
 یمرند مرجان#

 کی پست#

 کی فصل

 ایدر. کرد یم یدلبر بایز یعروس مثل چالوس ی جاده

 را صورتش و داد نییپا یکم را نیماش ی شهیش

 سمت به را دستش. کرد ماه مهر خنک باد مهمان

 گوشش در هامیا ییجادو و گرم یصدا و برد ضبط

 :دیچیپ

 ببخش               تو یها هیگر لیدل شدم اگر ببخش

  تو یهوا دارم سر به هنوز اگر

 جا               قلبم یرو تیپا رد تینها یب یبایز

   بداند خدا را حالم بماند

 نگاه با کردن نگاه با کرد یسع و دیکش یقیعم  آه

 یبایز و بکر عتیطب از رنگ هزار درختان به کردن

 درازش و دور خاطرات و شعر در و ببرد لذت جاده

 گرد ذهنش پس در هنوز اما هامیا یصدا. نشود غرق

 . کرد یم پا به خاک و

       یخواب هیشب من یبرا یناب

   یسراب تو ینبود ایدر



  سرگذشتم تمام یا

       یبخواه مرا تو دوباره کاش یا

  یاشتباه نیباتریز تو

  گذشتم تو از ناتمام

  تو یها هیگر لیدل شدم اگر ببخش

 سمت به را دستش. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا

 خندان صورت عکس کرد خاموش را آن و برد ضبط

. بود کرده خوش جا لشیموبا ی صفحه یرو بنفشه

 بنفشه یصدا و فشرد را ییگو پاسخ رنگ سبز کونیآ

 :  دیچیپ گوشش در

 ! ؟یخوب! ایدر سالم-

 ! ؟یخوب تو یمرس! سالم-

 را لشیموبا و کرد تیهدا جاده ی هیحاش به را نیماش

 بدنش به یقوس و کش. شد ادهیپ نیماش از و برداشت

 : دیشن را بنفشه یصدا و داد

 ! یکرد خودتو کار باالخره! یباش بهتر دیبا تو-

 به شیکتان نوک با و داد هیتک دشیسف زیمات به ایدر

 : گفت و زد ضربه زیر یها زهیر سنگ



 ! بنفشه اومدم یم دیبا-

 : دیچیپ گوشش در بنفشه ی کالفه و یعصب یصدا

 یچ که شمال یرفت یشد پا سال ده از بعد! چرا؟ آخه-

 ایب گفتم من و شد یلیتعط وقت هر تمام سال ده! بشه؟

 و یآورد بهونه تو تهران یتو نمون تنها و کتالم میبر

 یگفت! نمیبب رو طال و عماد ترسم یم یگفت! امینم یگفت

 یگفت...  نمیبب رو ونیهما و لیاسماع حاج ترسم یم

 االن حاال کتالم یتو ینذاشت پاتو ساله ده! شهیم بد حالم

 ! ا؟یدر یر یم یدار یچ یبرا... 

 رونیب ارمیب رو لیاسماع حاج دیبا! بنفشه گفتم بهت-

 .... 

 داغ ی کاسه چرا تو! داره بچه خودش لیاسماع حاج-

 یکار هی براش رتشیغ یب پسره ؟یشد آش از تر

 ! بکنه

 : داد جواب و زد یپوزخند ایدر

 ماه هی نیا تو بکنه یکار خواست یم اگه ونیهما-

 . بود کرده

 یم پسرش نام به ندارشو و دار تمام که یروز اون-

 اندازه به اگه...  کرد یم هم رو امروز فکر دیبا کرد



 الاقل االن کرد یم فکر هم الناز به سوزن نوک ی

 ! دیرس یم دادش به دخترش

 : گفت جواب یجا به ایدر

 ! خوبه؟ دایآ-

 : شد یعصب بنفشه

 من رفته ادتی تو اگه ایدر! ؟ گهید شم خفه یعنی نیا-

 خونش از یجور چه که ره ینم ادمی دارم عمر تا اما

 ادمی...  دمتید یحال چه با ره ینم ادمی! کرد رونتیب

 ! یسوخت تب یتو تمام روز سه ره ینم

 کرد یم اشتباه بنفشه. بست را شیها پلک درد با ایدر

 آن رفت ینم ادشی هم داشت عمر تا. بود نرفته ادشی

 !را شب

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو پست#

 لیاسماع حاج ی گزنده و تلخ یها حرف و را شب آن

 بود گرفته شور سرش در لیاسماع حاج یصدا...  را

 : 



 رونیب شو گم من ی خونه از...  رونیب برو شو گم-

 تو خرج که ندارم یاضاف نون من...  حروم به نمک

 من...  دادم خرجتو مادرت خاطر به حاال تا....  کنم

 یناز یم بهش که یدانشگاه اون یتو حاال نبودم اگه

 نفر هی ی توله!  بسه جا نیهم تا اما یخوند ینم درس

 ولتون بود مرد اگه بابات! ؟ داره من به یدخل چه گهید

 که سوخت مادرت یبرا دلم!  خدا امون به کرد ینم

...  بود مونده تنها کیکوچ ی بچه هی با یجوون اول

 یم من که یاون ای! ؟ یدرآورد زبون من یبرا حاال

 !  دراز جاده و باز راه...  یهر ای شهیم خوام

 زجرآورش و تلخ خاطرات انیم از را او بنفشه یصدا

 :  دیکش رونیب

 !  ایدر-

 !  توئه با گوشم!  بله-

 از یکس!  نفروش نتویزم!  نییپا ایب طونیش خر از -

 !  نداره خبر ندهیآ

 رو تو...  میزد حرف تهران یتو هم با ما!  بنفشه-

 منو تو الاقل...  نرو راه اعصابم یرو قدر نیا خدا

 .  کن درک

 :  داد ادامه ایدر و کرد سکوت بنفشه



 یوقت بذار!  بشم خالص یشگیهم کابوس نیا از بذار-

 و لیاسماع حاج نگران گهید کتالم میبر ایب یگفت

 !  نباشم ونیهما

 نفر هی نجایا نره ادتی اما بکن یکن یم یکار هر-

 ....  داره دوستت هاست سال که هست

 :  دیغر یعصب ایدر

 !   بنفشه متنفرم دروغ از...  شدست تموم من یبرا-

 یم رو تو یها یوونگید چون فقط...  نگفت دروغ-

 .  نگفت بهت رو قتیحق شناخت

 :  گفت و فشرد شیشانیپ یرو را دستش کالفه ایدر

 با االن تا جاده اول از...  مینزن حرف موردش در ایب-

 و جاده جز به نکنم فکر یچیه به که دمیجنگ خودم

 .  ترکه یم داره سرم اما حاال...  هاش ییبایز

 :  داد جواب نیسرسنگ بنفشه

!  کردم خورد اعصابتو که دیببخش...  برو!  باشه-

 .  خداحافظ!  بده خبر یدیرس

 را نیماش در.  شد قطع تماس و گفت خداحافظ هم ایدر

 یبرا.  آورد رونیب را کوچکش فالکس و کرد باز

 کباری وانیل در را بگش یت و ختیر جوش آب خودش



 یبرا را داشبورد در.  دیکش نییپا و باال مصرف

 دست ی بسته به نگاهش که کرد باز شکالت برداشتن

 بود ایدن در نفر کی فقط.  افتاد تلخ شکالت ی نخورده

 شکالت معتاد هم را او و داشت دوست تلخ شکالت که

 .بود کرده شیها تلخ

 یرو را یچا تمام و کرد برعکس را وانیل کالفه

 مزه دهانش. شد نیماش سوار دوباره و کرد یخال نیزم

 !  بود گرفته زهرمار ی

 

                                                 ** 

  

 یرو شتریب را شیپا لومتریک دو رامسر یتابلو دنید با

 از بعد بود شده امان یب قلبش یها تپش فشرد گاز

.  گشت یبرم کتالم به دوباره داشت سال ده به کینزد

 هجده یدختر آمد تهران به کتالم از بنفشه با که یروز

 او نبود مهیفه خاله و بنفشه یاصرارها اگر. بود ساله

 بزرگ اش دغدغه که بود دار خانه یزن حتما حاال

 که یا خانه داشتن نگه گرم و بود کودکش کردن

 خانه به کار سر از خسته ها شب او دیام به مردش

 و تهران به را او شیاصرارها و بنفشه.  گشت یبرم



 روز از بعد او که وگرنه کشاند دانشگاه یها یصندل

 بنفشه یوقت که بود شده افسرده چنان عقدش بار نکبت

 :  گفت و آمد سراغش به دوان دوان شیقبول ی برگه با

 .  تهران یپرستار...  میشد قبول!  ایدر-

 تکه تکه را آن حرص با و گرفته دستش از را برگه

 :  بود گفته و کرده

 زارمیب آدماش و تهران از...  زارمیب تهران از!  امینم-

 . 

 او یلعنت شیآزما جواب آن و عماد!  بود عماد ریتقص

 او که وگرنه بود رسانده نفرت و یزاریب نیا به را

 تست و نشست یم اتاقش در بنفشه با ها ساعت یوقت

 کینزد و تهران در یقبول فکر به فقط و فقط زد یم

 از ایدر که یمرد به شدن کینزد!  بود عماد به شدن

 خاله یها گفتن عروسم با شناخت را خودش یوقت

 ضبط سمت به را دستش.  بود شده وصل او به یپور

.  گذاشت ویراد موج یرو و کرد روشن را آن و برد

 کند فکر گذشته به خواست ینم کند فکر خواست ینم

...  اوردیب رونیب را لیاسماع حاج فقط تا بود آمده... 

 یسر هم دیشا...  برود مادرش مزار سر خواست یم

 در ییجا خاطراتش و عماد اما زد یم یپور خاله به



 شیمرخص روز چند و خودش یبرا او که یا برنامه

 با یمساو شیبرا کتالم که چند هر نداشت بود دهیچ

 . بود رنگارنگش خاطرات و عماد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه پست#

 را شهیش. شد کتالم سرسبز ی جاده وارد و زد راهنما

 جان به را ینارنگ و پرتقال درختان عطر و داد نییپا

 درختان یبرا سرسبز، ی جاده نیا یبرا دلش. دیکش

 قدر به. بود شده تنگ خاصش عطر یبرا رنگارنگش،

. بود دلتنگ خاطراتش تمام قدر به...  نه یدور سال ده

 بنفشه با شیها یچران شکم پاتوق که را آقا اکبر یبقال

 که ییها بچه پسر به نگاهش و گذاشت سر پشت بود

 یباز سرگرم کیش و ساز تازه فوتبال نیزم داخل

 نیا روزها آن. زد تلخ یلبخند اریاخت یب و افتاد بودند

 درخت پشت عماد با. بود درخت و دار از پر نیزم

. بودند گذاشته دارید ی وعده بلندش و یزیتبر یها

 یشیم یها چشم در رهیخ و گرفته را شیها دست عماد

 : بود گفته رنگش



 ! ا؟یدر یخوشگل نقدریا چرا تو آخه-

 هنوز عماد یصدا اما گذاشت سر پشت را یباز نیزم

 : زد یم زنگ گوشش در هم

 . دارم دوستت یلیخ...  ایدر دارم دوستت-

 را شیپا و کرد یخال نیماش گاز سر را حرصش

 سر پشت هم را یپور خاله ی خانه و فشرد شتریب

 پارک را نشیماش. دیرس گورستان به تا رفت. گذاشت

 به رو کم کم هوا. شد ادهیپ لرزان ییپاها با و کرد

 یبرا نه اما بود یادیز زمان سال ده. رفت یم یکیتار

 ! یکن فراموش را رفته خواب به مادرت که ییجا نکهیا

 یشرق ضلع سمت به استوار نا ییها قدم با ایدر

 دیسف سنگ. رفت کور و سوت و خلوت گورستان

 یرو ایدر. بود شده آلود خاک و کدر مادرش مزار

 : خواند را سنگ

 حاج همسر...       عبدا فرزند     ییرضا توران

  ییبنا لیاسماع

 گرفته خاک سنگ یرو یا قطره و دیلرز شیها پلک

 شد خم شیزانوها یرو. شد تمام هم ایدر توان و دیچک

 باران تا داد اجازه و چسباند دیسف سنگ به را سرش و

 . بشورد را سنگ یرو غبار شیها چشم یآسا لیس



 کیش دامن و کت. دید یم را مادرش شیها پلک پشت

 و بود کرده مش هم را شیموها و دهیپوش رنگ یشمی

 : گفت یم یپور خاله به

 ! شدم؟ خوب-

 زده ضربه هال وسط یچوب زیم به خنده با یپور خاله

 : بود گفته و

 شوهر دختر یبخوا ادینم بهت اصال اکبر... ا هزار-

 ! یبد

 که بود افتاده او به بنفشه و مهیفه خاله نگاه وقت همان

 شانیتماشا یجیگ با و بود ستادهیا در چوب چهار انیم

 : بود گفته و دهیپر جلو زود بنفشه. کرد یم

 ! یشد ناز قدر چه! یوا-

 : بود گفته و آمده جلو ینگران با مادرش

 ! ده؟یپر رنگت چرا-

. بود نداده ایدر به را دادن جواب مهلت اما یپور خاله

 و دهیکش کل شوق با و داده تکان فورا را تپلش کلیه

 : بود گفته

 افتاده فشارش بوده ننداخته بند حاال تا رو صورتش-

 ! کن درست قند آب براش توران... 



 یپور خاله و دهیدو آشپزخانه به مادرش یجا به بنفشه

 در را آن و آورد رونیب انگشتش از را یانگشتر

 : گفت و دیبوس را صورتش و کرد ایدر سوم انگشت

 . قشنگم عروس ینما رو نمیا-

 : بود گفته و زده لبخند تیرضا با مادرش

 ! یدیکش زحمت-

 : داد ادامه ایدر به رو بعد

 ! ومد؟ین عماد چرا پس-

 : گفت یپور خاله کند باز دهان خواست تا

 ! فردا یکارا دنبال رفته حتما-

 به را آن و گرفت بنفشه از را قند آب وانیل هم بعد

 .  برد ایدر دهان سمت

 انیم از را او و نشست اش شانه یرو یدست

 پشت از و کرد بلند را سرش دیکش رونیب خاطراتش

 :گفت مهیفه. دید را مهیفه صورت شیباران نگاه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 چهار پست#

 هر! بود شده نگرانت بنفشه! ا؟یدر یاومد باالخره-

 که زدم حدس...  ینداد جواب تویگوش زدم زنگ یچ

 !دختر شو بلند. کنم داتیپ نجایا

 سالم و شد بلند یسخت به و گرفت را مهیفه دست ایدر

 : گفت و کرد

 . کردم نگرانت! خاله شرمنده-

 یدون یم! بود شده تنگ برات دلم...  شرمنده دشمنت-

 . یندار یفرق برام بنفشه با که

 فشرد آغوشش انیم را ایدر و کرد باز را شیها دست

 : گفت و دیبوس را صورتش و

 . یاومد که یکرد یکار خوب-

 لب و زد مادرش سنگ به ضربه چند و شد خم بعد

 و قیعم نفس آخر در و دیجنب فاتحه خواندن به شیها

 : گفت و دیکش یحسرت پر

 . رفت زود...  کنه رحمتش خدا-

 سنگ یباال بود آورده خودش همراه که را یفانوس

 از پر را یسطل رفت آب ریش سمت به بعد و گذاشت

 یخال سنگ یرو جا کی را آن و برگشت و کرد آب



 کنار سنگ یرو از را آلود گل آب و شد خم ایدر کرد

 به بعد و کند هرز علف یمشت هدف یب هم مهیفه. زد

 یوقت. شست را شیها دست و رفت آب ریش سمت

 و بود نشسته جا همان هنوز که ایدر به رو برگشت

 : گفت کند تر زیتم را سنگ داشت یسع

 یم خوف آدم...  شه یم کیتار داره هوا! مادر پاشو-

 گفت یم شهیهم امرزیب خدا مادرم. قبرستون یتو کنه

! داره کراهت نینر قبرستون یتو گهید غروب از بعد

 شه یم یجور هی دلم اما دونم ینم دروغشو و راست

 ! خداست روز هم فردا شو بلند... 

 بلند نیزم یرو از را او و گرفت را ایدر دست دوباره

 از مهیفه دنبال به و دیکش یقیعم آه ایدر. کرد

 رکیرجیج یصدا حاال که یخاموش و خلوت گورستان

. شدند خارج شکست یم را ناکش وهم سکوت ها

 اشاره کند عوض را شیهوا و حال نکهیا یبرا مهیفه

 : گفت و کرد نشیماش به یا

 ! ؟یفروخت دتویپرا! مبارکه-

 شد یم سوار که طور همان و کرد باز را در ایدر

 : داد جواب



...  دیکوب بهم پشت از نفر هی!  بود شده داغون گهید-

 ! هیخوب نیماش...  کرد دایپ برام نویا شهاب

 ...  باشه مبارکت-

 حرکت به نیماش و زد استارت ایدر و شدند سوار

 :  دیپرس حال همان در و درآمد

 ! خوبه؟ حالش بهار! طوره؟ چه نیحس عمو-

 : گفت و زد یا آسوده لبخند مهیفه

 شهیعروس یکارا ریدرگ بهارم! خوبن شکر رو خدا-

 یبرا...  کردن رزرو تاالر گهید ماه آخر... 

 ! گه؟ید یایم شونیعروس

...  بود یکاف گرید! بود کرده فرار سال ده! آمد یم

 : گفت و داد تکان یسر

 ! امیم حتما-

 : کرد اضافه بعد و گفت... " انشاا"  مهیفه

 یلیخ بهارم...  هیزندگ و کار اهل! هیخوب پسر حامدم-

 ! داره دوست

 : گفت دل ته از ایدر

 . بشن خوشبخت که.. انشاا! شکر رو خدا-



 ایدر دست یرو را دستش بعد و گفت نیآم یاله مهیفه

 به یکوچک فشار. گذاشت بود شده مشت فرمان دور که

 : گفت و آورد کشیبار یها انگشت

 بشه خودت بینص هم خورده پاک ریش هی که یاله-

 ! جان ایدر

 و دوباره مهیفه. نگفت یزیچ و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 : دیپرس اطیاحت با

 ! یدار خوب خواستگار گفت یم بنفشه! ست؟ین یخبر-

 خوبش خواستگار از اگر بنفشه. دیکش یقیعم آه ایدر

 : داد جواب آهسته. داشت تعجب یجا گفت ینم

 . ستین یخبر! خاله نه-

 : دیپرس بحث ی ادامه به مصر مهیفه

  ؟یداد رد جواب! چرا؟-

 : داد جواب مختصر ایدر

 ! میخورد ینم هم درد به-

 یصندل یپشت به و کرد رها را شیها انگشت مهیفه

 : گفت و داد هیتک



 باش مواظب فقط! یعاقل... ماشاا خودت! بگم یچ-

 صد در صد یآدم چیه! ینذار خشخاش به مته یادیز

 ! ستین

 اما بود رفته جلو دلش با! بود نگذاشته خشخاش به مته

 یم که هم قدر چه هر گرید که بود دهیرس ییجا به

 کی عقلش. شد ینم دهد دانیم احساساتش به خواست

 شان رابطه ی ادامه یبرا ممنوع ورود قرمز یتابلو

 را دانیم که خواست ینم دلش چیه او و بود گذاشته

 کی یبرا خواست یم. بگذارد باز احساساتش یبرا

 .باشد عاقل شده که هم بار

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج پست#

 و مهیفه خاله ی خانه و نسترن ی کوچه به دندیرس

 : گفت و شد ادهیپ زود مهیفه! نیحس عمو

 ! کنم باز درو تا نیبش-

 بچرخاند را آن نکهیا از قبل اما گذاشت قفل در را دیکل

 نیماش از فورا نیحس عمو دنید با ایدر. شد باز در



 و کرد دراز نیحس عمو سمت به را دستش. شد ادهیپ

 : گفت

 !  عمو سالم-

 : گفت و فشرد را دستش نیحس

 . یکرد ما از یادی عجب چه! دکتر خانم سالم-

 : گفت و زد لبخند نیشرمگ ایدر

 ! هستم ادتونی به شهیهم من-

 : گفت و زد لبخند نیحس

 برات دلمون...  یآمد خوش!  دخترم کردم یشوخ-

 ! تو ایب بود شده تنگ

 نشیماش سوار ایدر و کرد باز هم از را در ی لنگه دو

 بژ کسیا ال یج کنار را زشیمات بعد یلحظات و شد

 با شد یم ادهیپ نیماش از یوقت. کرد پارک نیحس عمو

 : گفت خنده

 کن عوض پژوتو! نکن جمع نقدریا پوالتو نیا! عمو-

 ! کرده عمرشو گهید

 : گفت و دیخند نیحس



 کنم عوضش دارم دوست یلیخ من بذارن دخترا اگه-

 ! خانوم بهار هیزیجه شد داشتم یچ هر که فعال اما... 

 : گفت و زد لبخند ایدر

 . کردم یشوخ...  بشه خوشبخت.. انشاا-

 : گفت و برداشت صندوق از را کوچکش ساک

 ! ؟ ستین بهار-

 : داد جواب مهیفه

 یلیخ وگرنه...  بودن دعوت حامد دوست یعروس-

 ! باال میبر ایب. بود شده تنگ برات دلش

 : کرد مخالفت ایدر ردیبگ را ساکش تا آمد جلو نیحس

 . ارمیم خودم! عمو سبکه-

 ی جعبه ایدر. گرفت را ساک و نکرد یتوجه نیحس

 یصندل یرو از بود آورده خودش با که را ینیریش

 : گفت مهیفه که برداشت عقب

 ! ؟یدیکش زحمت یچ یبر! جان؟ ایدر هیچ کارا نیا-

 : گفت و زد لبخند ایدر

 ! دیببخش خاله ناقابله-



 همه از اول زدن گپ یکم و شام خوردن از بعد شب

 : گفت و شد بلند نیحس

 ! ن؟یندار یکار! بخوابم برم گهید من-

 : گفت و شد بلند فورا ایدر اما گفت ریبخ شب مهیفه

 ! ؟ محضر میبر یک عمو-

 : گفت و کرد نگاهش مکث با یا لحظه نیحس

 که بودم دواریام! یهست حرفت سر هنوزم پس-

 . یبش مونیپش

 : گفت و زد ینیشرمگ لبخند ایدر

 ! عمو بهتره یجور نیا-

 : آمد انیم به مهیفه

 مبادا روز زادیآدم! تهیسرما تنها! ایدر فهیح نتیزم-

 ! داره

 شیموها و برد شالش سمت به را دستش هدف یب ایدر

 : داد جواب و کرد مرتب را

 !امروزه من یمبادا روز-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 شش پست#

 ی هفته دو طول در که را ییحرفها هم باز نیحس

 : کرد تکرار بود گفته تلفن یپا گذشته

 ! کنه یم یکار هی پدرش یبرا باالخره ونیهما-

 : زد پوزخند ایدر

 ! هیترک رفتن شوهر و زن که فعال! کار؟ چه-

 : آمد انیم به مهیفه هم باز

 ده نیا یتو مگه! داره؟ یارتباط چه تو به آخه خب-

 یا مرده جونت از دور بگن دنیپرس حالتو بار هی سال

 ! زنده ای

 از دیلرز یم شیپاها. نشست یمبل یرو کالفه ایدر

 . تلخش یروزها ی باره هزار یادآوری

 به دم یم شویبده! خاله باشم نشید ریز خوام ینم-

 ! شدم بزرگ سفرش سر که ییها سال اون یجا

 : کرد اصرار هم باز مهیفه خاله

 ! گذاشت براتون پدرت نویزم نیا-



 بود دیبع و دور یا واژه پدر! زد تلخ یلبخند ایدر

 کارمند ها سال از بعد که بود نیحس عمو پدر! شیبرا

 بهار جهاز خرج هم را اش یبازنشستگ پاداش بودن

 بخت ی خانه یراه یسربلند با دخترش تا کرد یم

 قبول تهران بنفشه یوقت که بود نیحس عمو پدر! بشود

 دایپ مناسب و امن یا خانه شیبرا و آمد شیپا با پا شد

 که باشد توانست یم هم لیاسماع حاج یحت پدر! کرد

 او و بست او یرو به چشم ونیهما به عشقش خاطر به

 او پدر توانست ینم پدر! کرد رونیب اش خانه از را

 و بود کتالم در ینیزم قطعه کردنش یپدر اوج که باشد

 ! چیه گرید

 : گفت دید را ایدر سکوت که نیحس

 حال هر به! جان ایدر میگفت بهت ما رو ها یگفتن-

 یراض یجور نیا تو اگه...  یخودت اریاخت صاحب

 میبر که کنم یم هماهنگ اکبر حاج با فردا یهست

 ...  محضر

 : دیپرس کودکانه ایدر

 ! نشه مونیپش-

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند نیحس



 ناشیزم به...  داره رو طال حکم اون یبرا نیزم نیا-

 نیا صاحب که نهیا به چشمش عمره هی...  دهیم راه

 ! بشه؟ مونیپش دیبا چرا! بشه نیزم

 ! انداختم زحمت به هم رو شما! عمو دیببخش-

 خاطر به فقط کنم یم مخالفت اگه که شاهده خدا-

 گهید سال چند دونم یم که نهیا خاطر به...  خودته

 دارن تهران مردم...  شهیم طال مثل شمال یتو نیزم

 باشن داشته رو جا هی دیبا! شن یم خفه دم و دود یتو

 هی نکهیا خاطر به! نه؟ ای کنن تازه ینفس هی توش که

 هی وگرنه! جان ایدر گم یم یباش داشته یا هیسرما

 کردن پاس رو لیاسماع چک بعدم و اومدن محضر

 ! داره؟ یکار چه من یبرا

 هم نیحس و کرد تشکر افتاده ریز به یسر با ایدر

 ونیزیتلو که طور همان مهیفه. شد خواب اتاق یراه

 : گفت کرد یم خاموش را

! یا خسته یکرد یرانندگ...  بخواب برو گهید هم تو-

 ...  کن استراحت برو

 که یخواب اتاق یراه و گفت ریبخ شب آهست ایدر

 روزها آن. شد بود بنفشه و بهار به متعلق یروزگار

 مجبور او آمد یم شیپدر ی خانه به ونیهما وقت هر



 اتاق و نیحس عمو ی خانه مهمان را شب که شد یم

 خاله و شد باز یکم در یال. شود بنفشه و بهار خواب

 : شد وارد مهیفه

 ! ا؟یدر یدینخواب-

 ...  دارمیب!  خاله نه-

 وارد وانیل کی و آب از پر یکوچک پارچ با مهیفه

 : گفت و گذاشت ریتحر زیم یرو را وانیل و پارچ. شد

 ! ؟یندار الزم یزیچ-

 ...  یمرس!  خاله نه-

. بست سرش پشت را در و گفت ریخ به شب مهیفه

 ینخ یشلوار و بلوز با را نشیج شلوار و کیتون ایدر

 سرش یرو از را شالش. کرد عوض یراحت و

 اش شده بافته یموها نییپا کوچک ونیپاپ و برداشت

 اش بافته و پر یموها انیم یدست بعد و کرد باز را

 ییصدا. کرد باز را شیها گره دانه دانه و دیکش

 : بود گرفته جان سرش در مردانه

 هر دمید که دهیلرز برات دلم دمیفهم یوقت بار نیاول-

 رو ات بافته یموها نییپا بار نیا که نهیا به چشمم بار

 !یبند یم یچ با



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  هفت پست#

 مواجش یموها و انداخت شیموها خرمن ریز دست

 ی گوشه خواب تخت یرو. شد رها شیها شانه یرو

 آن. کرد جمع شکمش در را شیپاها و دیکش دراز اتاق

 ی فرفورژه تخت دو یچوب تخت نیا یجا به روزها

 مهیفه خاله با بهار آمد یم که او. بودند اتاق در یمیقد

 و شد یم بهار تخت مهمان هم او و دیخواب یم هال در

 یها حرف تمام. کردند یم پچ پچ بنفشه با صبح تا

 یوقت از که یا خاله پسر. شد یم ختم عماد به ایدر

 یم یوقت. شناخت هم را او به عشق شناخت را خودش

 یها چشم در رهیخ و کرده اخم برود یسرباز خواست

 : بود گفته رنگش یشیم

 حاج ی خونه یبمون اومد ونیهما یوقت نشنوم-

 ! نیحس عمو ی خونه برو ای ما ی خونه ایب ای! لیاسماع

 : بود دهیپرس سیخ یها چشم با ایدر

 ! ؟یایم یک-



 نوک با را شیها اشک شور رد و زده لبخند عماد

 : بود گفته و زده پس شیها انگشت

 ! عروسک نکن هیگر! امیم زود-

 اول شب همان که بود بد. خورد غلت شیجا در کالفه

 گره عماد با خاطراتش با همه نیا کتالم به ورودش

 تا فشرد هم یرو محکم را شیها چشم. بود خورده

 کار یکل فردا. ببرد خودش با را او زودتر خواب بلکه

 ! داشت

                                             **** 

  دو فصل

 به و کرد رها زیم یرو را خودکار و کرد امضا ایدر

 و  زد یینما دندان لبخند اکبر حاج که داد هیتک عقب

 : گفت

 ! دخترم یکن خرج یسالمت به پولشو.. انشاا! مبارکه-

 محضر از نیحس همراه به بعد یکم و کرد تشکر ایدر

 : گفت و انداخت شیمچ ساعت به ینگاه. شد خارج

 ! شه؟یم وقت امروز نظرت به عمو-

 ! چنده؟ ساعت-

 ! ربع و ده-



 ! خونه؟ یبر خودت یتونیم تو-

 ! میریم هم با خب-

...  خور نزول مردک نیا شیپ برم دیبا من!  نه-

 پس تشویشکا فردا بره اونم رمیبگ چکارو و بدم پولشو

! ستنین یدرست یآدما نایا! ییایب خواد ینم تو...  رهیبگ

 ! بهتره نهینب رو تو

 : نکرد یمخالفت ایدر

 ! براتون شد زحمت! عمو دیببخش! چشم-

 : گفت و زد اش شانه به یدست نیحس

 از...  ندارم کار که من! دخترم یا بنفشه برام انگار-

 امروز حاال گم یم صبح روز هر شدم بازنشسته یوقت

 برق ی اداره کارمند سال یس از بعد! کنم؟ کار چه

 یکاریب رجوع ارباب با زدن کله و سر و بودن

 ! سختمه

 نکشد خجالت او تا دیگو یم طور نیا دانست یم

 پدرش یوقت از که گفت یم شهیهم بنفشه وگرنه

 به یدگیرس صرف را وقتش شتریب شده بازنشسته

 کاریب نیحس عمو! کند یم شیویک و پرتقال یها نیزم



 که یا برنامه از حاال و برود سر اش حوصله که نبود

 . کند تیرضا احساس بود دهیچ شیبرا ایدر

 : گفت و انداخت نییپا را سرش

 یم کار چه نداشتم رو ها شما اگه من! عمو یمرس-

 . نیبود خاله و شما من پناه و پشت تنها! کردم؟

 :  گفت و زد لبخند نیحس

 میکرد کار چه ما مگه! دخترم باشه پناهت و پشت خدا-

 ! ؟یبر یتون یم خودت تو پس... 

 . راحت التونیخ دیبر شما! عمو آره-

 ...  باش خودت مواظب پس-

 ایدر بعد یساعت. شدند جدا هم از و کردند یخداحافظ

 .بود نیحس عمو ی خانه در مقابل

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت پست#

 فشرد را مهیفه خاله و نیحس عمو ی خانه یبلبل زنگ

 شد یطوالن که انتظارش ماند در شدن باز منتظر و



 که کرد بلند زنگ ی دوباره فشردن یبرا را دستش

 چشم مقابل بهار خندان صورت و شد باز در بار نیا

 دیایب خودش به ایدر نکهیا از قبل. گرفت جان شیها

 فشرد آغوشش در را او و کرد باز را شیها دست بهار

 ایدر. دیچیپ ایدر مشام در نشیریش و گرم عطر یبو

 : گفت و دیبوس را صورتش

 ارتتیز باالخره عجب چه! خانم؟ عروس یطور چه-

 ! حامدتون آقا نیا از بکن دل بابا! میکرد

 : گفت و دیخند بهار

 دلم...  برسونه منو زودتر نتونست داشت کار حامد-

 . بود شده تنگ یلیخ برات

 : گفت خنده با ایدر

 آقا ی مشغله از یشد ناراحت یلیخ البد که هم تو-

 ! حامد

 : گفت و دیخند هم باز بهار

 یها خنده نوبت وقتش به! نذار من سر به سر نقدریا-

 . رسه یم هم ما

 در را شیها کفش داشت. داد تکان یسر و دیخند ایدر

 : کرد پچ پچ آهسته بهار که آورد یم



 ! اومده یپور عمو زن!  یراست-

 : کرد اضافه مضطرب بهار و کرد بلند را سرش ایدر

 . تنهاست خودش...  اومده شهیم یساعت هی-

 هم را گرشید کفش سگک و دیکش یقیعم نفس ایدر

 : گفت و کرد باز

 ...  تو میبر-

 جلو به را او و درآورد را شیابر یها ییدمپا بهار

 آن یال که در به یکوچک ی ضربه ایدر. کرد تیهدا

 و شد وارد و داد هل داخل به را در بعد و زد بود باز

 اما دیشن را مهیفه خاله گفتن سالم یصدا. کرد سالم

. بود شده قالب یپور خاله یها چشم در نگاهش

 را شیروسر و بود دهیپوش یا سرمه دار گل راهنیپ

 بزرگ گردنبند همان و بود زده گره شیگلو ریز

. داشت گردن به هم هنوز را یعل حضرت لیشما

 :  گفت یم شهیهم که را همان

 !  قشنگم عروس به دمشیم عماد عقد سر.. انشاا-

 یها گونه یوقت و دیدو یم ایدر سمت به نگاهش بعد و

 یم باز خنده به شیها لب دید یم را اش انداخته گل

 : گفت یم و شد



 ! یخودم عروس-

 هنوز را گردنبند. داد فرو یسخت به را دهانش آب ایدر

 عماد عروس به عقد سر را آن و داشت گردن به هم

 ! بود نداده هیهد

 و نیچ به ایدر نگاه و شد سیخ یپور خاله یها چشم

 شده ریپ سال ده از شتریب. افتاد صورتش یها چروک

. دانست ینم را آمد یم طور نیا ایدر چشم به ای بود

 . زد یم زنگ یپور خاله یصدا سرش در

 یم انگشتر و میخور یم ینیریش هی میایم هفته نیا-

 ...  میذار

 : بود داده جواب تعلل با مادرش

 عماد! رهیم مدرسه هنوز ایدر! ان بچه هنوز نایا آخه-

 ...  شده قبول دانشگاه تازه

 : بود داده جواب فورا یپور خاله

 که درسش! سالشه ستیب...  رفته شویسرباز عماد-

...  شهیم یکس خودش یبرا! لیوک شه یم بشه تموم

 خواست...  شده تموم مدرسش موقع اون تا هم ایدر

 سر رنیم و کنن یم یعروس نخواست دانشگاه رهیم

! خوان یم گرویهمد بچه تا دو نیا...  شونیزندگ خونه



 حاج وقت هی تا میبخور ینیریش هی زودتر بذار

 رو ایدر حرف و نداده ونیهما دل به دل هم لیاسماع

 . نزده

 : دیشن را مادرش یصدا

 . شهیم ییهوا دختره! پوران آرومتر! سیه-

 یپور خاله اول. نداشت خبر مادرش و بود شده ییهوا

 بعد و کرده شییهوا اش یشگیهم یها گفتن عروسم با

 و آرزوها رج به رج عماد حرف و نگاه هر با او

 !بود بافته دخترانه دراز و دور االتیخ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه پست#

 درازش و دور افکار انیم از یپور خاله یصدا با

 : شد دهیکش رونیب

 تو بشنوم مهیفه از دیبا من! ؟( دختر)  دتر یخوب-

 که مهیفه به صبح! دمید خوابتو شبید! ؟یاومد باالخره

 قابل رو ما ی خونه! کتالم یاومد تو گفت زدم زنگ

 ! ؟یندونست



 دایپ زحمت به را شیصدا و زد پس را بغضش ایدر

 : کرد

 ! خاله نزن حرفو نیا-

 : داد ادامه یپور خاله

 دمیپوش لباس رفت و ترالن دنبال اومد تا کردم صبر-

 ! یایب تا شد خشک در به چشمم! نجایا اومدم و

 اما شد یپور خاله یها جمله فاعل حذف متوجه ایدر

 دست به را ینیریش ی جعبه و اوردین خودش یرو به

 و کرد رها نیزم یرو جا همان را فشیک و داد بهار

 دیبوس و گرفت آغوش در را او و رفت پوران سمت به

 : گفت و

 ! خاله بود شده تنگ برات دلم-

 شیشانیپ و دیکش خودش سمت به را ایدر یپور خاله

 : گفت و درآمد صدا به بهار باالخره. دیبوس را

 ینم ول یارین در رو ما اشک تا! جان عمو زن-

 ! ؟یکن

 یها بال با و کرد دور خودش از را ایدر یپور خاله

 و دیکش یقیعم آه و کرد پاک را اشکش شیروسر



 یسع و زد پس را بغضش ایدر. نشست نیزم یرو

 : بزند لبخند کرد

 . امیم و شورم یم رو صورتم و دست االن-

 شلوارش و مانتو کرد تند پا بنفشه و بهار اتاق سمت به

 سیسرو سمت به و کرد عوض یراحت لباس با را

 به ینگاه و دیپاش صورتش به یآب. رفت یبهداشت

 بار نیاول. انداخت نهیآ درون جوان دختر ی چهره

 ییخرما یموها و یشیم یها چشم به دقت با یوقت

 را عماد یپنهان یها نگاه که شد رهیخ نهیآ در رنگش

 در دیفهم که بود جا آن تازه. کرد شکار خودش یرو

 که دارد وجود عشق نام به یزیچ بزرگترها یایدن

 یها عروسک با یباز لذت از شتریب بارها لذتش

 درست بنفشه و او یبرا مهیفه خاله که است ییکاموا

 صورتش به آب یمشت و زد تلخ یپوزخند. کند یم

 ! بود باخته مفت را شیها یباز عروسک لذت. دیپاش

 که یکاغذ دستمال از یبرگ و شد خارج ییدستشو از

 خاله شیپ دوباره و کرد جدا بود هال وسط زیم یرو

 یچا ینیس با بهار. نشست کنارش و برگشت یپور

 : گفت مهیفه خاله و شد وارد

 ! جان بهار اریب زحمت یب هم رو کیک-



 : داد ادامه ایدر به رو بعد

 ! کرده درست کیک برات دهیکش زحمت جان پوران-

 : گفت و زد یلبخند ایدر

  خاله؟ یانداخت زحمت به خودتو چرا-

 : گفت و گرفت را شیها چشم نم یپور خاله

 . اهیس روم! کردم؟ کار یچ-

 : گفت و گذاشت پوران تپل یپا یرو را دستش ایدر

 ! یزن یم حرفو نیا چرا! خاله اهیس رو دشمنت-

 : گفت و دیکش یقیعم آه یپور خاله

 ! ادته؟ی! یبود من یها کیک عاشق-

 ینم که بود وقت یلیخ. زد لبخند اما داشت بغض ایدر

 راه شیها گونه یرو به یسادگ به شیها اشک گذاشت

 : گفت و داد تکان یسر. کنند باز

 . بود العاده فوق طعمش شما یها کیک-

. برگشت ششانیپ کیک ظرف با بهار بعد یا لحظه

 و گذاشت مقابلشان را یچا یها استکان مهیفه خاله

 :گفت

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ده پست#

 !  نشه سرد-

 و انداخت یپور خاله یفکر ی چهره به ینگاه ایدر

 : گفت و دیکش یقیعم نفس بعد

 ! خوبه؟ محسن عمو! خاله؟ خبر چه-

 و داد فرو را شیچا از یکوچک ی جرعه یپور خاله

 : گفت

 ناشیزم به سرش شهیهم مثل! شکر خدارو خوبه-

 ! گهید گرمه

 : گفت و کرد تازه ینفس ایدر

 ! عروست؟! گلت؟ یها نوه! خوبن؟ فرزاد و عماد-

 شد ینم باورش انگار. زد برق یپور خاله یها چشم

 نگاه اما ایدر. بشنود ایدر دهان از را پسرش اسم که

 خودش یرو به و گرفت دیند را یپور خاله متعجب

 و  گذاشت دهانش در کیک یا تکه عوض در اوردین

 : گفت



 . نکنه درد دستت! خاله شده خوشمزه یلیخ-

 : گفت و آمد خودش به تازه یپور خاله

 !  جونت نوش-

 : گفت و دیکش یقیعم آه بعد

 ! شکر رو خدا خوبن همه-

 : کرد کمک نشانیب جو کردن عوض یبرا مهیفه خاله

 ! است حامله عروسش-

 : زد لبخند واقعا بار نیا ایدر

 خوشحال یلیخ! یسالمت به! شه یم بابا داره فرزاد-

 . شدم

 : زد لبخند واقعا بار نیا هم یپور خاله

 ! شه یم فارغ زنش گهید ماه دو-

 : گفت یپور خاله و گفت یسالمت به دوباره ایدر

 یم! بشه نیسزار دیبا نچرخه بچه اگه گفته دکترش-

 ! مادر؟ نچرخه ممکنه! پائه با بچه گه

 و زد لبخند یپور خاله ی مادرانه یها ینگران به ایدر

 : گفت



... انشاا چرخه یم! هست فرصت هنوز! خاله نه-

 . نینباش نگران

 : گفت و آمد انیم به هم مهیفه

  نشد؟ بنفشه مگه! گهید شهیم نیسزار هم دینچرخ حاال-

 : گفت و شد جا جابه شیجا در یکم یپور خاله

 ! بگم یچ-

 : دیپرس ایدر به رو دوباره و کرد سکوت یا لحظه بعد

 ! ؟یکن یم کار یچ! بگو خودت از تو-

 ...امیم و رمیم مارستانیب! یچیه-

 ! جان؟ ایدر یهست یک تا-

 ! هستم یروز دو یکی-

 : دیپرس و خورد گره هم در یپور خاله یابروها

 ! کم؟ نقدریا چرا-

 . برم دیبا...  دارم کار-

 لحظه. آورد نییپا را سرش و نگفت یزیچ یپور خاله

 الغر یها دست به ینگاه و کرد بلند را سرش بعد یا

 نگاه ایدر صورت به دوباره بعد انداخت، ایدر دیسف و

 : گفت و کرد



 ! ؟یندار یزیچ ینامزد تهران یتو-

 ی جرعه با را آهش و برداشت را یچا وانیل ایدر

 : داد جواب مختصر بعد و داد فرو یچا از یبزرگ

 . خاله بودم درس و کار ریدرگ! نه-

 بعد و کرد جمع زحمت به را لبخندش یپور خاله

 : گفت

 یشد دکتر خانم خودت یبرا! یکرد یکار خوب-

 دو برات یشد قبول دکترا دمیفهم که دفعه اون! آره؟

 ...  خوندم شکر نماز رکعت

 : گفت و کرد بلند آسمان به رو را دستش بعد

 . یبرس یخوا یم یچ هر به که یاله-

 و داد فرو را آن از یکم و برداشت را شیچا وانیل

 : گفت ایدر به رو دوباره

 و یکن دایپ جا نیهم خوب نیبال و بخت هی کنه خدا-

 ! تهران ینر دوباره و یبش موندگار خودمون شیپ

 بعد یساعت یپور خاله. نداد یجواب و کرد سکوت ایدر

 .کرد رفتن عزم

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ازدهی پست#

 در سر یپور خاله. کرد اش بدرقه اطیح در تا ایدر

 : گفت و کرد گوشش

 ! ؟یایم که من شیپ-

 : گفت و فشرد را آلودش گوشت یبازو ایدر

 ! امیم حتما شد فرصت اگه.. انشاا-

 خود گرم یها دست در را سردش دست یپور خاله

 : گفت و فشرد

 بشه داتیپ ورا نیا یک دوباره ستین معلوم یبر تو-

 ! شمیپ ایب... 

 : داد ادامه آلود بغض

 ! سیننو اهیس رو من یپا عمادو ینامرد حساب-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس کالفه ایدر

 . گذشته ها گذشته! خاله حرفو نیا نگو-

 : گفت و گرفت را شیها چشم نم یپور خاله



! بچم دیند خوش روز هی! ایدر بود شیزندگ دنبال آهت-

 ! خارج رفت و کرد ول طال

 : گفت و زد پس را بغضش ایدر

 ! خاله نخواستم بد براش وقت چیه من-

 دیکش شیها چشم ریز به را شیروسر بال یپور خاله

 : گفت و

 شکوند دلتو! کاسش یتو گذاشت خدا اما ینخواست تو-

 خودش همکار با زنه دیفهم یوقت شد ریپ! شکست دلش

 ... 

 و شست انگت دو نیب و کرد باز را دستش یپور خاله

 : گفت و گرفت گاز را اش اشاره

 ... استغفرا! بگذره راتمونیتقص سر از خدا-

 نیا بود انداخته راه یپور خاله که یبحث از کالفه ایدر

 : گفت دوباره یپور خاله که شد پا آن و پا

(  پر شکم یماه ینوع)  جیب گرده برات ایب! ایب شمیپ-

 . کنم درست

 یپور خاله. گفت چشم هم باز و زد لبخند بار نیا ایدر

 یبرا. داد رفتن به دل باالخره و دیبوس را صورتش



 بودند ستادهیا منتظر وانیا یرو که مادرش و بهار

 : گفت و داد تکان دست

 ! نیبرسون سالم رو آقا نیحس-

 مهیفه و بهار سمت به ایدر شد بسته سرش پشت که در

 شانیتماشا یکنجکاو با و بودند ستادهیا منتظرش که

 . رفت کردند، یم

 یزیچ از بعد. داشتند حق! بودند نگران دختر و مادر

 دهید را شیپا زیگر نامزد مادر او سال ده به کینزد

 و داشتند خاطر به را شیها اشک ایدر از ها آن. بود

 یحت که بود گرفته را بانشیگر یجور که یافسردگ

 از یلیخ اما حاال نبود هم لیتحص ی ادامه به حاضر

. بود شده محکم. بود گذشته مانند کابوس یروزها آن

 یلیخ نبود یخبر شکننده و نازک دختر آن از گرید

 دیبا گرانید که بود داده قول خودش به که بود وقت

 هشت و ستیب در که ییایدر! نندیبب را ایدر گرید یرو

 .بود دکترا یدانشجو و شاغل یسالگ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 دوازده پست#

 دیفهم یم دینبا یکس. بود خودش یبرا ایدر یرو آن

 یخندان عروس هر و عروس نیماش هر دنید با او که

 دیفهم یم دینبا یکس! کند یم بغض و لرزد یم دلش

! خورد یم سر دلش یپا داشت هم گرید بار کی او که

 کی اگر کرد یم چال را دلش او که دیفهم یم دینبا

 و زد یم یعاشق از حرف گرید بار کی فقط بار،

 عطر نبود قرار! دیلرز یم یمرد تلخ عطر یبو یبرا

 نبود قرار. باشد شیها لحظه ینیریش یمرد چیه تلخ

...  بزند پس را شیها لحظه یتلخ ،یتلخ شکالت چیه

 محرمش و گاه هیتک یا شانه چیه نبود قرار گرید

 دختر و مادر نگران نگاه نشان را ایدر یرو آن. باشد

 : گفت لبخند با و داد

 ! مینیبب توینامزد یعکسا میبر! بهار-

                                                 ****** 

 یها طرح با کرم یشال و دیپوش را رنگش کرم یباران

 شیها لب. انداخت شیموها یرو هم را یآجر درهم

 کوتاه و پهن یچشم خط با و داد جال یآجر یرژ با را

 و دیپاش لباسش به عطر یکم. کرد لیتکم را ششیآرا

 :  گرفت جان سرش در مردانه ییصدا



 ! ایدر یدیم بارون یبو-

 عطر یکم. کرد خاطراتش و خودش دلش، نثار یلعنت

 بهار اتاق از و برداشت را فشیک و دیپاش شیباران به

 که را ایدر کرد یم یریگردگ داشت مهیفه. شد خارج

 : گفت و زد لبخند دید

 ! پوران؟ شیپ یریم-

 : گفت و کرد مرتب را شالش ایدر

 یسر هی رمیم...  ناراحتم ازش کنه فکر ندارم دوست-

 ! بزنم بهش

 ! کردم درست ترش مرغ! ایب ناهار-

 مهیفه به رو و رفت در سمت به بعد و گفت چشم ایدر

 : گفت آمد یم دنبالش که

 ! خاله برس کارت به-

. شد اطیح ی روانه ایدر دنبال به و نکرد یتوجه مهیفه

 : گفت مهیفه شد خارج اطیح از نشیماش با یوقت ایدر

 ! بندم یم درو من...  نشو ادهیپ-

 گاز یرو را شیپا و داد تکان دست و کرد تشکر ایدر

 ی خانه با کوچه چند فقط یپور خاله ی خانه. فشرد

 مقابل را نشیماش بعد یقیدقا. داشت فاصله مهیفه خاله



 پارک عماد یپدر ی خانه رنگ یا قهوه بزرگ در

 نیا یجا به ها وقت آن. شد ادهیپ قیعم ینفس با و کرد

 ! بود رفته رو و رنگ و ساده یدر بایز و لیشک در

 کرد یم کج بنفشه با را راهش شهیهم مدرسه یروزها

 یپوزخند! ندیبب را عماد شده که هم لحظه کی یبرا تا

 عماد اگر که ماند یم سوال شیبرا ابد تا...  زد تلخ

 دوستش اگر و رفت طال سراغ چرا داشت دوستش

 یباز اش دخترانه بکر یایدن با همه آن چرا نداشت

 دوست ایدر گفت چرا! است؟ عاشقش گفت چرا! کرد؟

 که یفسقل دختر هی...  باشه دختر اولم ی بچه دارم

 ...  باشه تو یچشما نیع چشماش رنگ

 را خانه زنگ. رفت در سمت به و دیکش یقیعم آه

 ذهنش در دور یا خاطره. ستادیا انتظار به و فشرد

 . بود گرفته جان

 از که بود روز سه عماد. بود پخته رشته آش مادرش

 خاله. بود دهیند را او هنوز ایدر اما بود آمده تهران

 : بود گفته قبل روز یپور

 روز چند نیا گه یم...  اومده دوستاش از یکی با-

 ! باشه راحت دوستش تا نکنم دعوت رو یکس

 : بود گفته مادرش. بود تنگ دلش



 آماده لباسم نمیبب! بزنم یصادق خانم به سر هی رمیم من-

 ! نه ای شده

 به هم او بود رفته مادرش تا. بود خواسته خدا از ایدر

 که نبود یزیچ شلوار و مانتو دست دو. بود رفته اتاقش

 اما کند فکر آنها از یکی دنیپوش یبرا قدر آن بخواهد

 را روشنش یآب یمانتو عاقبت کرد تعلل یلیخ ایدر

 یصورت زیر یها گل از پر که را یآب شال و دیپوش

 پشت را شیها یچتر. انداخت شیموها یرو بود

 را شیشانیپ شیموها از یقسمت داد اجازه و راند گوش

 راه در بنفشه با که را یرنگ یصورت لب رژ. بپوشاند

 یصورت را شیها لب و برداشت بود دهیخر مدرسه

. نداشت آن به هم یازین البته و نداشت گونه رژ. کرد

 یدور ماه شش از بعد عماد دنید فکر از شیها گونه

 یمشک کوچک مداد. بود شده هلو رنگ به انتظار و

 چشم ی گوشه کیبار یخط و برداشت را رنگش

 یکی رفت آشپزخانه سمت به عجله با بعد دیکش شیها

 آش از پر و برداشت را مادرش آرکوپال یها کاسه از

 ی کاسه اگر. شد خارج خانه از عجله با و کرد رشته

 نفس کی را یپور خاله ی خانه تا داد یم اجازه آش

. بود یپور خاله ی خانه مقابل بعد ربع کی دیدو یم

 وانهید یها تپش از تا بود گذاشته قلبش یرو را دستش



. داد فرو زحمت به را دهانش آب. شود رها وارش

 شود بهتر حالش تا کرد صبر یکم سوخت یم شیگلو

 کار در یشدن آرام دلتنگش و قرار یب قلب یبرا اما

! رفت و ماند شب کی آمد عماد که هم شیپ بار! نبود

 اما برود کتالم از او دنید بدون عماد شد ینم باورش

 به خودش بار نیا بود شده باعث شیپ بار ی تجربه

 یپور خاله ی خانه یراه شده که هم آش ی بهانه

 چیه اما بود دهید هم با را ها آن بارها یپور خاله. شود

 یریتقص هم مادرش! گفت ینم یزیچ مادرش به وقت

 از دیترس یم لیاسماع حاج ی طعنه از...  نداشت

 ! بچسباند دخترش به یسر سبک انگ نکهیا

 باز یناگهان یلیخ در که برد زنگ سمت به را دستش

 شد هول قدر آن مقابلش جوان پسر دنید با ایدر و شد

 . شد رها دستش از اریاخت یب و ناگهان کاسه که

 و برد باال میتسل حالت به را شیها دست جوان پسر

 : گفت

 !ترسوندمتون نکهیا مثل!  دیببخش-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 زدهیس پست#

 ینگاه آمده وجود به که یتیوضع به آلود بغض ایدر

 به رو و کرد بلند را سرش حرص با بعد و انداخت

 شیتماشا و بود ستادهیا درگاه در هنوز که جوان پسر

 :  گفت کرد یم

 !  کنار دیبر لطفا شه یم-

 یکم مکث با و کرد نگاهشش طنتیش با جوان پسر

 :  گفت و کرد جا جابه را خودش

 . دییبفرما! کنم یم خواهش-

 شانه شد مجبور ایدر و بود کرده جا جابه کم را خودش

 شیپا تا نکند برخورد جوان پسر به تا کند کج را اش

 برود خانه سمت به خواست و گذاشت اطیح داخل را

 : گفت جوان پسر

 . ستین خونه یکس! خانم-

 جوان پسر سمت به یدل دو با و ستادیا شیجا سر ایدر

 : دیپرس و برگشت

 ! ست؟ین عماد-

 : گفت و کرد فرو بشیج در را شیها دست جوان پسر

 ...  نه مادرش اما!  هست عماد-



 که جوان پسر به رو و دیکش درهم را شیها اخم ایدر

 : گفت کرد یم براندازش یکنجکاو با

 ! دارم کار نامزدم با من-

 اسپرت تک کت. شد وانیا وارد عماد لحظه همان

 رنگش کرم کتان شلوار با را یا قهوه کرم خانه چهار

 هم فاصله همان از یحت عطرش یبو و بود کرده ست

 به حواسش نکهیا بدون. برد یم ایدر سر از هوش

 پسر به رو کرد یم شیتماشا رهیخ رهیخ که باشد ایدر

 : گفت جوان

 ! م؟یبر-

 یاثر قبل قهیدق چند طنتیش از نکهیا بدون جوان پسر

 : گفت باشد اش چهره در

 ! دارن کار باهات خانم نکهیا مثل یول حاضرم من-

 :  گفت و شد ایدر متوجه تازه و دیچرخ نگاهش عماد

 ! ا؟یدر یکن یم کار چه نجایا تو-

 که نبود یا جمله نیا. شکست ایدر درون در یزیچ

 از انتظار ماه شش از بعد هم آن را دنشیشن انتظار

 جوان پسر یها نگاه یجلو. باشد داشته عماد زبان

 : دیلرز یم شیصدا اما زدیبر اشک نداشت دوست



 از در یجلو اما آوردم براتون بود پخته آش مامانم-

 ! شکست و افتاد دست

 : گفت و آمد نییپا ها پله از عماد

 خونه رونیب رفته مامان...  ستین مهم! سرت یفدا-

 ! ستین

 : گفت جوان پسر دیبگو یزیچ خواست ایدر تا

 ! منتظرتم نیماش یتو من جان عماد-

 : گفت و برگشت پسر سمت به فورا عماد

 خانم ایدر...  کنم یمعرف رفت ادمی! میر یم االن-

 ...  خالمه دختر

 : داد ادامه ایدر به رو بعد

 . منه خوب یدوستا از نیمع-

 یصدا با و ختیر فرو ایدر درون در یزیچ هم باز

 را او دوستش شیپ عماد نداشت دوست. شکست یبیمه

 زیلبر شیها چشم. کند یمعرف خاله دختر عنوان با تنها

 : گفت نیمع که بودند شده

 ! خانم خوشبختم-

 :  داد ادامه عماد به رو دوباره بعد



 ! کنم روشن نتویماش رم یم-

 پشت که را در. نماند عماد مخالفت منتظر گرید و

 را یلبخند و برگشت عماد سمت به ایدر بست سرش

 : گفت و کرد ترش نگاه یچاشن

 .بود شده تنگ برات دلم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهارده#

 چند را دستش بعد و دیکش یا کالفه و قیعم نفس عماد

 ایدر سمت به دوباره و دیکش شیها لب پشت بار

 رنگش یشیم سیخ یها چشم در رهیخ و برگشت

 : گفت

 فکر به دیبا فقط االن! ؟یندار کنکور امسال مگه تو-

 ! ایدر یباش درس

 و دیچک ایدر یها چشم از دزدانه یا قطره بار نیا

 : انداخت رد صورتش یرو

 تموم داشت طاقتم گهید...  بودمت دهیند بود ماه شش-

 . شد یم



 پر بلند قدم کی برداشتن با را نشانیب ی فاصله عماد

 : گفت و کرد

 زیبر رو حرفا نیا! است بسته امسال به ات ندهیآ ایدر-

 ! درست به بچسب فقط و دور

 زمزمه ناباور و دیچک ایدر چشم از گرید یا قطره

 : کرد

 ! عماد یشد عوض-

 عماد کت ی قهی به ایدر و دیدزد را نگاهش عماد

 : گفت و انداخت چنگ

 ! عماد-

 : دیپرس رانیح ایدر و برگشت سمتش به عماد

 ! بود؟ نشده تنگ برام دلت تو-

 رنگش یشیم یها چشم در رهیخ یا لحظه چند عماد

 : کرد زمزمه آهسته و داد تکان یسر بعد و ماند

 ! بود شده-

 لبخند اریاخت یب و افتاد شیپا کنار و شد شل ایدر دست

 یم راحت اگر یحت شیبرا بود یکاف هم نیهم زد

. ستندین زبانش با دل هم عماد یها چشم بفهمد توانست

 : دیشن را عماد یصدا دوباره



 استادم دفتر یتو! شلوغه سرم تهران یتو من ایدر-

 هم ارشد یبرا رو خودم دیبا و کنمو یم کار دارم

 یمنطق میبتون دیبا! میشد بزرگ گهید تو و من کنم آماده

 امسال تالش به وصله دومون هر ی ندهیآ یوقت میباش

 یرو فقط رو تمرکزمون که کنه یم جابیا منطق

 ...  میبذار درس

 را ایدر دادن جواب یجلو عماد لیموبا زنگ یصدا

 هم ایدر. گرفت فاصله یکوتاه دیببخش با عماد. گرفت

 در سمت به بعد و انداخت عماد به را نگاه نیآخر

 یم جوالن دور چندان نه یا خاطره سرش در. رفت

 .  داد

 خاله و بود بنفشه شیپ یوقت شهیهم کنکورش سال

 عماد شهیهم. کردند یم صحبت هم با نبود خانه مهیفه

 : گفت یم

 یرو ذاره ینم تو یدلتنگ! شده تنگ برات دلم ایدر-

 گرویهمد که کن یکار هی...  باشم داشته تمرکز درسام

 ! مینیبب

 به که عماد دوست دنید با شد خارج اطیح در از یوقت

 سیخ صورت ادی تازه بود داده هیتک نشیماش کاپوت



 صاف و برداشت را اش هیتک پسر. افتاد شکش از

 : گفت و ستادیا

 ! خوبه؟ حالتون-

 شیها گام به یسخت به و گفت خداحافظ زحمت به ایدر

 خارج جوان پسر دید از زودتر چه هر تا داد سرعت

 . شود

 بعد لحظه چند. ستادیا انتظار به و فشرد را در زنگ

 : دیشن را یا کودکانه یصدا

 ! بله-

 : گفت و شد تر کینزد یکم ایدر

 . هستم ایدر من! ؟یکن یم باز درو زمیعز-

 : گفت یم که دیشن را بچه دختر یصدا

 ! امیدر من گه یم...  یپور مامان-

 : دیشن دورتر از را یپور خاله یصدا

 !ترالن درو کن باز...  کن باز-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 پانزده پست#

 با. است برنداشته را گز که آمد ادشی ایدر. شد باز در

. برداشت را گز ی بسته و رفت نیماش سمت به عجله

 هر نه هم آن! بود گز عاشق روزها آن یپور خاله

 آن جز به! یکرمان ی پسته درصد چهل گز فقط! یگز

 . زد ینم یگرید گز به لب

 یپور خاله ی خانه سمت به و کرد قفل را نشیماش در

 پله از عجله با که دید را یپور خاله شد وارد تا. رفت

 دهیپوش سبز دار گل راهنیپ. آمد یم نییپا وانیا یها

 یباال هم را شیروسر روزها آن عادت به و بود

 . بود زده گره سرش

 ! یگذاشت من چشم یرو قدم(! دختر)دتر یاومد خوش-

 : گفت و داد سرعت شیها قدم به ایدر

 ...  نییپا این! خاله سالم-

 هم از یوقت بود یپور خاله آغوش در بعد یا لحظه

 دست پشت با که طور همان یپور خاله شدند جدا

 : گفت گرفت یم را شیها چشم یسیخ

 یبرا کردم فکر شمیپ یایم یگفت که روز اون-

 . تو میبر ایب...  یاومد خوش...  یگفت من یدلخوش



 : گفت و گرفت یپور خاله سمت به را گز ی بسته ایدر

 ! ناقابله-

 : کرد بغض هم باز یپور خاله

 ! نکن خودت ی شرمنده رو اهیس رو من نقدریا-

 و کرد نگاه یپور خاله یها چشم به ناراحت ایدر

 : گفت

 جز به شما از من! ؟یزن یم حرفو نیا چرا خاله-

 حرف یجور نیا که شم یم ناراحت...  دمیند یخوب

 . یزن یم

 : گفت و داد گرشید دست به را گز یپور خاله

 کم جا هی من حتما! حتما دیلنگ یم من تیترب یجا هی-

 ! گناهه شکستن دل دینفهم پسرم که گذاشتم

 : گفت و دیکش یگرید قیعم آه یپور خاله

 منم...  شده ییهوا بچشون فهمن یم زود یلیخ مادرا-

 یم خوب رو پسرم اما نداشتم سواد! دمیفهم زود

 دلم اما ستین یشگیهم عماد گهید دمید یم...  شناختم

! ادیم عقل سر خودش نکهیا به بودم کرده خوش رو

 درد به گهید عماد که گفتم یم تو به دیبا موقع همون

 اما! نداره رو تو اقتیل گفتم یم دیبا...  خوره ینم تو



 خودمون یبرا رو تو خواستم یم...  کردم یخودخواه

 ...  دارم نگه

 : گفت و دیکش یا کالفه و قیعم آه ایدر

 یناراحت چیه گهید من...  گذشته ها گذشته!  خاله-

 ! مینزن حرفشو گهید ایب...  ندارم روزا اون بابت

 : گرفت را یپور خاله دادن جواب یجلو ترالن یصدا

 ! ؟یکن یم هیگر یدار یپور مامان! یپور مامان-

 : گفت و زد یلبخند یچور خاله

 !سوزه یم چشمام! مادر نه-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شانزده پست#

 : گفت و زد یلبخند یپور خاله

 ! سوزه یم چشمام! مادر نه-

 : داد ادامه ایدر به رو بعد

 ! شده بزرگ قدر چه کن نگاه-



 : گفت لبخند با ایدر

 ...  داره نگهش خدا-

 : گفت و کرد تیهدا جلو به را ایدر یپور خاله

 ! داشتمت نگه پا سر که ستین حواسم اصال! تو میبر-

 : داد ادامه ترالن به رو

 ! یکرد سالم ایدر خاله به-

 و گذاشت شینما به را شیها دندان و دیخند ترالن

 : گفت

 ! سالم-

 زانو مقابلش دیرس ترالن به و رفت باال را ها پله ایدر

 : گفت و دیبوس را اش گونه و زد

 ! خوبه؟ حالت! خانم خوشگل سالم-

 و داد تکان مثبت جواب عالمت به را سرش ترالن

 اش یکیپالست یها ییدمپا که طور همان یپور خاله

 : گفت آورد یم در را

 ! تو میبر-

 و رفت آشپزخانه سمت به یپور خاله. شدند خانه وارد

 : گفت



 ! برات ارمیب یچا-

 : گفت و نشست مبل یرو تایگ

 . نمیبب خودتو اومدم! خاله نکش زحمت-

 : دیشن آشپزخانه از را یپور خاله یصدا

 ! ؟یزحمت چه! روشنه شهیهم ما سماور-

 بزرگش مادر دنبال به داشت که ترالن به رو ایدر

 : گفت شد یم آشپزخانه ی روانه

 ! بدم شکالت بهت ایب! نمیبب نجایا ایب خانم ترالن-

 یدل دو با بعد و ستادیا شیجا سر و کرد مکث ترالن

 : دیپرس

 ! ؟یشکالت چه-

 . بدم نشون بهت تا ایب-

 و برداشت را فشیک ایدر و آمد سمتش به ترالن

 در را ترالن ایدر. کرد خارج آن داخل از یشکالت

 دستش را شکالت نشاند شیپاها یرو و گرفت آغوش

 : گفت و داد

 ! پ؟ نه ای یر یم کودکم مهد نمیبب بگو



 روکش کردن باز مشغول که طور همان ترالن

 : داد جواب بود شکالت

 . رم یم یقیموس کالس! نه-

 : گفت و برگشت ایدر سمت به بعد

 ! ؟یبزن بلز یبلد-

 : گفت و کرد شیتماشا لبخند با ایدر

 ! ؟یبلد تو مگه! نه-

 : گفت و دیپر نییپا شیپا یرو از فورا ترالن

 ! بزنم؟ برات ارمیب یخوا یم! آره-

 ! خوام یم که معلومه-

 خاله. دیدو ها اتاق از یکی سمت به عجله با ترالن

 : داد تذکر و شد خارج آشپزخانه از یچا ینیس با یپور

 ! نیزم یخور یم! تر واشی-

 : گفت ایدر به تر آهسته بعد

 دنگ دنگ داره همش...  نذاشته من یبرا کله و سر-

! کالسا نیا خوره یم درد چه به دونم ینم من! کنه یم

 ینقاش کالس بفرسته نکهیا عوض رو بچه دختر



 شده عوض زمونه! بگم؟ یچ! یقیموس کالس فرستاده

... 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفده پست#

 را یچا یها استکان از یکی و کرد تشکر ایدر

 یرو را بلزش و شد خارج اتاق از ترالن. برداشت

 محو هم ایدر شد نواختن سرگرم و گذاشت نیزم

 همان! بود عماد هیشب بیعج.شد دخترک حرکات

 را ابرو و چشم حالت همان و یگندم گرد صورت

 یصدا. بود عماد هیشب هم مجعدش یموها یحت. داشت

 : داد یم جوالن سرش در عماد

 ! میبذار گندم رو دخترمون اسم دارم دوست من ایدر-

 وزن هم دخترش اسم تا بود طال انتخاب حتما ترالن

 . باشد خودش اسم

 خاطرات از هم ایدر دیکش نواختن از دست که ترالن

 را یگز ی بسته یپور خاله. شد دهیکش رونیب دورش

 : گفت و گرفت سمتش به بود آورده ایدر که



 . نخور تلخ تلخ! جان مادر بردار-

 خاله. کرد تشکر و برداشت را گزها از یکی ایدر

 : گفت یپور

 ! یفروخت نتویزم دمیشن-

 : داد ادامه یپور خاله و داد تکان یسر ایدر

 ! بخر خونه هی خودت یبرا پولش با حاال! یسالمت به-

 دوباره یپور خاله. گفت.. " انشاا"  مختصر ایدر

 : دیپرس

 ! بابات؟ دنبال ینرفت آخر-

 زهر یتلخ تا کرد باز را گز کاور. شد تخ ایدر دهان

 : داد جواب حال همان در بعد ردیبگ را دهانش مانند

 من حاال که کرد ینم ولمون خواست یم رو ما اگه-

 . دنبالش برم

 ریسراز استکانش به ینعلبک از را شیچا یپور خاله

 : داد جواب و کرد

 ! کنه ینم ول اوالدشو کس چیه! جداست اوالد حساب-

 : گفت و زد یعصب یپوزخند ایدر



...  رفته و کرده ول که ساله هشت و ستیب اون اما-

 نداشته ما به ینید گهید که کرد مامانم نام به نویزم نیا

 ....  باشه

 مونیپش کارش از دتید یم اگه که گمیم بازم من اما-

 ! یکرد یم داشیپ یجور هی کاش...  شد یم

 : داد جواب و زد یپوزخند ایدر

 سوزن دنبال تیحکا گشتن یکس دنبال تهران یتو-

 یتو اونم از ریغ...  داره رو گشتن کاه انبار یتو

 حاال...  شیمیقد عشق دنبال رفت بود، دیبا که ییروزا

 دیبا چرا مستقلم و دارم کار شدم، بزرگ گهید که

 ! بگردم؟ دنبالش

 و گذاشت ینیس داخل را شیخال استکان یپور خاله

 : گفت

 بهتر خودتو صالح... ماشاا یعاقل خودت! بگم؟ یچ-

 . یدون یم من از

 . کرد تشکر و گذاشت ینیس داخل را استکانش ایدر

. کرد رفتن عزم و برداشت را کفشش ایدر بعد یساعت

 : کرد اصرار یپور خاله



 بمون...  میدار یقاسم رزایم! ؟یمون ینم ناهار چرا-

 ! میبخور هم دور

 خواستم یم...  منتظرمه مهیفه خاله! خاله یمرس-

 . دمید که نمیبب خودتو

 :  گفت و دیپر نییچا و باال ترالن

 ! نجایا ایب بازم! ایدر خاله-

 : گفت و دیبوس را دخترک یموها یرو ایدر

 ! دلم زیعز باشه-

 اشک. شد سیخ هم باز یپور خاله یها چشم که دید

 شروع با ترالن یوقت و گرفت دست پشت با را شیها

 آنها از و دیدو ونیزیتلو سمت به محبوبش ی برنامه

 : گفت هم او شد جدا

 شانس ذره هی اگه که...  نداشت شانس هم بچه نیا-

 !رزنیپ من نه بود سرش یباال مادر االن داشت

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هجده پست#



 : کرد زمزمه و دیکش یقیعم نفس ایدر

 ! بزرگه خدا-

 را یپور خاله دادن جواب یجلو فونیآ زنگ یصدا

 بعد یا لحظه و برداشت را یگوش یپور خاله. گرفت

 کند نگاه ایدر به نکهیا بدون! دیپر صورتش از رنگ

 : گفت ترالن به رو

 ! اومده بابات!  جان ترالن-

 به پدرش از استقبال یبرا و دیپر جا از فورا ترالن

 کند نگاه ایدر به نکهیا بدون یپور خاله. دیدو در سمت

 : گفت

 !  اومد ینم ساعت نیا وقت چیه-

 خودش با داشت و بود مانده شیجا سر شده مسخ ایدر

 را یپور خاله پسر یک بار نیآخر که کرد یم فکر

 وانیا یرو از را شیصدا بعد یا لحظه! است دهید

 دیشن. کرد یم بش و خوش دخترش با داشت که دیشن

 : دیپرس ترالن از که

 ! جون؟ ترالن نیدار مهمون-

 ! اومده ایدر خاله! ییبابا آره-

 : دیشن را عماد متعجب یصدا



 ! ا؟یدر خاله-

 : کرد یزبان نیریش ترالن

 . مهربونه نقدرمیا! آره-

 دیکش شالش به یدست. داد تکان خودش به باالخره ایدر

 : گفت یپور خاله به رو و

 ...  خاله اجازه با! خب-

 : کرد زمزمه آهسته یپور خاله

 . یاومد خوش-

 را ترالن که یحال در را عماد و شد وانیا وارد ایدر

 یب بعد و گفت سالم او از زودتر. دید داشت آغوش در

 راهنیپ با یطوس شلوار و کت. کرد شیتماشا اریاخت

 لهیژ هم راهنشیپ یرو و بود دهیپوش دیسف ی مردانه

 ژل یکم با را شیموها. داشت تن به کت رنگ هم یا

 روزها آن مثل. بود زده شانه کنار به به بایز یحالت با

 آمد ادشی. بود پوش خوش و پیت خوش هم هنوز

! بود بنفشه یعروس. بود دهید را او یک بار نیآخر

 ! بود باردار طال! طال دست در دست و شانه به شانه

 که قدر آن نه اما بود شده تر چاق یکم موقع آن از

 نیزم یرو را ترالن آهسته عماد. شود خراب کلشیه



 اما ایدر سر در. داد را سالمش جواب و گذاشت

 : داد یم جوالن آخرش ی خاطره

 ینم...  شهیم بد تو یبرا بگم من! ایدر نه بگو خودت-

 ! بمونه یحرف سرت پشت خوام

 : بود ختهیر اشک ایدر

 !  دارم دوستت من عماد-

 گفته و زده زل شیها چشم در. بود شده رحم یب عماد

 : بود

! یا بچه یلیخ هنوز تو...  میکرد عادت هم به فقط ما-

 ! یخند یم امروزت احساس به خودت یروز هی

 نیا عماد که یروز از سال ده از شیب! بود دهینخند

 بود، شده بزرگ او و بود گذشته بود گفته را جمله

 چیه اما بود شده مستقل و شاغل بود، خوانده درس

 به. بخندد احساسش به که بود دهینرس ییجا به وقت

 و پاک حس یبرا اما بود زده پوزخند عماد احساس

 و  خورده غصه فقط خودش ی نخورده دست و بکر

 یپور خاله. شناخت ینم را عشق او. بود شده متاسف

 با عماد و بود داده نشانش سبز باغ در عماد از گفتن با

 بایز و سبز باغ همان به را او شیرفتارها و ها حرف

 شناخته عماد با بار نیاول را عشق. بود برده ییجادو و



 کرد یم فکر عماد چرا دانست ینم. بود کرده تجربه و

 آن حس یآور ادی از شود تر بزرگ یوقت او

 به یروز خودش حتما! افتد یم خنده به شیروزها

 حتما. بود دهیخند ایدر به حسش به که بود دهیرس ییجا

 چنان بود دهیچش را دیجد معشوق آغوش طعم یوقت

 به احساسش به که بود شده خود یب خود از و مست

 . بود دهیخند ایدر

 بود وقت یلیخ! عماد بود کرده بد! نبود خوب حالش

 باعث نیا اما بود دهیبخش را یپور خاله پسر گرید که

 و او با یپور خاله پسر که کند فراموش که شد ینم

 !بود کرده چه احساسش
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 یمرند مرجان#

  نوزده پست#

 خاله. کرد باطل را نگاهشان طلسم یپور خاله یصدا

 : گفت پاچه دست یپور

 ! من دنید اومد دیکش زحمت جون ایدر-



 لبخند و برگرداند یپور خاله سمت به را سرش ایدر

 خودش یرو هم هنوز را عماد نگاه ینیسنگ اما زد

 : دیشن یا لحظه از بعد را شیصدا. کرد یم احساس

 ! کتالم یاومد دونستم ینم! یکرد یکار خوب-

 که زد یم حرف یجور. زد پوزخند اریاخت یب ایدر

 از کمتر گذشته سال ده طول در که انگار نه انگار

 را گریهمد یاتفاق طور به دست کی انگشتان تعداد

 و عاشق ی ساله هجده دختر آن گرید. اند دهید

 چشم مقابل که ییها اشک ی خاطره. نبود یاحساسات

 دارد نگه خودش یبرا را او تا بود ختهیر عماد یها

 ریتصو داشت دوست. کرد یم دگرگون را حالش

 به عماد که باشد محکم و داشته جذبه قدر آن دشیجد

 . فتدین شیها اشک ادی

 وار وانهید یها تپش به توجه یب و کرد بلند را سرش

 : داد جواب قلبش

 خاله یبرا دلم! اومدم یم یکار هی انجام یبرا دیبا-

 . بود شده تنگ هم نایا مهیفه خاله و یپور

 : گفت و زد یلبخند عماد

 ! ؟یر یم یدار زود نقدریا چرا پس-



 را نیا و کرد یم شیعصب حدش از شیب یراحت

 و کرد جا جابه اش شانه یرو را فشیک. نداشت دوست

 : گفت

 ! منتظرمه ناهار یبرا مهیفه خاله-

 عجله با و برگشت. نماند عماد جواب منتظر گرید و

 : گفت و دیبوس را یپور خاله صورت

 اگه...  رم یم فردا پس فردا، ادیز احتمال به من-

 ! خاله خداحافظ میدیند گرویهمد

 و دیبوس را صورتش و کرد بغلش دوباره یپور خاله

 : گفت

 . بکن کارا نیا از بازم...  باشه همراهت به خدا-

 ستادهیا عماد که ییجا و ها پله سمت به و گفت چشم

 : گفت و دیکش ترالن یموها به یدست کرد حرکت بود

! شدم خوشحال دنتید از یلیخ کوچولو خانم-

 . خداحافظ

"  و انداخت عماد به یکوتاه نگاه ایدر و دیخند ترالن

 و بخورد تکان شیجا از عماد بلکه تا گفت"  خداحافظ

 که طور همان اما عماد. برود نییپا ها پله از بتواند

 : گفت بود ستادهیا



 ! برسون نیمع به منو سالم-

 شیها چشم به و کرد بلند را سرش اریاخت یب ایدر

 ده. زد یم طعنه داشت و بود شده بدجنس! کرد نگاه

 از بعد درست! نداشت خبر نیمع از که بود روز

 : بود گفته و شده رهیخ شیها چشم در که یروز

 یحت نه و نمتیبب نه! نمتیبب خواد ینم دلم گهید-

 ! بشنوم صداتو

 در که بود نیا بداند را نیا عماد که نداشت یلیدل

 : گفت جواب

 ! حتما-

 : گفت و کرد نگاهش دقت با دوباره عماد

 کنم فکر! ده ینم جوابمو زنم یم زنگ بهش یچ هر-

 . میبود قیرف هم با یروز هی رفته ادشی

 : داد جواب حرص با و بود شده یعصب ایدر

 من تا کنار ایب لطفا! کرده عوض خطشو وقته یلیخ -

 . بپوشم رو هام کفش

 کفش توانست لیدر و خورد تکان یکم باالخره عماد

 حضور از ریدلگ که یپور خاله یبرا. بپوشد را شیها

 یدست بود مانده مات طور همان هنوز پسرش موقع یب



 یخروج در سمت به و گفت خداحافظ بعد و داد تکان

"  یصدا و سر انیم آخر ی لحظه.  کرد حرکت خانه

 یپور خاله" سالمت به" و ترالن گفتن"  یبا یبا

 یپور خاله ی خانه از و دیشن هم را عماد خداحافظ

 .شد خارج
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 عمو طرف به بعد و دیبوس را مهیفه خاله صورت

 : گفت و کرد دراز سمتش به را دستش و رفت نیحس

 بازم! دادم زحمت بهت یلیخ روز چند نیا عمو-

 . ممنون

 : گفت و فشرد محکم را دستش نیحس

 بازم! ؟یزن یم حرف یجور نیا که میا بهیغر مگه-

 چه هر پولت با کن یسع...  بگو خودم به یداشت یکار

...  یبخر شده که جورم و جمع ی خونه هی زودتر

 ! ره یم نیب از پولت ارزش یکن دست دست



 زشیمات سمت به و کرد یخداحافظ و گفت چشم ایدر

 : گفت مهیفه خاله.  رفت

 ! ییایب بهار یعروس نره ادتی! ایب ما شیپ بازم-

 بهارم از من طرف از...  امیم حتما!  چشم-

 . نیکن یخداحافظ

 یا دروازه از و گرفت عقب دنده و شد نشیماش سوار

. شد خارج بود کرده باز را آن شیبرا نیحس عمو که

 ی شهیش آخر ی لحظه و فشرد گاز یرو را شیپا

 دنبالش به مهیفه خاله که یآب ی کاسه از نشیماش عقب

 . شد سیخ بود کرده ریسراز

 خواست و زد راهنما دیرس که کوچه سر به کینزد

 از یمرد یناگهان یلیخ که شود یاصل ابانیخ وارد

 ایدر. آمد کوچه وسط به شمشادها فیرد و کوچه کنار

 فشار ترمز یرو محکم را شیپا پاچه دست و هول

 دیبگو یزیچ و کند باز دهان خواست شد یعصب. داد

 کرد بلند را سرش بود دهیپوش اهیس راهنیپ که مرد که

 بند ها سال  از بعد لیاسماع حاج دنید از ایدر نفس و

 یدیسف و بود پوشانده ینامرتب شیر را صورتش. آمد

 یمشک لباس خاطر به صورتش. بود شده ادیز شیموها

 پوشانده را صورتش که یمرتب نا یها شیر هم دیشا ای



 ترمز یرو از را شیپا ایدر. زد یم یرگیت به بود

... " ا بسم"  اریاخت یب و دیکش را یدست ترمز برداشت

 که گرفت میتصم یوقت. کرد باز را نیماش در و گفت

 ده از بعد دیبا که دانست یم برگردد کتالم به باالخره

 و عماد مثل یعاشق ییوفا یب کابوس با باالخره سال

. شود رو به رو لیاسماع حاج یها زبان زخم کابوس

 را، گرمش ی خانه منت یزمستان یشب در که یمرد

 از ایدر که یپدر ییوفا یب و یتیمسئول یب برابر در

 دهیکوب سرش بر یطور را نداشت خاطر به چیه او

 در لیاسماع حاج که یآتش از هفته کی تا ایدر که بود

 ! سوخت تب در بود کرده ور شعله جانش

. گفت سالم و ستادیا لیاسماع حاج مقابل و شد ادهیپ

 چشم در رهیخ سالم جواب یجا به اما لیاسماع حاج

 : گفت شیها

 ! ؟یکرد کارو نیا یچ یبرا-

 باز دهان نکهیا از قبل اما داد فرو را دهانش آب ایدر

 : گفت دوباره لیاسماع حاج کند

 مدت نیا یتو دخترم...  هیترک رفته کرده ول پسرم-

 چشم از دور نکهیا منت با اونم...  دنمید اومد بار هی

 یپدر دنید به که بفهمه شوهرش اگه و اومده شوهرش



 نداره، قبول یفرزند به پسرش قدر به اونو که اومده

 ...  شه یم تلخ شیزندگ

 : گفت و دیکش یآلود درد و قیعم نفس

 خاطر به که من تا یفروخت نتویزم یاومد...  تو بعد-

 کنه یم نزول خرج داره پسرم دونستم ینم که یچک

 !!  رونیب یاریب رو زندان افتادم

 : رفت باالتر یکم بار نیا شیصدا

 یخواست یم! ؟یکن فمیخف یخواست یم! ا؟یدر چرا-

 به روز هی که یمن اما دنینرس دادت به هات بچه یبگ

! ؟ دمیرس دادت به یکرد رونمیب خونه از پسرت خاطر

 !؟ یتر مرد من از بودنت زن با یبگ یخواست یم
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 ادامه و دیکش شیموها انیم یدست کالفه لیاسماع حاج

 : داد

...  بودم تر راحت تو اون من! ؟یکرد کارو نیا چرا-

! داشتم رو اوالد ینامرد ی غصه فقط بودم که تو اون



 قدر نیا تهش ته! عارن؟ یب عاشق مادر و پدر یدیشن

 هنوز البد بزنم گول خودمو که بودم ونیهما عاشق

 داشتم غصه هی...  کنه پول نشویزم ای نیماش نتونسته

 از اون اما بودم پسرم پشت کوه مثل من که! دختر

 ! نبود دست هی من مثل و کرد استفاده سوء اعتمادم

 برام کارت نیا با رو ایدن تو اما رونیب اومدم حاال

 با منو! دختر یانداخت در خودم با منو! یکرد زندون

 یزمستون نحس شب اون ادی مدام! یانداخت در وجدانم

 خنک دلت که! ؟یکرد کارو نیا چرا...  افتم یم

 ! ؟یخواست یم نویهم ایدر آره! ؟یکن کمیکوچ که! بشه؟

 شیگلو بیس و بود شده سرخ لیاسماع حاج یها چشم

 اش نهیس و شده متورم شیشانیپ یرو یرگ. دیلرز یم

 رشیگ نفس بغض انیم ایدر. رفت یم نییپا و باال تند

 : گفت و کرد دایپ را شیصدا یسخت به

 بگم نه...  کنم فتونیخف و خوار خواستم یم نه من-

 به نیکرد رونیب خونه از منو خاطرش به که یپسر

 ! دمیرس دادتون به من اما نخورد دردتون

 گرفته شور سرش در لیاسماع حاج یصدا هم باز

 : بود



 سفره سر که رو ییها لقمه تک تک تونستم یم اگه-

 دمیکش یم حلقومت از رو یدیکش قد و یخورد من ی

 ! رونیب

 آن تک تک داشت آرزو روز آن که دیبگو خواست

 نیا حاال...  نتوانست و نشد و ردیبگ پس را ها لقمه

! بود شیآرزو گرفتنش پس که ییها لقمه یجا به پول

 کرده را کار نیا! باشد جنس بد خواست ینم! نگفت اما

 بار کی خواست یم...  برسد آرامش به خودش تا بود

 انیپا به شیبرا یزمستان شب آن کابوس شهیهم یبرا

 یها چشم در رهیخ و داد فرو را دهانش آب. برسد

 : زد لب لیاسماع حاج سرخ

 یکس با که ینمک و نون گفت یم شهیهم مامانم-

 فقط منم! دار نگه رو حرمتش داره، حرمت یخورد

 ! دارم نگه رو نمک و نون اون حرمت خواستم یم

 :  داد ادامه و انداخت نییپا را سرش

 یکار من و نیهست زندان یتو شما نمیبب تونستم ینم-

 . ندم انجام و ادیب بر دستم از

 حاج شانیپر نگاه به و کرد بلند را سرش دوباره

 : گفت و کرد نگاه لیاسماع



 در وجدانتون با رو شما خواستم یم نه! بود نیهم فقط-

 نیا اگه نکهیا فقط! کنم خنک رو خودم دل نه و بندازم

 . بخوابم راحت شب تونستم ینم گهید کردم ینم کارو

 : گفت و آمد جلو یعصب لیاسماع حاج

! کارت نیا با یگرفت منو راحت خواب که تو دختر-

! برگردونم تو به پولو نیا تونم یم یک دونم ینم من

 گفت مادرت! نه ای برگردونم تونم یم دونم ینم اصال

 که داشتم نگه حرمت من مگه اما نمک و نون حرمت

! ا؟یدر یفروخت تویپدر نیزم چرا! یکرد کارو نیا تو

 ! چرا؟

 مشتش محکم دنیکوب با شد زمان هم دومش یچرا

 حاج! خورد تکان اریاخت یب ایدر! نیماش کاپوت یرو

 یرو نیماش کنار او به توجه یب اما لیاسماع

 شانه تکان ایدر بعد یا لحظه و و شد خم شیزانوها

 حرف به دوباره لیاسماع حاج. کرد احساس را شیها

 : آمد

 جهنم که خدا به! وره؟ اون جهنم و بهشت گفته یک-

 و رونیب اومدم که روزید از منو تو! جاست نیهم

 یانداخت بوده کارتو یلعنت چک اون شدن پاس دمیفهم

 یم ادتی وقت هر شب اون از بعد! جهنم خود یتو



 پشت کردم بد تو با که گرفتم یم وجدان عذاب و افتادم

 فهیوظ من مگه که کردم یم قانع رو خودم اما سرش

! کنم تیحما گهید نفر هی ی بچه از عمر هی داشتم

 خودش یپا یرو که بود وقتش و بود شده بزرگ

 ...  گهید اما امشب از! سهیوا

 ایدر. افتاد هق هق به و خورد تکان شتریب شیها شانه

 رفت جلوتر گام کی و داد قورت یسخت به را بغضش

 : گفت و

 یجور نیا رو شما یکس ستین درست...  نیش بلند-

 . نهیبب

 هم باز شد مجبور ایدر و نکرد ییاعتنا لیاسماع حاج

 : گفت و گرفت را شیبازو بار نیا برود جلوتر

 ! نیش بلند-

 ایم اشک یها دانه و کرد بلند را سرش لیاسماع حاج

 شیها چشم اما بودند شده گم نامرتبش و پشت پر شیر

 لب دارش تب و سرخ نگاه همان با. بودند سیخ هنوز

 : زد

 ! دختر کن حاللم-



 لیاسماع حاج اما کرد رها را شیبازو اریاخت یب ایدر

 : گفت و دیچسب محکم را دستش مچ

 !؟یکن یم حاللم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و ستیب پست#

 یوقت مثل! بود خواه ادهیز روزها همان مثل هم هنوز

 که پسرش خاطر به فقط ایدر خواست به تفاوت یب که

 را او ا،یدر ی دخترانه مالحت یبرا بود رفته دلش

 دوباره لیاسماع حاج بود، گرفته لقمه ونیهما یبرا

 : دیپرس

 ! دختر؟ یکن یم حاللم-

 : بود گرفته اوج سرش در لیاسماع حاج یصدا هم باز

 هی به بچشو و زن! یرتتیغ یب یبابا ی لنگه هم تو-

 فکر! قیعاشق و عشق یپ رفت و فروخت نیزم کهیت

 یم یزندگ مرد واست یکرد فکر! ؟یچ که یکرد

 که یحساب و کنه یم یباز باهات روز دو! شه؟

! گوشه هی کنه یم پرتت شد ریس ازت و کرد تیدستمال



 و چشم خر که خره ونیهما! چرک دستمال هی مثل

 هم ونیهما که حاال بذار یمیتی گفتم! شده تو یابرو

 وگرنه! نندازم پاش یجلو سنگ خواد یم خاطرتو

 و امروز اما! بودم کرده دیکاند براش رو دخترا نیبهتر

 تیخر ی قصه نه، که یخواه خاطر ی قصه جا نیهم

 ....  کنم یم چال رو ونیهما

 دیکش رونیب لیاسماع حاج دست از را دستش مچ ایدر

 کینزد که قلبش از شتریب نه اما بود گرفته درد دستش

 یم لیاسماع حاج یناروا یها طعنه از بود سال ده به

 دید که را او زانیگر نگاه لیاسماع حاج. سوخت

 شیپاها یرو یسخت به و کرد بدنش گاه هیتک را دستش

 : گفت و شد بلند

 ! گذشتم ینم بودم منم-

 را لیاسماع حاج ی افتاده یها شانه و صدا بغض ایدر

 و حال دنید! ببخشد توانست یم. سوخت دلش دید که

 مرد آن اگر یحت نبود شیآرزو کس چیه شانیپر روز

 و تند زبان با را ها زخم نیبدتر که بود لیاسماع حاج

 لیاسماع حاج کند باز دهان خواست تا. بود زده زشیت

 : گفت و گرفت سمتش به را اش اشاره انگشت

 ...  ینبود مقدس میمر یلیخ هم تو که باشه ادتی اما-



 که را مرد نیا توانست ینم! شد ینم. شد داغ ایدر

 یم زبان زخم هم باز و داشت دنیطلب تیحالل یادعا

 تر جانب به حق بار نیا لیاسماع حاج لحن! ببخشد زد

 بود دهیکش رونیب دستش از ایدر که یدست انگار شد

 . بود شده تمام نیسنگ شیبرا

 ...  یبود شده کیج تو کیج پسره اون با یحساب-

 : داد ادامه و کرد تر بلند را سرش بعد

 . شد من حرف آخرشم که یدید! نبودم رتیغ یب من-

 : گفت و داد تکان یسر تاسف با ایدر

...  ستین امتیق هم نجایا...  میستین یقاض شما و من-

 حاج بکنه دیبا خدا رو کارامون کتاب و حساب

 ! لیاسماع

 : دیغر یعصب لیاسماع حاج

 کتابو و حساب! ؟یکرد کارو نیا یاومد چرا تو پس-

 ! وقتش به و ایدن اون یبرا یذاشت یم

 : داد جواب تلخ ایدر

 سال اون نید...  کردم یم ادا شما به رو نمید دیبا من-

 . بودم خونتون یتو الناز مثا که ییها



 حاج یزخم یصدا که برگشت نشیماش سمت به

 : دیشن را لیاسماع

 !  کنم یم جور پولتو-

 : داد را جوابش مکث بدون ایدر

 پس قصد اصال! ندارم گرفتنش پس یبرا یا عجله-

 . ندارم رو گرفتنش

 گاز یرو را شیپا. شد نشیماش سوار و گفت خداحافظ

 را شهیش گذاشت سر پشت را لیاسماع حاج و گذاشت

 مهمان را اش کرده عرق و داغ صورت و داد نییپا

. شود کم درونش التهاب از بلکه کرد یزییپا خنک باد

 فکر لیاسماع حاج یها زبان شین به گرید کرد یسع

 دیبا کرد یم فکر که را یکار او که بود نیا مهم. نکند

 که آمد یم ادشی یوقت گرید. بود داده انجام دهد انجام

 قد و یخورد منو نون"  گفت شیها چشم در رهیخ

 سر که رو ییها لقمه تک تک شد یم اگه...  یدیکش

. " دمیکش یم رونیب حلقومت از یخورد من ی سفره

 یها سال نید بود کرده ادا را نشید! شد ینم بد حالش

 حاج چند هر! را بودن لیاسماع حاج ی خانه دختر

 خرج مادرش را شترشیب بود کرده چه هر لیاسماع

 ! بود کرده او دختر



. افتاد لیاسماع حاج حرف ادی باز و دیکش یقیعم آه

 که بود نیا مهم نبود مقدس میمر او که کند فکر بگذار

 وقت چیه ها سال نیا تمام در دانست یم خوب خودش

 بلند لشیموبا زنگ یصدا. بود نگذاشته کج را شیپا

 تمام با بار نیا و کرد نگاه دوست اسم به ایدر. شد

. زد لبخند اریاخت یب داشت او از که یخشم و یریدلگ

 و نشد او حرف آخرش! بود کرده اشتباه لیاسماع حاج

 و زد تماس رد! امدیدرن آب از درست شینیب شیپ

 .کرد شتریب یکم را سرعتش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و ستیب پست#

  سه فصل

 : گفت و دیکش درهم را صورتش بنفشه

 ! ؟یدار دوست نقدریا تو آخه هیکوفت چه نایا! اه-

 : دیخند ایدر

 ! وونهید تلخه شکالت-



 و داد هول سمتش به را ریپن شکر از پر قندان بعد

 : گفت

 ! بخور نایا از-

 : گفت و برداشت را رهایپن شکر از یکی بنفشه

 ! داد یم مار زهر ی مزه-

 : گفت و آمد رونیب اتاقش از دوان دوان دایآ

 ! کنم؟ یباز نیا با من!  خاله-

 بود دایآ دست که یا قهوه خرس به ینگاه ایدر

 . انداخت

 از را شیصدا که یا لحظه به. برگشت نیولنتا روز به

 تا بخوابه شتیپ شبا بعد به نیا از" بود دهیشن تلفن پشت

 ! " ینترس ییتنها گهید

 یها چشم و نمک با صورت دنید با اریاخت یب ایدر

 اش مردانه یصدا که بود زده لبخند خرس یا لهیت

 : بود دهیچیپ گوشش در دوباره

 که کنم یم نابودش و ستین یجور هی اما وقتش به-

 ! بشه یآفتاب برت و دور شبا نکنه جرات گهید

 .بود انداخته گل شیها گونه و دهیگز لب ایدر



 : شد دهیکش رونیب افکارش از بنفشه یصدا با

 ! ستین حواسش خاله! جون دایآ بردار-

 بنفشه و دیدو خواب اتاق سمت به دوان دوان دایآ

 : گفت و انداخت دوستش صورت به ینگاه متاسف

 ! ا؟یدر یچند چند خودت با-

 و برداشت را رنگش قرمز ماگ و برد دست ایدر

 : گفت

 ! دلم به...  بدهکارم یلیخ خودم به-

 ینم جوابشو چرا! ؟یکن یم رو کارا نیا چرا پس-

 ! ؟ید

 زانو چهار یا پسته مغز یراحت یرو کالفه ایدر

 : گفت و نشست

 . مینزن حرف موردش در ایب! بنفشه شه ینم گهید-

 شیچا خوردن سرگرم هم او و رفت غره چشم بنفشه

 : دیپرس دوباره بعد لحظه چند. شد

 ! ؟ یکرد چکار پولتو-



! دمیترس راستش اما...  ببخشم رو همش داشتم دوست-

 فمیتکل کنم کار نتونستم یلیدل هر به یروز هی اگه گفتم

 ! شه یم یچ

 : گفت حرص با بنفشه

...  بود حقت پول اون! ه؟یچ فکرا نیا! یا وونهید-

  ش؟یببخش دیبا چرا

 :گفت و زد یتلخ لبخند ایدر

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و ستیب پست#

 پول اون فقط حقم که نیهم...  کنه یم تمیاذ نیهم-

 حاج مثل یمرد ی خونه یتو شدن بزرگ حقم. بود

 ی کلمه با وقت چیه که نبود نیا حقم...  نبود لیاسماع

 . بنفشه بود نایا از شتریب یلیخ حقم. نشم آشنا بابا

 تو که یحقوق ی هیبق به یربط پول نیا از استفاده-

 . نداره یبود محروم ازش ها سال

 : گفت و داد تکان یسر ایدر



 . بگردم خونه هی دنبال فرصت سر دیبا-

...  بزنه سر بنگاه تا چند به که گم یم شهاب به-

 . بگرد رو تایسا یتو خودتم

 و کرد نگاه شیها خواهرانه و بنفشه به لبخند با ایدر

 : گفت

 ! بنفشه؟ کردم یم کار یچ من ینبود اگه تو-

 : گفت و دیخند بنفشه

 یخوا یم یچ بهار یعروس یبرا! یراست! نشو لوس-

 ! ؟یبپوش

 . پوشم یم یزیچ هی-

 کمد تا سه انگار پوشم یم یزیچ هی یگ یم یجور هی-

 میبر دیبا! یاریم در حرصمو! یدار شب لباس پر

 . یکن دیخر

 : دیکش هم در ابرو فورا ایدر

 هی ندارم حوصله من! بنفشه شو المیخ یب خدا رو تو-

...  کنم پرو لباس تا ده و باشم االف ابونیخ یتو روز

 ! پوشم یم یزیچ هی

 : کرد یزیر برنامه ایدر به توجه یب بنفشه



 میریم هم با و شهاب مامان شیپ ذارم یم رو دایآ-

 یم خوش یحساب و میخور یم رونیب ناهارم! مفتح

 . میگذرون

 : داد جواب آلود اخم ایدر

 ! گفتم؟ یچ من یدیشن اصال-

 : داد جواب خندان بنفشه

 نه و یدار دانشگاه نه شنبه سه! دنبالت امیم شنبه سه-

 . یمارستانیب

 با و برداشت زیم یرو از را یچا ینیس کالفه ایدر

 : گفت وارید یرو ساعت به ینگاه

 تو و خونه ادیم شهاب االن! خونتون؟ یبر یخوا ینم-

 ! یزیر یم نقشه خودت یبرا یدار نجایا ینشست هنوز

 . زد صدا را دایآ و دیخند بنفشه

                                                 ******* 

 بنفشه بلند یموها دور مهارت با که شگریآرا دستان به

 یگرید یجا حواسش اما بود مانده رهیخ دیچیپ یم

 هم باز دوست اسم که بود قبل شب دو به حواسش. بود

 ماه کی مثل. بود کرده خوش جا شیگوش صفحه یرو

 زنگ یصدا یوقت بود نداده را جوابش هم باز ریاخ



 به ایدر آمد در صدا به خانه تلفن شد قطع لشیموبا

 یرو را شیآشنا ی شماره یوقت و رفت تلفن سمت

 نیزم یرو تلفن کنار جا همان دید شگرینما ی صفحه

 لحظه چند از بعد. کرد بغل را شیزانوها و نشست

 از بعد ایدر بعد یا لحظه و رفت ریگ غامیپ یرو تلفن

 : دیشن را اش مردانه یصدا ماه کی

 جواب یخوا ینم هنوز! ؟یقهر هنوزم! سالم ایدر-

 ! ؟یبد

 ینم! گرید زیچ اما توانستن و بود زیچ کی خواستن

 و بود سکوت یا لحظه چند. بدهد را جوابش توانست

 : اش مردانه و محکم یصدا هم باز بعد

 حق یحت...  یباش شوکه... یباش ناراحت یدار حق-

 یجور نیا یندار حق اما...  یکن قهر باهام یدار

 یمعرفت یب! ایدر یمعرفت یب...  یکن غیدر ازم خودتو

 یجور نیا بازم اما بگم بهت تونستم ینم یدون یم که

 بازم دمیشن! شمال یرفت گفت یم بنفشه! یکن یم رفتار

 آمدت و رفت نیا نگران بگو بهم...  یبر یخوا یم

 ! ایدر نباشم

 لحظه چند. زد یم ادیفر را شیکالفگ تندش یها نفس

 : دیشن را شیصدا دوباره بعد



....  هیاروم برم دیبا موکالم از یکی پرونده یبرا من-

 چون ومدمین مدت نیا...  دنبالت امیم برگشتم یوقت

 نیا از شتریب اما....  یدار ازین زمان به کردم فکر

 دختر باش خودت مواظب...  کنم صبر تونم ینم

 ! خوب

 دستش و شکست شیها چشم سد گفت که خوب دختر

 یب. شد قطع تماس که بدهد جواب را تلفن تا رفت

 دیکش کنار را پرده یکم و دیدو اتاقش سمت به اریاخت

 و گذشت کوچه خم از که دید را شیآشنا یمشک یمزدا

 .شد ابانیخ وارد

 

 که نجاستیا درد

 شود ینم را درد

 … کرد یحال یکس به

 

 یآباد_دولت_محمود#

 ینشون اون به نشون#

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 پنج و ستیب پست#

 : شد دهیکش رونیب افکارش انیم از بنفشه یصدا با

 ! ؟یکن یم درست باز ای یکن یم جمع موهاتو ایدر-

 بود قرار که یدرشت و زیر یها سنجاق به فکر با ایدر

 : گفت کالفه برود شیموها انیم در

 ! خوام یم تیال شیآرا هی فقط-

 منتظر که یجوان زن به رو اش گفته به توجه یب بنفشه

 : گفت بود ستادهیا

 بشه ونینیش موهاش نظرم به...  است دهیپوش لباسش-

 ! بهتره

 ایدر نظر نکهیا بدون و کرد دییتا را حرفش جوان زن

 از یکی سمت به را او و گرفت را شیبازو بپرسد را

 و شوخ نگاه به یا غره چشم ایدر. برد ها یصندل

 یم یصندل یرو که طور همان و رفت بنفشه طانیش

 : گفت نشست

 ! ساده و جور و جمع ونینیش هی لطفا-

 : گفت و زد یینما دندان لبخند زن



 من دست ریز از یکس حاال تا! گلم راحت التیخ-

 . نشده بلند یناراض

 ماهر دستان به را خودش و نشست دیترد با ایدر

 : دیشن را شگریآرا یصدا. سپرد شگریآرا

 ! یدار یپر یموها چه... ماشاا-

 در که بود عماد یصدا هم باز و بست را شیها چشم

 : گرفت یم جان مغزش

 ! نکن جمع وقت چیه موهاتو ایدر-

 : کرد ناز و دیخند سرخوشانه ایدر

 ! باشه؟ باز عروس یموها شهیم مگه-

 با را شانشیپر یموها و آورده جلو را سرش عماد

 : بود گفته و زده کنار شیشانیپ یرو از انگشت نوک

 موهاتو وقت چیه ندارم دوست من...  بشه دیبا! شهیم-

 دورت موهات دیبا مونیعروس شب! ایدر یکن جمع

 ! زنیبر

 یب ایدر و دیکش و گرفت محکم را شیموها شگریآرا

 آب یها چشم در رهیخ زن. کرد باز چشم اریاخت

 : دیپرس اش گرفته

 ! خانم؟ خوشگل اومد دردت-



. بست چشم هم باز و گفت"  نه"  آهسته و جیگ ایدر

 چنگال انگار خاطراتش دوباره! بود آمده دردش

 ینم. بودند افتاده روانش و روح جان به و درآورده

 یامن گاه هیتک نبود لشیدل دیشا! چه خاطر به دانست

 . بود کرده غیدر خودش از یرحم یب با که بود

 و موها یرو شگریآرا کار باالخره بعد یساعت

 یپر نامش دانست یم حاال که زن و شد تمام صورتش

 خودش و شود بلند شیجا از ایدر که داد تیرضا است

 ندیبب را خودش نکهیا از قبل. کند تماشا نهیآ در را

 : گفت و دیپر جلو بنفشه

 ! شده عوض افتیق قدر چه...  یشد ماه ایدر! یوا-

 : انداخت وسط را خودش فورا یپر

 ینم بلند یناراض من دست ریز از یکس گفتم که من-

 . شه

 فرصت لیدر و شد یپر از کردن تشکر سرگرم بنفشه

 . کند تماشا نهیآ در را خودش تا کرد

 خط و یدود چشم هیسا مدد به رنگش یشیم یها چشم

 قاب در شهیهم از باتریز بلندش اما نازک چشم

 پشت ساده شیموها کرد، یم یگر جلوه صورتش

 یحالت با شیشانیپ یرو شیجلو و بود شده جمع سرش



 از هم تابدار و بلند ی رشته کی و کرده خوش جا بایز

 .بود شده زانیآو گوشش کنار

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  وشش ستیب پست#

 روبه و دیکش یقیعم نفس! بود شده بایز کلمه کی در

 : گفت و زد لبخند یپر

 ! یمرس-

 : ختیر زبان یپر

 گهید ی دفعه مطمئنم که یشد ناز نقدریا.. ماشاا هزار-

 نیا داماد که باشه فالن شمیآرا یگ یم شمیپ یایب که

 ...  پسنده یم یجور

 : داد ادامه بنفشه به رو و دیخند خودش هم بعد

 . شه یم دایپ خواستگار یکل دوستت یبرا امشب-

 : دیپرس حالش درک با بنفشه و زد لبخند کالفه ایدر

  م؟یکن عوض لباسامونو کجا ما! جون یپر-

 : کرد بلند را شیصدا فورا یپر



 . بپوشن لباس کن ییراهنما رو خانوما! مونا-

 دوباره و دیکش باال را لباسش پیز بنفشه بعد یقیدقا

 : گفت

 ! یشد خوشگل یلیخ-

 : کرد پچ پچ آهسته ییصدا با بعد

 شرط لفهیق و پیت نیا با! گفت یم راست یپر انصافا-

 . یکن یم دایپ خواستگار یکل امشب بندم یم

 ی لمه براق و بلند یماکس در خودش به ینگاه ایدر

 و عقب به را راهنشیپ کمربند. انداخت رنگش یطوس

 : گفت و گرفت بنفشه سمت به

 ! نکن یوراج قدر نیا و ببند نویا-

 : داد جواب خندان بنفشه

 زونیآو لوچت و لب خواستگار اسم دنیشن با که تو-

 ! ینداز یم جفتک یالک که یکن یم غلط پس شه یم

 : گفت و دیکش یا کالفه و قیعم نفس ایدر

 یرو یالک دینبا که یبفهم یخوا یم یک دونم ینم-

 ! یکن اصرار یزیچ

 : گفت و بست را کمربندش حرص با بنفشه



 مطمئنم من! چه؟ من به اصال! قیال چه هر قیخال-

 ! خانه عماد خود امشبت خواستگار نیاول

 : گفت و زد تلخ یپوزخند اریاخت یب ایدر

 . بود یا مزه یب یشوخ-

 بهت کنه یم یسع که باش مطمئن مزه با ای مزه یب-

 ! بشه کینزد

 لیموبا زنگ یصدا بدهد یجواب ایدر نکهیا از قبل

 : گفت بعد و شد بلند بنفشه

 !  دنبالمون اومده شهاب-

 : داد جواب و برد گوشش کینزد را یگوش بعد

 ! شهاب جانم-

 دامن به یدست...  برگشت نهیآ سمت به دوباره ایدر

 سگک و شد خم بعد و دیکش لباسش دار دنباله و کلوش

 را شالش داشت. بست را رنگش یا نقره باز جلو کفش

 : آمد ششیپ دوباره بنفشه که انداخت یم شیموها یرو

 ! م؟یبر-

 . حاضرم من-



 تعارف و تشکر از بعد و برگشتند یپر شیپ هم با

 . شدند خارج سالن از و دندیکش کارت

 سرمه شلوار و کت در دهیپوش شهاب ابانیخ سمت آن

 دشیسف یایپرش کنار جذاب و پوش خوش رنگش یا

 صدقه قربان طنتیش با بنفشه. بود ستادهیا منتظرشان

 : زد غر خنده با ایدر و رفت شوهرش ی

 ! یزد بهم حالمو! اه-

 شهاب مقابل بعد یقیدقا. رفت سهیر خنده از بنفشه

 و داد را دو هر سالم جواب ییخوشرو با شهاب بودند

 به رو و برداشت ایدر از زود متانت با را نگاهش

 : دیپرس بنفشه

 ! نکردم؟ که رید-

 ! زمیعز نه-

 یموها و شیآرا از معذب ایدر و شدند نیماش سوار

 : گفت اش شده درست

 ! شدم مزاحمتون! دیببخش-

 : گفت اخم با و برگشت سمتش به فورا بنفشه

 !  لوس-

 : گفت لبخند با هم شهاب



 خواهر تا دو گفت بهم شدم آشنا بنفشه با که یاول روز-

 سن هم خواهر هی و کوچکتر خواهر هی...  داره

 ...  خودش

 را بنفشه ی شانه و کرد دراز دست لبخند با ایدر

 :  داد ادامه طنتیش با شهاب. فشرد

 ! بدم جا دلم یکجا دیبا رو یبعد باجناق موندم من فقط-

 و زد لبخند شرمنده هم ایدر و دیخند شیشوخ به بنفشه

 .نگفت یزیچ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و ستیب پست#

 ستادهیا ستون کنار سالن از یا گوشه ایدر بعد یساعت

 سفره به رهیخ و کرده جمع نهیس در را شیها دست و

 ی پارچه گرید نفر چند و بنفشه. بود بهار عقد ی

 تا بودند منتظر و گرفته را داماد و عروس سر یباال

 به ینگاه. دیبگو را بله آوردن گالب و گل از بعد بهار

 و دیسف لباس در. زد لبخند اریاخت یب و کرد بهار

 بهار از را نگاهش! دیدرخش یم شیتور یبایز



 جذابش و جوان صورت. کرد نگاه را حامد و برداشت

 ! انگار زد یم برق جانیه و یشاد از

 خاطره هم باز و داد عقد ی سفره به را نگاهش دوباره

 . داد جوالن سرش در دور یا

. بود شده پهن ییرایپذ یباال رنگش ینبات عقد ی سفره

 را سفره دقت و وسواس با که زن به رو یپور خاله

 : گفت کرد یم نییتز

! جون مایس یزد خودت سر به یزد یگل هر گهید-

 ...  یبذار تموم سنگ خوام یم

 : بود داده جواب و دهیخند زن

 کنم درست یعقد ی سفره! خانم پوران راحت التیخ-

 . باشه مردم زبون نقل ها مدت تا که

 سفره تنها نه! بود اریاخت یب و ینشدن مهار پوزخندش

 . بود شده مردم زبان نقل عقدش مراسم که عقد ی

. شد جمع سرشان یباال ی پارچه و گفت بله بهار

 و گرفت داماد و عروس یجلو را ها حلقه ظرف بنفشه

 خودش و دیپر رونیب مهیفه آغوش از دایآ تر طرف آن

 . رساند اش خاله به را

 : آورد خود به را او آشنا ییصدا



 . میدیرس رید سرم بر خاک-

 : گفت و گذاشت ایدر ی شانه یرو را دستش

 ! جلو برم من نیدیم اجازه...  دیببخش خانم-

 خاله مبهوت نگاه در نگاهش و برگشت عقب به ایدر

 . شد قالب یپور

 ! ؟(دختر)دتر ییتو! جان ایدر-

 : کرد دراز اش خاله سمت به را دستش لبخند با ایدر

 ! ؟یخوب! خاله سالم-

 سمت به را او و کرد رها را دستش یپور خاله

 ییجا اش شده شیآرا یها گونه یجا به. دیکش خودش

 یاحساسات که ییها وقت مثل و دیبوس را گوشش کنار

 : رفت اش صدقه قربان یلکیگ زبان به شد یم

 قدر چه(  برم باالت و قد قربون! ) قربان قد یت-

 . نشناختمت لحظه هی...  یشد قشنگ

 : گفت یپور خاله دوباره بعد و زد لبخند ایدر

 من دیبر شما گفت آخرشم...  میموند عماد منتظر-

 ! شده؟ رید یلیخ! دادن؟ رو کادوها! امیم رترید



 نباش نگران...  کردن دادن کادو به شروع تازه!  نه-

 ! خاله

 در که افتاد یپور خاله شوهر محسن، عمو به نگاهش

 آن به داشت آغوش در را آلود خواب ترالن که یحال

 به باشد ایدر متوجه نکهیا بدون شد یم کینزد ها

 : زد غر همسرش

 االن...  جلو میبر! ؟یسادیوا نجایا یچ یبرا-

 ...  شه یم تموم مراسمشون

 : گفت و برگشت سمتش به یپور خاله

 کادو به شروع تازه گه یم ایدر...  نشده رید یلیخ-

 . کردن دادن

 همسرش صورت از یناگهان یلیخ محسن عمو نگاه

. کرد سالم عیسر ایدر. دیچرخ ایدر سمت به و شد جدا

 قیعم یآه با بعد و کرد نگاهش قیدق یا لحظه محسن

 یم جدا آغوشش از را ترالن که طور همان نیسنگ و

 : داد را جوابش گذاشت یم نیزم یرو و کرد

 ! خوبه؟ حالت! دخترم سالم-

 محسن. داد را شیپرس احوال جواب مودب ایدر

 : گفت و دیکش شیشانیپ به یدست شانیپر



 شده تنگ برات دلمون...  نمتیب یم که خوشحالم-

 . بود

 یپور خاله ی شرمنده نگاه دنید. زد لبخند هم باز ایدر

 تا. ببرد لذت آن یتماشا از که نبود یزیچ همسرش و

 چشم از ندیب یم را عماد یوقت که داشت آرزو ها مدت

 بار هر عماد اما کند چکه خجالت یقدر الاقل شیها

 بود باران ستاره و براق یجور نگاهش دید را او که

 جا آن در هم تاسف یقدر الاقل چ،یه که یمانیپش که

 . نداشت

 به نشانیب که را ینیسنگ جو و آمد جلو شتاب با مهیفه

 اضافه و گفت خوشامد. شکست را بود آمده وجود

 : کرد

 . شدم نگران! نیکرد رید-

 : داد جواب کالفه محسن

 که بزرگ ها بچه...  داداش زن میبود عماد منتظر-

 آخرشم! ره یم در دستش از آدم یزندگ اریاخت شن یم

 . امیم خودم من دیبر شما گفت

 : داد جواب فورا مهیفه



...  چشم یرو قدمتون! نییبفرما...  نداره اشکال-

 . منتظرتونه نیحس

. دوخت چشم مقابلش ی منظره به هم باز ایدر و رفتند

 یقیعم نفس. کرد یم اعالم را ها کادو داشت بنفشه

 ی سفره ادی دوباره و کرد جمع را شیها دست و دیکش

 .افتاد رنگش ینبات عقد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و ستیب پست#

 به توجه یب آمد دنبالش شگاهیآرا از یوقت عماد

 مدل از و گرفته حالت او خاطر به که ییابروها

 : بود گفته بود شده خارج اش یشگیهم ی دخترانه

 منو حرف خواد ینم مامان! کن تمومش خودت! ایدر-

 یپسر گهید بکنم کارو نیا اگه گه یم بابا...  کنه قبول

 منه هیزندگ نیا! برام ستین مهم...  نداره عماد اسم به

 . رمیبگ میتصم براش دیبا من و

 : بود دهیپرس آلود بغض ایدر



 وصل هم به روزید تا ما یزندگ! ؟یچ من یزندگ پس-

 ! عماد بود

 در رهیخ بعد و دهیکش شیموها انیم یدست کالفه عماد

 : بود گفته ایدر متالطم نگاه

 ! فتادهین یاتفاق ما نیب-

 کی صورتش و انداخته گل عیسر ایدر یها گونه

 افتاده ایدر روح در یاصل اتفاق. بود شده آتش پارچه

 ینیسنگ اش دخترانه جسم بر که یا زنانه روح در بود

 ینفهم به را خودش ای دیفهم ینم ای عماد و کرد یم

 . بود زده

 : بود گفته و زده چنگ شیبازو به عماد

 یوقت از من...  میکرد اشتباه ما! نکن بدترش ایدر-

 گفت قدر نیا...  زد رو تو حرف مامان شناختم خودمو

 اما...  عشقه دارم بهت که یحس اسم کردم فکر من که

 داشتم بهت که یحس فهمم یم دارم تازه من! نبود

 ...  عادته

 دست نیآخر به خواست یم که بود یقیغر مثل ایدر

 را دستش. نشود غرق و بزند چنگ داشت که یزیآو

 .  گرفت را عماد دست و برد جلو



 رو ها حرف نیا ی همه ایب...  عماد دارم دوستت من-

 ! میکن فراموش

 جدا هم از شانیها دست و دیکش عقب را خودش عماد

 . شد

 وابسته فقط تو...  تو...  یدار فرصت یلیخ هنوز تو-

 ! ایدر یشد

 : کرد هق هق قرار یب و یعصب ایدر

 ...  کنم ینم کارو نیا من-

 : لرزاند را بدنش عماد ادیفر یصدا

 ! جهنم به-

 یجلو توانست ینم اما شد خفه ایدر هق هق یصدا

 سمتش به عماد. ردیبگ را شیها اشک امان یب زشیر

 سرخ نگاه نیا رفت عقب قدم چند اریاخت یب او و آمد

 زد یم نبض رگش که یشانیپ و شانیپر صورت و

! بود نشناخته طور نیا را عماد او بود بهیغر شیبرا

 سرد و یفلز ی بدنه به تنش تا رفت عقب قدر آن

 ستادیا مقابلش عماد. ستدیبا شد مجبور و خورد نیماش

 داد هیتک نیماش به ایدر لرزان بدن کنار را دستش کی

 : گفت و



 ! کن نگاه منو-

 هقش هق یصدا تا دیگز دندان ریز محکم را لبش ایدر

 یا قهوه کالج به و انداخت نییپا را سرش. شود خفه

 که کرد فکر حال همان در و شد رهیخ عماد رنگ

 دوباره عماد. نداشت دوست کالج وقت چیه عماد

 :  کرد تکرار

 !کن نگاه منو گفتم-

 که یبغض همان با کند بلند را سرش نکهیا بدون ایدر

 : گفت گرفت یم را شیگلو از یشتریب حجم لحظه هر

 ! خونه ببر منو-

 و آورد جلو را دستش ایدر ی گفته به توجه یب عماد

 و فیظر ی چانه بند را شستش و اشاره انگشت دو

 بار. کرد یم سقوط احساس ایدر کرد ایدر لرزان

 انگشت انیم را اش چانه اصرار با عماد که یآخر

 یآغوش هم اش جهینت کرد بلند را سرش و فشرد شیها

 آن کرد نگاه عماد یها چشم به ایدر. بود شانیها لب

 خواستن اگر. بود گرید یجور نگاهش رنگ روز

 خواستن رنگ به عماد یها چشم روز آن داشت رنگ

 ...  امروز اما. بود



 یها چشم در رهیخ. بود بهیغر یمرد هیشب عماد نگاه

 : زد لب ایدر

 سفره اون سر فردا من!  کنه ینم یفرق چیه من یبرا-

 یگ یم امشب نیهم تو ای! نمیش ینم مسخره عقد ی

 فردا...  نه ای یخوا ینم منو و شده عوض نظرت

 من چون! یمون یم داماد یب عروس یمهمون وسط

! تهران رم یم خونتون برسونم رو تو که االن نیهم

 ... خودته با انتخاب حاال

 : گفت و زد کنار را عماد دست حرص با ایدر

 . یکن ینم کارو نیا تو-

 و کرد شلوارش بیج در دست یناگهان یلیخ عماد

 و کرد صافش آورد، رونیب آن از را دهیچروک یکاغذ

 ی برگه به ینگاه ایدر. گرفت ایدر یها چشم مقابل

 : دیپرس دودل و جیگ بعد و کرد شیآزما

 !؟ هیچ نیا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و ستیب پست#



 افکارش انیم از را او خورد اش شانه به که یدست

 : دیپرس و کرد نگاه مهیفه به جیگ. دیکش رونیب

 ! خاله؟ جان-

 ...  یبد رو کادوت کنم صدات گفت بنفشه-

 : رفت عقب یکم اریاخت یب ایدر

 ...  دم یم کادومو شب آخر من! خاله نه-

 : دیکش درهم ابرو مهیفه

 عقد ی سفره سر یوقت...  هاست بهیغر مال شب آخر-

 . بده رو کادوشون االن یبود

 هم هنوز شود؛ او جمع همه حواس نداشت دوست ایدر

 نقل او نافرجام ینامزد سال ده از بعد کرد یم فکر

 او و آورد شیبازو به یفشار مهیفه. است مردم زبان

... "  ا بسم"  اریاخت یب ایدر و کرد تیهدا جلو به را

 با و آرام بلندش پاشنه یها کفش با کرد یسع و گفت

 زد، لبخند شیرو به که بهار به. بردارد قدم اطیاحت

 فیک در. رفت بنفشه سمت به و زد پاچه دست یلبخند

 ی جعبه و کرد باز را رنگش یمشک کوچک یدست

 بود دهیخر بهار یبرا که را یبند دست رنگ قرمز



 بهار سمت به بعد و داد بنفشه به را آن و آورد رونیب

 : دیشن را بنفشه یصدا. رفت حامد و

 ! طال دستبند جون بهار و من زیعز دوست طرف از-

 : گفت حامد به رو و فشرد یگرم به را بهار دست

 ! نیبش خوشبخت دوارمیام-

 : گفت و زد کنار یکم را تورش بهار

 . یکرد شرمندم چرا-

 : داد جواب لبخند با ایدر

 ! ناقابله دیببخش-

 یسبدها از پر حامد کنار. کرد تشکر دوباره هم حامد

 به دوباره آمده که را یریمس بود مجبور و بود گل

 : دیشن را بنفشه یصدا که برگردد عقب

 ! سکه مین خانم عروس یعمو پسر طرف از-

 طاقت. زد خی بدنش و ختیر فرو ایدر قلب در یزیچ

 دانستند یم که ییها مهمان نگاه مقابل را عماد دنید

 به را عماد نشان انگشتر او یروزگار ،یروز

 بود اش خورده ینیریش اصطالح به و داشت انگشتش

 روزها آن از ها سال حاال شد یم هول دینبا. نداشت

 را عماد سالم جواب و برگشت عقب به. بود گذشته



 خودش تا دیدو شتاب با دایآ لحظه همان و داد خونسرد

 یها گلدان از یکی به شیپا که برساند مادرش به را

 یصدا و کرد ریگ سفره گل از پر و یا شهیش

 عروس یعمو پسر از را ها مهمان حواس شکستنش

 انیم ایدر. کرد پرت بود آمده جلو کادو دادن یبرا که

 به دایآ ی هیگر و گلدان شکستن خاطر به که یشلوغ

 سر و کند استفاده فرصت از خواست بود آمده وجود

 بعد و خورد چیپ شیپا یناگهان یلیخ که برگردد شیجا

 ریاس دستش مچ شده چه بفهمد خودش نکهیا از قبل

 یم را عماد یها دست. شد عماد محکم و مردانه دست

 یم را شیها چشم اگر یحت چیه که یشلوغ شناخت؛

 را عماد دستان و ها انگشت توانست یم او هم بستند

 با یناگهان تماس از ایدر اما بود گرم دستش. کند حس

 اریاخت یب و یناگهان یلیخ و زد خی شیها انگشت

 و خونسرد اما عماد. کرد اخم و دیکش عقب را خودش

 : گفت آرام

 ! باش مواظب-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 یس پست#

 جمع را لباسش ی دنباله کرد یسع نداد را جوابش ایدر

 دل در. دارد بر قدم تر محکم و دقت با و کند جور و

 رفته بنفشه حرف بار ریز که فرستاد لعنت خودش به

 ده از بعد تا بود دهیخر را ییکذا یها کفش آن و بود

 یروزگار. شود عماد یها دست تماس ی بهانه سال

 را عماد یها دست گرید بار کی فقط که داشت آرزو

 تماس آن از اما حاال ردیبگ خودش یها دست در

 یم سرما و برودت احساس فقط یناگهان و یا لحظه

 ! کرد

 : دیشن را بنفشه یصدا دوباره

 دست هی گلمون داماد و عروس و خودتون افتخار به-

 . دیبزن قشنگ

 مقابلش انسالیم یزن که رفت یم اطیح سمت به داشت

 . گرفت قرار

 ! یخودت جان ایدر-

. بود مهیفه خاله ی هیهمسا. زد لبخند باالجبار ایدر

 نبیز زد یم قدم عماد با یوقت رامسر معلم بلوار یتو

 بودند شده چشم در چشم هم با یوقت و بود دهید را خانم

 در دستش کی. کند سالم زده خجالت بود شده مجبور



 از پر یگل دسته گرشید دست و بود عماد دست

 ای نیولنتا! بود ماه بهمن. بود دیسف و یصورت یرزها

 ! عشق روز

 و مادرش شیپ بود آمده خانم نبیز روز همان یفردا

 : بود گفته

 هم به... ماشاا...  دمید پوران پسر با رو ایدر روزید-

 ! م؟یخور یم شونوینیریش یک.. انشاا! انیم

 جواب و دیگز دندان به محکم را لبش اتاق داخل ایدر

 با مادرش رفت خانم نبیز یوقت اما دینشن را مادرش

 : گفت و کرد باز را اتاقش در حرص

...  باشم داشته رو یزیچ هر ی حوصله من! ایدر-

 چیه با که مردمو باز دهان ی حوصله و اعصاب

 به داشتم اگه که...  ندارم رو بستش شه ینم هم یزیچ

 مویزندگ و گرفتم یم رو تو دست کردن شوهر یجا

 سر پشت حرف چون شدم لیاسماع زن...  کردم یم

 رفتارت مراقب هم حاال...  ادهیز تنها جوون زن هی

 مفت حرف به مردم دهان خواد ینم دلم چیه که باش

! کنه تیترب درست دخترشو نتونست مادره که بشه باز

 یچ! ؟یدار برنامه فوق کالس ینگفت روزید مگه تو

 ! ؟یآورد در معلم بلوار از سر که شد



 : گفت و دیبرچ لب آلود بغض ایدر

 ! تهران بره امروز خواست یم عماد-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس حرص با مادرش

 رو تو و نجایا ومدیم پوران با سر هی بره خواست یم

 از! ن؟یبذار قرار رونیب هم با دیبا حتما...  دید یم هم

 اصرار...  بودم یطوالن ینامزد نیا مخالف اولش

 ...  دهیم ریش یبو دهنت هنوز تو وگرنه بود پوران

 : شد سیخ صورتش ایدر

 ! ه؟یبد پسر عماد مگه-

 : دیکش یقیعم آه مادرش

 ...  اما شناسمش یم! خواهرمه ی بچه...  خوبه عماد-

 و کرد او انیگر صورت ی حواله یگرید نگران نگاه

 : زد غر و رفت تلفن سمت به بعد

 نیا به یراض وقت چیه نبود دنبالت ونیهما چشم اگه-

 . شدم ینم تو سال و سن نیا تو خوردن ینیریش

 و گذاشت شیزانوها یرو را سرش و دیبرچ لب ایدر

 صحبت سرگرم تلفن با مادرش که دیشن بعد یا لحظه

 : است



 وا بگم یچ...  که خوب! خواهر؟ یخوب! پوران سالم-

 ایدر و عماد نکهیا مثل...  بود نجایا نبیز امروز... ! ا

 هی فقط بود قرار! من خواهر...  بود دهید هم با رو

 عماد الیخ که میبذار انگشتر هی و میبخور ینیریش

 که یجور نیا...  خودشه مال ایدر که باشه راحت

 خواد یم! حساسه لیاسماع که یدون یم! ستین درست

 یپنهان مدار و قرار عماد با دخترت که من سر بکوبه

 ندارم رو ها حرف نیا کشش و اعصاب! ذارن یم

 که مردم میشناس یم رو هامون بچه تو و من! یپور

 ...  ارنیدرم حرف جور هزار...  شناسن ینم

 مادرش که دیشن آخر در و بود سکوت یا قهیدق چند

 : گفت

 هم ی شناسنامه یتو ادیب اسمشون اگه آخه! بگم؟ یچ-

...  میخور یم مشکل به ایدر رفتن مدرسه یبرا که

 ! مونده درسش از سال هی هنوز

 : دیشن هم باز بعد یا لحظه را مادرش رانیح یصدا

 ! ت؟یمحرم ی غهیص-

. رفت هال سمت به و شد بلند شیجا از اریاخت یب

 مادرش ی مکالمه به و ستادیا در چوب چهار داخل

 : کرد پچ پچ آهسته ییصدا با بار نیا که سپرد گوش



! ندارن رو گرفتن یعروس طیشرا فعال که نایا آخه-

 گهید سال هی تازه که هم ایدر دانشجوئه هنوز عماد

 ...  و بشن محرم اگه...  داره کنکور

 : رفت درهم شیها اخم و شد ایدر متوجه یناگهان بعد

 نجایا یچ یبرا! ؟یدار زبان امتحان فردا ینگفت مگه-

 ! ؟یستادیوا

 یصدا هم باز و رفت اتاقش سمت به ریز به سر ایدر

 : دیشن را مادرش ی آهسته

 بچه و خودت سر یباال رو محسن آقا ی هیسا خدا-

 بدون ی بچه یبفهم تا یستین من یجا! داره نگه هات

 یوقت از که لمیاسماع! سخته قدر چه کردن بزرگ پدر

 رو اون به رو نیا از اخالقش وسط اومده عماد حرف

 ...  شده

 : کرد پچ پچ هم باز و

 ونیهما یپا...  ره یم ونیهما یبرا جونش لیاسماع-

 تونه ینم یزن چیه...  سهله که من وسط ادیب که

 . خواهر ینشناخت رو لیاسماع هنوز...  کنه رامش



 باز صورتش و بست را شیها چشم و دیکش دراز ایدر

 نداشت خاطر به او از چیه که یپدر از.  شد سیخ هم

 !بود شده متنفر شهیهم از شتریب

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و یس پست#

 : آورد خودش به را او خانم نبیز یصدا

 که کردم شک لحظه هی...  یشد خانم قدر چه.. ماشاا-

 . یباش خودت

 شیدخترها احوال یلیم یب با و زد یسرد لبخند ایدر

 : گفت و زد یگشاد و گل لبخند خانم نبیز. دیپرس را

 . هستن شونیزندگ خونه سر تا دو هر شکر خدارو-

 : گفت و زد یا مسخره لبخند هم باز ایدر

 ...  نیبرسون سالم بهشون-

 خانم نبیز اما برود"  اجازه با"  کی گفتن با خواست

 : آمد حرف به هم باز



 شد جدا خانومش از عماد آقا که شیپ وقت چند اتفاقا-

 ...  نشسته حق یجا خدا گفتم

 و تند عطر یبو که آورد تر کینزد یکم را سرش بعد

 : کرد دگرگون را ایدر حال نشیسنگ

 ریس...  بود باهات سال چند پسره...  مکافاته دار ایدن-

 نشسته حق یجا خدا اما! یبعد نفر سراغ رفت شد که

 . مونده تنها بچه دختر هی با حاال... 

