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 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا

www.1roman.ir 

 

نمازخوان و  یزرنگ و باهوش، دختر  طنت،یاز جنس ش ی:مرسانابزرگمهر دختر خالصه

 شه،یبا دوست داداشش آشنا م دنیکه بهش م یتیمامور  یبا خدا، از جنس نور... ط

... خورهیکه سرنوشتشون با هم رقم م شهیم طورنیو همکارن... ا سنیهر دوشون پل

 خوش انیپا

 

 :مقدمه

 

 هست ییخدا شهیهم هایدلتنگ یسو آن

 هاستنداشته یداشتنش جبران همه که

 یکتاب چهار فصل زندگ در

 روندیپشت سر هم م هاصفحه

 اندلحظه کیها، صفحه نیاز ا کی هر

 روندیو غم م یبا شاد هالحظه

 کندیم یار یدل را آب هیگر 
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 اندها زندهکه دل نیا یعنی خنده

 و غم است یاز شاد یبیترک یزندگ

 را وندیپ نیمن ا دارمیم دوست

 بهتر است یشاد ندیگویچه م گر

 با لبخند را هیمن دوست دارم گر  اما

 

 مرسانا

 

به ساعت نگاه کردم، ساعت پنج ربع کم  دارشدم؛یازخواب ب میگوش یبا صدا صبح

رفتم و وضو گرفتم و نمازم رو خوندم. آماده رفتن شدم  ییشوبود، بلند شدم و دست

 یلباسا شهیم، همشد لیمقنعه سبز و چادرم، خب تکم ،یسبز، شلوارمشک یمانتو

لباسا رو  نیقدر من اکه چه یوا گم،یبه خودم ماشاءا... م یکل پوشم،یکارم رو م

 فکر کنم همه خواب باشن. نییدوست دارم. اومدم پا

طور که داداشم، همون اریمن و مامانم و مه یعنی دارنیباطل، همه ب الیخ یزه نوچ،

 به آشپزخونه. رفتمیم

 .ری: سالم به مادر مهربونم و داداش خل وچلم، صبحتون بخگفتم

 .ریدل مادر، صبح تو هم بخ زی: سالم عز مامان
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و رو به  یهم در حال خوردن بود؛ فقط سرش روتکون داد. نشستم رو صندل اریمه

که گناه  یوقت جواب سالممو ند هینکنه  ریتر بخور، تو گلوت گ: داداشم آروماریمه

 .یکنیم

 شه،یم ریصبحانت رو بخور د ر،یرد باال نگام کرد و گفت:سالم صبحت بخآو سرشو

 برسونمت اداره. دیبا

 .نینشستم تو ماش م،یکرد ی: باشه، صبحانمو کامل خوردم و از مامان خداحافظمن

*** 

 ام براتون بگم: حاال از خودم و خانواده خوب

م؛ موهام مثه سروان هست یعنی سمیسالمه، پل 25مرسانا بزرگمهر هستم  من

 اریمه ن،یشیپررو م گمیو لبام رو نم یقلم ینیب ه،یرنگه، چشمام عسل ییارخرمایمه

من  یچشما نهیا نمونهیکه ب یو تنها فرق میدوقلو هست اریمن و مه یعنیهم قلمه 

من  یچشما یمامانمه ول یچشماش مثه چشما ه،یآب اریمه یچشما یول هیعسل

و سرهنگه االن هم  سهیبابامم مثه خودم پل نیبابامه و همچن یچشما هیشب

بابام از  ده،ی. اسم بابام سپهره اسم مامانم مهشتشهیبه خاطر مامور  کاست،یآمر 

به لطف  هیپختم عالدست م؛یکنیم یو تهران زندگ هیرانیمامانم ا یول کاسیآمر 

 ره،یو غ یرزم یتا االن هنرها یسالگ15پدرم از سن  یهاکمامانم و به کم یهاکمک

 سرگرد. شمیم رمیبگ گهیدرجه د هیگرفتم و االن هم که سروان هستم  ادیهمشون رو 

 اریمه یبه نام صدا یانکره یصدا هیکه  زدمیبا شماها حرف م االتمیدر خ یجور نیهم

 که گوشم رو پاره کرد اومد. شعوریب

 ا.تو هپروت مرسان یبابا باز رفت یمرسانا با توام، ا ی: مرسانا، هواریمه
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 : بله داداش از خودم گاوتر.یلکسیبا تمام ر  من

 خوش بگذره شرت کم! تتی: گمشو برو مامور اریمه

 !؟یزنیبا خواهر مثل دسته گلت حرف م یجور نیا ادی: دلت ممن

دسته خار، خخ حاال برو مراقب خودتم باش حجابتم فراموش  یستی: دسته گل ناریمه

 نشه.

 .ی: چشم داداش منگلم بامن

کردم رفتم داخل اداره، از اونجا به سمت اتاق سرهنگ به راه  یخداحافظ اریمه از

 چادرم رو درست کردم و دوباره به در اتاق سرهنگ زدم. دمیرس یافتادم؛ وقت

 .دیی: بفرمایاحد سرهنگ

سالم بلند باال  هیگذاشتم و  یسرهنگ رفتم داخل و احترام نظام دییبفرما یصدا با

بود نشستم و سرم  یکه خال یتک صندل یدادن، رفتم رو کردم همه جواب سالمم رو

 چشم تو چشم شدم. یبهشت یحور  هیرو باال گرفتم که با 

 آدم؟! ای هیحور  نیخدا ا یا

نگاه کردم که با  یجور همون اوردمیبز زل زده تو صورتم، منم کم ن نیاونم ع دمید

 همه سرها برگشت به سمتش. یسرفه سرهنگ احد یصدا

سرگرد  تیمامور  نیکه در ا میدار  شیرو در پ یدیجد تیمامور  هی :یاحد سرهنگ

 یبا شما همکار  تیمامور  نیهم باهاتون شراکت دارن، در ا یتهران یآقا دتونیجد

چند روز  تتون؛یمامور  اتیسرگرد دوم هستن و حاال جزئ شونیدر ضمن ا کنند؛یم

به دخترش  یکارت اعتبار  هیو  هشد دینفر اومد اداره و گفت: دخترش ناپد هی شیپ
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نفر  هیازش استفاده کنه و حاال  یمواقع اضطرار  یشدنش داده که برا دیقبل از ناپد

دخترش  ،دونهیکه م گهی، مازش استفاده کرده شیکه تو تهران هفته پ داشدهیپ

که گم شده،  یداد که توش مدارک بود از همون دختر  فیک هیتو تهران و  جاستنیهم

 سارا است. رهاسم دخت

که ما  نیندار  یاگهیکار د ن،یگذاشت ارمونیکه در اخت ی: ممنون سرهنگ از اطالعاتمن

 .میاز حضورتون مرخص بش

 تیمامور  نیکه ا دیماه فرصت دار  کیندارم، در ضمن فقط  یاگهی: نه کار دسرهنگ

 .دیبرسون انیرو به پا

 خوشگلمون: بله قربان! یتهران یو آقا من

 .دیرو شروع کن تتونیو مامور  دیبر  دیتونیاال هم م: حیاحد سرهنگ

که سرگرد خوشگلمون گفت: سروان بزرگمهر با سروان  رونیب میاتاق سرهنگ اومد از

 یز یچ دینیکاغذ براتون نوشته شده و بب نیا یکه رو یآدرس نیبه ا دیبر  یپناه

 نه! ای شهیم رتونیدستگ

 .رونیب میرو ازش گرفتم و با گفتن: بله قربان، از اداره اومد کاغذ

 .میر یم نیماش نیطرف با ا نیاز ا دیی:قربان بفرمامایس

 .می:خوبه بر من

 مون،ییروداخل مغازه روبه میرفت مایبه مکان مورد نظر، با س میدیرس قهیچند دق یط

 یهانیدورب شهیسالم، م دماغ گنده گفتم: هیمرد کچل با  هیدار که من رو به مغازه

 م؟یتون رو چک کنمغازه
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 خوان؟یم ی: نوچ، خانوما چدارمغازه

 سیپل دونستمیواقعا نم دیرو بهش نشون دادم که گفت: ببخش میسیکارت پل فورا

 .دییبفرما ن،یهست

و پنجاه و سه  کیتراکنش ساعت  هی دمیهاش گشتم، دتراکنش یرفتم و تو عیسر 

 خودش باشه! دیبعدازظهر انجام شده، با قهیدق

 بوده؟ یک دهیکه کارت کش یدار: اونرو به مغازه مایس

 سرم شلوغ بوده. دونمی: نمدارهمغازه

 !؟یدنبالش رفت نگی: سرت انقدر شلوغ بوده که تا دم پارکمن

 اجیبود به کمک احت دهیکه خر  یصفحه تخت یهاونیز ی: خوب با اون تلودارمغازه

 داشت.

کارت رو برات حفظ  تونمیمن نم شه،یم طورنیبه من نگاه کن، قرارمون ا یه ی:همایس

از استفاده از کارت  یکه به خاطر کالهبردار  نهیبکنم ا تونمیکه م یکنم تنها کار 

رو  اروی نیا میتونیگوشه زندان، پس فقط بهمون بگو که کجا م یوفتینزارم ب یاعتبار 

 .میداکنیپ

... آدرس خونه اونو بهمون داد، منم به سرگرد گمی:با... با... با... باشه، حتما مدارمغازه

 گفتم اونم چند نفر رو با خودش برد به اون آدرس.

که  میزدیبا هم حرف م میداشت م،یاداره و منتظرتماس سرگرد شد میاومد مایس با

 بزار جوابشو بدم. هیک نیزنگ خورد، وا خدا ا میگوش

 ه؟یک گهید نی... و بعد قطع کرد، ا ابانیآدرس خ نیبه ا نیای: سالم باون
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 آدرس... نیبه ا میپاشو بر  مای: سمن

 : باشه.مایس

 .گهینفر د هیبا  ستادهیسرگرد ا دمید دمیرس یوقت میراه افتاد گهیدهم با

 شد؟! رتونیدستگ یز ی: سالم، سرگرد چمن

 پارک بوده... نیماش هی جانیگفت ا اروی: بله اون ایارم

 خخخ( ن،یخودتون بساز  یبرا یالیخ نیماش هی)دوستان 

ثبت نشده و  جانیا یهم فقط صد تاش هست که برا نینوع ماش نی: از ااشکان

 فیک ای نیواسه سرقت از ماش یکسچیثبت نشده و ه یکه اعالم سرقت طورنیهم

 نگرفته. یشده تماس دهیدزد

ها بچه نمیبب سایباشه، وا سایسر و کارش با پل خوادینفر نم هیاون  ادی: به نظر ممن

 !ست؟ین بیبه نظرتون عج نیا

 به؟یعج ی: چاشکان

 ها رو دارن!پاشآب نیدتر یجد نایاز حد خشکه، ا شیخونه ب یباغچه جلو نی: امن

 سکوپهیپر  هی نیباال، اوم، درسته ا دمشیپاشو باز کردم و کشسمت باغچه در آب رفتم

 .اندنندهیکه باالتر از سطح چشم ب یائیاش دنید یبرا یابزار  یعنی

 .ادیم ییصدا هی: مایس

 .نیپشت رو داشته باش ی: هواایارم

 : باشه.اشکان
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 داخل اتاقا رو نگاه کردم و گفتم: امنه. میو وارد خونه شد میو سرگرد در رو شکوند من

به اتاق باال  میدیرس کردم؛یها باال رفت، منم پشتش آروم آروم حرکت ماز پله سرگرد

 !نیرزمیز  م،یبر  نیرزمینبود که سرگرد گفت: ز  یچیه

 .می: بله بر من

 .میشروع به جستجو کرد م،یآورد رونیهامون رو بها و اسلحهدومون چراغ قوه هر

 یهادرب نیبود باهاش با استفاده از دورب توریمان هیکنار،  دمشیپرده بود کش هی

 مایس یصدا نی... اجانیا دیای. پوف پس فرار کردند، بکردندیو پشت رو نگاه م ییجلو

قدر من چه یخدا م؛یرو شدروبه یعیفج یکه با صحنه ششیپ میبود، هر دومون رفت

از  یکیشون کردند. بود؛ انگار که شکنجه یهمشون صورتاشون زخم جاست،نیدختر ا

 .دمونینزن میبه خدا غلط کرد د،ی:توروخدا ما رو نزندیکش ادیدخترا فر 

به  ییچه بال ایخدا دمشون،ید یجور نیا یسوخت وقت گرمیج ششیرفتم پ فورا

 سرشون اومده!

 گلم؟ هیبالها رو به سرتون آورده؟ اسمت چ نیا یشده ک ی: چمن

 یباهامون تو فضا ییآقا هی یول هیاسمم چ دونمیو گفت: نم هیگر  ریزد ز  دختره

و  زدندیاونا هم ما رو م داد،یاز آدماش م یکیبه  آوردمونیو م شدیدوست م یمجاز 

 روز انداختنمون نیبه ا

 .عیسر  اد،یآمبوالنس ب هی دی: زنگ بزنمن

 بعد قهید پنج

 .دی: سرگرد آمبوالنس رساشکان
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 .مارستانیب دشونیببر  عی: سر من

هستند به همراه سروان بزرگمهر و سروان  مارستانی: واحد گشت االن تو راه باشکان

 .یپناه

 کردن اون دو تا سروان؟ دایهم پ یز ی: چمن

دادن، شک دارم  نایکه به ا یبا اون همه مواد مخدر  ،ی: راستش رو بخوااشکان

 .ادیب ادشونیاسمشونم 

بزرگ دخترا رو زدن، به خاک  لهیم نی. اهه با اشهی: آدمم انقدر پست، باورم نممن

 .شونمشونیم اهیس

 وقت برگشت. هیجلو ساختمان، اگر  دیبزار  جانینظر گرفتن ا ریز  یبرا نیماش هی: من

 : چشماشکان

 باهاش تنها باشم. یاقهیپنج دق هی خوامیم م،یکرد دایمردک رو پ نیکه ا ی: وقتمن

 .یستیتو صف وا دی: بااشکان

 

 مرسانا

 

که  دهیمچ دست و پاشون هست، نشون م یهاانیشر  یکه رو یدکتر: عالئم خانم

 نیپاها و پشتشون هم بوده، مرسانا ا یبر رو یها و پاهاشون بسته بوده، کوفتگدست

از اون پست  یر یانتقامشون رو بگ خوامیرو گذروندن، ازت م یبد یلیدخترا دوران خ

 فطرتا.
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 خب، ممنون. اری: بسمن

 .ایلطفا باهام ب مای: سمایرو به س من

 : چشممایس

آشغال بردتشون و انقدر زده  کهیکه اون مرت ییاهمون مارامون،یبه سمت ب رفتم

که  یرفتم سمت همون دختر  چاره،یب یبودتشون که آش و الش شده بودن دخترا

 بهتر شده بود. کمیحالش 

که بر سرت  ییکه صحبت کردن در مورد تک تک بالها دونمی: سالم، گوش کن، ممن

االن  یکه بتون یز یاما هر چ ،یکه دلت بخواد در موردش بگ هیز یچ نیاومده آخر 

 .میر یرو بگ ارویبه ما کمک کنه اون  ،تونهیم یبهمون بگ

اون  میبا هم مالقات کرد یمجاز  یفضا قیبود، ما از طر  دیدختره: اسمش سع اون

 اتوبوس برام فرستاد منم اومدم که باهاش باشم. تیبل هی پ،یتبزرگتر بود و خوش

و  کنندیما دخترا رو طعمه م شناسم،یمرو  دیمثل سع ییمن مردا زمی: عز من

 بشه درسته؟ ختهیکار کنن تا احساساتمون برانگ یچ دوننیم

هر چه زودتر  کنهیبهمون کمک م یار یبه خاطرت ب یرو که بتون یاتیهر جزئ نیبب

 .میرو به مجازاتشون برسون نایمثل ا ییامثال آدما

مجلل و  یلیرستوران خ هیاتوبوس دنبالم و شام من رو برد  ستگاهیاومد ا دی: سعدختره

 بعد از اون دادم دست اون مردا، اونا هم تا تونستن زدنم...

 و رو به اون دختره گفتم. دمیکش رونیب فمیو من عکس سارا رو از ک هیگر  ریزد ز  دختره

 بود؟ شتونیدختر هم پ نیگلم ا نی: ببمن
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 .رفتیبود، حرف زور تو کتش نم یقو یلین خ: آره سارا باهامون بود اودختره

 .یکنیبهمون کمک م کهنی: ممنونم از امن

 کارا انجام بده. نیاز ا گهیتا نتونه د نیکن داشیشاءلله پ: اندختره

 دختر رو گزارش کنم. نیا یبه سرگرد همه حرفا دیبا م،یبر  ایبدو ب مای: حتما، سمن

 : چشم.مایس

 قهیبعد چند دق م،یراه افتاد یخارج شدم و به سمت اداره آگاه مارستانیاز ب مایس با

 دینکش یبا تمام متانت به راه افتادم، طول مایشدم و با س ادهیپ نیاز ماش م،یدیرس

 .دمیخودمو جلو اتاق سرگرد د

داخل،  میسرگرد نانازمون رفت دییبفرما دنیچند بار به در زد و هر دومون با شن مایس

 گذاشتم. یاحترام نظام عیسر 

 .میرو گوش بد یسروان پناه یهاتا حرف نینیبش دیی: آزاد، بفرماسرگرد

 یپناه جانینگاه کردم که رو به اشکان اشاره کرد و گفت: فقط من ا مایتعجب به س با

 !ستمین

همون شبکه  دیهک کردن آقا سع قی: بله، عرضم به حضورتون من از طر اشکان

که  ادیکردم و به نظر م دایپ نیقرار آنال هیخوردن، من  بیکه دختران ما فر  یاجتماع

رو انتخاب کردن و  یسعادت رایبه نام الم یدختر  هیاش و دارودسته دیآقا سع نیا

و دختره از اصفهان داره به تهران  دهیاتوبوس خر  تیبل هی یسعادت رایالم یبرا دیسع

 .ادیم

 تهران؟ رسهیم یچه زمان ای ادیم یک قای: دقسرگرد
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 .رسهیم گهیساعت د مین قای:دقاشکان

 .میاتوبوس رسوند ستگاهیهممون خودمون رو به ا عیسر 

 نتش؟یبیم یکس ایآ ستین دیاز سع ینشون چیرو روشن کردم و گفتم: ه ممیسیب

 !بنه؟یرو م دیسع ی:کسسرگرد

 .دی:نه، در ضمن اتوبوس شماره... رساشکان

چشمم  یادفعه هیخورد شده بود؛  یلیپسره، اعصابم خ نیباشه ا تونهیخدا کجا م یا

 ش؟ینیبیاشاره کردم م مایبود، افتاد به س ستادهیاتوبوس ا یروکه روبه یبه مرد

 هم با اشاره گفت: خودشه. مایس

در صورت من کشف کرده که خودم  یمهم زیچ ایسرگرد زل زده بهم، آ دمید

 !دمیفهمینم

 .نییپا ادیاز اتوبوس ب یسعادت رایو از عقب منتظر شدم تا الم نییانداختم پا سرمو

 ده؟یرو ند دیسع یکس گمی:دوباره مسرگرد

 !مشیدیبا هم:د مایو من و س اشکان

 یعال م،یسرود هم بخون هیاداره  میشاءهللا رفتان م،یداشت یجالب یخوانهم چه

 . خخخ.میشیم

و گفت: آقا  شییرفت به سمت مرد جلو ن،ییناز از اتوبوس اومد پا یلیدختر خ هی

 ن؟ییشما دیسع

رو برات رزرو  یخوب یلیرستوران خ هیمن  نیبب ؟یا: آره عشقم، حتما گرسنهدیسع

 .میبر  ایکردم ب
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 دختره: چشم باشه. اون

 .شششیا ادیهم م یاعشوه چه

و ر  دیتا سع اومدیاشکان هم داشت از جلو م کردم،یتند تند عبور م تیجمع انیم از

 کنه به همراه سرگرد. ریدستگ

 .ستایوا یسعادت رایبلند گفتم: الم یبهشون برسم با صدا تونمینم دمید

 حالت خوبه؟ سمیبهش گفتم: من پل دمیرس یوقت

 : ممنون، خوبم.رایالم

 تهران رو نشونت بدم. ایب م،یبر  ایب

و اشکان  رفتیم دیپشت سر سع مایجدا کردم، س دیرو از سع رایتا تونستم الم من

پا به فرار گذاشت که سرگرد رفت کنارش و  دیسع ییهویکه  اومدیداشت از جلو م

 د؟یسع یر یبهش گفت: کجا م

 د؟ی: سعاشکان

 .نی:اشتباه گرفتدیسع

 هیو گفت:  واریکه اشکان محکم کوبوندش به د دادیداشت به راهش ادامه م دوباره

 د؟یسع کنمیتکرار م گهیبار د

 گفت: آره، آره، آره منم. عیگلوش گذاشت که سر  ریتفنگ رو ز  اشکان

 بند زد.به دستاش دست سرگرد

 کجاست؟ یمانی: سارا سلسرگرد
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 به خدا. دونمی: من، من نمدیسع

 هی متیبر یکه م ییجابا اون سهیدر مقا م؟یکرده بود دایچال که پ اهی: اون سسرگرد

 از بهشته! کهیت

 به سمت اداره. میو برو که رفت میکرد ریرو دستگ دیسع

 .نیایاز همه سرگرد رو به من گفت: سروان بزرگمهر با من ب اول

 :چشم.من

کرده بود حتما به  یآقا با دخترا بد رفتار  نیچون ا ،ییداخل اتاق بازجو میدومون رفت هر

اما وحشتناک... حاال خودتون حدس  کیتار  یجا هیبه  میبرد مش،ینبرد ییاتاق بازجو

 .نیبزن

 ؟ی: تو پزشکدیازش پرس دیرنگ به دستش کرد که سع یکش مشکدست سرگرد

رو  زدهیآقا باهاش دخترا رو م نیرو که ا یالهینگفت و رفت همون م یچیه سرگرد

 آشناست برات؟ لهیم نیگفت: ا دیبرداشت و رو به سع

من، اونا از  شیپ اومدنیدخترا خودشون م نیا ،ینگفت ینگ گمی: دارم بهت مدیسع

که از اول شروع کنند و پول  دادمیشانس م هینبودن و منم بهشون  یراض شونیزندگ

 .ارندیدر ب

 بوده؟! یچ یبرا لهیم نی: خب اسرگرد

 ترسوندنشون. یبرا زه،ی: خب چدیسع

رو  یواقع یکیز یف یهااز خشونت شتریمن ب یول دم،ی: اوم، آره ازشون شنسرگرد

 .دمیم حیترج
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 به پسره زد. لهیدو سه تا ضربه با اون م و

 یمانیبه من نگاه کن و بگو اون دختره ساراسل ،یضربه به پسره زد و گفت: ه چند

 کجاست؟

 .کردمیاما من ادارشون نم آوردمیام، من دخترا رو مواسطه هی: من فقط پسره

 .کشمتیاسم بهم بده و گرنه م هیچند ضربه محکم بهش زد و گفت: فقط  دوباره

 افتادم تا االن بردتش، اون اسمش حامد فرهمنده. ریمن گ:اگر اون بدونه پسره

 .نیحاال بب کشمتی: پس کاره اون حامد نامرده؟ مسرگرد

 امیکنن، بعد م دایدر مورد حامد فرهمند پ یمن برم بگم اطالعات دی: سرگرد، ببخشمن

 .دمیبهتون خبرشو م

بوده و با پرونده  ییربامواد، تجاوز و آدم عیتوز  مشیاون جرا ،یبر  خوادی: نمسرگرد

که  یتا زمان دارهیکه گم شده بودند ارتباط داره، اون دخترا رو نگه م یچند تا دختر 

 کنهیتو کشور معامله م یسراسر  یاباند شبکه هیخسته و داغون شوند بعد اونا رو با 

زنگ  میکه گوش رونیب میاومد ییاز اتاق بازجو دادیم حیکه بهم توض طورنیو... هم

 بود. مارستانیخورد ازطرف ب

 د؟یی: بله؟ بفرمامن

که شما باهاش چند روز  یمزاحمتون شدم؛ اون دختر  دیدکتر: سالم، ببخش خانوم

 یمانیراجب سارا سل گهیاصرار داره دوباره باهاتون حرف بزنه، م نیحرف زد شیپ

 بگه. خوادیم
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خدا  نیجا، ممنون که خبر داداون رسونمیخودمو م گهی: بله حتما، تا چند لحظه دمن

 دار.نگه

 ه،یسارا االن تو چه وضع دونهیبرم، حاال خدا م مارستانیقطع کردم به سمت ب ویگوش

پول  مارستان،یب دمیرس عیسر  سوزه،یدخترا م نیخدا کنه سالم باشه. دلم به حال ا

که  یهمون دختر  شیرفتم پ دمیآژانس رو دادم به سمت اتاق دخترا حرکت کردم تا رس

 .دبو نایبا سارا دوست بوده اسمش م

 ؟یما رو صدا زده بود کنه،یدرد نم تییجا زم،یعز  یخانوم، خوب نای: به به ممن

اما  ،ییجا هیما رو بفرسته  خواستی: آره، اون مرده اسمش حامد فرهمند بود، منایم

 ممی،سیکه ب گفتیاشت مد یجور نیهم نایکرد؛ م کیسارا تفنگشو گرفت بهش شل

تفنگ در  کیزن نوجوون در مترو با  کیتهران اعالم کرده،  یبر روشن شد، اداره راه

 شده. دهیدستش د

پس  م،یکن دایتا سارا رو پ رمیدارم م ت،یمن برم، اعزام شدم مامور  ناجونمی: ممن

 .زمیدار عز خدانگه

 :خداحافظ.نایم

 تیگرفتم و خودم رو به موقع نیماش هی یبا شتاب تند رون،یاومدم ب مارستانیاز ب فورا

 رسوندم.

ام رو اسلحه کردن،یبودن؛ فرار م دهیانگار ترس دن،یکشیم غیمترو همه دخترا ج تو

 که بهم گفتن حرکت کردم. ییگرفتم و به جا نییآروم برداشتم و رو به پا

 .دیبر  جانیاز ا ن،یزود باش االیو اشکان:  مایس

 . جانیبه ا میما اعزام شد یگاه: واحد آمن
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 گهیاسلحم رو گرفتم جلوم، حرکت کردم به سمت سارا و اشکان هم از اون طرفه د آروم

 سمت سارا.  اومدیداشت آروم م

 امیب خوامیهستم، م یآگاه سی: سالم اسم من مرسانابزرگمهر، من از اداره پلگفتم

هستند که دنبال تو  رونیعالمه آدم اون ب هی م،یتا کمکت کن مییجانیداخل، خب؟ ما ا

 گه،ینم یچیه دمیخودمو بهش رسوندم د زدمیکه حرف م ین،جور یهم گردند؛یم

 گفتم: سارا؟

 ؟یدونی: اسم من رو مسارا

 .دونمیکه سرت اومده رو هم م ییمن همه بالها زمی: عز من

 .یدونیتو نم یدونی: نه، تو نمسارا

 .هیگر  ریزد ز  بعد

 کرده.  کاریکه اون پسره باهات چ دونمی: چرا ممن

 .ادیحرف به اشکان اشاره کردم آروم ب نیاز گفتن ا بعد

 .میکرد رشیوارد کنه، ما اونو دستگ یبیبهت آس تونهینم گهی: گوش کن سارا اون دمن

 شده. رید گهی: دسارا

ن اسلحه رو او شهیباشه؟ م ،یبرام انجام بد یکار  هی خوامینشده، ازت م ری:دمن

 سارا؟ ن؟یزم یبنداز 

 یتو به کس ترسندیم ن،یخورده عصب هیکه پشت سر من هستن  یسیدو تا پل اون

 .یبرسون بیآس

 کنم. یاوضاع زندگ نیبا ا تونمی: من نمسارا
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 ؟یصبر کن یاقهیده دق هی یتونی: سارا ممن

 رو به اشکان: زنگ بزن به سرگرد. من

 : باشه، االن.اشکان

 .ادیاالن پدرت م زمیرو به سارا: عز  من

 ییمن با شما جا ن،یکن ریمنو دستگ نییخوایشده؟ شما م ی: تو راه هستن؟ چسارا

 .امینم

 مطمئن باش. م،یکنینم ری: نه، ما تو رو دستگمن

 .کشمیمن خودمو م گه،یقفس د هیبرم تو  خوامی: من نمسارا

 نیبب ،یدونیخودت م دونمیو م ییحرفا نیاز ا تریسارا صبر کن تو قو ،یر ی: نممن

ما هستن؛ سالم هستن. بهم گفتن تو تنها  شیکه باهات بودن االن پ ییاون دخترا

 رسهیسارا فقط صبر کن االن م ،یمبارز  هیکه نتونستن بشکوننت، تو  یبود یدختر 

 پدرت. 

رو  رونیسارا ب ؟یبنداز  رونیبه ب ینگاه هی شهیپدرش اومد گفتم: ساراجان م دمید تا

 نجاست؟یپدرت ا نیبب

درست  یدختر گلم، همه چ یتو در امان ست،ین یدلم، دخترم مشکل زی: عز پدرسارا

 نفس بابا. شهیم

 ؟ی: واسه من اومدسارا

تک دختر  ،ییبابا زدلیاز دخترم بگذرم! تو عز  شهی: آره که اومدم، مگه مپدرسارا

 مطمئن باش گلکم. نتمون،یبیم یول ستین جانیدرسته مادرت ا ،یخودم
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 .ییجانیکه ا یدوستت دارم، مرس یی: باباسارا

خونه،  رمیروز م 27برگرده؟حاال بعد از  تشیمن قصد نداره از مامور  یبابا یراست ههه،

 یکه اومدم واحد آگاه یکه کم بود؛ درسته من از همون روز  اتیعمل نیا نیگیحتما م

 نایکه برم اداره به مامانم ا نیقبل از ا گمیاتون مچرا؟! باشه بر  نیگیهنوز نرفتم خونه، م

کم شد؟ بهتره االن  تونیدارم. حاال حس کنجکاو تیچون مامور  ونه،خ امیگفته بودم نم

از  نمیکجاست؟! خوب ا پهیتآقا خوش نیا نمیخره بزنگم بب اریبه مه ارمویدر ب ویگوش

 .خورهیداره بوق م اریشماره مه

 د؟یی:بله بفرما اریمه

 بود. دهیدلم برات تنگول ییکوجا ،یطور ی: سالم بر داداش گل و گالب، چه خبر شمن

 دو روز فقط با پدرم عشق کنم. یشد؟ نگذاشت دایات پ:پوف، باز سروکله اریمه

 اومده؟ یی؟بابایگفت ی: چمن

 .نیبگرد دیدنبالت با هم بر  ادی: بله اومده االنم ماریمه

 .دهیبراش تنگ دلم ادی: آخ جونمر بگو زودتر بمن

 ده؟یبرا بابا تنگ یول دهی:چرا دلت برا من تنگول اریمه

 بابا عشقه. یول ی: چون تو خر من

 .یگفتم وا یچ دمیحرفو زدم فهم نیکه ا نیا بعد

فعال  حرفم،یباهات م امیداداش گلم اشتب شد، باشه، شب ب اریمه زه،یچ گمی: ممن

 .یبا

 جون. ی: خداحافظ مر اریمه
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 یبا اشکان پناه یتا ازش بپرسم چه نسبت مایس شیرو قطع کردم و اومدم برم پ یگوش

خودم  یسنگ بزرگ، البته سنگ نبودا ستون بود! آخ دماغم، اله هیداره که خوردم به 

خدا ازت نگذره، دماغ  یاله یکرد دماغم، وا یبرقصم، چه درد یسر قبرت بندر 

 هی ییهویکه  گفتمیچرت و پرت م شتمدا یجور نی! همیداغون کرد یخوشگلمو زد

 جانیاز ا خوامیچرت و پرتت تموم شد برو کنار م یاومد گفت: خوب اگه حرفا ییصدا

 رد بشم. 

