت و ادامه داد.  یعمه نگاه به

 کنه.  یپسرش پدر ی حق رادمانِ که برا نیکردن اما ا  یدرسته در حقت بد -

 هام رو در هم زدم و گفتم: خما

 خوان دوباره وارد اون خانواده شم.  ی رادمهر من نم اقتیمن و داره نه ل   اقتیاون نه ل-

 خواستم ناراحتت کنم دخترم  ی من نم-

 من ناراحت نشدم.  د یزدم و گفتم نه آقا سع  یلبخند 

 آب بخورم.  ی جام بلند شدم و به سمت آشپز خونه رفتم تا کم از

 ساواش و آقا جون کجا رفتن؟  یراست-

 گفت:  عمه

 جا.  نیا انیخواد بره دنبال رادمان و باهاش صحبت کنه بعدش م  ی ساواش که شرکتِ، بابا هم گفت خودش م-

 کرد. یته دلم حسود  ی ا لحظه 

 عمو حسن به سمتم اومد. می کرد  یجا که صداش م  ن یا داریخانوم همسر سر نبیآشپزخونه شدم که ز  وارد

 اومد واسه کمک.  یم  میمهمون داشتوقت که   هر
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 . د یسالم خانوم جان خوب-

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند 

 ساحل جان کجاست؟ ن؟یشما خوب یخانوم مرس  نبی سالم ز-

 . ختمی که برداشته بودم آب ر یوانی آوردم و داخل ل رون یرفتم و پارچ آب و ب خچالیسمت  به

 رفت گفت:  یم  گاز  یرو   یکه به سمت قابلمه ها  یخانومم در حال نبیز

 بچم دانشگاست خانوم جان.-

 . دمیآبم رو سر کش وان ینشستم و ل ی غذا خور ز یم ی رو

 موفق باشه. -

 صورت تپلش نشوند و گفت:  ی رو  یلبخند 

 خانون جان.  یمرس -

 زدم.  ی در مقابلش لبخند   منم

 داشت. یبا مزه و خوشگل افه یهر چند سنش باال بود اما ق د،یزن قد کوتاه و تپل بود با صورت گرد و سف  ه ی خانوم  نبیز

  یبود، صورت جذاب ی کلیبود اون برعکس مادرش دختر قد بلند و خوش ه یهم دخترش بود که سال دوم دانشگاه معمار ساحل

 بود.  یداشت و چشم ابرو مشک

 م: خانون نگاه کردم و گفت نب یز به

 بهتون گفته؟ یز یامشب چ یآقاجون درباره مهمون یراست-

 بهار خانوم صداتون کنم.  د ی که بابله خانوم جون گفتن  -

 تکون دادم، از جام بلند شدم و گفتم:  ی زدم و سر  یلبخند 

 من به بچه ها بگم بخرن.  نیبگ  نیالزم داشت یزیچ-

 چشم خانوم جان. -
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 رفتم.  ییرایآشپزخونه خارج شدم و به سمت پذ  از

 اومده بود خونه و در حال خوش و بش با پدر و مادرش بود.  ساواش 

 مبل کنارش نشستم.   ی دادم و رو یی بلند باال سالم

 زد و جوابم و داد.   یلبخند 

 سالم -

 داداش خلم.  یخسته نباش -

 و گفت:  د یخند  دوباره 

 . زمیعز یمرس -

 داد و گفت:   هی مبل تک به

 . یکار کرد  یبا رادمهر چ-

 فرستادم و گفتم:  رون یرو کالفه ب  نفسم

 کنه.  نی قرار شد شراره باهاش تمر-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ! نیتمر-

 کنه بهم بگه مامان بهار.  ی م  یگفت به کار یِخواهر جناب عال گهیدونم د   یچه م-

 شد.  رهیخ یکرد و به گوشه ا  یحرفم اخم نیا با

 که زدم. بود   ی چه حرف نیبه خودم فرستادن آخه ا یلعنت

 پشتش گذاشتم و اسمش و زمزمه کردم.  ی و رو دستم

 ساواش زانو زد.  یاز جاش بلند شد و جلو  عمه

 . یتو انقدر خودت عذاب بد  ستین ی راض امرزیپسرم؟ بخدا بهار خدا ب یخوب-
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 و به زور لبخند زد.  د یکش  یق ینفس عم ساواش 

 من خوبم.  د یببخش-

 و گفت و از جاش بلند شد و با سرعت خودش رو به اتاقش رسوند. نیا

 گفت:  د یمبل نشست که آقا سع  یرو  عمه

 شه خانوم.  ی درست م ی همه چ-

 

 رادمان 

 

 شدم.  ره یبودم پدر بزرگمه خ ده یکه حاال فهم ی مرد ر یپ به

 ! رمیانتقام بگ  می خواستم از رهام عشق زندگ  یکردن من م  ی فکر م واقعا

 گلوم رو چنگ انداخت. ی مردونه ا بغض

 و با من و من زمزمه کردم.   کالفه

 ی عنی...یعن یخواستم... یمن...اصال...نم-

 . د یرو پشتم کش یبه موهام زدم که پدر بزرگ دست یچنگ 

 حالت خوبه پسرم. -

 تکون دادم.  نیکه حاال پر از اشک شده بود سرم رو به طرف  یینگاه کردم و با چشم ها  بهش

 و گفتم: رو قورت دادم  بغضم

 کرد.  ی من استفاده م ه یخبر داشت و عل یاز همه چ  سایمل رم،یخواستم انتقام بگ  یمن نم د یباور کن-

 هوا تکون دادم.  یجام بلند شدم و دستم رو تو از

 کنم تا ازش مدرک جمع کنم.  ی خالف کار بزرگ بود، مجبور بودم جلوش نقش باز هی  سایپدر مل سمیمن پل-
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 و ادامه دادم.  دمیکش  یق یعم نفس

 کرد که   یکار  هیصفت   طان یاما اون دختر ش -

 انداختم و گفتم:  نییرو خوردم، سرم رو با عجز پا حرفم

 من بود برام مهم نبود خواهرمه.  زی رها همه چ-

 من من افتادم.  به

 میما...ما...عاشق...عاشق هم بود -

 شدم ادامه دادم.  ره یکه به پدر بزرگ خ ی لکردم و در حا یمکث

 خواستم ازم دور شه.   یاگه باهاش بودم چون نم-

 شدم.  رهیمهار اشکم سرم رو باال گرفتم و به سقف خ  یو برا دمیکش  میبه صورت اشک یدست

 وار عاشقش بودم.   وانهیبود اما من د یدرسته خودخواه -

 به من و من افتادم.  دوباره 

 هن...هنو...هنوزم هستم. -

 چهره نگرانش به سمتم اومد و آغوشش رو برام باز کرد.  با

 داد.  ی پدرم رو م یمرد بو  ن یآغوشش گرفتم ا در

 

 رها

 

و سپهر که در حال   اشاریبگم خواهر منو  د یالبته االن با اشار؛یخواهر   لدایو   هی و رق اشاریهمراه شهناز خانوم مادر  اشاریو  ایعرش 

 بودن.  دهیو رها کوچولو اومده بودن اما هنوز آقا جون و رادمان نرس   نیلیبود و در آخر آ لدایحاضر شوهر 

 نظر داشتم.  ری و ز  رونیدر ب ی نرفتم و منتظرشون بودم، اما از ال نییپا
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 کرد.  یم   ونمی استرس داشت د یلعنت

 گفتم: و  دم یدر از جا پر یصدا با

 بله. -

 باال انداخت و گفت: ییباز شد و ساواش اومد داخل، ابرو در

 حالت خوبه!؟ -

 و با من و من گفتم:  جیگ

 استرس دارم.  کم ی...آ...آره خوبم فقط یچ-

 رو تخت نشست و دستش رو دورم حلقه کرد.  کنارم

 . آقا جون و رادمان اومدن  ایشه، االن هم پاشو ب یدرست م  یهمه چ زم ینترس عز-

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 . امیتو برو منم م-

 زد و با گفتن باشه از اتاق خارج شد. ی لبخند  متقابال 

  ی که تو یگذاشتم و در حال ره یدستگ   یو بعد از مرتب کردن لباس هام به سمت در اتاق رفتم، دستم رو رو دمیکش  یق یعم نفس

 زدم.  رون یاز اتاق ب  ست ین یز یدادم که چ ی م د یدلم به خودم ام

 جسم سفت خوردم.  هی قدم رو برنداشته بودم که به  نیاول هنوز

 و تند زدن کرد.  ی قرار  یجنبه ام شروع به ب ی که با رادمان چشم تو چشم شدم، قلب ب  هی ک  نمیرو باال آوردم تا بب  سرم

 شده بود.  ره یابروهاش رو در هم انداخته بود و بهم خ یحالت خاص با

 دم و من و من کنان گفتم: قورت دا ی دهنم و به سخت آب

 س...س...سالم-

 تکون داد و با اخم از کنارم رد شد و رفت!  یسر
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 پا تند کردم.  ییرایبه سمت پذ  یلب چندتا فحش بار اون و خودم کردم و عصب  ریز

 شدن. ره یورودم همه با تعجب بلند شدن و بهم خ با

 بلند گفتم:  یزدم و با صدا یباشم، لبخند کم رنگ  یکردم عاد  یسع

 . نیو البته خوش اومد  نمتون یب ی خوشحالم که م یل یسالم من بهارم خ-

 پشت سرش  رفت.   ایسالن رو ترک کرد که عرش   هی با گر دنم یخانوم با د ه یرق

 شده بودم.  نیبهش بد ب یی جورا ه یدونستم،  یاون زن و مادر خودم نم  گهید

 زدم و کنار آقاجون و عمه جا گرفتم.  یپوزخند 

 .د یاومد سرم به سمتش چرخ یم  نییرادمهر که از پله ها پا  یمامان گفتن ها یصدا با

 و ترس به جونم افتاد.  د یته دلم لرز ی شده بود، لحظه ا رهیبه رادمهر خ یرادمان نگاه کردم که با شک و نگاه مرموز  به

 شده بود.  گرمم 

 داخت بغلم. سمتم اومد و خودش ان به

 رها چه خوشگل شده. نیبب  ایب یمامان-

 زدم و با فکر اون دختر بچه سه چهار ساله همراه رادمهر به اتاقش رفتم.   یلبخند 

 

 رادمان 

 

 و از جام بلند.  دمیکش  یق یعم نفس

 جمع دور شم.  نیخواست از ا یبود، دلم م نیواسم سنگ   یلیخ ر یاتفاقا اخ نیا

 گردم.  ی هوا بخورم بر م  کمیجام بلند شدم و رو به جمع گفتم: با اجازتون من  از

 برو پسرم راحت باش. -
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 داد. یبهم م  یخونه حس خوب نیعمارت رفتم، ا اطیسمت ح به

 لبم نشست. ی رو یرها و رادمهر کوچولو لبخند کم رنگ  دنید با

 کشوند.  ی پسر بچه م  نیت امن رو به سم شه یهم یب یحس عج ه یبود اما  یچ لش یدونم دل ینم

 . ستادمیو کنارشون ا دمیخند 

 جوجه ها د یکن ی کار م یچ-

 و گفت:  د یخند  رادمهر

 جون.  یراد  م یکن  یم  یباز م یدار-

 زبون درازش دلم براش ضعف رفت.  بخاطر

 . دمیبغلش کردم و محکم لپش رو بوس  اریاخت یب

 زبونم.  ن یریجوجه ش -

 بغلم گرفتم.  ی بهم نگاه کرد خم شدم و رها رو هم تو ی با حسود رها

 و بزرگ وسط باغ رفتم و روش نشستم. د یسف یرها رو گرفته بودم، به سمت تاب آهن گمیدستم رادمهر و با دست د  هی با

 

 رها

 

 شدم. م یپشت درخت قا شتریبه قلبم زدم و ب یرفتار رادمان با رادمهر چنگ محکم دنید با

 شدن.  یم  کیبه هم نزد د یشد، نبا  یم  یطور  نیا د یتکون دادم، نبا نیطرف  تند سرم و به تند 

 .دمیاز اشکم کش سی به صورت خ ی اومد به سمتش برگشتم و دست ی آقاجون که از پشت سرم م یصدا با

 و گفت:  د یکش  یق یعم نفس

 اون ها پدر و پسرن.  ی فراموش که نکرد اد، یخونِ جوش م-



 اشتباه عشق یفصل دوم ردپا

63 
 

 . دمیبه صورتم کش ی دهنم و قورت دادم دوباره دست آب

 من و پسرم و نداره آقاجون   اقتیرادمان ل-

 و گفت:  د یکمرم کش ی رو یدست

 . مونهیمن مطعنم اون پش ی د  یفرصت دوباره به رادمان نم ه یچرا -

 بودم گفتم:  دهیکه به رادمان و رادمهر خ  یدرحال

 بهش فرصت دادم، اما خب. شیپنج سال پ-

 گفتم:  یسکوت کردم و بعد از مکث طوالن دمیحرفم که رس  ی جا نیا به

 مهمونا ش یبا اجازتون من برم پ-

 قدم برداشتم.  یی رایرفتم و بعد از شستن صورتم به سمت پذ  ییشدم، به سمت دستشو ال یو  وارد

 بود.   یگریبا د  در حال صحبت  یبودن و در حال صحبت با هم بودن، خالصه هر کس  ییرایپذ  یجون و رادمان هم تو  آقا

 کردن رفتم و کنار عمه جا گرفتم. ی خانوم و شهناز خانوم  صحبت م هی و رق  نیلیسمت عمه و شراره که داشتن با آ به

 گفت:  عمه

 بهار جان   ی اومد -

 لب گفتم:  ر یزدم و ز  یلبخند 

 بله -

 و گفت: د یپشت کمرم کش یدست

که رادمان جان استاد دانشگاه    نیمثل ا  ،ی ادامه بد  یی خوا ی آقا جون گفت که م م، یکرد ی درباره دانشگاهت صحبت م  میداشت-

 . یخون ی که تو م ی رشته ا

 که رادمان باشه.   یینه جا یخواستم بخونم ول  ی م من

 لب به خودم گفتم و حرف و عوض کردم.   ریز  یلعنت
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 جان و آقا سپهر کجان؟  لدای یراست-

 زد و گفت: ی خانوم لبخند  شهناز

 م بزنن بهار جان. رفتن قد -

 باز گفت:  عمه

 واسه ثبت نام.   یخالصه قرار شد تو فردا با آقا جون بر -

 خورد کم گفتم.  ی بگم خون خونم و م اگه

 گفت:  نیلیآ

شده،   دایپ امروزیخدا ب ی رها یبرا نیگزیجا هی خوشحالم که  نیبخاطر ا شتر یو ب دم یخوشحالم که شما هارو د ی لیمن خ راستش

 شه.  ی خانواده بهتر م  ن یمطمعنم با بودن تو حال ا

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند 

 کردم.  دایخوشحالم که خانوادم رو پ یلی منم خ-

 . د یدستش کش  یزد و دستم رو تو  ی خانوم لبخند  شهناز

درست چند   مه یقد   یلیخ ه یقض  نیا میندار ی خبر ر یکدوممون از ام چیشرمنده و سر افکندم، ما ه  نی حس ر یمن بخاطر اشتباه ام-

 سال بعد از مرگ آقا محمد. 

 انداخت و دوباره گفت: یکرد و به جمع نگاه یمکث

 زارم دخترم.  یمادر خودت بدون، برات کم نم نیخانوادمون من و ع ی تو  ییایتو ب می ما دوست دار  زمیبهار عز-

 

افتادم دوست   یگذشته که م  اد یبه  یکرد اما از طرف   یحالش کالفم م دن ینگاه کردم سکوت کرده بود، د ه یبه رق یچشم ریز

 خانواده عذاب بکشن. نیداشتم کل ا

 به شهناز خانوم گفتم:  رو

 جا راحت ترم  نی اما من به آقاجون عادت کردم و ا د یکه به من دار یممنونم بخاطر حس یل یخب من خ-
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 زدم.  یلبخند  یه سخت کردم و ب یکوتاه مکث

 . نیاما خب به هر حال شما خانواده من هست-

 گفت شام آمادس عمه گفت:   ی خانوم که م نبیز یصدا با

 شام خانوما میبر د ییبفرما-

 تعارف کرد.   ونیاز اون به آقا بعد 

 . امیمن برم دنبال رادمهر بعدش م-

 کرد.   د ییتکون داد و تا  یسر عمه

کالفه سرم و بلند کردم که باز با رادمان چشم تو    یرفتم، با برخورد به کس اط یح یشدم و با عجله به سمت تاب تو اط یح وارد

 چشم شدم.

