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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 خیانت مریتنام رمان : 
 یکتا گودرزیه : نویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

   Roman4u@ تلگرام :کانال 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

 



 

 خیانت یتمر

 یکتا گودرزی

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 ریتم خیانت
 یباسمه تعال

 
 

 دمیمامانو شن غیذل زده بودم ج ششیو به ات چرخوندمیگردونو م زغال
ستو م-مامان صدا کن چند دق یسوزونیدختر لباس عرو شو برو مهرداد و   قهیپا

 !یکنیدرست م لونیق یسر سفره عقد بعد تو دار دیقراره بر گهید
 ادیخوشممم م شیبا حال م یلیذغاالش خ چرخونمیم نویا یمامان جان وقت نه

 چشم
 سای.. واومدیدختر و پسر م هیپچ پچ  یصدا دمیلبخند رفتم تو سالن به دررس با

 باز کردم یواشکیدرو  یمهرداد ال نیا نمیی..ب
 یبقلش کرده من چ هیدختره ک نی..مهرداده..ا نی..انیا ایخدا  یییییییخدا ه ای
 دمیشنیحرفاشونو به زورم رفتیم جی............سرم گ نمیبیم

هداد با ا -م گه  با هم بر رسمممهیپول بهم م یدختره ازوداج کنم کل نیا عد   میب
 ادیم ایبچمونم همونجا به دن کایامر

ستگار یعنی..  گنیم یها .. چ نیا شکام  یمهرداد بخاطر پول اومده خوا من ا
رعد و برق  یتق.. صمممدا دمیدویدف مه یب رونیب دمیدو دیرو گونه هام غلط

انگار قاطل بابا  کردنینگاه م یهمه جور دمیدوی..و بعد بارون به شمممد  م
بان م هی دنیشممونو د با  همهشمردم  نیچرا ا دوعهیعروس که داره وسمما اتو

صم شون ت شا س گنیلحظه نم هیچرا  رنیگیم میچ .....همون روز شیروز عرو
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که قرار بوده باشس ازدواج کنه ... بچه داره بخاطر پول اومده  ی.... کس دهیفهم
شق د هیگرفتش  شو.. له کردن اخهههه  گنیداره .. چرا نم گهیع شو ... قلب غرور
 خورد و ............ زیل پام دیچیتو گوشم پ نیبوغ ماش یصدا هویچرا .... 

*** 
اله حدودا هفتاد س رید پمر هی ومدیم یتند یاتاق بودم بو هیباز کردم تو  چشامو

 رو پوششو خوندم یرو یبا سخت دیبا لباس سف
 یاحمد دکتر
منو  یک یوا ی.. ا میاما من چم شممد....اصمم ... من ک مارسممتانهیب نجایا پس

 دمیشن ییصدا هی هوی نجاااااااااایاورده ا
 س م خانوم کوچولو حالت خوبه-

 نجایمن ..چم شده مگه که اوردنم ا-من
 هی..اسمت چ یتصادف کرد -دکتر

 ادینم ادمی یچی...من هدونمیاسمم..؟؟!.. نم -من
 یشناسیاقا هم نم نیتو ا یعنی بهیعج -دکتر

 پسر وارد اتاق شد هی هوی
 شناسمشونینه اقا من نم -من

 نیبا ماشم شمونمیا ابونیمن مغاز انور خ دمیخانومو دم مغازم د نیمن ا -پسمره
 مارستانیمن منم اوردمشون ب یتصادف کردنم و افتادن جلو مغازه 

 ؟یچ یمغازه -من
 کنمیم سمیتدر نایو ا یقی..لوازم موس یفروش تاریگ-
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مه ا نطوریا-دکتر ما زود تر  ادینم ادشممونی یچیه شممونیکه معلو بهتر شمم
 یظه حاف شممونیا دهینشممون م شممایاما ازما دیخبر بد ای دیکن دایپ انشممونویاشممنا

 کوتاه مدتشونو از دست دادن
 ستین اد ی..االن اسمتم  یعنی -پسره

 کار گفتم طلب
 اه یگیخوب چرا زور م ستین ادمیکه  ینیبیم-

 و گفت دیخند پسر
 دیمرخسشون کن شهیدکتر م یاقا-

 بله-دکتر
 پسر گفت رونیرفت ب دکتر

شه یخانوم ب- سم من  سم ا شما ا ادیا  یعنیمن .. شیپ ادیب دیمد  با نیراد 
 خونه من

 امیب دیبا یخونت کجاس .. من واسه چ -من
 دیشممه با دایتو باغچه .. باال مغازه م بعدشممم...شممما تا خانواده محترمتون پ-
 عروس خانوم ابونیکه ولت کنم تو خ یمن توقع ندار شیپ یایب

 عروس؟!-من
 که کردم لباس عروس تنت بود دا یاره پ-پسره

 بود یبود.. اسمت چ میمن ...عروس دیخاک توسرم خوب شا -من
 پاشو ادینم اد ی یچی.. فع  که هادیشه -پسره
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جلومونو  دیچیپ نیماش هی هوی میرفتیم میتو راه که داشت نشیتوماش میپسره رفت با
 هیجمش کرد همون لحظه  هویاما  ابونیمنحرف شمممد انور خ هوی نیو ماشمم
 *لب*غاشنا قد بلند و با کت شلوار  یلیپسره خ هیاومد جلو چشم  یصحنه ا

 اه اهدستمو گزاشتم رو سم  زدنیدختر بودن داشتن با هم حرف م هی
 تو یخوب-پسره

 اره .. خوبم -من
 من یخونه  نمیا میدیرس خوب

 یها ارتیعالمه گ هی یسنگ قهوا وارشیگرم د یفروش تاریمغازه گ هیشدم  ادهیپ
 هی ومدیبه چشم م یو مشک یزرد و قهوا ینارنج یرنگها شتریکه ب یرنگ یرنگ

 یکوچولو پشممت پله بلکا صممورت اهیسمم یپله  هی واریرو د الونیچهارزتا و انویپ
 کیوچسالن ک هیباال  نچون کوچولو بود بعد او یشدیخم م دیبا یرفتیم یوقت
سا هیو   واریچند تا قاب عکس رو د یقهوا کممی یشکیم دیسف لمیاتاق همه و
ره بالشممت پسمم هیبود و  ونیکه جلو تلوز ینیتو سمم یخال وانیبشممقاب و ل هی

 دمیصداشو شن هوی زهیه البته خونش تمل*خ*تش
ون اون جا اتاقته چ میکن یفکر هی دیبرا اسمممت با نی....بب یچ دنمیام....نم-

ردا ف یتو تو اون اتاق باش که راحت باشمم خوابمیمن شممبا عاد  دارم تو حال م
ل استار ا یلباس عروست کتون ریسوا ل چرا ز هیبعد  یلباس بخر میبر دیهم با

 ؟؟یبود دهیپوش یو شلوار ل
شون دارم فکر کنمم  یلیمن خ ییها یکتون نیاما اگه با ا ستین ادمی من س دو

شتم اما اونارو نم شرا بودمکه م نیالبد از ا دونمیقب نم دا ستمیدختر  عد ب خوا
 لباس منو عوض کرد؟ یک نمی..واسا ب رونیبدوم برم ب عیسر یعروس
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نه خو گهیمانتو مال خواهرم بود اما االن د نیا مارسممتانیپرسممتار تو ب -پسممره
دوست دارم پس با پول خودم  شتریو ب رانیبود من ا رانیخودشه قبل از ازدواج ا

 گه؟یراه انداختم .... سوال د جایواسه خودم 
 بده ر ید تر درست کن خداخاسممنو زو نی.. اما خواهشا ا یچیه -من

 دونمیمث  مهرسا درسا انا چم رسهیبه ذهنت نم یچیخود  ه- پسره
 نه – من

 ایبشکن زدو و متفکر گفت دنبالم ب هی هوی
ودمو مغازه بود قدش بلند بود خ غیکار  رو گرفت باال  کار  تبل نیپا میرفت
 باال و خوندمش دمیکش

 کیموز مدوسا
 اسم من..مدوسا باشه گهیتوم یعنی -من

 اهوم -پسره
 حاال؟ یچ یعنی -من

 یبانکه ل یبا قلب بزرگ پاک و بخشممنده دختر  یمهربون دختر یعنی -پسممره
سمو ابج نیاناردارد جذاب البته ا یسرخ چون دانه ها سه مغازه انتخاب  میا وا

 یدوسش دار یکرد منم خوشم اومد تو چ
 ببد من مدوسام نیس ازام....دو ....سا اره....دوسش دارم پ-

 اوشان اهم اهوم شانیبهم نگو ا گهید ادمیپس منم شه -پسره
 خنده گفتم با
 ه؟ینمکدون چ نمیواسا بب یتو چقدر نمکدون ادیشه-



 9 خیانت مریت

 زنیری.. توش نمک میدونیخود  نم یبچه نداشتم تو اومد -ادیشه
 !سوزهیم نجامیا یاها وا -من
 غذا بخور میبر ایدلبندم اون معدته گشنته العبد ب دیمج -ادیشه
ه جلوم ک یغذا درسممت کردنم بلده چه جالب به بشممقاب نیا یباال چه بو میرفت

 بود اشاره کردم
 ه؟یچ نیا -من
 کتلت -ادیشه

زش ا زرهیشممد توش زرد بود شیر شیکه کام  ر یچنگارل بازش کردم تور با
 کتلت خوب خوبه .. هینیبزمی.. سنیمزه کردم اها ا

 دمیچرخیتو خونه ول م ینجوریرفت سممراغ کارش و منم هم ادیا نهار شممه بعد
 دمیپرسیبود ازش م بیبرام عج میهر چ

 هی مدید هویاروم  ییرا جویبازار هوا نه گرم بود نه سممرد  میرفت دیخر یبرا فردا
 هی نیواسمما ا زهیریگرده سممبز نمک م یزایچ هیداره رو  یچرخ دسممت هیمرده رو 

 چه با مزس.. افشمیق یبود .. بد رو مخه .. وا یاما .. اسمش ..چ وسیم
 ؟یخوایم -ادیشه

 نگفتم یزیبودم چ ساکت
 :دمیطلبکار نال هویو داد بهم  دیمشما خر هیجلو و  رفت
 اس وهینمیبود؟..منظورم ا یچ نیا اسم
 عشق بچه ها و بزرگا گوجه سبز هستن .... -ادیشه

ب اه خو ومدینم ادمی ادیب ادمیزور زدم  یاها گوجه سبز هر چ -فوتکردم نفسمو
 یشد تو هست
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بچها  غیج غیعالمه ج هیتو پاسمماا اگه بگم هزار تا مغازه بود دروغ نگفتم  رفتم
 میدیپاسااه رس نیجون اوف عجب شلوغه ا یمادر ها دختر و پسرا دادیداد و ب