 قدرم صداش آشناست.چه هیک یصدا نیا ایخدا یوا

 بزرگمهر با توام! یهورد بشم،  جانیاز ا خوامی: خانم بزرگمهر برو کنار مروح

 نکرت رو باال نبر حوصلتو ندارم. یصدا ات با فرزنداشو عمه یخودت ی: هومن

همون  یهنیچلغوز،  ایارم نیا ستیروح ن اینه، خدا یوا دمیرو که باز کردم د چشمام

 . ژنیامامزاده ب ایکردم  یسرگرد خودمونه، عجب غلط

 اصال حواسم نبود. د،ییبفرما ن،ییشما دمینفهم دی: ببخشمن

گور به  ی. الهنمتینب گمیخودم خفت کنم، د یکنارم رد شد، اله پوزخند از هیبا  اونم

 !یشنویچرا نم ایخدا یاله ،یلیتر  ریز  یبر  یاله ،یگور بش

شد که بهم گفت: به حرف گربه  داشیکالغ آزار رسان دوباره از کجا پ نیا دونمینم هوی

 .وفتیهم در ن یخانوم کوچولو، مواظب حرف زدنت باش با بد کس بارهیبارون نم اهیس

 نیهمه مردم رو از جمله ا ایسر به تنش نباشه. پوف، خدا خوادیدلم م یگیمنو م حاال

 خوبم. یقرار بده، ممنون خدا تیتو اولو ایچلغوز رو شفا بده  ایارم
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که تا حاال از خودم  ینخوردم، آروم حرکت کردم با دقت گهید زیچ هیبهتره برم تا به  حاال

وارد شدم که از جاش پا  دییکه گفت: بفرما مایس یبودم، رفتم. در زدم با صدا دهیند

 شد و احترام گذاشت.

 دیازت بپرسم؛ ببخش یسوال هیتا  جانیاومدم ا ،یاحترام بزار  خوادیجون نم مای: سمن

 تونیلیآخه فام شه؟یم کارتیچ یاشکان پناه یبگ شهیم یول کنمایم یدارم فوضول

 ه؟یکیبا هم 

خوشگلش زل زد تو چشمام و  یبا اون چشما کردم،ینگاش م یکه سوال یجور نیهم

 اول تا بهت بگم خوشگله. نیبش ایگفت: باشه، ب

 نشستم، منتظر نگاهش کردم که شروع به گفتن کرد. شیکنار  یرو صندل رفتم

 :مایس

 یو حتما تا االن متوجه شد میجون منو اشکان دخترعمو پسرعمو هست مرسانا

 نه؟ نمونهیب یخاص تیمیصم

 قهیهر ده دق یبه گوش فرسته،یبهت ب*و*س م زنه،یبهت چشمک م ادی: آره ز من

 و... دهیم امیاگرم زنگ نزنه پ زنه،یبار زنگ م هی

 نیبه ا یقدر دقت کرد! اصال حواسم نبود دختر تو چهیمن چه دقت یخدا ی: وامایس

بگم عشقمه و من هم عشق  یجور چه یعنی م؛یکاراش، آره درسته منو اون فعال نامزد

 ،یاومد با پدرش و مادرش خواستگار  شیچند وقت پ م،یما عاشق هم یعنیاونم 

 نیچرا ازدواج نکنن و گفت بعد هم ارندوست د یلیدو تا همو خ نیپدرمم گفت حاال ا

 .رهیگیبرامون م یجشن عروس هی میکه با هم بود تمونیمامور 
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لبو  نیصورتش سرخ ع ایاز شرم و ح گفتیکه داشت برام م قهیچند دف نیهم تو

 رو گفت از خجالت مرد، بدبخت. نایتا ا چارهیشده بود، ب

 و مبارکت باشه. نیموفق باش ن،یبخت بشخوش یاله زمی: عز من

 : ممنون گلم.مایس

 تونه؟یعروس ی: حاال کمن

 .تیواال پدرم گفت بعد مامور  دونم،ی: نممایس

 هر وقت بود مبارکت باشه. ،یمت: خوب به سالمن

 شاءلله بخت تو هم باز بشه، مامان بابات عروست کنن خخ.ممنونم، ان زمی: عز مایس

 روعشقه خخ. یکنم؛ فعال مجرد ی،دوست ندارم عروس خوامی: نوچ، نممن

حال برا همتون، خوش ارمیکارتم م م،یاالن به عروس نیاز هم نی: همتون دعوتمایس

 .نیایب شمیم

 : ممنون گلم.من

 .ییرفت بابا ادمی یزنگ خورد؛ وا میگوش م،یکردیوبش مبا هم خوش یجور نیهم

 ؟ی: الو، سالم، سپهرجونم چطور من

 خونه منتظرتم. میکه بر  ای: به به دختر گل بابا، بدو بباباسپهر

 .یخداحافظ ام،یاالن م ی: باشه سپهر من

 پسرته؟ دوسته؟یک گهی: فکر کنم بختت باز شده، خخ سپهر دمایس

 کنم، عاشقشم و... یزندگ تونمیبدون اون نم مه،یزندگ لی: نوچ، دلمن
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خدا،  یاومد، نگاه کردم او یکیسرفه  یصدا دمیکه د گفتمیداشتم م یجور نیهم

که  ا،یبلند شدم و احترام گذاشتم برا ارم یاز رو صندل یبودن؛ زود ایاشکان و ارم

 زد و رو به من گفت: مبارکه خخ. مایلبخند دخترکش به س هیاشکان 

 مبارکه؟ ی:چمن

 .گهی: شوهرتون رو مایارم

آره  نیگیسپهر رو م هانݪرو ندم. من:  یکیپوزخند زد، مرسانا نباشم جواب تو  هی و

 نفسمه اصال به شما چه؟ گمیعشقمه بازم م

 بده خودشو کشت از بس زنگ زد. تویجواب گوش ،یچی: هایارم

جنگلم  چیعلف که ه ؟یایدختر ؟چرا نم ییجواب دادم دوباره بابام بود: کجا ویگوش

 .ایپام! بدو ب ریسبز شد ز 

 سپهرم. امی: االن ممن

و از کلش دود بلند  کنهیقرمز شده نگاهم م یبا چشما ایارم دمیقطع کردم د ویگوش و

اومدم  رونیجا ببزنم و فورا فرار کردم، از اون میبزار ج کشهیمنو م نیشده، گفتم ا

 بابا نشستم. نیتو ماش عیسر 

 آروم باش چته قلبت رو هزار رفته! ،ی: دخترم چرا انقدر هوولسپهر

 .گهیمنم زود اومدم د ام،یزود ب نیشما گفت یه ستین یز ی: ههه، چمن

 : انقدرم نگفتم.سپهر
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 دهیگوش م یخارجک یخودم آهنگامثه  قایدستشو برد و ضبط رو روشن کرد دق و

خخخ  ،یپسرا مامان یول ییدخترا بابا گنیخخخ، پدر و دختر به هم رفتن، درسته که م

 .خورهینم شیباشه، خخ اصال به صورت جد یمامان اریمه یوا

 ؟یگرفت ی: دخترم مرخصباباسپهر

 جون.مامان شیپ میبر  میخوایم یناسالمت رم،ینگ شهی:آره بابا، مگه ممن

 .شناسمیوروجکو م یو گرنه من تو ادتهی: خوبه که سپهر

 وروجک. نیبزرگ شدم انقدر نگ گهی:اِاِ، بابا من دمن

لباسات و چمدونتو ببند که فردا صبح  یزود میدی: باشه دخترکم، االن که رسسپهر

 .میکنیحرکت م

 هی دمیا رست کرد،یبرم شمال، تمام جونم درد م دیروز باز با 27خسته بودم؛ بعد  یلیخ

 .دمیسالم کردمو رفتم چمدونمو بستم نمازمو خوندم و خواب

 

 ایارم

 

! از اشکان و نامزدش هیفکر کرده ک کنه؛یمن سپهر سپهر م ینفهم اومده برا دختره

 شیاز دو روز پ دهیخره هم چسب اریمه نیزنگ زد، ا اریمه نیکردم که باز ا یخداحافظ

ناراحت نشه مجبورم برم، چه  اریچون مه یشمال، اصال حوصلشو ندارم ول میبر  ایب

بودم و  کایمن پنج سال آمر  م،یدیدوباره هم رو د لبعد پنج سا م؛یکنم که خراب رفاقت
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با  تیتو مامور  د،یمنو د اریجا داشتم که پدر مهاون تیدرسمو خوندم و چند تا مامور 

 ور دلمه. قهیانگل دم به دق نیع رمایمه نیگفته و ا اریو به مه میهم بود

راه آهنگ اشوان رو  نیشدمو راه افتادم برم خونه، ب نمیسوار ماش رون،یاداره زدم ب از

سالمه  26هستم،  یخوب بزار ازخودم بگم، من تک فرزند خانواده تهران دادم؛یگوش م

در و ما هیهست و  یموهامم مشک یدخترا بهتون بگم چشمو ابرو مشک نیحاال مثه ا

پدر ومادر دارم انگار همه سه چهار تاپدر و مادر  هی یگیم نیپدر دارم، حاال همچ هی

غرورمو  یکس دمیاجازه نم ده،یجز پدر و مادرم لبخندمو ند یکه تا حاال کس یدارن، من

بودن،  دهیو رفتم داخل، همه خواب دیخونه در رو باز کردم با کل دمیرس میبشکنه. بگذر 

از خواب  یزنگ گوش ی. باصدادمیرفتم تو اتاقم و چمدونمو بستم و خواب کراستیمنم 

 !اریشدم بازم مه داریب

 اههه. گهید امیاالن م ؟یخوایم ی: چمن

با  گمیمسافر د هیدنبالم، من  یایب یوفتیاالن راه ب نیهم دی: داداش فکر کنم بااریمه

 .ایخودم دارم زودتر ب

و  ییشوخرمگس، اه، رفتم دست هیمثه  اریقطع کرد؛ بر خرمگس معرکه لعنت، مه و

 .دمیاومدم لباسامو پوش

دم  نییپا ایشدم و راه افتادم، زنگ زدم گفتم ب نیبرداشتم و سوار ماش چمدونمو

با دو تا چمدون اومد و با خودش غرغر  دمیخونتونم، اونم گفت باشه. منتظرش بودم د

 .ستیبد ن یسالمم بکن هی ،یکنیبا خودت غرغر م هی: چکه گفتم کردیم

 امیم گهید یکی: سالم، آخه از دست خواهر گرام چه کنم، تا گفتم من با اریمه

 از چمدونا مال خواهرمه. یکیمنم ببر،  گهیم دهیچسب
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 .میکه بر  ادی: خوبه، بگو بمن

 

 مرسانا

 

 .هیحال نداره عصبان قمیرف نیا ای: بدو باریمه

 .می: باشه اومدم، بر من

چلغوز افتاد که رو به  یسالم کردم که چشمم به جمال آقا هی نینشستم تو ماش تا

 م؟یومدیگفتم داداش اشتب ن اریمه

 دوست بنده یتهران ایآقا ارم نیا م،یای: نوچ، چرا اشتب باریمه

 از همکارام هستن. یکی: آهان، چون من

 ؟یچرا بهم نگفت ای: واقعا؟ ارماریمه

 .تونییحالم از آشنادر هر حال خوش یخانوم بزرگمهرخواهرته، ول دونستمی: نمایارم

 خخ ما،یبودیم دیمامان بابا تنها شدن، مراقبشون با اریمه ن،ی: منم همچنمن

 لمیداره ف نیگذاشتم تو ماش نیدورب هینه بابا  ن،ییپا اریصداتو ب شعور،ی: باریمه

 خخخ. ره،یگیم

 بر داداش گلم. نی: آفر من

 .گهید مینی: ما ااریمه

 ن؟یهم هیشب یلیداداش چرا شما دو تا خ اری: مهایارم
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 .می: چون خواهر و برادر اریمه

 !نیهست هیاز حد شب شیب یول دونم،ی: اونو که مایارم

 .یو من عسل هیآب اریمه یچشما یول می: چون دوقلو همسانمن

 :کدومتون بزرگتره؟ایارم

 یادیفقط ز  ستایبزرگم ن نیتره، همچبزرگ هیثان هیفقط  یتره، ولبزرگ اری: مهمن

 هست. یانگار ک ره،یگیباال م ینیزمبیس گیخودشو مثه ته د

 .دیبخوابم و خواب ،خوامینگو، بسه من م گهی: جان من داریمه

 .یخواب به خواب بر  یکه اله ی: امن

اگه من دل  که،یخواهر کوچ میوصل آخه به هم ،یر یمیتو هم م رمی: نوچ، اگه بماریمه

اگه  ،یشیاگه من سر درد بشم تو هم م ،یشیدرد بشم تو هم همون موقع دل درد م

 که نرفته قل خوشگلم؟ ادتی ره،یگیمن بخوابم تو رو هم خواب م

دل درد شدم؛ حالم بد شد به  تمیمنم وسط مامور  ینرفته دل درد بود ادمی: نوچ، من

 شیخاطر آقا، ا

 زننیرو م گهیکه همد ییدوقلوها هیمثال مثل بق میهست یمیبا هم صم ادیدو تا ز  ما

 یطور نیما رو ا نمونیب تیمیصم نیو ا میحساس گهیرو همد یلیما دو تا خ م،یستین

و اگه  کنمیبشه من حسش م شیکه اگه اون کار  میقدر هم رو دوست دار کرده، اون

 .ادیتو دلش به وجود م ینگران اوج هیمثال  کنهیبشم اون حس م یمن کار 

 ن؟یهست یطور نی: واقعا؟ همایارم
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 اریمه نیمنم بخوابم ا دیپوف خوابم گرفت، ببخش م،ی: آره انگار به هم وصلمن

 .دهیخواب

 .دیی: بفرماایارم

 بشو. دارینفهم، مرسانا ب شعوریب ی: پاشو هواریمه

 بخوابم. ی: اَه اگه گذاشتمن

 .گهیبسه د ،ی: خوب خواهر گلم پنج ساعته خواباریمه

 م؟یدی:رسمن

 بدو برو که مادرجون دلش برات تنگ شده. میدیرس سی: اریمه

 : آخ جون.من

نگاه به من و  هیجون اونم تو بغل مامان دمینگاه کنم پر  یکه به کس نیرفتم بدون ا من

 .مینگاه به اون، هر دومون با هم ازخنده منفجر شد هیمن 

 ؟ی: عشقم خوبجونمامان

 بهتر شدم. دمیتو رو که د می: آره عشقم، عالمن

 .یتو بغل من بخواب دیامشب با شم،یپ یومدی: وروجک چند وقته نجونمامان

اومد: به به  نهیبوز  یهمون آقا ایمرصاد  یکه صدا میدادیدل و قلوه م یجور نیهم

 چشممون به جمال شما افتاد، مرسانا جون.

 برو بابا حوصلتون رو ندارم. وفته،یکرده چشتون به من ب: الزم نمن

 ؟یتا حاال تو حوصله دارم شد ی: از کمرصاد
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 .ادی: گمشو خرمگس مزاحم ازت خوشم نممن

 .دیشن کهنیمثه ا یلب گفتم ول ریرو ز  نایا

 دم؟ینشن یگفت ی: چمرصاد

گوش دراز، من  یگوشاتو وا کن تا بهتر بشنو کمی ینگفتم که تو بشنو یز ی: منم چمن

 پسر خاله. کنمیرو دو بار تکرار نم یز یهر چ

 .یاگه دوست دار  دنشید ای: مرصاد برو خونتون دخترم خسته است بعدا بجونمامان

 رونیداره به خاطرش ما رو از خونتون ب یدختره چ نیجونم ا: آخه مامانمرصاد

 د؟یکنیم

اسمش مرساناست، سوما  ه؟یدوما دختره چ گن،یبه درخت م نی: اولش اجونمامان

با هم  قهیکه دم به دق ادیکاراتون خوشم نم نیاز ا یکنیم تشینداره، فقط تو اذ یچیه

 ستین یخوب حاال اگه حرف خوام،یمنم آرامش م د،یکنیکل مکل ای دیکنیدعوا م

 منو با دخترم تنها بزار پسرم!

جونم، دوست دارما عاشقتم عشق  یقربونت برم مام ،یخودم یمام ول،ی: امن

 باباجون، خخخ.

 یپنبه دانه گه ندیبدون مرسانا خانوم، شتر در خواب ب نویا یول رمی: ههه، من ممرصاد

 نیکه ... حاال بب مینیبیتو گوشت فرو کن اون روز رو م نویلپ لپ خورد گه دانه دانه، ا

 کنم، فعال خداحافظتون. کارتیچ

حاال که  ندازم،یه بخوام بهت نگاه کنم، تفم جلوت نمک یستین یمال نی: همچمن

باهات، ههه فکر  شهیم یکه برخورد جد ینش یورا آفتاب نیا ،یبابا یخوش اومد یر یم

 استراحت کنم. خوامیحاال گمشو م ،یبکن یتونینم یغلط چیه ؟یهست یک یکرد
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 زبونمو براش تکون دادم، خخ. و

 باالخره که. دهیشاءلله خدا هر دوتون رو شفا م: انجونمامان

 هیاوهوم  ه،یجونمو براتون بگم چه شکلمرصادم رفت؛ خوب حاال خونه مامان پوف

 ییمن اتاق باال است،یبزرگه، چند تا اتاق مهمان طبقه باال داره و رو به در  ییالیخونه و

 سالن بزرگه. کی نییرو دوست دارم، طبقه پا

 م،یباال اتاق برداشت اریمنو مه شونن،یکید تا اتاق داره که مامانمو بابام تو و چن ییرایپذ

اتاقش  اریمه یول میمن عاشق رنگ مشک ،یمشک دیسف ونیرفتم تو اتاقم، دکوراس

 میخواه جانیدو هفته ا کیباالخره  دم،یرو تو اتاق چ المیهمه وسا ا،یرنگه با ارم یکرم

 ایو کنار در  رونیب رمیشبا همه خوابن م یمخصوصا وقت ام،یبود؛ من عاشق در 

 یهاموج یصدا دنیرفتن به شن ای. لذت در خونمیو برا خودم آهنگ م نمیشیم

 نمیجون و مامانم ببمامان شیخوب بهتره برم پ ده،یم یبهم آرامش خاص است،یدر 

 یز یچ یکادوئ هی م،یگشت تو شهر بزن هی میرو صدا کنم بر  اریندارن که برم مه یکار 

که  نییسر خوردم و اومدم پا نییها تا پاپله یاز باال رم،یبراش بگ مایس یعروس یبرا

آخر  ن،ییپا ایچند دفعه بگم آروم ب ساد،یقلبم وا یبش لیذل یمامانم گفت: اله

 دونه دخترمم از دست بدم. هی ترسمیم ،یشکنیدست و پات رو م یافتیم

 .شهینم کارچیبرا خودش ه سهیپا پل هی: مامانم، نفسم، دخترت من

 .ترسمیبه خدا م ا،یتر ب: دخترم آروممامان

 ار؟یمه شیبرم پ یزار ی: باشه، حاال ممن

 :آره برو.مامان

 انجام بدم؟ نیندار  یکار  ی: اِ، راستمن
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 .یشده فسقل یحاال برا من کار  گهی: نوچ، برو گمشو دمامان

 خداحافظ. رمی: اصال ممن

و  نییسرمو انداختم پا یچ نیع دییبفرما گهینم یکس دمیرفتم اتاقش در زدم د آروم

زنگ زدم بعد سه تا بوق  اریرو برداشتم و به مه میگوش ست؛ین کهنیرفتم داخل، ههه ا

 برداشت.

 : بله؟اریمه

 ؟یی: بخور پلو کجامن

 چرا؟ نایا ایارم الی: من اومدم واریمه

 خودشون؟ الیبمونه، چرا رفته و شمونیامشب پ خواستینم ای: مگه ارممن

 .ارنیم فی:مامان و باباش فردا تشر  اریمه

 .امی: آدرس بده بمن

 سمت راست. یبغل هی: همسااریمه

 : اومدم خخخ.من

 نایا ایارم یالیکه به حساب و یبغل یالیجون خارج شدم و رفتم دم در ومامان یالیو از

عجب  یدر باز بود رفتم داخل، وا مونن،یهمسا نامیا دونستمیهستن، جالبه من نم

خدا، خودمو از گلها  یا اد،یخوشم م یطرف پر گل از همه نوعش من از رز آب هی ه،ییجا

ها باال رفتم از پله اومد،یم یخنده مانند یصداها هی فتم؛ر  الیدور کردم و به داخل و

قدر پله داره، چهخخخ، پوف  رفتیآبروم م ارمیدر ب یباز  دیبد دیند خواستمیچون نم

 دمیرو نوشته بود بدون در زدن وارد شدم د ایاول اسم ارم یکه رو یرفتم به سمت در 
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بود  ایار انقدر گرم صحبت با ارمیمه زنه،یحرف م ایداره با ارم ستیحواسش ن اریمه

نگاه بهم کرد که بهش نگاه کردم و با اشاره دستام گفتم  هی ایمن اومدم، ارم دیکه نفهم

که راحت شد،  ایاز بابت ارم المیخ گمیاونم با دستاش اشاره نه نم یچیتوروخدا نگو، ه

و منم روش ولو شدم؛ تا از جام پا شدم که پا به  نیکه با سر خورد تو زم اریرو مه دمیپر 

خوشگل و بلندمو از  یخره گاو موها ینقشم نگرفت و مه کهنیمثل ا یفرار بزارم، ول

 ریتا االن گذاشته بودم بزرگ بشن که تا ز  یسالگ 12من موهامو از  د،یکش یروسر  ریز 

خره ول کن  یآخ، مه ییا یرنگه، وا ییخرما نیدونیباسنم هستن و رنگشونم که م

 .گهیشعور ول کن دیموهامو، خر ب

 خخ. ،یبکن یتونیهوم؟ فرارم نم یکن کاریچ یخوایم کنمی: نوچ، موهاتو ول نماریمه

عالمه  هیتو دستاش  دمیآوردم، د رونیموهامو به زور از تو دستاش ب تونم،ی: چرا ممن

 ،یموهامو بباف دیحاالم با ،یپسره احمق موهامو کند کنمیخفت م اریمه یموعه، وا

 بدو بباف موهامو.

 .اریرو در ب تیفقط روسر  بافم،ی: باشه االن ماریمه

داره  رتیبا ح دمیکردم، د اینگاه به ارم هی یچشم ریببافه ز  یکه باز کردم تا مه موهامو

آروم موهامو بافت، آخرش  ارمیمه ده،یند یبلند یانگار تا حاال انقدر مو کنه،ینگاه م

وقت  یلیتر از خخوشگل یلیموهات خ یرو برداشتو سرم کرد گفت: خواهر  یروسر 

 سر منم درد گرفت. یراست بافمشون،یبه بعد خودم م نیشده، از ا

 کشه؟یخواهرشو م یموها ی: حقته، آخه کسمن

بهش نگاه کردم و گفتم:  کنه؟منمیبرادرشو م یموها یگفت: تو بگو آخه کس ارمیمه

 بازار؟ میبر  شهیم یول یداداش دیببخش
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 .رونیب میبر  میحاضر بش ای: باشه خواهرکم، بدو برو حاضر شو، منم با ارماریمه

 : باشه، پس فعال.من

 یبرداشتم و سرم کردم و مانتو یبزرگ مشک یروسر  هیاومدم داخل اتاقم، لباسام  فورا

از بس از  دم،یمثل مانتوم پوش یمشک یشلوار ل هیو  دمیتناسب اندامم برداشتمو پوش

که  دمیخط چشم کش هی نهیکرد؛ رفتم جلو آ شهیچه م ادیخوشم م یرنگ مشک

زدم  ملیده الزم به پودر وکرم ندارم، ر یصورتم که سف ده،یتر نشون مچشمامو درشت

برداشتم و راه  فمویرنگ زدم و کرژلب کم هیهام که بلندتر نشونشون بده و به مژه

داداشم  یسوت زدمو گفتم: وا هی رون،یاومد ب مییرواز اتاق روبه ارمیمه دمیافتادم، د

 .یشد پیتر خوشقدسرت چه زنیدخترا نر 

من خوشش اومده بود گفت: پس مواظب باش امشب داداش  فیکه از تعر  ارمیمه

 ندزدنش. یرو کس پتیتخوشگل و خوش

 : باشه مواظبم.من

 .میشد ایارم نیو سوار ماش میرفت اریو مه ایارم منو

 اول؟  می:خوب مرسانا خانوم کجا بر ایارم

 چه زود پسرعمو شدا، چلغوزه بدبخت. نیا وا

 .میر یم نیدارم بعدش هر جا خودتون بگ دیخر  کمیبازار،  میاول بر  زهی: چمن

 : خوبه مرسانا خانوم، حتما.ایارم

 ؟یگفتم:چته مه یلب ریاش گرفته، زدم به پاش و آروم ز خنده دمینگاه کردم د اریمه به

 هیپارک  نویرفت ماش ایارم یول میشد ادهیو ما پ ستادیا نی! ماشیچی: هیلب ریز  یمه
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متعجب زده  یجور نیهم ستادیا گمیکنار د ارمیو مه ستادیجا و بعد اومد کنارم ا

با مرصاد  دونمیم یول کنمتیدرک م ی: خواهر گفتدر گوشم  ینگاشون کردم که مه

 .کنهیم بیاونم ما رو تعق میر یهر جا م نیبه خاطر هم یدعوا کرد

 !یگیمنو م حاال

 داداشم. یدر گوشش گفتم: مرس منم

از خودم محافظت کنما،  تونمیمن م یگفتم: از تو هم ممنونم ول ایدر گوش ارم بعد

 !نایر یمنو دسته کم نگ

اش رو کنترل کرد و گفت: خانوم کوچولو هر دومون اش گرفته بود خندهکه خنده ایارم

 !یباش ش،تریبهتره مراقب خودت ب م،یدوستت دار 

منو دوست دارن؟! اون منو دوست داره!  اریگفت؟! گفت اون و مه یچ نیا من آقاجان

 ایدر گوش ارم میرفتیم میکه داشت یجور قابل هضمه دوباره همون کمی نمیبب سایوا

 ! ؟یگفتم:تو منو دوست دار 

 یادیبگم داداشت ز  خواستمیگفت: نه اشتب شد، م کنمیبهش نگاه م دید اونم

 .یدیحتما نفهم یدوست داره پس بهتره مراقب خودت باش

 . طورنیبدبخت هول شد پس که ا خخخ،

بخرم  یچ شهیآخه عروس رمیبگ یز یچ هیدوستم  یبرا خوامیداداش م اری: مهمن

 براش؟

 خوبه. یعروس طال بخر  ی:خواهرم کدوم دوستت؟ بعدم برااریمه

 .یتو طالفروش میبر  ایه، باز همکارامه، اوهوم طال هم خوب یکی مای: سمن
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و  دیخوشگل طال سف یلیخ یطال سیسرو هیداخل چشمم افتاد به  میهم رفت با

کرد؛  نیرو تحس قمینشون دادم، اونم سل اریقشنگ بود به مه یلیبود، خ دارنینگ

دو تا مرد باهاتن  یدستشو گذاشت رو دستمو گفت: وقت ایکه ارم فمیدست بردم تو ک

 نکن. فتیدست تو ک

 همونا رو بخر. یگفتم: داداش اریرو به مه گهیراست م دمید منم

خشک  اریمنو مه گهیجا د هی. میبر  نیایگفت: من حسابش کردم ب ایگفتم، ارم نویا تا

 یچه کار  نیگفت: داداش ا ایرو به ارم یکه مه میکردیبه اون نگاه م میبود سادهیوا

داداشش  یوقت هاهیز یبه حسابت، خجالتم خوب چ زمیپولتو بر  میبر  ایب ،یبود تو کرد

 ؟یهست چرا تو بد

انگار که شک کرده  اریمه دمیه؟دی: خوب منم جزء دوستاش حساب کنه، مگه چایارم

 کشمتیدفعه بعد م یول رمیگیم دهیبار رو ناد نیباشه بهش نگاه کرد و گفت: ا

 داداش.

