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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 شناسنامه رمان  

 شوم  ینام:آرزو

 ،عاشقانه ی:اجتماعژانر

 

 خالصه 

 

سروکار داره   نگینفر که با مدل هیبا    نستایا قینگه،ازطریمدل  یایکه عاشق دن یشانزده ساله ا  یدختر 
  یای به خارج ازکشور ب دیمدل شدن با یبرا گهی وم دهیم  یهمکار  شنهادیو اون بهش پ شهی اشنا م
 ....کنهی پسر ازخونه فرارم   یوبه خواسته  کنهیساده لوحه داستان باهاش موافقت م یدختره 

 

در   کنند،ی م  یو روانم باز که با روح   نمیبب امی را در قاب گوش میهاعکس  خواستیقدر دلم م چه
  بیعج یهاژست متنوع و  یبا لباسها  ،یتو خال  ،یپف پف یابرها انیم ایبوته ها  یالبه ال ییهرجا

 !یهم عروس وداماد دیشا ب،یوغر

http://www.romankade.com/
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! غصه بازهم به وجودم نشست، کتاب  خواستی پرزرق و برق را م  یهالباس آن  دنیقدر دلم پوش چه
 چند؟!  ییلویدرس ک یدستم بود، ول یجلو امی درس

  ییاند؟ مگر جاچه کرده کاری ب یهاسانس یفوق ل همه رساند؟آنی درس مرا به کجا م کنمی فکر م یگاه
 وندم؟ یها بپمن مانده که به آن یبرا

 راهش درس خواندن نبود.  دیشود؟شای با درس خواندن حل م  زیمگر همه چ آخر

ام را گرفتند و اگر خواسته یخود محترم بود و خانواده همه را به باد هوا م ینظرات فقط برا  نیا اما
 کردند.  یخفه ام م کرد،ی که به دهانم اثابت م یپشت دست کیبا  کردمی بازگو م

هم ورود به در وجودم نهفته بود آن گرید یعالقه ا  یبه درس نداشتم ول  یمن عالقه ا قتشیحق
 پروراندم.  یبود که درسر م نگیمدل یعرصه 

به   تی و به صورت مامان که از شدت عصبان دارمی برم  یم از گوش مامان به اتاق چش رمنتظرهی ورود غ با
 و غرولند کنان گفت:  دیپوست صورتش کش  یگر شدم، دو دستش را رو زد، نظاره  یم  یسرخ

 ؟ یخونی درس م ا ی یکنی م یباز  یمرگ بده ازدست تو راحت شم بچه،گوشخدا منو  -

، تا کارش را  را نشنوم  شیهاباشم تا حرف کردم کور و کر  یدادم و سع رونیب  یقیوار نفس عم  کالفه
 کرد. یرا بر سر در اتاق خال شیزد عقده ها رونیانجام داد و ازاتاق ب 

را به  میهاچنان چشمبود، و هم دهیرا بر امانمو   دیکشی م ری شد که ت یم دهیدرسرم مته کوب انگار
لحظه هم چشم   کی و  کردمیمدل ها را نگاه م ریگچشم یهاکرده بودم و عکس  رهیخ  یگوش یصحفه

از نظر   را نستایا یهاشدن هوا کل عکس  شیو م گرگ  یو مانند هرشب تا لحظه  داشتمی ازشان برنم 
 گذراندم.

به    نیدورب یافراد انیم افتمیرا خودم    رفت،ی نم رونیبودن از سرم ب  نگیدرخواب هم فکر مدل یحت
  یگمان نم دارشدنیشکستند، تا قبل از ب  یپا م من دست و  عکس از انداختن  یشان برادست که همه

 چشمم مثل دود درهوا محو شد.  شیکردم خواب باشد اما تا چشم بازکردم اتفاقات پ

 .دید توانی م ای را فقط در رو  زهایچ نیباطل ا الی خ یهم گذاشتم زه یدرد چشم رو با

* 
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ها از ان یمطلع بودند و برخ   نگیمن به مدل دیشد یدوستانم از عالقه  یگذشت تمام  یچندروز 
و  ام من مهم نبود، مهم خود بوده یشان قرارداده بودند، اما براروزمره  یموضوع را سوژه نیهمواره ا
 عالقه ام.

سنگ  میپا  یجلو توانستیشکست تا کجا م  ابم، ی ب یدیام یشدم تا کورسو  یم رشیگیپ قدران
  ستییهان یا ی، نوبت سربلند شدن من جلووآن روز  اورمی پا در م او را هم از روز ک یباالخره  ازد؟ندیب

 ام.خنده شان شده یکه سوژه

* 

  ی را رد م های کردم واستور  یم ینستاگردیا شهیگذشت مانند هم یچنان نکبت بار برمن م هم  یزندگ
که راجع به   یگذرا به متن یطومار مانندشان را نداشتم اما با نگاه یخواندن متنها یکردم، حوصله 

 زوم ماندم.  شی بود برگشتم و رو ییحوزه ها نیچنو  عکس  

بود که ام   یشدت خوشحالچشم متن را خواندم و ازخواندش به وجد امدم انگار از تعجب و  با
 گشودم. یقفل کرده بود و لب از لب نم فکم

 

 کنم؟  دایدست پ امی قلب یبه ارزو قیطر نیاز ا توانستمی من م یعنی

 دادم و داوطلب شدن خودم را اعالم کردم.  امیها پنداشت، به ان یبود و ضرر  یمجان  امتحانش

رت کم    یز ی چنان منتظر ماندن چاما هم  خوردیم به سنگ رمی شدم از نظر خود ت شانام ی پ منتظر
 .کردی نم

جواب   یب بود که جوابم را داده و  یجواب داد، باور نکردن  کهن یخشک ماند تا ا رکتشیبه دا چشمم
 . رندیتست بگ خواستندی بودند وم رفتهیها مرا پذنبود، آن یدرخواست کار الک نیام، انگار انمانده 

که بدون ان رفتمیبزنم اما چگونه م  غیج  یاز خوشحال  خواستیشرکت را گرفتم و دلم م ادرس
 خانواده مطلع شوند؟ 

 .کردند ی را قلم م میجفت پاها  دندیفهمی م اگر
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 *** 

ندهد، راه شرکت را   یکرده بودم که سوتزدم با سحر هماهنگ   رونیسحر از خانه ب  یخانه  یبهانه به
 کرد. ادهی مرا کنارشرکت پ قایدق ی گرفتم، تاکس شیدر پ

و رهگذران با   دمیچرخ ی داشت سردرگم دورخود م کری در و پساختمان  نیکه ا قدر شرکت شدم ان  وارد
مانند  دادندی قرار م  تیمرا مورد عنا شانیو قبل از گذر با شانه ها گذشتندی از کنارم م  یل یم یب

 کردم:  انی ام را ب یشگیهم الوگید شهیهم

 اعصاب شدن! یمردم چه ب -

 رو سر راهم سبز شد و گفت: خوش  متشخص و  یکه خانوم  کردمیسر م یاالت یخ  نیچن یتو

 خانوم؟  نیکار دار یبا کس  -

 شود؟! دایادم مهربان پ کی اعصاب  یب یهاادم  انیاطرافم نگاه کردم چه طور ممکن بود م به

 :میگوی مطمئن شدم مخاطب حرفش خودم هستم مودبانه م یوقت

 ..مدل شدن مزاحم شدم. یعنی نگ یمدل یراستش برا -

 وادامه داد: گفت  یآهان

 .دی بر دیسوم با یطبقه  -

 هدر رفته ام را به من بازگرداند. یانرژ  لبخندش

سوم رفتم، در واحد بازبود، داخل شدم، توقع   یگرفتم و به طبقه شیاز تشکر، راه اسانسور را در پ بعد
 بود و خودش نبود! شی جا نم،امایرا بب  یداشتم منش

 یصاف کردم زمزمه کنان حرف زدم بلکه سروکله یانه یدهانم را قورت دادم و س  یخشک شده  آب
 شود. دایپ یکس

که دست ان  یدر قامت در ظاهر شد و من برا یاپسر چهار شانه دم،یاز جا پر یباز شدن در اتاق با
 سوق دادم که لب زد:  میرپایز یهاک یگم نکنم نگاهم را به سرام نیازا شیرا ب  میوپا
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 .ستیامروز ن  میخانوم؟منش  نیداشت یر کا -

 تته پته جواب دادم:  با

 مزاحم..شدم..! توننگیمدل  یاگه یمن برا -

 آمد.  رونیازحالت سرد وخشکش ب  بای تقرگفت و  یآهان

 داخل.  دییبفرما -

گرفت و من   یمن جا یروبه رو  یصندلی گرفتم، رو یجا   یصندل یوارد اتاقش شدم و رو ری به ز سر
 به صورتش زل بزنم.  میمعذب تر شدم و جرئت نکردم مستق 

 را بهم گره کرد و گفت:   شیهادست

 تونه؟ن؟چندسالیدار نگیمدل یشما تجربه  -

 باشد!   یخجالت  دینبا نگیمدل  کی شدم،ی قطعا انتخاب نم دادمیبودنم ادامه م یخجالت  نیبه ا اگر

 را بلندکردم و گفتم: سرم

 .نه راستش عالقه دارم،شانزده سالمه -

 را از نظر گذراند و گفت:  میپا سرتا

 . یشو گرفتودنبال   یمناسبش هست یدیانگار که فهم -

 را گفته ادامه داد:  قتیکه حق  ایطعنه زده است  دانستمی نم

 .کنمی شما حساب باز م یمن رو گمی م یجد -

 !ین یری ش ستیخواب هانیا یهمه  کردمی فکرم شد،ی گردشد باورم نم میچشمها

 

 و گفت:  دیخند   د،یکش رونی ب االتمی که زد مرا از خ یبشکن 
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 . ستیخواب ن  نایا -

 گرفت و ادامه داد: یخود جا  یصندل  یرو و  بلندشد

 . رمیکه کارا جفت و جور شد باهاتون تماس بگ دیشماره جا بزار هیفقط  دیبر  دیتونی م گهیشما د -

 : دی انداخت وپرس یگذاشتم برگه را برداشت نگاه زشیم  ینوشتم و رو یابرگه  یرا رو امشماره 

 شما خانوِم؟  -

 سعادت.  الین -

 را به نشانه مثبت تکان داد وگفت:   سرش

 ! یمهرداد هستم مهرداد منتظر  دیانیجور که در جرمنم همون -

اسم »مامان« قلبم تاالپ   دنیزنگ خورد با د امی زدم، همان لحظه گوش رونیجا بو از ان  کردم یتشکر 
 گوشم را کر کرد.  شیجواب دادم که صدا دی کوب نهیس  یتولوپ تو

 ده؟ ی جواب نم  شویسحر چرا گوش  ییکجا -

 مامان. رونیاالن ازخونشون زدم ب  -

 را قطع کرد. یگوش  ا«یکن ببا گفتن »زود گورتو گم مادر

  یشتر یطاقت ب شیای و دن نگیاما مهم نبود فکر به مدل گذرانمی امروز را با جنگ و جدل م  دانستمیم
 .دیبخشی به من م

کامل نه اما قدم اول را  ام،دهیرس  میروز گذشت با سحر صحبت کردم و به او گفتم که به ارزو ان
 برداشته ام. 

فکر   نی و ا کنندی م نمیگزیجا  کردمی دل تو دلم نبود، هرآن فکر م گذشت،یمالقاتم م  هفته از کی
 .کنندی است که آن پسر گفت از من استفاده م ادمیاما  کردی م شانمیپر

  شیکردم که خودش است فورا راه اتاقم را در پ دایپ  دیناشناس ام  یاشماره  دنیشب شد و با د 
 نرود.  رونیب میگرفتم و در را بستم که صدا
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حدسم درست بوده او ازمن خواست که بازهم به شرکت بروم    دمیفهم شیصدا  دنیدادم با شن  جواب
  اورد،یسر در م میاگر از کارها رد،یرا نگ و مادر مچم  فتمی کردم تا به دردسر ن یهوشمندانه عمل م  دیبا

 بگذارم.  رونی را ازخانه ب  میگذاشت پا یعمرا م

 

باالخره به حرف امد  یطوالن یابعد از مکالمه را هم با استرس به شرکت رفتم نشسته بودم،   فردا
 وگفت: 

 . دیمهم بود تماسم، بابتش ببخش یل یخ -

 داد:  ادامه

 شهیم جا انجام ها اون پروژه تمام  یعنی میشروع کار به خارج از کشور بر یبرا دیخب راستش ما با -
 خواهند شد. یموفق تر   یجا ادماها اونمدلو

 دود شد وبه هوا رفت؟!  میبرنامه ها  یعنیبازماند،  دهانم

 کشور؟! چه که خارج از  یعنی

داد  صی را تشخشد غمم  یاز صورتم م یداشت حت  دنیبه خارج بروم، حالم د توانستمی که نم من
 سکوتم اورا به حرف زدن وا داشت. 

 شد؟  یچ -

 انداختم وزمزمه کردم:  نییرا پا سرم

 .خبرنی خانوادم ب جاشمن یا ام،یبه خارج ب تونمی من نم -

 بزرگ شده بودند.  یچشمانش دوگوکردم از تعجب نگاهش

 دونن؟  ینم -

 زد، که گفتم:  شیوهابه م یتکان دادم چنگ  نیرا به طرف سرم

 از دست بدم.رو    تیموقع نیا تونمی من نم  نیبکن  یفکر  هیتوروخدا  -
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 دلش را سوزاند و گفت:  دیو تمنا را که در عمق چشمانم د خواهش

 . رمیگی باهاتون تماس م -

* 

 مشکوک  به من  دیشدو  دیچی پیم  میبه پروپا شتریروزا ب نیمادر ا گذشت،یآن اتفاق م از  یروز  چند
را   میکه حق ندارم پا گفتیکرده بود و م یشده بود، امروز هم کارخودش را کرد، مرا در اتاق زندان 

  دمیبه درکوب  دارند،خبر ن هانیکه ا کنمی م  یچه غلط ستینکه معلوم   گفتیبگذارم، م  رونیازخانه ب 
 وگفتم: 

 نکن.  تی مامان درو بازکن اذ -

 روشن کنه.  توفی تکل ادیب  دیبابات با -

و احضارم   ردی تماس نگ یمنتظر  یکه آقا  کردمی هم نبود دعا م یز ی کردم، راه گر  یسپر شب در اتاق   تا
  کیاز  غ یکردن شد، اما در ییو مشغول بازجو  دیکش  رونینکند، شب که پدر برگشت مرا از اتاق ب 

  دهیمرا چسب نهک نیاز مادر هم که ع من شد و  الیخی بکشد، پدر  ب رونیاعتراف که بتواند از زبان من ب
 یمنتظر  یوجود اگر آقا نیبا ا  رفت،یپدر را پذحرف  بود خواست که ول کن ماجرا شود، مادر ناچار 

 .کردمیم چون و چرا قبول   یب گفتی م یز یهرچ

* 

ته بودم، او چشم دوخ  واریام، به در و دکرده بودم، شوکه شده  افتیدر یمنتظر  یکه از اقا یامی پ با
  نیا ماندیکه م یابروم و تنها چاره است که خارج  نیبرسم ا میبه ارزو توانمیکه م یگفته بود تنها راه

  دمیکوب یسرش م  یرا تو  شنهادشیپ نیا دیبود، باوحشتناک   میبرا است که فرار کنم، تصورش هم 
 چیبردم ه یفکر، پ  ی اندازد، اما بعد با کم  یم چاهیو مرا تو دهدی که راه فرار را به من نشان م

 نمانده. یباقهم  نیا جز ی راه

 همه را زدن! دی برنگشتن، ق گرید یعنی از خانه  کردم؟فرارکردنی از خانه فرار م  چطور

 از خانواده با ارزش تر بود؟ میبرا  نگیمدل یعنی
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ام و فقط سرکوب گذرانده  ینگیمدلرا با فکر به  میهاخواب یرا، حتروز   خود فکر کردم که شب و به
زن خانه دار   کی  دیبروم با شیها پآن  لیبه م خواستمی ام به فکر من نبودند، اگر مام، خانواده شده

 درست مثل مادرم!بسابد،   بشورد و   دیشوم که با

 را دارم. اقتشیکه ل ییجا دم،یرسی مبه اوج  دیبا کردم،ی پرواز م  دیآزاد بودم که با ی!من دختر نه

 

در اتاق حبس   نیرا هم نداشتم و ا  ییخوردن غذا یاشتها یفرصت فکر کردن خواستم، حت یمنتظر  از
و   رندی در نظر بگ ی هی تنب میبرا دیبا گفتنی که م دمیشنیمادر و پدر را در اورده بود، م  یشدنم را، صدا

 مادر بود که ادامه داد:  اورند،یدر ب  میتا سر از کارها رندینظر بگ ریرا ز زمیهمه چ

 .دهیداشت که اونم ازش بر یخورد وخوراک -

 *** 

خود را اعالم   ینظر قطع دیو با رشدهی د یلیهم خ  شیجان یاعالم کرد که تا ا یروز گذشت منتظر  سه
هم نقشه ان  یبرا  دیحاال با رفتم،ی فرارکردن را پذ تیپشت کردم و درنها زیکنم، به خانواده وهمه چ

در   زهایچ نیاندارم و سر از  یمن سن دانستی م کند،یکمکم م گفته بود که  یمنتظر  یاقا دم،یچیم
 آورم.  ینم

جمع   چمدان ک یرا در داشتم   ازیرا که ن  یلیوسای تمامبزنم   رونی چهارصبح ازخانه ب دیگفت که با او
 کنم.