ش هیبه  ست لباس گرفت یرفتم تو و کل یمغازه لباس فرو و  میدنگ فنگ چند د
شا میرفتیمغازه ها رو جلو م ینجوریهم ن خونه قرار بود م میرفت مشبم بععد از 

 ذوغ زده بودم یلیخ میبا هم اشنا ش دایش یعنی ادیبا دختر خاله شه
*** 

 تو سر ساعت بد بخت دمی... با مشت کوب میش داریاص  ما ادماچرا باس ب اه
ش شه نیرفتم تو حموم ا نویروز م میدیحلرو ک رفتم گ ادی چزای لیخ ادیمد  از 

 نیا هیزندگ یکه بخش اصممل کیشممهر ها راه ها موز ابونایخ یزندگ یدر باره
ضا سره اع ها  نایوا نیمعتقده منظورم به د یلیخانواده بر خ ف ظاحرش خ یپ

 بهیا غرب دیاما با سممتین ادمی ییزایچیکه  نیبا ا گهیم یحت گهیبرام م یاز همچ
 دونمیبرادر مهربون اما نم هیداشته باشم مثل  ینیها مخصوصا پسر رفتار سنگ

صورش کنم هم هیتو ذهنم  چوقتیه تونمیچرا نم  ادیشه شهی..هم شهیبرادر ت
 رانویهم خارجه اون ا میمرده خواهرش مر اشباب یرانیباباشم ا هیمادرش خارج

پدرش سممر اسمممش توافق  اومده مادرش ایبه دن نجایدوسمممت داره چون هم
 نیجاسممت گهیمادرش بهش م گهیدوسممتداره اما م ادویندارنت اما خودش شممه

اون مثل  میاز مر ریعکس خانوادشمو بهم نشمون داده هموشمن قدشمون بلنده ق
تم دختر گرف ادیکارا  یلیمد  خ نیا ستیاما خوب کوتاه هم ن ستیبلند ن هیبق

 یبا هم ک سما میهسمت یخوب یبااونم دوسمتا رانهیهم ا دایشم ادیشمه یخاله 
 ادمیداد که اصمم   ادی یزایچ یلی... بهم خ تیزبان شممنا اسممک میریم یمختلف
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ه هفت خ صمم هیدختر خوش قلب میراحت یالیرفته بود با هم خ ادمی یعنینبود 
ساس راحت نجامیکه من ا شهیم یماه اون  ریخونه خودم اما ق نیا کنمیم یو اح

 ینجحوریبوده پس چرا ا میمن روز عروس یعنی ومدهین ادمی یزیصحنه هنوز چ
 بوده مغزم پره از چرا چرا چرا؟... یشده اون پسر ه ک

 میبود بر منتظرم بود قرار نیپا داینشییکه لباسمو عوض کردم رفتم پا نیاز ا بعد
 رونیب

 که یر حال اددیشممه میریکردم صممبحونمو بخورم م رید دیسمم م ببخشمم -من
 گفت خوردیقهوشو م

 !رونیب دیروز نر هی شهیشما دخترا نم-
 بزار واس فردا یدار یاما اگه برنامه ا مهمهیلیامروز خ -دایش

پا-ادیشممه فت  گذره و ر غاز من جلو تر رفتم تلفن  نییباش.. خوش ب تو م
 زنگخورد با ذوغ جواب دادم

 کیمدوسا موز دیبله بفر ما-
-..... 

 جواب نداد پس قطع کردم تا اگه خواست دو باره زنگ بزنه یکس
 بود! یک -ادیشه
 جواب نداد منم قطع کردم خدافظ دونمینم-من

ش و سر خ یورفتم کاف رونیب میدیدو دایبا  ن ماه سرد ابا یتو هوا ابونیشاپ 
 هگید یکارا یلیو خ یزل بزن رونیبه ب ویقهوه بخور هی دادیم فیک یلیخ
 میاز گذشتت بفهم ییزایچیامروز قرار شد  -دایش
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و سمه...اما اگه  سمتی...ب میدیکه..چند سمالمه که فهم نیخوب مث  ..مث  ا-
 دایمنو با لباس عروس پ ادیبهت بگم شممه دیحرفاس با نیمنظور  ازدواج و ا

پس چرا  سممتمیبوده البته مطمئنم ن میشممب عروسمم یعنیمن  یبد بخت نمیکرده ا
 رسههیبه ذهنم نم یزیباشم چ ابونیتو خ دیبا
 داکردیخانوادتو پ شهیاما م هیحرف نمیا -دایش

 خوامینم -من
 !یشد وونهیها د -دایش
 ..اما خوامیچرا م-
 .. نگران نباش؟یندار یحس خوب -دایش

س دیشدم چرا با جیاخه من گ -من شم ه ایتو خ میشب عرو شون چیبون با  ین
سر چم هیهم ندارم  شتر گردنبدند گل  سر دونمیانگ ... همش فقا چندتا گل 

 که روس سرم بوده ..... دیرنگ سف یریش
 ؟ ومدهین اد ی یزیاز اون صحنه ه چ ریتو غ یعنیخوب  -دایش

 بده؟ ادمیزدن رو  یخواستم ساز دهن ادیکه از شه شبیچرا د -من
 خوب!!!؟ -دایش
 چشماتو واکن بود میمر .. اهنگ گلبایشاد بود تقر تمی..ر هی-
شتم م هی سک یصدا هیبعد  چرخوندمشیذغال گردون بود دا خودم  نیا یعرو

 نینازک... هم بایخودم تقر یمثل صدا یعنی... دمیشن
 یکجا بود -دایش

 بایپارک بودم تقر هیتنم بود تو  یمانتو و شلوار ل هی -من
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 ینیبیم لمیمگه ف یخسته نباش -دایش
 کنم کاریچ یگیخوب م من

 !کجا ببرمون خواستیامروز م نمیب دایشه شیپ میبهتره بر یچیه -دایش
 زنگ خورد شیگوش هوی که
 یچ-دایش

.... 
 امیباش باش من االن م -دایش
 قطع کرد و

با -دایشمم  میرب امیکار دارم تو برو خونهخ پس فرردا م ییجایبرم  دیگلم من 
 دیخر
 باشه برو من

خورد  نبود دو باره تلفن زنگ ادیگرفتم و رفتم خونه رفتمتو اتاق شممه نیماشمم هی
 برداشتم

 دیبفر ما کیمدوساموز-
-.... 

 هویانداختم رو تخت که  فموینبود اه مردم مرض دارن ها رفتم باال ک یکس بازم
و متوس و  یبود اب یسممماز دهن هیبازش کردم توش  دمیقر مز د یکاغذ رنگ هی

 داشت ادی هیقر مز داشت و  یسینگلیام ا هیروش 
وب خ یلیبگم خ نمیواسه شماس .ا نیمدوسا .. نه بهتر ه بگم کنکاو خانوم ا-

 !یزد
 ...یرو تخت و شروع کرذدم به سر صدا کردن با ساز دهن دمیلبخند پر با
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 بعد از ظهر که خوابم برد... تا
پام از بمونم پس رفتم حموم پنج  سیخ ادیبدم م کنمیعرق م شمممیخواب که 
 گهید ادهیدر اومد خوبب شه یبعد صدا قهیدق

 س م -ادیشه
 برو بردار زهیقهو  رو م امیس م االن م -من

خوبه ..تو  یایدوعتم با هام م یمهمون هی....فردا یمد یراسمت یمرسم -ادیشمه
 !..هایمونیخونه هم نم

 امی..اره م یچه مهمون -من
 دای..ش رهیجشن بگ نجایا خواستیتولدش و م رانیومده اا دایداداش ش -ادیشه

 ....گهید یایجشنو داد. م نیا شنهادیهم ..پ
 خوشم اومد ازش ..ممنون یلیرو خ ی..اون سازدهن یاره..راست-من

تا  یریبگ ادی زایعاالمه چ ایبازم  دیقابل نداره تازه با–و گفت  دیخند ادیشممه
 یکرده باش ریتعق دیتو با میکن دایخونادتو پ

.. ترسمیگذشته ...از گذشتم ..م ترسمیشد من م یحرفش تو دلم خال نیبا ا هوی
 کنمیکه تصور م یخانودم اون ترسمیدوست دارم..اما م یعنیبر گردم.. خوامینم

مو باشم اروم ابو بستم و حل ابونیتو خ میشب عروس دینباشن ..پس چرا من با
 دورم بستم...

*** 
 دمیشداشت پو رشیز یتاپ باربر هیکه  دیکت شلوار سف هیبود  یمهمون شب
صورت هیخودمو نگاه کردم  نهیاتو ا ش یرا  خا چش و  هیزدم و  یکم رنگ خفا
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 هی.. جلو برم. دینبا ادیهسممتن ز ایک دونمیتازهمن که نم لیتکم لیتکم ملیر
م س فر کرده بودیبلندمو با بابل یقهوا یرو سممرم انداختم مو ها یشممال بار بر

سانت هیبودم دورم خوبه  ختهیر صت  ش شنه   هیگم ..دوروغ ن یبار بر یکفش پا
 مویربار ب کیکوچ فیبرم که ک شممدیروح هم نم یب گهیپنکک برنزه هم زدم د

م صدا اروم رفتم تو مغازه ارو نییبرم پا دیبا گهیبرداشتم و به ساعت نگا کردم د
 کردم

 !ادیش...شه-
 بله ..ها -ادیشهع

 بر گشت خشکش زده بود با تعجب ذل زده بود به من بعد گفت هوی
 میخوبه بر یلیخ-

 میا...ا..اره بر -من
 نیماش هویکه  دادمیبه اهنگ گوشم مینشسته بود نیدنبالش راه افتادم تو ماش و

 ادگفتیترمز کزرد و شه
 نیبش نجایتو ا امیمن االن م-

 هی میدوارد سالن ش نایا دایونه شخ میبرگشت بعد رفت قهیو بعد از چند دق رفت
شلوغ پلوغ  یلی...مختلف خ یمختلف ادما یعطرا ی...بو بهیغر یعالمه ادما

 رفتم جلو و با هاش دست دادم یبا خوشحال دایش نیبود با د
 داداشمو بهت نشون بدم نجایا ایگلم ب یخوش اومد -دایش

 میباشه ..بر – من
 یهواق یهم قد خودش اشمماره کرد چشمما بایپسممر تقر هیبه  دایجلو تر شمم میرفت

د عاشق گفته بو دایالبته ش یورزشکار کلیرنگ تنش بود ه یکت شلوار طوس
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شه مو ها ست گندم یقهو ا یورز ش یپو س م  میسبزه بود رفت دایاما  جلو و 
 میکرد

 انیبردار من شا نیمدوسا جان ا -دایش
 اشاره کرد انیبه شا و
 ..مدوسا ..که بهت گفته بودم نمیا انیشا-