 خخخخ. یبهم داداش مه ی: تو لطف دار ایارم

آخ جونم، مامانم  خنده،یخوشگل م یلیبودم، خ دهیاش رو ندال، تا حاال خندهبا ح چه

اش گونهشد خودمو رسوندم بهش و دستمو تو چال یچ دمینفهم هویگونه داره. چال

شروع به خنده کردند، منم از خجالت  ایبلندبلند با ارم ارمیدفعه مه نیفرو کردم که ا

 ای نیدوست داشتم زودتر فرو برم تو زم کردم؛ینگاه م نیو به زم نییسرمو انداختم پا

 . یخداجون یبده وا یلیدهن باز کنه منو ببلعه، خ نیهم زم

 خخخخ.  میدیو خجالت تو رو هم د مینمرد یرو به من: خواهر  اریمه

 خونه؟ میبر  شهیکردم م دامویگفتم: داداش من خر  منم
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گفت: خانوم کوچولو شما که  ومد،ایازچشماش اشک م دیاز بس خند ایدفعه ارم نیا

 !؟یانقدر راهو اومد جانیتا ا یبخر  یخواستیرو م نیفقط هم یدینخر  یچیهنوز ه

 خواهرم چطوره؟ قهیسل نمیبب م،یدست لباس برا من بخر  هی میبر  ای: باریمه

مدت که  نیپوف تو ا م،یانتخاب کن یمه یبه سمت پاساژ تا لباس برا میهم راه افتاد با

فورا  کردمیتا نگاهش م کنه،یداره نگاهم م یرکیز  ریز  ایکه ارم دمیدیم میرفتیم

که تو فکر  یجور نیخسته شده بودم از نگاهاش، هم گهید کرد،یم گهیور د هیصورتشو 

 یلیخ یمردونه رفت، وا یهاراهنیکه نگاهم به سمت پ انداختمیبودم به لباسا نگاه م

گرفتم به  قاههݪپرتش کردم تو پرو و لباسه رو از رو گرفتم  اریقشنگه، فورا دست مه

ژست خوشگل به خودش گرفت که منو  هی رونیاومد ب یدادم تا پروش کنه، وقت یمه

 داداش. یدار  کی: الامیبا هم گفت ایارم

انداخت، حاال  اینگاه مشکوک به ارم هی اریبازم دوباره مه رخنده،یز  میهر دومون زد بعد

و  کردیم اینگاه به ارم یجور بپرسم چرا اون یموندم؛ باشه بعدا از مه یمن تو خمار 

 نگاش نکنه!  یتا مه کردیم گهیچرا روشو اون ور د ایارم

 یبرا میها بر بچه شهیگفت: اگه م ایکه ارم میدیبا شلوار ستش رو خر  راهنیپ همون

 ساعت، چون ساعتم خراب شده.  هیبا  میمنم لباس بخر 

 : باشه.میو گفت میهم نگاه کردبه  اریمه منو

 .میبر  نیایب نیخوایسراغ دارم اگه م کیش یلیخ یساعت فروش هی: من من

 می: باشه بر اریو مه ایارم

و  اریرفتم داخل پشت سرمم مه میدیرس یورتر بود، وقتکوچه اون کی یفروش ساعت

که هم  یداداش گلم رو، داداش دمشیخدا بعد دو سال د ی، وااومدن داخل ایارم
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 م،یشدیخورده بود، پس داداش و خواهر م ریش اریبا منو مه یعنیبود؛  امرهیش

تو  دمیاومد، منم تا جا داشتم پر  شدبلند  زشیاز پشت م دیاسمش مهراده، تا منو د

 دلم برات تنگ شده بود. ؟یخوب زمیبغلش گفتم: مهراد عز 

اگه مرسانا نبود  ؟یپسر؟ خوب یتو بغلش و گفت: کجا بود دیهم بعد من پر  اریمه

 کنم! داتیپ وقتچیه تونستمینم

که مهراد گفت: به به داداش و خواهر  کردینگاه م اریبا تعجب و خشم به منو مه ایارم

 دمتون؟یدو ساله ند نیگلم، کجا بود

که مهراد منو  یشد و خشمش کمتر شد؛ کم شتریتعجبش ب ایحرفو گفت ارم نیتادا

 ن؟یکنینم یها معرفآبلمبو کرد و چلوند گفت: بچه رو تو بغلش اریمه

 : دوست منه و همکار مرسانا.اریمه

 خره. گفتمیخودم زبون داشتم م اری: مهمن

 ماره. شین ستی: زبونت زبون ناریمه

گفت غمبرک زدم و ناراحت چشمامو بستم و باز کردم و رو به مهراد گفتم:  نویا تا

ساعتش شکسته  نه،یبب ایآقا ارم یبرا اریب کیساعت خوشگل و ش هی یداداش

 بخره. گهید یکی خوادیم

 .مییما مخلص شما ،ی: چشم آبجمهراد

 : مخلص من نباش مخلص زنت باش، خخخ.من

 ارینشون داد تا انتخاب کنه منم که از مه ایچند مدل ساعت آورد و به ارم مهراد

 اریمهراد گفت: مه نگفتم فقط به ساعتا چشم دوخته بودم که یچیناراحت بودم ه
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از اون موضوع  یکه دلخوش یدونیم ،یار یخواهر ما م ادیرو  هیچرا انقدر اون قض

 نداره؟

ازم  ارم،یشاءلله برم خونه از دل خواهرم در منداشتم، ان ی: به خدا منظور اریمه

 ناراحت نباشه.

 نیار یب ادمیدوباره اون موضوع رو به  خوامیفقط نم ستمیناراحت ن ی: من ازدکسمن

 .نیهم

 فدات بشم. یداره اله ی: قربون خواهرم بشم که قلب مهربوناریمه

 .ادیساعت خوشم م نیاجل معلق خودشو انداخت وسط: من از ا نیع ایارم

 تره.باشه خوشگل دیسف یاگه مشک یول ادیخوشم م نیمنم از ا ول،ی:امن

 . نیار یرو ب دشیسف ی: آره، لطفا برام مشکایارم

 ن.: چشم االمهراد

که  ییحساب کرد. گفت: به خاطر همون طال اریهم دستش کرد؛ پولشو مه ایو ارم آورد

 پولشو اون داد.

به  دمیتا رس میخونه شد یو راه میانتخاب کرد ایارم یلباس برا گهید یچند جا میرفت

مهتاب  یبارویجون و مامانمو بابامو باباجون و... سالم دادم که چشمم به جمال ز مامان

 گیخر جواب سالمم رو نداد؛ منم گفتم ته د یر یکبیخواهر مرصاد افتاد، دختره ا

 . دیرو د اینفهمه. اونم تا ارم یبهتر از تو ینیزمبیس

 جا،نیدوست پسرشو آورده ا ییبا چه رو ناینه؟ بب گهی: مبارکه دوست پسرته دگفت

 .دیخاله مهش هاهیز یخجالتم خوب چ
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آقا  نیب جون، دخترم دوست پسر تا حاال نداشته و نداره و امنم گفت: مهتا مامان

 ؟یبه دخترم زور بگ یباش یضمنا مگه تو ک اره،یهم دوست مه ایارم

کرد و رفت خونه  یمعذرت خشکو خال هی شهیمامانم نم فیحر  دیکه د مهتاب

که استراحت  کمیهر کدوممون تو اتاق خودمون،  میهم رفت ایو ارم اریخودشون، منو مه

نشستم، بسم  زیرفتم سر م م،یکردم مامانم هممون رو صدا کرد به سالن تا شام بخور 

بود، دو تا  یفسنجون و قورمه سبز  یخال ونهللا گفتم و شروع به غذا خوردن کردم، جات

در اومد:  اریمه یخوردم که صدا یبشقاب فسنجون خوردم و سه تا برنج وقورمه سبز 

 یول خورهیم ترشیکه از من ب نیا خورم،یم ادیز  نیگیبه من م توروخدا باز نینیبب

 .شهیچاق نم

 لطفا درست صحبت کن. گن،یبه درخت م نیا ی:مهمن

سه صبح  ایدو  یشکرت و از جام بلند شدم و همه رفتن که بخوابن، ساعتا ایخدا گفتم

 یو رو رونیرفتم ب یواشکیبود  ایدر  یرودرست روبه الیچون و برد،یبود خوابم نم

با خودم آهنگ  یجور همون خوردندیها به سنگ مکه موج یسنگ نشستم؛ طور 

 :خوندمیم

 دلم باز شدم آدمه تو جونه

 و کمه تو ادیاز غمه تو از ز  رمیمیم

 توام یدلم کشته مرده جونه

 توام ی توام، قسم خورده یسپرده سر

 تو یمیعشق تموم زندگ یا

 تو یمیوونگیصحبت د هی با
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 رو دوست دارم یدار یتو شب و ب با

 وونهیعشق عاشق کشه د یعشق ا یعشق ا یا

 خونهیب اعتبارهیب رحمهیب

 و دوست دارم یکه دوست دار  ویچ هر

 عشق یعشق ا یا

و پشت  چوندمیدستشو پ یسیحرکت خفن پل هیروم افتاد، با  هیسا هی دمید ییهوی

 ؟یهست یسرش گرفتم و گفتم: تو ک

 .می: خانوم کوچولو ول کن که بگم کگفت

 هستش. ایکه ارم نیا یوا

 ؟یکنیم کاریچ جانی: تو امن

 نم؟یکنارت بش تونمیبخورم که بد خوردم، م یی: اومدم هواایارم

 .نیبش ای: باشه، بمن

باشه جواب  یسوال ازت بپرسم؟من: آره، هر چ هی تونمینشست و گفت: م کنارم

 .دمیم

ناراحت  اریبود که از دست مه یچ یاون موضوع تو ساعت فروش یبگ شهی: مایارم

 ؟یشد

 ؟یبدون یخوایچرا م یول گم،ی: باشه ممن

 کنجکاوم به جون تو. یجور نی: همایارم
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با پدر و مادرم رفته  یعنی کردم،یم یباز  اریکه بچه بودم داشتم با مه ی: موقعمن

. نطوریهم ارمیشت سالم بود، مهمن اون موقع ه م؛یکوه برا سه چهار شب بمون میبود

قدر خوشگل کرد چه فیپدرم، پدرم ازم تعر  شیسر کردمو رفتم پ یدیچادر سف هی

کارامو  یرو از سرم بردارم، وقت دیتا چادر سف ندوباره رفتم داخل چادرمو نا،یشدم و ا

 یپام حس کردم؛ ه ریز  زیچ هیتا پامو گذاشتم حس کردم  رون،یب امیکردم خواستم ب

زد،  شیپامو ن یخورد و چند جا چیمار دور پام پ هیشد که  یچ دمینفهم خوردیوول م

رو از دور پام  ارام مزدم پسرعمه غیج هی گم،ید یتو سرش زدم با پا یمنم دو سه بار 

 اومدمیتو راه همش به هوش م مارستان،یو بردش با خودش کشت، منم بردن ب دیکش

خوب  ارمیاز هوش رفتم. اون شب حال مه ارستانمیب دمیتا رس رفتمیو از هوش م

اون شب دکتر به پدرم  م؛یبدون هم باش میتونستینم مینبود خب ما دو تا دوقلو بود

 نشیببر  دیمرده و شما با یعنی ومدیبه هوش ن گهیساعته د سهگفت: اگه دخترتون تا 

ساعت به هوش  میشد، خدا بهم رحم کرد که سر دو و ن یچ دونمی. نمجانیاز ا

رو  هیقض نیا یکیمعجزه است که من به هوش اومدم و هر بار  گفتنیاومدم، دکترا م

از  گهیاز اون موقع د ودوست ندارم دوباره بشنوم  کشم؛یزجر م کنهیم یادآور یبرام 

 که من دوست ندارم بشنوم. یبود داستان نیخوب هم اد،یبلکه خوشم م ترسمیمار نم

 ؟یندار  یسوال گهی:خوب دمن

واقعا خدا بهت رحم کرده از بس که  یموضوع شدم؛ ول نی: نه فقط کنجکاو اایارم

 تنها؟ جا؟نیا یحاال چرا اومد یدوستت داشته، ول

شبا  جانیا امیهر وقت م نیهستم، به خاطر هم ایها و در موج ی: من عاشق صدامن

 .برهیخوابم نم

 طورنی:آهان خوبه منم همایارم
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 من برم سردم شده. گهی: خب دمن

 .میبا هم بر  گهید قهی: کجا؟ نه االن نرو باشه ده دقایارم

 : باشه.من

 یوا ا،یکرد با سر رفتم تو بغل ارم ریپام به سنگ گ نمیخواستم دوباره کنارش بش تا

 بودمیجا ماون گهیاگه تا چند لحظه د دونهیخدا م د،یکوبیم واروانهیقلبم داشت د

چشمامو بستم و عطرشو بو  ه،یواقعا ادکلنش عال ،ییعجب بو م؛کردیخودمو رسوا م

 قای. دقدمیرد شدم، خودمو به اتاقم رسوندم و خواب ارشکردم، آروم بلند شدم و از کن

شدم، وضو گرفتم نماز صبحمو خوندم و رفتم تو آشپزخونه  داریسر ساعت از خواب ب

و پسته و گردو و خرما  ریو پن تیسکویتاصبحانه رو درست کنم؛ نون و کره و مربا و ب

آب به جوش اومد  یتهم آب گذاشتم وق یچا دم،یچ قهیبا سل یلیخ زیبرداشتم، رو م

مخصوصا  یخوشرنگ، تا کس یلیخ ختمیاستکان ر  کیهمه  یهم دم کردم برا یچا

همه کارامو کردم  یدرست کنم. وقت ویز یندارم چ ادیبگه  ره؛یبگ رادینتونه ازم ا اریمه

 ریو من رو به هر دوشون: سالم صبحتون بخ نییها پااومدن از پله ایو ارم اریمه دمید

 ریجون و بابام و باباجون اومدن. به همشون سالم صبح بخو مامان امانمورم ماز اون

خخخخ. ما  ه،ییپا کدبانو هیکه دخترش  رفتیگفتم که مامانم همش قربون صدقم م

. کردمیرو حس م نیتو نگاهش تحس کرد،یهم همش بهم نگاه م ایارم گهید مینیا

 کارت دارم. میبر  ایب لمگ یصدام کرد: مرسانا آبج اریصبحانه خوردم مه یوقت

 تو برو. امی: باشه داداش، االن ممن

 رفت تو اتاقش منم پشت سرش رفتم. اریمه

خونشون، چون تولد  میبر  ندهیازم خواسته تا دو روز آ ایگلم مامان ارم ی: آبجاریمه

 .استیارم
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 ست؟یمگه تولد منو تو هم تو همون روز ن نم،یبب سای: وامن

 .هیکیهفته مهره تولدمون، چه جالب تولدمونم  ا،یگیراست م ی: وااریمه

 کنم؟ کاریچ دی: اوهوم، حاال بگو من بامن

 یبمال رهیهم که سرشو ش ،یبخر  یچ هیهم براش  یروز تولدش بر  دی: تو بااریمه

 نفهمه تولدشه.

 یخونه ک یول کنمیکار رو م نیا یباشه حتما داداش یول ستین ی: اوم، فکر بدمن

 تولدشه؟

 :خونه خودشونه.اریمه

 داداش بزرگه. ی: خوبه باشه، من برم فعال بامن

 !یروزه خخخ، واقعا جالبه برام چه تفاهم هیتولد من و تولد اون تو  طور،نیکه ا پس

 یزار یم یجون سالم کردم و گفتم: ماماننه و به مامان و مامانبه سمت آشپزخو رفتم

 منم بهتون کمک کنم؟

 .میدار  ی، ظهر ناهار ماکارون: آره دخترم، بدو برو ساالد درست کنمامان

 ساالد رو. کنمیخودم، باشه االن درست م یجونمامان و مامان والی: امن

فکر  ایارم بیو غر  بیعج یارهابه رفت کردمیکه ساالد درست م ینزجور یهم داشتم

داشتم و از خون  یشدخون از دستم فواره زد و منم که کم خون یچ دونمینم کردم،یم

بودم، مطمئنن تو اتاق  دیسف یجا هیچشمامو باز کردم  یشدم؛ وقت هوشیب ادیبدم م

که  میرسیم جهینت نیبه ا ده،یفقط سف نجایا یول دهیسف یچون مشک ستمیخودم ن

که کنارم نشسته و دستاش  یبه سرم تو دستم نگاه کردم و به پسر  مارستانم،یمن تو ب
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نگاه کردم، داداش خلم بود لب و دهنم خشک خشک بود به زور گفتم:  دنیلرز یم

 آب.

 ؟یآبج یو رفت آب آورد و به خوردم داد بعدگفت: خوب دیفورا ازجاش پر  اریمه دمید

 ؟خواهرم،یایمنتظرم به هوش ب شش ساعته یدونیم ؟یشدچرا از هوش رفت یچ

 .کنمیجونم توروخدا حرف بزن و گرنه دق م یآبج

 پرحرف. ی: خوب فرصت حرف زدن بهم بده که حرف بزنم آقامن

خوب  م؟یجونم به جونت وصله چه کن یدونیخودت که م ،ی: معذرت آبجاریمه

 بفهم احمق. نویدوستت دارم انگل ا

 : باشه داداش، حتما.من

که نگاهم افتاد  رونیب دمیکه تموم شد از جام پا شدم، سرم رو از تو دستم کش سرمم

ذره  هیشده بود و  دهیانگشت اشاره و شستم بر  نیزده ب هیچهار تا بخ یبه دستم، وا

 .کردیدرد م

 کشتنت! نتتیکه خونت حالله، مامان بب میبر  ای: مرسانا بدو باریمه

 ن؟یقصد کشت منو دار  کردم همتون کاری: وا! چرا؟ مگه چمن

دستتو برامون  یداشت یساالد درست کن کهنیبا چاقو از ا ؟ینکرد کاری: تو بگو چاریمه

تو  یآخه خواهر من چند بار بهت بگم ساالد دست دوست ندارم ول ،یکردیساالد م

 .یفهمینم نویا

در  م،یرفت نیو به سمت ماش رونیب میاومد مارستانیاز ب میزدیکه حرف م یجور نیهم

 باز کردم و نشستم. نویماش
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 .مای: خوب آخه مثل تو نفهمم، خواهر و برادر من

 دوستت. نیشدم از دست ا وونهید تیگوش نمیا ایب یراست م،یبابا بسه بر  ی: ااریمه

که زنگ زده بودند رو نگاه کردم، عه چه جالب هفتا  ییهاازش گرفتم شماره ویگوش

تماس رو  نهیبوده! انگشتمو بردم رو گز  یک نمیم بببزار بزنگ کاست،یشماره هم از آمر 

گفت) در ضمن  یسیدختر بودکه به انگل هی یزدم بعد چند تا بوق برداشت صدا

دوستان خخخ(  نیحالشو ببر  نیرو بخون شیفارس سمیبنو یسیحوصله ندارم انگل

 د؟ییسالم بفرما

 بود؟ دهیدلم براتون تنگ ؟یکنیم کاریچه خبر؟چ ؟یجونم خوب ی: سالم بر آبجمن

پسر جواب  هیبهت  دمیزنگیچرا هر وقت م یخوبم، ول یسیم ؟ی: سالم خوبایدیل

 داد؟یم

 .دمیمن خواب بودم نفهم دادهی: خوشگلم داداشم جواب ممن

 داشتا خخخ. یناز  ی: آهان سالم برسون داداشتو، عجب صداایدیل

 ؟یداشت یکار  ؟یچرا زنگ زده بود یراست ز،یببند دختره ه شتوی: نمن

 .میدار  طیفردا بل یبرا رانیا میایم میمنو خواهرم کالرک دار  ی: آره، راستایدیل

 .یفردا فرودگاه دنبالتون، بهم زنگ بزن امی:آخ جونم، قدمتون رو چشم، من ممن

 .یبا یخودم سترهیس ی: خوبه باشه، ماایدیل

 .وی یالو ی: بامن

 یجور نیشده ا یز ی. گفتم: چکردیکنجکاو شده بهم نگاه م اریقطع کردم که مه ویگوش

 ؟یکنینگاه م
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 بود؟ یخانوم خوش صدا ک نی: آره، متفکرم ااریمه

همسن  است،یدیخانوم خوش صدا اسمش ل نیا ؟یدادیگوش م ی: پررو، داشتمن

باهاش آشنا شدم،  میجنازه پدرجون رفت عیمراسم تش یکه برا یخودمه موقع

 میشد یمیو دو تا دوست صم میخونده از اون موقع با هم آشناشد یشناسروان

 داداش فوضولم.

 خخخ. تیمیقد یمبارکت باشه دوستا ستمی: من فوضول ناریمه

 خخ. یدر برابر مامان هست یشو که تو سپر مقاوم ادهیپ ز،ی: خوبه حاال زبون نر من

از دست  دمیاتتت مدفعه هم نج نیباشه ا ،یآبج یکنیسوء استفاده م ی: دار اریمه

 بشه! ریروز تولدش غافلگ ایفردا ارم یکن یتو هم قول بده کار  یمامان ول

 تولد ما هم هستا. کهنیکنه، مثل ا ریمن وتو رو غافلگ یک ی: باشه، ولمن

خواهر و  کیش یدو نفره ول میر یگیم یمهمون هی: اوهوم، تولد ما رو وللش، بعدا اریمه

 خخ. یبرادر 

 : خوبه.من

صد بار تا حاال هر وقت  ارم،ین ریدختر رو گ نیتو گوشم: مگه من ا دیچیمامان پ یصدا

 لندهور. کنهیخودشو ناقص م زنهیبرام انجام بده م یکار  هیخواسته 

 : اِاِاِ مامان!من

 نشنوم. یچیساکت ه امان،ی: مامان

 لندهور. نیگیرو اول به همه نشون بدم بازم بهم م لمتونیمن ف ی: باشه، ولمن
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 نیرو که تو ماش ینیزدم خودش موضوع رو گرفت و رفت دورب اریچشمک به مه هی و

 ننیمتصل کردم؛ حاال همه بب یویو آورد و من اون رو به ت میمامان و بابا گذاشته بود

با  یهر ک طوناما،یش نی. من از ادادنیم ییهاچه دل و قلوه نیمامانم با بابام تو ماش

 من در افتاد ور افتاد خخخ.

 : قطعش کن دختره بد.گهیم یآوردم مامان افتاد دنبالم، حاال ه لمویف تا

 خخخ. مایدیتا حاال ند یخوشگل نیبه ا لمیکن ف فیجونم ک ی: نوچ، ماممن

 ادتیرو قطعش کرد و رو به بابا کرد و گفت:  ونیز یزور کنترلو ازم گرفت و برد تلو به

که  دیچشمک خوشگل به بابا زد بعد فهم هیو  م،ینیبب نویفره اباشه بعدا دو ن

دختره  نیحاال بب کشمتیو گفت: مرسانا م نییکجاست با خجالت سرشو انداخت پا

 قشنگم!

 .ییهوی میدیخندیغش غش م اریو مه من

زل زده بود به من، منم با اشاره بهش  یحیلبخند مل هیکه با  ایافتاد به ارم چشمم

. خخخخ ما دو تا هم قابل باور ستین یچیگفتم: چته؟ اونم با اشاره بهم فهموند ه

 میزنیکه با اشاره دست و صورتمون با هم حرف م میانگار هر دومون معلول ما،یستین

 خخخ.

 .یشگیهم الهیهمون سر  م،ینیبب لمیف گهیتو اتاقم با هم د میبر  ایب ی: داداشمن

 .میایهم االن م ای: باشه تو برو منو ارماریمه

 : باشه من رفتم.من
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رو  المونی، سر F ویتابم رو روشن کردم ورفتم تو دراخودمو به اتاقم رسوندم لب یزود

 یخون آشام یانهیگرگ یهاالیخون آشامه، من عاشق سر  کیآوردم اسمش خاطرات 

 .نیعال لماس،یف جورنیعاشقه هم ارمیهستم، مه

بدم بچه  حیبهتره تا من توض نینیهم اومدن کنارم نشستن، خودتون بب ایو ارم اریمه

 گفته باشما. کننینگاه نکنه که از ترس غش م

دادم  حیبرداشتم تو تلگرام توض مویگوش میکردیتماشا م الویکه سر  یمدت نیا تو

 ادیبتا فردا باهام  ا،یکنه جلو ارم یفردا صبح نقششو باز  یجور چه

 تهران موندن( ایشمال فقط به خاطر تولد ارم انیگفتن نم ایارم ی)درضمن مامان بابا

 میشام درست نکنه اندازه من و شماها، بر  گمیم یبه مام رمیمن م ی: داداشمن

 .میخوش بگذرون یرستوران و شهرباز 

 لباسامو بپوشم. رمی: باشه، برو بگو من مرایمه

 ن؟یایشما هم م ای: آقا ارممن

 .امی: اگه مزاحم نباشم بله مایارم

 .میبر  نیلباستون رو بپوش نیشمام بر  ،ی: نه بابا چه مزاحمتمن

 .انیرو بگم ب قامینداره منم دو تا از رف ی: اگه اشکالایارم

 فعال. رمیمن م ان،یب نی: حتما بگمن

قرمز  یدفعه مشک نیا یول یمشک پیدوباره ت دم؛یهم رفت، لباسام رو پوش ایارم یوقت

جون خوشگلم من جونو بغل کردم و گفتم: مامانبود خخ. رفتم تو آشپزخونه و مامان

 نداره. یالبته با اجازه همتون اگه اشکال رونیب رمیامشب با دوستانم م
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 دل منم خوشه. ی: عشقم خوش باشجونمامان

 .گهید یهم بگ ی: قربونت برم عشقم، پس خداحافظ به ماممن

 قم خخخ.: باشه عشجونمامان

 اریشدم البته عقب نشستم؛ مه ایارم نیکردم، سوار ماش یجون خداحافظمامان از

جون گوش به گفته مامان یخارجک یهابه پاساژ فقط آهنگ دنیجلو بود. تا رس

مارک ادکلن  نیبهتر  یشدم و رفتم به سمت ادکلن فروش ادهیپ میدیرس یوقت دادم،یم

رو بهش  کنه،یداره با تعجب و خشم نگاه م ایمار  دمیرو برداشتم د نشیبوتر و خوش

 شده؟ یز یچ ایگفتم: آقا ارم

 چرا ادکلن پسرونه؟ نی: نه فقط شما که دختر ایارم

 خواستمیپسرعموم جاسپر م ی: اه آره، برامن

 نه؟ نیدوستش دار  یلی: حتماخایارم

 .شدیکردم، بدبخت از کلش دود بلند م یروادهیز  دمید

 : آره دوستش دارم، مثه برادرمه.من

مرده ادکلنو داد  دمیافتاد، تا برش داشتم د فمیاومد خورد بهم که ک ییهوینفر  کی

 دستم گفت: مبارکه.

 من هنوز پولشو پرداخت نکردم آقا. ی: ولمن

 : اون آقا حساب کرد.آقاهه

 ارمید. مهتولدشو خودش پولشو پرداخت کر  یخخ کادو گه،یرو م ایارم دمیکردم د نگاه

 گشنمه. یلیخ میار یاز عزا در ب یدل میبود اومد و گفت: بهتره بر  دهیخر  یچ دونمینم
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 شکمو. ی: امن

 دوستامم منتظرن. می: بله بر ایارم

دختر و پسر کنار هم نشسته بودن،  هی دمید ،کیش یلیرستوران خ کیداخل  میرفت

کرد و بعد هممونو با هم آشنا کرد، اسم  یپرسهم به سمتشون رفت و احوال ایارم

شوهر داشت، اسم شوهرشم  یبود، انگار  یدختره مهسا بود دختره خوشگل و خانوم

 یلیکردم، اون شب بهمون خ یسپر بود باهاشون دست دادم و سالم احوال نیحس

به  میتا فرداصبح زودحرکت کن میچمدونامون رو بست الیو دمیخوش گذشت؛ تا رس

دارن  یکم خواب نایموندم ا دنیدوباره همه زودخواب گه،یبود د ایتولد ارم سمت تهران،

رفتم کنار  رونیاز اتاقم اومدم ب دارم،یفقط منه بدبختم که شبا ب خوابن،یانقدر زود م

 :کردمیرو مرور م یداشتم با خودم شعر  ا،یساحل در 

 ستیکینزد نیدارم که در ا ییخدا من

 در آن باالها! نه

 خوب، قشنگ مهربان،

 با دل کوچک من د،یگویم یسخن یگه گاه ست،ینوران اشچهره

 از سخن ساده من، ترساده

 !فهمدیمرا م او

 !خواندیمرا م او

 !خواهدیمرا م او

 داندیهمه درد مرا م او



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mahsaaaخداوند |  هین هدرما

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

53 

 

 یاو ذکر من است، در غم و در شاد ادی

 نگرم،یبه غم م چون

 خندمیزمان رقص کنان م آن

 ستمن ا اریخدا  که

 خواهدیهمواره مرا م ستییخدا او

 خواندیمرا م او

 داندیهمه درد مرا م او

رو شروع به  گهیشعر د هیپس  استیدوباره ارم دونستمیافتاد روم، م یاهیسا هی

 خوندن کردم:

 دارم! یاقصه

 در دل آن جا مانده امغصه

 ردیگیدل من م یگاه گه

 هنگام غروب شتریب

 .ستییپر از تنها زیهمان وقت خدا ن در

 ستیتنها ن یکس زیخدا ن جز

 ستیکینزد نیکه در ا ییخدا و

 لحظه به هنگام طلوع نیهم در

 اذان سر دادند که
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 وضو خواهم ساخت من

 برسم. قتیحق یبایبه سر منزل ز  تا

 : سالم مرسانا خانوم.ایارم

 .ای: سالم آقا ارممن

 نیبا ا نیشدیم اتیمعلم ادب دیپررو پررو اومد کنارم نشست و گفت: شما با ایارم

 .باتونیز  یصدا

 .اتیباشم تا معلم ادب سیپل دمیم حیترج ی:ممنون، ولمن

 ن؟یخونی: شما نماز مایارم

 چرا؟ ی: بله، ولمن

 .نیخونینماز م نیهمه خوابن فقط شما دار  دمی: آخه دایارم

در جونم فوت که پ یبه نماز خوندن و قرآن خوندن دارم، از وقت یادی: من عالقه ز من

دارم، موقع نماز بهم آرامش  یاحساس خوب یچرا ول دونمینم خونم،یشد نماز م

 .دهیم یخاص

 .کنمیم یتنبل خونمینم ایتازگ یول خوندمی: منم مایارم

 .یداشته باش یچ هیآخرتت  یبخون حداقل برا یشنوی: از من ممن

 پوزخند زد. هیو  نی: حتما حاال که شما فرمودایارم

 ؟یآب باز  میبر  نیای: ممن

 : بله؟ایارم
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 .ایتو در  یآب باز  میبر  گمی: ممن

 م؟یا: مگه بچهایارم

 .رمیخودم م این ی: نه خوب دوست ندار من

 ایارم یآب برداشتمو رو یکم شهینم ییتنها دمیکردم د یباز  یرفتم تو آب، کم و

و بعدش رفتم اتاقم  میکرد یباز  کیکوچ یهابچه نیاونم پا شد افتاد دنبالم ع ختمیر 

 تا سرما نخورم، خخخ همه کارام بر عکسه! دمیلباس گرم پوش

بعدش وضو گرفتم نمازم رو  هیقطعش کردم، رفتم تخل نید نگی... دنگید نگید

! آره من صبح ظهر عصر خونه؟یچرا فقط نماز صبحشو م نیا نیگیخوندم، حتما م

جونو بغل خونمون، مامان میبر همه حاضر وآماده بودن که  خونم،یشب و عشا رو م

هر  یتونیکه، تو هم م رمینم یور و گفتم: مامان خوشگلم راه د دمیکردم و سرشو بوس

 .شمونیپ یایب یوقت خواست

که  یبلند یبا صدا اریبه سمت تهران، تو راه به مه میکردم و راه افتاد یخداحافظ ازش

 فرودگاه؟ یمنو ببر  یعصر  شهیم یهم بشنوه گفتم: داداش ایارم

 .امیب تونمیانجام بدم؛ نم دیدارم که با یادیز  یکارا ام،یب تونمینم ،ی: نوچ خواهر اریمه

 گفت نه. اریاصرار کردم بازم مه گهید کمی

 !ن؟یایباهام ب شهیم نیندار  یشما که کار  ای: آقا ارمایروبه ارم منم

 دنبالتون؟ امیساعت چند ب نیخب بگ یکه ندارم ول ی: کار ایارم

 .شمیممنون م نیای: ساعته پنج بنم

 .کنمی: خواهش مایارم
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 .استیجون امشب تولد ارم آخ

 ، مرسانا.تو یخوابیقدر مچه گهیپاشو د ،ی: مرسانا آبجاریمه

بهش نگاه کردم که گفت:  یاز خواب خوشگلم دل کندم و سوال اریمه ینکره یصدا با

 .دهیخانوم ما که تا االن مثه خرس پاندا گرفته خواب یسالم بر آبج

 دم؟ی: سالم مگه چند ساعته خوابمن

 هست 15االن ساعت  دونمیم نویا یچند ساعته، ول دونمی: نماریمه

 ؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب اریمه ی: وامن

: از بس صدات زدم خسته شدم، خودم برت داشتم آوردمت تو اتاقت گذاشتم تا اریمه

 .گهید یحت بخوابرا

خفم  ایدیفرودگاه باشم و گرنه ل دیبا گهیتا دو ساعت د یول ،ی: ممنون داداشمن

 .کنهیم

 .فهمهیزود م هیپسره شکاک یلیرو هم ببر، خ ای: خوبه، توروخدا ارماریمه

 : خوبه.من

 گمیکه م زیشده بود؛ تم زیتم نیکم نبود و همچن یچیاتاقم نگاه کردم ه ونیدکوراس به

 .کنهیمامان کمرم درد م یمامان، آ یوا زها،یتم یعنی

 برام. یکنیو آخ م یآ یجور نیا ،یکرد زی: خوبه فقط اتاق خودتو تمیمام

 بلدم. یآشپز  هیکارا نزدم، فقط  جورنیکه تا حاال اصال دست به ا ی: من ناز ناز من

 واال. رهیتو رو بگ اومدیم یو گرنه ک متهی: همونم غنیمام
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 هیفقط  متهیغن نیگیم نیشما دار  شکنن،ی: اِ مامان، مردا برام سر و دست ممن

 بلدم؟ یآشپز 

 !شکننیتو سر و دست م یکه برا ییاونا رنی: برن بمیمام

 : وا مامان.من

 کارتو بکن بزغاله نازم، حرف حق تلخه خوب. امان،ی: یمام

 .منم زد خخخ یبرا زدیبابا م یکه برا ییلبخند از اونا هی و

 کار دارم. رونی: خوبه، پس فعال من برم لباسامو بپوشم برم بمن

آدرس خونشون رو برات اس  م،یدعوت ایباشه امشب تولد ارم ادتی: برو، فقط یمام

 .یایب کنمیم

 : ممنون.من

بود، حتما دمِ درِ خونمونه، اونم گفت  ایزنگ خورد ارم میکه گوش دمیلباسامو پوش یفور 

نشستم، البته  نیخودمو رسوندم و تو ماش عیدنبالشون؛ منم سر  میکه بر  رونیب ایب

تا حاال چند بار  یگینشه بخواد منو بزنه، خخخ حاال فقط م یجلو نشستم باز عصبان

 زدتم.