. بود گرفته مار زهر ی مزه و شده تلخ ایدر دهان

 :  داد یم ادامه زیر کی خانم نبیز

 خونه سر تا گفتم بهشون بودن کرده عقد که دخترا-

 مردم زن نه نیباباتون ی خونه دختر نینرفت تونیزندگ

 ... 

 : گفت و فشرد را ایدر یبازو

 ...  کرد اعتماد شه ینم جماعت مرد به! گفتم؟ یم بد-

 یاتفاق ما نیب: "  زد یم زنگ گوشش در عماد یصدا

 ! " فتادهین

 و دیکش رونیب را شیبازو یتند به اریاخت یب ایدر

 : گفت

 . اجازه با...  نیبرسون سالم دخترا به-



 تند پا نماند خانم نبیز یبعد ی جمله منتظر گرید و

 خانه بزرگ وانیا سمت به و شد خارج سالن از و کرد

 تا کرد یسع و دیکش یپ در یپ و قیعم نفس چند رفت

 روح جان به خاطراتش هم باز اما کند آرام را خودش

 . بودند افتاده روانش و

 ینیس کی با شام خوردن از بعد مادرش بعد شب دو

 حاج ی قهیسل دانست یم که باقلوا از یظرف و یچا

 بود کرده اشاره ایدر به و آمده هال به است لیاسماع

 امتحان فردا بود گفته ایدر. برود خودش اتاق به که

 ریبخ شب شود داریب خواب از زود صبح دیبا و دارد

 اما آخر ی لحظه. بود شده خوابش اتاق یراه و گفته

 چشم داخل اهیس خط و یصورت یها لب یرو نگاهش

 . بود مانده ثابت مادرش یها

 هم را در و کرده خاموش را چراغ و رفته اتاقش به

 و کرده زیت را شیها گوش در، پشت اما بود بسته

 حرف به یکم. بود مانده مادرش ی مکالمه منتظر

 فرو ی خنده یناگهان یلیخ بعد و گذشت معمول یها

. دیشن را گفتنش"  سیه"  یصدا و مادرش ی خورده

 خوابش رخت سمت به خواست و شد بلند کالفه ایدر

 : گفت مادرش ناگهان که برود



 . بود زده زنگ پوران امروز راستش-

 شیها گوش دوباره و کرد تند پا در سمت به فورا ایدر

 : شد سرد بار نیا لیاسماع حاج یصدا. شد زیت

 . باشه ریخ-

 عماد و ایدر نکهیا یبرا گفت یم راستش! رهیخ-

 نکرده ییخدا و کنن صحبت هم با بتونن راحت

 که میریبگ جور و جمع ینامزد هی ادین شیپ یتیمعص

 ی غهیص هی گفت یم. نباشه پشتشون یثیحد و حرف

 عقد خدا دیام به گهید سال و میبخون ساله هی تیمحرم

 . کنن

 لیاسماع حاج یصدا بعد و بود سکوت یا لحظه چند

 : دیشن را

 گفت یم بله من ونیهما به عماد یجا به اگه دخترت-

 یم عقدشون نداشت هم دنیکش انتظار همه نیا گهید

 یم رو شونیزندگ رامسر ی خونه رفتن یم و کردم

 ذاشتمش یم سالم هی نیا...  کردن

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 دو و یس پست#

 مشکل به شناسنامش خاطر به که یخصوص ی مدرسه

 خونه یم وکالت داره خواهرت پسر چون حاال! نخوره

 و عماد مثل تا ده کنم تر لب من! خبره چه یکرد فکر

 ! ونیهما بیج یتو ذارم یم

 : دیشن را مادرش لرزان یصدا

 ! عماده با دلش ایدر! خودمه پسر مثل ونیهما-

 یسن ایدر...  یکرد یم شیراض یخواست یم اگه تو-

 سر نیانداخت عمادو اسم خواهرت و تو...  که نداره

 ازدواجمون با پسرمو که کردم اشتباه من! زبونش

 باشه راحت تو دختر تا کردم پدرم ی خونه ی آواره

 ونیهما یبرا من! توران نبود من مزد دست نیا... 

 دلشو پسرم که فیح اما کردم دیکاند دخترارو نیبهتر

 یحت...  که من مثل...  باخته ایدر یشیم یها چشم به

 یشد شاهرخ زن و یرفت و یگفت نه من به که یوقت

 میزندگ سر از دست تو یشیم یها چشم هم باز

 و تیزن از امرزیب خدا هیراض نکهیا با...  برنداشت

 . نداشت کم یچیه یخانم

 را سرش و رساند خوابش رخت به را خودش ایدر

 . بست را شیها چشم و کرد لحافش ریز



 : شد دهیکش رونیب افکارش از بنفشه یصدا با

 ! ؟یکن یم کار چه نجایا! ؟یخوب!  ایدر-

 سمت به و دیکش یسرد و قیعم آه. آمد خودش به ایدر

 : گفت گونه انیهذ و برگشت بنفشه

 عقد یوقت تا گفته دختر به گفت یم داشت خانم نبیز-

 . کنن حساب خونه دختر رو خودشون کردن

 : رفت درهم بنفشه یها اخم

 گوش اون یزنک خاله یها حرف به یستادیوا-

 خودت به امشبو هی! ایدر خدا رو تو کن ولش ؟!یکرد

 ! لطفا نکن زهر

 و گرفت سمتش به بود دستش که را یطالب آّب وانیل

 : گفت

 ! ده؟یپر نقدریا رنگت چرا! بخور-

 : گفت بنفشه و خورد را یطالب آب از یکم ایدر

 شینامزد که یهست ینفر نیاول تو یکن یم فکر چرا-

 یم طالق و کنن یم ازدواج مردم! خورده؟ هم به

 ! افتن ینم تو روز و حال به اما رنیگ

 : گفت و زد یتلخ لبخند ایدر



 دفعه هی! بنفشه گرفت منو زیچ همه ینامزد اون چون-

 کس چیه گهید که شدم تنها ی ساله هجده دختر هی

 که بود نمونده کس چیه تنها نه...  بود نمونده براش

 بودم بچه! داد دست از هم رو اعتمادش و نفس عزت

 . بودم بچه یلیخ! بنفشه

 سمتشان به مهیفه وقت همان و شد بلند کیموز یصدا

 : آمد

 ! ن؟یستادیوا نجایا چرا...  داره کارت بهار ایب! بنفشه-

 : گفت و داد تکان مادرش یبرا یسر بنفشه

 . مامان امیم االن-

 : گفت و گرفت را ایدر دست

 شیپ عماد...  نیبش بهار یدوستا زیم سر میبر ایب-

 . نشسته عمو زن و عمو

 یقیدقا. شد روانه بنفشه دنبال به و داد تکان یسر ایدر

 به کرد یم یسع و بود بهار دوستان زیم سر بعد

 سر که کم کم. بزند لبخند شانیصدا و سر و ها طنتیش

 بعد و شدند ساکت  هم ها آن شد، بلند ارکستر یصدا و

 دیرس انیپا به داماد و عروس ی نفره دو رقص یوقت

 با بهار و شدند رقص ستیپ یراه جوان زوج چند و



 از پس یکی"  دییایب"  که کرد اشاره آنها به دست

 دور که یتیجمع به و کردند ترک را زیم یگرید

 . وستندیپ بودند زده حلقه داماد و عروس

 و کرد جمع را شیها دست و داد هیتک یصندل به ایدر

. شد رهیخ مقالش ی صحنه به پاره هزار یفکر با

 گذشته سمت به چموش یاسب مثل هم باز اما فکرش

 . کرد یم تاز و تاخت

 سبز کاله که یانسالیم مرد با محسن عمو که یروز به

 یراه زد یم صدا"  دیس آقا"  را او و داشت سر به

 و اخمو لیاسماع حاج. شد لیاسماع حاج ی خانه

 احوال و سالم جز به و بود نشسته مبل یرو ساکت

 لب به لبخند اما مادرش. نزد یگرید حرف یپرس

 یم و زد یم حرف همه یجا به یپور خاله و داشت

 . دیخند یم و گفت

 : بود دهیپرس دیس آقا-

 ! بشن؟ محرم مدت چه یبرا یسالمت به-

 : داد جواب یپور خاله

 ! آقا حاج سال کی-

 : بود زده پچ گوشش ریز عماد



 ! عمر ی همه یبرا-

 اش عاطفه یب پدر یآور ادی با که یا گزنده یسرما و

 حرف نیهم با بود دوانده شهیر جانش در لحظه همان

 . زد لبخند اریاخت یب ایدر و دیرس تابستان به

 یآرزو شانیبرا دیس آقا و گفت بله یوقت بعد یقیدقا

 و زد دست یپور خاله رفت، و کرد یخوشبخت

 خاله از لبخند با مادرش. کرد دستش به پهن ییالنگو

 به لیاسماع حاج و کرد تشکر محسن عمو و یپور

 : گفت آنها به توجه یب و رفت ونیزیتلو سمت

 ! داره یحساس یباز سیپرسپول امشب-

 حواسش اما دیگز دندان به را لبش مادرش که دید ایدر

 : بود گفته آهسته که بود عماد شیپ

 . میشد تنها هم با که یوقت یبرا بمونه کادوت-

 : بود گفته و زده برق ایدر یها چشم

 ! ؟یدیخر برام یچ-

 : بود گفته و گرفته خودش به یثیخب ی افهیق عماد

 .میشد تنها وقت هر...  که گفتم-

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و یس پست#

. شد دهیکش رونیب افکارش از یپور خاله یصدا با

 یم نگاهش منتظر و گرفته دستش در را ترالن دست

 : دیپرس و شد بلند یصندل یرو از ایدر. کرد

 ! خاله؟ جانم-

 کند رها را دستش خواست یم که ترالن به یپور خاله

 : زد تشر برود و

 ! دختر ریبگ آروم قهیدق هی-

 اشاره بود شده رها نیزم یرو که یبادکنک به ترالن

 : گفت و کرد

 . خوام یم اونو-

 : گفت و کرد رها را دستش یپور خاله

 ! بردار برو-

 : گفت یپور خاله و رفت عیسر ترالن

 . کنم بزرگ بچه دیبا دوباره یریپ سر-



 سکوت یا لحظه از بعد یپور خاله و نداد یجواب ایدر

 : گفت

 اومدم...  که ذاره ینم حواس آدم یبرا بچه نیا-

 ! ؟ینشست تنها نجایا یچ یبرا! ما شیپ یایب دنبالت

 : داد جواب فورا ایدر

 یبرم االن بهار یدوستا...  ستمین تنها! راحتم خاله نه-

 . گردن

 : گفت و دیکش درهم را شیابروها یپور خاله

! ؟ید یم حیترج ات خاله به بهارو یدوستا گهید حاال-

 ! ادیم بدت ما از قدر نیا

. دیفهم ینم را یپور خاله اصرار لیدل. شد کالفه ایدر

 : گفت و دیرس ترالن

 ! جون؟ ایدر ما شیپ یایم-

 : زد غر هم باز یپور خاله

 نیا بزرگترشو آدم مگه...  ایدر خاله! ه؟یچ جون ایدر-

 ! زنه یم صدا یجور

 : کرد یجواب حاضر ترالن

 ! بزنم صدا جون الیش دوستشو گفت یم طال مامان-



 : گفت ایدر و دیکش یا کالفه و قیعم نفس یپور خاله

 . رینگ سخت! خاله نداره اشکال-

 : گفت بدهد را جوابش نکهیا بدون یپور خاله

 .  میبر بردار فتویک-

 اجازه و دیفهم یپور خاله که کند مخالفت خواست ایدر

 : نداد

 سفره هی سر که میختینر همو خون نکرده ییخدا--

 بد بهت کن فراموش و کن یخانم تو! مینیبش مینتون

 . کرده

 به لیم یب و برداشت را فشیک و زد یتلخ لبخند ایدر

 از راحت چه یپور خاله. شد روانه اش خاله دنبال

 بکر و ساده یایدن از را او عماد. گفت یم یفراموش

 یاتفاق چون نکهیا الیخ با بعد و کرده جدا اش دخترانه

. بود رفته و کرده رها یراحت به را او فتادهین نشانیب

 را شیافسردگ...  بود دهیند را هاش اشک یپور خاله

...  بود دهیند را شیشبانگاه یها کابوس...  بود دهیند

...  بود دهیند مخالف جنس از را ترسش و اضطراب

 شاغل و دکترا یدانشجو که بود دهید را ییایدر فقط

 از راحت قدر نیا حاال بود دهید را ها آن اگر که. بود

 . کرد ینم صحبت یفراموش



 حفره رفتنش با عماد یوقت هم آن نبود راحت یفراموش

 . گذاشت ادگاری به ایدر قلب در را قیعم و یخال یا

 : گفت و دیکش عقب ایدر یبرا را یصندل یپور خاله

 ! دخترم نیبش-

 را یپور خاله به محسن عمو یپنهان ی غره چشم ایدر

 یرو معذب و اوردین خودش یرو به یزیچ اما دید

.  کرد آرامش یکم نیهم و نبود عماد. نشست یصندل

 : گفت و گذاشت مقابلش را ینیریش ظرف یپور خاله

 . یکن یم ضعف شام تا! بردار-

 را رنگ کرم یها عروس ساقه از یکی لیم یب ایدر

 از یکی یپور خاله. کرد کینزد دهانش به و برداشت

. گذاشت ایدر مقابل هم را آناناس شربت یها وانیل

 : گفت فورا ترالن

 !جون مادر خوامیم منم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#
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 ترالن یجلو هم را پرتقال آب از یوانیل یپور خاله

 : زد نق ترالن. گذاشت

 . خوام یم آناناس-

 : گفت و داد ترالن دست به را خودش وانیل ایدر

 . ندارم لیم من! زمیعز بخور-

 : گفت یپور خاله به رو بعد

 ! ومد؟ین فرزاد چرا پس-

 هی...  باال رفته خانمش فشار! بهت؟ نگفتم مگه-

 ....  پره...  گفتا ییزایچ

 : گفت فورا ایدر

 ! شده؟ یاکالمپس پره-

 و شده یبستر مارستانیب! نیهم...  مادر!  آره-

 اتاق ببرنش داره امکان هم لحظه هر گفته دکترش

 اونجاست دلم یول نجامیا خودم...  بشه نیسزار و عمل

 ... 

 ! شه یم فارغ یسالمت به.. انشاا...  نینباش نگران-

 ! خدا به توکل-



 یکم یپور خاله بعد و بود سکوت یا لحظه چند

 : گفت و دیکش جلو را خودش

 ! ؟یهست یک تا یراست-

 . گردم یم بر ظهر از بعد فردا-

 : رفت درهم آشکارا یپور خاله صورت

 یموند یم یروز چند هی! عجله؟ نیا با چرا حاال-

 ! خب

 . برگردم دیبا! دارم کار-

 . گرفته یبارون رو فردا یهواشناس-

 دمیترس بود خراب جاده هم اومدنه...  ومدمین نیماش با-

 . گردم یبرم اتوبوس با هم فردا! امیب خودم

 : گفت و شد باز عیسر یپور خاله ی افهیق

 تیامن تنها دختر هی یبرا جاده...  یکرد یکار خوب-

 ...  نداره

 معلوم که محسن. نگفت یزیچ و زد لبخند فقط ایدر

 : گفت رفته سر اش حوصله بود

 . گرفته درد سرم...  امیب و بزنم یدور هی برم من-



 یها پرتقال از یکی کالفه ایدر و رفت محسن عمو

 آن کندن پوست با را سرش و برداشت را ظرف داخل

 : کرد خکوبشیم عماد یصدا که کرد گرم

 ! رفت؟ کجا بابا-

 دوباره بعد و بلند را سرش کوتاه یا لحظه یبرا ایدر

 یپور خاله یصدا. کرد مشغول پرتقالش با را خودش

 : دیشن را

 ! بزنه یدور هی رفت بود گرفته درد سرش-

 یصندل بعد و گفت یمخاطب یب"  ی اجازه با"  عماد

 یپور خاله هم باز. نشست آن یرو و دیکش رونیب را

 : آمد انیم به

 آوردمش و دنبالش رفتم نشسته تنها جون ایدر دمید-

 . خودمون شیپ

 اما کرد یم احساس خودش یرو را عماد نگاه ینیسنگ

 گفته به زدن لبخند ی حوصله یحت نکرد بلند را سرش

 و دیشن را عماد یصدا. نداشت هم را یپور خاله ی

 . گرفت گر اریاخت یب

 ! جان مامان یکرد یکار خوب-



 عماد به و کرد بلند را سرش اریاخت یب ایدر بار نیا

 آزار را ایدر یخونسرد نیا و بود خونسرد. کرد نگاه

 یصدا و کرد پرپر را پرتقال. بود شده یعصب داد یم

 : دیشن را ترالن

 . رفت سر حوصلم جون مادر-

 دل فورا بود جمله کی نیهم منتظر انگار یپور خاله

 : گفت و داد ترالن دل به

 عکس هی ازت تا بادکنکه طاق اون شیپ هم با میبر ایب-

 . رمیبگ خوشگل

 از که یچابک با یپور خاله و دیپر جا از فورا ترالن

 آخر ی لحظه و شد روانه دنبالش به بود دیبع کلشیه

 : گفت ایدر به رو

 . میایم االن-

 یکم را شیصندل. نگفت یزیچ و داد تکان یسر ایدر

 سمت به را دستش و کرد لیمتما رقص ستیپ سمت به

 همراه به عماد دست که برد پرتقال یپرها از یکی

 : گفت و آمد جلو نمکدان کی

 یتون ینم نمک بدون پرتقالو یگفت یم شهیهم-

 !یبخور
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 شیپ یکم ایدر که کند ریسراز را نمک خواست

 یرنگ که عماد نگاه به رو و کرد جا به جا را شیدست

 : گفت بود گرفته تعجب از

 . شده عوض ام ذائقه-

 صورتش یچاشن یلبخند و انداخت باال ییابرو عماد

 ایدر. گذاشت زیم یرو را نمکدان مکث یکم با و کرد

 هم باز که بردارد را ها پرتقال از یکی خواست دوباره

 : دیشن را عماد یصدا

 ! شده عوض اخالقتم-

 هیتک یصندل یپشت به. گذشت پرتقال خوردن ریخ از

 : گفت و دیکش درهم ابرو اریاخت یب و داد

 . شم ینم منظورت متوجه-

 . یبود تر مهربون قبال-

 : گفت و کرد ظرف داخل یها پرتقال به یا اشاره



 . یبکن تعارف هی که کنه یم حکم ادب-

 اریاخت یب را لبش و دیکش یا کالفه و قیعم نفس ایدر

 . گرفت دندان ریز

 . یریگ یم گاز لبتو یش یم یعصب یوقت هنوزم-

 : داد جواب یتند به و حرص با و شد تمام طاقتش ایدر

 یباز زبون شتریب یحت دیشا ای قدر همون هنوز هم تو-

 . یدار رو نرم و چرب زبون همون هنوزم... 

 بعد و دیخند شود ناراحت یا ذره نکهیا بدون عماد

 : زد لب ایدر نیخشمگ نگاه در رهیخ

 به داشتن زن، هی دل آوردن دست به یبرا اول شرط-

...  که یدون یم! نرمه و چرب زبون نیهم تو قول

 . شن یم عاشق گوش از ها زن

 : گفت و زد یعصب یپوزخند ایدر

 آدم چیه اما...  باشه درست یگ یم تو که ینیا دیشا-

 ده من...  شه ینم دهیگز بار دو سوراخ هی از یعاقل

 . شدم متنفر باز زبون یمردا از که ساله

 زیم یرو دستش با و داد باال را شیابروها عماد

 یم لذت ایدر یکالفگ یتماشا از انگار گرفت ضرب

 : گفت مکث یا لحظه از بعد برد



 نیمع به دیبا االن تا...  باشه یگ یم که طور نیا اگه-

 ازش من که یشناخت با...  یبود داده مثبت جواب

 شتریب من...  نبود یباز زبون آدم وقت چیه داشتم

...  خانم ایدر یشد متنفر مردها از که کنم یم احساس

 ! ست؟ین طور نیا

 دیکش یم ریت شیها قهیشق شد بلند یصندل یرو از ایدر

 اگر بود رفته باال ینامتعادل طرز به بدنش یدما و

 که بود مطمئن نبود صورتش یرو لعاب و رنگ

 خشک دهانش. بود شده آتش پارچه کی حاال صورتش

 : زد حرف و کرد باز دهان اما زد یم تند قلبش و شده

 چوب هی به رو مردها ی همه که شدم بزرگ قدر نیا-

 ! نرونم

 صورتش. دید خودش مقابل را بنفشه که برود خواست

 عماد به یگر سرزنش و ریدلگ نگاه بود نگران

 و کرد حلقه ایدر یبازو دور را دستش بعد و انداخت

 : گفت

 گهید شام از بعد...  میبنداز عکس بهار با میبر-

 . شه ینم فرصت

 که شد روانه بنفشه دنبال به و داد تکان یسر ایدر

 : دیپرس فورا. شد سبز راهشان سر یپور خاله



 ! جان؟ ایدر کجا-

 : داد جواب او یجا به بنفشه

 ! عمو زن میبنداز عکس میریم-

 و افتاد راه و نماند یپور خاله مخالفت منتظر گرید و

 : دیپرس حال همان در

 ! گفت؟ یم یچ-

 : زد لب رمق یب ایدر

 ! یچیه-

 : زد غر بنفشه

 ! نده رو بهش-

 شیپ سال ده از شیب به هم باز جمله نیهم با ایدر و

 جواب بود، شده دایپ کم عماد که ییروزها به. برگشت

 به رید به رید داد، یم انیم در یکی را شیها تلفن

 یم صبح تا شب کی آمد یم هم یوقت و آمد یم کتالم

. شد یم تهران یراه ندیبب را ایدر نکهیا بدون و ماند

 یرو به ای دانست ینم ای مادرش شد یم تنگ دل ایدر

 باالخره که ساله چند ینامزد نیا که آورد ینم خودش

 روح سر بر چه بود دهیرس موقت چند هر یتیمحرم به

 یرازها تمام در اما بنفشه. است آورده او روان و



 را تندش احساسات و ایدر. بود کیشر اش دخترانه

 یم عماد یدور از که را شیها یشانیپر. شناخت یم

 : گفت یم آهسته دید

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و یس پست#

 ! نده رو بهش قدر نیا-

 : شد دهیکش رونیب افکارش از بنفشه یصدا با

 ! ایدر ایب-

. زد لبخند نیدورب لنز به و ستادیا بهار و بنفشه کنار

 مادر و پدر و دایآ و شهاب و بنفشه کنار هم را شامش

 . دیرس انیپا به هم شب آن باالخره و خورد شهاب

                                                ******* 

 پهن شیبرا مهیفه که یخواب رخت داخل یوقت شب

 که کرد یم فکر نیا به بود دهیکش دراز بود کرده

 کرده غلبه اش کهنه ترس بر سال ده از بعد باالخره

 انگار د؛یترس ینم گذشته یها آدم دنید از گرید. است

 قدر آن مردم و است انیجر در یزندگ بود شده باورش



 و او نافرجام ینامزد ی قصه که دارند تازه یها قصه

 . است افتاده سکه از گرید عماد

 و عماد به توجه یب کرد یسع و بست را شیها چشم

 ذهنش ی گوشه. بخوابد بشیعج یها حرف و رفتارها

 عماد که کرد یم تلواسه یمرد سمت به آگاه خود نا اما

 که یمرد بود زده حدس درست اش درباره بیعج

 یها یباز زبان اهل که دانست یم خوب او الاقل

 کنارش دوست کی مثل تمام سال ده و نبود پسرانه

 یبرا گرید...  بود رید کرد یم فکر دینبا. بود مانده

 . بود رید یلیخ یلیخ او به کردن فکر

                                         ********** 

 را مهیفه صورت و برداشت را کوچکش ساک ایدر

 : گفت و دیبوس

 . دادم زحمت یلیخ! خاله دیببخش-

 : گفت و فشرد را اش شانه مادرانه مهیفه

 . زمیعز خودت یعروس.. انشاا...  نزن حرفو نیا-

. دیبوس هم را بنفشه صورت و کرد تشکر لبخند با ایدر

 : زد غر بنفشه



! میگشت یم بر هم با گهید روز دو یکی یموند یم-

 ! آخه؟ یگرفت طیبل عجله با قدر نیا چرا

 یم رو مارستانمیب ی برنامه که تو...  بنفشه دارم کار-

 ! یدون

 : گفت مهیفه

 یرفت یم نالیترم تا نیحس با یکرد یم صبر الاقل-

 . دیرس یم گهید االن... 

 سرش روز چند نیا هم نیحس عمو! یمرس خاله نه-

 . است خسته و بوده شلوغ

 داد جواب را فونیآ بنفشه شد بلند که در زنگ یصدا

 : گفت ایدر به رو بعد و

 ! آژانسه-

 و شد خم آخر ی لحظه و گفت خداحافظ دوباره ایدر

 بنفشه یپدر ی خانه از بعد و دیبوس هم را دایآ ی گونه

 دیسف دیپرا سوار نکهیا از قبل آخر ی لحظه. شد خارج

 به ینگاه شود بود کرده پارک در مقابل که یرنگ

 دایآ و مهیفه یبرا بعد و انداخت گرفته و یابر آسمان

 . شد سوار و داد تکان دست بنفشه و



 به شروع نم نم باران که یحال در بعد ساعت مین

 سمت به و داد را نیماش هیکرا بود کرده دنیبار

 حرکت نالیترم ی محوطه در شده پارک یها اتوبوس

 اریاخت یب او و شد یم صورتش مهمان باران. کرد

 به که شیپا. داشت یم بر تر آهسته را شیها قدم

! برگردد کتالم به یک نبود معلوم گرید دیرس یم تهران

 در نه که یباران یبو یبرا یحت...  شد یم تنگ دلش

 بر وسوسه عطر نیا گرید یکجا چیه در نه و تهران،

 نفس اریاخت یب. شد یم تنگ دلش نداشت را زیانگ

 دیکش جان به را باران خوش عطر و دیکش یقیعم

 : دیپرس یا راننده شاگرد لحظه همان

 ! ؟یر یم تهران یآبج-

 فشیک کنار کوچک بیج از بعد و داد تکان یسر ایدر

 انداخت طیبل به ینگاه. دیکش رونیب را شده مچاله طیبل

 : گفت زاغ چشم پسر به رو و

 ! مانیپ رانیا! حرکتمه پنج ساعت-

 : گفت و دیدو جلو فورا پسر

  بار؟ یتو یذار یم ساکتو! یآبج شو سوار ایب-

 خواست و انداخت کوچکش ساک به ینگاه ایدر

 : گفت جوا پسر که کند مخالفت



 ! شه یم رتیگ پا و دست...  بار یتو بذارم برات بده-

 پسر به را ساک تا برد جلوتر یکم را دستش ایدر

 ساک و آمد شیپ سرش پشت از یدست اما بدهد جوان

 : گفت و کرد اخم جوان. گرفت را

 !؟یکن یم کار چه آقا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و یس پست#

 پسر به را ساک تا برد جلوتر یکم را دستش ایدر

 ساک و آمد شیپ سرش پشت از یدست اما بدهد جوان

 : گفت و کرد اخم جوان. گرفت را

 ! ؟یکن یم کار چه آقا-

 اریاخت یب و دید را عماد و برگشت عقب به جیگ ایدر

 : گفت جوان به رو او به توجه یب عماد. کرد اخم

 . ادینم اتوبوس با خانم! برس کارت به شما-

 : دیپرس ایدر به رو عماد ی گفته به توجه یب جوان

 ! مزاحمه؟ یآبج-



 باال شانه جوان یوقت و داد تکان یسر یعصب ایدر

. برگشت عماد سمت به هم او کرد گرد عقب و انداخت

 : گفت عماد که ردیبگ را ساکش تا کرد دراز را دستش

 ! سالم-

 : گفت و داد را جوابش کالفه ایدر

 . بشم سوار خوام یم...  بده ساکمو-

 یوقت خوب ی خاله پسر هی...  دارم دادگاه تهران فردا-

 اتوبوس با ش خاله دختر ذاره ینم هیخال خودش نیماش

 . ادیب

 : گفت و کرد نگاهش حرص با ایدر

 رو خودم یکارها که کردم عادت که وقته یلیخ من-

 ساکم االنم! خوب ی خاله پسر یآقا بدم انجام ییتنها به

 . امیب اتوبوس با که ترم راحت من...  بده رو

 : گفت و دیخند عماد

 تر خوشگل یخور یم حرص یوقت گفتم یم ادتهی-

 ! ؟یش یم

 : گفت دل ته از و دیکش یا کالفه و قیعم آه ایدر

 ! عماد نکن تمیاذ-



 همه نیا با رو اتوبوس واقعا! یکن یم تیاذ یدار تو-

 ! ؟ید یم حیترج من نیماش به مسافر

 : گفت و زد پوزخند ایدر

 چه...  دم یم حیترج رو دارم آرامش که ییجا من-

 ! یا گهید نیماش هر چه...  یتاکس چه باشه اتوبوس

 و کرد تیهدا جلو به را او و گرفت را فشیک بند عماد

 : گفت

 یم قول اما...  ستین مزدا یراحت به من نیماش البته-

 نکهیا هم و باشه تر راحت یتاکس و اتوبوس از هم دم

 . یباش داشته آرامش توش

 و اوردین خودش یرو به اما گرفت را اش طعنه ایدر

 روانه عماد دنبال به دید دهیفا یب را مقاومت چون بعد

 در صدا به را نشیماش موتیر عماد دورتر یکم. شد

 سمت به شده پارک یها نیماش فیرد انیم از و آورد

 یبرا را شاگرد سمت در. رفت یمداد نوک یانسیبرل

 . کرد تماشا را ایدر لبخند با و کرد باز ایدر

 یبو شد سوار بعد و انداخت عماد به ینگاه مین ایدر

 را نیماش یفضا و شده مخلوط هم با گاریس و عطر

 را فشیک و دیکش نییپا یکم را شهیش. بود کرده نیسنگ

 عماد بعد لحظ چند. فشرد شیها دست انیم شیپا یرو



 حرکت به را نیماش و زد استارت شد سوار هم

 انداخت ایدر آلود اخم صورت به یکوتاه نگاه. درآورد

 : گفت خنده با و

 ! یاوردین نتویماش شد خوب-

 به خورده گره درهم ییابروها با و شد کالفه ایدر

 : برگشت اش خاله پسر سمت

 من شعور به یدار زدن حرف جور نیا با عماد-

 !  یکن یم نیتوه

 :دیکش پر صورتش از لبخند و دیپر باال عماد یابروها

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و یس پست#

 : دیکش پر صورتش از لبخند و دیپر باال عماد یابروها

 ! چرا؟-

 ! احمقم؟ یها آدم هیشب نیبب بکن من به نگاه هی! چرا؟-

 : خوردند گره هم به هم عماد یابروها بار نیا

 ! ؟یزن یم حرف یجور نیا چرا! ه؟یچ منظورت-



 خودت به که یا مسخره ژست نیا از نکهیا یبرا-

 یادا نکهیا از...  خوره یم هم به حالم داره یگرفت

 خاله دختر دنید انگار که یاریدرم رو یا خاله پسر

 هی که نیا از...  شهیزندگ یتو اتفاق نیتر یعاد ش

 گردم یبرم ییتنها دارم من که زنه یم سرت به دفعه

 یگفت شیپ سال ده! عماد! هیخال هم تو نیماش و تهران

 یهمراه نیا االن...  ندارم تیزندگ یتو ییجا گهید که

 لطفا! استیدن یتو کار نیتر مسخره اتفاقا اون از بعد

 ! رونیب ایب مهربون ی خاله پسر ژست نیا از

 بغض از شیگلو کرد یم حس زد که را شیها حرف

 آب سوزد یم کرده خوش جا حلقش در که یوقت یب

 پنجره سمت به را سرش و داد فرو را دهانش

 را صورتش و دیکش نییپا انتها تا را شهیش. برگرداند

. دیشن را عماد دار صدا و قیعم نفس. کرد باد مهمان

 : گفت عماد و رفت باالتر یکم اش شهیش بعد

 ! یخور یم سرما-

 : گفت عماد و نداد را جوابش ایدر

 ! یشد عوض یلیخ-

 : داد ادامه عماد و زد پوزخند فقط جواب یجا به ایدر



 یم ناراحت! یشد ینم یعصبان زود قدر نیا قبال-

! یشد ینم یعصبان اما یکرد یم بغض...  یشد

 ! شناسمت ینم کنم یم احساس

 : گفت کند نگاهش نکهیا بدون ایدر

 یلیخ من....  میش یم حساب یب هم با میدار تازه-

 از بعد...  شناسمت ینم گهید کنم یم احساس که وقته

 چیه من انگار که کردم فکر نیا به شهیهم حرفا اون

 . بودم نشناخته رو تو وقت

 : گفت و دیکش یا کالفه و قیعم نفس عماد

! ره؟ یم خدا رحمت به خاله دونستم یم کجا از من-

 و دیجد یآدما! یش یم دانشگاه وارد کردم یم فکر

 !  یکن یم ازدواج زود ای رید و ینیب یم

 و انداخت همراهش دختر صورت به یکوتاه نگاه بعد

 : کرد اضافه

! یموند مجرد سال همه نیا چرا دونم ینم هم هنوز-

...  خوردند شکست اولشون عشق یتو نفر ها ونیلیم

...  ینبود هم نشونیآخر مطمئنا و ینبود شونیاول تو

 بله نیمع به زود ای رید کردم یم فکر روزا اون

 ! یگیم



 ازدواج االن تا چرا من که یگرد یم نیا دنبال االن-

 ! نکردم؟

 : داد جواب فورا یستیرودربا بدون عماد

 اصال که بود گرم کارم و درس به سرم نگو فقط! آره-

 . شم ینم قانع

 و دیکش دست چرمش بند ساعت به اریاخت یب ایدر

 : گفت آن یها عقربه به رهیخ

 به یدلبستگ باش مطمئن نبوده کار و درس لشیدل اگه-

 ! نبوده هم تو

 و دیخند کوتاه. نشد ناراحت عماد انتظارش خالف بر

 : گفت

 شیزندگ وارد دویجد آدم هی تونه ینم یوقت فقط زن هی-

 . باشه مرد هی ریدرگ فکرش که کنه

 پسر یکم آمد ینم بدش. زد لبخند انهیموذ بار نیا ایدر

 . کند تیاذ را شیمدعا پر ی خاله

 یگفت درست-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 هفت و یس پست#

 پسر یکم آمد ینم بدش. زد لبخند انهیموذ بار نیا ایدر

 . کند تیاذ را شیمدعا پر ی خاله

 ! یگفت درست-

 باورش انگار برگشت ایدر سمت به تعجب با عماد

. کند قبول را شیادعا عیسر قدر نیا ایدر که شد ینم

 : داد ادامه لبخند با ایدر

 باشم یاحساسات هم قدر چه هر من باش مطمئن اما-

 از منو بار هی که یکس به که ستمین احمق قدر اون

 . کنم فکر دوباره انداخته رونیب شیزندگ

 دنده سر را حرصش دیکش پر صورتش از عماد لبخند

 ایدر. فشرد گاز یرو تر محکم را شیپا و کرد یخال

 داد هیتک یصندل به را سرش و بست را شیها چشم

 با که باران قطرات یصدا و بود یجار سکوت نشانیب

 یصدا. دیکوب یم نیماش یها شهیش و سقف بر شدت

 . کند باز را شیها چشم دوباره شد باعث عماد

 ! ؟یدار دوست نویمع-



. دیکش دست ساعتش یچرم بند به اریاخت یب هم باز

 ادامه عماد کند دایپ دادن جواب فرصت نکهیا از قبل

 : داد

 یگفت بهش تو و دید رو تو نیمع که یبار نیاول-

 اون! شد دعوام نیمع با یرفت یوقت! ادته؟ی ینامزدم

 ینم اما بود طال و من ی رابطه انیجر در تهران یتو

 چشم به منو که دارم هم یا خاله دختر هی دونست

 دید تو نگاه یتو یچ دونم ینم! نهیب یم خودش نامزد

 یم حیترج دختر نیا به رو طال یدار گفت یم که

 به کارمون تا گفت قدر نیا...  هینامرد کارم گفت! ؟ید

 . دیکش دعوا

 : داد ادامه و دیکش یقیعم نفس عماد

 مفت عشقتو که کردم فکر نیا به شهیهم طال از بعد-

 ! ایدر باختم

 طور همان بعد و داد فرو یسخت به را دهانش آب ایدر

 : گفت کرد یم تماشا را رونیب که

 ! گذشته ها گذشته-

 را اعصابش عماد یها حرف...  نبود خوش حالش

 عماد که بود شیآرزو یروزگار. کرد یم کیتحر

 یلیخ انگار اما حاال دیبگو را ها حرف نیا و برگردد



 خاطراتش و عماد انگار...  بود گذشته روزها آن از

 یبو با که یمرد انگار. بود دور ییروزها به متعلق

 بهیغر یمرد بود نشسته کنارش نشیریش و تند عطر

. نداشت او ینوجوان یروزها عشق با یقرابت که بود

 یتماشا ش،یصدا دنیشن عماد، کنار بودن روزها آن

 قلب ضربان تا بود یکاف تنش عطر یجادو و نگاهش

 انگار مرد نیا کنار اما حاال. برساند هزار به را او

 : دیپرس. نبود بردار دست اما عماد. بود خی از یکوه

 شه یم یچ که کردم فکر نیا به شهیهم طال از بعد-

 ! کنه؟ یم انتیخ شوهرش به زن هی که

 دست و بود شده سرخ صورتش. کرد نگاهش ایدر

 .فشرد یم فرمان یرو تر محکم را شیها

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و یس پست#

 ! کنه؟ یم انتیخ زنش به مرد هی که شه یم یچ-

 و برداشت را نگاهش ایدر. کرد نگاهش آشفته عماد

 : داد جواب



 یوقت نگرفتن ادی! باشن متعهد نگرفتن ادی آدما یبعض-

 دیبا و داره حرمت قلب اون شن یم نفر هی قلب وارد

 اجازه یب تونن یم کنن یم فکر! دارن نگه حرمت

 به یربط...  برن خواست دلشون هم وقت هر و انیب

 دنبال ره یم عشق اسم به یکی...  نداره هم مرد و زن

...  یسرگرم و یطلب تنوع اسم به هم یکی و هوسش

 ! هیکی دو هر ذات اما

 را عماد دادن جواب یجلو ایدر لیموبا زنگ یصدا

 : دیپرس بنفشه و کرد سالم. بود بنفشه. گرفت

 ! ا؟یدر خوبه جاده! ؟یخوب! سالم-

 یم شهیش یرو که یبرف یها دانه به ینگاه ایدر

 : گفت و انداخت شدند یم آب و نشستند

 . نباش نگران! خوبه-

 ! ست؟ین که کیتراف-

 برسم تا شه یم رید احتماال...  داره مه جاده اما! نه-

 . دم یم خبر بهت دمیرس...  نباش نگران... 

 . باش خودت مواظب زمیعز باشه-

 : دیپرس عماد. شد قطع تماس و کردند یخداحافظ

 ! بود؟ بنفشه-



 دوباره عماد. داد تکان سر فقط جواب یجا به ایدر

 : دیپرس

 ! م؟یهم با ینگفت بهش چرا-

 : داد را جوابش یستیرودربا بدون ایدر

 . شه یم نگران شتریب چون-

 : دیپرس و دیپر باال عماد یابروها

 ! چرا؟-

 یروز هی که دونه یم همه از شتریب اون چون-

 ...  یبود تو آرزوم نیبزرگتر

 ! ایدر یشد تلخ-

. نزد یحرف گرید هم عماد و نداد را جوابش ایدر

 متوجه عماد. بود کرده جمع را خودش و بود سردش

 : گفت و کرد ادیز را یبخار ی درجه و شد

 !  بخواب ادیم خوابت اگه-

 کالفه هم یاجبار یکینزد نیا از اما آمد ینم خوابش

 و گذاشت هم یرو را شیها چشم تعارف یب. بود

 . رفت فرو سکوت در نیماش

                                              ****** 



 عماد صورت. کرد باز را شیها چشم عماد یصدا با

 آمد ادشی تازه و زد پلک جیگ. بود صورتش کینزد

 عماد و نشست شیجا سر فورا. بود برده خوابش که

 : گفت و گرفت فاصله هم

 ادهیپ! گرسنمه هم...  ام خسته هم من! میکرج کینزد-

 ! میبخور یزیچ هی شو

 : کرد یلجباز اریاخت یب ایدر

 ! ستمین گرسنه من-

 : کرد تکرار آمرانه و شد ادهیپ او به توجه یب عماد

 ! ایدر شو ادهیپ-

 رونیب را شیپا و کرد باز را در حرص با ایدر

. کرد نگاه نیماش ی شهیش در را خودش. گذاشت

 یپرها. بود شده مرتب نا شالش و شانیپر شیموها

 و کرد مرتب را شیموها و کرد باز هم از را شالش

 فشیک. انداخت اش شانه یرو را شال پر کی دوباره

 که عماد سمت به و بست را نیماش در و برداشت را

 . کرد حرکت بود ستادهیا منتظرش

 کمرش یگود یرو عماد دست دندیرس که هم به

 ای عماد. کرد جمع را خودش اریاخت یب ایدر و نشست



 به ایدر و اوردین خودش یرو به یزیچ ای نشد متوجه

 : آمد زبان

 !عماد میا خاله پسر خاله دختر فقط که باشه ادتی-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و یس پست#

 از را دستش و کرد یجان کم و معنا یب ی خنده عماد

 و کرد باز شیبرا را در و برداشت ایدر کمر یرو

 : زد طعنه

 ! خاله دختر یگرفت ینم سخت قدر نیا قبال-

 : داد را جوابش زیت و تند ایدر

 . بود محرم بهت دلم تیمحرم اون از قبل یحت قبال-

 وارد او از جلوتر ایدر و نگفت یزیچ گرید عماد

 از یخبر و بود گرم هوا داخل. شد رستوران یفضا

 را وسط یزهایم از یکی عماد نبود رونیب سوز

 و دیکش عقب ایدر یبرا را یصندل و کرد انتخاب

 لب ریز ایدر. نشست مقابلش یصندل یرو هم خودش

 کی فقط که گذشت ذهنش از. نشست و گفت یمرس



 دوست خوردن غذا موقع او دانست یم که بود نفر

 گارسون. باشد دید در همه از کمتر که باشد ییجا دارد

 : دیپرس عماد. رفت و گذاشت را منو و آمد زشانیم سر

 ! ؟یخور یم یچ-

 و کرد یم درد سرش و بود تلخ دهانش. نداشت لیم

. بخورد داغ یچا کی فقط داشت دوست غذا از شتریب

 : داد جواب عماد اما گفت را نیهم

 غذاتو! یبخور یچا شه ینم که یخال ی معده با-

 . بخور هم یچا یداشت دوست اگه بعد بخور

 سفارش خودش ی قهیسل به و زد صدا را گارسون بعد

 : داد

 . مخلفات با جوجه پرس دو لطفا-

 فشیک در هدف یب و معذب ایدر و شد دور گارسون

 به یسرک و آورد رونیب را لشیموبا و کرد باز را

 تشیاذ عماد نگاه ینیسنگ. زد اش یاجتماع صفحات

 : گفت و کرد رها زیم یرو را یگوش. کرد یم

 ! بشورم رو دستم رمیم-

. رفت یبهداشت سیسرو سمت به و شد بلند شیجا از

 دهیپر رنگ صورت به ینگاه و شست را شیها دست



 با بعد و دیپاش صورتش به آب یمشت. انداخت اش

 نفس بار چند. کرد خشک را صورتش یکاغذ دستمال

. شد خارج یبهداشت سیسرو از بعد و دیکش قیعم

 یلیخ. بود فکر در غرق و نشسته نهیس به دست عماد

 گذشته از تر جذاب حاال دیشا یحت بود نشده عوض

 حاال. بود شیپ وقت یلیخ مال انگار ایدر عشق اما بود

 در خاطره یمشت تنها نیآتش و تند احساس همه آن از

 یلبخند فقط شیآور ادی ی ثمره که بود مانده یباق قلبش

 عماد. نشست و دیکش عقب را شیصندل. بود تلخ

 : گفت و کرد نگاهش

 ! خورد زنگ تیگوش-

 در شکافانه مو عماد کرد نگاه شیها چشم به که ایدر

 : داد ادامه و شد قیدق صورتش

 ! یبود کرده ویس"  دوست"  اسم به-

 یلیخ. شد گرم بدنش و گرفت اوج ایدر قلب ضربان

 شد یم دگرگون حالش آمد یم که اسمش که بود وقت

. ماند یم یباق خودش دل در ابد تا دیبا راز نیا اما

 عماد جواب و برگرداند فشیک به را لشیموبا خونسرد

 : زد هیکنا اما عماد. نداد را

 . نباشم مزاحم یریبگ تماس باهاش یخوا یم اگه-



 : گفت و کرد نگاهش یعصب ایدر

 ! ؟یگرد یم یچ دنبال-

 : داد جواب و گرفت ضرب زیم یرو دستش با عماد

 خواستش به نیمع سال ده از بعد طور چه نکهیا دنبال-

 ! دهینرس

 : گفت عماد یمشک یها چشم در رهیخ ایدر

 ! بنفشه مثل! منه دوست فقط نیمع-

 یم کیتحر را ایدر اعصاب اش خنده. دیخند عماد

 باالخره بعد لحظه چند. باشد آرام کرد یسع اما کرد

 : برداشت دنیخند از دست عماد

 وقت چیه مرد هی! ایدر یا بچه هنوز کنم فکر نذار-

 که! بمونه دختر هی دوست فقط تمام سال ده تونه ینم

 !عاشق ای احمق ای ضهیمر ای باشه جور نیا اگه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهل پست#



 شد ساکت گرید هم عماد آمد زشانیم سر که گارسون

 و کرد باز را ایدر ی نوشابه عماد. نگفت یزیچ و

 ی تکه و گفت یمرس لب ریز ایدر. گذاشت مقابلش

 دهانش سمت به و زد چنگال به را جوجه از یکوچک

 عماد هم باز بعد و بود سکوت یا لحظه چند. برد

 : داد ادامه

 ...  نبود احمق و ضیمر نیمع که مطمئنم-

 به را جوجه یا تکه بدهد را جوابش نکهیا بدون ایدر

 با کردن یباز یکم از بعد و داد قورت نوشابه زور

 را شیغذا اما عماد. دیکش عقب زود یلیخ شیغذا

 یکاغذ دستمال با را وهانش دور یوقت خورد کامل

 : گفت و کرد ایدر یغذا به یا اشاره کرد یم پاک

 ! ینخورد یزیچ که تو-

 . شدم ریس! ممنون-

. شد بلند یصندل یرو از عماد از جلوتر خودش بعد

 بعد یقیدقا. رفت صندوق سمت به و شد بلند هم عماد

 زده شب ی جاده به ایدر. بودند نیماش سوار دوباره

 پاکت و کرد باز را داشبورد در عماد و شد رهیخ

 : گفت و دیکش رونیب را گارشیس

 ! کنه؟ ینم تتیاذ که گاریس یبو-



 : گفت و داد تکان یسر ایدر

 ! یدیکش ینم گاریس قبال-

 گارشیس عماد. شکست را سکوت عماد فندک یصدا

 شهیش بعد و گرفت یقیعم کام گذاشت شیها لب نیب را

 را گاریس دود و دیکش نییپا یکم را خودش سمت ی

 نگاه ایدر به نکهیا بدون و کرد فوت رونیب سمت به

 : داد جواب کند

 ! کنه یم آرومم-

 برداشت اش ماهرانه دنیکش گاریس از را نگاهش ایدر

 . برگرداند پنجره سمت به را سرش دوباره و

 عماد گذاشتند سر پشت را اتوبان یوقت بعد یساعت

 یال خسته و آلود خواب ایدر دیپرس را اش خانه آدرس

 : گفت و کرد باز را شیها چشم

 ! زاده جمال ابونیخ سمت برو-

 شیها چشم خسته ایدر و فشرد گاز یرو را شیپا عماد

 اش خانه یمیقد ینما مقابل بعد یساعت. بست را

 ایدر و داد دستش به را ساکش عماد. بودند ستادهیا

 : گفت عماد. کرد یرمق یب تشکر

 !  برم من تا خونه تو برو-



 نیا یبرا بود شده رید یکم زد پوزخند اریاخت یب ایدر

 دور عماد دید از پوزخندش! دلبرانه یها ینگران قسم

 . نگفت یزیچ اما نماند

 را دشیکل و کرد فشیک بیج در دست حرف یب ایدر

 : دیپرس عماد. کرد باز را در و آورد رونیب

 ! ؟یدار کالس فردا-

 . مارستانیب برم دیبا! نه-

 : کرد اضافه و کرد یکوتاه مکث

 . ریبخ شب-

 ایدر و آورد باال خداحافظ عالمت به را دستش عماد

 و دیکش یا خسته و قیعم آه. بست سرش پشت را در

 دیرس که چهارم ی طبقه به. گذاشت سر پشت را ها پله

 شد خانه وارد کرد باز را در و چرخاند قفل در را دیکل

 و کرد رها در کنار جا همان را ساکش و فیک و

 مقابل یا پسته مغز ی کاناپه سمت به هم خودش

 سرش از را شالش. نشست آن یرو و رفت ونیزیتلو

. کرد فرو پشتش پر یموها انیم را دستش و دیکش

 یرو هم را آن و کرد باز هم را شیباران یها دکمه

 چشم و دیکش دراز بود خسته. انداخت یکنار مبل

 چند ها سال از بعد شد ینم باورش. بست را شیها



 یروزگار. باشد کرده یسپر عماد با را تمام ساعت

 اما حاال. باشد عماد کنار یساعت فقط که بود شیآرزو

 اصرار لیدل که بود شده بزرگ قدر آن! بود خسته فقط

 یایدر آن از گرید اما بداند را یهمراه نیا یبرا عماد

 ها مدت تا. نبود یخبر وجودش در باف ایرو و عاشق

 کی فقط و برگردد. برگردد عماد که بود شیآرزو

 عاشق قدر آن روزها آن! کردم اشتباه که دیبگو کلمه

 توانست یم. داشت هم را بخشش ییتوانا که بود

 به را لحظاتش او که ییروزها در که کند فراموش

 در غرق او کرد یم یسپر عماد ی دوباره دنید دیام

 حاال. برنگشت عماد اما. بود تازه معشوق یها ییبایز

 انتیخ طال اگر بداند که بود شده عاقل قدر آن گرید

 تنها ساله چند ی بچه دختر کی با عماد و کرد ینم

 ،یروز که آمد ینم هم ادشی گرید یحت دیشا ماند ینم

 ازدواج قرار و قول اش خاله دختر با یروزگار

 یایدن از را او شیکارها و ها حرف با و گذاشته

 با را او هم بعد و دهیکش رونیب اش دخترانه یفانتز

 باکره جسم یبرا اش زنانه یازهاین و طلب که یروح

 بود ناموزون و قواره یب یلباس مثل اش ساله هجده ی

 . است کرده رها آسمان و نیزم انیم



 یایدر آن گرید او اما بود عماد همان هم هنوز عماد

 .نبود ساله هجده عاشق

 

 داشت، عادت من دل

 !جا کی بماند که

 کجا؟ به

 !است معلوم

 ...تو ی خانه در به

 داشت عادت من دل

  آنجا، بماند که

 یتور ی پرده کی پشت

 ... یبزن یکنار به را آن هرروز تو که

  ،یدر و وارید ساکن من دل

 ... یگذریم آن از هرروز تو که

 ...بود تو دستان ساکن من دل

  بود، باغچه کی ی گوشه من دل

 ...ینگریم آن به هرروز که



 ؟یدید را من دل! یراست

 ...!کردم گم را آن

 

 ثالث_اخوان_یمهد#

 ینشون اون به نشون#

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و چهل پست#

 گفت ینباش خسته بعد و داد همکارش به را گزارشات

 را رنگش یا سرمه روپوش. رفت رختکن سمت به و

 مقنعه یجا به. دیپوش را رونشیب لباس بعد و آورد در

 یرو را رنگش یا روزهیف شال هم شیا سرمه ی

 کرد تیهدا داخل به یکم را شیموها. انداخت شیموها

. دیمال شیها لب به یکم را شیکالباس لب رژ بعد و

 یکار روز کی از بعد صورتش یخستگ از یکم

 شیهمکارها ی هیبق با و برداشت را فشیک. شد جبران

 : گفت ها آن از یکی که کرد یخداحافظ

 ! ؟یاینم تو!  راژهیت میریم میدار-



 : گفت و زد لبخند زحمت به

 . بگذره خوش-

 : گفت شیهمکارها از گرید یکی ،یبیحب خانم

 دومش ی دفعه نیا که اومده رونیب ما با یک یمحمد-

 ! باشه

 : گفت یفرهاد خانم ا،یدر یجا به

 سراغشو داره پیت خوش یآقا هی االن که مخصوصا-

 . رهیگ یم

 : گفت و کرد نگاهش تعجب با ایدر

 ! من؟ سراغ-

 : داد ادامه خنده با یفرهاد خانم

 رو حاال تا چرا رو پیت خوش ی خاله پسر نیا کلک-

  ؟یبود نکرده

 با بار نیا و زد یا خسته لبخند ایدر. دندیخند هیبق

 آخر ی لحظه. شد خارج رختکن از یکوتاه یخداحافظ

 : دیپرس یم داشت که دیشن را یفرهاد پچ پچ

 ! نه؟ ای گفت بهش یزیچ یجالل یدینفهم-



 چهار. شد خارج رختکن از و کرد باز را در ایدر

 بود کار به مشغول مارستانیب نیا در که شد یم یسال

. بود نشده یمیصم یکس با یلیخ قبل مثل هم نجایا اما

 طیمح به مختص فقط اش یدوست اما بود دوست همه با

 را مانهیصم و خاص روابط ی حوصله. بود مارستانیب

 ینم دلش چون نداشت شود دهیکش رونیب به که

 خودش به اگر. بداند را شیزندگ طیشرا یکس خواست

 دست در هم ساده نگیر کی خواست یم دلش که بود

 به االتیخ هم یجالل امثال گرید تا ندازدیب چپش

 بدتر و شود فاش دروغش دیترس یم اما نزند سرشان

 .  شود درست دردسر شیبرا

 کت. دید را عماد دیرس که کی یداخل بخش یورود به

 یحساب یمداد نوک کتان شلوار با خانه چهار اسپرت

 یکی از یجالل یآقا لحظه همان. بود کرده اش برازنده

 یها دستکش که طور همان و شد خارج ها اتاق از

 و زد یلبخند کرد یم خارج دست از را التکسش

 : گفت

 ! یمحمد خانم دینباش خسته-

 : گفت و داد تکان یسر ایدر

 . دینباش خسته هم شما-



 آرزومند یها نگاه دنید. بود شده یعصب اریاخت یب

 چه بود یکاف کردنش یعصب یبرا ییتنها به یجالل

 جور و جمع گل دسته آن با هم عماد نکهیا به برسد

 یم شیتماشا داشت و ستادهیا منتظرش زنبق و نرگس

 .کرد

 گرم عماد. شد خارج بخش از و دیکش یقیعم نفس

 : گفت و گرفت سمتش به را گل دسته و کرد سالم

 !پرستار خانم ینباش خسته-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و چهل پست#

 یجا به و کرد یلب ریز یتشکر و گرفت را گل

 نگاه ینیسنگ. کرد حرکت پله راه سمت به آسانسور

 احساس خودش یرو هم سر پشت از یحت را یجالل

 : گفت و شد روانه دنبالش به عماد. کرد یم

 ! میرفت یم آسانسور با یکرد یم صبر-

 : زد غر اریاخت یب ایدر



 ندارم ثیحد و حرف ی حوصله! کارمه محل نجایا-

 دمید یم آشنا نفر ده میموند یم آسانسور منتظر اگه... 

 ! شدم یم حرفاشون ی سوژه گل دسته نیا با هم فردا و

 : گفت لبخند با عماد

 ! یبود نرگس و زنبق عاشق که قبال-

 ! مرد ایدر اون-

 اطیح از یوقت تا گرید عماد که بود تند قدر آن لحنش

 . نزد یحرف چیه شدند خارج مارستانیب

 یسو آن به یا اشاره عماد شدند که ابانیخ وارد

 : گفت و کرد ابانیخ

 نجایا...  کردم پارک تر طرف اون کم هی رو نمیماش-

 . نبود پارک یجا

 : گفت آلود اخم ایدر

 . دارم نیماش خودم من-

 : گفت و زد لبخند تخس عماد

 ...  نمیبب رو فرمونت دست ادینم بدم اتفاقا-

 . ستین یدنید من فرمون دست-

 : کرد سالحش خلع عماد



 ! هیدنید من یبرا تو زیچ همه-

 یقیعم نفس بعد کرد سکوت یا لحظه اریاخت یب ایدر

 : دیپرس و دیکش

 ! ؟یبرس یخوا یم کجا به بگو-

 ! ؟ید یم افتخار! نفره دو شام هی-

 قطعا عماد کنار در نفره دو شام خوردن! بود خسته

 یم سرش به دیشا هوسش که بود ایدن در یزیچ نیآخر

 دست بداند که شناخت یم قدر آن را عماد اما زد

 . ستین بردار

 یپشت ابانیخ سمت به عماد از جلوتر خودش

 کرد یم پارک جا آن شهیهم را نشیماش که مارستانیب

 در خواست و فشرد را موتیر بعد یکم. کرد حرکت

 عماد دست ریاس شیبازو که کند باز را راننده سمت

. کرد نگاهش و برگشت عقب به پرسشگر و جیگ. شد

 : گفت و کرد دراز سمتش به را آزادش دست عماد

 . کنم یرانندگ من بذار! یا خسته تو-

 یب. بود عادتش هم روزها آن! انگار بود شده مسخ

 شیها عروسک یایدن به قبل یچند تا ایدر نکهیا الیخ

 و انداخت یم اش شانه دور دست ناگهان بود دلخوش



 وانهید روزها آن عطرش یبو فشرد یم خود به را او

 نیریش و تند عطر نیا اما حاال! ایدر یبرا بود کننده

 دست در را چییسو حرف یب! انگار بود نیسنگ یادیز

 . دیکش عقب را خودش و گذاشت عماد

 هم ایدر. شد سوار خودش و کرد رها را شیبازو عماد

 را در عماد. رفت شاگرد سمت به و دیکش یقیعم نفس

 یرو که طور همان ایدر و کرد باز شیبرا داخل از

 رسم و راه هم هنوز که کرد فکر گرفت یم جا یصندل

 و بهتر دیشا یحت. است بلد خوب را ها زن از یدلبر

 ! روزها آن از تر ماهرانه

. بخورد صورتش به تازه یهوا تا داد نییپا را شهیش

 عطر جز به اصال.  نداشت دوست را عماد عطر یبو

 مشامش به یعطر چیه گرید الکوست تلخ و میمال

 . نشست ینم خوش

 : شکست را سکوت عماد

 ! ؟یدار دوست کارتو-

 گوشش پشت به را شیشانیپ یرو لخت یموها ایدر

 : داد جواب و کرد تیهدا

 . میراض! خوبه-



 . هیا کننده کسل طیمح مارستانیب نظرم به-

 : داد ادامه عماد و نداد جواب ایدر

 دار بچه و یکن ازدواج اگه بنفشه مثل هم تو کنم فکر-

 . یبزن رو کردن کار دیق یبش

 : داد ادامه و انداخت یپور خاله پسر به ینگاه مین ایدر

 گهید سانسمیل از بعد قطعا بود نشستم خونه قصدم اگه-

 دکترام مدرک گهید ماه چند...  دادم ینم لیتحص ادامه

 یم من یبرا شدن کاریب از یدار تو بعد رمیگ یم رو

 ! ؟یگ

 را دستش و کرد تیهدا یکنار نیال به را نیماش عماد

 زد یم بوق مدام که یا راننده به رو و برد رونیب

 : گفت

 ! ؟ خبرته چه-

 دنینشن به را خودش ایدر که داد یفحش لب ریز بعد

 .زد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



  سه و چهل پست#

 دنینشن به را خودش ایدر که داد یفحش لب ریز بعد

 : داد ادامه عماد بعد و بود سکوت یا لحظه. زد

 ریشمش هی انگار! ایدر یش یم یعصبان زود قدر چه-

 غالف از لیدل یب و لیدل با یمنتظر و دستت یگرفت

 . رونیب یبکش

 او با یصحبت هم که زد یم ینفهم به را خودش نکهیا

 وانهید است شیکالفگ و تیعصبان لیدل سال ده از بعد

 راه شیشانیپ یرو مدام هم لختش یموها. کرد یم اش

 با. کرد یم کیتحر شتریب را اعصابش و کرد یم باز

 و راند شیها گوش پشت دوباره را شیموها حرص

 : داد جواب

 آماده ریشمش با تو قول به که یدختر با خوردن شام-

 . ستین یدلچسب اتفاق مطمئنا نشسته کنارت

 : گفت و کرد نگاهش لبخند با عماد

 . یکن غالف رو رتیشمش که کنم یکار بلدم خوب من-

 : داد جواب و زد پوزخند ایدر

 . لیوک یآقا یمطمئن خودت به یادیز-



 شیپاها یرو هنوز که یگل دسته به نگاهش تازه بعد

 یرو را گل دسته حرص با. افتاد بود کرده خوش جا

 عماد که ییها ابانیخ به بعد و گذاشت عقب یصندل

 . دوخت چشم گذاشت یم سر پشت

 و کیش یرستوران مقابل را نیماش عماد بعد یکم

 ایدر و شد ادهیپ. کرد پارک عصریول ابانیخ در لوکس

 نیماش از و کرد مرتب را شالش بار نیآخر یبرا هم

 نیج شلوار با رنگش یمشک ی ساده یباران. شد ادهیپ

 و یکالباس کمرنگ رژ همان به که محو شیآرا آن و

 قطعا شد یم محدود شیها چشم داخل یمشک یمداد

 عماد مثل یپوش خوش و جوان مرد با یهمراه مناسب

 که یرستوران اقیس و سبک به یرستوران در هم آن

 نبود کرد یم تیحکا داخلش شکوه از رونشیب ینما

 زودتر که داشت دوست شتریب! نبود مهم ایدر یبرا اما

 خانه امن یفضا به او و برسد انیپا به یاجبار شام نیا

 آف بابت که یراحت و آرام الیخ با و برگردد اش

 . بخواند فروغ خودش یبرا شب دارد بعد روز یکار

 وارد هم با و کرد باز شیبرا را در عماد بعد یقیدقا

 و تیال کیموز و میمال یپرداز نور. شدند رستوران

 یها یصندل ی اضافه به شد یم پخش که یآرام

 بود، گرفته قرار یا رهیدا یزهایم دور یلهستان یچوب



 و نفره دو یشام یبرا را یدلچسب و گرم یفضا

 ینم آرامش احساس ایدر اما بود کرده ایمه کیرمانت

 که بود کرده را ییها چیساندو یهوا دلش شتریب. کرد

 با ساسان مارستانیب در شیکار فتیش انیپا از بعد

 و دیکش یقیعم آه. خوردند یم الله پارک در نیمع

 نشست بود دهیکش رونیب شیبرا عماد که یصندل یرو

 شیپ. گذاشت شیکنار یصندل یرو هم را فشیک و

 کدام هر مقابل و گفت آمد خوش آمد سراغشان خدمت

 آن از یکوتاه"  خدمتم در"  با بعد و گذاشت منو کی

 یپشت یرو و آورد در را کتش عماد. شد دور ها

 زد؛ باال آرنج تا را شیها نیآست کرد زانیآو یصندل

 هم بعد و کرد باز بود ایدر مقابل که را ییمنو اول

 غذاها اسم به ینگاه ایدر. برداشت را خودش یمنو

 داده دست از عنان صاحب و سر یب اما ذهنش انداخت

 در تولدش روز به تاخت یم ها گذشته به هم باز و

 ! رامسر

 . بود برگشته یسرباز از تازه عماد! بود ساله پانزده

 مدرسه سمت به بنفشه با یوقت صبح هفت ساعت

 فرط از اش دخترانه ی ساده صورت کردند حرکت

 ماهانه یدردها دل. بود انداخته گل عماد دنید جانیه

 بهانه نیبهتر که کرد یم حالش یب یجور شهیهم اش



 بنفشه با. باشد توانست یم روز آن بتیغ یبرا

 کج قدر آن را راهش کوبان یقلب با و کرده یخداحافظ

 دهیرس بود گفته عماد که ییجا به تا بود چاندهیپ و کرده

 ستادهیا منتظرش رنگش یمشک دیپرا کنار عماد. بود

 و دهیدو جانیه فرط از را مانده یباق قدم چند ایدر بود

 را شیپا عماد. بود انداخته نیماش داخل را خودش

 ییجا بعد بود شده خارج کتالم از و گذاشته گاز یرو

 به اشاره با و کرده متوقف را نیماش معلم بلوار یحوال

 : بود دهیپرس ابانیخ سمت آن ی مغازه

 ! ؟یخور یم پاچه کله-

 یم دست بهش تهوع حالت شیبو از! نداشت دوست

 نگاه مهم. بود عماد کنار بودن مهم! نبود مهم اما داد

 یم سر رنگش یشیم یها چشم از مدام که بود عماد

 لب یرو ش،یها گونه یرو ش،یموها یرو خورد

 ! شیها چشم یرو دوباره و شیها

 به را زبان یکم فقط او و خورده پاچه کله عماد

 . بود گذاشته دهان به عماد اصرار

 ایدر یوقت جا، همان. بودند رفته ایدر کنار هم با بعد

 آب خروشان امواج یصدا به و بود نشسته سنگ یرو

 شیها دست و آمده سرش پشت عماد بود، سپرده گوش



 کنار را صورتش و گذاشته شیها چشم یرو را

 : بود زده پچ آهسته و آورده گوشش

 ! کن باز دستاتو-

 به حواسش شتریب. بود کرده اطاعت شده مسخ ایدر

 ی مقنعه یرو از یحت که بود عماد داغ یها نفس هرم

 یم آتش به را صورتش داشت هم مدرسه رنگ یمشک

 . دیکش

 دست انیم در یزیچ ینیسنگ حس با بعد یا لحظه

 را خودش هم عماد و کرده باز را شیها چشم ش،یها

 ایدر مجاور یسنگ تخته یرو و رسانده کنارش به

 کادو ییبایز به که یا جعبه به هنوز ایدر. بود نشسته

 کرده خوش جا رنگ قرمز یروبان شیرو و شده چیپ

 :گفت عماد که کرد یم نگاه بود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#
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 ! خانم خوشگل مبارک تولدت-



 چشم عماد خندان چشمان به و آورده باال را نگاهش

 کرده اشاره شده چیپ کادو ی بسته به عماد. بود دوخته

 : بود گفته و

 ! ؟یکن ینم بازش-

 شده یچیپ روبان ی جعبه به زده جانیه و جیگ ایدر

 بهار تولد روز یبرا شهیهم مهیفه خاله. بود کرده نگاه

 یم هیته هم کوچک ییکادو و پخت یم کیک بنفشه و

 نبود مرسوم گرفتن تولد ها آن ی خانه در اما. کرد

 به ماه اسفند یاهویه انیم تولدش روز شهیهم انگار

 دیخر انیم بود که تر بچه شد یم سپرده یفراموش

 و داد یم نشان را لباس یا تکه مادرش دش،یع یها

 : گفت یم

 ! تولدت یبرا نمیا-

 فراموش وقت چیه را ماه اسفند دوم و ستیب اما بنفشه

 مجسمه ای یشیپول یعروسک که شیها هیهد. کرد ینم

 باعث و آورد یم وقتش سر شهیهم را بود کوچک یا

 را یشاد از یرنگ کورش و سوت تولد روز شد یم

 نگاه و خاص ی جعبه آن با عماد حاال،. ردیبگ خود به

 تمام یتلخ به جا کی تا بود آمده انگار باران ستاره



 درخشان ینقش و رنگ شیبو و رنگ یب یتولدها

 . بزند

 را جعبه دور رنگ قرمز روبان لرزان یقلب و دست با

 : زد غر عجوالنه عماد یوقت و کرد باز

 ! کن پاره کاغذشو-

 ! "  ادینم دلم: " داد جواب آهسته

 پر شیرو که را براق و یروغن یکادو کاغذ اطیاحت با

 دنید با بعد و کرد باز بود قرمز درخشان یها قلب از

 و گرفت اش خنده اریاخت یب بود مقابلش که یا جعبه

 جوابش  خنده با هم عماد. کرد نگاه عماد به پرسشگر

 : بود داده را

 ! ستین یکار سر نترس-

 شینیب در نرگس عطر. کرد باز را جعبه در ایدر

 داخل ی شده پرپر یها نرگس لبخند و اطیاحت با. دیچیپ

 تر کوچک یا جعبه با عطر ی شهیش زد کنار را جعبه

 جلو را دستش عماد. بود کرده خوش جا ها نرگس ریز

 درش برداشت را رنگ دیسف کوچک ی جعبه و آورد

 شکل یخیم ی گوشواره یها نینگ برق کرد باز که را

 و کرده قالب هم در را شیها دست. زد را شیها چشم

 : بود گفته



 ! عماد یمرس! یوا-

 گفته و کرده اشاره هم عطر ی شهیش به لبخند با عماد

 : بود

 ! ؟یدار دوست رو بوش-

 کرد کینزد شینیب به را عطر شهیش عانهیمط ایدر

 یسع ایدر و بود گرم و نیریش یعطر بود بو خوش

 هم ثهیحد ی جمله یآور ادی با را روزش داشت

 : بود گفته هیسم به روز کی که نکند خراب شیکالس

 ! ارهیم ییجدا عطر-

 از را شیها حرف و ثهیحد آمد شیپ که عماد دست

 : برد خاطر

 . بندازم گوشوارتو بذار-

 دیکش عقب را خودش یکم تعجب با و اریاخت یب ایدر

 : گفت و

 ! نجا؟یا-

 از ساعت آن. کرد یا اشاره خلوت ساحل به عماد

 فقط و زد ینم پر هم پرنده کلمه یواقع یمعنا به صبح

 . بودند خودشان

 !ستین نجایا یکس-



 سر شیموها یرو مقنعه دیکش عقب را اش مقنعه

 آمد شیپ عماد دست. نشست شیها شانه یرو و خورد

 مور ایدر. کرد فرو گوشش ی نرمه در را گوشواره و

 تنش تمام و دیکوب یم تند و امان یب قلبش شد؛ مورش

 گوش در هم را گوشواره جفت عماد. بود شده داغ

 خودش به ایدر نکهیا از قبل بعد و کرد فرو گرشید

 شیها شانه دور و کردند یرو شیپ شیها دست دیایب

 نیاول یبرا روز آن را عماد اول ی بوسه. شدند حلقه

 عطر: "  کرد یم زمزمه آهسته عماد یوقت بار

 احساس شیموها یرو"  ایدر کنندست ونهید موهات

 خانم یصدا از شد پر ذهنش لحظه همان و کرد

 با روابط به راجع قبل ی هفته که شانینید معلم یحاجت

 . بود کرده یسخنران را کالس کل نامحرم

 یصدا شیها گوش کنار اما عماد ی آهسته ی زمزمه

 : داد هول عقب به و کرد خاموش را یحاجت خانم

 . دارم دوستت یلیخ...  ایدر دارم دوستت-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#
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 : شد دهیکش رونیب افکارش انیم از عماد یصدا با

 ! خوام یم تزایپ من که زد یم نق حتما بود ترالن اگه-

 بود منو به نگاهش که عماد به و کرد بلند را سرش

 : دیپرس و بست را منو عماد. کرد نگاه

 ! ؟یخور یم یچ تو-

. نبود غذاها ستیل به حواسش اصال. بود شده جیگ

 طور همان و انداخت منو به یسرسر ینگاه دوباره

 : گفت گذاشت یم زیم یرو را منو حواس یب که

 ! مرغ سلیشن-

 به را اش رهیخ نگاه و انداخت باال ییابرو عکاد

 : گفت و دوخت اندامش

 که شب هی یبخوا که یهست یاون از تر فرم رو-

 . یبد سفارش برنج بدون یغذا هم یرونیب

 به راجع عماد نداشت دوست. دیکش درهم ابرو ایدر

 : داد جواب تلخ و تند. بدهد ینظر ظاهرش و کلیه

 . ندارم گهید یغذا به لیم-

 تا کرد اشاره گارسون به و کرد بلند را دستش عماد

 . دیایب



 را مرغش سلیشن داشت چاقو با ایدر یوقت بعد یمدت

 : آمد حرف به عماد کرد یم تکه تکه

 ...  بودم خبر با ازت دورادور ها سال نیا تموم-

 یم ادامه اگر عماد. ختیر فرو ایدر قلب در یزیچ

 باشد داشته تواند یم کرد یم فکر که یآرام شب داد

 یوقت و دیکش سلیشن یرو را چاقو. داد یم باد به را

 .است نبوده هودهیب اضطرابش که دیفهم داد ادامه عماد

 که چند هر...  ومدین خوشش طال از وقت چیه مامان-

 بهم علنا مامان اما نبود هم بابا دلخواه عروس طال

 سانسیل فوق ایدر گفت یم روز هی...  زد یم طعنه

 ره یم کار سر دمیشن گفت یم روز هی...  شده قبول

 طعنه روز هی...  شده قبول دکترا گفت یم روز هی... 

 بار هی...  زد یم من به و کرد لیاسماع که یکار ی

 یم بار هی...  بود شتریب تو از ونیهما عقل گفت یم

 خواستگار گفته بنفشه قول از مهیفه عمو زن گفت

 سرگرم دمیجد یزندگ و طال با من...  یدار خوب

 داشتم ارتباط نیمع با هنوز که لیاوا اون خب و بودم

 بشه تیزندگ وارد کنه یم تالش داره که دونستم یم

 که دمیشن یم مشترکمون یدوستا از هم تر بعد... 



 چند از بعد شونیکی هم بار هی و مجرده هنوز نیمع

 ...  بود دهید هم با رو شما بازم سال

 دهانش سمت به را اش نوشابه وانیل و برد دست عماد

 و کرد مزه مزه دهانش در را نوشابه از یکم...  برد

 به و کرد رها بشقاب داخل را چنگالش و قاشق بعد

 : گفت زیم به رهیخ و داد هیتک عقب

....  گرفت تویزندگ ایدر آه گفت یم مامان طال از بعد-

 . یریگ یم دست همون از یبد دست هر از گفت

 ی مزه.  داد قورت زحمت به را سلشیشن ایدر

. انداخت عماد به یکوتاه نگاه! انگار داد یم زهرمار

 یآور ادی از شیشانیپ یرو رگ و شده سرخ صورتش

 نییپا را سرش. بود شده متورم سابقش همسر انتیخ

 ظرف داخل یها ینیزم بیس که طور همان و انداخت

 : داد جواب آهسته کرد یم شیپ و پس را

! گم ینم دروغ...  نخواستم بد برات وقت چیه من-

! ادیز یلیخ...  بودم ناراحت یلیخ دستت از روزا اون

 ...  نبودم یراض تیناراحت به هم یناراحت اوج یتو اما

 : داد ادامه و دیکش یحسرت پر و قیعم آه

...  بودم من که یسال و سن اون یتو اونم دختر هی-

 همه با نشده کالم هم یپسر چیه با حال به تا یوقت اونم



 عاشق وجود ی همه با یوقت شه یم عاشق وجودش ی

 اشاره هی منتظر فقط روزا اون! یشیم هم بخشنده یباش

 اون یوقت کردم اشتباه یبگ و یبرگرد که بودم تو ی

 دلزده و خسته فتادین اتفاق خواستم یم من که یزیچ

 اما شدم افسرده و حوصله یب شدم، اعتماد یب...  شدم

 واقعا هم انیجر اون بابت!  نه! بخوام؟ برات بد نکهیا

 .شدم متاسف

 : داد ادامه بعد و خورد نوشابه یکم هم باز عماد

 کنم فراموش کال رو میزندگ از بخش اون دارم دوست-

 ! ده ینم رو اجازه نیا ترالن حضور....  خب اما... 

 بیس از یکی. نگفت یزیچ و داد تکان یسر ایدر

 که برد دهانش سمت به و زد چنگال به را ها ینیزم

 : آمد حرف به عماد هم باز

 ! ؟یببخش و یبشنو کردم اشتباه هی یحاضر هنوزم-

 منتظر و یجد عماد.  کرد بلند را سرش متعجب ایدر

 : گفت و داد فرو را دهانش آب. کرد یم نگاهش

 فکر بهت گهید نکهیا یبرا گرفتم ادی که وقته یلیخ-

 یم یوقت...  ببخشمت دیبا ندم آزار رو خودم و نکنم

 نجایا االن نکهیا...  یش یم رها خودت اول یبخش



 به بخشش با که هست ییرها حس همون حاصل نشستم

 . آوردم دستش

 یها چشم در رهیخ و دیکش جلو را خودش یکم عماد

 : گفت رنگش یشیم

 . میکن شروع هم با دوباره دارم دوست-

 : دیکش درهم ابرو اریاخت یب ایدر

 که بود نیا به من چشم که ییروزها از گذشته یلیخ-

 نهیا خاطر به فقط نجامیا االن اگه! یدار دوست یچ تو

 ...  یهست یپور خاله پسر که

 آن به توجه یب و کرد نگاه تشیعصبان به لبخند با عماد

 : گفت بود گفته ایدر چه

 که یهست یخوشبخت یها زن جزو تو که کنم یم فکر-

 اون...  کنه یم برخورد لطف سر از باهاشون زمان

 و برو دل تو و خوشگل! ایدر یبود خوشگل هم روزا

 جا انگار که ییها یقشنگ کنار اما حاال! یخواستن

 که یکرد دایپ هم خاص تیجذاب جور هی شدن تر افتاده

.... 

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 شش و چهل پست#

 و حرص از اش نهیس. کرد قطع را عماد حرف ایدر

 . شد یم نییپا و باال تیعصبان

 آدم هی! سالمه هشت و ستیب! عماد بکن من به نگاه هی-

 هفده شونزده، یتو که رو یاشتباه ساله هشت و ستیب

 احمق منو نکهیا از. کنه ینم تکرار کرده یسالگ

 . متنفرم یکن یم فرض

 عماد به یکوتاه نگاه و شد بلند شیصندل یرو از

 : گفت و انداخت

 ! یمرس هم شام بابت-

 در سمت به عیسر ییها قدم با و برداشت را فشیک

 ایدر کن صبر"  به ییاعتنا و رفت رستوران یخروج

 . نکرد هم عماد یها گفتن" 

 و بود شام بازار فشیک. رفت نشیماش سمت به عجله با

 و خرت انیم داشت یسع یعصبان و گرفته یحال با او

 که کند دایپ را نشیماش چییسو فشیک داخل یها پرت

 : دیشن را عماد یصدا هم باز

 ! یگذاشت جا من شیپ چتوییسو-



. کرد دراز عماد سمت به را دستش و برگشت عقب به

 مجبور ایدر. بست را مشتش یناگهان یلیخ اما عماد

 عماد. کند نگاه را عماد و کند بلند یکم را سرش شد

 : آمد حرف به شمرده شمرده اما آهسته

 بار دو رو اشتباه هی عاقل آدم هی تو قول به دیشا-

 هی که شناسم یم رو یادیز یآدما من اما نکند تکرار

 اشتباه! کنن یم تجربه مختلف یها شکل به رو اشتباه

 بود عشق به صد در صد اعتماد تیسالگ هجده یتو تو

 به فقط...  بود طال به عشقم به اعتماد هم من اشتباه... 

 نکردم فکر نیا به و کردم نگاه خودش و خودم یعاشق

 ...  میدار فرق هم با قدر چه ما که

 یها چشم در رهیخ و دیکش جلو را خودش یکم ایدر

 : گفت عماد

 یاشتباه آدم به اعتماد...  نه عشق به اعتماد من اشتباه-

 اعتماد...  نه عشقتون به اعتماد هم تو اشتباه! عماد بود

! نیگذاشت روش رو عشق اسم اشتباه به که بود یحس به

...  تو!  کنن ینم انتیخ هم به وقت چیه عاشق یآدما

 . ینبود من عاشق روزا اون

 : گفت و گرفت را شیبازو و آورد جلو را دستش عماد

 !بود؟ عاشقت اون! ؟یچ نیمع-



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و چهل پست#

 نفس نفس به خوش نا یحال و ملتهب یصورت با ایدر

 و دیکش رونیب عماد دست از را شیبازو کالفه. افتاد

 : داد ادامه عماد

 به یجور هی شهیهم...  کرد یم فرق من با طال-

 که دید یم باالتر من از رو خودش خونوادش خاطر

 نیبزرگتر اولمون یروزها یعاشق به اعتماد انگار

 ...  بود شیزندگ حماقت

 هم به یفک با و زد شیموها به یچنگ کالفه عماد

 : داد ادامه ایدر یها چشم در رهیخ فشرده

 مردم اما من یشد افسرده من انتیخ خاطر به اگه تو-

 تو و من...  یبفهم منو حال تا یباش مرد دیبا! ایدر

 یم من کنار شبا...  بود من زن طال اما میبود نامزد

 راحته برام نکن فکر! بود من ی بچه مادر...  دیخواب

 داشتم دوست...  گم یم بهت رو حرفا نیا دارم که

 که باشم نیا شاهد نکهیا تا رمیبم نیزم بذارم رو سرم



 بره و بشه مایهواپ سوار یعوض اون با ام بچه مادر

 کنار یوقت نکهیا یآور ادی از شم یم ونهید! ایاسترال

 نتونستم من اما دنیخند یم من شیر به بودن هم

...  بود لیوک خودش طال...  کنم ثابت رو رابطشون

 قانون یها سنبه سوراخ! آشغال ی کهیمرت اون مثل

 حال از که خوب قدر نیا...  بودن بلد خوب یلیخ رو

 یطالق حق با تونست طال و کردن استفاده سوء من بد

 رو طالقش بودم داده بهش اول روز احمقم خود که

 ...  رفت و گرفت

 عرق یها دانه و شده سرخ زدن حرف وقت صورتش

 ناخوش یجور حالش. بود کرده باز راه شیشانیپ یرو

 : آمد زبان به اریاخت یب ایدر که بود شده

 . عماد باش آروم-

 چند. افتاد ایدر ادی تازه انگار. آمد خودش به عماد

 : گفت بعد و شد رهیخ نگرانش یها چشم به یا لحظه

 کتاب هی بهم یسرباز برم خواستم یم که یروز-

 بهت که یروز...  باشه همراهم که یداد دعا کیکوچ

 یشد خوشحال شتریب هم خودم از شدم قبول حقوق گفتم

 تو آوردم کم و شدم خسته وقت هر کنکور سال اون... 

 ....  شمیم موفق یمطمئن یگفت یم بهم که یبود



 هیواگو خودش با انگار بار نیا و دیکش یقیعم نفس

 : کرد

 . نبود تو مثل وقت چیه طال-

 گفتند یم که بود دروغ. داد فرو را دهانش آب ایدر

 عشق یماه است تازه یریبگ آب از وقت هر را یماه

 از شیگلو! بود مرده که بود ها مدت او دل در عماد

 به عماد. بود شده یزخم اش ناخوانده بغض فشار

 ناخود و اریاخت یب ذهنش هم باز و بود رهیخ شیموها

 یم دوره ایدر کنار در را روز آن یها حرف آگاه

 !" ایدر کنه یم ونمید موهات عطر: "کرد

 شالش داخل به را شیموها و برد دست اریاخت یب

 را نگاهش و زد یتلخ لبخند عماد. کرد تیهدا

 دوباره صورتش کرد نگاهش یوقت بار نیا. برداشت

 جز به قبلش قیدقا حال از و بود شده خونسرد و آرام

 یاثر شیها قهیشق یرو عرق زیر یها دانه یپا رد

 . بود نمانده یباق

 به...  یبش ناراحت ای بسوزه دلت تا نگفتم رو نایا-

 بودم حاضر بود جلوم یا گهید کس هر اگه تو یجا

 بهت...  کنم چال خودم با مرگم روز تا حرفارو نیا

 یم فرق هم با طال و من که قدر همون یبدون تا گفتم



 به دلتو! نیدار تفاوت هم با هم نیمع و تو میکرد

 آدما! ایدر نکن خوش تیطناز و یخوشگل و مدرک

 که بعد به ییجا هی از شنیم مشترک یزندگ وارد یوقت

 و شنیم یمنطق شد کم جانشونیه و احساس فشار از

 نیمع که یروز! کنن یم تا چهار تا دودو به شروع

 و خانواده نفع به ترازو ی کفه باشه یمنطق بخواد

 هی وقت اون...  شهیم نیسنگ یلیخ شونیمال وضع

 فقط زایچ یبعض ینیب یم که ییایم خودت به یروز

 ...  یکن تماشاشون دور از که قشنگن یوقت تا

 شیها چشم در رهیخ و گرفت سمتش به را چییسو

 : کرد تمام را حرفش

 سال همه نیا که یشد عاقل قدر نیا حتما تو! چند هر-

 . دهینرس خواد یم که یزیچ اون به نیمع

 یوقت کرد باز را نیماش در و گرفت را چییسو ایدر

 : دیشن را عماد یصدا شود نیماش سوار خواست یم

! بشه یسپر عاشقانه تونهیم شهیهم عاقالنه ازدواج هی-

 .  خانم ایدر خوش شب

 را یدست ترمز بست را نیماش در و شد سوار ایدر

. گذاشت عقب دنده یرو را نیماش زد استارت و دیکش

 عقب به و گذاشت شاگرد یصندل یرو را دستش



 پشت عماد. شود خارج پارکش یجا از تا برگشت

 را شیپا. کرد یم دود گاریس و بود ستادهیا سرش

 و کرد صاف را نیماش. آمد رونیب و فشرد گاز یرو

 هر عماد. بست هم را کمربندش و شد ابانیخ وارد

 . شد یم کوچکتر دشید در لحظه

                                                  ******** 

 پشت را ها پله و کرد پارک نگیپارک داخل را نیماش

 و کرد باز را در دیرس خودش واحد به تا گذاشت سر

 خسته تن به خانه داخل مطبوع یگرما. شد خانه وارد

 را یکتر و رفت آشپزخانه سمت به کالفه. نشست اش

 خانه اتاق تنها سمت به بعد و گذاشت گاز اجاق یرو

 کرد عوض خانه شلوار و بلوز با را شیها لباس. رفت

 یلباس چوب یرو دقت یب را شلوارش و مانتو و

 و نشست یصندل یرو. برگشت آشپزخانه به و انداخت

 دیایب جوش آب تا ماند منتظر و دوخت چشم یکتر به

 را شیگوش. شد بلند لشیموبا امکیپ زنگ یصدا که

 عماد. رفت شیها امکیپ ی صفحه به و برداشت

 :بود نوشته شیبرا

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 هشت و چال پست#

 ! خونه؟ یدیرس راحت-

 : کرد پیتا یعصب و زد تلخ یپوزخند

 ساله ده من! ها ینگران جور نیا یبرا شده رید کم هی-

 ! خاله پسر کنم یم یزندگ تنها که

 عماد جواب بعد یا لحظه و کرد لمس را ارسال کونیآ

 : دیرس

 بزن، هیکنا یشیم سبک و یدار دوست که جا هر تا-

 اون یایدر دوباره تهش بدونم اگه شم ینم ناراحت

 . یشیم روزا

 را خون شور طعم که دیجو محکم قدر آن را لبش

 پسر سر به االتیخ انگار.کرد احساس زبانش یرو

 و برداشت را یکاغذ دستمال! بود زده یپور خاله

 ی صفحه به یسر. فشرد شیها لب یرو محکم

. کرد نگاه عماد لیپروفا عکس به و زد واتساپش

 نیدورب لنز به دو هر و داشت آغوش در را ترالن

 داشت یآزار خود یماریب لیاوا آن. زدند یم لبخند

 و زد یم سر واتساپش و تلگرام به شب هر! انگار



 دور دست جا کی. کرد یم نگاه را عماد یها عکس

 را شانیها دست گرید یجا و بود انداخته طال ی شانه

 بودند گذاشته عکس شانیها حلقه از و گذاشته هم یرو

 که بود عاشقانه یمتن نبود عکس اگر هم گرید یجا

 یم درد سر چنان است طال مخاطبش دانست یم یوقت

 یلیخ اما حاال. شد یم تهوع حالت دچار که گرفت

 ینم دنبال را لشیپروفا یها عکس گرید که بود وقت

 . کرد

 یا گوشه را لشیموبا. بود افتاده صدا و سر به یکتر

 قرمز ماگ. رفت گاز اجاق سمت به و کرد رها

. کرد جوش آب از پر را آن و برداشت را رنگش

 داخل را بگ یت. نداشت را یچا کردن دم ی حوصله

 نییپا و باال جوش آب داخل را نخش و انداخت وانیل

 و برداشت را ماگش. دیرس دلخواهش رنگ به تا کرد

 زد چمباتمه نیزم یرو شوفاژ کنار و برگشت هال به

 و کرد یم درد سرش. شد رهیخ شیچا بخار به و

 است ییها حرف لشیدل که دانست یم خوب خودش

 خودش که ییها حرف. بود زده نیماش کنار عماد که

 زبان از دنشیشن اما بود کرده دوره بارها را ها آن

 .داشت یگرید زهر انگار عماد



 یموها آن با دید را او که یاول بار افتاد؛ ژاله ادی

 مانده رونیب رنگش کرم ساتن یروسر از که یفندق

 و مهربان زن نظرش به مشیمال کیش شیآرا و بود

 کرد دراز سمتش به را دستش ایدر یوقت. آمد ینیدلنش

 را اش گونه یگرم به بعد و فشرد را دستش او و

 دلش بر یجور ناگهان و آگاه ناخود زن مهر دیبوس

 دارید ی دلشوره و اضطراب تمام که بود نشسته

! گفت یم راست عماد. رفت هوا به و شد بخار اولشان

 که بود ساده! کرد یم فکر گانه بچه و ساده هم هنوز

 را دخترم لفظ و دهید که را ژاله مهربان نگاه روز آن

 و مانده داریب را صبح تا شب بود دهیشن زبانش از

 یکال یایرو یادآوری با. بود بافته ایرو خودش یبرا

 تلخ یلبخند دیرس ینم ینوبرانگ فصل به وقت چیه که

 . دیچک شیها چشم از دزدانه یا قطره بعد و زد

 ینم وقت چیه اما را نیمع بود، دهیبخش را عماد اگر

 پدر اسم که یمرد! شاهرخ مثل درست. ببخشد توانست

 ! بود ناموزون و قواره یب شیبرا یادیز

 درد سرش. بود کرده شروع او با را یبد یباز نیمع

 جا همان و گذاشت هم یرو را شیها چشم کرد یم

 سرش در یزیچ. دیکش دراز نیزم یرو شوفاژ کنار

 خواست یم آرام و راحت خواب کی دلش. دیکوب یم



 ذهن و بودند کرده پا به آتش شیها حرف و عماد اما

 .دیدو یم گذشته سمت به امان یب اش خسته و ناآرام

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و چهل مرجان#

  4 فصل

 اش دهیپر رنگ صورت به و بود ستادهیا نهیآ مقابل

 شده آب انگار روز چهل نیا عرض در. بود شده رهیخ

 یها چشم و برجسته یها گونه آن از یخبر گرید. بود

 ریز اش چهره زیانگ دل ییبایز. نبود درخشان و براق

 آن دنبال به و ینامزد زدن هم به با عماد که یغم گرد

 بودند دهیپاش وجودش بر مادرش یناگهان ی سکته هم

 . بود شده مدفون انگار

 : شد بلند لیاسماع حاج یصدا

 . رونیب رمیم دارم من! جان دختر-

 که ایدر دنید با و شد اتاق وارد اش گفته دنبال به

 : گفت بود دهیپوش مانتو

 ! ؟یسالمت به کجا صبح وقت نیا-



 لیاسماع  حاج به و برداشت نهیآ از را نگاهش ایدر

 شیر و درآورده را شیمشک راهنیپ. دوخت چشم

 یرو که را ایدر ی رهیخ نگاه. بود زده هم را شیها

 : گفت و نشاند شیابرو دو نیب یگره دید لباسش

! کنه رحمت مادرتو خدا! ایدر اریدرب عزاتو لباس-

 . کنه یم تنگ آدمو خلق اهیس رخت

 : دیپرس دوباره و کرد مکث یا لحظه

 ! ؟یریم کجا-

 راه که بود روز چهل از شیب که را یبغض ایدر

 : گفت و داد فرو شد ینم آب و بسته را شیگلو

 ! مامانم خاک سر...  بعدم و امامزاده رمیم-

 از که طور همان و دیکش یا کالفه پوف لیاسماع حاج

 : گفت شد یم خارج اتاق

 . خونه ایب زودتر! نمون یلیخ-

 یروسر بعد و گفت یا آهسته و جان کم"  چشم"  ایدر

 و برداشت یلباس چوب یرو از را رنگش یمشک

 .  انداخت شیموها یرو

 نگاه نهیآ در را خودش گرید و برداشت را چادرش

 . شد خارج اتاقش از و نکرد



 امامزاده سرسبز اطیح به یرو ادهیپ ساعت مین از بعد

 سالم و شد خم بود ستادهیا که فاصله همان از. دیرس

 ضلع در که یکور و سوت گورستان سمت به و کرد

 . کرد تند پا بود زاده امام یشرق

 شیگلو راه از یشتریب حجم لحظه هر انگار بغضش

 زود قدر نیا دینبا! بود رحم یب مادرش. گرفت یم را

 که یدیسف قبر سنگ سمت به. .  گذاشت یم تنها را او

 اسم یوقت بعد و برداشت قدم بود مادرش یابد ی خانه

 شیگلو در مانده بغض دید دیسف سنگ یرو را مادرش

 فیکث به توجه یب. شد سیخ ناگهان صورتش و شد آب

 و شد ولو یگل نیزم یرو جا همان شیها لباس شدن

 بارها و بارها و گذاشت سنگ یسرد یرو را سرش

 کور و سوت و ساکت گورستان. زد صدا را مادرش

 ضجه یها گفتن"  مادر"  یها ماندن جواب یب اما،

 . دیکش یم رخش به شتریب را مانندش

 دیسف سنگ روس از را سرش شد، تر آرام یکم یوقت

. شد رهیخ مادرش وفات و تولد خیتار به و کرد بلند

 سهمش تمام یوقت نبود حقش! بود کم یلیخ سال چهل

 را مادرش شد یم محدود شناسنامه در یاسم به پدر از

 که نبود نیا حقش. بدهد دست از زود قدر نیا هم

 شتابان عماد عشق الیخ با که ییروزها در درست



 به هم را مادرش نبود غم بود دهیرس سراب به و دهیدو

 ! نبود او حق ییتنها همه نیا. بکشد دوش

 در دهیپوش عماد یوقت مادرش مراسم در نبود حقش

 با و شد دایپ اش کله و سر باالخره یمشک یراهنیپ

 مردم یها پچ پچ گفت تیتسل او به افتاده ریز به یسر

 هنوز. زندیبر مادرش نبود نیچرک زخم بر نمک هم

 دندیجو یم را مغزش انهیمور مثل شانیصداها هم

 ! انگار

 چه خالش دختر با یدید رو رتیغ یب ی پسره" 

 ! " مونه یم آفتاب ی پنجه مثل ایدر! کرد؟

! عالمه خدا: " بود کرده پچ پچ تر آهسته یگرید و

 شونینامزد مدت همه نیا از بعد که دهید یزیچ دیشا

 ! " زده هم به رو

 :  داد جواب یگرید باز و

 ! البد دهیخواب تبش! گهید بودن محرم-

 وقت همان شد بلند نیزم یرو از و دیکش یقیعم آه

 در یگرید ی لحظه هر از تر زنده عماد یصدا

 : کرد یم صدا مغزش

  ؟یریگ یم سخت قدر نیا چرا میمحرم هم به ما! ایدر-



 نیزم به را نگاهش شرم از شده سرخ یصورت با ایدر

 : بود گفته و دوخته

 مونیزندگ خونه سر میرفت وقت هر! مینامزد هنوز ما-

 ... 

 باال انگشت دو با را اش چانه و دهیبر را حرفش عماد

 ییها اخم با رنگش یشیم یها چشم در رهیخ و گرفته

 : بود دهیپرس درهم

 ! ؟یندار اعتماد من به-

 : بود دهیچسب را دستش و شده هول ایدر

 ...  اما خدا به چرا-

 : بود گفته آلود اخم صورت همان با عماد

 و زن االن تو و من!!!  یندار ای یدار اعتماد ای-

 ...  میشوهر

 به را او و گرفته را دستش عماد و کرده سکوت ایدر

 : بود دهیپرس و کرده تر کینزد خودش

 ! ستین کس چیه! ما ی خونه میبر-

 دهانش و رفته هزار دور یرو ایدر قلب ضربان

 ییتنها و عماد دنید یبرا داد یم جان. بود شده خشک

 یشگیهم یها ماندن تنها با ماندن تنها نیا اما...  او با



 یشانیپ یرو شانیپر یموها عماد. داشت فرق شان

 : دیپرس دوباره و زد کنار را اش

 !ا؟یدر میبر-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنجاه پست#

 ی زده خی پوست شیها نفس یگرما و بود داغ دستش

 قدر آن! نبود اعتماد خاطر به. سوزاند یم را صورتش

 هم با ایدن ته تا کرد یم فکر که داشت اعتماد عماد به

 یا رابطه به شدن وارد یآمادگ خودش در اما هستند

 جور کی. دید ینم داشت را آن تاب و تب عماد که

 به دیشا که کرد یم رخنه جانش در انگار یموذ ترس

 ی غهیص شدن یجار از بعد مادرش یها حرف خاطر

 .بود تیمحرم

 ایدر. کرد یم نگاهش ملتهب و دواریام و منتظر عماد

 زد لبخند زحمت به بعد و دیبلع را دهانش آب یسخت به

 : گفت و

 ! م؟یبزن قدم هم با-



 نشیماش سمت به و داد رونیب را اش کالفه نفس عماد

 اما بود دهیدو سمتش به آلود بغض ایدر. کرد تند پا

 گفته و شده نیماش سوار کند نگاهش نکهیا بدون عماد

 : بود

 . بخوابم خونه برم خوام یم! کنه یم درد سرم-

 یحد یب سکوت و سرما از ایدر شدند که نیماش سوار

 هم بعد و کرده بغض بود کرده پا به غوغا نشانیب که

 بود افتاده هق هق به بود دهید را عماد یتوجه یب یوقت

 که را عماد دست یاشک یها چشم همان با آخر سر و

 : بود گفته و گرفته بود دهیچیپ محکم فرمان دور

 . یبگ تو یچ هر! عماد باشه-

 : بود گفته و زده کنار را دستش عماد

 دمیشا...  نکن فکرشو گهید! ایدر جات سر نیبش-

 دوستت من که قدر همون کردم یم فکر! منم مقصر

 ....  یدار دوست منو هم تو دارم

 عماد یپا یرو بار نیا را دستش آلود بغض ایدر

 : بود گفته و گذاشته

 ...  دارم دوستت یلیخ...  دارم دوستت خدا به-

 : بود زده غر آلود اخم عماد



 ! ؟یگفت ینم نه بهم راحت قدر نیا یداشت دوستم اگه-

 شرمنده و کنان نیف نیف و انداخت نییپا را سرش ایدر

 : زد لب

 . ندارم شویآمادگ اصال من...  آخه-

 به یکم فشار و نشست دستش یرو عماد دست بار نیا

 : گفت و آورد شیها انگشت

 !ایدر کن اعتماد من به-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و پنجاه پست#

 ! ایدر کن اعتماد من به-

 قلبش به عماد آرام لحن از که یآرامش حس با ایدر

 منتظر نگاه به را شیاشک یها چشم بود شده قیتزر

 که بود داده تکان یسر دیترد با بعد و دوخته عماد

 به را او و کرده حلقه اش شانه دور را دستش عماد

 : بود گفته و فشرده خودش

 . برم قربونت نکن هیگر-



 یکم. بود کرده شتریب را ایدر هق هق جمله نیهم و

 را شیپا بعد و کرد جدا خود از را او عماد شد آرام که

 حرکت به ایدر. بود کرده حرکت و فشرده گار یرو

 را لبش اریاخت یب و دوخته چشم اطراف مناظر عیسر

 دست زد یم تند قلبش و داشت دلشوره. دیجو یم

 عماد دست که چاندیپ یم هم در آگاه ناخود را شیها

 دست یگرما. فشرد و گرفت را دستش و آمد شیپ

 عماد. دیکش رخ به شتریب را شیها دست یسرما عماد

 : گفت و گذاشت خودش یپا یرو و گرفت را دستش

 ! من عشق باش آروم-

! شد ینم آرام. نگفت یزیچ و زد ییمعنا یب لبخند ایدر

. است گرفته تهوع حالت اضطراب از کرد یم حس

 و زد لبخند عماد دندیرس صدف ی کوچه به یوقت

 : زد لب ملتهب

 ! ایدر بخوره تکون دلت تو آب ذارم ینم-

 دلش در لحظه همان دیبلع سخت را دهانش آب ایدر

 خوش نا یحال با بعد یقیدقا. شستند یم رخت انگار

 را اطیح در عماد. بود ستادهیا یپور خاله اطیح وسط

 و گذاشت کمرش پشت را دستش آمد سمتش به و بست

 : زد پچ آهسته و کرد تیهدا جلو به یکم را او



 ! ایدر میبر-

 و دهد تکان را شیپا خواست ایدر که یا لحظه درست

 رونیب فرزاد و شد باز در بردارد قدم خانه سمت به

 صورتش و زانیآو ایدر کمر پشت از عماد دست. آمد

 یب و کرد آرامش احساس ناگهان اما ایدر. شد آلود اخم

 عماد و داد را فرزاد سالم جواب و زد لبخند اریاخت

 : دیپرس آلود اخم طور همان

 ! رون؟یب یریم دوستات با ینگفت مگه-

 : گفت و داد هیتک وانیا یها نرده به فرزاد

 ! تو؟ نیاینم چرا...  نگرفت ام حوصله-

 تلخ داشت یبرم قدم خانه سمت به که طور همان عماد

 : داد جواب

 یتو نیبش تو ایدر...  برم و بردارم یزیچ هی اومدم-

 ! امیب من تا نیماش

 به رو فرزاد و برداشت قدم نیماش سمت به آهسته ایدر

 : گفت او

 ! ا؟یدر باال یاینم-



 گرید فرزاد و کرد تکرار را عماد ی گفته ایدر

 همان با و برگشت عماد بعد یقیدقا. نکرد یاصرار

 : زد غر فرزاد به درهم صورت

 ! ؟یندار درس مگه تو-

 اخم و حوصله یب عماد بودند؛ نیماش سوار بعد یکم

 اما زد شیصدا آهسته ایدر. کرد یم یرانندگ آلود

 برد شیپ را دستش ایدر دوم بار. نداد را جوابش عماد

 شیصدا هم باز و گذاشت عماد دست یرو آهسته و

 نکهیا بدون و دیکش عقب را دستش عماد بار نیا زد،

 : گفت کند نگاهش

 ...  ندارم حوصله! ایدر کن ولم-

 : زد طعنه مکث یا لحظه از بعد و

 . شد راحت التیخ که هم تو-

 : کرد بغض هم باز ایدر

 ! باهات اومدم که من-

 و کرد عوض را دنده حرص با و زود پوزخند عماد

 : گفت

 ایدن انگار یدید فرزادو که نیچ هم یول یاومد آره-

 ! دادن بهت رو



 ی خانه به زود یلیخ. نگفت یزیچ و دیگز لب ایدر

 کند نگاهش نکهیا بدون عماد. دندیرس لیاسماع حاج

 : گفت

 ! تهران رمیم فردا من-

 دهیپر رنگ صورت یرو و دیچک ایدر چشم از یاشک

 : انداخت رد اش

 ! ؟یبر یخوا یم یجور نیا-

 شده رهیخ جلو به و گرفته ضرب فرمان یرو عماد

 هم باز و دیکش او سمت به را خودش یکم ایدر. بود

 . کرد نگاهش بار نیا عماد. زد صدا را اسمش

 ! ستین درست نشستنمون نجایا! ایدر برو-

 یم خراب را ایدر حال و بود هیغر و سرد نگاهش

 و شد ادهیپ نیماش از و گفت خداحافظ آلود بغض. کرد

 از قبل. کرد حرکت لیاسماع حاج ی خانه در سمت به

 دهد فشار را زنگ و ندیبنش زنگ یرو دستش نکهیا

 . دیشن را عماد دیپرا کیالست شدن کنده یصدا

 دستش بعد و برداشت مادرش اسم از را نگاهش ایدر

 صاف و شود بلند توانست تا کرد نیزم گاه هیتک را



 به بار نیا و کرد جور و جمع را چادرش. ستدیبا

 . کرد حرکت زاده امام سمت

 که اواخر نیا که بود مانده یپور خاله شیپ اما ذهنش

 اش هیگال بار کی و دید یم شهیهم از کمتر را عماد

 پچ پچ گوشش ریز آهسته بود کرده اش خاله شیپ را

 : بود کرده

 تا دو شما! ایدر کن رشیپاگ اومد که دفعه نیا-

 یدخترا پره تهران! جوونه...  مرده عماد! نیمحرم

 ! وارنگه و رنگ

 و نگران یها چشم در رهیخ بار نیا و گرفته ینفس

 : بود زده لب ایدر مضطرب

 !کن ریس دلشو و چشم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و پنجاه پست#

 و انداخته ریز به را سرش و دهیگز لب نیشرمگ ایدر

 : بود کرده پچ پچ دوباره یپور خاله



 که شرع خالف! نیمحرم! بشم تو یفدا نداره خجالت-

 ! نکرده ییخدا نیکن ینم

 خدا کار. شد زاده امام وارد و زد تلخ یپوزخند ایدر

 حماقت! بود نکرده گوش یپور خاله حرف به که بود

 یپور خاله پسر دل دانست یم نکهیا وجود با که بود

 ییجا تا او با رابطه در و دهیلرز یتهران یدختر یبرا

 یباردار مثبت شیآزما جواب وقاحت با که رفته شیپ

 یروز آن به هم باز او اما دهد یم نشانش را دختر آن

 خاله ی خانه یراه عماد اصرار با که کرد یم فکر

 هم به را زیچ همه فرزاد حضور اما بود شده یپور

 روز آن اگر دیشا که کرد یم فکر احمقانه! بود ختهیر

 نیا گرید عماد دیشا شد، یم خواست یم عماد چه آن

 و شد زاده امام وارد. کرد ینم ترکش رحمانه یب طور

 پارچه به صامت و ساکت و کرد حیضر بند را دستش

 حیضر ی شبکه به یکس یآرزو لیدخ که یسبز ی

 انگار! انگار بود شده الل. ماند رهیخ بود، خورده گره

 قیعم آه. بود گذاشته جا دور یلیخ ییجا را شیآرزوها

. داد هیتک حیضر به را سرش و دیکش یحسرت پر و

 بدون یزندگ. نبود بلد را عشقش و عماد بدون یزندگ

 مردم حرف پر یها نگاه با یزندگ. نبود بلد را مادرش

 قطره و فشرد هم یرو را شیها چشم. نبود بلد را



 سمت به گونه ماریب ذهنش. دیچک شیها چشم از یاشک

 از نکهیا به! کند؟ یم چه االن نکهیا به. دیدو یم عماد

 مثل هم او به نکهیا به! دارد؟ ارتباط دختر آن با یک

 او یها ییبایز ی صدقه قربان! د؟یگو یم عشقم ایدر

 کشد یم دست یوقت هم او یموها در! رود؟ یم هم

 ! کنه؟ یم وونمید موهات عطر دیگو یم

 شیها اشک یشور و یداغ از صورتش پوست

 زمزمه آهسته و کرد باز را آبش پر یها چشم! سوخت

 : کرد

 ! کن کمکم ایخدا-

 یخروج در سمت به و کرد رها حیضر از را دستش

 یا قهوه یآهن در مقابل بعد ساعت مین از کمتر. رفت

 بیج از را دشیکل. بود لیاسماع حاج ی خانه رنگ

 اطیح وارد و کرد باز را در و دیکش رونیب شیمانتو

 سرش یرو از را چادرش حوصله یب و سست. شد

 آن نییپا به که ییال و گل به تاسف با و برداشت

 طور همان را چادرش داشت شد رهیخ بود دهیچسب

 سالم یصدا که بشورد را آن بعدا تا کرد یم مچاله

 پله که ونیهما دنید با ایدر. کرد خکوبشیم یا مردانه

 یرو را دستش اریاخت یب آمد یم نییپا را وانیا یها



 لیاسماع حاج پسر ناغافل حضور. گذاشت قلبش

 ! بودش ترسانده

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند ونیهما

 !دیببخش! ترسوندمت؟-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و پنجاه پست#

 تر را خشکش و خورده ترک لب زبانش نوک با ایدر

 یپرتقال درخت ی شاخه به را چادرش هدف یب و کرد

 : گفت و کرد زانیآو بود کنارش که

 ! کنم یم خواهش-

 : کرد اضافه و انداخت ونیهما به یکوتاه نگاه بعد

 ! سالم-

 از کالفه ایدر. گفت سالم دوباره خنده با ونیهما

 حوض سمت به ونیهما یناگهان و موقع یب حضور

 و کرد باز را آب ریش. رفت اطیح ی گوشه کوچک



 در و سپرد آب یسرما به را اش کرده عرق دست

 : گفت حال همان

 ! ستین خونه لیاسماع حاج-

 : گفت و ستادیا کشینزد و آمد سمتش به ونیهما

 ! دارم کار خودت با-

 و بست را آب ریش. دیکش درهم ابرو اریاخت یب ایدر

 . دوخت چشم ونیهما به و ستادیا صاف

 و کرده مهارشان ژل با که شیموها به یدست ونیهما

 : گفت و دیکش بود داده حالت ها آن به

 . یشد قبول تهران دانشگاه گفت بابا-

. نگفت یزیچ و دیکش لباسش به را سشیخ دست ایدر

 شیقبول نتیپر و بود آمده ششیپ بنفشه یوقت شیپ روز

 داده دستش به را تهران دانشگاه یپرستار ی رشته در

 : بود گفته و کرده پاره را برگه ها وانهید مثل بود

 آدماش و تهران از! زارمیب تهران از! امینم تهران-

 ! زارمیب

 تهران و کرده پر را رشته انتخاب ی برگه که یروز

! بود عماد خاطر به فقط بود داده حیترج رامسر به را

 کوچک طیمح از داشت دوست که نبود بنفشه مثل



! بگذارد دتریجد و بزرگتر یطیمح به پا شان یزندگ

 آن قطعا او خواند یم درس هم عباس بندر اگر عماد

 کرد سکوت اما ونیهما مقابل! کرد یم انتخاب را جا

 اسپرت راهنیپ ی قهی به یدست ونیهما. نگفت یزیچ و

 در که یا نقره ریزنج برق که دیکش اش خانه چهار

 اریاخت یب ایدر. نشست ایدر چشم به داشت گردنش

 دندان به عماد از یا خاطره امان یب هجوم از را لبش

 پول که بود ادشی! بود ریزنج عاشق هم عماد. دیگز

 نقره ریزنج تولدش یبرا و بود کرده جمع را شیها

 را دستش یرو روز آن ی بوسه یداغ. بود دهیخر

 آن هم هنوز یعنی! انگار کرد یم احساس هم هنوز

 بود متنفر خودش از! نه ای داشت گردن به را ریزنج

 خاطراتش و عماد ادی به تا بود بند یتلنگر به انگار که

 خاطراتش باد گرد انیم از را او ونیهما یصدا. فتدیب

 . دیکش رونیب

 ! بهت گم یم کیتبر-

 ! یمرس-

 : دیپرس زیت و تند بعد

 ! ؟یاومد نجایا تا من به کیتبر گفتن یبرا-



 مقابلش درست و شد تر کینزد او به قدم کی ونیهما

 : گفت شیها چشم در رهیخ و ستادیا

 ! نه-

 : گفت هیحاش یب و کوتاه و گرفت ینفس

 . دارم دوستت بگم اومدم-

 به را لبش اریاخت یب و دیدو ایدر صورت به خون

 شیمانتو نیآست که ردیبگ فاصله خواست. دیگز دندان

 : شد ونیهما دست ریاس

 ! ایدر دارم دوستت وقته یلیخ-

 : شد تنفر از پر و عوض لحنش ناگهان

 نگاه و بود تیعوض ی خاله پسر اون با دلت تو اما-

 ! یدید ینم منو یها

 : گفت حرص با و شد آلود اخم و یعصب ایدر

 ! کن ولم-

 : رساند صفر به را نشانیب ی فاصله ونیهما

 کنم خراب رو خوبم حال خوام ینم!  گذشته ها گذشته-

 بله من به تو هیکاف! رمیبگ بله ازت اومدم امروز... 