 نبود؟ ادی.مدوسا اسم مغازه ..شه نمیبب سایخوشبختم..وا -انیشا
 خنده گفتم اره اما من اسمم مدوسا با

 لحظه برم کارمدارن هیمن  دیچه جالب خوش بختم ببخش -انیشا
 باشه دادش برو -دایش
 یکن کاریچ یخوایخوب.. م -دایش

س -من سمیرو نم یمن کهخ م شه شنا شاادیجز تو .. شما  انی.. و  شا ا...  ما 
 خانوادتن همتون اول اسمتون ش داره

 و گفت دیخند دایش
سل- سم همه ما به  سم مادر  قهیاخه ا شده چون اول ا با با بزرگ مون انتخاب 

که  دیبزار یاسممم هیمرد بابا بزرگم گفت همه نوه هام  یبزرگم ش داشممت وقت
خوش  یلیخ ادیهم قبول کردن اما..شه هین باشه بقاسم مامان شاه دختشو هیشب
 خوشم اومد یلیها..مدوسا ..من که خ قسیسل
سالن  دایش سته بودم تو  ش م لب*غ*دختر ه اومد  هیگفت من برمو منم تنها ن

صورتش ارا هیمو هاش بلند بود و  سادیو سبز از  شته بود   ختیریم شیلنز گزا
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د که با نبو شیبود ارا جانیگام دل زویا شممدینم شیچیه یدیپاشممیم دیاسمم یعنی
 غرور کاذب گفت

 س م-
 س م -من

 ارمی.. بجا نمدمتونیچون ..من تا حاال ند نیدور لیفام -دختره
 ام دایدوست ش -من

 ...اسمت؟ امیاها من رو– دختره
 مدوسا-

 یشناسیادومی..تو شهنمی..بب سایچه اشنا ..وا -دختره
 میکنیم یاز دهنم در رفت(با هم تو خونش زندگ هویبله ) -من

 کهی.. موز هی..چه جالب رشتت چ نمی... ببیچ-دختره
 ادینم ادمی...ادیرشتم... ..ام....  -من

 نیتو خونه من بشمم ایبگه ب یالک ادیچطور ممکنه چون فکر نکنم شممه– دختره
 درست حدس زدم دیکه با هم کار کن نیمگر ا

 ستی..ن ادمی...نه ..ستین ادمی یزیمن چ -من
 گرفت جلو دیدستشو به نشونه تهد دختر

 ها نمیچیدمتو م یش کینزد ادیبه شه یادیز نمیدختر خانوم.. ب-
 با حرص گفتم شهیداره پرو م یادیز دمید
ش ستین ازین- شما ا یشما زحمت بک غرورو کاذب خودتو جمع کن..  نی... 

شو در اورد شه یگند .. منحرف برو بابا ..من میکنیم کاریچ ادی.. به تو چه من 
 ... میدار کاریچ ادیبا شه
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 ؟یبزرگ شد یتو ..تو چه خانواده ا نمیبب -دختره
 ستین ادمی.. بابا  ستین ادمیگفتم که .. -من

 کردیم ینیسمنگ نمیرو قفسمه سم یزیچ هی ومدینفسمم باال نم زدیتند تند م قلبم
شکام مثل بارون رو رونیب دمیرفت دو جیسرم گ ..  دکریم سیصورتمو خ یا

..دسممتمو کردم تو  ی.. سممازدهنیاالن ...ندونم .. صممدا دیاخه .. چرا من .. نبا
ش یاب یساز دهن فمیک شتو بردا هیرنگمو که رو شروع کر شتمام قر مز دا دم و 

 دمیشن ییصدا هیذل زده بودن  رهیبه اسمو.ن ت میاب یزدن .... چشا
 یکنیم هیشده چرا گر یچ...مدوسا..یمد-

 گفتم دمیز لریکه از سرما م یبود در حال ادیشه
 اون.. اون .. دختره ...-من
 کدوم؟ ادیشه
 ایرو  -من

اون  خوامی.. من از طرف اون معذر  م نیدختر ..کوچولومونو بب یوا– ادیشممه
 یکن تیاون خودتو اذ یبخاطر حرفا نمیافتاده نب لیانگار از دماغ ف هینجوریهم

 ..که ستیتو ن ری.. تقص
 ستین ادمی یزیاره ..اما من واقعا چ -من

نترس  یچیاز ه یکن دایگذشممتتو پ تتویهو کنمخانوادتویبهت کمک م -ادیشممه
تو گذشممتتت  دیشمما یدار دیجد یزندگ هیتو االن  ییبعدشممم تو االن مدوسمما

 یلتو قراره ک یاشممب نجایبهتره که االن ا نیا دیبرا ادامه دادن نبوده... شمما یدیام
 شیدر پ یجذاب ی.. زندگنی..قبل از ا دیشمما یدونیکه هنوز نم یریبگ ادی زایچ
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بهتر باشه حاال هم اشکاتو پاککن برو صورتت بشور  ینجوریا دی.. شا ینداشت
اما  هیپاک یننشو نیا ینباش یا شهیکه ش نیا یریبگ ادی دیکه با یی زایاز چ یکی

 باش باشه ...! ینشکن قو عیسر
 دمیباشه...ققق...قول م -من
 نمیدختر خوب پاشو بب نیافر -با لبخند گفت ادیشه
 دایخونه تلفن زنگ خورد شمه میمسمخره تموم شمد و رفت یخره اون مهمون باال

 دادش بلند شد هیبرداشت
 گهیخوب جواب بده د-

 نیپا دمیدو
 بازم اون بود-

شم با تلفن عموم -ادیشه شو م زنهیزنگ م یاره هم شمار شو  دادمیوگرنه  حال
 رنیبگ

 !؟هیک یعنی -من
 دونمینم -ادیشه

*** 
 یب*غ*لپسممره روحان مغازه  نیا دمیزنگ در اومد د هویبود  شیشمم سمماعت

ش ستش  هیزده گل چ میپیدم دره او اوه چه ت هیلباس فرو د  خو بیامام غر اید
 کمک کن

 بله-من
 نیکنیصدا م ادویاقا شه-
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شکم زده  نیحرف درو باز کرد اقا ا یاومد ب ادیشه ست تو من که خ ش اومد ن
 نشد پرو پرو گفت یچیه هویبود 

 مدوسا خانوم یمن اومدم خواستگار-
 نشو انگار بابامه یشو ک یرطیغ یک ادیشه اقا

ست من ..ن اری.. اخترونی..بفرما ب رینخ -ادیشه سا د رو ب شهی..نم ستیمدو
 .. رونیب

 یکارشی..من که جرم نکردم بعدشم تو چ ادی.اخه شهاما . -روحان
 شپلغ اومد تو صورتش ادیمشت شه هوی

..مگه من روز اول بهت گفتم ..دور مدوسمما خا بکش  رونیگمشممو ب -ادیشممه
تا نزدم ش و پلت کنم من  رونیبرو ب یخواستگار یاومد  یحاال انقدر پرو شد

 ا... زود باش ایهمکارشم 
 گاهین نویگوشممه حال با ترس نشممسممته بود م سممرو گزاشممته بودم رو پام و پا من

 باال اداومدیشه کردمیم
 خدا ی..ا گمیاستغفراال ..نفهمن ملت بهش م-
 به من کرد اروم اومد سمتم وگفت گاین هی هوی

تو از  دونمیبتر سونمت ..دست خودم نبود ..اما منم م خواستمی.. نمدیببخش-
 حاال منو نگاه کن... ستین یبعدشم اص  بچه خوب ادیرو حان خوشت نم

 خودتو کنترل کن ریبگ ادینچ ..تو برو  -من
 ه؟یاسمت چ یمعن گهید دیمدوسا..خانوم .. ببخش -ادیشه
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 یبانکه ل یبا قلب بزرگ پاک و بخشممنده دختر  یمهربون دختر یعنیام..  -من
 جذاب اناردارد یسرخ چون دانه ها

 گهیخوب شما مارو ببخش د -ادیشه
 شطنت گفتم با
 فکر کنم دیبا-

 گفت رمیبا ج بگ خوامیم دونستیکه م ادیشه
 ؟! یچ-

مخصممو باشممه به  زیچ هیخود  جبران کن فقا  دونمیبزار فکر کنم.. نم -من
از دست من تا خانوادم  ادیشه چارهیاستراحت کنم خخ ب رمیعهده خودتهمن م

تو مغازه  یلک کنمیکارمند کمکش م هیالبته مثل  کنمیم چارهیب نویشن من ا دایپ
ودم از تو خ یسممیو کد نو وتریتو کامنپ یاسممتعدادا هیتازه کم کم  کنمیکار م

لد بودم رو ب یخود کار همچ دمیو د وتریقب  بلد بودم تا کامپ یعنیکشممفکردم 
 ها!! بهیعج

 ماه بعد چهار
ه گزاشتم تو ساک واس لویشمال وسا میقرار شد بر انیو شا دایو ش ادیو شه من

ت ور با ظب یتو جاده ه میکنار گزاشممتم بعد از ناهار راه افتاد ییزایچی ادمیشممه
ما شمم رفتمیم نل ج رونیب کردمیم نیکلمو از م به ادمیشممه زدمیم غیو تو تو
شنمه ..ت زدمیقر م بارمی قهیهر پنج دق دیخندیم شوشنمهکه گ ست . خوابم یی.. د
شد.. اهنگو عوض کن .. اادیم نه خو هیمتل قو و  میدیبچها تا رس نی..حالم بد 

اورده  شوتاریگ ادیشه مینشست ایوقت لب در ریو شب تا د میاجاره کرد ایلب در
 یلیدن خر*ق*صمم میترسممل رو زد و ما هم بلند شممد ییایاهنگ اسممپان هیبود 
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شب هم برا شت  ش دنیخواب یخوش گذ شا هیتو  دایمن و  شه انیاتاق   دمغایو 
سر جا و خواب هی نایا میدیاتاق ما مثل بچه ادم گرفتم خواب هیتو  سم  دنیربع  مرا

 جنگل. میقرار شد فردا صبح بر میدیبهشون خند یداشتن ما همکل
 شد ریدختر پاشو.. مدوسا.. پاشو د-

 فقا گهیباشه باشه نکش پترو پنج دقهد -من
 ها زنمتیم -دایش
 زد تو دستم محکم هوی و

 شوری.. بیریاوخ.. بم -من
شو ورفتم ست شونه کردم کوله  سورتمییتو د صبحونه مو هامو  ستم بعد از  ش
م رنگ هم ک یساپور  صورت هیکردم بعد  لهیبرداشتم توشو پره وس تمویصور

 یصممورت یها یکتون دمیهم رنگ کوله ام پوشمم یمانتو صممورت هیرنگ کولم با 
 خنده ریزد ز دایش هوی دمیبنفشمو پوش

 یالزم ندار یزیجون چ یپلنگ صورت دایش
 زرد زده بود منم گفتم شویبه خودش کردم اونم همچ گاهین هی

 یشد ییط  نجوجهیالو الو من جو جو ام تو هم که ا-
 و گفت دیخند

 میرا کم رنگ هم زدم و راه افتاد هی میبر ایب میدیم لیباهم تشممک ونیتلوز هی-
ستیم ش میکن یرو ادهیپ میخوا  نیا میبقل چادر و راه افتاد میپارک کرد نویپس ما

کس البته من ع دادیسفارش عکس م ای گرفتیعکس م ایهم قئدم به قدم  دایش
شر ط یلیگرفتنو خ ست دارم به  چون تو  رمیرن نه من بگیکه ازم عکس بگ یدو
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شصست هزار تو من  میهمدار یخصوص سیاست گرفتن استادم ..خخخ تدر
... 