 برم. تونستمینم ییتنها نیممنون که اومد ر،ی: سالم عصر بخمن

 نکردم. یخواهش کار  ،ری: سالم عصر شما هم بخایارم

کنار هم  گهیدبا هم میدیرس یزده نشد وقت یحرف میدیرس یدو تا، تا وقت ما ونیم گهید

 کردمیم یبا موهام باز  ان،یکه دو تا خل مشنگ ب میو بعد منتظر شد میرفتیراه م

 که...
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دستشو آورد جلو و موهامو داد داخل شالم و گفت: دوست ندارم موهاتو  ایارم

دو تا خر سرمو  ی. منم با تعجب زل زدم بهش که صدانهیبب یکس گهید رخودمیغ

که روسرشون کج و کوله  یو با شال شونیپر  یبا موها ایدیکالرک و ل دمیبرگردوندم د

کردم و بدو بدو رفتم به  ینوچ چنو هیمنم  ان،یگذاشته بودن دارن به سمت من م

 یاونا هم روو  نیبهم و منم افتادم رو زم دنیکنه چسب نیسمتشون، هر دوتاشون ع

 من افتادن.

شالتون رو  یحت نیتونیران؟نمیخوشگلم شما رو چه به ا ی: خرهایسیبه انگل من

 .نیدرست بپوش

 .یما بود یآخه تو الگو می: سالم، خوب مثل خودت خر ایدیل

 .میدیرس جانیتو ما به ا ی: با آموزشاکالرک

 تا گاله رو نبستم. نی: خفه شمن

 باشن؟ یدوشون ساکت شدن و با چشم و ابرو اشاره دادن آقا ک هر

خله بنده  یدوستا شونیا ایگفتم: آقا ارم ایکنم؛ رو به ارم تونیرفت معرف ادمی ی: وامن

 یکی نیو اسم ا استیدیل شونیوضع اومدن و اسم ا نیبا ا جانیتا ا کایهستن از آمر 

 همکار بنده و دوست داداشمه. یهرانت یایارم یآقا شونیهم کالرک؛ بعد به دخترا: ا

 .یکنیم شونیا شونیشوهرته، انقدر ا یگیداد: خوب چرا نم تیپاراز  ایدیدفعه ل هی

 .شعوریخر ب میستیتوش، ما زن و شوهر ن رهیگاله رو ببند مگس م زمی: عز من

لبخند دخترکش رو لبش بود انگارخوشش اومده من  هیداغ کرده بود و  ایارم خخخخ

 ایبردم و عقب نشوندمشون و خودمو ارم نیزنش باشم پررو. دخترا رو به سمت ماش

 و کالرک گوش دادم. ایدیل زیر  یبه صدا یکه ناگهان میهم جلو بود
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 خوادیاصال شوهرشه، نم ایدوست پسرشه  ای گمیرو به کالرک: من که م یلب ریز  ایدیل

 .ستیگفت شوهرش ن نمیبده به خاطر هم ینیر یون شبهم

شوهرشم باشه  ایباشه، بعدم اگه دوست پسر  یدختره بد ادی: نه بابا بهش نمکالرک

 خوب. گهیبهمون م

منکه تا حاال بهتون دروغ  گهیکالرک راست م ا،یدیل نی: ببیلب ریرو به هر دوشون ز  من

 که نگفتم گلم.

 ن؟یزنیحرف م یلب ریشده همتون ز  یز ی: چایارم

 .ستین یچیبا هم: نه ه ایدیو کالرک و ل من

 سه نفر با هم خوندن. ی: چه صوته قشنگایارم

 خخخ. ایتو هم آره ارم ولیبرد رو ضبط و آهنگ مورد عالقه منو آورد، ا دستشو

 دیتونیو م ستین یاگه زحمت دیگفتم: ببخش ایو من به ارم میشد ادهیپ نیماش از

 یچیخوب ه نیار یاگه هم نم شم،یممنون م نیار یدو تا رو تا باال باهام ب نیا یچمدونا

 .رمیمن م شمیمزاحمتون نم

 .دیبراتون شما دست نزن ارمشونیم ،ی: نه بابا چه زحمتایارم

 ممنونم. یلی: خمن

 .میرسیم م،یتو راه گهید قهیاس دادم تا پنج دق اریبه مه یحرفا فور  نیا بعد

 گلم. یممنون آبجاس داد: خوبه  ارمیمه

 میلباس خوشگل هر کدوم بپوشن که بر  هیچمدونا رو برد باال، منم به دخترا گفتم  تا

خط چشم  هی م،یدیمثه همو پوش یو هر سه تامون لباسا دنیتولد، اونا هم هورا کش



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mahsaaaخداوند |  هین هدرما

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

60 

 

 سیهام و موهامم دادم کالرک برام بابلمژه دمیکش ملیهم زدم، ر  یگر یرژ ج هی دمیکش

و بعد که  دمیدست به صورت دخترا هم کش هیخوشگل شدم  یلیکنه فرِ بزرگ، خ

 قای. دقمیفرستاده بود رفت میکه مام یو به آدرس میما هم نشست ن،یرفت تو ماش ایارم

و کالرک با هم  ایدیمن و ل یخخخ تا در و باز کرد صدا م،یرفتیم ایآروم پشت سر ارم

ور، رو از اون هم نایا اریهمون تولدت مبارک. مه دیببخش یرتدی: بدیچیپ اطشونیتو ح

هم  یکیتو سره خودش و  یکیمن داد و  یکاله تولد برا هیو  ختنیر  یسرش برف شاد

 یمهربون یآدما یلیکردم، خ یپرساحوال ایگذاشت، با پدر و مادر ارم ایتو سر ارم

شون لباسامون عوض اتاق باال میو کالرک رفت ایدیبودن، آدم نبودنا فرشته بودن. با ل

 گهیدنگاهم به مهسا افتاد کنار چند تا دختر نشسته بود با هم ن،ییپا میاومد میکرد

 شونیشدم مهسا پا شد و رو به همشون گفت: ا کشونیتا نزد دنیخندیم

 سیکرد؛ مهد یو بعد اونا رو بهم معرف ارنیخوشگل آقا مه یمرساناخانوم هستن آبج

از دماغ  یول مهسابودخواهر  صایبود، مح ایترخاله ارمبود و دخ یدخترخوب و خوشگل

 هم از همکارام بود. مایافتاده، س لیف

 ایارم یبودن دختر عمو یخوب یناهمسان، دخترا یدو تا دختر دوقلو ول نایو سار  ساناز

بودن.  ایارم یهاهم دختر عمه لدایو  گانهیبود؛  ایارم گهیبودن، نجمه هم دخترخاله د

 نایو مهسا داداش نداشتن، داداش ساناز و سار  صایماهان بود، مح سیداداش مهد

 نیبود؛ اسامه و حس یهم مصطف لدایو  گانهیبود؛ اسم داداش  نایهم اسمش س

 نجمه بودن. یداداشا

خوشگل آمار داداشاشونو براتون در آوردم، در ضمن داداشاشون همه متاهلن  یلیخ

 خخخ.
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گفتم و  یسیمن بهشون به انگل دن،یما رو نفهم یاحرف نیاز ا یچیو کالرک که ه ایدیل

صحبت  یسیداشتن انگل ادیرو به همه دخترا آشناشون کردم، خداروشکر همه دخترا 

و  یدیل کردنی. همه با هم خوش وبش مکردمیکنن و گرنه منه بدبخت مگه ترجمه م

خودم رو وسطشون  ایو ارم اریرفتم کنار مه مخواهرشم گرم صحبت با دخترا بودن، من

 دخترا. شیبدو برو پ میخوای: ما دختر سوسول نمارگفتیجا دادم که مه

 میکار  نیکنار هم نشست لیگور  نیمثال تولد منم هستا، شما دو تا ع رم،ی: نوچ نممن

به  نیحرفاتون بدون کیمنم شر  ن،یخوب منم جا بد نیکنیم یفقط پر حرف نیکنینم

 .گمینم یشکیه

 .یالزم نکرده تو بدون :ایو ارم اریمه

گربه شرک کردم که دلشون برام سوخت گذاشتن بمونم  نیگفته بابام چشمامو ع به

گرفتم  میآن تصم هیخرن،  یلیخ دن،یحرفیکارشون م طیاز مح هاوونهیکنارشون، د

جون من،  میبرقص میبر  ایب گمیجونم م ی: داداشاریبرقصم، آهنگ تانگو بود رو به مه

 دوستت ندارم. گمید زنم،یحرفم باهات نم کنمیقهر م یایاگه ن

 .می: خوب پاشو بر اریمه

تو رقص  اریهم رفت با مامانش صحبت کنه من و مه ایارم دمید میشدم که بر  بلند

 نیبه خاطر هم میکالس رقص رفت م؛یبا هم کار کرد یاز بچگ م،یمهارت دار  یلیتانگو خ

با مامانش اومدن وسط برقصن مامانش  ایخدا ارم ینداشتم خخخ، وا یمشکل چیه

من  یبا پسرم برقص یدیافتخار م ،یرقصیقشنگ م یلیخ زمیگوشم گفت: عز  کینزد

 برم کار دارم؟
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 ادیشده بود، بدون چون و چرا گفتم ب یچشمام بزرگ اندازه نعلبک یگیمن رو م حاال

: آره ایبدو برو با اون دو تا برقص من کار دارم. ارم ایاونم گفت: به ارم م،یسه نفره برقص

 .یرقصیبا من نم یرقصیبا بابام م گهید

 .هارهیآهنگ از دستت م گه،ید نیایداره ب ی: چه اشکالمن

رو  ایحال داد، چند بار ارم یلیخ میدیبا هم رقص ایو ارم اریاومد سه نفره من و مه اونم

تازه متوجه شدم  مینیکه بش میآهنگ تموم شد رفت ی، وقتلگد کرد خخخخ اریمه یپا

 دیاعصاب معصاب نداشت تا منو د صایمح دمید کردن،یهمه به ما سه نفر نگاه م

حتما بهت خوش  پرسمیچرا م گهیآره د ؟گفت: خوش گذشت تو بغل پسر مردم

 .شیگذشته ا

 .رهینگ تیشودست یکه گفت یشیا نی: بپا با امن

 .گهیم یداره بهم چ یدختره از خود راض نیا نی: اِ مامان ببصایمح

 .یر یکبیدختره ا یگفت ی: به دخترم چمامانش

 یربط چیو گفت: به شماها ه دیبه دادم رس ایلحظه مات حرفاشون موندم که ارم چند

 شهینم میاحترام حال یدفعه بعد رقصه،ینم ای رقصهیم ینداره که مرسانا با ک

نگهتون  نجایبه حرمت مهسا هست که ا ن،یبزنم تو دهن هر دوتون که کف کن نیهمچ

 .رونیداشتم و گرنه تا االن انداخته بودمتون ب

ههه ارزشش رو شما  دادم،یدخترمو به پسرخالت م دی: از اولم نباصایمح مامان

 .نیندار 

از  شتریتا ب رونیب دیبر  یمهمون نیاالن از ا نیهم نیتونیم می: اگه ما ارزش ندار ایارم

 ارزشتون کم نشه. نیا
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دخترتون  یداره و براتون متاسفم که برا یمادر  نیموندم همچ ه،ی: مهسا دختر خوبمن

 .دیشیانقدر ارزش قائل نم

از پشت زدم تو سر هر دوتاشون و گفتم:  ا،یدیل شیرفتم پ م،یفکشون رو بست قشنگ

 خاک بر سر من که با شما دوستم.

 .می: خاک بر سر ما که با تو دوستایدیل

 : چرا؟من

 .یما دو تا رو هم آدم حساب نکرد یحت یدیجا برامون قرمساعته اون هی: چون یدیل

 طور بهتون خوش نگذشته؟چه ن،یبود گهی: شما که تو بغل دو نفر دمن

 یمرسانا معن یتو و مرسانا، راست نیجونم خفه شو آبرو برامون نزاشت یدی: لکالرک

 ه؟یت چاسم

 خداوند. هیهد یعنی: من

 .میدوست جون یما هست یاز طرف خدا برا یاهی: واقعا هم هدیدیل

 که وقته شامه. میبر  نیایب ،ی: مرسمن

 که ضعف کردم جون من. می: بر یدیل

 ادمیآخرا بود  م،یو شروع به غذا خوردن کرد میشام ما سه تا کنار هم نشست زیم سر

 تولدم هستا. کیک نینخور  ادیو کالرک: دخمال ز  یدیتولدم هست؛ رو به ل کیاومد ک

 .yesاز من گفتن:  تیبه تبع اونام

دست سته  هیرو که خودش پولشو داده بود و  یکادوها شد من که همون ادکلن موقع

بود، فکر  یاقوتیگردنبند  هیکادو بهم داد توش  هیچرم کادو کرده بودم دادم بهش، اونم 
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ساعت  اریمن برا مه م؛یگفت کیو دوباره تبر  میصله، آخ جون، با هم دست دادکنم ا

بود؛ در  دهیبودم چون ساعتش خراب شده بود، اونم برام دوتا النگو طال خر  دهیخر 

 تولد منم دونستهیم ایتعجبم که ارم

فکر کنم  نمیگرفته بودن، ا یاقوتیو کالرک با هم جفت گوشواره  یدیهمون روزه! ل تو

طال گرفته بودن، آخ جونم امشب پر طال شدم  سیاصل بود خخخ، مامانم و بابام سرو

بودن،  یهفتا کتاب بود همشونم شعر ازحافظ و سعد ایبه ارم اریمه یخخخ، کادو

به کتاب عالقمند  کردمیشوق داشت، فکر نم ودبرنده شده ب اردیلیم کیانگار  ایارم

سه طبقه،  کیک هیشد، آخ جون  کیدادن نوبت ک باشه. خوب همه کادوهاشون رو

بود؛ بغ کرده نگاه  اریبود طبقه دوم خودم مرسانا طبقه سوم مه ایطبقه اولش اسم ارم

 شده؟ یبه هم گفت: دخترم چ ایکه مامان ارم کردمیم

کرده بودم گفتم: چرا منو طبقه دوم کردن، من  دایدو برا حرف زدن پ یکیکه انگار  منم

 .خوامیرو مطبقه سوم 

 .زمیعز  ستین یز یو گفت: چ دیخند مامانش

 کهیبه ت خوردندیداشتن م کیک کهیت هیشد، همه  دهیبه دست ما سه نفر بر  کیک

رو نگاه  اریمه کیک کهیت« ارم»که برام گذاشته بودن نگاه کردم روش نوشته بود  یکیک

خندم رفت رو هوا  هوی«. مرس»رو نگاه کردم نوشته بود  ایاز ارم «اری»کردم نوشته بود 

رو  کمیکه بهشون گفتم اونام خندشون گرفته بود، ک دندمتعجب نگام کر  اریو مه ایارم

 بود: یرانیآوردم ا گهیآهنگه د هی« جاتون سبزدوستان»جان کردم نوش

 ارمی یکردم که بش یعاشق

 مجنون از تو دست بر ندارم من
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 که بشم سرمست یکرد یعاشق

 چشمات هست آخه یداده حواسم پدل منه

 دوباره یبر یم دلمو

 قرارهیمن دل ب دل

 زمیعز  شمیم ییهوا

 زارهیبه سر دلم م سر

 هر دم یبر یم ونموید دل

 دردم یدوا یشد تو

 که دل به دلت ببندم دمیو نشون کش خط

و  ایدیخسته شده بودم دست ل یلیخ ییقشنگ بود، از پازل باند بود، خدا آهنگش

 .اریمه شیپ میکالرک رو گرفتم با هم رفت

 م؟یبر  یایم م،یر یما هم باهاشون م رنی: داداش مامان و بابا دارن ممن

 .میبر  امی: آره، االن ماریمه

 .می: خوبه، بر من

حرف زدن  ینا م،یبه سمت خونه حرکت کرد میشد نیسوار ماش میرفت اریمه با

... نگید نگی. دمیدیو خواب میو کالرک تو اتاقم ولو شد ایدیمنو ل میدینداشتم تا رس

 خوندمیبعد وضو گرفتم، نمازمو خوندم داشتم قرآن م هیاز نو، رفتم تخل یروز از نو روز 

 دمیدوباره خوابه نگاهش کردم د ایدیل دیاپشت سرم نشسته، گفتم ش یکی دمید

 کالرکه.
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 شده گلم؟ یز ی: کالرک جان چمن

 ؟یکنیم کاریچ یدار  ،یشد داریموقع صبح ب نیچرا ا: کالرک

 .خونمی: گلم نمازمو خوندم االن قرآن ممن

 ؟یبد حیتوض شهی: مکالرک

 مینماز بخون یوقت یول کنه،یخدا باهامون صحبت م میخونیقرآن م ی: ما وقتمن

 شه،یتو نماز قبول م یبکن ییهر دعا م،یکنیم ازیو راز و ن میزنیبا خدا حرف م میدار 

 .کنمیعوض نم یچیبا ه دهیرو که نماز خوندن بهم م یآرامش

بخونم،  یبد ادیهم از جاش بلند شد و گفت: مرسانا من دوست دارم بهم  ایدیل

 مثل تو مسلمون باشم. خوامیم

 بده توروخدا. ادی: آره، بهمون کالرک

 : باشه.من

نمازشون  یدادم، وقت ادیدادم و نماز خوندن رو بهشون  ادیوضو گرفتن رو بهشون  طرز

 رو؟ نایا یگرفت ادیبخشه، از کجا تموم شد گفتن: واقعا آرامش

 خالص خخخ. یرونیزن ا هیگرفتم،  ادیجونم : از مامانمن

گفت: مرسانا  ایدیتو اتاق که ل میدوباره اومد م،یصبحانه خورد میو رفت دنیخند اونام

 .نیبب دمویه جدعکس دوست پسر  ایب

 و اون؟ نیبا ا دینامحرمه، مگه بهتون نگفتم انقدر دوست نش کنمی: نوچ، نگاه نممن

 خوب. رهینم ایدیتو گوش ل یول ی: گفتکالرک



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mahsaaaخداوند |  هین هدرما

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

67 

 

تو که هر هفته دوست  ،یکنیمنو سرزنش م ی: اول بگو تو گوش تو رفته، دار ایدیل

 .یکنیپسراتو عوض م

دختر به  نیبده، خجالت بکش نیها بسه! انقدر رازهاتون رو جلو من فاش نکن: بچهمن

 .یگندگ نیا

 .یشهر باز  رون،یب میبر  ای: مرسانا بایدیل

 .انیهم ب ایو ارم اریمه زنمیزنگ م م،یبر  ای: خوب بمن

 گلم. میخوای: نوچ، سر خر نمایدیل

 ره؟سر خ امیارم گه؟یداداش من سر خره د ایدی: اِ لمن

 اونم همراهت باشه؟ دیبا یر یهر جا م ؟یستین ای: راستشو بگو واقعا تو عاشق ارمایدیل

 !هیدوستش دارم، پسره خوب یول ستمی: نه عاشقش نمن

 که گفتم تعجب کردم من، من دوستش دارم! یحرف نیا از

 بهش بگو. اری: خوب زنگ بزن مهایدیل

 .زنمی: االن زنگ ممن

به دوستاتم بگو به مهسا  ،یشهرباز  میبر  ایب یندار  یکار  ار،ی: سالم مهاریزدم مه زنگ

 .زنمیهم زنگ م

 باشه. میشو با هم بر  ادهیپ ی: سالم، آبجاریمه

 یمشک یکه لباسا شهیبر عکس هم م،یدیکرد، با دخترا مانتو شلوار پوش قطع

از من اونام باهام ست کردن،  تیدخترا هم به تبع دم،یپوش یدفعه آب نیا دمیپوشیم
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لبخند  یجور نیا یخونیم یدار  یگفتم چ شه،یدوباره سرش تو گوش ایدیل دمید

 ؟یزنیم

 بخونم براتون؟ خونم،یرو م میداداش یامای: دارم پایدیل

 گفته. یچ لزیاستا نمی: آره بخون ببمن

: دهیوباره پرسد« دو»منم نوشتم  ه؟یچه عدد کینوشته: بعد از عدد  لزی: استاایدیل

 ایدیل نمیاصال بگو بب« ست»نوشتم  م؟یکرد کاریچ میمثل هم بپوش یما لباسا یوقت

خوشگلم  یگفته: حاال قربون آبج لزیبعد استا« دارم»منم نوشتم:  ؟یمنو دوست دار 

 «دو... ست... دارم» شهیخوندم م هخودتو بخون؛ حاال ک یاما یبرم، پ

داده: نه فازم  یمن چ یبرا نیبب ده،یم امایپ نیبرا تو از ا نمش،ی: به خدا اگه نبکالرک

 هم نداره ماله همه. یداره مال منه... اون اقتیکه ل یغمه... نه عقلم کمه... اون

 باهات قهره! ای ی: خخ حتما باهاش دعوا کردمن

 یلیدوستش داره، منم خ شتریب کشه،یخواهر کوچ ایدی: نه بابا، چون لکالرک

 .دوستشون دارم

جونه دختر...  یبال ست؟ی: دختر کامیداده پ یمن چ یبرا اریمه نینی: حاال ببمن

دختر...  دهیخر  شهیحاضر جوابه دختر... سمباده روح دختر... زبون درازه دختر... هم

دختر... دو تا  هیتو گوش شهیدختر... تا لنگ ظهرخوابه دختر... سرش هم رهیبهونه گ

 خنده، کرهیاست

 هم منگولن خخ. نیع داداشامون

اونم  دمیحرکت کردم، به مهسام زنگ یو به سمت شهرباز  میشد نیدخترا سوار ماش با

با دخترا  میدیتا رس م،یدادیرو گوش م فریجن یفقط آهنگا نیتو ماش اد؛یشد م یاوک
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و اشکانم هستن با  مایس دمید م،یرفت ایو ارم نیو مهسا و حس اریبه سمت مه

کردم؛ اول از  یو اشکانم معرف مایکردم و دخترا رو به س یپرسهمشون سالم احوال

 یهمشون گفتن باشه ول م؟یسوار ترن بش میبر  ن؟یها با ترن چطور همه گفتم: بچه

و  ای. ارمومدیچون سه ماهه حامله بود، شوهرش کنارش موند ن ادیب تونستیمهسا نم

ش یبرم پ خواستمیفکر کنم دو ساعت معطلمون کردن، تا م رن،یبگ طیرفتن بل اریمه

 یشده بودن، فورا به پسر  یخاک یلباسام کم ن،یکرد و با سر رفتم تو زم ریپام گ اریمه

 ؟لطفایدیند یبزرگ نیتو منو به ا یکشی: خجالت نمدمیکه بهم خورده بود توپ

 کورتو باز کن جناب موش کور. یچشما

وقت به من، اون یبود گفت: خانوم شما خورد ومدهیهم انگار ازحرفام خوشش ن پسره

مرصاد پسرخالمه،  کهنیا یوا دمیبه پسره نگاه کردم د شتریب کمی؟یطلبکارم هست

بعد ولو  نه،یتعجب کرد، آخه من هنوز سرمو بلند نکرده بودم منو بب دیاونم تا منو د

 .نیرو زم میبود

 !خورهی: برو کنارحالم ازت بهم ممن

تو  جوشه،یسر تو با همه م ی: بگومرسانا مگه اخالق من چشه؟ آره سگ بود، ولمرصاد

 ؟یخوایبگو بهم مگه عاشق شدن چشه؟ چرا منو نم

 دوستت ندارم. یدونیتو که م ؟یکنی: مرصاد بهم بگو چرا ولم نممن

 عاشقت کنم... دمی: قول ممرصاد

 ایاضافه شد، خدا ارمیمه یوا ایارم یخورد توصورتش، وا یکیحرفو گفت مشت  نیا تا

 .کننیهمو لت و پار م نایاالن ا

 .ناموسیب کشمتیبه خواهر من؟ م یگفت ی: بگو چاریمه
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رفتم جلو تا بتونم جلوشون رو  زدش،یور مهم از اون ایتا ضربه بهش زد، ارم چند

حالش بد شده  تیاز عصبان اریکتک خوردم؛ باالخره ولش کردن. مه یاما کم رم،یبگ

 رو زده بودن همشون دماغشون شکسته و لبشون پاره شده بودن. گهیدبود، از بس هم

ازدواج کنه،  یاگهید کسهچیبا ه تونهی: ههه، اگر مرسانا باهام ازدواج نکنه نممرصاد

 مرسانا رو. کنمیباالخره مال خودم م ن؛یتو گوشتون فرو کن نویا

مرصاد رو زدم،  خوردیتا م یرزم یهاکیشدم، با تکن یعصبان گهیحرفش منم د نیا با

 نیا ،یکشیمن شاخ وشونه م یبرا یهست یک ی. من: فکر کردکشمتیپسره نفهم م

برو بکن  ینکرد یهر غلط شم،یزن تو نم وقتچیرو تو هم تو گوشت فرو کن، من ه

 احمق.