 ی خونه...  زمیر یم پات به رو ایدن! ایدر یبگ

 ...  میکن یم آماده یبخوا تو جور هر رامسرو

 شیرها ونیهما اما دیکش عقب را دستش هم باز ایدر

 به و دیبلع را دهانش آب ناخوش یحال با ایدر. نکرد

 : زد چنگ دیرس ذهنش به که یزیدستاو نیاول

 ! بخونم درس خوام یم من-

 را جوابش لبخند با هم باز و نکرد ینینش عقب ونیهما

 : داد

 هر...  رهیبگ خونه برامون تهران یتو گم یم بابا به-

 رو بله فقط تو! یبخوا تو یچ هر! ایدر یبگ تو یچ

 !من با اش هیبق...  بگو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و پنجاه پست#

 از انگار ونیهما. ماند شیجا سر متعجب و جیگ ایدر

 دستش کرد دایپ یشتریب وجود ابراز جرات اش یجیگ

 : کرد زمزمه و آورد صورتش سمت به را



 دستش...  گرفته من از شویآسا چشمات! ایدر چشمات-

 دست یگرما حس با ایدر دیرس که چشمش ی گوشه به

 با و محکم آزادش دست با. شد وانهید اش مردانه یها

 : گفت و دیکوب اش نهیس به حرص

 ! نزن دست من به-

 : گفت و دیخند بعد اما خورد جا اول ونیهما

 ! ارین در رو دهیند مهتاب آفتاب یدخترا یادا-

 : داد ادامه پوزخند با و کرد کج را سرش

 یم دیبع! نیرفت شیپ کجاها تا عماد با ستین معلوم-

 چند از بعد که باشه احمق نقدریا ات خاله پسر دونم

 کاسه ریز بزنه دهینرس مراد به و یخال دست با سال

 ! تونینامزد ی کوزه

 ونیهما صورت یرو و شد بلند هوا یب ایدر دست

 شانی دو هر لیاسماع حاج یصدا لحظه همان. نشست

 : کرد خکوبیم را

 !سالم-

 سمت به لبخند با. آمد خودش به او از زودتر ونیهما

 : گفت و رفت پدرش

 . ینباش خسته! بابا سالم-



 : گفت و داد را جوابش محبت با و گرم لیاسماع حاج

 ! جان بابا ینباش مونده-

 بغض و سرخ یصورت با که ایدر سمت به اخم با بعد

 :گفت و برگشت بود ستادهیا جا همان آلود

 ! شده؟ یزیچ-

 یم نگاهش روزیپ یلبخند با که ونیهما به ینگاه ایدر

 : گفت و داد تکان یسر و انداخت کرد

 ! نه-

 : کرد اضافه ونیهما

 ...  بود افتاده مامانش ادی-

 و انداخت ونیهما به ینگاه نفرت و حرص با ایدر

 : گفت و داد خودش به یتکان بعد

 . کنم آماده ناهارو رمیم من-

 و شکست هوا یب بغضش شد که آشپزخانه وارد

 خانه در شدن باز یصدا. شد اشک یایدر صورتش

 خشک را صورتش نیآست پشت با. کرد ارشیهوش

. شد ناهار کردن آماده مشغول لرزان یدست با و کرد

 توق و تق ی مهیضم پسر و پدر گفت و گپ یصدا

 دلش و داشت بغض. بود شده او نگران و یعصب یها



 حاج یصدا. بود کرده را مادرش یهوا بیعج

 : شد بلند لیاسماع

 ! ؟یاریب ما یبرا یندار یچا هی! جان دختر-

 که صبح از مادرش! انداخت خاموش سماور به ینگاه

. کرد یم روشن را سماور شد یم داریب خواب از

 را لبش! شناخت یم خوب را شوهرش یها عادت

 : گفت و گرفت دندان ریز

 !کنم یم دم االن-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و پنجاه پست#

 و دندیشن یم و گفتند یم گل پسر و پدر بعد یساعت

 نا یحال با هم ایدر. خوردند یم را ایدر دستچخت

 با و بود نشسته سفره از یا گوشه معذب و خوش

 شیپ و پس را برنج یها دانه و کرد یم یباز شیغذا

 رونیب افکارش انیم از را او ونیهما یصدا. کرد یم

 : دیکش

 ! ا؟یدر یخور ینم چرا-



 آب وانیل ونیهما. افتاد سفره به و دیپر شیگلو به غذا

 و خورد آب یکم حرف یب ایدر. گرفت سمتش به را

 : گفت ونیهما

 ! زم؟یبر ساالد برات-

 : گفت لیاسماع حاج و گفت یمرس لب ریز ایدر

 ! نهیهم شهیهم ایدر یغذا-

 : دیپرس بعد و کرد مکث یا لحظه

 ! کرد؟ پاس رو چکش یصبور یراست-

 تمام که ناهار. برگشتند خودشان یقبل بحث به دوباره و

 کنترل و داد لم هال وسط ی کاناپه یرو ونیهما شد

 هم ونیهما دید که ایدر. گرفت دست به را ونیزیتلو

 شتاب با ندارد را رفتن قصد و کرده اطراق چنان

 که لیاسماع حاج به رو بعد و شست را ها ظرف

 : گفت بود شده رهیخ ونیزیتلو ی صفحه به آلود چرت

 ! بنفشه ی خونه رم یم من-

 : زد غر لیاسماع حاج

 همش که کنن یم راتیخ یچ دوستت نیا ی خونه-

 ! ظهره سر! ؟ییاونجا



 ونیهما. نگفت یزیچ و دیگز دندان ریز را لبش ایدر

 : گفت و برداشت را اش هیتک

 . رسونمش یم من! بابا نباش نگران-

 . برم تونمیم خودم-

 : داد صلهیف را بحث لیاسماع حاج

 ...  یگرد یبرم زودم و یر یم ونیهما با-

 : زد غر بعد و

...  کرده یزیر آبرو یکاف ی اندازه به پوران پسر-

 . ندارم دیجد ثیحد و حرف ی حوصله

. رفت وانیا سمت به و گفت یلب ریز یخداحافظ ایدر

 در و شد اطیح وارد و دیپوش را اسپرتش یها کفش

 : دیشن را ونیهما یصدا نیح همان

 ! بخرم؟ یچ نظرت به...  فروختم رو نمیماش-

 تا ماند منتظر و کرد باز را لیاسماع حاج سمند در

 ونیهما شدند خارج که اطیح از. شود سوار ایدر

 : دیپرس دوباره

 ! بخرم؟ یچ ینگفت-



 و دوخت چشم رونیب به یصندل یرو شده مچاله ایدر

 : گفت آهسته

 ! یدار دوست یچ هر-

 : دیخراش را اعصابش ونیهما ی خنده یصدا

 هم تو که یشرط به خرم یم دارم دوست یچ هر-

 سوار یخوا یم هم تو باالخره...  یباش داشته دوست

 ! نه؟یا از ریغ...  گهید یبش

 : گفت ونیهما و کرد سکوت جواب یجا به ایدر

 دل و کن سکوت یه! خانوم ایدر کن ناز یه حاال-

 که آخرش و اول اما...  کن ریاس شتریب منو ی وامونده

 . خودمه مال خوشگلت یچشما اون

 آرام کرد یسع و داد فرو یسخت به را دهانش آب ایدر

 : باشد

 . میخور ینم هم درد به ما-

 و فشرد گاز یرو را شیپا ونیهما که دید لحظه همان

 به فورا ایدر. گذاشت سر پشت را مهیفه خاله ی خانه

 : آمد حرف

 ! یکرد رد رو نایا بنفشه ی خونه-

 : دیخند انهیموذ ونیهما



 که مدت همه نیا از بعد که خرم قدر نیا من یعنی-

 یبخور زیل دستم از یماه نیع بذارم آوردم رتیگ تنها

 ! یبر در و

 یم اریاخت یب شیصدا اما باشد محکم کرد یسع ایدر

 : دیلرز

! بنفشه شیپ برم خوام یم...  کن ادهیپ منو لطفا-

 .میباش تنها هم با ما که ستین درست

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و پنجاه پست#

 و یدرست به یبود تنها لندهور اون با یوقت چرا پس-

 ! یکرد ینم فکر هیقض ینادرست

 : شد یعصب ایدر

 ...  میبود نامزد هم با ما-

 : گفت و کرد نگاهش خنده با ونیهما

 ! طوره؟ چه...  میش یم نامزد هم با هم ما خب-

 : دینال ایدر



 ! ونیهما-

 : شد عوض ونیهما لحن

 نامردم...  کن صدا منو یجور نیهم تو! ونیهما جان-

 . نگم چشم بهت یبخوا یچ هر اگه

 : گفت یسخت به بود گرفته زهرمار ی مزه ایدر دهان

 ! بنفشه ی خونه ببر منو-

 ! خانم ایدر اینساز و یاومد-

 : داد ادامه و انداخت ایدر به ینگاه مین

 گپ کم هی و مینیش یم کافه هی هم با میر یم! نترس-

 خونه ذارمتیم یداشت دوست اگه هم بعدش و میزن یم

 . دوستت ی

 . میندار یحرف هم با ما-

 : گفت و کرد ینچ نچ ونیهما

 خواسته دیبا تو... میدار حرف یلیخ هم با تو و من-

 ات قهیسل بدونم من تا یبگ من به شوهرت از هاتو

 ! هیچ

 ییتنها به شوهر اسم. دیجوش ایدر ی معده در یزیچ

 به برسد چه بود یکاف حالش کردن دگرگون یبرا



 یسخنران شیبرا ونیهما. باشد ونیهما مرد آن نکهیا

 عق اریاخت یب یوقت دیشن ینم یزیچ ایدر اما کرد یم

 عیسر یلیخ را نیماش و شد متوجهش تازه ونیهما زد

 که طور همان ایدر. کرد تیهدا ابانیخ ی گوشه به

 باز را در گرشید دست با بود گرفته را دهانش یجلو

 کیبار یجو کنار. انداخت رونیب را خودش و کرد

 زرد جز به. زد عق باره چند و دوباره و زد زانو آب

 که ونیهما دست. امدین باال اش معده از یزیچ آب

 : دیغر یعصب نشست اش شانه یرو

 ! نزن دست من به گفتم-

 و برد باال میتسل عالمت به را شیها دست ونیهما

 و گرفت کمک نیماش کاپوت از ایدر. کرد گرد عقب

 : گفت حال همان در ستدیبا پا سر کرد یسع

 یتاکس جا نیهم ای! بنفشه ی خونه برسون منو ای-

 .ستین خوب حالم! رمیم و شمیم سوار

 : گفت و کرد نیماش به یا اشاره ونیهما

 . میبر نیبش-

 گاز یرو را شیپا بار نیا ونیهما و شد سوار ایدر

 ی لحظه. برگشت و زد دور را آمده ریمس و فشرد

 : گفت ونیهما شد یم ادهیپ نیماش از ایدر یوقت آخر



 به...  نداره اشکال! اریدرب یباز چموش یه حاال-

 ! خانم خوشگل امیدرم خجالتت از وقتش

 خنده یصدا و دیکوب هم به را نیماش در حرص با ایدر

 .کرد اش بدرقه ونیهما ی

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و پنجاه پست#

 را بهار مهیفه خاله. بود نشسته بنفشه اتاق در بعد یکم

 خانه گرید اتاق به زبانش کالس فیتکال ی بهانه به

 یها حرف کنان هق هق و آلود اشک ایدر و فرستاد

 که شیها حرف. کرد فیتعر بنفشه یبرا را ونیهما

 : زد غر لب ریز بنفشه شد تمام

 ! یعوض-

 به ینگاه با و شد اتاق وارد یچا ینیس با مهیفه

 یلحن با ایدر سرخ یها چشم و آلود اشک صورت

 : دیپرس نگران و مادرانه

 ! دخترم؟ یخوب-



 به رو حرص با بنفشه و دیلرز دوباره ایدر ی چانه

 : گفت مادرش

 گفته و لیاسماع حاج ی خونه اومده امروز ونیهما-

 ....  داره دوستش

 : زد غر بنفشه شد شتریب که ایدر هق هق

 و یگ یم نه هی! ؟یگرفت بغل غم یزانو چرا تو حاال-

 ! خالص

 : گفت و دیکش باال را شینیب آب ایدر

 بر سرم از دست ونیهما من گفتن نه با یکرد فکر تو-

 ! ؟...  داره یم

 : گفت دوباره بنفشه

 دمشو تا یگ یم لیاسماع حاج به کرد، اضافه غلط-

 حاال گرده یم دختر هی با روز هر الت ی پسره! نهیبچ

 ! افتاده یعاشق و عشق ادی

 : داد جواب مهیفه ایدر یجا به

 رو ایدر تا ندازه ینم پسرشو وقت چیه لیاسماع حاج-

 و رهیبگ سامون و سر ونیهما خداشه از اون...  رهیبگ

 بهتر یک...  باشه گرم خودش یزندگ و زن به سرش

 ! داره؟ دوستش و خوادشیم پسرش که یکس از



 به را خودش یکم مهیفه. شد بلند ایدر هق هق دوباره

 او لرزان ی شانه یرو را دستش و کرد کینزد ایدر

 : گفت و گذاشت

 جور نیا تو و کنم یخال دلتو تو که نگفتم رو نایا-

 !  جان ایدر یزیبر اشک

 چشم مهیفه به تار ینگاه با و کرد بلند را سرش ایدر

 رنگش یشیم و آلود اشک نگاه در رهیخ مهیفه. دوخت

 : گفت

 یبگ دینبا! درست دنبال یبر دیبا یبدون که بهت گفتم-

 یبر دیبا! تهران میبر نام ثبت یبرا دیبا! رمینم تهران

 به موندنت نجایا! جان ایدر یبخون درس و دانشگاه

 اون یتو امرزتیب خدا مادر گهید...  ستین صالحت

 پسرش و لیاسماع حاج و یمون یم تو! ستین خونه

 زود ای رید نجایا یبمون! دنبالته چشمش وقته یلیخ که

 ینش هم ونیهما زن! یبش ونیهما زن یش یم مجبور

 به یشیم مجبور که یایم تنگ به دستش از قدر نیا

 بخت ی خونه یراه و یبگ رو بله خواستگارت نیاول

 !  ؟یخوا یم نویا تو! یبش

 دوست هم را رفتن تهران اما! خواست ینم را نیا

 : آورد زبان به را نیهم نداشت،



 ! خاله تهران برم ندارم دوست-

 صالحت به اصال موندنت نجایا چون...  یبر دیبا اما-

 متویتصم که بگو خونه یرفت که امشب از...  ستین

 اصال کن یسع...  یبخون درس یخوا یم و یگرفت

 از یحرف لمیاسماع حاج اگه...  ینکن جدلم و بحث

 اصال و یبخون درس یخوا یم بگو فقط زد ونیهما

 !  باشه؟...  یندار رو ازدواج یآمادگ

 جا از ناگهان بنفشه و داد تکان یسر آلود بغض ایدر

 : گفت و انداخت کمرش در یقر و دیپر

 امیم دارم! تهران به امیم دارم! یمرس جون خدا یوا-

 ! تهران به

 : گفت و زد یغمناک لبخند ایدر

 ! وونهید-

 : گفت و کرد نگاه دخترش به لبخند با هم مهیفه

 راتیخ حلوا هم تهران یتو ینیبب تا تهران برو هم تو-

 ! کنن ینم

 فشیک در داشت دیرس خانه در پشت یوقت غروب

 : دیشن را لیاسماع حاج یصدا که گشت یم دیکل دنبال



 امرزیب خدا توران خاطر به احترامت! خانم پوران-

 انداخت راه پسرت که یزیآبرور از بعد اما...  واجب

 ! نمتیبب نجایا ندارم خوش

 : دیشن را یپور خاله یصدا

! زادمه خواهر ایدر! خان؟ لیاسماع هیحرف چه نیا-

  ؟!بکشم دست ازش شهیم مگه

 فکر دیبا انداخت راه رو ییآبرو یب اون پسرت یوقت-

 یب کاله! منه دختر یجا ایدر. یکرد یم هم رو امروز

 ! خانم پوران گشاده یلیخ من سر به هم یرتیغ

 :گفت لرزان ییصدا با یپور خاله

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  هشت و پنجاه پست#

 : گفت لرزان ییصدا با یپور خاله

 جوون اون! سنینو ینم مادر اسم به که پسرو گناه-

 منم...  داده دست از که مادرشو بچه نیا! جاهل و بود

 ! خدا؟ امون به کنم ولش



 : داد جواب تند و تلخ لیاسماع حاج

 یب پسرت که داشته رادیا تتیترب یکجا نیبب برو-

 ! گرفته ادی رو یناموس

 : شکست یپور خاله بغض بار نیا

 ! ادینم خوش رو خدا! خان لیاسماع نزن شین-

 : شد بلند لیاسماع حاج یصدا هم باز

 ! سالمت به-

 شد یم کینزد در به که یپور خاله یها قدم یصدا

 در ی گوشه به را خودش زده شتاب ایدر تا شد باعث

 و شد باز اطیح در. بکشاند بو شب یها بوته پشت و

 . نشست ایدر گوش به یپور خاله آلود بغض یصدا

 چه بگم خدا! مرد بشکنه دلت که یاله یشکست دلمو-

 ! یختیر سرمون به که یخاک نیا با عماد کنه کارت

 که رفت کوچه سمت به و دیکوب هم به محکم را در

 و دیکش رونیب ها بو شب یال به ال از را خودش ایدر

 : زد شیصدا آهسته

 ! یپور خاله-



. برگشت عقب به و کرد مکث یا لحظه یپور خاله

 که شهیهم مثل و کرد باز آغوش دید که را ایدر

 : برگشت شیمادر زبان به شد یم یاحساسات

 ! ( دختر سرم به بالت و درد! )  جایک سر یم بال یت-

 داغ ازیپ و داغ ریس یبو. رفت فرو آغوشش در ایدر

 : گفت و دیبوس را ایدر صورت بار چند. داد یم

 ! یشد الغر قدر چه! ؟یخوب-

 یپور خاله شیجا به نزد یحرف و دیلرز ایدر ی چانه

 : زد یم حرف

 یم دعا برا روز و شب! ایدر اهمیس رو! یاله رمیبم-

 عاقبتت که یاله...  برداشتم قرآن ختم برات...  کنم

 ...  بشه ریخ به ختم

 دور ییجا به دستش با و داد فاصله خودش از را ایدر

 : گفت و کرد اشاره

 خوب نیبال و بخت هی زاده امام نیا حق به یاله-

 ! ایدر بشه بتینص

 را شیها شانه یپور خاله و کرد پاک را اشکش ایدر

 : گفت و گرفت

 !بزنم حرف باهات بودم اومده! دمتید شد خوب-



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و پنجاه پست#

! بزنم حرف باهات بودم اومده! دمتید شد خوب-

 ! تهران یبر یخوا ینم یگفت گفت، یم مهیفه روزید

 : داد ادامه و فشرد محکم را ایدر یها شانه

! دنبالته چشمش لیاسماع پسر! دختر ینکن یوونگید-

 نجایا دینبا تو اما...  ده یم پسرش دل به دل لیاسماع

 و درس دنبال برو! ایدر یشیم حروم یبمون....  یبمون

 یکس خودت یبرا و بخون درستو برو....  تیزندگ

 ! شو

"  چشم"  لب ریز و داد تکان یسر آلود بغض ایدر

 . گفت

...  شو پرستار خانم خودت یبرا و برو! دتر مرحبا-

 چیه بذار! باشه خودت بیج یتو دستت بذار و کن کار

 تو اما مرده من...  ابروئه چشمت یباال بگه نتونه کس

 باشه...  درست دنبال یبر که بده قول من به....  زنده

 ! ا؟یدر



 یم شیصدا. گفت چشم و داد تکان سر دوباره ایدر

 : گفت و دیکش یقیعم آه یپور خاله. دیلرز

 ( سرم به دردت!) سر یم بال یت-

 پا آن و پا نیا یکم یپور خاله. بود سکوت یا لحظه

 و گرم دست در را ایدر سرد دست عاقبت و کرد

 به شتریب که ییصدا با بعد و فشرد خودش آلود گوشت

 : آمد حرف به بود هیشب پچ پچ

 اهیس روم...  بپرسم ازت خواستم یم رو یزیچ هی-

 رخت دلم یتو...  ندرم خواب شبا! نگرانم اما! ایدر

! زدم تو به که ییجا به نا حرف اون واسه شورن یم

 نیا خواد یم عماد دونستم یم کجا از من! مادر خب

 عماد گهید انگار که دمید یم فقط من...  بکنه غلطو

 ینم سواد یب و سواد با که مادر...  ستین شهیهم

 زحمت که یا لحظه به لحظه شهیم مادر سواد!  شناسه

 شناختم یم رو پسرم منم...  دیکش قد ات بچه و یدیکش

 به گفتم و ستین سابق عماد اون گهید که دمید یم... 

 ...  شد یم الل زبونم کاش...  یکن بندش پا که تو

 تازه ایدر. دیکش یا تکه تکه و قیعم آه یپور خاله

 از سرخ صورت. شد یپور خاله منظور متوجه



 یها پچ پچ از تر آهسته و انداخت نییپا را شرمش

 : گفت یپور خاله نگران

 . میبود نامزد فقط ما! خاله نباش نگران-

 صورتش در یرحم یب با که عماد یصدا لحظه همان

 در! " فتادهین یاتفاق ما نیب: " بود گفته و زده زل

 .  بود گرفته پژواک مغزش

 از یمیعظ بار انگار. زد لبخند ناگهان یپور خاله

 پسرش مثل هم او. بود شده برداشته دوشش یرو

 در که یروح نگران نه بود ایدر جسم نگران شتریب

 خاله. بود مانده پناه یب و تنها زنانه یایدن برهوت

 : گفت و فشرد خود دست در را ایدر دست یپور

 ! گه؟ید یگیم راست من به تو-

 ! خاله باشه راحت التیخ-

 رو رمیش بود کرده ولت بعد و بود زده دست بهت اگه-

 . کردم ینم حاللش

 : شد کالفه ایدر

 لیاسماع حاج و شهیم رید...  خونه برم گهید من خاله-

 . زنه یم غر

 . همراهت به خدا برو!  دتر برو-



. رفت در سمت به بعد و گفت یلب ریز یخداحافظ ایدر

 شد که خانه وارد. شد اطیح وارد و کرد باز را در

 یم تخمه و داده لم ونیزیتلو مقابل لیاسماع حاج

 که طور همان داد که را ایدر سالم جواب. شکست

 : گفت بود ونیزیتلو ی صفحه به نگاهش

 ! یکرد رید-

 سرش. شد اتاقش یراه و گفت دیببخش لب ریز ایدر

 سمت به و کرد عوض را لباسش کرد یم درد

 را ها ظرف ایدر شام خوردن از بعد. رفت آشپزخانه

 حاج به رو و برگشت هال به دوباره و کرد جمع شست

 اتاقش سمت به داشت. گفت"  ریخ به شب"  لیاسماع

 را رفتنش یجلو لیاسماع حاج یصدا که رفت یم

 . گرفت

 . دارم کارت! دختر کن صبر-

 یصدا لیاسماع حاج. ستادیا شیجا سر فیبالتکل ایدر

 مقابلش یها مبل از یکی به بعد و کرد کم را ونیزیتلو

 : گفت و کرد اشاره

 . دارم کارت نیبش ایب-

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  شصت پست#

 به و نشست ها مبل از یکی یرو منتظر و معذب ایدر

 به یدست لیاسماع حاج. دوخت چشم لیاسماع حاج

 : گفت ایدر به رو بعد و دیکش لشیسب

  زد؟ حرف باهات ونیهما-

 داد تکان مثبت جواب عالمت به را سرش آهسته ایدر

 رهیخ شیپا ریز یالک فرش درشت یها گل به بعد و

 . شد

 نیبود بچه ها شما کردم ازدواج مادرت با که یروز-

 که مادرت خواست به نیشد بزرگتر که کم هی.... 

 داشت کم کم که رو ونیهما بود غمبرمیپ و خدا حرف

 خدا مادر شیپ فرستادم شد یم کینزد بلوغ سن به

 رحمت به خانم حاج که هست یسال چند االن. امرزمیب

 شده فوت که هم تو مادر. تنهاست ونیهما و رفته خدا

 ونیهما گهید دارم دوست! موندم همزبون یب منم و

 . خودم شیپ ادیب



 لیاسماع حاج و گرفت باال را سرش متعجب ایدر

 : داد ادامه

 ام نه خو ی گوشه رو پنبه و شیآت تهیمعص خب اما-

 ! جون دختر خواد یم تو خاطر ونیهما...  دارم نگه

 : داد ادامه تلخ بعد و کرد مکث یا لحظه

 سال چند ستین مهم براش که خوادت یم اونقدر-

 ...  یبود ات خاله پسر نامزد

 دوباره ایدر و نشست شیگلو در و شد شین بغض

 . انداخت نییپا را سرش

 عقد صدا و سر یب! منه ی خواسته ونیهما خواست-

 بساط مادرت سال از بعد! جا نیهم ادیب ونیهما و نیکن

 جا نیهم نیخواست...  ندازمیم راه خودم رو تونیعروس

 !رامسر نیبر نیخواست...  نیبمون

 و کرد خاموش را ونیزیتلو شد تمام که شیها حرف

 : گفت و شد بلند مبل یرو از

 ! جان دختر ریخ به شب...  بخوابم برم گهید من-

. افتاد یپور خاله و مهیفه خاله یها حرف ادی ایدر

 : گفت و شد بلند فورا



 برم خوام یم گهید ی هفته شما ی اجازه با من-

 ! تهران

 لحظه رفت یم اتاقش سمت به داشت که لیاسماع حاج

 صورتش. برگشت ایدر سمت به بعد و کرد مکث یا

 : بود آلود اخم

 ! خبره؟ چه تهران-

 . دانشگاه نام ثبت برم خوام یم-

 حاال شد یچ! یرینم تهران یگفت یم روزید تا که تو-

 ! ؟یافتاد رفتن دانشگاه ادی

 و خوندم درس سال کی من...  کردم اشتباه خب-

 . دمیکش زحمت

 : گفت و زد یپوزخند لیاسماع حاج

 دمیکش زحمت و خوندم درس یگ یم یجور هی حاال-

 .یشد قبول یدکتر انگار

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و شصت پست#



 ریز به را آلودش اشک یها چشم و کرد بغض ایدر

 : دیشن بعد یا لحظه را لیاسماع حاج یصدا. انداخت

 . ستین امن تنها دختر هی یبرا تهران-

 : کرد اصرار دوباره ایدر

 درس خوام یم من....  هست هم بنفشه...  ستمین تنها-

 . دارم دوست رو ام رشته! لیاسماع حاج بخونم

 : گفت و دیکش یا کالفه پوف لیاسماع حاج

 نیهم یخواست اگه بعد خودت یزندگ و خونه سر برو-

 درس یخوا یم! چند هر. بخون هم رو درست جا

 من! گهید یریبگ حقوق غاز چندر تهش که یبخون

 و دارم یچ هر...  ذارم ینم کسر و کم ونیهما یبرا

 حرف به و رفت که دختره اون...  پسرمه مال ندارم

 یچ هر من که ونیهما مونه یم....  نکرد گوش من

 ...   گم ینم نه بهش بخواد

 گفته شد، زنده ایدر سر در مهیفه خاله یصدا دوباره

. کند خواندن درس به اصرار فقط یلجباز بدون بود

 : کرد تکرار را خودش حرف هم باز

 یآمادگ اصال االن...  بخونم درس خوام یم من-

 ...  ندارم رو ازدواج



 : گفت و آمد سمتش به یعصب لیاسماع حاج

 یم تکرار رو خودت حرف یه چرا! جون دختر-

 سال....  بخون هم رو درست و جا نیهم بمون! ؟یکن

 چه تهران یکرد فکر! کن شرکت دانشگاه دوباره گهید

 و دکتر برات تهران یتو یبذار تو پا التیخ به! خبره؟

 پسر نیهم! جان دختر نه! کشن؟ یم صف مهندس

 هم تو! شد گرگ گذاشت تهران که پاشو! نیبب خالتو

! کن گوش من حرف به...  نکن یسر رهیخ الناز مثل

 غرق نعمت و ناز یتو یجور یبش که من ونیهما زن

 ینم رو دانشگاه و درس سراغ خودتم گهید که یش یم

 . بکن رو تیخانم و بمون...  یریگ

 : گفت و دیبلع سخت را دهانش آب ایدر

 . کنم ازدواج خوام ینم من-

 دور یا خاطره سرش در. شد یعصب لیاسماع حاج

 جواب شیخواستگار به توران پدر. داد یم جوالن

 ییجا در مدرسه راه سر روز کی او. بود داده یمنف

 روزها آن دخترک. بود گرفته را توران یجلو خلوت

 یشیم نگاه نیهم با. بود ایدر امروز سال و سن هم

 در! وش ماه صورت و ییخرما یموها و کننده وانهید

 : بود گفته و کرده اخم او جواب



 ؟!من سراغ یاومد یچ یبرا! داد جوابتو که جونم آقا-

 یب و دهیخند توران"  دارم دوستت: " بود گفته دل یب

 من از یلیخ تو ندارم دوستت من اما: " بود گفته رحم

 شده تمام نیسنگ شیبرا قدر آن جوابش! "  یبزرگتر

 به شیبرا بود گفته جانش خانم به شب همان که بود

 سر هیراض با دهینرس ماه به. باشد خوب یدختر دنبال

 شهیهم یبرا دلش ی گوشه اما نشست عقد ی سفره

 و پسر کی پدر او. ماند توران یشیم یها چشم شیپ

 یجوانک به دل که بود توران به حواسش اما بود دختر

 یکارم رامسر یمرکز ی داروخانه در که یتهران

 ! بود سپرده کرد،

 سال شصت به کینزد. دیکش لشیسب به یدست کالفه

 یوقت دانست یم خوب و بود گرفته خدا از عمر

 کند یم یتراش بهانه خواستگار با مواجهه در یدختر

 هم توران دختر دل! ستین خواستگارش با دلش یعنی

 جبر در عاقبت که توران خود مثل! نبود ونیهما با

 یبرا. دیبگو بله او به شد حاضر ییتنها فشار و زمانه

 خواست یم دلش. داشت یبهتر یآرزوها پسرش

 نیاول تمام که بگذارد نیبال به سر یدختر با پسرش

 یم محبت یوقت که باشد، کرده تجربه او با را شیها

 از یا گوشه و بشود مردش یها یمهربان رام ندیب



 یروزگار یروز که یمرد یها محبت ریدرگ ذهنش

 راثیم ونیهما اما، نباشد کرده عشق مشق او با

 ییبایز با چشمش که بود گرفته او از انگار را یعاشق

 او که یرنگارنگ زنان و دختران از کدام چیه یها

 و رفت رامسر در پسرش ی خانه به دانست یم خوب

 و یشیم نگاه یپ در هم باز و شد ینم ریس دارند آمد

 ! بود ایدر زانیگر

 و بافته سیگ یرو را ونیهما نگاه یوقت عماد از قبل

 ایدر ی دخترانه و موزون اندام و درخشان یها چشم

. بود کرده پنهان را لبخندش زحمت به بود کرده شکار

 دنید. شود عروسش ایدر که داشت دوست روزها آن

 اما بود یزیانگ دل یایرو قاب کی در ایدر و ونیهما

 یها گفتن عروسم و توران و پوران مدام یها پچ پچ

 به یوقت کی. ختیر هم به را زیچ همه ایدر به پوران

 با مواجهه بار هر با ایدر یها گونه دید که آمد خودش

 به تا. زند یم برق شیها چشم و ردیگ یم رنگ عماد

 با دخترش دل که کرد یدست شیپ توران بجنبد خودش

 اضافه ثیحد و حرف هر یجلو تا است خواهرش پسر

 .  ردیبگ را یا

 مجبور بود پسرش گرفتن سامان و سر دیام به که او

 از. باشد پوران پسر یبرا ایدر کردن نشان شاهد شد



 تر شلوغ هم ونیهما بر و دور که بود روزها همان

 . شد

 در هم هنوز ونیهما دل دانست یم نکهیا با اما حاال

 قبل مثل گرید اما است ایدر یشیم یها چشم گرو

 پسرش دست در را ایدر دست که نداشت دوست

 بود بچه دو پدر او کرد ازدواج توران با یوقت. بگذارد

 تمام ینیریش بودن، توران یزندگ دوم مرد تلخ طعم اما

 یم عسل حالوت به یمرد هر یبرا که را ییها لحظه

 تمام ته انگار. کرد گس یطعم به لیتبد او یبرا ماند

 گفته که توران روز آن حرف یآور ادی با ینیریش آن

 آزار و گس یطعم به ندارم، دوست رو تو من بود

 .شد یم لیتبد دهنده

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و شصت پست#

 ینم! بچشد را طعم نیا هم ونیهما خواست ینم

 ایدر که باشد نیا ذهنش ی گوشه شهیهم خواست

 نرد او با و گفته بله پوران پسر به یروزگار یروز

 گفته بله او به یناچار سر از دیشا بعد و باخته عشق



 پر ذهنش. داشت یبهتر یآرزوها ونیهما یبرا. بود

 رامسر ید بانک ی شعبه ئسیر یاضیف یآقا دختر از

 چند یدوست و مراوده باعث مانشیپ و پر حساب. بود

 شیپ ی هفته دو. بود شده یاضیف دونیفر با او ی ساله

 دهیپرس یاضیف بود دهید رامسر در را او یاتفاق یوقت

 : بود

 ! ؟ییبنا جناب طرفا نیا از-

 : بود گفته و انداخته غبغب به یباد او

 خواد یم پسرم بزنم سر شگاهینما تا چند به اومدم-

 ...  کنه عوض نشویماش

 شگاهینما برادرش که بود داده جواب فورا یاضیف

 به ناهار یبرا اصرار با را او هم بعد دارد نیماش

 به یسر هم با ظهر از بعد تا بود برده شان خانه

 وایش هم روز همان. بزنند برادرش نیماش شگاهینما

 از شیب یکم دیشا دخترک بود، دهید را یاضیف دختر

 او چشم به هم شیباال سر دماغ و داشت شیآرا حد

 پسند مورد یها پیت از که بود مطمئن اما امدین خوش

 . است ونیهما

 به و گرفت دندان ریز را شیباال لب متفکر لیاسماع

 به رفتن دم توران دختر که حاال. دوخت چشم ایدر



 که بود بهتر بود گرفته را خواندن درس و تهران

 دایپ مصداق شاعر حرف بلکه گرفت ینم را شیجلو

 ! برفت دهید از آنکه هر رفت یم دل از و کرد یم

 پسرش یبرا نیا کرد؛ یم دور کتالم از را ایدر دیبا

 و راه که باشد یدختران از آمد یم وایش به! بود بهتر

 بتواند و باشد بلد خوب را مردان از یدلبر رسم

 خودش ی دخترانه یها یاغواگر ریاس را ونیهما

 مقابل یاضیف از یخداحافظ موقع روز آن. بکند

 : بود دهیپرس یاضیف برادرش، شگاهینما

 ییبنا یکرد پسند رو کدوم زاده آقا یبرا باالخره-

 ! جان؟

 شده رهیخ رنگ دیسف یمایاپت به دارانهیخر ینگاه با او

 : بود داده جواب بعد و

 کردم یم نامه قول نویا االن نیهم که بود من به اگه-

 ! کنه پسند خودش دیبا اما

 : بود گفته و دهیخند یاضیف

 . کردم یم اعتماد ات قهیسل به بودم زاده آقا یجا من-

 با بار کی که بود کرده دیتاک یخداحافظ موقع و

 ! شود مهمانشان ونیهما



 سرانجام یب یدلدادگ به دل دینبا! زد لبخند اریاخت یب

 همان به هم ونیهما گذاشت یم دینبا. داد یم ونیهما

 بد او یبرا. گذاشت آن در پا خودش که برود یراه

 یب دل مراد به خودش هم و گرفته جوان زن! بود نشده

 و بال ریز ونیهما و الناز هم و بود دهیرس قرارش

 اما...  بودند گرفته ینسب یسامان مادرانه و زنانه یپر

 هم آن باشد، تر خوشبخت توانست یم قطعا ونیهما

 خانه به را او دلبازانه و دست طور آن یاضیف یوقت

 را اش فاصله که بود افکار نیا با. کرد یم دعوت اش

 نگاهش که توران دختر مقابل و کرد کم ایدر با

 گره هم در اضطراب با شیها دست و بود زانیگر

 خود انگار کرد، نگاهش باال از. ستادیا بود خورده

 و بلند یها مژه...  کرد نگاهش تر قیدق! بود توران

 شده باعث همان! نبود توران راثیم اما دارش حالت

 باتریز هم توران یها چشم از شیها چشم که بود

 : گفت و دیکش یقیعم نفس. باشد

 ! یبخون درس یخوا یم پس-

 بعد و داد تکان مثبت جواب عالمت به را سرش ایدر

 : گفت لیاسماع حاج

 ! باشه-



 نگاه لیاسماع حاج به و کرد بلند را سرش فورا ایدر

 تکان مقابلش را اش اشاره انگشت لیاسماع حاج. کرد

 : گفت و داد

...  که یدون یم. بدم خرجتو که ندارم پول من اما-

 با یلیخ خرجم و دخل...  شده مفت یویک متیق امسال

 ...خونه ینم هم

 بخرد خواهد یم بود گفته ونیهما که ینیماش ادی ایدر

 حاج شیپ یلحظات نیهم که ینعمت و ناز بعد و افتاد

 در فقط زد یم آن در شدن غرق از دم لیاسماع

 پنهان را تلخش لبخند! دیبگو بله پسرش به که یصورت

 : گفت و کرد

 ! لیاسماع حاج هیدولت من دانشگاه-

! نباش نگران لباست و رخت خرج بابت! بهتر چه-

 یباش داشته یکسر و کم نذاشتم االن تا که طور همون

 .ذارم ینم بعدم به نیا از

 شب. گفت یمرس لب ریز دار خش ییصدا با ایدر

 و زده کنار را پرده و بود دهیکش دراز اتاقش در یوقت

 دوست بود، شده رهیخ کتالم ی ستاره پر آسمان به

. برود تهران به نام ثبت یبرا زودتر چه هر داشت

 هیعار شیبرا بیعج سقف نیا مادرش از بعد انگار



 یم موضوع نیا متوجه داشت تازه او و بود شده یا

 شوهرش با مادرش گاه گه ی شبانه یها پچ پچ ادی. شد

 را شیها گونه و سوزاند را شیها چشم و شد اشک

 سرش و افتاد یم جنون حال به روزها آن. کرد سیخ

 یم تازه انگار اما حاال کرد، یم پنهان بالشش ریز را

 نیا لیاسماع حاج ها سال نیا تمام در اگر که دیفهم

 بر را لباسش و رخت و خوراک و خورد منت طور

 یا قلوه لب رژ همان دیشا لشیدل بود نگذاشته سرش

 لب گاه گه مادرش و داشت نفرت آن از ایدر که بود

 هم اش مانده یباق با و داد یم جال آن با را شیها

 .دیبخش یم اش دهیپر رنگ یها گونه به یرنگ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و شصت پست#

 بزرگش مادر ی خانه که بهار با لشیموبا با مهیفه

 ابانیخ به ذوق با هم بنفشه کرد یم صحبت بود مانده

 هم ایدر. بود شده رهیخ آمد و رفت پر و شلوغ یها

 ی گوشه اریاخت یب و شده مچاله عقب یصندل ی گوشه

 . بود گرفته دندان ریز را ناخنش



 حاج ی مکالمه بود کرده زیت گوش یوقت قبل شب

 : بود گفته که بود دهیشن پسرش با را لیاسماع

 بذار...  داشت نگهش نجایا شه ینم که زور با! پسرم-

 رشیگ تو از بهتر و ستین یخبر فهمه یم...  بره

 و گرده یم بر درازتر پا از دست دم یم قول! ادینم

 . کنه یم التماستو

 : بود کرده اضافه و کرده تر آهسته را شیصدا بعد

 دهان یغذا به یاصرار چه تو دونم ینم من! بعدم-

 و خوشگل دختر همه نیا! یدار گهید یکی ی زده

 !  نشو یعصبان خوب یلیخ...  خوب یلیخ...  خوب

. بود کرده رها بالشش یرو را خودش آلود بغض ایدر

 ذهنش از! بود آورده سرش بر عماد که بود ییبال نیا

 ! کنه لعنتت خدا...  گذشت

 . فشرد محکم و گرفت دندان ریز را لبش عیسر اما

 دهیکش رونیب افکارش انیم از نیحس عمو یصدا با

 : شد

 پارک یجا دنبال دیبا حاال...  دیتوح دانیم نمیا! بفرما-

 . میبگرد



 دانشگاه سبز یفضا در نیحس و مهیفه بعد یساعت

 دنبال به بنفشه و ایدر و بودند نشسته مکتین یرو

. دندیدو یم اتاق آن به اتاق نیا از نامشان ثبت یکارها

 و یچادر یخانم کردند پر هم را فرم نیآخر یوقت

 یم ها آن از را ها برگه که طور همان برخورد خوش

 : گفت لبخند با گرفت

 ! مهر اول تا خداحافظ-

 : دیپرس ذوق با بنفشه

 ! کارامون؟ شد تموم-

 دو هر. داد تکان مثبت جواب عالمت به را سرش زن

 که بودند نشده دور شتریب یقدم چند هنوز کردند تشکر

 : گفت و دیکش را بنفشه یمانتو نیآست ایدر

 ! ؟یچ خوابگاهمون پس-

 : گفت و برگشت زن سمت به او از تر عیسر بنفشه

 ! م؟یکن کار یچ دیبا خوابگاهمون یبرا دیببخش-

 : گفت و کرد کینزد هم به را شیابروها زن

 ! ن؟ینبود یپرستار مگه-

 و دادند تکان مثبت جواب عالمت به را سرشان دو هر

 : گفت زن



 یتو...  میندار خوابگاه تیظرف امسال متاسفانه-

 یآت یها ترم یبرا دیشا حاال! بود شده نوشته دفترچه

 . شد حل مشکل

 که زن. ختندیر دو هر یرو خی آب از یسطل انگار

 یا برگه دید را مقابلش دختر دو ی درمانده یها چهره

 : گفت و گرفت سمتشان به را

 هم دانشگاه کینزد! هیمعتبر و خوب ونیپانس نیا اما-

 !  هست

 تنها را ها آن زد صدا را او همکارش یوقت بعد

 : دیپرس ایدر شدند یم خارج ساختمان از یوقت. گذاشت

 ! ؟یخوند کامل رو دفترچه که یبود نگفته مگه تو-

 : داد جواب یسخت به بنفشه

 یم فکر! نداره خوابگاه دونستم یم چه! دمیند اصال-

 ! گهید داره خوابگاه حتما تهران دانشگاه کردم

 ! م؟یکن کار یچ حاال-

 مقابل یوقت. انداخت باال شانه جواب یجا به بنفشه

 لبخند با نیحس عمو دندیرس مهیفه خاله و نیحس عمو

 : دیپرس

 ! شد؟ تموم نامتون ثبت یسالمت به-



 دختر دو ی باخته یرو و رنگ متوجه که مهیفه اما

 : دیپرس ینگران با بود مقابلش

 ! شده؟ یزیچ-

 کنان من من بنفشه و انداخت نییپا را سرش ایدر

 : داد جواب

 !میندار خوابگاه-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و شصت پست#

 : دندیپرس هم با مهیفه و نیحس

 ! ؟یچ-

 : کند تکرار قبل از تر شمرده شد مجبور بنفشه

 ...  ندارن خوابگاه تیظرف فعال گنیم-

 : گفت یعصب نیحس

! دارن خوابگاه سنینو یم یالک چرا پس! شه؟یم مگه-

 ! ه؟یچ حسابشون حرف نمیبب کنم صحبت برم بذار



 ایدر کند، حرکت ساختمان سمت به خواست که نیحس

 دهان شد مجبور دید را بنفشه ی افتاده ریز به سر که

 : کند باز

 ! عمو-

 : دوخت چشم ایدر به نیحس

 ! دخترم؟ جانم-

 خوابگاه که بود نوشته دفترچه یتو خب...  راستش-

 .مینشد متوجه و میکرد یدقت یب بنفشه و من...  نداره

 صورتش به مهیفه. گفت... ا اال اله ال یعصبان نیحس

 : گفت و زد چنگ

 اول بهت نگفتم! م؟یکن کار یچ حاال! سرم بر خاک-

 تهران که کفش هی تو یکرد پاتو! کن؟ انتخاب رامسرو

 ! شد؟ خوب حاال! بهتره دانشگاهش

 که را یا برگه بعد و گفت"  دیببخش"  لب ریز بنفشه

 : گفت و داد مادرش نشان بود دستش

 ! هیمعتبر و خوب ونیپانس نجایا گفت نام ثبت مسئول-

 : زد غر نیحس-

 کنم صحبت برم من میبش نیماش سوار میبر نیایب فعال-

 ! ست؟ین خوابگاه یبرا یراه چیه نمیبب



 لشگر مثل هم بنفشه و ایدر و افتاد جلو حرص با مهیفه

 نیماش داخل. شدند روانه دنبالش به خورده شکست

 : زد غر مهیفه

 دقت یبکن یخوا یم یکار هر گفتم بهت دفعه هزار-

 ! ییهوا به سر! که؟ کجاست حواست دونم ینم! کن

 : گفت بود شده تر ریش پدرش حضور عدم در که بنفشه

 ونیپانس میریم فوقش! خانم؟ مامان شده یچ مگه حاال-

 ! گهید

 :  داد جواب حرص با مهیفه

 یچ ستین معلوم که آدم عده هی نیب بفرستمتون! آره-

 راحت المیخ الاقل خوابگاه یتو! کارن؟ یچ و هستن

 ! نیشیم دمخور خودتون مثل دختر عده هی با که بود

 : زد غر لب ریز بنفشه

 ! مامان ید یم ریگ قدر چه-

 شیپ فکرش. دیکش دندان ریز به را ناخنش دوباره ایدر

 !بود یپور خاله

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 پنج و شصت پست#

 به شیپ روز غروب. بود یپور خاله شیپ فکرش 

 : بود گفته و زده زنگ او لیموبا

 ی حوصله! دارم کارت در دم ایب قهیدق هی! جان ایدر-

 ! ندارم رو لیاسماع مردک اون

 یم شیموها یرو را شالش یوقت و گفت چشم ایدر

 دهیپرس لیاسماع حاج شد یم خارج خانه از و انداخت

 : بود

 ! کجا؟-

 جواب و انداخته لیاسماع حاج به یکوتاه نگاه ایدر

 : بود داده

 ! مهیپور خاله-

 شده خارج خانه از ایدر و نداده یجواب لیاسماع حاج

 را یپور خاله و بود کرده باز را اطیح در یوقت.  بود

 : بود گفته بود کرده سالم و دهید

 ! خاله اطیح یتو ایب الاقل-



 پیک هم را اطیح در و دهیکش را او دست یپور خاله

 تا بود گذاشته آن لنگه دو نیب سنگ کی فقط و کرده

 : بود گفته بعد و نشود بسته در

... انشاا فردا! ذارم ینم اش خونه یتو پا گهید رممیبم-

 ! ؟یشیم یراه

 ! تهران میریم نایا بنفشه با زود صبح فردا! خاله آره-

 نه ای نیگرد یبرم دوباره بعدش! یسالمت به.. انشاا-

 ! ن؟یمون یم بنفشه و تو گهید

 ...  میبرگرد کنم فکر!  خاله دونم ینم-

 و کرد باز را بود دستش که یکوچک فیک یپور خاله

 سمت به و دیکش رونیب آن از را شده مچاله پول یمشت

 : گفت و دیکش عقب را خودش ایدر. گرفت ایدر

 ! خاله؟ هیکار چه نیا-

 شیرو بانک آرم که یکوچک یدست ساک یپور خاله

 و گذاشت ساک ته را ها پول و گرفت باال را بود

 : گفت

 دوست که گذاشتم نارنج و نارنج بهار یمربا برات-

 یمانتو هی! دانشگاهته یقبول یکادو پولم نیا...  یدار

 ...  گذاشتم برات هم یرنگ



 : گفت و کرد اهشیس یها لباس به یا اشاره

 به عذابه در مادرتم روح! اریدرب رو ها وامونده نیا-

 ! خدا

 : گفت و گرفت سمتش به را کوچک ساک

 ! ناقابله-

 خاله و رفت جلو اریاخت یب بعد و گرفت را ساک ایدر

 : دیبوس را اش

 ! یدیکش زحمت! خاله یمرس-

 : دیلرز شیصدا یپور خاله

 ! ایدر اهمیس رو-

 : گفت لب ریز و شد جدا او از ایدر

 ! خاله نزن حرفو نیا-

 ی گوشه یروسر بال با و دیکش یقیعم آه یپور خاله

 : گفت بعد و کرد پاک را چشمش

 یم خودش! مهیفه به سپردم هم مادرت از یامانت هی-

 ! بهت ده

 ! ؟یچ-

 : گفت و آورد تر نییپا را شیصدا یپور خاله



 شده برنده که زنونه یها یکش قرعه نیا یتو مادرت-

 به من دست امانت بود داده بود دهیخر طال کم هی بود

 دهیخر براش دوران اون بابات که ییطالها ی اضافه

 گهید... ماشاا! خودت به بده که مهیفه به سپردم! بود

 ! تره راحت منم الیخ بمونه خودت شیپ...  یشد خانم

 : گفت حرص با بعد

 نداد تو به مادرتو یطالها از کهیت هی گور به گور نیا-

 ! نه؟

 : گفت و انداخت ریز به را سرش ایدر

 ! کار؟ یچ خوام یم طال...  ندارم الزم-

 : گفت و کرد تر کینزد را خودش یکم یپور خاله

 تو هوا بازم! اورد؟ین نه یبخون درس یخوا یم یگفت-

 ! نه؟ ای داره

. نداد بروز را لیاسماع حاج یها حرف از یزیچ ایدر

 یرو یمصلحت یلبخند. بود زاریب ترحم و یدلسوز از

 : وگفت نشاند صورتش

 . نباش من نگران! خاله خوبه زیچ همه-

 : گفت و دیکش آه دوباره یپور خاله



 مثل اگه! کرد حیوق رو پسره نجابتت و یصبور نیهم-

 ینم دلم قدر نیا یبود زمونه و دوره نیا یدخترا

 ! سوخت

 عماد چه آن ی باره هر یآور ادی از حوصله یب ایدر

 که یکوچک ساک به اشاره با بود آورده سرش بر

 : گفت بود دستش

 !خاله یمرس بازم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و شصت پست#

 از هم ایدر شد وارد نیحس و باز که نیماش در

 : دیپرس مهیفه. شد دهیکش رونیب افکارش

 ! شد؟ یچ-

 رو و برگشت عقب به مهیفه به جواب یجا به نیحس

 : زد غر بنفشه به

 ! کجاست؟ حواست هست معلوم-



 بنفشه سمت به ها سرزنش تمام نکهیا از معذب ایدر

 : گفت و شد جا به جا یصندل یرو است

 . میکرد اشتباه! عمو دیببخش-

 یم استارت که طور همان بعد و داد تکان یسر نیحس

 : گفت زد

 ! کجاست؟ نمیبب بگو رو ونیپانس اون آدرس-

 : گفت فورا مهیفه

 ؟!ونیپانس مشونیببر-

 ! کجاست مینیبب میبر حاال-

 و سد زن تا ساله هجده دختر از یوقت اما بعد یساعت

 دندید ونیپانس آن در را شاغل تا دانشجو از ساله، یاند

 شدند نیماش سوار که دوباره. بود شده عوض نظرشان

 : دیپرس مهیفه

 ! م؟یکن کار یچ حاال-

 : گفت کالفه نیحس

 از گهید که من مغز...  میبخور ناهار میبر فعال-

 ! کنه ینم کار یگرسنگ



 گرد یزیم دور گرسنه و خسته نفر چهار هر بعد یکم

. بودند نشسته شانیها چیساندو انتظار به جور و جمع و

 قرار مقابلشان رنگ قرمز ینیس در که ها چیساندو

 باز را یچیساندو دور ورق زر خودش مهیفه گرفت

 بود نشسته یصندل یرو معذب که ایدر سمت به و کرد

 : گفت و گرفت

 ! میکن یم شیکار هی نباش نگران! جان ایدر بخور-

 و ینارنج یها نوشابه به اشاره با نیحس هم طرف آن

 : دیپرس یمشک

 !؟ دخترم کنم باز برات کدومو-

 یها محبت از آلود بغض و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 : داد جواب بنفشه مادر و پدر

 ! کنه ینم یفرق-

 : گذاشت سرش به سر نیحس

 باز رو رنگ فالن کنه خدا یگیم یدار دلت تو االن-

 ! نمیبب بگو باش زود...  کنه

 : گفت و زد یجان یب لبخند هم باز ایدر

 ! ینارنج-



 گاز بنفشه. گذاشت مقابلش را ینارنج ی نوشابه نیحس

 : گفت و زد چشیساندو از یبزرگ

 ! خورم یم ینارنج منم-

 ینخور ناهارم فعال که حقته جمعت حواس اون با تو-

 انتخاب هم رو نوشابه رنگ نکهیا به برسه چه... 

 ! یکن

 : دیبرچ لب بنفشه

 ! بابا! ا  -

 و گذاشت بنفشه مقابل را ینارنج ی نوشابه نیحس

 : گفت

 .میباش خونه دنبال دیبا کنم فکر! زودتر نیبخور-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و شصت مرجان#

 مانده فکرش! زد چشیساندو به یگاز استرس با ایدر

 خانه ی اجاره بر قرار اگر! مادرش یطالها شیپ بود

 ! خورد یم دردش به حتما ها آن شد یم



 یلیموبا زنگ یصدا که بود شده تمام ناهارشان تازه

 یگوش و کرد کتش بیج در را دستش نیحس. شد بلند

 : گفت و آورد در را اش

 ! داداش سالم-

 تا شد خارج رستوران از و شد بلند زیم سر از بعد

 برگشت یوقت بعد یکم. کند صحبت بتواند تر راحت

 : گفت سه آن به رو

 ! م؟یبر-

 و برداشت هم را کوچکش فیک و شد بلند عیسر ایدر

 ترک را شانیها یصندل بنفشه و مهیفه هم او دنبال به

 .کردند

 شدند یم خارج کوچک رستوران از که طور همان

 : دیپرس مهیفه

 ! بود؟ آقا محسن-

 دیبا گفتم...  میکرد کار یچ نهیبب خواست یم!  آره-

 . میباش خونه دنبال

 زیر یا غره چشم هم باز مهیفه تا شد باعث اش جمله

 . کند یریگ نشانه بنفشه سمت به را پنهان و



 بزند استارت نیحس نکهیا از قبل شدند که نیماش سوار

 نیا نیحس.  شد بلند نیحس لیموبا زنگ یصدا دوباره

 : گفت چسباند گوشش به را یگوش یوقت بار

 ! عمو؟ یخوب! جان عماد سالم-

 گرفت گر.  شد جمع یکم یصندل یرو اریاخت یب ایدر

 حالش تا بود یکاف عماد اسم! افتاد تپش به قلبش و

 شیگلو دور و آمد وقت یب بغض.  شود دگرگون

 ینم را نیحس عمو ی مکالمه یصدا گرید.  زد چنبره

 طبل مغزش در انگار.  بود شده نیسنگ سرش. دیشن

 یجلو تا زد پلک هم سر پشت بار چند. دندیکوب یم

 . ردیبگ را شیها اشک زشیر

 را افتضاح آن عقدشان به بود مانده روز کی عماد اگر

 ! بود زنده هم مادرش حاال دیشا آورد ینم بار به

 هیگر خواست ینم دلش دیگز دندان به محکم را لبش

 بنفشه. دیشن را نیحس عمو گفتن خداحافظ یصدا. کند

 : گفت و دیکش جلو به را خودش فورا

 ! بابا؟ گفت یم یچ عماد-

 اجاره خونه خواد یم دوستاش از یکی پدر گفت یم-

 هماهنگ باهاش میگرد یم خونه دنبال اگه گفت! بده

 ! مینیبب رو اش خونه تا کنه



 را او نظر تا کرد نگاه همسرش به حرف نیا دنبال به

 : دیپرس سکوت یا لحظه از بعد مهیفه. بداند

 ! میشناس ینم رو ییجا نجایا که ما! نداره که ضرر-

 داد یم هیتک یصندل یپشت به که طور همان بنفشه

 : گفت

 ! که ستین الزم شناختن گهید! امالک مشاور همه نیا-

 : گفت و زد استارت نیحس

 دختر تا دو!  تره راحت من الیخ باشه آشنا آدم هی اگه-

 .کنم اعتماد یکس هر به تونم ینم...  نییتنها و جوون

 : زد غر بنفشه

 به یوا! السالمه هیعل خودش عماد یلیخ حاال-

 ...  دوستاش

 : گفت تشر با مهیفه و کرد سکوت نیحس

 ! بنفشه-

 : گفت الیخ یب و انداخت باال شانه بنفشه

 . گم یم دروغ مگه-

 شوهرش از بدهد را جوابش نکهیا بدون بار نیا مهیفه

 : دیپرس



 ! م؟یریم کجا االن-

 ! گهید مینیبب گفت عماد که رو خونه نیا میبر-

 و دیکش نییپا را شهیش و کرد کم را نیماش سرعت بعد

 ستادهیا نیماش منتظر ابانیخ کنار که یجوان مرد به رو

 : دیپرس بود

 ! سمته کدوم از کشاورز بلوار!  جناب-

 را شیپا دوباره و کرد تشکر نیحس و داد آدرس مرد

 در که بودند یا کوچه داخل بعد یکم. فشرد گاز یرو

 مقابل نیحس. بود شده حک یونسی دیشه نام درش سر

 به ینگاه با و کرد توقف دیسف سنگ ینما با یآپارتمان

 : گفت چهار پالک

 !باشه جا نیهم کنم فکر-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و شصت پست#

 : گفت مهیفه

 ! گهید بزن زنگ شو ادهیپ خب-



 رو خونه ادیم خودش گفت! هیخال خونه گفت عماد-

 . دهیم نشونمون

 : داد جواب بود رهیخ نهیآ به که طور همان بعد

 ! اومدش-

.  زد خی ایدر. شد ادهیپ نیماش از عیسر هم خودش و

 .  نداشت را عماد دنید تحمل

 یرو و رنگ به ینگاه با و برگشت عقب به مهیفه

 : گفت او ی دهیپر

! خالته پسر فقط که کن انگار! جان ایدر شو ادهیپ-

 ! دخترم رو ینامزد اون کن فراموش

 آب یسخت به ایدر و شد ادهیپ نیماش از خودش بعد

 او به جیگ ایدر. زد شیصدا بنفشه. دیبلع را دهانش

 : گفت انهیدلجو بنفشه و کرد نگاه

 بده عذابش دنتید و باشه شرمنده دیبا اون! شو ادهیپ-

 برات که بفهمه بذار شو ادهیپ! بده حالت چرا تو... 

 . ستین مهم

 ادهیپ نیماش از خود دنبال به را او و گرفت را دستش

 یت با بود دهیپوش نیج شلوار. کرد نگاهش ایدر. کرد

 شانه باال سمت به ژل با هم را شیموها! دیسف شرت



 لعنت خودش به و داد قورت را بغضش. بود کرده

 نیتر سخت نیا و بود شده تنگ شیبرا دلش! فرستاد

 ! زد یم ادیفر تالطم با قلبش که بود یاعتراف

 به.  برگشت ها آن سمت به عماد گفت سالم که بنفشه

 : دیپرس لبخند با بعد و کرد سالم بنفشه

 ! دکتر؟ خانم یطور چه-

 مانده ثابت عماد گردن زرد ریزنج یرو ایدر نگاه

 به بود دهیخر شیبرا او که را یریزنج گرید. بود

 شور مغزش در شیصدا لحظه همان. نداشت گردن

 : بود گرفته

 ! کنمش ینم جدا خودم از ام زنده که یروز تا-

! کرد یم اشتباه مهیفه خاله. زد تلخ یلبخند اریاخت یب

 یپور خاله پسر فقط را عماد توانست ینم شد، ینم

 هم با درشت و زیر خاطرات همه آن یوقت نه! ندیبب

 را شیها دست یگرما و آغوشش یبو یوقت نه داشتند

 !بود دهیخر جان به

 بنفشه با گذاشتن سر به سر از دست باالخره عماد

 . کرد نگاه او به و برداشت

 ! ایدر سالم-



 انگار.  دهد تکان را زبانش توانست تا کند جان ایدر

 زحمت به. بود یتن چند یا وزنه بود دهانش در آنچه

 فورا مهیفه خاله. انداخت نییپا را سرش و گفت سالم

 : گفت

 ! مینیبب رو خونه میبر-

 و آورد رونیب را یدیکل و کرد بشیج در دست عماد

 : گفت و رفت جلو

 ! دیببخش-

 در مقابل طبقه سه گذاشتن سر پشت از بعد بعد، یقیدقا

 و چرخاند قفل در را دیکل و ستادیا واحد رنگ یا قهوه

 : گفت و ستادیا کنار خودش و کرد باز را در

 !دییبفرما-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و شصت پست#

 : گفت و کرد تازه ینفس مهیفه

 ...  اومد بند نفسم! یوا-



 که ایدر به رو مهیفه و شد وارد پدرش سر پشت بنفشه

 : گفت بود ستادهیا منتظر کنارش

 ! تو میبر-

 و ینقل یآپارتمان. شد خانه وارد مهیفه دنبال به ایدر

 سالن ی گوشه بود؛ پارکت کفش که جور و جمع

 یراهرو گرید طرف در و بود اپن ی آشپزخانه

 ختم یبهداشت سیسرو و خواب اتاق به که بود یکوچک

 خودش بنفشه! بود خواب اتاق داخل هم حمام. شد یم

 : گفت و رساند ایدر به را

 ! نه؟ قشنگه-

 با. بود عماد گردن ریزنج به هنوز اما ایدر حواس

 : دیپرس نیحس. نگفت یزیچ و داد تکان یسر یجیگ

 ! متره؟ چند نجایا! جان عماد-

 . کنم فکر متر هشت هفت و پنجاه-

 ! قدره؟ چه اش اجاره-

 : دیپرس دوباره نیحس و گفت را یمبلغ عماد

 در تو! هیجور چه ها متیق نجایا دونم ینم که من-

 ! ؟یانیجر



 بر مضاف...  راحت التیخ!  عمو گه یم مناسب-

 خونه صاحب...  خوبه دانشگاهم تا نجایا ریمس نکهیا

 . راحت التونیخ! هیخوب آدم هم

 : گفت و زد صدا را دخترها نیحس

 ! طوره؟ چه نظرتون به-

 : گفت و دیکوب هم به را شیها دست یخوشحال با بنفشه

 ! هیعال-

 بود انداخته نییپا را سرش که ایدر به لبخند با نیحس

 : گفت و کرد نگاه

 ! خوبه؟! جان ایدر-

 یرو را عماد ی رهیخ نگاه. کرد بلند را سرش ایدر

 به و زد افسار نگاهش به اما کرد یم احساس خودش

 : گفت و دوخت چشم نیحس عمو

 ! عمو نیبگ شما یچ هر-

 : گفت و آمد جلو ینگران با مهیفه

 ! جان؟ عماد مطمئنن ها هیهمسا-



 پدر مال! عمو زن گهید است گهید واحد سه کال-

 طبقه هی اون! نیخوب یآدما همه مستاجراش و دوستمه

 . نینباش نگران! مسنه شوهر و زن هی مال هم

 : گفت و داد تکان یسر نیحس

 ! گهید بنگاه میبر... انشاا کن هماهنگ پس! باشه-

 : کرد اضافه یا لحظه از بعد و گفت"  چشم"  عماد

 . ادیم گهید روز سه دو! ستین تهران االن دوستم البته-

 : دیپرس نیحس

 ! ؟یچ پدرش-

 که ساله نیچند و داره آسم! چالوسه ساکن که پدرش

 ! داره وکالت پدرش از دوستم...  کنن یم یزندگ شمال

 نامه اجاره یبرا امیب یک من که بگو تو پس! باشه-

 یکیتار به...  میفتیب راه زودتر دیبا گهید االن. نوشتن

 . میخور یم

 ی خونه نیایب امشبو نیخوا یم! ستنین من یدوستا-

 ! من

 ! یمرس میبرگرد دیبا! جان عمو نه-



 به و رفت در سمت به نیحس. نکرد اصرار عماد

 لحظه نیآخر. شدند خارج خانه از هم هیبق دنبالش

 نیب ییجا را لیموبا عماد.  خورد زنگ عماد یگوش

 : گفت و انداخت ریگ اش شانه و گوش

 ! جان؟-

 کرد یم عبور کنارش از ایدر که یا لحظه درست

 با که دیشن خط یسو آن از را یجوان دختر یصدا

 : گفت یلوند

 ! پس؟ ییکجا عشقم! عماد-

 نبود خودش دست. کرد مکث یا لحظه اریاخت یب ایدر

 به کوتاه یا لحظه یبرا و کرد بلند را سرش که

 تمام و! بود دلخور. کرد نگاه عماد یها چشم یاهیس

 عماد به و ختیر رنگش یشیم نگاه در را شیدلخور

 نقش خط یسو آن دختر گفتن عشقم از شیها لب که

 دیشن را عماد یصدا دوباره. کرد نگاه بود گرفته لبخند

 : گفت که

 !زمیعز رمیگ یم تماس باهات بعدا من-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 هفتاد پست#

 انگار حاال که یروزگار! بود زشیعز او یروزگار

 ینم گرید را عماد نیا انگار! بود گذشته آن از یلیخ

 رد کنارش از خواست و کرد تند را شیها قدم. شناخت

 شیصدا آهسته و گفت خداحافظ عجله با عماد که شود

 بعد و کرد مکث یا لحظه فقط برنگشت ایدر. زد

 : دیشن را عماد یصدا

 حساب من یرو یداشت یکار هر تهران یاومد یوقت-

 ! کن

 و کرد نگاهش کوتاه یا لحظه. زد پس را بغضش ایدر

 طعنه تلخ و کرد بود دستش که یلیموبا به یا اشاره

 : زد

 ! خاله پسر برس خودت یکارا به تو-

 که نیماش سوار. شد خارج خانه از سرعت به بعد و

 جانیه با و کرد یم فیتعر خانه از ذوق با بنفشه شد

 و ساکت اما ایدر. کرد یم نگاه شلوغ یها ابانیخ به

 چیه را شهر نیا. بود کرده کز یصندل ی گوشه ریدلگ

 .نداشت دوست



  

 شش فصل

  

 نیآخر و کرد نگاهشان یاشک ییها چشم با مهیفه

 : آورد زبان به را شی ها سفارش

 هم رو یآهن در شبا...  نیباش خودتون مواظب یلیخ-

 با زود...  نیبزن زنگ نیداشت یکار هر...  دیکن قفل

 ...  نینش یمیصم هیبق

 نیا به صاحب و سر یب ایدر ذهن اما گفت یم مهیفه

 با یخداحافظ ی لحظه به. دیدو یم سو آن و سو

 بد بود دهیبوس را دیسف و سرد سنگ یوقت! مادرش

 هر گرید نکهیا به فکر. بود کرده یدلتنگ احساس جور

 یم آزارش برود مادرش مزار سر توانست ینم روز

 خانه در ماندن...  رفت یم دیبا! نبود یا چاره اما داد

 یوقت هم آن  نبود صالحش به گرید لیاسماع حاج ی

 و شد یم دایپ اش کله و سر وقت یب و وقت ونیهما

 یم استفاده او به شدن کینزد یبرا یفرصت هر از

 کرده اجاره خانه نیحس عمو که بود دهیفهم یوقت. کرد

 از را یچک دسته یباز دل و دست با و آمده سراغش

 :بود گفته و دهیکش رونیب بشیج



 . سمیبنو برات بگو! ؟یدار الزم قدر چه-

 : بود گفته و کرده ترش رو ایدر

 . ندارم یازین پول به من-

 ریاس شیبازو که شود رد کنارش از بود خواسته

 ایدر. بود شده ونیهما یقو و یاستخوان یها انگشت

 : بود دهیغر یعصب و کالفه

 ! کن ولم-

 یها چشم در رهیخ هم در ییها اخم با اما ونیهما

 : بود زده لب رنگش یشیم

 که داشت یچ یلعنت اون! ؟یکن یم فرار قدر نیا چرا-

 بله من به تو...  دارم دوستت من ایدر! ندارم؟ من

 جون به! شهیم همون یبخوا تو که یزیچ هر! بگو

 یبخون درس یدار دوست! ایدر گم یم راست بابام

 ینم چرا مذهب ال د! میکن یم یزندگ تهران میر یم

 ! عاشقتم؟ یفهم

 ایدر کرد، تر کم را نشانیب ی فاصله که ونیهما

 هم باز و دیکش تر عقب را خودش یعصب و دهیترس

 سخت را دهانش آب. کند رها را دستش کرد یسع

 : کند صحبت آرامش با کرد یسع و دیبلع



 اصال االن من!  ونیهما میخور ینم هم درد به ما-

 برادر مثل برام تو...  ندارم رو ازدواج یآمادگ

 ! ینداشتم

 سرش از دست ونیهما فقط تا بافت یم فیاراج

 !داشت وحشت بودنشان تنها از. بردارد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و هفتاد پست#

 سرش از دست ونیهما فقط تا بافت یم فیاراج

 سرش ونیهما. داشت وحشت بودنشان تنها از. بردارد

 دگرگون را ایدر حال شیها نفس یداغ آورد، جلو را

 . کرد یم

 یزیچ به ندارم عادت! ایدر ارمیم دست به رو تو من-

 چموش قدر نیا که نفعته به پس...  نرسم خوام یم که

 ! خوشگلم یاریدرن یباز

 انگشت حصار از را دستش شد موفق باالخره ایدر

 که کرد تند پا اطیح سمت به. کند آزاد ونیهما یها

 از شال. شد ونیهما دست ریاس شالش پر آخر ی لحظه



 و گرفت را کمرش ونیهما و خورد سر شیموها یرو

 و بود کرده بغض ایدر. دیکش وارید سمت به را او

 تمام دیکوب یم اش نهیس به انهیوحش و امان یب قلبش

 : آمد حرف به یوقت دیلرز یم تنش

 ! کشم یم غیج وگرنه کن ولم-

 : بود گفته و دهیخند ونیهما

 به خاطر به هنوز! ره یم خودت یآبرو یبکش غیج-

 یم...  یهست ملت ینما انگشت تینامزد خوردن هم

 ! ثشون؟یحد و حرف نبات و نقل یبش بازم یخوا

 ونیهما ی نهیس یرو را دستش شد سیخ ایدر صورت

 : بدهد هل عقب به را او کرد یسع و گذاشت

 ! یعوض کن ولم-

 یرو که ایدر یموها سمت به را دستش ونیهما-

 را آن از یا طره و آورده بود کرده باز راه شیشانیپ

 : بود گفته و کرده تیهدا گوشش پشت به

 یبگ و یفتیب پام به خودت که کنم یکار هی تونم یم-

 ...  کنم عقدت

 را مرگ حال. بست را شیها چشم اریاخت یب ایدر

 شدن جدا حال در روحش کرد یم احساس. داشت



. نداشتند را وزنش تحمل و دیلرز یم شیپاها است

 : دیشن یم دور از انگار را ونیهما یصدا

 قدر چه یبفهم نکهیا یبرا فقط کنم ینم کارو نیا اما-

 داره یحد منم صبر اما...  زهیعز برام خاطرت

 ادتی اما دانشگاهت و درس سراغ برو! خوشگله

 ! خودم ی خونه یتو یایب دیبا آخرش که بمونه

 کنار جا همان ایدر و دیکش عقب یناگهان یلیخ بعد

 . کرد سقوط و شد خم شیزانوها وارید

 رونیب آلودش درد افکار انیم از نیحس یصدا با

 : شد دهیکش

 ! م؟یبر! خانم مهیفه-

 بعد و دیبوس و فشرد آغوشش در سفت را بنفشه مهیفه

 و دیکش آغوشش انیم مادرانه هم را او آمد ایدر سراغ

 انیم را سردش دست مهیفه. کرد بغض اریاخت یب ایدر

 : گفت و گرفت خود دست

 ! نیباش گهیهمد مواظب و باشه درستون به حواستون-

 : درآمد شیصدا بار نیا بنفشه و گفت چشم ایدر

 ینگران قدر نیا که مییایدن سر اون مگه جان مامان-

 . همش میدار فاصله ساعت پنج چهار! آخه؟



 : گفت و زد لبخند آلود اشک نگاه همان با مهیفه

 . گذاشتم غذا مدل چند براتون زریفر یتو-

 : داد اخطار دوباره نیحس

 ! رهید خانم مهیفه-

 یچرخ بنفشه. رفتند و کردند یخداحافظ باالخره و

 : گفت و زد خودش دور

 ! دانشگاه؟ میبر دیبا فردا از! شه؟یم باورت! ایدر-

 وارد ذوق نه! نداشت ذوق. زد یکمرنگ لبخند ایدر

 نیاول یبرا که یاستقالل ذوق نه و را دانشگاه به شدن

 به را او داشت سرنوشت! دیچش یم را طعمش بود بار

 در...  داد یم سوق شیآرزوها از متفاوت یسمت

 تهران وارد یوقت اش دخترانه دراز و دور یاهایرو

 ی حلقه با بود قرار! بود عماد دست در دست شد یم

 دست در نشان نینگ تک انگشتر و چپ دست در عماد

 یعروس زودتر بود قرار. شود دانشگاه وارد راستش

 هم با بود قرار...  کنند اجاره ینقل یا خانه و رندیبگ

 قرار! بسازند را شانیزندگ و کنند کار و بخوانند درس

 قرارشان...  باشد عماد مهمان را ناهار ها جمعه بود

 ! نبود نیا



 : شد دهیکش رونیب افکارش انیم از بنفشه یصدا با

 !ا؟یدر یدار قبول! هیقشنگ یلیخ ی خونه ییخدا یول-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و هفتاد پست#

 به را سرش و زد یتر دار جان لبخند بار نیا ایدر

 شیروزها نیا یدلخوش تنها. داد تکان دییتا عالمت

 !  نبود هیعار که بود خانه نیهم سقف

 نصف بود گفته مهیفه خاله و نیحس عمو به که یروز

 و سفت دو هر دهد یم خودش را خانه رهن پول

 بنفشه مثل هم او بودند گفته بودند؛ کرده مخالفت سخت

 دیبا ها آن بود هم تنها بنفشه اگر بودند گفته است

 امکان بودند گفته کردند یم رهن را خانه نیهم شیبرا

 کرده مخالفت اما ایدر بزنند او یطالها به دست ندارد

 ندارد یا جهینت شیاصرارها بود دهید یوقت. بود

 را شیپا ندهد را رهن پول نصف اگر بود گفته قاطعانه

 یم را خواندن درس دیق و گذارد ینم رونیب کتالم از

 ناچار به مهیفه و نیحس که بود گفته محکم قدر آن. زند



 یفروش طال به یتینارضا با هم بعد بودند آمده کوتاه

 که ییالنگو شش جز به که را مادرش یطالها و رفته

 آن از یپور خاله که یا زنانه یها یکش قرعه حاصل

 ییزناشو یزندگ ی ثمره اش یباق بود، گفته ها

 را همه. بودند فروخته را بود پدرش با کوتاهش

 دستش ایدر آخر ی لحظه که یا حلقه جز به فروختند

 و رنگ زرد یا حلقه. برداشت را آن و برد جلو را

 بیار حالت به زیر و براق نینگ فیرد سه که فیظر

 حدود یبرا نکهیا با حلقه! بود کرده خوش جا شیرو

 ی قهیسل دانست ینم!  بود بایز اما بود شیپ سال ستیب

 پشت که بود انینما یخوب به اما پدرش ای بوده مادرش

 یطالها ریسا و حلقه انتخاب در که یقگیسل خوش

 هم تگریحما و پر بیج کی بود، شده پنهان مادرش

 را یخاص و درخشان انتخاب نیچن ی اجازه که بوده

 :گفت فورا نیحس برداشت که را حلقه. بود داده

 رضا فروشش به دلت که رو کدوم هر! جان ایدر-

 یخدا به...  دار نگه رو همش اصال...  بردار ستین

 میینجایا االن اگه! یندار یفرق بنفشه با برام سر یباال

 . خودته اصرار به فقط

 : گفت و گذاشت فشیک کوچک بیج در را حلقه ایدر



 . نیبفروش رو همه! عمو! نه-

 مهیفه به و دیکش صورتش و سر به یدست کالفه نیحس

 : زد لب آهسته مهیفه. کرد نگاه

 ! جان نیحس باشه راحت بذار-

 را ها آن فروش طال که ها طال هیبق به حس یب ایدر

 با مادرش ی حلقه. کرد نگاه گذاشت یم ترازو یرو

 ارمغان به را یبخت شور شیبرا اما شییبایز تمام

 برداشت را آن چرا دانست ینم هم خودش! بود آورده

 ادگاری چون دیشا. کرد نظر صرف فروشش از و

 به عشق با را آن دور یروزگار یروز که بود پدرش

. زد تلخ یلبخند اریاخت یب! بود کرده مادرش انگشت

 چند نوزاد با را مادرش پدرش که بود عشق اگر عشق

 قطعا عشق! بود دروغ. گذاشت ینم تنها اش روزه

 دادن قرار زیآو دست با مردها که بود یبزرگ بیفر

 . دندیرس یم شانیها خواسته به آن

 و جمع و ینقل ی خانه به دوباره بنفشه یصدا با

 : برگشت جورشان

 ! کجاست؟ حواست! ایدر-

 ! ؟یگفت یچ-



 ! ؟یخور یم یچا گمیم-

 همان بنفشه و داد تکان دییتا عالمت به را سرش جیگ

 : زد غر داشت یبرم گام آشپزخانه سمت به که طور

 !یهپروت یتو-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و هفتاد پست#

 به رو و دیکش ملیر شیها مژه به وسواس با بنفشه

 : گفت ایدر

 ! خوبم؟-

 :  گرفت اش خنده اریاخت یب ایدر

 استرس قدر نیا که یعروس یریم یدار مگه-

  ؟یدار تویخوشگل

 را چشمش خط بار نیا و برگشت نهیآ سمت به بنفشه

 : گفت و آورد رونیب ششیآرا لوازم فیک از



 میریم میدار یسالمت نا! خوبه؟ امیب تیم نیع تو مثل-

 جون از دور انایاح ای میر ینم که مدرسه! دانشگاه

 ! میترح مجلس

 یوارید کمد سمت به و داد تکان یسر لبخند با ایدر

 به ینگاه با. کرد باز را درش و رفت اتاق ی گوشه

 روز ادی به اریاخت یب بود بنفشه مال شتریب که ها رگال

. کرد یم جمع را اندکش لیوسا داشت که افتاد یآخر

 : بود گفته و زده اتاقش به یسر لیاسماع حاج

 ! جون؟ دختر یریم فردا-

 گفته"  بله"  مختصر و شده بلند نیزم یرو از ایدر

 یها لباس و چمدان به ینگاه لیاسماع حاج. بود

 : بود گفته و انداخته اش پراکنده

 ! یباش موفق-

 گرفتن یبرا را راهنشیپ یها نیآست که طور همان بعد

 : گفت داد یم باال وضو

 ...  ادیم ونمیهما فردا از-

 : گفت و برگشت هال سمت به

 ! ینذار جا یزیچ-



 با داشت لیاسماع حاج.  گفت"  چشم"  لب ریز ایدر

 خانه آن در ییجا گرید که گفت یم یزبان یب زبان

 ادی به اریاخت یب هم باز و زد یتلخ لبخند! ندارد

 از لیاسماع حاج یوقت بعد روز صبح. افتاد مادرش

 دهیپوش را شیمانتو که ایدر به رو شد یم خارج خانه

 به و گفت خداحافظ بود ستادهیا نیحس عمو منتظر و

 یا لحظه دیپوش که را شیها کفش رفت؛ وانیا سمت

 : گفت بعد و کرد نگاهش و برگشت عقب به کوتاه

 ! ؟یندار الزم یزیچ-

 : گفت و انداخت ریز به را سرش ایدر

 ! ممنون یلیخ نه-

 و کرد صاف را کفشش پشت و شد خم لیاسماع حاج

 نییپا. رفت ها پله سمت به و کرد صاف را قامتش بعد

 ایدر و برگشت عقب به باز و کرد مکث دوباره ها پله

 : زد صدا کرد یم چک را کوچکش ساک داشت که را

 ! جون دختر-

 : کرد تند پا وانیا سمت به و کرد بلند را سرش ایدر

 ! بله؟-



 یرو عرق. کرد نگاهش یدل دو با لیاسماع حاج

 : گفت و گرفت را شیشانیپ

 ! بگو بهم یداشت یکار اگه-

 مین محبت از بود زاریب. کرد بغض اریاخت یب ایدر

 بغضش. شد یم بشینص وجدان عذاب سر از که یبند

 : گفت و زد لبخند زحمت به و زد پس را

 ! ممنون یلیخ-

 گفت خداحافظ دوباره و داد تکان یسر لیاسماع حاج

 : گفت حال همان در و رفت در سمت به و

 ! گذاشتم برات ونیزیتلو یرو پول کم هی-

. بست سرش پشت را در و نماند ایدر جواب منتظر

 کند نگاه آن یرو پول و ونیزیتلو به نکهیا بدون ایدر

 و شد خارج خانه از و برداشت را چمدانش و ساک

. ستادیا اش خانواده و بنفشه انتظار به اطیح داخل

 هم باز مادرش و پدر و بنفشه از زودتر بعد یقیدقا

 یترش از پر یکوچک ساک با بود در پشت یپور خاله

 و تونیز و خشکه آلبالو و لواشک و جاریب هفت و تهیل

 ! داد یم را مادرش یبو بیعج که یآغوش و کلوچه



. دیپوش و برداشت را رنگش یا سرمه یمانتو ایدر

 و دیکش شیموها یرو هم را مانتو همرنگ ی مقنعه

 و برد شیپ را دستش. برداشت را رنگش یمشک فیک

 و دیپاش لباسش به را آن از یکم و برداشت را عطرش

 چشم خط دنیکش صاف ریدرگ هنوز که بنفشه به رو

 : گفت بود شیها پلک پشت

 ! م؟یبر-

 دوباره و کرد بسته و باز را شیها چشم بار چند بنفشه

 : گفت ایدر به

 !خوبم؟-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و هفتاد پست#

 : گفت حوصله یب و دار کش ایدر

 ! بله-

 و دیکش هم در را شیابروها او به ینگاه با بنفشه

 : گفت



 ! یزد یم لب رژ هی الاقل-

 دوباره بنفشه و انداخت نهیآ در خودش به ینگاه ایدر

 : گفت

 ! یدیپوش لباس و یشد بلند خواب رخت یتو از انگار-

 شیآرا لوازم فیک سمت به را دستش یدل دو با ایدر

 دیکش پرش و بلند یها مژه به ملیر یکم و برد بنفشه

 : گفت و

 ! میبر-

 خارج خانه از هم با بعد و انداخت باال یا شانه بنفشه

 و یپرستار ی دانشکده اطیح وارد یوقت تازه. شدند

 یپسرها و دختر تیجمع و شدند تهران دانشگاه ییماما

 قدر چه که کرد احساس ایدر دندید را خندان و جوان

 کالس یها یصندل پشت از. است نعمت بنفشه بودن

 یها یصندل پشت و تهران به کتالم در کوچکشان

 دنید با که بود جا آن تازه و بودند آمده دانشگاه

 و دلشوره احساس مختلف یها چهره و تیجمع

 خودش دست انیم را بنفشه دست. کرد اضطراب

 : آورد زبان به را احساسش و گرفت

 . میشد قبول هم با که شد خوب قدر چه-



 که یجوان دختر دو به بعد و زد لبخند شیرو به بنفشه

 اشاره بودند شده صحبت گرم پسر دو با زود یلیخ

 : گفت و کرد

 یم من به تو بعد! اومدن یا افهیق و پیت چه با نیبب-

 ! یعروس یبر یخوا یم مگه یگ

 شیآرا صورت و بلوند یموها از را نگاهش ایدر

 : گفت و برداشت دختر ی کرده

 که میاومد ما...  ضمن در! هستن ما مثل هم ها یلیخ-

 ! نرفته که ادتی! میبخون درس

 :گفت و کرد یزیر ی خنده بنفشه

 ! دارم هم یا گهید اهداف من اما! میخون یم که درسو-

 : داد حیتوض خنده با دید که را ایدر متعجب نگاه

 شوهر هی بلکه میکن باز رو چشممون دیبا! وونهید-

 . گهید میکرد دایپ هم خوب

 یزیچ و داد تکان یسر و زد تلخ یپوزخند ایدر

. نداشت را بنفشه با زدن کله و سر ی حوصله. نگفت

 : زد صدا و آمد جلو یخانم

 ! یپرستار یورود یدانشجوها-



 بنفشه و ایدر. گرفت باال پسرها و دخترها نیب همهمه

 مرحله وارد شان یزندگ. شدند روانه هیبق دنبال به هم

 !بود شده یدیجد ی

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و هفتاد پست#

 خشک و آلود دود هوا. شدند خارج دانشگاه از بنفشه با

 آغاز از ماه کی به کینزد. افتاد سرفه به ایدر و بود

 دود یهوا به هم هنوز اما گذشت یم شانیها کالس

 نگاهش ینگران با بنفشه. بود نکرده عادت تهران آلود

 : گفت و کرد

 ! بخور آب کم هی-

 فشیک داخل از را یمعدن آب کوچک یبطر ایدر

 فرو را دهانش آب بعد و خورد آب یکم و دیکش رونیب

 : گفت و داد

 ! دارن؟ دوستش مردم قدر نیا که تهران نیا داره یچ-

 : گفت و دیخند بنفشه

 ! نبات؟ و نقل متیق داند چه خر-



 و رفت بنفشه خندان صورت به یا غره چشم ایدر

 : گفت

 !  ادب یب-

 : گفت بعد و دیخند هم باز بنفشه

 ! م؟یبخر کتاب انقالب میبر-

 : گفت و داد تکان یسر ایدر

 . میبر-

 را شیگوش. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا لحظه همان

 پرسش با که بنفشه به رو و دیکش رونیب فشیک از

 : گفت کرد یم نگاهش

 ! است مهیفه خاله-

 : گفت و دیگز دندان به را لبش فورا بنفشه

 نگران حتما! ارمیدرب لنتیسا از مویگوش رفت ادمی-

 . شده

 لمس را تماس رنگ سبز کونیآ و داد تکان یسر ایدر

 : گفت و کرد

 ! خاله سالم-

 : کرد پر را گوشش مهیفه نگران یصدا



 جواب رو تلفنش بنفشه چرا! ن؟یخوب! جان ایدر سالم-

 . رفت راه هزار دلم ده ینم

! نبوده حواسش لنتهیسا شیگوش بنفشه! خاله میخوب-

 شما...  میبخر کتاب میریم میدار و شده تموم کالسمون

 ! خوبن؟ بهار و عمو! ن؟یخوب

 یب و دیچیپ گوشش در مهیفه دار صدا و آسوده نفس

 را وقتش یب بغض. شد تنگ مادرش یبرا دلش اریاخت

 به را یگوش مهیفه با یپرس احوال از بعد و زد پس

 . سپرد بنفشه

 شد فارغ مادرش با صحبت از بنفشه یوقت بعد یکم

 : گفت ایدر به رو

 ! م؟یبر یتاکس با-

 اشاره بود مترو ستگاهیا که تر طرف آن یکم به ایدر

 : گفت و کرد

 ! داره مترو-

 : زد نق بنفشه

 ! تیجمع یتو میش یم خفه! ایدر شلوغه-

 : داد جواب خنده با ایدر



 رو متشیق من که هینبات و نقل همون هم یشلوغ نیا-

 نیا یبرا پول من که یدون یم! نکن یتنبل! دونم ینم

 . ندارم ها یولخرج

 ایدر به تا بدهد سرعت شیها قدم به شد مجبور بنفشه

 : گفت حال همان در برسد

 ! من مهمون-

 ! میبر ایب زودتر یبخش حاتم یجا به-

 با ایدر و بودند ستادهیا شلوغ واگن داخل بعد یقیدقا

 آالت وریز که یجوان دختر سمت به را سرش لبخند

 تا بود برگردانده فروخت یم را خودش دست ساخت

. نکند دایپ یتالق بنفشه یعصبان یها چشم با نگاهش

 دختر. زد صدا را جوان دختر بنفشه لحظه همان

 با بنفشه. آمد دو آن سمت به و زد کنار را تیجمع

 بعد و انداخت دخترک دست یکارها به ینگاه ذوق

 : دیپرس

 ! ن؟یدار هم بند دست-

 و دیکش جلو را رنگش یمشک بزرگ یپشت کوله دختر

 چشم. دیکش رونیب آن از را ییمقوا بزرگ ی صفحه

 یرنگ یها دیمروار و ها منجوق دنید با بنفشه یها

 : دیپرس ایدر به رو. زد برق



 ! قشنگه؟ کدوم-

 و یا شهیش مانند دیمروار یها رهیدا به یا اشاره ایدر

 : گفت و کرد رنگ یا روزهیف شفاف

 ! خوشگله یلیخ اون-

 دانیم بعد ستگاهیا"  گفت که زن ی شده ضبط یصدا

 بند دست همان عجله با. کرد هول را بنفشه"  انقالب

 همان به یبند دست ی اضافه به را رنگ یا روزهیف

 حساب را پولشان و برداشت یاقوتی رنگ به اما شکل

 : گفت لبخند با ایدر. کرد

 !ستین بد یسوار مترو یدید! باشه مبارک-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و هفتاد پست#

"  انقالب دانیم"  گفت که زن یصدا و دیخند بنفشه

 شد باز که واگن یدرها. گرفت را دادنش جواب یجلو

 بنفشه. دندیکش رونیب تیجمع از را خودشان زحمت به

 بود رفته عقب شیها گوش کینزد تا که را اش مقنعه

 : گفت و کرد مرتب



 ! فرهنگن یب چقدر ها یبعض-

 بند دست بنفشه و رفتند یخروج تیگ سمت به هم با

 : گفت و گرفت طرفش به را رنگ یا روزهیف

 ! دستت بنداز-

 : گفت و کرد نگاهش تعجب با ایدر

 ! ؟یچ یبرا من-

 ی لنگه بند دست تا دو من...  گهید دمیخر تو یبرا-

 ! آخه؟ کار یچ خوام یم رو هم

 : کند مخالفت خواست ایدر

 ! آخه-

 : گفت و گذاشت مشتش در را بند دست حرص با بنفشه

 . است تحفه انگار! گهید ریبگ-

 نعمت قدر شتریب روزها نیا. زد لبخند بار نیا ایدر

 یروزها یباز هم بنفشه. دیفهم یم را بنفشه حضور

 یروزها اما بودند شده بزرگ هم با. بود شیکودک

 آن به که یعشق از چنان اش ذائقه عماد، با بودن

 بنفشه با یدوست حالوت که بود نیریش داشت نانیاطم

 اما، حاال. کرد ینم حساس دیشا و دیبا که طور آن را

 یم دم آن از عماد که یعشق همه آن یناگهان سقوط با



 شیخال یجا مادرش فوت با حاال که یپدر نبود و زد

 رفتار و آمد یم چشمش به یگرید زمان هر از شتریب

 از شترشیب تنفر باعث هم ونیهما و لیاسماع حاج

 عکس جز به اما بود او خون هم که پدر نام به یمرد

 کنار در او از چهار در شش ی دهیپر رو و رنگ

 یمهربان و بنفشه شد؛ یم نداشت یزیچ چیه مادرش

 در نعمت نیبزرگتر قطعا مادرش و پدر و خودش یها

 .بود او ی زده خزان یزندگ برهوت

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و هفتاد پست#

 بست دشیسف و الغر مچ دور به لبخند با را بند دست

 : گفت و

 ! یمرس! خوشگله-

 که بود شده رهیخ خودش دست مچ به لذت با هم بنفشه

 : گفت

 . نداره یقابل-



. زد لبخند اریاخت یب ایدر شدند، که انقالب ابانیخ وارد

 انقالب دانیم یراه بنفشه با که بود یبار نیدوم نیا

 انیپا از بعد که بنفشه خالف بر نکهیا با. شدند یم

 بچرخد تهران یها ابانیخ در داشت دوست ها کالس

 بلوار در شان خانه امن کنج به داشت دوست او

 دوست را ابانیخ نیا یشلوغ اما ببرد، پناه کشاورز

 دست و کتاب از پر یها مغازه انیم انگار. داشت

 با که یمردم و رو ادهیپ کنار کرده بساط یها فروش

 یپسرها و دختر هم اکثرشان و بودند حرکت در عجله

 انیجر یزندگ روح بودند، خودشان سال و سن هم

 . داشت

 یها کتاب سردرش در که مغازه چند به بنفشه با

 عاقبت تا زدند سر بود شده نصب ییماما و یپرستار

 . کردند دایپ را یولوژیزیف کتاب

 که ایدر به رو و داد فروشنده به را کارتش بنفشه

 آهسته آورد یم رونیب پولش فیک از را کارتش داشت

 : گفت

 . میکن یم حساب هم با خونه-

 عمو که بود یانداز پس فکر به اما نکرد یمخالفت ایدر

 حساب به و برداشته ها طال پول از اصرار با نیحس



 ختهیر بودند کرده باز نامش به و رفتند هم با که یبانک

 خرج فقط خواست یم اگر! کرد یم یفکر دیبا. بود

 سال تا نکهیا ی اضافه به شد یم تمام قطعا پولش کند

 به اگر. شد یم اضافه هم خانه رهن مبلغ به ندهیآ

 پدرش که را ینیزم خواست یم دلش که بود خودش

 پولش و بفروشد را بود کرده مادرش نام به رفتن موقع

 یمال مسائل نگران گرید و بگذارد بانک در را

 قاطع و سخت چنان نیحس عمو اما نباشد شیزندگ

 زیجا را اصرار گرید ایدر که بود کرده مخالفت

 متیق هنوز نیزم گفت یم نیحس عمو. بود ندانسته

 به لیتبد را آن اگر گفت یم! نکرده دایپ رو شیواقع

 را نیزم آن مثل تواند ینم وقت چیه گرید کند پول

 ! اش ندهیآ یبرا بماند دیبا نیزم آن گفت یم! بخرد

 چند. بود دهیشن مادرش از هم بار کی را حرف نیا

 فیتکال اتاقش داخل داشت که شب کی! بود شیپ سال

 را لیاسماع حاج یصدا داد، یم انجام را شیاضیر

 : بود گفته که بود دهیشن

 دنبالش اگه رو گذاشت برات ایدر پدر که ینیزم اون-

 توش شه یم! رمیبگ رو ساختش جواز تونم یم فتمیب

 هیچ نظرت...  فروخت و ساخت کیش یالیو هی

 ! توران؟



 دهیشن مکث یا لحظه بدون را مادرش یناراض یصدا

 حرف یرو معموال مادرش. بود کرده تعجب و

 : گفت فورا روز آن اما زد ینم مخالف یحرف همسرش

 من! استیدر ی ندهیآ مال نیزم اون! جان لیاسماع نه-

 عاقل و بزرگ خودش که یوقت تا زنم ینم بهش دست

 یم یکار هر رهیبگ میتصم خودش موقع اون...  بشه

 .بکنه باهاش خواد

 : بود گفته یناراض یلحن با لیاسماع حاج

 از خوام یم من انگار استیدر مال یگ یم یجور هی-

 نیزم اون...  نداره یمتیق که االن! ارمشیب در چنگت

 گرفت رو ساختش جواز بشه تا بشه خرج براش دیبا

 رو تو پول اصل و سازمش یم! ارزه ینم مفت وگرنه

 چند هر! ایدر یبرا کنار بذار! دم یم سود هی با بهت

 االن تا مگه! خودمه دختر هم ایدر! مورده یب تینگران

 !؟یش ندهیآ نگران که گذاشتم کم براش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و هفتاد پست#



 داده جواب بود دیبع او از که یتیقطع با هم باز مادرش

 : بود

! زنم ینم نیزم اون به دست من نه ای باشه مفت-

 استیدر سهم که یزیچ به یکار خواد ینم دلم اصال

...  نکنه کم یبزرگ از هم رو شما خدا! باشم داشته

 حق به خواد ینم دلم فقط! ستمین ایدر ی ندهیآ نگران

 ! بزنم دست ایدر

 یحق چیه خودت انگار که ایدر حق یگ یم یجور-

 یا بچه جبران به داد بهت شاهرخ نویزم اون! ینداشت

 ! کرد ول خدا امان به دامنت یتو پدر یب که

 ی طعنه از یزیچ مادرش اما کرد بغض ایدر

 : گفت عوض در و اوردین خودش یرو به را شوهرش

 . کنم عوضش برات! کرد خی تیچا-

 را نیزم مادرش شد، سالش هجده که بعد سال دو یکی

 سر ها مدت تا و زد نامش به او مخالفت وجود با

 . دیخر جان به هم را لیاسماع حاج ینیسنگ

 : گفت بنفشه به رو فروشنده

 ! رمزتون؟-



 داخل از را خودش یها کتاب فورا و آمد خود به ایدر

 رو بنفشه متعجب نگاه برابر در و دیکش رونیب لونینا

 : گفت فروشنده به

 . دیکن حساب رو جلد دو نیهم فقط لطفا-

 به رو دوباره و نشاند صورتش یرو یاخم فروشنده

 : گفت یناراض بنفشه

 ! خانم؟ رمزتون-

 بنفشه شدند خارج که مغازه از. گفت را رمز بنفشه

 : دیپرس

 ! ؟یداد پس کتاباتو چرا-

 : زد یم داد که یمرد سمت به ایدر

 تند پا"  یدانشگاه...  ابی کم...  ابینا...  دوم دست"

 : گفت و کرد

 !کنم داشونیپ بتونم نجایا دیشا...  بنفشه ایب-

 

 هفت فصل

 



 یفضا وارد و گذاشت رونیب ساختمان از که را شیپا

 نیا به حال نیا با. بکشد نفس توانست تازه شد ابانیخ

 یب لرزان یبدن و یاشک ییها چشم با و نشد یراض هم

 دیدو توانست یم که یجا تا عابران یها نگاه به توجه

 آن تازه. شود دور زده دود و متعفن ساختمان آن از تا

 و اضطراب از پر لحظات یآور ادی با که بود جا

 شکست بغضش بود گذاشته سر پشت که یآور مرگ

 !شد سیخ شیها چشم و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و هفتاد پست#

 یبرا اما گشت یم کار دنبال که بود ماه کی از شیب

 نصف از شیب قضا از که تجربه یب یدانشجو کی

 روز نکهیا تا نبود یکار چیه داشت کالس هم را هفته

 خط پشت مرد. بود گرفته تماس شرکت نیا با قبل

 : بود دهیپرس

 ! ؟ییدانشجو-

 : بود دهیپرس دوباره مرد بود داده مثبت جواب که او



 ! ؟ییکجا اهل-

. است یشهرستان که بود گفته را راستش لیدل یب او و

 نجایا که بود کرده یکنجکاو مرد یوقت لحظه همان

 صرف شرکتش به رفتن از دیبا! ؟یکن یم یزندگ تنها

 کی به اتفاقا بود گفته مرد یوقت اما کرد یم نظر

 از بعد پنج ساعت فردا و دارد ازین وقت مهین یمنش

 : بود گفته بنفشه. بود شده وسوسه باشد جا آن ظهر

 ! ر؟ید قدر نیا چرا-

 وار یطوط را مرد جواب ها احمق مثل هم او و

 پنج ساعت یریم دانشگاه که حاال که بود کرده تکرار

 . کنم صحبت باهات کار طیشرا به راجع تا باش نجایا

 بود دهیرس کورش و سوت دفتر به یوقت پنج ساعت

 سال و سن و را مرد که بعد اما بود دهیترس یکم

 یباال. بود شده راحت الشیخ یکم بود دهید را شیباال

 یرو که یبزرگ شکم و داشت سن سال پنجاه

 ساخته شیبرا ینچسب ظاهر بود مانده زانیآو کمربندش

 جلو مرد سال و سن به اعتماد با ایدر حال نیا با. بود

 . بود گفته سالم و رفته

 بود گذاشته سر پشت که یوحشتناک قیدقا و مرد ادی

 در نکهیا بدون شیها زانو شد تهوعش حال باعث



 در یزیچ اما. زد عق و شد خم باشند خودش اریاخت

 . نبود اش معده

 و بود حماقت مرد و کور و سوت دفتر آن به اعتمادش

 سوء او حماقت از داشت راحت الیخ با هم مرد

 از بعد مرد که دیفهم یوقت را نیا. کرد یم استفاده

 کرده فیاراج گفتن به شروع سالش و سن از دنیپرس

 با و کرده شروع صورتش و ها چشم ییبایز از. بود

 . بود شده کینزد او به آور چندش یلبخند

 به بود، کرده احساس را خطر که بود جا آن تازه ایدر

 بود کرده یسع و  ستادهیا شیپاها یرو زحمت

 : بود گفته یسخت به کند، حفظ را خودش یخونسرد

 ! برم دیبا من-

 : بود گفته و دهیخند مرد

 ! خوشگله رسونمت یم خودم بعدش ؟یدار عجله چرا-

 خنده با و خونسرد مرد اما بود دهیدو در سمت به ایدر

 کرده نییپا و باال را رهیدستگ ایدر. بود کرده شیتماشا

 : بود گفته و

 ! درو کن باز-

 : بود گفته و آمده سمتش به و دهیخند مرد



  ؟!یدیترس قدر نیا چرا-

 گفته مانند غیج ییصدا با ایدر بود آمده جلو که دستش

 : بود

 ! زنم یم غیج بخوره بهم دستت-

 به را شیها دست کن خورد اعصاب یلبخند با مرد

 ی دهیپر یرو و رنگ به و برده باال میتسل عالمت

 یتماشا از که بود یشکارچ مثل. بود مانده رهیخ ایدر

 : زد غیج ایدر. برد یم لذت اش طعمه

 ! کن باز درو-

 نیا ایدر و گرفت را شیبازو. کرد اخم بار نیا مرد

 یبو. دیکش غیج دل ته از و اریاخت یب و ناگهان بار

 مخلوط بدنش عرق با که مرد نیسنگ و مانده عطر

 یم هم به را حالش داشت بود، ساخته را یآور تهوع

 یصدا لحظه همان و زد صدا را خدا دل ته از. زد

 دهانش یرو را دستش آلود اخم مرد. شد بلند در زنگ

. زد لگد مرد یپا ساق به توان تمام با اما ایدر گذاشت

 و خورد یسکندر که نداشت را انتظارش انگار مرد

. زد غیج دوباره توان تمام با ایدر و شد رها دستش

 زشت یفحش مرد شد بلند دوباره که در زنگ یصدا

 و رفت در سمت به بعد و کرد نثارش لب ریز را



 ایدر بود ستادهیا یرزنیپ در پشت. کرد باز را قفلش

 و دیدو در سمت به توان تمام با فقط نماند منتظر

 پله دو و نفس کی را طبقه چهار و زد کنار را رزنیپ

 . رساند ابانیخ به را خودش و گذاشت سر پشت یکی

. شد وحشتش باعث نشست اش شانه یرو که یدست

 سرش پشت ینگران با مسن یزن دیپر جا از فورا

 : بود ستادهیا

 ! خوبه؟ حالت دخترم-

 : گفت و داد تکان یسر آلود بغض ایدر

 ! یمرس! بله-

 : دیپرس دوباره زن

 !اد؟یبرم من از یکمک-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشتاد پست#

 با زن. کرد تشکر هم باز و گفت نه مختصر ایدر

 هم باز اما کرد نگاه شانشیپر روز و حال به یدودل



 و کرد رنگش یمشک فیک در را دستش اوردین طاقت

 : گفت و آورد رونیب را یشکالت

 . دهانت بذار نویا! دهیپر یلیخ رنگت-

 ایدر و رفت باالخره زن و گفت یمرس لب ریز ایدر

.  بود شده نگرانش حال به تا حتما. افتاد بنفشه ادی تازه

 متوجه تازه که ردیبگ تماس او با خواست فکر نیا با

 دوباره. است گذاشته جا مرد آن دفتر در را فشیک شد

 شیپا دوباره شد ینم حاضر هم مرد یم. کرد بغض

 ! بگذارد مردک آن دفتر در را

 خودش آرامش کرد یسع و کرد پاک را شیها اشک

 نیاول یبرا و رفت ابانیخ سمت به کند، حفظ را

 : گفت و داد تکان دست یتاکس

 ! دربست-

 : گفت و داد تکان یسر راننده و داد آدرس ایدر

 ! دخترم ایب-

 یصندل ی گوشه معذب یحال با شد که سوار ایدر

 : داد حیتوض راننده به رو و شده مچاله

 از من تا نیکن صبر لحظه چند هی میدیرس فقط دیببخش-

 .ارمیب رو تونیکرا خونه



 ! نداره یقابل-

 ذهنش دوخت؛ چشم رونیب مناظر به و کرد تشکر ایدر

 مانده شیها دست آور چندش یگرما و مرد شیپ اما

. جوشد یم اش معده در یزیچ هم باز کرد حس. بود

 بخورد صورتش به هوا تا دیکش نییپا یکم را شهیش

 لرز خورد صورتش به که سرد باد. شود بهتر حالش

 شیپاها نیب را شیها دست. شد شتریب هم بدنش به

 را شیها دندان خوردن هم به کرد یسع و کرد جمع

 و دیرس یونسی دیشه ی کوچه به باالخره. کند متوقف

 مقابل. دیکش یا آسوده و قیعم نفس اریاخت یب ایدر

 راننده به رو و شد ادهیپ شتابان ایدر دندیرس که خانه

 : گفت

 . گردم یبرم االن دیببخش-

 دهد فشار را زنگ نکهیا از قبل اما دیدو خانه سمت به

 را بنفشه و کرد باز را در. است باز در یال که دید

 به دید را او تا بنفشه. زند یم قدم اطیح در که دید

 : دیترک بغضش و دیدو سمتش

 ! شدم زنده و مردم! ا؟یدر ییکجا هست معلوم-



 و دهیپر یرو و رنگ متوجه شد کشینزد یوقت تازه

 خشک را شیها اشک شتاب با. شد ایدر لرزان بدن

 : گفت و کرد

 ! ؟یخوب تو-

 : گفت و شد کینزد ها آن به یجوان پسر لحظه همان

 ! زادهیعل خانم مورده یب تونینگران گفتم نیدید-

 و خانه به که حاال کرد یم جهیگ سر احساس اما ایدر

 ستادنیا یبرا یرمق گرید انگار بود دهیرس بنفشه

 شینیب در انگار مرد نیسنگ عطر یبو دوباره. نداشت

 ی لحظه. شد یخال شیپاها ریز کرد حس و دیچیپ

 نگران نگاه و دیشن را بنفشه گفتن ایدر یصدا آخر،

 در بود آشنا شیبرا بیعج اش چهره که یجوان پسر

 !شد قالب نگاهش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و هشتاد پست#

 و اشک از سیخ صورت کرد باز که را شیها چشم

 را دستش خواست. دید را بنفشه ی کرده پف یها چشم



 اریاخت یب دستش مچ در سوزش حس با که دهد تکان

 بود وصل وکتیآنژ به که یسرم به نگاهش و گفت آخ

 شیها چشم و شد بلند یصندل یرو از فورا بنفشه. افتاد

 : گفت و کرد پاک را

 ! برم؟ قربونت یخوب-

 : دیپرس جیگ ایدر

 ! نجا؟یا میاومد یچ یبرا-

 : دیپرس ینگران با بنفشه

 مجبور و رفت جیگ سرت دفعه هی...  شد بد حالت-

 ! درمانگاه متیبرسون فیشر یآقا با میشد

 پسر پس! افتاد جوان پسر یآشنا ی چهره ادی ایدر

 ! بود او شان خانه صاحب

 : شد مانع بنفشه که شود بلند تخت یرو از کرد یسع

 ! بود نییپا یلیخ فشارت...  بشه تموم سرمت دیبا-

 : گفت حال یب ایدر

 ! خوبم-

 و یدودل با بعد و نداد شدن بلند ی اجازه اما بنفشه

 : دیپرس دیترد



 راننده! دن؟یدزد ازت رو فتیک! ؟یکرد رید چرا-

 یفدا! یکن یم حساب پولو خونه یبرس یگفت گفت،

 ...  سرت

 : کند فیتلط را جو یشوخ با کرد یسع بعد

! بوده خبر چه فتیک یتو کنه یم فکر ندونه یکی حاال-

 همه نیا که یفکستن یگوش هی و پول غاز چندر گهید

 . نداره ضعف و غش

 ادی دوباره اما ایدر. کرد یجان یب ی خنده خودش بعد

 ادی. افتاد بود گذاشته سر پشت که یوحشتناک لحظات

 خدا و زد صدا را خدا وجودش اعماق از که لحظه آن

 فکر! فرستاد نجاتش یبرا را رزنیپ لحظه همان انگار

 همه آن و دیرس ینم هیهمسا رزنیپ لحظه آن اگر نکهیا

 بغضش باعث افتاد یم یاتفاق چه کرد ینم سماجت هم

 از وقفه یب اشک یها دانه و دیلرز شیها لب. شد

 شیها اشک دنید با بنفشه. شدند ریسراز شیها چشم

 خود دست در را ایدر آزاد دست. شد هول دوباره

 : دیپرس دلهره با و گرفت

 ! شده؟ یچ! بشم فدات من یاله-

 نییپا ممکن حد تا را شیصدا و دیگز دندان به را لبش

 : گفت و آورد



 ! کرده؟ تتیاذ یکس...  یکس-

 بود گذرانده سر از را چه آن کندن جان یسخت به ایدر

 شد تمام که شیها حرف. کرد فیتعر بنفشه یبرا

 : گفت و گذاشت قلبش یرو را دستش بنفشه

 . کنم یم سکته دارم! یوا-

 : گفت و کرد ایدر به ینگاه بعد

 !  کرد رحم خدا-

 : گفت آلود بغض ایدر

 میمل کارت و شناسنامه توش گذاشتم جا هم رو فمیک-

 . بود

 مرد یصدا لحظه همان و گفت یا خفه نیه بنفشه

 : آمد یجوان

 ! زادهیعل خانم-

 : گفت و دیپر جا از فورا بنفشه

 یحساب...  نبودم خدا ی بنده نیا ادی اصال! یوا-

 . کردم عالفش

 : گفت آهسته سرم آخر قطرات به ینگاه با ایدر

 ! بره بگو بهش-



 مسئول خانم به رو نیح همان در و رفت بنفشه

 : گفت قاتیتزر

...  نیاریدرب رو دوستم وکتیآنژ ممکنه اگه خانم-

 ! شده تموم سرمش

 نییپا را ایدر یها کفش. برگشت بنفشه بعد یقیدقا

 : گفت آهسته ایدر. کرد جفت تخت

 ...  خوبم! یمرس-

. داشت جهیگ سر هم هنوز آمد نییپا که تخت یرو از

 : گفت و گرفت را بنفشه دست

 ! رفت؟ پسره نیا-

 ! رسونمتون یم گفت...  نرفت کردم یکار هر! نه-

 : گفت و کرد اخم ایدر

 ! امروز؟ شد داشیپ کجا از نیا-

 موتور بود آورده نفرو هی امروز! رفته؟ ادتی مگه-

 ! گهید کنه درست رو خونه

 مجبور را قبل شب که افتاد ادشی لحظه آن تازه ایدر

 خانه موتور! بخوابند شرتییسو و جوراب با بودند شده

 به راجع ها هیهمسا از بنفشه یوقت و بود شده خراب



 فیشر یآقا که بود دهیشن جواب بود کرده سوال آن

 ! اوردیب کار ریتعم فردا داده قول

 که دندید را جوان پسر دندیرس که یخروج در به

 : گفت فورا بنفشه. است ستادهیا منتظرشان

 !نیشد معطل یلیخ فیشر یآقا دیببخش-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  دو و هشتاد پست#

 از خودش سهم به هم او تا کرد بلند را سرش ایدر

 عذر بود کرده درست جوان مرد یبرا که یمزاحمت

. گرفت جا ذهنش در دور یا خاطره که کند یخواه

 ی کاسه داخل وال و هول با که یآش آن ی خاطره

 قرار یب آن، ی بهانه به و بود ختهیر مادرش آرکوپال

 پشت. بود رفته یپور خاله ی خانه سمت به عماد دنید

 یجوان پسر عماد، یجا به اما یپور خاله ی خانه در

 از قدر آن هم او بود؛ کرده باز را در بود دوستش که

 کاسه که بود شده هول عماد یجا به بهیغر کی دنید

 اولشان دارید. بود شده واژگون و افتاده دستش از



 یمعرف عماد نامزد را خودش روز آن او! بود افتضاح

 انگار اش خاله دختر به او یمعرف با اما عماد و کرده

 ! بود ختهیر شیرو سرد آب

 اطیح از دورتر ییجا در روز، آن از بعد ها مدت حاال

 یحت که را یجوان پسر دوباره یپور خاله ی خانه

 نکهیا از و بود دهید آورد ینم خاطر به هم را اسمش

 از که یپسر با ندیخوشا نا یتیموقع در هم بار نیا

 یم رو به رو بود هم شان خانه صاحب پسر حاال قضا

 ! کرد یم یچارگیب احساس شد

 دیفهم شد یطوالن صورتش یرو که جوان پسر نگاه

 دوره را کتالم در کوتاه برخورد آن ی خاطره هم او که

 را سرش و دیگز دندان به را لبش اریاخت یب. کند یم

 :گفت سالم لب ریز و انداخت نییپا

 شد خارج دهانش از که یرمق یب و جان کم سالم

 را نگاهش و دیایب خودش به جوان پسر تا شد باعث

 . بردارد

 ! خوبه؟ حالتون-

 سر هنوز چون بعد و کرد نگاهش کوتاه یا لحظه ایدر

 حال همان در و گرفت را بنفشه دست داشت جهیگ

 : گفت



 ! ممنون-

 ادی داشت یسع که طور همان و دیکش یقیعم نفس

 اما لرزان ییصدا با براند عقب به ذهنش در را عماد

 : گفت خشک

 . نیافتاد زحمت یتو امروز! دیببخش-

 . نکردم یکار! خانم کنم یم خواهش-

 : گفت بنفشه به رو ایدر

 ! م؟یبر-

 و کرد اخم فیشر بدهد، یجواب بنفشه نکهیا از قبل

 : گفت

 . نییبفرما! پارکه رونیب نیماش-

 : گفت ایدر خشک رفتار از معذب بنفشه

 ینم شما مزاحم گهید...  فیشر یآقا ممنون یلیخ-

 . میش

 : گفت و کرد یخروج در به یا اشاره فیشر

 . منتظرتونم رونیب من-

 : گفت کالفه و یعصب ایدر

 . میر یم خودمون ما! ممنون-



 و کرد نگاهشان یناراض و آلود اخم و برگشت فیشر

 : گفت بنفشه به رو بعد

 حال وقته رید...  عماد به بزنم زنگ نیاینم اگه پس-

 ! بهتره نینباش تنها...  ستین خوب هم دوستتون

 جهیگ سر وجود با ایدر بزند یحرف خواست بنفشه تا

 : گفت و برداشت جلو به یگام یعصب اش

 شما...  میبر میتون یم خودمون که گفتم! محترم یآقا-

 بازم میداد بهتون که یزحمت بابت...  نییبفرما لطفا هم

 !ممنون

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و هشتاد پست#

 : گفت و آمد جلو فورا اما بنفشه

 یتو رو فتیک...  میبزن زنگ عماد به دیبا! ایدر چرا-

 ! میاریب فتویک میبر یجور چه...  یگذاشت جا دفتر اون

 کنجکاو نگاه ریز و دیکش یا کالفه و قیعم نفس ایدر

 : گفت گونه اخطار و کوتاه فقط فیشر پرسشگر و



 ! بنفشه-

 : گفت و امدین کوتاه بنفشه

 یم زنگ عماد به خودم! ایدر فتهیک یتو تیمل کارت-

 . زنم

 ینم عماد دوست یجلو. کرد بغض اریاخت یب ایدر

 کند جلوه دهیترس و ناتوان و چارهیب قدر نیا خواست

 بدتر را تشیوضع لحظه هر شیها ینگران با بنفشه اما

 تازه بنفشه و کرد نگاه بنفشه به سرزنش با. کرد یم

 مقابل نداشته دوست ایدر دیشا که شد متوجه جا آن

 . کند بازگو را ها حرف آن فیشر کنجکاو نگاه

 : گفت کوتاه. کرد قطع را بحثشان فیشر

 . نیبش سوار میبر نییبفرما-

 جان یب و خسته. نکرد یمخالفت گرید بار نیا ایدر

 : گفت بنفشه به رو فیشر که بردارد قدم خواست

 . ستین خوب هنوز حالش! نیریبگ دستشو-

 در سمت به بلند ییها قدم ها آن از جلوتر خودش بعد

 : گفت ایدر شدنش دور محض به. رفت یخروج

 عماد و مدارکم و فیک از یحرف پسره نیا یجلو دینبا-

 ! یزد یم



 : گفت بنفشه

 هم با یروز هی شما دونهیم کجا از اون!  رینگ سخت-

 پسر هم عماد و یگذاشت جا رو فتیک...  نیبود نامزد

 ! بده نیا یکجا! یخوا یم کمک ازش که خالته

 : گفت کالفه ایدر

 عماد دنید به یوقت قبال من رو آقا نیا که بده نجاشیا-

 . بودم دهید یپور خاله ی خونه یتو بودم رفته

 تاسف با ایدر و گفت یتعجب با و دهیکش"  نه"  بنفشه

 یرنگ یمشک"  یچر"  لحظه همان. داد تکان یسر

 با و گرفت را دستش بنفشه. کرد توقف شانیپا مقابل

 . شدند رد کوچک یجو از هم

 در بنفشه کرد باز شانیبرا را عقب در داخل از فیشر

 ایدر اول تا ستادیا کنار خودش و کرد باز کامل را

 خنک و میمال عطر یبو و شد سوار ایدر. شود وارد

 یب هم باز لحظه همان. دیچیپ شینیب ریز یا مردانه

 و افتاد مرد ی مانده و نیسنگ عطر یبو ادی به اریاخت

 به را سرش. جوشد یم اش معده از یزیچ کرد حس

 فرو را دهانش آب زحمت به و داد هیتک یصندل یپشت

 ! انگار بود گرفته مار زهر ی مزه دهانش. داد



 مرد یها دست یگرما ادی یوقت و کرد جمع را دستش

 شیها چشم. گرفت تهوع حالت یچارگیب با دوباره افتاد

 به خانه به دنیرس محض به دیبا کرد وفکر بست را

 یرو مرد یها نفس و ها دست رد انگار. برود حمام

 به یزیچ چیه با و بود مانده جا شیها دست و صورت

 ! شد ینم ریتطه هم آب جز

 : آمد خودش به بنفشه نگران یصدا با

 ! خوبه؟ حالت ایدر-

 : گفت و کرد باز را شیها چشم رمق یب

 ! دارم تهوع حالت-

 : گفت آهسته بنفشه

 . میرس یم االن-

 بنفشه بودند، یونسی دیشه ی کوچه داخل بعد یقیدقا

 ادهیپ نیماش از بعد و کرد تشکر هم سر پشت و عیسر

 آسمان به ینگاه با ایدر. دیدو در سمت به و شد

 فیشر مزاحم ساعت نیا تا نکهیا از شرمنده ک،یتار

 : گفت و دیگز دندان به را لبش اند شده

 شما مزاحم که خوام یم معذرت...  ممنون بازم-

 . میشد



 پسر یصدا که شود ادهیپ و کند باز را در خواست

 : کرد متوقفش جوان

 ! خانوم ایدر-

 به یدست کالفه فیشر. برگشت سمتش به متعجب ایدر

 : گفت و دیکش شیموها

 . دونم ینم رو تونیلیفام! دیببخش-

 : داد را جوابش کوتاه و سرد ایدر

 ! هستم یمحمد-

 : گفت بعد و کرد یکوتاه مکث فیشر

 نیبود رفته یکار ی مصاحبه یبرا گفت زادهیعل خانم-

 نیبگ که یساعت هر فردا! نینباش مدارکتون نگران... 