 عصابم بود.  ی واقعا رو نی شدم و ا عه یجلوش ضا بازم

  رهیا اخم بهم خکرده بود و ب  بشیج ی که دستش رو تو ی بگم رادمان در حال ی زیکه چ  نیکنم اما قبل از ا  یمعذرت خواه اومدم

 شده بود گفت:

 . د یکن  یهول م یطور نیمن ا  یفقط جلو  ای نیانقدر حواس پرت شهیشما هم-

 بهش انداختم که با پورخند گفت:  یز ینگاه ت یحرفش عصب  نیا با

 دختر عمو.  یچشم پزشک نشون بد  هیکنم خودتو به    یم شنهادیپ-

 شد. ی داشت از گوشام دود بلند م  مطمعنم

 رم زدم و با پوزخند گفتم: رو به کم دستم

 من کور باشم. م یریگ-

 نداختم گفتم:  ی ابروم رو باال م یتا  هی که  یزدم و درحال ی طانیش  لبخند 

 اد؟ یمن به خودت خوشت م  دنیاز چسب ای ین یب یچشمت و نم یتو جلو  ؟یتو چ -

 . د یغر یعصب
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 ندازم.  یمن تفمم تو صورت تو نم  ،یبهتر مراقب حرف زدنت باش -

 زد از کنارم رد شد.  ی که بهم تنه م  یازم گرفت و  درحال ضیهاش و با غ چشم

 . دمیکش  یخفه ا  غ یو ج ختمیموهام و بهم ر یاومد، عصب  یخونم در نم ی زد یم  کارد

 لب زمزمه گفتم:  ریشدم و ز  رهیو به قامتش از پشت خ  برگشتم

 م.رادمان محتش ارم یاز پا درت م-

 رادمهر که دست رهارو گرفته بود به سمتشون برگشتم. یصدا با

 و گفتم: دم یکش ی کالفه ا پوف

 بچه ها؟ نیکجا بود-

 که دست رها رو گرفته بود گفت:  ی در حال  رادمهر

 مغازه.  می جون رفته بود ی با راد-

 دم یکش  ادیسرش فر یعصب

 مغازه رادمهر؟ یباهاش رفت  یبا اجازه ک -

 کرده بهم نگاه کرد و گفت: بغض

 مامان  د یببخش-

 آروم شم.   یتا کم دمیکش  یق یعم نفس

 ؟ ی بر ییها جا به یبا غر د یمگه نگفتم نبا-

 مامان.  ستین به یاما اون غر-

 .ادیکم مونده بود اشکم در ب  گه،یدادم د یرد م  داشتم

 هول شد و گفت:  هو یسمتش رفتم که  به

 رم.  ینم گه یباشه باشه د-
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 رو قورت دادم و گفتم:  خندم

 شام.  میخب بر یلیخ-

 جا گرفت. شیکه رها رفت سمت مادرش و   کنار صندل م یبچه ها به سمت آشپزخونه رفت با

  یمونده بود که اونم کنار رادمان بود و دوتا صندل  ی خال یشد فقط دوتا صندل یشدم باورم نم  رهیخ یغذا خور  ز یم  یها ی صندل به

 نشسته بودن.  نیلیبعدش رها و آ

 شده بود.  رهیشدم مغرور به بشقاب غذاش خ رهیخ بهش

 کنار رادمان!  یرفت و کنار رها نشست و فقط موند صندل  عی بخورم رادمهر سر یکه من تکون  ن یاز ا قبل

 کنم.   هی و گر نیزم  نم یدوست داشتم بش  فقط 

 به خودم اومدم و به ناچار کنار رادمان نشستم. ین یش  یگفت چرا نم ی آقا جون که م یصدا با

 بگم شام کوفتم شد کم گفتم.  اگه

 از شام همه رفتن خونه خودشون جز رادمان!  بعد 

 چاقو هم اون و بکشم هم خودم و.  ه یبود، دوست داشتم با  یچ لش یدونم دل  ینم واقعا

 جام بلند شدم و گفتم:  از

 رم بخوابم آقاجون.  یاجازتون من م  با-

 زد و گفت:  یجون لبخند  آقا

 دانشگاه واسه ثبت نام، فقط قبلش اتاق رادمان و بهش نشون بده.  ی با رادمان جان بر د یباشه دخترم بخواب که فردا با-

 شِ یسرش تو گوش  دم یبه دادم برسه که د د یانداختم که شا یبه ساواش نگاه کالفه

 رو به رادمان گفتم:  ضی لب گفتم و با غ ریز یچشم

 . د ییبفرما-

 گفت و بعد پشت سر من به راه افتاد.  ریجاش بلند شد و به جمع شب بخ از
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 اتاقم واسه رادمان بود.  یسالن شدم و طبق گفته آقا جون اتاق کنار وارد

 اره؟!ند  ی جا خودش خونه و زندگ ن یچرا موند ا نیخونه، اصال ا ی آخه اتاق کم بود تو بگو

 و به سمت اتاق دراز کردم و گفتم:  دستم

 . یبگ  ی تون  یم  یالزم داشت یز یاتاق واسه توِ چ نیا-

 . د یتکون داد و با اخم وارد اتاقش شد و در و بهم کوب یسر

 تشکر کنه!  ه یمرد   یم  یعنی یوا

 و به سمت اتاقم رفتم، لحظه آخر صداش اومد. دم یبا لگد به در اتاقش کوب ی دراز! عصب پسره

 خاموش شه.  شتیتا آت ی بر  خیحموم آب  هی  یتون  یحرصت گرفته م  یلیاگه خ-

 زد.  ی بعد قهقه ا و

 زدم.  غی اتاقم شدم و از ته دل ج وارد

 سرم گذاشتم.  یتخت انداختم و بالشتم و رو   ی و بعدش خودم و رو میبرات دراکوال بچرخ تا بچرخ دارم

فحش بلد بودم   ی و کنار گذاشتم و به جاش هر چ  دنیکش غ یج نیهم  یشه برا  داریب دمیبود، ترس  دهیاتاقش خواب ی تو ررادمه

 خوابم برد.  ی ک دمینثار رادمان و خودم کردم و نفهم

 

 تخت نشستم.   یبه بدنم دادم و رو  ی شدم، کش و قوس  داریب لم یزنگ موبا یصدا با

 داد.  ی شون مساعت نگاه کردم که هفت صبح رو ن به

 هشت وقت داشتم آماده شم، قرار بود با رادمان برم واسه ثبت نام.  تا

 اومدم.  رون یاتاقم رفتم و بعد از شستن دست و صورتم ب  ییدادم و به سمت دستشو  رونیرو آه مانند ب نفسم

 خورد.  یاش م  نه یس  یرو  قه یجل ه یکه   دمیسبز رنگ پوش  ی بارون یمانتو  هی  عیسر

 کم رنگ از اتاق خارج شدم.  ی رژ لب شکالت  هی و بعد از زدن   دمیپوش  ی مقنعه مشک هی رنگم و با  یمشک شلوار
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 کرد از اتاق خارج شد. ی مارکش نگاه م یرنگ که به ساعت نقره ا  یزمان با من رادمان هم با کت و شلوار مشک هم

 افتم.  ی س ممن پ  ی گ ی نم یلعنت  یپوش  ی لباس م یطور  ن یبراش ضعف رفت، بگو آخه چرا ا دلم 

 گفت:  ینگاه ثابتم شد و با پوزخند  متوجه 

 تموم شدم خانوم محتشم. -

 بعد ازم دور شد. و

 خودم اومدم و چشم هام و محکم به هم فشار دادم.  به

 . زیدخترِ ه ی د  یم  یتو سرت رها که انقدر سوت خاک

 از رفتن به اتاق رادمهر و سر زدن بهش به سمت آشپزخونه رفتم.  بعد 

 خوردن.  ی و رادمان به همراه آقا جون داشتن صبحانه م ساواش 

 نداشتم صبحانه بخورم اونم کنار رادمان.  ل یم واقعا

 کنار اوپن نشستم که ساواش گفت:  یها ی از صندل یکی ی رو

 بهار؟  یخور  ی صبحانه نم-

 هام و جمع کردم و سرم و به نشونه نه باال انداختم.  لب

 از جاش بلند شد، به سمت من اومد.  رادمان

 سمت من؟ اد یچرا داره م نیا وا

 مردم.   یصورتم خم شد و تو چشم هام ثابت شد، دستش و برد پشت سرم، داشتم از تعجب م ی تو

 . د یزد و عقب کش یپوزخند 

 پشت من بوده!  فشی ک دم یفهم تازه

 فعال خداحافظتون.  میره بر بهت-

 خنده.  ر یشدم که هر دو زدن ز رهیلوس و کالفه به آقا جون و ساواش خ ی دختر بچه ها ن یجام بلند شدم و ع از
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 در هم دنبال رادمان راه افتادم.   یو برداشتم و با اخم ها کم یکوچ  یدست  فیک

 کوچه پارک شده بود رفت و سوار شد. یکه حاال تو   نشیسمت ماش  به

 در عقب و باز کردم و خواستم سوار شم که گفت:   منم

 ؟ ین یش  یعقب م یر  ی مگه من رانندتم م-

 شدم و گفتم:  رهیبهش خ نه یبه س  دست

 ؟ یدار  یمشکل نم یمن دوست دارم عقب بش-

 گفت:   طنتیبا ش  نشیماش  اومده  نییپا شهیش  ی که  دستش و انداخته بود تو یو انداخت باال و در حال  سرش 

 خانوم محتشم.  نمتونی ب ی م ، یایبا اتوبوس ب د یندارم فقط خودت با ینه مشکل-

 گاز و با سرعت از کنارم رد شد! یکنم پاش و گذاشت رو  لیو تحل  هی اومدم حرفش رو تجز تا

 بودم!  ره یخ نشیماش  ی خال یبودم و به جا  ستادهیشده سر جام ا خشک

 شد واقعا رفت!  ی نم باورم

 کردن.  ی مسخره ام م یگفتم کل  ی گاه بود، اگه به آقاجون و ساواش هم م ر یتعم نمیخوب منم ماش  یلیخ شانس

 . دمیها چند بار فشارش دادم و پوستم و کش ونهید نیو ع  دمیو رو صورتم کش دستم

 درش آوردم پسره پرو آدرس دانشگاه رو برام فرستاده بود.  ف یاز ک م یگوش  یصدا با

 آقا رادمان.  کنمی کار م   یباهات چ نیبب سایوا

 . ستادیپام ا ی که آرم آژانس رو داشت جلو  ینوک مداد  شیو ش  ستیدو ه یبعد  نی آژانس و گرفتم، ده م شماره

 شدم و بعد از سالم کردن آدرس دانشگاه رو بهش دادم.  سوار

 شدم. اده یرو حساب کردم و پ هی به دانشگاه کرا ند یاز رس  بعد 

 بهتر و جا افتاده تر بود.  ی لیکه بودم خ یدانشگاه از

 دانشگاه رفتم.  یتکون دادم و به سمت نگهبان یسر
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 کرد.  یرو مطالعه م   یز ینشسته بود و داشت چ زیپنجاه شصت ساله پشت م  بایمرد تقر ر یپ هی

 سالم من بهار محتشم هستم واسه ثبت نام اومدم. -

 زد.  ی نگاه کرد و لبخند  بهم

 .تیری داخل اتاق مد  ن یسالم دخترم بله قبال هماهنگ شده بر-

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 ممنونم.  یلیخ-

 هم سرشون تو کار خودشون بود.  یکردن و بعض ی ها با تعجب نگاه م یگذاشتم بعض اط یح یو که تو  پام

 رو به روم بود رفتم و در زدم.  قای که دق ت یریو وارد سالن دانشگاه شدم، به سمت اتاق مد  دمیکش  یق یعم نفس

 وارد شدم و سالم کردم.  ی زن د ییبفرما یصدا با

 داد بود.  ه یتک تیریمد  ز یشلوارش کرده بود و به م  بیج ی دستش رو تو  رادمان

 بود.  زیساله پشت م یس  با یدختر تقر  هی  و

 جاست! نیا ریسنش مد  ن یدختر با ا  نیباور کنم ا ی عنیباال انداختم،  ییابرو

 زد و از جاش بلند شد.  یلبخند 

 ی خوش اومد  زمیسالم عز-

 شده بود اشاره کرد و گفت:  دهیچ زش ی که دور م ی ادار ی مبل ها به

 .نیلطفا بش-

 از مبل ها نشستم.  یک ی یزدم و رو   یلبخند 

 هم کرد.  دخترِ هم نشست و دست هاش و قفل   اون

 جا.  نیا ر یپدرم برگرده مد  ی جا و تا وقت ن یپرند هستم مسئول ثبت نام ا اسمنیمن -

 زدم و گفتم:   یلبخند 
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 منم بهار محتشم هستم.  دنتون یخوشبختم از د یلیخ-

 شد و گفت:  رهیبه رادمان خ یلبخند پر رنگ  با

 بله رادمان دربارت بهم گفته منم خوشبختم. -

 بود حس حسادت به قلبم چنگ انداخت. ی میکه با رادمان انقدر راحت و صم نیا از

 زدم.  ی لبخند   یمصنوع

 ثبت نامم از اتاقش خارج شدم که رادمان هم پشت سرم اومد.  یاز کار ها  بعد 

 خشک گفتم:   یل یسمتش برگشتم و خ به

 خب؟-

 گفت: شیشگ یهمون اخم هم با

 . می دار یبفهمه که ما باهم نسبت  یدانشگاه کس  یدوست ندارم تو -

 .شوریبهم بر خورد پسر ب  یلیخ

 دادم و گفتم: که یت وار یبه د نهی زدم و دست به س  یپوزخند 

 . لمیبفهمنن با تو فام ادیمن خوشم م یفکر کرد -

 

 و رفت.اخم کرد و از کنارم رد شد  شتر یلحنم جا خورد و ب از

 .  ید یحقته حاال کجاش و د ؟ یزدم، آره آقا رادمان خورد ی کم رنگ  لبخند 

 مدارک بهار ثبت نام کرده بودم و مجبور بودم از اول دانشگاهم و بخونم.  با

 دادم و از دانشگاه خارج شدم. رون یرو کالفه ب  نفسم

 واسه چند ساعت. ی خواست حت یآرامش م  کم یگرفتم و گفتم ببرتم بام تهران، دلم  نیماش 

 رادمان 
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 .د یو صورتم و بوس  د ی نشستم که خند  اسمنی کنار

 عقب و با اخم گفتم:  دمیکش

 یبهم بچسب ی طور نیگفتم دوست ندارم ا اسمنیبس کن -

 شد. ره یبغض سرش و تکون داد و به غذاش خ با

  یکه دست هام و تو  ی اتاق بود رفتم و در حال یکه تو   یفرستادم و از جام بلند شدم، به سمت پنجره بزرگ  رون یرو کالفه ب  نفسم

 کردم گفتم:  ی شلوارم م

اون به من اعتماد کرده و خواهرش و به من سپرده   ِد،یجا هستم و کنارتم فقط و فقط بخاطر جاو نیاگه ا ی دون یم اسمنی-

 خرابش نکن.