اون موقع مثل  یکه باهات ازدواج کنم ول یوفتیکه به پام ب نمی،بی: اون روز رو ممرصاد

 .زنمتیسگ م

 نیتر از ااحمق ،یرو بکن یکار  نیچن یباطل، پسر خاله عمرا بتون الیخ ی: زهمن

 بچه ننه. ییحرفا

داداش مهربون، اون شب  هیرفت، حاال من موندم و چند تا دوست مهربون و  مرصاد

کرد، کالرک هم  یخداحافظ ناراحت و بغ کرده ازم ایدیهممون زهر شد، ل یبرا

 . شدیدلم براشون تنگ م کا،یاونا همون شب رفتن آمر  طور،نیهم

*** 

که اخالق گندمو تو اداره  یو من غرق کار شده بودم، طور  گذشتنیم یجور نیهم روزها

تو اداره بود، مثل گرگه زخم خورده  یهم از من بدتر وقت ایتحمل کنن، ارم تونستنینم

قدر که چه دمیدیم میکه با هم بود یتیتو چند تا مامور  کرد،یا مبود و همش دعو
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به کارام  شتریباهامون هست ب تایتو مامور  ایارم یقتکارشو دوست داره، منم از و

 یول میخندیاوقات م یگاه م؛یمتنفرم، دو تا مغرور به هم افتاد یکار یمشغولم، از ب

 هیام خوبم، با بقبه هم، فقط با خانواده میکنینم یسالم سرسر  هی یاوقات حت یبعض

 یتهران ایمغرور شدم، ارم ربه ظاه یکه عاشق آقا دمیفهم ای. تازگکنمیاحساس غرور م

 دیبهم بدن، با یتیهر مامور  دوننیکه االن همه م یباهاشم، طور  تامیتو مامور  شهیهم

 تر.م محکماز سنگ ه دیاز سنگ، شا میهم توش باشه، هر دومون شد یتهران یآقا

 تونهیهر کار دلش بخواد م دونمیهنوز ورده گوشمه، م یمرصاد تو شهرباز  یحرفا

 نهیا ترسونهیکه منو م یز یپا پس بکشه، تنها چ یکه از کار  ستین یانجام بده، پسر 

دختر، اسمشو گذاشتن  هیاومد،  ایمهسا به دن ی. بچهنمیرو بب ایارم گهیکه نتونم د

بغلم  پرهیم ایدن ننیبیمنه، هر وقتم منو م یایدختر دن نیا گهیم شهیمهسا هم ا،یدن

عاشقشم دختر مامانشه  نم؟یبب یبزار  ندرالیبرام کارتون س شهیخاله جون م گهیو م

 . گهید

همسرش  یکمرش از دور  دمیباباجونم هنوز زنده است، د یفوت شد ول جونممامان

و مجنون چون واقعا هم  یلیل ایعاشق و معشوق  گفتمیخم شده، من بهشون م

 یشوک عصب هیجون فوت شده، روز اول مامان شهیبودن، هنوز باورم نم یجور نیهم

بهم وارد شد، پوف باز دوباره زخم معده شدم، خودمو رسوندم به داروخانه و از همون 

برام عادت شده،  گهیبدون آب قورتش دادم، د دم،یکرده خر  زیکه دکتر برام تجو یقرص

اومد خودمو رسوندم  غیج یصدا هیکوه.  میبر  ایو ارم نایخانوادمون و مهسا اقراره با 

تا  چندرفتم جلوتر  کنن،یم نشونیدختر رو به زور سوار ماش هیدو تا پسر دارن  دمید

چند تا از  کرد،یم هیضربه به پسره زدم که دختره رو ول کرد، دختره فقط گر 

 هیپسرا رو به هم دستبند زدم و رفتم و دست  کیمناستیو ژ  یرزم یهاکیتکن

تر شده بود، خراب یلیجا بود زدمشون، حالم خکه اون یالهیبرداشتم، م گمیدستبند د
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آورد داد دستم رو به دختره گفتم: نگران نباش  فمویبده؛ آروم ک فمویبه دختره گفتم ک

 رویگفتم ن ما،یدر آوردم زنگ زدم به س موی. گوشسمیمن پل یدفعه شانس آورد نیا

اومد کنارمو  مایرو ببرن، اونام اومدن و پسرا رو با دستبنداشون بردن. س نایبفرستن تا ا

 مرسانا؟ ا گه حالت بده خودم ببرمت خونتون؟ یگفت: خوب

 گلم. شمیممنون م ی: اگه ببر من

 سوار بشو ببرمت. ای: خواهش گلم، بمایس

 دم؛یاتاقم گرفتم خواب تشکر کردم و رفتم مایاز س م،یدیرس یشدم وقت نیماش سوار

شوره تو راه همش دل میکوه شد یراه ناینمازمو خوندمو با مامان ا شهیصبح مثل هم

امروز، روز برنده شدنه مرصاده،  گفتیبهم م یحس هیشده بود،  شتریداشتم، ترسم ب

 یشنود هم متصل کردم که حت هیبه خودم وصل کردم و  ابیرد هیخاطر  نیپس به هم

کجا  دونمیخوب م سمیپل یکنن، ناسالمت داشیپ توننیهم بندازن روم نم نیبذره

 دهیند یخوب، تا به حال انقدر مرصاد رو جد دمیرو روشن کردم ترس ابیبزارمشون، رد

 نیولا میدیرس یوقت کنه،یم بمونیداره تعق یکی کردمیبودم، تو راه همش حس م

 .نایجا دورتر از مامانم ا هیبردمشون  رو گرفتم و اریو ارم اریکه کردم دست مه یکار 

 من امروز استرس دارم. یول ایآقا ارم نی: ببخش داداش، ببخشمن

 شده؟ ی: چرا؟ مگه چاریمه

 کردم که... اینگاه به ارم هی

 مگه نه مرسانا؟! کنه،یم بمونیداره تعق یکی یدی: پس تو هم فهمایارم

گفتم به خودم  ایها، آروم در گوش ارمبچه نینیحسش کردم، بب دونمی: آره، ممن

 .یر یردشونو بگ دنمیباشه اگه دزد ادتیو شنود وصل کردم؛  ابیرد
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 ؟یهدفشون باش دیچرا تو با ی: باشه، ولایارم

گفت،  یبا مرصاد دعوا کردم چ یتو شهرباز  یوقت ادتونهی دیبا ا،ی، ارمداداش اری: مهمن

حس  جورنیمن. البته من ا دنیبا دزد شه؛یروع ماش از امروز شبرنامه کنمیمن فکر م

 .شهیدلم برات تنگ م ارمیمه یداداش کنم،یم

 یلیخ کنمیحس م یچرا ول دونمیفاصله گرفتم و خودمو به مامانم رسوندم، نم ازشون

وقته از مادر و پدرم دور شدم، مامانم و بابام رو تو بغلم فشردم و گفتم: دوستون دارم، 

که  ییزایپدرم انگار به چ یشما. اونام به روم لبخند زدن ول نییایمادر و پدر دن نیبهتر 

نشه، ظهر شد داشتم با  طورنیا دوارمیگفته بودم شک کرده بود. ام اریمن به مه

 بهم گفت: خاله جون. ایکه دن کردمیم یباز  ایمهسا و دخترش دن

 : بله عشق خاله.من

 دوست دارم. یلی: خاله جون خایدن

 : خوب منم عاشقتم خاله.من

باهاش ازش فاصله گرفتم برم لبه  کردمیم یکه باز  یجور نیبغلم چلوندمش، هم تو

 هیپسره با  هی دمیروم افتاد، باترس برگشتم و نگاه کردم، د هیسا هیچشمه آب بخورم 

شد؛  ریبکشم زد تو دهنم که خون سراز  غیج هیتا خواستم  کنه،یلبخند داره نگاهم م

نداره، از  دهیفا دمیزدم د یچند تا حرکت رزم ن،یدهنمو تف کردم رو زم یتو یخونا

 غیج هی رهیدهنمو با دستمال آلوده بگ یاستفاده کردم، تا خواست جلو گمید یحرکتا

 شدم. هوشیزدم و بعد ب

 

 ایارم
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 غیج یکه صدا میکردیها رو کباب مجوجه میمرسانا بود، داشت یرحرفایدرگ فکرم

 هی دمید میبه سمت چشمه رفت عیزده سر وحشت اریمنو مه د،یبه گوشم رس یمانند

تا خواستم بهش برسم اون زودتر، از  بره،یبا خودش م هوشیپسره داره مرسانا رو ب

 عیآخه عاشق مرسانام، سر  دم،یشکستن قلبمو شن یون رفت؛ صدا هیبا  جانیا

بود، احتمال صددرصد مال مرسانا  نیبرگشتم کنار چشمه چند قطره خون رو زم

 یزده بهم نگاه کرد و گفت: خواهرم چوحشت ارینبخشتشون. مه یهست، خدا اله

 شد؟ کجاست؟

 .نیحاال بب رسمی: اِ داداش آروم باش، بردنش نامردا حسابشون رو ممن

 .استیخواهر دن نیکن، اون بهتر  داشی: داداش توروخدا پاریمه

 .میرسیهم م : حتما و حسابشون رو بامن

خودش تو اداره  یزنگ زدم اداره و گزارش ربوده شدن مرسانا رو دادم، مرسانا برا عیسر 

اون  یسروان اداره بود با اون هوش و ذکاوتش، هر کس نینبود، بهتر  یز یکم چ

االن کرج بودن،  قایدق اب،یمتصل شدم به رد میبا گوش عیسر  کرد؛یم نیروتحس

شده بودن، اه،  ابیانگار متوجه رد م،که گمشون کرد رفتنیداشتن به سمت شمال م

 گهید یکینکردن، پس به اون  دایرو که هنوز پ گهید ابیاومد آهان دو تا رد ادمی یراست

همون  ایشمال، زنگ زدم به بابام  رنیدرست بود؛ دارن م قاحدسمیمتصل شدم، دق

 ؟یدار  یبعد سه تا بوق برداشت: سالم پسرم کار  ر،یام

 زحمتیحتما تا االن مرسانا شنود رو روشن کرده، ب دن،ی: سالم بابا، مرسانا رو دزدمن

 ادارتون. میایهم م اریبهش منو مه نیوصل بش
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 .شمیتا اون موقع منم وصل م نیای: بله پسرم، زودتر بریباباام

 : ممنون خداحافظ.من

 باهام اومد. ارمیقطع کردم مه ویگوش

 ؟یبابات گفت داداش به مامان و اری: مهمن

قلمو  دن،یتک خواهر منو دزد دن،ی: اره داداش، گفتم تک دخترشون رو دزداریمه

 .خوامیم گمویمن قل د دن،یدزد

 .میکنیم داشونینکن توکل به خدا پ هیگر  کنه،ینم هی: پسر، مرد که گر من

 .میفقط گاز بده زودتر برس دونم،ی: ماریمه

 .میرسی: باشه داداش، حرص نخور ممن

 خودمو رسوندم به اتاقش. یهول هولک دمیرس یوقت رفتم،یاداره بابام تخته گاز م تا

 : سالم بابا. من

 .نینیبش نیایخوبم، ب ی: سالم پسراریباباام

 نشد؟ رتونیدستگ یچی: بابا از اون موقع از شنود همن

که پشت ماجراست همون حامد فرهمنده که  یکس کهنی: چرا شد، مثل اریباباام

حامد فرهمند همون پسرخاله  نیندون دیشا یهنوزم همونه ول ده،یدزدیا رو مدختر 

 .میدونستینم شویاسم اصل یمرسانا مرصاده، بهتون گفتم اسم مستعارش حامده ول

 .کشمشی: اون مرصاد کثافت رو خودم ماریمه

 آروم باش. ارجانی: مهمن
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 یخصوص میقصد تجاوز به حر  شی: چرا آروم باشم، اون کثافت چند سال پاریمه

 .زارمیاش نمخواهرم رو داشت به وهللا زنده

! عمرا اگه بزارم خواستهیمن رو م یمرسانا دیتر؟ اون کثافت پلداغون نیخدا از ا یوا

کرده!  وونمیخدا صداش د یالدنگ، وا ناموسیبره، ب نییآب خوش از گلوش پا هی

 مرسانام. یصدا

 ؟یتو حامد فرهمند یعنی: مر، مرصاد تو، مرسانا

نگاه کن صورت قشنگتو زدن زشتش  نهی! تو آیترسی: هاهاها، چته؟ چرا ممرصاد

 !یکن یمن دلبر  یتا برا یباش دخوشگلیکردن، من صورت زشت دوست ندارم، با

 و مادر. خواهریب ندازمی: تفم تو روت نممرسانا

 ومادرم، حاال بگو چرا؟! خواهری: درسته، اوهوم من بمرصاد

 .گمی: نممرسانا

 رم؟یدوباره به باد کتکت بگ ای یگی: ممرصاد

 .گمی: نممرسانا

 میبچه پرورشگاه هیمن  ستم،یمن پسرخاله تو ن نهیا لشیدل ی: خوب نگو، ولمرصاد

 از تک تکتون، ههه. رمیانتقام بگ خوامیکه م

اداشو در »ههه.  یر یتک تکمون بگ انتقام از یخوایکه م میکرد کارتی: مگه چمرسانا

 «آورد

 بزن. جانیتن لشو ا نیا ای! بدی: وحمرصاد

 : چشم قربان، حتما.دیوح
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زدن  یصدا م،یکن داشونیکن زودتر پ یکار  هی ایدوست نداشتم گوش بدم، خدا گهید

 یلیخب معلومه مرسانا خ ومد،یازش در ن ییصدا چیاما ه اومد،یکتک زدن مرسانا م

 .نهیسر و سنگ

 کنم. فیبرات تعر  ادیمرد؟بدم نم یجور جونت چهمامان یبدون یخوای: ممرصاد

 !؟یجونو به قتل رسوندباتعجب: تو! تو مامان مرسانا

تو رو  کرد،یم یدار من به قتل رسوندم، چرا؟چون از تو طرف ی: درست حدس زدمرصاد

کردم؟ بزار  کارشیچ یدونیم زد،یم نهیاسم تو رو به س شهیهم خواست،یم ترشیب

سم! اگه تو هم به  ختم،یر  انوریآره س ختم،یکنم، اهووم تو غذاش سم ر  فیبرات تعر 

 .وندخترخاله ج نهیجزات هم یهم پا ند

 .ادی: اه، چندش هنوزم ازت خوشم نممرسانا

که اشکان اومد:  رفتمیدوست نداشتم گوش بدم، تو راهرو داشتم راه م نیاز ا ترشیب

 .میکرد داشیسرگرد پ

 م؟یوفتی: خوب کجاست؟ بگو که راه بمن

 هستن. ایبه در  کینزد الیو نیاشکان: قربان سروان بزرگمهر االن تو ا سروان

! هیجون مرسانا هست، هه چه آدم خر مامان یالیهمون و دمیکه دقت کردم د خوب

 الیبه و دنیتا رس رونیب میاز اداره زد اریو مه بانیپشت یرویرفتم با چند تا ن یتند

 جانیهم کردمیخدا خدا م میدیتا رس د،یحدودا شش هفت ساعت طول کش

 .میکن رشونیدستگ

 آماده باشن. روهای: همه نمن
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 داشونیپ یروگشتند ول الیهاکل وبچه میو در رو بازکرد، آروم آروم راه رفت دیپر  اشکان

 دم،یشن یداز رانیت یکه صدا یخودمو رسوندم به انبار  عیسر  ،ینکردن. آهان انبار 

مرسانام رو بردن، تا رفتم دنبالشون فرارکردن،  دادیداد و ب یخودمو رسوندم. ا عیسر 

آدما  جورنیا یخورده بود، ههه برا ریبه کتفش ت دبو دیاون پسره که اسمش وح

نامزد  م،یکرد ری! پسره رو دستگشنیولو م نیرو زم یجور نیا ریت هیمتاسفم که با 

 به بازوش خورده بود. ریت هیهم  یپناه مایاشکان همون سروان س

 

 مرسانا

 

حمله کنن،  هیحمله کردند، خخ انگار جنگ جهان جانیبه ا دمیفهم یرانداز یت یصدا با

فرار کنن که  جانیاز ا خواستنیم دیحاال وللش. مرصاد دستمو محکم گرفت و با وح

که  کردیم یرانداز یت یجور نی. مرصاد همنیجا ولوشد رو زمخورد؛ همون ریت دیوح

شاءلله خدا بهش صبر بده تا خوب بشه ان ازوشالبته به دستش، ب ما،یخورد به س

کشون کشون بردم سوار ون کردن، داخلشو نگاه کردم چهار تا  یجور نیزخمش، هم

مرصاد، اسمش  یاز همون خدمتکارا گهید یکیدختر دست و پاهاشون رو بسته بودن، 

 وکنارم  قایبود دست و پاهام رو بست؛ حواسمو پرت کردم که مرصاد اومد دق نیفرد

 کنن؟ دایتونستن ما رو پ یطور گفت: اونا چه

 .گهیکردن د دامی: به من چه! هر جور تونستن حتما پمن

خوشگل  ابیصحبت کردنم، خدا همه لباسامو گشت، دو تا رد نیخاک توسرم با ا یوا

 ن؟یچ نایرو به من گفت: ا داکردیپ
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 واال بوخودا. نیچ نای: من چه بدونم، امن

کردن، ههه چه خوش  داتیپ ابایرد نیا قیاز طر  دونمی: به من دروغ نگو، ممرصاد

 رسه،یبهت نم کسچیدست ه گمید فروشمت،یجا هم ماون ،یدب برمتیم الیخ

 هاهاها.

 .یبچه پرورشگاهلپ لپ خورد گه دانه دانه،  یپنبه دانه گه ندی: شتر در خواب بمن

 کسانیمحکم زد توصورت خوشگلم، البته بگما دماغ خوشگلمو باخاک  دهیتا کش دو

رمان  هیکه صبح  یطور  خواستیکرده از بس زدتم، حوصله نداشتم دلم خواب م

که داشتم شنود بود و خدا  یز یببندن به قاب عکسم، االن فقط و فقط تنها چ یمشک

باشن دارن ما رو  دهیشن دوارمیام شدم،ینکنه و گرنه بدبخت م دایاونو پ کردمیخدا م

مهتاب بود دخترخالم:  یصدام کرد انگار صدا یکیبودم؛  دهیخواب ،یدب فرستنیم

قدر چه نمیبب یبر  دیخانوم کوچولو، پاشو که با دهیخرس گرفته خواب نیپاشو ع

 .وهاهاهایما،  میبکن یو چه سود خرنتیم

 ادیداره سرم م ییچه بال ادیم ادمی یوقت یبو دکه بهم دادن ول یخوشگل یلیخ یلباسا

 ایههه خدا خره،یما رو م یک مینیبب میبود ستادهیاز لباسا بدم اومد، مثل مانکنا ا

افتاد که رفت در  یپسره جوون هیچشمم به  ییهویمردم رو نزار بدبخت بشن،  یجوونا

ورم لبخند زد و به من نگاه کرد،از اون هی وثید مرصادگوش مرصاد کثافت حرف زد که 

 نیخوایرو م هیخانوم فروخته شد، بق نیو رو به همه گفت ا شمیمهتاب اومد پ

جا بود، همون پسره جوون اون قایاتاق، دق هی. و دست منو گرفت و بردتو نیبخر 

 ه؟یبدم ک صیدرست تشخ تونستمینقاب زده بود، نم یصورتش برام آشنا بود ول

 یعنیدرستش کنم،  تونمینم دهیخراب کرد،یشنودم کار م شدیم یچخدا  یه

 نیا کرد،یبود، مهتابم بهم نگاه م هیتر از بقحد، لباس من با حجاب نیتا ا یآشفتگ
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به چه حال و روزم  نی. رو به مهتاب گفتم: خدا ازت نگذره ببکردیپسره هم نگاه م

 ن؟یآورد

 و تو! دونمیمن م ینرقص ،یآقا برقص نیا یبرا دی: زر مفت نزن، بامهتاب

 ا،ینداره خدا یخخخ چه با حال، اشکال ،یآورد، سه برادر خداورد یرونیآهنگ ا هی

 بعد اصال! یول رقصمیبار م هی نیهم ایبرقصم؟ خدا

خودم رو تکون دادم تا آهنگ تموم شد، بعد پسره به مهتاب گفت: مهتاب خانوم  یکم

 م.من کار دار  رونیب دیبر  شهیم

جونتون، نوش ن،یدیرو خر  شونینبود شما ا دحواسمی: اوه، بله ببخشمهتاب

 دار!خدانگه

داشتم نگاهش  یجور نیپسره آشناست، واال به خدا، هم یقدر صداخدا چه یوا

 اشکان! نم؟یبیم یخدا چ یکه نقابشو برداشت، وا کردمیم

 .نیکرد دامیممنون که پ یلیخ ؟یکنیم کاریچ جانی: اشکان تو امن

 یبر  ییجا ،یز یچ ،یدوست ایبدون مرد  نمتینب گمی: منو برادر خودت بدون، داشکان

 باز بشه مفهوم شد؟ جاهانیکه پات به ا

 مفهوم شد، اصال من کال مفهومم. یلی: بله خمن

هستم  یاوونهیکنم د کاریدست زدم رو دهنم که مزه خون رو حس کردم، خخخ چ با

 خودم. یبرا

 رو صورتت هست؟ یکبود یطور زدنت، هنوز جاچه ی: آبجاشکان
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انقدر منو زد و  ،نیمنو از دست مرصاد کثافت نجات بد نیشما نتونست ی: وقتمن

بود،  نیسنگ یلیالمصب دستش خ کنم،یکاراشو فراموش نم وقتچیکبودم کرد، ه

 نیمبه ه رمیگیجونمو، انتقام همه رو ازش مانتقام مامان رم،یگیانتقاممو ازش م

 .نیحاال بب کنم،یولش نم ایراحت

 رون؟یب یببر  جانیمنو از ا یخوایم یجور االن چه ،ییتنها ی: راستمن

 جانیتا ما کارمون ا ا،یدیدوستت ل شیپ برمتیم دمت،ی:خوب خره تو رو خر اشکان

 جا بمون.اون شهیتموم م

 .امیباهاتون ب خوامی: نوچ، منم ممن

 ؟یایب یخوایم یجور چه ،ی: خوب خره تو که آش و الشاشکان

 هر طور که شده، انقدرم بهم نگو خره! کنم،ی: کمکتون ممن

صورت درب ود  نیبا ا یموندیو گرنه رو دستشون م دمتی: خوب شد خر اشکان

 اغونت، خخخ.

 مانتو بهم بده. هیجان کمتر زر بزن و  ی: اشمن

 مانتو. هیو  رهاتیو ت اسلحه نمیا ریبگ ای: بله، باشکان

و اشکانم  دمیشن یرانداز یت یرو که الزم داشتم ازش گرفتم که صدا ییالیوسا همه

 . میگفت شروع شد بدو بر 

 .ستادهیاسلحه به دستش ا هیدر با  یمهتاب جلو دمید رون،یب میاز اتاق زد و

 .یبا ی: روز مرگته مرسانا، حال کن بامهتاب
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همون  هویدادم و اسلحه رو از دستش گرفتم،  چیکنه دستشو پ یرانداز یخواست ت تا

 منو بکشه؟!  خواستیم یباز اسباب هیبا  دمیموقع از خنده ترک

 .ینیرو بب دیطلوع خورش یفکر نکنم بتون یرو، ول تیباز اسباب ریبگ ای: بمن

بهش زدم و دستبند زدم به دستش و همراهم کشون کشون بردمش  گهیضربه د چند

شده بود، مهتاب رو بردم  یکی یرانداز یت یدخترا و صدا غیج یتو سالن صدا ،رونیب

 انجام بده خخخ. یکار  تونهینم گهیگذاشتم، درم قفل کردم؛ حاال د سیپل نیتوماش

دلم براش تنگ شده بود،  نمشیبیدوباره م شهیروم بود، باورم نمدرست روبه ایارم

 من!  ی: مرسانام!مرساناگفتیم یتو بغلش، اونم ه دمیپر  یاصال حواسم نبود چه جور 

 دونستمیم گهیهستم از بغلش دل کندم و االن د یتیباشم تو چه موقع دهیفهم عیسر 

همه  هوشمیمن ب کردیاون فکر م یفرار کنه، احمق وقت خوادیمرصاد از کجا م

واقعا هم اون بفهمه،  یز یاون چ کهنیرو که داشت ازش گرفته بودم، بدون ا یاطالعات

 یقرار بده؛ لطفا مرصادم شفا بده اله تیوخدا خران را هم در اول یخره، ه یلیخ

 .نیآم

 و گرنه خونت حالله. سای! مرصاد واستی: امن

 جوجه خانوم! یبکن یتونینم یغلط چی: همرصاد

 ... ینداره ول ی: اشکالمن

بارم خطا نرفته بود،  هی یبود تا حاال حت یعال میر یگکردم سمتش، نشونه قیدق صورتمو

زدم خورد  گمید ریت هیپاش و  یعنی خواستمیکه م ییجاهمون قایزدم خورد دق ریت هی

سرشو تو  یخودمو رسوندم بهش و موها عی. سر نیخورد زم ولیا گش،ید یبه اون پا

 یبه کس یهر وقت اطالعات ،یدستم گرفتم بلندش کردم و گفتم: هه بچه پرورشگاه
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کل  یفهمیزندان اون موقع م یبر  یاتاقت رو چک کن، دوما وقت ینایاول دورب یدیم

 !یچ یعنیزدن با من 

 بفهم مرسانا. نویا یستین یچی: تو همرصاد

کردم و گفتم:خوب خره تو  یتو کتفش خال ریت هیدستم محکم کوبوندم تو دهنش و  با

کرد که  کیشل هیبودم به سمتم گرفت و  دهیاسلحشو که ند ییهوی. یستین یچیهم ه

و  دمیاسلحه رو از دستش کش دم،یفرا بنفشم همراهش کش غیج هیخورد به دستم، 

 .ردمشورتر، بعد کشون کشون بانداختم سه متر اون

بزنه  گهیحرفه د هیاگه  دونستیگفتم نه اون، خوب م یز ینه من چ گهید

پست و  یآدما نیهمچ یواقعا متاسفم برا نه،یکاراشو بب یجزا ایاون دن فرستمشیم

واقعا از ته دل متاسفم  کشن،یکه فقط زور وبازوشون رو به رخ ما دخترا م یدیپل

 ههه. ه،یالکاتببا کرام ابتمرصاد و گرنه حس نمتینب وقتچیه گهید دوارمیام

به سمت  میراه افتاد ایکنار خواهرجونش نشوندمش و با ارم قایدق نیتو ماش بردمش

همون حامد  ایمرصاد  هیر یکه باهامون تو دستگ میدازشون تشکر کر  ،یدب یاداره آگاه

بودم به خاطر دستم،  یبستر  مارستانیدو سه روز تو ب کیفرهمند کمک کردند، نزد

 م،یپالس یعنیکه  ییاز اون بودا ما؛یبود یعنی یگهم م،یبود ایدیروزم خونه مامان ل کی

ها رو، کالرک هنوزم که هنوزه هم آشنا کردم بچه لزیخونشون، با داداشش استا میچتر 

عمرا ببخشمش،  ایخود کالرک معذرت بخواد  ای گفتیاونم م لز،یقهر بود با استا

که از  یمدت نیتو ا ،رو کرده میمامان یقدر دلم هواهم، چه جانیا هیواقعاخنده بازار 

 شده. تنگ ارمیمه یاتاقم، برا یبابام، برا یخونه دور بودم دلم برا

 کراستیو  رانیا میفرصت خودمون رو رسوند نیو با اول میگرفت مایهواپ طیتا بل چند

پرونده دو ساله و  نیازمون تشکر کرد که به ا یسرهنگ احد یاداره، جناب آقا میرفت
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گرفتم و شدم جناب سرگرد مرسانا  شتریدرجه ب هیشد،  ریو ختم بخ میداد انیپا مهین

به حالش  خوش ،یتهران ایهم شد سرهنگ ارم ایجونم و ارممامان یبزرگمهر، آخ جونم

 درجه از من باالتره. هی شهیهم

 ییدایرو با کل اطیخخخخ، در ح کنمیحرکت م یاالن دارم به سمت خانه پدر  نیهم

 هی یآب یو رز بودم، رزها یمن عاشق گل محمد اط،یکه داشتم باز کردم رفتم داخل ح

درختم دو تا توت و  گه،یطرف د هی یگل محمد اط،یطرف ح هیطرف، رز قرمز رونده 

دارم و دو تا گل  خیهفتا گل  اهم،یو گ لمن خودم عاشق گ اط،یتو ح میزردآلو داشت

اصال من عاشق گالمم، از در  وسف،یو حسن  یاشک عروس و سه تا هم گل قاشق

پامو رو تخم  خونه که وارد شدم گفتم: سالم سالم من اومدم خوش اومدم، صفا آوردم،

 خره گذاشتم، مامان بابام عشقه منن. اریچشم مه

نبود  ادمیچرا  یکردم، وا ییسالم بلند باال هیخفه خون گرفتم و  دمیسالن که رس به

زدم اتاقم،  میج عیکردم سر  یامشب خونمون دعوتن، عجب غلط یتهران یخانواده آقا

 دمیزدم، موهامم گذاشتم باز بمونن، د ملیخط چشم و رژ و ر  هیلباسامو عوض کردم 

 .بافتمرفت بستمشون و  ترنییاز باسنم پا

اومد  ارمیسالم کردم همشون با خنده جوابمو دادن، مه هیداخل سالن دوباره  رفتم

 داداشتم مثل خودت خره. یفکر کرد یکنارم و گفت: از بس خر 

 !ادبیب هی:اِ داداشمن

 ؟یشدتا حاال تو با ادب  ی: از کاریمه

 که سرگرد سوم شدم! یی: از همون جامن

 : واقعا؟اریمه
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 : بله با اجازه بزرگترا.من

 زیم یحال بودم، رفتم آشپزخونه و به مامانم کمک کردم تا شام رو، روخوش یلیخ

 گفتن. کیتبر  ایگفتن و بعد به ارم کیغذا رو خوردن همه بهم تبر  یوقت م،ینیبچ

 

 هفته بعد هی

 

فردا شب آخ  یعنیدوشنبه،  شهیزدم، آخه عروس ماحرفیهفته فقط با س هی نیا تو

 یکنن، وقت زیتا ابروهامو برام تم شگاهیرفتن؛ امروز رفتم آرا شونمیعروس دیجون، خر 

 یعنی مایاصال حال وحوصله نداشتم. من و خواهر س دمیبرگشتم نمازمو خوندمو خواب

 یتا نوبتمون بشه دلقک باز  شگاهیو آرات شگاه،یاآر  میاز صبح رفت م،یسما ساقدوش بود

برامون مدل بشو، صورت  ایب یخوایبهم گفت: دخترم م شگریخانومه آرا م؛یدر آورد

 .ادیروش بزنم قشنگ در م یهر مدل ،یدار  یگرد و ناز 

 . کشتمیگفتم: نوچ، داداشم بفهمه م منم

نگاه  هیکارش تموم شد  ینگاه کنم، وقت نهیکرد نزاشت خودمو تو آ شمیناراحت آرا اونم

! سما هم میجد جد جد پدربزرگ، جدم من چه خوشگل ایکردم، با خودم گفتم:  نهیتو آ

اونم خوشگل شده بود  م،یشد یمیبود؛ زود با هم صم یکرد، سما دختره خوب شیآرا

لباس  هینصفشونم تو سرم درست کرده بود و  م،موهام نصفشون باز افتاده رو شون

خوشگل شده بودم.  یلیزانوهام بود، خ یتا رو ینفت یل رنگ آبخوشگ یلیدکلته خ

آخه اون دو تا هم ساقدوش بودن خخ، ساقدوش داماد  ان،یهم ب ایو ارم اریقرار بود مه

منم  هیبرن آتل دیعروس خانومم با نیاومدن دنبالمون، ا دمیفهم میگوش یخخ، با صدا
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کنه اال خودم  فیاز داداشم تعر  یواال ک په،یتخوش اریو مه ایهمراهش با سما و ارم

 هیبعد از گرفتن عکس  میبهمون گفت انجام داد لمبرداریرو که ف یبوخودا. هر حرکت

خوشگل  یلیواال خ م،یخودم انداخت یهم تو گوش ابایو ارم اریعکس سه نفره من و مه

جا رو اون یکه عروس میباغ شد یامشب خخخ، راه یلیخ ا،نخورمشیشده بود ارم

 میسر جاشون نشوند میعروس خانوم و آقا دوماد رو برد کهنیکرده بودن، بعد از ا برگزار

 دونمیاز بس که هوا گرم شده بود، نم خوردمیو هم بزن و برقص داشتن، من آب م

رقص دادن  شنهادیبهم پ نتا اال یچهل نفر  یس هیحال داد، فکر کنم حدودا  یچرا ول

بهش  یادیز  یهم مثل من بود، دخترا ایمرو قبول نکردم، ار  کدومشونچیاما ه

البته بگما داداش منم کم خاطرخواه  کرد،یاما اون قبول نم دادنیرقص م شنهادیپ

 .کردیقبول نم یول دادنینداشتا، همش درخواست رقص بهش م

 .یشربت بخور  یسیوا یجور نیا دهیبه خداحال نم میمرساناجون برقص میبر  ای: بسما

 با ما دو تا برق...  ادیم ی: خوب کمن

 .میبر  نیایحرفمو قطع کرد و گفت: ب اریمه

تو تموم  ها،زنهیداداش خل منم مشکوک م نیبا سما، ا ارمیبودم، مه ایبا ارم من

االنم زرت و زرت داره  کرد،یهمش به سما نگاه م میعکس انداخت هیکه تو آتل یمدت

دختر  یجور نیبا سما داره که ا یباز چه سر و سر  دونهیخدا م کنه،یسما رو نگاه م

 دمیرقصیم ایخخ. داشتم با ارم ندهیداداش آو زن شمدادا الیخیمردم کبود شده... ب

که دم  ضمیقلب مر  نیخدا کنه رسوا نشم امشب با ا شد،یم ترشیتپش قلبم ب یه

خوشگل  کیچند تا تکن هی شه،یم ترشیتپشش ب نهیبیرو م ایهر وقت ارم قهیبه دق

 ارنشستهیگرفته پدر سوخته، با مه ادی ایهم تازگ ایرقص تانگوم رفتم که ارم یبرا

خودمو رسوندم به داخل درختا،  عیآهنگ تموم شد سر  یشده، واال وقت یرقصش عال
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گم بشم  دمیترسیبود باغشون انقدر درخت داشت، م یکه تو باغ عروس نیبا ا