  نیا دمیفهم یوقت م،یفرار انتخاب کرد یشب را برا و خوب بود، پنجشنبه دیآیبود او به دنبالم م قرار
گرفتم وهر آن ممکن بود به   رقراری است دلتنگ پدر و مادر شدم، تحت تاث یرفتن کامال جد هیقض

 و قرارها بزنم. تمام قول  ر یو زبزنم  زنگ  یمنتظر 

 

شان کردم،  نگاه نستمتوای و تا م خود را گرفتم، شام اخر را در کنار خانواده نوش جان کردم  یجلو اما
 شدند؟ی م  یچه حال دندیدی و مرا نم  شدندی م داریکه بصبح  
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دلم  شد،ی دو چندان م شی موها یدیو مادر هم از حسرت من سپ کردیام مفحشم ریکه س  بابا
حرص و جوششانم خالص   هیکه ما یدر عوض از من یول شومی شان مداغ دل گونهنیکه ا سوختیم
 نه؟!  شوند،یم

 .دهندیادامه م  خودشانی و بعدش دست از همه جا کوتاه به زندگ گردندیمام دنباله  کسالی فوقش

ام را کردم   یتخت شد که خداحافظ  المی کردم که پدر و مادر بهت زده شدند، خ ی از شام خداحافظ بعد
تنها   دم،یچ ی لباسم پ نیام را ب  یعسل  یقاب عکس رو را داخل چمدان جا کردم و ازم ی مورد ن یهالباس 

به   شیپ وسال قاب عکس سه نفره بود که د نیبا خود همراه داشته باشم هم توانستمی که م یادگار ی
 نیکردم که ا نیمادر را تحس م،ینداشت گرید ک یبا  یعکس  چیاجبار مادر گرفته شد، به قول او ما ه

 بردن نداشتم! یبرا یارا ثبت کرده، وگرنه من خاطره  ادگاری

شدم،   کیبه هدفم نزد یها را که خاموش کردند من مقدار که مادر و پدر بخوابند، چراغ  منتظرماندم
 .زدمی هم حرف م  یمنتظر  یزمان با آقاهم

  یاشده چمدانم را بلند کردم، لحظه   نیشان سنگمطمئن شدم که خواب یساعت گذشت و وقت چند
نکرده بودم، سالنه سالنه  دارشانی خدا رو شکر که ب  دم،یپله برخورد کرد، لب گز  یلهیو به م دیلنگ میپا

 . مکن جادی ا ییمبادا سر و صدا دمییپای را م میپا یگرفتم، جلو شی راه درب خروج را در پ

لبم نشست   یرو یلبخند سرکوچه یمنتظر  یاقا نیماش دنیباز کردم با د اطیرا آهسته و با احت در
 ی تو یو وقت دمیدو اشن یو در را ارام بستم و به سمت ماش دمیکش  یاسودگ  یاز رو ینفس
 بودند. دهی را به من بخش ای نشستم انگار دن اشن یماش

 عقب گذاشت، که راه افتاد وگفت:  یرا صندل  چمدان

 اومد. خوشم  یول ،یای ازپسش بر نم  کردمی فکر م -

 : دمیانداختم وپرس نییسرم را پا لبخند با

 م؟یری کجا م  -

 . میشیمخارج  از کشور  یفردا قاچاق  م،یرانیامشب ا نی ما فقط هم -

 شدم و آرام لب زدم:  رهیخ  میپا یجمله اش متعجب به جلو دنیشن  با
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 ؟ یچرا قاچاق  -

به بعد  نیاز ا ،یاتفاق بزرگو پشت سرگذاشت هی ؟ یترس  یم یاز چ گه،ید  ینترس تو فرار کرد -
 نترس.  گهیبا منه د تتیمسئول

 داد:  ادامه

 .میتا صبح اون جا سرکن میشرکت، مجبور  میری م -

 بدل نشد. رد و  نمانیب  یحرف گری از گفتن »باشه« د بعد

* 

سوال به  پر از ینبود و با ذهن  یچاره ا یول  شدیم شرکت کمرم رگ به رگ  یکاناپه دنیخواب  یرو
 فرو رفتم. قیعم  یخواب

تشکر،با اشتها شروع به خوردن    کیمفصل رو به رو شدم، با  یاصبحانه  کیشدم با   داریکه ب  صبح
 .کنمی صبحانه م

 که خطرش هم کمتر بود.  میفتی قرار شد شب به راه ب م،ی شب در شرکت ماند تا

* 

را    نشیماش یمنتظر  یمان امدند و اقابه دنبال  دیبار یم  تی شان جرم و جناکه از سر و وضع یافراد 
 نبود.  نیماش نیبه ا  یاز یداشتند که ن یوضع خوب  قدر ان یعن یهمان جا گذاشت، 

سپردم، الحق که مراقبم بود،   یمنتظر  یو بعدش خود را به خدا و بعد به اقا می رفت  نیمرز را با ماش  تا
 .دید یبود که چشم، چشم را نم  کیقدر تار هوا ان

 یمان بند منفس  میدیرس یکه تا به باال م  ییهااز کوه م،یدیبه دشت رسو  م یها گذر کرد ابانیب از
 آمد.
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را خوب توانسته  های سخت نیرا از سر گذرانده بودم، ا   یرهای مس نیمنم که چن نیکه ا شدی نم  باورم
 . دمیبال یمکنم و به خود بودم تحمل 

خدا با ما بود که  م،یو برگشت میرفت رافتادنی بارها تا مرز گ م،یتا باالخره گذشت میخطر کرد  یلیخ 
 مان گذراند.گوش  خی خطرها را ازب

در  می پا  یروز   کردمیکه فکرش را هم نم یکشور  دم،ید دیجد یچشم بازکردم خود را در کشور  تا
محل کار در    یمنتظر  یآقا یبه گفته م،یو قرار بود بازهم مهاجرت کن  میبود هیخاکش بگذارم، ما در ترک

 بود.  یدب

 . میافتی نم ری راحت بود گ  المیخ رفت، ی نم  یمنتظر  یآقا یهادرز نقشه یال مو

  دارمیتا االن مادر به اتاقم رفته تا ب  یعنیمان دورم، افتاد چقدر از خانه ادمیرا که نگاه کردم    ساعت
 کند؟

 شده است؟  یحاصل کرده چه حال  نانیاز نبودم اطم  یوقت و

 !ون؟یوش  یناله و زار  ای کندی م سرزنشم

* 

ش،  دبرا گم کرده بودم، خورد وخوراک  میهمه امکانات دست و پا نیاز ا میگذراندی را در هتل م  روزها
 !نیدلنش یویو گانیرا  نترنتیا

 . دادی که وجودت را قلقلک م یدیدیرا م  یمواج یایدر ،یکردی که نگاه م رونیب به

  یکرد، قهوه را جرئه جرئه م یخونم را گرم م اشیبودم وداغ دهیچ یرا به دور فنجان داغ پ  میهادست
نبودم اما عذاب  مانیاز کارم پش  یاذره  زد،ی ها را رقم ملحظه  نیترن یریش میبرا  اشی و تلخ   دمینوش

  کردمی ام، دعا مداده رام را آزاباز هم خانواده کهنیداد، عذاب از ا ینشان م یچنان خود وجدانم هم
تواند  یکه م  ییارزو نیبهتر و کنمی خود م یباشد که برا  ییارزو نیتلخ تر دیشا  نیمرا فراموش کنند، ا

 ام را بهبود بخشد.نوادهحال خا 

و   زدیسر م  یگرفتم، او اتاق کنار من بود و گاه یتخت جا یرو یمنتظر  یآقا  دنیدر و د یصدا با
 .کرد ی را گوشزد م ینکات 
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 و گفت:  نشست

 . یدب میبر میفتیخب قراره فردا راه ب  -

 فاصله ندارم.  یلی خ  ینگی مدل یایبا دن کهن یبودم از ا خوشحال

* 

 اتاق را پس داد. یمنتظر  یو اقا میرا جمع کرد لیوسا

 . میدیو خواب  میبعد موکول کردکه تمام کارها را به روز   میقدر هالک بودان میدیرس یوقت م،یرفت  یدب به

نبود بلکه   ش یگرم روز پ همان پسر خون  یمنتظر  یصبح روز بعد جنب و جوشمان از سرگرفته شد اقا 
بدتر هم شد، من  چیاما رفتارش بهترنشد ه چمی نپ شیکردم به پرو پا  یسع د،یرسی به نظر م  تری عصب

  مااست ا زانیآو وارشیکه عکس از درب و د نمیخود بب یرو  شیرا پ  ینگیتوقع داشتم شرکت مدل 
 : دم یطاقتم طاق شد وپرس میدی فقط چرخ  ابانیبه آن خ ابانی خ نیو از ا افتادی اتفاق ن نیبرعکس ا

 م؟ یرسی پس چرا نم -

 سمتم برگشت که گفتم االن است گردنش بشکند با خشم لب زد:  یجور 

 !یعجله دار  چه قدر تو  -

 شده بود.  قیترس به وجودم تزر  یکم  میرا بگو راستش

تعفن باعث شد دستم را  یبو میپا به داخل خانه که گذاشت میدیرس یامتروکه  ابانیدر ب یاخانه  به
 بود. زانی از در خانه او یپاره پوره  یآشغال و کثافت همه جا را برداشته بود پرده  رم،یبگ امی نی ب یرو

تر شدم، تنها تفاوت  سن وسال خود متعجب هم یاز دخترها یادیتعداد ز دنیبا د میوارد خانه که شد 
 . ختیریآنان م یاز سر و رو یهرزگ ی بود که من بدکاره نبودم، ول  نیها امن با ان

 

 وگفتم:  یمنتظر  یه اقاکردم ب رو

 ؟ یمنتظر   یکجاست اقا جانیا -
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 .دهدیجوابم م  یعصب   یشد و باحالت نهیبه س دست

 نه؟ یسوال نپرس  یتونی نم -

 انداختم که ادامه داد: نییرا پا سرم

 !یست ین ای یجاسوس ماسوس هست ه یوضعت چطور ننی بب کنن،ی چکت م  جانیا -

 کردم که نگاهم کرد و ادامه داد.  اشنگاه

 . یدنج که کارتو شروع کن یجا  هی میری بعدشم م -

 حرفش را تمام کرد.  ز،یام هیکنا

 ! نگیالبته نه کار مدل  -

 به من تشر زد که جرئت مخالفت نداشتم.  یجور  یمنتظر  یاجبار منو جلو انداختن، اقا به

 گفت:  یمنتظر  یبه آقا خطاب

 باشه که دختره!  یدختر  نیفکر کنم دوم -

و چه طور   یک هانیبودند دخترنبودند؟ ا جانیکه ا یهان یا یعنیمعنا داشت،  یل یخ حرفش
 را گرفته بود؟ شانی دخترانگ

 ماند. شیگلو یحرف در تو  یمنتظر  یآقا یبه حرفش ادامه بده که با صدا خواستی م  پزشک

 ببرم.  نویا  دیمن با گهید هیکاف -

 گفتم: یمنتظر  یبه اقا رو

 و.... نگیکجاس؟پس مدل  جان یا نیبگ شهیم -

 ادامه دادم: ناباور

 همه کشک؟ -
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 با خود کرد. یحرف مرا مجبور به همراه چی ه یرا نداد و ب  جوابم

* 

 روبه من کرد و گفت:  می که نشست  نیماش یتو

هم حرف نزن و سوال نپرس خودت   گهی!دینی مگه به خواب بب ،یچ نگی دخترخوب مدل  نیبب  -
 .یفهم یم

 د؟ یاریسرم ب ییچه بال قراره  دیتو رو خدا بگ -

 . دمیچسب  نی که از ترس به در ماش دیغر هوی

 ؟ یفهم یسوال نپرس نم  گمی م -

 قفل کرده بود.  فکم

تا اسمان فرق داشت از فرش به عرش اومده  نیزم لهیکه با ان طو ییجا می رفت  گرید یجا کیبه  
 با وضع ناجور پر بود.  یقبل از زنان  یهم مثل جا جان یا ،یلوکس یل یخ یالیو م،یبود

 

 : میگویو م  کنمی م یمنتظر  یجنون رو به اقا  یحالت با

 جا؟ ن ی! چه خبره اشمی م وونهیمن دارم د -

 ؟ یدیفهم ،یقراره فروخته بش  -

شدم   رهی ناباور بهش خ شد،ی م نییتندتند باال پا  یبه طرز وحشتناک میهالک خوردم ، پ یتکان بد کی
 هم نداشتم. یراه فرار  گرید

 ن؟ یکارو کرد نیچرا ا -

 د؟ یهم داشت که بگو یز ی نزد، چ یحرف 

 ها را بفروشند؟! تا ان کشاندندی م  نجایبه ا نگیمدل یدخترها را با وعده  یهمه یعنی
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.اش  یکرد از چشم چران یبود که دخترها را انتخاب م یعرب  خیش  وستم،یبه جمع ان دخترها پ هممن
 حالم بهم خورد. 

دوختم که با دوز   یرا به منتظر  کردم،نگاهمی نثارشان م گاهی گاه و ببود که  ییهاراهی در دلم بد و ب فقط
 داده بود. بمی و کلک فر

 نیخواهانه کار خود را کردم که عاقبتش ا گذاشتم و خود  میرپایام را زبودم که خانواده  مانیپش حاال
 شد!

را تحمل کنم، دلم  یبود، مجبور بودم، بودن منتظر  دهی روز موعود که بخواهم بترسم نرس هنوز  انگار
 است.  کردهیدستش تلق یله یدر صورتش بندازم که دختر را وس یتف   خواستیم

* 

 .رمی بمکه در غم خود   گذاشتی که باز هم به اتاق من آمد، کاش راحتم م میهتل بازگشت به

 گفت:  یرحم یتخت نشست و باب  یرو  زد،یزهر خودش را بر  خواستیم

 دن؟ ی م بهم پول یاردیلیبابتت م  یدونی م -

 سوهان روحم بود. اشحرف 

 

با روح و   یچون جور ازارم دهد،موفق هم بود، شیهابا حرف   خواستیقصدش چه بود که م دانمی نم
 .دهدی دارد روح و جان و جسمم را خراش م  یکس ییکرده بود که گو یروان و اعصابم باز 

* 

 زیه یهاچشم افتم،ی تا راه ب کردمی شروع م  دنیاز رقص  دیمن با یمنتظر  یروز گذشت، به گفته چند
 یرا تنم م  یلعنت یهاآن لباس  یوقت  رم،ی بم خواستیم دلم  دیچرخ یم میعرب که رو یهاخ یآن ش

 .شدی م ری به تمام وجودم سراز یو خار  ی کردند، احساس خفگ

* 
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 ها شده بودم.رقاص  نیتریاگذشت و من حاال جز حرفه  ییکذا یروزها نی هفته باز هم از ا کی

انگار آب از   د،یزد و دورم چرخ  میبرا  یبودنم کف  یبه پاس حرفه ا یکار خبره شده بودم، منتظر  نیدر ا 
 .فشوردمیهم م ی را رو میهاو از درد پلک  دمیدی را م  زشیسرم گذشته بود که نگاه ه

 و گفت:  ستادیا میو جلو کشدی دورم دست م دنیاز چرخ باالخره

رقاص بودن  یبرا یول  یمانکن و مدل بودن محشر   یدرسته برا ،یدار  یچه اندام نیبب   کال،یبار -
 . یو انگار براش ساخته شد یمعرکه تر 

اما لبانم به لبخند کش   م،یایبه وجد ب  دشیوتمج  فی را دوست نداشتم، دوست نداشتم از تعر خود
 . ندیآیم

 :دیگوی و با غرور م  ستیای م نهیبه س دست

 .یو خودت باهامون راه اومد ینکرد  تی اذ یلیخوبه که خ  -

 : امد و کنارگوشم لب زد جلوتر

 . یکن یعمارت زندگ یو تو یکن  یپدرت زندگ یسن وساالمرد هم هیفکرکن کنار  -

 مضحکش عذابم داد.  لبخند

 خوبه هوم؟  یل یخ -

 . شدمی کردن متوجه نم ری جز تحق یز یچ شیهااز حرف  اصال

جهنم چه   نی دوست داشتم زودتر بفهمم قرار است در ا دی شا کرد،یم تمیاذ شتری ها بمنتظر ماندن  نیا
 . دیایبه سرم ب  ییبال

 کردم و گفتم:  یرو به منتظر  پس

 رسه؟ی م یروز ک اون نیبگ شهی م -

 : دیگویگردو شده م یهابا چشم حرفم تعجب کرد و  از
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 .یعجله دار  میلیپس خ  -

 کند.  یم یچه فکر  را به نشانه مثبت تکان دادم، مهم نبود که سرم

 تمسخر جواب داد:  با

 . دهیرس یهم بزار  یچشم رو ست،ی دور ن یل یاون روز خ -

 از من دور شد و مرا با ابهامات ذهنم تنها گذاشت.  سپس

 *** 

  یهم با ان ها نکرده بودم و حت  یاز خانواده، دوستانم که خداحافظ  ی ماه دور  کیماه گذشت؛  کی
 . رانمیاز ا یماه دور  کی

که مرا  بی قدر غرتر، آن  بیغر یهاام با آدم گذرانده بی غر یشبانه روز را در کشور  یس شدی نم  باورم
 مانند کاغذ در مشتشان مچاله کردند. 