 گفت ادای...شه نم
 ها یشی.. انقدر جلو جلو نرو گم میمد-

 اه.... ستمیبچه که ن یشورشو در اورد گهید ادیاه.. شه -من
 اروم برو یبرا من هست -ادیشه

 شد یپامخال ریز هویلج کردم و بدون نگاه کردنجلو رفتم جلو  هوی
 ییاهههههههههههههههههههه...........وا-
سر یسع یرودخونه بود هرچ هی نشیبود که پا یریسرا ز هی  عوض مویکردم م

شد و ل ستم ب یخوردم تو رود خونه هر چ زیکنم ن ست و پا زدم نتون  رونیب امید
 نیتو صممورتم قلبم ا دیاب پاشمم هویخدا  یمگه من شممنا بلدم؟! ا نمیبب سممایوا

 خدا... یا کردمیکاش به حرفش گوش م زدیم شکیگنج
*** 

شامو سرم باز کرد چ ش کردیدرد م یلیدرخت بود بدنم خ هیم باال  دم اروم بلند 
 بودم داد زدم دهینبود تر س شکسیه
 انی.....شاادی.. شهدای... شستین ی.....کسیاها-
 کمک کنه یکی-

س شون م یرفتم جلو و ه ینبود کل یک نبود هوا کم کم  یشکیاما ه زدمیصدا
 گرفته داد زدم یصدا ایدر اومد ه بود  میگر شدیم کیداشت تار

 ادیشش...شه-
 زدم غیج هیمثل بچها با گر و
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 ادیکمک....شه-
... 
 :ادیشه

هوا  میگردیدنبالش م میخدا سمماعت هاس دار یلج باز ا ندخترهیاز دسممت ا اه
شم...خ یلیشد خ کیتار شو در  دایش تینها یب ینه .. وا یلینگران چراغ قو

 اورد
م کرد داشیپ رمیم یمن از انور رهیگیعوضممکنم دلم اروم نم رمویمسمم دیمن با-

 گردمیبر م
 تو هم یشیگم م -انیشا
 امیانور بندازم گاین هیمن دینیش نجایاال شما هم گردمینه بابا برم-
پل  سر اون میگردیانورو م انمیراحت شه من و شا التیکه خ نیباشه بر ا-دایش

 ونجاا رهیخواست بر گرده م یهست هر ک یچوب
 باشه-

بار  نیاول ی..برا دمیترسممیجلوچشممم م ومدیمدوسمما م افهیافتادم همش ق راه
س یلی..خ که  یرنجویکنم هم داشیپ تونمی..نمگهی..د کردمیبودم حس م دهیتر

 دمیشن ییصدا هیجلو  رفتمیم
 داااااااااای.. شادی.. شهانیشا-
 یییمدوسا.. تو اونجا-
 نجایاایراه برم.. پام ضربه خورده ب ونمیاره.. نم-

 گفتم تیو با عصبان رفتمجلو
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 میبرگرد ی..خانوم با هوش حاال چججورایلجباز جهیتن نمیا-
 خوب دایزنگ بزن به ش هیراه برم .. تونمیمن نم-مدوسا

 دهیانتن نم نجایا-
 میکن کاریچ یگیم -مدوسا

 راحه یلیتا اونجا خ یدم پل چوب میبر دیبا-
 ... کهیهوا هم تار میکن کاریپس چ -مدوسا

 دنیرعد برق زد و بارون شروع کرد بابار هوی
 .. سای.. هم واادی.. هم بارون میحاال هم تو الغ شد-
 و بلندش کردم رشیحرکت دستمو گزاشتم ز هی با

 :مدوسا
 مار دست خود یلیچ غ که بهتر بود تازه خ یمورم شد اما ز راه رفتن با پا مور

طبق  ینجوریهم شدینم ینطوریاالن ا کردمیبودم اگه حرفشو گوش م یعصبان
 خنده ریزد ز ادیشه هویکه  زدمیبه خودم قر م یلب ریعادتم ز

 ؟یخندیچرا م -من
 موش کوچولو یچیه -ادیشه
 نمک ی... بیخودت -من
 قربون تو گوله نمک -ادیشه

 دیخند و
 دیباریبا شد  م بارون

 گفت ادیشه یگل یهم گل نیزم
 میخودمونو به اونجا برسون میتونینم مینجابمونیا دیفکر کنم ...با-
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 عقب و گفت دیدستش خورد بهه سرم پر هوی
 !!یتو تب دار-

 کنهیسرم درد م -من
 ..اما انتن نداد که نداد انیگرد زنگ بزنه به شا یدر اورد وسع شویگووش ادیشه

با هی ادیشممه اب و ازم خواسمممت که  یبطر هی قرص از تو کولش بر داشمممت 
شه کمیبخورمش  شد  ستش ول  ییمه هو  نیاومد بزارم زم ادیحالم بهتر  از د

نفسمماش  که یمتر بود طور یلیم هی قایشممدم اومد که نگهمداره فاصمملمون دق
صورتم م صورتم تک خوردیکام  به  س هیصرتش خورد به  ش تم دادم به کولمو ن

 گفت ادیشه
صممبح  فردا میبر میبا رون عمرا تون نیحال تو و ا نیاالن با ا میافت یفردا راه م-

سممرشممو گرم  زدمویحرف م یمنم ه میگرفت کولشممو راه افتاد ادمنیدوباره شممه
با نمک هیارث نیالبته فکر کنم ا دیخندیاونم م کردمیم ههه  میکه همه ما دخترا 

 سمت من دیدو هویدست تکون داد و  دایش هوی یبه پول چوب میدیرس
 دختر چت شد یاوا خودتوچ الغ کرد -دایش

شد -ادیشه شتم زم گاهیداره ن دیتب  فت زد و گ غیج هی دایش نیکنم واروم گزا
 داغه یلیخ نیا مارستانیب مشیببر دیبا عیسر
 خوادیخوبم ..بابا...نم -من
 میفتروشن کن و ر نویماش انیشا یگینم ینطوریا یچغدر داغ ینیاگه بب -دایش
 مارستانیب

*** 
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 روز بعد سه
شده بود همهدرو ش لونیغ هی انیایش میهمجمع  ش زرهی دایاورد   گرفت دیکه ک

گرم ا ادهیشممه دمید دیاز دسممتم قاپ یکی هویگرفتمش که  دیسمممت من با ترد
 کفرمو در اورد گفتم ادیشه یبابا بزرگ باز نیبکشم ا خواستمینم
 پسش بده-

 شهینه نم -ادیشه
 زدم داد

 نیا یدیهمش بهم دسممتور م یا کارهیبزرگا رفتار نکن ..تو چ نبابایا ادیاه شممه-
 ونهتو رودخ وفتمیب رفتمیمنم نم یوردیاگه لجمو در نم نجایاز ا نمیاز جنگل ا

م رفتم کن گاهیجلومو ن نکهیبدون ا ایتوجه به موقع ی.. من بودم بیاخ -ادیشه
گل ..بب با نیتو دل جن ه ک یتا وقت یبه حرف من گوش کن دیمدوسممما ..تو 

 بشن دایخانواد  پ
کارارو داشتم  نیقب  من اجازه همه ا دی. شایدونیم یتو راجب گذشته من چ-

 بده ریدست خودمه کم تر بهم گ ارمیمن ..اخت
شن  و سمت ما ستمو گرفت طور هویرفتم  شتمو ف ید شتاب برگ تو  سیکه با 
صبان میشد سیف شد  ع سا تیاز  صورتم با خوردیداغش م ینف  حرص به 

 گفت
 نیسر جا  ..افر نیمدوسا برو بش-

 بابا بزرگ یحال ندارم شماخوش بگذرون اقا نیبرم تو ماش خوامیم -من
 نیرفتم تو ماش و

 نشست هیبق شیدستشو تو مو هاش کرد رفت پ یعصب ادیشه
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ستم که  یهر چ داغیش شامو ب سرار کرد قبول نکردم چ شم اما  کمیا  هویاروم ب
 مشیم ینجوریاه چرا من ا نیتو جنگل اومد بزارم زم ادیکه شه دمیاونموقع رود

ه ک نیاصمما قبل از ا دی.. زور گو خود خواه بابا بزرگ نما به تو چه شمما یپسممره
اه؟  یکارشیتربچه ..چ هبوده باشم اخه به توچ میگاریحافظمو از دست بدم س

ته به البما شمما... جذ ختیر یته دلم هر شیعصممب افهیاون ق ذدنیباز با د یول
 واالااا کنمیشتکش م زنمیم شترهیواسه من ب

ش شب شون  شپزخونه تا  دایهمه رفتن اتاقا سرم تو کت کمیرفت ا اب اب بخوره 
 گفتم داستیاومد تو فکر کردم ش ادیواز شد شه هودریبودکه 

 طونکیبرق و خاموش کن ش-
 میحرف بزن شهیم -ادیشه
 با من حرف نزن گهینچ برو حوصله ندارم د -من
 کار  دارم منیول -ادیشه

 گفتم یمنطق یلیکتاب بردم اونور و چهار زانو روتخت نشستم خ هوی
صه خودم نم ادیشه یاقا- شخ ستمیراد من به   یاما اونجور رمیبگ لونویغ خوا

 شدم لج کردم یعصب یکه تو رفتار کرد
 ؟یچطور -ادیشه
 سرو سه سالمه گل پ ستی.. بابامن بو بکن..اونو نکن نیبابا بزرگا ا نیا -من
 توقع دارم هیو سه ساله  ستیدختر ب هیخوب من از  -ادیشه
 نهیندارم مهم ا یمن ازخودم توقع -من
 گهید ستینظر من واست مهم ن یعنی -ادیشه
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 بگم ینجوریبهتره ا -من
 دمیمن نظر نم گهید یباشه هر جور بخوا -ادیشه
 ممنون-من
 کنمیخواهش م -ادیشه

به ککمکش ن یرو ادهیخدا ز یوا با ازیکردم من ..ممن .. ازش  دیدارم ن
 نهیشممیم جایپسممر سمماکت  نی..نه فکر نکنم بتونه نظر نده مگه اخواسممتمیم