حالم بد شد اومدم  دیگفتم: ببخش .استیافتاد روم، فکر کردم ارم هیسا هی یناگهان

 حالم بهتر بشه. کمیقدم بزنم،  یکم جانیا

 قربونت برم. یقدر ملوستو چه زمیعز  یاومد: وا ایغیت غیت نیپسره از ا هی یصدا یهوی

 چوندمیبه درخت تا خواست دست از پا خطا کنه زدم تو گوشش، دستشو پ چسبوندم

 نه من. داکنیمثه خودتو پ یکیرو بهش گفتم: بچه جون برو  نیپاش خورد زم ریزدم ز 

حاله گفتم: مامان خوش یلیخ دمیجا دور شدم، خودمو رسوندم به مامانم داز اون و

 شده؟ یجون چ

 شده؟ یچ ی: دخترم اگه بدونمامان

 وا. نیگینم یچیشده زهرم آب شد ه ی: خوب بگوچمن

 کردن، خخخ. یرو خواستگار  امشب تو ینفر  11 هی: فکر کنم حدودا مامان

 بدم من شوهر ندوست. لیادامه تحص خوامی: وا مامان! من ممن

 رو کن. یدار  یاگهید یها رفتار نکن، درستم پارسال تموم شده، بهونهبچه نی: عمامان

 کنم! یارعروسیزمان با مههم خوامی: اوم، ممن

 !؟یکردم، جوش زد دایپ ویکی ارمیمه ی: برامامان

 .کنمیاصال وللش من شوهر نم ی: وا مامان! تو که فکر همه جاشو کردمن

بودم  15من  شه،یدختر م ریمن پ یداره برا ن،یحاال بب دمیمن شوهرت م ی: ولمامان

 .کنهیم خوامینم خوامیمن نم یبرا نیآوردم، حاال ا ایشماها رو به دن

 .گنیبه درخت م نینکن، بعدشم ا تمی: مامان خوشگلم توروخدا اذمن
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 .گهی: خوب دختره قشنگم درختم کرم داره دمامان

 .نیمطرح نکن جانیبعد، فعال موضوع رو ا یبابا، باشه برا ی: امن

 : باشه.مامان

رو  ییکادوها شد، همه کادوهاشون رو بردن دادن عروس و داماد، منم همون کادو موقع

 کرده دادم بهشون. چیوپبودم کاد دهیطال براشون خر  سیسرو هیکه شمال بودم 

 من و اشکان. میخودت جبران کن یشاءلله عروس: واقعا ممنونم گلم، انمایس

هم  یاتیمسئول هیما هم در قبال دوستمون  ییشما دوست ما ،ی: نه بابا چه لطفمن

 .میدار 

 خانوم بزرگمهر. میدر هر حال ممنون ی: ولاشکان

 ن؟یکنیبازش نم ی: خواهش، ولمن

بهت قول  نویا کنمیکه باز م ییکادو نیه، هر وقت رفتم خونه خودم، اول: االن نمایس

 .دمیم

 خونه خودت آق دوماد خوردتت. ینده، تا برس ی: قول الکمن

 به خانومم؟ یگفت یکه اشکان بهم گفت: چ شدیم دیسرخ وسف یه مایس

 .نهیر یش قتینگفتم بعدشم حق یز ی: من چمن

و  سادمیوا اریکنار مه قای، دقکردم یزدم و ازشون خداحافظ مایچشمک به س هی و

 دردشو کنترل کنم. تونمینم شه،یم دیتپش قلبم داره شد یگفتم: داداش

 .اریآب ب وانیل هیبدو برو  ایزده: ارموحشت اریمه



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mahsaaaخداوند |  هین هدرما

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

89 

 

داد خوردم  اریگذشت آب رو آورد، مه یاقهیدو دق هی اره،یوچرا رفت آب ب چونیب ایارم

بردم  عیبا آب خوردن خوب نشدم سر  دیکه د اریمه شد،یم ترشینفسم ب یتنگ یه

فکر نکن، فقط نفس  یچیجون نفس بکش به ه یو بهم گفت: آبج نیداخل ماش

گفت: باز  اومدیبه نظر م دهیار که ترسیچند تا سرفه کردم حالم جا اومد؛ مه هیبکش 

 ؟ینفس و تپش قلب گرفت یدوباره تنگ

نفس  یتنگ یادفعه هیکه گفتم: آره  کردیمتعجب زده نگاهم م یجور نیهم هم ایارم

 طشیبمونم مح تونمینم گهید جانیببرم خونه، ا ایب یداداش زحمتیکردم، ب دایپ

 خفه کننده است برام. یلیخ

 .امیمن باش تا ب یمواظب خواهرکوچولو قهیجان چند دق ای: ارماریمه

 مراقبم نگران نباش. ار،ی: باشه مهایارم

 : ازت ممنونم.اریمه

 شده؟ یز یگفتم: چ کنهینگاهم م یداره سوال ایارم دمیرفت، د و

 ؟یر یگینفس م ی: نه، فقط چرا تپش قلب و تنگایارم

 : چون قلبم ناراحته.من

 ؟یجور نیچند وقته ا دونستمیمن نم ،ی: واایارم

 : هشت ساله!من

 : واقعا؟ایارم

 شده؟ ی: آره، چرا مگه چمن

 !یجور نی: همایارم
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بردارم تا با دستمال مرطوب صورتمو پاک کنم که نگاهم رفت سمت  فمویک خواستمیم

عالم  هیکه تو  نیدونه سرفه کردم مثل ا هی کنه،یداره نگاهم م یجور نیهم دمید ا،یارم

 !یخوشگل شد یلی: امشب خای. ارمکردیم ریس یاگهید

 «.ممنون» : با خجالتمن

 .یخوب بخواب ر،ی: شبت بخایارم

 .ری: ممنونم، شب شما هم بخمن

 .میکرد و به سمت خونه حرکت کرد یخداحافظ ایشد ،از ارم نیاومد و سوار ماش اریمه

 تو؟ امیب تونمیعاقالنه در زد خخ، و گفت: م یلیخ اریاتاقم بودم که مه تو

 داخل. دییبفرما ن،یتونی: بله ممن

 جور درددله! هی م؟یحرف بزن گهیدبا هم شهیم ی: خواهر اریمه

 yes: من

ورم همکارته، از اون مایسما خواهر س یدونیجور که مهمون گمی: خودم اول ماریمه

که، خوب  نهیبگم ا خوامیکه م یز یو چ یدونیم نمیا ه،یسما تو شرکت من منش

 .زهیواقعا چ یعنی زهیاووم چ نه،یبگم، ا یجور چه

 قل من. یگیم یچ نمیثل آدم حرف بزن بب: ممن

عاشقشم،  یعنیمن سما رو دوستش دارم،  گم،ی: مثل آدم؟ اه، آهان باشه ماریمه

 نه؟ ایمنو دوست داره  ینیبب یباهاش حرف بزن یبر  یتونیم

 !یانجام بد یکار  هی دیفقط تو هم برام با دم،ی: باشه برات انجامش ممن

 ؟ی: چه کار اریمه



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mahsaaaخداوند |  هین هدرما

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

! خوب حاال میبد یپالس بشن رو فرار  جانیهفته قراره ا نیکه ا ییدخواستگارای: بامن

تو  ایکه ارم یاز همون زمان قایعاشقم، دق یعنیبزار من بگم، منم مثل توام،  یداداش

 دونمیمنم دوستش دارم، حسشو نسبت به خودم نم کردیم یباهام همکار  تایمامور 

 من واقعا عاشقشم! یول هیچ

جالبه  ،یکردیهمه شجاعت خخخ، خوبه مثل من، من من نم نیبه ا ولی: ااریمه

 .میخواهر و برادر با هم عاشق شد

 .دمیزدم و بعدش گرفتم خواب ارحرفیهم با مه گهید کمی

 بابا یا ها،تهیبه خودت برس امشب مثال خواستگار  کمی: مرسانا مامانم

 مامان. یار رو کردم، وارو کردم اون ک کارنیخسته شدم از بس ا گه،ی: بسه دمن

 !رسنیاالن م یوقت دار  گهیساعته د کی: به هرحال مامانم

 خسته شدم. یلیهفته خ نی: به خدا امن

همشون رو  ،یاوردینره غول ن اریمردم با اون مه یها: خوبه خوبه، کم بال سر بچهمامان

 .یداد یفرار 

 : حقشونه.من

داد  امیکنم؟ پ کاریاشاره کردم چ اریسر تا پا، رو به مه دمیپوش یدفعه هم مشک نیا

 دفعه. نیا زیبرف بر  کمی: میبه گوش

 آوردم سر همه خواستگارام. ییهفته چه بال نیبراتون بگم تو ا نیبزار  پوف،

نمک، فلفل  شییتو چا یبود؛ دوم ییرضا شیلیفام ختم،یبرف ر  شییچا یرو تو یاول

در آوردم پسره فکر کرد  یاز بس خل مشنگ باز  ی؛ سومرادفر بود ختم،یو زردچوبه ر 
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سه ت اقورباغه انداختم رو  یبود؛ چهارم یمعلولم، به مامانش گفت برن احتشام

خوش  شیلیفام ش،ییتو چا زمیکرم بر  هکه امشب قرار  یبود؛ پنجم یدوستیپاهاش، عل

 شانس بود.

 خوادیبدم اومده که دلم م فونیآ یصدا نیهفته از ا نیتو ا یبه حد نگ،یز  نگیز 

کردم، سه تا داداش و دو  یپرسبشکونمش، از در که وارد شدن با همشون سالم احوال

آوردن شد، حاال موندم  یتاخواهر بودن، به نظرم واقعاخوش شانسن خخخ. موقع چا

 دیدونیخودتون م گهید زیهمون چ ایتوش، آهان گرفتم؛ قرص دل درد زمیبر  یچ

شون هر سه یکدوم داماده، برا دونستمیخخخ، چون نم رهیگیم ییهمش دستشو

اونا رو  زم؛یمامان و باباش نر  یبرا فهیگفتم ح ختم،یر  شمیخواهران گرام یبرا ختمیر 

همشون  یخوردن نبودن، بردم تو سالن برا یخودم اهل چا ی. مامان باباختمیهم ر 

 یختیر  یچ دهیتندتند اس م اریراحت شد؛ حاال مه المیهمشون خوردن خ یوقتدادم 

با هم پا شدن و  یگرام یبابا و مامان و خواهرا و داداشا دمید ییهویبه منم بگو، نگفتم 

بنده  یکجاست؟ حاال مامان بابا ییشودست نیبگ شهیم میخوایگفتن معذرت م

خخخخ، نشونشون داد،  ییشودست هیهمه آدم و  نیکنن با ا کاریمونده بودن چ

همشون خسته  یکیبعدش اون  ییرفت دستشو نیکردن، از بس اهمشون حمله 

 دار.خدانگه میخوایشدن و گفتن ممنون ما زن نم

رو روبه یسرخ مام یراحت رو مبل توسالن ولو شدم که با چشما الیرو بستم و با خ در

 شدم.

 ؟یشده مام یز ی: چمن

 !یکنیم کاریفردا شب رو چ نمیبب خوامی: نوچ، فقط ممامان

 : مگه فردا شبم خواستگار هست؟!من
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 .ستیبه تو ن یاز ین ارمیم یدفعه من خودم چا نیا یول ی: آره، درست حدس زدمامان

 .خوامی:آخه چند بار بگم من شوهر نممن

 .خوامی: خوب منم چند بار بگم زن نماریمه

که مامانم گفت اصال هر کار که  میبغ کرده نگاهشون کرد یباچشما اریمن هم مه هم

 .نیمنو نبر  یفردا شب آبرو یول نیبکن نیخوایم

 : بله.اریو مه من

 

 ایارم

 

حال خوش یلیخانواده بزرگمهر گذاشته بودن خ یبرا یکه مادرم قرار خواستگار  نیا از

که  ییبزنه، چون تا االن از خواستگارا امنهیدست رد به س دمیترسیم نیاز ا یبودم، ول

از  دیمنم ناکار کنه، واال با ترسمیسرشون آورده، م ییچه بال دونمیبراش اومده بودن م

 !دیدختر ترس نیل

 ؟یدی: پسرم چرا نخوابمادرم

حالم، خوابم خوش یلیاالن خ ن،یگذاشت ی: مامان واقعا ممنونم که قرار خواستگار من

 .برهینم

 تک پسرم. یبرا یخواستگار  میخودت رو آماده کن که بر  گهی: فردا دمادرم

 بخوابم. رمی: بازم ممنون، من ممن

 .میکار دار  ی: بخواب که فردا کلمادرم
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رفتن به اداره  یشدم نماز صبحمو خوندم، بعدش آماده شدم برا داریزود ب صبح

 .کنهیداره آب قند درست م مایس دمید دمیرس یوقت ،یآگاه

 .نیکنیآب قند درست م نیدار  یک ی! برایسروان پناه ری: سالم صبحتون بخمن

شده حالش خوب  تیمرسانا دختره مثهل م یبرا ر،ی: سالم صبح شما هم بخمایس

 .ستین

 دمینشسته، پرس یرو صندل حالیمرسانا ب دمیرفت، منم به دنبالش رفتم د و

که مونده بود رو انجام بدم. خوب  ییکه جواب سر باال داد، منم رفتم اتاقم کارا شدهیچ

 نییها باال و پابزارم، کامل شد؛ آخ جون، مثل بچه جانیپرونده رو هم ا نیا ن،یاز ا نمیا

 جانیا نیا یمرساناحالم گرفته شد، وا دنی! با دمونین میالبته بگم ع دم،یپر یم

قربان  دیسالم، ببخش ینگاهش کردم که هول شد و گفت: وا یسوال کنه؟یم کاریچ

 به خدا! نیدیدر زدم شما نفهم

 ؟یخوایم یچ نمینداره، حاال بگو بب ی: اشکالمن

 ها رو بدم به شما کاملن.پرونده نیگفتن ا یسرهنگ احد زه،ی: چمرسانا

 .نشونی: ممنون که واسم آوردمن

 .کنمی: خواهش ممرسانا

 .دینیبره بهش گفتم: لطفا بش تاخواست

 ن؟یدار  ی: ممنون، کار مرسانا

 چرا صبح حالتون خوب نبود؟ نیبگ شهی: ممن

 ن؟یگینم یشکی: اگه بهتون بگم به هنامرسا
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 .نیمطمئن باش گم،ی: نه نممن

 : ممنون.مرسانا

 چته؟ یو مثل آدم بگ یانقدر ممنون ممنون نکن شهی: ممن

 خوب. زننیها مثل آدم حرف نمام، فرشته: اوم، آخه من فرشتهمرسانا

 حاال بگو. گهید ،ی: خوبه فرشته هم شدمن

منم از بس گفتم  اومد،یهفته هر شب برام خواستگار م نیا یول دای: ببخشمن

 ییبال هی اومدیم یحوصله ندارم؛ هر ک گهید ده،یرس جامنیبه ا گهید خوامینم

 یچا خوادیمامانم م ارم،یب یکی نیبال سر ا تونمیامشب نم یول آوردم،یسرشون م

 باشن! ییشودست قهیدقتا هر دم به  شونییاداخل چ زمینزاره من از اون قرصا بر  ارهیب

 ؟یکنیم تیخواستگار انقدر خودتو اذ هیتو به خاطر  یعنی: من

 که بهشون بگم. تونمیرو دوست دارم، نم یاگهی: خوب من کسِ دمرسانا

 رو دوست داره. گهید یکیمن  یخدا، مرسانا یوا

 .نیگذاشت انیکه منو در جر  نی: ممنون از امن

 برم خونه. دیبا گهیساعت د کینکردم، من برم  ی: کار مرسانا

 .رسونمتونیخودم م نی: بزار من

 : نه، ممنون.مرسانا

 .برمتی: نوچ، خودم ممن
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... بعد هفتا بوق باالخره برداشت: بله اریزنگ زدم به مه عیمرسانا رفت، سر  تا

 د؟ییبفرما

 مرسانا منو دوست داره الدنگ؟ ی: آخه کره خر مگه تو نگفتمن

 : به خدا داداش خودش گفت دوستت داره.اریمه

دارم  نمیرو دوست دارم و به خاطر هم گهید یکیمن  گهی: پس چرا امروز بهم ممن

 !کنمیخواستگارامو رد م

رو دوست  یمطمئن بشه تو کس خواستهی: خخ واقعا؟ خواهر خودمه، حتما ماریمه

 که شده! ،یندار 

 .رسونمشیاش م: پس امشب به خواستهمن

 لبخند مکش مرگما زدم. هی و

لحظه فکر  هی دیآخ ببخش دم،ینم یخودتو بدون، من دختر به هر کس احدی: ارماریمه

بگم خواهرمو  خواستمیشدم از دستت، آهان م وونهیکردم مرسانا دخترمه، واال د

 بره خونه شوهر گفته باشما! فرستمینم یدسته هر کس

 قطع کنم؟ یندار  ی: برو بابا، کار من

 نوچ، داداش خداحافظ. :اریمه

 دیکه تموم شد رفتم دم در اتاق مرسانا و در زدم که خودش باز کرد و گفت: ببخش کارام

 برم. دیمن با نیزودتر بگ نیدار  یاگه کار 

 برسونمتون. نیای: نه، بمن

 : واقعا، ممنونم.مرسانا
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 : کجا ببرمتون؟من

 .شمیممنون م میآدرس... بر  نیشاپ هست به ا یکاف هی: مرسانا

 هم بود در خدمتم. یاگهی: خواهش، اگه کار دمن

 کردم. ریربع د کیسما،  نیا کشتمیکه م میذره زودتر بر  هی: نه ندارم، فقط مرسانا

 : باشه.من

من رفتم  م،یشاپ رفت یبه سمت کاف میشد ادهیپ نیهر دومون از ماش میدیرس عیسر 

نشسته  کشونیکه هم نزد ییجاسما، از اون شینشستم، اونم رفت پ یاگهیطرفه د

 .دمیشنیهم دارم صداشون واضح م یز یت یبودم و گوشا

 ؟یومدیخر، چرا زودتر ن کره یخر  یلی: خسما

 بده. شنوهیآروم م س،ی: همرسانا

 : بابا وللش، حاال کارتو بگو.سما

آب  هیو  یشکالت کیقهوه با ک هیمن  زدندیحرف م گهیدکه داشتند با هم ینیح در

 دم،یرو شن اریخودم گرفتم و نشستم بخورم که اسم مه یپرتقال و دوتا کاکائو برا

 گفته باشم! ستمیفوضول ن دادم،یگوش م خوردمیکه م یجور نیهم

 ؟ی: سما جونمرسانا

 : جان، بگو حرفتو.سما

بزرگمهر قل  اریمه یتا شما رو به عقد آقا دیدهیبه بنده وکالت م ای: آمرسانا

 اورم؟یخوشگلم، داداش نازم در ب

 : نوچ.سما
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 : وا، چرا؟!مرسانا

 بگو. نویا کنه،ی: چند سکه مهرم مسما

 دوستت ندارم. گمید ؛یتو بگ یاحمق، اصال هر چ ،یخر  یلی: به خدا خمرسانا

 بچه سر جات، من داداشتو دوستش دارم گلم. نیبش ای: بسما

 یاالن به جا خواستیدلم م ییبغل سما و دو تا ب*و*س کرد، ه دیپر  عیسر  مرسانا

 وقت خخ! هی! رو دل نکنم دیبوسیسما منو م

 منم دنبالش رفتم. رون،یمرسانا رفت ب تا

 : مرساناخانوم!من

 ا؟ی: بله آقا ارممرسانا

 لطفا. دینیبش رسونمتونی:ممن

 .شمیممنون مزاحمتون نم رم،ی: نه خودم ممرسانا

 .میبر  نیایب ،ی:نه بابا چه مزاحمتمن

 .ی: مرسمرسانا

که رو به مرسانا گفتم:  میخونشون بود کیتو راه نزد میشد نیسواره ماش دوباره

 اد؟یخوشتون م یاز چه گل نیبگ شهیم یمرسانا خانوم ول دیببخش

 ن؟یپرسیم یچ ی: برامرسانا

 .کنمینگو، اجبارت نم یبگو، دوست ندار  یدوست دار  یجور نی: هممن
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 م،یدار  اطمونیتوح ییقدر گل دارم و چه گالچه یدیطور که تو خونمون د: همونمرسانا

 کنم،یعوض نم یچیسه گل رو با ه نیا اد،یخوشم م یو آب دیمن از گل رز قرمز و سف

 واقعاخوشگلن!

 !یبا گل محمد یول ادیگال خوشم م نی: چه جالب، منم از هممن

 : چه خوب.مرسانا

رفتم  عیرو باز کرد رفت داخل، منم سر  اطشونیدم در خونشون، رفت و در ح میدیرس

 نهویع اومدیبهم م یلیخ یمشک دم؛یدست کت شلوار برداشتم پوش هیخونه 

 یهاهیسرم و آ یحاضر شدم اسپند دود کرد باال دیخخ، مامانم د شدمیم گاردیباد

. بعد هیخوشگل نیرم به اپس ،یهچشم حسود کور بشه ال گفتیو م خوندیقرآن رو م

جا نگه داشتم،  هی عیرفت سر  ادمیدسته گل  یوا م،یشد نیحاضر شدند سوار ماش

راه بابام سر به  نیب م،یخودمون رو رسوند یسه مدل گل رز گرفتم و دوباره هول هولک

 ،یسر به ما هم بزن هی ی: توروخدا بچه جون زن گرفتگفتیو م گذاشتیسر مامانم م

 کنه،یاالن خودشو بدبخت م نیبچم داره از هم گفتیم ایداماد سر خونه  یشب ینر 

طور بعد مامانم گفت: همون ست؛ین یخوب یلیخ یهیزن ما یخواستگار  میر یاصال نم

 ایدهنتو ببند  پیگلم لطفا ز  ،یبچتم انداخت یخودت رو تو هچل انداخت رجانیکه ام

 باشم! هگفت خوامیواال، من عروس م بندمشیخودم م

 : بله؟ارگفتیمه م،یدر خونشون رو زد زنگ

 بک: در رو باز کن گندهمن

 باال. ایدومادمون، ب کنمی: خواهش ماریمه
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چشماش  دمیبابا رفت داخل بعد مامانم بعد من، گل رو که دادم دست مرسانا د اول

 !یکنیم تیخخخ، دارم برات خانوم خوشگله منو اذ رونیب زنهیاز حدقه داره م

 

 رسانام

 

بود،  شگریپا آرا هیکردم و اومدم خونه، مامانم که برا خودش  یخداحافظ ایارم از

 یزدم؛ صدا یاسیخفن وخوشگل به رنگ  پیت هیبرداشت صورتمو خوشگل کرد، بعد 

 ندشونیتا دوماد آ سادمیکنار مامانم وا نییزنگ در اومد، از اتاقم دل کندم و اومدم پا

وزغ  نیچشمام ع ییهویبدشانسه که  ای شانهخوش یشبید مثه نمیا نمیباال بب انیب

امشب اومده بودن  ایوخودهم ارم ایارم یبهم، مامان بابا نیشد، حاال نخند

 بنده. یخواستگار 

 ؟یبه عروس گلم خوب: سالم، بهایارم مامان

 بده. رونیداخل ب نیی: ممنونم، سالم حال شما چطوره؟ بفرمامن

گل رو ازم  نیا یقصد ندار  ایکردم که گفت: وروجک خانوم آ اینگاه به ارم هیرفتن  یوقت

 ؟یر یبگ

 .زی: نوچ، برو بزارش رو ممن

 خوشگل خانوم. رسمی: بعدا به خدمتت مایارم

 : بدش به من پررو.من

 !یکنیم تی: دارم برات خوشگله، منو اذایارم
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 آدم. نیسر جات ع نی: برو بابا بشمن

بودن، آخ جونم همشون  یعیرو که گرفته بود همشون طب ییازش فاصله گرفتم و گال و

هم که مامان  ییچا دم،یرو هم چ هاینیر یو ش دمشونیچ یحالگل رز هست، با خوش

مامانم اومد:  یتوشون خخخخ، صدا زمیبر  یچ هی کهنیبود، بدبخت از ترس ا ختهیر 

 دخترم مرسانا جون؟

 : بله مامانم؟من

 .اریب زیبر  ییدلم چا زی: عز مامان

 .ارمی: چشم االن ممن

 اریهمشون تعارف کردم که مه یبرداشتم برا ختم،یر  ییمثال چا قهیاز چند دق بعد

 ؟یختیسم که نر  نمیبزار بب ایتوش؟  یختینر  یچیمطمئن باشم ه یگفت: خواهر 

دوستشون نداشتم  مویقبل یکه دوستش دارم، خواستگارا نویوا داداش ا ،یلب ری: ز من

 خوب.

 کنارم. نیبش ایجونم، ب ی: آهان، ممنون آبجاریمه

 .ی: نوچ، به آقا دوماد تعارف نکردم که انگل، بزار برم آبرو برام نزاشتمن

 .یاخودم فرشته نی: از بس عاریمه

 شود امشب. ییبا خودش گفت: چه چا یلب ریتعارف کردم، ز  ایطرف ارم رفتم

 اریرفتم کنار مه ،یکردیرام جور ممغز دارش رو ب هیمغز نداره، حداقل  نمیخدا ا ههه،

 اعتماد ندارم! ایارم نیمن به ا یرو مبل نشستم که گفت: آبج

 : وا؟ چرا؟من
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 کشمیهر دوتون رو م امیگذاشتم تو اتاقت، مبادا دست بزنه بهت، م نیدورب هی: اریمه

 گفته باشم.

 گل کرده نه؟ تیاالن کارآگاه باز  نی: خخخ، از هممن

 : آره!اریمه

 .گمیرو نم زدی: منم دارم برات، جواب سما که امروز راجب تو حرف ممن

 .دارمیرو برش م نیدورب رمیغلط کردم، االن م ی: خواهر اریمه

و  ایارم یرفت اتاقم، که مامانم با تعجب با بابام و بابا دیفشنگ از جاش پر  نیع

 داره!مامانش و خودش نگاهم کردن که گفتم: اشاره کردم به مغزم و گفتم ن

 یوحشتناک رفت که خفه شدم ول یلیچشم غره خ هیاش رو خورد و هخند مامانم

 .یجون یارم ارمیتا چشماتو در ن زدیلبخند م ایارم

کردم، هنوز زل زده بودم به  مشیجا قا هیرو داد به خودم، منم  نیاومد و دورب اریمه

گفته، سرگرد  یسرهنگ فالن چ دونمینم زدن،یبابام همش راجب کارشون حرف م

ام گرفته بود که مامان دو تا سرفه دارنا با شغلشون، خنده یروزگار  نامیفالن کجا رفته، ا

 سیگفت:  ارمیتر است که مهسخن دوست خوش میگذر کرد، بابام گفت از هر چه ب

. بابام و دنیهمه خند ست،یدرسته. با پام محکم زدمش که گفت: نوچ، درست ن سی

 برن با هم سنگاشون رو وا بکنن. نیمامانم با هم: بزار 

 کن. تیرو به سمت اتاقت هدا ایرو به من: دخترم، آقا ارم مامانم

 .ایآقا ارم دیی: بله بفرمامن
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 خوامیداخل اتاق، تا خواست حرف بزنه گفتم: معذرت م میپشت سرم اومد، رفت اونم

 مهربون و کنجکاو دارم. یلیداداش خ هی جانیمن ا یول

 .سیکه گفتم: ه کردیبا تعجب نگاهم م ایارم

قاب عکسه خودمم  نیخوب ا ن،یدورب هی نیاز ا نیکمدمو نگاه کردم، خوب ا یباال رفتم

تو جا  قایهم دق یسوم نیاونم برش داشتم، دورب جاستنیا نیدورب هیتابلوعه،  یلیخ

 نایکه من رو به دورب کردیبا تعجب هنوز داشت نگاه م ایدر اتاقم بود، ارم یدیکل

 نازم یداداش رسمیندارم، بعدا به خدمتت م شونالزم یممنون ول یگفتم: داداش

نگاه کردم  دم،یآخ شن یصدا هیکه مال خودش بود،  یرو انداختم تو اتاق بغل نایدورب و

 ییبا کمال پررو ایزده بودم تو سرش خخخ، حقشه. اومدم کنار ارم نایدوباره دورب اریمه

 تا منم بگم نیو گفتم: خوب حاال حرفاتون رو بگ نشستم

 : نوچ، تو اول بگو، باشه.ایارم

مثل خودت به شغلمم عالقه  سمیمن مرسانا بزرگمهرم، پل دیدونیطور که م: همونمن

. من از شیشناسیم ار،یداداش خل دارم مه هیکنار بزارمش  تونمیدارم و نم یخاص

 وقتچیصداقت و راستگو باشه؛ ه دیشوهرم با میتو زندگ اد،یخوشم م یلیخ اهیگل و گ

در مورد هم،  مینگه دار  دیرو نبا یراز  چیه م،یباش تبا هم رو راس دیبهم دروغ نگه، با

 یعنیور، اون یماه منو ببر  کیهر سال  دی. بامیزود قضاوت نکن م،یبه هم بگ دیبا

دارن،  فیور تشر ام اونجا بزرگ شدم، بعدم همه دوستاون یچون از بچگ کا،یآمر 

از همه  مه؟وورن مفهواون یدختر عموم و پسر عموم، خالصه همشون، خانواده پدر 

خوب حاال شما حرفاتونو  شم،یمن زن تو نم یاگه نخون ،یخونیتر نماز وقرآنتم ممهم

 .نیبگ
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که  ییزایچ نیبگم و من موافقم با همه ا ستیالزم ن ن،ی: همشون رو شما گفتایارم

 عروس خانوم. یکه بله رو بد میبر  یباش یو البته از شما هم، راض نیاالن گفت

توسالن که همه نگام کردن، استرس به  میو رفت رونیب میاز در اتاق اومد گهیدهم با

 یکه تو وجودم داشتم گفتم: اگر پدر و مادرم راض ییجونم افتاده بود؛ با تمام توانا

 !باشن با اجازه بزرگترا، بله

حلقه دستم  هیگفتن  کیکردم، تبر  یروبوس ایومامان ارم اریمامانم و بابام و مه با

ماه بعد عقد و  کیخوندن و گفتن  ندهیماه آ کیتا  تیمحرم غهیص هیکردن و 

بغ کرده  افهیق هیبا  اریهمه قول و قرار رو گذاشتن، مه یبا هم باشه، وقت مونیعروس

 من هنوز زن نگرفتم. یول کنهیم وهرخدا قل من داره ش یگفت رو به همه: ا

 مامانم تو گوشم. یودادا غیدر آورد که زدم تو سرش و ج هیگر  یادا یالک و

 .ایبدو ب یمه ی: هومن

 ؟یخوایم ی: چاریمه

 .گهید ایکار مهم دارم باهات، ب هی: من

 .یببر  نیاشتم رو از بند یآبرو یمنو ببر  یخوایتو م جا،نی. بگو همامی: نوچ، نماریمه

 گفت. یسما چ گمینم ا،یاصال ن ،یشعور یب یلی: خمن

 نفسم. امیدارم؟ االن م یو خانوم یخوشگل نی: اِاِ، مگه من چند تا خواهر به ااریمه

 حوصله ندارم. یایب خوادی: نممن

 یلمایهولم داد تو اتاقم و چراغ خوابمو روشن کرد و نشست کنارم، مثل ف اریمه

 : خوب شروع کن.اریبا حال بود. مه یلیترسناک خ
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 شروع کنم؟ وی: چمن

 شش؟یپ یسما رو رفت هیمرسانا، خوب قض یخودت شعورتری: از من باریمه

رفتم  عیسر  دم؛یم حیعه، باشه بزار االن برات توض دمی: آهان، خوب از اول بگو نفهممن

 نیبه گفتن کردم: خخخ، ا عروسکم رو برداشتم، دوباره اومدم کنارش نشستم و شروع

بزار بگم خانوم دوستت داره،  یول شعورتره،یما از هر دوتامون ب ندهیزن داداش آ

 رسوا بشم جلوش. یلوم ند وروخدات گهیعاشقته، اون وقت به من م

 گفت؟ یچ گهی: جون من؟ داریمه

 طرزحرف زدنت، عوق. نیبا ا ی: اه جمع کن بابا، حالمو بهم زدمن

 .وونهی: مرگ داریمه

 برات آوردم! یچ نیبب ایداداشه خلم، ب یتر وونهی: تو دمن

 ؟یآورد ی: چاریمه

 ادته؟یرفتم آشپزخونه  کراستیاز اداره اومدم،  ی: وقتمن

 ؟یکردیم کاریچ ی: اوهوم، راستاریمه

 .میبا هم بخور  ای: برات شله زرد درست کردم، بمن

 واسه شله زرد. رمیمیمن م ار،ی: بدو باریمه

بود رو آوردم و خواهر و برادر شروع به خوردن  دهیزرد رو که روشون سلفون کش شله

 من خودم رسما عاشق شله زردم. ،یحال داد جاتون خال یلیخ دا،یچسب یعنی م،یکرد

 کارا بکن. نیاز ا شتریب ی: خواهر اریمه
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 .رونیب یر یاز اتاقم نم ،یشی: نوچ، پررو ممن

 خودم بخوابم مگه زوره؟ یخواهر  شیامشب پ خوامی: اصال ماریمه

 شیبرا آزما ،یکن دارمیصبح زود ب یخوب بخواب اشکال نداره ول ست،ی: زور نمن

 .میبر  میخوایم

 : باشه، حاال تو بخواب جان من.آلودارخوابیمه

 .یداداش کی: باشه، شب شمن

 .یخواهر  ی: شب تو هم پرتقالاریمه

 

 ایارم

 

که داشتم حلقه رو تو  یالحظه یحال بودم، واخوش یلیبله رو بهم داده بودخ کهنیا از

واسه  دادمیکه جون م اومدیداشتم، انقدر خوابم م جانیه یلیخ کردمیدستش م

صبح زودتر از همه از خواب  م؛یبد شیآزما میخواب، زودتر بخوابم که قراره فردا بر 

خانوم خانوما، رفتم دم تا برم دنبال  رونیاز خونه زدم ب دمویشدم و لباسام رو پوش داریب

 خونشون، در زدم مامانش در رو باز کرد رفتم داخل.