که به   یشدم، از دلخوش  رهیخ کردندی م  ییآن خودنما یدر چند جا  ییکه ابرها  یپنجره به اسمان آب  از
  زتری بود با دوستان عز یک ی مانیهاآسمان کهن یشد، از ا  میمهمان لبها یذهنم خطور کرده بود لبخند

 گردند؟ی م ایدنبالم گشته اند  ایدارند، آ  یچه حال دانستمی ازجانم با خانواده ام که نم

 

خبر داشته باشند،   کهآنی شب ب کیکه چگونه  کنندی م نمی دوستانم نفر یحاال همه  کردمی م  فکر
 !شهیتا هم گفتی م طی بگذارم، شرا  شانیتنها

خوب که هنوز   یروزها نیتوانستم از ا یهم داشتم، م گری د یدلخوش کی دینبود شا یراه برگشت چیه
و به دامش گرفتار شوم و در   فتمی ب  یخرفت ری هم دختر هستم لذت ببرم قبل از آن که به دست پ

 آتشش خاکستر.

زمان خوبم است دل خوش کنم، کاش   یها که روزها هیثان  نیروزها به هم ن یبه هم دیبا یار 
 .ماندی لحظه م  نیو در ا گذشتی نم

 *** 
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 .شومی م  ترک یو نزد کینزد امی بدبخت   یبا گذشت زمان من به روزها 

  دیکه با دادمی و حق م دانستمی سراسر وجودم را در برگرفته بود، قطعا خود را مقصر م غم
 را به دنبال دارد.  یکردن عواقب  یرا بدهم سر خود کار  تمیتاوان خر دیشوم، بامجازات 

  میاز سرطان برا یاو توده ماندی وگرنه در دلم م زمیبر   رونیب  یرا به نحو می هاگرفتم حرف  میتصم
 . سازدیم

و نوشتم،  افتمیکوچک را  یدفترچه ا  زند،یبر رونیب میهاکه همراه اشک زمی اشک بر یحت توانستمی نم
اه دست نگه داشتم، در عوض خشنود بودم که حس شد و آن گ یقدر نوشتم تا انگشتانم بنوشتم، ان

 .ام تا رو دل نشودگفته ییرا به جا میهاحرف 

 میهاحرف  یدفتر شنونده  یدچارشوم که برگه یکسی و ب  ییچنان به تنها یروز   کردمی را هم نم  فکرش
را درونش به  میهاتا حرف  دانستی م قیبود که او مرا ال  یهم نعمت  نیا کردمیم  یناشکر  دیباشد، نبا

 بگذارم.   ادگاری

  یبرا دیوگرنه با  ندیان را بب  یمنتظر   دیتخت انداختم که عقل جن هم به آن نرسد نبا ریرا ز دفترچه
 . گذاشتمی ان را هرگز جا نم یپس بدهم، ول یآن هم جواب

خودم سرنوشتم را   یهاتا خاطرم باشد که با دست   کردمیرا هک م  میرو شی تمام اتفاقات پ  دیبا دیشا
که   یازحد مرض است، مرض شی ب  یکه کنجکاو گرانید  یو درس عبرت باشد برا امده یکش ریبه تصو

 .دهدی و روح و جان را خراش م افتدی به جان ب 

به   ی توجهی آنان هم روم، خب بها و تنبهسراغ خانواده دیام، باکرده هیخود را تنب  یکه حساب حال
 !گرید شودی م نیفرزند هم 

و  میخدا ما هم دل دار یبه خداوند کردنند،ی ما م یارزوها ریذهنشان را درگ  شیاز گنجا کمی  کاش
 بافتن جرم و قدغن است؟  ا یمگر رو م،یبافی م  ایرو

ساخته  زین قت یبافته نشود، حق  ایاست تا رو  نشیآغاز یشود و نقطه یشروع م  یالباف یاز خ  زیچ همه
 ، یکن یکشف م اینخواهد شد تو استعداد خودت را در رو

 که!  یبه آنان را هم ندار  دنیرس یعرضه   ،یبباف ای مگر تو فقط رو ندیگوی امان از پدر و مادرها که م اما
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که   ینه حرف  یول د،یبگو  یخواهیچشم هر چه م م،یدیاگر نرس د،یبده یشما فرصت  دیبگو ستین  یکی
و   خوردیبه درد خودت م  تیهاو حرف  یاخودت را پاره کرده  یحرف خودشان باشد. تو فقط حنجره

 بس!

 .ستند یمهم ن گرانید یرا خودت قبول دار  تیهاحرف   یبا عالم و آدم، وقت یکنی لج م اصال

را  یگر یدرا عفو کرد و   یکی  دیفرزند و خانواده باشد و نبا نیب  یهم فرق دیو نبا  م،یاکم گناه هم نکرده  
 محکوم. 

با فرزندانشان  کهییاما نتوانستم نسبت به خانواده ها ستمیکنم، حسود ن یحسادت م  یدانیم
 تفاوت باشم. یهستند مانند دوست، ب  یم یصم

 

ترش  جالب  دهند،یهول م شانیهارا به سمت هدف  شانیهااست، بچه یکه به هر جان کندن یهاآن
آن هدف ندارد به قول معروف هلو برو تو   یبرا  یلیتما  چیو ه کندی است که حاال بچه اش ناز م  نیا

  راز جانب خودشان و فقط پول پد ییتقال چیبدون ه شوندی م  دهیباال کش یگلو است مفت و مجان 
 . زندی ری ومادر را به جوب م

چه قدر زود گذشت و   فهممیو تازه م  خوردیم یوار یچشمم به ساعت د میآیم  رونی افکار که ب نیا از
که نجات   یکند طور  یتو را در خود غرق م  یمانند باتالق است و  دهیچی قدر پچه  یدرون  یایدن نیا
 با خداست.  افتنتی

 .زدی ر یم  نییپا یو حرفش قلبم را هر  ی،منتظر یرمنتظرهی غ ورود

. لبخند  کندی م انیان را ب میمستق  ریغ یو منتظر  دندیفرا رس مدیترس یم دنشی که از رس ی لحظات پس
لحظات   فهممی من که م یکن یسوز دل میبرا خواهدی :نممیگوی زنم وبا خود م ی م  شیبه رو یساختگ

 قرمز است.  تمیکه وضع زنمی است، قهقهه م کی نزد دنمیزجر کش

 *** 
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و عذابم  دیبری شود، اما نم  یم دهیپوستم کش یرو ی غ یآشنا، مانند ت بهیغر یهاابانیهم آن خ  باز
  یزندگ  نیاز ا کردی و خالصم م  کردی ام را قطع م  ی. زندگیارگ گند شده  نیو ا  دیبری کاش م داد،یم

 سازد.  مراهزجرکشم کند و  زنده ماندم را با درد و اه ه هیقصد داشت هر ثان  یزندگ  ،اماییکذا

 گریفرارکنم، د توانستمی داد، کاش م  یآمده ازارم م  شیپ  یایبدتر از قضا اریاور بسسکوت خفقان  نیا
 .ی دارم و نه جرئت  ختنی گر یبرا ینه پا

از همان اول هم جرئتش را نداشتم و هنوز هم در بهت فرارکردنم هستم، چطور ممکن است! آن  من
 فرد من بودم؟! 

مرد با   نیهم دوزم،یکه کنارم نشسته است چشم م یمرد یرخ جد میو به ن چرخانمی را م  سرم
  استیقدر سها چهاز ادم  یبه من جرئت قدم برداشتن را داد و بعض   زشیوسوسه انگ یهاحرف 

  ستیکه ن ی قانون دارد الک ایدن نی زدم، بگذار فکرکند زرنگ است، اما ا اشیبه زرنگ  یمدارند! پوزخند
  گرددی هم ورق برم یشود، روز  یسپر  هیحاش   یخودت ب ی و زندگ  یکن یباز  یکس یاحساس و زندگ  با

 زدم؟!  یم  یحرف   نیقانع کردن خودم چن یبرا یعنیداشتم،  دیو من به آن ام

 ...ستین مهم

از دختران متنوع پر بود و رفت   شهی نبود که خلوت باشد، هم  یروز  م،یبود دهیرس  ییآن عمارت کذا به
 داشت؟  یمگر خوش یول  اوردندی شدن بال در م رفتهیکه با پذ یکسان چه  ار،یو امدها بس

فرار کردن بود، معلوم نبود   یبرا  یهم که مدام دنبال راه نیشده بود، ا بیغ یسرچرخاندم منتظر  تا
که احساس کردم گردنم   چرخاندمی سرم را م  یفیظر ی! با صدادانستی ! فقط خدا مکندی م یچه غلط

 جلوه دادم که گفت:   یشکست، خود را عاد

 قبولت کردن؟ تو رو  -

 نکردم.  یسکوت را طوالن یلی دهانم را قورت دادم وخ آب

 هنوز نه. یعنی! دونمی نم -

 پا تکان خورد وجواب داد:  یپاشنه  یرو  شیاسترس وتشو با

 . رمیمی من دارم م ؟یچطور اروم  -
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 : میگویو م کنمی تلخ م یاخنده

 که قبولم کنن! یااونم لحظه  زنمی منم به موقش زار م -

 گفت:  ینگاهم کرد و با مکث  متعجب

 ؟ی زن ی قبولت کنن زارم -

 

 کردم؟ ی باه فکر ممن اشت یعنیمنظور از استرسش چه بود؟  پس

 

 لب زد:  

 . یخوشحالم باش  دیبا -

 وگفت:  دیکه خند دم،یاش را پرس یناراحت لیدل

 منو دارن. ط ینبود، فکرکردم همه شرا ادمیاهان  -

 

 داد:  ادامه

  ،یدونی کرد م یم کهی ت کهی بفروشه اونم به عموم، عموم منو ت  رانیا یمنو تو خواستی بابام م -
 کنم اما...! یزندگ  یجور ن یحاضرم ا

اش گذاشتم و  شانه  یحرفش را خورد، دستم را رو قرار گرفت و  اشی ن یب  یگرفته بود دستش رو بغض
جا ختم شود! چه قدر تلخ   نیبه ا دی که با ی انداختم چه قدر تلخ بود، داستان نییتاسف بارانه سرم را پا 

 درامان بماند.  گرید یشود تا از فاجعه ا یم  یحاضر به در به در  یکه دختر 

پرقو بزرگ شده   یها هم که البه ال یبعض  مان،یها یالبته بعض  م،یدخترها چه قدر بدشانس بود ما
 !سند؟ینو یم یرا با چه ساد یسخت دانستندی بودند و چه م
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شده بودم که  یدلتنگ کس بارهک یکرد و به  یخداحافظ  یدختر را که احضار کردند، هول هولک  آن
 یرا هم نم یا قهیدق یاشنا نیاسم ا یامد حت ادمیرا با او داشتم، تازه  یا قهی دق دو ییافتخار اشنا

 دانم. 

  ین یلعن ونفرخواسته اش برسد و  نیارزو کردم که به ا شینه؟ اما برا ای  نمشیب  ینبود بازهم م معلوم
 نبرده بود. ییبو یرا نثار پدرش کردم که از مردانگ

نشود فورا شروع به حرف زدن کرد و من با   چیکه سوال پآن یو برا داشدیپ یمنتظر  یسروکله 
با آن   دیبا است و من بازهم  دهیگرش شدم، گفت که نوبت ما هم رسدرهم رفته نظاره  یهااخم

 . کردمی تازه م یدار ی،دخ یش

* 

 یا منتظر و ب دیآی به خود م  عیسر  یلی بود و خ شده  رهیبه من خ یاقهیچند دق  میوارد اتاقش که شد 
 . شودی هم  صحبت م

را سربرده بود خود   اش که حوصله ام  یبعد اتمام سخنران د،یگویچه م کنجکاو بودم که بفهمم  یحساب 
خوشش امده بود و قرار   یاو ازمن حساب ،یمنتظر  یترجمه کرد، به گفته میرا برا  شیهاحرف  یمنتظر 

 قرارداد را تمام کنند. و   نندیرا بفرستد تا مرا بب  یبود امشب افراد

* 

بار   نیمن متمرکز شده بود، ا یرو یشده بود و نور   کیرقص آماده شدم، سالن تار یبرا شهیهم مانند
  یرایگ ی هاکه نگاهم به چشم  دمیو چرخ  دمیباز رقصم را آغاز کردم چرخ  یپلک نبستم و با چشم 

افتاد، حالت خاص نگاهش باعث شد حواسم پرت شود دستپاچه به کارم ادامه دادم و  یمنتظر 
 .زندی پلک هم نم یزده است که حت یناقص یاسکته کردمی تکان نخورد، حس م شیاز جا یظر منت

 و از محوطه خارج شدم.  ستادمیا میکف زدن سرجا یصدا با

خل وچل چه به سرش آمده  یکه یمرت  کردم،ی خود حس م یرا رو یمنتظر   نیسنگچنان نگاه هم 
 شده بود؟!  رهی گونه به من خ نیاست بود که ا
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  یایبود، اما دن  نیمردها چشم دوختم و به خود، گرچه کارم ا یفکرش خارج شدم و به پچ پچ ها از
 هم در ذهنم وجود داشت تا آخرعمر...!هنوز   ینگیمدل

 خواهم شد. یمدل موفق و مشهور  یروز  کیداشتم  دیام من

 

* 

از   یبرا یز یهم نبود چ المیخ نی ع  بردند،ی فرداشب مرا م یمنتظر  یقبول کرده بودند و به گفته مرا
که   یزگار و سرنوشترو میخود را تسل دیبا جهیفرار نداشتم در نت یهم برا یدست دادن نداشتم راه

 عواقب را به همراه داشت دگر! نیهم ری خود آمدن در دهان ش یکردم،با پا یخود ساختم م

دستش را در   یو تراول ها کردیدود م گاریاما نخ به نخ س گاربکشدیس یبودم منتظر  دهیبه حال ند تا
 بدتر بود، لب زد:  هیزدم که از گر یپوزخند داد،ی هوا تکان م

 زدم؟   بیچه قدر ازت پول به ج ینی ب یم -

 هاوان یح  نیازا دینه..نبا یکند ول یاحساس شرمسار   دیتا شا دمیخند شینگفتم فقط به رو یز یچ
 داشت! تی توقع انسان

ام پوزش را به خاک  توانستم با خنده  کهن ینگاهم را نداشت و اتاق را ترک کرد، خشنود بودم از ا تحمل
 عذابش است.  یهیام مابود که خنده  یکاف  میبرا  نیلم و هم بما

* 

خلوت را دوست    نیوارد اتاق شد، ا یرمردیکردند و پ   تیهدا یساعت بعد چندنفر مرا به اتاق  چند
نشست و دستش را   میشد، رو به رو یمن برداشته نم  یاز رو یاان مرد لحظه  فینداشتم، نگاه کث

 فشرد وگفت:  اشرچانه یز

 .کنمی که دادم ارزششو داشت ضرر نم  یول -

که انجام داد تعجب را  یبا حرکت یصحبت کند ول  ی فارس توانستی م یکردم که به راحت تعجب
 چندش آور نشاند.  یحالت   شیجا
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 و با انزجار از او چشم برداشتم. حالت تهوع گرفتم  دیلبش کش یرا که رو زبانش

خرفت وراج   یکهی بود بارش کردم، مرت چاریهرچه ل رلب ی و ز  دمیب گزکه حرف زد و بلندشد ل یکم
 مغزم را خورد! 