صبح  یگفت برا ینطوریهم شه هیامتحان  ص  باش پد ادیشال قرمزمو که  ر ا
 نگفت!!!! یچیاما..... الل ...ه نیرفتم پا دمویداشتو پوش یکشتگ

 به بازمو وگفت دیکوب دایش
 یگل پرپرش کرد نیا نیبه ا یگفت یچ شبید-

 نکنه یمن گل پرپرم نه اون فشول خان فقا بش گفتم انقدر فضول -من
 !سوزنهیانقدر دل نم یشکیواسه ه ادیشه یدونستیم -دایش

 برام ستینه ..مهمم ن -من
وگرنه بحت  چرخهینم ادیو چشممم ز میکه من دختر سممر بزر فیح -دایشمم

 هیچه پسر ل ادیشه گفتمیم
 ادیشه یغاتیپسر خالتو نکن .. الو شرکت تبل غا یتوهم تب -من
صبحا انیشا ایپس کن نمکدون کم تر حرص بخور ب -دایش نه نون داغ گرفته 

 بفر ما و با لبخند پاشد لیم
شه یس م کل هیدنبالش رفتم با  منم ستم  ش شال هر دو باهمو  ادین شت منو  دا

صابت کنه دخالت نم یزیچ یول دادیقور  م اال و ب دمیمنم دو کنهینگفت که 
ودم بهش بفهمونم اگه خ خواستمیعوضش کردم و با لبخند نشستم سر سفره م
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بده عوضممش م ته اون ز کنمیبدونم  ها ول ادمیالب  گهیخوب د یبدم نبود 
 باش یتو بچه خوب دمیانجام ممن خودم کاراتمو  یبگم خفه شمم خواسممتمیم

بابا  حال گهیکرده باشمممه گفت مامان زنگ زده م دایدر قفلو پ هی دیکل هیانگار 
 سیپار میبر دیبده با یلیبزرگ خ

 من یخدا یوا -من
 بابا بزرگ من یاز ناراحت ایبود  سیپار جانیاالن از ه نیا -دایش

 هردوش -من
از غذا  ادیندارم اماخوب از زبون فرانسممه خوشممم نم نیمن قصممد توه راسممتش

 دوست داشتم برم یلیخ هیشهر قشنگ سیاما پار ادیهاشم بدم م
ست دار میبر دیبا -ادیشه شما دو سا خانوم   من دخالت ای دیایبا ما ب نی..مدو

 نکنم
 زهرشو زد پسره ....بزار دهنم وا نشه یاول صبح نیا

 بگردم گروید یدوست دارم جا ها یلی..من خ امیالبته که م -من
 امیب تونمبیاما من نم بهیپس تصو -انیشا
 میریو مدوسا م ادیندارهمن و شه بیع– دایش

 میکار دار یتهران کل میبر دیبا یایخانوم شما با من م دایش رینخ -انیشا
 چه بد -من

 امیمن هفته بعدش م دینداره شما بر بیع میکن کاریخوب چ -دایش
 !م؟یمگه قرار ه چقدر بمون -من
 و گفت خچالیجعبه ابمورو گزاشت تو  یالیبا بخ ادیشه
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 .ستیمعلوم ن-
 باشه -من
 !!سیپار میقراره بر یزده بودم وا جانیه یلیتهران خ میکه بر میافتاد راه
 نیایب نیهشت لطفا پاش تیصدوبس یپرواز س نیمسافر-

 کنهیاون خودش صدا م نیبسته ..انقدر وجه ورجه نکن بش -ادیشه
 نگید نگید نگی..دکنمیم جیواسا االن اسمتو پ -من
ش ریزد ز دایش ز ا یبرا بدرقه کردن با هامون اومده بود فرودگاه منم ه دایخنده 

 اوردم یادادر م یخوشحال
 ها یدار یتو کم اوردم چقدر انرا شیمن پ -دایش

 ..تگویگو..لت ا تیلت ا -من
 ینین یکرد گایچند بار فروزنو ن دهیتم زماشا.. حافظ -دایش

 من..ام فکر کنتم پونزده بار-من
 میبر گهیماد -ادیشه

 ازترس رمیمیمن م دیزنگ بزن دیدیباشه خدافظ رس دایش
 یمد میبر یریبم خوادینم -ادیشه
 چه کنم باس برم یول رهیدلم واست قنج م دایاره خدافظ ش-من
 این یخواینم-اادیشه
 امیم میلیجنبه خ یب -من

 زمیخدافظ عز یشیدرست م یتو ک -دایش
 چوقتتتتتتیه -من
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صف ا میو رفت دیخند دایش البته  کنهیروان ادمو پاکم نمیبیکه من م یصف نیتو 
لند داشت ب مکایهواپ مایتو هواپ میو رفت دیطول کش یواس من پاک شده ها کل

 ادویارومزدمو محکم شممه غیج هی میشممد سممقون نکن یتو دلم خال هوی شممدیم
 یستیگفت خوبه ترسون دویخند ادیگرفتم شه

 جمع کردم خودمو
 شجاعم میلیبله خ-

 خوامیم هیچ سیپار یتو پاسممااا دیخانوم شممجاع نظر  در باره خر -ادیشممه
 ...یبزن یپیت هی دیخانوادمو با ها  اشنا کنم با

 چشه پمیواسا مگه ت -من
شراف یادیز زرههیخانوادمن .. نیا یول یچیه -ادیشه صلمو کننیفکر م یا  ح

 کنمیم یزندگ رانیمغازه تو ا هیاومدم تو  دمیکوب نهیسر بردنم واسه هم
 چارهیب دمیخندیقش م قش
 بد تره یلینگیخونه ف هیتو  یاز زندگ یعنی -من
 یموقع رفتن به خونه چر  بزن خوامینم یاره... بهتره استراحت کن -ادیشه
 اره..خستم شدم -من

شامو شاتو باز کن یلیخ یببودم وا سیباز کردم تو..پار چ  ینیبب یبا حال بود چ
شو داد لب*غ* دیپر غیدختر با ج هی هویجلوتراز من راه افتاد  ادیشه یسیتو پار

 زد
 نیجاست-
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ست وا سمش نایاومد مامدرش ا ادمیاها  ادیشه نکهی... انمیبزار بب ن؟یجا  سر ا
صف ست گنیبش م یتوافق ندارن ن شه ادیشه هیبق یجا ست  شتریادوبیمن  دو

کردم ها  فیتعر یادینازن...مث  خود من مدوسما ز یلیخ یرانیا یدارم اسمما
 گفت ادیشه هوی

 دوست دارم چند بار بگم شتریب ادویاست  من شه-ادیشه
SHAHYAD is so hared for me  است- 

 برا من سخته یلیخ ادیشه
Ok little mouse ادیشه- 

 موش کو چولو باشه
 میموس خندم گرفت راه افتاد تلیل دنیشن با

how is she است ?- 
 ه؟یک نیا

her name is MADOSA ادیشه- 
 اسمش مدوساس نخانومیا

she is your girl friend  است- 
 خانوم دوست دختر تو نیا

have longer story…Nop ادیشه- 
 هیداستانش طوالن نچ

 کرد یبهم معرف مارو
و  دیاسممت  هم عشممق خر نیماشمما... ا میکرد دیخر یپاسمماا کل میرفت اول

با شیفارسمم خانوادش  ما خوب  ته حقم داشمممت ا ظاح الب که افت بان  دیهم  ز
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ر ب نایاما حرف زدن بلد نبود بخدا ا دیفهمیبدن اسممت  م ادیبهش  شممویمادر
سن ب سه بلده ا چارهیعک س یسینگلیفران  هی امازنه حرف ب تونهینم یبلده ام فار

 گهیچند تا کلمه بلده که انورم اشتپ م
 کاخ بود هی نی..ا نی..ا نیخدا ا یخونه وا میدیرس شب

 سرد بود یلیاونجا خ یاما هوا ومدیبهم م یلیخ دمیجد یتو لباسا میرفت
 خانم مسن اومد جلو هی هوی رفتمتو

 دییبفرما دیس م ..خوش اومد-
 دلم براتون تنگ شده بود یلی.. خیس م ..مهر -ادیشه

 مادرتون تو اکتابخونن- یمهر
 ممنون یلیخ -ادیشه
شن هی منم کردم و رفتم تو خونه ..نه بهتره بگم  دمیس م اروم که خدمم به زور 

اهرو وتا ر باال میحرف نداشممت از پله ها رفت نشیزایخوشممگل بود د یلیکاخ خ
کتاب بودکه با چوب درست شده  هیروش  میدیرنگ رس ییاتاق بادر ط  هیبه 

ندم ا نه در زد شممنیگمنم یچجور نایبود من مو مه  میرفت و میتو خو خانو تو 
 زد غیساله ج ژدهیه یدخترا  نیهوایداد باال  نکشویع
 نیپسرم جاست-
 یچه مامان نیکرد اه ا ب*غ*لبا لبخند مامانشو  ادیاومد شه ادیبه سمت شه و
 صاف تو لوزالمعدم پشیاز منم تو پ تره ت کلشیه

 فشویکه طعر یمدوساس همون دختر نیا یعنی..شونیام ..ام مادر ..ا -ادیشه
 کردم
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 زد ادیبه منانداخت و با ذوغ فر ینگاه کل هی خانومه
 شرافت یدختر ..اقا هی..ملود نی..انیا-

 یچ -ادیشه
 هیملود نیگم شده..ا شیشرافت شب عروس یدختر اقا -ادیشه مامان

 شدن   دایخوانواد  پ یامکاننداره.. مد -ادیشه
با  اریاخت یب هوی دمیسم تریبودم از گذشمتمم دهیپر از اشمک شمد تر سم چشمام

 لرزون گفتم یصدا
 نه نه-
 از پله ها قل خوردم وتق... هوی رونی دمیدو و

شامو شه چ سته بود تازه  ادیباز کردم مامان  ش سرمن  یتاد چاف ادمیبا لبخند باال 
 و با خجالت گفتم نیشد سرمو اندختم پا

 خوامیبد بود ..معذر  م یلیرفتارم خ دیببخش-
 اما چرا کنمیدرکت م یصدام کن لیمر یتونیم  یاسم من مر -ادیشه مامان

باشن ن کنمیکه فکر م یاون ترسمی..م ترسمیمن از گذشتم ..از خانوادم.. م-من
 باشم ابونیتو خ میشب عرس دی.. وگرنه چرا من با

 بخاطر اشتباه خود  باشه دیشا گمیم نویکه ا دیبخشیخوب ..م - یمر
 ستین ادمی..من که یعنینه .. -من
ست - یمر و خانواده ت یدونیکرد دختر مخ دایمن تورو پ نیخدا رحم کردکه جا