 .شیآزما یبرا میبر  دیبا اد،یمرسانا ب نیبگ شهی: سالم خاله جون، ممن

 نیا یصبحونه برا یکن، من کارا دارشیخوابه، برو تو اتاقش ب اجانی: ارممادرمرسانا

 خانواده رو انجام بدم.

 : چشم من رفتم.من



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mahsaaaخداوند |  هین هدرما

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

107 

 

با  نیجواب نداد، به خاطر هم کسچیها رفتم باال، در اتاق مرسانا رو زدم اما هپله از

اومد  شیسوال برام پ هیرو شدم، روبه یعیفج یرفتم داخل که با صحنه ییکمال پررو

 خوابن؟یبا هم م یکیما هنوزم از کوچ یدوقلوها نیا کهنیاونم ا

رو تو بغلش محکم گرفته بود و  بالشت مرسانا اریخرس گنده شدن خخخ، مه مثال

 یکه گرفتمش، وا وفتهیبود ب کیبود، نزد ریبلندش از تخت سراز  یمرسانام با موها

بدبخت. هنوز چشماشو باز نکرده بود که  شدیم یخدا رحم کرد و گرنه مرگ مغز 

 .کنهیم یجور نیچرا ا نیمردونه گذاشت ا یدستشو رو لپا

 .اریات مهلپ نیبا ا یکپک بزن ی: الهمرسانا

 الدنگ. یبرقصم مرسانا یقبرت بندر  خودم سر یگفت: اله گهیاون طرف د اریمه

 .کنمیاز وسط نصفت م امیم اری: مهمرسانا

 .یکنینم یغلط چی: هاریمه

تخت  یام گرفته بود؛ مرسانا رودو تا بودم، خنده نیا نیب یگر دعوانظاره یجور نیهم

مرسانا رو  یبلند شد و موها ن،یافتاد رو زم اریو مه اریغلت زد که خورد به مه هی

از دست تو، ده بار  شمیدار نمبچه گهیبه خدا د ،یو گفت: باز منو انداخت دیکش

 جا. هیبخوابم بگو ببندمت  شتیدفعه بد خواستم پ م،یانداخت

 : عه، خفه شو حال ندارم.مرسانا

 : خودت خفه شو.اریمه

 یچه فارس یسیبود چه انگل ایالفاظ بد تو دن یهر چ نا،یا نیب یشد شروع دعوا نیا و

 همشون رو به هم گفتن، دست آخر بالشتاشونم پر شدن.
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 .نیدعوا نکن گهی: بسه، بسه دمن

 ایحضرت اسه هفت سامسونگ  ایبغل هم و با هم گفتن:  دنیهر دوتاشون پر  هوی

 !؟یهست یک گهیحضرت پدربزرگ تلگرام تو د

 بکا.: من روحم، اومدم شما رو بخورم گندهمن

 بک؟!به ما گفت گنده نی: ااریمه

 : اوهوم.مرسانا

 زدنم. تونستنیهر دوشون افتادن روم تا م هوی

 ولم کن. ؟بابایر یگیچرا گازم م گهیمرسانا تو د یوا ن،ی: ولم کنمن

 !ستیروح ن هیواقع نیا اری: داداش مهمرسانا

 ه؟یراست راستک نیپس ا ،یگی: عه راست ماریمه

 !ینکرد دارمیب یشعور یب یلی: خاریو رو به مه دیجت پر  نیمرسانا ع هوی

 ینکرد دارمی: به من چه خودت باریمه

مرسانا جان و  زحمتیپس گفتم: ب دن،یحرفیحرف بزنن تا فردا م گذاشتمیم اگه

 میبر  دین بانخور، اال یچیساکت چند لحظه و شما مرسانا لباساتو بپوش ه ارجانیمه

 ...یایاگه هم نم یایبا ما ب یتونیم یندار  یامروز کار  اریو تو مه میبد شیآزما

 ناهار هم به مامان کمک کن. یاتاقم رو مرتب کن برا نیبش یای: اگه هم نممرسانا

 عروسکت رو. ریمن برم لباسامو عوض کنم، مرسانا بگ ام،ی: من با شما ماریمه

 مطمئنم. نویمن ا یشیتو آدم نم ،یکرد کاریبا عروسکم چ نی: ببمرسانا
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 : چه آدم بشم چه نشم قل توام خواهرجان.اریمه

 .کنهیمرسانا داره نگاهم م دمیاتاقش لباساشو بپوشه که د رفت

 شده؟ یز ی: چمن

لباسام رو بپوشم  خوامیم شم،یممنون م رونیب یبر  جانیو از ا ی: اگه لطف کنمرسانا

 تون.با اجازه

 ، من که محرمتم!: بپوشمن

 حال ندارم. گه،ید رونی: برو بمرسانا

 : باشه خوشگلم!من

 اریاومد با مه قهیرفتم رو مبل تو سالن نشستم، بعد ده دق رون،یاتاقش اومدم ب از

 .مارستانیبه ب میوخودمون رو رسوند

: گهیدم گوش مرسانا داره م اریمه دمیتا نوبتمون بشه، د میمنتظر بود قهیدق چند

 خون. گهیمرسانا توروخدا حالتو بد نکن، خون د

 دارم لطفا... تیخون حساس یبه بو یدونیتو که م ی: خوب داداشمرسانا

شده، تا  یچ دمیمنم دنبالشون رفتم و پرس رون،یبغلش رو گرفت و بردش ب ریز  اریمه

طور شد که بردمش چه دمیمرسانا خون باال آورد، اصال نفهم ییهویشده  یگفتم چ

 .مارستانیب

 ن؟یش کارهیو شما آقا چ ن؟یش کارهی: شما چپرستار

 آقا هم داداششه. نی: من نامزدشم و امن

 داره؟ تیحساس یز ی: خواهرتون به چاریرو به مه پرستار
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تا  یول شهیزود حالش بد م نیداره به خاطر هم تیخون حساس ی: بله، به بواریمه

 !اوردهیحاال اصال خون باال ن

 نیچنبخورن و هم یز یچ دیخواهرتون زخم معده دارن، فعال نبا یول د،ی: ببخشپرستار

 مهمون ما هستن تا خوب بشن. یدو سه روز  هیدارن  تیخون هم حساس یبه بو

 شده؟ یطور نیچرا ا دیدونی: ماریومه من

زخم  یبرا کردهیاستفاده م یقو یلیخ یچند وقته از قرصا کهنی: مثل اپرستار

خوب  یلیدو سه روز خ یط ست،ین میاون قدرا هم وخ ستین یز یچ یاش، ولمعده

 .شنیم

 : ممنون.من

 خودتو ناراحت نکن. یالک شهینم شیچی: داداش هاریرو به مه من

 .رمیمیبشه من م شیز یمنه، چ هیاون همه زندگ یدونی: تو که نماریمه

در حقش  شه،یخوب مشاءهللا که آروم باش، برو تو نمازخونه نماز بخون، ان اری: مهمن

 دعا کن.

 تو نمازخونم. یشد خبرم کن یز یحتما چ یول رمی: من ماریمه

 : باشه خداحافظ.من

بده؟ عشقم االن  یمنو دلدار  ادیب یحاال ک دادم،یم یرو دلدار  اریاون موقع مه از

 .هوشهیب

 

 اون روز یفردا
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 ایارم

 

 یمرسانا نیمادر و دختر؛ هم نیقدر مهر و محبت دارن اچه رهیگیام مخنده واقعا

تا  دیکش یشوهر یخبرشو داد مامانش گفت: از بس ب یوقت اریمه گم،یخودمونو م

 .گهیشد د نیحال و روزش ا

 نشونیتحس یکیمن  نه،یقابل تحس یلیهست خ نایکه تو وجود ا یمهر و محبت واقعا

مامانش بعد باهاش حرف بزنه،  یمرسانا زنگ زدم به مادرش تا کم ی. از گوشکنمیم

 بزغاله مامان؟ ی: خوب شدگهیدو تا بوق جواب م

 باحالن! یلیخ شم،یم نایفرزند ا امیمن م آقا

 وللش حاال

 

 مرسانا

 

تا حال  ش،یآزما یبرا میبر  گهیشاءهللا قراره دو روز ددو روز کامال خوب شدم، ان بعد

 که خوب نشم. ترسمیم یبهتر بشه ول کمیمنم 

کار پرستاره  یوقت م،یبد شیآزما میروز گذشت و من حالم بهتر شد، امروز قراره بر  دو

 ایسطل زبالشون باال آوردم، بعدش ارم یبرداشتم و تو مینیتموم شد دستمو از رو ب
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با پدر و  ییروشده با خوش یز یچ ،یانگار نه انگار کار  میدیرس یبردم خونشون، وقت

 خودم دوستشون دارم. یمثل مامان و بابا اکردم، واقع یپرسمادرش احوال

 .ارخانیمه یبرا یخواستگار  میبر  میخواینبود امشب م ادمی یوا

 ا؟ی: ارممن

 ؟یدار  ی: بله مرسانا، کار ایارم

 .ارهیمه یبرا یلباس ندارم امشب خواستگار  د،یخر  میبر  شهی: ممن

 .شتیپ امیمنم م یخوشگلت بش نهیو سوار ماش ی: تا تو بر ایارم

 : باشه، پس من رفتم.من

قربونت برمم گفت و  هیو  دیکردم، مامانش گونمو بوس یمامان و باباش خداحافظ از

 هم اومد. اینشستم، ارم نمیو تو ماش رونیجا اومدنم بمن از اون

 لباسا رو داره. نیپاساژ بهتر  نیا سا،یوا جانی: امن

 .می: باشه بر ایارم

 اگرفتیکه دستمو ارم میپاساژا رو دونه به دونه گشت م،یبه شونه هم راه رفت شونه

که تو  یودنبال خودش کشوند تو مغازه، که نگاهم به اون مانتو شلوار ِست مثل هم

 افتاد. ایارم یدستا

 !یشوهر خودم ولی: امن

لبخند مکش مرگما بهم زد؛ رفتم داخل پرو، مانتو رو  هی ایارم یخون گرفتم ول خفه

 یقهی(ل به سلووینگاه انداخت و گفت: ا هی امیتنم بود، ارم پیبا شلوار، ک دمیپوش

 شوهرتت خخخ.
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شد:  یجور نیهم گرفتم ا یست هم مشک فیک هیشال و  هیرفت تا حساب کنه  و

ست شدم خخخ.  یجور نیا د،یسف فیک ،یشال مشک ،یشلوار مشک د،یمانتو سف

 تو حلقتون! امیجفت پا م نیر یبگ یرادیتو حلقتون اگه ا پمیت

 .ایتو هم باهامون ب یخوایم رمیمن م ای: ارممن

 .شهیهم یبزن تیسر به گوش هینره  ادتیفقط  شم،ی: نه مزاحم نمایارم

 : باشه آقامون.من

 بده؟ امیپ یاگه دوست دار  ای گهی: منتظر تماستم دایارم

م هفته االن بگ نیاز هم یراست رم،یگیتماس حتما م یحوصله ندارم ول امی: پمن

 و زنشم باشن. اریدوست دارم مه مونهیکه عقد و عروس گهید

 : خوب اونا که هستن!ایارم

رفتنمونم با هم  هیبا هم باشه، آتل مونیعروس نهیمنظورم ا ست،ین نی: نه منظورم امن

 .گهیباشه د

 .گمی: آهان باشه، به پدرم مایارم

 الفرار. دموی: ممنون گلم و لپش رو بوسمن

کردم، رفتم داخل اتاقم  یپرسرو با پام باز کردم، رفتم داخل با مامان بابا سالم احوال در

خط چشم،  هی نهیآ یجلو دم،یرو پوش میدیخر  میرفت ایاالن با ارم نیکه هم ییلباسا

 لیبه خودم کردم خوب تکم ینگاه کل هیانداختم،  یرژ لب، رژگونه، موهامم چتر  مل،یر 

بنده ظاهر  یداداش په،یتآقاخوش هیباز شد و  ارین که در اتاق مهرویشدم؛ از اتاق زدم ب
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 دهیکه تا به حال ازش ند یماچش کردم که با وسواس هیبغلش و  دمیپر  عیشد، سر 

 بودم گفت: اه برو اون ور دختره بد.

ما دو تا بچه  یجلو گهیدو مامان و بابا به هم میلم داده بود نیماش ارعقبیو مه من

رفت  ادمی یمن، راست یمامان بابا شرفتنیپ یلیبه هم، خ فرستادنیب*و*س م

مادرش هنوز  ده،یجونم که به دست اون مرصاد کثافت به قتل رسبهتون بگم مامان

جنازه بود،  عییکه مراسم تش یداره، موقع مریآلزا م،یبهش نگفت یچیزنده است و ما ه

که پسره هم گفت  جا؟نیبره اگفت چه خ کیکوچ یهااز بچه یکیجونم به مادر مامان

اومد، انقدر خودشو زد و گفت: من هنوز زنده، اون  ادشی یدخترت فوت شده؛ انگار 

در  یمشک یداره موها دایجد دشیسف یموها زد،یدخترمه مرد؟ همش خودشو م

واقعا من درخلقت مادر  اره،یکوچک دندون داره در م یهامثل بچه یحت اره،یم

 میبشه، حاال بگذر  یطور نیجونم حقش نبود اجونم موندم واقعاچرا؟مامانمامان

سما هم از خداش باشه  ه،یهر دختر  یبا اون لبخندش واقعا آرزو اریمه م،یدیرس

بعد مامانم بعد من، آخر  رفت ییازش خوشش اومده خخخ، اول از همه بابا میداداش

 کردم. یپرسسالم احوال ماهمکارمیخانوم و س نیمیا سخخ، ب اریاز همه مه

 نشستم. مایکناره س قایاشکانم فقط سالم کردم، رفتم دق با

 ومدم؟یچند وقته ن ،یچه خبر از اداره آگاه ؟ی: سالم، چطور من

 .گهید گذرهیم یجاتون خال ،چی: همایس

 م؟یما خاله بش یدار نشد:بچهمن

 : نوچ، هنوز زوده.مایس

 خاله بشم. خوامیمن م ،یبد یلی: خمن
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 بسه. یبار خاله شد هی: مایس

 ! خخ.یگی: آهان بچه مهسا رو ممن

 .نایهست یمیصم یلی: بله، خمایس

 .ی: بله، چشم حسودا کور بشه الهمن

 .ستمی: من حسود نمایس

به همه سالم  رون،یقشنگ از آشپزخونه اومد ب دیچادر سف هیو  ییچا ینیبا س سما

 اریمه دونمیتعارف کنه نم ییشد تاچا اریمه کینزد یتعارف کرد، وقت ییکرد و چا

 تونهیاحمق نم شد،یم دیگفت که همش سرخ و سف یالدنگ به دخترمون چ

 احساساتشو کنترل کنه خخ!

 میزدم که گفت: حله پاشو بر  مایچشمک به س هیو سمارفتن تا با هم بحرفن،  اریمه

 من. یاتاق قبل

کار  نیمن دورب یکه شب خواستگار  اریمثل خود مه قایاتاقش، دق میرفت گهیدهم با

 یدارن چ مینیبب میکردینگاه م میکار بزاره، داشت مایگذاشته بود، منم داده بودم س

دختره مردمو تو بغلش  اریمه رون،یبود ازحدقه بزنه ب کیچشمام نزد هویکه  گنیم

 چلوند بعد گفت: دلم برات تنگ شده بود. کمی

نکشه،  کیبار  یحرفاشون رو زدن انقدر خدا خدا کردم کارشون به جاها یوقت خالصه

 کردم و لمشونوضبطیف

و کنار مامانم نشستم که سما خانوم اومدن  رونیو از اتاق زدم ب میتو گوش ختمشیر 

 کرد،یو عروسم عروسم م رفتیقربون صدقش م یچ نیجواب بله رو دادن، مامانم ع

 جا به هم محرم شدن.همون
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زود  یلیخونه خ میاومد رون،یب میاومد یخداحافظ هیو با  میحلقه دست سما کرد هی

 دایپ ارمیمه یاز هرهر کرکر کردنا دمیمن نخواب یول دنیخواب دیآخ ببخش دن،یهمه کپ

جواب  یآلودبا خواب دمید ا،یزنگ زدم ارم حرفه،یم اشهندیو با خانوم آ دارهیبود ب

 داد: بله؟

 بخواب. زمیفکر کنم بد موقع مزاحمت شدم عز  دی، ببخش: سالممن

 .ایخنده دو نفر اومد که گفتم: ارم یقطع کنم که صدا خواستمیم

آماده باش بهت  م،یخوش بگذرون کمیدربند،  میبا هم بر  میای: جان دلم، االن مایارم

 .زنگمیم

 .ی: باشه ممنون بامن

تک  هی ایحاضر و آماده نشسته بودم که ارم زد؛یهنوز حرف م اریقطع کردم، مه ویگوش

 .میشدم د برو که رفت نیاومدم از خونه و سوار ماش رونیزد، منم آروم ب

 .میخوندیبا هم م ایهم من و هم ارم میگوش داد یرانیدفعه آهنگ ا نیا

 :زادهمیابراه محسن

 شمیتو دوباره عاشق نم یب

 شمیم وونهیهات دبا نفس من

 دوباره دورت بگردم خوامیم

 نکردم دایپ گهیتو د مثل

 ندارم یتو باشه حرف حرف

 کنارم یدوباره هست خوبه
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 نهیر یش یادارم جمله دوستت

 نهیشیبه دلم م یگیکه م تو

 اندازهیدارم تو رو ب دوست

 نازهیبه دوست داشتنه تو م دلم

 :میگوش داد دنیتا رس گمیآهنگ د هیآهنگ که تموم شد  نیا

 عشقه پر اساسم وونتمید

 واسم سیهوا ن ینباش نویا دونمیم

 دل رو بده به عمق احساسم ایب

 واسم سیهوا ن ینباش نویا دونمیم

 باتوارومم دونمینومیا من

 خانومم ییتو گمیهمه جا م ارمیم اسمتو

 خوامتیمن تو رو م اگه

 التیخیب شمینم

 یار یدرد و بد ب الیخیب

 یار یکه خنده رو، رو لبم م ییتو

 با تو آرومم دونمیم نویا من

 خانومم ییتو ییتو گمیهمه جا م ارمیم اسمتو

 بندماکان گروه
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و اشکانم بودن،  مایو س ایو دن نیعه مهسا و حس ،میرفتیبه شونه هم راه م شونه

با سما هم اومدن.  اریمه دمیکردم که د یپرساحوال دمشون،یبغل دخترا بوس دمیپر 

 خوش گذشت خخ یلیاون شب خ

 

 اریمه

 

منم به سما  رون،یآروم رفت ب یکیدر اومد و  یکه صدا زدمیبا سما حرف م داشتم

شرکت خونه، شرکت  دیواال دلمون پوس رون،یب میشب بر  هیگفتم حاضر بشه باهاش 

 دمیکردم د یابیدمرسانا رو ر  میگوش قیاز طر  م،یخونه، مگه ما دو تا نوجوون دل ندار 

شدم رفتم دم در خونه  نیسواره ماش عیسر  ؟یک اب یول رهیداره به سمت دربند تهران م

و راه  دمیبوس شویشونیجا پهمون شم،یاومد پ ریو س عیتک بهش زدم سر  هیسما، 

 یتنها تنها عشقو حال، دارم برات آبج چونه،یپیپس خواهرم داره ما روم م،یافتاد

 جونم.

 دنبالم؟ یایم ی: چرا گفتسما

 .میدار  یبا حال زیو گر  بیتعق هی: امشب من

 م؟یر یدنبالشون م میهست دار  یک نی: عه؟ چه جالب اون وقت اسما

 ددر دودور رنی: خواهر بنده و نامزدش دارن ممن

 .میبر  یداره الک یادهی: چه فاسما

 به خواهرم. میضد حال بزن میخوایکه م جاستنیا اشدهی: فامن
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 عشقم. ولی: اسما

 : عاشقتم نفسم.من

تا به چند تا آدم  م،یرفت میو آبج ایدست سما روگرفتم و دنبال ارم میدیرس یوقت

... دهیدیم وونیآدم که تا حاال همه رو به چشم ح گهیم نی... حاال همچمیدیرس

 .رمیوجدان جان ببند، چشم حتما من م

 .میکرد و ما هم به جمع اضافه شد یپرسبا دخترا احوال مرسانا

 ؟یایگفت تو ب ی: کدوم خر مرسانا

 .ینکن، خودت منو دعوت کرد تی: عشقم خودتو اذمن

 : نوچ، من عمرا دعوتت کرده باشم!مرسانا

 ما رو دعوت کرده. ای: خوب اشکال نداره، ارممن

د جونش بعدم خود نره غولش با نامز  ترسم،ینگاهم نکن م یجور : مرسانا اونایارم

 اومدن.

 باز کن. تویمرسانا پشت گوش س،ی: من

 : وا، چرا؟مرسانا

 بردارم. ابمویرد خوامی: ممن

 ؟یگذاشت ابی: تو ردمرسانا

 خواهرم. سی: من

 سمتم و منم الفرار. دیگفتم، دو نویا تا
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 یروز بعد... روز عروس چند

 

 مرسانا

 

موهامو  شگرهیاصالحال ندارم، از بس که ارا شگاهیآوردتم آرا ایصبح که ارم از

اگه  کنهیهمه جونم درد م خت،یبهم ر  ونمویقشنگم دماغمو دکوراس دصورتیکش

 .کشمشیدستم برسه بهش م

 تر، به خدا درد داره.اروم کمی شهی: ممن

 .یلباس عروستو بپوش دمیم شهی: دخترکم االن تموم مشگریآرا

بعد کارش  قهیدق کیدو ساعت و پنجاه و  قایقخفه خون گرفتم ساکت شدم، د رسما

عه  ه،یک گهید نینگاه به خودم کردم، واو ا هی نهیصورتم پا شد، تو آ یتموم شد و از رو

سما رو برده  شگاه،یآرا جانی، من رو آورده بودن اخاک به سرم، خودمم خنگولم خخخ

جز خودم  یشکیزنمو ه گزارمیبود، نم دهیشعورچسبیب اریمه نیا گه،یجا د هیبودند 

 دمیخخخ، رفتم لباس عروسمو پوش نمشیبیکه م هیاحمق خوب من تو آتل نه،یبب

گرفت چند تا  میعکس ازم با گوش هیژست خوشگل گرفتم، خانومه هم  هیاومدم و 

 انیب بردارلمیبا ف ایگرفت منتظر شدم تا ارم گمید

. 

 ایارم
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خب همه  ه،یجانم امشب عروس یل، ادلِ د یدلِ دل جانِ ا یجان جان جانم، ا یا

عشقمون پاکه و  کهنیا یفقط برا دیاالن گرفتم گل رز سف نیکارامو کردم گلم که هم

 ندارم. گهیگرنه منظور د

دنبال  میقرار بر  گهیبهم گفت انجام دادم، االن د بردارلمیکار از صبح که ف هر

 لمیهنوز داشت ف بردارلمیدر زدم، ف شگاهیآرا میدیرس یمرساناخانومه خونم، وقت

و  نمی، مثال منتظرم تا عروسمو ببالعاده چند بار راه رفتمژست فوق هیبا  گرفتیم

دور  هیعروسمو گرفتم و  یمنم رفتم داخل، دستا کرد،در رو باز  شگرهیبود، آرا نمیهم

 خودمو گرفتم تا تابلو یناز شده بود؛ جلو یلیو اومد تو بغلم، نگاهش کردم خ دیچرخ

دو تا ماچ رو گونه،اش کردم و گل رو دادم دستش، گال  رفت،یآبرومون م ارمیدر ن یباز 

 رو بو کرد و گفت: ممنونم.

 شگاه،یاز آرا رونیب میبا سرشار از احساساتمون رفت گهیدو با هم ختمیسرش پول ر  رو

 نشستم. عیرو براش باز کردم رفت نشست منم سر  نیدر ماش

اسم  یطور که معنارو بهم داده، همون یاهیهد نیخداوند مهربان متشکرم که همچ از

من و  یاز طرف خداوند برا یاهیخداوند، پس مرسانا هد یهیهد شهیمرسانا م

 اش بوده.خانواده

 

 سما
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 ارمیمه نیبه خداخسته شده بودم، لباس عروسم رو گرفتم و بردم تنم کردم، ا هوف،

. واقعا خوشگل شده یحاضر باش امیمن دارم م دهیها، همش اس مآورده ریوقت گ

نشون  یالعملچه عکس نهیمنو بب اریمه شییرنگ کرده بودن خدا یتونیبودم؛ موهام ز 

 ده؟یم

 

 اریمه

 

همه کارامو کردم خودمو رسوندم به  یوقت رم؛یخب تموم شد، برم گل بگ نیاز ا نمیا

 یزه یبخواد سما رو بدزده؟ ول یکیبا خودم نکنه  گفتمیهمش تو راه م شگاه،یآرا

بتمن نشون  ایخودمو جلوش سوپرمن  کمیتا منم  دزدتشینم یشکیباطل، ه الیخ

در رو باز کرد، منم رفتم داخل، اول  یه خانومی شگاهی. در زدم دم آرامیبدم، وللش بگذر 

چرخ زدم اومد جلو تو بغلم، نگاهش کردم بهش  هیاز همه گل رو دادم دستش، اونم 

 .هاهیلیگفتم: آسمون من مراقب خودت باش، امشب نخورممت خ

نثارم کرد و کالشو گذاشت سرش، دستشو محکم گرفتم مبادا  یشعور یب هیهم  سما

خانومم  ییراه فقط آهنگ تو نیبراش باز کردم رفت نشست، ب نویدر ماش ن،یبخوره زم

 دنیعروس و دوماد با هم رس نیهر دو ماش میدیرس یوقت م،یو گوش دادبند ر از ماکان

با هم راه  یجور نیکنار سما بود، هم ارمیکنار من و مه ایارم میو سما وسط بود من

اومده بودن  یهمگ م؛یسر سفره عقد نشست میاول رفت م،یدیتا رس میرفتیم

خالصه همشون بودن،  ا،یدیو ل لزیعمو کالرک و استاپسرعموم، دخترعمو، عمو وزن

سما کتاب قرآن رو باز کرد و داشت  وو سما رو خوند  اریعاقد اومد اول از همه مه

 .خوندیم
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 یشما رو به عقد دائم آقا دتایدهیبه بنده وکالت م یسما پناه زهی: خانم دوشعاقد

 و صد تا گل رز و به تعداد هفتاد سکه طال دیهللا مججلد کالم کیبزرگمهر و  اریمه

 اورم؟یدر ب یتمام بهار آزاد

 .نهی: عروس رفته گل بچمایس

تاشما رو  دیدهیبه بنده وکالت م یسما پناه زهیدوش کنمیبار دوم عرض م ی: براعاقد

و صد تا گل رز و به تعداد  دیهللا مججلد کالم کیبزرگمهر و  اریمه یبه عقد دائم آقا

 اورم؟یدر ب یهفتاد سکه طال تمام بهار آزاد

 .ارهی: عروس رفته گالب بساناز

تا شما  دیدهیبه بنده وکالت م یسما پناه زهیدوش کنمیبار سوم عرض م ی: براعاقد

و صد تا گل رز و به  دیهللا مججلد کالم کیبزرگمهر و  اریمه یرو به عقد دائم آقا

 اورم؟یدر ب یتعداد هفتاد سکه طال تمام بهار آزاد

 جمع و خانواده گلم بله. یبا اجازه بزرگترا کتاب قرآن رو بست و گفت: سما

قدر عرق کرده بود تا سما بله رو چه اریمه دمیدیدست و هورا به هوا شد، م یصدا و

 یجور نیبده خخخخ و حاال نوبت من شد کتاب قرآن رو باز کردم، سوره نور اومد هم

 .خوندمیداشتم م

شما را به عقد دائم  دتایدهیوکالت مبه بنده  ایمرسانا بزرگمهر آ زهی: خانم و دوشعاقد

و صد تا گل رز از هر رنگ و به تعداد  دیهللا مججلد کالم کیو  یتهران ایارم یآقا

 اورم؟یدر ب یهفتاد سکه طال تمام بهار آزاد

 با اون لهجه خوشگلش: عروس رفته بزنه تو سر داماد. یبه فارس ایدیل

 !یرو چه به فارس ایدیخدا ل یغش کرده بودن از خنده، وا همه
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 دیدهیبه بنده وکالت م ایمرسانا بزرگمهر آ زهیو دوش کنمیبار دوم عرض م ی: براعاقد

و صد تا گل رز از هر  دیهللا مججلد کالم کیو  یتهران ایارم یتا شما را به عقد دائم آقا

 اورم؟یدر ب یرنگ و به تعداد هفتاد سکه طال تمام بهار آزاد

 امس بچسبونه به شلوار داماد.: عروس رفته آدکالرک

 ارنیدر م یمن مسخره باز  ینگاه تند به سمت کالرک کردم که حالش جا اومد، برا هی

 واال.