 زد.  یزد؟ زخم زبان م  یهم حرف بود که م هانیا

 هم باشد! دیبردنم مشتاق بود، با یقدرهم برا چه

 *** 

 را جمع کردم و منتظر امدنش شدم.  لمیبعد وسا  روز

انداختم و  یسرم را به ز  دیدرخش  یم شیهاشد، چشم انیقامت چندشش نما یاز لحظات بعد
دستانم نشست که باعث شد   یکه  دستانش رو  ردیکرد از دستم بگ یهمراهش شدم، چمدانم را سع

 امپر مغزم باال رود و دستم را عقب بکشم که گفت: 

 بده من خانوم کوچولو. -

بهش فهماندم که به کمکت    کارمنی شدم و چمدان را خودم حمل کردم، با ا اشره یخ  ضی با غ  ازلحنش
راحت سمت   الیو من با خ  امدیسمتم ن  گریحالش را گرفت که د یرفتارم حساب  نیندارم، ا یاج یاحت
 دهد، سرم را باال گرفتم و با خدا ذکر گفتم. یپول م یلوکسش رفتم، خدا به چه کسان نیماش

   کردمینگاه م رونیزد و من به ب   یاش حرف مهمه نی ماش در

گذاشته   میپا  یدستش را رو د،یجوشی و سرکه م  ریدلم مانند س کرد،ی کند که نم  ریآخرعاقبتم رابخ  خدا
 . میایب  رونیخفناک ب   تیوضع  نیکه از ا دمییسایهم م یکرد و من دندان رو یبود و نوازش م

 

  نیماش دنیداشبورت نشست و با د یو پرتاب شدنم به سمت جلو دستم رو  نیترمز شدن ماش با
 م؟یراهزنان هم افتاد  ریدرهم شد، گ میهااخم  مانیجلو

برد  رونیب شهیبوق گذاشت و سرش را از ش  یدستش را رو نم،ی را چرخاندم تا واکنشش را بب نگاهم
 زد:  ادیوفر
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 تو.بکش کنار لگن  -

  نییبا پا  نمی اش را ببراننده توانستمی بود و نم یدود ش یها شهیش زد،ی اشنا م میقدر برا نچهیماش 
 بزنند.  رونیبود ازحدقه ب  کی نزد میهاچشم یمنتظر  دنیو د شهیامدن ش

 شد و به سمتش رفت، از  ادهیمرد پ کند،یو با اخم نگاهم م داردی بر م  شیهاچشم یرا از رو  نکشیع
 .دمیکش ینیدهانم گذاشتم وه یکه دستم را رو دیرا چسب  اشقه ی شهیهمان داخل ش

 شدم وگفتم:  ادهیپ

 . نیتوروخدا بس کن -

 : د یصورتش غر ی اش را گرفت و تو قهی شد و  ادهی پ یمنتظر  

 زارم؟ یمن م یدخترو؟ فکرکرد  یببر  یخوا ی م یآشغال عوض  -

 به خاطرمن آمده بود! یعنیزل زدم،   یمنتظر  نیبه صورت خشمگ متعجب

 من گفت:  روبه

 . نی تو ماش نیبش -

 ادامه داد: یباالتر   ینکردم که با صدا یحرکت

 ؟ یشنوی نم نی تو ماش نیبش گمی م -

دو زل   نیو به جنگ و جدال ا دم یجوی و نشستم، ناخونم را از زور استرس م دم یدو نشیماش  سمت
کردم،   نیرا نفر  رمردی فرو امد آن پ  یکه در صورت منتظر   یبا مشت دیهم کش یکار کار به کتک   زنم،یم

 ! زیه یعوض یکه ی هم داشت، مرت یچه زور 

 یشد، با ترس به چهره  نیسوار ماش یافتاد و منتظر  ن یزم  یزد مرد رو یکه منتظر  یآخر  یضربه با
 زل زدم.  اشیجد

 .دهانم را که خشک شده بود قورت دادمپدال گاز فشرد آب  یرا که رو شیپا

 ترس لب زدم:  با
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 ن؟یکرد یجور  نیچرا ا -

 جواب داد:  تی و با جد دیچرخ  سرش

 ؟ یخواست بر  یکردم؟دلت م  یکار بد -

 تکان دادم.  نیرا به طرف سرم

 ...لشیدل یعنینه.. -

 نگذاشت.  یباق  یگر یسوال د یو جا دیپری م حرفم وسط

 . ستیمهم ن لشیدل -

توانستم بفهمم چه   یزنگ خورد و سرعتش را کم کرد وجواب داد، کاش م اشی بعد گوش قهیدق چند
صحبت کرد   یبار فارس  نیتماس گرفت وا یبعد قطع آن بازهم با کس ند،یگو یاست و چه م  یکس

 وگفت: 

 بده، بهش.  کهی تا  اون مرت گهیبده..آره د خی به ش دمیبه تو م رو من پول  -

 

 نهیهز د یخورده اند و با یدرآمده، با نرفتن من ضرربد شیصدا  خیمتوجه شدم آن ش دنشیشن  با
 را بدهد تا من نروم؟ همه پول نیحاضربود ا یمنتظر  یعنیگرفته شده را بازگردانند، 

 عمارت اورد واشنا کرد...  نیخودش مرا به ا کهن یچرا؟ ا آخر  اما

را نداشتم، اگر سوال  یسوال دنی ود و جرئت پرس جواب ب  یب  یو منگ بودم ذهنم پر از معماها جیگ
 .کنمیکنجکاو یلیخ  دیکه نبا فهماندیبه من م یادهیحتما با کش دمیپرسیم

  یتخت جا یو لبه  دیکش ی قینفس عم م،یکنارش راه افتادم و وارد اتاق شد م،ی هم به هتل برگشت باز
 : دیکه سرش را بلندکرد و پرس  کردمی نگاهش م یچشم  ریگرفت ز

 که نکرد؟!  تتیاذ -

 تکان دادم، ادامه داد: یمنف  یرا به نشانه سرم
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 راحت.   التیجا خاون میری نم گهید -

 اما...پول...؟ -

 .گردونمی برم من پولشونو  -

 نگذارم.  یی را در آن عمارت کذا میوقت پا  چیه گریخوشحال بودم که قرار بود د قدرچه

* 

  یرا بکند ول  هیکند و قال قض هیبا ان ها تسو  خواهدیکه م رفت و به من گفت   یاز ظهر  منتظر  بعد
خوب و   یلیکه انگار اوضاع خ  دیرسی کالفه به نظر م   گفت،ی را م یگر ید ز یاش چبازگشت چهره  یوقت

 نرفته است.  شیبر وقف مراد پ

 : میپرسی م  یدو دل با

 شد؟  یچ -

 وگفت:  دیکش یهوف

 . میفروشینشه وگرنه خودتم م داتیپ گهیدفعه د گنی پولشونو دادم، تازه حرفم دارن، م -

خودشان را هم  یهابودند که حاضر بودند آدم یچه موجودات گریها دماند آناز تعجب باز  دهانم
 بفروشند.   زیناچ

 زدم:  لب

 ن؟یچرا نجاتم داد نینگفت -

 اخم بلند شد وگفت:  با

 بدمت دست اونا.  نکن بازم  یدخالت نکن کار  ست،یمربوط ن که بهت ییتو کارا -

 کوره در رفتم و گفتم:  از

 ؟یسرم بزار منتشم یخوای بده، نکنه م -
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تخت نشستم و    یتخت رفتم و رو یبه سو یحرف  چیه ی ماند نگاهم کرد و ب  ری متح امی حاضر جواب از
راه  یکردی شد؟ فکرم  یچ و یکرد ی رمبه اتفاقات رخ داده فکر کردم، با خود گفتم چه فک فیبالتکل 
  لیدل هان یگرفته بودم اما ا شی را در پ  یراحت نشستن، کنجکاو ینمانده، اما به جا میبرا ینجات 

باشد! که  پروراندی که در سر م یشوم  یقصدش از نجاتم فکرها دیهم نبود، شا  یبرخوب بودن منتظر 
 خبرم.   یمن از آن ها ب

* 

 رونی هم کالفه شده بودم که ب یاما از طرف دمیخوابی و م خوردمی هفته گذشت، درهتل م کی
  یمجاز  یشبکه ها   یکردن؟ حت  نییرا باال پا  ون یزیتلو یقدر خانه ماندن و کانال هاآخر چه  ،روم ی نم

 هم خسته کننده شده بودند.

ش از گذشته هم سردتر شده بود و من  آمد و رفتار یاوردن غذاها به اتاقم م یدوبار برا یروز  یمنتظر  
 سوخته بود؟  میدلش برا یعنیکارش بودم،  در شوک  هنوز 

 را نجات داده بود آن همه دختر...! نفرک یچرا من  پس

 شدم.  رهی پشت پنجره خ یدنید یرا گاز زدم و به منظره  تزایپ

فالکت   نیکنم که از ا دایپ  یام و الاقل کار خانه ماندن خسته شده نیگفتم که از ا یم یبه منتظر  دیبا
 شود ها؟!  ی پس اندازها باالخره که تمام م  نیخودم باشد ا بیو دستم درج میای ب رونیب

را در هم گره کردم انگار   میهادست  دیدستپاچه نگاهش را ازمن دزد دنمیسمت اتاقش رفتم با د به
 .کردمی نگاهش م  یبا گنگ اشی رعادیغ یامن از رفتارههول کرده بود و 

 . دهدی با کمال تعجب گفت که خودش خرجم را م  یرا مطرح کردم ول امخواسته

 

را   شیهاتا به حال مهربان یپسر ازک نیخرجم را دهد، ا خواست ی که خودش مزده شدم از ان   خجالت
 دم؟متوجه شده بو  گونهنیمن ا  ایشده بود؟ رخواهی کرد؟خیم خرج  میبرا

 تا فقط مرا ساکت کند  دیبگو یابودن من باعث شد باشه  شیری انا س رفتیپذی کردم اما نم اصرار
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را پنهان کرده که قطعا به   یز ینبود پشت نقابش چه چ مهربان نبود، معلوم   بازگشتم، کاش  اتاقم به
 نفع من نبود. 

ها در هتل بماند.   مگر  سال  توانستی قدر پولدار بود که مان  یمنتظر  گذشتند،یپشت سر هم م  روزها
 خانه نداشت؟ 

که   میاش بروباشم به خانه  یاش صحبت کرد و گفت اگر راضامروز که به اتاقم آمد راجع به خانه  اتفاقا
 . میجا بمان  نیهم ستمین یدوطبقه است و اگر راض

اش بروم، با  ت خود نبود قبول کردم تا به خانه چون خرجم دس یجا رفتن نبودم، ول به آن  یراض اگرچه
منت   خواستیها را جبران کنم، دلم نم یبده نیخودم عهد بستم که به محض سرکار رفتن، تمام ا

 سرم باشد. یکس

* 

را به من   ینداشت اتاق  یخانه کم وکسر   لیبود از وسا ریقرار داشت بزرگ و چشم گ جانیکه ا یاخانه 
 .دادمی اوضاع وقف م نیخود را با ا دیبا کهن یمثل ا دم،یکمد چرا داخل  لمیداد، وسا

* 

جا  مرا به آن گریراست گفته بود که د ینبود و منتظر  ی از کاباره رفتن خبر  گریبود که د  شتریب دوماه
 برد.  ینم

که همراه دوستش به خانه آمده بود از باال   روزک ی رفتی هم از جواب دادن به من طفره م شهیهم
  ییکه نکند بال دمیاولش ترس آورد، ی را گرفته بود و به داخل م  ربغلشینگاهشان کردم، دوستش ز
 مست کرده است.  دمیکه دوستش زد فهم یسرش آمده باشد اما با حرف 

 .که رهی مهرداد تو گوشت نمهمه نخور   نیا گمی مگه نم -

 رد وگفت: را نگاه ک  اطراف

 تنهات بزارم برم ها؟؟  یحاال من چطور  -

 داد:  ادامه
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 . ستین میگفت یکه ازش م یاز دختر  یخبر  -

 داد وکالفه وار گفت:  تکانش

 ،یباتواما واقعا که بد مست -

 ارزششو داره. نمیبب  خوامی م  یعاشقش یگفت

 که گفت؛ چشمانم گردشد.  یجمله ا دنیازشن

 

 بود بلندشد وگفت:  دهیخوردم، دوستش مرا د  یتکان شی باصدا

 ن؟ یسالم خانوم خوب هست -

 رفتم و دستپاچه گفتم:   نییپا

 افتاده؟ یاتفاق  -

 چرخاند وجواب داد:   شیرا درموها دستش

 اد؟ی نم شیپ  یمست کرده اگه برم مشکل -

 دهانم را قورت دادم وگفتم:  اب

 .شمی اتاقشون؟ممنون م یتو نشی ببر شهی م -

 .حتما  -

و به حرف   دمیبه اتاقم برگشتم، پوست کنارناخونم را با دندان کش یو بعد ازخداحافظ  تشکرکردم
مرد  نیراز پرده برداشته بود، ا نی عاشق شده بود و دوستش از ا یاش فکرکردم، پس منتظر دوست 

 ماجرا خبردار باشم؟ نیمن از ا خواستی مغرور نم

 ! ارغربت؟یپسرپولدار از د کیهم عاشقم است؟آن یکه کس کردمی ذوق م   دیبا حال

 بود.! لشیهم اوا دینداشتم شا یحس
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 بودم، او چه طور عاشق من شده بود؟  شیهادر شوک حرف  هنوز

وقت   نییشناسد؟بدون تع  یو آشنا م بهی مگر عشق غر دمیپاس سوال مسخره ام به خود خند بعدبه
 کند.  یو فرد را دچار م  دیآ یم یقیدق

 

 میهاتخت ولوشدم و به سرعت پلک  یرو  ش،یپ قهیچند دق کردن اتفاقات  لیو تحل  هیتجز یجا گرید
 فرو رفتم.  قیعم  یشدند و به خواب نیسنگ

 

که مشغول مرتب کردن کت تنش بود مواجه شدم،   یزدم با منتظر  رونی بلندشدم و از اتاق ب یوقت
لبم را    رد،یخنده ام نگ کهنیا ید و به صورت مغرورش زل زدم برامغزم اکو ش یحرف دوستش تو

 . دمیگز

 کنم، لب زدم:  تشیمن بود که اذ نوبت

 . ری بخصبح  -

 گفتم:  زیر یارا داد که با خنده جوابم

 ن؟یچرا منو نجات داد نینگفت -

 گفت:  یزده نگاهم کرد و بعد مکث  بهت

 فتاده؟یسوال ازسرت ن  نیدوماهه ا -

 وارانه جواب دادم:  طنتیش

 .دارمی نفهمم دست ازسرش برنم  ویزی من تا چ -

 :زنمی که نشنود لب م یگذشت و زمزمه وار جور  ازکنارم

 .یمنتظر  یاقا ارم ی کاراتو سرت در ب یتالف تونمیم یجور نیها؟! ا یمقاومت کن یخوای م یتا ک  -
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در خانه   ییمواد غذا دیحتما با رومی به سمت آشپزخانه م الی خ ی خارج شد، ب من از خانه توجه به یب
 .شودی م دایپ

 درست کنم. ییباال زدم و غذا نیاست 

بود از ترس    کیچارچوب در نزد  انیم یمنتظر  دنیبرگشتم و با د یکه تصادفبودم   یاشپز  مشغول
 گذاشتم وگفتم:  امنهیس یقفسه  یدستم را رو افتم،ی پس ب

 سروصدا؟  یچه ب -

 شد وگفت:  داخل

 ؟ یخواستم سفارش بدم، غذا درست کرد -

 ؟نه  ای میهم بخور یخونگ  دیخب با ؟ یحاضر  یغذا یتا ک  -

لباس عوض کردن به   قهیو بعد از چند دق شودی و از اشپزخانه خارج م  هدیبه نشان آره تکان م یسر 
 ها را گذاشتم وگفتم: نشست غذا هم حاضربود، بشقاب   زیپشت مآشپزخانه بازگشت و  

رو درست کردم، قورمه  پسندنیکه همه م ییغذا ن،ی دوست دار ییچه غذاها دونستمی چون نم -
 . یسبز 

 را باال زد وگفت:  نشیاست

 .ادی دستت م قمیسلبه مرور   -

بود   یبار  ن یدرامده بود دوم نشستم، خورشتم خوب از آب شیرا از صورتش گرفتم و رو به رو نگاهم
 . امدیکردم بار اول مادر اجبارم کرد که درست کنم و از لج خوب در ن یکه درست م

نوش جان  ینان خال دی، وگرنه االن باگرفتم درست کنم  ادیخوب بود که  چه قدر دانمی م حال
 .میریبگ شد زخم معده هم یباعث م اشیادیز دهدیجواب م  ییهم تا جا یحاضر  یغذا م،یکردیم