قصمه نخورد  شمناسممکیمن مادر پدرتو م نیخوب یادما لمیمثل ما پولدارن خ
 رانیا میکعه بر گشممت نیبعد ازا ینیبیتو خانواد  نم یبد یزیمطمئن باش چ

 ششونیپ برمتیم
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 اما...! -ادیشه
 !!؟یچ - یمر

 هیاون ملود نیام.. اخه ...اون مدوسا س مطمئن -ادیشه
 و داد زد شناسمشیمن خوب م - یمر
 اریسودابه البومو ب-
 عکس اشاره کرد هیگزاشت و بازش کرد و به  زیالبوم بزرگ سبز رو روم هی

هاشیا- نت..و  نمی..ایکن خودت گاهین یینتویا نا ما ما بت و  خواهر   نمیبا
 دیو خواهر  مروار یتو ملود دیمروار

 ستین گهید یی..کس-من
 نامزدته مهرداد نیام ..چراا -لیمر

 و گفت واریگچ د نیا شد ادیشه هوی
 باال دایو دو امیمن االن م خوامیمعذر  م-
دختره بود اگه من نامزدش  هیبقل  دمشیکه د یکه همون نیشمممده بودم ا جیگ

کرده بود چرا من فرارکردم ه  ب*غ*لاون دختاروو  یباشممم پس چرا اون طور
 گم شده یجواریباال  دمیدو دمیشکستن شن یصدا هویعالمه ..چرا چرا و چرا 

صدا شه نیاره ا ومدیاز اون اتاق م یقیموس یبودم  سبوند موگوش ادهیاتاق  م چ
 ومدیاهنگ م یبه در صدا

Sometimes it’s hard to face reality 
 ..یممواجمه شم متیبما واقع یوختما سختمه کمه بخموا یبعضم

Oh oh 
 ..اوه..اوه
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Even though you might get mad at me 
 ..یشمده بماشم یممکمنه تمو از دستمم عصبم یحتم

Oh oh 
 ..اوه..اوه

Sometimes it’s hard to face reality 
 ..یممواجمه شم متیبما واقع یوختما سختمه کمه بخموا یبعضم

Don’t be afraid to stand alone 
 ..یکمه تنهمما بمممونم ممنیاز ا نتممرس

Don’t be afraid to stand outside the door alone 
 ..یَدر بممونم ممرونیتنهمما ب نکمهیاز ا نتمرس

I know it’s hard to work from home 
 ..یسخمته کمه از خمونمه کمار کنم مدونممیم

And it ain’t easy all alone 
 ..یآسممون نم یمیتنهمما ممنیا و

Relationships over the phone 
 ..یتلفنممم روابممما

Talkin’ to your significant other all night long 
 کمه بمرا  مهممه حمرف بمزن.. یشمب بما اونم تممام

Sometimes it’s hard to face reality 
 ..یممواجمه شم متیبما واقع یوختما سختمه کمه بخموا یبعضم

Oh oh 
 وه....ااوه

Even though you might get mad at me 
 ..یشمده بماشم یممکمنه تمو از دستمم عصبم یحتم

Oh oh 
 ..اوه..اوه
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Sometimes it’s hard to face reality 
 ..یممواجمه شم متیبما واقع یوختما سختمه کمه بخموا یبعضم

صدا نیکردم ا زهدقتی شه...اما چطور ممکنه ا یصدا..  ش نیا نیخود  ایوح
 ... زدنشو قطع کردادیشه زدمیدرو باز کردم نفس نفس م

Never SHAHYAD I love you من- 
 یگفت یتو ... االن چ ی..چ یچ -ادیشه

 لبخند گفتم با
 بگم..من دوست دارم یفارس-

 یاما..از ک -ادیشه
ها دمی... اونروز تو جنگل فهماز ما بخاطر دعوا  مدواممنو جراعت نکردم یا

 پس سممکو  ادیبروزش بدم چون فکر کردم تو بخاطر رفتارم از من خوشممت ن
 نگفتم یزیکردم و چ

 یچ دمیکه در بسته شدم نفهم یدادم طور هیاومد سمت در... به در تک ادیشه
 خودشو ازم جدا کرد و گفتم هوی دمیش دب*غ*لشد که خودمو تو 

ما حت یتو قرار بوده با هاش ازدواج کن ی..امکاننداره..تو نامزد دار شهینه ..نم-
 من ...بهت برسم زارهیهم عاشقته و نم

 از کجا معلوم دوسم داره -من
 یچطور یدیبا تو باشه و دوست نداشته باشه...تو عکس ند تونهیم یک -ادیشه

 ..ها یدیبقلت کرد بود ند
 زدینفس م نفس
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 یریومسفر ت نیبعد از ا ی..طعلق دار یبهتر یتو به زندگ میتونیما نم -ادیشه
 رانیا یسممال هینه همون موقع چون  یعنی سیپار گردمیخانواد  منم برم شیپ

 گردم یکار دارم اما بعدش بر م
 نگو ادیشه دمیس تریبود از گذشته م نینه ..نه ..واسه ..هم-من
 دیا ب یزود نیچرا و رفت تو تراس دستو پام سست شد چرا االن .. به ا -ادیشه

مطمئنم بخاطر اون  ادیشمممه و ..مهر داد.. من از بدم م دایسممر کله خانوادم پ
 قبول کنه با من باشه تونهینم ادیشه

خاطر بهتر بود ب یالبته برااونا اد مینیبب فلویو برج ا میبعدش قرار شممد بر شممب
هادیجون پ  یمر همنیشمممدن روه که چ شممن چه بسممما  ما  جز  یزیکرد ا

ستیبه زور م ادیشه کردینممنو بهتر  هی..روحادیشه شحال  خوا شو خو خود
 دمیپرسکادو بهم داد با تعجب  هیادیشه مینشون بده اما خوب... اونجا که بود

 ه؟یچ نیا-من
 ینیبیباز کن م -ادیشه

 با ذوق گفتم فلیاز برج ا کیذوق بازش کردم دوتا مجسمه کوچ با
 نره ادمی هچوقتی کهیادگاری هی..مثل  نیممنون ا یلیخ-

 واسه تو شیکیواسه من  شیکی -ادیشه
 کرده! دایجفت پ فلیبرج ا -من
 با خنده گفت ادیشه

 اره-
 جون گفت لیمر
 رستوران میشام بر یبعد برا نمیانور تر م بب میخوب پس بر-
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ندارمتون ول خوامیجون..نم لیراسممتش مر-من مت ب ها یتو زح غذا   یمن 
 میبخور یزیچ یسوپ هی مخونهیبر شهیفرنسه رو دوست نارم م

 و گفت دیجون خند لیمر
ستوران ا هی میریخوب م- شرافت بدونه ما به  یاگه اقا ییتو مهمون ما یرانیرو

هم با ما ب چشویک  شراکت و هم گهیخوشگلش که د یملود میدخترش نرسد
 میبر ایبخاطر تو دختر گله ب ستیبخاطر شراکت ن نایالبته ا زنهیم

 یذل زده بودم اونم فقا مثل بچه ها با غذاش باز ادیشه کل مد  شام به شب
شرو ع کردم به زدن  مویساز دهن بردیخوابم نم مخونهیشب رفت کردیم در اوردم 

مجسمو رو بر داشتم پاهامو گرفتم باال  ختنیریو اشکام گوله گوله رو سورتم م
 دهیرخ ادیبا شه که میصورت یشدم کفشا رهیو مجسمورو گرفتم جلوو بهش خ

ساز دهن اداونموقعی.. میبود شت بهم  ش نویدروب دادویم ادی یاقتاادم که دا ن رو
سرم و کلمو گرفتم پا رهیبگ لیکردکه ازم ف شتم رو  شو گزا و با هر  نییمنم ک ه

.. اون یهمونم میرفتیم میکه..داشممت یاون شممب رهیبگ لمیبود نزاشممتم ف یمکافات
رو قلبم  یهنم بود ... ساز دهنبود که تو ذ ادینگاهش.. همش و همش فقا شه

تو خونه خودم اما  رمی...من دارمم دیته وجودم لرز یزیچ هیگزاشممتم و انگار 
 ناراحت باشم دیچرا با

سام..من مگردنبندم سا...من مدو شم تو  خوامی..مدو سا با ش تاریگ هیمدو  یفرو
 یملود خوامیباشممم..نم طونیدختر نادون شمم هی خوامیکنم ..م یزندگ کیکوچ

نامزد مهرداد باشممم ..من  خوامیشممرافت باشممم ..نم یدختر تاجر معروف اقا
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 یب ی اکرده همون مدوسمم دامیپ ادیباشممم که شممه یدختر خوامیمن م خوامینم
 ...اخدااااااااااااااکننیهر روز با هم تومغازه کار م ادیخونواده که تنها کسش شه

 اومد یمهر یااز تو گوشم در اوردم صد یریباز کردم هندز ف چشامو
 نییصبحونه تو سالن پا یبرا دیخانوم همه منتظر شما هستن بفرما-

 باشه ممنون -من
سامو شام پف کرده بود معلوم بود گر لبا ستم اما چ ش صورتمو   هیعوض کردم 

به درک  یمعلوم نشمممه ول یکم رنگ کردم که اونجور شیارا هیکردم  بازم.. اه 
 نییرفتم پا

 دمیوابخ رید کمی شبیاودم راستش د ریکه د نیوسه ا دیس م ..منو ببخش -من
 نیجان بش یملود ستین یمشکل -جون  یمر
 راحت ترم ینجوری..منادیمنو مدوسا صدا کن شهیم -من

 خوردم زرهیبرداشتم و  مویابم وانیل و
صبحونتو بخور د- جونیمر شه دخترم   یلیزنگ زدم به مادر پدر  خ شبیبا

 دمشیته گلوم قرمز شده بودم داشتم رسما خفه م دیپر وهیخوشحال شدن اب م
 دیبه دادم رس ادیکه شه

*** 
شدن سیتو پار یشبها شو م یفراموش ن سم اخر اما  یشب ها زارمیبود من ا

 مویهوبلند ق یموها دمیپوشممیلباس مناسممب نمی...امروز قراره خانوادمو دو باره بب
شدم رفتم تو  هیشونه کرم و با  ساکمو جمع کردم و اماده رفتن  شون  ستم کش ب

 دستم بود با بغض گفتم فمیحال ک
 ...خدافظادیشه-
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 بود لیم هیفاصلمون  کمیاومد نزد ادیشه
 خدا.. -ادیشه

ستام م هوی شد د ستمو محکم انداختم  فیک دیز لریلبهام داغ  ستم افتاد د از د
 ینوریبرگشت ا ادیشه هوینکردم  یمخالفت چیو ه ادیدور گردن شه

 یتونیم ی..خداحافظ مدوسمما هر وقت که بخواکنمیم کاری..من دارم چ یوا-
از  یلیسممر به خونمون بزن مامانم خ هیحتما  یاگه اومد سمممی... پارنجایا یایب