 هش کردم. سمتش برگشتم و نگا به

 نکن.  کیندارم خودت و کوچ یحس چ یمن به تو ه-

 بود برداشتم و به سمت در رفتم که صداش متوقفم کرد.   زونیآو یرو که از صندل  کتم

 رادمان، رها مرده.  ی اون و فراموش کن ییخوا ی م  یک-

 کنم.   یو چشم هام و بستم تا مبادا باهاش رفتار بد  دمیکش  یق یاز حرفش به درد اومد، نفس عم قلبم

 . یستیمن دوست دارم رادمان، چرا متوجه ن-

 رو پشت سرم حس کردم.  حضورش 

 که داشت گفت:   یبغض با

 رهاس  هی اونم چون شب ؟ی دختره بهار حس دار  نینگو به ا-

 کردم صدام رو کنترل کنم تا باال نره.   یبه سمتش برگشتم و سع تیعصبان با

 و گفتم:   دمیقلبم کوب   یو رو مشتم

 اونه. ه یکه شب  یکس  یتونه صاحاب قلب من باشه حت ی جز رها نتونسته و نم ی کس چیه-

 زد و گفت: ی ا قهقه 
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 شم.  کیتونم بهت نزد  ینم ی وار دوست دارم حت  ونهیکه د ی مرده صاحب قلبته اون وقت من  هی مسخرس -

 خارج شدم.  تیریاز اتاق مد  یحرف چیو مشت کردم و بدون ه دستم

 جا کردن.  ی و ب یالک  ی به سمتم اومدن و شروع به سوال ها دنمیها با د دانشجو

 االف و نداشتم.  ی حوصله سر و کله با دانشجو ها واقعا

 رفتم، سوار شدم و از دانشگاه خارج شدم. نم یکردم و به سمت ماش   یبلند  یخواه معذرت

 از فکر کنم.  یکردم ذهنم و خال  یو سع دمیام مال قه ی رو به شقگرفته بودم، دست چپم   ید یشد  سردرد

 کردم و به سمت بام روندم.   یرو پل ی کالم ی ب آهنگ

 

 . میاومد  یبا رها م  شه یبودم که هم ییهمون جا قای بعد دق نیم یس 

 شدم. ره یو به همون پرتگاه خ  دمیکش  ینفس کالفه

 رفت!  ی لحظه ا یبرا  نفسم

 جز اون باشه.  یت کسرها بود آره امکان نداش  اون

 .دمیشده بود به سمتش دو ریکه حاال سراز  ییتوجه به اشک ها بدون

 . د یکش یم  غی از ته دل ج شهیهم نیهاش و باز کرده بود و ع دست

 . دمیبازوش رو گرفتم به سمت خودم کش دم،یرس  بهش

 . میشد  رهیبه هم خ م یزد یکه جفتمون نفس نفس م   یبعد درحال ی ا لحظه 

 لب صداش کردم.  ر یعجز ز با

 رها-

 خودش اومد و به عقب حولم داد.  به

 زد.  اد یو فر د یبرهنه اش کش یو به سمت موها دستاش 
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 من بهارم نه رها.  ؟ یحالت خوبه، توهم زد-

 شد رفت.  ی کوه ختم م نییکه به پا  یسرش انداخت و به سمت پله ها ی رو رو شال

 فتم. هام و با پشت دست پاک کردم و دنبالش ر اشک

 سایوا-

 توجه به من به راهش ادامه داد.  بدون

 سا یگم وا ی بهت م-

 . نستادیوا بازم

 . دمیکش ادیفر یعصب

 ؟ ییکه من باور کنم تو بهار  هی چ لشیاصال دل-

 رفتم ادامه دادم.  یکه دنبالش م ی حال در

 .د یکش ی م غ یجا و ج نیاومد ا یحالش بد بود م  یفقط رها وقت   م،یاومد  یجا م  نیمکان فقط من و اون ا ن یکارا، ا نیا-

 و به سمتم برگشت.  ستاد ینفس نفس ا به

 . رونی من بکش ب یپات و از زندگ ستمیمن رها ن-

 بهم نگاه کرد و ادامه دادم. زیت

 یلعنت ی رم هست  یچرا هر جا م-

 هوا تکون داد و گفت:  یو تو  دستش

 . ادیسرش ب یی که حقشه هر بال ی احمق اقت یل ی ب هی تو  خواهرم حق داشته از دستت فرار کنه  هی چ یدون   یم-

 

 رها
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 .د یچی گوش و صورتم پ یتو  ی بد  ی لیحرفم درد خ انیپا با

 اون احمق من و زد!  اون،

 شکستن بغضم و گرفتم. یجلو

 دهنم و قورت دادم و گفتم: آب

 ازت متنفرم -

 رفتن از پله ها کردم.  نییرو گرفتم و با دو شروع به پا ازش 

 راه شماره آژانس و گرفتم و آدرس دادم.   ونیم

 سوار شدم و آدرس خونه رو بهش دادم.  عی پارک شده بود، سر ی رنگ  د یپژو سف نیماش   دمیرس  نییبه پا ی وقت

 آهنگ بلند شد.  یچسبوندم که صدا شهیو به ش  سرم

 شهر، ن یسرم زد برم دور شم از ا به

 شم.  زیزع د یشا رم یفاصله بگ  برم

 آخرش به سرم زد.  یو داده بودم و تو رفت  فرصتام

 آدمت کرد، باورت کرد.  یبگو بچه آخه ک  ی د یتو خودت د ی بگو چ 

 رفت.  آخرش 

 با تو طرفدار صداتو.  یکه ساختم خب من از تو و فقط تو فقط تو حسودم به طرفدار یکه دارم هواتو، عجب بوت  من

 برا تو.  رم یم  یکه م  من

 راستاد. الد ی طرفدار از م آهنگ

 .د یقطره اشک از چشم هام چک  نیهام و بستم که اول چشم

 شد.  یم  شتریخوند درد قلبم ب ی که م  یچ هر

 . ختمیصداش گوش سپردم و تا خونه اشک ر به
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 شدم.  ادهیپ هی به خودم اومدم و بعد از حساب کردن کرا مید یگفت خانوم رس  ی راننده که م یصدا با

 

 رادمان 

 

 نشستم.  یسنگ  ی پله ها ی ه موهام زدم و روب یچنگ 

 کنه.  ن یکه بخواد به من توه  هی گفتم حقش بود اون ک یزدمش اما باز م   ی م د یگفتم نبا ی خودم م به

 رها رو نداشتم مقصر مرگ اون من بودم.  اقت یکه حق با اون بود، من ل دمیرس  جه ینت ن یفکر کردم به ا ی هر چ اما

 . دمیکش اد یبه خودم فرستادم و از ته دل فر یلعنت

 خدا-

 شدم.  ره یبار صداش زدم، به آسمون خ چند 

 دارم.  ییگفتم باشه منم خدا  دمیشکستن خودم و شن یوقت صدا هر

 هس خدا؟   حواست

   "غصه نخور خدا بزرگه" دمینجمله ش  هی پا شدم  ی خوردم و به سخت ن یتا االن هروقت زم  یبچگ  از

 هست خدا؟  حواست

 کنم؟ یهس هرروز باهات دردودل م حواست

 کنه؟    یم ینیهس غصه هام داره سنگ  حواست

   ه؟ ی وقته چش هام بارون  یلیهس خ حواست

 خوام.  یخنده از ته دل م  ه ی ایخوام، خدا ی م ی خوام، زندگ ی م یخوام، خوش  ینفس م ایهست نفس کم آوردم؟  خدا حواست

 ایده خدا ی نم ی اون معن ی ب می خوام، زندگ ی و م م یخوام، عشق زندگ یخوام رهام و م  ینم  نارو یکدوم از ا چیاصال ه نه

 ممکنِ.  ر یاون و دوباره بهم برگردون، هر چند غ یول  ری امروزم و ازم بگ  یهمه زندگ 
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 به قلبم زدم.  یمشت

گه من حقمه که تا آخر عمرم عذاب  یآره خود تو اون راست م شیتنگ نشو واسش اون مرده، عشقت مرده تو کشت  یلعنت  بسه

 حقمه.  رمیبکشم، حقمه تو غم نداشتنش بم

 

 و رو زانو هام گذاشتم و اجازه دادم بغض مردونه ام بشکنه.  سرم

 رفتم. نم یاش بود، از جام بلند شدم و به سمت م کیسرم و بلند کردم هوا تار ی وقت

 گرفتم.  شی گاز گذاشتم و راه خونه خودم و پ ی پام و رو نایشدم و روشنش کردم، دوست نداشتم فعال برم خونه آقاجون ا سوار

 بود.  انیروش نما اسمنیآوردم که اسم  رونشیداشبورد ب ی از تو لمیزنک موبا ی صدا به

 و داشت. ن یحوصله ا یک

 فرستادم و جواب دادم.   یلعنت

 سالم بله؟ -

 خندش اومد.  یصدا

 کنم.   یزنگ زدم معذرت خواه زمیعز یخوب-

 نداره فراموش کردم.  ی رادی ممنون خوبم ا-

 واقعا رادمانم -

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 . یریگ  یاز من به دل نم یز یدونستم چ  یم-

 چشم هام و بستم و باز کردم.  ی لحظه ا یبرا

 .اسمنی یداشت  یکار-

 و بچگونه کرد و گفت: صداش 
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 عجقم.  یی ایاهوم فلدا تفلد دوستمه باهام م-

 شکستم. یدستم بود گردنش و م ی داشتم اگه االن جلو حتم

 برم پشت فرمونم خداحافظ. د ینه من فردا کالس دارم االنم با-

 شاگرد.  ی و قطع کردم و انداختم رو صندل  یگوش 

 آقا جون اومد.  ی بکشم که صدا ادیو خواستم فر اسمنیکه   ن یگمون ا برشداشتم و به میزنگ دوباره گوش  یصدا با

 سالم پسرم. -

 و گفتم:  دمیکش  یق یعم نفس

 د؟یسالم آقاجون خوب -

 میپسر جان نگرانت شد  ییخوبم کجا-

 . امیخب راستش اونجا نم-

 شده؟  ی زیچرا چ-

 نه فقط دوست دارم امشب و تنها باشم.-

 ی مطمعن-

 و به سمت راست چرخوندم و گفتم:  فرمون 

 بله آقاجون. -

 اومد.  قشی نفس عم یصدا

 . نمتیب یخونه م  ایباشه پسرم فردا بعد دانشگاه ب-

 . ریچشم فعال شبتون بخ-

 ر یشب بخ-

 شدم.  رهیو قطع کردم و به رو به رو خ  یگوش 
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 نه بودم. در خو ی بعد جلو هیثان چند 

 در و باز کردم و وارد شدم.  موتیر با

 درست کردم و خوردم.  مرو ین ه یوارد ساختمون شدم،  نیاز پارک کردن ماش  بعد 

 گذاشتم.  نکیس  ی رو تو تابهیبلند شدم و ماه ی غذا خور ز یپشت م از

 آب خوردمش.  وانیل  هی برداشتم و با  نوفن یقرص استام هی رفتم و   خچالیامروز باعث سردردم شده بود، به سمت  ه یگر

 . دمیتخت دراز کش یسمت اتاقم رفتم، لباس هام و عوض کردم و آروم رو  به

 به خواب رفتم. یک  دمیآغوشم گرفتم و نفهم ی قاب عکس بزرگ رها رو تو شه یهم مثل

 رها

 

 رادمان برگشته بود به عمارت و فقط رو مخ من بدبخت بود.  روز ید

 خوبم کالس اولم با رادمان بود.  یلیاز شانس خکالس داشتم و   امروز

 بخنده!  یطور  نیرفتم سابقه نداشت ا رون یرادمهر از اتاق ب ی خنده ها یصدا با

 رفتم که صدا واضح تر شد.  ییرایسمت پذ  به

 چشم هام اندازه توپ گرد شد!  ییرایرادمهر و رادمان وسط پذ  دنید با

 کرد.   یم  قشونیگرفتن پدرجونم داشت تشو ی م ی کشت داشتن

 .د یبازوم و گرفت و به عقب کش یحرص چشم هام و بستم و خواستم به طرفشون برم که کس با

 ساواش. دم یکه د  برگشتم

 . ستادیزد و کنارم ا  یلبخند 

 بود گفت:  رهیکه به رادمهر و رادمان خ یشدم، درحال ره یرخش خ می ن به

 . ریرو ازشون نگ  یخوش  نیا-
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 هام و تو کاسه چرخوندم. چشم

 شه.  کیاون حق نداره به پسر من نزد-

 چرا حق نداره؟ اون پدرشه رها.-

 پدرش!-

 زدم و گفتم:  ی ا قهقه 

 نداره.  اقتیاون ل-

 لکنت افتادم و ادامه دادم  به

 . هیعوض ه ی  یاون... اون...اون لعنت-

 و انداخت دور شونه هام و گفت:  دستش

 فرصت دوباره به جفتتون بده.  هی نباش  خودخواه -

 کرد ادامه داد.  ی بهم نگاه م ی کرد و درحال یمکث

 بهتر بگم به هر سه تون رادمهر حق داره با پدرش باشه. -

 رفت و بعد از سالم کنار آقاجون نشست.  ییرایبه سمت پذ  ک یلبخند کوچ  هی بعد  و

 داد و من ساعت دو کالس داشتم.  ی شدم که ساعت دوازده رو نشون م رهیمچم خ ی رنگ رو  یساعت مشک به

 و به سمت اتاقم رفتم تا آماده شم.   دمیکش  یپوف کالفه

 از اتاق ساواش شدم. ییوارد اتاقم نشده بودم که متوجه صدا هنوز

 از ابروهام و با تعجب انداختم باال. یکی

 بود!  یل بودن، پس صدا واسه ک هم تو حا هی جا نبود و بق ن یخانوم ا نب یکه ز  امروز

 . دمیراه خشک شد، راستش ترس  ون یگذاشتم که دستم م  رهیو دستم و رو دستگ   دمیاتاقش رس  به

 زدم.  ایقورت دادم و دل و به در ی هام و بستم، آب دهنم و به سخت چشم
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 وارد شدم.  عیو سر  دمیکش  نییرو پا رهیدستگ 

 بود.  ستادهیسرجاش ا ده یس شدم که تر ره یساحل با تعجب شک بهش خ دنید با

 اخم کردم.  ی وارد اتاق شدم و کم کامل

 !؟ی کن  یکار م   یجا چ ن یتو ا-

 لکنت افتاد.  به

 س...س...سالم خانوم. -

 ؟ یکن یکار م یجا چ  نیسالم گفتم ا-

 به خدا  یچی...هچی...هیه-

 شدم و دوباره تکرار کردم.  ره ی بهش خ کالفه

 ؟ ییجا نیا ی با اجازه ک یکن ی کار م  یجا چ ن یگفتم ا-

 خانوم-

 ساواش اومد.  یحرفش کامل نشده بود که صدا هنوز

 با اجازه من. -

 شده. ره یبا اخم به ساحل خ دمیسمتش برگشتم که د  به

 سمتش رفتم و گفتم:  به

 جا چه خبره ساواش؟ نیا-

 .ختیر ی کرده بود و اشک م میپتو قا ر یبود،  خودش رو ز دهیتخت ساواش خواب  ی به سمت ساحل برگشتم که رو دوباره 

 جا تو اتاق تو اونم. نیساحل ا-

 و قطع کرد و گفت:   حرفم

 رها االن فقط تنهام بزار.  م یکن  یبعدا صحبت م -
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 دادم تنهاش بزارم.  حیترج قه ی شدم و بعد از چند دق ره یبهش خ نگران

 و تکون دادم و از اتاق خارج شدم.  سرم

 به سمت آشپزخونه رفتم.  یر یفکر درگ با

 جمع بودن جز ساواش. زیغذا سفارش داده بود و همه دور م آقاجون

 

 کنار آقاجون نشستم.   زیدادم و پشت م رون یرو کالفه ب  نفسم

 ن؟ یساعت چند کالس دار-

 زمان با من رادمان هم به آقاجون نگاه کرد و زودتر از من گفت:  هم

 ساعت دو آقاجون. -

 صحبت نکرد.  ی دهنش بود سرش و تکون داد و تا آخر ناهار کس ی که تو  یلقمه ا از قورت دادن  بعد 

 گوشش گفتم:   ریو ز   دمیبلند شدم، لپ پسر کوچولوم و بوس   زیاز پشت م یکوتاه ی گفتن مرس  با

 اتاقم کارت دارم.  ا یمامان بعدش ب ی زود غذات و بخور کوچولو -

 افتادم. زدم و به سمت اتاقم به راه   یگفت، لبخند   یآروم  چشم

اتاق من بود انداختم و بعد از تکون دادن سرم وارد اتاقم   یروبه رو  قای به در اتاق ساواش که دق یاز وارد شدن به اتاقم نگاه قبل

 شدم.