 



 شوم   یآرزو

35 
 

بود، به سمت   دهیکاناپه دراز کش  یرو  یزدم، منتظر  رونی ها را شستم و از آشپزخونه بناهار ظرف  بعد
  شوم،یاومد از اتاق خارج م  نییاز پا کهیی سر رفته بود، با صدا دیام شدحوصله روم،ی اتاق خود م

 توانستمی موقت ن  چیچرا ه دانمی بود،نمافتاده   یمنتظر  یاومده بود و رو  یهمان دوست منتظر 
 .دادمیمخاطب قرارش م لیکنم؟تمام به فام شیدر افکارم به اسم صدا یحت

 کالفه گفت:  یمنتظر  

 ؟ یبزن  ی تونی در نم  هی ؟یرو از کجا آورد جان یا دیکل -

 را باال برد ولب زد:  شیصدا  بای تقر اشدوست 

 . یشد یعاشق خوب ادم د،یارزی واقعا م -

و رو به  شودی و در خود جمع م  شودی بلند م  شیزد  از رو   شیبه وسط پا یکه  منتظر  یلگد با
 :دیگوی م یمنتظر 

 ؟ یوحش  یکنی م نیچرا همچ  -

 .رسدی به گوشم م  یبه راحت یمنتظر  اروم  یصدا

 .شنوهی م جاسنیا -

 :هدی مطمئن جواب م یبا لحن اشدوست 

 . دهیشک نکن شن -

 غضبناک گفت:  یمنتظر  

 .تو دارم  یمن برا -

اش که مطمئن  را با خودش ببرد، از رفتن دوست  یاش موفق نشد منتظر صحبت کردن و دوست  یکم
به   یمنتظر   یخبر دارم، صدا یز یانگار نه انگار از چ  کنمیبرخورد م یجور  شوم،ی شدم از اتاق خارج م

 . دیگوشم رس

 ؟ یخواب بود -
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 ومنگ سمتش برگشتم وگفتم:  جیگ

 اتاق بودم.  ینه تو -

  خواستیمکامال مشخص بود که  یمنتظر  یاز چهره  دهد،ی مثبت تکان م  یبه نشانه یسر  یمنتظر 
 شد.   لیتبد نیقیبه  د،شکمیکه پرس یمیمستق  ریسوال غ ر؟بای خ ای امده یشن یز یبداند من چ

 دوستم اومده؟  یدونستی نم  یعنی -

 

 « ی»راو

 

  یرا برا  یشد شک  یبدهد سکوتش که طوالن یدانست چه جواب یدهانش را قورت داد نم آب
خبردارد وخودش    زیازهمه چ گفتی م دیبا الیرود، ن رونی کرد برگشت که از اشپزخانه ب جادیا یمنتظر 

 . کردی را راحت م

 . دمیآره، حرفاتونم شن -

داده  را لو   زی بود, او همه چ  یاش قطعشد کشتن دوست  دهیکوب  یظر برسر منت یحرف مانند پتک  نیا
 شد وگفت:  نهیدست به س الیبود, برگشت و با استرس به صورت دخترک نگاه انداخت، ن 

 ...لی دل نیپس به ا -

 : دیوپرس  دیکش شی را پ یگر ید بحث

 ؟ یآخرش که چ -

صحنه را ترک کرد   نیگفتن نداشت بنابرا یبرا یز یچ چی حس کرد غرورش له شده است، ه یمنتظر  
 مبهم تنها گذاشت.  یرابا معماها الینو

* 
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بودند مهرداد ازهمه جا   یگند زده بود، هردو به دنبال راه شیمحمد رفت، که به تمام نقشه ها سراغ
 درمانده لب زد: 

 م. ازش سواستفاده کن خوامیم کنهی فکرم -

 : دینگاهش کرد وپرس محمد

 ؟یخوای نم -

 مهرداد درهم شد که محمد گفت:  یابروها

 خب؟  هیچ -

 معلومه که نه!  -

 گنگ گفت:  یبه نقطه ا   رهیزد وخ شی به موها یچنگ مهرداد

 دوسش دارم.  دمی شد به خودم اومدم د  یدونم چ یاصال نم  -

 کرد. انی شد و ازته دل حرفش را ب رهیمحمد خ  به

 محمد.  ست یزودگذر ن باورکن  -

 داد:  ادامه

 نخورده بود. بهشی چک ی اون پاک بود، دست ه ستی دختراست،اما ن هیمثل بق کردمی من فکرم -

 لب زد:  محمد

 . یهست  یکن باورکنه تو هم آدم خوب  یخودت نگهش دار نه به زور کار  یخب برا -

 کرد. یبه حرفش عمل م دیگفت با  یسرش را تکان داد محمد درست م مهرداد

* 

  یفورا نگاهش را م الیشدند ن یشدند واگرهم م یچشم تو چشم مگذشت، از آن روز به زور   چندهفته
 .دیدزد
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خطاب کند، دوست داشت   الیرا صدا کند و مهرداد هم اورا ناسم کوچکش دوست داشت او مهرداد
 شد. یمتر خ یو  خیبود  دای که پ طورنیتر شود اما اروابطشان گرم و گرم 

 *** 

به احساسش صحبت کند،  راجع  یمنوال گذشت و مهرداد موفق نشد درست وحساب  نیماه به هم کی
 کردی خودش کارم  یرو دیبابت عاجز بود، با نیخودش هم ازازد و  یلنگ م ی ازلحاظ عاطف شهیهم

کردن خود به   یخال  یهم دعوت شد وبرا یتصادف  ازداشت،ین  یبود و به مهمان  ختهی اعصابش بهم ر
به اتاقش برود   خواستی بد تک وتنها به خانه برگشت م یاخرشب بود که مست با حال  ،جشن رفت

 ازحرکت بازماند. الیباز اتاق ن مهی درن دنیاما با د

 

  دهینازش نشست، حاال فهم صورتی بود، نگاهش بر رو دهیخواب   الیخوران وارد اتاقش شد، ن  تلوتلو
  یاست،  که مهار شدن یااست آتش پاره  داریب یو وقت شودی م ظلوم که خواب است م یبود وقت

 .ست ین

مواجش به رقصه در امد، چشم بست و   یو دستانش را در موها اوردیتختش نشست طاقت ن  یلبه
مهرداد دراتاقش   دنیاز د کند،یناک چشم از هم باز مهراس الیرقم خورد، ن شی برا بایز یصحنه  نیا

قلبش مانند ساعت   دیگس الکل که به مشامش رس یبو  خورد،ی د که تکان هم نمبو دهیترس  یبه حد
 . ختیوزمان را درهم آم  نیزم

که با مردمک لرزان نگاهش  ییالیمهرداد از هم باز کرد و به ن  یهادهانش را فروفرستاد که پلک  آب
 کرد چشم دوخت ولب زد:  یم

 .کنمی نم  تتی_نترس منم...من اذ

کردنش از اتاق را داشت، مهرداد ازمقاومت   رونیدر ب  یحاصل نکرد و سع شیهااز حرف  ینانیاطم الین
 بلندشد وگفت:   شیو از کوره در رفت، صدا ختیبهم ر الین

 . نیهم شتیمن فقط اومدم پ ری آروم بگ گمی دختر مگه نم یقدر تو سرتقچه -

 : د یبه مهرداد توپ الین
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 .رونیب  دیلطفا از اتاق من بر -

 قبلش شد وگفت:  هی از ثان  تری صب ع مهرداد

 ال؟ ین -

 لب زد:  ال یاسمش از زبان او گرگرفت، مهرداد بازهم اسمش را تکرارکرد ون دنیازشن  الین

 .رونی ب  دیاز اتاق من بر -

 را کرد.  کردی م دیرا که نبا یتر کرد و کار  یمهرداد را جر  شیهاحرف  نیا

خودش را از دست دادبود، انگار عقل وهوشش از   ار یدخترک را درچنگال خود گرفت و انگار اخت  
 .کردی کارافتاده بودند و دستش کارم 

  ینم  زیچ چیمهرداد انگار ه  یهاگوش فلک را کرکرد، اما گوش  شیادهایشد و فر  ریسراز الین اشک
 . دندیشن

  الین شی و آن شب از اتاقش خارج نشد و شب را پ را به باد داد الین یدخترانه یای شبه دن کی او
  ییالین یکه به پا کرده بود شد، نگاهش رو یتخت متوجه عمق فاجعه ا یخود رو دنیصبح کرد، با د

  شصورت  یفرستاد و دستش را رو نیزد افتاد و صدبار به خود لعن ونفر یم یکه صورتش به کبود
 وزمزمه وار گفت:  دیکش

 خوردم؟  یچه گوه -

بکوبد و   واریسرش را به د خواستی قابل هضم نبود، دلش م شیاتفاق برا  نیزد، ا  رونی جا بان از
مست   ن یکرد؟ ا یرا قانع م  چارهی نکبت بار خالص کند، چگونه ان دخترک ب  یزندگ نیخودش را ازا

 شدن کار دستش داد. 

 خانه را مترکرد. سرگردان

 یکرد از رو  یترک برداشته بودند، سع یازخشک  شیشد لبها رهی با ترس ولرز به اطراف خ دارشدیب الین 
 نگه داشت.  شی او را سرجا بدنش را دربرگرفت و یتخت بلندشود که درد 
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کرد، هق هقش اتاق را پرکرده بود،  هی نداشت که باز هم خون گر  یاشکش انگار تمام ی. چشمه دیچرخ
 نفرت وجودش را دربرگرفت.  دنشیکه مهرداد در را بازکرد با د

 رفت گفت:  یطور که جلو م را درهم گره کرد وهمان شی مهرداد دست ها ند،ی تا فقط او را نب  دیچرخ

 من... ،یحق دار  نیبب  -

 : دیبغض الودش نال  یبا صدا الین

 نگو، لطفا تنهام بزار. یچ یه -

 

گرفت. اصال   یرا برعهده م تشیمسئول دیحتما با  کرد؟یکار م چه دیبا درد از اتاق خارج شد، با مهرداد
 توانست او را مال خود کند. یبهانه م نیو به ا   خواستی مگر بد بود او آن دخترک را م

 بود... فیمرد مست ضع ک یچه قدر دربرابر   ختیربازهم اشک  الین

 *** 

  الیحرف زد اما ن  الینکرده بود، مهرداد امد و با ن یر ییمنوال بود و تغاوضاع به همان  گذشت،چندروز 
  تیمهرداد مسئول د،یرا شن  شینگاهش را به تخت دوخت اما صدا ند،یرا هم بب  ختشی ر خواستی نم

 کارش را برعهده گرفته بود.

کرد   یم  نگاه رونی اش شد همان پنجاه متر اتاقش که از پنجره به ب یشد زندگ  یدچار افسردگ الین
کرده بود و   غیدردوکلمه حرف زدن با مهرداد را هم ازخود هم از او  د،یرس  یبه نظر م یکاف  شیانگار برا

نبود  قتخودش حما یگرچه برا ستادیا یحماقتش م یرا داشتند، مهرداد پا  یهردو دوران سخت
 .خود داشته باشد و حاال داشت  یرا برا الیبود ن  شیازخدا

 ها بود.حرف   نیکله شق ترازا الی اش درمان شود اما ن  ی را به مشاوره ببرد تا افسردگ  الین  خواستیم

  زاری چشمانش گود افتاده بودنند. ازخود ب ری که ز کردیم ه یقدر گرالغرتر شده بود ان  شیاز دوماه پ  الین
 بود.
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 دید یهات مدام ومکرر مهرداد را که م برند وفراموش کنند توجه ب  ادیهمه او را از  خواستی م الین
که   یاز قفس الیبرگرداند، رفته رفته ن یرا به زندگ  الیگونه ن نیا توانستیمهرداد م یعنیشد،  یکالفه م

 .بود دبخش یام مهرداد یاما برا افتهیبهبود  ییطور که بگوآمد نه ان  رونیخود ساخته بود ب  یبرا

خوردن ندارد اما مهرداد    یبرا ییکه اشتها کردی اصرار م الیو ن گرفتی املت م یالقمه  شی برا مهرداد
 دست برنداشت ولقمه را دردهانش گذاشت وگفت: 

  شیهاس پبعد مدت  شهی م شه؟باورتی باورت م  رونی ب یباره ازاون اتاقت اومد نی بعددوماه اول -
 م؟یخوریغذا م میهم دار

 کرد.  یو با دقت به صورت مهرداد نگاه م دیجو یم لقمه را  الین

 لب زد:  دیکش یم شی بازهم بحث خودشان را پ دیمهرداد با دیشا

 . میکنحاضرم ازدواج ؟منیفکرکرد شنهادمیراجع به پ گمی _م

 بلندشد که برود اما مهرداد مچ دستش را گرفت وکنارخود نشاند.  الین

 

 زد:  لب

 هان؟  یفرارکن  یخوای م یتا ک  -

 تمام گفت:  یبا سرد الین

 .خوامی نم  یز یمن چ -

 م؟یکنی م پس ازدواج  -

 ! ؟یسقف بر  کی ر یو ز یازدواج کن یندار   یعالقه ا چیکه ه یبا کس  شدی مگر م آخر

 شد ومهرداد به حرف آمد.  یطوالن  الین  سکوت

 نه! یبگ  یحق ندار  -
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االن هم به سازش   دیبود افسارش دست مهرداد بود و با جان یا یبه حرفش زد، از وقت  یپوزخند الین
  یزندگ  که مهرداد از او متنفر شود و کردی رفتار م یو طور  کردی را قبول م ازدواج دیبا دیشا دیرقصیم

 کشد. یرا م یرا به کامش تلخ کند تا بفهمد خودش چه درد 

گونه ازدواج کند،  نیکرد ا یفکرش را هم نم الیمحرم شدند، ن گریدعقد کردند و به هم یمدت یط
احساس  عاشقانه دوستش دارد و با او  کهیازدواج باشکوه با مرد کیبود،  یاگهید زی چ شی اهایرو

 کند. یآرامش م

 نداشت!  یسن، او که هنوز سن نیبود که درس بخواند و بعد ازدواج کند نه در ا نیا شی ایرو

  شی ایاالنش کجا ورو یبه ازدواج فکرکند اما زندگ  نگی به مدل  دنیبعد از رس خواست ی برآن م عالوه
 کجا! 