 .امیب همراهتون تونم یم من

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و هشتاد پست#

 که یا بهیغر پسر به را اش یاشک یها چشم ایدر

 : گفت بعد و دوخت بود شده تشیوضع نگران



 ...  کنم یم شیکار هی خودم! ممنون-

 خواست و گفت یا حوصله یب و جان کم خداحافظ بعد

 : زد شیصدا دوباره فیشر که شود ادهیپ

 ! یمحمد خانم-

 لونینا دنید با و برگشت عقب به مکث با ایدر

 و گفت"  یمرس"  لب ریز فیشر دست در شیداروها

 در کنار که بنفشه سمت به و شد ادهیپ نیماش از

 پشت که اطیح در. رفت بود ستادهیا منتظرش یورود

 نیماش یها کیالست شدن کنده یصدا شد بسته سرشان

 . دیچیپ گوششان در هم فیشر

 شوفاژ کنار آشفته و سیخ یموها با ایدر بعد یساعت

 که یا زباله بزرگ لونینا بنفشه. بود زده چمباتمه

 : گفت و داد نشانش را بود ایدر یها لباس داخلش

 ! دور؟ شونیبنداز یخوا یم یمطمئن-

 : گفت تلخ و چسباند شوفاژ به را خودش شتریب ایدر

 باال خوام یم خورد لباسم به دستش که ادیم ادمی یوقت-

 ! بنفشه ارمیب

 محکم را لونینا در و داد تکان یسر تاسف با بنفشه

 بعد و گذاشت ایدر چشم از دور ییجا را آن و زد گره



 نبات و یچا وانیل کی با بعد یکم. رفت آشپزخانه به

 : گفت و برگشت ایدر شیپ

 ! یبش گرم تا بخور-

 کرد حلقه وانیل دور را لرزانش و سرد دست ایدر

 :گفت بنفشه به رو بعد و خورد را آن از یکم

 ! بنفشه؟ شد یم یچ دیرس ینم رزنهیپ اون اگه-

 جلو را خودش و شد سیخ صورتش بنفشه او یجا به

 و آب ایدر بغض. فشرد آغوش در را ایدر و دیکش

 زحمت به شیها هق هق انیم. شد سیخ شیها گونه

 : گفت

 ...  بودم نزده صدا رو خدا یجور نیا حاال تا-

 : گفت زانیر اشک بنفشه

 ! ذاشتمت یم تنها دینبا...  شد منم ریتقص-

 بنفشه. آورد خود به را ها آن خانه تلفن زنگ یصدا

 : گفت و دیکش باال را اش ینیب آب

 ! مامانه حتما-

 : گفت گونه اخطار ایدر

 ! اینگ بهش یزیچ-



 ! راحت التیخ-

 شد مادرش با صحبت سرگرم و رفت تلفن سمت به

. بود خسته. چسباند شوفاژ به را خودش دوباره هم ایدر

 شوفاژ یگرما از یناش که یرخوت اثر در شیها پلک

 اما شیها پلک پشت. شد نیسنگ کم کم بود داروها و

 او به شدن کینزد قصد که دید یم را مرد لحظه هر

 بدنش دیپر خواب از وحشت با که بار هر. داشت را

 پف و نگران ییها چشم با بنفشه و بود عرق از سیخ

 که یخواب رخت در و شد یم داریب شیپا به پا کرده

 دانست ینم شب آن. نشست یم بود کرده پهن کنارش

 یها مدت تا بلکه شب، آن تنها نه مرد کابوس که

 !ماند یم همراهش یادیز

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و هشتاد پست#

 د،یپر خواب از چندم بار یبرا یوقت صبح دمادم

 با کوچه کی قدر به که یمسجد از صبح اذان یصدا

 اریاخت یب ایدر. دیرس یم گوش به داشت فاصله ها آن

 یب و آهسته. بود خواب غرق بنفشه شد بلند شیجا از



 وضو و رفت یبهداشت سیسرو سمت به صدا و سر

 کمد داخل از و رفت خواب اتاق سمت به بعد گرفت

 را بود مادرش ادگاری که را یچادر و سجاده یوارید

 را سجاده و انداخت سرش یرو را چادر. دیکش رونیب

 لحظه همان. گفت اکبر... ا و بست قامت و کرد پهن

 امام نماز و افتاد شان یپرورش معلم ادی هم باز انگار

 در او خواست به شنبه سه یروزها که ییها زمان

 راجع که آمد ادشی. شد یم برپا رستانیدب ی خانه نماز

 ادی. بود کرده صحبت شانیبرا محرم نا و محرم به

 معلم که ییخدا. افتاد اش گونه یرو عماد داغ ی بوسه

 قدر آن وقت چیه کرد یم صحبت آن از شان یپرورش

 عشق در غرق یروز که را او یصدا که نبود مهربان

 رفته فرو آغوشش در بودنش نامحرم به توجه یب عماد

 و بود دهیچش را گرمش یها بوسه لذت و بود

 آن و بشنود خواند یم انیم در یکی هم را شینمازها

 حجم بغضش. کند اجابت را اش خواسته عیسر هم قدر

 یها اشک از صورتش رفت سجده به یوقت و گرفت

 . شد سیخ سوزانش و داغ

 ییخدا همان انگار خدا نیا! بود تر مهربان خدا نیا

 رگ از: بود نوشته وصفش در ینید کتاب در که بود

 ! ترم کینزد شما به گردن



 با را رزنیپ و دیشن را او یصدا که بود تر کینزد

 سرش و داد را نمازش سالم. فرستاد در پشت سماجت

 وقت چیه گرید را خدا نیا گذاشت مهر یرو را

 . کرد ینم فراموش

                                             ****** 

 : گفت و کرد نگاهش ینگران با بنفشه

 ! بمونم؟ شتیپ یخوا ینم یمطمئن-

 : گفت و دیکش باال گردنش ریز تا را پتو ایدر

...  ندارم اومدن دانشگاه ینا امروز من...  برو! آره-

 . یایب تو تا خوابم یم

 بعد یا لحظه و گفت خداحافظ و داد تکان یسر بنفشه

 . دیشن را واحدشان در شدن بسته یصدا

 یب و کرد یم درد سرش. بست را شیها چشم ایدر

 جا مرد دفتر در که یفیک به کردن فکر. بود حوصله

 اصرار بنفشه! کرد یم کیتحر را اعصابش بود مانده

 دلش اصال خودش اما رندیبگ تماس عماد با که داشت

 گذاشته سر از چه آن متوجه عماد که خواست ینم

 دید یم کرد یم فکر شتریب چه هر تینها در اما، شود

 شیبرا یپور خاله پسر با تماس جز یا چاره انگار که



 انیم از را او تلفن زنگ یصدا. است نمانده یباق

 . دیکش رونیب افکارش

 را تلفن و شد بلند نیزم یرو از یتنبل با و کرخت

 . برداشت

 ! بله-

 ! یمحمد خانم سالم-

 تر خسته و تر جیگ اما آورد فشار مغزش به یکم ایدر

 . دهد صیتشخ را جوان مرد یصدا که بود آن از

 ! شما؟! نییبفرما-

 . هستم فیشر-

 کوچک یصندل یرو و دیکش یقیعم آه اریاخت یب ایدر

 و کند متمرکز را ذهنش بخواهد او تا. نشست تلفن کنار

 : گفت دوباره فیشر بدهد مناسب یجواب

 ! بهتره؟ حالتون-

 : گفت و کرد تر زبان نوک با را خشکش یها لب ایدر

 ! ممنون یلیخ-

 نکهیا هم و بپرسم رو حالتون هم که شدم مزاحمتون-

 . نیبردار رو فتونیک میبر تا نیبش آماده بگم



 عماد با که بود نیا حشیترج. گرفت را مشیتصم ایدر

 اش خاله پسر باالخره! بهیغر پسر نیا تا شود همراه

 هر از بهتر خودش و....  نامزدش هم یروز و بود

 باز یروز که دارد دیام قدر چه که دانست یم یکس

 باز بهانه نیا با دیشا! مانمیپش دیبگو و برگردد عماد هم

 ...  و دید یم را عماد هم

 : آمد حرف به که بود االتیخ نیا با

 یم تماس ام خاله پسر با...  فیشر یآقا ممنون یلیخ-

 . میبود فکر به که ممنون...  رمیگ

 : گفت بعد و کرد یکوتاه مکث فیشر

 ... ستین تهران عماد-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و هشتاد پست#

 : دیپرس اریاخت یب

 ! کتالم؟ رفته-

 . قشم رفته دوستاش با! نه-



 دوستانش جمع در بپرسد خواست یم دلش! کرد بغض

 مثبت تست تمام وقاحت با روز آن که دختر آن

 اما! نه ای دارد حضور هم داد نشانش را اش یباردار

 وجود ابراز ی اجازه فیشر به سکوتش. کرد سکوت

 : داد

 . خداحافظ...  هستم کوچه سر گهید ساعت کی تا من-

 ایدر. نداد مخالفت و اعتراض مهلت ایدر به گرید و

 گوشش در تلفن بوق یصدا که آمد خودش به یوقت

 را شیها چشم و گذاشت دستگاه یرو را یگوش. دیچیپ

 یم را عماد شیها پلک پشت. گذاشت هم یرو درد با

 عماد یصدا! بود متنفر او از دهیند که یدختر با دید

 : زد یم زنگ گوشش در

 ی خونه میر یم یروز هی....  یخودم مال تو ایدر-

 تو ها صبح و یخواب یم من بغل تو شبا....  خودمون

 ی خونه خانم تو...  یش یم داریب خواب از خودم بغل

 ! ایدر ییتو من آخر و اول عشق! خوشگلم یشیم من

 یب اش نهیس در که نیا. زد چنگ اش نهیس به یعصب

 با بار هر گرید تا کرد یم خفه دیبا را کرد یم یقرار

 و نکوبد وار وانهید طور نیا خاطراتش و عماد ادی

 !نکند ریحق را خود



 صورتش به خی آب یمشت و رفت ییدستشو سمت به

 باره چند و دوباره و نداد یتیاهم اما کرد لرز. دیپاش

. زد یم پس را بغضش دیبا. دیپاش صورتش به خی آب

 ! ختیر یم اشک خاطراتش و عماد یبرا دینبا گرید

. کرد عوض را لباسش و رفت خواب اتاق سمت به

 شیموها یرو را رنگش یشمی ی ساده شال یوقت

 صورت و کرده پف یها چشم به ینگاه با انداخت

 نهیآ مقابل از الیخ یب اما کرد وحشت اش دهیپر رنگ

 خانه صاحب پسر از یدلبر قصد! نبود مهم. شد دور

 او و بود هم عماد کینزد دوست قضا از که را شان

 عماد نامزد محض یالیخ یب با را خودش یروز

 نیا خواست یم دلش شتریب. نداشت بود، کرده یمعرف

 . باشد دارشانید نیآخر

 سمت آن که دید را فیشر دیرس کوچه سر به یوقت

 یآفتاب نکیع و داده هیتک نشیماش کاپوت به ابانیخ

 . است زده

 دنیرس یبرا. کرد رد را ابانیخ و دیکش یقیعم نفس

 جوان پسر نیا با یهمراه جز یا چاره مدارکش به

 !بود نمانده یباق شیبرا

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و هشتاد پست#

 کاپوت از را اش هیتک فیشر شد، که کشینزد

 و برداشت شیها چشم یرو از را نکشیع برداشت،

 : گفت

 ! خانم سالم-

 : گفت و کرد سالم افتاده ریز به یسر با ایدر

 ...  بشم شما مزاحم خواستم ینم واقعا-

 و کرد نشیماش به یا اشاره جواب یجا به فیشر

 : گفت

 . نیش سوار-

 سوار و کرد باز را در و گذاشت کنار را دیترد ایدر

 شیپا فیشر نشست یصندل یرو نکهیا محض به. شد

 کند نگاه او به نکهیا بدون بعد و گذاشت گاز یرو را

 : دیپرس

 ! برم؟ سمت کدوم از-



 در به را خودش اریاخت یب بعد و گفت را آدرس ایدر

 . کرد تر کینزد

 ضبط از که یمیمال و آرام کیموز جز به نشانیب

 . داشت انیجر سکوت شد یم پخش

 ایدر که یا زده دود و یمیقد ساختمان مقابل باالخره

 فیشر. ستادیا بود، گذاشته جا آن در را شیپا قبل روز

 ایدر لرزان یها لب و دهیپر یرو و رنگ به یبانگاه

 : گفت

 ! ن؟یبمون شما نیخوا یم-

 یمنف جواب عالمت به یسر و آمد خودش به ایدر

 : گفت فیشر. داد تکان

 . نیش ادهیپ پس-

. بودند ساختمان مقابل بعد یلحظات. کرد اطاعت ایدر

 : دیپرس ایدر به رو فیشر

 ! چندم؟ ی طبقه-

 ! چهارم-

 دو ی طبقه زنگ چهار، ی طبقه زنگ یجا به فیشر

 : دیشن را یرزنیپ یصدا. داد فشار را

 ! نییبفرما-



 . برقم مامور-

 اول تا دیکش کنار فیشر و شد باز یفیخف کیت با در

 خودش با انگار حال همان در بعد و شود وارد ایدر

 : گفت

 یتابلو هی یحت که ییجا یایب یکرد جرات یجور چه-

 ! نداره؟ یحساب و درست

 فیشر. ستادیا ها پله مقابل جا همان و شد وارد ایدر

 : گفت

 ! نییبفرما-

 : گفت رمق یب ایدر

 ! نیبر جلو شما شه یم اگه-

 ایدر ی دهیترس و لرزان قامت به ینگاه فیشر

 چه نکهیا حدس. داد تکان یسر تاسف با بعد و انداخت

 اصال انداخته وحشت به را ایدر طور نیا یزیچ

 قدم با هم ایدر و افتاد جلو خودش! نبود سخت شیبرا

 به. شد روانه دنبالش به کوبان یقلب و لرزان ییها

. فشرد را در زنگ فیشر دندیرس که چهارم ی طبقه

 جوان پسر به را خودش آگاه ناخود و اریاخت یب ایدر



 نیمع را او عماد که بود آمده ادشی تازه لحظه آن که

 . کرد تر کینزد بود، کرده یمعرف

 یمرد بتیه دنید با ایدر و شد باز بعد یا لحظه در،

 یب بود رسانده صبح به او کابوس با را قبل شب که

 نیمع به را خودش هم باز و دیلرز شیپاها اریاخت

 : گفت و دیکش درهم را شیها اخم مرد. کرد تر کینزد

 ! ش؟یفرما-

 : گفت آلود اخم و یجد نیمع

 ! اریب بردار خانومو فیک-

 : گفت و کرد یآور چندش ی خنده مرد

 ! جون؟ پسر کنه یم کار یچ نجایا فشیک-

 که یمحکم مشت که بود نشده تمام مرد ی خنده هنوز

 به و کرد زده وحشت را ایدر خورد اش چانه ریز

 : کرد پر را گوشش نیمع ادیفر یصدا آن دنبال

 ینم خجالت سالت و سن از! ناموس یب ی کهیمرت-

 ! ؟یکش

 و گرفت را نیمع ی قهی و آمد خودش به هم مرد

 : کرد باز را دهانش



 یم تیشکا ازتون من! وث؟ید یزن یم حرف یچ از-

 . کنم

 : افتاد هیگر به ایدر و داد هول عقب به را مرد نیمع

 !کن ولش خدا رو تو-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و هشتاد پست#

 همان بعد و انداخت مرد به یزیآم ریتحق نگاه نیمع

 : گفت دیکش یم رونیب بشیج از را لشیموبا که طور

 یغلط چه یخوا یم نمیبب سیپل به زنم یم زنگ االن-

 ! یبکن

 زیخ نیمع سمت به بعد و کرد مکث یا لحظه مرد

 عقب را لشیموبا نیمع. ردیبگ را لشیموبا تا برداشت

 : گفت مرد و گرفت

 ! کن قطعش-

 : گفت آلود اخم نیمع

 ! اریب فشویک برو-



 داد تر بلند بار نیا نیمع و کرد نگاهش حرص با مرد

 : زد

 ! باش زود-

 به که ایدر به ینگاه و او به ینگاه یحرص مرد

 خودش ایدر. انداخت ختیر یم اشک صورتش یپهنا

 را حالش هم مرد نگاه یحت. دیکش نیمع پشت را

 کوچک فیک با بعد یا لحظه مرد. کرد یم خراب

 نیمع سمت به را آن و برگشت ایدر رنگ یمشک

 : گفت و گرفت

 ! ادیب باد بذار برو-

 : گفت آرام و داد ایدر دست به و گرفت را فیک نیمع

 ! جاشه سر زیچ همه نیبب کن نگاه-

 که دیلرز یم قدر آن دستش اما گرفت را فیک ایدر

 حالش درک با نیمع. کند باز را آن پیز نتوانست یحت

 مقابل را آن و کرد باز را پشیز و گرفت را فشیک

 و شناسنامه و یمل کارت از زودتر ایدر. گرفت ایدر

 که یبهداشت پد کوچک ی بسته به چشمش لشیموبا

 بنا تا و افتاد داشت فشیک داخل اطیاحت یبرا شهیهم

. دیگز دندان به را لبش اریاخت یب و شد سرخ گوش

 کارت و شناسنامه و کرد فشیک در را دستش نیمع



 آن به ینگاه و برداشت نانیاطم یبرا را اش یمل

 . انداخت

  توران مادر نام    شاهرخ پدر نام    یمحمد ایدر

 برگرداند فیک به را مدارک بعد و کرد یکوتاه مکث

 : گفت ایدر به رو و

 ! میبر-

 : گفت یبد لحن با مرد

 ! ادیز عزت-

 صورت به را یگرید مشت و برگشت ناگهان نیمع

 هم به تعادلش نداشت را انتظارش که مرد. دیکوب مرد

 دوباره نیمع. دیکش غیج اریاخت یب ایدر و خورد

 : گفت و گرفت محکم را اش قهی شد کشینزد

 هم یا اضافه غلط هر بمونه ادتی تا زدم نویا-

 ! یعوض کثافت اهلش با برو یبکن یخواست

 نیمع.  خورد تلو تلو مرد و داد هولش عقب به محکم

 : گفت ایدر به دوباره

 ! میبر-

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و هشتاد پست#

 نیمع دست که نداشت حرکت قدرت زده شوک ایدر

. دیکش خود دنبال به را او و دیچیپ دستش مچ دور

 : کرد شان بدرقه مرد یصدا

 ! یکرد تور رو یا کهیت خوب یول-

 : دیغر لب ریز نیمع

 ! زیچ همه یب آشغال-

 یپهنا به که ایدر به رو نیمع شدند که ابانیخ وارد

 : گفت ختیر یم اشک صورت

 ! ؟یکن یم هیگر یچ یبرا-

. شد شتریب هم هقش هق بلکه نشد آرام تنها نه ایدر

 در. برد ابانیخ سمت آن به خود دنبال به را او نیمع

 : گفت آهسته و کرد باز شیبرا را نیماش

 ! امیم االن نیبش-

 چشم و شد سوار کنان هق هق و لرزان یبدن با ایدر

 فکر و مرد ی دوباره دنید. بست اریاخت یب را شیها



 را توانش فتدیب یاتفاق چه بود ممکن قبل روز نکهیا به

 سوار نیمع و شد باز در بعد یا لحظه. بود برده لیتحل

 هق یصدا تا دیگز دندان به را لبش ایدر. شد نیماش

 کرد یپاکت وهیآبم داخل را ین نیمع. کند قطع را هقش

 زده خجالت ایدر.  گرفت ایدر سمت به را آن بعد و

 : گفت و کرد پاک را شیها اشک

 . ندارم لیم! یمرس-

 : کرد اصرار اما نیمع

 . شهیم بهتر حالت! بخور-

 دهان به را ین معذب و گرفت را وهیآبم باالجبار ایدر

 را دهانش یتلخ از یکم اش ینیریش و بود خنک. برد

 رونیب نشیج شلوار بیج از را لشیموبا نیمع. گرفت

 آب از یکم ایدر. کرد سرگرم آن با را خودش و دیکش

 : گفت بعد و خورد را وهیم

 ! یمرس-

 سمتش به و برگرداند بشیج به دوباره را لیموبا نیمع

 : گفت و کرد نگاهش و برگشت

 ! ؟یشد بهتر-



 نیمع و داد تکان دییتا عالمت به را سرش ایدر

 مکث یا لحظه از بعد و افتاد راه و زد استارت

 : دیپرس

 ! ؟ یگرد یم کار دنبال-

 : گفت و زد پوزخند اریاخت یب ایدر

 ! گشتم یم کار دنبال-

. انداخت اش دهیپر رنگ صورت به یکوتاه نگاه نیمع

 دید عماد یپدر ی خانه اطیح در پشت را او که یروز

 داشت که یمحو شیآرا و بود انداخته گل شیها گونه

 با اما حاال. دیکش یم رخ به شتریب را شیها ییبایز

 به یادیز شباهت مات نگاه آن و رهیت یها لباس

 کرده یمعرف عماد نامزد را خودش روز آن که یدختر

 از باتریز. بود بایز هم باز حال نیا با اما نداشت؛ بود

 لب و گونه و باال سر یها ینیب با دخترها از یلیخ

 ! شده پروتز یها

 مچاله یکاغذ دستمال و کرده کز یصندل ی گوشه ایدر

 نیمع که کرد یم زیر حواس یب را دستش در شده

 : گفت

 اونم...  نرو یشناس ینم که ییجا تنها وقت چیه-

 هی یحت که کهیمرت نیا دفتر اصطالح به مثل ییجا



 اون یتو نبود معلوم و نداشت یحساب و درست یتابلو

 . کنه یم یغلط چه داره یمیقد ساختمون

 نگفت یزیچ و دیکش یقیعم آه فقط جواب یجا به ایدر

 : دیپرس دوباره نیمع. 

 ! ؟یخون یم یچ-

 : داد جواب آهسته کند نگاهش نکهیا بدون ایدر

 ! یپرستار-

! هیعال کارش بازار ات رشته که تو! خوب دختر خب-

 خودت ی رشته یتو بعد بگذره درست از سال دو بذار

 ! عجله؟ قدر نیا چرا! شو مشغول

 بلند را سرش. ردیبگ را زبانش یجلو نتوانست ایدر

 : داد جواب تلخ و کرد

 سال دو ندونم که ستمین احمق قدر نیا هم من مسلما-

 . کنم دایپ کار تونم یم خودم ی رشته یتو گهید

. گرفت اش خنده اریاخت یب تلخش و تند لحن از نیمع

 : گفت و کرد جمع زود را لبخندش

 . دیببخش! شماست با حق-

 را جوابش و شد مشغول یکاغذ دستمال به دوباره ایدر

 : دیپرس دوباره دید را سکوتش که نیمع. نداد



 ! ن؟یهست یتهران دانشگاه-

 دوباره و داد تکان دییتا عالمت به را سرش ایدر

 دیشه ی کوچه به باالخره. شد یجار نشانیب سکوت

 : گفت کوچه سر ایدر. دندیرس یونسی

 . نیدیکش زحمت یلیخ! یمرس-

 : گفت و کرد متوقف را نیماش نیمع

 . کنم یم خواهش-

 : گفت و کرد نگاهش کوتاه ایدر

 شما اگه...  فیشر یآقا نیکرد حقم در بزرگ لطف-

 رو مدارکم خواستم یم یجور چه دونم ینم نینبود

 . رمیبگ

 ی گوشه خون به نگاهش ناگهان کرد بلند که را سرش

. ماند دهانش در حرف ی هیبق و افتاد نیمع لب

 : گفت ینگران با و خورد گره درهم شیابروها

 !ادیم خون داره لبتون! یوا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 نود پست#

 خودش به ینگاه و دیکش نییپا را شیجلو ی نهیآ نیمع

 : زد لبخند و انداخت

 . شهیم خوب! ستین یمهم زیچ-

 رونیب فشیک پشت بیج از را یدستمال نگران ایدر

 زخم سمت به را دستش داشت که نیمع به رو و دیکش

 : گفت برد یم

 . شهیم بدتر! نینزن دست-

"  یمرس"  آهسته نیمع. گرفت سمتش به را دستمال

 نوک. آورد شیپ دستمال گرفتن یبرا را دستش و گفت

. شد دهییسا هم به کوتاه یا لحظه یبرا شانیها انگشت

 نگاهش اما نیمع. دیگز لب زده خجالت اریاخت یب ایدر

. داد فشار کوچک زخم یرو را دستمال فقط و نکرد

 : گفت و دیکش یقیعم نفس ایدر

 بتونم یروز هی دوارمیام...  فیشر یآقا دیببخش-

 .کنم جبران رو امروزتون محبت

 : گفت و برگشت طرفش به نیمع

 .نکردم یکار...  کنم یم خواهش-



 را یکوچک کارت و شد خم داشبورد سمت به یکم بعد

 ایدر. گرفت ایدر سمت به را آن و آورد رونیب آن از

 . انداخت کارت یرو ی نوشته به ینگاه

 ! همکاران و فیشر حسام وکالت دفتر-

 یم نشان را جردن ابانیخ یحوال ییجا آدرس تر نییپا

 : داد حیتوض لبخند با نیمع. داد

 خودش گهید االن البته....  بود پدرم کار دفتر ها سال-

 تهران دم و دود و داره آسم! شمال رفته و ستین تهران

....  هست تلفنم شماره پشتش! مونه یم سم مثل براش

 ! بگو بهم یداشت یکار اگه

 ینم کرد نگاه جوان پسر به کوتاه یا لحظه ایدر

 دلش شتریب گذرد یم چه جوان پسر ذهن در دانست

: " دیبگو و کند رها جا همان را کارت خواست یم

 که ییکارها با اما! "  ندارم تو تلفن شماره به اجیاحت

 کار نیا بود کرده شیبرا شیپ یساعت نیهم و قبل شب

 کوتاه و فشرد مشتش در را کارت. بود محض یادب یب

 : گفت

 ! یمرس-

 : زد شیصدا نیمع که برد رهیدستگ سمت به را دستش



 ! خانوم ایدر-

 خانم از دوباره. دیگز دندان به را لبش کالفه ایدر

 اخم اریاخت یب! بود داده نام رییتغ خانم ایدر به یمحمد

 یکوتاه نگاه نیمع. دوخت چشم جوان پسر به و کرد

 اش خورده فر و بلند یها مژه و یشیم یها چشم به

 . بست جمع را جمالتش فعل اریاخت یب بعد و انداخت

  ن؟یکن تیشکا نیخوا ینم که نیمطمئن-

 با"  بعد و داد تکان یسر د،یگز دندان به را لبش ایدر

 سمت به سالنه سالنه و شد ادهیپ و گفت"  یا اجازه

 شد دور که یکم.  کرد حرکت یونسی دیشه ی کوچه

 یم اش بدرقه جوان پسر نگاه باشد متوجه نکهیا بدون

 نیزم یرو را تیزیو کارت و کرد باز را مشتش کند

 .کرد رها

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و نود پست#

 هشت فصل



 و زیر یها سنگ و ها دیمروار به ینگاه بنفشه

 و نشست کنارش زانو چهار و انداخت یرنگ درشت

 : گفت

 ! خوشگلن قدر چه-

 یقوس و کش بعد و انداخت هم را دیمروار نیآخر ایدر

 : گفت و داد بدنش به

 . گرفت درد کمرم-

 و برداشت را ها بند دست از یکی اقیاشت با بنفشه

 : گفت

 ! نازه یلیخ یکی نیا-

 : گفت لبخند با ایدر

 ! تو مال-

 و بست دستش مچ دور به را بند دست ذوق با بنفشه

 : دیپرس و کرد بلند را دستش بعد

 ! اد؟یم دستم به-

 بنفشه بعد و داد تکان دییتا عالمت به را سرش ایدر

 : دیپرس

 ! ؟یبفروش رو نایا یتون یم که یمطمئن تو حاال-



 : گفت دوارانهیام ایدر

 خره یم گفت زدم حرف مترو یتو دختره اون با-

 ! ازم

 ! گهید براش صرفه یم یدیم مفت یلیخ یدار آخه-

 : گفت و انداخت باال یا شانه ایدر

 . ستین یا چاره-

 . دارم بهتر فکر هی من اما-

 : گفت و کرد جا به جا را خودش یکم ایدر

 ! ؟یچ-

 عکس جا اون و یبزن نستاگرامیا یتو جیپ هی دیبا-

 یتو میتون یم تازه! یبذار رو هات گوشواره و دستبند

 . میکن یمعرف ها بچه به رو جتیپ هم دانشگاه

 : گفت و انداخت بنفشه به یهیسف اندر عاقل نگاه ایدر

 که فتهیب چو مدعا پر یدخترا اون نیب که مونده نمیهم-

 درست گوشواره و بند دست دارم درآوردن پول یبرا

 . کنم یم

 بلند شیجا از خواست و رفت بنفشه به یا غره چشم

 : گفت و دیچسب را دستش بنفشه که شود



 رو نایا خودت که میبگ یکس به ستین قرار! وونهید-

 ! یکن یم درست

! یراحت نیهم به...  دوستمه دست کار نیا گم یم من

 تازه...  شه یم بهتر یلیخ فروشت جور نیا کن باور

 ترشک و خشکه آلبالو و لواشک هم بایفر خاله دختر

...  فروشه یم یمجاز یجور نیهم و کنه یم درست

! شد جدا معتادش شوهر از شیپ سال چند که همون

 اونم از میتون یم...  هیراض کارش از یلیخ االن

! هان؟...  خودش کانال یتو کنه غیتبل رو جتیپ میبخوا

 ! ه؟یچ نظرت

 : گفت بعد و کرد فکر یا لحظه ایدر

 . شه یم طور چه نمیبب! باشه-

 : گفت و کرد دراز ایدر سمت به را دستش کف بنفشه

 ! قدش بزن پس-

 حال همان در بنفشه و کرد بلند را دستش لبخند با ایدر

 : گفت

 ! تو مهمون شام امشب بکر فکر نیا خاطر به پس-

 بود دهیکش دراز نیزم یرو که را بنفشه دست ایدر

 : کند بلند شیجا از را او کرد یسع و گرفت



 غذا یا بهونه هی به شب هر! توئه نوبت! نمیبب پاشو-

 !من گردن یندازیم رو کردن درست

 : گفت و شد بلند خندان بنفشه

 یچ هر شام کنم یم مروین مرغ تخم تا دو رمیم االن-

 ! بهتره باشه تر سبک

 : گفت و داد فرو را اش خنده ایدر

 و یقاسم رزایم و یشام هوس شهیم که من نوبت-

 تهش و سر شهیم که خودت نوبت یکن یم یسبز قرمه

 . یاریم هم مرغ تخم با رو

 : گفت و دیخند بنفشه

 پختت دست تو...  خواهر ندارم هنر تو مثل من-

 . نداره حرف

 : گفت و دیخند ایدر

 !دارم شاخ که منم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و نود پست#



 : گفت دار کش و خنده با بنفشه

 یم جفتک که دارن ییاونا رو شاخ! جون از دور-

 پیت خوش به محل که...  اقبالشون و بخت به زنن

 ! دن ینم ییباال سال یها

 بنفشه. نزند یحرف داد حیترج و زد تلخ یلبخند ایدر

 و سن در احساسش که دیفهم ینم! کرد ینم درکش

 ماه چند که یوجود با حاال که شد ختهیآم عماد با یسال

 هم باز اما گذشت یم شان ینامزد خوردن هم به از

 کی مثل احساسش. بود ناممکن شیبرا عماد از ییرها

 بود دهیبال و کرده رشد و دهیتن عماد دور به چکیپ

 ! است دنیتن چکیپ تیخاص نکهیا از غافل

 احساسش چکیپ با بود مانده او و بود رفته عماد حاال

 بنفشه! بود شده پژمرده و رها نیزم یرو ناغافل که

 تا است منتظر قلبش ته هم هنوز او که دانست ینم

 باشند، هم با دوباره بخواهد او از تا برگردد، عماد

 کردن بازگو جرات هم او و دانست ینم بنفشه

 یم خوب خودش اما نداشت را محالش یآرزوها

 ند،یب یم را عماد خواب ها شب هنوز یوقت دانست

 دنبال به روحش درازش و دور یاهایرو انیم یوقت

 بوسه و داغ آغوش انیم ییجا به را او جسمش ازین



 و است عماد دچار هنوز یعنی کشد یم عماد نرم یها

 تنها نه دارد را حس نیا یوقت تا دانست یم خوب

 گرم یمذکر جنس چیه مشتاق نگاه یگرما از وجودش

 در یعنی نیا و شود یم هم زاریب یحت که شود، ینم

 که ییها اقیاشت یبرا ییجا گرید اش دخترانه یایدن

 وجود کردند یم تجربه کالسش هم دختران و بنفشه

 . ندارد

 ردیبگ گرم کالسش هم یپسرها با خواست یم دلش نه

 روابط ی حوصله یحت نه و دیایب چشمشان به و

 ها جوان انیم بیعج روزها نیا که داشت را یخاص

 .بود شده باب

 : آمد رونیب افکارش انیم از بنفشه یصدا با

 برات یمرغ تخم چه خانم بنفشه نیبب ایب! شام ایب پاشو-

 ! کرده درست

 یدلتنگ انیم. رفت آشپزخانه سمت به لبخند با ایدر

 دراز و دور یآرزو انیم...  عماد یبرا قشیعم

 یدلتنگ انیم او، به دنیرس و عماد ی دوباره برگشتن

 قدر آن که ییایدن در ماندنش تنها و مادرش یخال یجا

 دلش کرد، یم رها را فرزندش هم پدر که بود نامرد



 شان خانه امن سقف و شیها یمهربان و بنفشه به

 .بود خوش

 : گفت و دیپاش ها مرغ تخم یرو را نمک بنفشه 

 .شه یم سرد االن ایب-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و نود پست#

 فشیک و کرد مرتب سرش یرو را اش یروسر ایدر

 بود کرده آماده که یپست یها بسته همراه به را

 ازهیخم بنفشه که رفت یم در سمت به داشت. برداشت

 : گفت و کرد سالم و شد بلند کشان

  پست؟ یریم یدار-

 دییتا عالمت به را سرش و داد را سالمش جواب ایدر

 : دیپرس بعد و داد تکان

  ؟یشد داریب زود چرا تو-

 : گفت و داد بدنش به یقوس و کش بنفشه

 . رونیب برم شهاب با خوام یم-



 : گفت و زد یلبخند ایدر

 ! ؟یهست که برگردم من تا! بگذره خوش-

 هم با ایب برو...  رمیبگ دوش برم خوام یم! بابا آره-

 . بخر سنگک نون یتونست...  میبخور صبحونه

 : داد جواب مسخره یلحن با ایدر

 ! گه؟ید امر-

 : گفت و رفت حمام سمت به الیخ یب بنفشه

 تو که یفک همه اون عوض در!  ستین یعرض-

 چه تازه نون کردم جور یمشتر برات تا زدم دانشگاه

 ! داره؟ یقابل

 آذر. شد خارج خانه از و گفت خداحافظ خنده با ایدر

 آن از. بود جان مهین آفتاب و یابر هوا! بود ماه

 از بهتر یکم حالش ایدر اما! است ریدلگ که ییهواها

 رنگارنگ و زیر یها دانه انیم بود شیپ یها ماه

 درست یبرا را اش قهیسل تینها که ییبندها دست

 که کرد یم فراموش انگار گذاشت یم آنها کردن

 سرد اما سرسبز گورستان در شهیهم یبرا را مادرش

 شیها عاشقانه و عماد و گذاشته جا کتالم خاموش و

 . است دهیرس چیه به ناگهان



 صفحات در مدام را نستاگرامشیا ی صفحه بنفشه

 که ییها بسته بود شده اش جهینت و کرد یم غیتبل گرید

 پست ی اداره به چهارشنبه یروزها و کرد یم جمع

 یبندها دست که بود بنفشه نیا هم دانشگاه در! برد یم

 بست یم شیها دست به کرد یم درست او که یمختلف

 کی یدهایمروار از کالسش هم دختران یوقت بعد و

 بست یم دستش مچ دور او که یرنگارنگ و دست

 خاله دختر از فیتعر به شروع فورا آمد یم خوششان

 بود ها سال شغلش و بود هنرمند که کرد یم یالیخ ی

 ساختن و هم کنار رنگارنگ ی ها مهره دنیچ که

 ! بود گوشواره و گردنبند و بند پا و بند دست

 یم فیتعر و زد یم حرف نفس به اعتماد با یجور

 بنفشه برخالف او. گرفت یم اش خنده ایدر که کرد

 با را وقتش تمام داد یم حیترج. بود ساکت شتریب اما

 سلف در شد یم مجبور یگاه نکهیا از بگذراند بنفشه

 ها آن با بنفشه که دخترها از گرید نفر چند با دانشگاه

 نبود یراض ادیز بخورد غذا و ندیبنش بود شده یمیصم

!  یا شده زیگر آدم: "  گفت یم غرغر و اخم با بنفشه

 که حاال انگار. داد یم او به را حق دلش در او و" 

 داشت دوست بود شده کوچک شیایدن نداشت را عماد

 به راجع دخترها یها حرف! بنفشه و باشد خودش



 و گرانید لباس و پیت و دانشگاه یپسرها

 شکار گرید یپسرها و دختر انیم که ییبرخوردها

 .نداشت یتیجذاب چیه شیبرا بودند کرده

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و نود پست#

 پا با که یدیجد یایدن و بود او برعکس اما بنفشه

 شیبرا بود شده واردش دانشگاه و تهران به گذاشتن

 است یمدت بنفشه که دانست یم ایدر. بود بایز و جذاب

 است شده دوست یپرستار ارشد انیدانشجو از یکی با

 بودند فرصت دنبال به فقط دو هر که بود یمدت حاال و

 وجود با ها دارید نیا. باشند هم با را یساعت بتوانند تا

 بنفشه یها کالس البته و شهاب بودن دانشجو و شاغل

 که ییها شب عوض در اما افتاد یم اتفاق سخت یکم

 .کردند یم صحبت هم با وقت رید تا نبود فتیش شهاب

 شکل با او و بود کرده نشیبدب عماد! دیترس یم ایدر 

 یم آن سرانجام از یا عاشقانه ی رابطه هر یریگ

 در بنفشه با دیترد و یدودل با را شیها ترس. دیترس



 داشت وحشت دوستش شدن ریدلگ از گذاشت انیم

 : بود داده جواب راحت اما بنفشه

 تو یعوض عماد اون مثل همه ستین قرار که اوال-

 شهاب...  ستمین تو مثل من دوما! انیدرب آب از زرد

 خوشم ازش منم و خوبه هم تشیموقع و هیخوب پسر

 نشه ذهنمه یتو من که یاون یلیدل هر به اگه اما! ادیم

! ایدن یتو آدم همه نیا...  رمیگ ینم بغل غم یزانو

! کردن؟ ازدواج دنیرس بهش که یاول نفر با همه مگه

 با عماد! ایدر یهست یاحساس حد از شیب یول تو

 رفت و کرد ولت ینامزد سال چند از بعد تمام ینامرد

 قسم حاضرم...  یکن یم فکر بهش هنوزم تو اما... 

 نامرد و یعوض گم یم بهش نکهیا از که بخورم

 آدما یبعض! ایدر شده تموم عماد! یش یم ناراحت

 اگه انقضاشون خیتار از بعد...  دارن انقضا خیتار

 به کردن فکر! یشیم مسموم یکن فکر بهشون یبخوا

 به کردن فکر با یخوا یم یک تا! کن تموم عمادو

 !؟یکن خراب روزاتو گذشته

 خودش ای ایدر دیرس یم نجایا به شانیها حرف بار هر

 یها مهره سراغ ای کرد یم غرق شیها جزوه در را

 .رفت یم رنگارنگ و زیر



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و نود پست#

 خودش ای ایدر دیرس یم نجایا به شانیها حرف بار هر

 یها مهره سراغ ای کرد یم غرق شیها جزوه در را

 مثل که داشت دوست. رفت یم رنگارنگ و زیر

 عماد نبودن به گرید که داشت دوست! کند فکر بنفشه

 دیچرخ یم باطل محور کی حول انگار اما نکند فکر

 ها شب سکوت! دیرس یم اول ی نقطه به دوباره و

 که کرد یم فکر گونه ماریب. بود اول ی نقطه همان

 کی اگر...  ختیر ینم هم به را زیچ همه عماد اگر

 و آمد ینم لیاسماع حاج ی خانه به عقد از قبل شب

 تنها رنگ ینبات عقد ی سفره ذوق داشت مادرش یوقت

 ینم او با خودش تفاهم عدم از کرد یم را دخترش

 ینم بد قدر آن مادرش حال هم آن از بعد دیشا گفت،

 فرش یرو و بگذارد قلبش یرو را دستش که شد

 . کند سقوط لیاسماع حاج ی خانه رنگ یالک

 و شدند یم سیخ شیها چشم دیرس یم که نجایا به

 اشک متوجه بنفشه تا کرد یم پنهان بالش در را سرش



 به را خودش و بست یم را شیها چشم نشود شیها

 از یغمناک یتراژد اما شیها پلک پشت زد یم خواب

 و شد چه نکهیا و گرفت یم جان عماد با خاطراتش

 یعشق همه آن از طور چه عماد! دندیرس نجایا به چرا

 در را بخشش دیام یها هیآ مدام و زد یم دم آن از که

 وقاحت با که دیرس نجایا به کرد یم زمزمه گوشش

 از دم که را یدختر دوست یباردار مثبت تست تمام

 یایدر صورتش. دهد نشان او به زد یم او با یعاشق

 یم شد یم صادق خودش با که یکم اما شد یم اشک

. است نبوده ناگهان و باره کی عماد رفتن انگار که دید

 انگار او اما بود شده عوض رفتارش عماد اواخر آن

 خاله پسر یرفتارها شدن عوض لیدل به خواست ینم

 عشق شیپا به توانست یم تا عوض در کند فکر یپور

 مدام و کرد یم جمع را اش یبیج تو پول. بود ختهیر

 شتریب دید یم را او که بار هر و دیخر یم کادو براش

 از الشیخ خواست یم انگار رفت یم فرو آغوشش در

 . شود راحت داشتنش و بودن

 افکارش انیم از را او سرش پشت درست ینیماش بوق

 قدم یونسی دیشه ی کوچه وسط داشت. دیکش رونیب

 ینیماش تا کشاند کوچه ی هیحاش به را خودش. زد یم

 بود کرده سد را راهش مناسبش نا یرو ادهیپ با او که



 به را او که ییصدا بعد یا لحظه اما کند حرکت بتواند

 . کرد توقفش به وادار خواند یم نام

 ! یمحمد خانم-

 به نگاهش صدا صاحب از قبل و برگشت عقب به ایدر

 دید را نیمع بعد یا لحظه و افتاد رنگ یمشک نیماش

 زحمت به ایدر. کرد سالم و شد ادهیپ نیماش از که

 را یخوب حس اصال بهیغر جوان نیا دنید. زد لبخند

 آن با جوان، صورت که بار هر!کرد ینم زنده او در

 شانه باال به که ییموها و مرتب و پشت کم یها شیر

 از که یآرکوپال ی کاسه ی خاطره دید یم را کرد یم

 واژگون یپور خاله ی خانه در یجلو درست هول

 خاطره آن به حاال و شد یم زنده ذهنش در بود کرده

 عنوان به او یمعرف و عماد ینامرد به تهش که تلخ ی

 و گرفته دود دفتر آن ی خاطره د،یرس یم خاله دختر

 پس یبرا نیمع شدن یناج و پست ی گنده شکم مرد

 . بود شده سنجاق هم مدارکش گرفتن

 : گفت نیمع

 ! برسونمتون دییبفرما-

 تشکر مودب و کند حفظ را لبخندش کرد یسع ایدر

 : کرد اصرار اما نیمع. کرد



 بود یکی رمونیمس که جا هر تا...  کنم ینم تعارف-

 ! رسونمتون یم

 پشت ینیماش لحظه همان اما کرد مخالفت هم باز ایدر

 بوق یرو را دستش راننده و ستادیا نیمع نیماش سر

 عذر عالمت به راننده یبرا یدست نیمع. گذاشت

 در سمت به بعد شد سوار خودش و کرد بلند یخواه

 کرد باز شیبرا داخل از را در و شد خم شاگرد سمت

 : گفت و

 ! دییبفرما-

 نیماش سمت به نامطمئن ییها قدم با و ناچار به ایدر

 یرو را شیپا نیمع بست که را در شد سوار و رفت

 ی راننده از تشکر یبرا هم یبوق تک و گذاشت گاز

 . زد یعقب نیماش

 را آن و برد شالش به دست لیدل یب و معذب ایدر

 : دیپرس نیمع که کرد مرتب شیموها یرو

 ! خوبه؟ حالتون-

 به ینگاه با نیمع و کرد تشکر آهسته و لب ریز ایدر

 : دیپرس رنگش یا سرمه ی ساده بافت شال

 ! ن؟یرفت ینم که دانشگاه-



 : داد جواب بود رهیخ جلو به که طور همان ایدر

 ...  ندارم کالس امروز!  نه-

 : دیپرس نیمع و شدند یاصل ابانیخ وارد

 ! برم؟ سمت کدوم از-

 : کرد مخالفت فورا و برگشت سمتش به بار نیا ایدر

 رو خودتون ریمس شما...  شم ینم شما مزاحم ممنون-

 . شم یم ادهیپ قرمز چراغ از بعد من...  دیبر

 :کرد نگاهش اخم با نیمع

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 وشش نود پست#

 : کرد نگاهش اخم با نیمع

 ! ن؟یکن یم تعارف-

 : گفت را راستش ایدر

 چراغ از بعد...  پست ی اداره برم خواام یم...  نه-

 .شم یم ادهیپ قرمز



 چراغ پشت.  نگفت یزیچ و داد تکان یسر نیمع

 یباال که یهشتاد صدو عدد به ایدر و ماندند قرمز

 را آهش زحمت به و کرد نگاه بود شده حک چراغ

 ینیماش یفضا در ماندن تنها هیثان هشتاد صدو. خورد

 بود شده پر جوان پسر خنک و تلخ عطر یبو با که

 . بود سخت شیبرا

 و داد هیتک یصندل یپشت به آسوده یالیخ با اما نیمع

 :دیپرس و برگشت ایدر سمت به بعد یا لحظه

 ! ن؟یکرد دایپ کار یراست-

 نیمع به و برداشت کنار ی شهیش از را نگاهش ایدر

 : داد جواب و کرد یکوتاه نگاه

 ! نه-

 : داد ادامه بعد و کرد مکث یا لحظه

 . نگشتم کار دنبال گهید البته-

 : داد ادامه و زد یتلخ لبخند

 . کنم اعتماد ها یآگه به ندارم جرات گهید-

 مکث یا لحظه از بعد نیمع و انداخت نییپا را سرش

 : گفت



 و در یب و امن نا قدر نیا مطمئنا جا همه که البته-

 یب یلیخ هم شما نیکن قبول...  خب اما ستین کریپ

 . نیزد آب به گدار

 : داد جواب آهسته و کوتاه ایدر

 ! دارم قبول-

 که بافت یم استدالل اش گرفته مرگ ذهن لحظه همان

 او! بود؟ زده آب به گدار یب هم عماد با یعاشق در ایآ

 انگشتر او و بود یپور خاله پسر! نبود بهیغر که

 رز یها گل از پر یسبد با. داشت دست در را نشانش

 بود گفته گوشش در! بود آمده شیخواستگار به قرمز

 تیمحرم ی غهیص نشانیب! عشقه ی نشانه قرمز رز

 دوام یبرا او به یپور خاله یحت! بود شده خوانده

! بود کرده زنانه یها حتینص نشانیب محبت و عشق

 بود شده هم باز اش جهینت اما بود نزده آب به گدار یب

 ! عماد انتیخ و ماندنش تنها

 نیماش ی راننده! آمد در یعقب یها نیماش بوق یصدا

 از و بود رنگ ییآلبالو یشش و ستیدو که ییجلو

 از شال افتادن خاطر به بلوندش یموها هم جا همان

 را نشیماش و شده هول بود مشخص شیها شانه یرو

 از و شدند رد نیمع کنار از ینفر چند. کرد خاموش



 کنار از نیمع چرا دینفهم ایدر و کردند عبور چراغ

 به تعلل سرش پشت قدر آن و نگذشت شش و ستیدو

 یحت بار نیا و شد قرمز دوباره چراغ تا داد خرج

 صالح به ابانیخ افسر و نداد نشان هم را هشتاد صدو

 یها نیماش یبرا را راه نامعلوم یقیدقا تا خودش دید

 .داشت نگه باز مقابل طرف

 

 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و نود پست#

 : گفت نیمع 

 ! ن؟یشد منصرف ای نیکن کار نیدار دوست هنوزم-

 نیمع به و برداشت قرمز چراغ از را نگاهش ایدر

 : دیپرس یدودل با و کرد نگاه

 ! مگه؟ طور چه-

 سوء البته...  گرده یم یمنش دنبال دوستام از یکی-

 نیا مطمئنا و نییدانشجو شما که دونم یم نشه تفاهم

 که خاطر نیا به فقط...  کنه تونیراض که ستین یکار



 هفته در روز دو فقط البته و هیاعتماد مورد آدم دوستم

 امروز دم، یم شنهادیپ بهتون دارم داره ازین نفر هی به

 لیتحو مستاجر از رو نییپا ی طبقه بودم اومده که

 . افتادم شما ادی رمیبگ

 کرده باز راه شیشانیپ یرو که را لختش یموها ایدر

 : گفت و کرد تیهدا شال داخل به بود

 نیدار لطف شما...  نینزن حرفو نیا کنم یم خواهش-

 ییروزها چه...  دارم کالس من خب که نیا فقط... 

 ! هست؟ یچ کارشون اصال! دارن؟ کار

 و گذاشت گاز یرو را شیپا نیمع و شد سبز چراغ

 : گفت

 خاطرم االن رو روزش راستش...  داره وکالت دفتر-

 ...  ستین

 ساختمان دنید با جلوتر یکم و کرد رد را قرمز چراغ

 و کرد متوقف ابانیخ کنار را نیماش پست ی اداره

 : گفت

 . بدم اطالع بهتون و بپرسم ازش تونم یم-

 : گفت و کرد مرتب را شالش هم باز ایدر

 . نیکن یم لطف-



 شلوارش بیج از را لشیموبا بعد و زد لبخند نیمع

 : گفت و دیکش رونیب

 رو خبرش بعدا من تا نیبگ لطفا رو تون شماره-

 . بدم بهتون

 مکث یا هیثان از بعد و داد فرو را دهانش آب ایدر

 ی اداره ساختمان به ینگاه با و گفت را اش شماره

 : گفت پست

 . نیرسوند نجایا تا منو که ممنون-

 : گفت نیمع که رفت رهیدستگ سمت به دستش

 . نیباش داشته رو ام شماره که انداختم سیم-

 : داد ادامه بار طنتیش یلحن با بعد

 جوب بینص ام شماره و تیزیو کارت که شیپ بار-

 ! شد ابونیخ کنار آب

 دندان به را لبش زده خجالت و گرفت گر ناگهان ایدر

 سمت به گلگون ییها گونه با و کرد باز را در. دیگز

 : گفت و برگشت نیمع

 .  نگهدار خدا-



 گام با ایدر و کرد راهش ی بدرقه را یسالمت به نیمع

 پست ی اداره به که ییها پله سمت به شتاب پر ییها

 . کرد حرکت شد یم وصل

                                                  ********* 

 بعد و دیکش ایدر شیآرا لوازم فیک به یسرک بنفشه

 : گفت و دیکش درهم را شیابروها

 ! ؟یندار یسرخاب لب رژ هی یعنی! اه-

 و کرد مرتب شیموها یرو را رنگش یسرخاب شال

 : گفت و دیمال هم به را شیها لب

 . ستین بد نمیا البته-

 و خرت انیم از و رفت یوارید کمد سمت به ایدر

 را یرنگ یسرخاب"  یمودا"  لب رژ شیها پرت

 : گفت و گرفت بنفشه سمت به را آن و آورد رونیب

 ! ایب-

 و کرد باز را درش و گرفت را لب رژ دیترد با بنفشه

 شیها چشم رژ ی زنده و یسرخاب رنگ دنید با

 ریتصو به و دیکش شیها لب یرو را آن. دیدرخش

 : گفت بعد و زد لبخند نهیآ در خودش

 ! ؟یکرد مشیقا چرا حاال! سیخس-



 : گفت جواب یجا به و زد یجان یب لبخند ایدر

 ! یشد خوشگل یلیخ-

 ایدر سمت به و نگرفت را سوالش یپ هم بنفشه

 : گفت و برگشت

 ! شدم؟ خوب ییخدا-

 لب رژ و میمال شیآرا با که دوستش به ینگاه ایدر

 بود شده شهیهم از باتریز اش چهره براقش و زنده

 : گفت و انداخت

 . یخوبتر خوبم از-

 هم را کوچکش فیک و دیخند تیرضا با بنفشه

 رنگ با درخشانش یها دانه که یبند دست و برداشت

 مچش دور را بود ایدر دست کار و بود ست شالش

 هوا در ییجا ایدر ی گونه یجا به و شد خم و انداخت

 : گفت و دیبوس را

 . رفتم من-

 : دیپرس ینگران با ایدر

 !بگم؟ یچ زد زنگ مامانت اگه یراست-

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و نود پست#

 : داد جواب رفت یم در سمت به که طور همان بنفشه

 به بزنه زنگ بخواد...  میدار کالس امروز گفتم-

 . زنه یم لمیموبا

 یبرا را در که طور همان و داد تکان یسر ایدر

 : گفت داشت یم نگه باز بنفشه

 ! باش خودت مواظب-

 : کرد یلودگ و دیخند بنفشه

 ! کافه میبر میخوا یم فقط خدا به-

 : زد غر و کرد یظاهر یاخم ایدر

 . یشد پرو یلیخ یتازگ...  شو گم برو-

 که یچرم یها بوت مین و دیخند خوش یحال با بنفشه

 در و کرد یخداحافظ و دیپوش را بود دهیخر یتازگ به

 . شد دیناپد پله راه خم

 سمت به. برگشت خانه داخل و بست را در ایدر

 یبرا تا گذاشت اجاق یرو را یکتر و رفت آشپزخانه



 خودش سر تا برگشت اتاق به بعد کند دم یچا خودش

 رژ به نگاهش که کند گرم درخشانش یها مهره با را

 دنید ی عجله قدر آن بنفشه که یرنگ یسرخاب لب

 را درش بود کرده فراموش یحت که داشت را شهاب

 به را آن اریاخت یب و برداشت را لب رژ. افتاد ببندد،

 شیها لب یوقت بعد یا لحظه. برد شیها لب سمت

. کرد رها سر رهیگ بند از را شیموها شد یسرخاب

. شدند ریسراز شیها شانه یرو لختش و صاف یموها

 با نهیآ انداخت نهیآ درون دختر ریتصو به ینگاه

 عماد ادی هم باز. زد یم ادیفر را شییبایز تمام صداقت

 .افتاد

 عماد بود شده شانیها عاشقانه پاتوق رامسر معلم بلوار

 رونیب را یکوچک ی جعبه و کرده کتش بیج در دست

 ی جعبه ایدر. بود داده ایدر دست به را آن و آورده

. بود آورده رونیب را لب رژ و کرد باز را کوچک

 چشم رژ ی زنده و تند رنگ بود کرده باز که را درش

 حلقه اش شانه دور را دستش عماد. بود زده را شیها

 : بود گفته گوشش کنار و کرده

 . خوشگلم بزن نویا شهیهم! ادیم بهت یلیخ یرنگ نیا-



 سوار. بود گفته یظیغل"  چشم"  و دهیخند ناز با ایدر

 و گرفته دستش از را رژ عماد بودند شده که نیماش

 در را او بعد و دهیکش ایدر یها لب به را آن خودش

 بود فشرده اش نهیس انیم را او قدر آن و دهیکش آغوش

 حاج ی خانه مقابل یوقت. بود آمده بند نفسش که

 نهیآ در شود ادهیپ بود خواسته و دهیرس لیاسماع

 با بود خواسته و کرده تماشا را خودش کوچکش

 اثر اما کند کمرنگ را رژ رنگ پر رد یکاغذ دستمال

 نمانده یباق شیها لب یرو بر شتریب رژ از یمحو

 !بود
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 یمرند مرجان#

 نه و نود پست#

 چند با ایدر و آورد هجوم شیها پلک پشت تا اشک

 بهتر را خودش حال کرد یسع یپ در یپ و قیعم نفس

 شیها لب به محکم و برداشت را یکاغذ دستمال. کند

 !بار چند بار کی نه دیکش



 انگار که کرد پاک را رژ خشونت با و محکم قدر آن 

 از هم را عماد روز آن داغ یها بوسه رد خواست یم

 ! ببرد نیب

 گرفت خون یشور طعم دهانش و برداشت ترک لبش

 . دیکش شیها لب سر از دست تا

 کنار یکم را پرده و رفت پنجره سمت به حوصله یب

 قرار زد لبخند اریاخت یب. دیبار یم نم نم باران. دیکش

 عاشقانه حتما وقت یب باران نیا با حاال شهاب و بنفشه

 .شد یم یسپر تر

 عطر به شد، دهیکش کتالم به امان یب ذهنش دوباره 

 که یخوش یبو به...  پرتقال و نارنج یها درخت

 بار نیا شیها پلک پشت. دیبخش یم نیزم به باران

 گره سرش دور را اش یروسر که دید یم را مادرش

 و کرد یم هیگال آسمان ی ناخوانده مهمان از و زد یم

 اطیح داخل رخت بند یرو تازه که را ییها لباس

 . آورد یم داخل به بود کرده زانیآو

 از را اش اجازه اصرار با که دید یم را یپور خاله

 یمطهر ابانیخ یراه او با تا گرفت یم مادرش

 را اش یاطیخ بود یسال چند یفالحت خانم که رامسر

 و کت ایدر ی قهیسل با بلکه تا شود بود برده جا آن



 یم ایدر. بدوزد شوهرش لیفام یعروس یبرا دامن

 یم عماد به رو یپور خاله یاطیخ مقابل اما رفت

 : گفت

 دنبال نیایب گهید ساعت هی و نیبزن هم با یدور هی-

 ! من

 هم با یوقت! گاهش یب و گاه یها باران و بود شمال

 مهمان باران قطرات و زدند یم قدم ایدر کنار

 یها شانه یرو را کاپشنش عماد شد یم صورتشان

 یم سرش یرو هم را کالهش و انداخت یم ایدر

 نشاند یم یسنگ تخته یرو را او اصرار با بعد. دیکش

 آمد یم مسخره ایدر نظر به که ظاهر و پیت آن با و

 : گفت یم و گرفت یم عکس ازش

 . افته یم خونم یایدر که تهران یبرا-

 و دیلرز یم هم او دل و شد ینم! نلرزد؟ دلش شد یم

 یم گرم جانش تمام هوا یسرما و باران به توجه یب

 . شد

 دهیکش رونیب افکارش انیم از لشیموبا زنگ یصدا با

 سمت به و برگرداند اولش یجا به را پرده. شد

 رها را آن الیخ یب! بود آشنا نا شماره رفت لشیموبا

 شده بلند یکتر یصدا و سر که آشپزخانه به و کرد



 آب ماگش داخل و کرد خاموش را یکتر. رفت بود،

. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا دوباره که ختیر جوش

 را رنگ سبز کونیآ یدل دو با بود شماره همان هم باز

 : چسباند گوشش به را یگوش و کرد لمس

 ! بله؟-

 ! سالم-

 که گفت سالم یبگیغر با بعد و کرد مکث یا لحظه

 : دیچییپ گوشش در بعد یا لحظه جوان پسر یصدا

 ! خانوم؟ ایدر نیهست خوب-

 شهر نیا در که بود نفر کی. شناخت را او فورا

 از و داشت را اش شماره کریپ و در یب و درندشت

 . کرد یم خطاب کوچکش اسم به را او هم یگاه قضا

 شیها لب زبان نوک با سوختند یم هم هنوز شیها لب

 : داد جواب و کرد تر را

 اوردمتونین جا به دیببخش! ن؟یخوب شما! ممنون یلیخ-

 .  فیشر یآقا

 : دیچیپ گوشش در نیمع خندان یصدا

 شماره بازم که بودم مطمئن بایتقر...  کنم یم خواهش-

 . نینکرد ویس رو ام



 کوچه در او چشمان یجلو که یکارت یادآوری با ایدر

 نیمع. دیگز دندان به را لبش زده خجالت بود کرده رها

 ادامه فورا و بماند هوا و حال آن در ادیز نگذاشت اما

 : داد

 صبح که یموضوع همون بابت شدم مزاحمتون-

 راستش....  کردم صحبت دوستم با...  گفتم خدمتتون

 یروزها شب، هشت تا صبح نه از ها شنبه پنج گفت

 ازین یمنش به شب هشت تا سه ساعت از هم دوشنبه

 ای ادیم در جور شما با برنامش دونم ینم حاال! داره

 ...  نیندار کالس ایگو که رو ها دوشنبه! نه؟

 نیا نیمع و گفت را نیهم. نداشت هم را ها شنبه پنج

 : زد حرف تر راحت بار

 یم...  یدون یم صالح خودت که طور هر بازم حاال-

 ای...  کن صحبت باهاش برو یحضور بار هی یخوا

 که جور هر کن صحبت باهاش بدم رو اش شماره

 . یراحت خودت

 : دیپرس بعد و کرد فکر یکم ایدر

 ! کجاست؟ کارشون دفتر دیببخش-

 !هیصادق دوم فلکه-



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 صد پست#

 تهران از یادیز یجا هنوز یوقت بود احمقانه سوالش

 : آمد کمکش به که دیفهم انگار نیمع. نبود بلد را

 ینم تیاذ آمد و رفت نظر از...  ستین بد رشیمس-

 اطالع من به رو جهینت و بکن فکراتو یخوا یم. یش

 نکردم صحبت باهاش حقوق به راجع من البته...  بده

 ... 

 : گفت و دیکش یقیعم نفس

 . نیبود فکرم به که ممنون بازم! باشه-

 شنبه پنج من یبود یاک اگه نیبب...  کنم یم خواهش-

 خودتم تا میبر هم با ایب...  ششیپ برم خوام یم صبح

 . یکن صحبت باهاش یحضور

 : کرد مخالفت فورا ایدر

 . شم ینم شما مزاحم...  نه نه-

 : داد را جوابش راحت نیمع



 ام خونه.  ستمین تعارف اهل من...  یستین مزاحم-

 . دنبالت امیب تونم یم شماست کینزد

 خودم نیبفرست برام رو آدرس دیکن لطف...  یمرس نه-

 !خوبه؟ باشم اونجا یساعت چه نکهیا فقط...  رمیم

 : نکرد اصرار گرید نیمع

 . باش اونجا ده....  یراحت جور هر-

 . ممنون بازم! حتما باشه-

 ! خوب دختر یکن یم تشکر که نکردم یمهم کار-

 یب هم باز و کرد زده خجالت را ایدر شیخودمان لحن

 و نداشت یخوب حس. دیگز دندان به را لبش اریاخت

 : گفت نیمع. شد سکوتش باعث هم نیهم

 دوستتم به سالم...  دمیشن رو صدات شدم خوشحال-

 ! خداحافظ...  برسون

 با بعد و کرد قطع را تماس و گفت خداحافظ آهسته

 داخل و برداشت را بگ یت. رفت آشپزخانه به یسست

 مزه خورد را شیچا از یکم. کرد نییپا و باال ماگش

 یچا یطعم یب به هم هنوز! انگار داد یم مار زهر ی

 استفاده ها آن از یراحت یبرا بنفشه که یا سهیک یها

 یچا خوش عطر دلش. بود نکرده عادت کرد، یم



 ریسراز نکیس داخل را یچا. خواست یم را جانیاله

 لشیوسا و برگشت هال به. زد را خوردنش دیق و کرد

 مهره دنیچ سرگرم هم باز و کرد پهن نیزم کف را

 صاحبش و سر یب ذهن تا شد رنگارنگ و زیر یها

 کمتر و ردیبگ آرام یکم درخشان یها دانه آن انیم هم

 گذشته کالم کی در و مادرش عماد، کتالم، رامسر، به

 تا بود کرده باز دهان رحم یب ییاژدها مثل که یا

 . کند فکر ببرد، غمای به را امروزش آرامش

                                             **** 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و صد پست#

 اصرار با. داشت اضطراب ایدر. دیرس زود شنبه پنج

 دنیپوش سرگرم بعد و خورد ریپن و نان یا لقمه بنفشه

 سرمه کتان ی زهییپا یمانتو. شد اش ساده یها لباس

 را شیموها و کرد تن به نیج شلوار با را رنگش یا

 اش مقنعه یکم شهیهم مثل و کرد پنهان مقنعه داخل هم

 باز راه شیشانیپ یرو لختش یموها و دیکش عقب را

 . کرد



 : گفت خنده با بنفشه

 ! ایمنش تا یشد معلما خاتم هیشب شتریب-

 : گفت و کرد نگاه بنفشه یها خنده به نگران ایدر

 ! ؟ شدم بد-

 : گفت و کرد جمع را اش خنده بنفشه

 کم هی...  یشد ها یا مدرسه بچه هیشب یول! نه-

 ! بهتره یکن شیآرا

 باز را ششیآرا لوازم کوچک فیک. کرد قبول ایدر

 یها مژه. دیکش شیها پلک پشت یکیبار خط و کرد

 رژ بعد و کرد تر فرم خوش ملیر با را دارش حالت

 در. دیکش شیها لب یرو را رنگش یکالباس کمرنگ

 یم گل یبو که را اش یشگیهم عطر از یکم آخر

 عجله با ساعت به ینگاه با و دیپاش اش مقنعه به داد،

 : گفت و رفت در سمت به

 ! رفتم من بنفشه-

 بدرقه هم در دم تا و فرستاد بوس شیبرا هوا در بنفشه

 اش یمشک اسپرت یها کفش داشت که ایدر. کرد اش

 : کرد سفارش بنفشه دیپوش یم را



 نیبب! یبزن حرف باهاش حقوق به راجع نره ادتی-

 . نده جواب عجله با...  ششیپ یبر داره ارزش اصال

 ها پله سمت به و گفت خداحافظ و داد تکان یسر ایدر

 : گفت بنفشه هم باز که رفت

 ! نشه سردت! یدیپوش یم پالتو کاش-

 نباش نگران...  شمیم خفه مترو یتو! بابا نه-

 . خداحافظ

 آجر ینما با یساختمان مقابل بعد ساعت کی از کمتر

 شده چاپ شیرو که ییتابلو به و بود ستادهیا یسانت سه

 کی هیپا لیوک...  یآباد رستم نیام: " بود شده

 . بود دوخته چشم"  یدادگستر

. نشست صورتش یرو آسمان از یا قطره لحظه همان

 شکر را خدا فشرد یم را زنگ که طور همان ایدر

 با نکهیا فکر. است نشده شروع زودتر باران که کرد

 نیمع دوست دفتر به پا چکان آب و آشفته ییرو و سر

 . کرد یم شیعصب بگذارد

 در بعد و دیشن را یمرد دییبفرما یصدا بعد یا لحظه

 به یدست و گفت... " ا بسم. "  شد باز یفیخف کیت با

 اول ی طبقه به که را ییها پله بعد و دیکش اش مقنعه

 به یکوتاه ی ضربه. گذاشت سر پشت شد یم وصل



 نکهیا از قبل. شد وارد بعد و زد واحد باز مهین در

 مضطرب. افتاد نیمع به نگاهش ندیبب را نیمع دوست

. افتاد یآباد رستم نیام به چشمش بعد و گفت سالم

 : داد را جوابش یآباد رستم از زودتر نیمع

  خوبه؟ حالتون سالم-

 : گفت و برگشت یآباد رستم سمت به بعد و

 . ندهیآ پرستار...  یمحمد خانم شونمیا! جان نیام-

 : گفت و گذاشت جلوتر یقدم یآباد رستم

 ! خوبه؟ حالتون خانم سالم-

 به یاجمال ینگاه هم حال همان در و کرد تشکر ایدر

 بزرگتر نیمع از یسال چند انگار که مقابلش جوان مرد

 با یا پارچه شلوار و بود یرسم پشیت. انداخت بود

 یموها یپشت کم. بود دهیپوش کرم ی مردانه راهنیپ

. داد یم نشانش تر افتاده جا یکم هم یشانیپ یرو

 : گفت و کرد یچرم مبل به یا اشاره

 ! دییبفرما کنم یم خواهش-

 که اش حلقه برق به ایدر نگاه کرد بلند که را دستش

 احساس اریاخت یب و افتاد بود دیسف و ساده ینگیر

 : گفت نیمع کرد یشتریب آرامش



 ! ؟یندار یکار...  رفتم گهید من جان نیام-

 : گفت نیام

 . میباش هم با ناهار بمون-

 : کرد اضافه خنده با و

 . کرده درست کوفته الیع-

 : گفت و زد اش شانه به یدست. دیخند هم نیمع

 . بزرگه هم ما یخدا! جان نوش-

 یخداحافظ دو هر با نیمع بعد و دیخند دل ته از نیام

 که طور همان نیام. گذاشت تنها هم با را ها آن و کرد

 اشاره ایدر به دوباره نشست یم ها مبل از یکی یرو

 : گفت و کرد

 ! یمحمد خانم دییبفرما-

 نشست مبل یرو معذب و زد یجور و جمع لبخند ایدر

 : شود بلند خواست دوباره نیام. درآمد چرم یصدا و

 !نسکافه؟ ای یچا...  کنم ییرایپذ ازتون رفت ادمی-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 دو و صد پست#

 : کرد مخالفت فور ایدر

...  ندارم یزیچ به لیم من...  یآباد رستم یآقا نه-

 . دینکش زحمت کنم یم خواهش

 : گفت و کرد کینزد هم به را شیابروها نیام

 ! ن؟یمطمئن-

 : داد جواب قاطع ایدر

 . ممنونم یلیخ...  بله-

 : گفت و داد هیتک مبل یپشت به دوباره نیام

 . خودمون صحبت سر میبر پس...  خوب اریبس-

 تا هم نیام و گفت خداحافظ ایدر بعد ساعت مین حدود

 : گفت و کرد اش بدرقه در دم

 . یمحمد خانم منتظرتونم سه ساعت دوشنبه پس-

 قطرات شد ابانیخ وارد یوقت. گفت چشم لبخند با ایدر

 با اما ایدر.  شدند صورتش مهمان وقفه یب و تند باران

 کم که یاستقالل. زد یم لبخند اریاخت یب آسوده یالیخ

 را شیها قدم. بود دلچسب شیبرا آورد یم دست به کم

 برساند مترو ستگاهیا به را خودش زودتر تا کرد تند



 اریاخت یب. کرد متوقفش ینیماش بوق یصدا که

 :شد قالب جوان یپسر نگاه در نگاهش و برگشت

 ! خوشگله میباش خدمت در-

 پسر اما کرد حرکت دوباره و دیکش درهم ابرو ایدر

 آهسته و یپشت الک هم سوار شش و ستیدو جوان

 ایدر و بافت یم مزخرف و داشت یبرم قدم کنارش

 شد باعث یا وقفه یب و ممتد بوق. کرد یم یعصب را

 پنجره از را دستش. ستدیبا شش و ستیدو ی راننده

 : گفت و آورد رونیب

 ! خبرته؟ چه-

 با را شیها گام داشت یسع که را ایدر ییآشنا یصدا

 : کرد متوقف بردارد یشتریب چه هر شتاب

 . نشدم ادهیپ تا کارت رد برو-

 گشت! ؟یکن یغلط چه یخوا یم یش ادهیپ مثال-

 ! مگه؟ یارشاد

 نشیماش از که دید را نیمع و برگشت عقب به ایدر

 شد باز که شش و ستیدو در دنید با ایدر. شد ادهیپ

 جوان پسر. دیدو نیمع نیماش سمت به تعلل بدون

 سوار بعد و کرد مکث یا لحظه و دید را او حرکت



 و گذاشت گاز یرو را شیپا و شد خودش نیماش

 اش نهیس یرو را دستش مضطرب ایدر. کرد حرکت

 : گفت اریاخت یب و گذاشت

 . دارم وحشت دعوا از من-

 بار نیا. دیکاو را صورتش کوتاه یا لحظه نیمع

. داشت یمیمال و محو شیآرا شیپ دفعات برخالف

 و انداخته گل جانیه ای سرما از هم شیها گونه

 : گفت آهسته بود کرده باترشیز

 . ستمین دعوا اهل من! نترس-

 : گفت و برداشت را نگاهش بعد

 . شو سوار-

 سمت در سمت به نیمع که کند مخالفتت خواست ایدر

 : گفت و کرد باز شیبرا را آن و رفت شاگرد

 !؟یکن یم تعارف قدر نیا شهیهم...  نیبش ایب-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و صد پست#



 ! ؟یکن یم تعارف قدر نیا شهیهم...  نیبش ایب-

. شد سوار تعلل یکم با و دیگز دندان به را لبش ایدر

. شد سوار خودش بعد و بست سرش پشت را در نیمع

 ایدر یمانتو. کرد حرکت و گذاشت گاز یرو را شیپا

 متوجه نکهیا بدون ایدر و بود سردش و شده سیخ یکم

 یوقت بعد یا لحظه. بود کرده جمع را خودش باشد

 هم بعد و برد ها دکمه از یکی سمت به را دستش نیمع

 شد زده خجالت قدر آن کرد میتنظ سمتش به را چهیدر

 کرده نفوذ جانش به که ییسرما تمام و گرفت گر که

 گفت یجان کم و لب ریز"  یمرس. " رفت نیب از بود

 بود بسته دستش مچ دور که یبند دست با هم بعد و

 : دیپرس نیمع. کرد یباز

 ! ؟یدیرس کجا به یآباد رستم با-

 ! کار سر امیب دوشنبه از شد قرار-

 : گفت و کرد نگاه نیمع به و کرد بلند را سرش

 ! نیکرد یمعرف منو که ممنون بازم-

 : گفت بعد و زد دوستانه و گرم یلبخند شیرو به نیمع

 فارغ که شهیم یسال چند...  پدرمه دوست پسر-

 یم کار استادامون از یکی با االن تا...  شده لیالتحص



! هیخوب پسر. باشه مستقل گرفته میتصم گهید...  کرد

 بهش و شناختمش ینم اگه...  شناسمش یم هاست سال

 . کردم ینم تیمعرف وقت چیه نبودم مطمئن

 : داد ادامه و زد یلبخند بعد

 . شده بزرگ مادر پدر ی سفره سر مامانم قول به-

 بندش دست با و انداخت نییپا را سرش دوباره ایدر

 هم عماد! بود پا به غوغا دوباره سرش در. کرد یباز

 یپور خاله نه! بود شد بزرگ مادر و پدر ی سفره سر

 از کار انتیخ عماد چرا! شوهرش نه و بود یبد زن

 ! بود؟ درآمده آب

! بود خودش مقصر دیشا زد شین شیگلو به یبد بغض

! دارد نگه را نامزدش نتوانست که بود او ریتقص دیشا

 نیا به ها عاشقانه آن تمام انیپا که بود او ریتقص دیشا

 . بود شده وصل ییتنها و کدر یروزها

 : آمد رونیب افکارش از نیمع یصدا با

 ! خانم ایدر-

 شیها چشم یرو نیمع نگاه یوقت و کرد بلند را سرش

 هدف یب و دوخت رونیب به را نگاهش فورا ماند ثابت

 : گفت نیمع که دیکش شیموها به هم یدست



 ! ؟یشد ناراحت-

 : گفت و داد تکان یسر ایدر

 ! نه-

 : کرد اضافه بعد و

 . نیکن ادهیپ مترو ستگاهیا یجلو منو لطفا-

 مترو ستگاهیا مقابل بعد یکم و گفت باشه نیمع

 ادهیپ از قبل آخر ی لحظه. کرد متوقف را نشیماش

 : گفت ایدر نیماش از شدن

 که ییها محبت دونم ینم...  فیشر یآقا ممنون بازم-

 . کنم جبران یجور چه رو نیکرد من به

 : گفت مکث بدون و لبخند با نیمع

 یدار جبران به اصرار یلیخ اگه اما نکردم یکار-

 ! بده ینیریش یگرفت که رو حقوقت نیاول

 بار نیا و گرفت ضرب فرمان یرو چپش دست با بعد

 : داد ادامه خنده با

 . میش یم حساب یب یجور نیا-

 : گفت و زد یجان کم لبخند زده خجالت ایدر

 ! چشم-



 کمتر تا دیدو مترو ستگاهیا سمت به و گفت خداحافظ

 . شود سیخ

                                           ******** 

 نه فصل

 دوخته چشم یآناتوم سواالت به جیگ یها انسان مثل

 اش عالقه مورد درس یآناتوم که انگار نه انگار. بود

 که کرد یم نگاه را سواالت یجیگ با یجور. بود

 هر و بوده یرحمت استاد کالس یسوگل انگار نه انگار

 یم"  ا سن ل"  کتاب سراغ به داد یم درس استاد که بار

 اما حاال. خواند یم کامل را شده سیتدر مبحث و رفت

 یباال. نداشت خاطر به را یزیچ چیه و بود جیگ جیگ

 سواالت به چندم بار یبرا و نوشت را اسمش صفحه

 یم یولگرد صاحب و سر یب اما ذهنش. کرد نگاه

 ! کرد

 یحت بود؛ کرده هیگر و مانده داریب را قبل شب تمام

 قدر آن. بود نکرده ظاهر حفظ هم بنفشه یجلو گرید

 شیخوددار تمام با عاقبت هم بنفشه که بود کرده هیگر

 هر هم بعد. بود ختهیر اشک شیپا به پا و بود نشسته

 .بود داده نسبت عماد به بود درآمده دهانش از چه

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و صد پست#

 شوهرش و یپور خاله که بود دهیشن مادرش از بنفشه

 به عماد ی عالقه موررد دختر از یخواستگار یبرا

 ایدر یدهایام تمام تا بود یکاف نیهم. اند آمده تهران

 درازش و دور یآرزوها آن تمام عماد، برگشت یبرا

 یم را نازش گردد، یبرم یروز عماد باالخره که

 قدر آن بار نیا شیها یمهر یب تمام جبران به و خرد

 یایدر همان دوباره ایدر که زدیر یم شیپا به عشق

. شود آوار سرش بر شود، گذشته مهربان و عاشق

 گرید نیسهمگ و سخت آوار نیا ریز کرد یم حس

 کی کرد یم حس. ندارد هم را دنیکش نفس ینا یحت

 بار نیا و دهد یم دست از را عماد دارد هم گرید بار

 چیه یجا گرید بار نیا! اول بار از تر سخت و بدتر

 . نبود برگشت یبرا یدواریام

 که آرزو یمشت و ماند یم او و کرد یم ازدواج عماد

 و سخت یطوفان گرفتار ینوبرانگ فصل در درست

 . شدند یم نیسهمگ



 استاد کرد ینیسنگ سرش یرو یرحمت استاد ی هیسا

 : گفت و انداخت ایدر دیسف ی برگه به یبار تاسف نگاه

 ! دارم توقع یلیخ شما از من! خوبه؟ حالت دخترم-

 :گفت و کرد استفاده فرصت از پسرها از یکی

 هم یمحمد خانم که سخته سواالتون قدر نیا! استاد-

 . کرده کپ

 دانشجو پسر آن یپران مزه به توجه یب یرحمت استاد

 : گفت و انداخت ایدر به ینگاه

 ! ؟یمحمد یخوب-

 : گفت صادقانه ایدر

 ! متاسفانه نه-

 : گفت پدرانه استاد

 . برگرد زود و بزن صورتت و سر به یآب هی برو-

 وارد. رفت رونیب کالس از و شد بلند یسخت به ایدر

 را صورتش ماه بهمن یموذ و سخت باد و شد اطیح

 انگار اما دیکش قیعم نفس چند. انداخت گزگز به

 دنیکش نفس و کرد یم ینیسنگ اش نهیس یرو یزیچ

 رفت کن سرد آب سمت به. کرد یم سخت شیبرا را

 را آن و ختیر آب یکم مصرف بار کی وانیل در و



 یخال ی معده و بود خی آب،. کرد ریسراز حلقش به

 . افتاد سوزش به اش

 استاد از. برگشت کالس به و شد ساختمان وارد دوباره

 خودش یصندل یرو و کرد یخواه عذر یرحمت

 اش رهیخ ینگران با که بنفشه یبرا یسر و نشست

 و دوخت چشم سواالت به دوباره. داد تکان بود شده

 امان یب یاهویه به توجه یب کرد یسع بار نیا

 یحال چه در عماد حاال نکهیا به توجه یب مغزش،

 یم چه برد، یم یگل چه یخواستگار یبرا است،

 چه دارد، جانیه قدر چه زند، یم یعطر چه پوشد،

 سواالت یرو گر،ید سوال هزار و خرد یم ینیریش

 . کند تمرکز

 دانست یم ایدر کرد اعالم را جلسه انیپا استاد یوقت

 ترم انیپا در و امروز قطعا را عمرش امتحان نیبدتر

 !است داده اول

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و صد پست#



 از کرخت و نیسنگ و سست که بود مین و شش ساعت

 هاله دنید با و رفت نهیآ سمت به. شد بلند تخت یرو

 اش حوله. کرد وحشت سرخش یها چشم دور اهیس ی

 نشود، داریب خواب از بنفشه که یجور و برداشت را

 کرد باز را آب ریش. شد حمام وارد نیپاورچ نیپاورچ

 امشب نکهیا یادآوری با دوباره و ستادیا دوش ریز و

 یم حاال که اش عالقه مورد دختر و عماد ینامزد

 صورتش و دیترک بغضش است دارد، نام طال دانست

 . شد اشک یایدر

 داشتنش به ایدر یروز که یعشق تمام بعد به حاال از

 نیریش عطر آن با آغوشش. شد یم طال سهم دیبال یم

 تن مهمان شیها نوازش. شد یم طال سهم خاص و

 نشانه را طال صورت و سر شیها بوسه. شد یم طال

 گرید یزن آغوش انیم را وصال شراب و گرفت یم

 ! کرد یم نوش

 شراب از تر قبل یلیخ یپور خاله پسر که آمد ادشی

 که بود مست! بود شده مست و دهینوش طال وجود جام

 هم از نشان که را یشیآزما جواب حیوق طور آن

! داد یم نشان او به را بود گرید یدختر با شیخواب

 رونیب هقش هق یصدا تا دیگز دندان به محکم را لبش

 زمان هر از تر زنده عماد یصدا هم باز و نرود



 ما نیب: "  بود گفته. گرفت شور سرش در یگرید

 در رحمانه یب و حیوق و بود گفته! "  فتادهین یاتفاق

 شازده قول به که انگار نه! بود زده زل صورتش

 تنش که انگار نه! بود کرده خودش یاهل را او کوچولو

 انگار نه! بود کرده آشنا خودش ی مردانه آغوش با را

 در یها پچ پچ با شیها بوسه و ها نوازش با که

 هم با یروزها و ندهیآ از که یدیام همه آن با گوشش،

 یایرو تا را او یحت و کرده میترس شیبرا بودنشان

 را درونش ی خفته زن بود، برده شیپ هم شدنش مادر

 بنفشه یصدا و خورد در به یتلنگر! بود کرده داریب

 : دیشن را

 صبحونه ایب زودتر...  دهیخر تازه نون رفته بابا! ایدر-

 . میبخور

 سشیخ تن و موها به را حوله و بست را آب ریش

 شیموها یرو هم را شالش و دیپوش را لباسش. دیکش

 نشسته منتظرش بنفشه. شد خارج حمام از و انداخت

 : بود

 ! ؟یخوب-

 دییتا عالمت به را سرش و زد یجان کم لبخند ایدر

 : دیپرس بنفشه. داد تکان



 ! نرم؟ امشب منم یخوا یم-

 تا کارم سر هشت تا من که یدون یم...  اصال...  نه-

 . خوابم یم و خورم یم یزیچ هی! شبه نه ساعت برسم

 : کرد اضافه تلخ بعد

 . شه یم ناراحت بابات! عموته پسر یناسالمت-

 : دیغر حرص با بنفشه

 یب یعوض ی پسره...  نباشه تنش به سر خوامیم-

 ...  اقتیل

 : زد لب آهسته ایدر

 ! یجور نیا نگو-

 و کرد بلند سرت بر خاک عالمت به را دستش بنفشه

 : گفت بعد

 ! هیا تحفه چه خانم عنتر نیا نمیبب دارم دوست-

 : شد بلند مهیفه یصدا

 ! صبحونه نیایب ها بچه-

 و گفتند ریبخ صبح و سالم شدند خارج اتاق از هم با

 ی تازه نان و دهیچ قهیسل با مهیفه که یا سفره سر



 وانیل ایدر. نشستند بود گذاشته وسطش هم را سنگک

 : گفت و برداشت را یچا

 ! خاله یمرس-

 را شیرو و کرد جدا هم را سنگک نان از یا تکه بعد

 : گفت و دیمال کره و ریپن

 سنگک بود وقت یلیخ! عمو نکنه درد دستتون-

 . میبود نخورده

 : گفت و زد پدرانه یلبخند نیحس

 ! دخترم جان نوش-

 : گفت مهیفه

 ! نجایا به کهینزد یلیخ! خب؟ نیخر ینم چرا-

 : گرفت ژست بنفشه

 ! نهیسنگ درسامون قدر نیا! مامان یوا-

 : گفت یناباور با مهیفه

 ...  که نیکی ترم هنوز-

 : داد جواب پر دهان همان با بنفشه

 ! تره سخت است هیپا چون کی ترم اتفاقا-

 : افتاد خنده به هم مهیفه و دیخند نیحس



 ! ؟یذار یم کار سر منو-

 پتو ریز از را سرش باالخره بهار و زد قهقهه بنفشه

 : گفت و آورد رونیب

 . نیکن یم صدا و سر قدر چه-

. شد بلند سفره از و کرد تشکر و خورد را شیچا ایدر

 : گفت مهیفه

 ! ینخورد یچیه که تو-

 . یمرس! خاله شدم ریس-

 : گفت بنفشه

 نمیهم نباشه من زور به...  شده گنجشک قد غذاش-

 ! خوره ینم

 چشم بنفشه به ایدر و کرد نگاهش یدلسوز با مهیفه

 . رفت اتاقشان سمت به بعد و رفت غره

 که دیپوش را رنگش یطوس یپالتو. بود شده سرد هوا

 : زد شیصدا مهیفه

 سوز هوا! کن خشک خوب رو موهات! جان ایدر-

 ! داره



 هوا یوقت شهیهم! افتاد مادرش ادی. گفت چشم ایدر

 لباس خوب! ایدر دزده هوا: "  گفت یم شد یم سرد

 ! " بپوش

 سر و بود راحت مهیفه خاله با که بنفشه مثل وقت چیه

 مادرش با کرد یم یشوخ و گذاشت یم سرش به

 دلش ته شهیهم هم شد بزرگ یکم یوقت! نبود راحت

 با شد حاضر چرا دانست ینم بود دلخور مادرش از

 آمده شیخواستگار به تنها و کهی که کند ازدواج یمرد

 نیچن به هم مادرش ی خانواده نکهیا آن از بدتر و بود

 کرده فیتعر شیبرا مادرش! نبودند یراض یازدواج

! برو شهیهم یبرا یرفت اگه بود گفته پدرش که بود

 نه و مادر نه و یدار پدر نه گهید که کن انگار

 ! خانواده

 یطیشرا نیچن با یوقت زود قدر آن دینبا کرد یم فکر

 یزندگ به هم را گناه یب یا بچه یپا بود کرده ازدواج

 .کرد یم باز نبود مشخص عاقبتش که

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  شش و صد پست#



 مادرش اما ضشینق و ضد احساسات نیا ی همه ته

 به را او پدرش برخالف که یمادر! َکسش تنها! بود

 که یمادر! بود کرده بزرگ و گرفته دندان و چنگ

 و بود دخترش فقط لیاسماع حاج با ازدواجش شرط

 بود کاش! بود کاش! شد تنگ مادرش یبرا دلش! بس

 نگران و بود کاش! زد یم را شورش دلش هم باز و

 گاه یب و گاه آمدن نگران شد، یم خوردنش سرما

 یم تا و شد یم لیاسماع حاج ی خانه به ونیهما

 کرده نشان نگران. کرد یم دور خانه از را او توانست

 مردم ثیحد و حرف و ها آن یعاشق و بودن عماد ی

 سر و آهسته و شد یم شان تیمحرم نگران. شد یم

 را مرد گفت یم و کرد یم مادرانه یها حتینص بسته

! یکن رابیس دینبا ینرفت سقف هی ریز باهاش یوقت تا

 دنیرس یبرا و بمونه وجودت ی تشنه بذار گفت یم

 و باشه ادهیپ اون بذار گفت یم! باشه داشته عجله بهت

 دنبال دیبا زن گهید بشه نیا از ریغ اگه که سواره تو

 ! بدوئه مرد

 سرش پشت عادت به را شیموها و دیکش یقیعم آه

 با رابطه در مادرش یها حتینص کرد فکر. بافت

 رابیس را عماد او! بود امدهین در آب از درست عماد

 وجود جام از را عطشش عماد ییگو اما بود نکرده



 در قدر چه هر اما مادرش. بود نشانده فرو یگرید

 با یزندگ در بود، ناموفق اولش ییزناشو کوتاه یزندگ

 حاج بود زنده تا که بود موفق! بود موفق لیاسماع حاج

 شهیهم! ابروست چشمت یباال نگفت ایدر به لیاسماع

 مادرش مقابل. داشت هم او را دیپوش یم الناز چه هر

 ایدر یجا به مادرش از بعد! بود جان ایدر او شهیهم

 لیاسماع حاج بود تا مادرش! شد جان دختر جان،

!" ؟یندار الزم پول جان ایدر:" دیپرس یم شهیهم

 یمنف جواب و کرد یم تشکر شهیهم هم او که درست

 وقت هر گفت یم شهیهم هم لیاسماع حاج اما داد یم

 با ینامزد از بعد چند هر! بگو بهم یداشت الزم یزیچ

 سر یقدر شهیهم و نشد قبل مثل رفتارش گرید عماد

 ایدر الیخ در وقت چیه اما کرد یم برخورد نیسنگ

 که یحساب و نیزم همه آن وجود با که دیگنج ینم هم

 طور آن ونیهما که است مانیپ و پر دانست یم خوب

 دوستانش با بار دو یکی یسال و کرد یم بپاش و زیبر

 رهیخ چشمش در آورد یم در یدوب و لندیتا از سر

 خرج یبرا و است تنگ بالش و دست دیبگو و شود

 ! نکند حساب او یرو دانشگاهش

 با هم بار کی یحت لیاسماع حاج ماه چند نیا طول در

 گرفته تماس یبار سه دو خودش بود، نگرفته تماس او



 اول بار وقت چیه چند هر. بود کرده یپرس احوال و

 دیپرس یم سالم از بعد هم شهیهم! داد ینم را جوابش

 از یزیچ ایدر که بود نگران انگار! " ؟ شده یزیچ: " 

 یپرس احوال زدم زنگ گفت یم که ایدر! بخواهد او

 ! انگار دیکش یم یراحت نفس او کنم

 مادرت! درست به بده دل: " گفت یم بار هر هم بعد

 ! " یبخون درس تو داشت دوست شهیهم

 نیا با دیرس یم قهیدق دو به زحمت به شان مکالمه کل

 در که ییها سال تمام جبران به کرد یم فکر ایدر حال

 چند از هر دیبا بود شده بزرگ مادرش همسر ی خانه

 حاج یصدا در که چند هر. بپرسد را احوالش یگاه

 دهید تیرضا و یخوشحال از یاثر وقت چیه لیاسماع

 احترام که بود داده ادشی شهیهم مادرش اما شد ینم

 بچه وجود با ایدر دیشا. باشد داشته را لیاسماع حاج

 صاف لیاسماع حاج با دلش یجور وقت چیه بودن

 یاحترام یب هم هرگز اما بزند صدا پدر را او که نبود

 .بود نکرده مادرش همسر به

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 هفت و صد پست#

 افهیق نیا با اگر کرد فکر کرد مرتب که را اش مقنعه

 را شیها موکل و یآباد رستم شود حاضر کار سر

 دیمال صورتش به پودر کرم یکم. کند یم زده وحشت

 به را ملیر. باشد مشهود کمتر اش یدگیپر رنگ تا

 پشت کیبار یخط چشم، خط با و دیکش شیها مژه

 کرد یکالباس هم را شیها لب. کرد ینقاش شیها پلک

 هم اما بود شده بهتر کرد؛ نگاه نهیآ در خودش به و

 رژ از استفاده به عادت! بود پژمرده صورتش چنان

 پودر از یکم بود مجبور امروز انگار اما نداشت گونه

 شیها گونه به بود عاشقش بنفشه که یرنگ یبه گل

 .بمالد

 مهیفه خاله. شد خارج اتاق از و برداشت را فشیک

 : کرد یم پچ پچ آهسته داشت

 یم! هاست خط هفت اون از دختره گفت یم پوران-

 ...  گفت

 به یلبخند و خورد را حرفش انهیناش دید که را ایدر

 : گفت و زد ایدر

 ! ؟یریم یدار-



 گرفت ونیزیتلو از چشم نیحس و داد تکان یسر ایدر

 : گفت و

 ! برسونمت کن صبر-

...  رم یم راحت میلیخ...  رم یم مترو با! عمو نه-

 . نکنه درد دستتون

 : گفت مهیفه

! ا؟یدر بود یا غهیص چه کردن کار دونم ینم من-

 کار سر یرفت یم شد که تموم درست یکرد یم صبر

 ...  گهید

 : داد ادامه هم نیحس

 ! هست؟ یمطمئن یجا یریم که نجایا حاال-

 یحرف کدام چیه بنفشه نه و او نه گفته نا یتوافق طبق

 کرده جور ایدر یبرا که یکار و خانه صاحب پسر از

 درست ایدر که ییها بند دست مثل. بودند نزده بود،

 فورا بنفشه. نداشت خبر ها آن از کس چیه و کرد یم

 : کرد راحت را پدرش الیخ

 دوست وکالت دفتر نجایا....  راحت التیخ بابا-

 سال گفت یم دوستمون! دوستامونه از یکی یخانوادگ



 یلیخ یآدما و دارن آمد و رفت خانوادشون با هاست

 ...  نیخوب

 : زد غر مهیفه

 کس چیه به آدم که شده یجور هی زمونه دوره...  وا-

 که کنن یم ییکارا هی مردم...  کنه اعتماد تونه ینم

 ! انگار شده زمون آخر...  مونه یم آدم

 به یزیچ اما گرفتند عماد رفتار به را اش هیکنا همه

 : گفت نیحس. اوردندین خودشان یرو

  نم؟یبب رو کارت محل امیب یخوا یم-

 یآباد رستم یآقا...  باشه راحت التونیخ! عمو نه-

 دفترش رمیم دارم که ماهه کی حدود. محترمن واقعا

 . نینباش نگران... 

 . دخترم سالمت به برو-

 دم تا بنفشه و مهیفه. رفت در سمت به و گفت خداحافظ

 : دیپرس آهسته مهیفه بعد و آمدند دنبالش در

 به شه ینم روم گفت پوران! ؟یاینم امشب یمطمئن-

 ! بزنم زنگ ایدر

 : داد جواب بنفشه ایدر یجا به



 هم یحساب...  اومدم یم بودم ایدر یجا اگه که من-

 ....  ستین جام چیه به بفهمه که کردم یم خوشگل

 : زد غر مهیفه

 ! زشته شنوه یم بابات کن صحبت درست-

 : گفت ایدر و انداخت باال شانه الیخ یب بنفشه

 باشم جشنش یتو ندارم دوست اصال! خاله امینم من-

 هشت ساعت تا اونم از ریغ...  شه یم خراب حالم... 

 ! کارم سر

 : گفت مهیفه

 همه یجور نیا...  است بنفشه با حق!  ته خاله پسر-

 ! یندار رو شیشاد و یخوش دنید چشم کنن یم فکر

 : داد جواب آلود بغض ایدر

 داره خود یجا که عماد! خاله نشده مامانم سال هنوز-

 ینم یجشن تو رو پام بود هم یا گهید زمان هر و

 جشنمون یبرا که خوند گوشم در سال چند که ذاشتم

 کس هر یعروس عماد یجا اگه اما  کنه ینم که ها چه

 بود نشده مامانم سال تا شدم یم دعوت هم یا گهید

 خواد یم دلشون که یفکر هر بذار هم هیبق اومدم ینم

 حرف یبرا رو دهانشون کردن عادت مردم...  بکنن



 جور هزار اممیب! کنن باز فکر یب هیبق به راجع زدن

 بشن زوم خوان یم! زنن یم من ی درباره حرف

 و عماد به یجور چه...  دمیپوش یچ که من یرو

! خوشحال ای بودم ناراحت...  کردم نگاه عروسش

 و نیبر شما...  شده لیتکم تمیظرف! خاله ندارم حوصله

 یم رو شامم...  شده شب امیب تا...  نینباش منم فکر به

 !بهتون بگذره خوش. خوابم یم و خورم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و صد پست#

 : گفت و دیکش یحسرت پر و قیعم آه مهیفه

 گفت...  هست خداش اما ستین پوران حاال! بگم یچ-

. رنیبگ رترید رو ینامزد که نرفته بار ریز دختره

 !  ؟یبرداشت غذاتو. زمیعز سالمت به برو

 . نکنه درد دستت! خاله آره-

...  بمونه شامت یبرا تا کنم یم درست شتریب ناهار-

 ! ینخواب گرسنه



 و برد مهیفه ی گونه سمت به را سرش آلود بغض ایدر

 یخداحافظ و کرد تشکر و نشاند اش گونه بر یا بوسه

 ظهر از بعد چهار ساعت. شد ریسراز ها پله از و کرد

 رستم که را ییها پرونده داشت و نشسته زشیم پشت

 شد باز اتاقش در که کرد یم مرتب بود خواسته یآباد

 یبو که بود پوش خوش و جوان یزن که موکلش و

 طالق دادخواست یبرا و کرده پر را دفتر کل عطرش

 : گفت او به رو. آمد رونیب اتاق از بود آمده

 ! خانم ممنون-

 به. نبود خوب چیه حالش و کرد یم درد ایدر ی معده

 : گفت و زد لبخند و شد زیخ مین زحمت

 ! نیاومد خوش-

 از یآباد رستم. ماند جا عطرش یبو و رفت زن

 آشپزخانه سمت به که طور همان و آمد رونیب اتاقش

 :گفت رفت یم کوچک ی

 ! ؟یمحمد خانم نیدار لیم یچا-

  که فشرد را اش معده ایدر

 :  زد صدا دوباره آشپزخانه داخل از یآباد رستم

 ! براتون؟ زمیبر-



 :  داد جواب و داد فرو را دهانش اب

 ! جان نوش! ممنون نه-

 با و شد خارج آشپزخانه از یچا وانیل با یآباد رستم

 : گفت و دیکش درهم را شیابروها ایدر به ینگاه

 ! خوبه؟ حالتون-

 : شد بلند ایدر

 ! ممنون یلیخ...  بله-

 یصندل به یا اشاره نکرد یکنجکاو گرید یآباد رستم

 : گفت و کرد اش

   نیباش راحت-

 اش یصندل یرو بود که یزحمت هر به هشت ساعت تا

 قهیدق پنج و هشت ساعت. داد انجام را شیکارها و ماند

 : گفت و آمد رونیب اتاقش از یآباد رستم که بود

 ! نینباش خسته! نیببر فیتشر گهید شما یمحمد خانم-

 خسته هم او و کرد تشکر. بود جمله نیهم منتظر ایدر

 شد خارج دفتر از و کرد جمع را لشیوسا گفت دینباش

 فکر بود دهیبر را امانش درد معده. شد ابانیخ وارد و

 ی داروخانه به که نگاهش! بود گرفته آژانس کاش کرد

 مسکن کی اول گرفت میتصم افتاد ابانیخ سمت آن



 خانه به را خودش دربست یتاکس کی با بعد و ردیبگ

 ییصدا که برود ابانیخ سمت آن به خواست. برساند

 . کرد متوقفش آشنا و مردانه

 !خانوم ایدر-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و صد پست#

 رستم کار دفتر در را حضورش قیدق ساعت یوقت

 و تصادف به را دنشید توانست ینم دانست، یم یآباد

 بود کرده لطف او به قدر آن همه نیا با کند ریتعب اتفاق

 غصه شدت از که حاال یحت رد،یبگ اش دهیند نتواند که

 و بود شده یعصب درد معده دچار عماد ینامرد ی

 . رود یم حال از درد شدت از لحظه هر کرد یم حس

 صورتش. کرد سالم و دید را نیمع و برگشت عقب به

 بالفاصله نیمع که زد یم ادیفر را اش یناخوش انگار

 : گفت سالم از بعد و کرد گم را لبخندش

 ! خوبه؟ حالت-



 از چه حالش که نبود خوب تنها نه واقع در! نبود خوب

 یم دلش که بود بد قدر آن یروح چه و یجسم نظر

 را بغضش اما. بزند هیگر ریز لحظه همان خواست

 : گفت و داد قورت

 خوام یم...  کنه یم درد ام معده مقدار هی! نه راستش-

 . خونه برم زودتر

 دیفهم بود مقابلشان که یا داروخانه به ینگاه با نیمع

 چییسو. است داشته را جا آن به رفتن قصد ایدر که

 سمت به را آن و آورد رونیب بشیج از را نشیماش

 : گفت و گرفت ایدر

 . امیب رمیبگ دارو برات من شو سوار-

 . رفت عقب یقدم ایدر

 ! خونه برم دیبا...  نه...  نه-

 جادیا ایدر که را یا فاصله قدم کی با آلود اخم نیمع

 به را او و گرفت را فشیک بند و کرد پر بود کرده

 : گفت و کرد تیهدا نشیماش سمت

 ! شو سوار...  خونه رسونمت یم منم-

 به حرف یب که بود نیا نداشت مخالفت حال و جان

 معده از یزیچ. شد سوار و رفت نیمع نیماش سمت



. سوزاند یم را شیگلو و آمد یم باال و دیجوش یم اش

 محکم را اش معده و شد مچاله خودش در اریاخت یب

 فورا. خورد کنارش ی شهیش به یا تقه که زد چنگ

 یکم نیمع. داد نییپا را شهیش بود نیمع نشست صاف

 : دیپرس یجد و شد خم

 برات؟ رمیبگ مسکن ای یخوا یم یخاص یدارو-

 به را بدش حال نیمع نکهیا فکر از اریاخت یب ایدر

 گر و شد زده خجالت باشد داده ربط دخترانه یدرد

 : داد حیتوض فورا. گرفت

 ...  کنه یم درد ام معده-

 : گفت و اوردین را مسکن اسم ترس از و

 . نیخوا یم دارو درد معده یبرا نیبگ-

 : گفت و داد تکان یسر نیمع

 . گردم یبرم زود-

 همان شیفرسا طاقت درد وجود با ایدر بار نیا و رفت

 . نشست شیجا سر صاف طور

 یمحتو ی سهیک. برگشت نیمع بعد قهیدق ده از کمتر

 بود هم یمعدن آب کوچک یبطر داخلش که را داروها

 که یفکر از اریاخت یب هم باز ایدر و گرفت سمتش به



 بود دهیرس جوان پسر ذهن به دیشا شیپ لحظه چند

 سهیک و کرد دراز دست. کرد عرق و شد زده خجالت

 اضافه به بود داخلش نیدیفاموت. کرد تشکر و گرفت را

 : داد حیتوض نیمع که امپرازول ی

 نیدیفاموت االن...  یبخور ناشتا حتما دیبا گفت نویا-

 .یبش بهتر تا بخور

 باز را یمعدن آب یبطر در و کرد تشکر لب ریز ایدر

 و دیکش رونیب کاورش از را ها قرص از یکی و کرد

 را مترو ستگاهیا نیمع که دید. دیبلع آب یکم با را آن

 : گفت آهسته ایدر. گذاشت سر پشت

 . برگردم خودم تونستم یم نجایا از-

. نگفت یزیچ گرید هم ایدر و نداد را جوابش نیمع

 بود رهیخ جلو به که طور همان نیمع بعد لحظه چند

 : دیپرس

 ! ؟یداشت درد معده ی سابقه-

 آشفته ذهنش یجور و دهیکش درد صبح از قدر آن ایدر

 بود فتادهین هم مسکن کی خوردن فکر به یحت که بود

 یب و نداشت هم کردن صحبت ینا گرید حاال که

 . زد یم حرف شهیهم از تر آرام اریاخت



 ! رمیگ یم درد معده بشم یعصب و ناراحت یوقت-

 نیماش چراغ نور. بودند کرده ریگ کیتراف پشت

 ی لبه را دستش نیمع. افتاد نیمع صورت یرو ییجلو

 : دیپرس و برگشت سمتش به و گذاشت پنجره

 ! ؟یشد ناراحت امروز-

 یزیچ و برداشت نیمع یها چشم از را نگاهش ایدر

 : دیپرس حیصر بار نیا نیمع. نگفت

 !؟یشد ناراحت عماد ینامزد خاطر به-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ده و صد پست#

 که بود رفته ادشی انگار! خورد جا اریاخت یب ایدر

 آرکوپال، ی کاسه آن با یپور خاله ی خانه در یجلو

 کرده یمعرف عماد نامزد را خود که بود خودش نیا

 و بود دهینام خاله دختر فقط را او عماد که وگرنه! بود

 را شیپا هم نیمع و کرد حرکت ییجلو نیماش! بس

 نیمع و کرد سکوت ایدر. افتاد راه و گذاشت گاز یرو

 : گفت بعد و کرد نگاهش یچشم ریز



 فقط ها خانواده از یبعض مثل ای نیبود نامزد واقعا-

 ! بودن؟ زده رو حرفش بزرگترا

 و بود گردنش دور که ینازک نقره ریزنج یعصب ایدر

 گردنش از را بود دهیتن هم در نینگ پر قلب دو نقش

 ایدر. گرفت جا دستش در و شد پاره ریزنج. دیکش

 : گفت و داد نیمع نشان را آن آلود بغض

 ریز و ده یم نامزدش به مرد هی رو آشغاال نیا-

 آدم رو کارا نیا...  دارم دوستت گهیم مدام گوشش

 فقط که یکس نه کنهیم داره دوستش که یکس یبرا

 !زدن بهش راجع یحرف هی ها خانواده

 رونیب را ریزنج و داد نییپا را شهیش حرص با

 شهیش حال نیا با خورد صورتش به سرد باد. انداخت

 درونش التهاب از یکم هوا یسرما بلکه تا نداد باال را

 شهیش خودش سمت بر باال ی دکمه با اما نیمع. بکاهد

 جلو به که طور همان و داد باال هم را او سمت ی

 :گفت آهسته بود رهیخ

 ! یخور یم سرما-

 ش معده به اریاخت یب هم باز و نگفت یزیچ ایدر

 دوباره بعد و انداخت او به ینگاه مین نیمع. زد چنگ

 : گفت تر آهسته بار نیا و شد رهیخ ابانیخ به



 . کنم ناراحتت خواستم ینم-

 یزیچ و زد یتلخ لبخند و دیکش یقیعم نفس ایدر

 : داد ادامه نیمع. نگفت

 ! داره نامزد بود نگفته وقت چیه عماد-

 متوقف را آن و دیکش ابانیخ ی هیحاش به را نیماش

 و کرد نگاه ایدر به و داد در به را اش هیتک. کرد

 : گفت

 تونینامزد از یزیچ هم دمتید که روز اون یحت-

 من و زدن ییحرفا هی ها خانواده گفت فقط...  نگفت

 !رهیگ یا گهید یجا دلش دونستم یم خوب

 : گفت و کرد بلند را سرش یکنجکاو با ایدر

 ! ن؟یشناخت یم رو طال شما-

 ایدر و داد تکان مثبت جواب عالمت به را سرش نیمع

 : دیپرس دوباره

 ! همن؟ با یک از-

 نگاه زشیلبر یها چشم و دهیپر رنگ صورت به نیمع

 : گفت دیترد با بعد و کرد

 ! کنه؟ یم یفرق چه تو یبرا-



 را لرزشش داشت یسع زحمت به که ییصدا با ایدر

 : داد جواب کند پنهان

 و بود دروغ یک از داشتنش دوست بدونم خوام یم-

 ! دمینفهم من

 به بحث نداشت دوست. کرد نگاهش یدل دو با نیمع

 متوجه خودش نکهیا بدون که ایدر دست! برسد نجایا

 !ترساندش یم بود، شده چنگ اش معده یرو باشد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ازدهی و صد پست#

 که بود خراب حالش قدر آن و دیفهم را دشیترد ایدر

 : شد خارج جمع حالت از شیها فعل بار نیاول یبرا

 ! بگو کنم یم خواهش-

 شانیپر دختر ناخوش حال و لحن از طاقت یب نیمع

 : آمد حرف به مقابلش

 . شد آشنا طال با که میبود چهارم سال کنم فکر-



 یم را سانسشیل فوق ی دوره آخر سال حاال عماد

 دو یعنی! شیپ سال دو حدود یعنی چهارم سال. گذراند

 او و دارد دوستش گفت یم دروغ به عماد که بود سال

 یب! بود کرده باور را شیها دروغ تمام حماقت با

 فشرد را اش معده هم باز و بست را شیها چشم اریاخت

 نیمع. دیگز دندان به را لبش و گفت"  آخ"  لب ریز و

 : داد ادامه یعصب و کالفه دید که را حالش

 رابطشون کم کم! بود یمعمول یدوست هی اولش-

   شد عاشقانه

 گناهشان پر و آلود هوس ی رابطه اسم! شد بد حالش

 : زد لب آهسته! بود شده عاشقانه ی رابطه

 ! بودم احمق قدر چه-

 : کند آرامش داشت یسع نیمع

 خودتو...  شنیم یخوب یگرایباز بخوان اگه مردا-

 . نکن سرزنش

 : شد سیخ اشک از ناگهان ایدر صورت

 یلیخ من...  نبود هم یخوب گریباز یلیخ اواخر نیا-

 رییتغ نیا شد ینم باورم که بودم مطمئن عشقش به

 عماد دمید یم! است گهید دختر هی خاطر به حالش



 درساش و شلوغه سرش کردم یم فکر اما ستین سابق

 که...  که داشتم اعتماد عشقش به قدر نیا...  نهیسنگ

 ...  شد ینم باورم

 گرفت دهانش مقابل را دستش و دیگز دندان به را لبش

 متاسف نیمع. کند خفه را هقش هق یصدا بلکه تا

 را یکاغذ دستمال ی بسته و شد خم بعد و کرد نگاهش

 : گفت و گرفت ایدر سمت به را آن و برداشت

 ...  بگم بهت خواستم ینم نیا خاطر به-

 و کرد جدا را ها دستمال از یکی لرزان یدست با ایدر

 بتواند بلکه تا داد فشار شیها چشم یرو محکم را آن

 نیا از بود متنفر. ردیبگ را شیها اشک زشیر یجلو

 به درمانده و ناتوان طور نیا بهیغر کی یجلو که

 از! بود شده ختهیر که بود یآب اما. دیرس یم نظر

 ،یپور خاله ی خانه مقابل روز آن کاش گذشت ذهنش

 ! بود دهیند را نیمع

 : شد دهیکش رونیب افکارش انیم از نیمع یصدا با

 به وقت چیه...  کنم یم بهت دوستانه حتینص هی-

 حرمت و نبوده متعهد که یآدم دادن دست از خاطر

 یآدم! نکن تیاذ خودتو گذاشته پا ریز رو نتونیب یها



 رو خوردن غصه اقتیل مونه ینم قولش یرو که

 ! نداره

 و داد فشار شیها چشم یرو را دستمال دوباره ایدر

 رهیخ و برگشت نیمع سمت به یباران نگاه همان با بعد

 : دیپرس شیها چشم در

 ! ؟یشد عاشق حاال تا-

 دید را سکوتش که ایدر و کرد نگاهش دیترد با نیمع

 : گفت و زد یتلخ لبخند

 قدر نیا یدار حاال که ینشد عاشق حاال تا مطمئنم-

 یم یخوددار و آرامش ی نسخه من یبرا راحت

 ! یچیپ

 چشم ی کاسه در که را یلجوج اشک قطره یعصب

 سر اش گونه یرو و دیلرز و کرد یقرار یب شیها

 : گفت و کرد پاک را خورد

 ینم غصه عماد دادن دست از خاطر به بگم اگه-

 عماد شناختم رو خودم یوقت از من! گفتم دروغ خورم

 دو و ماه هی و روز هی با...  داشتم خودم کنار هم رو

 خاطر به االنم بد حال اما کنم فراموشش تونم ینم ماه

 ماهه چند من رو عماد...   ستین عماد دادن دست از

! خودمه خاطر به من االن بد حال...  دادم دست از که



 احساس...  داشتم بهش که یاحساس همه اون خاطر به

 دست رو کنم یم حس...  دارم رو بازنده آدم هی

 بود بیفر عشق اون ی همه نکهیا احساس...  خوردم

 یم خراب رو حالم دمیدو یم سراب دنبال به من و

 به رو زشیعز یامانت که دارم رو یآدم هی حس! کنه

 یامانت اون سراغ اومده یوقت اما سپرده مطمئن آدم هی

 مورد آدم اون نه و هست یامانت اون از یخبر نه دهید

 اون ی غصه دیبا دونه ینم آدم وقتا جور نیا! اعتماد

 اون ی غصه ای بخوره رو رفته نیب از که یاعتماد

...  دارم رو حس نیا االن من...  رو زشیعز یامانت

 ای بخورم رو عماد نداشتن ی غصه دیبا دونم ینم

 که یا صادقانه و پاک احساس همه اون ی غصه

 !رفته هوا به و شده دود حاال و داشتم خودم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دوازده و صد پست#

 تیموقع یپا که مونن یم عاشق یوقت تا آدما یبعض-

 دسته اون از عماد...  ادین وسط تا چهار تا دو دو و



 عماد تونه یم که هیکس همون طال! نظرم به آدماست

 ! برسونه آرزوهاش ی همه به رو

 : گفت و زد یتلخ پوزخند ایدر

 و تا چهار تا دو دو چیه با باشه عشق اگه عشق-

 یپا یوقت... مونه ینم لنگ پاش یشیاند مصلحت

 عشق هم اول از عشق اون که یبدون دیبا دیلنگ عشق

 ...  نبوده

 انداخت نییپا را سرش و دیکش یا تکه تکه و قیعم آه

 اریاخت یب را مشتش در شده مچاله یکاغذ دستمال و

 : گفت و کرد تکه تکه

 ! عشق عشقش نه و بود عاشق عماد نه-

 نیچن هضم از شد تلخ هم دهانش گفت که را نیا

 و نبوده عاشق عماد که شد باورش انگار تازه! یتیواقع

 آن در یا مرده که کرده یم یزار یقبر سر بر او

 مزه بد و تلخ یدارو کی مثل باور نیا! بود دهینخواب

 یقتیحق نیچن قبول از دهانش که درست! شیبرا بود

 گذشته یلیخ! دیارز یم اما! گرفت یم مار زهر طعم

 بود حاضر او که ییروزها از بود

 تلخ را کامش دارو ندیناخوشا طعم اما بسوزد تب در

 اگر که کرد یم قبول دیبا! بود شده بزرگ! نکند



 شود سابق ی ایدر دوباره و شود خوب حالش بخواهد

 عاشق تلخ قتیحق دیبا ردیبگ آرام وجودش طوفان و

 اگر را نیا. کند قیتزر وجودش جام به را عماد نبودن

 خاله پسر از یا خاطره هر با گرید کرد، یم باور

 پشت دانست یم اگر. شد ینم یاشک شیها چشم یپور

 گرید نبوده، یعاشق دل شیها نوازش و ها بوسه

 ینم نشخوار را شان خاطرات مدام و شد ینم دلتنگ

 . کرد

 شکست را نشانیب سکوت نیمع لیموبا زنگ یصدا

 را آن بعد و انداخت لشیموبا ی صفحه به ینگاه نیمع

 سرش ایدر. برگرداند بشیج به دوباره و کرد لنتیسا

 : دیپرس یدودل با و کرد بلند را

 یباش دوستت ینامزد یتو نکهیا یجا به چرا شما-

 ! من؟ دنبال یاومد

 و متفکر یا لحظه و فشرد لبش یرو را دستش نیمع

 : گفت و کرد نگاهش قیدق

 تا دو فقط حاضر حال در که افتاد نمونیب ییاتفاقا هی-

 ...  میبود یهمکالس و دوست هم با یروز هی که میآدم

 : داد ادامه بعد و کرد مکث یا لحظه



 دونستم یم نکهیا خاطر به اومدم دنبالت چرا نکهیا اما-

 . ستین خوب حالت مطمئنا امروز

 مرتبش و دهیکش یابروها نیب را یکمرنگ اخم ایدر

 : گفت و نشاند

 ! باشه؟ مهم شما یبرا دیبا چرا من بد حال-

 مژه و یشیم یها چشم به دقت با یا هیثان چند نیمع

 خودش با داشت انگار. کرد نگاه ایدر دار حالت یها

 یدار صدا و قیعم نفس عاقبت. رفت یم کلنجار

 : گفت و دیکش

 عماد داشتن نامزد از یزیچ نکهیا بدون من چون-

 ... کردم باز شیزندگ به رو طال یپا آگاهانه نا بدونم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 زدهیس و صد پست#

 عماد داشتن نامزد از یزیچ نکهیا بدون من چون-

 ...  کردم باز شیزندگ به رو طال یپا آگاهانه نا بدونم

 شده مشت دست و برداشت ایدر صورت از را نگاهش

 : گفت و گذاشت فرمان یرو را اش



 عماد یپدر ی خونه اطیح یتو که روز اون از-

 خودم با یکرد یمعرف عماد نامزد خودتو و دمتید

 ما با بودم نگفته عماد به روز اون کاش که شدم ریدرگ

 ! کوه ادیب

 : کرد یکنجکاو اریاخت یب ایدر

 ! ؟یشناخت یم کجا از رو طال شما-

 : کند نگاهش نکهیا بدون نیمع

 اون! بودمش دهید یبار چند! بود نگار دوست طال-

 طال گفت نگار! کوه میبر میخواست یم نگار و من روز

 از یکی منم گفت بهم...  ادیم ما با اونم و ششهیپ

 به منم نباشه تنها هم طال که ببرم خودم با رو دوستام

 شد ینم باورم روز اون. کرد قبول اونم و گفتم عماد

 شتریب هم ماه چند نگار و من ی ساده ی رابطه یوقت

 ازدواج به بخواد طال و عماد ی رابطه اوردین دووم

 ! بشه ختم

 و برگرداند ایدر سمت به را سرش شد تمام که حرفش

 نور! بود سرزنش ای خیتوب منتظر انگار. کرد نگاهش

 در شییبایز و افتاده ایدر صورت یرو مغازه چراغ

 با که نیمع. کرد یم یگر جلوه شتریب نیماش یکیتار



 را نگاهش بود شده یعصب اریاخت یب طال یآور ادی

 : زد لب آهسته و برداشت

 . کردم باز عماد یزندگ به من رو طال یپا! متاسفم-

 آرام بیعج حاال که کنارش ساکت دختر به دوباره

 داخل به را لجوجش یموها ایدر. کرد نگاه بود گرفته

 : گفت و کرد تیهدا مقنعه

 !  نباش متاسف-

 : گفت و برگرداند نیمع سمت به را سرش

 ینم باز عماد یزندگ به رو طال یپا هم شما اگه-

 بود اگه که! نبود یزندگ مرد عماد بازم یکرد

 شما دست از من...  کرد ینم یمخف رو مونینامزد

 عماد یبدون نکهیا بدون شما...  ستمین ناراحت اصال

 امتحان یتو عماد! ینشوند امتحان ی جلسه سر رو

 که بهتر چه...  ره یم باالخره یرفتن آدم! شد رد عشق

 . شد یم یرسم مون رابطه که یوقت نه رفت حاال

 دستمال یها تکه با دوباره و انداخت نییپا را سرش

 گرفته حجم یبد بغض شیگلو در. شد ریدرگ یکاغذ

 عرض در انگار! بود شده آرام یبیعج طرز به اما بود

 . بود شده پخته و بزرگ سال چند ساعت دو یکی نیهم



 شیپا و زد استارت بعد و کرد نگاهش یا لحظه نیمع

 : گفت و گذاشت گاز یرو را

 کردم ینم فکر...  بودم گهید العمل عکس هی منتظر-

 !  یکن رفتار یمنطق قدر نیا

 : گفت و زد یتلخ لبخند ایدر

 عاقل که افتاده دور نیا یرو من یبرا یزندگ فعال-

 . برم جلو عقلم با و باشم

 با و انداخت اش گرفته صورت به ینگاه مین نیمع

 : گفت لبخند

 یزندگ! نباش نگران...  گذره یم مامانم قول به-

 . نداره رو هی شهیهم

 به را دستش نیمع. نگفت یزیچ و داد تکان یسر ایدر

 گرم یصدا فشرد را پخش ی دکمه و برد ضبط سمت

 : دیچیپ نیماش در انیشجر

   مرا تیسو برد یم امشب راه-

  مرا تیسویگ بند در کشد یم

  کند یم مجنون گاه الیل گاه

   مرا تیآهو چشم شیم و گرگ



 فیتصن به دل و داد هیتک یصندل به را سرش ایدر

 مین. سپرد بود کرده پر را نیماش سکوت که ییبایز

 نیمع. بودند یونسی دیشه ی کوچه سر بعد ساعت

 : دیپرس

 ! در؟ دم تا امیب-

 : کرد مخالفت فورا ایدر

 ! نیدیکش زحمت یلیخ...  یمرس نه-

 : دیپرس و کرد نگاهش طنتیش با نیمع

 !؟یک و من-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهارده و صد پست#

 : گرفت اش خنده نیمع و کرد نگاهش یجیگ با ایدر

 . نفرم هی من کن باور! یبست جمع منو که دوباره-

 نییپا را سرش شرمنده و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 : گفت و انداخت

 ! ریبخ شب-



 : گفت نیمع

 در یجلو تا که یبش معذب ها هیهمسا شیپ دیشا گفتم-

 . ومدمین

 . ممنون بازم...  طوره نیهم-

 . کنم یم خواهش-

 : دیپرس نیمع که برد رهیدستگ سمت به را دستش ایدر

 ! بهتره؟ دردت معده-

 : گفت و برگشت سمتش به دوباره ایدر

 ! یمرس...  بهترم یلیخ! آره-

 در و شد ادهیپ نیماش از و گفت ریبخ شب دوباره

 و شد ادهیپ سرش پشت بالفاصله هم نیمع. رابست

 : زد شیصدا

 ! ایدر-

 بود"  یخانوم"  منتظر. برگشت سمتش به جیگ ایدر

 دهینچسب بار نیا و دیچسب یم اسمش ی ادامه به که

 ! بود



 دست که یحال در و برداشت سمتش به قدم کی نیمع

 باال از کرد یم فرو نشیج شلوار بیج در را شیها

 : کرد نگاهش

...  شد تنگ دلت وقت هر...  یداشت یکار وقت هر-

 . هستم من یبزن حرف نفر هی با یداشت دوست وقت هر

 ی قهی به و برداشت شیها چشم از را نگاهش ایدر

 : داد ادامه نیمع و دوخت رنگش یمشک اورکت

 دم یم قول...  کن حساب من یرو دوست هی مثل-

 . باشم یخوب دوست

 آرامش با نیمع و کرد بلند را سرش یدل دو با ایدر

 : گفت و زد لبخند و فشرد هم یرو را شیها پلک

 ! سرده هوا...  خونه برو-

 سمت به و گفت یا آهسته و جان کم خداحافظ ایدر

 شد خانه وارد ایدر یوقت بعد یا لحظه. کرد تند پا خانه

 نشیماش سمت به نیمع بست سرش پشت هم را در و

 یها تکه به نگاهش شد که نیماش سوار. برگشت

 بود مانده جا یصندل یرو که شده زیر یکاغذ دستمال

 اش مشابه که یگل یبو! داد یم گل یبو نیماش. افتاد

 بیعج اما بود نکرده استشمام یفروش گل چیه در را

 !بود گل عطر هیشب



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پانزده و صد پست#

  ده فصل

 گذاشت شیجا سر را آن و برداشت را یا پرونده ایدر

 را اش مقنعه فورا ایدر. زد شیصدا یآباد رستم که

 : شد اتاق داخل و کرد مرتب

 ! یآباد رستم یآقا نییبفرما-

 : گفت بست یم را تاپش لپ که طور همان یآباد رستم

 ربع، هی منم! یمحمد خانم نیببر فیتشر گهید شما-

 ...  رم یم گهید قهیدق ستیب

 یس و شش که ساعت یها عقربه به ینگاه با ایدر

 اتاق از و کرد تشکر لبخند با داد یم نشان را قهیدق

 را لشیوسا. رفت خوش زیم سمت به و شد خارج

 برداشت، را رنگش یمشک فیک بعد و کرد مرتب

 رنگش یا سرمه ی ساده یمانتو یرو هم را شیباران

 . شد خارج دفتر از و گفت خداحافظ و دیپوش



 شده ابانیخ مهمان که یزیر باران نم نم دنید با ایدر

 گرید هوا و بود ماه اسفند. زد لبخند اریاخت یب بود

 مطبوع و ملس ییخنکا با و نداشت را زمستان یسرما

 . رفت یم بهار استقبال به

 ادهیپ ی هیحاش در و دیکش باال دوشش یرو را فشیک

 نشیس هفت بساط که یفروش گل مقابل! افتاد راه رو

 یتماشا سرگرم و ستادیا بود، دهیچ اش مغازه یجلو را

 خودش شهیهم مادرش. شد ها سبزه و قرمز یها یماه

 مادرت دست گفت یم یپور خاله. انداخت یم سبزه

 ! بهتره

 خاله ی سفره یبرا هم سبزه کی سال هر مادرش و

 عماد ادی به اریاخت یب و دوباره. کرد یم درست یپور

 مون خونه میرفت و میکرد ازدواج یوقت بود گفته. افتاد

 و باشم خودم فقط لیتحو سال ی لحظه خواد یم دلم

 کنم لیتحو یوقت رو سالم دارم دوست بود گفته! خودت

 باشه مینیب ریز موهات عطر و یباش بغلم یتو تو که

 ...  بود گفته...