 بود.  کیربع به  ک یساعت نگاه کردم،  به

 از اتاقم خارج شدم. شیو بدون آرا دم یرنگم رو پوش  یمقنعه مشک م، یآب ن یو شلوار ج یمشک  یمانتو  دنیاز پوش  بعد 

 زدم.  رون یساعت زودتر از اون از خونه ب می ن نیهم ی بشم برا ریدوست نداشتم با رادمان هم مس اصال

 خوب بود. یلیخ نی درست شده بود و ا نمیماش 

 خارج شدم.  نکیشدم و از پارک نمیماش  سوار
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 گذاشتم و با لبخند رو به دانشگاه روندم.  ی شاد آهنگ

 شدم.  اده یو پارک کردم و پ نیدر بزرگ دانشگاه بودم، ماش  ی بعد جلو نیم یس 

 وارد دانشگاه شدم.  یو بعد از لبخند کمرنگ  دمیکش  یق یعم نفس

 کردن.  ینشسته بودن و داشتن صحبت م  مکتین ی دختر رو چندتا

 شدم و سالم کردم.  ک ینزد بهشون

 به سمتم برگشتن و با لبخند جوابم رو دادن.  همه

 دانشگاه اومدم کالس اقتصاد کجاست؟ نیمن تازه به ا د یببخش-

زد که چال رو    یبود موهاش و انداخت پشت گوشش و لبخند جذاب یداشت و چشم و ابرو مشک یبلند  یمشک ی که موها شونیکی

 شد. انیگونه هاش نما

 دراز کرد و گفت: و به سمتم   دستش

 . میهستم امروز با هم کالس دار هیمن هان ی خوش اومد  ی لیسالم خ-

 و دستش رو انداخت دور شونه هام.  ستادیاومد کنارم ا گشون ید یکی

 رنگ.  د یو صورت سف  یقهوه ا  یداشت با چشم ها  یرنگ  یی طال یاز من بلند تر بود و موها قدش 

 .یخوشحالم گل  ی که به دانشگاه ما اومد   نیمنم سوگندم از ا-

 .د یدندونش خند   ریو برد ز کشیکوچ  یغنچه ا یداشت لب ها ی و صورت تپل و سبزه ا مکتیداد بود به ن ه یکه تک خترد

 خوشبختم.  دنتیاز د یل یخ سمیعس نشونم یمنم مت-

 زدم و گفتم:  ی هر سه لبخند پر رنگ  به

 بچه ها.  تون یمن بهار محتشمم منم خوشبختم از آشنا-

 باال انداخت و گفت:   ییسوگند ابرو 

 . یدار  یاستاد محتشم خودمون صنم نیتو با ا  نمیبب-
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 و گفتم:  دمیخند 

 نه خوشبختانه  -

 کاش نداشتم. ی دلم گفتم ا ی تو

 

 . میبچه ها باهم به سمت کالس راه افتاد یاز سوال و جواب ها بعد 

 . میآخر جا گرفت فی رد ی چهار صندل یرو  

 کرد که بچه ها جوابش رو دادن.  ی وارد کالس شد و سالم آروم شیشگ یبعد رادمان با غرور و اخم هم قه ی د  ده

 . د یجد  یکرد و گفت که دانشجو یکردن بچه ها من و معرف  بیرو باز کرد، بعد از حاضر غا دفترش 

 نشستم.  میصندل ی دانشگاه اومدم رو  نیکه به ا  نیاز ا یاز ابراز خوشبخت بعد 

 بلند رادمان همه ساکت شدن.  ی در مقابل خوشامد گفتن که با صدا همه

 .میبهتر درس و شروع کن  ه یکاف-

 . رهیگ یوقفه درس داد و آخرش گفت جلسه بعد امتحان م   یهمون اخم و جذبه دو ساعت ب با

 شده بود و البته بد اخالق تر.  شیتر از پنج سال پ ریسخت گ  دم،یکش  یپوف کالفه

 .د یچی کالس پ ی بعد صداش تو یکنه، لحظه ا   ینگاهم م زیداره ت   دمیکه دو بلند کردم  سرم

 خانوم محتشم. د یهست یکه شما ناراض ن یمثل ا-

 گفتم:   نهیدست به س  یی باال انداختم و با پرو ییابرو

 استاد.  یاز چ-

 در کنترلش داشت گفت:   یکه سع یتر شد و با صدا ظ یاخم هاش غل-

 . نیدستتون رو بنداز-

 چرا انوقت -
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 زدم و ادامه دادم.  یپوزخند 

 ستم؟ یجلوت صاف وا  د یکه با  یهست ی مگه تو ک-

 شد. ی قسم بخورم داشت از گوشاش دود خارج م حاضرم

 دادم.   یرو به سمتم پرت کرد که جاخال خودکارش 

 خودکار اشاره کرد و گفت:  به

 .ارش یب-

 نداختم گفتم:  ی دوشم م ی رو رو فم یکه ک  یزدم و در حال یا  قهقهه

 پاش و برش دار.  یمگه خودت چالق اه ینوکر بابات غالم س -

 . د یچیکالس پ یرادمان تو  اد یفر ی خنده که صدا  ریحرف بچه ها زدن ز نیا با

 شه.  ی دو نمره هم از هر کدومتون کم م رون یهمه ب-

 کردن.  ی م یتیاتاق که اظهار نارضا یتو  د یچی هم همه بچه ها باز پ یصدا

 دمان بلند شد. را یصدا باز

 شه.  ی دو نمره چهار نمره ازش کم م ی نباشه به جا رون یب گهید  قهی تا چند دق ی هر کس-

 که رادمان به سمتم اومد و دستش رو جلوم گرفت.  رون یخواستم برم ب  ی منم م  رونیرفتن ب همه

 زد و گفت: ی طانیش  لبخند 

 شما نه من با شما کار دارم خانوم محتشم. -

 . د یکش محتشمشو

 من و نخوره.  رغضب یم ن یدهنم و قورت دادم خدا رحم کنه ا آب

 .دمیفکرم خند  از

 زد و در و بست.  ی رادمان پوزخند  که 
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 . دنیشدم که شروع کرد دورم چرخ ره یبهش خ یشاک

 بود!؟  ونهید نیا

 هام و تو کاسه چرخوندم و گفتم:  چشم

 ؟یچرخ یکه دور من م لمِ یفمگه  -

 شد که ادامه دادم.  ره یبهم خ زیت

 آخر و زدم.  ر یحرفم ت نیا با

 حتما منم آهو ام توام الشخر.-

 شد. ی بد  یام و هولم داد عقب که با شدت به درد برخوردم و باعث صدا نه یس  یدستش رو گذاشت رو  یعصب

 شد  و دستش هاش و دو طرف بدنم گذاشت. ک ینزد بهم

 لکنت گفتم:  با

 !؟ی کن  ی کار م ی...چی...چیچ-

 و آورد کنار گوشم و زمزمه کرد. سرش 

 . ستادنیاالن همه پشت در فال گوش ا-

 رو فوت کرد که به گردنم برخورد کرد و باعت قلقلکم شد. نفسش

 آبروت تو کل دانشگاه بره؟  ی تو که دوست ندار-

 اش و به عقب هولش دادم.  نهیس  یشتم رو و گذا دستم

 همه پشت درن. دم یزد در و باز کردم که د یلبخند  ی روزیشدم که با پ ره ینفرت بهش خ با

 به عقب برگشتم به رادمان نگاه کردم.  باز

 ازش چشم برداشتم و از اتاق خارج شدم. یعصب
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 و بچه ها به سمتم اومدن و گفتن: سوگند 

 ؟ یخوب-

 سرم و تکون دادم و گفتم: -

 اره -

 گفت:  نهیها

 . مید یخداروشکر ترس -

 چشم و کنار لبم و کج کردم.  هی نگاه بهش انداختم و  هی

 خنده و گفت: ریبلند زد ز نیمت

 .مید یکه اون محتشم تو رو بخوره ترس   نیاز ا-

 خنده.  ریز  میزد  همه

 خنده گفتم:  ونیم

 خطر رفع شد.-

 گفت:   هی شونه هان یکه دستش و انداخته بود رو  ی در حال نیمت

 شم.  یتلف م  یکه دارم از گشنگ   می بخور ی زی چ هی  میبر-

 . هیجز هان می کرد  د ییتا همه

 زد و گفت:  یلبخند 

 .ییبرم جا د یمن با زه یخب چ-

 گفت:  سوگند 

 ؟ یمان شیپ-

 و گفت:  د یو لپ سوگند و بوس  د یخند 
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 خواهر تیبون اون مغز نخودقر-

 و گفت:  د یو بوس  ن یمن و مت بعد 

 بچه ها.  ی با یبا-

 ازمون دور شد. م، یکرد یخداحافظ باهاش 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 دوس پسرشه؟ -

 با هم گفتن: ن یو مت سوگند 

 اهوم -

 . می دانشگاه راه افتاد  یگفتم که باهم به سمت کافه تو  یلب اهان ریز

 گفت:   نیکه بعد از سفارش مت م ینشست زیم پشت

 ؟ی تو دوست پسر ندار یراست-

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 نوچ -

 واقعا؟ -

 نگاه کردم و گفتم:  بهش

 ؟ یآره شما چ-

 . میدار-

 خوبه -

 گفت:  سوگند 

 . رونیب  میر  یم  ادیز ی پیما اک میمچت کن  یک یبا  ایآره توام ب-
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 زدم و گفتم:   یلبخند 

 بودن.  یدارم به با کسن ی عالقه ا چیمن ه-

 گفت:  نیمت

 وا چرا -

 کردم و گفتم:  ی و آوردن، تشکر  سفارشامون

 . ستیچون خوب ن-

 هم گفتن:  با

 چرا؟-

 که من خودم عاشقم.  نی بهشون برسم و ا د یدارم که با ی ا گهید ی زایچون من چ-

 با تعجب گفت:  نیمت

 ! ینگلیس  ی تو که گفت-

 ... یآره خب ول-

 گفت:  سوگند 

 ! ؟یچ ی ول-

 بچه ها الیخیب-

 کردم و ادامه دادم.  چم یبه خوردن ساندو شروع

 . می بهتر غذامون رو بخور-

 نگفتن و اونا هم شروع به خوردن کردن.  یز یچ گهید

 کردم و به سمت خونه راه افتادم.  یاز خوردن غذام از بچه ها خداحافظ بعد 

 شدم.  ادهیبزرگ عمارت پارک کردم و پ اطیح ی و تو نیماش   دم،یساعت بعد رس  مین
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 نبود. اطیح ی رادمان تو نیماش 

 بود!؟  ومده ی تا حاال ن یعنی

 تکون دادم و وارد عمارت شدم. یسر

 خوند. ینشسته بود و داشت روزنامه م ییرایپذ  ی تو آقاجون

 سالم آقاجون -

 رادمهر کجاست.-

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه یچشم ریز

 . رونیسالم دخترم ب-

 رون؟ ی! بیچ-

 که روش نشسته بود رفتم و کنارش نشستم. ی سمت مبل راحت به

 ؟ یبا ک-

 با رادمان. -

 بلند گفتم:  یصدا با

 ؟ یچ-

 چشمش برداشت. ی رو از رو نکشیرو کنار گذاشت و ع  روزنامش

 چته دختر جان. -

 گفتم:   کالفه

 ن؟ یرا اجازه دادآخه، شما چ  رونیباهم برن ب د یآقاجون چرا اونا با-

 کرد و گفت:   یظیغل اخم

 . یاونا رو از هم جدا کن  د یبس کن رها اون پدرِش تو نبا-
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 چشم هام جمع شد. ی تو اشک

 بشه.  ک یدم به رادمان نزد  یاون پسر منِ من اجازه نم-

 . یکارو کن  ن یا یتون ینم-

 ! ؟ی چ یعنی-

 سرم و تکون دادم و گفتم: کالفه

 چرا نتونم؟  ه یمنظورتون چ-

 ی چیه-

 شد.  رهیهم دوباره به روزنامش خ  بعد 

 نشستم و دست هاش رو گرفتم:  جلوش 

 با شمام آقاجون؟ -

 به هم دارن.  ی چه عالقه ا  ی نیب ی مگه نم-

 آورد و گفت:  نییروزنامش رو پا دوباره 

 فهمه.  ی و م قت یکه رادمان حق ی باش  یمنتظر روز  د یبا-

 و تکون دادم و از جام بلند شم. سرم

 بفهمه.  د ینبا-

 و با سرعت به سمت اتاقم رفتم.   دمیکش ی پر بغض نفس

 تخت انداختم و از ته دل زار زدم.  ی اتاق شدم، خودم رو رو  وارد

 خوابم برد.  ی ک دم یکردم که نفهم ه ی گر انقدر

 شدم.  رهیرادمهر چشم هام و باز کردم و بهش خ  یمامان گفتن ها یصدا با

 . دهیخر یجون برام چ یراد  ن یمامان بب-
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 بوده از جام بلند شدم و با اخم گفتم:  رون یکه با رادمان ب   نیا یادآور ی با

 . رونیب ی چرا باهاش رفت-

 رو جمع کرد و گفت:  لباش 

 . ستین بهیجون که غر یآقاجون اجازه داد، بعدشم راد-

 .نایپرو رو بب بچه

 و گفت: د یرو بوس  لپم

 جا.  نیجون  اومدن ا یو عمو سپهر و عرش   لدایو خاله  اشاری  ییدا-

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 . رونیب می بر ایرسم فعال ب یبعدا به حسابت م-

 و گفت:  د یخند 

 زاره.  یجون نم ی راد-

 سرم و به سمتش چرخوندم که گردنم صدا داد. ع یسر انقدر

 ؟ یچ-

 زارم.  ی من نم شیپ  ایکنه ب  تت یخواست اذ ی جون گفت هر وقت هر ک ی راد-

 کردم و گفتم:  اخم

 خود کرد.  ی ب یل یاون خ-

 

 رادمان 

 

 از انجام کار هام لب تاپم رو بستم و از جام بلند شدم.  بعد 
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 به موهام از اتاق خارج شدم. دنیبه بدنم دادم و بعد از دست کش ی و قوس  کش

 بغلم.   د یپر نشیریحال که شدم رادمهر با خنده ش  وارد

 از وجودم بود.  ی ا مه یدوستش داشتم، انگار ن  یلیداد  و خ یبهم م  یبچه آرامش خاص نیا

 . دمیو بوس  لپش

 و گفتم:  ختم یبلندش رو بهم ر یموها

 زبون من چطوره؟  نیریش -

 و گفت:  د یخند 

 ی جون، تو خوب  ی خوبه راد-

 بهار بلند شد.  یجوابش رو بدم که صدا اومدم

 رادمهر  نمیجا بب نیا ایب-

 بهم نگاه کرد و گفت:  زون یا لب و لوچه آوب رادمهر

 جون.  یجفتمون رو خفه کنه راد ومدهی تا ن  ششیبرم پ نیبزارم زم-

 . نیحرفش به خنده افتادم، خودم و کنترل کردم و گذاشتمش زم نیا از

 ابروهام نشوندم و وارد جمع شدم. ن یب یاخم شهیدو رفت سمت بهار، مثل هم با

 کنار بهار نشسته بود و دستش رو دور شونه هاش حلقه کرده بود.  اشاری

 به همه سالم کردم و کنار آقاجون نشستم.  