ما ا گهیو را..راسمتم م یهسمت یدختر خوشمگل و مهربون گهیم ادیتو خوشمشمم
 یمونیمن م یبرال من مدوسا شهیمدوساتو هم

 میهر دو هم زمان زمزمه کرد و
رخ چون س یکه لبان یبا قلب بزرگ پاک و بخشنده دختر  یمهربون دختر یعنی

 اناردارد جذاب یدانه ها
 راه گرفت و گفتم خدافظ اشکام

شار م رونیب دمیدو و ستم ف ه خوردم ب هویاخه چرا  دادمیگردنبندمو محکم تو د
 راننده که منتظرم بود

 میخانوم بر -راننده
 به مغازه کردم و گفتم ینگاه میگشتم ن بر
 میاره بر-
لند خانوم قد ب هیراننده ساکمو برا اورد وارد خونهشدم  میدیخونه بزرگ رس هی به

 م کردب*غ*لمثل خودم محکم  یقهوا یبا موها
 میچقدر نگرانت شد یدونی..نم زمی...عزیمن کجا بود یدخترم ..ملود-
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 یخانوم من مدوسام نه ملود-
 سر  اومده ییمن مادرتم چه ب  زمیعز -خانومه

 نیفکر کنم شما مادر پدرم باش ستین ادمی یزیمن چ-
 من... به من بگو مامان من مادرتم هیاره دختر گلم ..ملود-

 استراحتکنم شهیخستم م کمیباشه مامان من  -من
ردا و مه دیبا خواهر  مروار ادیم شممب ماتاقت بابات میبر ایاره گلم ب -مامامان

 رشیبگ لتهیمبا نیا یراست
 خوامی..نه نم ارینه اسم مهردادو ن -من

 کرده کاریچ چارهیچرادخترم .مگه مهرداد ب -مامان
ندم  رمو عک س بزرگ عکس همون دختر هویبر گردو  ب*غ*لکه  یقا ب 

 گفتم دمیو د دمیمهراد د
 هیک ندختریمامان ا-

 ایدختر عمو فرزادته ..رو نیا -مامان
 اومد ادمی یزایچی هویشدم اون ذغال گردن  رهیخ نهیشوم شیات به

 نیرفت و افتادم رم جیسممرم گ هویتو اون جشممن و ایرو  نمیواسمما واسمما بب -من
 زدم غیج

 شد یاومد چ ادمی..اومد من  ادمی -من
 شدیچ یچ یدخترم ..چ -مامان

ازدواج کنه اون  خوادیه اون بخاطر پول با من ممامان مهرداد.. اون بچه دار -من
گفت با  دمیاون شب خودم شن شهیکرده مامان با ورتت م خ*ی*ا*ن* به من 
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ن نامرده م هیمامان مهرداد  میاریم ایبه د ن کایدوختره بچمونو تو امر نیا یپوال
 کن رفرار کردم ..مامان تروخدا باو نیاون شب واسه هم

 یزنیتوم هیچه حرف نیدختر ا -مامان
 گمیو مهرداد با همن راست م ایمامان به خدا رو -من

 شد ونهیدختر تو د– مامان
 برم خوامیمن م -من

 و درو روم بست هیپس فردا هم مراسمه عروس شهینم – مامان
خاطر پول م -دزم غیج باورد کن.. مهردا ب مان حرفمو  با من ازدواج  خوادیما

 یدیه اخه چرا گوش نمکرد خ*ی*ا*ن* کن....مامان اون به من 
شار  دیچیپ یرو در اوردم حق حقم تو اتاق م یدهن ساز ستم ف گردنبندمو تو د

گاه کردم ..من مطمئنم...مهردا و رو قاب عکسممو ن چه دران من  هی ایداد م  ب
 دیو باش که بخاطر اون ... عقب کش ادی...شه خوادیمهرداد من نم دونمیم

 روز بعد دو
ه در اما ب دمیکوب کردمیم دیبا کاریخدا چ یکردم دو طبقه بود ا گاهیپنجره ن از

ند از خدا باز شد ت یو..وا دیبا ز نکرد با سنجاقم فرو کردم تو سوراخ کل یکس
 دمیخدمتکارو شن یصدا نیپا دمیخوردم و دو زیرو نرده ل

 خانوم کجا؟ یملود
 ادیگرفتم و رفتم خونه شه یتاکس هی دمیدویم فقا
و  ششممیاروم رفتم پ دیکه رو کاناپه خوب دمید ادیدر و باز کردم شممهتو  رفتم

 تکونشدادم
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 گهی...پاشو دادیشه-
 یاومد ها چرا شاهزاده یسلیخوشگل ع یسر اون چشا یچ یباز کرد چ چشا

 من اومده چشاش قر مز بود هیچشم رنگ
 گفتم هینتونستم خودمو نگه دارم با گر گهید-
 اومد ادمی...من ادیشه-

 واقعا یچچچ...چ -ادیشه
 اره ترو خدا کمکم کن– من
 نکن ترو خدا بگو ینجوریا یمگه..مد شدهیچ یچ ادیشه
کرده  خ*ی*ا*ن* چرا اون شممب فر ار کردم مهر داد به من  دمیمن فهم -من

س فردا فراره پ کنهیمامانم باور نم خواستهیتازه بخاطر پول منو م نیبود واسه هم
 .. اخه چراخوامید من م ایشه میبا هم از دواج کن

 تو اغوشش فرو رفتم محکم
 کنمیتورو نداشت ..من کمکت م اغتیاون ل -ادیشه

ضافه کرد االن برو  و س ریش هی شهیمنم مثل هم ریدوش بگ هیا ت گرم برا  در
 باشه میزننییبا هم حرف م یکه اروم شد کمی کنمیم

 اتاقم سر جاشه ادیببب..باشه...شه -من
 گرفتیبا اون خاطرا  رنگ م گمیسه روز من زند نیاره ا-ادیشه

سف هیبا  دمویسف شر یتو اتاقم از تو کمد ت رفتم شتم و ب دیشلوار کتون  ر دا
 رفتم تو حموم من ....االن مدوسام..کاش!

زنگ خورد رو صفحه رو نگاه  میدورمو گوش دمیچیحالم جا اومد حولرو پ کمی
 در زد ادیبود شه گرفته میخو خودا گر ایکردم مهرداد! 
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 د ایاص  حواسم نبود گفتم ب منم
 رونیب رمیمن م یوا یگرم.... ا ریش هی نمیا-ادیشه
 اخ حواسم نبود یییه -من
 تو ادیو بهش گفتم ب دمیخجالت اب شدم لباسمو پوش از

 یباریابر بهار م نیا یتو که دار -ادیشه
 کردمو و گفتم ب*غ*ل ادویشه

که بخاطر پول اومده با هام ازدواج کنه ازدواج  یمن با کس خوادیاخا مامانم م-
 پس فردا بار دیبا گهیم شمممهیمهرداد بچه داره ..باورش نم شمممهیکنم باورش نم
 کنهیباورم نم یشکیاز عزا بد تره ه نیا یچه جشن یجشن اماده ش

 یمدوسا باش یخوایتوم -ادیشه
 اره؟ -من

 به...خومیکنیم یزندگ سیپار میری..با من ..باهم مایپس ..پس بامن بب-
 اما من...مدوسام اما -من

مدوسممما من نم زنیخانواد  عز یحق دار نیبب -ادیشممه ما   خوامازیخوب ا
 دستت بدم چرا ؟

ر من سممر د ادیشممه میکن یراحت زندگ مینتون دیاونطور که با ترسمممیمن م-من
 کوتاس یلیکردم و تنابمم خ ریچاه گ هیگمم انگار تو 

 کنمیمن ...کمکت م یاگه تو بخوا -ادیشه
 خوامیم-من
 باشه کنمیم کاریچ نمیبب کنمیم یفکر هیمن -ادیشه
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 باشه چشامو بستم -من
*** 

 صدا زدم بلندشدم
 ..الوووووویی..کجاادیشه -من

نداد ا شمممینبود گوشمم جایانور ه نوریا نیپا رفتم  هی هویخدا  یجواب 
 پشت دهنمو گرفت محکمازیدست
.... 

 اتاق بود دستام بسته بود هیتخت بودم  هیتو رو  هیباز کردمتو  چشامو
 منو باز کنه کمک یدستا یکی -من

 خانوم کوچولو یافتاد یتو بد دردسر-
 کجاس ادیشه نجامیا یچ یمهرداد.. دستامو باز کن ..من برا -من
 بو د زد کنا روگفت ختهیمو هام کو و صورتم ر دیخندیکه م یحال در
 ره خونشونبعد ب نهیبب دنویدورور نامزد خوشگلم پلک جهیرستادمش بفهمه نتف-

 آ*ش*غ*ا*ل.. یکرد کارشیچ -من
 پسر ه رو  گذاشته بود نیکه ا یبود ..همون یاسمت چ-

 مدوسا ..من اسمم مدوسا س -من
 که سر نوشتت یشرافت یتو ملود یبکن میخوب مدوسا خانوم هر کار -مهرداد

 ...رمیمنم م ایاون دن یریازدواج با منه بعد شما م
 قطع کردم حرفشو

مهرداد من عاشممق  یگوش کن اقا  دیکن یزندگ یبه راحت ایبا رو زارمیمن نم-
 کنمیمن با تو ازدواج نم زارمیو دست رو دست نم ادمیشه
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 دمینجاتم خومدمو
 افتادم دایحرف ش ادی هویتر شد  کینزد مهرداد

 پسش بزن ( هیخودتو دور کن  ایشد  کی)اگه به زور بهت نزد
ند هلش قب خ باره محکم هلش دادم  دیدادم ع مد جلو دو باره او  هویو دو

دستشو بارد باال و محکم زد تو صورتم صورتم داغ شد قرمز شده بود از بازوم 
 گرفتو گفت

 توانت حرف بزن ی..اندازه یخانوم ملود-
 یعنیبودم االن  دهیترسمم کردمیم هیگر رونیمحکم ولم کرد رو تخت ور فت ب و

ن خدا کمکم ک یالل شو دختر ا هیچه حرف نیکجاس ..نکنه بکشنشن ا ادیشه
 خانواده پولداره پس چرا بخاطر پول ا من ازدواج کرده؟!!!!! هیاگه مهرداد از 

د شممده بود انقدر اومد تو دسممتامو باز کرد مچمو تکون دادم دسممتم کبو یکی
 محکم بسته بود

 رونیمرده رفت ب و
 گرفتیحر وقت دلم م یشممروع کردم بهزدن سمماز دهن بمیکردم تو ج دسممتمو

 در باز شد هوی کردمیو شروع به زدن م داشتمیبرشم
هم ما اما ساعت از نه  شهی!خوبه هم سر خود  گرم متایورینیس نیافر-مهرداد