 دوباره و برداشت نیس هفت بساط از را نگاهش کالفه

 دیع نیاول تدارک در حتما عماد حاال. افتاد راه

 یها سال یبرا هم او با دیشا و بود طال با مشترکش



 ادشی! افتاد عماد ینامزد شب ادی! بافت یم ایرو بعد

 لشیموبا فورا بنفشه شد، تنها بنفشه با یوقت شب که آمد

 : گفت و گرفت ایدر مقابل را آن و آورد رونیب را

 افتاد میحل هول از عماد که نبود هم یا تحفه نیچ هم-

! پروتز گونه و لب! یعمل دماغ! کن نگاه! گید تو

 نکهیا جز به حاال...  شده نتیلم بود تابلو که دندوناش

 یوقت دارم دوست! بود شده میگر هم یکل و بود عروس

 ! نمشیبب اومد حموم از

 یم نگاه طال ی برنزه صورت و بلوند یموها به ایدر

 عماد عروس که کرد یم اعتراف دل در و کرد

 . باستیز

 : داد یم ادامه او ی زده حسرت نگاه به توجه یب بنفشه

 یعاشق و عشق ادی هوی آقا چرا شد معلوم خب اما-

 یبرا یپاش و ختیر چه ینیبب ینبود...  افتده

! بود یجشن چه یدون ینم! ایدر بودن کرده دخترشون

 تا صد از کن باور! بود ینامزد انگار نه انگار

 چه عماد موندم! بودن کرده خرج شتریب هم یعروس

 رهیبگ یعروس خانم تحفه نیا یبرا خواد یم یجور

 تا بفروشه نیزم کهیت هی دیبا نیحس عمو کنم فکر... 

 زن! وفتهیب خانم مقبول که رهیبگ یعروس هی بتونه



 انگار نه انگار اصال! بود مونده مات که یپور عمو

 طال و اومدن طال و عماد که نیهمچ! بود داماد مادر

 ختنیر روش خی آب انگار دید کوتاه راهنیپ اون با رو

 ماست مثل وگرنه! استقبالشون به بره گفت مامان... 

 یم نگاه یچ به! آ توام با ایدر...  یاووو! بود رفته وا

 ! ؟یکن

 دور که عماد دست از را نگاهش و آمد خودش به ایدر

 چشم بنفشه به و برداشت بود شده دهیچیپ طال کمر

 ایدر دست از را لشیموبا حرص با بنفشه. دوخت

 : گفت یرحم یب با هم بعد و دیکش

 عشق حرف! زمیعز بود خورده مشامش به پول یبو-

 خودش با نشسته! مطمئنم...  ستین و نبوده یعاشق و

 داره کارخونه باباش دختره دهید کرده تا چهار تا دو دو

 پارو از پولشون...  آباده سعادت یتو شون خونه... 

 هی حاال! کردن یعاشق و عشق پدر گور...  ره یم باال

 که بودن خونده ایدر و من نیب هم یتیمحرم ی غهیص

 نیچ هم! شناسم یم من رو عماد...  رفته و شده تموم

 و لب از آب دهید رو شونیزندگ وضع و دختره که

 یم رییپا آخر رو جوجه اما! شده زونیآو لوچش

 نیا از و شد خانم مواجب رهیج یب نوکر یوقت! شمرن

 یغلط چه فهمه یم نزنه کیج شد مجبور بعد به



 عمو زن...  داشت لندکروز دامادشون یکی اون! کرده

 عماد حاال...  داره کارخونه اونم یبابا گفت یم یپور

 اون با دونه ینم...  خوشه مدرکش به دلش البد خان

 ...  بکنه تونه ینم یغلط چیه ها حاال حاال تنها مدرک

 و آورد داخل را سرش مهیفه خاله و شد باز اتاق در

 : دیغر آهسته

 صدات زشته! خوابه یم داره بابات! تر آروم بنفشه-

 !شه یم ناراحت شنوه یم رو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شانزده و صد پست#

 : گفت و انداخت باال شانه آلود اخم بنفشه

 رو زیچ همه امشب خودش بابا! گم ینم که دروغ-

 . دید

 بنفشه و بست را در و گفت... ا اال اله ال مهیفه خاله

 : گفت و برگشت دربا سمت به دوباره

 تو یبرا آدم نیا...  ایدر یآورد شانس که خالصه-

 البد نیکرد یم هم ازدواج اگه! نبود بشو یزندگ مرد



 یبرا که پولدار یزنا نیا از یکی یبرا دهانش آب

 هم به ازش حالم!!!  افتاد یم راه شد یم موکلش طالق

 !یپولک قدر نیا آدم...  خورد

 گذاشت بالش یرو را سرش د،یکش یم ریت سرش ایدر

 : گفت و دیکش باال صورتش یرو تا را پتو و

 ! ریخ به شب-

 : زد غر هم باز بنفشه

 یآدم نیچ هم یعزا تو هنوزم! ایدر سرت تو خاک-

 ! یهست

 پلک پشت بست را شیها چشم. نداد را جوابش ایدر

 ییطال براق راهنیپ آن با بود طال ریتصو اما شیها

 یم دهیکش نیزم یرو اش دنباله که زانو یباال تا کوتاه

 به هم را اش نهیس خط اش دکلته ی تنه باال و شد

 ! بود گذاشته شینما

 وول شیجا سر ایدر. زد یم غر سرش هنوز بنفشه

 جواب هم باز. بست تر محکم را شیها چشم و خورد

 مقابل بود داده نشانش عماد که یباردار مثبت شیآزما

 دور که بود عماد یها دست هم باز بعد و آمد چشمانش

 ! بود شده دهیچیپ طال کمر



 شیجا سر و زد کنار را پتو. سوخت اش معده هم باز

 درد اوهام از صبح تا و برد ینم خوابش. نشست

 دیبا! شد یم وانهید رفت یم رژه مغزش در که یآلود

 و کرد روشن را چراغ کرد یم مشغول را خودش

 توجه یب و کرد پخش نیزم یرو را زشیر یها مهره

 بند دست کردن درست سرگرم بنفشه یغرغرها به

 . شد

 انیم از و آمد خودش به لشیموبا زنگ یصدا با

 و آورد رونیب را اش یگوش. آمد رونیب افکارش

 جوابش لبخند با. افتاد بنفشه خندان ریتصو به نگاهش

 : داد را

 ! جون بنفشه سالم-

 : بود اضطراب از پر اما بنفشه یصدا

 ! ؟ییکجا ایدر-

 : ستادیا رو ادهیپ ی گوشه اریاخت یب ایدر

 ! شده؟ یچ...  رونیب اومدم یآباد رستم دفتر از تازه-

 ! تهران اومده ونیهما-

 ! ؟یچ-



 جواب رو تیگوش زده زنگ بهت بار چند نکهیا مثل-

 ! زد زنگ من به ینداد

 زنگ او به بار چند که ییآشنا نا ی شماره ادی ایدر

 ضربه اش یگوش که قبل روز چند! افتاد بود زده

 ببرد رگاهیتعم به را آن بود شده مجبور و خورده

 ی شماره! بود شده پاک هم اش یگوش اطالعات

 ! بود اطالعات همان از هم ونیهما

 : گفت و دیکش یقیعم آه

 ! داشت؟ کار یچ-

 رو خونه آدرس من...  گهید نهیبب رو تو اومده البد-

 هیهمسا ستین درست و میدختر تا دو ما گفتم...  ندادم

 از ییکجا گفتش...  ننیبب نجایا رو بهیغر مرد هی ها

 ! داشت؟ اشکال! یکار سر گفتم رفت در دهانم

 : گفت و انداخت باال یا شانه آلود اخم ایدر

...  باشه داشته اشکال که ترسم یم ازش مگه! نه-

 . دمیم رو جوابش خودم زد زنگ دوباره اگه حاال

 . باش خودت مواظب...  باشه-

 ! ؟یا خونه تو...  باشه-



 که نیچ هم...  کرد ادهیپ رو من تازه شهاب! آره-

 ! دیپر خوبم حال کل زد زنگ ونیهما

 . نده رو جوابش زد زنگ گهید...  کن ولش-

 ! ؟یندار یکار! باشه-

 !خداحافظ فعال نه-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفده و صد پست#

 کردن فکر. شد قطع تماس و گفت خداحافظ هم بنفشه

 به داشت تازه. کند تلخ را کامش تا بود یکاف ونیهما به

 یم عادت عماد بدون یزندگ دیجد یروزها و تهران

 چند خاطرات یدائم نشخوار از یکم داشت تازه! کرد

 شینسب استقالل از داشت تازه! شد یم رها اش ساله

 یها سازه دست فروش ذوق داشت تازه. برد یم لذت

 و سه ترم انتظار در و کرد یم را اش هنرمندانه

 از وقت چیه. بود مارستانیب در یآموز کار یروزها

 که ییروزها آن چه! بود نگرفته یخوب حس ونیهما

 او دیفهم یم یوقت مادرش و نبود عماد از یحرف هنوز



 به را ایدر دیایب لیاسماع حاج ی خانه به خواهد یم

 چه و فرستاد یم مهیفه خاله ی خانه به یا بهانه

 و بود خورده گره عماد اسم به اسمش که ییروزها

 یرو را اش زده حسرت و یعصب و زیت یها نگاه

 که بار هر هم عماد از بعد. کرد یم شکار خودش

 افتاد یم یشکارچ ادی به دنشید با بود دهید را ونیهما

 شده سبز راهش سر ناغافل که یدیص به هم خودش که

 ! نداشت باور

 با اریاخت یب و آمد خودش به لشیموبا زنگ یصدا با

 مضطرب است ونیهما خط پشت حتما نکهیا به فکر

 با یا لحظه چند آورد رونیب که را اش یگوش. شد

 شده حک صفحه یرو که فیشر نیمع اسم به یجیگ

 همان نیمع که آمد ادشی تازه بعد و دوخت چشم بود

 رستم دفتر در کار که است شان خانه صاحب پسر

 کی مثل بود گفته. است کرده درست شیبرا را یآباد

 هم یبار چند حال به تا و کن حساب من یرو دوست

 دیفهم ینم! بود کرده جیگ را ایدر و گرفته تماس او با

 پنهان یمنظور چه زده دم آن از نیمع که یدوست پشت

 .بود دوستانه رفتارش واقعا یوقت شده

 گوشش به را لیموبا و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ

 : دیچیپ گوشش در نیمع یصدا و کرد سالم و چسباند



 ! خوبه؟ حالت! سالم-

 : گفت نیمع بعد و داد را اش یپرس احوال جواب ایدر

 یول نمتیب یم کردم فکر...  نیام شیپ بودم اومده-

 ! ینبود

 حرف جیگ هنوز آورد، فشار مغزش به یا لحظه ایدر

 زود یلیخ! بود تهران در ونیهما حضور و بنفشه یها

. است یآباد رستم ن،یام از نیمع منظور که آمد ادشی

 : داد جواب

...  رونیب امیب زودتر تونم یم امروز گفتن خودشون-

 . اومدم و کردم جور و جمع منم

 به رو زیچ همه! ینباش خسته! یکرد یکار خوب-

 ! راهه؟

 حال همان در و رفت مترو ستگاهیا سمت به ایدر

 : داد جواب

 ! یمرس! بله-

 ! آ هستم ینیریش منتظر هنوز من! یراست-

 ! ؟ینیریش-

 : دیچیپ گوشش در نیمع ی خنده یصدا



 ینیریش بهم یگرفت که رو حقوقت نیاول بود قرار-

 ! خانوم گذشته حقوقت نیاول از ماه چند االن! یبد

 : زد یکمرنگ لبخند ایدر

 . نیبخوا شما وقت هر! باشه-

 : دیچیپ گوشش در نیمع طانیش و شوخ لحن

 ! ؟یک و من-

 : داد ادامه نیمع و نگفت یزیچ و زد لبخند هم باز ایدر

 کنم فکر چند هر! ؟یدار کالس ای! دنبالت؟ امیب فردا-

 . شده لق و تق گهید دانشگاه یها کالس

 یم معلوم را ونیهما فیتکل اول دیبا کرد، مکث ایدر

 . کرد

 .دارم یکار هی فردا من راستش-

 : گفت یناراحت بدون نیمع

 یایب یتون یم یک! یراحت تو که وقت هر! باشه-

 ! رون؟یب

 یبند مین ی رابطه نیا جیگ. کرد سکوت دوباره ایدر

 است بهتر کرد فکر. بود گرفته شکل نشانیب که بود

 دندید یم را گریهمد بار کی رد،یبپذ را نیمع شنهادیپ



 جواب هم ایدر و داد یم را شنهادشیپ احتماال نیمع و

 دانست یم خوب خودش! تمام گرید و داد یم یمنف

 را یمذکر جنس چیه با رابطه شروع ی حوصله

 داشت تازه! بود عماد کار یزخم هنوز. ندارد

 اشک ی چشمه تازه. کرد یم دایپ امیالت شیدردها

 و زحمت به داشت تازه. شد یم خشک داشت شیها

 عماد با خاطراتش باتالق از را خودش زنان نفس نفس

 حوصله که دانست یم خوب خودش. دیکش یم رونیب

 یم دلش فعال ندارد، را یارتباط چیه شروع ی

 باشد کالسشان اول شاگرد و بخواند درس فقط خواست

 بار هر با و کند غیتبل  را درخشانش یبندها دست و

 نگران. کند ذوق پست ی اداره به سفارشاتش بردن

 نکهیا از. بود هم شهاب به اش یوابستگ و بنفشه

 اما بنفشه. دیترس یم بزند قرارشان و قول ریز شهاب

 :گفت یم و بود الیخ یب

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هجده و صد پست#

 ! ستین عماد شهاب،-



 و بود داده دست از را اعتمادش! بود ناباور اما ایدر

 به تن ردیبگ ازدواج به میتصم که یروز کرد یم فکر

 ازدواج از قبل یا عاشقانه و یاحساس ی رابطه چیه

 به نفر کی کند ازدواج یسنت داشت دوست. داد نخواهد

 کند نیسنگ و سبک عاقالنه هم او و دیایب شیخواستگار

 دوست را کردن خرج احساس و دادن دل. دیبگو بله و

 ! مشترک یزندگ یروزها یبرا بگذارد داشت

 ! " یکن یم فکر ها رزنیپ مثل: " گفت یم بنفشه

 بار کی نکهیا از. دیترس یم و بود دهیگز مار اما ایدر

 وحشت شود خورده سر و برود جلو دلش با گرید

 طور نیا و شناخت یم ها سال را عماد. داشت

 یگرید به توانست یم طور چه! ماند میعق اعتمادش

 !کند؟ اعتماد دانست ینم او از چیه که

 : آمد خودش به نیمع یصدا با

 ! ایدر-

 با را شیها لب شده، یطوالن سکوتش که آمد ادشی

 : گفت و کرد تر زبان نوک

 ! ؟یندار یکار شما! ندارم کالس من شنبه چهار-

 : دیپرس سوالش به توجه بدون نیمع



 ! دنبالت؟ امیب چند ساعت-

 : گفت فورا ایدر

 . امیب تونم یم خودم من! م؟ینیبب همو کجا-

 : دیپرس را خودش سوال هم باز نیمع

 رو کارم من رهید اگه! ره؟ید ای خوبه پنج ساعت-

 . کنم کنسل

 : گفت آهسته و دیگز دندان به را لبش زده خجالت ایدر

 . یمرس...  خوبه! نه-

 ؟یندار یکار! باش خودت مواظب-

 به یدست. شد قطع ارتباطشان و گفت خداحافظ ایدر

 تیهدا اش مقنعه داخل به را ها آن و دیکش شیموها

 عبور تیگ از و دیکش کارت بود، شده گرمش. کرد

 ها پله از عجله با قطار سوت یصدا دنیشن با و کرد

 . برساند قطار به را خودش تا دیدو نییپا

 زد یم قدم یونسی دیشه ی کوچه در یوقت بعد یساعت

 با شد بلند لشیموبا زنگ یصدا. برسد خانه به تا

 ویس ی شماره دنید با و درآورد را اش یگوش عجله

 .است خط پشت ونیهما که زد حدس نشده

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نوزده و صد پست#

 : گفت و کرد لمس را سبز کونیا

 ! بله؟-

 : دیشن را ونیهما یصدا

 ! خانوما خانوم سالم-

 و دیکش یقیعم نفس و گرفت گاز را لبش یحرص ایدر

 : کند صحبت آرامش با کرد یسع

 ! ؟یخوب! سالم-

 جواب رو تلفنت چرا! میعال شنوم یم که رو تو یصد-

 ! ؟ید ینم

...  خورد ضربه و افتاد دستم از شیپ روز چند میگوش-

 رهیذخ یگوش یتو که ییها شماره رگاهیتعم بردم یوقت

 . شد پاک بود شده

 : کرد عوض را موضوع بعد

 ! خوبه؟ لیاسماع حاج-

 . شده تنگ برات دلم! ؟یطور چه خودت...  خوبه-



 : داد ادامه ونیهما و کرد سکوت ایدر

 خونتون دم امیب خواستم یم...  نمتیبب تهران اومدم-

 . نداد آدرس دوستت اما

 : گفت فورا ایدر

 تنها و مییدانشجو بنفشه و من دونن یم ها هیهمسا-

 ! ننیبب رو تو ستین درست. میکن یم یزندگ

 . نامزدمه بگو دیپرس یکس! ست؟ین درست چرا-

 ! بگم؟ دروغ دیبا چرا...  ونیهما ستین یزیچ ما نیب-

 : دیخند ونیهما

 ! دنبالت امیم فردا...  گهید میشیم نامزد! چرا؟ دروغ-

 . دارم کالس فردا من-

 نیا! ادینم آسمون به که نیزم...  نرو روز هی حاال-

 ! نذار برام رو دانشگاهت و درس نیا کالس قدر

 . برم حتما دیبا فردا...  شه ینم-

 دست که ومدمین راه همه نیا...  نمتیبب حتما دیبا منم-

 ! دانشگاه در دم دنبالت امیم فردا. برگردم یخال

 : شد هول ایدر



 ثیحد و حرف ی حوصله خدا به! این دانشگاه دم-

 . ندارم

 : شد یعصب ونیهما

...  ینبود مردم ثیحد و حرف نگران قدر نیا قبال-

 معلم بلوار یتو پسره اون با یزد یم رو تهت و سر

 یم آب نماز جا قدر نیا که شده یچ حاال...  یبود

 ! یکش

 با یخونسرد و آرامش با بود قرار که رفت ادشی ایدر

 : دیغر حرص با. کند صحبت ونیهما

 ! بفهم نویا...  بود من نامزد عماد-

 : دیچیپ گوشش در هم باز ونیهما ی خنده یصدا

 با که دفعه نیا...  کرده تور هم یا کهیت خوب دمیشن-

 تا...  شده سوار سوناتا آقا دمید کتالم بود اومده دختره

 یم دستمال رو دشیپرا یها شهیش یجور هی روزید

 فرمون پشت یجور حاال شده سوار پورشه انگار دیکش

 ...  انگار بود گرفته ژست

 : کرد قطع را حرفش ایدر

 ! کن بس-



 رو یزندگ برات...  نباش ناراحت تو! خوشگله یاک-

 فردا ینگفت...  بمونن دهان به انگشت همه که بسازم

 . میباش هم با ناهار خوام یم! دنبالت؟ امیب چند ساعت

 یجلو فردا اگه خدا به...  ونیهما امیم خودم من-

 مامانم روح به...  امینم جا چیه باهات نمتیبب دانشگاه

 . گم یم راست

 ! ؟یکن یم یجور نیا چرا! توام حاال خب-

 ! ؟یبلد الله، پارک یرو به رو کشاورز بلوار ایب-

 . بلدم آره-

 . باش اونجا سه ساعت-

 ! چشمم رو-

 ! ؟یندار یکار-

 . دارم باهات ها حاال حاال که کار-

 ! خداحافظ-

 با او و دیچیپ گوشش در ونیهما ی خنده یصدا

 و انداخت فشیک ته را آن و کرد قطع را تماس حرص

 "  آشغال: " دیغر لب ریز

                                              **** 



 : گفت نگران بنفشه. شدند خارج دانشگاه از بنفشه با

 ! شینیبب یکرد ینم قبول کاش-

 و کرد جا به جا اش شانه یرو را فشیک یعصب ایدر

 : گفت

 بذار...  شناسمش یم...  داره ینم بر سرم از دست-

 ! خونه؟ یریم تو! هیچ حسابش حرف نمیبب نمشیبب

 . فتهیش امروز شهاب! آره-

 .میبر هم با بلوار تا پس-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ستیب و صد پست#

 پارک مقابل و کرد یخداحافظ بنفشه از بعد یکم

 شیپا مقابل یرنگ یمشک یمایها بعد یا لحظه. ستادیا

 شد باز شیبرا داخل از که نیماش در. زد ترمز یرو

 که را مکثش ونیهما. ندیبب را ونیهما توانست ایدر

 : گفت دید

 ! ؟ید ینم افتخار-



 لب ریز اریاخت یب و دیکش یا کالفه و قیعم نفس ایدر

 بست که را نیماش در. شد سوار و گفت... " ا بسم" 

 گاریس یبو با که مردانه و نیریش و تند یعطر

 را دستش ونیهما. دیچیپ اش ینیب ریز بود شده مخلوط

 : گفت و کرد دراز سمتش به

 ! سالم-

 بعد و انداخت اش غهیت سه صورت به ینگاه مین ایدر

 کینزد پنجره به را خودش اریاخت یب که طور همان

 . داد را سالمش جواب کرد یم تر

 دیکش عقب را اش مانده هوا در دست مکث با ونیهما

 و فشرد گاز یرو را شیپا و گذاشت فرمان یرو و

 پاکت ونیهما. شد یجار سکوت نشانیب. کرد حرکت

 گذاشت شیها لب نیب را یکی و برداشت را گارشیس

 و انداخت را فندک. کرد روشن را آن فندکش با بعد و

 و برداشت شیها لب نیب از را گاریس و برد دست

 و برگشت ایدر سمت به بعد و داد رونیب را دودش

 : گفت

 ! ؟یکن ینم امتحان-

 قهقهه ونیهما و برگشت سمتش به متعجب و جیگ ایدر

 : زد



 ! ستین که شیحش...  گهید گارهیس-

 : زد طعنه ایدر

 سهیمقا برت و دور یدخترا با رو همه که نهیا مشکل-

 ! یکن یم

 یکم را شهیش و زد گارشیس به یمحکم پک ونیهما

 : گفت و داد نییپا

 که ستمین ات خاله پسر مثل من...  ان یسرگرم اونا-

 رو رنگارنگ یدخترا بخواد دلت تا! برم یآب ریز

 نیچ هم! خوام یم رو تو فقط تهش اما...  کردم تجربه

 به...  برم یم میزندگ از رو همه یپا یبد بله بهم که

 من...  داره ییازهاین یمرد هر که کن قبول حال هر

 !ستمین غمبریپ پسر که

 

 اش پرده یب و انیعر کالم از ایدر و دیخند خودش

 حفظ. شد رهیخ ابانیخ به آلود اخم و شد عرق سیخ

 کار نیتر سخت ل،یاسماع حاج پسر کنار یخونسرد

 !بود ایدن

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 کی و ستیب و صد پست#

 و بزرگ یرستوران مقابل را نیماش ونیهما بعد یکم

 و کالفه هم ایدر و شد ادهیپ خودش. کرد پارک کیش

 به را دستش آمد سمتش به ونیهما. شد ادهیپ باالجبار

 : گفت و کرد دراز سمتش

 ! تو میبر-

 درهم ییها اخم با و دیکش عقب را خودش یعصب ایدر

 : گفت ونیهما یها چشم در رهیخ

 و دور رنگارنگ یدخترا مثل من! نزن دست من به-

 .ستمین برت

 : گفت و زد یدرآور حرص لبخند ونیهما

 زدم ینم پا و دست همه نیا من که یبود اونا مثل اگه-

 !آوردنت دست به یبرا

 : گفت و برداشت عقب به یقدم ایدر

 که هم نه اگه بگو یدار یکار...  ستین ام گرسنه من-

 ! برم خوام یم من

 : کرد اخم بار نیا ونیهما



 ! تو میبر ایب...  میزن یم حرف و میخور یم غذا-

. کرد حرکت به وادار را او و گرفت را ایدر فیک بند

 . شد همراهش ناچار به هم ایدر

 یجا به ونیهما و بودند نشسته یزیم پشت بعد یکم

 با را یاریبخت و برگ کباب خودش انتخاب به هم ایدر

 سر از که خدمت شیپ. داد یم سفارش مخلفاتش

 و داد هیتک یصندل یپشت به ونیهما رفت، زشانیم

 : گفت ایدر به رهیخ نهیس به دست

 ! خبر؟ چه! نمیبب کن فیتعر خب-

 جا یکم اش یصندل یرو زد پوزخند اریاخت یب ایدر

 : گفت و شد جا به

 حرف یخوا یم و یدار کار من با تو کردم یم فکر-

 ! یبزن

 نییپا یکم را شیصدا و شد خم جلو به یکم ونیهما

 : گفت و آورد

 ! وقتش به اما دارم باهات که کار-

 یاجزا یرو که ونیهما یپروا یب نگاه از معذب ایدر

 تیهدا مقنعه داخل به را شیموها دیچرخ یم صورتش



 ونیهما. برداشت شیها چشم از هم را نگاهش و کرد

 : گفت

 دو نیب چرا! نداره؟ یلیتعط مگه یلعنت دانشگاه نیا-

 یب بود شده ذره هی برات دلم! کتالم؟ یومدین ترم

 ! معرفت

 ابراز از حالش داد، فرو را دهانش آب زحمت به ایدر

 اما ونیهما. خورد یم هم به داشت ونیهما احساسات

 جرات سکوتش از او زانیگر یها نگاه به توجه یب

 : کرد یم دایپ شتریب یاغواگر

 شده که تولدتم خاطر به گفتم گهید که یومدین قدر نیا-

 . امیب پاشم

 ونیهما لحظه همان و کرد بلند را سرش ریغافلگ ایدر

 هول سمتش به را شده چیپ کادو و کوچک یا بسته

 : گفت و زد یزیر چشمک. داد

 . مبارک تولدت-

 جمع بود زیم یرو که را شیها دست اریاخت یب ایدر

 سرمه کوچک ی جعبه. گذاشت شیپاها یرو و کرد

 یحساب بود، کرده خوش جا زیم یرو که یرنگ یا

 ستیچ جعبه داخل نکهیا حدس. بود کرده رشیغافلگ

 هیهد نداشت دوست چیه ایدر و نبود یسخت کار اصال



. کند قبول ونیهما از را طال یگران به هم آن یا

 را جعبه خودش د،ید که را اش ینینش عقب ونیهما

 باز را درش بعد و کرد باز را دورش روبان برداشت،

 با یانگشتر برق. گرفت ایدر سمت به را آن و کرد

 ونیهما. زد را شیها چشم بیار زیر نینگ فیرد کی

 : گفت

 ! ؟یپسند یم-

 : آمد حرف به و کرد جمع را توانش باالخره ایدر

 ! قشنگه-

 : گفت و زد یبخش تیرضا لبخند ونیهما

 . خرم یم گهید یکی برات میریم یندار دوست اگه-

 و داد فرو را دهانش آب بود، شده خشک ایدر دهان

 : گفت

 ینم من اما یدیکش زحمت و یبود ادمی که یمرس-

 . کنم قبول ازت رو هیهد نیا تونم

 پاچه دست ایدر. رفت درهم ناگهان ونیهما یها اخم

 : داد ادامه

 به ی هیهد من که ستین درست اصال نهیا منظورم-

 . کنم قبول ازت رو یگرون نیا



 : گفت یجد و آلود اخم ونیهما

 خانم یادا من یبرا! نه؟ ای یدار دوستش بگو فقط تو-

 و بدم کادو بهت دارم دوست من! ارین در رو معلما

 . رهیبگ رو من یجلو تونه ینم کس چیه

 به رو بعد و دیچ زیم یرو را سفارشاتشان گارسون

 : گفت ونیهما

 ! ست؟ین یا گهید امر-

 شیپ یوقت و برد باال تشکر عالمت به یدست ونیهما

 و گذاشت مقابلش را ایدر برنج خودش شد دور خدمت

 یرو را آن و کرد جدا هم را کباب از یبزرگ ی تکه

 دهانش و افتاده سوزش به ایدر ی معده گذاشت برنجش

 یا تکه ونیهما و گفت"  یمرس"  آهسته. بود شده تلخ

 : گفت و برد دهانش سمت را کباب

 یاومد که دیع...  شدم خسته یفیبالتکل نیا از گهید-

 ! میکن عقد دیبا

 : دیخند ونیهما. افتاد سرفه به و دیپر ایدر یگلو به آب

 !دیع گفتم...  آروم-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 دو و ستیب و صد پست#

 نفسش راه کرد احساس باالخره سرفه چند از بعد ایدر

 و گذاشت زیم یرو را وانیل حرص با. است شده باز

 با مواجهه در بود داده قول خودش به که رفت ادشی

 : باشد خونسرد است بهتر لیاسماع حاج پسر

 لهیاسماع حاج احترام به فقط نجامیا االن اگه! ونیهما-

 ازدواج قصد منم...  ستین یچیه تو و من نیب... 

 اون باشم داشته ازدواج قصد یروز هم اگه...  ندارم

 نیا...  یبردار سرم از دست بهتره پس! یستین تو آدم

 .باشه تو با دلش که یکی سراغ برو...  دختر همه

 و کرد رها بشقاب داخل را چنگالش و قاشق ونیهما

 : گفت

 یچ وثتید ی خاله پسر اون! هان؟! ه؟یک با دلت تو-

! آخه؟ یهست یچ دنبال یلعنت د! ندارم؟ من که داشت

! یریم کار سر گفت یم دوستت! عاشقتم گمیم که من

 تیخانوم ایب زدن دو سگ یجا به و بگو من به بله هی

 !بکن رو

 : دیلرز یم حرص از شیصدا ایدر



 ! کن صحبت درست-

 : دیکش جلو یکم را خودش ونیهما

! خوشه؟ دانشگاهت و درس به دلت! یذار ینم تو-

 نفر هزار به و یبکن جون دیبا شب تا صبح فردا، پس

 من! دستت کف بذارن چندرغاز ماه سر که یبگ چشم

 چشمات...  خوامت یم یلیخ...  ایدر خوامت یم

...  شم ینم آروم یدختر چیه با....  گرفته رو آرامشم

 ! یخوا یم تو که شم یم یهمون من...  بگو بله تو

 یم یعصب را ایدر نیا و دندیفهم ینم را هم حرف

 و برداشت را آن و زد فشیک به یچنگ کالفه. کرد

 : گفت

 ی وصله تو و من! ونیهما میخور ینم هم درد به ما-

 ...  این دنبالم گهید میستین هم

 : دیغر ونیهما

 ! ونه؟یم در یا گهید کس یپا-

 اش یصندل به ونیهما که گفت"  نه"  قاطعانه ایدر

 و انداخت چپش یپا یرو را راستش یپا و داد هیتک

 : گفت



 دوست رو یجر و تام کارتون شهیهم من باشه ادتی-

 .داشتم

 ونیهما یها چشم در رهیخ بار نیا و شد خم یکم ایدر

 : گفت زنان نفس نفس و حرص با

 که طلب فرصت ی گربه هی با خودت وجود تو نکهیا-

 خودت به یکن یم دایپ شباهت موشه دنباله مدام

 ! بشم تو شکار که ستمین موش من اما مربوطه،

 : گفت کند گم را لبخندش نکهیا بدون ونیهما

 ریش دیبا شکارت یبرا و ییآهو تو! یستین موش تو-

 . شد

 شتاب پر و تند ییها قدم با و دیکش عقب یعصب ایدر

 دوباره. کرد حرکت رستوران یخروج در سمت به

 !بود شده خراب حالش و سوخت یم اش معده

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و ستیب و صد پست#

 پر و ستادیا صاف بعد و دیپوش را شیها کفش بنفشه

 : گفت ایدر به رو و انداخت اش شانه یرو را شالش



 شیآرا هی الاقل! پسره دنید ینر تیم مثل یجور نیا-

 . نکنه وحشت تا بکن

 : گفت و بست یکم را در آلود اخم ایدر

 یخبر چیه که کنم تیحال دیبا یزبون چه به دونم ینم-

 ! منتظرته شهاب آقا برو...  ستین

 : گفت و دیخند غش غش بنفشه

 ! بخور شامتو شد ات گرسنه-

 ! ایب زود شب...  باشه-

 : درآورد ادا بنفشه

 . ام خونه نه ساعت از قبل! اجازه خانم-

 اش خنده از بنفشه و گرفت اش خنده بار نیا ایدر

 : کرد دایپ یشتریب وجود ابراز جرات

 ونیهما دنید از که روزید از! خوب دختر نیآفر-

 تو زد یحرف هی اون! کن ولش! همه تو اخمات یاومد

 رو تو تونه ینم که زور به...  یداد رو جوابش هم

 ! بشونه عقد ی سفره سر

 یم راست بنفشه. نگفت یزیچ و داد تکان یسر ایدر

 ونیهما یها حرف از که نبود خودش دست اما گفت

 عماد ییوفا یب نکهیا فکر. بود شده تلخ کامش قدر نیا



 و ندیبنش مقابلش راحت ونیهما حاال تا بود شده باعث

. کرد یم اش یعصب بزند، آهو شکار از دم خنده با

 قطعه دنیبخش با شیپ سال هجده پدرش نکهیا به فکر

 که رفته یجور و کرده کامل را شیپدر حق نیزم یا

. کرد یم دارش غصه ندارند او از یخبر چیه گرید

 یزندگ در یبد و بیعج طرز به مرد کی یخال یجا

 به تا بود پدرش داشت دوست. خورد یم چشم به اش

 صورتش مهمان را یلیس الاقل عماد ییوفا یب جبران

 جرات گرید ونیهما تا بود پدرش داشت دوست. کند

 ییتنها احساس بیعج اما شود یآفتاب برش و دور نکند

 . کرد یم

 شلوغ ابانیخ و خنک هوا بود ابانیخ داخل بعد یساعت

 ییها چهره با دیخر از پر ییها لونینا با مردم و بود

 یبازارها شنبه ادی. بودند حرکت حال در خندان

 مادرش. شد تنگ مادرش یبرا دلش و افتاد رامسر

 یبازارها شنبه وقت چیه و بود جا آن از دیخر عاشق

 دور یا خاطره دوباره. داد ینم دست از را ماه اسفند

 . گرفت جوالن سرش در

 تازه. بودند رفته بازار شنبه به یپور خاله و مادرش با

 کرده دستش را عماد نشان انگشتر که بود یروز چند

 یروسر مرد بساط یرو مادرش با یپور خاله. بود



 مناسب متیق یوقت یپور خاله. بودند زده زانو فروش

 کل یدیع یبرا خواست یم بود دهید را ها یروسر

 دو هم مادرش! بدهد کادو یروسر لیفام یدخترها

 نیب نگاهش هم ایدر کرد یم کمکش و نشسته زانو

 که بود گردش در ها یروسر میمال و شاد تند، رنگ

 و شد هول تا...  دیچیپ شیبازو دور یدست ناگهان

 : دیچیپ گوشش در عماد یصدا بکشد غیج خواست

 ! خوشگله منم! سیه-

 با و کرده نگاه یپور خاله و مادرش به هول ایدر

 : بود گفته ینشدن پنهان یشوق

 ! ؟یکن یم کار چه نجایا تو-

 شیبازو به یفشار آورده، جلو یکم را سرش عماد

 : بود گفته و آورده

 ! جرمه؟! شده تنگ خانومم یبرا دلم-

 خارج شیهوا و حال از را او ینیماش بوق یصدا

 و دید را نیمع یمشک یچر و برگشت عقب به. کرد

 مشترک دیع نیاول تدارک در حاال عماد که آمد ادشی

 نیماش سمت به و زد تلخ یلبخند. است همسرش با

 یخبر گاهش یب و گاه یها بغض از گرید رفت نیمع



 اما شد یم تنگ نفسش شد، یم فشرده قلبش! نبود

 . کرد ینم بغض گرید

 داخل از را در نیمع برسد نیماش به نکهیا از قبل

 نیمع گفت سالم و شد سوار ایدر. کرد باز شیبرا

 : کرد اضافه لبخند با بعد و داد را جوابش

 ! بزنم بوق شدم مجبور یبود فکر یتو-

 : گفت صادقانه و کرد مرتب را سرش یرو شال ایدر

 مامانم ادی منو دیع یهوا و حال و ابونیخ یشلوغ-

 . انداخت

 یموها انیم یدست بعد کرد، مکث یا لحظه نیمع

 : گفت و دیکش حالتش خوش

 . کنه رحمتشون خدا-

 : گفت و دیکش یبار حسرت و قیعم آه ایدر

 دکتر نظر تحت اما داشت مشکل که بود ها سال قلبش-

 باعث عماد کار...  بود خوب حالش داروهاش با و بود

 ...  کنه سکته مامانم تا شد

 : کرد بغض و دیبرچ لب اریاخت یب

 ! ببخشمش تونم ینم-



 بغض یجلو تا دیگز لب ایدر و دیلرز ناگهان اش چانه

 سمت به بزند، لبخند کرد یسع. ردیبگ را وقتش یب

 : گفت و برگشت نیمع

 ! دیببخش-

 تن به که را یرنگ یطوس بلوز یها نیآست نیمع

 : گفت و دیکش باال یکم داشت

 ! خوب؟ دختر ببخشم رو یچ-

 گذاشت حرکت یرو را دنده نبود، ایدر جواب منتظر

 حال کردن عوض یبرا و فشرد گاز یرو را شیپا و

 : گفت لبخند با ایدر یهوا و

 کارش ینیریش امروز نفر هی قراره نکهیا مثل خب-

 ! بده رو

 جوان پسر سمت به. زد لبخند اریاخت یب بار نیا ایدر

 سرگرم و شده رهیخ جلو به دقت با ظاهر به که

 را شیابروها طنتیش با و برگشت بود اش یرانندگ

 :گفت و داد باال

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 چهار و ستیب و صد پست#

 گرفتن ینیریش فکر به یوقت فقط! ندارم یحرف من-

 داشته وقت مهین شغل اون به هم ینگاه مین هی نیهست

 یخون هم باهاش نیکن یم طلب که ینیریش که نیباش

 . باشه داشته

 لحن نیا که بود بار نیاول. دیخند صدا با بار نیا نیمع

 بار هر حال به تا. دیشن یم کنارش دختر از را شوخ

 و انیگر ای بود دار غصه و فکر در ای بود دهید را او

 یها لب و بار طنتیش لحن نیا اما حاال! آلود بغض

 و انداخت او به ینگاه مین. داشت یتازگ شیبرا خندان

 : گفت

 من که یموافق حاال...  باشم منصف دم یم قول-

 ! م؟یبر کجا کنم انتخاب

 به بود افتاده اش شانه یرو که را اش بافته یمو ایدر

 : داد جواب لبخند همان با و داد هول عقب

 . کنم اعتماد قولتون به مجبورم-

 شده بافته دم دور کوچک ی پروانه از را نگاهش نیمع

 و شد رهیخ جلو به دوباره و برداشت ایدر یمو ی

 : گفت



 . یش ینم مونیپش من به کردن اعتماد از باش مطمئن-

 و کرد جور و جمع یکم را لبخندش بار نیا ایدر

 یقیعم نفس و برگرداند شهیش سمت به را نگاهش

 پر را اش شامه مردانه و میمال یعطر یبو. دیکش

 جوان پسر به یدل چه با که گذشت ذهنش از. کرد

 شده همراهش و نشسته نشیماش در و کرده اعتماد

 و مرد آن زیانگ نفرت دفتر ادی زود یلیخ! است

 رستم ادی هم بعد و افتاد بود گذاشته جا که یمدارک

 قابل جوان پسر. افتاد کارش دفتر تیامن و یآباد

 به جوابش بود مطمئن ایدر وجود نیا با اما بود اعتماد

 یم هم، از شدن جدا وقت تا بود مطمئن که یشنهادیپ

 را دیجد ی رابطه شروع دماغ و دل. است یمنف شنود

 ادی تا بود بند یتلنگر به هنوز یوقت! دید ینم خود در

 دیجد ی رابطه وارد فتدیب رنگارنگش خاطرات و عماد

 یم فکر او خالف بر بنفشه! بود محض حماقت شدن

 یبش دیجد یعاطف ی رابطه وارد یوقت گفت یم. کرد

! یکن ینم فکر کرد که یکار و عماد به قدر نیا گهید

 ی درباره الاقل بنفشه هیتوص که بود مطمئن ایدر اما" 

 قول خودش به نکهیا بر مضاف. است اشتباه خودش

. بکشد خط را یعاشق و عشق دور گرید که بود داده

 ییتنها به که بود یکودک مادرش یبرا یعاشق ی ثمره



! زده تاول و یزخم یروح او یبرا و کرد بزرگش

 یزندگ هوس که یروز یبرا گذاشت یم را یعاشق

 یمرد که یروز یبرا. کرد رخنه جانش در مشترک

 را ازدواجشان سند یپا که خواست یم قدر آن را او

 . کرد یم امضا

 بله طور نیا که گرید زن هزاران مثل هم او روز آن

 یعاشق شیبرا و ماند یم مردش یپا زنانه  گفتند یم

 . کرد یم خرج هم

 یخبر ها یقرار یب و ها دنیتپ دل آن از گرید دیشا

 یبرا شد یم که غروب هم او عوض در اما نبود

 یم کنارش و کرد یم دم نارنج بهار یچا شوهرش

 .شد یم شیها یخستگ مرهم و نشست

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و ستیب و صد پست#

. آمد رونیب افکارش از هم ایدر شد، متوقف که نیماش

 : گفت کرد یم باز را کمربندش که طور همان نیمع

 ! م؟یبخور قهوه هی میبر-



 : گفت نیمع و نگفت یزیچ و داد تکان یسر ایدر

 . شو ادهیپ پس-

 شیفضا قهوه عطر که بودند یا کافه داخل بعد یقیدقا

 : گفت آهسته سرش پشت نیمع. بود کرده پر را

 ! مینیبش یراحت جا هر-

 کافه ی گوشه گرد یزهایم از یکی سمت به ایدر

 یصندل خودش بعد و آمد دنبالش به نیمع کرد حرکت

 شیبرا بود کافه یورود در به پشت که را یلهستان

 ریز و آهسته کند نگاهش نکهیا بدون ایدر. دیکش عقب

 نیمع. نشست یصندل یرو و گفت"  یمرس"  لب

 و نشست هم خودش و دیکش عقب هم را گرید یصندل

 کنار و زیم یرو هم را لشیموبا و نیماش چییسو

 . گذاشت دستش

 یب ایدر تا شد باعث یدختر آلود ناز ی خنده یصدا

 کرده اشغال را کنارشان زیم که یجوان دختر به اریاخت

 گرفت را دستش مقابلش پسر لحظه همان کند نگاه بود

 برداشت عیسر را نگاهش ایدر. نشاند آن به یا بوسه و

 شیپا یرو را رنگش یمشک کوچک فیک هدف یب و

 : گفت نیمع که کرد جا به جا

 ! ؟یدار دوست قهوه...  است معرکه هاش قهوه نجایا-



 : گفت صادقانه و افتاد جانیاله یچا عطر ادی ایدر

 . دم ینم حیترج یچا به رو یچیه من اما دارم دوست-

 : گفت و زد لبخند اش گفته به نیمع

 ! نه؟ یمحل یچا البد هم یچا و-

 ادامه نیمع و داد تکان سر و زد لبخند اریاخت یب ایدر

 : داد

 یمحل یها یچا عاشق شمال رفته یوقت از مامان-

 . شده

 دور که یمشک بلند بند شیپ با یجوان پسر لحظه همان

 و کرد سالم و شد کینزد زشانیم به بود بسته کمرش

 : گفت

 ومدهین بود وقت یلیخ! ؟یخوب! خان نیمع سالم-

 ! یبود

 اضافه بعد و داد را اش یپرس احوال جواب نیمع

 : کرد

 . بودم گرفتار کم هی-

 : گفت و انداخت ایدر به هم یکوتاه نگاه جوان پسر

 . نیاومد خوش خانم سالم-



 یرو را منو جوان پسر و گفت سالم زده خجالت ایدر

 : گفت و گذاشت زیم

 ! خدمتم در من-

 ایدر سمت به را منو نیمع. شد دور زشانیم سر از و

 : گفت و گرفت

 ! ؟یخور یم یچ-

 که را شالش و شد جا به جا یصندل یرو معذب ایدر

. دیکش جلو یکم بود رفته عقب شیها گوش کینزد تا

 کافه ی تجربه او با که بود یپسر نیآخر و نیاول عماد

 و ادا و کافه یفضا ریتاث تحت حاال و داشت را یگرد

 اریاخت یب مجاور زیم جوان پسر و دختر یها اطوار

 آهنگ با که یکیرمانت یفضا در نیمع با بودن تنها از

 : خواند یم احساس با که راغب میمال

   عشق نهیهم-

   بره ینم خوابت                  

   گذره ینم ازت                  

   آوره شکنجه                   

   عشق نهیهم

   دلهره حس هی                  



   خودت با یگ یم که                  

   بهتره نباشه                  

  عشق نهیهم

                   .... 

 . بود شده زده خجالت و معذب

 : گفت و شد لیمتما جلو به یکم نیمع

 رو نجایا ی قهوه ،یدار دوست قهوه اگه نظرم به-

 قهوه اگه اما...  ادیب خوشت دم یم قول! کن امتحان

 . بدم سفارش یچا برات که یندار دوست

 : گفت و زد یرنگ کم لبخند ایدر

 ! یمرس...  دارم دوست قهوه نه-

 : گفت و داد تکان یسر نیمع

 ! گه؟ید-

 : گفت و گرفت را شیها لب یخشک زبان نوک با ایدر

 ! یمرس! نیهم-

 : گفت و داد باال را شیها نیآست یکم دوباره نیمع

 ....  بدم سفارش دیبا خودم نکهیا مثل-



 : گفت و بست را منو بعد و

 ! درسته؟ ان یشکالت کیک عاشق که دخترا-

 تا داد یم عالمت خدمت شیپ به که طور همان بعد

 و لبخند با دیایب زشانیم سر سفارش گرفتن یبرا

 : گفت طنتیش

 . گم یم دارم خواهرام از که یشناخت حساب رو-

 خدمت شیپ. گرفت اش خنده اریاخت یب بار نیا ایدر

 زشانیم سر از جوان پسر و داد سفارش نیمع و آمد

 لبخند هنوز که ایدر سمت به دوباره نیمع بعد. شد دور

 : داد حیتوض لبخند با و برگشت داشت لب به

 .دارم خواهر تا دو من-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و ستیب و صد پست#

 : گفت و انداخت باال شانه لبخند همان با ایدر

 ! گفتم؟ یزیچ من-

 : گفت خنده با و داد هیتک اش یصندل به نیمع



 ! گهیم زایچ یلیخ لبخندت اما...  نه که خودت-

 به که طور همان و دیکش یقیعم نفس بار نیا ایدر

 نگاه رنگ یا قهوه یچوب زیم براق و یقلیص سطح

 : گفت کرد یم

 به نزنه یبیآس یگرید به که یوقت تا کس هر روابط-

 دوستت یگفت یکس به یوقت  اما...  مربوطه خودش

 به رو یزن یوقت....  یبمون حرفت یپا دیبا گهید دارم

 نیا از ریغ....  یبمون پاش دیبا یکرد وابسته خودت

 و اتیاخالق که ییجا تا که آزاده نظرم به کس هر

 رو روابطش ده یم اجازه شیتیترب  یها چوب چهار

 . کنه تیریمد

 خودش و گذاشت زیم یرو آرنج از را دستش دو نیمع

 : گفت و برداشت یصندل از را اش هیتک هم

 ! ؟یکن یم فکر عماد به هنوزم تو-

 به یکوتاه نگاه و زد گوشش پشت را شیموها ایدر

 :گفت و انداخت نیمع

 عاشق حاال تا نظرم به...  گفتم بهت هم گهید بار هی-

 تونه یم عیسر یلیخ نفر هی یکن یم فکر که ینشد

 شده وابسته بهش و داشته دوست سال چند که رو یکس

 به کم کم آدما کنه، فراموش رو بافته ایرو باهاش و



 ی مرحله نظرم به یفراموش! کنن یم عادت زیچ همه

 ! عادته از بعد

 چشم در رهیخ و کرد قفل هم در را شیها دست نیمع

 : گفت شمرده شمرده ایدر رنگ یشیم یها

 ! ؟یکرد عادت نبودنش به-

 عقب به را شیموها بافت. برداشت را نگاهش ایدر

 : بزند لبخند کرد یسع و داد هول

 ! کنم یم عادت دارم-

 یصندل به و دیکش عقب و گفت"  خوبه"  آهسته نیمع

 سر شانیها قهوه با خدمت شیپ بعد، یقیدقا. داد هیتک

 گرید فنجان و ایدر مقابل را ها فنجان از یکی آمد زیم

 زیم یرو هم را ها کیک گذاشت نیمع یجلو هم را

 : دیپرس مودبانه بعد و گذاشت

 ست؟ین یامر-

 زنگ یصدا. شد دور خدمت شیپ و کرد تشکر نیمع

"  اسم به اریاخت یب ایدر نگاه و شد بلند نیمع لیموبا

 کرده خوش جا یگوش ی صفحه یرو که"  جان مهال

 قهوه فنجان به و برداشت را نگاهش عیسر. افتاد بود،

 را اش یگوش کنار ی دکمه نیمع. دوخت چشم اش



 کوچکش فنجان به ایدر. شد قطع زنگ یصدا و فشرد

 : گفت نیمع که کرد یم نگاه

 ! خواهرامه از یکی مهال-

 نیمع. زد یرنگ کم لبخند و کرد بلند را سرش ایدر

 یا لحظه و برداشت را لشیموبا و برد شیپ را دستش

 مقابل نفره سه یعکس. گرفت ایدر سمت به را آن بعد

 طرفش دو دختر دو و بود وسط نیمع بود؛ شیها چشم

 شده حلقه دخترها کمر دور نیمع دست و بودند ستادهیا

 .  بود

 : داد حیتوض نیمع

 کمیکوچ خواهر! مهالست دهیپوش دیسف یمانتو که اون-

 .بزرگم خواهر!ماناست هم یکی اون... 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و ستیب و صد پست#

 مهال،. کرد نگاه دخترها به یشتریب دقت با ایدر

 دیسف شلوار یها پاچه و دهیپوش یباز جلو دیسف یمانتو

 دهیچسب برادرش یبازو به و زده باال هم را رنگش



 یجا به و بود دهیپوش نیج شلوار و مانتو اما مانا. بود

. بود گذاشته سرش یرو دار لبه یکاله هم یروسر

 جذب شرت یت و نیج شلوار با بود نیمع هم وسط

 یم زده شانه باال به که شهیهم برخالف شیموها! دیسف

 هم صورتش بود، پخش شیشانیپ یرو یکم شد

 بود غهیت سه داشت، یمرتب شیر ته که شهیهم برعکس

 .داد یم نشانش تر سن کم نیهم و

 یشباهت برادرشان با ادیز اما بودند هم هیشب دخترها

 نیمع. بودند بلند قد هم ها آن نکهیا جز به نداشتند

 : داد حیتوض دوباره

 مانا موقع اون! شهیپ سال دو یکی مال عکس البته-

 .  ستین رانیا و کرده ازدواج االن بود مجرد هنوز

 و برداشت عکس یرو از را نگاهش لبخند با ایدر

 : گفت

 ! هیخوب یلیخ حس داشتن خواهر کنم فکر-

 : گفت و گذاشت زیم یرو دوباره را لشیموبا نیمع

...  کنه یم فرق پسرا با دخترا یایدن اما! خوبه یلیخ-

 ! خودشونه یبرا مانا و مهال یها پچ پچ

 : داد ادامه لبخند با بعد



 یکس بشن مطمئن خوان یم فقط رسن یم که من به-

 ! نه ای هست میزندگ یتو

 یرویپ او از هم ایدر و برداشت را اش قهوه فنجان

 : گفت طنتیش با بعد و کرد

 هم خودت که یخواهر تا دو با که یبگ یخوا ینم-

 ی تجربه به همه یبرا هاشون پچ پچ یکن یم اعتراف

 ! یدیرس یشکالت کیک

 صدا با بار نیا و گذاشت زیم یرو را فنجانش نیمع

 یم خرج طنتیش داشت ایدر که بود بار نیدوم. دیخند

 را دخترک که بس از بود جالب شیبرا نیا و کرد

 : گفت شد تمام که اش خنده! بود دهید نیغمگ و انیگر

 کیک دخترا ندونم که ستمین تجربه یب قدر اون خب-

 هم یجد آدم حال نیع در اما دارن دوست یشکالت

 آدم اون دنبال شتریب مانا و مهال! نبوده میزندگ یتو

 . هستن یجد

 و خورد را اش قهوه از یکم کرد، سکوت گرید ایدر

 کرد، لیمتما سمتش به را کیک ظرف نیمع یوقت بعد

 تشکر لب ریز و گذاشت دهان به را کیک از هم یکم

 . کرد

 : دیپرس نیمع بعد یکم



 ! شمال؟ یریم دیع یبرا-

 داد فرو را کشیک شد تلخ دهانش افتاد ونیهما ادی ایدر

 : گفت و

 . کنم ینم فکر! نه-

 چنگال با که طور همان و انداخت نییپا را سرش بعد

 : گفت کرد یم جا به جا را کیک یها خرده

 رفتنم گهید ستین مامانم یوقت...  ستین گهید مامانم-

 . نداره یلیدل

 یکنجکاو یوقت اما بپرسد پدرش از نیمع بود منتظر

 و پدر ییجدا از عماد قیطر از حتما کرد فکر نکرد

 افکارش از نیمع یصدا با. است خبر با هم مادرش

 : آمد رونیب

 ! ؟یچ دوستت-

 یم نگاهش یجد که نیمع به و کرد بلند را سرش ایدر

 : دوخت چشم کرد

 ! باباش مامان شیپ رهیم حتما بنفشه-

 کی بود، داده هیتک یصندل به که طور همان نیمع

 : دیپرس و گذاشت زیم یرو را دستش

 ! ؟یبمون تنها یخوا یم تو-



 نگاه جوان پسر یمشک یها چشم به یا لحظه ایدر

 و گذاشته شیتنها عماد دانست یم که او مقابل. کرد

 خاطر به هم حاال و داده حیترج او به را گرید یدختر

 یپرستار دو ترم یدانشجو نکهیا وجود با یمال ازین

 یروزها و شده لیوک یمنش است، تهران دانشگاه

 پنهان یبرا یزیچ کند یم یسپر جا آن را لشیتعط

 . نداشت کردن

 : گفت و دیکش یقیعم نفس

 مادر قضا از که دارم خاله هی فقط شمال یتو من-

 ...  ام خاله از ریغ...  عماده

 مردانه و پهن یابروها به و داد قورت را دهانش آب

 و کرد نگاه بود شده کینزد هم به یکم که نیمع ی

 : گفت

 جوونش پسر مادرم از بعد که مونه یم مادرم همسر-

 دیبا من حساب نیا با...  کنه یم یزندگ ششیپ داره

 کار بنفشه کردن یراض مطمئنم البته...  بمونم تهران

 ! شمال برم ندارم دوست واقعا اما...  هیسخت

 رهیخ زیم یقلیص سطح به و انداخت نییپا را سرش

 : شد



 از گفتم یم تهران میایب کرد اصرار بنفشه که یروز-

 !شترهیب آرامشم نجایا انگار اما حاال...  زارمیب تهران

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  هشت و ستیب و صد پست#

 دوخته چشم مقابلش جوان دختر به سکوت در نیمع

 آن با طال مثل یدختر از تر قشنگ! بود قشنگ. بود

 شهیهم که یمصنوع صورت و ییبایز یها عمل همه

 یم مغازه داخل یبارب یها عروسک ادی را او

 ! انداخت

 فیتعر در مادرش! بود یگرید جنس از ایدر ییبایز

 یم کار به را لیاص ی واژه شهیهم ییبایز نوع نیا

 یها چشم آن با ایدر وجود در لیاص انگار حاال و برد

 فیتعر یخوب به یقلم ینیب و بلند یابروها و یشیم

 . شد یم

. خورد گره هم در نگاهشان کرد بلند را سرش که ایدر

 و برد چشییسو و لیموبا سمت به را دستش نیمع

 : گفت



 ! شلوغه یلیخ نجایا امروز! م؟یبزن قدم کم هی میبر-

 یرو از و داد تکان موافقت عالمت به را سرش ایدر

 : گفت نیمع به رو و شد بلند اش یصندل

 . بدم ینیریش من امروز بود قرار-

 : گفت و کرد نگاهش لبخند با نیمع

 ! خوب دختر ادهیز وقت-

 ! آخه-

 اش ینیب مقابل سکوت عالمت به را دستش نیمع

 :گفت و گرفت

 یمرد چیه ندونه که باشه یدختر کنم ینم فکر-

 به دست دختر اون دختره، هی همراه یوقت نداره دوست

 !بشه بیج

 : کرد اخم ایدر

 . بدم رو کارم ینیریش امروز من بود قرار...  که گفتم-

 : گفت و کرد حرکت صندوق سمت به نیمع

 ! ادهیز وقت...  که گفتم منم-

 و ماند نیمع منتظر جا همان نگفت یزیچ گرید ایدر

 در سمت به هم با. برگشت ششیپ نیمع بعد لحظه چند



 چند از یپیاک و شد باز در لحظه همان کردند حرکت

 قدر آن پسرها از یکی شدند وارد جوان پسر و دختر

 ایدر به بود کینزد که بود دوستش با صحبت سرگرم

 یدست بکشد، کنار را خودش خواست تا ایدر. بزند تنه

 و دیچسب نیمع ی نهیس به. دیکش عقب به را شیبازو

 شدند وارد ها پسر. دیچیپ اش ینیب در تلخ یعطر یبو

 ایدر یبرا را در و کرد رها را شیبازو آهسته نیمع و

 کافه از را شیپا و گرفت فاصله عیسر ایدر کرد باز

 خورد ملتهبش صورت به خنک یهوا. گذاشت رونیب

 گذاشت کتانش یمانتو بیج در را دستش اریاخت یب و

 : دیپرس نیمع. کرد جمع یکم را خودش و

 ! سردته-

 سرما به را اش انداخته گل یها گونه نکهیا یبرا ایدر

 : گفت و داد تکان سر فورا دهد ربط

 ! کم هی-

 مکث اش انداخته گل یها گونه یرو نگاهش نیمع

 : گفت بعد و کرد

 ! میبش نیماش سوار سردته یلیخ اگه-

 شانشیپر یموها تار و دیکش جلو یکم را شالش ایدر

 : گفت و زد کنار صورتش از را



 ! خوبه هوا...  شم یم گرم میبر راه! نه-

 : دیپرس و برداشت قدم کنارش و داد تکان یسر نیمع

  ؟یداشت دوست رو نجایا ی قهوه-

 : گفت و کرد جا به جا اش شانه یرو را فشیک ایدر

 قهوه اما ستمین قهوه خوردن اهل یلیخ که نیا با! آره-

 . بود یعال اش

 : کرد اضافه بعد و گفت"  جان نوش"  آهسته نیمع

 حد از شیب کم هی امروز البته...  امیم ادیز نجایا من-

 ! هیخوب و آروم یجا کل در یول بود شلوغ

 و کرد یم نگاه دیع یها سبزه به. نگفت یزیچ ایدر

 و رفت یا شهیش بزرگ ظرف داخل که ییها یماه

. کرد یم نگاهش شانه یباال از نیمع. کردند یم آمد

 ! اش شانه سر تا بایتقر بود، تر کوتاه او از قدش

 یبو. دیکش یقیعم نفس و برداشت را نگاهش کالفه

 مشامش در کوتاه ی لحظه همان در دخترک، عطر

 !انگار بود مانده

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 نه و ستیب و صد پست#

 ! کرد یم درست سبزه خودش شهیه مامانم-

 همان و کرد فرو بشیج داخل را شیها دست نیمع

 خودش با هیواگو حال در شتریب انگار که ایدر به طور

 : کرد نگاه بود

 با یلیخ مامانم کرد، یم درست خودش هم رو سمنو-

 ! بود قهیسل

 آهسته و برداشت نیس هفت بساط از را نگاهش ایدر

 چنان هم. شد دهیکش دنبالش به هم نیمع برداشت قدم

 ایدر و دهد ادامه خودش دخترک تا بود کرده سکوت

 : داد یم ادامه هم

 قدرش کنم یم فکر وقتا یبعض! شده تنگ براش دلم-

 بغلش گهید بار هی و بود کاش...  ندونستم خوب رو

 شدم بزرگ ذره هی تا! کردم یم بوسش...  کردم یم

 یایدن از د،یکش شیپ رو عماد حرف یپور خاله

 شدم گهید یایدن هی وارد و اومدم رونیب ها عروسک

 که بودم عماد ریدرگ قدر نیا ریاخ سال چند نیا... 

 . نبود مامانم به حواسم گهید



 ساکت شد مجبور ایدر و گرفت حجم شیگلو در بغض

 چند. کند نگاه رنگش یمشک یها کفش نوک به و بماند

 : دیپرس نیمع بعد و بود سکوت یا لحظه

 سن یرو یمخالفت! بود؟ موافق تونینامزد با مادرت-

 !  نداشت؟ تو کم

 به رهیخ. دیکش یقیعم نفس و کرد بلند را سرش ایدر

 : گفت دیع یتکاپو حال در یها آدم

 بچه عماد که کرد یم فکر هم چون! بود موافق مامانم-

 و شه یم راحت دخترش بابت الشیخ و خواهرشه ی

 ...  نکهیا هم

 را شیها دست که یحال در و دیکش یگرید قیعم نفس

 : گفت کرد یم فرو شیها بیج در دوباره

 چشمش یجور بد مادرم همسر ل،یاسماع حاج پسر-

 هی که بود نیا نگران بیعج مامانم و بود من دنبال

 . بکشه وسط رو ونیهما حرف لیاسماع حاج یروز

 یکنجکاو هم باز اش یشگیهم اخالق خالف بر نیمع

 از یوقت همراهش دختر بود مطمئن چون دیشا کرد،

 دیگو یم خودش به عماد از ریغ یپسر یمند عالقه

 درهم یابروها! ستین یدلبر و یگرم بازار قصدش

 نا حال از یخوب به اش شده مچاله بدن و خورده گره



 یم تیحکا ونیهما نام به یپسر یآور ادی از خوشش

 . کرد

 ! چرا؟-

 تازه انگار انداخت، نیمع به یکوتاه نگاه بار نیا ایدر

. است جوان یپسر با دل و در حال در بود آمده ادشی

 ی مردانه و پهن یابروها از را نگاهش مکث یکم با

 و برداشت بودند شده کینزد هم به یکم که نیمع

 و بسته سر و شد رهیخ شیها کفش نوک به دوباره

 : داد حیتوض محجوب

 خوب یلیخ ما خب و کرد یم یزندگ رامسر ونیهما-

 . ستین کار یب و تنها هم یلیخ اونجا که میدونست یم

 : داد ادامه و زد یتلخ لبخند ایدر

 یوقت چون نشد عوض طیشرا هم یلیخ! چند هر-

 تهران یتو یدار دخترش نامزد بود خوشحال مامانم

 و درس فکر به یلیخ اونم...  خونه یم حقوق

 ! نبود دانشگاهش

 فال ی بسته و شد کشانینزد یا بچه پسر لحظه همان

 : گفت نیمع به رو و گرفت ایدر مقابل را شیها

 ! بخر گلت خانم یبرا فال هی-



 کنار را پسرک خواست زده خجالت و ریگ غافل ایدر

 : بزند

 . خوام ینم فال من! یمرس-

 پنهان یبرا هم یتالش و گرفته اش خنده اما نیمع

 بیج از را پولش فیک. نداشت لبخندش کردن

 پسر به را یتومان ده یاسکناس و دیکش رونیب شلوارش

 : کرد اشاره ایدر به و داد بچه

 ! بردار-

 شتریب گرید یا جمله با بچه پسر نکهیا یبرا ایدر

 رونیب را ها فال از یکی عیسر نکند اش زده خجالت

 دنبال بشیج داخل داشت یوقت بچه پسر بعد و دیکش

 : گفت نیمع گشت، یم پول

 ! خودت مال-

 طنتیش با و چسباند شیها لب به را پول بچه پسر

 : گفت

 ! باش خوشگلت خانم مواظب-

 ها آن از شود رها کمان از که یریت مثل هم بعد و

. بود مانده شیجا سر شرمنده و جیگ ایدر. شد دور

 یم انگار دیکش شیها لب به را دستش پشت نیمع



 را دستش! کند پاک صورتش از را لبخند رد خواست

 و گذاشت پشتش باشد داشته یتماس ایدر با نکهیا بدون

 : گفت

 !میبر-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 یس و صد پست#

 سوار هم با بعد یکم و برداشت قدم و خورد تکان ایدر

 ساعت به ایدر نگاه دندیرس که کوچه سر. بودند نیماش

 یم نشان را هشت یحوال ییجا شیها عقربه که بود

 پسر از هم باز که بود یشنهادیپ ریدرگ فکرش و دادند

 زده قدم بودند، رفته کافه به هم با. بود دهینشن جوان

 دیع شب کیتراف پشت و نیماش در هم یکم و بودند

 یمعمول یها حرف جز اما. بودند شده معطل تهران

 نه و نیمع زبان نه. بود نشده بدل و رد نشانیب یزیچ

 از بعد که حاال ایدر و بودند نزده یدیجد حرف نگاهش

 احساس شود جدا او از خواست یم ساعت سه حدود

 و کینزد یدوست از شدن جدا حال در کرد یم

 سبک و زده حرف بود، کرده دل و درد. است یمیصم



 تنها. نداشت که بود وقت یلیخ را حس نیا و بود شده

 ریدرگ بیعج روزها نیا هم او که بود بنفشه دوستش

 . بود او با اش رابطه و شهاب

 رونیب افکارش از ایدر و کرد متوقف را نیماش نیمع

 : گفت صادقانه بعد و انداخت جوان پسر به ینگاه آمد

 ! یمرس امروز بابت-

 را دستش ایدر بعد و داد تکان یسر و زد لبخند نیمع

 :زد شیصدا نیمع که برد رهیدستگ سمت به

 ! ایدر-

. برگشت نیمع سمت به و کرد رها را رهیدستگ ایدر

 و شد لیمتما عقب به یکم یصندل دو انیم از نیمع

 و گرفت ایدر سمت به را یکوچک یکاغذ ساک بعد

 : گفت

 جلوتر خواستم...  چالوس رمیم لیتحو سال یبرا من-

 یخوب سال امسال دوارمیام. بگم کیتبر بهت دویع

 . باشه برات

 ساک به ینگاه و نیمع به ینگاه یدل دو با ایدر

 شیرو و بود رنگ یکاه و ساده که کوچک یکاغذ

 . انداخت بود شده نوشته شعر یتیب فقط



 : گفت نیمع

 ! ست؟ین یخوب کار کادو کردن رد که یدون یم-

 را نیمع مکثش نکهیا از و نبود کادو کردن رد قصدش

 به را لبش ی گوشه اریاخت یب بود انداخته الیخ نیا به

 : گفت و برد جلو را دستش دیترد با. دیگز دندان

 ! ؟یدیکش زحمت چرا-

 و گذاشت فرمان یرو را دستش کی لبخند با نیمع

 : گفت

 خوشت دوارمیام...  دونستم ینم رو ات قهیسل واقعا-

 . ادیب

 یب دیکش یم سرک ساک داخل به که طور همان ایدر

 : کرد طنتیش و زد لبخند اریاخت

 همون مثل! مشترکه دخترا ی همه نیب زایچ یبعض-

 ! یشکالت کیک

 داخل را دستش ایدر و دیخند ساده طنتشیش به نیمع

 ییبایز و یآب سبز ساتن یروسر. کرد یکاغذ ساک

 از را نگاهش ایدر. گرفت جان شیها چشم مقابل

 یروسر ی شده کوب طال و دوز دست ی هیحاش



 شیتماشا لبخند با که برگشت نیمع سمت به و برداشت

 : گفت و زد لبخند. کرد یم

 ! خوشگله یلیخ! یمرس-

 : گفت و فشرد هم یرو را شیها چشم نیمع

 داشتم مامانم یبرا فقط رو یروسر دیخر ی تجربه-

 . باشه اومده خوشت دوارمیام... 

 : کرد تکرار دوباره ایدر

 ! خوشگله یلیخ-

 قهیدق ده و هشت انداخت ساعت یها عقربه به ینگاه

 یتارها و کرد مرتب را سرش یرو شال! بود شده

 : گفت و زد کنار را اش یشانیپ یرو

 . یباش داشته یخوب سال دوارمیام! ممنون بازم-

 : گفت و انداخت جوان پسر به یکوتاه نگاه

 ! خداحافظ-

 و کرد راهش ی بدرقه را"  یسالمت به برو"  نیمع

 : کرد اضافه شود ادهیپ نکهیا از قبل

 ! خوب دختر باش خودت مواظب-



 و رابست در و شد ادهیپ بعد و کرد یکوتاه مکث ایدر

 .کرد حرکت یونسی دیشه ی کوچه سمت به

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و یس و صد پست#

 در یکیک و صدا و سر با بنفشه د،یرس که خانه به

 . خواند مبارک تولدت شیبرا و آمد استقبالش به دست

 به یسر خواست شهیهم عادت به خواب موقع شب

 که ندیبب را اش تازه یها عکس و بزند عماد لیپروفا

 شیها امیپ به ینگاه. شد بلند لشیموبا ی برهیو یصدا

 انداخت بود آمده نیمخاطب ستیل یباال که نیمع اسم و

 : کرد باز را امشیپ و

 درد به تو یبرا دنیخر کادو یتو اصال من ی تجربه-

 کردم فکر یکل که بود یبار نیاول چون...  خورد ینم

 دختر خوش شب.  دمیخر کادو دوست هی یبرا تا

 ! خوب

 ی ساده امیپ یبار چند که آمد خودش به یوقت ایدر

 یبرا که یخوب دختر لفظ از و بود خوانده را نیمع



 یب بود، شده خطاب آن با روز، آن در بار نیدوم

 . بود زده لبخند اریاخت

 با نیج شلوار انداخت؛ لشیپروفا عکس به ینگاه

 جذب ی خانه چهار و اسپرت کوتاه نیآست راهنیپ

 گره هم به نهیس یجلو را شیها دست و بود دهیپوش

 او به یشتریب دقت با و کرد زوم را عکس. بود زده

 یم نشان یجد را صورتش پهنش یابروها. کرد نگاه

 ته خاطر به ای است بزرگتر عماد از دانست ینم. داد

 به بزرگتر پوشاند یم را صورتش شهیهم که یشیر

 . رسد یم نظر

 . آمد رونیب افکارش از بنفشه یصدا با

 ! نگفت؟ بهت یزیچ واقعا-

 سبک یپتو و گذاشت سرش یباال را یگوش ایدر

 : گفت و دیکش باال شکمش یرو تا را یمسافرت

 ! نه-

 : گفت و انداخت یروسر به ینگاه بنفشه

 ...  است قهیسل خوش یول-

 را یکاغذ کوچک ساک بنفشه و نگفت یزیچ ایدر

 . خواند بلند یصدا با را شیرو شعر و بردشت



  است نیا میآرزو-

  یبخند ریس قدر آن

 (  یسپهر سهراب)  ستیچ غم یندان که

 : کرد اضافه بعد و

 ! اومده خوشش ازت گمیم که من-

 :  زد پوزخند ایدر

 یماجرا سر فقط اون...  بهت که گفتم! بخواب ریبگ-

 خودش...  کنه یم وجدان عذاب احساس عماد و طال

 خودیب...  کن حساب من یرو دوست هی مثل گفت بهم

 ! ؟یدیرس کجا به شهاب با نمیبب بگو...  نباف داستان

 سرش ریز را بالشش و دیکش دراز شیجا سر بنفشه

 : گفت و کرد مرتب

 ! یخواستگار انیم دیع-

 ریز العملش عکس از بنفشه و دیپر شیجا از ایدر

 دوستش سمت به را بالشش حرص با ایدر. زد خنده

 : گفت و کرد پرت

 ! ؟یگیم من به االن-

 : گفت داد یم ماساژ را دستش که طور همان بنفشه



 . گفت بهم امروز خودش خدا به-

 : گفت و راند شیها گوش پشت را شیموها ایدر

 ! زود؟ قدر نیا طور چه-

 : گفت و رفت یا غره چشم بنفشه

 ! زوده؟ کجاش!  میشناس یم گرویهمد ماهه چند-

 : کرد اضافه و داد بدنش به یقوس و کش بعد

 یم منو واقعا اگه گفتم! متنفرم موندن کار سر از-

 ی بهونه...  بشه معلوم فمونیتکل دیبا زودتر یخوا

 تا میمون یم عقد مدت هی گفتم آورد رو درسش

 ازدواج فکر یتو هم اگه! بشه مشخص تشیوضع

 چند رو نایا...  بشه تموم مون رابطه بهتره که ستین

 خانواده با گفت خودش امروز...  گفتم بهش شیپ روز

 ! یخواستگار انیم دیع احتماال و کرده صحبت اش

 و کشاند بنفشه تشک سمت به را خودش ذوق با ایدر

 . گرفت آغوش در محکم را او

 یخوا یم زود قدر نیا شهینم باورم! بنفشه یوا-

 !یبش عروس

 : گفت و دیخند بنفشه

 ! شدن عروس تا کو حاال-



 چشم و رفت خواب به بنفشه باالخره یوقت بعد یساعت

 نیا به اریاخت یب شد یم نیسنگ کم کم هم ایدر یها

 عکس که است یشب نیاول شب آن که کرد یم فکر

 و خورد غلت شیجا سر. است دهیند را عماد یها

 . افتاد یکاغذ ساک یرو شعر به نگاهش

 ازدهی فصل

 یجور و جمع و کوچک نیس هفت مقابل بود نشسته

 دنشیچ فکر به تازه لیتحو سال به مانده ساعت دو که

 آن یسمنو و سنجد و سنبل و یماه دیخر یبرا و افتاده

 یقرمز روبان به. بزند رونیب خانه از بود شده مجبور

 رهیخ بود مهیفه خاله کار و شده بسته سبزه دور که

 مهیفه خاله که کرد فکر شیپ روز دو به دوباره و ماند

 آمده واقع در. آمدند بنفشه دنبال بهار و نیحس عمو و

 چه هر اما ببرند خودشان با هم را ایدر تا بودند

 شد، ناراحت و کرد قهر بنفشه یحت و کردند اصرار

 . شود کتالم یراه ها آن با تا نشد یراض

 :گفت یم و زد یم قدم هال داخل یعصبان نیحس عمو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



  دو و یس و صد پست#

 ! بمونه تنها ستین درست جوون دختر هی-

 زودتر که کردند یم اصرار هم بهار و بنفشه و

 به را مهیفه خاله ایدر که کند جمع را لشیوسا

 شیبرا را ونیهما آمدن یماجرا و کشاند آشپزخانه

 زد چنگ اش گونه به دست با مهیفه خاله. کرد فیتعر

 : گفت و

 . نداره که رو نجایا آدرس! سرم بر خاک-

 : گفت و فشرد را دستش فورا ایدر

 و نمشیبب و کتالم امیب ندارم دوست اصال اما! نه-

 . بشنوم رو حرفا اون دوباره

 ایدر دست یرو را دستش یهمدرد با مهیفه خاله

 : گفت و گذاشت

 یبزن سر لمیاسماع حاج به یخواست! ما ی خونه یایم-

 اسمش ونمیهما...  میایم و میریم نیحس عمو با سر هی

 !رامسره وقتا یلیخ که وگرنه باباشه شیپ که نهیا

 : گفت و آورد نییپا را شیصدا و دیکش یقیعم آه ایدر

 ونیهما اما! خاله بگم شه ینم روم نیحس عمو یجلو-

 با حتما نم،یبب هم رو عماد ندارم دوست...  کنار به



 کنم یم عادت نبودنش به دارم تازه. کتالم ادیم زنش

 ندارم، رو مردم نگاه و ثیحد و حرف ی حوصله... 

 سر دیبا گهید ی هفته تازه...  ندارم یمشکل چیه نجایا

 یم درسام به کم هی هم رو آزادم وقت...  برم کارم

 . رسم

 : گفت و انداخت آشپزخانه داخل را خودش بنفشه

 . یباش تو میخواستگار یتو داشتم دوست من-

 یم که یا بانهیغر دیع از را ناخوشش حال ایدر

 : کرد پنهان یظاهر یا خنده پشت کند تجربه خواست

 . ذارم یم تموم سنگ تیعروس تو جاش به-

 : دیپرس دوباره مهیفه خاله و برگرداند رو قهر به بنفشه

! ؟یراحت یجور نیا و یکن ینم تعارف که یمطمئن-

 مامانت روح به دارم! ایکن تعارف اگه یونیمد ایدر

 . دم یم قسم

 و کرد لیتحو سال یدعا پخش به شروع ونیزیتلو

 و برگشت قبله سمت به. آمد رونیب افکارش از ایدر

 : کرد زمزمه آهسته هم او ونیزیتلو یصدا با زمان هم

  واالبصار القلوب مقلب ای-

 ! النهار و لیال محول ای                                   



 یا قطره دیرس که"  الحال احسن یال حالنا حول"  به

 و دیلرز اش چانه کرد، باز راه شیها چشم از دزدانه

 : کرد زمزمه بار چند و کرد بلند را شیها دست

 ! الحال احسن یال حالنا حول-

 به را شیروحان خوش حال مشهد ی خانه نقاره یصدا

 را قرآن و کرد باز را شیها چشم. کرد وصل لبخند

 شاد آهنگ ونیزیتلو که طور همان و دیبوس و برداشت

 داخل یها یماه به هم او کرد یم پخش را دانهیع

 کی و قرمز کی! بود دهیخر جفت. کرد نگاه تنگ

 .نباشند تنها تا یمشک

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و یس و صد پست#

 نکهیا حدس. آمد خودش به لشیموبا زنگ یصدا با

 بنفشه! نبود یسخت کار اصال است خط پشت یکس چه

 را لشیموبا لبخند با. زد یم لبخند اش یگوش قاب در

 با هم او از بعد و داد را دوستش جواب و برداشت

 . کرد صحبت نیحس عمو و بهار و مهیفه خاله



 شده فارغ اش خانواده و بنفشه با کردن صحبت از تازه

 ینگاه. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا دوباره که بود

 کونیآ یدل دو با بعد و انداخت"  یپور خاله"  اسم به

 یپور خاله با که بود وقت یلیخ. فشرد را رنگ سبز

 یبار چند عماد ینامزد از قبل تا بود نشده صحبت هم

 خاله نه گرید آن از بعد اما بود زده زنگ خودش

 احوال دماغ و دل ایدر نه و بود زده زنگ یپور

 را خودش یوقت از که داشت را یا خاله از یپرس

 یصدا. بود دهید شوهرش مادر چشم به را او شناخت

 : دیشن را یپور خاله

 ! دتر سالم! جان ایدر! الو-

 یها لب زبان نوک با و داد فرو را دهانش آب ایدر

  ماندن میعق در یسهم چیه زن نیا. کرد تر را خشکش

 و آورد خاطر به زود یلیخ را نیا. نداشت شیآرزوها

 : بزند لبخند کرد یسع

 ! مبارک دتیع! خوبه؟ عمو! ؟یخوب! خاله سالم-

 آوردن زبان بر در اش یناتوان تا اوردین را فرزاد اسم

 نشده یقو قدر آن هنوز. دیایب چشم به کمتر عماد اسم

 چشم به را او سال چند که یمرد احوال تا بود

 بوسه طعم و رفته فرو آغوشش در و دهید همسرش



. بپرسد گرید یزن کنار در را بود دهیچش را شیها

 اما او یا هیعار شاد ظاهر تمام یجا به یپور خاله

 آن کردن پنهان یبرا هم یتالش چیه و داشت بغض

 : نداشت

 ! ؟یخوب تو...  میا زنده-

 . خوبم منم...  خاله یمرس-

 : برداشت ترک یپور خاله یصدا بغض

 چرا...  یموند تهران تنها تو که نمردم هنوز من-

 اهیس رو ی خاله هی هنوز! کتالم؟ یومدین دیع یبرا

 ! نجایا یدار

 کرد یسع و فشرد هم یرو را شیها چشم کالفه ایدر

 : کند مرتب را ذهنش

 تونستم ینم....  رم یم کار سر! خاله هیحرف چه نیا-

 رو کتالم دنید دل...  اونم از بعد...  رمیبگ یمرخص

 . ندارم مامانم بدون

 : دیکش باال صدا با را اش ینیب آب یپور خاله

 یدار عروس دیبا وقت اون...  خواهرمه اول دیع-

 ناهار میاومد که دیع سوم گه یم زده زنگ پسره! میکن

 خونه کل اومده شیپ ماه هی...  بده سفارش رونیب از



 یم خجالت زنش شیپ گه یم! کرده عوض منو یزندگ

 روش...  یمیقد ی پرده و یالک یفرشا نیا از کشه

 به بود داده ریگ کشه یم خجالت منم خود از بگه نشد

 انداخت یم هم رو مادرش شد یم اگه! خونه لیوسا

 یم مادر گهید...  دیخر یم دیجد مادر هی آشغال سطل

 اون ی گوشه من توران یجا کاش! کار چه خواد

 . بودم دهیخواب قبرستون

 : کرد وجود ابراز باالخره ایدر

 ! خاله جون از دور-

 : داد جواب حرص با و فورا یپور خاله

 بزرگ اوالد! جون؟ از دور چرا! دتر جون کینزد-

 . جونم دشمن شده بشه رمیگ دست که کردم

 فرو دستش گوشت داخل یعصب را شیها ناخن ایدر

 : گفت و کرد

 شیزندگ یبرا داره حق یکس هر! خاله رینگ سخت-

 ...  رهیبگ میتصم داره دوست که یجور اون

 : شد بلند بغض بدون بار نیا یپور خاله یصدا

 به! سواد با ها شما سواد یب من! ایدر حرفو نیا نگو-

 نیا چشمش اول از اگه زاده امام(  چراغ)  یسو



 نیا از من...  موندم یم الل من بود گرفته رو دختره

 ...  رو تو که سوزم یم

 تر محکم بار نیا و رفت یپور خاله حرف انیم ایدر

 : گفت شهیهم از

 !  گذشته ها گذشته خاله-

 به که را یبحث و دیفهم را ایدر یناراحت یپور خاله

 : گرفت درز و کرد جمع بود انداخته راه

...  کنه ریخ به رو عاقبتشون و آخر خدا! بگم یچ-

 مبارک بهت دویع هم بپرسم رو حالت هم تا زدم زنگ

 ! بگم باد

 :  گفت شده تلخ یکام با ایدر

 یدیکش زحمت...  زدم یم زنگ دیبا من! یمرس-

 . خاله

 : گفت یپور خاله یخداحافظ از قبل آخر ی لحظه

 . خوام یم ازت یزیچ هی! دتر-

 : گفت و راند گوش پشت را شیموها ایدر

 ! خاله؟ جان-

 : کرد اضافه فکر بدون و



 پست رمیبگ برات! بگو بهم یدار الزم یزیچ ییدارو-

 . کنم

 اش یمادر زبان به یعصب و کالفه یپور خاله

 : برگشت

!  بخوره من سر تو دارو! ) بخوره سر فرق یم دارو-

 ) 

 : کرد اضافه تر عیسر خودش و

 ترسم یم عاقبتش و آخر از من! نکن نینفر عمادو-

 ...  یبش بخت دیسف که یاله... 

 : گفت دل ته از و دیکش یا تکه تکه و قیعم آه ایدر

... انشاا...  نخواستم رو بدش وقت چیه من خاله-

 . گذشته ها گذشته که گفتم باشه خوشبخت

 : شد آلود بغض یپور خاله یصدا دوباره

 . تهیخانم از-

. دوخت قرمز یماه به را نگاهش و کرد سکوت ایدر

 که دیفهم را اش یکالفگ سکوتش از انگار یپور خاله

 . داد یخداحافظ به تیرضا باالخره



 کنارش را لشیموبا و دیکش یا کالفه پوف ایدر

 و شده دود یپور خاله تلفن با خوشش حال تمام انداخت

 .بود رفته هوا به

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار یس و صد پست#

 ******* 

 جلزولز به و شکست تابه یماه داخل را مرغ تخم

 اسم شد؛ بلند لشیموبا زنگ یصدا. کرد نگاه روغن

 یگوش به نکهیا بدون دید صفحه یرو که را ونیهما

 . شد رهیخ مرغ تخم ی زرده به بزند دست اش

 بود گرفته تماس لیاسماع حاج ی خانه با شیپ یساعت

 یصدا برعکس ایدر و بود برداشته را یگوش ونیهما

 احوال او با حس یب و سرد ونیهما ی زده جانیه

 لیاسماع حاج با تا بود خواسته هم بعد و کرده یپرس

 را ایدر سالم یصدا لیاسماع حاج. شود صحبت هم

 : بود گفته و گرفته شیپ دست بود دهیشن که



 یبرا کردم یم فکر...  نداره وفا اوالد گفتن میقد از-

 . یایم امرزتیب خدا مادر دیع نیاول

! "  ینینب رو من ته خدا از که تو"  دیبگو خواست ایدر

 لیاسماع حاج به سکوتش و گرفت را زبانش یجلو اما

 : داد شتریب یدار دانیم جرات

 همه سال آخر ی شنبه پنج یدون یم خودت که خوبه-

 که امروزم ،یومدین که هفته اون! مزار سر انیم

 یم باز ییگو لغز به دهان مردم یگ ینم...  یومدین

 رفته ماهه شش ایدر که نشونهیب یاختالف البد که کنن

 ! انگار نه انگار و تهران

 چه از لیاسماع حاج دیفهم! زد پوزخند اریاخت یب ایدر

 ! بود خودش یآبرو و وجهه نگران است ناراحت

 خودش به ایدر تا زد هم را آخر شین لیاسماع حاج

 مادرش همسر به تا برداشته را یگوش که بفرستد لعنت

 . دیبگو کیتبر را دیع

 خاله پسر یماجرا از بعد دونن یم همه که درست-

 حاال خصوص به یبش روبرو باهاش یخوا ینم ات

 ....  و ارهیم رو عروسش داره که

 لیاسماع حاج حرف انیم و آمد خودش به ناگهان ایدر

 : رفت



 کیتبر بهتون رو دیع هم بزنم زنگ بود ام فهیوظ-

 . بپرسم رو حالتون هم و بگم

. است خورده جا که داد نشان لیاسماع حاج سکوت

"  ی جمله گفتن با و کرد استفاده سکوتش از ایدر

! "  شم ینم مزاحم...  باشه براتون یخوب سال... انشاا

 شد قطع تماس یوقت. رساند انیپا ی نقطه به را مکالمه

 یمطلب شیپ ی هفته. داد خودش به یلب ریز یفحش

 با را ارتباطتان که بود شده نوشته آن در که بود خوانده

 ! دیکن قطع ندارند دوست را شما که ییها آدم

 گرفت یم قرار یافراد ستیل در قطعا لیاسماع حاج

 زیآم صلح ی رابطه. نداشت دوست را ایدر که

 ایدر و بود رفته نیب از مادرش فوت با شان یمصلحت

 دور چندان نه ییروزها در مادرش دانست یم نکهیا با

 ونیهما یبرا او از لیاسماع حاج یخواستگار نگران

 هم لیاسماع حاج گرید کرد یم حس حاال اما بوده

 که است ونیهما خود نیا و ندارد وصلت نیا به یلیتما

 . زند یم پا و دست او به دنیرس یبرا

 زمزمه با ایدر و شد بلند دوباره لشیموبا زنگ یصدا

 تخم ی دهیسف. کند آرام را خود کرد یسع یا ترانه ی

 یرو روغن یا قطره و دیترک صدا با و کرد پف مرغ



 را سوزانش دست آلود اخم ایدر. شد دهیپاش دستش

 فکر یب شد بلند که لشیموبا زنگ یصدا. دیکش عقب

 یرو را تابه دست کی با که طور همان یعصب و

 کند نگاه اش یگوش به نکهیا بدون گذاشت، یم نکیس

 گوشش به را یگوش و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ

 : دیغر و چسباند

 ! ؟یبردار من سر از دست دیبا که یفهم ینم چرا-

 آب از پر سطل کی ختنیر مثل اما دیشن که ییصدا

 : کرد عمل درونش آتش یرو

 ! ا؟یدر الو-

 دیگز دندان به را لبش اریاخت یب نیمع یصدا دنیشن با

 .کرد سالم و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و یس و صد پست#

 دیگز دندان به را لبش اریاخت یب نیمع یصدا دنیشن با

 : داد را جوابش یجد نیمع. کرد سالم و

 !  شده؟ مزاحمت یکس! سالم-



 کنار را اش کرده عرق یشانیپ به دهیچسب یموها ایدر

 : گفت و زد

 حاج پسر...  ونهیهما کردم فکر...  یعنی...  نه-

 . بودم گفته ازش که برات! لیاسماع

 ارتباطشان که کرد فکر ایدر و شد سکوت یا لحظه

 یصدا دوباره که گفت"  الو"  دیترد با...  شده قطع

 : دیشن را نیمع

 ! شهیم مزاحمت یبود نگفته-

 نتیکاب به و فشرد هم یرو را شیها پلک خسته ایدر

 و داد هیتک کوچکشان ی آشپزخانه اف ید ام یها

 : داد جواب

 که داره خودیب اصرار هی فقط...  نه که مزاحم-

 ...  شه یم خسته خودش باالخره

 : دا ادامه و دیکش یقیعم نفس بعد

 ! مبارک دتیع...  ستین مهم-

 نیا و آورد لب به لبخند تماسش لیدل یآور ادی با نیمع

 : گفت قبلش یجد لحن از تر نرم بار

 باهات زودتر داشتم دوست...  مبارک هم تو دیع-

 . نکردم فرصت اما رمیبگ تماس



 : دیپرس و نشست ایدر لب ی گوشه لبخند

 ! شمال؟ یرفت-

 را اتاقش ریحر ی پرده و شد بلند تخت یرو از نیمع

 پشت سیخ ی منظره به که طور همان و زد کنار یکم

 : داد جواب کرد یم نگاه شهیش

 ! ادیم بارون داره زیر هی شبید از! آره-

 تلخ یلبخند و کرد حبس اش نهیس انیم را آهش ایدر

 دلتنگ. بود کتالم دلتنگ. کرد خوش جا لبش ی گوشه

 دلتنگ...  خورده باران یها چمن دلتنگ! باران یبو

 یم القلوب مقلب ای مادرش کنار که ییها نیس هفت

 مادرش حضو و عماد عشق به قدر آن دلش و خواند

 . افتاد ینم پدر نام به یمرد یخال یجا ادی که بود گرم

 عطر و افتاد تابه یماه در دهیماس مرغ تخم به نگاهش

 دیع ادی. دیچیپ اش ینیب ریز مادرش یماه با پلو یسبز

 مادرش بزرگ خواهر یپور خاله. افتاد شیپ سال دو

 یسن اختالف لیاسماع حاج با هم محسن عمو بود،

 یم. داشت را مادرش یهوا یپور خاله اما نداشت

 با ارتباط به یچندان ی عالقه لیاسماع حاج دانست

 از زودتر ایدر آوردن دست به یبرا که یزن خواهر

 بهانه هر یبرا را راه نکهیا یبرا و ندارد دهیجنب او



 یم یدنید دیع به اول که بود او شهیهم ببندد، ییجو

 روز شام یبرا را لیاسماع حاج آمد یوقت سال آن. آمد

 دنید ی بهانه لیاسماع حاج. کرد دعوت دیع دوم

 سوم روز به را دعوتش یپور خاله و آورد را لشیفام

 بود صبح ده حدود ساعت نیفرورد سوم. کرد موکول

 حاج که یطور بلند بلند و آمد ایدر دنبال خودش که

 : گفت بشنود لیاسماع

 یم! نازن؟ یم داشتنشون پسر به طور چه مردا یدید-

 مادر یبرا دخترم که خدا به! پدره؟ پشت پسر گن

...  باشه داشته دختر دیبا مادر! داره رو حکم همون

 مهیفه شام....  شد دخترم و عروس ایدر که خدا شکر

 نداره یکار ایدر اگه گفتم...  کردم دعوت هم رو نایا

 ! من کمک ادیب کم هی

 شده یپور خاله ی خانه یراه اش خاله همراه به ایدر

 ی شهیش کردن پاک حال در عماد اطیح داخل. بود

 خندان نگاه یجلو بود دهید که را ایدر. بود نشیماش

 و شده یگل شیها گونه ایدر. بود دهیبوس را او مادرش

 یباال را بزرگش یروسر که طور همان یپور خاله

 : گفت زد یم گره سرش



 خوش دیبر...  مونه یم غضب ریم مثل لیاسماع-

 . دیباش

 : بود گفته عماد به رو و کرده باز خودش را نیماش در

 .نیباش نجایا نشده پنج ساعت-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و یس و صد پست#

 گفته و دهیبوس را مادرش سر یرو و شده خم عماد

 : بود

 ! خانم پوران نوکرتم-

 : بود گفته و دهیخند یپور خاله

 . زینر زبون برو ایب-

 : بود گفته یپور خاله به رو زده خجالت ایدر

 ! ؟یندار کار مگه خاله-

 : گفت و کرد تماشا را شیباال و قد لذت با یپور خاله



...  زنه یم قل داره گاز یرو فسنجانم! ؟یکار چه-

 دیبا نیجوون تا! دتر برو...  است آماده ام یقاسم رزایم

 . دیباش خوش

 : شد دهیکش رونیب اوهامش انیم از نیمع یصدا با

 ! ایدر-

 یب و داد فرو را دهانش آب. بود شده خشک شیگلو

 : گفت حواس

 ! بله؟-

 ! خوب؟ دختر ییکجا-

 : داد جواب صادقانه

 تنگ کتالم یبرا دلم بارون یگفت...  شد پرت حواسم-

 ! قبل یدهایع یبرا مامانم، یبرا...  شد

 . گفتم ینم یشیم ناراحت دونستم یم-

 : گفت و زد یتلخ لبخند ایدر

 ستین هم تو ریتقص...  شدم دلتنگ...  نشدم ناراحت-

 فتمیب شیپ یها سال ادی که بندم تلنگر به امروز کال... 

 دنیشن بار هی...  شهیم بهونه سبزه دنید بار هی... 

 . بارون از تو گفتن هم بار هی...  ام خاله یصدا



 : داد ادامه و دیکش یقیعم آه بعد

 . شده تنگ شمال یها بارون دنید یبرا دلم-

 : دیشن را نیمع یصدا بعد و بود سکوت یا لحظه

 . رمیگ یم تماس باهات من! کن قطع لحظه هی ایدر-

 ایدر. شد قطع تماس دیبگو یزیچ ایدر نکهیا از قبل

 فقط رشیدلگ روز. ماند شیجا سر متعجب و جیگ

 حسن هم نیا انگار که داشت کم را نیمع بیعج رفتار

 . شد ختامش

 را لشیموبا خواست و انداخت باال یا شانه حوصله یب

 لشیموبا زنگ یصدا دوباره که کند رها کانتر یرو

 !نیمع از یریتصو تماس. شد بلند

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و یس و صد پست#

 اتاق به آمد خودش به بعد و ماند شیجا سر یا لحظه

 یرو و برداشت را رنگش یا سرمه شال و رفت

 یا لحظه. کرد وصل را ارتباط بعد و انداخت شیموها

 گرفت، جا اش یگوش ی صفحه در که یریتصو بعد



 یب و آسا لیس که یباران و بود پرتقال یها درخت

 و باد یصدا انیم را نیمع یصدا. دیبار یم وقفه

 : دیشن باران

 . خانوم ایدر شمال بارون نمیا-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس و زد لبخند اریاخت یب ایدر

 چه...  کنم یم احساس هم رو بارون یبو یحت! یوا-

 ...  نیدار یخوشگل اطیح

 برگ و بود ها شاخه یباال یها پرتقال به ایدر نگاه

 یا ساده دختر به نگاهش اما نیمع! سیخ و سبز یها

 اما بود دهیکش شیموها یرو یشال عجوالنه که بود

 کنار و گوشه از یگوشیباز با رنگش ییخرما یموها

. بودند کرده خوش جا اش یشانیپ و شانه یرو شال

 نگاهش. بود دهید رونیب لباس و مانتو با را او شهیهم

 یموها انیم اش یدیسف که دخترک گردن یرو از را

 چشم به و برداشت آمد یم چشم به شتریب شانشیپر

 یتماشا از رنگش یشیم یها چشم. دوخت شیها

 زده جانیه یصدا. زد یم برق شمال عتیطب و باران

 : شد لبخندش باعث اش

 ! یمرس نیمع! یوا-



 را دستش. کرد یم خطابش نیمع که بود بار نیاول

 یبایز و ساده ی چهره از را نگاهش و کرد مشت

 ی هیبق و چرخاند را اش یگوش و برداشت دخترک

 : گفت و داد نشانش را ها درخت

 ! شه خونه اطیح عاشق مامان-

 پر با که دید و دیشن را ایدر ی زده حسرت یصدا

 صافش یموها یشانیپر به اما پوشاند را گردنش شالش

 : نکرد یتوجه

 شمال عاشق و کرده یزندگ تهران عمر هی مامانت-

 اون به کتالم از که کشم یم یچ من نیبب پس شده

 ! تهران دم و دود یتو اومدم یقشنگ

 در به یکوتاه ی تقه که بدهد را جوابش خواست

 : گفت و آورد داخل را سرش مهال. خورد

 . حاضره شام جان نیمع-

 : گفت و برگرداند اتاقش در سمت به را سرش نیمع

 ! امیم االن-

 : گفت ایدر و بست را اتاقش در مهال

 ! منتظرتن...  برو-



 تختش یرو و بست را اتاقش ی پنجره بار نیا نیمع

 دید یم را نیمع ی مردانه صورت ایدر حاال نشست

 پوشانده مرتب و پشت کم یشیر ته با شهیهم مثل که

 به خطاب و دیکش اش چانه به یدست نیمع. بود شده

 : گفت ایدر

 ! باش خودت مواظب-

 : داد را جوابش لبخند با ایدر

 . یزد زنگ که یمرس! حتما-

 : کرد اعتراف ساده بعد و کرد مکث یا لحظه

 . شدم خوشحال صدات دنیشن از-

 کرد نگاه براقش و یشیم یها چشم به یا لحظه نیمع

 : داد جواب بعد و

 از یکار ونیهما پسره اون به راجع یکن یم فکر اگه-

 . بگو بهم ادیبرم دستم

 : گفت و زد لبخند دوباره ایدر

 دوست ریبخ شب! ات خانواده شیپ برو...  یمرس-

 ! جان

 کالفه نیمع. شد قطع ارتباطشان گفتند که خداحافظ

 اش خانه چهار ینفت یآب یتخت رو یرو را لشیموبا



 و کرد باز را در و رفت اتاقش بالکن سمت به انداخت

 شرت یت همان با یباران یهوا یخنکا به توجه یب

 شیها دست و شد سردش. شد بالکن وارد کوتاه نیآست

 زشیر به و کرد جمع اش مردانه ی نهیس یرو را

 یجا اما حواسش. کرد نگاه باران یها قطره متناوب

 گاه هیتک را بالکن یآهن دیسف یها لهیم...  بود یگرید

 بود مانده فکرش. دیکش یقیعم نفس و کرد دستانش

 آن با ایدر آخر ی لحظه که"  یجان دوست"  شیپ

 ! بود کرده خطابش

 یبیعج جور خودش حال اما بود شده دخترک دوست

 لحظه همان را سرش خواست یم دلش که بود شده

 و صاف ییخرما یموها فکر از تا ردیبگ باران ریز

 فکرش. دیایب رونیب رنگش یشیم براق یها چشم

. بود داده دست از زود ایدر که یمادر شیپ بود مانده

 یصدا و شد دهیکش شاخه یرو نارنج تک تا نگاهش

 : دیشن را مادرش

 ...  کرد خی شام! جان نیمع-

 دیبا کرد حرکت اتاقش سمت به و دیکش یقیعم نفس

 .ماند یم یباق دخترک دوست

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و یس و صد پست#

  دوازده فصل

 از بعد و کردند یخداحافظ شانی ها یکالس هم با

 زنگ یصدا. شدند خارج ینیخم امام مارستانیب

 و شد بلند بود ایفرنیکال هتل آهنگ که بنفشه لیموبا

 فیک ایدر. آمد کش ذوق و یخوش از شیها لب بنفشه

 و دیکش باال اش شانه یرو را اش یگل گل ی کوله

 هر یرو فیک تا کرد رد آن بند از هم را چپش دست

 بنفشه به رو. باشد تر راحت و ردیبگ جا اش شانه دو

 با گشت یم لشیموبا دنبال به بزرگش فیک در که

 : گفت لبخند

 .شه یم نگران آقاتون االن باش زود-

 : زد غر و کرد اخم خندان یها لب همان با بنفشه

 . کن مسخره خودتو! کوفت-

 : دیخند صدا با ایدر

 ! زده؟ زنگ که چندمه ی دفعه صبح از شییخدا-



 شده قطع تماس اما کرد دایپ را لشیموبا باالخره بنفشه

 کرد یم باز را اش یگوش قفل که طور همان. بود

 : گفت

 هفته سه همش یسالمت نا! که یفهم ینم اونو حال تو-

 . میکرد عقد است

. انداخت نییپا را سرش و کرد گم را لبخندش ایدر

 داشت عمر تا اما او بود کرده فراموش اگر بنفشه

. برد ینم خاطر از را عماد با اش یعاشق یروزها

 تپش و دیشن یم را شیصدا یوقت را شیوال و هول

 شانه دور را دستش یوقت را قلبش آور سرسام یها

 مرگ ذهن. فشرد یم خود به را او و انداخت یم اش

 که شد گرفتار دردآلود یوهم انیم دوباره اش گرفته

 به شد یم قفل او یها دست در یروز که یدستان حاال

 .شود یم دهیتن وار چکیپ گرید یزن دور

 وار دیتهد را انگشتش و آورد باال را دستش بنفشه

 : گفت و داد تکان

! خانم دختر یومدین مینامزد یتو نرفته ادمی هنوز-

 ! توئه با امروز ناهار یبش مهیجر نکهیا یبرا



 ایفرنیکال هتل آهنگ یصدا آمد رونیب افکارش از ایدر

 بلند دوباره بود شهاب یها تماس مخصوص فقط که

 : داد جواب لبخند با ایدر و شد

 یبرا...  برس ات چارهیب شوهر دل داد به تو حاال-

 رو امروز! ضرر و جهنم...  میکن یم یفکر هی ناهارم

 شمال از یوقت از که تو...  کنم یم درست غذا من هم

 . خانم تنبل ینزد دیسف و اهیس به دست یاومد

 فرستاد شیبرا تشکر عالمت به هوا در یا بوسه بنفشه

 : گفت و چسباند گوشش به را یگوش بعد و

 !زمیعز سالم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و یس و صد پست#

 کوچکشان ی سفره دور آشپزخانه در بعد یساعت

 که یا تهیل یترش با را یسبز کوکو و بودند نشسته

 بود، فرستاده تهران به بنفشه لیوسا انیم مهیفه خاله

 : گفت و گرفت یا لقمه بنفشه. خوردند یم

 ! ؟یریم یک-



 و انداخت سه عدد و ساعت یها عقربه به ینگاه ایدر

 : گفت

 یم خونه تو...  میگذاشت قرار پنج...  زوده فعال--

 ! دنبالت؟ ادیم شهاب ای یمون

 و ختیر بشقابش داخل را تهیل یترش از یکم بنفشه

 : گفت

...  شون خونه میر یم شام! دنبالم ادیم شهاب! نه-

 . زد زنگ بهم جان شوهر مادر

 : گفت و دیکش کنار سفره از و شد تمام شیغذا ایدر

 ! ؟یایم که شب-

 : گفت و گرفت یگرید ی لقمه بنفشه

 خوشش بابا گفته... کرده حجت اتمام باهام مامان! آره-

 ی خونه شب تنهام تهران که حاال مخصوصا ادینم

 ! بمونم نایا شهاب

 : گفت و گرفت اش خنده خودش بعد

 روز و شب مگه...  من پدر آخه بگه ستین یکی-

 ...   شب اما نداره یمورد میهم با که روز! داره؟

 : کرد قطع را حرفش و دیخند ایدر



 ! ایشد ادب یب یلیخ! زهرمار-

 : دیخند الیخ یب بنفشه

 ...!  وا! یگیم دروغ بگو گمیم دروغ-

 و انداخت بود داده هیتک وارید به که ایدر به ینگاه بعد

 : گفت

 ریس لقمه دو نیا با یجور چه واقعا! حالت به خوش-

 یبرا برم شیپ یجور نیا. شمیم چاق دارم ؟!یشیم

 . باشم مواظب دیبا! شهیم زشت کلمیه یعروس

 : گفت و گرفت یگرید ی لقمه بعد

 . رمیگ یم میرژ فردا از-

 : گفت و کرد جمع را ها ظرف و شد خم ایدر

 ...  فردا از یگ یم همش! پاشو-

 مدت از بعد که یرنگ یلیف یمانتو با ایدر بعد یساعت

 ستگاهیا یها یصندل یرو بود دهیخر یتازگ به ها

 یکاغذ ساک. بود قطار منتظر و بود نشسته مترو

 و گذاشت یصندل یرو بود همراهش که را یکوچک

 ستگاهیا نیا در قطار که شد اعالم جریپ از یوقت بعد

 یمشک کوچک فیک بیج در یدست ندارد توقف

 دوباره و آورد رونیب را اش یچوب نهیآ و کرد رنگش



 چشم خط یجا به. انداخت خودش صورت به ینگاه

 به و بود زده یدود ی هیسا شیها چشم پشت کیبار

 یصورت لب رژ و ملیر به محدود ششیآرا آن جز

 دیمال هم به را شیها لب یکم اریاخت یب. بود کمرنگش

! بود گرفته اضطراب لیدل یب. شود تر محو رژ رد تا

 قرار نیمع با که بود او نیا بار، نیاول یبرا چون دیشا

 بود دهیشن که را نیمع یصدا تعجب. گذاشت یم دارید

 تماس نیمع با و کرده گوش بنفشه حرف به نکهیا از

 حرفش گرفتن پس یبرا اما بود شده مانیپش بود گرفته

 نیمع یصدا تعجب چون بود شده رید یلیخ گرید

 . بود داده اقیاشت به را شیجا زود یلیخ

 الیخ یب بنفشه اما بود زده غر بنفشه به آن از بعد

 : بود گفته و کرده نگاهش

 منه تولد یبدون یوقت تو! ن؟یدوست هم با یگ ینم مگه-

 ستین دهیچیپ قدر نیا کن باور! ؟یریگ ینم کادو برام

 !یریگ یم سخت یلیخ ایتازگ... 

 سال کی. بود نگفته یزیچ گرید و کرده سکوت ایدر

 گذشت یم گذاشت، تهران به پا بنفشه با که یروز از

 یم را جوان پسر که بود سال کی به کینزد و

 ینامزد فکر از او یوقت شب کی که یپسر. شناخت



 دهیچیپ خود به درد معده از و افتاده جنون حال به عماد

 هی با خواست دلت وقت هر"  بود گفته او به بود

 ! " کن حساب من یرو یکن صحبت دوست

 پشت هم را دو ترم امتحانات یوقت! بود مانده دوستش

 بنفشه دنبال مهیفه خاله و نیحس عمو و گذاشتند سر

 تهران در ایدر و بردند کتالم به خود با را او و آمدند

 ایدر بودن تنها به علم با. ماند دوستش هم باز ماند تنها

 روزانه یکارها از ساده و گرفت یم تماس او با شتریب

 کانون در اش یقبول از. گفت یم شیبرا خودش ی

 پدر ی خانه به ناهار که ییها جمعه از گفت یم وکال

 رفت یم شیتجر در اش یپدر بزرگ مادر و بزرگ

 به مادرش سفر و مانا خواهرش یباردار از گفت، یم

 یم مهال اش یکنکور خواهر از گفت، یم شیاتر

 یم چالوس در را وکالتش دفتر که پدرش از و گفت

 نیهم. دارد شیبرا را تجربه با یاستاد حکم و گرداند

 بعد و شود آب کم کم هم ایدر خی تا بود شده باعث ها

 که ساده یدوست کی. شود دوستش هم نیمع بنفشه، از

 کم کم باشد متوجه خودش نکهیا بدون را ایدر حال

 که ییها تلخ شکالت با کامش کم کم. کرد یم خوب

 از یکی خوردن با بار کی ایدر و بود نیمع ی ذائقه

 از بعد و بود آمده خوشش مانندش گس یتلخ از ها آن



 از بسته کی نیمع دندید یم را گریهمد که بار هر آن

 . شد یم نیریش آورد، یم ایدر یبرا را ها آن

 و چالوس به هفته آخر یبرا نیمع یوقت شیپ ی هفته

 شیها حرف انیم از بود، رفته خواهرش و پدر شیپ

 اصرار و است یماه مهر دوستش که بود شده متوجه

 چالوس به هفته آخر یبرا را نیمع نکهیا یبرا مهال

 همان از. است بوده برادرش تولد جشن یبرا بکشاند

. بود شده نیمع یبرا کادو دیخر ریدرگ ذهنش رور

 یب و شمال از سوغات و نوروز دیع ی بهانه به نیمع

 کی داشت دوست. بود داده کادو او به یبار چند بهانه

 نیا به فقط حال نیا با بخرد یزیچ شیبرا هم او بار

 بود دهیفهم یوقت اما بنفشه. بود کرده فکر موضوع

 محبت جبران به که بود کرده اصرار است نیمع تولد

 .کند هیته مناسب یا هیهد شیبرا جوان پسر یها

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهل و صد پست#

 نهیآ فورا. آورد خودش به را ایدر قطار، سوت یصدا

 شد بلند یصندل یرو از و انداخت فشیک داخل را اش



 یسع و بود ستادهیا واگن داخل یوقت بعد یا لحظه

 امان در تیجمع فشار از را اش یکاغذ ساک تا داشت

 گردن و بند دست که بود یدخترک به نگاهش دارد نگه

 که بود ندهیآ یروزها به فکرش و فروخت یم بند

. شود کار به مشغول مارستانیب در توانست یم گرید

 اندازه به شیها یکالس هم از کدام چیه کرد ینم فکر

 شده خوشحال مارستانیب در یکارورز شروع از او ی

 دست کردن درست از کرد ینم فکر حال نیا با باشند

 یها دانه آن با حالش. بکشد دست رنگارنگش یبندها

 . شد یم خوب آگاه خود نا درخشان و زیر

"  عصریول راه چهار ستگاهیا"  کرد اعالم جریپ یصدا

 و دیکش باال شیموها یرو را ساتنش یروسر ایدر. 