  قتیبه حق دانستی دارد، م ییایامد چه رو ینم  ادشی گریزد.د  یسوخته اش را م یایرو  دیق دیبا
 شد.  ینم یتداع گریهم د شیا یو رو  وستینخواهد پ

* 

محمد رفت، کنارش نشست، محمد متوجه حضورش شد،  قشیشف قیبازهم به سراغ رف مهرداد
 لبانش گذاشت وگفت:  یاتش زد و رو  یگار یس

 شده؟  یباز چ  -

 ازدواج کردم.  -

 شانه اش نشست.  یدستش رواهش کرد و بهت زده نگ دیمحمد سمتش چرخ سر

 !؟یگی م یچ -

 نگاهش کرد وجواب داد:  یخنث  مهرداد

 واال. -

 کرد محمد ناسزا بارش کرد وگفت:  فیرا که تعر هیقض
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 پسر گند!!  یگند زد -

 لب زد:  مهرداد

 مقاومت کنه؟ خوادی م یتا ک  کنمی عاشقش م -

 ادامه داد.  گارشیس  دنیبه کشنثار مهرداد کرد و  یدانمی نم محمد

* 

  یبرا یمهرداد به دنبال راه  نیگذشت در ا  یم ماهکیمانند مرگ بود   الین یبرا  کهی مشترک یزندگ  از
نه  یجد  بارن یکند، ا نگیمدل یداشت او را وارد عرصه  میگشت، تصم  یبه خود م الیکردن ن کینزد

 نبود.  شتریب  یقبل که کالهبردار  یمانند دفعه

 گرفت با شوق وذوق گفت:  یبود که مهرداد کنارش جا  یمشغول اشپز  الین

 کنم.  تی معرفجابه اون  خوامی هست م نگیشرکت مدل  هی -

 تفاوت بود، ادامه داد:  یهم ذوق کند اما ب  الیداشت ن  توقع

 ؟ یدیشن الین -

 :دیگوی م ت یو با قاطع  شودی م رهی مهرداد خ و به  کندی سر باال م الین

 . خوامی نم -

 مهرداد درهم شد وجواب داد:  یهااخم

 گه دست خودته؟  -

مهرداد زورش کرده   خواست،ی شد و به مهرداد زل زد، حاال که او نم مهرداد متعجب یلجباز  نیازا الین
و در اخر مهرداد  افتیجروبحثشان همچنان ادامه  امدی از موضع خودش کوتاه نم  دیهم با الیبود، ن

 وگفت:   ختی ر الیدست ن  یرا رو  یآب پاک شد،یاز اشپزخانه خارج م یوقت

 !یر یم  یعنی یر ی گفتم م -
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 با خود همراه کرد.را به زور  الیهم ن اخرش

 گفت:  الیبودند که ن  نیماش یتو 

 . گمی دارم م یفارس  زنم،ی نمحرف   یمن عرب   یمنتظر   -

 کرد وگفت: اش را بخش بخش جمله

 ؟ی دیخوام، فهم یِن.م -

 کرد. یمی زل زده بود ورانندگ شی به جلو  الیتوجه به حرف ن  یب مهرداد

 

  شی اهایرو ی نصب شده به وجد امد، تمام  وارید یبر رو یهاعکس  دنیاز د الین   دند،یآن شرکت رس به
است، اما مطمئن   دهیاز ته دل خند یبار ک  نیآمد اخر ینم ادشیزد  یلبخندو از فکرش   اداوردیرا به 

 . ستین یلبخند ظاهر  نیا گریبود  که د

که توقع قبول شدن نداشت،   الیرا قبول کردند، ن  الیجا صحبت کردند و درکمال تعجب نآن  سیرئ با
 گفت.  ینم  یز یپا پس بکشد، فکش هم قفل کرده بود وچ توانستی نم

 : د یمهرداد متوجه نگاهش شد که برگشت وپرسنگاهش به مهرداد بود و  الیبرگشتن ن نیح

 ؟ یکن ینگاه م یجور ن یچرا ا هیچ -

 ؟ یدلمو ببر  یجور نیا یخوای م -

 و معوج شد و سپس گفت:  مهرداد کج یولوچه لب

 ده؟ی جواب م -

  دندیلرز یشد، دستانش م رهیخ  رونیحرصش درامد وبه ب  الین دیکه مهرداد خند  گفتی نوچ الین
 شد قراراست مدل شود! یباورش نم

* 
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رقم زد،   شی خاطرات را برا نیتجربه اش بهتر نیبود واول زی انگ جانی پروژه اش رفت، ه نی به اول الین
  یوجودش الزام کردی حس م دی کش  یم شترخجالتیها بود، ب مهرداد هم شاهد ان یمخصوصا وقت

بازگشت فکرش همه   یاتفاق خوشحال است، لحظه نیخودش مهرداد هم ازااست، خوب بود که جز 
 از قلبش را ربوده است.  یکرد قسمت  یبود که حس م یمهرداد یرو

 کرده بود.  دایکند اما انگار کرده بود دلش به دل خود راه پ دایبه او حس پ کردی فکرنم

از   شیب ال یگفت که ن  یذوق زده تر جان زی بار مهرداد ن ن یاول یهم برااسمش را صدا زد ان ناخودآگاه
 معذب شد.  شیپ

 انداخت وگفت:  الیبه صورت ن ینگاهم ین مهرداد

 ؟ یبگ  یخواست یچ -

 امد و هول شده جواب داد: رونیاز فکرب  الین

 ... یچ یها ه -

 

 .دینگاهش را دزد الیگنگ نگاهش را کرد که ن مهرداد

 کهن یا لیزد دنبال دل یم  یدزدک یکرد و لبخندها یمهرداد را نگاه م یواشک یدر خانه هم  الین
 خواهد؟  یم  لیمگر دوست داشتن دل دیکرد بعدش هم فهم ینم دایگشت اما پ یدوستش دارد م

 ...!گریاست د نیری آمدنش ش لی دل یب

 زد؟!  یرف منبود که شد، چگونه با او ح  یچشم تو چشم شدن، خجالت ش یبود برا سخت

 سخت شده بود. شیگذشته برا یانجام کارها چقدر

اورد  ادیرا به  نشیبرخوردش حرکت داخل ماش نیمتوجه نشده بود اما به محض اول لشیاوا مهرداد
قدر لذت بخش بود  چه  رکردهیگ ششی دخترک هم پ نیا یگلو  دیو بعد صحبت ومشورت با محمد فهم

 کرد از جواب دادن فرارکند.  یم یسع یبودنش، وقت یخجالت  دنید
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 یچرخاند تا چشم تو یمواریدرود یازاسترس نگاهش را رو الیمچ دستش را گرفته بود و ن مهرداد
 چشم نشود. 

 

 اخرش لب زد:  مهرداد

 باال.  ال؟سرتیچته ن -

 اش گذاشت وسرش را باال برد. رچانهی مهرداد دست زنکرد و   ییبه حرفش اعتنا الین

 لرزاند. یبارهزارم م  یکرد و دلش را برا یاش م نهواینافذش د یهاچشم

 .یدوستم دار  یاعتراف کن  دیاخرش که با -

 ازحرف مهرداد گردشد که مهرداد خونسرد گفت:  الین یهاچشم

 واال. -

نقطه ضعفش را  اوردیدخترک را درب  نیدوست داشت حرص ا د،یکرد که مهرداد بازهم خند یاخم  الین
 دانست.  یم

* 

به مهرداد نشان   اقیها را با اشت کرد و ان یذوق م دنشیاز د الیاماده شده بودند، ن الین یهاعکس 
را بشنود  شی صدا تواندیاست وم  الینعکس هم شده کنار  یبه بهانه که ن یداد مهرداد ازا یم

 دشو  یباعث م  الیها نآن یبودند و به گفته   یراض اریبس  الیخوشحال بود، آن شرکت هم از ن
  شتریب شهیآورد، مهرداد هم ازهم یبه دست م  یهم درامد هنگفت الیکند، ن دای پ  شیافزا غاتشانیتبل

 اش شده بود.  یکرد وحام یم  تشیحما

 

* 
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قدر خسته بود که ان گشتی و غروب هالک برم رفتیم ی ها به عکاسافتاد، صبح  غلتک  یکه رو کارش
 نشست.   یم زیاوقات به اجبار مهرداد پشت م یو گاه خوردیغذا هم نم

ماگش را ازقهوه پرکرد و   الیرفت، ن  رونی که داشت به ب یانجام کار  یبود، اما مهرداد برا یلیتعط  روز
 گرفت.  یدم پنجره جا

  شی کرد، مهرداد بود که اورا به ارزو یم یاحساس خوشحال  اری بود بس دهیرس شیکه به آرزو نیا از
سرش   یهم که مهرداد رو  یفرارکردنش چندان هم بدنشده کاله گشاد کردیفکرم رسانده بود، حاال 

کم نداشت   افهیوق  پیمثل مهرداد که از ت یگذاشت باعث شد مهرداد را مال او کند و داشتن آدم
 بود.  یهردختر  یارزو

کرد، دوست   یخوشبخت  یخانواده اش ارزو یهم برا رلبیز کرد،ی اش خوب بود وخداراشکر م  یزندگ
ها را آن کهن یبود از ا یمحدودش کرده بود، راض نیشد وا  یطرد م یول  ندیآنها را بب  گریداشت بارد

 ها خوب باشد. اما حال آن  ندینب

* 

بود که مهرداد کارش را با لپ تاپ تمام کند و سراغ   ن یآورد و در انتظار ا ییخود و مهرداد چا یبرا
 شد وگفت:  رهی مهرداد خ یورزشکار  یبه بازوگرفت و  یبرود، کنارش جا  الین یمنتشرشده  یهاعکس 

 .گهیبدو د -

 زد وگفت:  شیتر صدا  یعصبان الیخود را به آن راه زد که ن مهرداد

 مهرداد خان؟  ستمیمگه من با تو ن  -

 چشم از لپ تاپ برداشت وگفت:  مهرداد

 ه؟ی_چ

 گفت:  تی گردشده دست به کمر شد و با جد یبا چشمها الین

 من!  تیتو سا خونم؟بروی م سری هی دارم آ ه؟دوساعتهیچ -

 بازهم مشغول شد و لب زد:  مهرداد
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 شرط داره!  -

 متعجب شد و گفت:  الین

 ؟ یزار یمن شرط م  یحاال برا -

 خونسرد جواب داد: مهرداد

 که هست.  نهیهم -

 زمزمه کرد:  رلبیدرهم شد وز الین یهااخم

 .رسمی تو محساب  -

 گفت:  مهرداد

 ؟ یگفت  یز یچ -

 لب زد:  تی با عصبان الین

 . ری نخ -

 ادامه داد: یازمکث  بعد

 ه؟ یشرطت چ -

 اش وگفت: باز رو کرد به سمت   شیبا ن  مهرداد

 بهم بگو دوست دارم.  -

 بارچندم گردشد و گفت:  یبرا الین یهاچشم

 که من بگم؟ یمگه تو تاحاال گفت -

 دیبا ترد ال یرجوع کرد و ن  الیبه خود گرفت، به عمق نگاه ن  یمهرداد خمارشد و حالت خاص یهاچشم
 کارکند، ازته دلش لب زد: چه خواهدیم  ندیاش شد که بب رهیخ
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 دوست دارم. -

 و حسش را درک کرد. دیبا حرفش لرز الیدل ن ته

 ابرازعالقه کردن. شیقدر دشواربود براچه ش،یهاتک تک سلول  با

 کالفه شد وگفت:  الیاز سکوت ن  مهرداد

 نوبت توئه.  -

 پلک زد و لب زد:  ستهیآب دهانش را قورت داد و آه الین

 دوست دارم. -

 بزند.  رونیاش ب نهیکرد االن است که ازس  یو حس م دیکوب یتندتند م  اشقلب

 گفت:  لکسیر مهرداد

 بلندتر.   دم،ینشن -

و بازهم حرفش   دیکش یمهرداد را بکشد اما معلق درهوا مشت شد پوف  یباال رفت تا موها الین دست
 را تکرارکرد که مهرداد با خنده جواب داد: 

 بلندتر.  -

 کاشت.  شیموها یرو  یوبوسه ا دیوش کشلب به اعتراض بازکرد که مهرداد اورا درآغ الین

 ک   یمن، شوخ یچشم اناردونه  -

 

  یابرازعالقه کرده بودند، رنگ عشق را در زندگ گریداز آن روز که به هم گذشت،ی عاشقانه م شانیزندگ
 پررنگ تر کرده بودند. 
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  خواستی که خود م یتیداد به موفق یرا انجام م نگشیهم کار مدل  الیو ن  رفتی به سرکار م مهرداد
دختر محبوب شده بود و  یهامدل  نیدانست، ب  یمهرداد م هات ی حما ونی را مد  نیبود وا کینزد

 . ردیمدل سال را بگ نی باتریز یزهی قراربود جا

نگه   ادگاریو به   رندیبگ  یسلف الی بود کنار ن شانیحال همه ارزو یول  شناختیاو را نم  کسچیه  یروز 
که با مهرداد   یدونفره ا یهاخود، عکس  یهااز عکس  ریبود غ  شیهاغرق در عکس الین دارند،

 کرده بود. شترمجذوبشیانداخته بود تا البومشان را پرکند ب 

 کهنیاش کند، اما مثل ا یاز او خواست درنگاه کردن به البوم همراه الید،نی که به خانه رس مهرداد
اورا بشنود، مهرداد   یهاخواست البوم را کناربگذارد وحرف  الیبود که ازن تری حرف مهردادضرور 

 داشت اما باالخره لب زد:  دیدرگفتنش ترد

 خانوادت.  شی پ میبرگرد دیبا -

 . دیماتش برد و رنگ از رخش پر الین

 سازمخالف زد وگفت:  الیاست اما ن  یجد  مشیگفت که درتصم  مهرداد

 مهرداد.  کشنی منو م -

 وسط چغندرم؟ نیمن ا -

 رفت لب زد:   یکه به اشپزخانه م نطور ی بلندشد و هم الین

 تمام.  خوام،ی من نم -

 خسته شد وگفت:  الیکرد ن دای زدنشان ادامه پ حرف

 .کنمی شو نکن مهرداد خواهش مبحث  -

بابت   الیدهد، ن یم حی توض الین یخانواده یرا برا زیکند وهمه چ یگفت که اوضاع را درست م  مهرداد
 نیاش کرد که با ا یبه سراغش امد و راض ینازکش یاصرارمهرداد قهرکرد و اخرشب مهرداد برا  نیا

 موافقت کند.  هیقض

 زدند. یازکارشان م دیبا رانیرفتن به ا یها براآن 
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 خوردند!   یم  یبه ضرربزرگ دیشا

و   میاورا گر دیفرا رس الین یروز استرس زا رند،یبگ میرفتن تصم یقبول کرد که بعدازجشن، برا مهرداد
 آمد.  یسخت به نظر م  شی برا  ارینشده بود وبس  یج یحال وارد استبعد آماده کردند، تابه 

مدل سال  نی عنوان بهترنامش را به  یگذاشته بود، وقت شی ها به نماتنش اورا مانند پرنسس  یماکس
زد   یرا م شی کفش پاشنه بلندش بدجور پالباسش را گرفت،   نییکردند، احساس غرورکرد و پا جیپ

  راگوشش  غی دست وج یشد و صدا جیکرد تا لنگ نزند، وارد است نی قدر با آن تمرداند چه یوخدا م
 . ستادیکردند ا  یم قشیکه تشو یمردم یگرفت و روبه رو لی پرکرد، مدال ها را تحو

داد،  یم یبه او دلگرم یبا لبخند زد و  یهمسرش نشست که کف م یاز همه چشمش رو  اول
 حضورمهرداد استرسش را کم کرد. 

از او گرفته  زهیجا  لیتحو نیرا نگاه کرد که ح شیهااجرا شد و بعد ازجشن عکس  یبه خوب  مراسم
حضورداشت و خودش گل مجلس بوده   یشد، خودش است که درمراسم بزرگ   یشده بود، باورش نم 

 است.

فرستاد و مهرداد   شیها هیترش کرد، عطر مهرداد را به ررش حلقه شدند ارام که دورکم یدستان ی گرم
 اش زد وگفت:  یشان یپ یرو یبوسه ا

 بانو.  یبود یعال  -

 *** 

 مبل ولو شد که مهرداد گفت:  یخسته رو الی خانه که بازگشتن، ن  به

 . رمیپذ  ینم یرفتن بهونه ا رانیا یبرا گهید -

 باز لب زد:  مهیبا چشمان ن الین

 . ریشب بخ  شهی چشمام بازنم  یباشه بابا حاال ازخستگ -

قدر را به اتاق برد، انبلندش کرد و او  شیهادست ی مبل بخوابد، رو یرو ال ین امدیدلش ن  مهرداد
 به اتاق به خوابش برده بود. دنیخسته بود که تا رس 
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 . ندی ایبروند وب یقرارنبود قاچاق   گریداد، درا انجام  زایسفر درنگ نکرد و کار پاسپورت و و یبرا مهرداد

 د،ی جوشی و سرکه م  ریمثل س الیمدت دل ن نیو در ا رندی بگ  طیگذشت، که توانستند بل ماهکی
 . دیترسیم

اگر طردت    ینهراس،حت یز یکه تا من هستم نترس از چ  گفتی و م کردی چنان ارامش مهم مهرداد
 خود را پس نخواهند زد.  یبچه  وقتچی کردند من کنارت هستم گرچه پدر و مادر ه

* 

 .دی رسی به گوش م  یشدند تاالپ تولوپ قلبش به راحت ماکهیهواپ سوار

* 

  رکردهییتغ ز ی همه چ کرندی دور بودند و حس م ارید نیاز شش ماه بود که از ا شتریب  دند،یتهران رس به
بودند، به گشتن آدرس بودند، به  دهیکه رس یداشت، از لحظه ا ادیشان را به  یاست، ادرس خانه 

 مهرداد جلو رفت وگفت:  افتد،ی بود پس ب  کینزد الی ن دند،یشان رسدرخانه 

 . زنمیمن در م  ،یتونی تو نم  -

 : دیسپر  آشنا نبود، مهرداد با آرامش  الین  یبلندشد، اصال برا فونیکه از ا ییرا زد، صدا فونیا زنگ

 منزل سعادت؟  دیببخش -

 .د یآقا اشتباه گرفت  ری خ -

 سعادت کجا رفتن؟  یخانواده نیبگ شهی آقا م  دیببخش -

 . میو خبر ندار میدیخرخونه رو  نیهست ا  یما سه ماه -

 دست برنداشت وگفت:  مهرداد

 دم در؟! دی ایب شهی توک پا م هی -
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 را گذاشت.  فونی گفت و آ یبود کالفه است با اکراه باشه امرد که معلوم   آن

 دم درامد مهرداد مودبانه گفت:  مرد

 . دیبدبهممون   ن یدار یز یچ یاگه آدرس م،یومدی آقا وگرنه نم ه یضرور یل یکارمون خ -

 انداخت که مرد لب زد:  نییبا ترس سرش را پا  الیرا ازنظرگذراند، ن  مانیپا سرتا

 گم کرده بودن. تنها بودن که فکرکنم دخترشونو  زن وشوهر هیاونا  دمیا رو با اون خانواده ندشم -

 گفت:  الین

 من دخترشونم. -

 انداخت که مهرداد گفت:  الیبه ن ینگاه بد مرد

 . نیدخترشون بود یجا  ی حت ای اونا،  یخودتون جا نیشونه، فکرکن دنبال یل یدخترشون خ -

 . کردیمرد ادرس داشت اما قصد نداشت بدهد، تمام فقط نگاه م نیا انگار

 رو به مهرداد گفت:  نرم شد و  باالخره

 صبرکن.  -

  ی شماره و ادرس میدیفهم یکوچک را به طرف مهرداد گرفت با نگاه یامد وبرگه ا رونی بعد ب قهیچنددق
 .میجا رفت و از ان هم به دنبالش تشکرکردم کرد و من یا ژهیرا داده است، مهرداد تشکر و

  میبازهم به گشتن ادامه ده یو بعد ازخوردن ناهار  مینگران من بود وخواست به رستوران برو مهرداد
 رفت.  ینم  نییپا میازگلو یز یاما دل من ارام وقرارنداشت و چ 

اشک در   دنشیبابا بود با شن  یبلندگو گذاشت صدا  یرا رو  یبه آن شماره زنگ زد و گوش مهرداد
 چشمانم حلقه زد. 