 خورد گفت:  ی رو م بش یکه س  ی در حال ایعرش 

 .د ییایب د یشمال شمام با م یر ی م م یدار-

کردم و به   د ییبهش فکر کنم تا یکه حت  ن یآخ جون گفتن رادمهر بدون ا  ینگاه کردم و خواستم مخالفت کنم اما با صدا بهش

 زدم.  یرادمهر چشمک
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 گفت:  اشاری

 . د ییایم نیماش  ه یتو بهار و رادمهرم با  ن،یماش  ه یهر خانواده با  گه یشد د یعال-

 زدم.  نیماش  ه ی ی از جمع شدنمون تو یگاه لبخند کم رنگ  ناخدا

 خورد.  ی داشت حرص م  شهیشدم که مثل هم ره ی چشم به بهار خ ریز

 همه شباهت. نیچشم هام جون گرفت، آخه ا ی من جلو یچهره رها  م، یبا هم چشم تو چشم شد  یطور ناگهان به

 و تکون دادم و ازش چشم برداشتم.  سرم

 . هیعیهمه شباهت طب ن یرادمان دو قلو بودن ا یخنگ شد  خب

 رها

 

 بندم واسه سفر فقط حرص خوردم.  ینم رو م االن که دارم چمدو ن یاون شب تا هم از

 دادم.  ی فحش م  رغضبیملب به خودم و اون   ریو ز   دمیچ ی حوصله رو هم م ی هام رو ب لباس 

 آسمون نگاه کردم و کالفه گفتم:  به

 ؟ یشانسِ به من داد  نیا ایآخه خدا-

 کردم گفتم:   یدستم رو مچاله م  ی که لباس تو ی گرفتم و در حال ه یگر حالت

 تحمل کنم.  د یتو روحت رادمان که جهنمم برم تورو با یا-

 .ستایبد ن  ادمیگم که ز  یم-

 شدم. ره یجت از جام بلند شدم و بهش خ نیصداش ع با

 کرد.  ی هام و نگاه م له یداد بود و داشت وس   هی کمدم تک  به

 زد و گفت:  یطون یش  لبخند 

 . میکن  ی کار ه ی ایب-
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 گذاشته بود.  شیبدنش رو به نما ی که عضله ها بود  ده یپوش  ید یشرت سف یت

 نشست. م ینیب ی زدنش بودم که انگشتش رو د ید درحال

 .د یخودم اومدم و از جام پر به

 هاش و برد باال و گفت: دست

 بابا  میتسل-

 زد و ادامه داد.  ی ا قهقه 

 مهربون باشم.  رغضبیم  هی دم  یبا اون چشم هات منم قول م  ی تو قول بده من و قورت ند -

 .دمیبلوزش رو گرفتم به سمت در کش نیکنان به سمتش رفتم، آست  غی ج غیشدم و ج  ره یبهش خ یحرص

 که بخوام بخورمت.  ی هست یچه مال یبچه پرو فکر کرد نیبرو بب ایب-

 .د یخند  یگفتم و اونم م  ی م غ یها رو با ج نیا همه

 خنده گفت:  با

 . یش  یم  رهیام بهم خ نه یس  یو توام به خاطر پشما ستم یباشه قبول کردم که من اصال جذاب ن-

 خنده و از اتاق خارج شد. ر یزد ز  یحرفش پق  انیپا بعد 

 خوردم.  یخندم گرفته بود هم حرص م  هم

 زدم که باز صداش از پشت در اومد.  یو لبخند   دمیو به هم کوب  در

 .میباش  یبخاطر رادمهر آشت ایب ، یخند  یم  ی دونم االن دار  یم  زمیعز-

 شده بود ادامه داد.  یکه صداش جد  ی حال در

 با دخترا رو دوس دارم.  ی بهتر هوا برت نداره من باز -

 گذشته ها افتادم.  اد یکرد و باز به   دنیشروع به تند تپ قلبم

 حرف هاش حالم و خراب کرده بود.  با
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 . دمیکش ادیبه چمدونم زدم و فر یلگد 

 لعنت بهت رادمان لعنت. -

 آورده بود.  ادمیباز گذشته هارو  ینشستم لعنت ن یزم ی دادم و رو ه یدر تک  به

 . ستادمیرفتم و جلوش ا نهیجام بلند شدم و به سمت آ  از

 رم؟ یبودم که ازش انتقام بگ  ومدهیخواهر دو قلوم ن یمن به جا مگه

 ؟ یکه مرده خواهرم بوده چ  ی م و کسمن رها د یفهم ی اگه م دم، یبه صورتم کش یدست

 گرفت.  ی موقع مطمعنم بچم و ازم م اون

 تختم نشستم.  ی رو کالفه

 تکون دادم.  ن یو به طرف سرم

  چ یکه ه ییرم جا ی رم، م  یم  شیاز زندگ شه یبار واسه هم نیو ا  رمیگ   یکه من بشناسه انتقام خودم و م  نیزارم، قبل ا ی نم نه

 کنه.  دامیوقت نتونه پ

 

 رادمان 

 

 رو پر کردم و در آخر عکس رها رو گذاشتم و بستمش. چمدونم

 داد.  ی ساعت نگاه کردم که هفت صبح رو نشون م به

 .د یکوتاه سف  ن یشرت آست ی ت ه یو    یآب ن یآماده شدم، شلوار ج عیسر

 و با ژل حالت دادم و از اتاق خارج شدم. موهام

 من و به سمت اتاق رادمهر کشوند.  شهیمثل هم ی حس هی آقاجون اما  شیخواستم برم پ یم

 . دهیرو تخت خواب دم یو آروم باز کردم و د  در
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 زدم و رفتم باال سرش.  یلبخند 

 من بود؟  ه یپسر چرا انقدر شب چرا

 . دمیبه موهاش کش یدست

 شد. ی م یشکل ن یبچه مون ا د یجا بود شا نیرها االن ا اگه

 .دمیکش ی قیاشکم سرم و باال گرفتم و نفس عم ختنیاز ر ی ریجلوگ یبه قلبم زدم و برا  یچنگ 

 کنم.  دارش ی کردم آروم ب  یزدم و سع یلبخند کم رنگ  هی از چند ثان بعد 

 دادم و صداش کردم.  تکونش

 رادمهر جان -

 دادم.   تکونشبازم

 پسر خوشگلم-

 هاش و آروم باز کرد و اطراف و نگاه کرد.  چشم

 من ثابت موند و گفت:  ی رو هاش  چشم

 سالم. -

 اتاقش بردم.  ی تو یبهداشت سیبغلم و به سمت سرو یتو  دمشیکش

 کنه.   ینگاه م  نه یحال به آ  ی ب دم یو پر کردم که خواستم صورتش و بشورم که د آب

 آد.  ی معلوم بود خوابش م دمیو محکم بوس   گونش

 تخت و گفتم:  ی گذاشتمش رو  م،یرفت رون یب یبهداشت سیسرو از

 واسش؟.  میبپوش  یآماده شه حاال چ د یخب آقا رادمهر گل با-

 

 رها
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 آقا جون اومد.  یخواستم برم سمت اتاق رادمهر که صدا رونیو آوردم ب چمدونم

 سالم دختر جان -

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 . ریسالم آقاجون صبح بخ-

 . ریصبح توام بخ-

 آقا جون ساواش هنوز برنگشته!  یراست-

 سمتم اومد و گفت:  به

 چش شد. هویپسر   نیدونم ا ی نه هنوز نم-

 و سرم و تکون دادم.   دمیکش  یپوف کالفه

 زنم امروز.   یبهش زنگ م-

 دارم.  از ین ییگفت خونه دوستمم و به تنها ی م یی کجا م یگفت ی هم م یبود هر چ ومدهی دو روز بود خونه ن ساواش 

 سالم کردن رادمان که از سمت اتاق رادمهر بود برگشتم.  یصدا با

 دهنم اندازه غار باز اومد.  دمیکه صحنه رو به روم رو د نیهم اما

 قابل باور بود.   ریکرده بودن! غ ست

 بود. ستاده یبود و ا  ستادهیکه اون وا  یژست  قایمحکم دست رادمان و گرفته بود و دق رادمهر

 باز و بسته شد. یمثل ماه  بگم که فقط دهنم ی زیچ خواستم

 گفت:   رادمان

 . میهشت اونجا باش  د یبا م یساعت هفت و ن-

 و گفت:  ستادیا سرجاش 
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 ما.  ش یپ ادیشمال م ی اونم تو اریبهار، ساواش گفت لب تاپش رو ب یراست-

 کرد.   ی ت مغضب صحب ر یم نیداد بعد با ا  یمن و نم ینتونستم تو مغزم بگونجونم، ساواش جواب تلفنا گهیرو د یکی نیا

 رادمهر از کنارم رد شدن که رادمهر گفت:  با

 نشه.  ریجون زود باش د  یسالم مام -

شونم نوازش کرد با خنده ازم   ی که دستش و گذاشت رو ن یخنده و بعد از ا ریشده بود که آقا جون زد ز یچطور  افمیدونم ق ینم

 دور شد.

  یگذاشتم و در حال فش یک  یزدم تند تند به سمت اتاق ساواش رفتم و لپ تاپش رو برداشتم و تو  ی حرص نفس نفس م از

 دادم شمارش و گرفتم اما جواب نداد.  ی فحشش م

 حرصم گرفت.  شتریب

 و از اتاقش خارج شدم.  دم یکش ی بلند  غیج

 کرد.  یم داشت با رادمان صحبت  نیماش   شهیبودن و آقا جون از ش   نیماش  ی و رادمهر تو  رادمان

 سمتشون رفتم.  به

 .نیدختر جان چمدونت و دادم بزارن تو ماش  نیجون رفت کنار و گفت: بش آقا

 کردم و گفتم:  بغلش

 . می گرد  یآقاجون زود بر م نیمراقب خودتون باش -

 خدا پشت و پناهنتون.  ن یشما هم دخترم بر-

 رفتم سوار شدم. ی به رادمان م ی که چشم غره ا یاومدم و در حال رون یبغلش ب از

 . میو به سمت چالوس حرکت کرد میخارج شد  اطیح از

 اِ مامان عکست -

 کرد.  ی بود اشاره م زون یماشن رادمان آو   یکه تو   یکیسر من هم سر رادمان به سمتش برگشت که به عکس کوچ هم

 گفتم.   عی بست سر خی بدنم
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 باش.  تیمراقب رانندگ ی د  یحواست کجاست رادمان االن به کشتنمون م-

 زدم خواستم جمعش کنم اما رادمهر زودت گفت:  ی ترس و استرس نفس نفس م از

 گه واسه ب...  یعکسه رو برداشته م  نیکنه مامان ا  یکار م یتو چ ش یعمو عکس مامانم پ-

 وسط حرفش.  دمیپر

 . ستیعکس مامان ن نیرادمهر جان ا-

 . هیگفت خاله رها ک ی گفتم خاله رها م یشد، م  ی گفتم خاله بهار که نم  یگفتم اگه م  ی م ی چ ییوا

 . ریبگ  یز یچ هی پارک کرد و گفت: من برم  ی و کنار  نیماش  رادمان

 کرده بود و شک کرده بود مطمعنم.  اخم

 به سمت رادمهر برگشتم. عیسر

 . میکرد ی م ی باز م یداشت ادته ینه رها  گه یجا قرار شد من اسمم بهار باشه د نیعکس و خودم گذاشتم ا نیرادمهر مامان ا-

 عکس واسه خاله رهاست. نیعمو بگو ا به

 رها که اسم توعه  ه؟ یمامان خاله رها ک-

 . ادیرادمان ن نمی نگاه کردم بب ه یدهنم و قورت دادم و  آب

 باشه؟  یبرتم شهر باز ی م ی ش  اگه برنده یگفتم که باز  ی نه مامان الک-

 و تکون داد و گفت:چشم مامان.  سرش 

 اومد.  ی خوراک لونینا ه ی بود و  یی که توش چا وانیبعد رادمان با دوتا ل  نیم چند 

 هارو به رادمهر.  یهارو به من داد و خوراک  وان یاز ل یکی

 تشکر کردم.  ازش 

 گفت:  رادمهر

 عمو اون عکس هم واسه خاله رهاست من فکر کردم برا مامان منِ  یمرس -
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 سرش و تکون داد و گفت: رادمان

 نوش جونت. -

 و روشن کرد و راه افتاد. نیماش 

 و از خدا خواستم کمکم کنه.  دمیکش  ینفس

 

   میوستی به جاده چالوس به بچه ها پ دهینرس 

 . می باهم حرکت کرد و

 خوردم.  یبودن و من فقط حرص م  یرادمهر مدام در حال شوخ رادمان

 جواب داد.  شی زنگ گوش  ی با صدا رادمان

 ی جان خوب  اسمنیسالم -

 رفتم.  یبه دلم چنگ انداخت براش چشم غره ا ی بد  یلیخ حسادت

 هام دست خودم نبود.  رفتار

 شدم.  یرادمان م   م یخودم رو گرفتم نباد تسل ی بگم اما جلو ی زیچ خواستم

 ذاشتم دوباره جونه بزنه.  ی م  د یعشقش و تو قلبم خاک کردم نبا شیپنج سال پ من

 کردم اصال بهش توجه نکنم.   یشدم و سع ره یخ رون یب به

 کرد.   یرو پل  یمکالمش ضبط و روشن کرد و آهنگ  انیاز پا بعد 

 دل از رضا بهرام بود.  آهنگ

 رادمهر اومد.   یدادم که صدا ه یتک  شهیو به ش  سرم

 یمامان-

 کرد.  ی تند اسم رو صدا م تند 
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 پشت نگاه کردم و گفتم:  به

 رادمهرم  ه یجانم چ-

 .نایرها ا  نیخوام برم تو ماش  یمن م -

 .ستادیو ا  د یچیجلومون پ نایا ایعرش  نیحرف و که زد ماش  نیا

 . میستادیهم ا ما

 .نییو زد پا نیماش   شهیبه سمتون اومد که رادمان ش  ایعرش 

 . رهیگ یدخترم بهونش و م  رمیم بچه ها اومدم آقا رادمهر و ازتون قرض بگ سال-

 رفت.  ایشد و با عرش   ادهیاز خدا خواسته پ رادمهر

 باز من موندم و رادمان.  و

 ور دل من؟   یبزار  یو سراغ ندار نیجز ا  ی قربونت برم کس ایخدا آخه

 شد. دهیدادم و چشم هام و بستم، فکرم به گذشته ها کش ه یتک نیماش   شهیبازم سرم و به ش  م،یراه افتاد دوباره 

 آوردم.  ایکه رادمهر و به دن ی روز

 ذهنم.  ی امکان نداشت تو  ی عنیبتونم از رادمان بچه دار بشم  ی روز  هی کنم  ی وقت فکر نم چیه

 دوشم برداشته شد. ی بچه ازش از رو هیحداقل عذاب وجدان داشتن  ستیبرادرم ن دمیکه فهم  یروز  ی ول

 که دوسش داشتم به شدت ازش متنفر بودم.   نیاون روزا با ا ادمه ی

  ی م ه یشدم و گر ی م ره یاز صبح تا شب به رادمهر خ ه، ی هفته بعدش کارم فقط شده بود گر ه یاومد تا  ایکه رادمهر به دن ی روز

 کردم. 

 زنده موندم فقط و فقط بخاطر رادمهر بود.  اگه

 . شیچند وقت پ نیتا هم نمشیوقت نتونستم بب  چیه گهیاما د  نمیاومدن تا رادمان و حداقل از دور بب یل یاون خ بعد 

 خب گذشت.  ی درست که نه ول ی تر از قبل شده بودم اما با کمک آقاجون و ساواش کم کم همه چ د یاون نا ام بعد 
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 رادمان 

خواستم زودتر تنها   یرادمهر بود و فقط م  ی حرف ها ریدرگ ی لیفکرم خ  الیو  یو پارک کردم جلو  نی و ماش  دمیکش  یق یعم نفس

 بفهمم. ی زیبتونم چ د یشم تا شا

 خوابِ.  دمیبهار و صدا کنم که د  خواستم

 من بود.  یرها  هیشب قای خواب هم دق یتو  یحت

 خورد.  یکه تکون  دمیو بوس  ش یشونیصورتش خم شدم و پ ی رو ناخوداگاه

 کنه.  ی باز داره بهم نگاه م ی با چشم ها دمیکه د دمیخودم اومدم و عقب کش به

 شدم. دایپ می د یکردم و با گفتن رس  یاخم

 آوردن.  ی م رون یها ب  نیها داشتن چمدوناشون رو از داخل صندق ماش  بچه

 گفتم:   یبلند  یصدا با

 رم بخوابم.  یمن خستم بچه ها م -

 رفتم.  ال یکه بدکن توجه به سمت وگفت   یز یچ ه ی ی ک هر

 گرفتم.  شی شدم و راه اتاقم و در پ وارد

 مارو آوردن.  نایشمال که ا ادیم  یسرد ک  یهوا  نیا ی دونم تو ینم

 اتاقم شدم و برق و روشن کردم.  وارد

 جا با رها بود.  نیکه اومدم ا  یبار نیآخر

 . دمیکش ی ق یانداختم و نفس عم  نییگلوم رو گرفت، سرم و پا بغض

 آوردم.  رونیپولم عکس رها رو ب فیک  یکردم و از تو   بمیج ی تخت نشستم و دستم رو تو ی رو

 شدم.  رهیخ بهش

 عشق من.  یجا بود  نیکاش االن ا-
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 نم؟ یامشب خوابت رو بب ه یشه   ی م یچ

 . یستیوقته که ن  یلیبره خ ادم یبکشم و  یق ینفس عم م،ینیب ی تو  چهیشونه هات، عطر تنت بپ یو بزارم رو  سرم

 دم.  یهستم که دارم از نبودنت جون م  ی تنها مقصرش هم من و

 کرد.   دنیاشکم شروع به بار یقطره ها  شه یهم مثل

 .ستین گه یشد که د  ی باورم م شتریبود که هر لحظه ب ی درد قلبم از عشق یکرد نه درد جسم ی درد م  قلبم

 آورد.  ی راه نفسم رو بند م ادش یسال گذشته بود اما هنوز اسمش و  پنج

 رو در آوردم.  میگوش 

 کردم.  ی م یشد خال یم  شترمیکه باعث حسرت ب  ییخودم رو با گوش دادن آهنگ ها شهیبود هم جالب

  ی رو م یالتماس کسگفت، و  یها و حسرت هاش  م  یمونیزد و از پش  یآورد، زار م   یکه تو خلوت کم م ی مرد بودم مرد ه ی من

 نبود.  ی کرد که حت

 قلبم زنده بود. ی فکردم و خودش تو ی تو ادش یگوشم،   یصداش تو شهیچشم هام بود هم ی جلو شه ینبود اما هم رها

رادمهر و بهار ضبط کرده بودم   یاز صحبت ها نیماش  یتو  یکه امروز پنهان  یصوت لیهام شدم که چشمم به فا یق یموس   وارد

 افتاد.