 یبرا تیجمع انیم از کرد یسع و گفت یدیببخش

 خارج قطار از توانست باالخره. کند باز راه خودش

 قبول ایدر اما دیایب دنبالش بود کرده اصرار نیمع. شود

 قدم شیپ خودش بار نیاول یبرا که حاال. بود نکرده

 انتخاب به زیچ همه خواست یم بود شده نیمع با دارید

 . باشد خودش

. بود کرده انتخاب عصریول دانیم یحوال را یا کافه

 از ایدر و بودند کرده عبور مقابلش از بنفشه با بار چند



 و داد نیمع به را آدرسش بود آمده خوشش جا آن

 . نندیبب آنجا را گریهمد تا خواست

 یصدا و داد هل را کافه رنگ یا قهوه یچوب در

 گفت آمد خوش و آمد جلو خدمت شیپ. شد بلند زهایآو

 سمت به و دیکش جلو یکم هم باز را اش یروسر ایدر

 بود دید در زهایم هیبق از کمتر که کافه ی گوشه زیم

 گذاشت زیم یرو را یکاغذ ساک و فیک. کرد حرکت

 : گفت آمد جلو سفارش گرفتن یبرا خدمت شیپ یوقت و

 ...  کنم یم صبر فعال! هستم منتظر-

 رفت گرید یزیم سمت به و داد تکان یسر جوان پسر

 بود کرده خوش جا زیم وسط که ینرگس گل به ایدر و

 و کرد قالب درهم را شیها دست بعد و دوخت چشم

. چرخاند دار پاندول یمیقد ساعت سمت به را سرش

 گوشش! بود دهیرس زود بود مانده پنج به قهیدق ده هنوز

 زیآو یصدا که بود ناز الهه یا آهنگ یصدا از پر

 ساعت پاندول از را نگاهش ایدر و شد بلند در یباال

 . دوخت یورود در به و برداشت

 یراهنیپ با را اش یمداد نوک کتان شلوار! بود نیمع

 را شیها نیآست شهیهم عادت به و کرده ست یطوس

 دور تا دور نگاهش که دید ایدر. بود زده تا آرنج تا هم



 از لبخند با. ماند ثابت او یرو بعد و زد یچرخ کافه

 به بلند ییها گام با نیمع و شد بلند اش یصندل یرو

 .کرد حرکت سمتش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و چهل و صد پست#

 با نیمع و کرد سالم ایدر برسند هم به نکهیا از قبل

 و دیکش عقب را خودش یصندل. داد را جوابش لبخند

 را نشیماش چیسو و لیموبا نشست یم که طور همان

 : دیپرس و گذاشت شکل مربع یچوب زیم یرو هم

 ! خوبه؟ حالت-

 : داد جواب و داد تکان یسر ایدر

 ! گذشت؟ خوش شمال! ؟یخوب تو یمرس-

 : داد را خودش جواب خودش بعد

 وارد آدم اصال! نگذره خوش شهیم مگه...  هیسوال چه-

 . شهیم عوض حالش شهیم که چالوس ی جاده



 اش یصندل به و گذاشت زیم یرو را دستش کی نیمع

 : گفت لبخند با و داد هیتک

 عاشق تو که یجور نیا من کن باور اما بود، خوب-

 تمام با رو تهران...  ندارم دوست رو چالوس ،یشمال

...  دم یم حیترج چالوس به شیشلوغ و یآلودگ و دود

 روز چهار سه حد در اونم حیتفر یبرا فقط شمال

 ! خوبه

 : داد جواب اخم با و کرد هم در را اش افهیق ایدر

 ! قهیسل یب-

 لحظه همان چون و دیخند صورتش حالت به نیمع

 دایپ دادن جواب فرصت شد کشانینزد خدمت شیپ

 گفتن با و گذاشت زیم یرو را منو خدمت شیپ. نکرد

 آن بدون نیمع. گرفت فاصله ها آن از"  خدمتم در" 

 : گفت و گرفت ایدر طرف به را آن کند باز را منو که

 سفارشم یکرد انتخاب تو رو نجایا چون امروز خب-

 ! خودت ی قهیسل به باشه

 ییابرو لبخند با گرفت یم را منو که طور همان ایدر

 : گفت و انداخت باال

 ! ایباش نداشته دوست منو ی قهیسل دیشا-



 : کرد طنتیش یجد یلحن با نیمع

 یشکالت تر کیک و چاکلت هات خواد یم تهش گهید-

 ! امیم کنار باهاش یجور هی...  گهید باشه

 و باال را منو یکم. کرد باز را منو و دیخند اما ایدر

 گذاشت زیم یرو و بست را آن یوقت بعد کرد نییپا

 . زد صدا را خدمت شیپ خودش نیمع

 : گفت ایدر آمد که من یکاف جوان پسر

 . لطفا بیس کیک با نارنج بهار یچا تا دو-

 سر از و برداشت را منو و گفت چشم جوان پسر

 : گفت خنده با نیمع. شد دور زشانیم

 یشکالت کیک و چاکلت هات از که شکر خدارو-

 . میکرد دایپ نجات

 کاکائو جز به نیمع دانست یم. دیخند آهسته هم ایدر

 . ندارد گرید یها شکالت با یخوب ی انهیم تلخ یها

 دختر رهیم شیپ خوب اتیآموز کار! خبر؟ چه! خب-

  خوب؟

 یموها یرو که را ساتنش یروسر لبخند با ایدر

 : گفت و دیکش جلو خورد یم سر مدام لختش



 دایپ ییدانشجو کار بتونم گهید ترم از کنم فکر! هیعال-

 االن وگرنه ندادن یتابستون ترم بهمون که فیح. کنم

 . بودم افتاده جلو یکل

 یرو که ایدر ی شده بافته یمو از را نگاهش نیمع

 شیها چشم به و برداشت بود مانده زانیآو اش شانه

 پلک پشت ی هیسا ریتاث تحت شیها چشم. دوخت چشم

 و دیکش لبش دور به یدست. زد یم یطوس به شیها

 : گفت و برداشت ایدر براق یها چشم از را نگاهش

 !ینبود کاریب هم تابستون یتو که تو! رینگ سخت-

 رونیب شیمانتو نیآست از که ایدر فیظر مچ به ینگاه

 دیمروار بند دست به یا اشاره با و کرد بود مانده

 : گفت دستش دور نشان

 یآباد رستم دفتر یتو ای...  یبود مشغول نایا با ای-

 و ستیز هیهمسا دختر به که هم ایآخر نیا...  یبود

 .یداد یم درس یمیش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و چهل و صد پست#



 اریاخت یب اش یخصوص یها سیتدر یادآوری با ایدر

 : زد لبخند

 کرده یذوق چه میتهران دانشگاه دیفهم یوقت یدون ینم-

 به خواست که کردم وحشت یلیخ اولش راستش! بود

 کردم فکر...  کنم کمک یمیش و ستیز یتو دخترش

 ی تجربه...  ختیر ترسم بعد اما...  امینم بر پسش از

 دیپرس ازم میدید گرویهمد که روزید اتفاقا! بود یخوب

 با بازم رو آزادم وقت که دارم کالس ییروزا چه

 یم هم رو کیزیف ،یاضیر گفت! کنم کار دخترش

 نیا بار ریز راستش اما! نه؟ ای کنم نیتمر باهاش تونم

 ! نبود خوب وقت چیه میاضیر! نرفتم یکی

 کمر یها استکان. آمد سفارشاتشان با خدمت شیپ

 گذاشت زیم یرو یا شهیش یقور همراه به را کیبار

 مقابلشان را کیک یحاو یها یدست شیپ هم بعد و

 : دیپرس و گذاشت

 ! ست؟ین یا گهید امر-

 و یقور از را نگاهش ایدر و گفت"  متشکرم"  نیمع

 پسر و گفت"  یمرس"  و برداشت خوشرنگش یچا

 برد شیپ را دستش ایدر. شد دور زشانیم سر از جوان



 استکان داخل که طور همان و برداشت را یقور و

 : دیپرس کرد یم پر را نیمع

 ! خبر؟ چه تو-

 یچا که بود دختر فیظر یها دست به نگاهش نیمع

. کرد یم ریسراز او استکان داخل اطیاحت با را یقور

 که اش بافته یمو دم به دوباره و آمد باالتر نگاهش

 بود شده وصل آن یانتها به قرمز و کوچک یگل

 داد فرو را شیگلو آب بود، شده خشک دهانش. دیرس

 از که ییچا یداغ به توجه یب و برد شیپ دست بعد و

. برد دهانش سمت به را استکان شد یم بلند بخار آن

 تعجب با که ایدر. سوزاند را شیگلو و زبان یچا

 در که دیفهم کرد نگاه او به و کرد بلند را سرش

. است داده خرج به تعلل حد از شیب دادن جواب

 یم یسع که یحال در و گذاشت زیم یرو را استکان

 تالش نکند دایپ یتالق اش بافته یمو با نگاهش کرد

 .کند مرتب را ذهنش تا کرد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و چهل و صد پست#



 :گفت و کرد صاف را شیصدا

 اش پروژه نیا رسما استادم! خوبه یچ همه! یچیه-

 گهید رمیبگ که رو وکالتم ی پروانه. سپرد من به رو

 . بزنم دفتر خودم تونم یم

 : دیپرس اریاخت یب و دیبر چاقو با را کشیک ایدر

 ! شمال؟ یریم بعد-

 و نگاه ناز متوجه ایدر. شد جا به جا نیمع یگلو بیس

 او رفتن از حسرت با طور نیا یوقت شد ینم شیصدا

 ریگ دوباره که بود اش جنبه یب خود ای دیپرس یم

 ! بود افتاده بشیعج احواالت

 یپشت از یکم دوخت ایدر یها چشم به را نگاهش

 : گفت و شد خم جلو به و گرفت فاصله یصندل

 .ندارم دوست تهران ی اندازه رو جا چیه من-

 حلقه استکان دور را دستش دو که طور همان ایدر

 : گفت و انداخت نییپا را سرش بود کرده

 جهینت نیا به یروز هی...  شه یم خسته ییتنها از آدم-

 خانواده ی همه یوقت تهران یتو موندنت که یرس یم

 ! است دهیفا یب شمالن ات



 یجد حالت طور همان و نزند لبخند کرد یسع نیمع

 یم و کرده گل طنتشیش. کند حفظ را صورتش

 . باشد بدجنس یکم خواست

 با مانا. نمیب یم بار هی هفته دو هر که رو ام خانواده-

 یزندگ شیاتر یتو داره االن مامان به شیوابستگ همه

 راه ساعتم سه کال که چالوس تا تهران از...  کنه یم

 !  ستین

 شیبرا نیمع که افتاد یا تله در بداند نکهیا بدون ایدر

 : بود گذاشته

 . کرده ازدواج اون...  کنه یم فرق مانا هیقض-

 یم اگر شد، رهیخ ایدر یها چشم در بار نیا نیمع

 چشم گرید که گفت یم دختر به لحظه همان توانست

 داد فرو را دهانش آب! نکند شیآرا طور نیا را شیها

 : گفت و

 ! بمونم؟ مجرد ابد تا قراره من مگه-

 یروسر سمت به را دستش فورا و شد هول که ایدر

 را شیباال لب هم نیمع کند، مرتب را آن تا برد اش

. ردیبگ را زدنش لبخند یجلو تا دیکش دندان ریز آهسته

 را استکانش و کرد مرتب را اش یروسر ایدر



 هم بعد و خورد را شیچا ی مانده یباق و برداشت

 : کرد عوض را موضوع انهیناش

 نیا دکور از میشد رد نجایا از بنفشه با که یبار چند-

 . بود اومده خوشم یلیخ کافه

 بلند اش خنده یصدا تا دیگز تر محکم را لبش نیمع

! بود؟ شده زده خجالت قدر نیا چه از دخترک نشود

 یبرا و انداخت رنگش یگل یها گونه به را نگاهش

 شده باعثش خودش که ییهوا و حال از را ایدر نکهیا

 دور به ینگاه و شده دست هم او با اوردیب رونیب بود

 ی گوشه گرامافون از را چشمش. انداخت کافه بر و

 : گفت و کرد نگاه ایدر به دوباره و برداشت وارید

 ! هیقشنگ یجا-

 ساک به و گذاشت دهان به را کشیک و زد لبخند ایدر

 همان و داد فرو را کشیک. کرد نگاه یکاغذ کوچک

 حدود که یمرد به را اش هیهد تا گرفت میتصم لحظه

 دیکش یم دکی به را دوست عنوان که بود سال کی

 . بدهد

 را آن و برداشت را کوچک ساک و دیکش یقیعم نفس

 و گذاشت نیمع لیموبا و چییسو کنار درست زیم یرو



 لشیموبا یرو نگاهش نیمع یجا به که طور همان

 : گفت بود، مانده ثابت

 هی با خواست دلم که وقت هر که یگفت بهم روز هی-

 . کنم حساب روت بشم صحبت هم دوست

 بار نیا و کرد بلند را سرش و داد فرو را دهانش آب

 انیپا به را اش جمله نیمع رانیح نگاه در رهیخ

 : رساند

 ! جان دوست مبارک تولدت-

 و برد کوچک ساک سمت به را دستش رانیح نیمع

 : گفت آهسته دختر یشیم یها چشم در رهیخ

 !؟یکرد کارو نیا چرا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و چهل و صد پست#

 دست و انداخت باال شانه و زد ینیشرمگ لبخند ایدر

 : گفت و کرد قالب هم در زیم ریز را شیها

 . ادیب خوشت دوارمیام! کهیکوچ یلیخ-



...  کرد باز را ساک در و دیکش یقیعم نفس نیمع

 شده یکار نایم قاب با ییبایز شده یخطاط یتابلو

 . بود گرفته جان شیها چشم مقابل

 او العمل عکس منتظر که دوخت چشم ایدر به دوباره

 بود کرده را جانش قصد دخترک. بود مانده یباق

 ! امروز

 : خواند یم که یقربان رضایعل یصدا

 ! ؟ یینما ینم رخ که       ییکجا یپر یا تو-

   ییگشا ینم یدر         پهان بهشت آن از 

 . بود کرده پر را کافه

 را راهنشیپ ی باال ی دکمه داشت دوست بود گرمش

 بعد و انداخت تابلو به یگرید کوتاه نگاه...  کند باز

 شیها دست از یا اضافه حرکت هر یجلو نکهیا یبرا

 به یدست. برد سرش سمت به را دستش ردیبگ را

 صادقانه و کرد نگاه ایدر به دوباره و دیکش شیموها

 : گفت

! یمرس! بگم یچ دونم ینم که شدم ریغافلگ قدر نیا-

 ! ؟یدیکش زحمت چرا... قشنگه یلیخ



 را نیسنگ یبار انگار. زد لبخند آرامش با بار نیا ایدر

 از را شیها دست. بودند برداشته شیها شانه یرو از

 گره درهم زیم یرو را ها آن و آورد رونیب زیم ریز

 : زد

 ! خوب دوست هی یبرا کهیکوچ یکادو هی-

 و برداشت ایدر فیظر یها دست از را نگاهش نیمع

 جلو یکم را سرش و داد هیتک زیم ی لبه به را دستش

 : گفت و برد

 تر ارزش با اون از...  برام ارزشه با یلیخ کادوت-

 . یدون یم خودت دوست منو که نهیا

 یها عقربه به ینگاه با بار نیا نیمع و زد لبخند ایدر

 :گفت لورشیس یمچ ساعت

 !  رون؟یب میبر-

 هم نیمع و داد تکان موافقت عالمت به را سرش ایدر

 : گفت و برداشت را لشیموبا و چیسو

 ! امیب من تا جا نیهم کن صبر-

 را راهنشیپ نیآست ی گوشه عجله با اریاخت یب ایدر

 : گفت و گرفت

 ! کن صبر-



 را نشیآست آهسته ایدر. کرد نگاهش تعجب با نیمع

 : گفت و کرد رها

 ! یمن مهمون رو امروز-

 ایدر کوچک فیک. برد زیم سمت به را دستش نیمع

 : گفت و داد دختر دست به و برداشت زیم یرو از را

 . مینداشت قرارا نیا از-

 سمت به عجله با و کند مخالفت ایدر تا نماند گرید و

 . کرد تند پا صندوق

 منتظر و کرد باز را یا قهوه یچوب در نیمع بعد یکم

 یناگهان یلیخ اما ایدر. شود خارج ایدر اول تا ماند

 ایدر مکث. کرد مکث اریاخت یب و کرد گم را لبخندش

 را نگاهش رد نیمع تا شد باعث صورتش حالت و

 دشیسف یسوناتا کاپوت به عماد کافه، یروبرو. ردیبگ

 را سرش نیمع. کرد یم دود گاریس و بود کرده هیتک

 : گفت ایدر گوش ریز آهسته و آورد نییپا یکم

 !جان ایدر باش آروم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 پنج و چهل و صد پست#

 به رسما طال و عماد که یروز از. آمد خودش به ایدر

 بازگشت و عماد یمانیپش طمع دندان آمدند در هم عقد

 در اریاخت یب اول یروزها. بود کنده را اش دوباره

 یم فکر. گشت یم دنبالش دانشگاه مقابل و ابانیخ

 دور ییجا از و ستادهیا عماد ت،یجمع انیم کرد

 شیدایپ تا چرخاند یم را شیها چشم. کند یم نگاهش

 سمتش به خودش ندارد بازگشت یرو اگر تا کند،

 ! "  گذشته ها گذشته"  دیبگو و ردیبگ را دستش برود

 سرگرم عماد بود کرده باور که بود وقت یلیخ حاال اما

 اسم یروز که یا خاله دختر ادی به که است آن از تر

 به را او نشان انگشتر و دیکش یم دکی به را نامزدش

 شود مانیپش نکهیا به برسد چه فتد،یب کرد یم انگشت

 یزیچ از بعد حاال. برگردد سمتش به دوباره بخواهد و

 نه. دید یم را یپور خاله پسر داشت سال کی حدود

 گاریس ژست آن با لحظه آن! شرمنده نه و بود مانیپش

 بود گرفته قرار یضربدر حالت به که ییپاها و دنیکش

 . بود ها طلبکار به هیشب شتریب

 دو نیب هم را یکوچک اخم و دیکش یقیعم نفس ایدر

 عماد که گذاشت ابانیخ داخل را شیپا و نشاند شیابرو



. برداشت نشیماش کاپوت از را اش هیتک باالخره هم

 آن یرو کفشش با و انداخت نیزم یرو را گارشیس

 ایدر به یکوتاه نگاه. آمد دو آن سمت به و کرد لگد را

 : برگشت نیمع سمت به بعد و انداخت

 پارسال...  فیشر نیمع آقا! نجاستیا یک نیبب! به به-

 ! یچیه امسال دوست

 ی طعنه جواب تا کند باز دهان نیمع نکهیا از قبل

 یمحکم مشت و رفت باال عماد دست بدهد را عماد

 . زد غیج اریاخت یب ایدر. نشاند صورتش یرو

 ! ؟یکن یم کار یچ وونهید-

 : گفت و زد کنار را ایدر خونسرد نیمع

 ! ایدر کن ولش-

 بار نیا که شد ور حمله سمتش به یعصب اما عماد

 درهم ییابروها با و دیچسب محکم را دستش مچ نیمع

 : گفت کرده گره

 ! ه؟یچ حسابت حرف-

 ی فاصله د،یکش رونیب نیمع دست از را دستش عماد

 نیمع یها چشم در رهیخ و رساند صفر به را نشانیب

 : گفت



 گفتب خودت با...  رونیب بکش ایدر یزندگ از پاتو-

 چهار با! گلو یتو برو هلو است، افسرده تنهاست، ایدر

 ...  و کنم یم رامش کش دختر ی عاشقانه یادا تا

 آلود اخم و زد عماد ی نهیس به یمحکم ی ضربه نیمع

 : گفت یجد و

 ! کن تمومش-

 مقابل درست آمد و گرفت فاصله نیمع از یکم عماد

 : گفت ایدر رنگ یشیم یها چشم در رهیخ. ستادیا ایدر

 مربوط من به وگرنه! گم یم بهت یخالم دختر چون-

 نکن الیخ شده زورو برات ینیب یم اگه! ستین

 ...  عاشقته

 چشم طور همان و گرفت نیمع سمت به را انگشتش

 : داد ادامه یرحم یب با ایدر با چشم در

 با بذار گفته رهیبگ منو حال خواسته! یشد طعمه-

 ...  تا هم رو زمیبر عماد یقبل نامزد

 نفس راه یجلو بغض دید یم تار ایدر یها چشم

 در نکهیا بدون دستش بود، انداخته سنگ دنشیکش

 عماد ی گونه بر محکم و رفت باال باشد خودش اریاخت

 . نشست



 جواب که یروز. بود دوخته چشم او به ناباور عماد

 فقط او از بود داده ایدر نشان را طال یباردار شیآزما

 چشم و سرخ یصورت با که یدختر! بود دهید اشک

 بود ستادهیا مقابلش لرزان ییها لب و زیلبر ییها

 عالمت به را لرزانش دست ایدر. بود بهیغر شیبرا

 : گفت عماد یها چشم در رهیخ و آورد باال دیتهد

 اعال حد به رو وقاحت که بود یدوم ی دفعه نیا-

...  من هم ادتهی خوب تو هم اولو ی دفعه...  یرسوند

 ! آخرت البته و دوم بار شد نیا

 : بود گرفته شور سرش در عماد یصدا

 با! گلو یتو برو هلو...  تنهاست ایدر یکرد فکر-

 ! هم یرو یزیبر من یقبل نامزد

 اوج متوجه عماد و زدینر اشک تا زد ینم پلک

 : نشود اش یدرماندگ و صالیاست

 ! عماد یگ یم یچ یدار بفهم-

 عماد دست که کند حرکت خواست و زد کنار را عماد

 خی بدنش و ختیر فرو ایدر قلب. دیچیپ دستش مچ دور

 به که زبانش به زحمت به! شد سست شیپاها! زد

 حرکت بود کرده دایپ وزن یتن چند کوه کی ی اندازه

 : گفت و داد



 ! کن ولم-

 ! بزنم حرف باهات دیبا-

 : گفت یعصب ایدر

 . ندارم یحرف چیه تو با من-

 را ایدر آمد جلو بود مانده ساکت لحظه نیا تا که نیمع

 : گفت آلود اخم و دیکش عقب

 ! کنار بکش دستتو-

 : آورد لب بر کف دوباره عماد

 !کنار بکش پاتو گفتم منم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  شش و چهل و صد پست#

 یآور در حرص یخونسرد با و زد پوزخند نیمع

 : گفت

 یزرنگ یلیخ اگه تو مربوطه، خودم به من یزندگ-

 که یاحمق قدر نیا! باشه خودت یزندگ به حواست

 ! یکرد باور رو زنت فیاراج



 : بود شده کبود تیعصبان و حرص از عماد صورت

 ینم ادمی! خودم یها دهید به...  کردم رجوع عقلم به-

 . بشم طال الیخ یب که یداشت اصرار یجور چه که ره

 و داد دست از را اش یخونسرد بار نیا هم نیمع

 : رفت باال شیصدا

 بود منتظرت نفر هی و یداشت نامزد نکهیا خاطر به-

 ! احمق گفتم یم

 : گفت و دیکوب نیمع ی نهیس تخت محکم عماد

 !یعوض یخودت احمق-

 هم با مرد دو شده چه بفهمد ایدر نکهیا از قبل بعد و

 سیخ صورتش و زد یم غیج ایدر! بودند شده زیگالو

 اما بکشد عقب را عماد کرد یسع. بود شده اشک از

 انهیم و آمد انیم به مسن یمرد عاقبت. شد ینم موفق

 : گفت تشر با و کرد جدا هم از را دو آن و گرفت را

 ! نیبفرست صلوات-

 و کرد پاک را لبش ی گوشه خون دست، پشت با عماد

 : گفت ایدر به رو

 . برسونمت ایب-



 سمت به اشک از سیخ یصورت و لرزان یبدن با ایدر

 : گفت و گرفت قرار فاصله یکم با مقابلش. رفت عماد

 شو رد کنارم از یدید منو یاتفاق جا هر گهید! برو-

...  ینداشت ایدر اسم به یا خاله دختر که کن انگار... 

 . ندارم تو یدلسوز به یازین من! مردم کن فکر

 : رساند صفر به را شان فاصله عماد

 ...  اما-

 : زد غیج لرزان یصدا و حرص با ایدر

 ! عماد برو-

"  لب ریز بعد کرد، نگاهش رهیخ رهیخ یا لحظه عماد

 کرد تند پا نشیماش سمت به و گفت"  یجهنم به

 از را نیماش فرمان کی با. شد سوار و زد موتیر

 را ها کیالست غیج یصدا آورد رونیب پارکش یجا

 . رفت و گذاشت گاز یرو را شیپا و آورد در

 چشمش. انداخت نیمع به یکوتاه نگاه ایدر رفت که او

 تر طرف آن یکم که افتاد یکاغذ کوچک ساک به

 را ساک رفت آن سمت به بود افتاده نیزم یرو

 سالم قاب. انداخت آن داخل به یکوتاه نگاه و برداشت

 یم احساس خودش یرو را نیمع نگاه ینیسنگ. بود



 جا همان که نیمع سمت به و دیکش یقیعم نفس کرد

 ساک. برگشت کرد، یم تماشا را او و بود ستادهیا

 : گفت و گرفت سمتش به را رنگ یشمی کوچک

 ! م؟یبر-

 سکوت در و گرفت را ساک و کرد دراز دست نیمع

 سوار بعد یکم. کردند حرکت نیمع نیماش سمت به

 یکاغذ دستمال دنبال به فشیک داخل ایدر. بودند نیماش

 و بود رهیخ جلو به که طور همان نیمع که گشت یم

 : زد لب خسته فشرد یم اش یشانیپ به را دستش

 .گفت یم مزخرف داشت-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و چهل و صد پست#

 سمت به را آن و کرد دایپ را اش یبیج دستمال ایدر

 : گفت و گرفت نیمع

 .ادیم خون داره تینیب-

 گرفته سمتش به ایدر که یدستمال به توجه یب نیمع

 : گفت دوباره بود



 ! نکن باور رو حرفاش-

 گفت یم نیمع چه آن به توجه یب و خونسرد ایدر

 : کرد تکرار دوباره

 ! ادیم خون داره تینیب-

 : کرد نگاه ایدر به و برداشت جلو از را نگاهش نیمع

 خوشم ازش اصال نبود طال دنبال چشمم وقت چیه من-

 که ستمین یعوض آدم قدر نیا اصوال اما...  اومد ینم

 بر و دور نگاهم شم یم دوست دختر هی با یوقت

 .بپره هرز دوستش

 و آورد رونیب یبیج دستمال داخل از را یدستمال ایدر

 : گرفت نیمع سمت به را آن

 . کن پا رو تینیب-

 یکبود به صورتش و شده برجسته نیمع یشانیپ رگ

 : داد ادامه ایدر یها چشم در رهیخ زد یم

 دختر دوست دنبال چشمم که ستمین پست هم قدر اون-

 .بپره هرز دوستم

 : کرد تکرار دوباره ایدر

 . ادیم خون داره تینیب-



 : پراند جا از را او و شد بلند نیمع داد

 گوش من یحرفا به اصال! ادیم خون داره که جهنم به-

 یم طال! ؟یکرد باور اونو مزخرفات ای ید یم

 ندادم پا بهش دید یوقت...  بزنه دور و نگار خواست

 بتونه یجور نیا دیشا کرد فکر...  عماد به داد ریگ

 ! بده قرار رمیتاث تحت

 دمید رو تو یوقت تا نبود مهم برام اصال شون رابطه

 موقع همون از...  یکرد یمعرف عماد نامزد خودتو که

 عماد...  خوره ینم دردت به دختره نیا گفتم عماد به

 خب اما! فانه زیچ همه و هست حواسم گفت یم لیاوا

 کور رو چشمش طال یزندگ جبروت و جالل کم کم

 به طال کنه باور نخواست که شد کور قدر اون! کرد

 و زیچ همه طال بعدم که بماند...  خوره ینم دردش

 چند یدوست که شد نیهم و داد جلوه بهش وارونه

 .شد شکراب سالمون

 به که یآرامش و یخونسرد نقاب. شد تمام ایدر تحمل

 تکه هزار و ختیر نیمع ادیفر با بود زده صورتش

. شد اشک ی ایدر صورتش و دیلرز اش چانه. شد

 : دیپرس دخترک سیخ صورت از درمانده نیمع

 ! گفتم؟ دروغ بهت یکن یم فکر! ؟یکن یم هیگر چرا-



 یم را گریهمد که بود سال کی. داد تکان یسر ایدر

 یاداها از نه ها آن ی ساده ی رابطه در. شناختند

 نه و بود یخبر بود زده دم آن از عماد که یکش دختر

 او به را خودش یکم نیمع! جا به نا یرفتار و حرف

 قرآن و کرد باز را داشبورد در و کرد تر کینزد

 : گفت و آورد رونیب آن از را چرم جلد با یکوچک

 سرمونه یباال که ییخدا به قسم، قرآن نیهم به ایدر-

 .نداشتم تو به شدن کینزد یبرا یا نقشه چیه من

 صورتش سمجش یها اشک زدن پس از ناتوان ایدر

 بود سکوت یا لحظه. کرد پنهان شیها دست پشت را

 نیماش در ییصدا چیه ایدر هق هق یصدا جز به و

 میتصم و کند فکر نکهیا از قبل نیمع بعد آمد ینم

 را دستش داد، دلش دست به را عقلش افسار ردیبگ

 صورتش از را ایدر فیظر یها دست و برد شیپ

 و محکم و گرم یها دست انیم را ها آن و زد کنار

 یکم را سرش. فشرد آهسته و گرفت خود ی مردانه

 : زد لب آهسته و آورد نییپا

 !  خوب دختر کن نگاه منو-



 آرام یها چشم به و کرد بلند را سرش یسخت به ایدر

 لب نانیاطم با نیمع. شد رهیخ مقابلش مرد مهربان و

 : زد

 ! ستمین دوستام زدن دور آدم من-

 و سرد یها دست که بود ییها دست یگرما جیگ ایدر

 زده خجالت و گرفته گر  بود گرفته بر در را لرزانش

 : گفت و دیکش عقب را شیها دست نرم، اما

 ! شه؟یم دتیعا دردسر پر یدوست نیا از یچ-

 به و کرد جمع اش نهیس یرو را شیها دست نیمع

 : داد جواب ساده و کرد هیتک اش یصندل

 ! خوب حال-

 نیمع ینیب خون به نگاهش دوباره جواب یجا به ایدر

 گذاشت اش ینیب یرو خودش را دستمال بار نیا. افتاد

 و خورد یم صورتش شیر ته یزبر به دستش مچ

 : گفت آهسته. آمد یم قلقلکش

 ! باال ریبگ سرتو-

 و کرد بلند هم را دستش و کرد گوش را حرفش نیمع

 دیکش عقب را خودش ایدر. گرفت دستش از را دستمال



 تاسف با اش یزخم لب ی گوشه به ینگاه با بعد و

 : گفت

 ! دکتر؟ میبر یخوا یم...  شده یزخم هم لبت-

 خون به ینگاه برداشت اش ینیب از را دستمال نیمع

 و فشرد اش ینیب یرو را آن دوباره بعد و انداخت آن

 : گفت

 ! خودش شهیم خوب...  ستین مهم! بابا نه-

 آهسته و گرفت نیمع سمت به را یگرید دستمال ایدر

 : زد لب

 ! کرد کارو نیا چرا دونم ینم! متاسفم-

 یخون دستمال یجا به را آن و گرفت را دستمال نیمع

 از الشیخ یوقت بعد و کرد صبر یا لحظه چند. نشاند

 و برگشت ایدر سمت به شد راحت یزیخونر آمدن بند

 : گفت

 هیگر قدر نیا چرا تو...  داشت لیدل کارش یبرا اون-

 ! ؟یشد ناراحت حرفاش از! شد؟ خراب حالت و یکرد

 ساده و انداخت نییپا را سرش و دیکش یقیعم آه ایدر

 : کرد اعتراف

 . زهیر یم بهم منو دنشید-



 شیها چشم از دزدانه یا قطره کرد، بلند را سرش

 به را دستش نیمع. انداخت رد صورتش یرو و دیچک

 دوخت ابانیخ به را نگاهش ایدر و فشرد پنجره ی لبه

 :گفت و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و چهل و صد پست#

 گهید نمشیب یم یوقت که رسه یم یروز دونم ینم-

 ! نه؟ ای نلرزه بدنم ستون چهار

 : گفت محکم و نانیاطم با نیمع

 .رسه یم-

 : گفت نیمع یها چشم در رهیخ و زد یتلخ لبخند ایدر

 نانیاطم با یتون ینم...  ینبود عاشق وقت چیه تو-

 ! یبزن حرفو نیا

 یم پنجره ی لبه به را دستش که طور همان نیمع

 : گفت و آورد جلو یکم را سرش فشرد



 دوباره که رسه یم یروز هی که ینشون اون به نشون-

 دلت بلرزه قلبت و یبش عاشق یوقت ،یش یم عاشق

 چیه دنید با بدنت ستون چهار گهید که شهیم قرص

 ! لرزه ینم یا بهیغر

 : گفت زده حسرت و آلود بغض ایدر

 . بشم عاشق ندارم دوست گهید-

 جوابش آرام اما محکم و نانیاطم پر لحن همان با نیمع

 : داد را

 خرج به هنر قدر نیا شن یم عاشق یوقت ها یبعض-

 یم خودشون عاشق هم رو مقابل طرف که دن یم

 قرار راهت سر یآدم نیچ هم هی یروز هی دیشا. کنن

 یم اشتباه آدم هی خاطر به چرا! قشنگه عشق. گرفت

 ! ؟یکن محروم خدا نعمت نیا از خودتو یخوا

 چشم از هم سر پشت و طاقت یب اشک یها قطره

 لب درمانده و ناتوان ایدر و شدند یم ریسراز شیها

 را هقش هق یصدا تا بود گرفته دندان ریز را شیها

 خودش شد کنده پنجره ی لبه از نیمع دست. کند خفه

 ینیب در دخترک عطر یبو کرد تر کینزد ایدر به را

 اش ینیب ریز را معطر گل دسته کی انگار دیچیپ اش

 را آن نکهیا یجا به و برد جلو را دستش. بودند گرفته



 نوک گرفت را اش یروسر بال بنشاند اش گونه یرو

 صورتش یسیخ و برد ایدر یها گونه سمت به را آن

 : گفت و گرفت را

 . نکن هیگر خدا رو تو! ایدر نکن هیگر گهید-

 را آن و کرد فشیک ی دسته چفت را شیها دست ایدر

 که کینزد قدر آن! هم به بودند کینزد. فشرد محکم

 یم احساس را نیمع ی مردانه و تلخ عطر یبو داشت

 فقط او ایدن ی مردانه یعطرها تمام انیم از. کرد

 یم استفاده آن از شهیهم عماد که ینیریش و گرم عطر

 میمال و تلخ یبو نیا اما حاال داشت دوست را کرد

 . بود نیدلنش و بخش آرام بیعج

 و داد هیتک یصندل یپشت به شتریب یکم اریاخت یب

 : گفت آهسته

 . یکن یضدعفون رو لبت زخم دیبا...  میبر گهید بهتره-

 ینفس با و کرد رها را اش یروسر بال ی گوشه نیمع

 بعد یکم. افتاد راه به و زد استارت. دیکش عقب قیعم

 تشکر لب ریز ایدر. بودند یونسی دیشه ی کوچه مقابل

. زد شیصدا نیمع که برد رهیدستگ به را دستش و کرد

 نیمع. کرد نگاهش منتظر و برگشت سمتش به ایدر



 به را آن و برداشت فرمان پشت از را کوچک قرآن

 : گفت و گرفت ایدر سمت

 ...  شتیپ بمونه-

 : داد ادامه و زد پلک...  دیکش یقیعم نفس

 ...  و نگرانته که خوب دوست هی از ادگاری-

 یها چشم از را نگاهش شد جا به جا شیگلو بیس

 یمو دم یرو شیها چشم برداشت، ایدر براق و یشیم

 بود مانده زانیآو اش شانه یرو که ایدر ی شده بافته

 : رساند انیپا به را اش جمله و ماند ثابت

 ! داره وقت برات شهیهم و داره دوستت-

 یبو هم هنوز اما نیماش بود رفته ایدر بعد یا لحظه

 که کرد یم دنبال را یدخترک نیمع نگاه و داد یم گل

 اواسط در یا خانه سمت به اش آهسته یها قدم با

 سرش پشت اش بافته یموها و کرد یم حرکت کوچه

 به محکم را دستش دو نیمع. خوردند یم تاب آهسته

 اقیاشت و شیها دست امروز دیکش گردنش و سر

 . بودند کرده اش خسته یحساب بشانیعج

 به نیمع. بست سرش پشت را در و شد خانه وارد ایدر

 و برداشت را شده یکار نایم قاب و دیچرخ عقب



 ریز و انداخت شعر باد و ابر ی نهیزم پس به ینگاه

 : کرد زمزمه خودش با را موالنا شعر لب

   اوست همه رونیب و درون من دل اندر-

 من تن اندر                                                

   اوست همه خون و رگ و جان

   گنجد مانیا و کفر چگونه ینجایا 

 باشد چون یب                                              

 اوست همه چون من وجود

 

 یامعجزه عجب عشق، که بدهم نشان تو به بگذار

 ،یبزن لبخند فقط که بده قول. بزن لبخند فقط تو. است

 …نی،همیکن اعتماد و یباش دواریام

 

  شاملو#

 ینشون اون به نشون#

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 نه و چهل و صد پست#

 زدهیس فصل

 یم را شیمانتو یها دکمه که طور همان مهیفه خاله

 : گفت بست

 درست پلو عدس و باقالقاتق و ترش مرغ! جان ایدر-

 ...  زریفر یتو گذاشتم کردم

 : گفت و زد ینیشرمگ لبخند ایدر

 یم درست غذا خودم! ؟یدیکش زحمت چرا خاله-

 . کردم

 و کرد یخال لباسش یرو را عطرش از یکم بنفشه

 : گفت

 . یاومد یم هم تو کاش-

 : دیخند ایدر

! امیب باهات جا همه که توام یجهاز سر من مگه-

 من! شهاب بزرگ مادر ی خونه زیتبر نیریم نیدار

 !  کار؟ چه امیب

 : کرد اخم بنفشه

 ! کرد دعوتت خودش شهاب-



 : داد جواب لبخند با ایدر

 . شمیم معذب واقعا امیب من اما! نکنه درد شهاب دست-

 : گفت و کرد مرتب را اش یروسر مهیفه خاله

 بود نزده زنگ بهم خودش بزرگش مادر اگه خدا به-

 نیزم رو رزنیپ یرو نشد روم اما کردم ینم قبول

 . داره ذوق و اولشه ی نوه شهاب! بندازم

 : زد غر بنفشه

 روز سه دو! جان مامان یریگ یم سخت قدر چه-

 یم اصرار وقته یلیخ شهاب مامان...  گهید هیمهمون

 .زیتبر میبر بار هی کنه

 : گفت بهار

 ... بزن لبت به رژ هی الاقل! مامان-

 را مهیفه خاله دادن جواب یجلو در زنگ یصدا

 : شد بلند نیحس عمو یصدا آن یجا به و گرفت

 ! ن؟یحاضر! اومدا شهاب-

 رونیب اتاق از را خودش که بود ینفر نیاول بنفشه

 . شدند روانه مادرش و بهار هم او دنبال به و انداخت



 از را بنفشه ساک که طور همان شهاب بعد یکم

 : گفت ایدر به رو گرفت یم دستش

 ! یاومد یم هم شما کاش-

 : گفت و زد لبخند متانت با ایدر

 . بهتون بگذره خوش گه،ید فرصت هی... انشاا! ممنون-

 همه با. نگفت یزیچ و انداخت نییپا را سرش شهاب

 آغوشش در که بود بنفشه آخر نفر و کرد یخداحافظ

 : گفت و گرفت

 ! باش خودت مواظب-

 : دیخند ایدر

...  مونم یم تنها که اوله ی دفعه مگه! نشو لوس برو-

 . نمیبب بفرست عکساتو

 تیرضا باالخره بعد و دیبوس را اش گونه محکم بنفشه

 تنها ایدر و بود شده یخال خانه بعد یکم. داد رفتن به

 ونیزیتلو سمت به و دیکش یقیعم نفس. بود مانده

 یکم و کرد روشن را آن و برداشت را کنترل. رفت

 مناسبت به ونیزیتلو. کرد نییپا و باال را ها کانال

 و شده وصل ریغد دیع به که بهمن دوم و ستیب

 یها برنامه ژهیو بود ساخته را یا روزه چند التیتعط



 را ونیزیتلو یتماشا ی حوصله ایدر اما داشت یمختلف

 بودند آمده بنفشه ی خانواده که صبح روزید از. نداشت

 از یخوب حس چیه ایدر حاال و بود شده شلوغ خانه

 را ونیزیتلو. گرفت ینم خانه در شییتنها و سکوت

 شیها کتاب به یسر گرفت میتصم و کرد خاموش

 اسم دنید با. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا که بزند

 بود کرده خوش جا لشیموبا ی صفحه یرو که دوست

 و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ و زد لبخند اریاخت یب

 : گفت

 ! سالم-

 : دیچیپ گوشش در نیمع شاد و زنده سر یصدا

 ! ؟یخوب! خانم ایدر احوال! سالم-

 و دیکش دراز رنگ کرم ی ساده کاناپه یرو ایدر

 : داد جواب

 ! گذره؟ یم خوش شمال! شما یخوب به نه-

 : دیخند نیمع

 یوقت گهید تا شمال ارمتیب و رمیبگ دستتو بار هی دیبا-

 . نباشه حسرت پر قدر نیا صدات ادیم شمال اسم

 : داد ادامه خودش نیمع و نگفت یزیچ و دیخند ایدر



 ! رفت؟ بنفشه-

 : گفت و دیکش شیموها انیم یدست ایدر

 . رفتن تازه...  آره-

 : دیپرس فکر یب بعد

 ! ؟یایم یک تو-

 : دیشن را نیمع خندان یصدا

 !شده؟ تنگ برام دلت-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنجاه و صد پست#

 و کرد پنهان را اش خنده. دیگز دندان به را لبش ایدر

 : گفت

 !بشه؟ تنگ دوستش یبرا دلش آدم داره یاشکال-

 : داد را جوابش مکث بدون نیمع

 . شده تنگ دوستم یبرا منم دل! ؟یاشکال چه-



 شیجا سر و شد بلند. ختیر فرو ایدر قلب در یزیچ

 : زد شیصدا نیمع و داد فرو را دهانش آب. نشست

 ! ا؟یدر-

 را موضوع انهیناش بعد و کرد صاف را شیصدا ایدر

 : کرد عوض

 ! طوره؟ چه هوا-

 دار صدا و قیعم نفس. شد سکوت نشانیب یا لحظه

 : دیچیپ گوشش در شیصدا بعد و دیشن را نیمع

 . هیخال جات! خوبه-

. دیگز دندان به محکم را لبش و کرد مشت را دستش

 تار چند! بود کرده نازکش دل بنفشه نبودن و ییتنها

 شکر را خدا و زد کنار صورتش از را یالیخ یمو

 یب یها شدن هول نیا تا ستین کنارش نیمع که کرد

 آرام کرد یسع و دیکش یقیعم نفس. ندیبب را لشیدل

 : باشد

 . بهت بگذره خوش-

 شهیهم برخالف که ایدر بعد و گفت"  یمرس"  نیمع

 برساند انیپا به زودتر را شان مکالمه داشت دوست

 : گفت



 . دمیشن صداتو شدم خوشحال-

 : دیشن را نیمع خندان یصدا

 نه و شده تنگ برام دلت و یایم یک یگیم نکهیا به نه-

 دستم از و یکن یخداحافظ زودتر یخوا یم نکهیا به

 . یبش راحت

 بعد و دیگز دندان به را لبش بار نیچندم یبرا ایدر

 یب جوان پسر یها طنتیش از درمانده و مستاصل

 اخطار را اسمش ردیبگ را شیجلو نکهیا یبرا اریاخت

 :زد صدا گونه

 !! نیمع-

 : دیشن را نیمع یصدا بعد و بود سکوت یا لحظه چند

 ! ن؟یمع جان-

 بدهد یگرید وجود ابراز مهلت ایدر به نکهیا بدون بعد

 : داد ادامه عیسر

 هی االن...  گردم یبرم شب فردا احتماال من ایدر-

 . برسم بهش دیبا دارم یکار

 یوقت. کرد یخداحافظ جان یب و سست ایدر

 یها یماریب کتاب و شد اتاق داخل شد قطع ارتباطشان

 تا خواند را صفحه کی قدر آن. کرد باز را یداخل



 رفت آشپزخانه سمت به شد، بلند نیزم یرو از عاقبت

 چند را صورتش هم بعد و خورد آب پر وانیل کی و

 و شست را بدنش حرارت آب،. شست هم سر پشت بار

 ینیمع جان"  از چنان هم دلش ی گوشه اما برد خود با

 .دیلرز یم بود کرده زدنش صدا خرج نیمع که" 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و پنجاه و صد پست#

 : گفت بنفشه

 گردنبند هی شهاب بزرگ مادر میدیرس تا روزید! ایدر-

 داشته نگه و مادرشه ادگاری گفت یم...  گردنم انداخت

 کرده بغلم یجور چه یدون ینم! بده شهاب زن به بود

 ایدر یبود اومده هم تو کاش! مهربونه یلیخ...  بود

 .میدعوت شهاب ی خاله ی خونه امشبم... 

...  دیچیپ ایدر گوش در بوق یصدا بار نیچندم یبرا

 یم یحرف پر داشت چنان هم بنفشه. داشت یخط پشت

. "  داد فاصله گوشش از یکم را لشیموبا ایدر که کرد

 و کند یخداحافظ بنفشه با خواست. بود"  لیاسماع حاج



 خودش بنفشه که دارد کارش چه لیاسماع حاج ندیبب

 : گفت عجوالنه

 هی رونیب میبر میشد آماده...  برم گهید من! ایدر-

 ! ؟یندار یکار م،یبزن یدور

 بنفشه با لیاسماع حاج تماس از حواس یب و جیگ ایدر

 حاج اواخر نیا. شد قطع ارتباط و کرد یخداحافظ

 و حال! بود گرفته تماس او با یبار چند لیاسماع

 کم از بود مادرش که ییروزها مثل و کرد یم احوال

 ! دیپرس یم اش یکسر و

 فورا. گرفت را افکارش یجلو لشیموبا زنگ یصدا

 : گفت و کرد وصل را ارتباط

 ! لیاسماع حاج سالم-

 ! طوره؟ چه حالت! جان ایدر سالم-

 آن! بود گرفته عیترف جان ایدر به جان دختر از دوباره

 یها گفتن جان ایدر با دلش هم بود مادرش که روزها

 یم که حاال به برسد چه شد ینم گرم لیاسماع حاج

 فوت از بعد یا هیعار یها گفتن جان ایدر آن دانست

 مودب. است داده جان دختر لفظ به را شیجا مادرش

 لیاسماع حاج بعد و داد را اش یپرس احوال جواب

 : گفت



 ساعت هی تا کن جمع رو لتیوسا! تهرانم االن من-

 یموند ییتنها یچ یبرا! کتالم میبر دنبالت امیم گهید

 رفتن و دخترش دنبال اومده نیحس دمیشن! تهران؟

 ! زیتبر

 چیه قدرت و بود مانده شیجا سر شده مسخ ایدر

 : گفت لیاسماع حاج که نداشت را یواکنش

 ! دنبالت امیب تا بگو رو آدرس-

 : آمد خودش به باالخره ایدر

 .راحتم نجایا من...  یعنی! ممنون...  نه-

 : داد را جوابش تند لیاسماع حاج

 جمع...  شمیم مادرت ی شرمنده ایدن اون! ناراحتم من-

 یروز دو یکی میبر...  اونجام گهید ساعت هی تا کن

 ! مشقت و درس سر برگرد دوباره بعدش و بمون کتالم

 : کند مخالفت خواست دوباره ایدر

 ! آخه-

 به هم را زدن حرف ی اجازه یحت اما لیاسماع حاج

 : نداد او

 . بگو رو آدرس یاریب نه حرفم یرو ادینم خوشم-



 اضافه بعد و گفت را آدرس لرزان ییصدا با ایدر

 : کرد

 . لیاسماع حاج راحتم نجایا من-

 : زد را آخر ریت لیاسماع حاج

 مادرت خاک سر یخوا ینم مدت همه نیا از بعد-

 ! ؟یایب

 سکوتش از یراض لیاسماع حاج و شد سالح خلع ایدر

 : گفت

 . رسم یم گهید ساعت کی تا باش آماده-

 بست یم را رنگش یمشک بلند کاپشن پیز بعد یساعت

 به و برداشت را فونیآ ایدر. شد بلند فونیآ یصدا که

 کن باز در ی دکمه و کرد نگاه لیاسماع حاج صورت

 : گفت و داد فشار را

 ! باال دییبفرما-

 : گفت لیاسماع حاج

 . منتظرتم در دم-

 شیجا سر را یگوش ایدر و شد دور رشیتصو

 شال و برداشت را اش یگل گل یپشت کوله. گذاشت

 و انداخت شیموها یرو هم را رنگش یا سرمه بافت



... " ا بسم"  و کرد قفل را در و شد خارج خانه از

 . شد ریسراز ها پله از و گفت

 سمند داخل که دید را لیاسماع حاج شد که کوچه وارد

 کوبان یقلب با ایدر. بود نشسته منتظرش رنگش یطوس

 حاج به زودتر تا داد سرعت لرزانش یپاها به

 حاج و بود نیماش داخل بعد یکم. برسد لیاسماع

 خارج کوچه از تا گرفت یم عقب دنده داشت لیاسماع

 . شود

 : گفت و شد جا به جا یصندل یرو معذب ایدر

 ! نیافتاد زحمت یتو-

 شد ابانیخ وارد و کرد صاف را نیماش لیاسماع حاج

 : گفت و

 امیب اومدم نجایا تا که حاال گفتم...  داشتم کار تهران-

 یرفت و یکند دل یجور هی که تو. کتالم میبر تو دنبال

 !یشناخت ینم رو ما اصال انگار که

 : دیگز دندان به را لبش ایدر

 سر...  دارم درس...  شلوغه سرم! ه؟یحرف چه نیا-

 . رم یم کار



 و برگرداند را سرش کوتاه یا لحظه لیاسماع حاج

 : گفت بود رهیخ جلو به که طور همان بعد کرد نگاهش

 کردن کار! نشد باورم...  یکن یم کار گفت ونیهما-

 خودم به یخواست یم پول! وسط؟ نیا هیا غهیص  چه

 . یگفت یم

 از شده زانیآو خرس با و انداخت نییپا را سرش ایدر

 : داد جواب و کرد یباز فشیک پیز

 ...  کنم کار داشتم دوست خودم! یمرس-

 خاله قول به! نکند حساب او یرو بود گفته خودش

 قسم ای کند باور را خروس دم که بود مانده یپور

 را لیاسماع حاج یصدا دوباره! را عباس حضرت

 : دیشن

 بسازمش برات من بده! یداشت نگه یالک را نتیزم-

 نیهم نیزم اون! حسابت به زمیبر رو سودش... 

 تا بشه خرجش یکل دیبا...  ارزه ینم مفت یجور

 . گرفت رو جوازش

. نگفت یزیچ و فشرد خرس دماغ یرو را دستش ایدر

. نداد ادامه گرید دید را سکوتش که لیاسماع حاج

 خواننده از یزن یصدا و کرد روشن را نیماش ضبط



 لیاسماع حاج. دیچیپ نیماش در انقالب از قبل یها

 :گفت و کرد ادیز را شیصدا

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و پنجاه و صد پست#

 اسم که امروز یگوالیژ بچه نیا از تا ده ی حنجره-

 ینم ایمیقد نیا نفس به  خواننده گذاشتن رو خودشون

 . رسه

 چالوس جاده. نگفت یزیچ و داد تکان یسر ایدر

 و دیکش یا کالفه پوف لیاسماع حاج. بود کیتراف

 : گفت

 ایتهرون نیا که کنن یم راتیخ حلوا شمال یتو انگار-

 ! ایدر سمت به رنیم در تنبون کش مثل

 جواب. بود گرفته درد کمرش نشست صاف یکم ایدر

 : داد

 دم و دود و کیتراف یتو شن یم خفه! دارن حق-

 ! تهران



 هم پشت که ییها نیماش به یا اشاره با لیاسماع حاج

 : زد غر بودند شده فیرد

 . کنن یم خفه رو ما دارن که فعال-

 : گفت و برگشت ایدر طرف به بعد

 ! یدار دوست شمالو هنوز که خوبه-

 یدیسف به که طور همان و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 : داد جواب کرد یم نگاه ها کوه سر یها برف

 شده بزرگ و اومده ایدن به که ییجا آدم شه یم مگه-

 . کنه فراموش و باشه نداشته دوست رو

 یپشت الک و گذاشت گاز یرو را شیپا لیاسماع حاج

 : گفت و افتاد راه به

 از تر عاقل شهیهم تو! عاقل دختر تو به... ا کیبار-

 رو اش شهیر وقت چیه عاقل آدم...  یبود الناز

 . کنه ینم فراموش

 یم را نیا ایدر و گذاشت یم بغلش ریز هندوانه داشت

 تواند یم چه ها هندوانه نیا علت دانست ینم اما دیفهم

 ! باشد؟



 یکم را شهیش ایدر. دندیرس کتالم به که بود غروب

 به. دیکش نفس وجودش تمام با را هوا و دیکش نییپا

 : گفت ایدر شدند کینزد که قبرستان

 ! ن؟یدار یم نگه لیاسماع حاج-

 یم گاز یرو را شیپا که طور همان اما لیاسماع حاج

 : داد جواب فشرد

 یبرا بذار...  افتادم کول و کت از جاده نیا یتو-

 . شده کیتار هوا االنم! فردا

 یها درخت به و برگشت عقب به آلود بغض ایدر

 دید را مادرش انگار لحظه کی. شده رهیخ گورستان

 پلک. است ستادهیا دارش گل چادر همان با در دم که

 گرید و گذاشته سر پشت را چیپ لیاسماع حاج زد که

 فلک به سر یزیتبر یها درخت و گورستان از نه

 ! مادرش از نه و بود ینشان اش دهیکش

 تا کرد باز را فشیک پیز و انداخت نییپا را سرش

 اجازه یب که ییها اشک متوجه لیاسماع حاج

 دست کی با. نشود بودند کرده سیخ را صورتش

 دست انگشت نوک با و آورد رونیب را لشیموبا

 هدف یب. کرد پاک را شیها اشک عجله با گرشید



 دوست از پاسخ یب تماس دو کرد باز را لشیموبا قفل

 .داشت

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و پنجاه و صد پست#

 و بود زیتبر در یمهمان گرم سرش بنفشه که بود خوب

 . شد ینم حالش ریگیپ

 خودش به ایدر کرد متوقف را نیماش که لیاسماع حاج

 و یکودک یروزها که یا خانه بودند خانه مقابل. آمد

 سال کی از شیب. بود شده یسپر آن در ایدر ینوجوان

 یراه و خارج خانه نیا از چمدانش با که یروز از

 چه که دانست یم خودش فقط. گذشت یم شد، تهران

 دست یعروس دیسف لباس در را خودش که ییها شب

 کرده تجسم خانه نیا از خروج حال در عماد دست در

 : گفت و دیکش یقیعم آه. است

 . کنم باز درو تا نیبد دویکل-

 . است خونه ونیهما...  بزن درو زنگ برو-



 همان که کرد ینم فکر. ماند جا بر یا لحظه ایدر

 از اریاخت یب. شود مواجه ونیهما با ورود ی لحظه

. شد مانیپش بود شده همراه لیاسماع حاج با نکهیا

 از را دارشانید نیآخر در ونیهما یها حرف هنوز

 دید که را تعللش لیاسماع حاج. بود نبرده خاطر

 : شد یعصبان

 ! ؟یهست یچ معطل! گهید نییپا برو-

 و فشرد را در زنگ شد، ادهیپ نیماش از یسست با ایدر

 باز در با در نکهیا یجا به اما ماند در شدن باز منتظر

 . کرد باز را در ونیهما بعد یا لحظه شود باز کن

 دهیپوش یطوس جذب شرت یت با یمشک اسلش شلوار

 وجود با ایدر که بود تند قدر آن عطرش یبو و بود

 از قبل. کرد یخفگ احساس کتالم زیتم و آزاد یهوا

 : زد لبخند ونیهما کند باز دهان ایدر نکهیا

  پا؟ زیگر خانم آهو احوال! نجاستیا یک نیبب! به به-

 حاج سمند بوق یصدا یوقت و گفت سالم لب ریز ایدر

 ونیهما کنار از و افتاد جلو خودش شد بلند لیاسماع

 فورا نگذاشت، اما ونیهما. کند باز را در تا شد رد

 دست. کند باز را در خودش تا آورد جلو را دستش

 دست یگرما حس با ایدر و شد دهییسا هم به شانیها



 لیاسماع حاج. دیکش عقب را خودش عیسر شیها

. کرد پارک حوض کنار را آن و آورد داخل را نیماش

 : دیغر و دیکوب هم به را در و شد ادهیپ نیماش از

 ! برام نموند پا گرفتم ترمز و کالج بس از-

 : گفت و کرد خودش نیماش به یا اشاره ونیهما

 الاقل یر ینم نیا با! یحاج برو نیا با که گفتم-

 . ریبگ اتومات هی کن عوض نتویماش

 : گفت و رفت ها پله سمت به لیاسماع حاج

 یبرا یزیچ هی...  بشورم رو صورتم و دست برم-

 ! گرسنمه یلیخ که ریبگ شام

 یپشت کوله که طور همان ایدر و گفت چشم ونیهما

 : گفت فشرد یم دستش داخل را اش

 . کنم یم درست یزیچ هی من-

 را در و شد خانه داخل و نداد را جوابش لیاسماع حاج

 : گفت و شد کشینزد اما ونیهما. بست هم

 دیبا...  یا خسته هم تو...  دادم سفارش غذا-

 . یکن استراحت



 ها پله سمت به خواست و داد فرو را دهانش آب ایدر

 و شد ونیهما ی پنجه ریاس دستش مچ که برود

 : دیشن گوشش ریز درست را شیصدا

 . بود شده تنگ برات دلم-

 هم مشیضخ شال یرو از یحت را نفسش یداغ

 از دستش. دیکش عقب را خودش. کرد یم احساس

 با که ونیهما به و کرد اخم. شد جدا ونیهما دست

 : گفت کرد یم شیتماشا اقیاشت

 ! م؟یخور ینم هم درد به ما که یبفهم یخوا ینم چرا-

 : دیخند خونسرد ونیهما

 نداره یتیاهم ادیز اش هیبق! یخور یم من درد به تو-

 ! خانم خوشگل

 را شیها دندان حرص با! بود جهینت یب کردن بحث

 یصدا که رفت ها پله سمت به و دییسا هم یرو

 : دیشن را ونیهما

 یش یم تر یخواستن شهیهم از یشیم یعصبان یوقت-

 ! ایدر

 در شیپا از را شیها یکتان حرص با و نکرد مکث

 حاج با که کرد یم نینفر و لعن را خودش. آورد



 که بود گذاشته یا خانه به پا و بود شده همراه لیاسماع

 بودن آهو و خود بودن ریش الیخ با ونیهما مثل یمرد

 .  بود افتاده دشیص فکر به او

                                             ***** 

 که کرد جمع را ها بشقاب ایدر. خوردند زود را شام

 : گفت و گرفت دستش از ها آن ونیهما

 ! یا خسته تو نیبش-

 که انداخت لیاسماع حاج به ینگاه چشم ریز از ایدر

 ونیهما را ها بشقاب. بود شده رهیخ اخبار به ظاهر به

 بانهیغر و ناخوش یحال با ایدر و برد آشپزخانه به

 نیا سر که یروزگار از انگار. کرد جمع را سفره

 که مادرش! بود گذشته ها قرن بود شده بزرگ سفره

 بار سر و یاضاف احساس پسر و پدر نیا کنار نبود

 ی گوشه معذب. دیچسب یم را شیگلو یبد جور بودن

 به بفهمد اخبار از یزیچ نکهیا بدون و بود نشسته مبل

 ونیزیتلو لیاسماع حاج یوقت. بود شده رهیخ ونیزیتلو

 با لیاسماع حاج. آمد خودش به تازه کرد خاموش را

 کرده اشغال را ایدر مقابل مبل که ونیهما به ینگاه

 : گفت بود



 ایدر که رامسر برو رو امشب هم شما ونیهما آقا-

 . باشه راحت

 طور همان و گذاشت شیپاها نیب را شیها دست ایدر

 حاج شنهادیپ از. ماند رهیخ خاموش ونیزیتلو به

 که دید یناباور کمال در بعد و شد خوشحال لیاسماع

 را چرمش کاپشن یا اضافه حرف چیه بدون ونیهما

. گفت ریخ به شب و برداشت یلباس چوب یرو از

 قبل ونیهما و رفت آشپزخانه سمت به لیاسماع حاج

 :گفت و زد ایدر به یچشمک رفتن از

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و وپنجاه صد پست#

 . یبخواب خوب-

 را کاپشنش. آورد باال خداحافظ عالمت به را دستش

 . شد خارج خانه از و انداخت اش شانه یرو

                                                  

 ********** 



 تا که یاتاق داخل بود نشسته. بود شب مهین سه ساعت

 حاج ی خانه. شد یم محسوب او اتاق شیپ سال کی

 و داشت را خودش اتاق الناز. بود خوابه سه لیاسماع

 پدرش ی خانه به ونیهما یوقت! را خودش اتاق هم او

 یجا الناز اتاق و آمد یم او اتاق به الناز آمد یم

 کرد ازدواج الناز نکهیا از بعد. شد یم ونیهما خواب

 حاج. ماند متروکه هم الناز اتاق شد گرگان یراه و

 گفت یم...  نبود یراض الناز ازدواج به لیاسماع

 یها نیزم کارگر پدرش! است پاس و آس پسرک

 حاج. نداشت یمنال و مال خودش از و بود مردم

 یم خودش شاءن کسر را یداماد نیچن داشتن لیاسماع

 انگار که برو یجور یرفت اگر گفت الناز به. دانست

 چشم با و بود شده عاشق الناز! ینداشت یپدر وقت چیه

 لیاسماع حاج. نشست عقد ی سفره سر بار اشک ییها

 ! را دامادش نه و دیبوس را دخترش نه

 از و گفت یسرد ی باشه مبارک شد خوانده که خطبه

 همسرش با الناز که هم یروز. شد خارج محضر

 و کرد یم هیگر الناز. نماند خانه شد، گرگان یراه

 پدرش دل باالخره که داد یم یدلدار را او مادرش

 . شود یم نرم



 با یچک هیزیجه یجا به. نشد نرم اما لیاسماع حاج دل

 آن از و کرد الناز همراه را باال نسبتا و مناسب یمبلغ

 گذاشت نه و آورد الناز از یاسم نه گرید بعد به

 یوقت یحت. اورندیب انیم به او از یاسم هیبق ای مادرش

 آمد، اش یپدر ی خانه به اش بچه با و شد مادر الناز

 و رفت کتالم از یاشک چشم با الناز...  نماند خانه در

 . برنگشت اش یپدر ی خانه به هرگز گرید

. بخوابد کرد یسع و گذاشت بالش یرو را سرش کالفه

 و اتاق نیا ها سال که انگار نه انگار! برد ینم خوابش

 یمهمان احساس. بود خودش یبرا خواب رخت نیا

 . داشت بهیغر

 سر دوباره! بود شده سنگ انگار سرش ریز بالش

 یب تماس دو برداشت را لشیموبا. خورد وول شیجا

 امکیپ کی و بود شیجا سر چنان هم دوست از پاسخ

 : خواند دوباره را امشیپ. بود شده اضافه ها آن به هم

 . شدم نگرانت ینداد جواب رو تلفنت! ا؟یدر ییکجا-

 خانه یجا به سهمش. دیکش یا دهیبر دهیبر و قیعم آه

 عوض در و بود شده مادرش همسر ی خانه یپدر ی

 بود خوانده عشق یها هیآ گوشش ریز ها سال که عماد



 نگرانش و بماند دوستش که داشت اصرار گرید یپسر

 . شود

 ها رکیج ریج یصدا. خورد غلت شیجا سر دوباره

 کتالم. شکست یم را شب سکوت که بود ییصدا تنها

 بکشد نفس را کتالم یهوا شد ینم! انگار داشت جادو

 ! فتدین رنگارنگش خاطرات و عماد ادی به و

 سراغ ها مدت از بعد و برداشت را لشیموبا دوباره

 عکس! داشت یآزار خود یماریب. رفت عماد لیپروفا

 یها شانه دور که عماد دست به تا کرد زوم قدر آن را

 یکنار را لشیموبا یعصب. دیرس بود، دهیچیپ طال

 را عماد پچ پچ یصدا اما بست را شیها چشم انداخت

 : بود گفته. دیشن یم گوشش ریز

 دورت رو دستام! ؟یبخواب خودم بغل تو شبا شهیم یک-

 ! ؟یبخور جم نذارم و کنم حلقه

 صفحه یباال تازه یامیپ.شد سیخ اشک از صورتش

 شده بودنش نیآنال متوجه که بود نیمع. شد ظاهر اش

 . بود

 ! خوب؟ دختر ید ینم جواب چرا! ایدر-

 : کرد پیتا شیبرا تار نگاه همان با



 شب. کنم یم صحبت باهات فرصت سر بعدا! خوبم-

 . ریخ به

 و کرد خاموش را لشیموبا و نماند جوابش منتظر

 هم یرو محکم را شیها چشم و انداخت یا گوشه

 .گشت یبرم تهران به حتما فردا. داد فشار

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و پنجاه و صد پست#

 لیاسماع حاج. بودند شده سرخ و کرده پف شیها چشم

 : گفت و کرد نگاهش

 ! ؟یدینخواب خوب-

 : گفت و کرد روشن را سماور ایدر

 . شدم خواب بد کم هی-

 زیم پشت لیاسماع حاج. شد بلند در زنگ یصدا

 : گفت و نشست

 . ونهیهما حتما! کن باز درو-



 را شالش که طور همان و دیکش ینیسنگ نفس ایدر

 یوقت و رفت فونیآ سمت به انداخت یم شیموها یرو

 . فشرد را کن باز در ی دکمه دیشن را ونیهما یصدا

 حاج. شد وارد میحل از یظرف با ونیهما بعد یا لحظه

 : گفت و کرد نگاه پسرش به خنده با لیاسماع

 !  یشد زیخ سحر! دارم نگه جا نیهم رو ایدر دیبا-

 دنینشن به را خودش ایدر و دندیخند و گفتند پسر و پدر

 . زد

 حاج که زد یم هم را یچا هدف یب ایدر زیم سر

 : زد غر لیاسماع

 ! دختر بود شده آب بود سنگم-

 ونیهما. گذاشت یکنار را قاشق و آمد خودش به ایدر

 به را آن و کرد پر میحل از را یا کاسه لبخند با اما

 : گفت و گرفت ایدر سمت

 ...  گرفتم یدار دوست میحل دونستم یم-

 زحمت به و گرفت را وکاسه کرد تشکر لیم یب ایدر

 لیاسماع حاج. برد دهان به و کرد پر آن از را یقاشق

 ونیهما شدند که تنها. رفت و شد بلند زیم سر از زود

 : گفت ایدر سرخ یها چشم به یا اشاره با



 ! ؟یشد خواب بد-

 ونیهما به نکهیا بدون و خورد را شیچا از یکم ایدر

 : داد جواب و کرد جدا را نان از یا تکه کند نگاه

 . دمینخواب خوب! آره-

 به یکم و گذاشت زیم یرو را شیها دست ونیهما

 : گفت و شد خم سمتش

 . دمینخواب خوب شبید منم-

 بلند را سرش کوتاه یا لحظه یبرا اریاخت یب ایدر

 شیموها و زد یم برق اش کرده اصالح صورت. کرد

 یاثر. بود داده حالت سشوار و ژل با مهارت با هم را

 لیاسماع حاج پسر ی چهره در شبانه یخواب یب از

. نگفت یزیچ و انداخت نییپا را سرش! شد ینم دهید

 : داد ادامه خودش. نبود او از یجواب منتظر اما ونیهما

 نمیب یم رو تو وقت هر...  کردم فکر تو به صبح تا-

 مال من خواستن! ایدر.  ذاره ینم خواب برام چشمات

 شناختم رو خودم یوقت از...  ستین روزید و امروز

 وقت چیه تو اما...  برنداشت سرم از دست عشقت

 . زنم یم بال بال داشتنت یبرا طور چه من که یدیند



 یرو از و خورد را شیچا ی مانده یباق کالفه ایدر

 : گفت و شد بلند یصندل

 . کنم جمع زویم شده تموم ات صبحانه اگه-

 یرو از بعد و کرد نگاهش رهیخ یا لحظه ونیهما

 زیم یرو لیوسا کردن جمع سرگرم و شد بلند یصندل

 ظرف شستن سرگرم و رفت نکیس سمت به ایدر. شد

 را آن و بود گرفته دندان ریز را لبش حرص با. شد ها

 کنارش آمد. کرد احساس را ونیهما عطر که دیجو یم

 : کرد پچ پچ گوشش ریز درست و ستادیا

 ...  نکن کارو نیا خوشگلت یلبا اون با-

 لبخند با اما ونیهما برگشت سمتش به حرص با ایدر

 آهسته ایدر لرزان یها لب به رهیخ و گرفت فاصله

 : گفت

 . بلدم بهتر یلیخ یکارا من-

 خارج آشپزخانه از و دیخند و نماند ایدر جواب منتظر

 یم تیعصبان و حرص شدت از که یبدن با ایدر. شد

 آشپزخانه از و دیکش آب و شست را ها ونیل دیلرز

 با ونیهما و داده لم مبل یرو لیاسماع حاج. شد خارج

 را کاپشنش و رفت اتاق به ایدر. بود سرگرم لشیموبا

 از دیکش یم باال را پشیز که طور همان و برداشت



 به رو کند نگاه ونیهما به نکهیا بدون و شد خارج اتاق

 : گفت لیاسماع حاج

 ! مامان خاک سر رمیم من-

 : گفت و کرد خاموش را ونیزیتلو لیاسماع حاج

 . میبر هم با کن صبر-

 همان در و رفت اتاق به لباس ضیتعو یبرا خودش

 : گفت ونیهما به حال

 .  بشم آماده من تا کن روشن نویماش-

. شد بلند مبل یرو از روزمندانهیپ یلبخند با ونیهما

 حج به خطاب بلند کند نگاه او به نکهیا بدون ایدر

 : گفت لیاسماع

 . نیبرس کارتون به شما...  رمیم خودم من-

 : گفت و شد خارج اتاق از لیاسماع حاج

 !میبر...  ندارم یکار-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و پنجاه صد پست#



 ونیهما نیماش عقب یصندل یرو ایدر بعد، یساعت

 گذاشته هم یرو را دردناکش یها چشم و بود نشسته

 یدور یاند و سال کی قدر به مادرش خاک سر. بود

 و مادرش یدلتنگ. بود کرده هیگر و ختهیر اشک اش

 و بود خواسته را او پدر نه که ییایدن در ماندنش تنها

 دیکش یم دکی به را نامزدش عنوان که یمرد نه

 یها عشق ابراز دست به دست بود، مانده یباق وفادار

 آورده تنگش به چنان و بود داده ونیهما آور چندش

 کرده ییگشا عقده مادرش کنار ریس دل کی که بود

 حاج که بود کرده هق هق و ختهیر اشک قدر آن. بود

 و آمده سراغش و شده ادهیپ نیماش از باالخره لیاسماع

 خانه که یدیسف و سرد سنگ از بود شده مجبور ایدر

 خی ییها دست با. شود جدا بود شده مادرش یابد ی

 و بود کنده را سنگ کنار دهییرو هرز یها علف زده

 آشغال سطل کنار که را یا نوشابه یبطر عجله با

 آبش و بود کرده آب از پر را آن و برداشته بود افتاده

 یب یها دست همان با و کرده یخال سنگ یرو را

 افتاده سنگ یرو یها یفیکث جان به زده سرما و رمق

 لیاسماع حاج یوقت. کند زیتم را آن بود کرده یسع و

 :گفت دوم بار یبرا

 ! ا؟یدر میبر-



 شدن سیخ و فیکث از ینگران و وسواس بدون ایدر

 نام یرو بر و زده زانو سنگ یرو شیها لباس

 حاج شدن دور یصدا. بود زده قیعم یا بوسه مادرش

 یقلب و یباران ینگاه با و بود دهیشن را لیاسماع

 و بود رفته عقب عقب را گام چند و شده بلند دردناک

 پا ونیهما نیماش سمت به و بود برگشته باالخره بعد

 . بود کرده تند

 ایدر و راند یم رامسر سمت به را نیماش ونیهما

 چشم. بود شده مچاله عقب یصندل ی گوشه خسته

 بتواند را مادرش تا فشرد یم هم یرو محکم را شیها

 خاطر به مادرش از که یریتصو نیآخر. کند تجسم

 مادرش. بود شده چنگ نهیس یرو که بود یدست داشت

 و طراوت و یجوان اوج در بار کی! بود دهیگز مار

 روزه چند ینوزاد با را او همسر نام به یمرد ییبایز

 باز نکهیا باور بود، رفته شهیهم یبرا و گذاشته تنها

 فقط که مذکر یجنس از انتیخ دردناک یتراژد با هم

 سخت شیبرا شود مواجه دیکش یم دکی به را مرد نام

 عماد که اوردیب طاقت نتوانست که سخت قدر آن. بود

 ی غهیص و خواندن عشق ورد سال چند از بعد

 ستادهیا یا نقطه در درست آمدن و رفتن و تیمحرم

 طاقت. بود ستادهیا نقطه آن در شاهرخ یروز که



 شهیهم یبرا را شیها چشم و گرفت را قلبش و اوردین

 . بست

 : آمد رونیب اوهامش از لیاسماع حاج یصدا با

 ! جان ایدر شو ادهیپ-

 به رو و پهن یا کوچه داخل. کرد باز را شیها چشم

 باز را در هم او و شد ادهیپ لیاسماع حاج. بودند ایدر

 که بود ونیهما آخر نفر. آمد رونیب نیماش از و کرد

 را نکشیع یشینما یحرکت با بعد و زد را موتیر

 . گذاشت شیها چشم یرو

. ستادیا نوساز ییالیو مقابل لیاسماع حاج کوچه یانتها

 هل را در لیاسماع حاج. بود باز اطیح یآهن در یال

 را شیپا یدودل و دیترد با ایدر افتاد جلو خودش و داد

 : زد صدا لیاسماع حاج. گذاشت اطیح داخل

 !؟ییکجا!  اوستا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و پنجاه و صد پست#



 یخاک کار لباس با ساله پنجاه حدودا یمرد بالفاصله

 به دید که را لیاسماع حاج. آمد رونیب خانه پشت از

 : گفت و داد سرعت شیها قدم

  شما؟ احوال! آقا حاج سالم-

 : گفت و داد را سالمش جواب لیاسماع حاج

 ! ننیبب رو الیو آوردم رو ها بچه! ینباش خسته-

 یرو را دستش. شد ایدر و ونیهما متوجه تازه مرد

 : گفت و گذاشت اش نهیس

 . دییبفرما...  خانم سالم! مهندس سالم-

 : گفت لیاسماع حاج

 ! اوستا برس کارت به-

 دنبالش به هم ونیهما و ایدر و افتاد جلو خودش دوباره

 همان لیاسماع حاج شدند که خانه وارد. شدند روانه

 : دیپرس زد یم قدم خانه مانند ال ییرایپذ در که طور

 ! طوره؟ چه-

 وقت چیه لیاسماع حاج. داد فرو را دهانش آب ایدر

 مثل هم مادرش. کرد ینم بازگو را اش یماد مسائل

 خبر با همسرش یکارها درشت و زیر از مهیفه خاله

 جعبه با لیاسماع حاج که دندید یم گاه گه فقط! نبود



 وقت آن دیآ یم خانه به کباب از یظرف ای ینیریش یا

 از که یملک ای نیزم فروش از شدند یم خبر با که بود

 . است شده دشیعا یخوب سود اند نداشته خبر دشیخر

 یبرا را ایدر که شده چه بار نیا دانست ینم حاال

 . است آورده رامسر به دهیخر که ییالیو یتماشا

 : گفت و کرد تر را شیها لب

 . باشه مبارک-

 همان ونیهما. زد یپهن و پت لبخند لیاسماع حاج

 که ییها پارکت به یا اشاره رفت یم راه که طور

 : گفت و کرد کردند یم ریرجیج شیپا ریز

 ! نکردن کار خوب پدرا سگ-

 دییتا در بعد و برداشت قدم چند هم لیاسماع حاج

 : کرد اضافه پسرش حرف

 نیهم ینباش سرش یباال اگه رو جماعت کارگر-

...  شد یجور نیا امیب نتونستم من روز چند هی! شهیم

 . کنه درستش که زنم یم حرف پور یعل با حاال

 : گفت و رفت در طرف به

 ایدر به رو باال زنم یم حرف محمود اوس با من تا-

 . بده نشون



 به ونیهما. ندیبب را ایدر مخالفت تا نماند و رفت

 : گفت و آمد سمتش

 ! باال میبر-

 : داد جواب یناراض ایدر

 ! گهید دمید...  باشه مبارک-

 به وادار را او و گرفت را نشیآست ی گوشه ونیهما

 و دیکش رونیب دستش از را نشیآست ایدر. کرد حرکت

 خودش یا اضافه برخورد هر از یریجلوگ یبرا

 گوشه که را یچیمارپ یچوب یها پله ونیهما از جلوتر

 شد یم وصل باال ی طبقه به و داشت قرار هال ی

 . گذاشت سر پشت

 خواب اتاق سه با بود جور و جمع یهال باال ی طبقه

 جا آن یفضا به یسرسر ینگاه ایدر! اطرافش در

 : گفت و انداخت

 ! یسالمت به! مبارکه-

 : گفت ونیهما که کند گرد عقب خواست

 . نیبب رو اتاقا ایب-

 ردیبگ را تشیعصبان یجلو تا دیکش یقیعم نفس ایدر

 راحت ونیهما دست از زودتر چه هر نکهیا یبرا بعد



 که یسوم اتاق. انداخت ها اتاق به یاجمال ینگاه شود

. بود یقبل اتاق دو از بزرگتر گرفت قرار مقابلش

 ها شهیش طرف آن و بود یسر تا سر اتاق ی پنجره

 یب ایدر. کرد یم یگر جلوه خروشانش امواج با ایدر

 که شد پنجره پشت عیبد ریتصو مات یا لحظه اریاخت

 : گفت و زد لبخند ونیهما

 ! اومد؟ خوشت نجایا از-

 دو از که اتاق در را شیها چشم. آمد خودش به ایدر

 داشت قرار حمام آن یانتها در و بود باتریز یقبل اتاق

 جواب شد یم خارج اتاق از که طور همان و گرداند

 : داد

 . باشه مبارکتون-

 سد را راهش ونیهما که شود خارج اتاق از خواست

 : گفت و داد هیتک در چوب چهار به را دستش و کرد

 نام به رو  نجایا دانگ سه بکنم که ازدواج گفته بابا-

 اسم به هیمهر عنوان به هم رو دانگ سه و زنه یم من

 . کنه یم عروسم

 تنگ را نفس داشت دوباره ونیهما نیسنگ عطر یبو

 که یا رشته دانست یم. بود شده کالفه. کرد یم

 یم کجا به شیانتها گرفته دست به را شیابتدا ونیهما



 هم دیشا هم لیاسماع حاج نکهیا از هنوز اما رسد،

 کرد باز که دهان. بود جیگ بود، شده پسرش با دست

 دوست که نبود یزیچ نیا و دیلرز یم یکم شیصدا

 : باشد داشته

 .باشه عروست و خودت مبارک-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  هشت و پنجاه و صد پست#

 برد فرو نشیج شلوار بیج در را شیها دست ونیهما

 و کرد شیتماشا شانه یباال از کنان حیتفر لبخند با و

 : گفت

 . باشه خودت و خودم مبارک-

 : گفت و کرد اخم ایدر

 ! نییپا برم خوام یم کنار برو-

 : گفت و خاراند را لبش ی گوشه لبخند با ونیهما

 یصدا شبا تا کنن جداره دو هم رو ها شهیش سپردم-

 . نکنه درمونیب ایدر



 سکوتش از ونیهما و کرد بلند را سرش بهت با ایدر

 : کرد دایپ شتریب وجود ابراز جرات

 ایدر یصدا با صبحا و یخواب یم خودم بغل تو شبا-

 و خونه یتو ینیش یم...  یکن یم باز چشماتو

 سه من اما دانگ سه گفته بابا...  یکن یم رو تیخانم

...  کنم یم نامت به عقد سر هم رو خودم سهم دانگ

 ! ازدواجمون یکادو

. بود مانده ساکت زنان نفس نفس و مبهوت ایدر

 توانسته کرد یم فکر. زد لبخند سکوتش از ونیهما

 آورد جلو یکم را سرش دهد قرار ریتاث تحت را ایدر

 را او شیروین تمام با. آمد خودش به ناگهان ایدر که

 آرام اما خندان یصدا. شد خارج اتاق از و زد کنار

 :دیشن را ونیهما

 !  خوشگله یشیم من مال اتاق نیهم یتو آخرش-

 داد یم زهرمار ی مزه دهانش. داد فرو را دهانش آب

 حاج و شد خارج الیو از. افتاد سوزش به شیگلو و

 صحبت مشغول محمود اوس با که دید را لیاسماع

 از ایدر. شد اطیح وارد هم ونیهما بعد قهیدق چند. است

 آورد رونیب بشیج از را لشیموبا. گرفت فاصله ها آن

 از تماس کی هم باز. کند مشغول آن با را خودش تا



 از هم تماس کی بار نیا و داشت دوست از رفته دست

 ! بنفشه

 : آمد شیبرا یامکیپ لحظه همان

 جواب یزد زنگ! بازار میریم میدار ما! جونم ایدر-

 . باش خودت مواظب. نشو نگران ندادم

 لیاسماع حاج یصدا و داد هول بشیج داخل را یگوش

 : دیشن را

 . میبر کن روشن نویماش ونیهما آقا-

 :  دیپرس لیاسماع حاج. بودند نیماش داخل بعد یقیدقا

 ! بود؟ طور چه الیو! جان ایدر! خب-

 و سرد کرد یم تماشا را رونیب که طور همان ایدر

 : داد جواب خشک

 . باشه مبارکتون! یسالمت به-

 : گفت لبخند با لیاسماع حاج

 از تو گفت یم!میبخر کرد اصرار ونیهما رو نجایا-

 . ادیم خوشت اش منظره

 خانه در فشیک. دیگز دندان ریز محکم را لبش ایدر

 از لحظه همان خواست یم دلش وگرنه بود مانده



 تمام و کتالم و پسر و پدر و شود ادهیپ نیماش

 حاج. بگذارد سر پشت شهیهم یبرا را خاطراتش

 : گفت ونیهما به رو دید که را ایدر سکوت لیاسماع

 . میبخور ناهار میبر دار نگه خوب رستوران هی-

 : گفت و آمد خودش به ایدر

 و بردارم رو لمیوسا که خونه نیبرسون منو شهیم اگه-

 ... تهران برگردم گهید

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و پنجاه و صد پست#

 و بردارم رو لمیوسا که خونه نیبرسون منو شهیم اگه-

 . تهران برگردم گهید

 : داد جواب یناراض و خشک لیاسماع حاج

 رید...  میا گرسنه یحساب که میبخور ناهار میبر فعال-

 . شه ینم

. فشرد دندان ریز را لبش حرص با دوباره ایدر

 یها رستوران نیبهتر از یکی به را ها آن ونیهما



. گذاشت تمام سنگ سفارشاتش با هم بعد و برد رامسر

 شده سنگ انگار غذا. کرد یم یخفگ احساس اما ایدر

 ی تکه ونیهما. رفت ینم نییپا شیگلو از و بود

 یرو را آن و کرد جدا را ییاریبخت کباب از یبزرگ

 و کرد باز دلستر شیبرا خودش. گذاشت ایدر برنج

 حاج. کرد فیرد شیغذا بشقاب کنار را دسر و ساالد

 بود شده شیغذا خوردن مشغول یجور هم لیاسماع

 فرسا طاقت ناهار. ندیب ینم را دو آن اصال انگار که

 یساعت. شدند نیماش سوار دوباره و شد تمام باالخره

 . بودند خانه در بعد

 را ظهر از بعد شش که ها عقربه به ینگاه با ایدر

 زودتر چه هر تا رفت اتاق سمت به دادند یم نشان

 حاج که شود تهران یراه و بردارد را اش کوله

 : گفت لیاسماع

 . دارم کارت نیبش نجایا ایب کن دم یچا هی جان ایدر-

 ناچار به. دیبگو نه و کند مخالفت نتوانست هم باز ایدر

 آب. رفت آشپزخانه سمت به و آورد در را کاپشنش

 منتظر آشپزخانه یصندل یرو و کرد پر را یکتر

 بلند لشیموبا زنگ یصدا که نشست آن آمدن جوش

 سالم و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ بود بنفشه. شد



 گوشش در بنفشه ی سرزنده و شاد یصدا که کرد

 : دیچیپ

 من از خبر هی تو نزنم زنگ من! ا؟یدر یخوب! سالم-

 !  ایرینگ

 : گفت و کرد یجان کم ی خنده ایدر

 . نشم مزاحمت شلوغه سرت گفتم-

 یب یصدا متوجه که بود آن از تر حال سر اما بنفشه

 : گفت ذوق و شوق با. شود ایدر یانرژ

 ! ادیم داره یبرف چه یدون ینم! یخال جات-

 : زد لبخند دوباره ایدر

 ! خوبن؟ شهاب و نایا خاله...  بهت بگذره خوش-

 ! خبر؟ چه! ؟یطور چه خودت...  خوبن همه-

 شیجا سر را آن دوباره و برداشت را یکتر در ایدر

 زودتر آب تا کرد ادیز ته تا هم را شعله و گذاشت

 یصندل یرو دوباره که طور همان بعد و دیایب جوش

 : داد جواب نشست یم

 ! ستین یخبر...  یچیه! یسالمت-

 ! ییخوابالو انگار-



 یم هیتک یصندل یپشت به را سرش که طور همان ایدر

 : داد جواب دروغ به داد

 . برد یم خوابم داشت! آره-

 : زد غر بنفشه

 ! خوابه؟ وقته چه االن-

 : دیشن دور از را مهیفه خاله یصدا

 ! داره کارت شهاب آقا ایب! جان بنفشه-

 : گفت فورا خواسته خدا از ایدر

 . زمیعز برو-

 و فرستاد بوس شیبرا و گفت خداحافظ عجوالنه بنفشه

 بشیج به را لیموبا خواست. شد قطع ارتباطشان

 ی صفحه یرو دوست اسم هم باز که برگرداند

 بدهد، را جوابش آمد تا. کرد خوش جا لشیموبا

 : دیپرس و شد آشپزخانه داخل ونیهما

 ! ؟یخوا ینم کمک-

 شلوار بیج به را آن و کرد صدا یب را یگوش ایدر

 شعله به را نگاهش که طور همان و برگرداند نشیج

 : داد جواب آهسته داد یم گاز اجاق ی



 ! نه-

 رونیب خودش یبرا را گرید یصندل و آمد ونیهما

 : گفت و دیکش

 !؟ینداد جواب رو تلفنت چرا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شصت و صد پست#

 جواب نکهیا بدون ایدر. درآمد یکتر آب قل قل یصدا

 پر را یقور. شد بلند یصندل یرو از بدهد را ونیهما

 آن داخل را یکتر جوش آب بعد و کرد یچا از

. گذاشت گاز یرو دوباره را آن و کرد ریسراز

 : گفت دوباره ونیهما

 ! ایدر دمیپرس سوال-

 ونیهما سمت به و دیکش درهم را شیابروها ایدر

 : داد جواب طلبکارش یها چشم در رهیخ و برگشت

 ! بدم؟ جواب بهت دیبا یکن یم فکر چرا-



 یعصبان صورت در را نگاهش! خورد جا ونیهما

 : گفت بعد و چرخاند ایدر

 . نگرانتم-

 : داد جواب آلود اخم طور همان ایدر

 ! نباش-

 : گفت و دیکش اش چانه به یدست ونیهما

 . شناسم یم خوب رو مردا جنس من-

 و کلمات انتخاب فکر به که بود آن از تر یعصب ایدر

 : گفت باحرص باشد مناسب جمالت

 ! ینیب یم خودت مثل رو همه تو که نجاستیا مشکل-

 و دیخند. نشد یعصبان ونیهما انتظارش برخالف

 : گفت

 هی تا! کرد؟ کار یچ نبود من مثل که ات خاله پسر-

 اش لوچه و لب از آب کرد دایپ تر یبغل و تر لوند

 ! یبا یبا و شد زونیآو

 آب از پر ونیهما ی طعنه از یآن به ایدر یها چشم

. نکند شیرسوا شیها اشک تا زد ینم پلک. شد

 : گفت و کرد پر را نشانیب ی فاصله ونیهما



 مثل یکی گول دوباره که ینیا از تر عاقل دونم یم-

 ! یبخور رو عماد

 : گفت و کرد اشاره شیها چشم به

 یعوض هی خاطر به که ستین ناز یچشما نیا فهیح-

 ! بشه؟ یاشک

 : کرد پچ پچ گوشش ریز آهسته و آورد جلو ا ر سرش

 من...  زمیر یم پات به رو ایدن بده، بله من به-

 تو کنار فقط خوامیم گهید! ایدر کردم رو هام طنتیش

 . باشم داشته آرامش

 : داد ادامه ونیهما و دیکش عقب را خودش ایدر

 و زن قدر اون...  ستمین احمق ات خاله پسر مثل من-

 .بدونم رو تو مثل یجواهر قدر که دمید دختر

 : شد بلند لیاسماع حاج یصدا

 ! نشد؟ حاضر یچا نیا خانم ایدر-

 لرزان یدست با ایدر و شد خارج آشپزخانه از ونیهما

 برداشت را یکتر. گذاشت ینیس داخل را ها استکان

 افتاده اعصابش جان به و شده مته ونیهما یصدا اما

 : بود



 هی تا! ؟ کرد کار یچ نبود من مثل که ات خاله پسر-

 ...  کرد دایپ تر یبغل و تر لوند

 بار نیا و دیکش عقب را دستش شدت با. سوخت دستش

 کرده مهارشان ونیهما مقابل زحمت به که ییها اشک

 شده ریسراز دستش یرو که یجوش آب یداغ از بود

 آب ریش ریز را دستش. شد یجار صورتش یرو بود

 که بود قلبش ملتهبش، و سرخ دست از شتریب. گرفت

 صورتش به خی آب یپ در یپ مشت چند! سوخت یم

 بال با نبود شیها چشم مقابل یکاغذ دستمال. دیپاش

 دیکش یقیعم نفس بعد و کرد خشک را صورتش شالش

 حاج. شد خارج آشپزخانه از و برداشت را ینیس و

 : گفت لیاسماع

 . زیم یرو بذار! نکنه درد دستت-

 را ینیس و گذاشت کنار را تعارف خواسته خدا از ایدر

 یرو هم خودش و گذاشت زیم یرو جا همان

 .نشست لیاسماع حاج و ونیهما از مبل نیدورتر

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 کی و شصت و صد پست#

 هم ونیهما و برداشت را خودش استکان لیاسماع حاج

 برداشت را ها استکان از یکی و شد بلند مبل یرو از

 : گفت آمد یم ایدر سمت به که طور همان و

  ؟یبرنداشت خودت یبرا چرا-

 : داد جواب و دوخت یقال یها گل به را نگاهش ایدر

 ! یمرس ندارم لیم-

 یرو را وانیل ایدر جواب به اعتنا یب اما ونیهما

 مبل یرو هم خودش و گذاشت دستش کنار یعسل

 یپا یرو را راستش یپا ایدر. کرد خوش جا کنارش

 را شیپا یعصب و کالفه و اریاخت یب و انداخته چپ

 و شد بلند مبل یرو از لیاسماع حاج که داد یم تکان

 جعبه برگشت یوقت بعد قهیدق چند. رفت خواب اتاق به

 و ستادیا ایدر مقابل و آمد. بود دستش رنگ دیسف یا

 زرد و پهن یطال سیسرو. کرد باز را جعبه در

 . گرفت جان ایدر یها چشم مقابل یرنگ

 را دهانش آب. برداشت زیر نهیس از را نگاهش ایدر

 یم شیتماشا لبخند با که لیاسماع حاج به و داد فرو

 د،ید که را رانشیح نگاه لیاسماع حاج. کرد نگاه کرد



 هم خودش و گذاشت ایدر مقابل زیم یرو را سیسرو

 : گفت و نشست یمبل یرو و رفت

 عروسم تین به نویا زد،ی بودم رفته که شیپ سال چند-

 بهم روز اون قمیرف! معروفه یزدی یطال...  دمیخر

 ست،ین االن یجوونا لیم باب من ی قهیسل که دیخند

 سیسرو هی دارم دوست گفتم نبود بدهکار گوشم اما من

 یباق...  بخرم ونیهما زن یبرا خودم ی قهیسل با

 ! بخرن خودشون ی قهیسل با رو طالهاش

 و جیگ و انداخت رنگ زرد سیسرو به ینگاه ایدر

 : کرد زمزمه احمقانه

 ! باشه مبارک-

 : گفت و زد ییمعنا با ی خنده تک لیاسماع حاج

 ! باشه خودت مبارک-

 : گفت و کرد نگاه لیاسماع حاج به یجیگ با ایدر

 ! من؟-

 : گفت و داد هیتک مبل یپشت به لیاسماع حاج

 وقته یلیخ ونیهما دل که یدون یم خوب خودت-

 . پسرم دل یرضا به میراض منم! باهاته



 به ینگاه ل،یاسماع حاج به ینگاه تعجب با ایدر

 لبخند با که ونیهما به هم ینگاه و رنگ زرد سیسرو

 دوباره لیاسماع حاج که انداخت کرد یم شیتماشا

 : گفت

 شما...  نیبش محرم تا کنم خبر عاقد فردا یموافق اگه-

 از...  نیشناس یم گرویهمد! نیدینرس هم به تازه که

 . ستین استخاره چیه حاجت ریخ کار در گفتن میقد

 یادیز. آمد یم خودش به و شد یم اریهوش کم کم ایدر

 خواب شیبرا پسر و پدر که قدر آن! بود کرده سکوت

 !بودند دهید یچنان آن یها

 لیاسماع حاج و بود برنداشته سرش از دست ونیهما

 یروزها مثل. بود داده پسرش دل به دل باالخره هم

 دوچرخه و سگا و کرویم دیخر یبرا اول که یبچگ

 با که بود ونیهما نیا تینها در اما کرد یم مقاومت

 قدر آن بودند شده بزرگ. شد یم روزیپ اش یپافشار

 نبودند کودکانه یها یباز اسباب به خوش دل گرید که

 عروسک همان حکم او ونیهما یایدن در اما،

 ! داشت را یبچگ یروزها

 یم هم بار نیا و نداشت دنیشن نه به عادت ونیهما

 حاج. برسد اش خواسته به یمتیق هر به خواست



 بود نتوانسته وقت چیه که بود یپدر همان هم لیاسماع

 نامعقول و معقول و درشت و زیر یها خواسته به

 تا بود ستادهیا مصر هم بار نیا. دیبگو نه پسرش

 . برساند اش خواسته به را ونیهما

 : آمد خودش به لیاسماع حاج یصدا با

 ! جان؟ بابا هیچ نظرت-

 حاج که بود بار نیاول! خورد تکان اریاخت یب ایدر

 ی وصله چه و کرد یم خطابش طور نیا لیاسماع

 شیپ یچند تا که ییایدر یبرا بود ینچسب و ناجور

 ! شد یم خطاب جان دختر

 یم حرف دیبا بود بس سکوت. داد فرو را شیگلو آب

 یتن چند ی وزنه کی قدر به زبانش اگر یحت زد،

 و مرتعش شیصدا کرد باز که دهان. بود شده نیسنگ

 :گفت لرزان

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و شصت و صد پست#

 ! دیببخش-



! بود سخت لیاسماع حاج یها چشم در زدن حرف

 و برداشت مادرش همسر یها چشم از را نگاهش

 عادت به که راهنشیپ یباال ی دکمه به و آمد تر نییپا

 ادامه و دوخت چشم بود گذاشته باز خانه در شهیهم

 : داد

 بار چند من...  میخور ینم هم درد به ونیهما و من-

 ! گفتم ونمیهما خود به یحت...  گفتم

 نگاه لیاسماع حاج صورت به و کرد بلند را سرش

 شده کینزد هم به اخم حالت به پهنش یابروها. کرد

 چنان هم لحنش کرد باز زبان یوقت حال نیا با بودند

 : بود دوستانه

 دور زیبر...  خوام یم رو جفتتون صالح و ریخ من-

 هر در ونیهما یبرا من! غازو هی تا صد یحرفا نیا

 خودت بخت به لگد...  شنوم ینم نه بزنم رو یا خونه

 ! ایدر نزن

 سر از و گرفت را مبل ی دسته جان یب و سست ایدر

 .  شد بلند شیجا

 دادم قبال رو جوابم من اما، نیدار حق گردنم به شما-

 . میخور ینم هم درد به ما... 



 یدست. رفت فرو درهم شتریب لیاسماع حاج یها اخم

 یسع دقت با که یتیعصبان با بار نیا و دیکش ششیر به

 : آمد حرف به کند پنهان کالمش یال به ال را آن داشت

 ینم رو تو بد من!  ایدر نزن حرف من حرف یرو-

 .خوام

 قطع را لیاسماع حاج کالم ایدر لیموبا زنگ یصدا

 نشسته شیجا سر ساکت لحظه آن تا که ونیهما. کرد

 ایدر به را خودش و شد بلند مبل یرو از ناگهان بود

 : گفت حرص با و رساند

 یب کدوم نمیبب بده جواب! ؟ید ینم جواب چرا-

 ینم بر سرت از دست و نشسته پات ریز که هیناموس

 ! داره

 ونیهما یها چشم در حرص با. شد یعصب ایدر

 : دیغر

 ! بزن حرف درست-

 : گفت و کرد یعصب یا خنده ونیهما

 یب اگه! احمق آخه د...  خوره یم بر بهش چه! اُه-

 ی خاله پسر اون...  گذاشت یم جلو پا که نبود ناموس



 یکی منتر انتر حاال که نشد عبرت درس واست وثتید

 ! یشد گهید

 که آمد خودش به یوقت شد، چه دینفهم هم خودش ایدر

 ونیهما صورت بر و کرده بلند حرص با را دستش

 .بود دهیکوب

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و شصت و صد پست#

 حاج نیا دهد نشان یواکنش ونیهما نکهیا از قبل 

. رساند دو آن به را خودش و شد بلند که بود لیاسماع

 یها حرف ی غصه و حرص از هنوز ایدر ی نهیس

 یم نفس نفس و شد یم نییپا و باال یتند به ونیهما

 ی ضربه. سوخت صورتش طرف کی ناگهان که زد

 که بود ناغافل و محکم قدر آن لیاسماع حاج دست

 یجلو تا بزند چنگ مبل یپشت به شد مجبور ایدر

 و ستادیا سرش یباال لیاسماع حاج. ردیبگ را سقوطش

 : گفت ضیغ با



 یم بلند من پسر یرو دست که دهیرس یجا به کارت-

 رتتیغ یب یبابا اون مثل هم تو! یندار اقتیل! ؟یکن

 جوونش زن داشت اقتیل و رتیغ اگه بابات! یاقتیل یب

 گور و گم و ذاشت ینم روزه چند ی بچه هی با رو

 دارم آمارتو! هان؟ یکرد فکر یچ خودت با. شد ینم

 ام یگوش! یپر یم ات خاله پسر قیرف پسره اون با که

 فکر...  نهیبچ دمشو گفتم! دادم ات خاله پسر دست

 یم یزندگ مرد واست یکرد فکر! ؟یچ که یکرد

 و کنه یم یباز باهات روز دو! جون دختر نه! شه؟

 یم پرتت شد ریس ازت و کرد تیدستمال که یحساب

 !  چرک دستمال هی مثل! گوشه هی کنه

 حاج یها حرف سوز. ستادیا پا سر یسخت به ایدر

 بود دهیکوب صورتش به که یلیس سوز از لیاسماع

 آرام هم هنوز انگار اما لیاسماع حاج! بود شتریب

 : گفت و زد پوزخند! بود نگرفته

 !  دختر؟ یناز یم تیچ به-

 : داد ادامه و داد تکان هوا در را دستش

 که یا خانواده به! رفته؟ و کرده ولت که ییبابا به-

 رفت و کرد رو فشیک که یا خاله پسر به! ؟یندار

 یابرو و چشم خره که خره ونیهما! بهتر؟ یکی سراغ



 خاطرتو هم ونیهما که حاال بذار یمیتی گفتم! شده تو

 نیبهتر وگرنه! نندازم پاش یجلو سنگ خواد یم

 نیهم و امروز اما. بودم کرده دیکاند براش رو دخترا

 تیخر ی قصه نه، که یخواه خاطر ی قصه جا

 . کنم یم چال رو ونیهما

 شیها لب سمت به اش ینیب از که را یخون طعم ایدر

 را اش ینیب دست پشت با. کرد حس بود شده ریسراز

 به دیلرز یم بغض از که ییصدا با و کرد پاک

 : گفت زحمت

 سراغ نیبر! ن؟یدار ینم بر من سر از دست چرا پس-

 یمجرد ی خونه قبلش فقط! دخترها نیبهتر همون

 زن آمار دیجد یها هیهمسا تا نیکن عوض رو پسرتون

 کردن یم آمد و رفت اش خونه به که یرنگارنگ یها

 ! ندن لو عروستون به رو

 که برداشت زیخ ایدر سمت به دوباره لیاسماع حاج

 به رو و ایدر به پشت و آمد خودش به ونیهما بار نیا

 : گفت و ستادیا پدرش

 !  گه یم یچ فهمه ینم! کن ولش بابا-

 آمده کش تشیظرف و توان از شتریب اما ایدر اعصاب

 : گفت و زد کنار را ونیهما حرص با. بود



 و خودت از حالم! گم یم یچ فهمم یم خوبم یلیخ-

 برت و دور رنگارنگ یها زن و ات احمقانه اصرار

 . خوره یم هم به

 چنگ ایدر یبازو به محکم. شد منقبض ونیهما فک

 : گفت و فشرد را آن حرص با و زد

 من به! ایدر یزن یم حرف یدار کوپونت از شتریب-

 نکن یکار قداست؟ و یپاک ی الهه یشیم یرس یم که

 سراغم یاومد که نمیب یم رو یروز! یبش مونیپش که

 . یکن یم رو التماسم و

 کند آزاد ونیهما چنگال از را شیبازو تا کرد تقال ایدر

 زحمت به و بود گرفته درد دستش. شد ینم موفق اما

. ردیبگ را شیها اشک زشیر یجلو تا کرد یم تالش

 : داد جواب ونیهما یها چشم در رهیخ اما آلود بغض

 . امینم یکی تو سراغ رممیبم-

 : گفت و فشرد شتریب را شیبازو و زد پوزخند ونیهما

 و چشم نیا یدون ینم اما یناز یم افتیق به یادیز-

 درد هی به فقط یباش تنها دختر هی یوقت خوشگل یابرو

 ! خوره یم



 دهیجو و حرص با ش،یبازو درد از زنان نفس ایدر

 : دیغر دهیجو

 ! یعوض متنفرم ازت-

 و دیکش عقب را ونیهما. آمد جلو لیاسماع حاج دست

 کف یدهان با ایدر ی گرفته آب یها چشم در رهیخ بعد

 : گفت کبود یصورت و کرده

 رونیب شو گم من ی خونه از...  رونیب برو شو گم-

 تو خرج که ندارم یاضاف نون من...  حروم به نمک

 اگه من! دادم خرجتو مادرت خاطر به حاال تا...  کنم

 یناز یم بهش که یدانشگاه اون یتو حاال نبودم

 نفر هی ی توله! بسه جا نیهم تا اما! یخوند ینم درس

 ولتون بود مرد اگه بابات! داره؟ من به یدخل چه گهید

 که سوخت مادرت یبرا دلم! خدا امون به کرد ینم

 حاال. بود مونده تنها کیکوچ ی بچه هی با یجوون اول

 !؟یدرآورد زبون من یبرا

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و شصت و صد پست#



 پنهان شیها پلک پشت زحمت به ایدر که ییها اشک

 لیاسماع حاج تلخ یها نیتوه و طعنه با بود کرده

 گام چند با لیاسماع حاج. شد ریسراز صورتش یرو

 به و برداشت را اش کوله رفت، ایدر اتاق به بلند

 را ایدر ی کوله و کرد باز را هال در آمد هال سمت

 یلباس چوب سمت به هم بعد کرد پرتاب اطیح داخل

 حرص با هم را آن و برداشت را کاپشنش و رفت

 نگه باز انتها تا را هال در بعد انداخت اطیح داخل

 یم اشک صورتش یپهنا به که ایدر به رو و داشت

 : گفت ختیر

 خرجت که رو ییها لقمه تک تک تونستم یم اگه-

 یخورد منو نون! رونیب دمیکش یم حلقومت از کردم

! بته؟ یب ی دختره یسیمیوا پسرم و من یرو یتو و

 پسرم، سر ی صدقه که کنم یم انگار! نداره اشکال

 !دادم پدرو یب میتی بچه هی خرج

 چشم. داد حرکت لرزانش یپاها به زحمت به ایدر

 و لیاسماع حاج نگاه مقابل اما رفت یم یاهیس شیها

 از قبل رفت در سمت به. نبود شکستن وقت ونیهما

 ستادیا یا لحظه شود رد لیاسماع حاج کنار از نکهیا

 و شد یم یسرطان یا غده دردش زد ینم حرف اگر

 به کوتاه یا لحظه فقط. کرد یم مسموم را وجودش کل



 یمرد صورت به کردن نگاه. کرد نگاه لیاسماع حاج

 را بود آمده زبانش سر بر چه هر تمام ینامرد با که

 دهانش زد که حرف. نبود توانش در بود، کرده نثارش

 : داد یم خون و اشک ی مزه

 حاج بخشمت ینم امشب یها حرف خاطر به-

 ! لیاسماع

 بد یلحن با و داد نشان را اطیح دست با لیاسماع حاج

 : گفت زیآم نیتوه و

 ! یه رّ -

 از و داد سرعت لرزانش و جان یب یها گام به ایدر

 کاپشنش و شد خم شد که اطیح وارد. شد خارج خانه

 در سمت به داشت. برداشت را اش کوله و دیپوش را

 : دیشن را ونیهما یصدا که رفت یم اطیح

 سرت به ات خاله ی خونه به رفتن هوس وقت هی اگه-

 .مهمونن اونجا زنشم و ات خاله پسر بدون زد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و شصت و صد پست#



 لحظه و دیدو اطیح در سمت به نکرد صبر گرید ایدر

 شد کوچه وارد و بست سرش پشت را در یوقت بعد یا

 . افتاد هق هق به

 تب و کرده عرق تن به سرد باد و بود کیتار هوا

 محکم را دستش. شد لرزش باعث و نشست دارش

 هقش هق یصدا یجلو تا بود داشته نگاه دهانش یجلو

 طعم یشور تا دیگز دندان به را لبش قدر آن. ردیبگ را

 کیالست یصدا. کرد احساس زبانش یرو را خون

 خود به را او شد یم کوچه وارد که ینیماش یها

 صاف را شالش عجوالنه و ستادیا صاف فورا. آورد

 پاک را صورتش یسیخ لرزانش یها دست با و کرد

 اش کوله که یحال در و انداخت نییپا را سرش. کرد

. افتاد راه به شتاب با انداخت یم دوشش یرو را

 چشم و داشت بغض هنوز. بود آژانس مقابل بعد یقیدقا

 اش ینیب به را دستش یدودل با. دید یم تار شیها

 را مانده جا صورتش یرو خون از یرد اگر تا دیکش

 مرد. شد آژانس وارد و گفت... ا بسم. کند پاک

 بود نشسته اش رفته در زهوار زیم پشت که یانسالیم

 لیاسماع حاج دوستان از کرد یم شیتماشا تعجب با و

 . بود

 : گفت و کرد باز دهان زحمت به ایدر



 . خوام یم نالیترم یبرا نیماش هی-

 : گفت و کرد نگاه را شیپا تا سر یدودل با مرد

 ! داره؟ خبر آقا حاج! جان دختر! وقته رید-

 باز که دهان! انفجار ی آماده و بود باروت انبار ایدر

 یصدا به چیه مانندش غیج و لرزان یصدا کرد

 . نداشت شباهت آرام و ساکت یایدر

 ! آقا؟ حاج گهید یجا برم ای نیدار نیماش-

 : گفت و دیکش لشیسب و شیر به یدست مرد

 ! فتمیب راه و بدم خبر یحاج به کن صبر-

 در سمت به و کرد گرد عقب. نکرد صبر ایدر

 و شد بلند اش یصندل یرو از مرد که رفت یخروج

 : درآمد یصندل یها هیپا ریج ریج یصدا

 شما از امان! برسونمت ایب! جان دختر کن صبر-

 حکما...  دختر شو سوار ایب! یامروز یجوونا

! تهرون یبر یکرد کاله و شال االن که شده دعواتون

 کدوم نیماش سوار که شهیم حرومم شبم خواب نبرمت

 . برسونمت ایب...  یشد یخبر یب خدا از



 هم او شد سوار مرد یوقت. نگفت یزیچ گرید ایدر

 یصندل به را سرش و شد ریگ جا عقب یصندل یرو

 : کرد یم یسخنران چنان هم مرد. داد هیتک

 بدت! دختر داره گردنت به یپدر حق لیاسماع حاج-

 و ریخ گفته بهت یزیچ هم اگه...  خواد ینم که رو

...  ستین رسمش کردن قهر...  خواد یم رو صالحت

 یباال ی هیسا آقا حاج...  کنه رحمت رو مادرت خدا

 ! سرته

 اولش ی جمله در ایدر ذهن اما گفت یم چنان هم مرد

 لیاسماع حاج یپدر حق از دم که آنجا! بود کرده ریگ

 طبق در را او که بود پدر اگر لیاسماع حاج. بود زده

 هر را شیها یهرزگ ی آوازه که یپسر به اخالص

 لیاسماع حاج! کرد ینم میتقد بود دهیشن یناکس و کس

 ونیهما ی حانهیوق ی جمله خاطر به که بود پدر اگر

 پدر اگر لیاسماع حاج! زد ینم یلیس او صورت به

 یدختر رنجور روح به را خالص ریت طور آن که بود

 مانند زهر طعم با بود شناخته را خودش یوقت از که

 حاج. کرد ینم پرتاب بود شده آشنا هم پدر نبود

 یا گله! خودش پسر یبرا اما بود پدر لیاسماع

 پسرش از او خاطر به لیاسماع حاج نبود قرار! نداشت

 از. داشت خودش پدر از را یاصل ی گله! بگذرد



 شده مادرش عاشق دور ییروزها در که ینام شاهرخ

 زن که بود شده فارغ عشقش از چنان بعد اما بود،

 خانواده از تیحما او عشق بر هیتک با که را یجوان

 تنها کوچک ینوزاد با بود داده دست از هم را اش

 ! بود رفته شهیهم یبرا و گذاشته

 را شاهرخ اما دیبخش یم یروز دیشا را لیاسماع حاج

 از را دخترش سهم تمام که را یمرد توانست ینم! نه

 ینیزم تکه و شناسنامه در یلیفام نام به پدر ی واژه

 ! ببخشد بود، کرده محدود مرغوب چند هر

 آلودش درد اوهام از هم ایدر شد متوقف که نیماش

 اش کوله یخستگ با. بودند رامسر نالیترم. آمد رونیب

 : گفت مرد که آورد رونیب را پولش فیک و کرد باز را

 به خدا برو...  خوام ینم هیکرا! جان دختر برو-

 .همراهت

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 وشش شصت و صد پست#



 چند قدر به یحت نداشت دوست. نکرد یتوجه اما ایدر

 حاج یصدا هنوز. باشد یکس نید ریز هم اسکناس

 رحمانه یب طور آن که بود روحش سوهان لیاسماع

 : بود زده داد

 سفره سر که رو ییها لقمه تک تک تونستم یم اگه-

 . دمیکش یم رونیب حلقومت از یخورد من ی

 گرفتن از او یوقت و گرفت مرد سمت به را پول

 اسکناس حوصله یب و خلق بد کرد امتناع ها اسکناس

 آهسته و جان کم یمرس. کرد رها یصندل یرو را ها

 ماه بهمن سخت باد. شد ادهیپ نیماش از و گفت یا

 هم از را شالش یپرها و سوزاند را ملتهبش صورت

 دنیبار یبرا بودند یتلنگر به بند شیها چشم. کرد باز

 به دل که ییهوا باد سوز از بهتر یا بهانه چه و

 ! بود سپرده یکیتار

 را شیها اشک زشیر یجلو تا کرد بلند را سرش

 ییها ستاره از یخبر. بود گرفته و یابر هوا. ردیبگ

 و کردند یم دنبالشان بنفشه با یکودک یروزها در که

! نبود گفتند یم ها آن یبرا دل در را شانیآرزوها

 هم رنگارنگ یآرزوها همه آن از یخبر یحت گرید

 !نبود



 ییخدا یابر و گرفته آسمان پشت دانست یم خوب اما

 از سر گرچه که ییخدا. کند یم تماشا را او و ستادهیا

 اعتماد او به اما آورد، ینم در شیکارها حکمت

 نفرت مردک آن اهیس دفتر در یروز که ییخدا. داشت

 با داشت سر در را یدراز دست الیخ که زیانگ

 نبود اگر که ییخدا. آمد اش یاری به یرزنیپ فرستادن

 ییجا تا عماد با اش یشرع و حالل ی رابطه در دیشا

 .بود بدتر قطعا حالش امروز که رفت یم شیپ

 یم یباز رحمانه یب لیاسماع حاج و نبود شاهرخ

 ! بود خدا یوقت تا نبود یباک کرد،

 بود نشسته محوطه داخل یها یصندل یرو بعد یکم

 سمت به بعد یساعت که یاتوبوس در که دیام نیا به

 از سرش. کند دایپ یخال یجا کند یم حرکت تهران

 کنده سر مرغ مثل سرما از تنش تمام و دیکوب یم درد

 را لشیموبا ی برهیو بار نیدوم یبرا یوقت. بود شده

 بشیج از را اش یگوش رمق یب و سست کرد احساس

 کرد، بغض اریاخت یب دوست نام دنید با. آورد رونیب

 یکار محافظه که بود آن از تر خسته و تر دلتنگ

 شود مانیپش نکهیا از قبل. باشد داشته را اش یشگیهم

 گوشش به را لیموبا و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ

 اما، بغض دیشن را نیمع گفتن"  الو"  یصدا. چسباند



 فرو را آن توانست یم نه! بود شده گلو در استخوان

 خط یسو آن. داشت را زدنش پس توان نه و بدهد

 انیم ایدر و کرد یم خطابش گفتن"  ایدر"  با ن،یمع

 به بود دهیچسب اش گرفته مرگ مغز آلود درد اوهام

 دور چندان نه یغروب در که یا مردانه یصدا صاحب

 رهیخ بود، داده جا مشتش در را کوچک یقرآن یوقت

 که بود گفته یدوست از رنگش یشیم یها چشم در

 ! دارد دوستش و است نگرانش

 االن من!  نیمع: " گفت و کرد باز دهان باالخره یوقت

 به چیه آلودش بغض و لرزان یصدا! "  رامسرم

 !نبود هیشب یشگیهم یایدر یصدا

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و شصت و صد پست#

 االن من! نیمع: " گفت و کرد باز دهان باالخره یوقت

 به چیه آلودش بغض و لرزان یصدا! " رامسرم

 ! نبود هیشب یشگیهم یایدر یصدا

 : دیپرس ینگران و تعجب با نیمع



 ! ؟یکن یم کار یچ رامسر-

 انیم بلکه تا داد فرو را دهانش بزاق یسخت به ایدر

 سکوتش. بزند حرف بتواند رشیگ گلو بغض حجم

 را نیمع شیتشو از پر و نگران یصدا تا شد باعث

 : بشنود دوباره

 ...  خوب دختر نگرانتم! بزن حرف! زمیعز! ایدر-

 یکاف کننده دلگرم اما کوتاه ی جمله نیهم! بود یکاف

 شکست ایدر بغض. شود نابود گلو در استخوان تا بود

 . درآمد حرف به و

                                             ********* 

 تا کرد کمکش و کرد باز شیبرا را نیماش در نیمع

 حالت و رفت یم جیگ سرش. ندیبنش یصندل یرو

 یصندل ی فاصله که نبود حواسش گرید. داشت تهوع

 همراهش جوان پسر یها شانه به را نیمع نیماش تا

 دور مردانه را دستش او تا داده اجازه و کرده هیتک

 را در نیمع و شد ولو یصندل یرو. کند حلقه اش شانه

 و رفت گرید سمت به خودش و دیکوب هم به محکم

 کرد حرکت و زد استارت. نشست راننده یصندل یرو

 یصندل یپشت به را سرش که ایدر به ینگاه مین و

 کرده جمع شیزانوها نیب را شیها دست و داده هیتک



 را اش چهیدر و کرد روشن را یبخار. انداخت بود،

 و نشد یراض هم نیا به. کرد میتنظ ایدر سمت به

 که ییهوا یگرما از تا گرفت چهیدر مقابل را دستش

 ایدر به دوباره. شود مطمئن شد یم پخش نیماش در

 و کرد نگاه بود مانده یباق حالت همان به چنان هم که

 : زد شیصدا آهسته بعد

 ! جان ایدر-

. کرد باز را متورمش یها پلک یال یسخت به ایدر

 یب دید که را دارش تب و رنگ یشیم نگاه نیمع

 : کرد اخم اریاخت

 ! ؟یخوب-

 هم یرو شیها پلک و شد جمع خود در شتریب ایدر

 : زد لب آهسته و افتاد

 ! سرده-

 آزادش دست با و گرفت را فرمان دست کی با نیمع

 دهیپوش کوتاهش نیآست شرت یت یرو که را یکاپشن

 یبو. انداخت ایدر بدن یرو را آن بعد و درآورد بود

 لحظه یبرا دیچیپ ایدر ینیب ریز که یا مردانه عطر

 باز را شیها چشم یسخت به. کرد ارشیهوش کوتاه یا

 پسر نگران و یمشک یها چشم در نگاهش و کرد



 بود، گذاشته تمام سنگ شیبرا یدوست در که یجوان

 ریز تا را کاپشنش ی گوشه وسواس با نیمع. شد قالب

 : گفت و دیکش باال ایدر گردن

 ! خوب دختر بخواب-

 دود آشنا نا ی مردانه عطر یبو خاطر به اش دلشوره

 هیتک یصندل به را سرش دوباره و رفت هوا به و شد

 گونه به یعصب اما نیمع. بست را شیها چشم و داد

 کرد نگاه همراهش دخترک دار تب و انداخته گل یها

 را شیپا و کرد یخال دنده سر را حرصش تمام بعد و

 . فشرد گاز یرو شتریب

 صورتش یمهتاب رنگ که بود دهیرس دخترک به یوقت

 یشیم یها چشم و زد یم یدیسف به شهیهم از شتریب

 ...  اش ینیب و بود سرخ یها رگه از پر رنگش

 دستش و کرد نگاه ایدر به دوباره کوتاه یا لحظه یبرا

 محکم قدر آن! فشرد فرمان دور یشتریب حرص با را

 دستش یرو بلند و قطور رگ که فشرد را فرمان

 یگلو فرمان یجا به داشت را توانش. شد انینما کامال

 دختر ینیب دستش ضرب که فشرد یم را ینامرد

 دار تب یصورت با دستش کنار که را ییبایز و فیظر

 . بود انداخته خون به بود رفته خواب به



 ی پشتوانه به! کرد یم اش یعصب نیا و توانست ینم

 کرده بنا آن ی هیپا بر را ایدر با اش رابطه که یدوست

 . نداشت را ایدر یناپدر با ییرو به رو قدرت بود

 را سرش و کرد یا آهسته و جان کم ی ناله دخترک

 : دیپرس ینگران با دوباره. کرد جا به جا یصندل یرو

 ! خوبه؟ حالت! ایدر-

. فشرد گاز یرو شتریب را شیپا هم باز و دینشن یجواب

 هفده بلوار یراه تهران یجا به قطعا بود مادرش اگر

 یم او از بهتر حتما مادرش. شد یم چالوس وریشهر

. کند مراقبت ماریب و دار تب دخترک از توانست

 به. شود معذب کمتر ایدر تا بود یکاف هم مهال حضور

 و مهال یها طنتیش و ها هیکنا دیبا بعدش که درک

 . کرد یم تحمل را مادرش یمعنا پر یها نگاه

. دیکش رونیب افکارش از را او لشیموبا زنگ یصدا

 ارتباط فورا نیمع و خورد تکان آهسته شیجا سر ایدر

 و هوا یکیتار از که را پدرش جواب و کرد وصل را

 اضافه آخر در و داد بود نگران جاده بودن امن نا

 : کرد

 فرمون پشت وقت چیه من که یدون یم! بابا بخواب-

 . بره ینم خوابم



 : کرد اضافه ینگران با پدرش

 . باش مراقب زهیل نیزم! باره یم بارون داره-

 دور از را مهال یصدا بعد و گفت"  چشم"  نیمع

 : دیشن

 ! بده خبر بهم یدیرس دارمیب من نیمع-

 : دیشن را پدرش یصدا بعد

 !ن؟یمع آقا یدیشن-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت شصت و صد پست#

 ینگران با نیمع و کرد یگرید فیخف ی ناله ایدر

 : داد جواب یسرسر یگوش در و کرد نگاهش

 . دم یم خبر مهال به باشه بابا، دمیشن-

 و آهسته سفارش بار نیچندم یبرا نکهیا از بعد پدرش

 تماس قطع به تیرضا کرد، را کردن یرانندگ محتاط

 پشت و نیماش یجلو را لشیموبا کالفه نیمع. داد

 یرنگ دیسف و زیر یها دانه دنید با و کرد رها فرمان



 را کن پاک برف شدند یم نیماش ی شهیش مهمان که

 دست و کرد حلقه فرمان دور را دستش کی. زد

 یمشک مجعد یموها انیم کالفه و محکم را آزادش

 .کرد فرو رنگش

 و چالوس خود از شتریب. داشت دوست را جاده نیا

 جو و جست ها هفته از بعد یوقت مادرش که ییالیو

 نیا"  بود گفته و زده لبخند ذوق با بود دهید را آن یوقت

 !".  دنبالشم من که هیا خونه

 خم و و چیپ انیم. داشت دوست یلیخ را جاده نیا

 خاطر به یوقت یحت. گرفت یم آرامش شهیهم راهش

 تر محتاط و تر آهسته شد یم مجبور برف و باران

 ی جاده که یآرامش از یزیچ هم کند یرانندگ

 اما شد ینم کم کرد، یم بشینص چالوس یکوهستان

 که برف شل یها دانه دنید از بار نیاول یبرا حاال،

 آب و رفتند یم وا نشستند یم نیماش شهیش یرو یوقت

 به زودتر داشت دوست. بود شده یعصب شدند یم

 به که یوار پشت الک کردن یرانندگ. برسند تهران

 شده دچارش جاده سطح بودن زیل و برف بارش خاطر

 از شیها گونه دستش کنار دخترک یوقت هم آن بود

 کرده مچاله او کاپشن ریز را خودش و شده یگل تب

 . کرد یم قرارش یب و یعصب بود



 ایدر سمت به کوتاه یا لحظه یبرا را نگاهش

 شیها پلک یال یسخت به ایدر. زد شیصدا و برگرداند

 : گفت نیمع. انداخت او به یکوتاه نگاه و کرد باز را

 ! یش یم تیاذ یجور نیا...  بخوابون تویصندل-

. بست را شیها چشم دوباره و داد تکان یسر ایدر

 خودش و برد جاده ی هیحاش به را نیماش کالفه نیمع

 هجوم. کرد باز را در و رفت گرید سمت به. شد ادهیپ

 یها پلک ایدر تا شد باعث نیماش داخل به سرد یهوا

 اریاخت یب و کند باز را آلودش خواب و خمار

 کنار ی دکمه و شد خم نیمع. بکشد درهم را شیابروها

. شود دهیخواب یکم یصندل تا فشرد را ایدر یصندل

. بست را نیماش در هم او شد بسته که ایدر یها چشم

 قدر آن حال نیا با نبود هوا مناسب اش ساده پوش تک

 هوا ی گزنده یسرما متوجه که بود کالفه و یعصب

 و شود آرام یکم بلکه تا دیکش قیعم نفس چند. نبود

 به دنیرس محض به دیبا شد نیماش سوار دوباره بعد

 .رساند یم دکتر به را ایدر تهران

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 چهار و هفتاد و صد پست#

 بود، کرده فکر نگار مانند شالق و صاف یموها به نه

 با یحت نه و! تراشش خوش و کیبار اندام به نه

 در که یفیظر دست و شان نفره دو رقص یادآوری

 شده خواب یب و گرفته گر بود کرده خوش جا دستش

 به آغاز ی نقطه در شان رابطه هم بعد ماه چند! بود

 تر یجد یا رابطه طالب نگار....  بود دهیرس انیپا

 یوقت که یدختر به راجع توانست ینم نیمع و بود

 مدام و کرد ینم تلواسه سمتش به فکرش نبود کنارش

 یجد نبود او با گذراندن وقت و دنید دوباره فکر در

 روز از و بودند نگذاشته هم با یقرار و قول. کند فکر

 را دوستانه و مانهیصم ی رابطه شنهادیپ نیمع اول

 نگار به یوقت که بود نیا بود رفتهیپذ هم نگار و داده

 : گفت

 ! " کنم ینم فکر ازدواج به فعال من! نگار" 

 : دیپرس و شد رهیخ شیها چشم در راحت هم نگار

 ! ؟یکن ینم فکر من به ای! ؟یکن ینم فکر ازدواج به-

 کنار جذاب و لوند و بایز دختر به یا لحظه نیمع

 یوقت. افتاد مادرش حرف ادی بعد و شد رهیخ دستش

 بار نیاول یبرا یوقت! بود شده قبول دانشگاه تازه



 دهیکش شیها یکالس هم از یدختر سمت به نگاهش

 . بود شده

 مادرش و گذراند یم وقت یدختر با که بود بار نیاول

 روز کی. بود شده احوالش راتییتغ متوجه یخوب به

 آمده سراغش نسکافه وانیل دو با بودند شده تنها یوقت

. بود کرده شروع! " ؟ دانشگاه از خبر چه"  سوال با و

 تمام ته...  بودند زده حرف هم با یساعت روز آن

 نیزم از را شرتش یت مادرش که یوقت شانیها حرف

 یم زانیآو یلباس چوب یرو را آن و داشت یبرم

 : بود گفته کرد

! ینکن یباز یدختر چیه احساسات با باش مواظب-

 لمیف هی دنید با طور چه نیبب! بکن مهال و مانا به نگاه

 ی همه! زنیر یم اشک و کنن یم ذوق عاشقانه

 چیه که باشه ادتی شهیهم نویا پس! طورن نیهم دخترا

 اونم از بعد...  یند یالک دیام یدختر چیه به وقت

 نظر در خودت یبرا رو یچهارچوب هی شهیهم نکهیا

 . ینش خارج چهارچوبت از وقت چیه کن یسع و ریبگ

 به یدختر با گذراندن وقت! بود منتظرش هنوز نگار

 ندیخوشا یمرد هر یبرا قطعا نگار تیجذاب و ییبایز

 به مادرش که روز همان از قایدق نیمع حال نیا با بود



 با وقت چیه که بود داده قول خودش به بود آمده اتاقش

 نگار جواب در که بود نیا! نکند یباز یکس احساسات

 کند ینم فکر ازدواج به نکهیا بود، زده را دلش حرف

 حد در فقط شیها یخوب تمام با هم او به راجع و

 . کند فکر تواند یم دوستانه و مانهیصم یا رابطه

 : بود گفته نگار شوند جدا هم از خواستند یم یوقت

 روز من...  میکن کات هم با بهتره نظرم به! نیمع-

 هی میبتون که بودم دواریام یداد شنهادیپ بهم که یاول

 . میکن شروع رو یجد ی رابطه

 یسادگ به هم با. بود شده مجاب یراحت به نیمع

 کرده خوب یآرزوها هم یبرا و کرده یخداحافظ

 . بودند

 به نیمع بود، رفته و شده ادهیپ نیماش از که نگار

 بعد و داده نییپا را نیماش یها شهیش شهیهم عادت

 دهیرس انیپا به شیبرا نگار بود کرده حرکت یوقت

 لحظه که یدست یگرما به گرید یحت که قدر آن. بود

 فکر هم بود دهیچیپ دستش در یخداحافظ یبرا آخر ی

 ! کرد ینم

 شیم و گرگ آسمان به را نگاهش و دیکش یقیعم نفس

 شدن عاشق! بود شده خشک دهانش. انداخت صبح



 در یوقت و بود دهید را شیها دوست از یبعض

 دچار اطرافش یدخترها از کدام چیه با برخورد

 ی هیفرض که کرد یم فکر بود نشده خاص احساسات

 خودش به راجع الاقل ازدواج از قبل شدن عاشق

 . کند ینم صدق

 آلودش ناز و یشیم یها چشم آن با دخترک اما حاال

 بود شده عاشق. کند باطل را اش هیفرض تا بود آمده

 ! انگار

 عشق از اگر شدن مشکالتش و ایدر ریدرگ همه نیا

 !باشد؟ توانست یم چه از نبود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و هفتاد و صد پست#

 به دوباره و کرد بلند یصندل یرو از را کرختش بدن

 حرکت خوابش اتاق سمت به اریاخت یب و برگشت خانه

 در چهارچوب به و کرد باز یکم را در یال. کرد

 خواب در غرق صورت به جا همان از و داد هیتک

 .شد رهیخ ایدر



 بود گفته شیبرا چهارچوب از! افتاد مادرش ادی دوباره

 سال، چند نیا در کردنش یزندگ تنها وجود با او و

 مسلما و نیاول ایدر. بود مانده شیها چهارچوب یپا

 شال! بود گذاشته اش خانه به پا که بود یدختر نیآخر

 شیموها هم باز و رفته عقب شیموها یرو از مهال

 را اتاق در و برداشت را نگاهش. بود شده شانیپر

 را خودش و برگشت هال به نفس یب و تاب یب و بست

 و کرد تا آرنج از را دستش. کرد رها کاناپه یرو

 پشت و زد یم نبض سرش. گذاشت شیها چشم یرو

 چشم آن با شان،یپر یموها با ایدر اش بسته یها پلک

 اشک خودش داشت دوست شد یم یباران یوقت که ها

 نگاه اش نهیس انیم را سرش و بخرد جان به را شیها

 ییخرما یموها خرمن در را شیها دست و دارد

 . بود کرده پا به غوغا کند فرو رنگش

 مبل یرو ضرب به و دوباره و کرد مشت را دستش

 و رفتن قصد شب یاهیس! انگار بود شده لدای. نشست

 یرو را دستش! نداشت را کردن طلوع الیخ دیخورش

 را موذن اکبر... ا یصدا که فشرد دردناکش یها چشم

 . دیشن دور از

 چشم یرو از را دستش شد تکرار دوباره که اکبر... ا

 یمیتصم با بعد و دیکش یقیعم نفس برداشت، شیها



 و رفت آشپزخانه به و شد بلند کاناپه یرو از یناگهان

 . کرد باز را آب ریش

 ترمه سجاده یرو و شده تمام نمازش یوقت بعد یکم

 مقصود شاه حیتسب رنگ سبز یها دانه به و بود نشسته

 یرو که کرد یم فکر یبار نیآخر به بود، شده رهیخ

 یها دانه به سیخ ییها چشم با و نشسته سجاده نیهم

 . بود بسته لیدخ حیتسب

 از مانا و مهال! بود پدرش قلب عمل از قبل شب

 مادرش و کردند یم بغض مدام پدرشان عمل استرس

 و بود دهیپر رنگش اما اش یخوددار تمام وجود با

 و التهاب از پر جو تا بود ستادهیا تنه کی هم خودش

 . کند آرام یاندک را شان خانه اضطراب

 با ورودش از قبل تا اما اش یخوددار و مقاومت تمام

 یرو بود شده تنها اتاقش داخل یوقت شب. بود اتاقش

 درهم مقاومتش یها هیپا و دهیترک بغضش سجاده نیهم

 بود نشسته اش سجاده یرو را یساعت تا. بود شکسته

 صبح. بود برده خوابش نمازش جا کنار جا همان بعد و

 عمل اتاق در پشت شیها خواهر و مادر با یوقت اما

 ورود"  یتابلو یباال که یتوریمان به و بود نشسته

 در ی جمله پدرش اسم یجلو و شده وصل"  ممنوع



 تمام وجود با کرد، یم نگاه را بود نوشته عمل حال

 وجودش در پدرش عمل ینیسنگ خاطر به که یالتهاب

 شب که یآرامش ی پشتوانه به هم باز اما داشت انیجر

 محکم و یقو بود گرفته اش ترمه ی سجاده از قبلش

 . بود

 کنکورش شب. بود بسته لیدخ اش سجاده به هم تر قبل

 مانا بود قرار که یشب ای...  بود ها شب همان از یکی

 التهاب پر یها شب ای و شود بخت ی خانه یراه

 .... بود رفته خاطرش از که یگرید

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 وشش هفتاد و صد پست#

 مشتش انیم را آن و برداشت مهر کنار از را حیتسب

 به اش یطوفان یروزها در شهیهم او که بود بد. فشرد

 در که او که بود خوب و افتاد یم حیتسب و مهر نیا ادی

. نبود یخاک یها آدم مثل کتابش و حساب بود ها آسمان

 نماز جا از قدر نیا دینبا او بود نیا از ریغ اگر که

 به فقط بود گرفته اگر که گرفت، یم حاجت اش ترمه

 . بود ییباال آن خاص کتاب و حساب خاطر



 یبرا زبانش و بود مشتش انیم حیتسب به نگاهش

 .  دیچرخ ینم حاجتش

 یموها با یدختر اما سامانش نابه ذهن یاهویه انیم

 اش ساده یلبخندها که قدر همان که بود ستادهیا بافته

 آلودش اشک و مرطوب یها چشم برق بود، دلبرانه

. گذاشت مهر یرو را سرش. کرد یم قرارش یب هم

 بود یدختر خواستن حس از پر وجودش تمام لحظه آن

 نکهیا از نیمع و بود مانده تنها و شکسته دل بیعج که

 یم باشد، جانش و روح یها زخم بخش امیالت نتواند

 . دیترس

 و گرگ و شده بلند ها گنجشک یصدا یوقت بعد، یمدت

 سرش باالخره نیمع بود، دهیرس ییروشنا به هوا شیم

 یها چشم و داد هیتک بالکن داخل یصندل یپشت به را

 . گذاشت هم یرو را آلودش خواب و خسته

                                                 **** 

 یزبرا ی پرده به نگاهش. کرد باز را شیها چشم ایدر

 که شد متوجه زود یلیخ و افتاد اتاق یا قهوه کرم

 و یکرخت به توجه یب است، بهیغر شیبرا اتاق یفضا

 ینگاه و نشست تخت یرو ضرب به بدنش یحال یب

 گردنش دور که یشال به یدست. انداخت برش و دور به



 از را بهیغر رنگ یاسی شال و دیکش بود شده دهیچیپ

 به نگاهش لحظه همان که کرد جدا گردنش دور

. افتاد داشت، قرار اتاق ریتحر زیم یرو که یعکس

 کرده حلقه نیمع یبازو دور محکم را دستش یدختر

 ! بود

 عکس دنید با که بود یا خسته قطار انگار مغزش

 که یدختر که آمد ادشی. شد روشن موتورش ن،یمع

 یلیخ هم بعد و است مانا خواهرش ستادهیا نیمع کنار

 ی خانه از یحال چه با قبل شب که آورد خاطر به زود

 بود شده همراه نیمع با و بود شده خارج لیاسماع حاج

... 