  یو دستش رو  دیسرش چرخ امد،ی من بند نبه انجا اشک  دنیادرس خانه اش را گرفت و تا رس مهرداد
 که لب زد:  دمیرا باالکش امی نی نشست ب میهاگونه
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 .گهینکن د هیگر -

 نازک کرد وادامه داد:  یچشم پشت

 به خاطر من؟  -

که آن  یشدم، حتما برا رهی خ رونیکردم و به ب  را پاک میهاگونه یرو یهاپشت دست اشک  با
 کرده اند.شان را عوض نباشد خانه  ثی پشتشان حرف و حد

 *** 

و مهرداد دستم را گرفت و سمت آن واحد برد که دم راه  میسوم رفت یبه طبقه میدیساختمان رس به
 وگفتم: ستادمیازحرکت ا

 .امی شدم، نم مونیپش -

 با دهان باز لب زد:  مهرداد

 . میریم شم یبق میاومد جاشونی تا ا  ما،یا زدن نداشت -

  دم،یکش ی فرع  یپوست مهرداد خط ها یبا ناخن روهم فشردم و یرا که فشورد، چشم رو  واحدزنگ
 که در بازشد. 

 افتد،ی پس ب  دمیشد، او هم مانند ما متعجب شد و ترس یخال  میپا ریحس کردم ز  دنشید با
 داغ دلم را تازه کرد. دشیسف دستکی یموها دنیرا برانداز کردم، د  شیسرتاپا

تر  بکشم اما مهرداد دستم را محکم  رونیکردم دستم را ب یدستانمان نشست که سع یبابا رو نگاه
 گرفت ولب زد: 

 داخل؟  میایاجازه هست ب  -

 روبه مهرداد گفت:   بابا

 دخترمن... ؟یهست یشما ک  -

 را خورد وادامه داد: حرفش
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 ن؟ یکارداری چ جان یاصال شما ا -

 انداخت ومهرداد گفت:   نییسرش را پا الیاشاره کرد ون الیبه ن مهرداد

 دخترتونه. -

 ندارم.  یمن دختر  -

 

 هم گذاشت، مهرداد گفت:   یبا درد چشم رو الین

 .گنی نم  نویچشماتون ا ن،یبگ  نویهرچه قدرم ا -

 گفت:  بابا

 لطفا. نیبر  ن،یزنم بفهمه شما اومد خوامی نم -

 اما انگار نه انگار.  دمیمهرداد کوب یآرنج به بازو با

 نگاهم بلندشد. یزن یباصدا

 ن؟ یک -

زدم، مادر را به   غیدر شل شد و ازهوش رفت که ج  یماتمان برد، دستش از رو  مانیهر دو دنشید با
  یا دهیبار بلندشد و به سمتم آمد تا کش  نیبابا چند م،یآب قند درست کرد شی و برا میداخل برد

 گفت:  تیرا گرفت، بابا با عصبان  شی مهمان صورتم کند اما مهرداد جلو

 !یپروتر برگشت یکردازدواج -

 .یآوردی سمت خونه ما نم  گهید تمیسا دیبا

 جوابش را داد وگفت:  مهرداد

 بشه. یفاصله طوالن نیدوست نداشتم ا شتون،یپ میمن ازش خواستم برگرد -

 به من نگاه کرد وحرفش را ادامه داد: سپس
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 . اسیدن یهامدل نی تر  تیازموفق  یکیسعادت دخترتون  یآقا -

 تکان داد وگفت:  نیبا حرص سرش را به طرف  بابا

 .دیچشم سف یاخر کارخودشو کرد دختره  -

 بابا دورماند. به من زد که خدا را شکر از چشم  یچشمک  مهرداد

زد، دلم گرفت،   هیگر ر یهو ز کیو  دی ه هوش آمد و من آب قند را به خوردش دادم که عقب کشب مادر
 دراغوشش گرفتم وگفتم:

 نکن مامان توروخدا. هیگر -

 بغض الودش لب زد:  یصدا با

 . نیزم یتو یرفته بود ،ی! انگار آب شده بودم؟یقدر دنبالت گشتچه یدونی م چیه -

 : دیمهرداد اشاره کرد وپرس به

 باشن؟   یآقا ک نیا -

 بابا نگاه کردم که گفت:  به

 برات خانوم.  گمی م -

 به اشپزخانه رفتن، روبه مهردادگفتم:  باهم

 بزنه.  شمیات زارهی م رپاشینزد، مامان ز شی بگذرونه، بابا منو ات  ریخدا بخ  -

 بزنن.  شتیات توننی هروقت من مردم م  -

 . دیچه بگو دانستید نم ماتش برده بو مادر

 سکوت را شکست وگفت:  پدر

 .میخورد چه قدر خون دلتو یدونی نم -
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نداشتم، شام   یاست اما گله ا اهیشود و ازمن س  یها رام نم یزود نیدل پدر و مادر به هم دانستمیم
مادر   بود اما  دهیمرا بخش بای بابا تقر د،یپرس  ییو بابا از مهرداد سوال ها میرا درکنارشان خورد

ها  کردم و ظرف  ربابت شام تشک ر،یدلگ کرد،ی نگاهمم نم ی قدر از من دلخوراست که حتبود، چهمعلوم
 : دم یرابه اشپزخانه بردم که مادرهم امد، پرس

 ن؟یچرا خونه رو عوض کرد -

 بود جواب داد:  نییکه سرش پا  طورهمان

 م؟ یکردیسرمونو بلند م هیدر و همسا یجلو ییبا چه رو -

 داد:  ادامه

 . یکردی فکرم یکاش قبل حماقتت کم -

درد سخت و  یتاوان دادم، آن هم تاوان یحماقت کردم، ول  ، درست حرف مادر نداشتم یبرا  یپاسخ
 ناک.

 اما بابا گفت:  م،یاز شام مهرداد حاضرشد که برو بعد

 ! ن؟یبر نیدار ییجا -

 جواب داد:  مهرداد

 .شهیم  دایخره پهتل باال هی -

 . دیبمون جان یا ستی الزم ن -

 گفت:  کردی طور که لباسش را عوض مومهرداد همان میاتاق رفت داخل

 کرد. یبود زنده زنده خاکت م یهر پدر  یدار  یپدر مهربون -

 را جمع کردم وجواب دادم: میلبها

 داد.  ی وگرنه انجام م یجلوشو گرفت یاون تو بود -
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 بخاطرمن نکرد؟ یعنی -

 نگفتم.  یز یتکان دادم وچ  نیرا به طرف سرم

 

* 

با مادر حرف بزنم بلکه    شتریکردم ب یفرصت سع  نیرفت، در ا  رونیشد و مهرداد همراه بابا به ب  صبح
 از داغ دلش کم کنم. 

 ماتم برد.  دیکه پرس یزد و با سوال میناهار بود که برگشتند، پدر صدا موقع

 ؟د یکنی م یخارج زندگ -

 مهرداد نگاه کردم که پلک زد، جواب دادم:  به

 .بله باباجون -

 لب زد:  مامان

 تحمل کنم؟  تونویدور یطور چه -

 وبغلش کردم.   دمیزدم، دست ازکار کش  یلبخند تلخ دانست،ی مرا هنوز هم دخترخود م  کهنیا از

 .هم ما نی ایهم شما م -

 .برپا بود یمان شادو در دل همه دیخند مهرداد

* 

از مهردادم نبود، از   یخبر  ام،دهیقدرخواب چه  دم،یفهم  دمیوساعت را د دارشدمیکه ازخواب ب  روزبعد
 و تولدت مبارک پرشد.  غی دست وج یرا پرکرد و صداصورتم   یزدم که برف شاد  رونی اتاق ب



 شوم   یآرزو

59 
 

 دمیتولدم بود وخود خبرنداشتم، صورت خندان مادر وپدر را که د ایدهانم فشردم، خدا یرا رو دستم
که دوستشان داشتم باعث شده بود تولدم خوب  ییهاکردند، حضور ادم  هی را به من هد  ایانگار دن

 بگذرد پدر، مادر، و مهرداد...! 

 . ربشومی پ شی گذاشته بود وقراربود پا به پا یام پا یبه زندگ  یکه به تازگ یمهرداد

را هم کنارش بگذرانم، چشم بستم وارزو کردم و   یبعد یرا درکنارش بودم و قرار بود تولدها  دیجد تولد
 نگه دارد. میخداراشکر کردم که خانواده ام را دارم و بعدش ارزو کردم که خدا مهرداد را برا

 مادر و پدر مواجه شدم، بعدش هم دست یهاام را فوت کردم و با بوس  یشمع هفده سالگ بعدهم
 گفتم:  یرک یز ریمهرداد دورگردنم حلقه شد که خجالت زده و ز 

 زشته مهرداد. -

 کجاش زشته؟ -

 دمیلب پدر را که د یکرد، لبخند رو یوکارش را م دیکش  ی پدر و مادرم خجالت نم یبود که جلو خوب
و مارا سرزنش    دیخند یطور مآمد چه یبدش م  های جنگولک باز  نیبرابر شد، باباکه ازا  نیتعجبم چند

 کرد؟  ینم

 د؟یده ی بزرگترا دل وقلوه م یجلو   دیکش یگفت خجالت نم  یرا هم ازحفظ بودم م الوگشید یحت

 مادر گفت:  میو نوش جان کرد میرا برش زد کیک

 ن؟ ییجا نیا یتا ک  -

 بعد مامان جون. یهفته -

 . یآماده کنم که ببر  یز یپس فرصت دارم برات چ -

 .دهمی »آره« تکان م یبه معنا یسر 

 *** 
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که  ییها  یاماده کرده بود ازهمان ترش  یترش  میمادر برا د،یهفته گذشت و وقت رفتنمان فرا رس کی
 بود.کرده یبسته بند میبرا یخورشت یو سبز  خورمیدوست دارم و با غذام 

 اما قبول نکردند.  ندیایبه فرودگاه ن  میقدرخواستهرچه

 شانه اش گذاشت وگفت:  یودست رو دیمهرداد را کنارکش ال،ین پدر

 مرد. ،یمرد  یل یدمت گرم خ -

 کرد که ادامه داد:احساس غرور  مهرداد

  گفتیبود م یاگهیهرکس د یدی ،نترسزنمه یجلو وگفت ی چرا؟چون با تمام شجاعتت اومد یدونی م -
 خانوادت شو.  الی خیب

 شانه اش ضربه زد وگفت:   یبار رو نیچند

 . یدونیبگم خوشبختش کن چون خودت م  ستینزم ال -

 

 لب زد:  مهرداد

 سعادت.  یممنون آقا -

 شان بازگشتنند.دوباره مهرداد و سعادت به جمع  و

 کرد وگفت:  یاخم دیپراشکش را که د یهاکرد، چشم یبا مادر رو بوس  الین

 ؟ یرفتنو برام سخت کن یخوای م گن؟ی م یعه مامان، اشک چشمات چ  -

 لب زد:  مهرداد

 اونور.  میاریم ما شما رو  دهیماه نکش  کیمادر زن جان به  -

 لب زد:  دم،یگارد گرفت که خند مامان

 .ستمیکن ن  یمن تو خارج زندگ -
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 سمت پدر رفتم وگفتم: و   رخندهیز میزد همه

 بابا؟  یدیمنو بخش  -

 زدم:  ییدان نمامثبت تکان داد لبخند دن یرا که به نشانه    سرش

 .شهیدار همخوب نگه  تویزندگ  -

 کردم. یگوشم م یزه یکه حرفش را آو بود،معلوم

 .میپدر و مادر دست تکان داد یو برا  میستادیا یبرق یهاپله ی رو 

سرش   دانستم،ی ام م یزندگ  یداده بود و او را معجزه ادیبه من   زهایچ  یلیمهرداد نگاه کردم او خ به
 : د یپرس بود زل زد و  اشره یو به چشمانم که خ  دیچرخ

 ؟ یکن ی چرا نگاه م ه؟یچ -

 نازک کردم وگفتم:  یچشم پشت

 نگاه کردن جرمه؟  -

 گفت:  دیرا که د  الین یحاضرجواب  نیا

 نه، راحت باش.  -

* 

 خسته شده بودند مهرداد گفت:   یحساب  دنیخانه که رس به

 اونم ندادن. دنیم  مایکه تو هواپ یدلم خوش بود، به غذاها -

 وگفت:   دیخند الین

 .کنمیدرست م  یبخواب بعدا قرمه سبز  ریاالن بگ -

 وادامه داد:  جلوترامد
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 .اسگهید زیچهیمامانم  یهای سبز  -

 کرد وگفت:  دییرا تا  الیحرف ن مهرداد

 . ستین  یدر اون که، شک -

* 

به   شتریشد، هربار هم ب یاش ومهرداد م یعاشق زندگ روز یاز د شتریهرروز ب الی و ن  گذشتی م  یزندگ
 تا قدرش را بداند، مهرداد خسته شد وگفت:  کردی مهرداد نگاه م

 ؟ یکنی نگاه م قدرنی بپرسم چرا ا شهی م -

  دیاش قرار داد، نگاهش را عمق بخش رچانهیقاشق دستش را داخل بشقاب گذاشت و دستش را ز الین
 وگفت: 

 ! یمعجزه ا هیچون تو برام  -

 داد:  ادامه

  یشجاع باشم و برا کهنیشاد بود، ا کیکوچ یزای با چ شهیم کهن یرو، ا زایچ  یل یخ یداد ادیبهم  -
 بجنگم، خوامی که م یزایچ

 . بردمی م امتی به ق دنشونویمن حسرت د یاگه تونبود ،یخانوادمو بهم داد تو

 بامزه گفت:  یانداخت و با لحن نییها را دراورد و سرش را پا  یخجالت  یادا مهرداد

 خجالتم نده خانوم.  -

  زند،یهم دارد به روم لبخند م یتمام وجود حس کردم که زندگ  دهم،بایمسر  یاقهقه  اشیگبامزه  به
 دگر.  یهافردا د،بهیاز عشق و ام یلبخند

 *** 

 گفتم:  د،یچرخ یکه در خانه مطور از چند روز با مادر تماس گرفتن و همان  بعد
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 مامان. رسونهی مهردادم سالم م  -

 مادر خودش باشد! شدی که مادر زد گردشد، باورش نم یازحرف  چشمانش

  دانستیتا به االن خودش، به آن فکرنکرده بود، مهرداد را نم  کهی ز یچ خواستیها نوه ماز آن  مادر
 فکرش هم به مغزش خطور نکرده بود.  یخودش نه، حت  یول

 !شان؟یزود بود برا دیکردند و بچه شا یم  یسقف زندگ  کیری وخود هنوز هشت ماه بود که ز مهرداد

پررو تر شد،  نه اما گفت ومهرداد از قبل هم ای دیحرف مادر را به مهرداد بگو کهن یا یداشت برا دیترد
 لب به اعتراض بازکرد:  الین

 فعال مهرداد. خوامی من بچه نم -

اما تا   خواستی را بسازد، مهرداد هم واقعا بچه م یحرف کوچک بحث جد کی کردی را هم نم  فکرش
 االن حرفش را نزده بود.