 دیدهیبه بنده وکالت م ایمرسانا بزرگمهر آ زهیو دوش کنمیبار سوم عرض م ی: براعاقد

و صد تا گل رز از هر  دیهللا مججلد کالم کیو  یتهران ایارم یتا شما را به عقد دائم آقا

 اورم؟یدر ب یرنگ و به تعداد هفتاد سکه طال تمام بهار آزاد

خاکن و  ریکه ز  یقرآن رو بستم و با اعتماد به نفس خاصم گفتم: با اجازه اجداد کتاب

 جمع بله. یپدر و مادرم و بزرگترا

 گفتن. کیو دست زدن و تبر  دنیخند همه

 خانومم. یکه شد گمیم کی: تبر ایارم

 باال سرم. یآقا یکه شد گمیم کی: تبر نم

 ایجاسپر و جول دمیدو تا سرفه اومد، نگاه کردم د یبه هم، صدا میدومون لبخند زد هر

 .نیبگن، منم گفتم سالمت باش کیدخترعموم با هم اومدن تبر 

 .مینگاهمون نکنه زهره ترک شد یجور : مرسانا به شوهرت بگو اونجاسپر

 نگفته بهتون. یچیکه ه ای: ارممن
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 میر یم ایحد واال، من و جول نینه در ا یول نیرتیغ رانیا یمردا میدونستی: مجاسپر

 .یبابا

 بودن؟ یک نایکردم که گفت: ا اینگاه به ارم هینشستن،  زیم هیرفتن سر  یزود

و باز  نجانیا یاهفته هیبرگشتن،  کای: پسرعموم و دخترعموم بودن، تازه از امر من

 .گردنیبرم

 .ادهیکه قر تو کمرم ز  نی: حرف بسه، بدواریمه

 : نوچ.ایو ارم من

 تا لهتون نکردم. نیایب نیگمش تونهیو سما: عه، چرا نه! عروس اریمه

 .هامیمملکت سیپل م،یکنی: ما زودتر لهتون مایو ارم من

 .گذرهیشبه خوش م هی نیپاش ی: به دور از شوخاریمه

با سما هم اومدن؛  اریمه م،یرقص شد ستیدست در دست هم وارد پ ایو ارم من

کمرمو محکم گرفت، انگار که  ایارم اد،یکه من ازش خوشم م هیرقص تانگو تنها رقص

قشنگ  یلیخ م،یاش گذاشتم د برو که رفتفرار کنم واال، منم دستامو رو شونه خوامیم

: اری. مهشمونیاومد پ اریمه دند،آهنگ تموم شد همه دست ز  ی. وقتمیدیرقص

 با خواهرم برقصم. خوامیبرقصه، م ستیزن من بلد ن نیا اخانیرما

 : نوچ، برو با زن خودت برقص.ایارم

 داش. میرسی: باز به هم ماریمه

هم داشته باشم، شما دو تا  اریرقص دو نفره با مه هی خوامیمن م ن،ی: بهم نرسمن

 .نینیبش نیبر 
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 .میخر، دوستون ندار  یو سما: نامردا ایارم

 .ادی: خخخ چشتون در باریو مه من

که نوبت پدر و مادرامون شد، پدر و  میرقص دو نفره ما دو تا خواهر و برادر با هم رفت هی

مامانم  م،یحاال ما موند شش،یهم رفتن پ ایپدر و مادر ارم شش،یمادر سما رفتن پ

من  میبر . که بابام گفت: عه خانومم امیاز پس دو نفر بر ب تونمینم امی: من نمگهیم

 .اریمه شیپ ومرسانا تو بر  شیپ رمیم

با هم  هایحال تو اوج شادخوش یلیخ ار،یمه شیمن و مامانم رفت پ شیاومد پ بابام

 شیمن و بابام رفت پ شیآهنگ مامانم اومد پ یوسطا میبود الیخیب م،یدیرقصیم

 مامان و بابام از دلمون در آوردن. یجور نیا ار،یمه

جمع  ینوبت دختر پسرا گهیآهنگ تموم شد حاال د یخخخخ، وقت مونیشب عروس تو

هم  ایبرقصن، جاسپر و جول یرانیا یبا آهنگا تونستنیو کالرک نم لزیو استا ایدیبود، ل

هم آره خخخ،  نایبودن فکر کنم ا دهیرو د لزیو استا ایدیل یاز وقت زدنیکه مشکوک م

بود؛ گذاشتن  فریاز جن ها،یمخصوص خارج دمبو ختهیآهنگ تو فلش خودم ر  هی

راه افتادنا  نامیا من،یام دکالرک و پسر عمه لز،یو استا ایو جول ایدیآهنگو که جاسپر و ل

 .نیی!با خجالت سرمو انداختم پادونستمیمن نم

 .خورمتاینکن و گرنه م یجور نی: عشقم خجالت نداره، خودتو ااریمه

 بهم. میتمام عشق زل زد با

 

 مرسانا
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 هیو  رونیدوش گرفتم اومدم ب هیشدم و رفتم حموم،  داریزخواب ب اایودتر از ارمز  صبح

ساز رو  یموهامم باز گذاشتم رفتم آشپزخونه چا دم،یشلوارک برداشتم پوش هیتاپ و 

و نون تست  یو پسته و گردو و بادام و مربا و کره و حلوا شکر  ریروشن کردم؛ پن

 دم،ینکرده بودم چ تیکه تا حاال از خودم رو یصخا قهیبرداشتم. همشون رو با سل

کنم  داریرو ب ایتو استکان و رفتم تا ارم ختمیدم کردم ر  یساز به جوش اومد، چا ییچا

دارن، منم رو تخت رو درست  فیشرشر آب معلوم شد، آقا حموم تشر  یکه صدا

 .اریحوله برام ب هیکردم که آقا گفت: مرسانا  زیکردم، اتاقمونو تم

 .ارمیم، االن م: چشمن

 .رونیاز حموم اومد ب چیحوله برداشتم و دادم بهش، حوله پ هیرفتم از تو کمد  عیسر 

 .ای: ارممن

 : جونم.ایارم

 من رفتم. ای: صبحونه درست کردم، بدو بمن

 لباس بپوشم، تو برو. امی: باشه، االن مایارم

رو جواب دادم:  فونیبودم که زنگ در رو زدن، آ ایمنتظر ارم ،ینشستم رو صندل رفتم

 بله؟

 : دخترم باز کن در رو.مامانم

کردم داخل  شونییاومدن داخل، منم راهنما ایرو باز کردم که مامانم و مامان ارم در

 .ییرایسالن پذ

 .ارمیب ییبراتون چا رمی: االن ممن



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  mahsaaaخداوند |  هین هدرما

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

128 

 

 .میآورد ی: دخترم زحمت نکش، من ومامانت برات کاچایارم مامان

 : ممنون.من

کرد  یپرساومد و باهاشون سالم احوال ایکه ارم شدیم دیخجالت، رنگم سرخ و سف از

 نیو ا دیصبحونتون رو بخور  نینیو مادرش گفت: پسرم، خانومت رو ببر آشپزخونه بش

 .میر یم گهیرو هم بده زنت بخوره ما د هایکاچ

 .جانیناهار ا نی: خوب بمونایارم

 .انیهم ب نایبابا ا زنمیزنگ م ن،ی: آره بمونمن

 گلم. یخودتو به زحمت بنداز  ستیالزم ن میر ی: ممنون عروس گلم، ما مایارم مامان

 !هی:نه بابا، زحمت چمن

 فعال خداحافظ. م،یر یم گهیخودم: نه د مامان

زل  ایارم دمیکه د ختمیر  ییکردم نشستم صبحونه بخورم دوباره چا یخداحافظ ازشون

 زده بهم. 

 ؟یکنینگاهم م یجور نیشده چرا ا یز ی: چمن

 !مونیسر خونه زندگ میاومد شهیفقط باورم نم ست،ین یز ی: نه چایارم

 : باورت بشه.من

 رو بخور. های: بردار کاچایارم

 .ادیخوشم نم خورمی: نه نممن

 .کنمیخودم دهنت م ی: نخور ایارم
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 ییشوقاشق برداشت و تا خواست دهنم کنه رفتم سمت دست هیرو برداشت و  کاسه

 باال آوردم، البته گالب به روتون.

 : مرسانا! چت شد دختر؟ در رو باز کن مرسانا.ایارم

 .گهیجا د هیرو ببر  های: حالم بد شد، لطفا کاچمن

 .آوردمیباال م شتریب یه عوق

 .رونیب ایب یبخور  دمی: باشه نمایارم

 : اومدم هوف.من

 ؟یشد یجور نی: چرا اایارم

رو بخوره  یگفته بودند کاچ ایرفت جواب بده مامانم بود، به ارم ایزنگ خورد ارم میگوش

بود و گفته بود هنوز نخورده حالش بد شد و  دهیهم خند ایارم شهیدخترم حالش بد م

 قطع کرد.

 رو که دوست ندارم بو کنم. یز یچ یاگه حت شهی: من حالم بد ممن

 .یشیم یجور نیا یگفتی: آهان، خوب زودتر مایارم

 برات بپزم؟ یدوست دار  ی: ناهار چمن

 خانومم. شمیممنون م یدرست کن ی: اگه قورمه سبز ایارم

 درست کنم. رمی: حتما، االن ممن

 ازیدونه پ هیباز بشه،  خشیگوشت گوسفند برداشتم تا  خچال،یرفتم از تو  عیسر 

ت که تفت دادم گوش یکم ختم،یروغن ر  یتو قابلمه و کم ختمیبرداشتم رنده کردم، ر 

اضافه کردم، بعد نگاه  یرو هم اضافه کردم تفت دادم، نمک و فلفل و زردچوبه هم کم
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که از قبل تو آب نم کرده بودم برداشتم،  شکخ یسبز  م،یتازه ندار  یسبز  دمیکردم د

جوشونده  یایو لوب ختمیرنگ شد و بعد آب ر  رهیانداختم تو قابلمه و تفتشون دادم تا ت

هم اضافه  مویلآب یهاشو در آوردمو انداختم، کمتخم یموعمانیل کیو  ختمیرو ر 

تا ظهر،  وفتهیب ابه جوش اومد شعله رو کم کردم تا ج یکردم، در قابلمه رو بستم و وقت

دور  یکیتا آب سرد بردارم که  خچالیگرمم شده بود رفتم سر  کمیرفتم برنج نم کردم؛ 

داره  یجور همون دمیخوردم د ختمیر  وانیل هیبود، آب رو برداشتم  ایکمرمو گرفت، ارم

 .کنهینگاهم م

 زم؟یبرات بر  یخوای: آب ممن

 .زی: آره بر ایارم

سرکار، خوبه  میاز فردا قرار بر  م،یبود کاریدادم خورد، امروز هر دومون ب ختمیآب ر  کمی

و چند تا کانال رد کردم  یویت ینشستم جلو م،یهست یاداره آگاه هیهر دومون تو 

 ایرو آوردم نگاه کنم که ارم امنهیگرگ الیتابم سر بود، رفتم سراغ لب دهیحوصلم سر 

 ؟یکنینگاه م یطور ترسناکن چه یلیناخیگرفت ازم و گفت: ا

 ندارن. یکه ترس نای: امن

قسمت اولش تموم شد رفتم آب گذاشتم  یوقت م،یهر دومون نگاه کرد مینشست

و دم که کردم از آشپزخونه  ختمیرو ر جوش اومد برنجا  یبجوشه تا برنج رو دم کنم، وقت

 .رونیاومدم ب

ناهار، با عشق و احساساتمون  یرو صدا زدم اومد برا ایکامال پخته شده بود، ارم غذام

ظرفا رو هم شست، هر دومون  چارهیبود خخخ، ب ایظرفا مال ارم م؛یناهارمون رو خورد

با هم  میکه رفت میت شددعو ایشب خونه مامان ارم م،یدیو خواب مینمازمون رو خوند
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تا صبح  میدیخونه خودمون خواب میخواب برگشت عخوش گذشت موق یلیجا، خاون

 اداره. میزودتر بر 

 

 مرسانا

 

داده که خودم برم اداره، اون  امیپ ایارم دمیشدم، د داریهشت بود از خواب ب ساعت

و راه افتادم سمت  دمیکنه زودتر رفته، منم لباسام رو پوش دارمیکار داشته نتونسته ب

راه حس  نیبود، همش ب میمانتوم قا ریز  یعنیام هنوز دستم بود، اداره، اسلحه

مثال خودمو مشغول نگه دارم  ستادم،یجا ا هیآخر  کنه؛یم بمیداره تعق یکی کردمیم

دستمال گذاشت جلو دهنم، منم  هینفر  هی عیکه توهم زدم، سر  ایطرفم  ادیم نمیتا ببب

خودمو شل کردم که دستمالو  یالک شم،یم هوشیگه بوش کنم با دونستمیم

چند تا ضربه بهش زدم، در آخر هم من،  هیبرداشت و منم از فرصتم استفاده کردم 

بند رو برداشتم و زدم به دست پسره، اونو کشون بودن لباسامون، دست یهم اون خون

 اومد،یخون بدم م یچون از بو شدیکشون با خودم تا اداره بردم، حالم داشت بد م

از هوش رفتم و دست پسره و  ایارم یپا ریجلو قایخودمو به زور رسوندم داخل و دق

 .ایرو اشاره کردم سمت ارم دبند بودست من که بهش دست

 انقدر حالم بد بشه. دیبا یحوصله ندارم تا ک گهیحالم بد شد، اه د بازم

 بود؟ یک شده، اون پسره ی! چ؟ی: سالم خوبایارم

رو زده  گهیدبدزدتم، منم چند ضربه بهش زدم و چون محکم هم خواستی: اون ممن

 بند زدم دستش به دست خودم و خودمو رسوندم اداره.من دست میبود
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 کنه؟یدرد نم تییجا ؟ی: آره، اوهوم، تو که خوبایارم

 عقب.و سما هم  اریمه میجلو بود ایموقع عروس کشون من و ارم میکه خورد شام

 وونهیواقعا د نه،یاز سما جدا بشه، حاضر شد عقب بش خواستینم یحت اریمه

 یکیاون  ایمال من و ارم یکیمثل هم بود؛ دو تا خونه کنار هم  قایهست. خونمون دق

به هم هستن  هیهامونم انگار دوقلو بودن چون به شدت شبخونه ار،یمال سما و مه

 خودمونه. یقهیسل گهیاون د ست،یمثل هم ن میدیکه توشون چ ییالیوسا یول

 م،یکرد یاز پدر و مادرمون خداحافظ م،یستادیخونه خودمون ا یکدوممون جلو هر

هر  یتونستم خودمو نگه دارم، بعد از خداحافظ اریبا وجود مه یگرفته بود ول امهیگر 

م بست و در رو محک ایخونه خودمون، هنوز در رو نبسته بودم که ارم میکدوممون رفت

 ؟یخانومم بش یاهمنو محکم تو بغلش فشرد وگفت: آماد

 ام.: فکر نکنم آماده باشم، حال ندارم خستهمن

 بغ کرده نگاهشو ازم گرفت. ایارم دمید

 دوستت دارم. یلیمن خ زمی: عز من

 : منم عاشقتم خانوممایارم

شده بود  ختهیبه تخت، گل رز قرمز ر  دنیبرد تواتاق خوابمون، از اول اتاق تا رس منو

 خوشگل با گل رز درست کرده بود.  یلیقلب خ هیتخت،  یرو

 ا؟ی: ارممن

 : جونم؟ایارم

 خودته؟ یکارا نای: امن
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 : آره عشقم.ایارم

 خانوم. هیاومدم و شدم  رونیام بدخترونه یایشب من از دن اون

 

 سما

 

 یایاش با دنعاشقانه یهابا زمزمهاز پشت بغلم کرد و  اریرفتم تو خونمون، مه تا

 رونیاومدم ب یشدم، رفتم حموم وقت داریکردم، صبح زود ب یام خداحافظدخترونه

منتظر من  زیرو م ارمیام آماده بود، مهصبحونه زیتختمون درست جمع شده و م دمید

 کنهینگاهم م یجور نیداره هم دمید ختمیر  ییروش نشستم، چابود، اومدم روبه

 ارم؟یشده مه یز یگفتم: چ

 واسه من. یتر شدامروز خانوم نمیبی: نه عشقم، فقط ماریمه

 .نییخجالت سرمو انداختم پا با

 .خورمتاینکن و گرنه م یجور نی: عشقم خجالت نداره، خودتو ااریمه

 بهم. میتمام عشق زل زد با

 

 مرسانا

 

 هیو  رونیدوش گرفتم اومدم ب هیشدم و رفتم حموم،  داریزخواب ب اایزودتر از ارم صبح

ساز رو  یموهامم باز گذاشتم رفتم آشپزخونه چا دم،یشلوارک برداشتم پوش هیتاپ و 
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و نون تست  یو پسته و گردو و بادام و مربا و کره و حلوا شکر  ریروشن کردم؛ پن

 دم،ینکرده بودم چ تیکه تا حاال از خودم رو یصخا قهیبرداشتم. همشون رو با سل

کنم  داریرو ب ایتو استکان و رفتم تا ارم ختمیدم کردم ر  یساز به جوش اومد، چا ییچا

دارن، منم رو تخت رو درست  فیشرشر آب معلوم شد، آقا حموم تشر  یکه صدا

 .اریحوله برام ب هیکردم که آقا گفت: مرسانا  زیکردم، اتاقمونو تم

 .ارمی: چشم، االن ممن

 .رونیاز حموم اومد ب چیاشتم و دادم بهش، حوله پحوله برد هیرفتم از تو کمد  عیسر 

 .ای: ارممن

 : جونم.ایارم

 من رفتم. ای: صبحونه درست کردم، بدو بمن

 لباس بپوشم، تو برو. امی: باشه، االن مایارم

رو جواب دادم:  فونیبودم که زنگ در رو زدن، آ ایمنتظر ارم ،ینشستم رو صندل رفتم

 بله؟

 رو. : دخترم باز کن درمامانم

کردم داخل  شونییاومدن داخل، منم راهنما ایرو باز کردم که مامانم و مامان ارم در

 .ییرایسالن پذ

 .ارمیب ییبراتون چا رمی: االن ممن

 .میآورد ی: دخترم زحمت نکش، من ومامانت برات کاچایارم مامان

 : ممنون.من
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کرد  یپرساومد و باهاشون سالم احوال ایکه ارم شدیم دیخجالت، رنگم سرخ و سف از

 نیو ا دیصبحونتون رو بخور  نینیو مادرش گفت: پسرم، خانومت رو ببر آشپزخونه بش

 .میر یم گهیرو هم بده زنت بخوره ما د هایکاچ

 .جانیناهار ا نی: خوب بمونایارم

 .انیهم ب نایبابا ا زنمیزنگ م ن،ی: آره بمونمن

 گلم. یخودتو به زحمت بنداز  ستیالزم ن میر ی: ممنون عروس گلم، ما مایارم مامان

 !هی:نه بابا، زحمت چمن

 فعال خداحافظ. م،یر یم گهیخودم: نه د مامان

زل  ایارم دمیکه د ختمیر  ییکردم نشستم صبحونه بخورم دوباره چا یخداحافظ ازشون

 زده بهم. 

 ؟یکنینگاهم م یجور نیشده چرا ا یز ی: چمن

 !مونیسر خونه زندگ میاومد شهیفقط باورم نم ست،ین یز ینه چ :ایارم

 : باورت بشه.من

 رو بخور. های: بردار کاچایارم

 .ادیخوشم نم خورمی: نه نممن

 .کنمیخودم دهنت م ی: نخور ایارم

 ییشوقاشق برداشت و تا خواست دهنم کنه رفتم سمت دست هیرو برداشت و  کاسه

 باال آوردم، البته گالب به روتون.
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 : مرسانا! چت شد دختر؟ در رو باز کن مرسانا.ایارم

 .گهیجا د هیرو ببر  های: حالم بد شد، لطفا کاچمن

 .آوردمیباال م شتریب یه عوق

 .رونیب ایب یبخور  دمی: باشه نمایارم

 : اومدم هوف.من

 ؟یشد یجور نی: چرا اایارم

رو بخوره  یگفته بودند کاچ ایت جواب بده مامانم بود، به ارمرف ایزنگ خورد ارم میگوش

بود و گفته بود هنوز نخورده حالش بد شد و  دهیهم خند ایارم شهیدخترم حالش بد م

 قطع کرد.

 رو که دوست ندارم بو کنم. یز یچ یاگه حت شهی: من حالم بد ممن

 .یشیم یجور نیا یگفتی: آهان، خوب زودتر مایارم

 برات بپزم؟ یدوست دار  ی: ناهار چمن

 خانومم. شمیممنون م یدرست کن ی: اگه قورمه سبز ایارم

 درست کنم. رمی: حتما، االن ممن

 ازیدونه پ هیباز بشه،  خشیگوشت گوسفند برداشتم تا  خچال،یرفتم از تو  عیسر 

که تفت دادم گوشت  یکم ختم،یروغن ر  یتو قابلمه و کم ختمیبرداشتم رنده کردم، ر 

اضافه کردم، بعد نگاه  یرو هم اضافه کردم تفت دادم، نمک و فلفل و زردچوبه هم کم

که از قبل تو آب نم کرده بودم برداشتم،  شکخ یسبز  م،یتازه ندار  یسبز  دمیکردم د

جوشونده  یایو لوب ختمیرنگ شد و بعد آب ر  رهیانداختم تو قابلمه و تفتشون دادم تا ت
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هم اضافه  مویلآب یهاشو در آوردمو انداختم، کمتخم یموعمانیل کیو  ختمیرو ر 

تا ظهر،  وفتهیب ابه جوش اومد شعله رو کم کردم تا ج یکردم، در قابلمه رو بستم و وقت

دور  یکیتا آب سرد بردارم که  خچالیگرمم شده بود رفتم سر  کمیرفتم برنج نم کردم؛ 

داره  یجور همون دمیخوردم د ختمیر  وانیل هیشتم بود، آب رو بردا ایکمرمو گرفت، ارم

 .کنهینگاهم م

 زم؟یبرات بر  یخوای: آب ممن

 .زی: آره بر ایارم

سرکار، خوبه  میاز فردا قرار بر  م،یبود کاریدادم خورد، امروز هر دومون ب ختمیآب ر  کمی

و چند تا کانال رد کردم  یویت ینشستم جلو م،یهست یاداره آگاه هیهر دومون تو 

 ایرو آوردم نگاه کنم که ارم امنهیگرگ الیتابم سر بود، رفتم سراغ لب دهیحوصلم سر 

 ؟یکنینگاه م یطور ترسناکن چه یلیناخیگرفت ازم و گفت: ا

 ندارن. یکه ترس نای: امن

قسمت اولش تموم شد رفتم آب گذاشتم  یوقت م،یهر دومون نگاه کرد مینشست

و دم که کردم از آشپزخونه  ختمیجوش اومد برنجا رو ر  یرنج رو دم کنم، وقتبجوشه تا ب

 .رونیاومدم ب

ناهار، با عشق و احساساتمون  یرو صدا زدم اومد برا ایکامال پخته شده بود، ارم غذام

ظرفا رو هم شست، هر دومون  چارهیبود خخخ، ب ایظرفا مال ارم م؛یناهارمون رو خورد

با هم  میکه رفت میدعوت شد ایشب خونه مامان ارم م،یدیو خواب مینمازمون رو خوند

تا صبح  میدیخونه خودمون خواب میخواب برگشت عخوش گذشت موق یلیجا، خاون

 اداره. میزودتر بر 
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 مرسانا

 

داده که خودم برم اداره، اون  امیپ ایارم دمیشدم، د داریهشت بود از خواب ب ساعت

و راه افتادم سمت  دمیکنه زودتر رفته، منم لباسام رو پوش دارمیکار داشته نتونسته ب

راه حس  نیبود، همش ب میمانتوم قا ریز  یعنیام هنوز دستم بود، اداره، اسلحه

مثال خودمو مشغول نگه دارم  ستادم،یجا ا هیآخر  کنه؛یم بمیداره تعق یکی کردمیم

ستمال گذاشت جلو دهنم، منم د هینفر  هی عیکه توهم زدم، سر  ایطرفم  ادیم نمیتا ببب

خودمو شل کردم که دستمالو  یالک شم،یم هوشیاگه بوش کنم ب دونستمیم

چند تا ضربه بهش زدم، در آخر هم من،  هیبرداشت و منم از فرصتم استفاده کردم 

بند رو برداشتم و زدم به دست پسره، اونو کشون بودن لباسامون، دست یهم اون خون

 اومد،یخون بدم م یچون از بو شدیکشون با خودم تا اداره بردم، حالم داشت بد م

از هوش رفتم و دست پسره و  ایارم یپا ریجلو قایخودمو به زور رسوندم داخل و دق

 .ایارم رو اشاره کردم سمت دبند بودست من که بهش دست

 انقدر حالم بد بشه. دیبا یحوصله ندارم تا ک گهیحالم بد شد، اه د بازم

 بود؟ یشده، اون پسره ک ی! چ؟ی: سالم خوبایارم

رو زده  گهیدبدزدتم، منم چند ضربه بهش زدم و چون محکم هم خواستی: اون ممن

 بند زدم دستش به دست خودم و خودمو رسوندم اداره.من دست میبود

 کنه؟یدرد نم تییجا ؟ی: آره، اوهوم، تو که خوبایارم

 !نیخون بد شده هم ی: نه فقط حالم از بومن
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 .رسمیحساب پسره رو هم م م،یبر  ای: خوب بایارم

 : ممنون، دوستت دارم عشق من.من

 : منم عاشقتم عشقم.ایارم

 

*** 

 

 سال بعد پنج

 

 مرسانا

 

 کنما. یچند لحظه باهاتون باز  خواستمیبابا م ن؟ییخوشگلم کجا یهابچه

 !یپالک، خوب گول داد یبر یمالو نم ی: خوب مامانآراد

 .هیمامان تولوخدا ببلمون د گه،ی: الست منیلیآ

حال خوش دنتونیقدر از دو دختر خوشگلم، من چه پمیت: سالم سالم پسر خوشایارم

 شدم؟

 قلب شدم.خوش دنتیاز د یی: بابانیلیآ

 شدم. پیتمن خوش ی: ولآراد

 ن؟یکنیبا مامانتون دعوا م نیشده دار  ی: حاال چایارم
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 گول داده بود مالو ببله پالک. یبا هم: خوب مامان نیلیو آ آراد

 پارک. برمیخودم شما رو با مامانتون م نیحاضر بش دی: بر ایارم

 و آراد: هوال نیلیآ

 .اریهام بودم، دوتا دوقلو مثل من و مهگر دو تا بچهلبخندم نظاره با

 .میدیو لبخند خانوممونم د می: خوب شد نمردایارم

 !هیچه حرف نی:عه امن

من داده شده،  یاز طرف خداوند که برا یهست یاهیهد نی: مرسانا تو بزرگتر ایارم

خودش که خوشگلن، من  هیشب یابا دو تا بچه یاهیباهوش، هد یاهیهد با،یز  یاهیهد

 شما. نییخدا یهاهیهد کنمیعوض نم یچیشما رو با ه

 .ایعاشقتم ارم کنمیعوض نم یچی: خوب منم تو رو با همن

 خدا. یهی: منم عاشقتم هدایارم

 .انایو د ایدو تا دختر دارن به اسم دن نیو حس مهسا

 .الدیدارن به اسم ماهرخ و م یطونیش یو سما اونا هم مثل ما دوقلوها اریمه

 است خخخ، به اسم بارانا. وونهیدونه بچه دارن که خل و د هیو اشکان اونا هنوز  مایس

 حالن و هنوز بچه ندارن.و جاسپر ازدواج کردن و خوش ایدیل

 ندارن. یاهنوز بچه یازدواج کردن ول ایو جول لزیاستا

 و محمد. نیانه و متدونه دختر و دو تا پسر داره، تر  هیکالرک  یول
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که  یعشق هست، عشق مونیو تو زندگ میحالخوش میبا هم هست کهنیاز ا یهمگ

 ببردش. نیاز ب تونهینم کسچیه وقتچیه

 !یوانگیو د یمست یعنی عشق

 !یگانگیبا جهان ب یعنی عشق

 شب نخفتن تا سحر! یعنی عشق

 سجده با چشمان تر! یعنی عشق

 !ختنیسر به دار آو یعنی عشق

 !ختنیاشک حسرت ر  یعنی عشق

 در جهان رسوا شدن! یعنی عشق

 شدن! پروایسست و ب یعنی عشق

 سوختن با ساختن! یعنی عشق

 را باختن! یزندگ یعنی عشق

 یروز سرد باران کی رد،یمینم یعاشق به آسان آدم

 دهدیقلبش و اجازه م یرو گذاردیرام دستش

 .ردیآرام آرام بگ دلش

 :نوشت

 شومیعشق رد نم نیاز ا من

 شومیعشق حل م نیدر ا من
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 :نوشت

 یسرد باران یاز روزها زارمیب

 را بست دفترش

 قلبش گذاشت. یدستش را رو و

 

 .انیپا

 

 /https://forum.1roman.ir/threads/16224: پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

به  دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیرمان ها و شعر ها

 .دیر یما مراجعه کرده و با ما تماس بگ تیوب سا