 خانه نگیپارک داخل بود ذهنش در که یریتصو نیآخر

 خانه به برگشت به اصرار که بود ادشی! بود نیمع ی

 را ماندنش به نیمع اصرار یحت! داشت را خودش ی

 ....  نه را آن از بعد اما داشت خاطر به هم

 جا ریتحر زیم یصندل یرو که کاپشنش به نگاهش

 وسواس و دقت با و اریاخت یب و افتاد بود کرده خوش

 طور چه نکهیا فکر با و کرد نگاه تنش وریپول به

 .دیگز دندان به را لبش شده خارج تنش از کاپشن

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و هفتاد و صد پست#

. شد بلند یسخت به و داد هیتک تخت یپشت به را دستش

 تحمل شیپاها کرد یم احساس و داشت ضعف هنوز

 و دیکش شانشیپر یموها به یدست...  ندارد را وزنش

 از یاثر انداخت، بالش و تخت یرو به ینگاه هم بعد

 !نبود سرش گل

 سرش پشت و بافت را شیموها دقت یب و حوصله یب

 از بهتر اما بود میضخ یادیز خودش شال کرد رها

 شیموها یرو را شالش! بود رنگ یاسی نازک شال

 باز یکم در یال رفت اتاق در سمت به بعد و اندخت

 که حاال. بود زده خجالت و گرفته گر اریاخت یب بود

 نیمع با ییارویرو فکر از بود شده بهتر یکم حالش

 . دیکوب یم امان یب قلبش

 چیه نبود شیرفتارها و ها حرف و لیاسماع حاج اگر

 هر بهیغر یپسر ی خانه در را صبح تا شب کی وقت

 او با یدوست در قضا از و داشت یدوست یادعا که چند

 بود، نشده بشینص یزیچ یهمدل و صداقت جز هم

 . شد ینم ماندگار



 عرق زیر یها دانه خوردن ُسر و شده خشک دهانش

 نیا! کرد یم احساس یخوب به کمرش یرو را

. داشت لیاسماع حاج از را ناخوش حال و یشرمندگ

 و دهیپاش جانش به مذاب سرب شیها حرف با او

 به مجبور را ایدر که بود شده یناخوش حال مسبب

 ! بود کرده نیمع سمت به کردن دراز دست

 دوباره بود گذاشته سر پشت که یسخت روز یادآوری با

 با که را یمرد اول! دیبخش ینم. کرد بغض اریاخت یب

 ی سفره سر جوانش مادر کنار یا سرمه شلوار و کت

 مرحله در و او از بعد و دیبخش ینم را بود نشسته عقد

 ! را لیاسماع حاج تر نییپا یلیخ یا

 . باشد مسلط خودش به کرد یسع و دیکش یقیعم نفس

 باز را در بعد و دیکش اش گرفته گر صورت به یدست

 شکل مربع هال در نگاهش. شد خارج اتاق از و کرد

 . گشت خانه

 کند چه دانست ینم و بود مانده یباق شیجا سر معذب

 او ستین نیمع تا است بهتر نکهیا فکر با لحظه کی که

 آرامش احساس یکم برگردد خودش ی خانه به هم

 . کرد



 و برداشت را کاپشنش و کرد گرد عقب اتاق به فورا

 فشیک تا چرخاند؛ اتاق در را نگاهش بعد. دیپوش را آن

 عیسر هم را آن کرد دایپ تخت کنار و نیزم یرو را

 آخر ی لحظه اما رفت اتاق در سمت به و برداشت

 و بود یزیروم یمیتقو نیمع زیم یرو. برگشت

 عجله با داشت قرار یمشک سینو روان هم کنارش

 میتقو ی صفحه یرو و برداشت را سینو روان

 : نوشت

 . ممنونم زیچ همه بابت-

 : کرد اضافه اش جمله آخر بعد و کرد فکر یا لحظه

 . اعتمادم قابل و مهربان دوست-

 یرو را اش کوله و گذاشت شیجا سر را سینو روان

 با چیه که شتاب پر ییها گام با و انداخت اش شانه

 به نداشت یخوان هم جانش یب یپاها و یدرون ضعف

 . کرد حرکت خانه یورود در سمت

 باز در یوقت اما دیکش نییپا سمت به آهسته را رهیدستگ

 دندان به را لبش اریاخت یب یناراحت و حرص از نشد

 جا از را او سرش پشت درست نیمع یصدا که دیگز

 : پراند

 ! کنم قفل درو حتما شبا دارم عادت من-



 یم امان یب که قلبش یرو اریاخت یب را دستش ایدر

 کم یا فاصله با که نیمع سمت به بعد و گذاشت دیکوب

 بیج در را شیها دست و بود ستادهیا سرش پشت

 ایدر. برگشت کرد، یم شیتماشا و کرده نشیج شلوار

 به یموها به و برداشت نیمع یها چشم از را نگاهش

 : گفت و کرد نگاه اش ختهیر هم

 ! دمیترس-

 نگاهش سکوت در طور همان و نگفت یزیچ نیمع

 به هنوز که طور همان و شد پا به پا معذب ایدر. کرد

 : داد ادامه بود رهیخ اش آشفته یموها

 ...  نکنم دارتیب خواستم یم-

 ترش کالفه هم نیمع سکوت و نبود خوب حالش هنوز

 : گفت و داد فرو را دهانش آب. کرد یم

 ...  و بشم مزاحمت نخواستم که نهیا منظورم-

 گونه اخطار و شکست را سکوتش باالخره نیمع

 برداشت نیمع یموها از را نگاهش ایدر. زد شیصدا

 زمزمه آهسته و کرد نگاه جوان پسر یها چشم به و

 : کرد

 ! بله-



 : گفت و رساند صفر به را نشانیب ی فاصله نیمع

 ی خونه یبر یخواست یم و ینبود راحت نجایا-

 یکرد یم صدام! ؟یواشکی چرا اما! قبول خودت

 . رسوندمت یم خودم

 نییپا سرش که طور همان و گرفت فاصله یکم ایدر

 : داد جواب آهسته بود

 یحساب شبید...  بشم مزاحمت نیا از شتریب نخواستم-

 .یشد تیاذ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و هفتاد و صد پست#

 شیصدا از زودتر را نیمع دار صدا و قیعم نفس

 : دیشن

 گرفت، رو فشارت دکتر شبید! بهتره؟ حالت االن-

 ! بود نییپا فشارت

 از گنگ یریتصو. کرد بلند را سرش متعجب ایدر

 دیگز دندان به ر لبش. آورد خاطر به را دکتر تیزیو

 : گفت نیمع به رو و



 . کردم تتیاذ یلیخ! دیببخش-

 : گفت و دیکش درهم را شیابروها نیمع

! بهتره؟ حالت...  یکن یم تمیاذ شتریب حرفات نیا با-

  ؟یندار تب گهید

 : کرد زمزمه جان کم و آهسته ایدر

 . یمرس! خوبم-

 : گفت و دیکش شیموها به یدست نیمع

 . رسونمت یم خودم بزنم صورتم به یآب هی کن صبر-

 کوله سمت به را دستش. نداد مخالفت مهلت ایدر به

 و دیکش نییپا اش شانه یرو از را آن و کرد دراز اش

 :گفت و گذاشت بود در کنار که یجاکفش یرو

 ! ؟یدید رو نایمامان عکس-

 کنار یعسل و هال سمت آن به. نبود ایدر جواب منتظر

 : داد دامه و کرد اشاره ونیزیتلو زیم

 . اومدم ینیبب رو عکساشون تا-

 کرده اشاره نیمع که یسمت به و داد تکان یسر ایدر

 خواست یم جوان پسر که دیفهم یم خوب. رفت بود



 حدش از شیب بودن معذب و ناخوش حال از یکم تا

 . بکاهد

 را ها قاب از یکی. بود یعسل یرو عکس قاب دو

 عروس مانا،. کرد شیتماشا دقت با بار نیا و برداشت

 نیمع و دیدرخش یم همسرش کنار در که بود ییبایز

 گرید سمت در. بود کرده حلقه اش شانه دور را دستش

 عروس سمت آن و بود مهال کوچکترش خواهر ن،یمع

 و پدر قطعا که بودند ستادهیا یمرد و زن هم داماد و

 یب. بود پدرش هیشب شتریب نیمع. بودند نیمع مادر

 چشم و بایز شب لباس شد رهیخ نیمع مادر به اریاخت

 یموها یرو و بود دهیپوش یرنگ یا سرمه ریگ

 لباسش با متناسب یا شده کار و ریحر شال هم بلوندش

 شیها چشم از هم عکس داخل از یحت و بود انداخته

 با که افتاد مادرش ادی به اریاخت یب. دیبار یم تیرضا

. بود چرخانده عماد و او سر دور را اسفند ظرف ذوق

 و گذاشت شیجا سر را عکس قاب و دیکش یقیعم آه

 . برداشت را گرید عکس

 نسبتا و یا خامه یکیک و نشسته یمبل یرو نیمع مادر

 و کیش اما یخانگ راهنیپ. بود مقابلش هم بزرگ

 لب و بود دهیپوش یزرشک رنگ به یدوخت خوش

 و کرده شیآرا رنگ همان به یرژ با هم را شیها



 و کرده مهار ساده یتل با هم را بلوندش و کوتاه یموها

 کی کدام هر شیدخترها. دیخند یم نیدورب به رو

 خم که بود نیمع سرشان یباال و بودند نشسته طرفش

 با و داده هیتک مبل یپشت به را شیها آرنج و شده

 مادرش یها شانه یرو را دستش قیعم یلبخند

 عکس خوب حال و حس از اریاخت یب. بود گذاشته

 : دیشن را نیمع یصدا که زد لبخند

 .یشد معطل دیببخش-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و هفتاد و صد پست#

 سمت به و گذاشت یعسل یرو را عکس قاب ایدر

 یم صاف دست با را دارش نم یموها داشت که نیمع

 : گفت و برگشت کرد

 ! یپدرت هیشب-

 : گفت لبخند با نیمع

 . گن یم نویهم همه-



 دسته و نیماش چییسو زیم یرو از و شد خم بعد

 : گفت و برداشت را دشیکل

 ! م؟یبر-

 . شد روانه نیمع دنبال به و داد تکان یسر ایدر

 نییپا را سرش ایدر. بودند نیماش داخل بعد یکم

 به حواسش و کرد یم یباز شیها انگشت با و انداخته

 نیماش باالخره یوقت. نبود راند یم نیمع که یریمس

 ی کوچه یجا به یوقت و کرد بلند را سرش شد متوقف

 و جمع و بایز یا کافه مقابل را نیماش یونسی دیشه

 ترمز نیمع. برگشت نیمع سمت به تعجب با دید جور

 : داد جواب حال همان در و دیکش را یدست

! ؟ینخورد یزیچ ساعته چند یدون یم! ایدر شو ادهیپ-

 . گرسنمه یحساب و نخوردم شام شبید منم

 : زد لب زده خجالت و آهسته ایدر

 ! ستین ام گرسنه من-

 ایدر سمت به و شد ادهیپ خودش نکرد، یتوجه نیمع

 قیعم نفس ایدر و ماند منتظرش و کرد باز را در. آمد

 . شد ادهیپ نیماش از بعد و دیکش یا کالفه و



 نیمع که یا صبحانه و بودند کافه داخل بعد یکم

 شکل مربع یچوب زیم یرو مقابلشان بود داده سفارش

 شیچا از که بود یبخار به ایدر نگاه. بود شده دهیچ

 به ینگاه ایدر. آمد شیپ نیمع دست که شد یم بلند

 تا و انداخت بود شده دراز سمتش به که یا لقمه

 : گفت تند و معترض نیمع کند باز دهان خواست

 چیه رو تو دهیپر یرو و رنگ نیا با من! ایدر ریبگ-

 . برم ینم جا

 کرد دراز را دستش بعد و داد فرو را دهانش آب ایدر

 دهانش. برد دهانش سمت به را آن و گرفت را لقمه و

 بلند یچا از که یبخار به توجه یب بود تلخ و خشک

 دهانش سمت به را آن و برداشت را فنجان شد یم

 ! سوخت زبانش. برد

 نیمع که داد فرو داغ یچا همان زور به را اش لقمه

 نیمع. کرد نگاهش و کرد بلند را سرش. زد شیصدا

 سمتش به هم یکم و گذاشت زیم یرو را دستش دو

 : گفت و شد خم

 ! شد؟ یچ روزید! ؟یبزن حرف یخوا ینم-

 بغض اریاخت یب و دوباره قبل روز یادآوری با ایدر

 بزند، حرف خواست یم دیگز دندان به را لبش و کرد



 هیکنا و ها حرف زهر از یکم تا زد یم حرف دیبا

 پسر از بهتر یکس چه. شد یم کم بود دهیشن که ییها

 بود اعتماد قابل قدر آن و بود نشسته مقابلش که یجوان

 کی شان،یپر و یزخم وجود و ناخوش حال آن با که

 . بود شده اش خانه مهمان هم را صبح تا شب

 فشار از شیگلو. داد فرو یسخت به را دهانش آب

 به. سوخت یم بود شده اش نهیس مهمان که یبغض

 آهسته و شد رهیخ شیچا ی مانده ته و یخال فنجان

 : گفت

 . نداشتن رو دنیشن نه طاقت ونیهما و لیاسماع حاج-

 که روزها همان از زد حرف ایدر و ماند ساکت نیمع

 مشتاق نگاه و گذاشته ینوجوان ی دوره به پا تازه

 به دیرس تا گفت دیچرخ یم شیرو ونیهما

 عماد با اش ینامزد خوردن هم به از بعد شیاصرارها

 حاج گرید که ییجا تا دارش ادامه یپافشار هم بعد و

 ! بود کرده مانیپ هم خود با هم را لیاسماع

 به و کرد بلند را سرش شد تمام که شیها حرف

 اش خورده گره درهم و پر یابروها و نیمع صورت

 : گفت و داد هیتک اش یصندل به نیمع. کرد نگاه



 اون با چرا! ات خاله ی خونه یرفت یم شبید دیبا تو-

 زنگ بهت من اگه ؟یافتاد راه تهران سمت به حال

 ...  ینالیترم دمیفهم ینم و زدم ینم

 و برداشت نیمع یابروها نیب اخم از را نگاهش ایدر

 : دیبر را حرفش

 یتو من...  بودن خاله ی خونه خانمش و عماد-

 . نمیبب رو اونا بخوام که نبودم یتیوضع

 به را دستش کف و دیکش یا کالفه و قیعم نفس نیمع

 : دیپرس بعد لحظه چند و دیکش شیها لب

 ! ا؟یدر یکن یم فکر بهش هنوزم تو-

 برداشت، نیمع یمشک یها چشم از را نگاهش ایدر

 فکر. کرد فکر نیمع سوال به و داد فرو را دهنش آب

 رفته و داده حیترج او به را یگرید که یمرد به کردن

 ! نداشت یاسم یوانگید جز به بود

 آهسته ایدر و زد شیصدا تاسف و یدیام نا با نیمع

 یباران تا رفت یم که ینگاه با و کرد بلند را سرش

 : داد جواب شود

 ! کنم ینم فکر بهش-

 : داد ادامه صادقانه و انداخت نییپا را سرش



 با تا بگذره سال هزار دیبا که کنم یم فکر یگاه اما-

 .نشه خراب حالم دنشید

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشتاد و صد پست#

 یصندل یپشت به و دیکش یا کالفه و قیعم آه نیمع

 کرد جمع اش نهیس یرو هم را شیها دست و داد هیتک

 نگاهش ینیسنگ ریز ایدر. شد رهیخ ایدر به متفکر و

 : شد دادن حیتوض به مجبور کالفه و معذب

 زنده خاطراتشون با آدما! نیمع نکن نگام یجور اون-

 اون ادی نمیب یم رو عماد یوقت تونم ینم من...  ان

 همه اون داشتن! فتمین درشت و زیر ی خاطره همه

 و کرده جدا شویزندگ راه دفعه هی که یآدم با خاطره

...  دهیم بودن ارزش یب و حماقت احساس بهم رفته

 با شبید مثل یتیوضع یتو اونم! نمشیبب ندارم دوست

 !کن درک منو تو خدا رو تو...  شونیپر حال اون



 را اش هیتک نیمع و دوخت زیم سطح به را نگاهش

 فنجان و برد یچا یقور سمت به را دستش و برداشت

 : گفت و گرفت سمتش به را آن و کرد پر را ایدر

 . کنم یم درکت! ایدر بخور-

 و گرفت را فنجان و زد یکمرنگ و جان یب لبخند ایدر

 که داد فرو را یچا از یکم ایدر. شد اش رهیخ نیمع

 : دیپرس دوباره نیمع

 که بهتره برات! ؟یندار یارتباط پدرت با چرا تو-

 داشته رابطه پدرت با الاقل ستین گهید مادرت که حاال

 . یباش

 ییجدا ی قصه از اگر کرد فکر. زد یتلخ لبخند ایدر

 یزیچ چیه گرید دیبگو نیمع یبرا هم مادرش و پدر

 : داد جواب تلخ و آهسته. ندارد کردن پنهان یبرا

 . ندارم یخبر ازش من-

 : گفت و شد تر کینزد او به یکم نیمع

 مامانت فوت از اصال! یریبگ تماس باهاش دیبا خب-

 !  داره؟ خبر

 بود، مانده دور ییجا فکرش اما کرد نگاه نیمع به ایدر

 نگه ادگاری به شاهرخ از مادرش که یعکس تنها شیپ



 شاهرخ از یحرف نداشت دوست مادرش. بود داشته

 درهم شیابروها د،یپرس یم او به راجع که ایدر. بزند

 : داد یم جواب و شد یم کدر نگاهش و خورد یم گره

 از یبعض از شتریب هم مرده یوفا که! ُمرده کن فکر-

 به جمعه شب هم ها مرده گنیم که! هاست زنده

 ! زنن یم سر شون خانواده

 با بود، خواسته را پدرش از یعکس ایدر که بار کی

 داده ایدر به را عکس. بود برگشته عقدش روز عکس

 : بود گفته و

 اش بچه و زن که یمرد! ایدر سوزوندم رو عکساش-

 رو نیا! ستین نیا جز اقتشیل ره یم و ذاره یم رو

 بزرگ یوقت که....  داشتم نگه تو خاطر به فقط هم

 ازش عکس هی بوده یک بابات ینیبب یخواست و یشد

 !خودت شیپ بمونه...  باشم داشته

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و هشتاد و صد پست#



 پا رد صورتش یرو چشمش ی کاسه از یاشک قطره

 ی ادامه نیمع رانیح و جیگ نگاه برابر در و انداخت

 . گفت را مادرش و پدر ی قصه

 کرد پاک را اشکش و برد اش گونه سمت به را دستش

 دست که آمد ادشی. دوخت یچا بخار به را نگاهش و

 که شود یم چه بفهمد تا بود شده یپور خاله دامن به

 و زن فرزندش، نیاول آمدن ایدن به از بعد یپدر

 در یپور خاله. رود یم و کند یم رها را دخترش

 . بود تر باز دل و دست یلیخ ایدر به اطالعات دادن

 و دهیکش یقیعم آه. کرد فیتعر را زیچ همه شیبرا

 شد شروع نحس تابستون اون از زیچ همه: " بود گفته

 با که کرد اصرار و گرفت رو پلمشید توران که

 ! " بره رامسر به یاطیخ گرفتن ادی یبرا دوستش

 قصه به و بود نشسته یپور خاله کنار زانو چهار ایدر

 با که یا قصه. کرد یم گوش مادرش یعاشق ی

 هم گرید ینحس روز با و شد یم شروع نحس یتابستان

 اش یجد و آرام مادر نکهیا باور. دیرس یم انیپا به

 در که یداروساز جوان ی فتهیش چنان آن یروز

 با که شده کرده یم کار رامسر یمرکز ی دروخانه



 و قهر با او با ازدواج یبرا اش خانواده مخالفت وجود

 ! بود سخت نشسته، عقد ی سفره سر باالخره هیگر

 کهی شاهرخ گفت. نبود گفتن دروغ اهل یپور خاله اما

 با که گفت...  بود آمده مادرش یخواستگار به تنها و

 یم یزندگ کتالم در ییتنها به و بود قهر اش خانواده

 ! بود جذاب و پیت خوش شاهرخ که گفت...  کرد

 : کرد اضافه و آورد نییپا یکم را شیصدا

 شما قول به هست، که خداش اما ستین مادرت-

 تورانم چند هر! بود دخترکش یادیز بابات ایامروز

 اما بودم بزرگتر ازش من نکهیا با نداشت، کم یزیچ

...  بودن کنده جا از درو ی پاشنه اون یخواستگارا

 ی پنجه مثل...  داشت خواه خاطر یکل کتالم یتو

  جوون مادرت که کن انگار! کن نگاه خودتو! بود آفتاب

 یپ دلش سال چند یدونیم لیاسماع حاج نیهم. بوده

 ! بوده؟ ریگ مامانت یابرو و چشم

 : داد ادامه و دیکوب شیزانو یرو و دیکش یقیعم آه

 هر بخت که یاله امرزیب خدا جانم ننه قول به اما-

 ! دتر باشه قشنگ یکس



 کرده اصرار ایدر و بود رفته فرو فکر به یپور خاله

 رامسر از او تولد از بعد شاهرخ که شد چه پس که بود

 . نگرفت اش بچه و زن از هم یخبر چیه گرید و رفت

 : بود گفته و کرده نگاهش رهیخ یپور خاله

 به که گذشته جون به یافتاد امروز توام! جان ایدر-

 ! ؟یبرس کجا

 از را چه آن یپور خاله باالخره و کرده اصرار ایدر

 از. بود کرده بازگو شیبرا بود دهیشن مادرش زبان

 در و بود پدرش یعمو دختر که بود گفته ینام دایش

 دو اختالف! بود او عاشق پدرش ،یمجرد یروزها

 دایش و بود شده دایش و شاهرخ ازدواج مانع برادر

 از یکی به برادر دو قیعم ی نهیک از خسته

 دا،یش عقد روز! بود داده مثبت جواب شیخواستگارها

 کی گذاشتن با و بسته را لشیبند و بار هم شاهرخ

 دانشگاهش دوران دوستان از یکی ی واسطه به نامه،

 اش خانواده از ها مدت تا. بود شده رامسر یراه

 میتصم شیها ییبایز و توران دنید با. نداشت یخبر

 یزن دایش. کند شروع را یدیجد یزندگ که بود گرفته

 حال نیا با. بود شده جدا هم از راهشان و بود متاهل



 نبود حاضر که بود گرفته یعمق چنان اش یدلخور

 . باشد داشته یارتباط ها آن با و ندیبب را اش خانواده

 دوست همان ی واسطه به اش خانواده باالخره اما

 . کردند دایپ را شاهرخ شاهرخ،

 خودش به را ایدر و دهیکش ینیسنگ آه یپور خاله

 کرده حلقه اش شانه دور را دستش و کرده تر کینزد

 : بود داده ادامه و

 زنگ یصدا شب هی که بود شده باردار تازه مادرت-

...  ده یم جواب رو تلفن شاهرخ. شه یم بلند تلفنشون

 پشت فرد یصدا دنیشن با شاهرخ که گفت یم مامانت

 نیزد زنگ یچ یبرا که کنه یم دادیب و داد اول خط

 و پره یم روش و رنگ بعدش اما! ن؟یدار کار یچ و

 به و پوشه یم رو لباسش کنه یم قطع رو تلفن یوقت

 : گه یم جمله هی فقط مادرت

 ! تهران برم دیبا-

 یوقت...  ستین یخبر ازش ماه کی تا و تهران ره یم

! نبود قبل شاهرخ گهید گفت یم مامانت گرده یبرم

 به رو ماجرا روز هی هم تو اومدن ایدن به از بعد

 عشقش بدون مشترک یزندگ دایش...  گه یم مامانت

 شوهرش...  بود کرده یخودکش و نکرده تحمل رو



  یوقت اما بود رسونده مارستانیب به موقع به رو اون

 صدا و سر یب ستین باهاش زنش دل که بود دهیفهم

 دو و کرده سکته غصه از دایش پدر. بود داده طالقش

 راثیم و ارث یمیقد ی نهیک ها سال از بعد برادر

 و بود شده افسرده دایش! بودن گذاشته کنار رو یپدر

 شاهرخ دوست باالخره...  نبود یخبر هم شاهرخ از

 داده شاهرخ به که یقول ریز بود دهیفهم رو ماجرا که

 یم یزندگ رامسر یتو شاهرخ که بود گفته و زده بود

. بود داده اش خانواده به رو تلفنش شماره و کنه

 عشق ادی دوباره تنها و افسرده یدایش دنید با شاهرخ

 .... بود افتاده اش یمیقد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و هشتاد و صد پست#

 و دیکش ایدر پشت پر یموها به یدست یپور خاله

 : داد ادامه

 نبود یموندن گهید بابات.... نداره گفتن گهید اش هیبق-

 ینم بار ریز مامانت اما داشت بچه سقط به اصرار... 

 بابات. شن یم جدا هم از تو اومدن ایدن به از بعد ره،



 یبرا و خره یم مامانت یبرا کتالم یتو نیزم کهیت هی

 . ره یم شهیهم

 : کرد زمزمه بغض با ایدر

 ! نرفت؟ دنبالش وقت چیه مامان-

 : کرد نوازش را شیموها هم باز یپور خاله

 ازش یخبر(  برم قدت قربون! ) قربان قد یت! نه-

 ی خانواده از یچیه! بگرده دنبالش بخواد که نداشت

 ینام دایش عاشق دونست یم فقط دونست، ینم شاهرخ

 یحت. داشته یفروش فرش تهران یتو باباش و بوده

 یکجا مغازه ای کجاست شیپدر ی خونه دونست ینم

 هم خواهرش...  داره هم خواهر هی دونست یم! تهرانه

 آقا! ستین ادمی درست دونم ینم! نکهیا مثل بود دکتر

 و شاهرخ ی خانواده دنبال بره که داشت اصرار جانم

 رو کشیکوچ ی بچه یچیه که زن پسرشون که بگه

 آقا! ایدر بود ینحس یروزها...  رفته و کرده ول هم

 بود شده جانم خانم کار! انگار بود شده ریپ شبه هی جانم

 توران ازدواج موافق کدام چیه شاهرخ، نینفر و هیگر

 بدون ازدواج عاقبت بهشون دشونیسف یمو...  نبودن

 اما داد یم نشون رو شاهرخ ی خانواده حضور

 طاقش از یحرف یحت توران. بودن نشده توران فیحر



 که میدیفهم طالقش از بعد ماه کی بایتقر ما! بود نزده

 نبودن توران اون از قبل...  شده جدا شاهرخ از

 ! کرد یم پنهون رو شاهرخ

 به رو تهران خاک که زد یم داد. شد وانهید جانم آقا

 یم دایپ رو ناموس یب رتیغ یب نیا و کشم یم توبره

 !کنم

 رو جان آقا یجلو خواست یم و کرد یم هیگر توران

 کرد دیتهد  شه ینم فشیحر دید یوقت آخرش ره،یبگ

 ! کنه یم خالص رو خودش و خوره یم قرص که

 یپا و دیکوب خودش صورت یتو دست با جان خانم

 . شد سست هم جان آقا رفتن

 توران یخواستگار به لیاسماع که دینکش طول یلیخ

 هم توران و بود یراض ازدواج نیا به جان آقا. اومد

 نیا شرطش. بود جان آقا تیرضا دنبال فقط دفعه نیا

 یها بچه خرج خودش که یمادر قبال در که بود

 لیاسماع! کنه یپدر تو یبرا هم اون کنه یم لیاسماع

 و نشست عقد ی سفره سر توران زود یلیخ و داد قول

 . شد دشیجد بخت ی خونه یراه



 که ییها اشک دنید با و داد فاصله خودش از را ایدر

 و دیکوب اش گونه به محکم بود روان صورتش یرو

 : گفت

 هیگر(  سرم یتو بالت و درد)  سر یم بال یت-

!) دتر قربان چشم اشک یت( ؟یکن یم هیگر!) ؟یُکن

 (دختر چشمت اشک قربون

 و کرد پاک را شیها اشک دست پشت با خودش بعد

 : گفت

 ستین خوشگل یچشما نیا فهیح...  گذشته ها گذشته-

 قربون کن پاک رو اشکات! بشن یاشک یجور نیا که

 . چشمات

 انیم از سردش دست یرو یدست یگرما حس با

 نیمع دست کرد بلند که را سرش.  آمد رونیب افکارش

 نیمع! کرده خوش جا خودش دست یرو که دید را

 : گفت آهسته و آورد دستش به یکوچک فشار

 !کن پاک رو اشکات-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 سه و هشتاد و صد پست#

 و برداشت نیمع بزرگ دست یرو از را نگاهش ایدر

 به گندمگونش پوست. کرد نگاه نیمع صورت به

 را کرد یم احساس طور نیا خودش ای زد یم یکبود

 که بکشد عقب را دستش آهسته خواست. دانست ینم

 : گفت نیمع و کرد نگاهش جیگ ایدر. نداد اجازه نیمع

 . یکن داشیپ یتون یم! ؟یگرد ینم دنبالش چرا-

 گرید یا قطره لحظه همان و زد یتلخ پوزخند ایدر

 را دهانش آب. انداخت رد اش گونه یرو اجازه یب

 چشم شد جا به جا که نیمع یگلو بیس به و داد فرو

 : گفت و دوخت

 اون...  امتیق یبرا باشه دارمونید! متنفرم ازش-

 باهاش خدا شیپ رو روزا نیا ی همه حساب موقع

 . کنم یم صاف

 : کرد اصرار نیمع

 . بشه مونیپش کرده که یکار از نتتیبب اگه دیشا-

 گلو بغض هجوم انیم و انداخت نییپا را سرش ایدر

 : داد جواب رشیگ

 . دنبالمون ومدیم بود مونیپش اگه-



 ...  دیکش یم خجالت دیشا-

 که ییصدا وجود با بار نیا و داد تکان یسر ایدر

 : داد جواب قاطع و محکم دیلرز یم بغضش ریتاث تحت

 . بخشمش ینم وقت چیه! بخشمش ینم-

 از یبرگ بعد. دیکش لبش پشت به یدست کالفه نیمع

 سمت به را آن و کرد جدا زیم یرو یکاغذ دستمال

 : گفت سشیخ صورت به اشاره با دوباره و گرفت ایدر

 ! جان ایدر کن پاک اشکاتو-

 هم نیمع بار نیا و دیکش عقب را دستش نرم ایدر

 . کرد رها را دستش

 فکر. بودند یونسی دیشه ی کوچه مقابل بعد یساعت

 و داروساز که یمحمد شاهرخ شیپ بود مانده نیمع

 یم ایدر یها جمله تک تک شیپ ذهنش! بود ایدر پدر

 : زد شیصدا ایدر که زد یم نبض سرش و دیچرخ

 ! نیمع-

 و دهیپر رنگ دختر به. آمد رونیب افکارش از نیمع

 دنیشن با که یقلب به و کرد نگاه دستش کنار ی خسته

 به دخترک یبایز و فرم خوش یها لب انیم از اسمش

 . کرد فکر افتاد یم تقال



 : گفت و کرد خم را سرش یکم ایدر

 ! ممنون زیچ همه بابت-

 داد هیتک در به. داد رییتغ یکم را نشستنش جهت نیمع

 : داد ادامه ایدر. گذاشت فرمان یرو را دستش و

 . کنم جبران رو هات محبت بتونم یروز هی کاش-

 : گفت طنتیش با و زد لبخند نیمع

 . کنم یم هیتسو باهات رو همه وقتش به! نباش نگران-

 طنتیش متوجه که بود آن از تر شلوغ اما ایدر ذهن

 با و آرام و شد متوجه نیمع. شود نیمع کالم در پنهان

 : دیپرس متیمال

 ! خوب؟ دختر یکن یم فکر یچ به-

 کرد عماد که یکار با که داشت حق مامانم نکهیا به-

 رو درد کی دنیکش طاقت یآدم چیه اره،ین طاقت

 ! نداره دوم بار یبرا

 شیها انگشت به را اش یباران نگاه و دیکش یقیعم آه

 یم. فشرد فرمان یرو محکم را دستش نیمع. دوخت

 در محابا یب را دخترک و ببرد جلو را دستش دیترس

 زود یلیخ هنوز! بود زود! بفشارد و ردیبگ آغوشش

 جلو اجازه یب کرد، ینافرمان اما گرشید دست! بود



 و گرفت باال را ایدر سر. شد ایدر ی چانه بند و رفت

 :گفت اش یباران نگاه در رهیخ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  چهار و هشتاد و صد پست#

 یم دایپ نفر هی یروز هی...  گفتم بهت هم گهید بار هی-

 عاشقت دوباره تا ده یم خرج به هنر قدر نیا که شه

 زیر ی خاطره قدر نیا که ینشون اون به نشون...  کنه

 یقبل یها خاطره تمام که سازه یم برات درشت و

 . شهیم تفاهم سوء هی هیشب یبرا

. خورد ُسر ایدر چشم ی گوشه از اجازه یب یاشک

 را اشک رد شستش انگشت با تاب یب و نفس یب نیمع

 : زد لب و کرد پاک را آن و گرفت

 بهم یداشت یکار...  کن استراحت خونه برو گهید-

 . ستین مهم شد که روز شبانه از وقت هر. بزن زنگ

 و دیکش عقب را دستش نیمع. داد تکان یسر ایدر

 به را آن و برداشت عقب یصندل یرو از را اش کوله

 از قبل آخر ی لحظه اما شد ادهیپ ایدر. داد ایدر دست



 نیمع یها چشم در رهیخ و شد خم ببندد را در نکهیا

 : گفت

 کمکم و یداشت رو هوام برادر هی مثل که یمرس-

 . یکرد

 خی آب انگار اش جمله. رابست در و گفت خداحافظ

 از و اوردین طاقت! شد ختهیر نیمع یرو که بود

 ایدر! انگار بود کرده سکوت یادیز. شد ادهیپ نیماش

 با نیمع و برگشت عقب به مکث با ایدر. زد صدا را

 : گفت بودند خورده گره هم در اریاخت یب که ییابروها

 ! ؟یکرد کار یچ رو سرت گل-

 شانه یرو که را شیموها بافت متعجب و جیگ ایدر

 یمو دم شهیهم برخالف. کرد نگاه بود زانیآو اش

 جیگ. بود نشده محکم سرش گل با و بود رها اش بافته

 : داد جواب نیمع یناگهان سوال از

 . کردم گمش و شده باز موهام از! ... دونم ینم-

 گل و کرد فرو نشیج شلوار بیج در را دستش نیمع

 یموها از قبل شب که را یرنگ یصورت کوچک سر

 او و بود شده رها نیماش یصندل یرو و شده باز ایدر

  بشیج در و برداشته را آن تامل یب لحظه همان

 . داد ایدر نشان و آورد رونیب را بود گذاشته



 گل گرفتن یبرا را دستش و زد لبخند ناگهان ایدر

 بست را مشتش مکث بدون اما نیمع کرد دراز سرش

 : گفت محکم و یجد ایدر متعجب نگاه در رهیخ و

 اگه خصوص به یا بهیغر مرد چیه یرو باشه ادتی-

 حساب برادر عنوان به هست بهت حواسش مدام یدید

 ! ینکن باز

 عکس تا نماند گرید و برگرداند بشیج به را سر گل

 یرو را شیپا و شد نیماش سوار. ندیبب را ایدر العمل

 .رفت و کرد حرکت و گذاشت گاز

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و هشتاد و صد پست#

  چهارده فصل

 شیجا سر ایدر. بود شده بلند ها گنجشک یصدا و سر

. داد دردناکش و خسته بدن به یقوس و کش و نشست

 شد بلند نیزم یرو از و داد هیتک شوفاژ به را دستش

 به آب یمشت. رفت یبهداشت سیسرو سمت به و

 اشک رد خاطر به صورتش پوست د؛یپاش صورتش



 به آب یپ در یپ مشت چند! بود افتاده سوزش به شیها

 چشم به و کرد بلند را سرش بعد و دیپاش صورتش

 بعد شد رهیخ اش شبانه یخواب یب از سرخ یها

 دم دور به که یرنگ قرمز گل به و آمد نییپا نگاهش

 . ماند رهیخ بود بسته اش بافته یمو

 رابطه و کرد یم احساس را خطر روز همان دیبا دیشا

 را سرش گل نیمع. رساند یم انیپا به را شان

 و بود رفته و گذاشته گاز یرو را شیپا و برداشته

 یرو از را کردنش جمع توان ایدر که یلبخند گرید

 ! بود دهیند نداشت، اش خسته یها لب

 تا که یروز دو تمام و بود برگشته خانه به ایدر

 در درست بود، مانده تنها را زیتبر از بنفشه برگشتن

 غصه لیاسماع حاج یها حرف یادآوری با که یلحظات

 یخال یجا به نگاهش ی،وقت بود ختهیر اشک و خورده

 حالش. بود زده لبخند اریاخت یب بود دهیرس سرش گل

 و یباش کرده ریگ زمستان کوران در که بود یوقت مثل

 سراغت داغ یچا از پر وانیل کی با نفر کی ناگهان

 را داغ یچا همان حکم شیها یمهربان و نیمع. دیایب

 گل از را نگاهش و دیکش یقیعم آه. داشت شیبرا

 ییدستشو از که طور همان و برداشت رنگ قرمز



 یدنینوش هیبق مثل هم یچا که کرد فکر شد یم خارج

 ! است آور ادیاعت دار نیکافئ یها

 که یظرف از و کرد باز را پنجره و شد آشپزخانه وارد

 را آن و برداشت گندم یمشت بود گذاشته نتیکاب یرو

 ببندد را پنجره نکهیا بدون بعد و ختیر پنجره ی لبه

 کانتر ی لبه که یبلند هیپا یصندل یرو و برگشت

 مشغول که ییها گنجشک به و نشست بود گذاشته

 که یاول یروزها. شد رهیخ بودند، شده گندم خوردن

 ینم بست، ینم را پنجره اگر ختیر یم گندم شانیبرا

 یم گندم شانیبرا که یدختر که دندیفهم کم کم اما آمدند

 کند یم شانیتماشا و ندینش یم دورتر یکم و زدیر

 شانیبرا یخطر بگذارد باز هم را پنجره یال اگر یحت

 . ندارد

 به کرد، فکر خودش به و زد اش چانه ریز را دستش

 نیمع از تیامن و اعتماد و محبت قدر آن هم او نکهیا

 در را سرش گل یوقت روز آن نه که بود دهیچش و دهید

 او جانب از بعد، یروزها نه و رفت، و گذاشت بشیج

 را او نیمع کوچولو شازده قول به. نکرد خطر احساس

 ! بود کرده خودش یاهل



 گندم یها دانه خوردن مشغول ها گنجشک که یوقت تا

 نابسامان و مغشوش یافکار با و نشست جا همان بودند

 گرید که آمد خودش به یوقت. شد رهیخ شانیاهویه به

 ! ها گنجشک نه و بود گندم یها دانه از یخبر نه

 از ایدر. رفت یم راه پنجره لبه و بود آمده یمیاکری

 یبرا گندم از گرید یمشت و شد بلند یصندل یرو

 را پنجره ایدر و رفت و زد پر میاکری. ختیر میاکری

 . برگردد هم باز م،یاکری تا بست

 و کرد آب از پر را اش یکتر! بود شده خشک دهانش

 امکیپ زنگ یصدا. شد آب آمدن جوش منتظر

 را امکشیپ و برداشت را لشیموبا. شد بلند لشیموبا

 : بود نوشته و گفته ریخ به صبح! بود عماد. کرد باز

 ! بزنم؟ زنگ بهت یداریب-

 و کرد رها جا همان را لشیموبا حوصله یب و یعصب

 شده وانهید یپور خاله پسر انگار. رفت یکتر سراغ

 ژست نیا با سال ده حدود یزیچ از بعد که بود

 خودش یرو به و شده کشینزد دوستانه و یخودمان

 ! کرد چه احساسش و او با یروز که آورد ینم

 کرده تصور وانهید را او ای بود شده وانهید ای عماد

 یایدر یها یوانگید! بود شتریب یدوم احتمال! بود



 کرد یم فکر که داشت خاطر به و دهید را ساله هجده

 یوانگید دیشا هم یسالگ یس ی آستانه در یایدر نیا

 . کند

 با شیها چشم در رهیخ که یمرد یبرا اشک همه آن

 نشانش را اش معشوقه از یباردار مثبت تست وقاحت

 !باشد؟ توانست یم چه یوانگید جز داد یم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و هشتاد و صد پست#

 را یبگ یت و کرد ریسراز ماگش داخل را جوش آب

 یصندل یرو دوباره بعد و انداخت جوش آب در هم

 وگرنه نداشت را یچا کردن دم ی حوصله. نشست اش

 یچا رنگ فقط که مزه یب یها یچا نیا از بود متنفر

 . داشتند را

 ! "  ایدر"  بود نوشته ساده. آمد عماد از یگرید امکیپ

 عماد عشق تیحکا. نداد یجواب هم باز و زد پوزخند

 دهیفهم رید! بود یا سهیک یها یچا نیهم تیحکا هم



 با ظاهر فقط تقدسش و عظمت و عشق از که بود

 . دارد خود در را شکوهش

 رنگ فقط بگ یت: "  گفت یم که ایدر حرف به نیمع

 تا دیخند یم! " ده ینم یچا ی مزه اصال و داره یچا

. کرد دم جانیاله یچا از شیبرا ایدر بار کی که یوقت

 تازه روز آن و کرد نیدارچ و هل از پر هم را داخلش

 ! برد یچا به راجع اش گفته به یپ نیمع

 آن یاحساسات و ساده ی ساله هفده شانزده یایدر یبرا

 تا شد باعث نیمع عشق. بود بندهیفر شکوه، با ظاهر

 ظاهر فقط بود شناخته و دهید عشق از او چه آن بفهمد

 !بود شیبایفر و ییجادو

 که ییچا ادی هم باز و کرد حلقه دورماگش را دستش

 ! افتاد بود کرده دم نیمع یبرا

 شهاب شدند، یکارشناس ی عرصه ی دوره وارد یوقت

 وجود با نیحس عمو. کردند ازدواج هم با هم بنفشه و

 کی. نرفت خانه دادن پس بار ریز ایدر یها اصرار

 ادیز اصرار با گرفت را سانسشیل ایدر یوقت بعد سال

 به او و بدهد پس را اش خانه تا خواست نیحس عمو از

 نهیهز پس از خودش و باشد کمتر رهنش که یا خانه

 رفت ینم بار ریز نیحس عمو. شود منتقل دیایبرب اش



 به کرد قبول باالخره تا کرد اصرار ایدر قدر آن اما

 کند دایپ شیبرا یمناسب ی خانه خودش اول که یشرط

 . بدهد پس را خانه

 شده قبل از بهتر یلیخ اوضاعش. بود کرده قبول ایدر

 که بود یقدر آن درآمدش و کرد یم کار جا دو. بود

 انداز پس هم را یتوجه قابل یمبلغ یراحت به ماه هر

 ریز نیا از شیب نداشت دوست که بود نیا. کرد یم

 در بود توانسته که یوقت از. باشد نیحس عمو نید

 هم یآباد رستم یآقا دفتر در گرید کند، کار مارستانیب

 را شیها بند دست کردن درست اما کرد ینم کار

 کرد یم کار ساعت چهار و ستیب. بود نکرده متوقف

 و شد یم محسوب آفش که را یساعت چهار و ستیب و

 یم و رفت یم در اش یخستگ یوقت بود، خانه در

 رنگارنگش زیر یها مهره با شود گرم سرش خواست

 . شد یم مشغول

 با شهاب سانسشان،یل ی دوره دنیرس انیپا به از بعد

 کرج در توانست یم بود کرده جور و جمع که یپول

 هم بنفشه با اش فاصله خاطر نیهم به و بخرد خانه

 را گریهمد تا کردند یم فرصت کمتر و شده ادیز

 . دید یم ادیز اما را نیمع. نندیبب



. بود حفظ از خودش از بهتر را اش یکار یها فتیش

 مارستانیب از یکار شب از خسته یوقت صبح یگاه

 خودش منتظر ابانیخ سمت آن را نیمع شد یم خارج

 ایدر بار نیاول که یا کافه در را صبحانه. دید یم

 یم بود کرده انتخاب را جا آن نیمع تولد روز یبرا

 به هم خودش و رساند یم را ایدر نیمع بعد و خوردند

 عجله با یوقت ظهر از بعد هم یگاه. رفت یم دفترش

 که یگرید مارستانیب به تا شد یم خارج مارستانیب از

 را او. کرد یم رشیغافلگ برسد، بود دومش کار محل

 یم نیآرژانت دانیم یحوال ییجا به کشاورز بلوار از

 داد یم دستش یچیساندو هم یخداحافظ موقع و رساند

 به مارستانیب"  که کرد یم اعتراض ایدر یوقت و

 : داد یم جواب یمهربان و لبخند با! "  دهیم شام پرسنل

 یم تحمل زور به رو یا سهیک یچا طعم که یدختر-

 .بخوره تونه ینم هم رو مارستانیب یغذا حتما کنه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و هشتاد و صد پست#



 یچا از یکم و کرد کینزد دهانش به را ماگش ایدر

 پاره هزار ذهن شلوغ افکار انیم دوباره و خورد را

 دم یچا نیمع یبرا اقیاشت با که برگشت یروز به اش

 . بود کرده

 ماندند تهران در یروز چند مهیفه خاله و نیحس عمو

 هم بنفشه. شد راحت ایدر ییجا جابه از الشانیخ تا

 و پدر کنار کامل روز سه و کرده بهانه را یدلتنگ

 اما ماند ایدر دیجد ی خانه در خواهرش و مادر

 همان. شد تنها هم باز ایدر و رفتند ها مهمان باالخره

 که یا خانه در و دهیکش دراز شیجا سر یوقت شب

 آن در و شده یخال اش خانواده و بنفشه از کبارهی

 شده رهیخ اتاقش سقف به کرد، یم یبگیغر احساس

 اسم. بود شده بلند لشیموبا آرام یملود یصدا بود،

. کند شیها لب مهمان را لبخند تا بود یکاف دوست

 و بود کرده سالم و چسبانده گوشش به را یگوش

 که بود دهیچیپ گوشش در نیمع ی مردانه و بم یصدا

 : بود دهیپرس سالم از بعد

 ! ؟ینبود که خواب-

 داده یمنف جواب و گذاشته سرش ریز را دستش ایدر

 : بود دهیپرس دوباره نیمع. بود



 ! رفتن؟ مهمونات-

 دلم شد یخال خونه دفعه هی...  رفتن ظهر بعداز آره-

 . شد تنگ براشون

 : بود گفته خنده با نیمع

 . بشه باز دلت تا کن دعوت مهمون خب-

 یسادگ به و نشده بارش طنتیش لحن متوجه ایدر

 : بود داده جواب

 رونیب همکارام از کدوم چیه با من یدون یم که تو-

 تمام روز سه که هم بنفشه! ندارم ارتباط مارستانیب

 حداقل...  بود نجایا و بود کرده ول رو شیزندگ خونه

 ! ادیب تونه ینم گهید ی هفته دو یکی تا

 : بود داده جواب خنده با هم باز نیمع

 یمهمون میبر میخواست یم یوقت که ییروزا از یلیخ-

 نزنم یزیچ به دست اجازه یب کرد یم سفارش مامانم

 شهیهم من که چند هر...  گذره یم نکنم طنتیش و

 تو به االن تا که من بودن خوب...  بودم یخوب پسر

 ! خانم ایدر شده ثابت

 در پنهان طنتیش و نیمع منظور متوجه تازه ایدر

  بلند اریاخت یب تا شد باعث قلبش تپش شد، شیها جمله



. بود کرده سکوت اریاخت یب. ندیبنش شیجا سر و شود

 ایدر زد شیصدا نیمع تا شد یطوالن قدر آن سکوتش

. است کرده سکوت حد از شیب دیفهم و آمد خودش به

 و خنده با دوباره نیمع که گفت"  بله"  پاچه دست

 : داد ادامه طنتیش

 که شه یم سرم معاشرت آداب هم یقدر نیا کن باور-

 ...  رمینگ هوا یرو هم رو یتعارف هر

 ایدر به نکهیا بدون را حرف و شد یجد ناگهان بعد

 : کرد عوض بدهد دادن جواب مهلت

 یانداخت جلو رو بنفشه پدر نکهیا خاطر به هنوزم اما-

 از بده پس رو خونه و کنه فسخ رو قراردادمون تا

 اجاره نگران که بودم گفته تو به من! دلخورم دستت

 واحد ی اجاره به راجع بابا...  میایم کنار هم با و نباش

 اصرار خودش هم شهیهم...  داده بهم کامل اریاخت ها

! بگم مناسب متیق و امیب راه یمستاجر هر با که داره

 هم برکتش ادیب تیرضا با که یپول که نهیا به اعتقادش

 یم اگه ینکن فکر که گم یم بهت رو نایا! شترهیب

   بود سرت یرو یمنت یموند



 نیمع یقل یها طنتیش خاطر به هم هنوز که ایدر

 جور و جمع را ذهنش زحمت به دیکوب یم تند قلبش

 : گفت و کرد

 نیا...  ترم راحت یجور نیا من کن باور اما! یمرس-

 هیخوب و آروم ساختمون اما ه،یمیقد که درسته هم خونه

 ! هیعال من یبرا. هست هم یخوب یجا و

 نیمع که بود جمعه روز کی بعد یمدت. گذشت شب آن

 به یدگیرس یبرا قبل روز دو. بود گرفته تماس او با

 حرف به یوقت شیصدا. بود رفته کاشان به یا پرونده

 : بود خسته آمد

 که دادم قول دوستم به اما ترکه یم درد از داره سرم-

 یدانشجو خواهرش که گفتم. رمیبگ ازت کتابارو امیب

 . ستین مناسب یلیخ شونیمال اوضاع و هیپرستار

 شدت با که یباران به و بود ستادهیا پنجره کنار ایدر

 نکهیا از قبل و ناگهان که بود شده رهیخ دیبار یم

 : گفت شود مانیپش

 به تونم یم,  یبخور یچا قهوه یجا به یحاضر اگه-

 . شه بهتر دردت سر تا کنم دعوتت یچا هی



 کرده تعجب نیمع که بود مطمئن. شد سکوت یا لحظه

 منظره به و زد یم لبخند اریاخت یب. است خورده جا و

 :دیشن را نیمع یصدا که کرد یم نگاه پرده پشت ی

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و هشتاد و صد پست#

 ینم مزاحمت و تعارف بدون بارو هی نیا خوام یم-

 قول هم تو اما! کنم قبول رو دعوتت حرفا نیا و شم

 آداب ذره هی سال و سن نیا با پسره ینگ که بده

 ! شه ینم سرش معاشرت

 : گفت بعد و دیخند صدا با ار،یاخت یب ایدر

 . راحت التیخ...  گم ینم-

 گاز یرو را یکتر ایدر و کرده یخداحافظ هم با بعد

 اش یقور داخل و کرده دم یچا وسواس با و گذاشته

 به ینگاه با بعد. بود کرده نیدارچ و هل از پر را

 یلیوان کیک پودر. بپذد کیک بود گرفته میتصم ساعت

 کیک مواد سرعت با و آورده رونیب نتیکاب از را اش

 کرده چرب که یقالب داخل و زده هم و کرده مخلوط را



 را شیها دست بود شده تمام که کارش. بود ختهیر بود

 هال به ینگاه و بود شده خارج آشپزخانه از و شسته

 یب از! بود مرتب و زیتم خانه. بود انداخته کوچکش

 با تا شد یم باعث نیهم و بود زاریب یشلختگ و ینظم

 ای و کثف خانه وقت چیه هم باز بودنش تنها وجود

 .نباشد نامرتب

 با و کرد باز را یوارید کمد در و رفت اتاق سمت به

 چه دانست ینم. کرد نگاه شیها لباس به وسواس

 اش خانه در و کرده تب که را شب کی آن اگر! بپوشد

 او شهیهم نیمع گرفت یم فاکتور را بود شده ماندگار

 و بلوز به نگاهش. بود دهید رونیب شلوار و مانتو با را

 به عسلش ماه از شیبرا بنفشه که یرنگ یزرشک دامن

 دوست اما بود قشنگ! افتاد بود آورده سوغات شیک

 به ناگهان رونیب شلوار و مانتو یرسم پیت از نداشت

. دهد ظاهر رییتغ نازآلود و دخترانه یدامن و بلوز

 زیشوم. بود شلوار و بلوز به دنیپوش به حشیترج

 شلوار. دیپوش را آن و برداشت را رنگش ییکاهو

 رنگش یمشک یا پارچه شلوار با هم را اش یخانگ

 بلند زشیشوم کرد؛ نگاه خودش به بعد و کرد عوض

 با هم پشیک ی قهی. پوشاند یم را باسنش نییپا تا و بود

 از. خورد یم گره شیگلو دور ریحر جنس از یونیپاپ



 ییجا. بود هم لباس بلند یها نیآست یرو ونیپاپ همان

 هم جا همان از و بود شده دوخته ونیپاپ آرنج یرو

 مچ کینزد بعد و شد یم دار پف لباس یها نیآست

 دور و شد یم تنگ دکمه سه با و شد یم پیک کامال

 . شد یم بسته مچ

 پول داد یم حیترج شتریب و نبود دیخر اهل یلیخ

 آن بود دهید را لباس نیا یوقت اما کند جمع را شیها

 بدون شهیهم برخالف که بود گرفته را چشمش قدر

 بالفاصله بدهد خرج به وسواس آن متیق یرو نکهیا

 . بود دهیخر را آن

 بافت را آن وسواس با و دوباره و کرد باز را شیموها

 یکم. کرد باز را ششیآرا لوازم کوچک فیک بعد و

 خط که شهیهم برخالف. دیمال صورتش به پودر کرم

 زدن به را شیها چشم شیآرا بار نیا دیکش یم چشم

 ارتباط در اش تجربه. کرد محدود شیها مژه به ملیر

 زخم با لیاسماع حاج که یاعتماد هم بعد و عماد با

 یم باعث بود برده غمای به را آن اش ینامرد و زبان

 یآجر لب رژ. کند عمل تر محتاط اریاخت یب تا شد

 به اریاخت یب بعد و دیمال شیها لب به هم را رنگش

 را عطرش ی شهیش. زد لبخند نهیآ درون دختر



 از و دیپاش شیگلو ریز و دست مچ به یکم و برداشت

 . شد خارج اتاق

 یم ظرف داخل را آن داشت و شده آماده کشیک

 اریاخت یب ایدر. شد بلند در زنگ یصدا که گذاشت

 نیمع ریتصو دنید با و رفت فونیآ سمت به. شد هول

. کرد باز را در و گفت دییبفرما و برداشت را یگوش

 دیسف زیر یها شکوفه از پر که را یرنگ ییکاهو شال

 یپ و قیعم نفس چند با و انداخت شیموها یرو بود

 نا قلب وار وانهید یها تپش از کرد یسع یپ در

 و کرد باز را آن و رفت در سمت به. کند کم آرامش

 . ماند منتظر

 یا سرمه کتان شلوار د؛ید را نیمع بعد لحظه چند

 اش یا سرمه ،یآب ی خانه چهار راهنیپ با را رنگش

 باال سمت به شهیهم مثل هم را شیموها و کرده ست

 یب که ایدر و کرد سالم زودتر او. بود کرده شانه

 که طور همان و کرد سالم بود پاچه دست اریاخت

 : گفت دیکش یم کنار را خودش

 .یاومد خوش-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 نه و هشتاد و صد پست#

 گل دسته و شد وارد و درآورد را شیها کفش نیمع

 رز و نرگس گل از پر که را ییبایز اما جور و جمع

 به و گرفت سمتش به یکاغذ ساک همراه به را دیسف

 : گفت و زد لبخند شیرو

 ! یدار دوست یگل چه دونستم ینم-

 یبرا را دستش که طور همان و زد یخجول لبخند ایدر

 : گفت کرد یم دراز گل دسته و ساک گرفتن

 ! ؟یدیکش زحمت چرا-

 یم احساس که ایدر و شد دهییسا هم به شیها دست

 ی بهانه به شود، یم بلند آتش شیها گونه از کرد

 حال همان در و گرفت فاصله نیمع از یکم در بستن

 : گفت

 رفته ادمی زیچ همه نداشتم یمهمون چیه که قدر نیا-

 ! باش راحت و نیبش کنم یم خواهش... 

 : گفت و رفت کاناپه سمت به نیمع

 ...  ستین رفتن یمهمون و داشتن مهمون به-



 با نیمع و کرد نگاهش منتظر دید که را سکوتش ایدر

 : داد ادامه شیها چشم در رهیخ و لبخند

 فقط بودم بلد که یمعاشرت آداب کل از االن خودم من-

 لحظه تا که ادمهی یبچگ یروزا یتو مامانم ی جمله

 که گفت یم گوشم تو نمیبب رو خونه صاحب که یا

 . باشم یخوب پسر

 به رو و داد تکان یسر و دیخند گرفت، اش خنده ایدر

 : گفت بود ستادهیا سرپا که نیمع

 . ست شده ثابت من به تو یخوب! خوب پسر نیبش-

 سمت به هم ایدر. نشست مبل یرو و زد لبخند نیمع

 کرد آب از پر را اش یا شهیش گلدان و رفت آشپزخانه

 را سرش اریاخت یب بعد گذاشت آن داخل را گل دسته و

 هیر به را ها گل عطر قیعم ینفس با و برد جلو یکم

 : گفت و کرد بلند را سرش ذوق با و فرستاد شیها

 . نرگسم عطر عاشق من! یمرس-

 نیمع کرد، اش پاچه دست دوباره نیمع ی رهیخ نگاه

 : داد را جوابش آرامش با اما

 . مونه یم ادمی-



 قبل از که را ییها فنجان رفت گاز اجاق سمت به ایدر

 نفس با حال همان در و کرد یچا از پر بود کرده آماده

 شیتقال پر قلب به را آرامش کرد یسع قشیعم یها

 بود اول بار انگار که بود شده هول یجور.  برگرداند

 . دید یم را نیمع که

 زیخ مین خودش نیمع برگشت هال به که یچا ینیس با

 وسط کوچک زیم یرو و گرفت دستش از را آن و شد

 از قبل برگشت آشپزخانه به دوباره ایدر. گذاشت هال

 به نگاهش بردارد، بود پخته که را یکیک ظرف نکهیا

 بود داده دستش به ورود بدو در نیمع که یکاغذ ساک

 شکالت هم بسته کی و بود گز بسته کی داخلش. افتاد

 ".  یمرس"  یخارج

 تلخ شکالت فقط و نداشت دوست نیریش شکالت نیمع

 کیک ظرف با و کرد باز را گز ی بسته. خورد یم

 : گفت نیمع که برگشت هال به دوباره

 ! ایدر نیبش ایب-

 یبرا زیم یرو که طور همان و زد یلبخند ایدر

 : گفت کرد یم باز جا کیک و گز گذاشتن

 . اومدم-



 به که یا نفره تک یراحت مبل یرو که طور همان بعد

 داشت فاصله نیمع با نفره دو ی کاناپه کی ی اندازه

 : گفت و کرد گز ی بسته به یا اشاره نشست، یم

 ! یمرس بازم-

 یب ایدر. شد خم جلو به یکم جواب یجا به اما نیمع

 یها چشم به تا کرد نگاه مرتبش شیر ته به اریاخت

 چشم هم با که یا لحظه در درست و دیرس اش یمشک

 : گفت نیمع شدند چشم در

 ! ایدر بود شده تنگ برات دلم-

 یم بنفشه! نداشت دادن جواب قدرت و بود شده الل

 وقت یلیخ هم خودش ایدر! دارد دوستش نیمع گفت

 .بود شده جوان پسر نگاه خاص رنگ متوجه که بود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  نود و صد پست#

 یم بنفشه. نداشت دادن جواب قدرت و بود شده الل

 وقت یلیخ هم خودش ایدر! دارد دوستش نیمع گفت

.  بود شده جوان پسر نگاه خاص رنگ متوجه که بود



 یب عماد اون به هنوز اگه"  که زد یم غر بنفشه

 !"  ایدر سرت تو خاک یکن یم فکر شعور

 نیهم و کرد ینم فکر یپور خاله پسر به گرید ایدر

 چه پس: " که کرد اخم بنفشه. گفت یم بنفشه به هم را

 نقطه همون یتو هنوز مدت همه نیا از بعد که مرگته

 !" ؟ یزن یم جا در یدار اول ی

 یستیرودربا او با ایدر که بود نفر کی ایدن در اگر

 و انداخته نییپا را سرش. بود بنفشه نفر کی آن نداشت

 : بود داده جواب بنفشه یها ینگران جواب در

 ! م؟یخواستگار ایب پاشو بگم! کنم؟ کار یچ نظرت به-

 : داد را جوابش یراحت به بنفشه

 اگه! کردم؟ ازدواج شهاب با یجور چه من مگه! آره-

 اس ام اس ی مرحله یتو هنوز آوردم ینم فشار بهش

 پارک یتو زدن قدم و نیولنتا یکادو و شبانه یباز

 مون رابطه فیتکل داره دوستم اگه گفتم...  میبود مونده

 ! یبگ رو نیهم نیمع به دیبا هم تو. کنه مشخص رو

 یعصب بنفشه و کرده نگاه را بنفشه سکوت در ایدر

 : بود داده جواب

  ؟یکن یم نگام مونده گل یتو که یخر مثل چرا-



 محکم کرد یسع و زد پس را بغضش زحمت به ایدر

 : بدهد را دوستش جواب

 ! کنه؟ یم فرق تو با من طیشرا یبفهم یخوا ینم چرا-

 : گفت و کرد نگاهش هیسف اندر عاقل بنفشه

 چشمشون با مردا که نیا از ریغ! مثال؟ یفرق چه-

 به دونه هی دختر تا صد هر یتو و شن یم عاشق

 . شه یم دایپ تو یخوشگل و یناز

 : زد پوزخند و شد یعصب ایدر

 مرد هی به راجع میدار! رو مزخرفات نیا دور زیبر-

 هفده بالغ تازه پسر هی نه میزن یم حرف ساله یس

 اون با نیمع ی خانواده یکن یم فکر تو! ساله هجده

 پسرشون تک شن یم یراض یزندگ وضع

 سرش پشت یا خانواده که ادیب یدختر یخواستگار

 خودش حال و عشق یپ پدرش ستین معلوم و ستین

 از که داره خاله هی و شده گور و گم یا گوشه کدوم

 معلوم بعد یول بوده نامزدش یروز هی اونم پسر قضا

 ادی لشیف و زیچ همه ریز زده یلیدل چه به ستین

 ! کرده؟ هندوستان

 :  بود داده جواب بعد و کرده مکث یا لحظه بنفشه



 ...  باشه داشته دوستت اگه نیمع-

 : بود گفته و دهیبر را دوستش حرف ایدر

 تیرضا هم باز باشه داشته دوست منو هم اگر نیمع-

 همه به خودش مطمئنم!  مهمه یلیخ براش اش خانواده

 که کرده فکر زدم تو به من که ییها حرف نیا ی

 !داشته نگه یجور نیهم رو مون رابطه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و نود و صد پست#

 : بود داده جواب بعد و کرده مکث یا لحظه بنفشه

 ...  باشه داشته دوستت اگه نیمع-

 : بود گفته و دهیبر را دوستش حرف ایدر

 تیرضا هم باز باشه داشته دوست منو هم اگر نیمع-

 همه به خودش مطمئنم! مهمه یلیخ براش اش خانواده

 که کرده فکر زدم تو به من که ییها حرف نیا ی

 . داشته نگه یجور نیهم رو مون رابطه

 : بود گفته و کرده اخم بنفشه



 یروم ای! ؟ یش یم وابسته تو یجور نیا! ؟یچ یعنی-

 . یکن معلوم رو فتیتکل دیبا! زنگ یزنگ ای روم

 سرش ریز را بالش و دهیکش دراز تخت یرو ایدر

 : بود گفته و گذاشته

 تو...  یاجتماع دوست! هم با میدوست! معلومه فیتکل-

 . بخواب ریبگ هم

 : بود گفته و دهیکش دراز و کرده او به را پشتش بنفشه

 هیکوفت چه یاجتماع دوست! بباف مزخرف کم حداقل-

 !گه؟ید

 با ششیپ روز چند یگو و گفت فکر از نیمع یصدا با

 بود گفته نیمع چه آن به ربط یب. آمد رونیب بنفشه

 و برداشت را خودش یچا فنجان و کرد دراز دست

 : گفت

 ! نشه سرد تییچا-

 : گفت بعد یا لحظه و برداشت را خودش فنجان نیمع

! نبود خودیب شمال یها یچا از فتیتعر همه اون-

 ! هیعال عطرش

 خودش فکر. گفت جان نوش لب ریز و زد لبخند ایدر

 شده تلخ کامش و بنفشه یها حرف شیپ بود مانده اما



 داخل که ینیدارچ و هل عطر از توانست ینم و بود

 . ببرد لذت بود ختهیر یچا

 نیمع. آمد رونیب افکارش از ایدر و زد شیصدا نیمع

 : گفت و کرد نگاهش موشکافانه

 ! ؟یخوب-

 : گفت و داد تکان یسر ایدر

 ! خوبم-

 : گفت و کرد براندازش دقت با اما نیمع

 ! یناراحت یزیچ هی از انگار! یستین شهیهم یایدر-

! بود ناراحت. کرد نگاه نیمع یمشک یها چشم به ایدر

 داشتن یبرا اش، دخترانه یها تیجذاب تمام با نکهیا از

 به اعتماد کمبود احساس مقابلش جذاب و جوان مرد

 زد یکمرنگ لبخند حال نیا با بود ریدلگ کرد، یم نفس

 : گفت و

 ! هیابر یهوا تیخاص دیشا...  دلتنگم کم هی امروز! نه-

 : گفت و کرد نگاهش لبخند با نیمع

 بارون عاشق شهیهم که تو! کوچولو خانم نگو دروغ-

 . یافت یم شمال ادی یگفت یم...  یبود هوا نیا و



 به و انداخت نییپا را سرش. کرد بغض موقع یب ایدر

 : گفت و شد رهیخ شیپا رنگ یصورت یها ناخن

 گهید کنه یم دلتنگم افتم یم شمال ادی که نیهم خب-

 ... 

 : گفت و کرد نگاهش رهیخ نیمع

 شه؟ یم باز اخمات ببرمت خودم روز هی بدم قول اگه-

 به را زبانش افسار بعد! کرد نگاهش تعجب با ایدر

 : گفت و داد دلش دست

 یآقا یاینم بر پسش از که نده رو یقول وقت چیه-

 ! لیوک

 نهیس یرو را شیها دست. داد هیتک مبل یپشت به نیمع

 :گفت لبخند با و کرد جمع اش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و نود و صد پست#



 خودم روز هی گم یم یوقت...  دم ینم یالک قول من-

 داره زود و رید! برمت یم یعنی برمت، یم دوباره

 ! خانم ایدر نداره سوز و سوخت اما

 : گفت و کرد اشاره خودش کنار به دست با بعد

 رو مانا یوروجکا دیجد یعکسا تا نیبش نجایا ایب-

 . فرستاده برام شبید...  بدم نشونت

 نیمع سمت به و شد بلند شیجا از و زد لبخند ایدر

 . نشست کنارش کاناپه یرو و رفت

 از مانا که بود ییها عکس به نگاهش بعد یا لحظه

 دو. بود گرفته پسرش و دختر از مختلف یها حالت

 نیدورب به رو جا کی کردند، یم یباز جا کی قلوها

 یم یتن آب حمام وان در گرید یجا و دندیخند یم

 . کردند

 حواسش اما کرد یم نگاه قلوها دو یها چهره به ایدر

 از تر کینزد که بود یا مردانه تلخ عطر یبو به

 آن بودند کینزد هم به ادیز. بود اش ینیب ریز شهیهم

 که بود مطمئن و بود افتاده تقال به قلبش هم باز که قدر

 صورت به رهیخ. است شده رنگ یگل هم شیها گونه

 حلقه نمکش با یقلوها دو دور را دستش که بود مانا



 را نیمع یصدا که زد یم لبخند نیدورب به رو و کرده

 : دیشن گوشش ریز درست

 ! ایدر یشد تر خوشگل لباسا نیا با قدر چه-

 ی فاصله همان از نیمع کرد، بلند اریاخت یب را سرش

 طره و آورد شیپ را دستش کرد یم نگاهش رهیخ کم

 را بود مانده زانیآو صورتش کنار که را یلخت یمو

 تیهدا گوشش پشت به میمال و نرم را آن و برداشت

 زانیآو اش شانه یرو و خورد ُسر ایدر شال. کرد

 : داد ادامه نفس یب نیمع. ماند

 ! دارم؟ دوستت یدون یم-

 و بود مانده شیجا سر زده جانیه و گرفته گر ایدر

 را دستش نیمع. نداشت را یالعمل عکس چیه قدرت

 گرم یها دست در را ایدر سرد دست و آورد شیپ

 : گفت و گرفت خود

 یکش یم نفس توش که یا خونه و خودت یدون یم-

 تا بزنم افسار دلم به دیبا که داره حرمت برام قدر نیا

 ! نکنم؟ یا اضافه غلط چیه

. دیگز دندان به را لبش و انداخت نییپا را سرش ایدر

 بود نیمع یمو پر و مردانه و بزرگ دست به نگاهش

 ذوب احساس شیها نفس یداغ و دستش یگرما ریز و



 کرد جدا را دستش آهسته و نرم نیمع که کرد یم شدن

 : گفت و شد بلند مبل یرو از بعد و

 یدور هی هم با ایب کن عوض لباستو! منتظرتم نییپا-

 . میبزن

 لباسش. بود آمده خودش به تازه ایدر بود رفته که نیمع

 . بود شده خارج خانه از و کرده عوض را

. دیکش رونیب افکارش از را او لشیموبا زنگ یصدا

 .بود کرده خوش جا یگوش ی صفحه یرو عماد اسم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و نود و صد پست#

. دیکش رونیب افکارش از را او لشیموبا زنگ یصدا

. بود کرده خوش جا یگوش ی صفحه یرو عماد اسم

 تمام از فارغ و شده رهیخ یپور خاله پسر اسم به ایدر

 آن به بود او با شدن کالم هم شیآرزو که ییروزها

 . بود خورده شام نیمع با که کرد یم فکر یباران شب

 بودند شده مجبور بودند، شده خارج رستوران از یوقت

 باران. برسند نیمع نیماش به تا کنند یرو ادهیپ یکم



 کرده جمع یکم را خودش اریاخت یب ایدر و دیبار یم

. بود شده دهیچیپ اش شانه دور یدست ناگهان که بود

 در زیچ همه بعد و دید را نیمع و کرد بلند را سرش

 که یا مردانه ی نهیس به و بود افتاده اتفاق لحظه کی

 شده فشرده دیکوب یم محکم لباسش ریز صاحبش قلب

 که ییهوا وجود با که بود شده داغ چنان اش یشانیپ و

 یم شیرو و سر از که یباران و رفت یم سرما به رو

 : بود دهیپرس ربط یب. بود گرفته گر تنش تمام د،یچک

 ! بهتره؟ دردت سر یراست-

 : بود داده جواب خنده با نیمع

 ! کرد؟ یم درد سرم-

 : بود زده پچ گوشش ریز نیمع بعد 

 نفس رو تو فقط خواد یم دلم! ایدر یدیم بارون یبو-

 . بکشم

 بردار دست عماد اما شد قطع لشیموبا زنگ یصدا

 دست شد ظاهر صفحه یرو عماد اسم که دوباره! نبود

 یباران شب آن یادآوری از هم هنوز که یقلب با و برد

 را او که یدست و نیمع قلب یها کوبش یصدا و

 بود شده دلتنگ و قرار یب بود فشرده خودش به محکم

 . برداشت را یگوش



 ! بله-

 : دیشن را عماد سرحال یصدا

 عجب چه! رواست فشانم جان گر مژده نیا بر! به به-

 ! دونستن دادن جواب قابل رو ما خانم سرکار

"  حس یب و سرد عماد، یها یپران مزه برابر در ایدر

 : کرد اضافه و گفت"  سالم

 ! ؟یداشت یکار-

 : دیخند هم باز عماد

 ! یکرد ینم استقبال شکوه با قدر نیا قبال-

 : داد جواب یتند به و شد یعصب ایدر

 کفنم تا هفت! مرده یشناخت یم تو که ییایدر اون-

 ! ؟یبفهم نویا یخوا یم یک! پوسونده

 یدست. دیفهم سکوتش از ایدر را نیا. خورد جا عماد

 رفته تند یادیز کرد فکر و دیکش صورتش و سر به

 یپور خاله پسر شد مجبور و دیکش یقیعم نفس. است

 : بزند صدا را

 ! عماد-

 : دیشن مکث بدون بار نیا را عماد یصدا



 ! عماد جون-

 یجلو تا گذاشت هم یرو را شیها چشم یا لحظه ایدر

 را بود درآمده انیغل به وجودش در دوباره که یخشم

 : گفت و دیکش یقیعم نفس. ردیبگ

  ؟یداشت کار یچ بگو-

 رونیب میبر هم با دنبالت امیب یآف امروز که حاال گفتم-

 ! میبزن حرف و میبزن یدور هی و

 : گفت و زد پوزخند اریاخت یب ایدر

 گفتن یبرا یحرف ما مگه! ؟یحرف چه! م؟یبزن حرف-

 ! م؟یدار هم به

 . دارم تو به گفتن یبرا حرف یکل من! آره-

 اش افتاده دهان از یچا و قرمز ماگ به ینگاه ایدر

 : داد جواب یتلخ به و انداخت

 که ادتی!خاله پسر دمیشن تو از رو ها یگفتن من-

 ! نرفته؟

 : گفت فورا. بود جواب حاضر روزها همان مثل عماد

 که خوندم گوشت ریز بار چند که ادتهی حتما پس-

 بار چند...  ییتو من عشق گفتم قدر چه! دارم دوستت

 ! هاتم گونه یرو چال عاشق گفتم



 پرسه گرید ییجا هم باز ایدر ذهن اما گفت یم عماد

 ! شیتجر دانیم یحوال یا کافه داخل زد؛ یم

 در را او یها دست و آورده جلو را شیها دست نیمع

 : بود گفته و گرفته خود گرم یها دست

 رو عروس لباس یمدال یدار دوست اگه گه یم مانا-

 یکن انتخاب یدار دوست رو کدوم هر بفرسته، برات

 ! ارهیب برات رانیا ادیب خواست یوقت و

 یفرق شیبرا! دیرقص یم دنیکوب یجا به ایدر قلب

 در دیسپ دست کی لباس آن دنیپوش مهم! کرد ینم

 اوردیب شیاتر از مانا را لباسش نکهیا! بود نیمع کنار

 ینم یفرق شیبرا بخرد برلن کوچه از بنفشه مثل ای

 ! کرد

 رنگش یصورت یها لب از که را نگاهش ذوق نیمع

 گرفته بود شده لیتبد خاص یلبخند به و شده ریسراز

 : بود کرده طنتیش خنده با و

 هی از باالخره رو لباس حاال! نه؟ بودنه من کنار مهم-

 !میخر یم ییجا

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 پنج و نود و صد پست#

 یب بود، گرفته را اش قهی و آمده لحظه همان دلشوره

 نیمع یجلو داشت دوست. بود شده مضطرب اریاخت

! بداند را یا اضافه زیچ چیه خواست ینم. ردیبگ را

 جز به داشت، دوستش نیمع نکهیا جز به مگر اصال

 به بسازند، را شان یزندگ هم کنار خواستند یم نکهیا

 و ها تیحما و ها یمهربان به را دلش او نکهیا جز

 وجود یگرید مهم زیچ بود باخته نیمع یها عاشقانه

 ! بداند؟ را آن بخواهد او که داشت

 او و کرده صحبت به شروع نیمع! اما بود دهیجنب رید

 قهی و آمده ناگهان که یموذ ی دلشوره که بود دهیفهم

 او به هیکر یا چهره با هم بعد و دهیچسب را اش

 . است نبوده لیدل یب بود زده پوزخند

 : آمد رونیب افکارش از عماد یصدا با

 ! زم؟یعز! ا؟یدر-

 البد. است انداخته اشتباه به را عماد سکوتش با دیفهم

 را ایدر توانسته شیها یادآوری با که بود کرده فکر

 ور شعله را خاکستر ریز آتش و  دهد قرار  ریتاث تحت

 یآتش نه گرید ایدر دل در او عشق از نداشت خبر! کند



 آتش در ایدر دل عوض در! یخاکستر نه و مانده

 با که  است خودش نیا و کشد یم شعله گرید یعشق

 هم باز اما زدیر یم دلش آتش یرو خی آب یرحم یب

 شعله تا هستند یا خاطره به بند شده خاموش یها شعله

 . کنند پا به را بزرگتر یآتش و شوند ور

 : گفت حوصله یب

 ! ؟یندار یزندگ و کار تو-

 ! ییتو من یزندگ و کار-

 : دیخند کالفه ایدر

 حماقت به ای یمطمئن یلیخ خودت یزرنگ به ای تو-

 ! من

 فورا کند ینینش عقب ای شود ناراحت نکهیا بدون عماد

 : داد جواب

 ! تو یمهربون و خودم یزرنگ به-

 : گفت و دیکش یا کالفه پوف ایدر

 ! ؟یبردار سرم از دست تا کنم کار یچ-

 ! دنبالت؟ امیب ناهار-

 . ندارم رو اومدن رونیب ی حوصله اصال! نه-



 ! خوبه؟! سراغت امیم باش آماده شش ساعت پس-

 نوک با که طور همان و داد هیتک یصندل یپشت به ایدر

 یم یفرض یها خط آشپزخانه کانتر یرو انگشتش

 : گفت دیکش

! یعماد همون تو شدم عوض من قدر چه هر-

 ! عجول و دنده هی و خودخواه

 : دیخند صدا با عماد

 هنوز تو که خوشبختم قدر نیا من که شکر رو خدا-

 ! ادتهی رو اخالقام و یشناس یم خوب رو من هم

 : داد جواب و زد پوزخند ایدر

 یادعا شناسم یم رو تو که کنم ادعا بخوام که نیا-

 نامزد اصطالح به که هم موقع همون من! هیمزخرف

 که حاال و امروز به برسه چه...  نشناختم رو تو میبود

 رو اخالقات نکهیا اما! بودم خبر یب ازت سال همه نیا

 اشتباهاتش کنه یم یسع عاقل آدم که نهیا لشیدل ادمهی

 فراموش رو اشتباهت اگه که...  نکنه فراموش رو

 گرفتم میتصم که ساله ده من! یستین عاقل گهید یکرد

 ! عماد باشم عاقل



 یبهتر احساس با ایدر و کرد سکوت بار نیا عماد

 : داد ادامه

 ! منتظرتم کوچه سر شش ساعت-

 و فشرد را ارتباط قطع ی دکمه خداحافظ گفتن بدون و

 را شیگلو یخشک آن با و برداشت را اش زده خی یچا

 . گرفت

                                                    *** 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و نود و صد پست#

 و دیپوش را رنگش یا سرمه ی ساده شلوار و مانتو

 دم. انداخت شیموها یرو هم را اش ینفت آب شال

 نیمع یصدا و افتاد رونیب شال پشت از اش بافته یمو

 : بود گفته که گرفت جان گوشش در

 ادیم خوشم ازت دمیفهم یک بار نیاول یدون یم! ایدر-

 ! ؟یدار فرق دخترا هیبق با و



. بود مانده اعتراف منتظر و کرده نگاهش ذوق با ایدر

 را اش بافته یمو دم و آورده جلو را دستش نیمع

 : بود گفته لبخند با و گرفته

 دفعه نیا که نهیا به حواسم ی همه دمیفهم که یوقت-

 ! یبست یسر گل چه با رو موهات نییپا

 فکر نیمع به گرید نداشت حق! کرد اخم اریاخت یب

 ...  باشد یاحساسات نداشت حق! کند

 و رفت نهیآ یجلو پسیکل سمت به اریاخت یب دستش

 از گرید تا کرد جمع سرش یباال را اش بافته یموها

 دوست گرید نبود نیمع یوقت. نزند رونیب شال پشت

 به ینگاه. ندازدیب رونیب را شیموها بافت نداشت

 نداشت دوست انداخت؛ اش دهیپر رنگ صورت

 یب یادیز صورتش اما کند، بایز عماد یبرا را خودش

 عماد نداشت دوست که قدر همان او و بود رو و رنگ

 کرده شیآرا را خودش او دنید خاطر به که کند فکر

 خسته و دهیپر رنگ را او نکهیا از هم اندازه همان به

 یبرا دیبا را شیدردها! بود زاریب ندیبب مرده دل و

 چیه یپور خاله پسر نبود قرار. داشت یم نگه خودش

 ! است آمده احساساتش و او سر بر چه که بفهمد وقت



 برد ششیآرا لوازم فیک سمت به را دستش فکر نیا با

 . نشاند صورتش یرو یکمرنگ و میمال شیآرا و

 فیک خودش ی چهره از یراض شد تمام که کارش

 به ینگاه با و برداشت را رنگش یمشک کوچک

 کفش داد یم نشان را شش عدد که ساعت یها عقربه

. کرد باز را در و آورد رونیب یکفش جا از را شیها

 بلند لشیموبا زنگ یصدا که بود کرده قفل را در تازه

 ندارد دنیکش انتظار طاقت عماد نکهیا فکر با شد

 بعد یا لحظه. رفت پله راه سمت به و زد پوزخند

 که دینرس قهیدق به اما شد قطع لشیموبا زنگ یصدا

 فشیک از را لشیموبا. شد بلند لشیموبا یصدا دوباره

 درونش یزیچ"  دوست"  اسم دنید با و آورد رونیب

 سبز کونیآ تا رفت یم که را دستش. ختیر فرو

 .کرد مشت زحمت به بفشارد را پاسخ رنگ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت نود و صد پست#



 و او با که بود یپسر تنگ دلش! بود شده تنگ دلش

. بود رفته شیپ عروس لباس دنیپوش یایرو تا او کنار

 : بود گفته نیمع. بودند رفته هم جلوتر یحت

 ! ؟یکن ینم مسخره منو بگم بهت یزیچ هی ایدر-

 را شیصدا لبخند با نیمع و کرده نگاهش یسوال ایدر

 : بود گفته و آورده نییپا یکم

 ! میباش داشته بچه تا سه دارم دوست من-

 با نیمع و بودند دهیپر باال تعجب با ایدر یابروها

 : داد ادامه تیجد

 ! دختر هی و پسر تا دو-

 شب اما بود زده خنده ریز ناگهان و اریاخت یب ایدر

 کنار نکهیا فکر از بود دهیکش دراز تختش یرو یوقت

 باشد داشته تازه و بزرگ یا خانواده تواند یم نیمع

 . بود بافته ایرو و زده لبخند اریاخت یب

. دیکش یا کالفه و قیعم آه ایدر و شد قطع تماس

 شیبرا که برگرداند فشیک به را لشیموبا خواست

 : بود نوشته بود، نیمع از امکشیپ. آمد امکیپ

 یم یچ کوچه سر عماد! یکن یم وونمید یدار! ایدر-

 ! توئه منتظر که نگو! خواد؟



 و کرد باز را در بعد و گذاشت سر پشت را ها پله

 .  شد کوچه وارد

 به. ندیبب را نیمع نیماش تا چرخاند چشم اریاخت یب

 و داده هیتک انسشیبرل به که دید را عماد اما شیجا

. شد بلند دوباره اش یگوش زنگ یصدا. بود منتظر

 منصرف نکهیا از قبل بار نیا و دیلرز هم باز قلبش

 به را یگوش و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ شود

 از. دیشن را نیمع ی مردانه یصدا. چسباند گوشش

 بودن بم از را اش یناراحت توانست یم هم تلفن پشت

 . دهد صیتشخ شیصدا

 ! ایدر-

 به محکم را لبش. بود شده تنگ شیصدا یبرا دلش

 ی کالفه و قیعم آه. دینگو"  جانم"  تا دیگز دندان

 : دیشن را نیمع

 جواب خدا رو تو! ا؟یدر خواد یم یچ جا نیا عماد-

 ...  بده

 : بزند حرف محکم کرد یسع اما بود کرده بغض

 . میبزن حرف هم با خواد یم-

 : دیشن را نیمع بلند و یعصب یصدا



 ! ؟یبش نشیماش سوار یخوا یم تو! حرف؟-

 : داد را جوابش خشک و سرد ایدر

 ! آره-

! شو ناراحت...  کن ناز...  کن قهر! ایدر نکن وونمید-

 ! نکن وونمید اما...  کشم یم رو منتت خودم

 طور همان و ختیر دلش آتش یرو آب یمشت ایدر

 : داد جواب خشک

 ! شده تموم بوده یچ هر ما نیب-

 : دیچیپ گوشش در نیمع ادیفر

 من! بگم؟ بهت تونستم ینم یفهم ینم چرا یلعنت د-

 منو یخوا ینم  چرا...   بدم دستت از خواستم ینم

 ! ؟یبفهم

 : دیلرز شیصدا و افتاد نیزم بر ایدر یخونسرد نقاب

 ! یبد یباز منو ینداشت حق-

 : شد تر نرم نیمع

 دوستت. بودم مجبور...  خوب دختر ندادم تیباز-

 ! ایدر داشتم



 که عماد. بود دهیرس عماد کینزد دیلرز هم باز قلبش

 ایدر. ستادیا صاف او دنید با بود داده هیتک نشیماش به

 : گفت حس یب لرزانش قلب به توجه یب

 !؟یندار یکار-

 

 ینشون اون به نشون#
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 هشت و نود و صد پست#

 ضیغ با اما کالفه که دیچیپ گوشش در نیمع یصدا

 : گفت

 تیزندگ از یبخوا خودت اگه یحت گفتم بهت! ایدر-

 نیا نیماش سوار خدا یخداوند به...  رم ینم رونیب

 . کنم ینم نگاه هم رو سرم پشت و رم یم یبش کهیمرت

 تماس و گفت خداحافظ لب ریز. بود دهیرس عماد مقابل

 کرد پر را نشانیب ی فاصله لبخند با عماد. کرد قطع را

 یب بعد و داد را جوابش لب ریز ایدر. گفت سالم و

 آن که ییمزدا به تا چرخاند را نگاهش هم باز اریاخت

. دیرس بود کرده پارک یدیپرا پشت ابانیخ سمت

 را نیماش داخل گذاشت ینم نیماش یدود یها شهیش



 شهیش. است نیمع یمزدا مزدا، که بود مطمئن اما ندیبب

 دنید با ایدر قلب و آمد نییپا راننده شاگرد سمت ی

 نهیس در یدور هفته دو از شیب از بعد نیمع صورت

 و برداشت را نگاهش زحمت به. ختیر فرو اش

 سمت آن به تا کرد محکم نیزم یرو را شیپاها

 و کرد باز را نیماش در عماد که نکند پرواز ابانیخ

 با ایدر. گرفت سمتش به را قرمز رز از پر یگل دسته

 به و برداشت رنگ قرمز یرزها از را نگاهش مکث

 : گفت و زد یینما دندان لبخند عماد. کرد نگاه عماد

 ! نداره قابلتو-

 در و دوخت رز یها گل به را نگاهش دوباره ایدر

 قسم. بود گرفته جان سرش در نیمع یصدا حال همان

 و رود یم شود عماد نیماش سوار اگر که بود خورده

 فرصت نیبهتر دیشا. کند ینم نگاه را سرش پشت

 اش یعاشق ی قصه و شد یم عماد نیماش سوار! بود

 نبود قرار یوقت. رساند یم انیپا ی نقطه به را نیمع با

 که بهتر چه پس باشند داشته یمشترک ی ندهیآ هم کنار

 او رفت یم اگر نیمع. کند خالص را خودش زودتر

 را عماد یصدا! گرفت یم خو اش ییتنها با دوباره هم

 : دیشن



 . یداشت دوست رز گل قبال-

 : داد جواب خشک ایدر

 . ندارم دوست االن-

 نییپا را گل دسته. دیکش پر صورتش از عماد لبخند

 عقب یصندل یرو را آن درهم ییها اخم با و آورد

 هم که ایدر به رو و کرد باز را جلو در بعد و انداخت

 : گفت بود مانده فیبالتکل دلش و عقل جدال در چنان

 ! ؟یش ینم سوار-

 و مانده میعق نیمع با بودن یبرا شیآرزوها که نیا

 و بود هیقض طرف کی نداشتند یبارور قدرت گرید

 آن. داشت دوست را نیمع او که بود نیا گرید طرف

 و غرور خواست ینم دلش که داشت دوستش یقدر

 سوار شیها چشم یجلو و کند یکار دست را رتشیغ

 نگاه مقابل که بود نیا. شود یپور خاله پسر نیماش

 و برداشت عقب به قدم کی اریخت یب عماد منتظر

 :گفت

 ! دیببخش-

 ایدر و کرد نگاهش متعجب و رفت باال عماد یابروها

 : گفت و داد قورت یسخت به را شیگلو آب



 ! خونه برم دیبا...  ستین خوب حالم من-

. کرد تند پا خانه سمت به عماد مخالف جهت در بعد و

 شیها قدم به فقط اما دیشن را عماد گفتن ایدر یصدا

 . داد یشتریب سرعت

 و اضطراب خاطر به قلبش و بود خانه داخل بعد یکم

. دیکوب یم بود آمده باال نفس کی که ییها پله و جانیه

 شد تا نیزم یرو جا همن بست سرش پشت که را در

 وانهید یها تپش از تا گذاشت قلبش یرو را دستش و

 بلند لشیموبا زنگ یصدا هم باز که شود کم آن وار

 ...  نداشت را اش حوصله! بود عماد بار نیا. شد

 که عماد به برسد چه نداشت هم را خودش ی حوصله

 خواست یم هم پر دست با و زود و بود آمده رید

 ! برود

 و انداخت یکنار را آن و کرد خاموش را لشیموبا

 .گذاشت شیزانو یرو را سرش

 

 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 نه و نود و صد پست#

. شد خارج بخش از بعد و داد لیتحو را فتشیش

 را آسانسور آمدن یبرا دنیکش انتظار ی حوصله

 وارد یوقت و رفت نییپا عجله با را ها پله.  نداشت

 از یکم تا دیکش یقیعم نفس اریاخت یب شد آزاد یفضا

 در انگار که یا کننده یعفون ضد مواد و الکل یبو

 ینم عادت! شود رها بود کرده النه مغزش یها سلول

 بو نیا به نه گذشت یم که هم قدر چه هر انگار! کرد

 دلش! تهران آلود دود یهوا به نه و کرد یم عادت

. بود کرده را شمال ژنیاکس از پر و سبک یهوا هوس

 که طور همان ایدر و گرفت یباز به را اش مقنعه باد

 را اش مقنعه کرد یم جا جابه اش شانه یرو را فشیک

 : دیشن را همکارش ،یجالل یصدا که کرد مرتب هم

 ! یمحمد خانم-

. کرد دعوت آرامش به را خودش و دیکش یقیعم نفس

 کم را یجالل فقط افکارش و روزها یشلوغ انیم

 پارچه شلوار. دیرس مقابلش یجالل تا کرد صبر. داشت

 و بود دهیپوش یطوس ی مردانه راهنیپ با یمشک یا

 به ازین یحت که بود کوتاه قدر آن شهیهم مثل شیموها

! بود ایدر قد هم و نقش زیر. نداشت هم زدن شانه



 یجلو نیمع بلند قد و مردانه درشت کلیه لحظه همان

 لبخند با که یجالل به کالفه. گرفت جان شیها چشم

 : گفت و کرد نگاه بود ستادهیا مقابلش

 ! یجالل یآقا نییبفرما-

 : گفت و دیکش شیموها به یدست یجالل

 ! برسونمتون؟ ستین همراهتون نیماش اگه-

 انداخت دستش یمچ ساعت به ینگاه حوصله یب ایدر

 پا به غوغا دلش در دور چندان نه یا خاطره هم باز و

 . کرد

 که بودند نشسته هم کنار یساع پارک در یمکتین یرو

 : گفت نیمع

 ! ؟یداد استعفاتو پس-

 : بود داده جواب زده ذوق ایدر

 ! کنم کار جا دو رسم ینم دانشگاه وجود با گهید! آره-

 : بود گفته و کرده قالب درهم را شیها دست بعد

 . شدم قبول ارشد شه ینم باورم نیمع-

 : بود گفته و زده لبخند نیمع



 دختر بود حقت...  یش یم قبول بودم مطمئن اما-

 .یبود دهیکش زحمت یلیخ! خوب

 : بود کرده یپرداز الیخ ایدر

 رونیب امیم درمان از رمیبگ هم رو دکترام بتونم اگه-

 . دارم دوست شتریب رو سیتدر... 

 : بود گفته نانیاطم با نیمع

 ! یتون یم-

 نشسته کشینزد و دهیکش ایدر سمت به را خودش بعد و

 : بود گفته و

 . نکن باز نگفتم من تا و ببند چشماتو-

 بود کرده نگاه نیمع به سوال با و دهیخند تعجب با ایدر

 : بود کرده تکرار دوباره نیمع که

 ! چشماتو ببند-

 یگرما بعد و بود بسته را شیها چشم لبخند با ایدر

 و کرده احساس دستش مچ یرو را نیمع دست

 : بود کرده دیتاک که بود دهیشن هم را شیصدا

 ! چشماتو ینکن باز-



 عقب نیمع دست یگرما یوقت بعد و زده لبخند ایدر

 چشم دستش، مچ دور یزیچ بودن بسته حس با رفت

 یساعت یچرم بند به نگاهش اول و کرده باز را شیها

 یوقت بعد و بود افتاده شده بسته دستش مچ دور که

 مهربان یها چشم در نگاهش بود کرده بلند را سرش

 دلش لحظه همان. بود شده قالب نیمع لبخند از پر و

 جا آغوشش در را خودش و برود جلو خواست یم

 : بود گفته نیمع و گرفته را خودش یجلو. دهد

 ! یباش داشته دوستش دوارمیام...  تیقبول یکادو-

 و دوخته چشم ساعت کوچک و گرد ی صفحه به ایدر

 : بود داده جواب

 !قشنگه یلیخ-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ستیدو پست#

 و دوخته چشم ساعت کوچک و گرد ی صفحه به ایدر

 : بود داده جواب

 ! قشنگه یلیخ-



 رهیخ باران ستاره نگاه همان با و کرده بلند را سرش

 : بود زده لب نیمع نگاه در

 ! نیمع یمرس-

 یرو او پشت را دستش جواب یجا به اما نیمع

 بار نیاول یبرا او نگاه در رهیخ بعد و گذاشته مکتین

 : بود دهیپرس

 ! ؟یکن فکر یجد خودمون به راجع یخوا یم یک-

 به بود، شده خشک ناگهان دهانش. بود خورده جا ایدر

 : بود گفته و داده فرو را دهانش آب یسخت

 ! ه؟یچ منظورت-

 را ایدر یها انگشت و آورده جلو را دستش نیمع

 : بود گفته و گرفته

 نویا خودتم مطمئنم! ایدر دارم دوست رو تو من-

 ...  یدیفهم

 که طور همان و انداخته نییپا را سرش اریاخت یب ایدر

 الغر یها انگشت که نیمع درشت یها انگشت به

 یصدا بود شده رهیخ بود گرفته یباز به را خودش

 : بود دهیشن هم را نیمع



 یم...  بوده تو خاطر به فقط کردم صبر اگه االن تا-

 یاحساس نیا داشتم دوست...  باشه خوب حالت خواستم

 ! باشه زده جوونه هم تو وجود یتو منه وجود یتو که

 اش شانه یرو بود  یصندل پشت که گرشید دست بعد

 صدا را اسمش انتظار با بعد و فشرده را آن و نشسته

 : بود زده

 ! ایدر-

 بود کرده النه شیگلو در که یوقت یب بغض با ایدر

 دلش ی خواسته یرو سنگ بعد و کرده بلند را سرش

 : بود گفته و گذاشته

 . میخور ینم هم درد به ما کنم یم فکر من-

 درازش و دور خاطرات هپروت از یجالل یصدا با

 لبخند همان با یجالل و کرد نگاهش جیگ. آمد رونیب

 : دیپرس

 تا دم یم مادرم به رو تون شماره اجازه با پس-

 . باشن داشته تماس باهاتون

 دستش از زودتر نکهیا یبرا و داد تکان سر کالفه ایدر

 : داد جواب شود راحت



 رمید...  برم گهید من اجازه با...  ستین یا مساله-

 . شده

 به راست دست از را رنگش یمشک یدست فیک یجالل

 : گفت و داد چپ دست

...  گرفتم رو وقتتون دیببخش! نییبفرما-

 . خدانگهدارتون

 یپشت ابانیخ سمت به و گفت یلب ریز یخداحافظ

 پا بود کرده پارک را نشیماش که ییجا و مارستانیب

 .کرد تند

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و ستیدو پست#

 دور را رنگش یصورت ی حوله و شد خارج حمام از

 زنگ یصدا که نشست یمبل یرو و دیچیپ شیموها

 برداشت را اش یگوش حوصله یب. شد بلند لشیموبا

 خوش جا یگوش ی صفحه یرو ناآشنا یثابت ی شماره

 یب و ناگهان اما ندهد جواب خواست اول. بود کرده

 او مادر دیشا نکهیا به فکر با و افتاد یجالل ادی اریاخت



 الو"  و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ باشد خط پشت

"   دیترد با که دیچیپ گوشش در یزن یصدا که گفت" 

 طور همان زن که داد را جوابش ایدر. گفت"  سالم

 : دیپرس مردد

 ! خانوم؟ ایدر-

 : گفت و کرد جمع را شیپاها ایدر

 ! نییبفرما-

 : داد جواب زن

 . دیسع آقا مادر! هستم یجالل-

 ی ادامه منتظر بعد و کرد یپرس احوال مودبانه ایدر

 کرد مکث یا لحظه او. ماند یجالل خانم یها صحبت

 : گفت بعد و

 معموال وقتا جور نیا...  شده سختم کم هی من راستش-

 . کنن یم صحبت دختر مادر با

 : داد جواب خشک و کرد اخم اریاخت یب ایدر

 ! رفتن خدا رحمت به مادرم-

 : شد هول یکم یجالل خانم



 داره عادت آدم که نهیا منظورم...  کنه رحمتشون خدا-

 . کنه صحبت بزرگتر هی با

 یجالل خانم به یزیت و تند جواب تا دیگز را لبش ایدر

 به خودش دوباره دید که را سکوتش یجالل خانم. ندهد

 : آمد حرف

 ! درسته؟ یکن یم یزندگ تنها شما ایگو-

 که شیها ناخن به و کرد دراز را شیپاها دوباره ایدر

 : داد جواب و ماند رهیخ بود دهیپر الکش رنگ

 تنها شد فوت مادرم که میسالگ هجده از من! بله-

 . کنم یم یزندگ

 : دیپرس یناراض یجالل خانم

 سر جا همون چرا...  یشمال اهل که گفت دیسع آقا-

 یمشکل کردنتون یزندگ تنها با پدرتون! ؟ینرفت کار

 ! نداره؟

 از. کرد باز را شیموها دور ی حوله کالفه ایدر

. بود گرفته گر یجالل خانم دار معنا یها صحبت

 : داد جواب یجد و خشک

 از بودم بچه من یوقت من مادر و پدر!  یجالل خانم-

 تنها شدم قبول دانشگاه یوقت از منم. شدن جدا هم



 خدا. کردم کار هم و خوندم درس هم...  کردم یزندگ

 . نداشتم هم یمشکل چیه شکر رو

 : گفت بعد و کرد سکوت یا لحظه یجالل خانم

 به یزیچ مادرتون و پدر شدن جدا به راجع دیسع آقا--

 . بود نگفته من

 : داد جواب تلخ و تند اریاخت یب ایدر

 . نداشتم االن تا یصحبت چیه شونیا با من چون-

 : داد ادامه یبدجنس با بعد

...  نیریبگ تماس من با شما که خواستن اجازه شونیا-

 . کردم قبول بودنمون همکار معذورات یتو منم

 : دیپرس بعد و کرد مکث یا لحظه یجالل خانم

 ! ؟ طور چه-

 : کرد راحت را یجالل خانم و خودش ایدر

 ! خانم ندارم ازدواج قصد من-

 فکر با ایدر و دیچیپ گوشش در یجالل خانم قیعم نفس

 پسرش ی نکننده قانع انتخاب از را زن الیخ نکهیا

 . زد پوزخند اریاخت یب کرده راحت



 کاناپه یرو جا همان ایدر و شد قطع ارتباط بعد یکم

 شیها پلک پشت. بست را شیها چشم و دیکش دراز

 . بود گرفته جان دور چندان نه یا خاطره

                                                *** 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و ستیدو پست#

 کرد؛ یم تماشا را خودش و بود ستادهیا نهیآ مقابل

 یمشک ساپورت با را رنگ یزرشک یسنت بلند یمانتو

 درشت یها گل که یرنگ کرم یروسر و بود دهیپوش

 هم را بالَش و انداخته شیموها یرو را داشت یزرشک

 . بود کرده رها اش شانه یرو

 میمال شیآرا به ینگاه و داد فرو را دهانش آب

 دستش. انداخت رنگش یزرشک مات رژ و صورتش

 لباسش به عطر یکم و برد عطر ی شهیش سمت به را

 . دیپاش

! است بنفشه کرد فکر. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا

 . بود گرفته تماس بار ده از شیب صبح از



 دیخر یبرا هم با و آمده دنبالش هم شیپ روز سه دو

 قدر آن ایدر وگرنه بودند رفته رونیب یروسر و مانتو

 . کرد ینم کار درست مغزش که داشت اضطراب

 با! بود نیمع. انداخت لشیموبا ی صفحه به ینگاه

 که کرد سالم و فشرد را رنگ سبز کونیآ عجله

 : دیچیپ گوشش در نیمع شاد یصدا

 ! طوره؟ چه حالت! خانما خانم سالم-

 : کرد بغض اریاخت یب ایدر

 ! نیمع کنم یم سکته دلشوره از دارم-

 : دیچیپ گوشش در نیمع متعجب یصدا

 کن باور! ؟یچ یبرا دلشوره آخه خوب دختر! ایدر-

 ...  ستین یوحشتناک آدم اصال من مامان

 به شروع کند عوض را شیهوا و حال نکهیا یبرا بعد

 : کرد طنتیش

 بد مامانش شهیم مگه یماه و ییآقا نیا به پسر آخه-

 ! باشه؟

 یها یشوخ با که بود آن از تر مضطرب اما ایدر

 جواب آلود بغض طور همان. شود خوب حالش نیمع

 : داد



 ! ؟یگفت مامانت به زویچ همه یگفت! نیمع-

 : داد را جوابش نرم نیمع

 نهیا تو به راجع زیچ همه! من زیعز گفتم زویچ همه-

 پس از ییتنها به که یهست یقو خانم دختر هی تو که

 هم حاضر حال در و یکن یم کار ،یایبرم تیزندگ

 ! یادیز منم سر از ،یهست یپرستار یدکترا یدانشجو

 : کرد زمزمه و گرفت دندان ریز را لرزانش لب ایدر

 ! ترسم یم-

 !  دلم؟ زیعز یچ از-

 مینس مثل بود کرده خرجش نیمع که"  یدلم زیعز" 

 یب و نشست سوزانش و دهید تف جان بر یمیمال

 یباق خودش قدرت به اما اضطرابش. زد لبخند اریاخت

 : داد جواب صادقانه. بود

 ! ادین خوشش ازم مامانت نکهیا از-

 : داد را جوابش محکم نیمع

 ... ندارم شک شه،یم عاشقت من مثل مامانم-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 سه و ستیدو پست#

 : داد را جوابش محکم نیمع

 ...  ندارم شک شهیم عاشقت من مثل مامانم-

 : کرد یپافشار ایدر

 ! ؟یچ ومدین خوشش اگه...  اگه-

 : داد را جوابش مکث بدون نیمع

 . مطمئنم ادیم خوشش-

 : کرد اصرار هم باز ایدر

 ! ن؟یمع یکن یم کار یچ! کرد؟ مخالفت اگه-

 اماها و اگه نیا خاطر به تمام سال سه! خوب دختر-

 نشده ثابت بهت هنوزم! منو هم یکرد تیاذ خودتو هم

 ! دم؟ ینم دست از رو تو یمتیق چیه به من که

 : کرد بغض دوباره ایدر

 رابطه به روزم هی یحت نباشه یراض مامانت اگه-

 یا خانواده وارد ندارم دوست! نیمع دم ینم ادامه مون

 ! خوان ینم منو که بشم

 : شد یعصب بار نیا نیمع



...  یش یم نفر هی عروس فقط تو! ایدر نگو مزخرف-

 خانوادمم و خوامت یم ایدن ی همه قد خودم! منم اونم

 .شن یم عاشقت

 ایدر. زد شیصدا نیمع و دیگز دندان به را لبش ایدر

 بعد و داد جواب و داد فرو را دهانش آب یسخت به

 : دیپرس نیمع

 ! ؟یدار اعتماد که من به-

 به بود بسته را نفسش راه که یریگلوگ بغض انیم

 : دیپرس نرم نیمع بعد و کرد دایپ را شیصدا یسخت

 ! دنبالت؟ امیب یخوا یم-

 : گفت دوباره نیمع و کرد مخالفت فورا ایدر

 نینیبب گرویهمد رونیب بار نیاول که بود من شنهادیپ-

 وگرنه...  یباش تر راحت یجور نیا تو دیشا گفتم... 

 ! ات خونه ادیب داشت دوست مامان

 فورا. گرفت را دادنش جواب یجلو در زنگ یصدا

 : گفت

 . برم من...  اومد آژانس کنم فکر-

 : دیپرس نیمع

 ! ؟یر ینم خودت نیماش با چرا-



 یم بر تخت یرو از را فشیک که طور همان ایدر

 : داد جواب داشت

 تونم ینم حال نیا با...  کنم یم سکته دارم من-

 . کنم یرانندگ

 : دیخند نیمع بار نیا

 برو! ؟یمضطرب قدر نیا چرا آخه! من برم قربونت-

 . باش خودت مواظب! من ریعز

. شد خارج خانه از و کرد یخداحافظ جان یب ایدر

 پرداخت را هیکرا لرزان یدست با بعد ساعت مین حدود

  هتل کیش ینما به ینگاه و شد ادهیپ نیماش از و کرد

 یاول داشت امیپ دو. شد بلند لشیموبا ی برهیو. انداخت

 : بود بنفشه از

 خوب زیچ همه مطمئنم...  نباش نگران جونم ایدر-

 ! ره یم شیپ

 و زد لبخند اش خواهرانه یها ینگران به اریاخت یب

 : کرد باز بود نیمع از که را یبعد امکیپ

 تو به یک! یشد یمیقد یها قصه یزادهایپر هیشب-

 ! خوب؟ دختر آخه یبش خوشگل قدر نیا گفته



 اریاخت یب ختیر فرو اش نهیس در و دیلرز ایدر قلب

 زنگ یصدا. کرد یبررس را ابانیخ نگاهش با

 گوشش به را یگوش! بود نیمع. شد بلند لشیموبا

 جزم را عزمش که یی مردانه و بم یصدا و چسباند

 رییتغ اش یزندگ در دوست از را عنوانش تا بود کرده

 : دیچیپ گوشش در دهد

 ! خوب دختر سرتم پشت-

 سمت آن که دید را نیمع و برگشت عقب به ایدر

 را دستش دید که را او. داده هیتک نشیماش به ابانیخ

 عجله با بعد و زد لبخند اریاخت یب ایدر. کرد بلند

 : دیپرس

 ! ده؟یرس وقته یلیخ مامانت-

 . شد ادهیپ نیماش از االن نیهم! نه-

 : گفت هول ایدر

 . برم گهید من پس-

 یب بعد و زد شیصدا نیمع که کند یخداحافظ خواست

 : گفت مکث

 ! خانم خوشگل دارم دوستت-

 : داد ادامه نیمع و زد لبخند ایدر



 به ندارم دوست! رونیب زینر رو بافتت یموها گهید-

 دلم نمیب یم وقت هر من! نهیبب موهاتو یکس خودم جز

 خودم و پاهام یرو بشونمت...  کنم بغلت خواد یم

 ... ببافم دوباره و کنم بازشون برات

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و ستیدو پست#

 هتل سمت به و برگرداند را شیرو زده خجالت ایدر

 و کرد قطع را نیمع حرف ناز و شرم با و ستادیا

 : گفت

 ! لیوک یآقا نرو تند-

 : گفت محکم و دیخند نیمع

 قدر نیا عمرم تو! ایدر رفتم یپشت الک یادیز! تند؟-

 نداده خرج به یصبور کردم، صبر سال چند نیا که

 . بودم

 وجودش تمام گردباد مثل که یاضطراب وجود با ایدر

 با و زد لبخند اریاخت یب هم باز اما بود کرده احاطه را

 : گفت اش یذات ی دخترانه ناز



 ! ؟یمونیپش-

 از ییها رگه که ییصدا با و گفت"  نه"  قاطع نیمع

 : گفت بود پنهان آن در طنتیش

 . کنم یم هیتسو جا هی باهات رو همه وقتش به اما-

 : گفت و دیگز لب زده شرم و شد داغ ایدر

 . خداحافظ فعال-

 : دیچیپ ملتهبش و داغ گوش در نیمع خندان یصدا

 ! من عشق سالمت به-

 رنگش یمشک کوچک یدست فیک در را لشیموبا

 . کرد تند پا هتل سمت به بعد و انداخت

 سر پشت دیرس یم یورود در به که را ییها پله

 وارد ایدر و کرد باز احترام با را در دربان. گذاشت

 اول ی طبقه شاپ یکاف در مادرش بود گفته نیمع. شد

 کمکش به مرتب فرم لباس با یمرد. است منتظرش

 سمت به کوبان یقلب با ایدر. کرد اش ییراهنما و آمد

 . رفت شاپ یکاف

 را نیمع مادر! یخال ها یصندل اکثر و بود هفته وسط

 یصندل یرو شناخت؛ شیها عکس یرو از زود یلیخ



 را ابانیخ و زده اش چانه ریز را دستش و بود نشسته

 . کرد یم تماشا

 شیموها و بود کرده سرش رنگ یریش ساتن یروسر

 نگاه ینیسنگ. بود یفندق بار نیا شیها عکس برخالف

 یب ایدر برگرداند را سرش کرد احساس که را ایدر

 مادر خانم، ژاله. زد یکمرنگ و جان یب لبخند اریاخت

 یرو از لبخند با و شناخت را او بالفاصله هم نیمع

 .شد بلند اش یصندل

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و ستیدو پست#

. برداشت یشتریب سرعت با بار نیا را شیها قدم ایدر

 در کف یها سنگ یرو کفشش ی پاشنه یصدا

 گفت یم راهیب و بد بنفشه به دل در و دیچیپ یم گوشش

 . بود کرده ها کفش نیا دیخر به اصرار که

 ژاله و گفت سالم. بود نیمع مادر مقابل بعد یا لحظه

 لبخند ایدر. کرد دراز سمتش به را دستش لبخند با هم



 بود زده خی اضطراب از که را دستش و زد ینیشرمگ

 . گذاشت ژاله گرم دست در

 یبرا را سرش بعد و داد دستش به یکم فشار ژاله

 و نیریش عطر یبو آورد، جلو ایدر صورت دنیبوس

 یبو هیشب بود یزیچ. دیچیپ ایدر ینیب در مشیمال

 آغوش از یوقت آگاه ناخود و اریاخت یب ایدر و! لیوان

 . کرد یم آرامش احساس یکم آمد رونیب نیمع مادر

 رز از پر داخلش که را یرنگ دیسف کوچک باکس ژاله

 که یلبخند با و گرفت سمتش به بود نرگس و دیسف

 یم شینما به را مرتبش و دیسف یها دندان فیرد

 : گفت گذاشت

 ! یدار دوست نرگس بود گفته نیمع-

 باکس و کرد دراز دست و زد لبخند زده خجالت ایدر

 : گفت و گرفت را گل

 . فیشر خانم نیدیکش زحمت چرا-

 به نشست یم یصندل یرو خودش که طور همان ژاله

 : گفت حال همان در و ندیبنش تا کرد اشاره هم ایدر

 ...  نداره قابلتو! دخترم؟ یزحمت چه-



 یوقت و دیدرخش و شد روشن ایدر قلب در یا ستاره

 از یکم که کرد احساس نشست یم یصندل یرو

 شیپ ژاله ی اشاره با. است شده کم عضالتش انقباض

 : دیپرس ایدر به رو ژاله. آمد جلو خدمت

 ! رم؟یعز یدار لیم یچ-

 : گفت و کرد جا به جا شیپا یرو را فشیک ایدر

 نیدار دوست خودتون که یزیچ هر! کنه ینم یفرق-

 . فیشر خانم

 بعد و داد یچا و کیک سفارش گارسون به رو ژاله

 و زد لبخند ایدر به دوباره شد دور خدمت شیپ یوقت

 : گفت

 یزن یم صدا رو میلیفام یوقت...  است ژاله اسمم-

 . کنم یم یبگیغر احساس

 : گفت و زد لبخند نیشرمگ ایدر

 ! خانم ژاله چشم-

 : گفت و کرد گره درهم زیم یرو را شیها دست ژاله

 ...  نمتیبب دارم دوست که وقته یلیخ من! زمیعز خب-

 : گفت و انداخت نییپا را سرش ایدر



 . بوده من از یسعادت کم...  نیدار لطف-

 : دیپرس دوباره ژاله

 یباش موفق که.. انشاا! ییدکترا یدانشجو گفته نیمع-

 و کردم ازدواج زود خب اما...  خوندم ییماما منم... 