 بخوابن خوانیگذشته و م
 ستین مهم-من

 دیازدستم قاپ هخوی
 پسش بده-
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 صبح -مهرداد
 پرتم کرد انور رمیکه ازش بگ دمیپر هوی
 پسش بده زدمیم غیج رونیرفت ب و

 دوایکردن دلم شممه هیمحکم تو دسممتم فشممار دادم و شممروع کردم گر گردنبندمو
ستیم ستمیم خوا ستیم کنه ..دلم مب*غ*ل خوا  ریبا هام داعوا کنه بهم گ خوا

 گفتمیو همش م کردمیم هیبده ... گر
 یی...کجاادیشه-

*** 
 ادیشه

سا  یجایخونه خرابه داغون  هی ش نیزم هیداغون و شک بود ما اونجا  نیکه خ
 توقف کرد

 دیمدوسا کجاست ..جواب منو بد دیولم کن-
 دیحسابشو برس سیاونش به تو مربون ن -مرده
شت رو  مرده ستم تو ج یتفنگو گذا  یچوب زیچیبود که  شرتمیسو بیسرم د

درش اوردم و زدم تو چش مرده  هوی فلیهمون مجسمه برج ا نیاحساس کردم ا
 و در رفتم

 مجسمه چقدر کار برد داره! نی..اگه بدونه ا مدوسا
 یکنم .اخه به ک داشی..مدوسا ..االناز کجا پ دمیدو ابونیتاسر خ رونیب دمیدو

 خدااوففففففففف! یا امیاز پسشون بر نما ییبگم؟ من تنها
*** 
 مهرداد خسته شدم باس فرار کنم یایاکشن باز نی...از دسته ا من
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 مهرداد...مهر دااااد -من
 هیچ -مهرداد

 ششیپ میببر شهیدلم واسه مامانم تنگ شده م من
 زندس ای! خدا ادیدر باز شد شه هویکه  میخونه تو بود میرفت

 بابا داد زد هویبا باهاش اومد تو  با
 رونیگم شو از خونه ب مهرداد
 شرافت! یاقا -معردا

ست یتو چاه ادم دونمیمن م -بابا شه  یه چون بابا  از ارس مهرومت کرده نق
 یکشیدختر مون م

تفنگ گرفت رو سرم محکم با دستش سرمو گرفت و بردم عقب  هیمهرداد  هوی
 داد زد

زده  خی یریتا دخترتو بگ یپول بد تومن به من اردیلیپنج م دیشممرافت با یاقا
 رونیبودم از خونه بردم ب دهیبودم ترس

شروع به بار کنهیم یبا تو خدافظ ای دهیبابا  پولو م ای -داد مهر کرد  دنیبارون 
 بردیسردم بود مهرداد داشت منو با خودش م

 :ادیشه
 شرافت اون مدوسا رو برد یاقا
 میخبر بد سیبه پل دیبا-
 ادم خطر ناکه هی ستیشرافت اون متوجه ن یامااقا  -

 کرد شهیمین یکار -شرافت یاقا
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 رونیب دمیو دو شمینم میتسل من
 مدوسا
 ولم کن مهرداد
 !ینابود کرد مویسرطق زندگ یدختره  -مهردا

 ولش کن مهرداد-
 ساک بزرگ تو دستشه هی ادهیشه دمیبرگشتم د هوی

 پول ولش کن نمیا -ادیشه
ساکو بگ.. نیا -من ش ادیشه هوی رهیپولو از کجا اورد مهرادا اومد  ستمو ک  دید

 گفتم میدیدیدویفقا م
 بود! یاون ساک چ-

 بود حاال هم بودو تا نکشتمون یخال -ادیشه
 حالم بد شد هویکه دم در  میدیخونه دو تا

*** 
شتم حالم بد بود انقدر دو تب شه میدیدا شتم رو تخت  ادیکه نگو   هیاروم گزا

 اص  حال نداشتم کردمیم هیدستمال نم دار رو سرم گزاشت گر
 کنه دامونی.. اگه پادیشه -من

محرومش  هیچون باباش از ارسمم میبا مامانتم حرف زد شممهینم یزیچ -ادیشممه
 کرده به تو رو ورده حاال مامان باباتم هوا تو دارن

 گنیم یچ نمیگوش کردم بب نییرفت پا ادیدر اومد شممه یصممدا هویباشممه -من
 مامان بود! یصدا
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از دسممتم ناراحته که  دونمیم میما ببر یرو بد یملود شمممهیپسممرم م -مامان
 !نجایکه ا شهیحرفاشو باور نکردم امانم

 رفتیم جیتو پله ها سرم گ رفتم
سخته زود خودمو با ملود کمیخونه اما  امیمامان...من م -من وقف بدم  یبرام 

 !کنمیخواهش م
 ...یول-مامان

 نییتار شدو افتادم پا دمیهودی
*** 

 شده بود یچیبودم سرم باند پ مارستانیباز کردم تو ب چشامو
 ادی..شهیوا -من
 دمیترس یلیخ یبهوش اومد یمد یوا-ادیشه

 نیکو جولو رفتم عقب با لبخند سرمو گرفتم پا هیشدم  قرمز
 اومدن تو نایزد مامان ا لبخند

 دیمدوسار و ببر دیتونیخانوم شرافت م -ادیشه
 دمیهول پر با

 دونستمی..م تونمینم گهیمن ..د یعنی ادی..شه یچ -من
شه تو دختر اقا ینگران نباش هر چ زمینه عز -ادیشه  خره ب یشرافت زدانی یبا

 نه! ای تیخواستگار میایباس ب
 کردم ب*غ*لکو چولو زدم و مامانو  غیج

 ینکن ریمنتظرم ها ..د-من
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 کردم میس یبه صفحه اچ ت قیدق یلیخ دمیاز رو تخت پر و
 !شم؟یمرخص م یخوب ک-من

 دخترم یبر یوتونیاالن م نیهم-مامان
ه ت ادیاز شممه یموقع خدافظ میکردم و رفت ب*غ*ل دویلبخند مامان و مروار با

 !گهید ادیشد اما خوب فردا م یدلم بجور
 روز بعد صبح

ل و کره عس یخامه ا ینیریم.رد ع قتو اوردم ش یصبحونه  گایدخترم پاشو ن-
 !ییداغ و چا یمربا نون بر بر

شتم غش م یوا -من ستت درد نکنه دا شروع به خوردن  کردمیمامان د با ذوق 
 کردن مامان با لبخند بهم ذل زده بود با تعجب نگاش کردم

 دهن پر گفتم با
 شده! یزیچ-

 خنده و گفت ریزد ز مامان
 شده پاکش کن یدماغت خامه ا -
 ادامه داد و
سره م شهیدخترم منو ببخش که باور  نکردم باورم نم- ستیاون پ خاطر ب خوا

 دخترم یپول با ها  ازدوج کنه من واقعا شر منده 
 ش کردمو و گفتمب*غ*للبخند  با
 با لبخند گفت دیدر واز شد مروار هوی میکنیما مان گلم همه اشتباه م-
 چاشن درو کندن خواهر جون خواستگار  دم دره-

 دیدستمو کش دیمروار هوی دمیزده پر ذوق
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 !یزیچ یشیارا هی..دخترک  یهو-
 خاک تو سذم حواسم نبود ... یییوا-من

 بدم بهت ییصفا هی نیدختر بش نیبش-دیمروار
ساعت لباس انتخواب کرد بعد شد و رفتم پا نایو ا شمیو ارا میاز دو   نییتموم 

ذل زده بود به من مهو  ادیشه نیاحساس پرنسس ها بهم دست داده بود رفتم پا
ستم  دمیخند زیسو  زدم که از اون حال در اد بعد ر هیشد بود  ش بعد رفتم ن

 اروم گفتم
 ! یشد پیچه خوشت -من
 کنم فیتو ص تونمیتو ...اص  نم -ادیشه
 ییه دمیند نهیمن خودمو تو ا -من
 و گفت دیخند ادیشه

 حواس پر  یمد-
 منم! نیا یواااااا دمیبزرگ تو سالن خودمو د نهیانورو تو ا دمیدو
 !نییپا دمیپریمیر نجوینبود االن هم دیاگه مروا یخوشگل شده بودم وا یلیخ
 ! زمینر کردمیهمش خدا خدا م ارمیب ییاون پاشنه بلندا رفتم چا با

 گرام نستایبه ارمان و جلد  یها تیمشاهده شخص یبرا
 yekta113 دیکن مراجعه

 تموم شد یخیتار یخواستگار نیخدااا ا یو ا زیرو گزاشتم رو م ییچا اروم
*** 

 یعروس شب
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 !؟ییتو نیا یممم..مد-ادیشه
 اره بد شدم؟ -من
 یشد ینه...ععع...عال-ادیشه
 در گوشش اروم گفتم دمیخودمو تو اغو شش د هویکردک که  زیخنده ر ی
 هرچند نوازمیدلم م تاریقشممنگ با گ یملود هیمثل  مویخاطرا  خوب زندگ-
شا تو با  زننیم ایو ر یو بد خ*ی*ا*ن*  تمیبا ر هیبق شقا ع تمیر هیاما خواه ا

 بزن!
 گفت طنتتیبا ش دایدر واشد ش هوی

 میخونتون هر دو بر گشممت یبرا دیدهاتونو بزار ژیمثبته ه میاهم اهم مامنتظر-
 میسمتش و حرص داد زد

 دااااااایش-
 و گفت باشه بابا من رفتم دیسر خوش خند دایش

 یدارو سرم ص دیبادکنک تر ک هی هوی میه کوتاه وارد سالن شدب*و*س هیاز بعد
ش یساز دهن شد و  شا دایزدنم پخش  سن  هم اهنگو پخش کرد  انیرفت رو 

 شروع کرد رپ خوندن!! دایش
 ... هخ*ی*ا*ن*ت تمیر نیا یزنیفالش م ی...برادر..داری...خواهر-
 عاشقانه بزن تمیر هی با

 بزن ایبهت بگم دلتو به در که
 ادامه داد انیشا
 زنهیکه فالش م یاون یبرا خونمیشب روز م-

 زنهیهمجا جار م شهیعاشق که م گهیدله د اما
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 بموه ای اهیس دیشاهزاده با اسب سف یحاال که چ-دایش
 ورده هیبراش مثل  یاون که قدرتو ندونست و بد نه

 بشه بشه یهر چ خوادیحاال م-انیشا
 فداش بشه! خوادیهم م ادیعاشقانس شه تمشمیما شاده ر یملود
 کارشون با حال بود یخنده اما خدا ریزدن ز همه

 پدر شدنت مبارک!!! -جوابش من هیچ شدیچ-ادیسال بعد شه کی
 انیپا
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  یکتا گودرزیاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