و بعد   نیحالت ضبط گذاشتم، انداختمش کف ماش  یرو رو  ی شدنم گوش  اده یکه رادمهر گفت اون عکس مادرِش قبل از پ نیا بعد 

 شدم.  ادهیپ

 نه.  ایشه  ی م رم یدستگ  ی زیچ نمیرو روش فشردم تا بب دستم

 

 ...نیمامان قرار شد ا رادمهر

 صفحه.  ی زد افتاد رو ی م آقاجون که داشت زنگ مقطع شد و اس  هوی صوت

 شد جوابش و ندم.  ی نم دمیکش  یق یعم نفس

 ن؟ یسالم آقا جون خوب-
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 ن؟ ید یرس  یتو خوب ی سالم پسر جان مرس -

 گفتم:   دمیکش ی خواب آلودم م یبه چشم ها یکه دست  ی تخت نشستم و در حال ی رو

 . مید یآره آقا جون رس -

 ؟ ی ندار یو بپرسم کار نی خوبه پسر جان زنگ زدم ا-

 بلند بهار اومد. غ یج یجوابش و بدم که صدا خواستم

 رادمهر -

 . دمیدو  اط یاز دستم افتاد و با عجله به سمت ح یگوش 

 کرد.  یم  ه ینشسته بود و گر نیزم رو

 خورد.  نیاز جاش بلند شد و به سمتم اومد و چند بار هم زم دنمید با

 گفت:   هی و گرفت و با گر رهنم یبهش رسوندم که پخودم و  منم

 . ستیرادمان، رادمان بچم ن-

 .ختنیبدنم ر یرو  ی خیآب  انگار

 بلند گفتم:  یصدا با

 ست؟ ین ی چ یعنی-

 اومدن گفتن: ی م رون یو سپهر که با نفس نفس از ب ایعرش 

 نبود.  رونمینبود، ب-

 زد.  غینشست و باز ج ن یزم ی رو بهار

 پسرم و بهم برگردون.  رمی گ  یو نم   یزی چ یجلو  گهیخدا نه غلط کردم اصال د ی وا-

 رفتم و سوار شدم.  نم یبه سمت ماش  یعصب

 افتم گفت:  ی که راه ب  نیو قبل از ا نیبلند شد، خودش و رسوند به ماش  بهار
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 .امیمنم م  سایوا سایوا-

 سوار شد.  عیسر

 بود.  ایسمت در المونیو  میباغ خارج شد  از

 هم براش نداشتم. ی لیگرفت و دل یرها رو از دست دادم داشت جونم و م دم یکه فهم ی اصال خوب نبود دردش مثل روز حالم

 کردم.   یکردم و به اطراف هم نگاه م  یم  یرانندگ

 .نیزم ر یانگار آب شده بود رفته بود ز مید یپرس  یم  یهر کس از

 شد. ی م می باعث خشم و ناراحت شتریب ن یکرد و ا ی م ه یفقط گر بهار

 گه.   یم  یزی لب چ ری کنه و ز ی م ه ی گر دمیانداختم که د  ینگاه بهش

 جمع شد. ی صندل یتو  شتر یکه ب دم یکش  ادیسرش فر ناخداگاه

 .رهیکم آب غوره بگ  گه یبس کن د-

 . دمیزدم باز داد کش ی که نفس نفس م  یدرحال

 ره؟  یکجا م  ینیبب  یکور بود  یعن ی یاز بچت مراقب کن  ی تون  ینم ی عرضه تو حت یب-

 و برداشته بود.  نیهقش کل ماش  هق

 . گهیاه خفه شو د-

 رادمهر االن کجا بود؟   ی عنیکردم آروم باشم،  یفرمون گذاشتم و سع  یو رو  سرم

 خورد.  ی باشه داشت مثل خوره مغزم و م ومدهیسرش ن یی فکر که بال نیا

 فرمون برداشتم.   یبهار سرم و از رو  یصدا با

 ت: با لکنت گف هی گر  ونیم

 کن. داش ی...پداش ی...پی...تو...تو...تور...تورو...خدا...پیعرضه ام...ول...ول  ی ...بی...من بیگ یراس...راست...راست م-

 سر و وضعش دلم به درد اومد. از
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 که اون جا بود رفتم.   یشدم و به سمت سوپر مارکت  اده یپ نیماش  از

 . دمیخر ک یو ک  وهیآب م هی

 نخورده بود.  یز یچ م یاومده بود یوقت  از

 ده.   یجواب نم دم یزنگ زدم که د اشاری به

 رو گرفتم که بعد از چندتا بوق جواب داد.  ایعرش  شماره

 نشد.  یخبر  ایعرش  ییکجا-

 .سیپل شی که رفته پ نیمثل ا رون یهم با شما زد ب اشاری. ستین میمن و سپهر همه جارو گشت نه

 .نیباشه بازم بهم خبر بد -

 ر سمت بهار و باز کردم. رفتم و د نیسمت ماش  به

 شدم.  رهی در نشستم و بهش خ  یجلو

 و به سمتش گرفتم.   کیو ک  وهیم آب

 . ینخورد  یزیبخور از صبح چ ر یبگ  نارویا ایب-

 بود سرش رو تکون داد.  رهی که به روبه روش خ ی حال در

 . یدنبالش بگرد یداشته باش  رو یبخور تا حداقل ن نارویا ایسخته ب یلیمنم خ  یدونم سخته برا   یم-

 نداشت گفت:  یکه تموم ییو با اشک ها د یسمتم چرخ به

 که عاشقانه دوسش داشتم و دارم.  ی از کس یادگاری ه ی منه  ز یرادمهر همه چ-

 بار حسادت کردم.  نیاول ی برا یعنی ومد، ی حرفش خوشم ن نیا از

 بود ادامه داد.  ره یکه بهم خ ی حال در

 کردم.  ی رادمان من بچم و با خون و دل بزرگ کردم، بخاطرش زنده موندم و زندگ-

 و با هق هق ادامه داد.  د یکش  یق یعم نفس
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 نشه من  دایکه پدر نداره چه سخته. اگه پ ی بزرگ کردن بچه ا یدون ی نم دم،یکش ی من چ ی دون ی تو نم-

 . هی گر  ریکامل نشده بود که زد ز حرفش

 بغلم.  یکه خودش و انداخت تو  دم یکش شیصورت اشک  به  ی سمتش رفتم و دست به

 باز نکردم.  یکس  چ یه یرها آغوشم رو برا  بعد 

 مکث دست هام و دور بدنش قفل کردم.  قه ی چند دق بعد 

 ممکن بود.  ر یغ گهید ن یداد ا  یرها رو م   یبو قایشد دق  ی نم باورم

 شد. ی مگه م اصال

 زده بود.  خشکم

 من بود.  یرها نیا د یشا

 آخه.  ی اسمش بهار بود اسم رادمهرم توش بود، ول دمی نه، مگه شناسنامش و ند  اما

 رها سفت بغلش کردم.  اد یبه  زا یچ نیفکر کردن به ا بدون

 دختر.  نیا  یشده بود اونم جلو  یاشک هام جار یدونم ک   ینم یحت

 خوابه. دم یخواستم عقب بکشم که د لم یزنگ موبا یصدا با

 و جواب دادم.  لم یموبا  خوابوندمش و ی صندل یرو  آروم 

 .اشاریشده  یخبر-

 اونجا. اد یاونه داره م ش یزنگ زد گفت رادمهر پ ی کیخونه رادمان  نییایب-

 ؟ یک-

 . نییایدونم فقط ب ینم-

 شده بود.   داریشدم، بهار ب نیماش  سوار

 شده.  یزیچ-
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 کردم گفتم:  یو روشن م  نیکه ماش  ی حال در

 . ید یفکر کردم خواب-

 شد.  رهیبه رو به رو خ بازم

 تونم بخوابم.  یبدون بچم مگه م-

 روندم.   الی تمام سرعت به سمت و با

 رادمان -

 بله؟ -

 . رمی گ ی سرنوشت و نم یجلو  گهیشه د دایاگه رادمهرم پ-

 تعجب گفتم:  با

 ؟ ی چ یعنی-

 . دمینشن یجواب چیه اما

 بود نه جاش. یوقت کنجکاو   نه

 .می بود الی و ی بعد جلو نیم یس 

 

 رها

 

 شدم. اده یبود که پ نستادهیدرست وا  نیماش  هنوز

 هم بعد چند لحظه خودش رو بهم رسوند. رادمان

 . دمیشدم و داد کش وارد

 کو، بچم کو. -
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 از جاشون بلند شدن.  همه

 من بود.  شیپ-

 اومد برگشتم. ی که از پشت سرم م  یا به ی غر یسمت صدا به

 هم، هم زمان با من برگشت. رادمان

 هزار بود.  یهام اندازه توپ گرد شده بود و ضربان قلبم رو  چشم

 جلو رفت و گفت: یکم  رادمان

 ! نیحس ریام-

 تکلمم رو از دست داده بودم.  قدرت

 به سمتم اومد.  ه ی متوجه به بق بدون

 بودن.  رهیبا اشک به ما خ لدایو  اشاریسرش  پشت

 شد. یاشک هاش جار  د یکه رس  بهم

 و زمزمه کرد.  د یبه صورتم کش یدست

 گناه من.  ی دخترک ب-

 بودم.   رهیبهش خ فقط 

 .دمی رو به خاطر اشتباهاتش زجر کش میکه کل زندگ  ی پدر به

 چشم هام کردن.  یشروع به رژه رفتن جلو  میچند سالِ سختِ زندگ نیا همه

 .دمیبغلم کنه که عقب کش خواست

 به من دست نزن. -

 انداخت. نییکرد سرش رو پا  یاشکش رو پاک م  یکه قطره ها   یدرحال

 .دمیکش  ادیفر
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 . دمیکش  یبخاطر تو چ ی دون  یم  ؟ی چرا اومد -

 . ادیمن از باباش بدم م ی داره ها ول ی عنیبابا نداره،  ی د یبچم و د-

 دم یکش ادیباز فر هی گر  ونی زدم م ی ا قهقه 

 ها؟  ی کجا بود-

 رادمان اشاره کردم و گفتم: به

 انتقام تو رو از من گرفت.  ن یا یوقت ی کجا بود-

 زدم.  غ یاشاره کردم و بلند تر ج ایعرش  به

 . رونیو مادرش منو بخاطر تو از خونشون انداختن ب ن یا یوقت ی کجا بود-

 بودن.  یتو شوک بزرگ همه

 اومد سمتم و اسمم و صدا زد.  ه یاز اتاقا با گر ی کی یاز تو  رادمهر

 شدم و گفتم:  رهیخ بهش

 نکن.  ه یرادمهر مامان گر-

 جا خشکش زده بود اشاره کردم و گفتم: هی به رادمان که  باز

  ایپشتت باشه ب یبار دوستت مسخرت کرد گفت تو بابا ندار هی  ادته یبابام کجاست،  ی گفت یم  یکرد   یم  هی گر شه یهم ادته ی-

 بابات.  نمیپسرم ا

 خارج شدم. الیحرفم با سرعت از و  انیپا بعد 

 رادمان برخورد کردم.  نهیشد و به س  دهیرفتم که دستم به شدت از پشت کش ایسمت در به

 زد.  اد یو با دست هاش گرفت و فر  صورتم

 ؟ یگفت   یتو اون جا چ-

 زدم و گفتم:  یپوزخند 
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 محتشم ممکنِ غرورت بشکنه.   ینکن آقا هی گر-

 ساحل افتادم.  یشن ها ی گوشم خوابوند که رو  یتو  ی محکم یلیس 

 د یکش  ادیفر

 خفه شو -

 قلبش.   یدستش رو کوبند رو   خت یر ی که اشک م  یدرحال

 دم؟ یکش ی من چ  یدون  یم  ،ی بخوا ح یتوض ینموند   یشدم، تو حت یمردم و زنده م  یمن پنج سال هر روز م -

 گفت: ی آروم تر یا صدازانو زد و ب  نیزم ی رو

 بودم.  یبستر  یروان   مارستانیچند وقت تو ب یدون   یم-

 د یکش اد یفر بازم

 . یکن  غ یچطور دلت اومد رها، چطور دلت اومد خودت و ازم در -

 . ختمی ر یشده بودم و اشک م  رهیصدا بهش خ یب

 ؟ یبچم و ازم دور نگه دار ی چطور تونست-

 بودن.  ره یبهمون خ یاومده بودن و با شوک و ناباور  رونیب بقبه 

 شد گفت:   یکه بلند م  یدرحال  رادمان

 . میاما نبود میکنار هم باش  م یتونست ی که م  یی بخشمت بخاطر تمام لحظه ها یبخشمت رها، نم ینم-

 انداخت و گفت: یرادمهر نگاه به

 بخشمت.  ینم-

 بعد با سرعت از اونجا دور شد. و

 شد و رفت.  نشیسوار ماش  ی و اما اون بدون توجه به کس  دنبالش رفت سپهر
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 شد و کنارم نشست. کم ینزد لدای

 بودن.  ره یهنوز ناباور بهم خ اشاریو  ایعرش 

 ! ؟ییتو رها  یعنی-

 کردن.  یم  ه ی بود و باهم گر ستادهیرادمهر نگاه کردم که کنار رها ا به

 .دنیفهم ی م  یبچه ها چ نیا

 صورتش و از نظر گذروندم.  یاشک یانداختم و با چشم ها ینگاه لدای به

 شدم.  رهیکه مربوط به ساواش بود به رو به رو خ ی شده گفتن یچ یصدا با

 که آغوشش و باز کرد و سفت بغلم کرد.  دمیجام بلند شدم و به سمتش دو از

 شده خواهر قشنگم؟  یچ-

 کردم.   یم  هی گفتم و فقط گر ی نم یزیچ

 م و بهش نگاه کردم. اومد  رون یبغلش ب از

 . میبر ایب-

 به راه افتادم.  هی هم بدون توجه به بق بعد 

 . دمینفهم ی زیچ گه یو رفت و د یاهیقدم و برنداشته بودم که چشم هام س  نیاول هنوز

 

 اشاری

 

 . دمیبه صورتش کش یدست

 بود.  ومدهیهاش و بسته بود و هنوز بهوش ن چشم

 خوشحال بودم که رها زندس هم ناراحت. هم
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 بهمون دروغ گفت؟!  چرا

 . دمیرو بوس  شیشونیپ

 و رادمهر اومدن داخل. ایبعد عرش  یدر اومد و لحظه ا  یصدا

 رها. ش ینشست پ هی به سمتم اومد و با گر رادمهر

 قربونت بشه، مامان فقط خوابه.  یی دا ی کن  یم  هی چرا گر-

 یی دا-

 کردم گفتم:   یکه اشک هاش و پاک م  ی حال در

 یی جون دا-

 نشست کنار تخت رها. نیغمگ  ایعرش 

 جون بابامه.  ی مامان گفت راد-

 و گفتم:  دمیکش  یق یعم نفس

 جون مامانت راست گفته.  ییاره دا-

 . د یهاش و پاک کرد و رفت کنار رها دراز کش اشک

 .دمیبچه خند  نیا ی رفتار ها به

 اتفاقات منم.  نیمقصر همه ا-

 بود ادامه داد.  ره ی که به رها خ یانداختم، درحال ینگاه ایعرش  به

 . رونیاگه اون روز از خونه ننداخته بودمش ب-

 .نییرو پاک کرد و سرش و انداخت پا اشکش

 دادم و گفتم:  رون یرو کالفه ب  نفسم

 ؟ یاز رادمان خبر ندار-
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 زنگ زدم جواب نداد اما بعدش اس ام اس داد گفت رفته تهران.  ی هر چ-