را گفتم،  خواستمی بچه نم کهن یا لیکرد و من دال دا یبحث ادامه پ نیپشت سرهم هم چندشب
به خاطر   دیبازد و   یام هم لطمه محرفش را نزد، بچه به شغل گریمهرداد گرچه ازدستم دلخورشد اما د

زده   یحرف   هممادر گفتمیحرف مادر را به مهرداد م دیاصال نبا گذاشتم،ی ازبچه کارم را کنار م  ینگهدار 
 .گریبود د

 .بازشود  گریدبه هم  مانیکرد و باعث نشد رو دایبحث خاتمه پ  نیکه ا خداراشکر

 

* 

 میبرا م،یکنی م  یسال است من و مهرداد کنارهم زندگ کیکه  شدی نم و باورم  دی ازدواجمان رس سالگرد
 .میگذراند  یرا درکنارهم م  یکرده بودم، شب خوب نیرز تزئ  یهاهم خانه را با گل گرفته بود و من  کیک

 که مهرداد به سمتم بازگشت و گفت:  میکردن بود ی تماشا م لمیحال ف در

 بگم؟  زیچ هی -
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 را به نشانه مثبت تکان دادم که ادامه داد: سرم

 ؟یبهم بد هیهد هی یخوای نم -

 وگفتم:   دمیرا نفهم منظورش

 ؟ یچ یعنی -

 .خوامی من کادو م یعنی -

 : دمینازک کردم وپرس یچشم پشت

 اون وقت؟ ییچه کادو -

 بچه!  -

 ازحرفش گردشد و صاف نشستم که جواب داد: چشمانم

 گفتم؟ یب ی عج زیچ هیچ -

 حالت قهرنگاهم را از صورتش گرفتم که گفت:  به

 .خوادی بابا من دلم بچه م -

 گفتم: زانیاو یارا خاموش کرد و من با لب ولوچه ونیزیبود که تلو ونیزیبه تلو نگاهم

 . کردمینگاه م داشتم یچرا خاموش کرد -

 .الین زنمی حرف م  یدارم جد -

 

 بلندشد و مهرداد پشت سرش به راه افتاد وگفت:   الیبود، ن دهیکش شیهم بحث گذشته را پ باز

 . میما چه االن چه بعدا قراره بچه داشته باش -

 اش برگشت وگفت: به سمت  الین
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 .زنهی لطمه م نگمیندارم اون به مدل شوینگهدار یبحثشم بعدا بکن، من امادگ -

 زد ولب زد:   شیبه موها یکالفه شد، چنگ  مهرداد

 ها؟  یخوایبچه نم  یچون مدل یبگ  یخوایبعدا هم م -

  دیاگر دوتا خودش بگو دانستیگرفت، م  شیبه سوال مهرداد نداد و پکر راه اتاق را در پ  یجواب  الین
 .دوست نداشت دلخور بخوابد  شودی ومهرداد جواب بدهد دعوا م

 زد.  رونی و ازاتاق ب  دیکش یصحنه پوف نیا دنیو مهرداد ازد  دیتخت درازکش یرو

  الیگونه با ن نیمهرداد به خاطر بچه ا شدی باورش نم الی شکر آب شده بود و ن  الیمهرداد و ن یانه یم
را   الین دیبرنگشت مهرداد هم با مش ی اما از تصم دید یمهرداد را م رفتار یسرد  کهن یبا ا الیرفتارکند، ن 

 کرد. یمدرک

* 

گفت،   ی بود و به مهرداد نم می وخ   تشینداشت و وضع یحال خوب  الیروزها ن  نیگذشت، ا چندماه
 کاشت. الین یهالپ یرو یبوسه ا شهیمثل همبه خانه برگشت و  شهیمهرداد زودتر ازهم 

 .دیدو سیبه سمت سرو عیحالش بد شده بود سر   ازداغیپ  یکه از بو الین

عاشق   د، یینگرفت درقابلمه را بازکرد و غذا را بو  یرا جد هیشد و قض  رهی بهت زده به اطراف خ مهرداد
 بود.  مهیق

داشت با باال   دیام  ،یچیبه ه ی چی چندبار حالت تهوع داشت اما ه نیبار عوق زد، ا نیاول یبرا الین
و به اشپزخانه برگشت که  کندیباشد، دور دهانش را با لباسش خشک م  اوردن حالش خوب شده

 : دیمهرداد پرس 

 شده بود؟ یز یچ -

 من من کنان جواب داد: الین

 .نمیچیمو   زی م یکنتو عوض تا تو لباس   یچ ینه ه -
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 یکه دردهان م یخوشحال بود که مهرداد نگرانش نشده است، با هرقاشق   الیرا خوردند و ن شام
 . اوردی هرچه خورده را باال ب دیترسی رفت و م ی م چیگذاشت دلش پ 

حال   نیخورد و تا فردا حالش بد نشد، اما ا یدور از چشم مهرداد قرص ضدتهوع  یواشکیاز شام   بعد
 .شده بود یآس گریتهوع فردا هم به سراغش امد، د

  دیباکند و  یبه حتم  انکار م  الیاگر بپرسد ن دانستیمشکوک شده بود م الیهم به حال وروز ن مهرداد
 انکار نداشته باشد.  یبرا  یگرفت تا راه ینود مچش را م یقهیدق

خودش را به ان راه زد بلکه   د،ی چ یباز هم به هم پ الین یروده و  خوردن تخمه بودند که دل مشغول
  د،یدو سی مهرداد، نتوانست خود را نگه دارد و به سمت سرو یجلوهم خوب شود، اما بدتر شد آن

 : توگف   دیو به در کوب دیعق زدنش را شن یمهرداد پشت در صدا د،ینگران مهرداد را شن یصدا

 دکتر؟  می بر  ال؟یحالت خوبه ن -

 

زد که مهرداد او را   رونی ب  سیبار حالش بهم خورده بود از سرو نیندچرنگ به رو نداشت، از صبح   الین
 و گفت:  دیدر اغوش کش

 دکتر.  میبر  ایلج نکن ب  زمی عز دهینگت پر -

 . امدینکرد اما مهرداد کوتاه نقبول   الین

 کرد.  نهیرا معا  الیبه درمانگاه رفتند و دکتر ن 

 رفت و  رونیحبس شد، دکتر ب  نهی حامله است خشکش زد و نفسش در س کهن یا دنیبا شن الین
 : دیپرسدو، کنجکاو  نیمطلع کرد، دکتر از تعجب ا  هیمهرداد را هم از قض

 !دیناخواسته بوده که هردوتون متعجب  یعنی -

بودند که فعال بچه   دهیبه توافق رس هانیبود، ا که ناخواسته یزل زدند آر  گریدک یبه   الیو ن مهرداد
 . خواستی م یگر ید زی نخواهند، اما انگار قسمت چ
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* 

  بیداشتن، عج یتوراه کی کهن یمهرداد از ا زدند،ی نم یحرف کی چینشسته بودند وه نیماش یتو
که   امدی و دلش هم نم کردیم یناشکر  دینبا ن،ینه خوشحال نه غمگ یهم خنث الیخوشحال بود و ن 

 .ردی را بگ یداد، جان موجود یش اجازه نموجدان  ندازد،یبچه را ب 

گرفت تا   ییدارو  الی ن یرد و بدل نشد، مهرداد به داروخانه رفت و برا نشانیب یحرف  چیروزبعدش ه تا
 کمتر دچار حالت تهوع شود.

 رو به مهرداد گفت:  الی که زنگ زد ن الین مادر

 به مامان بگم؟  -

 .شهیخوشحال م دوست داشت، بگو  یل یمامان که خ -

که به  طوروانمود کرد که خوشحال است و همان  یبود وخوشحال نبود، ول شوکه شده گرچه   الین
 سپس گفت:   داد،ی جواب مادر را هم م کردی مهرداد نگاه م

 بگم مامان. یز یچ هی خوامی م -

از طرز صحبت   الی ثبت داد، نبه حدسش جواب م الیکه خودش حدس زد و ن  دانستی مادر م انگار 
  کردیم هی توص   الیخبرخوشحال شده است، مادر ازحاال به ن  نیا دنیقدر ازشنکه چه دیکردن مادر فهم

  کینخورد مادر بود ونگران، البته حق داشت خوشحال باشد   ییزهایچبخورد و چه  ییزهایکه چه چ
 نوه اش بود.  نینداشت و اول شتریدختر که ب

 

پربود، و    خچالشانیخدا  یشهی و هم  دیخری متنوع م یهای و خوراک کردیهم به او توجه م مهرداد
  شیاش تپل مپل باشد وپاهادوس دارد بچه گفتیم کنم، یکه بخور و من فراهم م گفتی مهرداد م

 . گرفتی اش  ممهرداد خنده  فاتی توص نیاز ا  الیزند ون  رونی ب شیهاگوشت  که ی،جور یگوشت

* 
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  خواستی بود، مهرداد م نیو کارها سنگ  رفتیم نگیقبل به مدل  یاز روزها شتریروزها ب  نیا الین
  یفراوان یهاه یشود نگفت و فقط توص یناراحت م الین  دانستیبه سرکار نرود اما چون م الین دیبگو

 هخود و بچه ضرر داشت یرا نخورد که ممکن است برا  یز یکرد که مراقب خودش باشد و هرچ  یم
 باشد. 

 .خوردی قرص ضدتهوع م شهیهم نگیقبل از رفتن به مدل الین

 *** 

زد و از   یمبار زنگ   کی گونه گذشت، مادر چون راهش دور بود چند روز  نیچندماه هم 
 .دیکشیدوساعت طول م یمکالمه ها باال ش،یهاه یتوص

 

نداشت   ی هردو چندان فرق  یپسر؟ برا  ایان دختراست شبروند تا بفهمند بچه   یبود به سونوگراف قرار
 . ستیمهم ن تش یبودندکه بچه سالم باشد جنس  دهیعق نیهردو به ا

  یخواست رو از او  یبا دلسوز مادرکم سن وسال است و  ک ی دیفهم دیرا د  الین  یخوشرو وقت دکتر
 تخت دراز بکشد. 

 سرش اشاره کرد وگفت:  یباال تور یو به مان ختیشکمش ر یرا رو لزج یارا باال زد و ماده  لباسش

 . ینیبب  جان یتو ابچه یتونی م -

از شدت ذوق بغض   الیصفحه ظاهر شد و ن یکوچک به صورت کمرنگ رو یبعد موجود  قهیدق چند
 کرد.

 زد وگفت:  یلبخند دکتر

 .ی و گوگول دختر ناز  هی -

 شد.   شیبرا ،یگوش نواز  یقیتپش قلب کودکش موس یصدا
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 گفت:  الیمهرداد را صدا زد و رو به ن دکتر

 صحنه لذت ببره.  ن یبزار باباشم هم از ا -

  افت،ی شد از نگاهش  یدوخت، عشق را م الیزد و نگاهش را به ن  یصفحه لبخند دنیبا د مهرداد
و به  ردیبگ نت ی صفحه پر نیعشقشان بود، از دکترخواستند از ا یکوچولو ثمره  ن یرا گرفت ا  الیدست ن

 نگه دارند.  ادگاری

 کرد گفت:  یطورکه نگاهش مرفتند مهرداد همان نشانیکردند و به سمت ماش  تشکر

 خودمه!  لشیشکل وشما کنمی محس  -

 متعجب وبا خنده نگاهش را به مهرداد دوخت وگفت:  الین

 . ستیمعلوم ن یچیاالن که ه -

 عشق لب زد: را نگاه کرد و با   الیبا دقت نسرش را بلندکرد و مهرداد

 _دوست دارم لب ومماغش به تو ببره. 

 ادامه داد: طنتی ش یکم  با

 ام.بچه شهی درشت مو چالش به من، چشمچشم  -

 

 .رفت دلم غنجگرفت و  یلبم جا یرو یمهرداد لبخند یحرف ها  از

زده   ارسال کرد، ذوق میکرده بود را برا هیکه ته  یسمونیلباس و مادر عکس س  دن یبه خر میکرد شروع
  جانیبه ا مانمیزا یبود که مادر برا نیکشند خبرخوب ترا  یکوچولو را م نیبودم که همه انتظار امدن ا

در  توانمی نم گر ید کردمیماند، شکمم جلو امده بود و فکرم  یاول را کنارم م یآمد و هفته  یم
بود، عکس   دیجد یادهیا ،یباردار  یکار دادند ژست عکاس  شنهادیکارکنم، اما بازهم به من پ نگیمدل

 گرفتم تابعدها به کودکم نشان بدهم. یها را شاسگرفتم و عکس 
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و راه به راه مهرداد   رفتمیو راه م گرفتمی سخت شده بود، دستم را پشت کمرم م میراه رفتن برا 
  شیدلم برا کردمی لباس تصور م  ن یارا در  میکوچولو یلباس گرفته بود وقت شی برا کرد،یام ممسخره 

 .دیکشی پر م

 : گفت ی با لبخند م شهیمهرداد  هم و

 بخرم بازم کم است.  شی هرچه برا -

 .میخودمان اتاقش را آماده کرد یقه یسل با

را به  بود  اشی نیهمان عکس جن   م،یکه از او داشت یعکس نیو اول  میپرکرد مانیهارا از عکس  اتاقش
 .میزد  بایز  یبا قاب وارید

  گفتیم  رد،ی بگ ادی یتا اشپز  د،یچرخ ی سرم م یباال شهیشد و هم  یروزبه روز حساس تر م  مهرداد
  رفتی م شی پ طورن یاگر ا رد،یگیکارخانه را برعهده م تی وخود مسئول ردیگیم ی اخر را مرخص  یهاماه

 شد.  یماهر م یکدبانو کی

 . کردمی م تشیریسرش بودم ومد ین باالدرست کند، م  خواستی را هم خودش م شام

بود و   امدهی دراورد، برنجش هم شفته در نپلو را خوب   یاستعداد داشت و استانبول  یکه دراشپز  واقعا
 داد. یخوب درامده بود همه اش پزش را م شیفقط نمکش کم بود، چون غذا

 

 وا رفته گفت: و   دیکش  نتی به داخل کاب ی بعدشام سرک مهرداد

 !؟یها رو خوردشکالت  یهمه -

 گفتم که گفت:  یبله ا اقیاشت با

 . امیب  رمی بگ رمی م -

 ها ذوق کردم. بچه  مثل
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  دمیشکمم نوازش وار کش یدستم را رو م،یداشته باش  یزد خواستم با بچه ام خلوت  رونیکه ب  ازخانه
 وگفتم: 

 ؟ یخوب ،یسالم مامان  -

 را جمع کردم وادامه دادم: لبم

 . هیاسمت چ میدونی هنوز نم  -

گرچه حرف، حرف من بود  م،ینزده بود یاسمش اصال حرف یمن و مهرداد درباره  اداوردمیبه  تازه
 ادامه دادم: 

 مامان. یصبرانه منتظر اومدنتما گلخونه   یب -

 رو گفتم:  خنده

 نه فقط من بلکه همه، ازمامان بزرگت تا بابا بزرگ و پدرت و من...! -

 منتظراومدن توئن موش مامان. ایدن هی

  ادیکالم را از دستم رها کرد و هنوز داخل نشده فر یرشته  شیها یمهرداد با شلوغ پلوغ باز  بازهم
 زدم: 

 باشه مهرداد؟!   یاسمش چ -

 گرفت وگفت:  یجا الیچ دستش را ماساژ داد، کنار ن گذاشت و م نی زم یدستش را رو یهالکس ینا

 تازه کنم بعد بپرس.  یبزارنفس  -

 به خود گرفت وگفت:  یامتفکرانه  ژست

 بعدا؟  یبرا یزار ی م -

به اتاق رفت تا لباسش را عوض کند و من به سمت   دم،یبه نشانه تاسف تکان دادم وخند یسر 
 ام گفتم: بچه و رو به دمیکش رونی ب یو شکالت  رفتم  هالونینا



 شوم   یآرزو

72 
 

 . اینگ یز ی به بابا چ -

خدا هم خوشحال   یآر  خندد،یکه خدا هم م دمیسرم را باال گرفتم ود م،یدیخند   مانیهر دو زیر  زیر
 :میگوی خوشبخت است، زمزمه م  شیالیاست که ن

 . یداد هیعذاب به من هد ای دن کیکه بعد از  یبابت تمام آرامش  یشکرت، مرس ایخدا -

 . چرخانمیاش مشاد مهرداد، سرم را به سمت  یصدا با

هم شکر   دهی مو تو وجودش پرورش مخانم کوچولو که به من داده و داره بچه  هیکه خدا  نیاز ا -
 من. یالین  یمرس کنم،یم

 کرد و آرام لب زد:  د،نگاهشیکشی که تمام وجود مهرداد را به آتش م یعاشقانه، نگاه  ینگاه با

 دلم. یگرگوشهبه قربونت، ج الین -

بود و  ختهی ر شی الیفرشته را درون ن کیتمام وجود  ی وقت  خواستی از خدا نم یز یچ گرید مهرداد
 کند. دایرا پ  اشی زندگ یاو بود تا فرشته  ییباعث آشنا الیشوم ن  یکه آرزو کردی خداراشکر م 

 . انیپا

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

http://www.romankade.com/
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