 لب گفتم:  ریز

 خوبه -

 اشاریچطور به مامان بگم -

 هام و فشار دادم و گفتم: قهیشق

 دونم چطور به مامانم بگم بابا برگشته.   یدونم منم نم ینم-

 گم.  ی خودم بهش م-

 . ستادهیبابا تو چهار چوب در ا دمیکه د  م یسمت در برگشت به

 داخل و گفت:  اومد 

 خوام با دخترم تنها باشم. یم  رونیب د یشه بر یم-

 شدم.  رهیبهش خ  ی حرف چیلحظه بدون ه چند 

 باشه! لکسیتونست انقدر ر یم  چطور

 . رمینزدم به رادمهر که خوابش برده بود نگاه کردم و خواستم بغلش بگ  یحرف

 بزار بمونه. -

 . میاز اتاق خارج شد  ایبهش نگاه کردم و بعد از تکون دادن سرم همراه با عرش  باز

 خودش و بهمون رسوند و گفت:  سپهر

 شده؟  یچ-

 کجان؟  هی هنوز خوابه بق یچیه-

 کنن ساواشم رفته دنبال شراره.   یدارن ناهار درست م  نیلیو آ لدای-

 و تکون دادم.  سرم
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 گفت:  ایعرش 

 پس رها کو. -

 از داخل آشپرخونه اومد.  ن یلیبلند آ یصدا

 . د یخوند خواب ییخواهر زادت براش الال زمیعز-

 خندشون اومد. یهم صدا بعد 

 مبل نشستم.   یزدم و رو  یکیکوچ لبخند 

 کرد.   یه منگا ایهمش به من و عرش  سپهر

 فکر بود.  یتو  قینگاه انداختم عم هی  ایعرش  به

 به سپهر نگاه کردم.  باز

 ؟ ید ید ونه یدکتر د   هیچ-

 و گفت:  د یکش ششیبه ته ر یدست

 دونن با خودشون چند چندن. یکه نم نم یب ی االن دارم دوتا افسرده م یول نیکه بود   ونهید-

 که گفت: دم یکش ی کالفه ا پوف

 . ید ید-

 رها

 

 دادم.  رون یتخت نشستم و نفسم و کالفه ب ی رو

 تهران.  م یگذشت و برگشته بود  یروز از اون اتفاق م  دو

 ! ؟یآخه چطور ی گفت ببخشمش ول  دم،یسرم د یروز که بهوش اومدم بابا رو باال اون

 فکر کرده بودم.  یلیخ
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 اون روزش افتادم.  یحرف ها ادی

 

 ش« یبگ به دو روز پ »فلش

 

 اما مجبور شدم. می ازدواج کن میخواست ی م رها، ممن مادرت و دوست داشت-

 کارو کردم.  نیا نی هم یحال معصومه رو داشته باشم برا  نیخواستم با ا یم

 دونستم برادرم گناه من و به گردن گرفته.  ی نم یدونستم باردار، من حت  ی برگشت تهران نم ی وقت

 و ادامه داد.  نییو انداخت پا سرش 

 افته.  ی اتفاقا ب نیدادم ا  یدونستم اجازه نم ی اگه م-

 رفتم.  ن یهم یاون روم نشد برگردم به اون خونه برا بعد 

 .ش یچند سال پ نیدونستم از معصومه بچه دارم تا هم ینم

 .یشد  د یکردم دوباره ناپد  داتیتا پ اما

 داغ دارم رها. من

 کنار تخت گذاشت.  زیم  یکاغذ رو ه یجاش بلند شد و  از

 .یدون  ی هست که نم زایچ یلیبهم زنگ بزن خ  یپدرت و ببخش ی تون ی م ی اش فکر کن رها هر وقت فکر کرددرباره -

 بعد رفت.  و

 اومدم و به ساعت نگاه کردم.  رون ی فکر ب از

 رفتم مهد دنبال رادمهر. یم د یبا

 زدم.  رون یاز خونه ب یرنگ و شال و شلوار مشک ی پالتو زرشک هی دنیسمت کمدم رفتم و بعد پوش  به

 سرد.  ی لیماه بود و هوا خ اسفند 
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 شدم و به سمت مهد روندم.  نمیماش  سوار

 شدم و به سمت مهد پا تند کردم.  ادهیپ دم،یبعد رس  نیم یس 

 مدرسه به سمتم اومد و گفت:  داریسر

 رادمهر باشه.کردم رادمان خان همسر شما و پدر    یسالم خانوم محتشم من فکر نم-

 گفتم:   متعجب

 ! ؟یچ-

 کرد.   د ییآقا رادمان اومدن دنبال رادمهر جان، گفتن پدرش هستن رادمهر جانم تا-

 .دمیکش  ادیفر

 کنه؟  دش ییمثل رادمهر تا ی کیاگه بچه کوچ یحت  د یباور کن د یشما با یِبگه پدر فالن ی هر ک ی چ یعنی-

 خانون شناسنامه رو هم نشون دادن. -

 شناسنامه چطور.  یوا

 شماره رادمان و گرفتم که جواب داد.  عیسر

 بله -

 هان؟  ی بچه من و کجا برد-

 بچه، بچه منم هست.  نی. امی با هم بر ریترمز بگ -

 

 کنم رادمان.   یم تیخونه واگرنه ازت شکا اریزود باش رادمهرو ب ستیاون بچه تو ن-

 اومد.  ش یقهقه عصب یصدا

 . رمیباش که پسرم و ازت بگ  یشناسنامم هست، منتظر روز  ی کردم، اسم رادمهر تو تیازت شکا روزیخانوم من د ید یجنب رید-

 .نییپرتگاه بلند پرت شدم پا هی  ی از رو انگار
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 از دستم افتاد.  ی افتادم و گوش  نیزم ی رو

 . رهیخواست پسرم و ازم بگ  ی شد م ی نم باورم

 کنم.   یخواهش م  ایخدا نه

 نفر به سمتم اومدن. چند 

 خانوم حالتون خوبه. -

 شدم.  نمیهام و مشت کردم و از جام بلند شدم، سوار ماش  دست

 کردم.  یم  یسرعت رانندگ  نیو با آخر ختم ی ر یم اشک

 

 ساواش

 

 شدم. ره یتختم نشستم و بهش خ ی رو کالفه

 نکن ساحل ه یبسه گر-

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 عاشق و دلبستت شم. ی طور ن یا یکرد ی کار ه یتو    م،ی تو زندگ یساواش اومد  ی نامرد یلیخ-

 زد و گفت:  یموهاش چنگ  به

 م؟ یازدواج کن  میتون  ی نم یگ  یحاال م-

 دست هام گرفتم و گفتم:   یو تو  سرم

 بس کن ساحل.-

 جاش بلند شد و انگشت اشارش رو گرفت به سمتم.  از

 که مرده.  ییدونم کل فکر و ذکر تو بهار  ین فکر نکن هر چند مبه م گه ید-
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 سمت در رفت و قبل خارج شدن گفت:  به

 که مرده.   یبه فکر عشقشه، اونم کس شه یعشقم هم نمیتونم بب   یکه نم  د یخوام ازدواج کنم ساواش ببخش یمن م -

 جام بلند شدم و دنبالش رفتم. از

 ساحل. نم یبب سایوا-

 سمتم برگشت و گفت:  به

 ؟ ی خوا یم  ی چ هیچ-

 باشه که من کامال اون و فراموش کردم.  ی خوام روز ازدواجمون روز  یبهم فرصت بده م  گهید  کمی-

 اشک هاش و پاک کرد و گفت:-

 خوام.  یمن باز تورو م ی اگه تا آخر عمرتم اون و بخوا یدوست دارم، ساواش حت   یلیکه خ یدون   یم-

 انداختم. نییخجالت سرم و پا از

 روش زدم.  یدستم گرفتم و بوسه ا  ی رو تو فشی ضر د یسف دست

 کنم ساحل.   یجبران م -

 زد و از اون جا دور شد. یاشک لبخند  ونیم

 . دمیدو ییرایزد به سمت پذ   یرها که آقا جون و من و صدا م غ یج یصدا با

 شده رها  یچ-

 اومد. رونیزمان آقا جون از اتاق مطالعه اش ب هم

 رادمان -

 شده دختر جان  یچ-

 آقا جون رادمان رادمهر و برداشته برده  ی وا-

 : گفتم
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 خب پدرشه رها -

 کرد و گفت:   یهق هق -

 کار کنم.  ی حاال چ رمیم یمن م  ره،یخواد بچم و بگ  یکرده م تیبهم گفت ازم شکا-

 نشست گفت: یاز مبل ها م یک ی یکه رو  یآقاجون در حال -

 کرده   خود یب-

 به من اشاره کرد.  بعد 

 .نمی بب اریرو بردار ب ی اون گوش -

 

 رادمان 

 گذاشتم و گفتم:   نیتوپ و زم  میزنگ گوش  یبا صدا 

 . امیکن تا ب  یبابا قربونت بره خودت باز-

 ییباشه بابا-

 رو جواب دادم.  میزدم و گوش   یلبخند 

 ن؟ یسالم آقاجون خوب -

 ه؟ یچه رفتار نیتو چطه رادمان ا-

 نرفته رها پنج ساله بچم و ازم گرفته که  ادتون یآقاجون -

 حالم و بفهمه.   یکم د یتا شا  رمیخوام پنج سال رادمهرو ازش بگ  یم  منم

 اومد. یرها از پشت گوش  یصدا

 در کاره.  یبچه ا  یحت ی دونست ی تو نم-

 و گفتم:  دمیخند 
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هزار بار مردم و زنده   یبراش مهم نبود روز  ی که حت ی خون و دل خوردم واسه کس مارستانیت ی دونستم اما دوسال تو  یآره نم-

 برگشت خودش و پنهان کرد.  یشدم اما اون وقت

 آقا جون.  یهق هقش اومد و بعد صدا یصدا

 هم رها. ی پسر جان هم تو بد کرد  م یحلش کن ایرادمان جان ب-

 حرفم هستم. یآقا جون من پا-

 خداحافظ  تنمیب ی جا م نیا ایپاشو ب-

 بگم اما قطع شده بود.  ی زیچ خواستم

 زدم و باز به سمت رادمهر رفتم.   یلبخند 

 . رهی گ  ینقشمون داره م م یآماده ش  م یبر ایتوله من چطوره؟ ب-

 بغلم.  د یو پر د یخند 

 .ییبابا م یپس بزن بر-

 خودم باهوش بودا نیپسرم ع-

 خنده.  ر یحرفم خندم گرفت که رادمهرم زد ز نیا از

 

 رها

 متر کردن حال بودم که ساواش گفت:  درحال

 . نیبش ایخوره بچه رو ب یرها، باباشه نم یکرد   ونمید ی وا-

 ره.  ی ور م شیمبل و داره با گوش   یلم داده رو  دم ینگاه کردم که د بهش

 به راه رفتن کردم. سمت به اون سمت شروع  نیو دوباره از ا دم یکش ی کالفه ا پوف

 زد.  یلبخند م  یخوند و کاه ی جون داشت روزنامه م آقا
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 .لکسنیچرا انقدر ر نا یدونم ا ینم

 و گفتم:  دمی از جا پر فونیزنگ آ یصدا با

 اومدن. -

 و با دو خودم و به در رسوندم.   رونیاز عمارت زدم ب فون یتوجه به آ بدون

 .دمی رو د  هی با باز کردن در رق اما

 لب گفت:  ریبود ز رهیبهم خ یاشک یکه با چشم ها ی حال در

 رها-

 قدم به عقب برداشتم و دوباره به سمت عمارت پا تند کردم.  چند 

 در حال انجام کاراشون بودن.  ال یخ یکه شدم آقاجون و ساواش هم چنان ب  وارد

 . دنیو که هر دو از جا پر  دمیکش  غی ج کالفه

 جا بره  نیاز ا نیبگ -

 و به سمت اتاقم پا تند کردم.   ختمیموهام و بهم رها   ونهید نیع بعدش 

 . دمیهم کوب   یشدم و در و محکم رو  وارد

 تختم نشستم و شروع به اس ام اس دادن به رادمان شدم. ی رو

 ؟ید یفهم  یاریم  یدار  یاالن بچه مو بر م  نیهم-

 لحظه جوابش اومد.  همون

 . ینیرادمهر و بب یتون  ی نم گهید واگرنه  یمن خواستم انجام بد   یدختر خوب هر چ  هی بهتره مثل -

 . می تو عمارت االنم

 تخت و از اتاق خارج شدم. ی و انداختم رو  یگوش 

 زنه.  ی مبل نشسته و ساواش هم داره باهاش حرف م   یرو  ه یرق  دمیسمت حال رفتم که د به
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 بچم کو -

 باال انداخت و به اتاق اقاجون اشاره کرد.  ییابرو ساواش 

 کنن.  ی با باباش و آقاجون تو اتاق دارن صحبت م-

 بچمه.  یغضب بابا ر یدونستم اون م ی انگار من نم د یکش  یطور  ه یو  باباش 

 رفتم و خواستم برم داخل اتاق که باز صداش اومد. ی ظیچشم غره غل بهش

 نره داخل ی آقاجون گفت کس-

 . دنیخانواده دارن من و حرص م  ن یکردم کل ا  یس مشد ح زونیآو لبام

 خونه.  ی شروع کردم به راه رفتن تو دوباره 

 رها جان-

 نگاه کردم که گفت:  هی اخم به رق با

 م؟ ی شه صحبت کن یم-

 بگم که ساواش با چشم اشاره کرد که قبول کنم. ی زیچ خواستم

 مبل رو به روش نشستم و گفتم:    یو تکون دادم و رفتم سمتش، رو  سرم

 بله -

 .نیو با هم  د یکردم تو و رادمان خواهر برادر ی شدم، همسرم و از دست دادم و بعدش فکر م تیاذ  ی لیقبول کن من خ نیبب-

 و ادامه داد. د یکش  یق یعم نفس

  انتیبهت خ ی کن  که فکر نیا ایچه سخته   یکه عاشقش  یبزرگ کردن بچه بدون پدرش اونم کس ی دون  یتو خودت خوب م -

 کرده. 

 .ختی ر ینگاه کردم داشت اشک م بهش

 تونستم فراموش کنم و ببخشمش؟! یم  ی عنیبه گردنم داشت،  یحق مادر نایحق با اون بود، با همه ا د یکردم، شا ی م درکش 
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 جاش بلند شد و گفت: از

 مامان.  یهستم که دوباره بهم بگ  ی لطفا فکراتو بکن مشتاقانه منتظر روز-

 حرفش چشم هام پر از اشک شد. نیا از

 اونجارو ترک کرد.  یاشک یتکون داد و با چشم ها  یسر

 بدرقه دنبالش رفت. یتکون داد و برا  یهم با تاسف سر  ساواش 

 . دمیکش یقیو نفس عم نییو انداختم پا سرم

 کردم؟   یکار م یچ د یبا

 

 خورد سرم بلند کردم.  ی م  نیزم ی آقا جون که رو یعصا یصدا با

 گذاشت. ن یزم ی که رادمهر و بغل داشت، به سمتم اومد و رادمهر و رو ی در حال  رادمان

 به سمتم اومد که محکم بغلش کردم و صورتش و غرق بوسه کردم.  ع یسر پسرم

 آقا جون اومد. یصدا

 رادمان برات شرط داره رها. -

 زدم.  ی انداختم و پوزخند  یبه رادمان نگاه نه یجام بلند شدم ک دست به س  از

 اونوقت؟  ی چه شرط-

 و گفت:  ستادیبا اخم رو به روم ا رادمان

 . یکن  یتو با من ازدواج م -

 کردم و گفتم:  ی عصب خنده

 پنبه دانه حضرت آقا. ند ی! شتر در خواب بیچ-

 زد و گفت:  یپوزخند 
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 که رادمهر بدون مادر بزرگ نشه.  ی فکر کن  نیبه ا ی مسخره باز  یبهتر به جا-

 ! دمیقول تشن م یمن بچم و به تو   یفکر کرد  بدون پدر؟ م یبگ  ستیبهتر ن-

 پشت کرد و ازم دور شد.  بهم

 و دستش و تکون داد.  ستادیجاش ا سر

 جا تموم شد. نیکار ما ا ییبابا م یبر ایب-

 حرفش رادمهر به سمتش رفت و باهاش همراه شد. نیا با

 از تعجب باز مونده بود.  دهنم

 شد رادمهر با رادمان بره.  ی نم باورم

 . د یکش ششیبه ته ر یو دست  د یخند  زیمن ر دن یلحظه ساواش وارد شد و با د همون

 و رادمان از کنارش رد شدن و با خنده گفتن:  رادمهر

 یی دا یخداحافظ آقا-

 دستش.  ی توکه از عمارت خارج شدن ساواش به سمتم اومد و چونم و گرفت   نیهم

 گما ببندش مگس نره توش.  یم-

 خنده.  ر یبلند زد ز بعد 

 اومد. یخونم در نم ی زد یم  کارد

 . دنیکه آقاجون و ساواش خند  دم یکش غ یحرص ج ی موهام و چنگ زدم و چند با پشت سر هم از رو شه یهم مثل

 مبل نشستم و به فکر فرو رفتم.  ی رو

 بودن.  دهیمن نقشه کش  هی آقا جون و ساواش بر عل ی کردم؟ پسرم و باباش و حت  یکار م  یچ د یبا حاال

 خندن. ی دارن بهم م  دمیبهشون نگاه کردم که د  یچشم ریز

 جام بلند شدم و گفتم:  از
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 شه فکر کرد.  ی نم یطور  ن ینه ا-

 باال انداختم و به سمت اتاقم رفتم.  ییابرو

 از نبود رادمهر داشتم. یحس بد  هی

 نشستم.  نیزم  یبار رو  ن یقلبم گذاشتم ا ی رو یدست

 وار عاشق رادمانم.   وانهیقبول داشتم که هنوز د خودمم 

 شدم. ره ی خ رونیدلم جمع کردم، سرم و روشون گذاشتم و از پنجره اتاق به ب یو زانو هام و تو  دمیکش  یق یعم نفس

 رو.  ا یو عرش   هی رق ی بهتر بود ببخشم، رادمان و، بابا و حت د یشا

 سراغم! ومده ی چند روزه ن نیتو ا  ایجالب بود که چرا عرش  برام

 

 آوردم.  رون یب کمیلباس دو ت بیو از ج  میدادم و گوش   رونیرو آه مانند ب نفسم

 کردم.  ک یاسم بابا کل یشدم و رو  نم یمخاطب  وارد

 نوشتم.  براش 

 .«نمتیبی عمارت م ی خوام همه حرف هارو اونم بشنوه. فردا تو ی م ،ی دونه برگشت ی آقاجون هنوز نم نمت، یخوام بب یم  »سالم

 .اشاریو به   ایبه عرش  هی بار به گذشته فکر کردم به خودم به رق نیپاهام ا یسرم و گذاشتم رو  باز

 همون حالت خوابم برد.  ی فکر کردم که تو انقدر

 تختم بودم.  ی شدم رو داریکه ب صبح

 زدم که کار ساواش. حدس 

 انداختم. ینگاه م یساعت گوش  به

 هفت صبح بود.  ساعت

 باشم! دهیشد انقدر خواب ی نم باورم



 اشتباه عشق یفصل دوم ردپا

129 
 

 جا. ن یا ادیفرستادم که امروز ب  یامیرقبه پ  یتختم بلند شدم برا  یرو  از

 بابا رو بشنوه.  ی حق اونم بود که حرف ها راستش

 شدم و شروع به شستن دست و صورتم کردم.  یبهداشت سیسرو وارد

 به خودم زدم و از اتاق خارج شدم.  یلبخند  نه یتو آ دم، یلباس مناسب پوش  ه یاومدم و  رون ی کارم ب انیپا بعد 

 

 رادمان 

 ام بود.  نه یس  یو سرش رو   دهیهام آروم باز کردم، رادمهر کنارم خواب چشم

 زدم.   یصحنه لبخند گشاد نیا از

 جا فقط رها رو کم داشت. نیا

و از   دمیپوش  یرنگ  ی شرت مشک ی نشه از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم ت داریکه رادمهر ب  یبعد طور نیم چند 

 اتاق خارج شدم. 

 دکور خونه.  ر ییدو روز کارگر گرفته بودم واسه تغ نیا ی تو

 . ییاز طال ی شده بود با مخلوت د یسف ی چ همه

 خودش باشه.  قه ی تاق رادمهر که دوست داشتم به سلمونده بود ا فقط 

 کنم.  دار یصبحانه رو آماده کردم و رفتم پسر خوشگلم و ب ع یسر نیهم ی برا انیهشت قرار بود کارگرا ب  ساعت

 . دمیرنگ و کنار کش ییطال یاتاق شدم و پرده ها  وارد

 شه.  داریخواد ب یپسرِ باباش نم-

 گفت:   یگرفته ا  یخورد و با صدا یون تخت کنارش انداختم که تک ی و رو  خودم

 بخوابم.  گهید  کمیجون بزار  ی راد-

 تخت بلند شدم و گفتم: یرو  از
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 خواد.  ینم د یجد  ی نایو ماش   د یگم پسرم اتاق جد   یم  ان،یکارگرا ن گمی باشه پس آقا رادمهر منم م-

 تخت نشست و گفت:  ی جت رو نیحرفم ع نیا با

 . ریصبح بخ ییسالم بابا-

 براش ضعف رفت.  دلم 

 تونستم چلوندمش.  یکه م ییبه سمتش رفتم، بغلش کردم و تا جا  یحرکت ناگهان هی  تو

 . یمامانت نیع قای توله دق-

 جون.  ی راد یآخ لهم کرد -

 شدم گفتم:  ی که از اتاق خارج م ی ولش کردم و در حال دنشیبوس   یکل بعد 

 که صبحونه آمادس.  ایزود باش ب-

 

  رها

 

 حکم فرما بود. ی و بابا اومده بودن و سکوت وحشت ناک ه یرق

 شوک بود.  یدوباره پسرش تو   دنیجون هنوز از د آقا

 هم اومده بودن.  اشاریو   ایعرش  ی خبر خودشو رسونده بود و حت دنیبا شن عمه

 انداختم و گفتم:  یبابا نگاه به

 ؟ یشروع کن  یخوا ینم -

 گفت: اشاریو رو به  د یرنگش کش د یسف ی شایبه ر یدست

 بشکنه.  نیاز ا شتری خوام دلش ب ینم ی اوردیخوب شد که مادرت و ن یلیخ-

 و ادامه داد. د یکش  یق یعم نفس
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 دوست داشتم.   یلیخب من معصومه رو خ-

 آشنا شدم. د یبه اسم جمش ی که اونجا با فرد  نیتا ا م یازدواج هم گذاشته بود قرار

 قبول کردم.  لی داد منم با کمال مکارخونه اش رو   ی کار تو شنهادیپ بهم

 . میخوش برگرد یبا معصومه با خبرا  میخواست یو گذشت م گذشت

 خراب شد. یهمه چ هوی اما

 بدن انسانِ یواسه قاچاق اعضا ییکنم به ظاهر کارخونس و در اصل جا  ی که کار م یی اونجا دمیفهم

خودش و تو خونه   دهیمن و با معصومه د  ی از من خوشش اومده بودِ و وقت د یخواهر جمش دمیدادم چند وقت بعدش فهم استعفا

 کرده.  یزندان

کار   شیکنه که انگار تمام کثافت کارا یجعل مدرک م  یکرد گفت اگه با خواهرش ازدواج نکنم طور  د یتهد  ی اومد و کل د یجمش

 من بوده. 

 گه.  ی راست م دمیفهم  یی ل برد واسه بازجواومد و من و بخاطر اتهام قت سینگرفتم اما بعد ها که پل ی جد  اول

 شدم قبول کنم.  مجبور 

 . میخونده بود تی محرم  غهیص یعن ی می موقع با معصومه ازدواج کرده بود اون

 شد مجبورش کردم باهام باشه.  یهر طور  نیهم یخواستم از دستش بدم برا ینم

دونستم محمد قرار گناه من و    ینم یحت  ا یازدواج کردم، روحمم خبر نداشت که معصومه حامله اس  د یکه با خواهر جمش ی وقت

 . رهیبه گردن بگ 

 که خبر مرگ محمد اومد.  دم یفهم یها رو وقت  نیا همه

 .اوردم یکرد آخرشم طاقت ن یم   ونمی وجدان داشت د عذاب

 نکنن.  دامیکه پ ییزدم رفتم جا  شیآت دویکه نصف شب کارخونه جمش نیا بعد 

 خواهرش نداره. یبه خواهر و بچه ها  ی کار د یدونستم جمش یم

 انداخت و ادامه داد.  ینگاه اشاریبه  بابا
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 بود.  شتری خانوادم ب ت یامن ی طور نیا-

 زدم و از دور مراقبتون بودم.  یروز بهتون سر م  هر

 .رانیا ی تو برگشت اشاریکه؛  نیا تا

 دنبالت اومدم.   منم

برخوردم اون پر از خشم و   د یبه جمش یروز به طور اتفاق   هی ، اما  نِیکردم رها بچه محمد حس ی فکر م  دمتید ی که با رها م اوال

 انتقام بود. 

 کرده.  دایدونستم چطور من و پ ینم

  یاما وقتگه  ی رو م لدایکشه. اولش فکر کردم   ینکنم دخترم و م  یدو ماه بعدش بهم زنگ زد و گفت اگه باهاش همکار قا یدق

 من از معصومه دوتا دختر داشتم.  دمیرفتم اون جا فهم

 انداخت. ینگاه اشاریکرد به من و  ی که اشک هاش و پاک م یدرحال بابا

 کشن.  یچشم هات م ی بچت و جلو ین یسخته بب  یل یخ د یدون  ین-

 دوتا دختر دارم که بهار کشته شد.  دمیفهم  یوقت من

 که کنار بابام نشسته بود بغلش کرد و گفت:  اشاری

 . یبگ  یزی چ گه یخواد د ی بسه بابا نم-

 بغض دارش گفت: یبا صدا بابا

 مونده.  زیچ ه ی نه هنوز -

 . ششیشد و اشاره کرد برم پ ره یمن خ به

 جام بلند شدم و خودم بهش رسوندم.  از

 و گفت:   د یبه موهام کش یپاش نشستم که دست  یجلو

 . یچشم هاش کشته شده تو بود  یکه جلو  ی رد کسک  یرادمان فکر م-

 هوشش کنن.  ی که مجبور شدن با اصلحه ب  یها شده بود طور  ونهید نی ع قایکرد دق   یباور نم یحت  دم یاون روز دردش رو د من
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 . دمید ی م نه ی آ یرو از تو  ز یهمه چ ی بودم و دست و پام بسته بود ول د یجمش نیتو ماش   درسته

 بوده و بعد از تو از کارش استعفا داده.   سیکه اون پل دمیفهم بعدها

 رو از دست نده  ی رو که دوستت داره و مطمعنم توهم دوسش دار یدوستت داره دخترم تو مثل من کس  اون

 

 و تکون دادم و بغلش کردم.  سرم

 شدم. ی کردم تا خال ه یگر  اتقدر

 اومدم.  رون یبغلش ب از

 شد و به سمت آقا جون رفت. بلند 

 ون از جاش بلند شد که بابا با اشک گفت: ج آقا

 آقا جون؟  ی بخش ی من و م-

 سرش و تکون داد.  ختیر  یپسرش اشک م  یجون هم که حاال همپا آقا

 کرد و اون و در آغوش گرفت.   یدست  شیخم شد که دستش رو ببوسه اما آقا جون پ بابا

 .میکرد   یروز همه باهم آشت اون

 . هیمن با مامان رق یحت

 رادمان و پسرم.  شیرفتم خونم پ یداشتم م  امروز

 . یترس  چیپاک بدون ه  یبار واسه عشق نیفرصت دوباره بدم ا هی گرفته بودم رادمان و ببخشم و به هر دومون   میتصم

 من و رادمان و پسرمون.  یبه سمت خونمون راه افتادم، آره خونه   یگذاشتم و بعد از خداحافظ  نیماش  یو تو  چمدونم

 رم اونجا.  یگرفته بودم و رادمان خبر نداشت دارم م  اشاریو از   آدرس 

 شدم. اده یدر خونه پارک کردم و پ ی بعد جلو نیم ستیب

 و زدم.  رنگ
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شم  که شورتکاشون ست بود و از تعجب چ  یرادمهر و رادمان با باال تنه لخت در حال باز شد، وارد که  شدم  ی کیت ی با صدا در

 کردن.   یهاشون اندازه توپ داشتن بهم نگاه م 

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 ه یچ-

 دو باهم گفتن: هر

 نه -

 هم بودن نه؟  ه یچقدر شب نایا

 به سمتشون رفتم و گفتم:  دمیخند  ی که م  یتکون دادم و در حال سرمو

 به خونمون خوش اومدم.-

 و گفت:  ستادیرو به روم ا قای دق  رادمان

 . ییجا نیشه ا ی نم باورم

 . ستادمیا ش یوجب کی  یتر شدم و تو  ک ینزد بهش

 . ومدمیبه خاطر شرطت ن-

 شدم و ادامه دادم.  ره یچشم هاش خ به

 بخاطر عشقمون اومدم. -

 دست رادمان و گرفت و گفت:   گشیدستش دست من رو و با دست د  ه یبود و بهمون زل زده بود با   ستاده یکه کنار ما ا دارمهر

 حاال هم مامان دارم هم بابا.-

 . می زد ی دو بهش لبخند  هر

 . د یمن رو، و بعد گونه رادمهر رو بوس  یشون یخم شده و اول پ رادمان

 دم خوشبختتون کنم. ی قول م-
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 سال بعد«  »سه

 داداشم.  یشکم باال اومده برم عروس   نیو شراره بود و من مجبور بودم با ا اشاری یعروس  امروز

 هماهنگ گفتن: شه یهم نیو ع ستادن یکه رادمان سمت راستم و رادمهر سمت چپم ا می افت  یحال شدم تا راه ب  وارد

 حرص نخور -

 کردن هم زمان صحبت کنن؟!  ی م نیتمر  نایدونم ا  ینم من

 شکمم و گفتم:  یو گذاشتم رو  دستم

 شه.  یغصه نخور دختر مامان نوبت من و توام م-

 پشتم و گفت:  و دستش و گذاشت  د یخند  رادمان

 شد خانومم.  ر یکه د  میبر-

 .میشد  نیماش  سوار

 سه سال فکر کردم.  نیبه خانوادم زدم و به ا یلبخند 

 شون بود.   یعروس  گه یبا ساحل نامزد کرده بود و چند ماه د ساواش 

 و زد و زنش شد. اشاریهم که به قول خودش آخرش مخ  شراره

 .لدایو  اشاریمادر  یعنیخانومش  شیبرگشت پ بابا

 .گانهیدختر شدن که اسمش و گذاشتن   هی و سپهر هم صاحب  لدای

 بودن.  ریلج باز واسه انتخاب مدرسه درگ ی هنوز با رها ن یلیو آ ایعرش 

 رادمهر مدرسه بره   شیگفت دوس داره پ  یم  لدای آخه

 کرد.  ی قبول نم  ستین  یگفتن مدرسه مثل مهد قاط  یهم بهش م یچ هر

 اما من و رادمان.  و

 دختر شده بودم که قراد بود اسمش و بزارم بهار. ه یبود و من حاال پنج ماه بود صاحب  ی عال مونیزندگ
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 شدم.  ره یاومدم و به رادمان خ رون ی فکر ب از

 لب گفت:  د یاز جاده برداشت و با لبخند ز چشم

 دوستت دارم تک صاحب قلبم.-

 کردم. بهش زدم و در مقابل زمزمه  ی لبخند  منم

 . شتریمن ب-

 

 ان«ی»پا
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