 رو کردن کار فرصت که شد نیا...  شدم دار بچه بعدم

 که ییها خانم و دخترها یبرا شهیهم اما...  نکردم دایپ

 ! قائلم یا ژهیو احترام کنن یم کار

 نشسته شیرو روبه که یزن. دیکش یقیعم نفس ایدر

 و خوب داشت بود، تصورش در چه آن از شیب بود

 نکند که دیترس یا لحظه یبرا. کرد یم رفتار مهربان

. باشد نگفته یزیچ اش یزندگ طیشرا به راجع نیمع

 حالت خوش و خورده هاشور یابروها از را نگاهش

 یزرشک یها ناخن به که طور همان و برداشت ژاله

 : گفت آهسته بود مانده رهیخ خودش رنگ

 آدم که کنه یم جابیا طیشرا اوقات یگاه البته خب-

 چاره مادرم فوت از بعد من! باشه تر محکم و تر یقو

 تالش و ستمیبا خودم یپا یرو نکهیا جز نداشتم یا

 . کنم

 پشت که ییروزها یادآوری با کوتاه، یا لحظه یبرا

 و آمد جلو ژاله دست که کرد بغض بود گذاشته سر



 چشم کرد بلند را سرش ایدر. گرفت قرار دستش یرو

 فشار دستش به ژاله. بود شده شفاف نیمع مادر یها

 : گفت و آورد یکم

 ییها آدم من اما زمیعز کنه رحمت رو مادرت خدا-

...  دراومدن پا از سخت طیشرا یتو که شناسم یم رو

 رو تیزندگ سخت طیشرا که یهست یمحکم دختر تو

 ! یکرد پرتاب یسکو خودت یبرا

 لرزان یکم که ییصدا با و داد قورت را بغضش ایدر

 : زد لب آهسته بود شده

 ! نیدار لطف شما-

 ایدر دست یرو از را دستش ژاله آمد که گارسون

 . داد هیتک خودش یصندل یپشت به و برداشت

 : گفت بعد و گذاشت زیم یرو را سفارشاتشان گارسون

  ست؟ین یا گهید امر-

 سر از و کرد یکوتاه میتعظ مرد و کرد تشکر ژاله

 داخل اول و برداشت را یقور ژاله. شد دور زشانیم

 ژاله و کرد تشکر ایدر. کرد یچا از پر را ایدر فنجان

 : گفت کرد یم پر را خودش فنجان که طور همان

 !ندم سفارش قهوه که کرد سفارش بهم نیمع-



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و ستیدو پست#

 دقت و لبخند با و کرد بلند را سرش شد تمام که حرفش

 خجالت و گرفت گر اریاخت یب ایدر و کرد شیتماشا

 یها گونه و یپاچگ دست دنید با ژاله لبخند. دیکش

 : گفت و گرفت عمق ایدر رنگ یگل

 دوستش برادر با هم مانا! دوستم هام بچه با من-

 من به رو زیچ همه هم اول همون از و کرد ازدواج

! دخترامه از تر دار تو کم هی پسره چون نیمع...  گفت

 رییتغ متوجه من که شه ینم باعث نیا خب اما

 منظور و یش یم مادر خودت.. انشاا! نباشم اتشیروح

 از بهم و ادیب خودش تا کردم صبر! یفهم یم رو من

 کردم یسع شهیهم من...  افتاد اتفاق نیا خب و بگه تو

 واقعا هم حاال و بذارم احترام هام بچه انتخاب به

! احترامه قابل واقعا نیمع انتخاب نمیب یم که خوشحالم

 . فتهیم دهن از بشه سرد...  زمیعز بخور رو تیچا

 لبش به و برداشت را شیچا فنجان لرزان یدست با ایدر

 و شد برطرف شیگلو یخشک از یکم. کرد کینزد



 و درس از یکم او شدن تر راحت یبرا ژاله بار نیا

 .دیپرس کارش

 با ژاله شوند جدا هم از خواستند یم یوقت بعد یساعت

 شیها لب یرو اول ی لحظه از که ییبایز لبخند همان

 : دیپرس بود بسته نقش

 شماره...  یدار خاله هی فقط یگفت! خانم خوشگل خب-

 باهاشون من تا بده نیمع به ای من به رو ات خاله ی

 . شهیم تموم داره گهید منم پسر صبر که کنم صحبت

 چیه. دیگز لب اریاخت یب یپور خاله یادآوری با ایدر

 ینامزد خبر دنیشن با ها بعد نیمع مادر نداشت دوست

 زاریب دروغ از. شود ریغافلگ یپور خاله پسر و او

 بر شود یم شروع یارتباط اگر خواست یم دلش بود

 نیمع مادر که یوقت از حس نیا و باشد صداقت ی هیپا

 کرده رفتار یجور ژاله بود شده هم شتریب بود دهید را

 کرد یم احساس آگاه خود نا و اریاخت یب که بود

 ایدر. است قائل یخاص احترام شیبرا و دارد دوستش

 را رنگش یمشک کوچک فیک ی دسته اریاخت یب

 : گفت و فشرد تر محکم

 کنم پنهان رو یزیچ ندارم دوست اصال من! راستش-

 ...  بگم یدروغ نکرده ییخدا ای



 نفس. است شده ریسراز کمرش از عرق کرد یم حس

 چشمان یجا به که یحال در بار نیا و دیکش یقیعم

 : داد ادامه بود شده رهیخ شیها کفش نوک به ژاله

 شما به یزیچ ام خاله پسر به راجع نیمع دونم ینم-

 ...  اما نه ای گفته

 و فشرد و گرفت را شیبازو و آمد شیپ ژاله دست

 کرد بلند را سرش ایدر. گرفت را زدنش حرف یجلو

 چشم در رهیخ ژاله. شد رهیخ زن براق یها چشم به و

 : گفت شیها

 گذشته...  گفته برام نیمع...  زمیعز نکن تیاذ خودتو-

 روزید به رو کس چیه یبرا یزندگ راه! گذشته ها

 ! ستین و نبوده

 احساس زد لبخند و دیکش یقیعم نفس اریاخت یب ایدر

 برداشته شیها شانه یرو از را نیسنگ یبار کرد یم

 . اند

 ژاله شوند جدا هم از خواستند یم یوقت ابانیخ داخل

 یبو. دیبوس را صورتش و گرفت آغوشش در دوباره

 نیمع مادر آغوش از یوقت و دیچیپ ایدر ینیب در لیوان

 نیمع که کرد فکر ژاله یها چشم دنید با آمد رونیب

 !است یاحساسات قدر نیا مادرش بود نگفته



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و ستیدو پست#

رها  نوشت هم را گزارشش و داد انجام را دکتر یاُرد 

 و داد لیتحو کارش شب همکار به را شیها ضیمر و

 ستگاهیا سمت به ساعت یها عقربه به ینگاه با بعد

 خانم فت،یش مسئول به یدینباش خسته. رفت یپرستار

 حرکت کن رخت سمت به خواست و گفت زاده بیحب

 و برگشت ایدر زد؛ شیصدا زاده بیحب خانم که کند

 : گفت زاده بیحب خانم. کرد نگاهش منتظر

 به(  دهیپر رنگ)  pale یلیخ! جان؟ یمحمد یخوب-

 ! رم؟یبگ رو فشارت ینیبش یخوا یم! یرس یم نظر

 : گفت و زد لبخند باالجبار ایدر

 استراحت...  ام خسته مقدار هی! زاده بیحب خانم خوبم-

 ! شمیم خوب کنم

 : کرد اصرار زاده بیحب خانم

(  غش)  Faint... زمیعز برو بعد بخور یزیچ هی-

 ! ینکن



 سمت به و کرد یخداحافظ بعد و گفت چشم ایدر

 دستش از را التکسش یها دستکش. رفت رختکن

 دیکل بعد و انداخت آشغال سطل داخل و آورد رونیب

 و کرد باز را کمد در آورد رونیب بشیج از را کمدش

 کردن باز سرگرم و آورد رونیب را شلوارش و مانتو

 . شد روپوشش یها دکمه

 ماه، آذر باد. بود شده خارج مارستانیب از بعد یکم

 به را صورتش و داشت را زییپا از یشتریب سوز

 و کرد جا جابه اش شانه یرو را فشیک. انداخت گزگز

 که کرد حرکت مارستانیب یپشت ابانیخ سمت به

 . ستدیبا تا کرد وادارش ییصدا

 ! یمحمد خانم-

 اگر و نداشت را اش حوصله. دید را یجالل و برگشت

 نشیماش سمت به و کرد یم را پشتش نبود یادب یب

 یم اش خانه به را خودش راست کی و رفت یم

 شد مجبور اما کرد یم درد یبدجور سرش! رساند

 او به را خودش بلند ییها گام با یجالل تا کند صبر

 : گفت و زد لبخند یجالل. برساند

 . دینباش خسته-

 : گفت یجالل و کرد تشکر لبخند بدون ایدر



 ! کنم صحبت باهاتون خواستم یم راستش-

 : گفت و کرد حرکت و افتاد راه ایدر

 برم زودتر دیبا و ام خسته یلیخ امروز من اما دیببخش-

 ! خونه

 : گفت و شد روانه دنبالش به یجالل

 ...  کنم یم یعذرخواه ازتون مادرم رفتار بابت-

 : داد جواب یسرد به کند نگاهش نکهیا بدون ایدر

 ! ستین الزم یعذرخواه-

 : گفت زده شتاب یجالل

 که نهیا تیواقع خب و هیسنت زن هی من مادر راستش-

 ... 

 : دیبر را حرفش ایدر

 گفتم رو خودم نظر مادرتون به من! یجالل یآقا-

 ! شم ینم متوجه رو شما یها حرف لیدل االن...

 نشیماش چییسو یوقت ایدر و ابانیخ سر به بودند دهیرس

 که یبلند قد مرد دنید با آورد رونیب بشیج از را

 وریپول با و پوشانده روزه چند یشیر ته را صورتش

 اریاخت یب بود داده هیتک نشیماش به رنگ کرم بافت



. بود شیها چشم یرو نیمع دلخور نگاه. دیلرز قلبش

 کرد یسع و کرد قطع را شان یچشم ارتباط ایدر

 .  کند متمرکز یجالل جمالت یرو را ذهنش

 باره کی طور نیا کنم یم خواهش! یمحمد خانم-

 من نیشد ناراحت مادرم رفتار از اگر! نیند رد جواب

 اجازه کنم یم خواهش...  خوام یم معذرت ازتون

 ... میباش داشته مراوده شتریب هم با مقدار هی نیبد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و ستیدو پست#

 یم کینزد ها آن به دارد نیمع که بود متوجه ایدر

 عرق یها دانه شیرو که یشانیپ با اما یجالل. شود

 یم نظر به مضطرب و زده جانیه قدر آن بود، نشسته

 !نبود نیمع متوجه که دیرس

 نیمع میمال و تلخ عطر یبو که دیلرز یم ایدر یپاها

 و هوش تمام اما بود یجالل به نگاهش. شد کشینزد

 از بعد که بود یمرد میمال عطر یبو شیپ حواسش

 در رفتن تا او، به دنیرس تا کرد یم فکر ژاله، دنید



 یبرا کردن خرج یزنانگ تا اش، مردانه آغوش

 کی قدر به فقط اش، مردانه ی دلبرانه یها تیحما

 اما حاال! دارد فاصله عاقد به گفتن بله و عقد ی سفره

 حاال. گذشت یم کینزد یروزها آن از ها قرن انگار

! بود شده ممنوعه سرخ بیس شیبرا نیمع عشق گرید

 دیتبع نیزم به و خورده را حوا سرخ بیس بیفر آدم

 یکاف! بود شده برعکس قصه انگار بار نیا! بود شده

 وجودش پود و تار با که یعشق به دنیرس یهوا به بود

 تا داشت یبرم گام نیمع سمت به بود شده نیعج

 ! برود غمای به شیایدن یپوشال چند هر آرامش

 یطوفان انیم را یجالل آخر ی جمله یا لحظه یبرا

 : دیشن بود شده پا به وجودش در که

 کردم دایپ عالقه شما به هاست مدت من! یمحمد خانم-

 و من از رو ییآشنا فرصت کنم یم خواهش... 

 ! نیرینگ خودتون

 به یجالل ی جمله که بود دهیرس کنارش قایدق نیمع

 . دیشن را نیمع یصدا. دیرس انیپا

 ! زمیعز ینباش خسته-

 سمت به را سرش. شد نیمع متوجه تازه انگار یجالل

 او به خورده گره درهم ییابروها با و برگرداند نیمع



 بود رهیخ یجالل به که طور همان هم نیمع. کرد نگاه

 : دیپرس

 ! زم؟یعز یکن ینم یمعرف-

 سقوط احساس ن،یمع یها گفتن زمیعز بار ریز ایدر

 : گفت و کرد باز دهان زحمت به. کرد یم

 ! هستن همکارم یجالل یآقا-

 که بود یجوان مرد یمعرف منتظر ایدر به رهیخ یجالل

 انداخته اش عاشقانه اعترافات وسط را خودش ناغافل

 با بعد و داد فرو را شیگلو آب زحمت به ایدر. بود

 :زد لب بود بهیغر هم خودش گوش به که ییصدا

 ...  فیشر یآقا-

 به که نیمع صورت تا را دلخورش نگاه و کرد مکث

 منتظر یجالل خود از شتریب و بود رهیخ شیها چشم

 ها واژه ی ادامه و داد امتداد بود ایدر ی جمله ی ادامه

 اش خورده ترک یها لب انیم از متزلزل و لرزان

 : شد خارج

 ! هستند من ی عمه پسر-

 ها سال قدر به یوزن! داشت یبیعج وزن اش جمله

 بیعج وزن بار ریز ایدر و کردن پنهان را قتیحق



 زبان از شیتجر دانیم یحوال ی ا کافه در که یقتیحق

 .کرد یم شدن یمتالش احساس بود دهیشن نیمع خود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و ستیدو پست#

 که دینفهم بود شده پا به وجودش در که یآشوب انیم

 او و رفت و کرد یخداحافظ عجوالنه طور چه یجالل

! بود پدرش خواهر که یا ژاله! ژاله پسر! نیومع ماند

 و او که یپدر...  نداشت خاطر به چیه او از که یپدر

 رفته اش یمیقد عشق دنبال به و کرده رها را مادرش

 . بود

 گفت یم که یقتیحق! کند هضم را قتیحق توانست ینم

 او با یعروس دیسف لباس دنیپوش یایرو تا که یمرد

 رفتنش، با که است یمرد خواهر پسر شده، همگام

 رها پدر نبود آور درد و میعظ خال با را او یعمر

 . است کرده

 دخترش تا شده باعث خودش، دل خاطر به که یمرد

 بود، صادقش گواه نهیآ که یمالحت و ییبایز ی همه با



 یسخت به که یاجتماع تیشخص و التیتحص وجود با

 که نیمع فقط نه با مواجهه در هم باز اما ساخته، را آن

 قتیحق که! کند نفس به اعتماد کمبود احساس یمرد هر

 بوده چشمش خار یجور شهیهم پدر از یخبر یب تلخ

 ییتوانا خودش، دیبا که طور آن نتواند شده باعث که

 ییوفا یب و عماد که! ندیبب را شیها ییبایز و شیها

 !  نه را پدرش کار اما دیبخش هم را اش

 یم بنفشه! بود بهار و بنفشه یزندگ کوه نیحس عمو

 چشم در رهیخ نیحس عمو شهاب، با عقدش شب گفت

 : بود گفته شهاب

 داره جا چشمام تخم یرو! منه یزندگ گل دختر نیا-

 . باش مواظبش...  بره انگشتش به خار نذاشتم... 

 بغض پدرش لیبد یب عشق از خودش و گفت بنفشه

 کرد فکر بنفشه. شد یاشک شیها چشم هم ایدر و کرد

 طور نیا اما شده یحساسات او خاطر به هم ایدر که

 امن یگاه هیتک یمعنا یدختر هر یبرا اگر پدر! نبود

 باز سر یزخم حکم او یبرا اما داشت را محکم و

 همان حکم پدرش ینامرد یادآوری که یزخم! داشت

 . داشت را نمک

 : دیشن آلودش درد اوهام انیم را نیمع یصدا



 ! ا؟یدر یخوب-

 جوان مرد ی خسته ی چهره به و کرد بلند را سرش

 یمشک یآشنا و مهربان یها چشم به. شد رهیخ مقابلش

 تر نییپا! نبود مرتب شهیهم مثل که ییموها به! رنگش

 بوسه یگرما یادآوری با و دیرس شیها لب به و آمد

 ! کرد بغض بود نشانده اش یشانیپ یرو یروز که یا

 حاج منت بار ریز یعمر را او رفتنش با شاهرخ

 رهیخ نیمع یها چشم به دوباره...  کرد رها لیاسماع

 دست از حسرت در دیبا قلبش هم را ابد تا حاال از! شد

 نیا! سوخت یم داشت دوستش عاشقانه که یمرد دادن

 به خود با را پدر نام فقط که بود یمرد آخر ریت هم

 . دیکش یم دکی

 به خواست و برداشت نیمع یها چشم از را نگاهش

 شیبازو دور نیمع دست که کند حرکت نشیماش سمت

 کند نگاهش نکهیا بدون و دیکش یقیعم نفس ایدر. دیچیپ

 : گفت

 . ام خسته! برم بذار-

 : دیپرس خسته نیمع

 ! ؟یکن تمومش یخوا ینم-



. دیلرز شیصدا و انداخت سنگ شیگلو راه سر بغض

 : گفت و برگشت عقب به حرص با

 و بکشه عقب دیبا که یاون! کنم؟ تمومش رو یچ-

 رو مسخره یباز نیا کن تموم! ییتو کنه تمومش

 ! نیمع

 یموها در پنجه کالفه. کرد رها را دستش نیمع

 : گفت و دیکش شانشیپر

 فرصت همکارت نیا مثل یکی با که بکشم عقب-

 اد؟یب جلو عماد تا بکشم عقب! نه ای ؟یکن دایپ ییآشنا

 !؟یخوا یم نویا تو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ده و ستیدو پست#

 بد ی جمله سر بر را اش غصه و حرص تمام ایدر

 : گفت و کرد یخال شد خارج زبانش از که یا جنسانه

 یبکن دیبا تو که یکار...  مربوطه خودم به اش هیبق-

 ...  یکن تمومش رو یباز نیا که نهیا



 یرو یرگ. رساند صفر به را شان فاصله نیمع

. بود شده منقبض فکش و شده برجسته اش یشانیپ

 : گفت حرص با و دهیجو دهیجو

 رو احساسم اسم که یانصاف یب! ایدر یانصاف یب-

 ...  یگذاشت یباز

 : برداشت ترک بغض از شیصدا و دیبرچ لب ایدر

 به رو زیچ همه تر قبل یلیخ دیبا! نیمع یداد میباز-

 حرف از یزخم من که یروز همون...  یگفت یم من

 هی تو و گفتم بهت رو میزندگ تمام لیاسماع حاج یها

 تموم من حق در رو ینامرد که یمرد که یدیفهم دفعه

 ییدا شغل قایدق شغلش...  توئه ییدا اسم هم قایدق کرده

 هست هم دومش زن...  قضا از که زنش اسم و توئه

 درست هم باز ییدا زن نیا و توئه ییدا زن اسم هم

 مادر یعمو دختر گفتم برات من که یا قصه مثل

 ! یکرد سکوت سال چند چرا! ن؟یمع ینگفت چرا! توئه

 در هق هق انیم نتوانست و شد اشک یایدر صورتش

 . برساند انیپا به را تلخش جمالت آلودش

. برد نشیماش سمت به را او و گرفت را دستش نیمع

 در دیکش رونیب ایدر دست انیم از را نشیماش چییسو

 ایدر. کرد تیهدا نیماش داخل به را ایدر و کرد باز را



 پشت خودش و شد سوار شنو حرف یا بچه مثل

 ایدر یا دنده نیماش با یرانندگ تمرکز. نشست فرمان

 را نیماش بار دو جا در, کار یابتدا همان و نداشت را

 گاز یرو را شیپا و افتاد راه باالخره اما کرد خاموش

 یرو را شیها دست ایدر. کرد حرکت و گذاشت

 یم هق هق و ختیر یم اشک و گذاشته صورتش

 بود گرفته شیپ در نیمع که یریمس به حواسش و کرد

 دستش هم ایدر شد متوقف نیماش باالخره یوقت. نبود

 ابانیخ به ینگاه و برداشت صورتش یرو از را

. انداخت داشتند قرار آن در که یکور و سوت و یفرع

 به که نیمع سمت به آلود اخم و کرد صاف را شیصدا

 :گفت و برگشت کرد یم نگاهش و داده هیتک شهیش

 ! نجا؟یا یاومد یچ یبرا! خونه برسون منو-

 : گفت و داد هیتک فرمان به را دستش کی نیمع

 و بد! یبزن داد...  یکن دعوا باهام که نجایا آوردمت-

 !یکن یخال خودتو و یبگ راهیب

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 ازدهی و ستیدو مرجان#

 و بد! یبزن داد...  یکن دعوا باهام که نجایا آوردمت-

 ! یکن یخال خودتو و یبگ راهیب

 : گفت و زد یتلخ پوزخند ایدر

 شم ینم یخال وقت چیه گهید که شدم پر یجور هی-

 ...  نیمع یکرد بد احساسم و من با... 

 را نگاهش و دیگز دندان به را لبش و دیلرز شیصدا

 : زد شیصدا نیمع. دوخت کیتار ی گوچه به

 ! ایدر-

 نیمع. ماند رهیخ کوچه به طور همان و برنگشت ایدر

 : گفت و دیکش یقیعم آه

! منو؟ هم یکن یم تیاذ خودتو هم چرا! خوب دختر-

 ینم موقع اون من که یکن قبول یخوا ینم چرا

...  داشتم دوستت من ایدر! بزنم؟ یحرف بهت تونستم

! یگ یم راست تو! آره...  بدم دستت از خواستم ینم

 داروید که یپدر یبفهم دونستم یم! بودم خودخواه

 هی تو, یسپرد خدا و امتیق به رو باهاش حساب هیتسو

! یکن ینم نگاه هم رو سرت پشت و یر یم منه یقدم

 ...  تا کنم سکوت بودم مجبور ایدر



 یم رد کوچه وسط از که یا گربه از را نگاهش ایدر

 : آمد نیمع ی جمله انیم یعصب و برداشت شد

 احساس تو...  بشم وابسته بهت من تا یکرد سکوت-

 ینگفت یچیه بهم اما...  یدونست یم شاهرخ به رو من

 یکرد یباز باهام ببندم دل بهت وجودم تمام با تا

 تو اما بودم دست هی تو با من...  یکرد یباز بد! نیمع

 ... 

 نیمع. کرد سیخ را صورتش و شد البیس اشک

 : گفت و دیکش شیرو و سر به یدست کالفه

 همون به! ایدر نکن هیگر یجور نیا خدا رو تو-

 با من خودت زیعز جون به...  یپرست یم که ییخدا

...  بود قتیحق نگفتن فقط من گناه...  نکردم یباز تو

 تو بدونم نکهیا بدون شدم تو عاشق که بود نیا من گناه

 . یهست مییدا دختر

 : گفت و کرد دایپ را شیصدا زحمت به ایدر

 یداد یم دونیم دلت به دینبا! یکرد یم سکوت دینبا-

 ... 

 : دیکوب فرمان یرو را دستش یعصب نیمع



 پا یخوا یم چرا! بذارم؟ دلم یرو پا دیبا چرا! چرا؟-

 ! ؟یبذار دلت یرو

 ییصدا و متشنج یاعصاب با و دیبار دوباره ایدر

 :داد جواب لرزان

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دوازده و ستیدو پست#

...  محاله بودنمون هم کنار چون...  شه ینم چون-

 ییدا که بشم یا خانواده وارد تونم ینم من چون

 سال هشت و ستیب که هینامرد پدر همون شوهرم،

 اومد و کرد ول نیزم کهیت هی با مادرم با رو من شیپ

 زن از که نگفت اش خانواده به یحت و دلش دنبال

 تمیظرف من...  داره دختر هی داده طالقش که یعقد

 از داشتم اگه که! ندارم دیجد زخم طاقت! نیمع لهیتکم

 یتو قدر نیا تو ی خانواده با شدن رو به رو ترس

 ینم فردا و امروز و زدم ینم جا در مون رابطه

 ...  یکرد بد یلیخ! نیمع من با یکرد بد کردم،



 یم بغض و غصه از اش نهیس و بود آورده کم نفس

 قرار سرش پشت و آمد شیپ نیمع دست که سوخت

 سرش که آمد خود به یوقت بعد یا لحظه و گرفت

 یب یها تپش و بود نشسته نیمع ی نهیس یرو ییجا

 پشت نیمع دست. دیشن یم گوشش ریز را قلبش امان

 ایدر و فشرد یم اش نهیس به را او و بود نشسته سرش

 خواست یم دلش نه و داشت برخاستن توان و جان نه

 که یا مردانه و پهن ی نهیس یرو از را سرش که

 یم گرم را جانش بخشش آرامش و میمال عطر یبو

 یعاشق و خسته دخترک قلبش اعماق در. بردارد کرد

 غیدر من از را آغوش نیآخر نیا که کرد یم یزار

 ! نکن

 خفه ایدر هق هق تا ماندند یباق حالت همان به قدر آن

 ریز را نیمع ی غصه از شده بم یصدا بعد و شد

 : دیشن گوشش

 ! ایدر-

 بزنند یحرف چیه نداشت دوست. نداد را جوابش ایدر

 همان در را زمان و داشت قدرت خواست یم دلش

 نبود جوابش منتظر نیمع. کرد یم متوقف لحظه

 : داد ادامه خودش



 افتاده خوراک و خواب از مامان! ایدر رینگ سخت-

 وسط نیا که یاون!  ... کرده کار چه ییدا دهیفهم یوقت

 کرده که یکار از ادیب شرمش و بکشه خجالت دیبا

 کار خاطر به! ؟یکن یم فرار چرا تو! تو نه هیدائ

 ! ؟یکن یم هیتنب منو و خودتو چرا پدرت

! کانادا رهیم گهید وقت چند شده، درست اقامتش ییدا

 ...  گرده یبرم دوباره و رانیا ادیم بار هی یسال تاینها

 عقب را خودش و کند بلند را سرش خواست ایدر

 میمال و تر آهسته بار نیا و نداد اجازه نیمع که بکشد

 : داد ادامه قبل از تر

 دست به دلتو آسون جاست، نیهم جات! ایدر بمون-

! یبر ذارم ینم! بدم دستت از آسون حاال که اوردمین

 شم، یم کس همه برات خودم! دختر ذارم ینم تنهات

 وجودم تو عشق یچ هر و شم یم مجنون برات اصال

 و شم یم فرهاد برات...  زمیر یم پات به رو هست

 رو و بشه کوه بخواد که یا غصه به زنم یم شهیت

 اش هیبق! بگو بله من به فقط تو....  کنه ینیسنگ دلت

 بخوره، تکون دلت تو آب ذارم ینم. خودم به بسپر رو

 !نمینازن یبش یطوفان ذارم ینم

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 زدهیس و ستیدو پست#

 خودش یاشک ییها چشم با و دیکش یقیعم نفس ایدر

 . شد رها پشتش از هم نیمع دست و دیکش عقب را

 : گفت نیمع و شدند چشم در چشم هم با

 ! ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 به و برداشت نیمع یها چشم از را نگاهش ایدر

 را سرش. شد رهیخ ابانیخ کنار عور و لخت درخت

 :گفت حس یب و تلخ و داد هیتک یصندل یپشت به

 . ستین خوب اصال حالم...  لطفا خونه برسون منو-

 نیا شد ینم باورش انگار. زد شیصدا ناباور نیمع

 که است یدختر همان حس یب و تلخ و ساکت یایدر

 صفحات در ذوق با دور چندان نه ییروزها در

 و گشت یم خاص و بایز یا حلقه دنبال به یمجاز

 حلقه داخل را شانیها اسم اول حرف داشت اصرار

 . کنند حک شانیها

 ی دهیخشک یها شاخه از را نگاهش نکهیا بدون ایدر

 : زد لب آهسته بردارد درخت



 یم درد یلیخ سرم! نیمع فتیب راه کنم یم خواهش-

 ...  کنه

 راه و زد استارت و دیکش یا کالفه و قیعم آه نیمع

 نیماش از و دندیرس کوچه سر به یوقت بعد یکم. افتاد

 راننده سمت در سمت به که طور همان ایدر شدند ادهیپ

 : گفت رفت یم

 قصد من نه...  بشه تموم جا نیهم بهتره ماجرا نیا-

 دنید از اون مطمئنا نه و دارم رو میفرار پدر دنید

 گهید و کرد ولش شیپ سال هشت و ستیب که یدختر

 پس....  شه یم خوشحال نگرفت ازش هم یسراغ

...  بمونه یباق مادرت و تو و من نیب راز نیا بهتره

 و افتخاره ی هیما نه کرده درست شاهرخ که یا گذشته

 حال به دیبا که هیزار لجن....  یشدن فراموش نه

 سراغش اگه که...  ینر سراغش و شیبذار خودش

 یشدن جمع گهید شه یم بلند ازش که یتعفن یبو یبر

 ! ستین

 مانع نیمع که ببندد را در خواست و شد نیماش سوار

 به را گرشید دست و در یرو را دستش کی شد

 ییابروها با و شد خم ایدر سمت به و داد هیتک سقف



 نییپا ایدر گوش کینزد تا را سرش خورده گره درهم

 :گفت دهیجو دهیجو و حرص با و آورد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهارده و ستیدو پست#

 یا گذشته خاطر به ام ندهیآ بذارم که ستمین یآدم من-

 سال همه نیا...  بشه تباه زاره لجن تو قول به که

 ...  بشنوم رو حرفا نیا االن که نکردم صبر

 با ایدر اما نشست یم اش گونه یرو نیمع داغ نفس

 و بود شده رهیخ کیتار و یخال ی کوچه به لجاجت

 . کرد ینم نگاه را نیمع

 بند را آن و برداشت سقف یرو از را دستش نیمع

 در چشم هم با تا کرد وادارش و کرد ایدر ی چانه

 در رهیخ قرار یب و یعصب نگاه همان با. شوند چشم

 : کرد تمام را حرفش ایدر لرزان یها مردمک

 یم دستت از که نگذره ذهنت از لحظه هی یبرا یحت-

 ! ایدر دم



 و زد کنار اش چانه از را نیمع دست یلجباز با ایدر

 : گفت

 من چون! عمه پسر میشناس ینم همو که کن انگار-

 هم رو ام ندهیآ, گذشته تعفن یبو بذارم که ستمین یآدم

 که رو یزیچ هر کن فراموش...  بکشونه یتباه به

 نفع به اصال...  مونه دو هر نفع به نیا! بوده نمونیب

 ...  است همه

 در و گرفت را رهیدستگ و کرد دراز دست نکرد مکث

 حرکت و گذاشت گاز یرو را شیپا و بست محکم را

 را شیپا او داد یم ادامه گرید یکم اگر نیمع. کرد

 وانهید دل دست به را افسار و گذاشت یم عقلش یرو

 . بخواهد که نبود یزیچ نیا و داد یم اش

 دست که دید یم را نیمع. کرد نگاه عقب به نهیآ از

 نیماش به و کرده فرو نشیج شلوار بیج در را شیها

. دیچسب شیگلو خیب و آمد بغض. است شده رهیخ او

 که پلک شد تار نگاهش و زد شین شیها چشم به اشک

 و خورد سر چشمش ی گوشه از داغ یا قطره زد

 که بود مطمئن لحظه آن انداخت رد اش گونه یرو

 مردانه عطر یبو ادی فقط, گفته نیمع به آنچه برخالف

 در که یا بوسه و قلبش ضربان یصدا, نیمع میمال و



 بود نشانده اش یشانیپ یرو ناغافل یباران شب آن

 یحسرت چنان خوش دست را وجودش تمام تا بود یکاف

 .بکشاند یتباه به را اش ندهیآ ی لحظه به لحظه که کند

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان# 

 پانزده و ستیدو پست#

 و کرد فرو رنگش یمشک بزرگ فیک در را دستش

 گشت نشیماش چییسو دنبال به فشیک بازار آشفته انیم

 نشیماش سمت به که شد یجالل متوجه چشم ریز از و

 خداحافظ عالمت به یسر نیسنگ سر. کرد حرکت

 که یحال در و شد شیپژو سوار و داد تکان شیبرا

 او گشت یم نشیماش چییسو دنبال به هم هنوز ایدر

 عبور کنارش از برق مثل و گذاشت گاز یرو را شیپا

 روز آن ناغافل آمدن زد؛ پوزخند اریاخت یب ایدر. کرد

 چیه اگر شیها گفتن زمیعز و مارستانیب یجلو نیمع

 یجالل که داشت را دهیفا نیا الاقل نداشت یا دهیفا

 بخش در را شیها قدم گرید و بردارد سرش از دست

 ! نکند دنبال مشتاقش نگاه با



 و کرد باز را نیماش در و کرد دایپ را چییسو باالخره

 که گذاشت کنارش یصندل یرو را فشیک. شد سوار

 فشیک از را یگوش فورا شد بلند لشیموبا زنگ یصدا

 یرو که بود داغ آب"  جون بنفشه"  اسم آورد رونیب

 منتظر ناخودآگاهش در. ختیر اش دهید تف قلب

 گرید که بود روز سه قایدق نیمع و بود نیمع از یتماس

 ! بود نگرفته تماس او با

 باشد دهیرس ایدر ی جهینت به هم او دیشا که فکر نیا با

 اریاخت یب ستین کس چیه صالح به بودنشان هم با که

 قطع لشیموبا زنگ یصدا. دیبرچ لب و کرد بغض

 و کرد وصل را ارتباط نبود بردار دست بنفشه اما شد

 که داد را بنفشه جواب زد یم استارت که طور همان

 : دیچیپ گوشش در دوستش شاد یصدا

 ! خانوم؟ ایدر احوال-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس ایدر

 ! خوبن؟ دایآ و شهاب! ؟یخوب تو! یمرس خوبم-

 یمرخص فردا از! ؟یکن یم کار یچ تو! میخوب ما-

 ! ؟یهست

 کالج یرو را شیپا و خواباند را یدست ترمز ایدر

 : داد جواب و گذاشت



 ...  نداشتم رو کردن کار ی حوصله واقعا! آره-

 صبح تا ایب! فتهیش امشب شهاب! ما ی خونه ایب پاشو-

 . میزن یم حرف هم با

 همان در و شد یاصل ابانیخ وارد و زد راهنما ایدر

 : داد جواب حال

 . بهتره خونه برم! زمیعز نه-

 : کرد یفشار پا اما بنفشه

 وارهید و در ینیبش ییتنها یخوا یم! خبره؟ چه خونه-

 ! نجایا ایب! گهید یکن نگاه

 : دیشن را دایآ یصدا

 ! نجایا ایب خدا رو تو! ایدر خاله-

 : گفت و زد لبخند اریاخت یب و شد سست اش اراده یپا

 زیچ هی شام یبرا! امیم رمیبگ دوش خونه برم! باشه-

 ! کن درست یحاضر

 . منتظرتم ایب! زمیعز باشه-

 یصندل یرو را لشیموبا و کرد یخداحافظ ایدر

 را شیپا شد ینارنج که یچراغ دنید با و انداخت

 . کرد مکث و گذاشت ترمز یرو



 با را یرنگ یصورت زیشوم و گرفته دوش بعد یساعت

 یرو هم را یمیمال شیآرا و دهیپوش نشیج شلوار

 با. شد بلند در زنگ یصدا که بود نشانده صورتش

 خاله صورت دنید با و رفت فونیآ سمت به تعجب

 به مبهوت و جیگ. ماند یباق شیجا سر شده مسخ یپور

 دوباره که بود شده رهیخ یپور خاله تپل صورت

 . شد بلند در زنگ یصدا

 یصدا که برداشت را فونیآ یگوش لرزان یدست با

 : دیشن را یپور خاله

 ! یکن یم باز درو! جان ایدر-

 و کرد زمزمه لب ریز را"  دییبفرما"  هیشب یزیچ

 درون ریتصو به. داد فشار را کن باز در ی دکمه

 وارد یپور خاله که دید بود، شده رهیخ فونیآ توریمان

 خاله دنبال به که دید را عماد هم بعد یا لحظه و شد

 . شد روانه یپور

 را یالعمل عکس چیه قدرت و بود مانده شیجا سر جیگ

 و شد بلند واحد در زنگ یصدا زود یلیخ. نداشت

 عجله با بود مناسب لباسش. آمد خودش به تازه ایدر

 ها آن با تا بود گذاشته آماده مانتو کنار که را یشال

 شیموها یرو و برداشت شود بنفشه ی خانه یراه



 کند باز را در خواست یم یوقت آخر ی لحظه. انداخت

 آکاه ناخود و اریاخت یب شد اش بافته یمو دم متوجه

 را اش شده سیگ یمو و کرد باز را شیمو نییپا کش

 شیموها دور هم را کش و کرد گوجه سرش پشت

 و کرد مرتب سرش یرو را شال بعد و کرد محکم

 و دیکش نییپا را رهیدستگ و گفت... " ا بسم"  لب ریز

 .کرد باز را در

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شانزده و ستیدو پست#

 به یپور خاله. بود یپور خاله آغوش در بعد یا لحظه

 دست با هم بعد و دیبوس را شیها گونه اول میقد عادت

 داد یم کننده مرطوب کرم یبو که تپلش یها

 و دیبوس را اش یشانیپ و گرفت قاب را صورتش

 : دیپرس

 ! دتر؟ یخوب-



 خاله یپرس احوال جواب و زد لبخند زحمت به ایدر

 سمتش به را ینیریش ی جعبه یپور خاله. داد را اش

 : گفت و گرفت

 . دمیخر برات یدار دوست یلینارگ ینیریش گفتم-

 خاله بعد و کرد تشکر ،یا هیعار لبخند همان با ایدر

 پشت که را ترالن دست و برگشت عقب به یپور

 : گفت و گرفت بود کرده کز سرش

 که ادتهی...  استیدر خاله! نکن یبیغر! جون مادر ایب-

 ! مون خونه بود اومده

 یموها به یدست. شود ترالن قد هم تا شد خم ایدر

 بود شانیپر شیها شانه یرو که روشنش ییخرما

 : گفت و زد لبخند واقعا بار نیا و دیکش

 . زمیعز یاومد خوش! خوشگله خانم سالم-

 خاله. کرد سالم و زد لبخند خجوالنه یلبخند با ترالن

 دید کشاند خود دنبال به را او و گرفت را دستش یپور

 شیپا از را رنگش یمشک چرم یها کفش عماد که

 دیشن که را سالمش یصدا. شد وارد و کرد خارج

 هم با. ستادیا و کرد بلند نیزم یرو از را شیزانوها

 و داد را سالمش جواب آهسته ایدر شدند چشم در چشم



 به را یرنگ یصورت رز و ومیلیل گل دسته عماد

 :گفت و زد یینما دندان لبخند و گرفت سمتش

 ! ناقابله-

 : کرد اضافه عیسر دید که را ایدر مکث

 . یندار دوست رز گهید یگ ینم اگه البته-

 را گل دسته و کرد دراز دست جواب یجا به ایدر

 جورش و جمع و کوچک هال به یا اشاره با و گرفت

 : گفت

 . دییبفرما-

 آشپزخانه سمت به هم ایدر و شد وارد لبخند با عماد

 پر را یکتر و گذاشت کانتر یرو را گل دسته. رفت

 خودش و گذاشت گاز اجاق یرو را آن و کرد آب از

 . برگشت هال به

 و بود نشسته نیزم یرو مبل یجا به یپور خاله

 یم ماساژ را شیزانوها و بود کرده دراز را شیپاها

 گوشت یها شانه به و شده ولو کنارش هم ترالن. داد

 ناهنگامشان حضور از جیگ ایدر. بود داده هیتک آلودش

 : گفت جان کم یلبخند با و نشست مبل نیاول یرو

 ! طرفا؟ نیا از! جون خاله یاومد خوش-



 : گفت و کرد باز را شیمانتو یها دکمه یپور خاله

 شده تنگ برات دلم منم....  داشت کار تهران عماد-

 .نمتیبب و امیب گفتنم...  بود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفده و ستیدو پست#

 به رو درست که عماد نگاه ینیسنگ ریز که ایدر

 و داد فرو را دهانش آب بود، معذب بود نشسته شیرو

 : گفت

 . نیکرد یکار خوب-

 : کرد هیگال یپور خاله

 ! یاینم وقت چیه که تو-

 یپور خاله گردن که یلیشما یرو از را نگاهش ایدر

 : گفت مختصر و برداشت بود

 یم دانشگاه هم...  که نیدون یم! خاله شلوغه سرم-

...  هستم ادتونی به شهیهم وگرنه! مارستانیب هم و رم

 ! خاله کنم زونیآو بده رو مانتوت



 یمانتو و کرد دراز دست و شد بلند مبل یرو از

 و برد اتاقش به و گرفت را یپور خاله کرپ یمشک

 زنگ یصدا. کرد زانیآو یلباس چوب به را آن

 . شد بلند لشیموبا

 گوشش در بنفشه یشاک یصدا کرد که سالم! بود بنفشه

 : دیچیپ

 ! ؟یافتاد راه! پس؟ ییکجا-

 : اوردیب تر نییپا یکم را شیصدا کرد یسع ایدر

 ! بنفشه امیب تونم ینم-

 ! چرا؟-

 : کرد زمزمه تر آرام ایدر

 ! دارم مهمون-

 را شیصدا بنفشه تا گذاشت ینم دایآ یصدا و سر

 : دیبگو تر بلند بار نیا و دوباره شد مجبور بشنود

 ! دارم مهمون گم یم-

 : دیپرس هول با بنفشه

 ! ن؟یمع مادر! ؟یک! مهمون؟-

 : گفت حرص با و دیکش یا کالفه پوف ایدر



 ! یپور خاله! نه-

 ! ؟یکن یم یشوخ! ؟یچ-

 : دیغر یعصب ایدر

 به برسه چه ندارم هم رو خودم ی حوصله االن من-

 !  ؟یندار یکار! بمونن منتظر زشته! یشوخ

 که گفت خداحافظ ایدر و گفت"  نه"  رمق یب بنفشه

 : شد بلند ناگهان بنفشه یصدا

 ! ایدر-

 ! بله؟-

 : گفت حرص با بنفشه

 خر! کرده هندستون ادی ات خاله پسر لیف نکنم غلط-

 ! وقت هی ینش

 : دیغر ایدر

 ! ؟یندار یکار-

 : داد جواب یتند به بنفشه

 و مامان به رمیم یکن حماقت یبخوا خدا یخداوند به-

 یدار نیا خاطر به تو و شده دایپ بابات که گم یم بابام

 . یکن یم فرار ازدواج از



 حفظ را آرامشش کرد یسع و دیکش یقیعم نفس ایدر

 نشود بلند داشت یسع زحمت به که ییصدا با بعد کند

 :گفت یگوش در

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هجده و ستیدو پست#

 از که یگذاشت قرآن یرو دست که نره ادتی! بنفشه-

 قسم رو دایآ جون...  نشه خبردار کس چیه ماجرا نیا

 یشوخ مسئله نیا سر که یدون یم! بنفشه یخورد

 سال همه نیا از بعد نکن یکار هی! امینم کوتاه و ندارم

 . بشه خراب مونیدوست

 بار نیا و دیکش یقیعم نفس ایدر و کرد سکوت بنفشه

 بنفشه جان کم خداحافظ یوقت و گفت خداحافظ تر آرام

 . برگشت هال به و کرد قطع را تماس دیشن را

 : دیپرس و کرد نگاهش لبخند با یپور خاله

 ! دتر؟ میشد مزاحمت! ؟یبر یخواست یم ییجا-

 که طور همان ایدر. بود شده بلند یکتر یصدا و سر

 : داد جواب رفت یم آشپزخانه به



 خواستم یم! جان خاله یمراحم شما! ه؟یحرف چه نیا-

 مهم شش،یپ برم شام گفتم فتهیش شهاب! بنفشه شیپ برم

 یم همو ادیز بنفشه و من...  ادهیز فرصت...  ستین

 . مینیب

 : گفت و کرد عوض را موضوع بعد

 ! طوره؟ چه کوچولوشون! خوبن؟ خانمش و فرزاد-

 نوه و عروس و پسر از فیتعر به شروع یپور خاله

 . شد آماده یچا بعد یکم. کرد اش

 شیچا یپور خاله. برگشت هال به یچا ینیس با ایدر

 : گفت و شد بلند نیزم یرو از خورد که را

 سر راه یتو...  بخوابم چرت هی دیبا من! جان ایدر-

 . گرفتم درد

 : گفت و شد بلند مبل یرو از ایدر

 . خاله بخواب تخت یرو ایب-

 برداشت شیموها یرو از را اش یروسر یپور خاله

 : گفت و

 چرت هی بده بالش هی! مادر بره ینم خوابم تخت یرو-

 ...  بزنم

 : گفت ترالن به رو یپور خاله و گفت چشم ایدر



 صبح از! مادر بذار هم رو چشمات قهیدق هی هم تو ایب-

 ! یداریب کله هی

 : کرد اخم ترالن

 ! ادینم خوابم من-

 : گفت و گرفت را دستش یپور خاله

 ! کنم فیتعر رو زن قلقله کدو ی قصه برات میبر ایب-

 : داد جواب فورا ترالن

 . یبگ دیبا هم رو یقرمز شنل-

 و گفت چشم و رفت اش صدقه قربان یپور خاله

 .برد خواب اتاق به خود با را او و گرفت را دستش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نوزده و ستیدو پست#

 و گفت چشم و رفت اش صدقه قربان یپور خاله

. برد خواب اتاق به خود با را او و گرفت را دستش

 نیزم یرو و آورد رونیب کمد از را پتو و بالش ایدر

 : گفت و دیکش دراز یپور خاله. گذاشت



! ینکن درست شام...  امیم بزنم چرت ساعت مین هی-

 ! نمون گاز یپا...  میخور یم یحاضر

 : گفت و دیکش ترالن یرو هم را ییپتو ایدر

 ! خاله کن استراحت-

 : گفت و دیکش آغوش در را ترالن یپور خاله

 ! مادر ببند هم رو در زحت یب-

 هال وارد و بست سرش راپشت در. گفت چشم ایدر

 داده هیتک مبل یپشت به و انداخته پا یرو پا عماد. شد

 یعسل یرو از را شیچا فنجان دید که را ایدر. بود

 : گفت و برداشت کنارش

 ! ؟یزیبر یچا برام ممکنه-

 آشپزخانه به و گرفت را فنجان و داد تکان یسر ایدر

 هال به دوباره و کرد پر یچا از را آن و رفت

 و گرفت را فنجان و کرد دراز دست عماد. برگشت

 : گفت

 ! یدیکش زحمت-

 : گفت عماد که گرفت مقابلش را قندان ایدر

 . خورم یم تلخ-



 آشپزخانه به بعد و گذاشت زیم یرو را قندان ایدر

 یها بسته به یجیگ با و کرد باز را زریفر. برگشت

 ینم و کرد ینم کار مغزش. شد رهیخ مرغ و گوشت

 ! بپزد چه اش ناخوانده یها مهمان یبرا دانست

 یا تابه کباب تا برداشت را کرده چرخ گوشت ی بسته

 برگشت عقب به و بست که را زریفر در. کند درست

 هول قدر آن بود داده هیتک نتیکاب به که عماد دنید با

 نیزم یرو و شد رها دستش از گوشت ی بسته که شد

 کرد اخم گذاشت قلبش یرو را دستش اریاخت یب. افتاد

 : گفت و

 ! دمیترس-

 و شد خم. گذاشت کانتر یرو را شیچا فنجان عماد

 یها چشم در رهیخ بعد و برداشت را گوشت ی بسته

 : دیپرس ایدر یشیم

 ! ترسناکم؟ من مگه-

 : داد جواب مکث بدون ایدر

 ! یترسناک! آره-



 به شیها چشم ی گوشه و دیپر باال عماد یابروها

 نیچ بود نشسته شیها لب یرو که یلبخند خاطر

 : دیپرس. خورد

 ! چرا؟-

 ! گذره؟ یم مغزت یتو یچ دونم ینم چون-

 رونیب عماد دست از را گوشت و کرد دراز دست

 آب هم شیرو و گذاشت یظرف داخل را آن و دیکش

 از را یگرید ظرف. شود باز زودتر خشی تا ختیر

 به بعد و کرد برنج از پر را آن و کرد خارج نتیکاب

 عماد. شد برنج شستن سرگرم و رفت نکیس سمت

 . نشست شیرو و دیکش رونیب را کانتر کنار یصندل

 : گفت عماد که زد یم چنگ ها برنج به یعصب ایدر

 خوب حالم یگفت دفعه هی نیمع خاطر به روز اون-

 !؟یومدین رونیب و ستین

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ستیب و ستیدو پست#



 ریش بعد. دیکش ها برنج شستن از دست یا لحظه ایدر

 گذاشت نکیس کنار جا همان را ظرف و بست را آب

 نا و قرار یب حال برعکس عماد. برگشت عقب به و

 با و داده هیتک یصندل یپشت به یخونسرد با او آرام

 دید که را ایدر یسوال نگاه. کرد یم شیتماشا لبخند

 : گفت و انداخت باال یا شانه

 یمشک یمزداها ی همه یرو که ستین خودم دست-

 . شدم حساس

 و گرفت دندان ریز را لبش ی گوشه حرص با ایدر

 : گفت بعد

 باعث تیحساس! یند خرج به تیحساس که نفعته به-

 نقطه از شهیهم آدما و شه یم ضعف نقطه جادیا

 ! ننیب یم بیآس هاشون ضعف

 که اش خنده. کرد اخم اریاخت یب ایدر و دیخند عماد

 : گفت و شد رهیخ ایدر به شد تمام

 من که یزیچ هر با! یبود ساکت...  یبود آروم قبال-

 ...  اما حاال یبود موافق گفتم یم

 در و چرخاند صورتش یرو را نگاهش و کرد مکث

 : گفت و داشت نگه ثابت شیها چشم یرو هم باز آخر



 ! کرده ترت جذاب یقلق بد نیا و یشد قلق بد-

 : گفت و زد یعصب پوزخند ایدر

 راجع یفکر چه تو که مهمه برام یکن یم فکر چرا-

 ! ؟یکن یم من به

 : گفت و داد هیتک کانتر ی لبه به را دستش عماد

 گهید که گذره یم یچ مغزم یتو گم یم بهت دارم-

 ! ینترس ازم

 مخصوص که یسبد سمت به و زد یکج لبخند ایدر

 داشت قرار نتیکاب کنار و بود ازیپ و ینیزم بیس

 هم را چاقو و برداشت را ازهایپ از تا دو. رفت

 ها آن کندن پوست سرگرم که طور همان و برداشت

 : گفت بود

 نیا به نفر هی تو به راجع الاقل که نجاستیا مشکل-

 اعتماد یاریم زبون به که یزیچ به که دمیرس جهینت

 . نکنم

 و ستادیا کشینزد آمد و شد بلند یصندل یرو از عماد

 : گفت

 ! ؟یکن فراموش رو گذشته یخوا ینم-



 نکهیا بدون و دیکش رنده یرو حرص با را ازیپ ایدر

 : داد جواب کند بلند را سرش

 ! کنم؟ فراموش دیبا چرا-

 کنارش آمد و رساند صفر به را نشانیب ی فاصله عماد

 یب ایدر و دیچیپ یم ایدر ینیب در عطرش یبو. ستادیا

 اش مردانه نیریش و نیسنگ عطر یبو از اریاخت

 ریز از را ظرف عماد. کرد یم آشوبه دل احساس

 : گفت و دیکش رونیب ایدر دست

 !دارم دوستت من یکن باور تا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و ستیب و ستیدو پست#

 و کرد بلند را ازشیپ تند یبو از یاشک یها چشم ایدر

 هم را ازیپ و رنده عماد. دوخت چشم عماد به رانیح

 بعد و کرد رها ظرف داخل را آن و گرفت ایدر از

 را دستش و آورد رونیب بشیج از را یکاغذ دستمال

 . آورد شیپ ایدر سیخ یها چشم کردن پاک یبرا



 دست و گرفت فاصله و برداشت عقب به یقدم ایدر

 دیکش عقب را دستش مکث با عماد. ماند هوا در عماد

 : گفت بعد و دیکش مانند آه و نیسنگ و قیعم ینفس و

 ! ایدر دادم رو تاوانش کردم بد اگه من-

 و ستدیبا مقابلش و دیایب عماد تا داشت آرزو یروزگار

 بود داده قول خودش به روزها آن دیبگو یمانیپش از

 و وجدان عذاب و یمانیپش از دم اگر برگشت، اگر که

 دست برود فرو آغوشش در مکث بدون زد، یناراحت

 اش نهیس به را سرش کند، حلقه کمرش دور را شیها

 آن از ها قرن انگار اما حاال. ببخشد را او و بدهد هیتک

 . بود گرفته فاصله عاشق یایدر

 آب از وقت هر را یماه گفتند یم که بود دروغ

 یایدر در عماد عشق یماه! است تازه یریبگ

 به دیشا تلخش لبخند!بود مرده شیپ ها مدت وجودش

 در دور یروزگار که بود یا مرده یماه همان ادی

 چشم در رهیخ عماد! کرد یم یزندگ رقص وجودش

 : گفت شیها

 . کنم یم جبران برات زویچ همه! ایدر کنم یم جبران-

 یصدا کند دایپ دادن جواب فرصت ایدر نکهیا از قبل

 : شد بلند ترالن



 ...  خوام یم آب ییبابا! ییبابا-

 را یپور خاله یصدا. برگشت عقب به مکث با عماد

 : دیشن اتاق داخل از

 ! ؟یرفت کجا جون مادر! ترالن-

 : زد غر ترالن به رو و شد خارج اتاق از یپور خاله

 !  کار؟ چه یاومد یشد بلند فورا! بزن چرت هی نگفتم-

 : داد جواب آلود اخم ترالن

 . خواستم یم آب-

 آب از پر و برداشت نکیس یباال از را یوانیل ایدر

 : گفت و رفت ترالن سمت به و کرد

 ! زمیعز ایب-

 خاله نگاه ینیسنگ ایدر و شد خارج آشپزخانه از عماد

 خودش یرو به یزیچ اما کرد احساس را یپور

 را کتش عماد. برگشت آشپزخانه به دوباره و اوردین

 و دیبوس را ترالن و برداشت مبل ی دسته یرو از

 : گفت

 تیاذ رو خاله و یپور مامان و باش یخوب دختر-

 . نکن



 : گفت و داد تکان یسر ترالن

 ! نره ادتی لیپاست-

 با و گفت چشم و دیکش دخترش یموها به یدست عماد

 آشپزخانه درگاه انیم بعد و کرد یخداحافظ هم مادرش

 : گفت و ستادیا

 !خداحافظ جان ایدر-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و ستیب و ستیدو پست#

 بود شده اسمش پسوند که"  یجان"  به اریاخت یب ایدر

" خداحافظ"کوتاه و سرد و برگشت عقب به. زد پوزخند

 . گفت

 و کرد یخداحافظ دوباره هم دخترش و مادر با عماد 

 . شد خارج خانه از

 ترالن یها ازهیخم یوقت بعد و خوردند را شامشان

 را ترالن و یپور خاله خواب رخت ایدر شد شروع

 و دیکش دراز تختش یرو هم خودش و کرد پهن

 : بود داده امیپ بنفشه. برداشت را لشیموبا



 ! نگفت؟ یزیچ عماد! خبر؟ چه-

 را جوابش و نداشت را بنفشه یها حتینص ی حوصله

 بود یوقت چند. رفت نیمع نستاگرامیا ی صفحه به. نداد

 . بود نگذاشته دیجد عکس که

 نیج شلوار کرد باز را اش یمیقد یها عکس از یکی

 یآب اسپرت راهنیپ و بود دهیپوش دیسف شرت یت با

 را یها دکمه و دهیپوش پوشش تک یرو هم را یرنگ

 به و رفت جلو و کرد زوم را عکس. بود گذاشته باز

 . شد رهیخ نیمع صورت

 و مردانه شیر ته به ش،یآشنا یمشک یها چشم به

 ! شد پر شیها چشم! نشیدلنش اما محو لبخند

 یدلتنگ احساس بیعج خودش و بود خودش که حاال

 یدختر نقش خواست یم که هم قدر چه هر! کرد یم

 صادق که خودش با اما کند یباز را مقاوم و صبور

 یب تنش به یادیز لباس نیا کرد یم احساس شد یم

 . است ناموزون و قواره

 یاحساس و یعاطف شکست تحمل که بود نیا تیواقع

 .نداشت دوم بار یبرا هم آن را

 وقت چیه گرید کرد یم فکر عماد از بعد یروزها

 وارد آهسته و آرام یجور اما نیمع. شود ینم عاشق



 که آمد خودش به یوقت. دینفهم هم خودش که شد قلبش

 و مهربانش اما محکم یصدا با اش، مردانه نگاه با دید

 به بهانه یب و بهانه با که یدرشت و زیر یها محبت با

 . لرزد یم قلبش زدیر یم شیپا

 تمام که بود سال و سن کم یدختر عماد با رابطه در

رد گوشش ریز عماد که یلحظات  را خواند یم عشق و 

 خوشحال عماد که دیبگو چه که بود نیا فکر به هم

 کند یکار ای دیبگو یزیچ که دیترس یم شهیهم. شود

 یم فکر و دید ینم را خودش! کند دهیرنج را عماد که

 ! یباش معشوق فکر به فقط که آنجاست عشق اوج کرد

 آرام هم دوست تیخاص. بود دوستش اول اما نیمع

 وقت چیه و داشت آرامش نیمع کنار است یبخش

. نداشت را نیمع یناراحت و یدلخور و قهر اضطراب

 گذاشت سرش ریز را دستش و خورد غلت شیجا سر

 . کرد رها را مانندش آه ی زده حسرت نفس و

 و بود شده رهیخ تاب شب میمال و رنگ یآب نور به

 .زد یم پرسه خاطراتش انیم ذهنش

 که روز همان به نبود کهنه هم چندان که یا خاطره به

 .دید را ژاله بار نیاول یبرا

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و ستیب و ستیدو پست#

 روز همان به. نبود کهنه هم چندان که یا خاطره به

 ژاله چه هر روز آن. دید را ژاله بار نیاول یبرا که

 به را او و برسد نیمع و کند صبر تا بود کرده اصرار

 زده خجالت و معذب و نکرده قبول برسانند اش خانه

 متالطم یقلب با و کرده یخداحافظ و کرده یعذرخواه

 اش یشگیهم یکار محافظه الیخ یب خوش یحال و

 یراه و داده تکان دست دربست یتاکس نیاول یبرا

 . بود شده خانه

 بنفشه با و برداشته را تلفن اول بود دهیرس که خانه به

 برداشته را یگوش بوق نیاول با بنفشه. بود گرفته تماس

 : بود زده غر دایآ سر ابتدا همان و

 . بزنم حرف خاله با من بذار کن یباز برو! دایآ-

 : بود گفته دلشوره با بعد

 ! یدید مامانشو! شد؟ یچ ایدر-

 یحال با و برداشت شیموها از را اش یروسر ایدر

 : گفت و زد لبخند خوش



 ! دمشید-

 : گفت عجله با بنفشه

 ! بود یآدم طور چه! گفت؟ یچ-

 یب اش مهربانانه یلبخندها و ژاله یادآوری با ایدر

 : گفت و دیکش یراحت و قیعم نفس و زد لبخند اریاخت

 بود یمهربون و خوب خانم یلیخ! بود خوب زیچ همه-

 ...  بنفشه

 : دیچیپ گوشش در بنفشه شاد غیج

 . باشم لباس فکر به دیبا پس! خدا یوا-

 زده جانیه بنفشه و بود دهیخند آرامش و یخوش با ایدر

 : بود داده ادامه

 نگران گهیم نیمع یوقت بودم مطمئن! بود روشن دلم-

 خوشحالم یلیخ! خدا یوا...  یباش نگران دینبا نباش

...  فرستم یم صلوات دارم یرفت یوقت از! یلیخ! ایدر

 ...  دلم زیعز یبش خوشبخت که یاله

 بغض اریاخت یب دوستش خالص یها محبت از ایدر

 : کرد

 ! بره شیپ خوب زیچ همه کن دعا! بنفشه کن دعا-



 شیصدا اش یشگیهم طنتیش برخالف هم بنفشه

 : بود شده لرزان

 مرد نیمع...  ییها نیبهتر قیال تو! ایدر برم قربونت-

 ایدر گفتم مامان به...  یش یم خوشبخت کنارش هیخوب

 هی براش زاده امام برو گفتم! داره خوب خواستگار هی

 ! بره شیپ یخوب به زیچ همه.. انشاا که کن نذر

 اش گونه یرو که را یلجوج اشک و زد لبخند ایدر

 : کرد اعتراف و کرد پاک بود کرده باز راه

 که یکرد خوب...  دارم رو ها شما که خوبه قدر چه-

 . زاده امام بره یگفت خاله به

 به تیرضا دیرس خانه به شهاب باالخره یوقت بعد یکم

 نفس ایدر. شد قطع ارتباطشان و دادند یخداحافظ

 اتاق به و شد بلند مبل یرو از لبخند با و دیکش یقیعم

 درون شاداب دختر ریتصو به لذت با و رفت خواب

 و گرفت را بلندش یمانتو ی گوشه. شد رهیخ نهیآ

 فکر از که بود هفته کی. دیخند و دیچرخ نهیآ مقابل

 حاال و بود افتاده خوراک و خواب از نیمع مادر دنید

 . کرد یم آرامش احساس بیعج

 یتماشا از دست تا شد باعث لشیموبا زنگ یصدا

 کرده رها هال وسط که فشیک سمت به. بردارد خودش



 دوست اسم دنید با و آورد رونیب را لیموبا رفت بود

 . زد لبخند اریاخت یب

 گوشش به را یگوش و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ

 گفت سالم یخوش از لرزان یقلب و لبخند با و چسباند

 : دیچیپ گوشش در نیمع سرحال و شاد یصدا که

 ! دلم زیعز ماهت یرو به سالم-

 ریز را لبش ی گوشه و شد مشت اریاخت یب ایدر دست

 خطاب"  دلم زیعز"  که بود بار نیاول. گرفت دندان

 یم صدا جان ایدر لفظ با را او شهیهم نیمع. شد یم

 زده شیصدا هم زمیعز که بود آمده شیپ یگاه زد

 اش مردانه و محکم لحن با که بود بار نیاول اما باشد

 . کرد یم خطاب"  دلم زیعز"  را او نرم طور نیا

 شاد یصدا همان با خودش نیمع تا شد باعث سکوتش

 ادامه داشت خود در هم را خنده از ییها رگه حاال که

 : دهد

 تینگران و اضطراب ی همه که شد باورت حاال-

  بود؟ خودیب

 : کرد اعتراف صادقانه و دیکش یقیعم نفس ایدر

 ! هیخوب یلیخ خانم مامانت-



 ! ؟یکرد تیاذ منو و خودتو یالک قدر چه یدید-

 با و داد تاب انگشتش دور را اش بافته یمو نرم ایدر

 آرامش وجود و خوب حال از گرفته نشات یصداقت

 : کرد باز اعتراف به لب هم باز

 ! نیمع دمیترس یم دادنت دست از از،-

 گوشش در نیمع بم یصدا بعد و شد سکوت یا لحظه

 : دیچیپ

 یدار هست حواست چیه! خانم ایدر یشد نترس-

 ! ؟یکن یم یدلبر

 : گفت ناز با و دیخند ایدر

 ! زنه یم حرفشو تر راحت آدم! تلفنه خطوط تیخاص-

 : دیپرس یجد نیمع

 ینم حرفتو گهید بودم روت به رو اگه االن یعنی-

 ! ؟یزد

 گذاشت یم ریتاث شیصدا تُن یرو که یلبخند با ایدر

 : داد جواب

 روم به رو اگه کنم فکر که خوبه قدر نیا حالم االن-

 دوستت قدر چه که کردم یم اعتراف بهت هم یبود

 .دارم



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و ستیب و ستیدو پست#

 نیمع سکوت از اریاخت یب ایدر. شد سکوت یا لحظه

 دوست به اعتراف که بود اول بار. گرفت اش خنده

 ی دهیترس و محتاط دختر از گرید. بود کرده داشتن

 با درونش عاشق یایدر! انگار نبود یخبر وجودش

 : زد صدا لبخند

 ! نیمع-

 : گفت جوابش در نیمع

 ...  نییپا ایب یش ینم مونیپش حرفت از اگه-

 : گفت و شد بلند مبل یرو از ناباور و جیگ ایدر

 ! ؟ییکجا تو! ؟یچ-

 : شد خندان نیمع یصدا بار نیا

 !خوب دختر نییپا ایب! کوچه سر-

 یحوال ییجا ها عقربه انداخت ساعتش به ینگاه ایدر

 : گفت دودل. دادند یم نشان را هشت ساعت



 ! نیمع رهید-

 : گفت خنده با نیمع

 که یکرد یم اعتراف یداشت! شجاع؟ دختر شد یچ-

 .... 

 بار نیا نیمع و گرفت دندان ریز را لبش خنده با ایدر

 : گفت میمال

 ! تنگه برات دلم...  نمتیبب دیبا! ایدر ایب-

 : داد جواب آهسته و دیکش یقیعم نفس ایدر

 ! امیم االن-

 : دیشن را نیمع یصدا کند قطع نکهیا از قبل

 زیعز بپوش رو یبود دهیپوش امروز که یلباس همون-

 ! من

 یرو را بزرگش یروسر لرزان یقلب و لبخند با ایدر

 خارج خانه از و برداشت را فشیک و انداخت شیموها

 قفل ریخ از و دیپوش را شیها کفش و رابست در شد

 ! گشت یبرم زود. گذشت هم در کردن

 به دست که دید را نیمع. دیرس ابانیخ به بعد یکم

 را ایدر نیمع. داده هیتک نیماش عقب صندوق به نهیس

 سمت آن به لبخند با ایدر و آورد باال را دستش دید که



 یبو و بود نیماش داخل بعد یا لحظه و رفت ابانیخ

 .دیکش یم نفس را نیمع میمال و تلخ عطر

 

 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و ستیب و ستیدو پست#

 دست در را ایدر دست و کرده دراز را دستش نیمع

 شیپا یرو خودش دست ریز را آن و گرفته خود

 راه به سکوت در و گذاشته گاز یرو را شیپا. گذاشت

 شیپا یساع پارک مقابل و رفته باال را عصریول افتاده

 : گفت و برگشت ایدر سمت به و گذاشته ترمز یرو را

 . زمیعز شو ادهیپ-

. شد ادهیپ لبخند با و دیکش عقب را دستش نرم ایدر

 بسته از یوقت و فشرد را موتیر نیمع بعد یا لحظه

 ایدر به را خودش شد مطمئن نشیماش یدرها شدن

 و آورد شیپ را دستش هم باز و ستادیا کنارش و رساند

 خود ی مردانه و گرم دست انیم را ایدر فیظر دست

 محجوب یلبخند و گلگون یها گونه با ایدر. گرفت



 در که بود آمده شیپ. کرد نگاهش و کرد بلند را سرش

 یوقت نکهیا اما ردیبگ را دستش نیمع خاص یلحظات

 مالکانه طور نیا و بهانه یب دارند یبرم قدم هم کنار

 رد ایدر فیظر یها انگشت انیم از را شیها انگشت

 آرام و دارد نگه خود دست در محکم را دستش و کند

 ! بود اول بار بفشارد

 : گفت و کرد نگاهش لبخند با نیمع

 رو تو که شد میحسود مامان به دمتید یوقت امروز-

 . بمونم منتظر نیماش یتو مجبورم من و نهیب یم

 : گفت و دیخند ایدر

 سکته داشتم اضطراب شدت از موقع اون من! وونهید-

 . کردم یم

 : گفت و آورد دستش به یکوچک فشار نیمع

 ! من؟ زیعز یچ اضطراب-

 : داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 . منم باشه داشته اضطراب دیبا که یاون-

 که نیمع به و کرد بلند را سرش کوتاه یا لحظه ایدر

 انداخت نییپا را سرش بعد کرد نگاه کرد یم نگاهش

 : گفت و شد رهیخ اش یمشک باز جلو یها کفش به و



 تصور که یکرد محکم قلبم یتو جاتو یجور هی-

 بودم حاضر! بود کابوس مثل برام نبودنت نداشتنت،

 داشته خودم کنار رو تو دوست عنوان به طور نیهم

 . ندم دستت از اما باشم

 نوازش آهسته را دستش پشت شستش انگشت با نیمع

 : گفت و کرد

 دختر آخه برم دارم رو کجا...  من عشق هستم من-

 ! ایدر دوستتم اول شهیهم یبرا! خوب؟

 نیمع به را اش یباران یها چشم و زد لبخند ایدر

 : گفت و دوخت

 اگه که بودم داده قول خودم به مامانت دنید از قبل-

 پا تو اجبار به و ستین یراض مامانت کردم احساس

 یخوب ی خاطره من. بکشم کنار رو خودم گذاشته شیپ

 شه یم رو به رو خانواده مخالفت با که یازدواج از

 چه و برام سخته کار نیا قدر چه دمیفهم تازه. ندارم

 .دارم دوستت قدر

 دست و داد گرشید دست به را ایدر دست نیمع

 حلقه اش شانه دور کوتاه یا لحظه یبرا را آزادش

 : گفت و فشرد خود به را او و کرد



 صادقانه جور نیا یوقت! ایدر نکن کارو نیا من با-

 دوست من یزن یم رو دلت حرف و یکن یم اعتراف

 . است بسته دستم اما...  کنم بغلت محکم دارم

. افتاد نیمع مادر ادی ناگهان بعد و دیخند شرمزده ایدر

 : گفت و دیکش درهم ابرو

 ! ؟یر یم کجا نگفت مامانت-

 : گفت و دیخند نیمع

 ! بگذره خوش گفت-

 و کرد یزیر اخم و گرفت دندان ریز را لبش ایدر

 : گفت

 ! یبرد آبرومونو-

 یم یوقت شب. داد تکان سر و دیخند صدا با نیمع

 : گفت نیمع شوند جدا هم از خواستند

 ! ایدر کن صبر لحظه هی--

 باز را داشبورد در نیمع و ماند یباق شیجا سر ایدر

 در آورد رونیب را یمخمل کوچک ی جعبه و کرد

 کی شیرو که یفیظر انگشتر و کرد باز را جعبه

 جان ایدر یها چشم مقابل بود شده کار نینگ فیرد

 . گرفت



 و رانیح نگاه ایدر و ختیر فرو ایدر قلب در یزیچ

 ستاره یها چشم به و آورد باال را اش زده جانیه

 : گفت و زد وندیپ نیمع باران

 ! ؟یکرد کارو نیا چرا-

 : دیپرس لبخند با نیمع

 ! ؟یدار دوستش-

 و دوخت انگشتر یها نینگ برق به را نگاهش ایدر

 : گفت

 ...  اما خوشگله یلیخ-

 : گفت مضطرب و کرد بلند را سرش

 . بشه ناراحت مامانت ممکنه...  بعد یبرا باشه بذار-

 و شد خم و آورد رونیب جعبه از را انگشتر نیمع

 در را انگشتر که طور همان و گرفت را ایدر دست

 : گفت کرد یم فرو انگشتش

 . نداره رسوم و رسم به یربط نیا-

 ایدر یشیم نگاه در رهیخ لبخند، با و کرد بلند را سرش

 : زد لب

 ! عشقمون ی نشونه به دستت بمونه-



 گرم یها لب د،یایب خودش به ایدر نکهیا از قبل بعد

 . نشست دستش پشت نیمع

 داخل و بود ستادهیا واحدش در پشت یوقت بعد یکم

 از هم هنوز دستش گشت، یم دشیکل دسته دنبال فشیک

 یم قلبش و سوخت یم نیمع داغ یها لب تماس

 . دیلرز

 قفل را در آمد ادشی که گشت یم را فشیک اتیمحتو

 را دشیکل که آورد خاطر به زود یلیخ هم بعد و نکرده

. شد بلند لشیموبا ی برهیو. است گذاشته جا در پشت

 وصل را ارتباط و درآورد را لیموبا پاچه دست ایدر

 : گفت نیمع. کرد

 ! زم؟یعز خونه تو یرفت-

 : گفت و انداخت فشیک داخل به ینگاه یدیام نا با ایدر

 . گذاشتم جا در پشت رو دیکل-

 ! ؟یمطمئن-

 کنار اش یشانیپ یرو از را لختش یموها کالفه ایدر

 : گفت و زد

 ! کنم؟ دایپ کجا از ساز دیکل شب موقع نیا حاال! آره-

 :دیشن را نیمع بار طنتیش و خندان یصدا



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 وشش ستیب و ستیدو پست#

 . خداست بیحب مهمون گه یم شهیهم جونم مادر-

 : دیغر حرص با ایدر

 !!! نیمع-

 : دیخند صدا با نیمع

 ! ن؟یمع جان-

 به گرید ینگاه و بسته در به ینگاه یعصب ایدر

 : گفت و انداخت فشیک

 ! کنم؟ کار یچ حاال-

 : گفت و داد فرو را اش خنده نیمع

! نییپا بنداز دویکل...  دارم یگوشت چیپ نیماش یتو-

 ! نه ای شه یم باز در نمیبب باال امیب

 : دیپرس اضطراب با ایدر

 ! ؟یچ نشد اگه-



 سرش به سر و کرد طنتیش خنده با هم باز نیمع

 : گذاشت

 ! جون مادر سفارش به عمل جز مونه ینم یا چاره-

 و کرد یمخف شیصدا حرص پشت را اش خنده ایدر

 : گفت

 ! ؟ینواز مهمون قدر نیا شهیهم-

 : داد را جوابش خنده با نیمع

 . خاص یمهمونا یبعض یبرا! نه که شهیهم-

 خبر من و یداشت خاص یمهمونا نیا از بازم نکنه-

 . ندارم

 : داد را جوابش آرام و نرم بار نیا نیمع

 هی که...  داشتم خاص مهمون هی میزندگ کل یتو من-

 عطرش یبو و گذروند من اتاق یتو رو صبح تا شب

 . کرد خوابم بد ها شب بعد به اون از و گذاشت جا رو

 وجودش در شیپ یقیدقا تا که یاضطراب از فارغ ایدر

 سکوت و زد لبخند اریاخت یب بود آمده در انیغل به

 : گفت نیمع که کرد

 تو که هیکار چه نیا آخه! بنداز دویکل! ایدر درم دم-

 ! ؟یانداخت جدا دیکل دسته تا دو به رو خونه و نییپا دیکل



 با ایدر و کرده باز را در تقال یقدر با نیمع بعد یکم

 : زد یم لبخند آرامش

 ! نیمع یمرس-

 : گفت و زد لبخند نیمع

 ! ریخ به شب! تو برو-

 یب ایدر. کرد شیتماشا دقت با یا لحظه یبرا بعد

 نیمع. انداخت نییپا را سرش و دیکش خجالت اریاخت

 : گفت آهسته

 . یبود شده خوشگل یلیخ امروز-

 شیجا سر ایدر برداشت جلو به گام کی نیمع که دید

 جرات ایدر و شد کینزد نیمع عطر یبو ماند، یباق

 که یا فاصله از قلبش نداشت را سرش کردن بلند

 سر نیمع که بود افتاده تقال به دیرس یم چیه به داشت

 سرش یرو نیمع داغ یها نفس بعد و ماند یباق شیجا

 .نشست شیموها یرو شیها لب و شد پخش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و ستیب و ستیدو پست#



 باز را شیها چشم آشپزخانه از یتوق و تق یصدا با

 یپور خاله که آمد ادشی زود یلیخ اما دیترس. کرد

 . ستین تنها خانه در و است مهمانش

 و محتاط اندازه از شیب کردن، یزندگ تنها ها سال

 . بود کرده حساسش

 را شانشیپر یموها. نشست و شد بلند تخت یرو از

 بلند را اش کوفته و کرخت بدن و بست سرش یباال

 را دستش شد مجبور و رفت جیگ سرش. ستادیا و کرد

 را شیها چشم و ردیبگ وارید به کوتاه یا لحظه یبرا

 . ببندد

 و نیمع به و خورده غلت شیجا در قدر آن قبل شب

 شده بلند صبح اذان یصدا که بود کرده فکر خاطراتش

 نبض درد از که یسر با و شده بلند شیجا از بعد. بود

 آن بود شده تمام که نمازش بود، ستادهیا نماز به زد یم

 از دیبگو که دیچرخ ینم زبانش یحت که بود جیگ قدر

 ! خواهد یم چه خدا

 برده خوابش و افتاده تخت یرو و کرده گلوله را چادر

 ! مزخرف و تکه تکه یخواب! بود



 مرتب چادر و نماز جا چرخاند؛ اتاق در را نگاهش

 و شده داریب نماز یبرا یپور خاله حتما! بود

 . بود نشده آمدنش متوجه گرید او و بود آمده سراغشان

 و رفت یبهدشت سیسرو به اول شد خارج اتاق از

 کرد بلند را سرش بعد و دیپاش صورتش به آب یمشت

 . انداخت خوابش یب و سرخ یها چشم به ینگاه و

 جز او یبرا پدرش. دیپاش صورتش به آب گرید یمشت

 . نداشت یگرید ارمغان حسرت و غصه

 در هم بعد و بود سوخته نبودنش حسرت در ها سال

 بر را دیجد یزخم فقط بودنش که بود شده دایپ ییجا

 . بود کرده وارد اش زده حسرت روان و روح

. شد خارج یبهداشت سیسرو از و بست را آب ریش

 نشسته آشپزخانه یصندل یرو او به پشت یپور خاله

 را دستش یپور خاله. گفت سالم و رفت جلو ایدر. بود

 : گفت و دیکوب شیپا یرو

 ! دتر؟ کردم دارتیب-

 یرو که یقور و گاز یرو ی قابلمه به ینگاه ایدر

 و انداخت بود شده بلند شیچا عطر و گرفته جا یکتر

 : گفت



 ...  شدم یم داریب دیبا نه-

 : گفت و کرد گاز به یا اشاره بعد

 ! خاله؟ یدیکش زحمت چرا-

 : گفت و شد بلند یصندل یرو از یپور خاله

 برات امروز گفتم بودم آورده کباب بادمجون مواد-

 . یداشت دوست یلیخ مایقد...  کنم درست

 : گفت و زد یجان کم لبخند ایدر

 . نکنه درد دستت-

 . ارمیب صبحونه برات تا نیبش-

 و کرد پر را مشتش و رفت گندم ظرف سمت به ایدر

 ها کبوتر یبرا را ها گندم و کرد باز را پنجره بعد

 داشت یپور خاله. بست را پنجره دوباره و ختیر

 رونیب خچالی از را ریپن ظرف ایدر. ختیر یم یچا

 و کرد کانتر یرو به یا اشاره یپور خاله و آورد

 : گفت

 اریب و زیبر کاسه هی...  آوردم پرتقال یمربا برات-

 ! دتر

 مربا از پر را یا کاسه و کرد یلب ریز یتشکر ایدر

 نکهیا از. کرد یم معذبش یپور خاله یها محبت. کرد



 باشد هم یپور خاله سر در داشت سر در عماد چه آن

 ! دیترس یم

 خواست یم ایدر یوقت بعد و خوردند را صبحانه

 دست یپور خاله شود، بلند و کند جمع را ها ظرف

 گذاشت ایدر دست یرو و آورد جلو را آلودش گوشت

 :گفت و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و ستیب و ستیدو پست#

 . باهات دارم حرف! دتر نیبش-

 معده در یزیچ. داد فرو یسخت به را شیگلو آب ایدر

 از قبل حال نیا با. نبود خوب حالش د،یجوش یم اش

 به شروع او ردیبگ را یپور خاله یجلو بتواند نکهیا

 . کرد صحبت

 عماد خودش قول به که ییروزها از. گفت گذشته از

 را او قدر چه عماد که کرد یم یادآوری! بود عاشقش

 یم یشمار لحظه بودن او کنار یبرا و داشت دوست



 ظاهر گول عماد نکهیا به! طال به دیرس بعد. کرد

 ...  خورد را شیبایفر

 به یدست. بود گرفته زهرمار ی مزه ایدر دهان

 عرق یشانیپ به که را لختش یموها و دیکش صورتش

 را ذهنش کرد یسع و زد کنار بود دهیچسب اش کرده

 . کند متمرکز یپور خاله یها حرف یرو

 : گفت و فشرد را دستش یپور خاله

 ! جان؟ ایدر هیچ نظرت-

 حرف به دوباره یپور خاله و کرد نگاهش جیگ ایدر

 : آمد

 یم نگهش خودم...  راحت التیخ یترالن نگران اگه-

 ...  دارم

 از یپور خاله. بزند حرف تا دیچرخ ینم ایدر زبان

 یمادر که کرد یم فکر نیا به ایدر و گفت یم ترالن

 ستین خودت خون و گوشت از که یا بچه یبرا کردن

 به شدن وصل از تر سخت اما است سخت چه اگر

 . ستین شد زده پس او توسط یروز که یمرد

 و منتظر یها چشم به رهیخ و داد فرو را شیگلو آب

 : آمد حرف به یپور خاله نگران



 ! ؟یکرد صحبت عماد با ترالن به راجع! خاله-

 : دیپرس دوباره ایدر و کرد مکث یا لحظه یپور خاله

 ! بمونه؟ شما شیپ دخترش که هیراض-

 : گفت و دیدزد را نگاهش یپور خاله

 یجوون دختر تو حال هر به...  کنم یم شیراض من-

 شب و صبح ،یزندگ اول نخواد دلت که یدار حق... 

 . باشه گوشت کنار بچه هی

 : کرد اصرار و فشرد را یپور خاله دست ایدر

 ! گه؟ یم یچ عماد-

 به ایدر یجا به که یحال در و حرص با یپور خاله

 : گفت بود دوخته چشم وارید

 یم رو ایدر من گه یم اما! دتر ریبگ دهینشن من از-

 ترالن بشه من زن که کنه قبول یروز هی اگه! شناسم

 !کنه یم قبول هم رو

 ریز از را دستش و دیکش قیعم ینفس اریاخت یب ایدر

 هیتک یصندل یپشت به و دیکش رونیب یپور خاله دست

 اما عماد بود، نشناخته را عماد او که قدر چه هر داد

 دانست یم که خوب قدر آن! شناخت یم خوب را او

 به یراض شود او با ازدواج به حاضر یروز اگر ایدر



 و هول با یپور خاله. ستین او از دخترش کردن جدا

 اش یمادر زبان به دوباره و کرد نگاهش پاچه دست

 : برگشت

ن ه َگب عقل یب- ! زنه یم یعقل یب یرو از حرف! ) ز 

 ) 

 !گه یم راست-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و ستیب و ستیدو پست#

 نییپا را سرش دید که را یپور خاله متعجب نگاه

 . شد رهیخ رنگش یب یها ناخن به و انداخت

 را انگشتر یوقت روز آن د؛یچیپ سرش در نیمع یصدا

 دست به رهیخ یا لحظه یبرا بود کرده انگشتش در

 گفته لبخند با بعد و بود مانده اش زده الک و دیسف یها

 : بود

 ! بزن الک-

 داده ادامه شیها چشم در رهیخ و کرده بلند را سرش

 : بود



 یبرا فقط اما بپوش یرنگ نیا لباس و کن شیآرا-

 ! ایدر خودم

 نگاهش نیمع و بود شده اش رهیخ لبخند و بهت با ایدر

 نفس یب و کرده مکث رنگش یزرشک یها لب یرو

 : بود گفته

 ! خوب دختر کنه یم تیخواستن ادیز یزرشک-

 : آمد رونیب افکارش از یپور خاله یصدا با

 ! جان ایدر-

 چشم در دیام ی ستاره. کرد نگاه یپور خاله به ایدر

 و دیکش یقیعم نفس ایدر. زد یم سوسو یپور خاله

 : گفت

 یکس از اگر! گذرن ینم زاشونیعز از وقت چیه آدما-

 دینبا و تونه ینم عماد! نبوده زیعز برات یعنی یگذشت

 دوستش و دخترشه ترالن چون...  بگذره ترالن از

 که داد نشون من به طال انتخاب با بار هی اما! داره

 ...  ستمین زیعز براش من و نداره دوستم

 : دیبر را حرفش یپور خاله

 ...  ای ترالنه با تو مشکل االن-

 : کرد قطع را یپور خاله حرف هم ایدر



 انتخاب دوباره سال ده از بعد که نهیا من مشکل-

 . خاله گذشت ازم روز هی که شم یم یمرد

 : شد یاشک شیها چشم یپور خاله

! بود اریع... یبود دهیند رو طال تو! خورد گول عماد-

 رو تو روزا اون. خورد چوبشم کرد، اشتباه عماد

 ! دتر رفته ادتی که نگو داشت، دوست

 یپور خاله یاشک یها چشم از را نگاهش ایدر

 شیها ناخن به دوباره و دیکش یقیعم آه و برداشت

 . شد رهیخ

 وقت یلیخ گرید که گفت یم ییروزها از یپور خاله

 . کرد ینم فکر ها آن به ایدر که بود

 یعاشق یروزها خوب یلیخ عماد که بود نیا تیواقع

 کرده طمع هم همان خاطر به و داشت خاطر به را اش

 قدر آن نکهیا بر مضاف بود، گذاشته شیپ پا دوباره و

 ترالن حضور باشد مطمئن که شناخت یم را او هم

 . کند ینم جادیا شان یزندگ در یمشکل

 را او دست و آورد جلو را دستش هم باز یپور خاله

 به و کرد بلند را سرش ایدر. زد شیصدا و گرفت

 یپور خاله. کرد نگاه یپور خاله سیخ یها چشم

 : گفت



 به رو خودم پسر سنگ فقط نکن فکر! دتر نکن لج-

 یم یک تا...  هستم تو فکر به! خدا به نه! زنم یم نهیس

 به درندشت شهر نیا یتو! ؟یکن یزندگ ییتنها یخوا

 گوشت لیفام! ؟یکن اعتماد یخوا یم یا بهیغر کدوم

 زهیر ینم دور رو هم استخون اما بخوره هم رو هم

...  نیشد بزرگ هم با یبچگ از عماد و تو... 

 بار هی بهش...  مونهیپش عماد! نیشناس یم گرویهمد

! ننداز نیزم رو من یرو! جان ایدر بده فرصت گهید

 ...یشینم مونیپش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 یس و ستیدو پست#

. افتاد طلبکارش و سرد لحن و یجالل مادر ادی ایدر

 او از بعد دیشا! بود رفته دست از ییایرو که نیمع

 یپور خاله قول به! بود نهیگز نیبهتر عماد واقعا

 چرا دهد حیتوض نبود الزم... شناختند یم را گریهمد

 یها هیکنا و طعنه نگران بعد و کند یم یزندگ تنها

 ! باشد یاحتمال



 هم اولش. برسد آرامش به عماد کنار توانست یم دیشا

 یزندگ شمال و بروند تهران از که گذاشت یم شرط

 یم را خاطراتش یبو بیعج آلود دود شهر نیا! کنند

 . بود شده ریگ نفس و داد

 : آمد حرف به دوباره یپور خاله

 ! دتر؟ هیچ نظرت-

 بلند زیم پشت از و برداشت را مربا و ریپن ظرف ایدر

 : گفت آهسته و شد

 ! خاله کنم فکر بذار-

 حسرت با و نگفت یزیچ و دیکش یقیعم آه یپور خاله

 یم صدا که ترالن یصدا لحظه همان. کرد شیتماشا

 به را دستش یپور خاله و شد بلند"  یپور مامان"  زد

 : گفت و شد بلند و گذاشت کانتر ی لبه

 ! دتر خوشگل! جان ترالن اومدم-

 در عجله با ایدر. شد بلند ایدر لیموبا زنگ یصدا

 بدرقه یپور خاله نگاه. رفت اتاق به و بست را خچالی

 باز بنفشه نام دنید با و برداشت را لشیموبا کرد، اش

 ! نبود نیمع از یخبر هم باز! شد فشرده قلبش هم

 هفده فصل



 آب با را دارو بعد و کرد فرو الیو داخل را سرنگ

 ماریب وکتیآنژ قیطر از را آن و کرد قیرق مقطر

 خسته و زد یجان یب لبخند ماریب زن. کرد قیتزر

 در را سرنگ بعد و زد لبخند هم ایدر و گفت ینباش

safety box  (یپسماندها و ها سوزن سر که یباکس 

( شودیم یدار نگه ان داخل برنده و زیت نوک یدارا

 . شد خارج و انداخت اتاق ی گوشه

. کرد ارشیهوش روپوشش بیج در لیموبا ی برهیو

 نا ی شماره دنید با و آورد رونیب را اش یگوش

 . کرد مکث یا لحظه بود افتاده صفحه یرو که ییآشنا

 مادر دنبال که یروز عماد! بود شمال یبرا شماره پش

 را دشیجد ی شماره شوند کتالم یراه تا آمد دخترش و

 دشیجد خط با داشت یکار اگر بود گفته و داده او به

 . ردیبگ تماس

 را پسرش جواب بود نتوانسته یپور خاله یجلو ایدر

 نگاه از بلکه تا بود کرده نگاهش رهیخ اما بدهد

 داشته او با تواند یم یکار چه که بخواند سرزنشگرش

 ! باشد

 خاله. بود کرده یخداحافظ و زده لبخند فقط اما عماد

 ها پله نییپا تا بود نداده اجازه و داده قسمش یپور



 کرده یخداحافظ در یجلو همان و کند شان یهمراه

 :بود گفته دیچرخ یم خانه در هنوز که ترالن به و بود

 ! شد رید جان ترالن ایب-

 خارج ایدر اتاق از دست در یخرس با ناگهان ترالن

 : بود دهیپرس نینمک یا خنده با و شده

 ! من؟ به ید یم نویا خاله-

 دخترک جواب چه که بود مانده مبهوت اریاخت یب ایدر

 ! بدهد را

 شنهادیپ او به یجد طور به نکهیا از قبل تا نیمع

. بود دهینخر کادو نیولنتا روز در شیبرا بدهد ازدواج

 ی رابطه به اصرار او که ییروزها همان از یکی

 و محتاط هم ایدر و داشت مادرش با ییآشنا و یرسم

 کرد یم فردا و امروز و دیکش یم پس پا مدام ترسان

 یشوخ از و بود النگ روز آن ایدر! بود نیولنتا روز

 عشق روز روز، آن که بود آمده ادشی همکارانش یها

 .است

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 کی و یس و ستیدو پست#

 و خسته. دیرس خانه به که بود هشت حدود ساعت

 سرش از را مقنعه اش یکار شلوغ روز از کالفه

 با که طور همان بعد بود کرده باز را شیموها و دهیکش

 یدیام نا با داد یم ماساژ را سرش کف شیها انگشت

 روز کی نداشت سابقه. انداخت لشیموبا به ینگاه

 اصرار هم باز قبل شب! بماند خبر یب نیمع از کامل

 و نرفته بار ریز اما ایدر ند،یبب را مادرش که بود کرده

 یخداحافظ هم با یوقت. ندارد یآمادگ فعال بود گفته

 دستش از که بود شده متوجه شیصدا تُن از کردند

 ! کند یکار بود نتوانسته اما شده ناراحت

 یدلخور کرد ینم فکر. انداخت یا گوشه را لیموبا

 میتصم و شد بلند مبل یرو از! باشد قیعم قدر نیا اش

 با خودش بعد و دیبشو را شیرو و دست اول گرفت

 یم درک دیبا! اوردیدرب دلش از و ردیبگ تماس نیمع

 پشتش که یپدر و اش ییتنها عوض در او که کرد

 یم باشد، مستقل و یقو خودش خواهد یم نبود

 . شود قبول دکترا خواست

 ینفس به اعتماد به ازین نیمع ی خانواده با مواجه یبرا

 اعتماد نیا دختران از یلیخ برخالف او و داشت باال



 مرد محبت و عشق به اعتماد از فقط را نفس به

 ییبایز دییتا و نهیآ به نگاه یحت گرفت ینم دلخواهشان

 را دلخواهش نفس به اعتماد هم اش دخترانه بکر یها

 . داد ینم او به

 که بود یا خاله لشیفام تنها و بود رفته ایدن از مادرش

 !!! پدرش و باشد شوهرش مادر یروز بود قرار

 نفسش به اعتماد تمام یفروپاش ی نقطه قایدق شاهرخ

 یقو تا بکند را تالشش تمام تا شد یم باعث نیهم! بود

 هیتک با تا شد یم قبول دکترا دیبا. باشد تر محکم و تر

 با مواجهه یبرا دلش و دست دکتر خانم عنوان بر

 . نلرزد نیمع ی خانواده

 با شد بلند در زنگ یصدا که بود خودش افکار در

 را یگوش یدودل با و رفت فونیآ سمت به تعجب

 : گفت و برداشت

 ! بله؟-

 بعد و شد کینزد که دید را یا بهیغر مرد صورت

 : دیشن را شیصدا

 . نییپا نیایب لطفا! خانم نیدار بسته-

 : گفت و دیکش درهم ر شیابروها ایدر



 . نیاومد یاشتباه کنم فکر-

 بعد و آورد باال بود دستش که را یکاغذ یا لحظه مرد

 : گفت دوباره

 ! ؟یمحمد ایدر خانم-

 : گفت حوصله یب مرد و گفت"  بله"  جیگ ایدر

 ! نییپا نیایب لطفا-

 را اش مقنعه بعد و گذاشت شیجا سر را یگوش ایدر

 . شد خارج خانه از و کرد سرش

 ستادهیا بود، یموتور کیپ که مرد مقابل بعد یقیدقا

 و داده دستش را یرنگ یزرشک ی جعبه مرد. بود

 افتاده راه و شده موتورش سوار بعد و گرفته امضا

 . بود

 طور همان و ستادهیا اش خانه هال وسط ایدر بعد یکم

 دیسف و قرمز رز گل یمحتو رنگ یزرشک باکس که

 ها گل عطر و کرده کینزد اش ینیب به را نرگس و

 یا قهوه خرس یا لهیت یها چشم به دیکش یم نفس را

 یم نگاه بود زده زل او به جعبه داخل از که یرنگ

 از پر داخلش که یشفاف ی جعبه به نگاهش. کرد

 کارت بعد و افتاد بود رنگ قرمز یقلب یها شکالت



 را یخط دست و برداشت را بود کنارش که یکوچک

 : کرد دنبال را است نیمع خط دانست یم خوب که

   راهم در چشم من را تو

  شباهنگام

  لوفرین دست بندد که هنگام آن در

  دام یکوه سرو یپا به

  نه ای یادآوری گرم

  کاهم ینم ادتی از من

 ... راهم در چشم من را تو

 یم خوب نیمع. کرد دنبال را اتیاب اقیاشت با بار چند

 که است یدخترک محبوب شاعر جیوشی ماین که دانست

 خطه نیا به که است چه آن هر عاشق و شمال ی زاده

 ! شیشاعرها عاشق یحت. باشد داشته ربط سرسبز ی

 زنگ یصدا که بود کرده تار را شیها چشم ذوق

 با و رفت لشیموبا سمت به عجله با. شد بلند لشیموبا

 بم یصدا که داد جواب و زد لبخند دوست اسم دنید

 : دیلرز قلبش و دیچیپ گوشش در نیمع

 ! نه ای یادآوری گرم-



 ...کاهم ینم ادتی از من

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و یس و ستیدو پست#

 . آمد رونیب افکارش از عماد یصدا با

 دست خاله لیوسا به اجازه بدون دینبا جان ترالن-

 ! یبزن

 : گفت و کرد کج را سرش ترالن

 . گهید رمیگ یم اجازه دارم-

 هم باز و شد رهیخ دستش خرس و دخترک به جیگ ایدر

 یخداحافظ موقع. گرفت جان سرش در نیمع یصدا

 شتیپ شبا بذار فعال: " بود گفته و کرده طنتیش

 کنم یم نابودش و ستین یجور هی وقتش به! بخوابه

 ! " نشه یآفتاب برت و دور گهید که

 به. کند متمرکز را ذهنش کرد یسع و دیکش یقیعم آه

 و کرد باز را یوارید کمد در و رفت خواب اتاق سمت

 گذاشته کنار و بود دهیخر دایآ یبرا که را یعروسک



 یپور خاله. برگشت ترالن شیپ و آورد رونیب را بود

 : گفت

 ! دتر نکش زحمت-

 ی جعبه. زد زانو ترالن مقابل بعد و زد لبخند ایدر

 : گفت و گرفت ترالن سمت به را عروسک

 ! ؟یدار دوست نویا-

 گرفتن یبرا را دستش و زد برق ترالن یها چشم

 را عروسک که طور همان ایدر. کرد دراز عروسک

 : گفت داد یم ترالن به

 ! هیادگاری من یبرا خرس نیا-

 بود رهیخ ییطال مو عروسک به که طور همان ترالن

 : دیپرس حواس یب

 ! ه؟یچ یادگاری-

 : گفت عماد نگاه ینیسنگ ریز ایدر

 . داده کادو من به دوستم رو نیا یعنی-

 :دیپرس و کرد نگاه ایدر به ترالن

  تولد؟ یکادو-

 : گفت و داد تکان یسر ایدر



 ! بایتقر-

 و گرفت ایدر سمت به را خرس تیرضا با ترالن

 : گفت

 . دارم دوست شتریب رو عروسکم من-

 شیجا از و دیبوس را شیموها یرو و زد لبخند ایدر

 : گفت یپور خاله. شد بلند

 ! بپوش کفشتو ایب حاال-

 کرد یتالق عماد دار معنا نگاه با ایدر نگاه یا لحظه

 خاله یتقال به و کرد عوض را دشید جهت زود اما

 یکم. شد رهیخ ترالن یها کفش پوشاندن یبرا یپور

 مبل یرو کالفه و حس یب ایدر و شده یخال خانه بعد

 . شد بلند واحدش زنگ یصدا که بود نشسته

 از. رفت در سمت به و شد بلند مبل یرو از یسست با

 که را شالش دید را عماد یوقت و کرد نگاه یچشم

 یرو را آن و برداشت بود کرده رها مبل یپشت یرو

 : گفت عماد. کرد باز را در بعد و دیکش شیموها

 .گذاشته جا رو لشیموبا مامان-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 وسه یس و ستیدو پست#

 یرو را یگوش کوتاه ینگاه با و داد تکان یسر ایدر

 گذاشتن جا! شناخت یم را یپور خاله. کرد دایپ کانتر

 . بود کرده او با عماد شدن تنها ی بهانه را یگوش

 دستش عماد. رفت در سمت به و برداشت را لیموبا

. بود ستادهیا منتظر و داده هیتک در چوب چهار به را

 کوتاه یمکث با عماد. گرفت سمتش به را لیموبا ایدر

 یب بعد و آورد شیپ یگوش گرفتن یبرا را دستش

 : گفت مقدمه

 ! ؟یکرد کار یچ من یها یادگاری با-

 رهیت یا قهوه یها چشم به. کرد مکث یا لحظه ایدر

 و کرد نگاه بود شده رهیخ او به پرسشگر ینگاه با که

 از را دستش عماد بدهد جواب نکهیا از قبل بعد

 و کرد فرو شلوارش بیج داخل و برداشت چهارچوب

 : گفت

 با مشترک یزندگ دمیفهم طال با یزندگ یتو من-

 کنه یم فرق یلیخ ازدواج از قبل ی عاشقانه یاداها

 نه...  شکالته و خرس یجا نه یمتاهل یایدن یتو... 



 مرد و زن که نهیا مهم جا اون! شده پرپر یرزها گل

 ! ها یکاست و کم ی همه با بمونن هم یپا به بتونن

 لبخند دنید با عماد. گرفت اش خنده اریاخت یب ایدر

 رهیخ پوزخند با بار نیا ایدر. دیکش درهم ابرو پهنش

 : داد را جوابش عماد یها چشم به

 یدیفهم سابقت همسر با یزندگ یتو تو که رو یزیچ-

 دمید که یوقت! عماد دمیفهم یسالگ هجده یتو من

رد گوشم ریز سال چند که یمرد  دم رو عاشقتم و 

 ! بمونه پام به نتونست بود گرفته

 دهیجو بعد و کرد لمس را لبش ی گوشه حرص با عماد

 : آمد حرف به دهیجو

 چیه میبود یرسم شوهر و زن ما اگه ها سال اون-

 منو هاش یاغواگر با طال...  افتاد ینم اتفاق اون وقت

 ! کرد خودش ریاس

 : گفت و زد یعصب یپوزخند ایدر

 و نما نخ یتراژد نیا از نیخوا یم یک مردا شما-

 ! ن؟یبردار دست خوردن گول ی دهیپوس

 : گفت و زد کمرنگ یلبخند بار نیا عماد

 . نیبد بهمون گهید فرصت هی ها زن شما که یوقت-



 آهسته و شد تر کینزد یکم عماد و کرد سکوت ایدر

 : گفت

 ! نکن اشتباه تو اما! ایدر کردم اشتباه دارم قبول من-

 واکس و براق یها کفش نوک از را نگاهش ایدر

 نگاه عماد به و برداشت عماد رنگ یمشک ی خورده

 اش جمله رنگش یشیم یها چشم در رهیخ عماد. کرد

 : داد ادامه

 ی همه با...  بدونه رو قدرت که کن انتخاب رو یکس-

 !  ها یکاست و کم

 : داد ادامه و زد اش نهیس به یدست بعد

 قدر کردم یزندگ طال مثل یزن با سال چند که یمن-

 . دونم یم رو تو مثل یدختر

 : داد ادامه یجنس بد با و گرفت فاصله یکم بعد

 برسه مشترک یزندگ به که پاش اما نیمع مثل یکی-

 یزندگ یبرا نهیب یم و کنه یم باز رو چشمش تازه

 هم اونا تعامل و یهمراه و خانواده عشق، جز به آروم

 . الزمه

 : کرد اضافه و رفت پله طرف به

 !ممنون تییرایپذ بابت-



  

 ی صفحه یرو شماره همان ی دوباره شدن ظاهر با

 یدودل با بار نیا و آمد رونیب افکارش از اش یگوش

 را ارتباط و فشرد را رنگ سبز ی دکمه کونیآ دستش

 :گفت و کرد وصل

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و یس و ستیدو پست#

 ! نییبفرما-

 : دیچیپ گوشش در یزن نگران یصدا

 . سالم! الو-

 حرف به دوباره زن و گفت سالم دیترد با و دودل ایدر

 : آمد

 . النازم! جان؟ ایدر یخوب-

 الناز ادی بعد و کرد تکرار را الناز اسم یجیگ با ایدر

 . افتاد لیاسماع حاج دختر



 سمت به و کرد فرو روپوشش بیج در را دستش

 : داد جواب حال همان در و رفت کن رخت

 پسرت و همسر! نشناختمت دیببخش جان؟ الناز یخوب-

 ! خوبن؟

 : داد را جوابش پاچه دست الناز

 . بگم طور چه...  راستش! یمرس-

 : دیپرس و شد مضطرب اریاخت یب ایدر

 ! افتاده؟ یاتفاق-

 : شد آلود بغض الناز یصدا

 ...  ستین خوب حالش ادیز بابا-

 نشست بود رختکن ی گوشه که یا یصندل یرو ایدر

 : دیپرس و دیکش یقیعم نفس و

 ! شده؟ یچ-

 دیبا و شده اهیس انگشتاش از یکی...  باالست قندش-

 ! دن ینم انجام نجایا یول بشه عروق ویآنژ

 به و شد منظورش متوجه ایدر و کرد مکث الناز

 : شتافت کمکش



 کنم یم کار من که یمارستانیب! تهران نشیاریب-

 یم انجام هم ویآنژ! داره یخوب یدکترا و هیخصوص

 . شه

 : برداشت ترک الناز یصدا

 ! ؟یگ یم راست-

 یبرا من! تهران نشیاریب و نیکن صشیترخ! آره-

 . نباش نگران! کنم یم هماهنگ رششیپذ

 از ایدر. دیچیپ گوشش در الناز نیف نیف جواب یجا به

 او با که یدختر به کرد یسع و شد بلند یصندل یرو

 : دهد یدلدار بود اش یاتاق هم ها سال و شده بزرگ

 ...  شه یم خوب.. انشاا! نباش نگران جان الناز-

 مستاصل ایدر. کرد یم نیف نیف چنان هم اما الناز

 یهق هق از بعد باالخره الناز و زد شیصدا دوباره

 : آمد حرف به یطوالن

 . کنم ینم فراموش رو لطفت نیا وقت چیه-

 : گفت و دیکش یقیعم آه ایدر

 صشیترخ! الناز میشد بزرگ هم با ما نزن حرفو نیا-

 . دم یم انجام رو رششیپذ یکارا جا نیا من دیکن



 یقیعم نفس ایدر شد قطع ارتباطشان یوقت بعد یکم

 نیا به لحظه آن. افتاد راه به مکث یکم با بعد و دیکش

 او گذر هم باز که بود گرد قدر آن ایدن که کرد یم فکر

 .بود افتاده هم به لیاسماع حاج و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و یس و ستیدو پست#

 زبانیم که بود هفته کی که دو و صدیس اتاق وارد

 ییخوشرو با الناز. کرد سالم و شد بود لیاسماع حاج

 خسته و داد را جوابش و شد بلند یصندل یرو از

 کند نگاهش نکهیا بدون هم لیاسماع حاج. گفت ینباش

 . داد را سالمش جواب لب ریز

 را سرم ست که طور همان و شد کینزد تخت به ایدر

 حاج از دیکش یم رونیب وکتیآنژ از را آن و بست یم

 : دیپرس لیاسماع

  طوره؟ چه حالتون امروز-

 : گفت الناز و نداد جواب لیاسماع حاج

  نه؟ جون ایدر بهتره روش و رنگ شکر خدارو-



 : گفت لیاسماع حاج دار صدا پوزخند به توجه یب ایدر

 تو احتماال باشه خوب شایآزما جواب اگه گفت دکتر-

 . شه یم صیترخ ندهیآ روز دو یکی

 و برگرداند لیاسماع حاج سمت به را سرش دوباره

 دهیپوش یپا با نگاهش داشت یسع که یحال در بار نیا

 همسر شست انگشت یخال یجا و یکش باند با شده

 : کرد اضافه نکند یتالق مادرش

 . گذشت ریخ به شکر خدارو-

 الناز سمت به او به جواب یجا به لیاسماع حاج

 : گفت و برگشت

  ومد؟ین ونیهما-

 : گفت و چاندیپ درهم را شیها دست الناز

 . بدم خبر بهش نیبش مرخص شد قرار وقت هر گفت-

 رو که پدرش یجا به و برگشت ایدر سمت به بعد

 ایدر یبرا بود دهیکش هم در را شیها اخم و کرده ترش

 : داد حیتوض

 به کرده مطلقش استراحت دکتر و بارداره خانمش-

 یم وگرنه بذاره، تنهاش ادیز تونه ینم نیهم خاطر

 . نجاستیا دلش دونم



 چشم و گذاشت بالش یرو را سرش لیاسماع حاج

 ایدر و گرفت دندان ریز را لبش الناز. بست را شیها

 بعد و فشرد هم یرو را شیها پلک آرامش نشانه به

 : گفت

 مارستانیب همش روزا نیا...  من ی خونه ایب امشب-

 ینشد حاضر که مدت نیا یشد خسته یحساب و یبود

 !من شیپ یایب

 : دیبر را حرفش الناز

 جانم خاله ی خونه که یدون یم! نزن حرفو نیا-

 و شده ریپ...  بودمش دهیند بود وقت یلیخ! تهرانه

 نیا بابا ی بهانه به....  تنهاست و کرده فوت شوهرشم

 . اومد در ییتنها از اونم روز چند

 و فشرد را الناز یبازو و برد جلو را دستش ایدر

 : گفت

 بد بهت دم یم قول! من شیپ ایب هم رو شب هی الاقل-

 . نگذره

 :  آمد حرف به زده خجالت الناز

 ینم! ییدانشجو...  یشاغل تو آخه...  نزن حرفو نیا-

 . بشم مزاحمت خوام



 : گفت و زد لبخند ایدر

 یبرا و فرستم یم برات رو آدرسم...  لمیتعط فردا-

 مارستانیب امیب خودم یخوا یم اصال...  منتظرتم شام

 ! دنبالت؟

 : داد تکان را دستش و دیگز لب فورا الناز

 رمیگ یم آژانس هی خودم! اینکن کارو نیا...  نه...  نه-

 . امیم و

 . منتظرتم-

 را ایدر دست و انداخت دوشش یرو را فشیک الناز

 : گفت و فشرد

 . شم یم مزاحمت-

 سمت به و دیکش یقیعم نفس هم ایدر رفت که الناز

 بود دهیکش دراز بسته یها چشم با که لیاسماع حاج

 دور فشار گرفتن یبرا را سنج فشار کاف و رفت

 مرد به ینگاه شد تمام که کارش. بست شیبازو

 : دیپرس دودل و انداخت تخت یرو یاخمو

 ! ن؟یندار الزم یزیچ-

 : داد جواب بسته یها چشم همان با لیاسماع حاج

 ! مرگ! چرا-



 حاج. دیگز دندان به را لبش ی گوشه ریغافلگ ایدر

 چشم ایدر با و کرد باز را شیها چشم ناگهان لیاسماع

 :داد ادمه تلخش لحن همان با و شد چشم در

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و یس و ستیدو پست#

 من و رهیبگ جونمو ادیب زودتر لیعزرائ دارم دوست-

 !کنه خالص نکبت یزندگ نیا از رو

 لیاسماع حاج یعصب یها چشم از را نگاهش ایدر

 رنگش یمشک ی ساده یها کفش نوک به و برداشت

 : گفت آهسته و شد رهیخ

 ! ه؟یچ حرفا نیا! جون از دور-

 که یحال در و کرد بلند را سرش و دیکش یقیعم آه بعد

 دایپ یتالق لیاسماع حاج نگاه با نگاهش کرد یم یسع

 : داد ادامه نکند

 نیا! شن یم خسته مارستانیب تخت یرو آدما ی همه-

 یوقت...  مارستانهیب طیمح خاطر به فقط االنتون حال



 روز حالتون و نیشیم آروم خودتون ی خونه نیبرگرد

 . شه یم بهتر روز به

 و دیکش باال تخت یرو یکم را خودش لیاسماع حاج

 : گفت و کرد یعصب ی خنده تک

 ! خودم؟ ی خونه یتو! آرامش؟-

 : داد ادامه ایدر به رهیخ و دیکش یقیعم نفس

 یم بود من اسم به اگه که! ونهیهما اسم به خونه اون-

 اگه اما! رونیب اومدم یم تو نید ریز از و فروختمش

 نداشتم آرامش خونه اون یتو بازم بود، خودمم اسم به

 یلعنت شب همون از خونه اون وارید و در انگار... 

 رو آرامش رنگ هاست سال گهید که کردن نمینفر

 !جان دختر دمیند

 کرد یسع. داد فرو یسخت به را شیگلو آب ایدر

. براند ذهنش پس به را لیاسماع حاج یادهایفر یصدا

 به که یلیس یادآوری از انگار اما صورتش طرف کی

 . افتاد گزگز به بود، خورده اش یپدر نا از حق نا

 : کرد باز دهان یسخت به

 . گذشته ها گذشته-

 : گفت ناگهان لیاسماع حاج



 ! نجایا نیبش ایب-

 دوباره او و کرد نگاه لیاسماع حاج به جیگ ایدر

 سمت به آهسته و نامطمئن ایدر. کرد تکرار را حرفش

. نشست آن ی لبه و رفت بود تخت کنار که یصندل

 :گفت لیاسماع حاج

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و یس و ستیدو پست#

 داشته یراحت وجدان گذشته ها گذشته گفته که یاون-

 به و شد یم بختک گذشته بود من مثل یکی اگه که... 

 ! افتاد یم جونش

 : داد ادامه شانیپر و دیکش شیها شیر به را دستش

 کاراش با که ونمیهما...  تو از نمیا و دخترم از اون-

 !قلبم یتو رفته و داغ خیس شده

 و گرفت را نشیآست ی گوشه و برگشت ایدر سمت به

 : گفت

 نهیب یم یوقت داره حق! تنمه ی پاره! دخترمه الناز-

 ادشی رو امیمهر یب افتاده مارستانیب تخت یرو باباش



 الناز چرا! چرا؟ تو! دختر؟ یچ تو...  برگرده و بره

 ! ؟ینکرد باز خودت سر از رو

 : دیپرس خسته ایدر

 ! کردم؟یم کارو نیا دیبا چرا-

 تخت یرو محکم و کرد بلند را مشتش لیاسماع حاج

 : گفت و آورد فرود

 دستم نکهیا خاطر به! کردم من که یکار خاطر به-

 ....  روت

 : کرد قطع را حرفش ایدر

 شیالیخ یب سر از گذشته ها گذشته گفته که یاون-

 خوب رو گذشت یمعن حتما اون! لیاسماع حاج نبوده

 ! زده رو حرف نیا بندش پشت که دهیفهم

 و شد دهیچیپ دستش مچ دور لیاسماع حاج دست

 : دیپرس

 ! من؟ از یگذشت تو-

 نفسش راه و دهیچسب شیگلو خیب که را یبد بغض ایدر

 : گفت و داد فرو یسخت به بود بسته را

 خونه یتو که ییها سال ی همه حرمت به...  گذشتم-

 . داشتم آرامش الناز مثل تون



 را دستش و دیکش یا خسته و قیعم آه لیاسماع حاج

 و فشرد شیها چشم یرو محکم را آن و کرد رها

 : گفت

 دمید...  خواستم یم رو ها نیبهتر ونیهما یبرا-

 براش! ستین باهاش تو دل اما توئه دنبال چشمش

 باال طاقچه طاقت...  گرفتم نظر در رو دخترا نیبهتر

 نفر هی به! نداشتم پسرم دونه هی واسه رو تو گذاشتن

 حواسش یبفهم خودت نکهیا بدون مدت هی که سپردم

 پسره هی با و یکن یم کار که داد خبر بهم! باشه بهت

 ...  بودت دهید هم

 طور همان و برداشت شیها چشم یرو از را دستش

 : داد ادامه بود رهیخ اتاق سقف به که

 در اما ادیب در فکرت از تا گفتم رو ماجرا ونیهما به-

 ....  ومدین

 مکث یا لحظه از بعد و دیکش یا خسته و قیعم آه

 : داد ادامه

...  داره برخاست و نشست ایک با ونیهما دونستم یم-

 درستش تو عشق گفتم...  داشتم خبر دناشیپر هرز از

 ...  کنه یم



 یها چشم به رهیخ بار نیا و برگشت ایدر سمت به

 : داد ادامه ایدر ی گرفته آب یشیم

 دختر اگه یبگ دیشا...  بودم خودخواه یبگ دیشا-

 یم لقمه براش رو ونیهما مثل یپسر بود خودمم

 ...  اما یدار حق! گرفتم؟

 : گفت و گرفت را ایدر دست مچ دوباره

 اوالد به عشق یفهم یم و یش یم مادر یروز هی-

 !کنه یم کور آدمو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و یس و ستیدو پست#

 لیاسماع حاج به را رشیدلگ و خسته نگاه ایدر

 آن شاهرخ مثل نه شد یم مادر یروز اگر او. دوخت

 بذل در لیاسماع حاج مثل نه و شد یم عاطفه یب قدر

 آزار تا که شد یم کور قدر آن فرزندش به محبت

 . برود شیپ گرانید

. کند سکوت داد حیترج و گرفت را زبانش یجلو اما

 آن با بود دهیکش دراز تخت یرو کنارش که یمرد



 داشت، فاصله ایدن ایدن مقتدر و محکم لیاسماع حاج

 در که بود شانیپر و خسته و ماریب یمرد فقط حاال

 عشق شیپا به عمر کی که یپسر یریپ ی آستانه

 در بود دهیبخش او به را ندارش و دار تمام و ختهیر

 تاسف و بیعج طرز به شیپا شیها محبت جبران

 و خوانده دختر با مواجهه در و زد یم لنگ یآور

 شانه یرو یشرمندگ و یمانیپش نیسنگ بار هم دخترش

 . دیبر یم را نفسش که کرد یم ینیسنگ قدر آن شیها

 یزخم بود گذشته ها سال یزمستان ریدلگ شب آن از

 هم هنوز ردش دیشا نشاند قلبش به لیاسماع حاج که

 ملتهب و چکان خون روزها آن مثل گرید اما بود یباق

 . نبود

 خودش و کرد رها را اش ینامرد و عماد بار کی او

 از لیاسماع حاج آوردن رونیب با. دیرس آرامش به

 هم را زد قلبش به لیاسماع حاج که یزخم زندان

 حال تا بگذرد توانست یم هم بار نیا...  کرد ماریت

 چنان هم وجدان عذاب و یمانیپش وجود با که یمرد

 محکم. شود بهتر یکم الاقل بود خودش هیتوج حال در

 حاج یها چشم در رهیخ گذشته دفعات تمام از تر

 : آمد در حرف به لیاسماع



 که وقته یلیخ گذشته...  لیاسماع حاج نیکن فراموش-

 . نینزن رو حرفش وقت چیه گهید! گذشته

 یرو از ایدر و کردند جشیپ یپرستار ستگاهیا از

 حاج که رفت در سمت به و شد بلند اش یصندل

 : زد صدا را اسمش ها مدت از بعد لیاسماع

 ! ایدر-

 نگاه لیاسماع حاج به و برگشت عقب به مکث با ایدر

 : گفت لیاسماع حاج. کرد

 ! تهران بود اومده ات خاله دمیشن-

 حاج ی جمله ی ادامه منتظر و داد تکان یسر ایدر

 : ماند لیاسماع

 که یمرد به دوباره ذاشتم ینم وقت چیه بود الناز اگه-

 ...  کنه اعتماد داده پس رو امتحانش بار هی

 صدیس اتاق از و انداخت نییپا را سرش حرف یب ایدر

 .شد خارج دو و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 نه و یس و ستیدو پست#

 وسط شکل مربع زیم یرو را یچا کوچک ینیس

 ی جعبه دور ینخ بند که طور همان بعد و گذاشت

 : گفت کرد یم باز را ینیریش

 ! جان الناز یدیکش زحمت-

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند الناز

 ! ناقابله-

 فیرد به نگاهش یوقت و برداشت را جعبه در ایدر

 زد لبخند اریاخت یب افتاد یشکالت و یلیوان یها رولت

 : گفت و

 ! دارم دوست رولت من که بود مونده ادتی-

 : شد تر رنگ پر لبخندش بار نیا الناز

 ! اتاق هی یتو! میشد بزرگ هم با-

 : داد ادامه الناز و کرد نگاه ها رولت فیرد به ایدر

 چه یراست! یبود جور بنفشه با شهیهم تو که چند هر-

 ! ؟یدار ارتباط باهاش هنوز کنه؟یم کار

 هم را یکی و گذاشت الناز یجلو را یچا فنجان ایدر

 : داد جواب و برداشت خودش یبرا



 اون...  کرجه خودش! داره بچه هی...  خوبه! آره-

 و درس مشغول که منم و است بچه و شوهر ریدرگ

 گرویهمد الاقل هفته سه دو هر میکن یم یسع اما! کار

 . مینیبب

 : دیپرس و برداشت را فنجان الناز

 ! خوبه؟ شوهرش-

 یداغ متوجه یوقت و خورد را یچا از یا جرعه ایدر

 : گذاشت زیم یرو را آن دوباره شد اش

 یتو و بود خودمون ییباال سال! شکر رو خدا آره-

 . شدن آشنا هم با دانشگاه

 و شد خارج الناز یها لب انیم از"  شکر رو خدا" 

 : دیپرس مکث یا لحظه از بعد ایدر

 ! ؟یهست یراض تیزندگ از! ؟یچ تو-

 : زد لبخند بار نیا الناز

 ...  هیخوب مرد محمود! شکر رو خدا آره-

 : داد ادامه و انداخت نییپا را سرش بعد

...  نهیبب رو نیا نخواست وقت چیه بابا که چند هر-

 ابد تا قراره ستین خوب شیمال وضع چون کرد فکر

 . بمونه جور نیهم



 : داد ادامه و کرد بلند را سرش

 زحمت خودش...  رهیبگ رو دستش که نبود یکس-

 سنگ! خونه برگشت شب رفت زود صبح از...  دیکش

 م،یدار خونه...  داره کارگر خودش یبرا حاال! کاره

 . میدیخر هم نیزم کهیت هی یتازگ م،یدار نیماش

 : گفت و زد یدار جان لبخند ایدر

 ! شکر رو خدا-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس الناز

...  سوخت یم بابا کار از قلبم ی گوشه هی شهیهم اما-

! ببخشمش تونم ینم وقت چیه کردم یم فکر راستش

 محمود زور به گفتم مالقاتش، رفتم زندان یتو یوقت

 ! کردم یراض رو

 : داد ادامه و انداخت نییپا را سرش الناز

 وقت چیه ها سال نیا ی همه یتو محمود! گفتم دروغ-

 بهم رو کارش سرکوفت نه و  زد بابام از یحرف نه

 نیماش و خونه از برات االن بود نیا ریغ اگه که! زد

 بابام کار سرکوفت اگه! گفتم ینم خوبمون یزندگ و

 یروز و بهم شد یم زهر یزندگ بود زده بهم رو

 ...  انتخابم خاطر به کردم یم لعنت رو خودم بار هزار



 : گفت و دیکش درهم را شیابروها ایدر

 ! ؟یگفت یجور نیا چرا پس-

 در و زد یم برق شیها چشم! کرد بلند را سرش الناز

 : بود دنیبار ی آستانه

 من با که یکار خاطر به که...  بسوزه کم هی تا گفتم-

 . بکشه خجالت کرد

 سیخ صورتش و گذاشت هم بر را شیها پلک الناز

 و کرد پاک را شیها اشک دست پشت با فورا بعد شد

 : داد ادامه

 که نه...  کرده ونیهما نام به زویچ همه بودم دهیشن-

 دونه هی جون به! گما یم ایدن مال خاطر به یکن فکر

 کرده حذف شیزندگ از منو یجور هی نکهیا! نه پسرم

 اموالش و مال از گوشه هی نبود یراض یحت که بود

...  داشت درد برسه من به سال ستیب و صد از بعد

 به رو بابام کار و گفت ینم یزیچ محمود که درست

 ! دمیکش یم خجالت که خودم اما آورد ینم روم

 شیها اشک دست پشت با و کرد مکث یا لحظه الناز

 : داد ادامه و کرد پاک را



 خنکم دلم!  چیه بود نسوخته براش دلم! چرا دروغ-

 نهیس براش که یونیهما از نمیا گفتم دلم تو! بود شده

 گفتم رونیب اومدم که زندان در از! یکرد یم چاک

 که دمیشن بعدم و گرگان برگشتم. نداره صدا خدا چوب

 !رونیب یآورد رو بابا تو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهل و ستیدو پست#

 زیر یها گل به و انداخت نییپا را سرش ایدر

 هم بعد و دیشن را الناز نیف نیف. شد رهیخ راهنشیپ

 : را شیصدا

 حالش یوقت...  افتاد مارستانیب تخت یرو یوقت اما-

 ینم...  سوخت دلم یلیخ! ایدر سوخت دلم...  شد بد

 من بگذره عمرم هی که...  کردم فراموش رو کارش گم

 یحت و نداره الناز اسم به یدختر گفت بابا ره ینم ادمی

 یحت و موند حرفش یپا کتالم اومدم پسرم با یوقت

 اما! نبرد شیپ از یکار هم امرزیب خدا مامانت التماس

 دوستش دلم ته! پدرمه...  سوخت دلم نایا ی همه با



 اون به یراض! ستمین دنشیکش درد به یراض و دارم

 ...  ستمین زونشمیگر ی شرمنده نگاه

 کرد بلند را سرش ایدر بار نیا و کرد نیف نیف دوباره

 : گفت و

 ! شد سرد تییچا-

 یکاغذ دستمال ی جعبه ایدر. کرد بلند را سرش الناز

. گرفت الناز سمت به و برداشت یعسل یرو از را

 گفت"  یمرس"  لب ریز و کرد جدا را برگ کی الناز

 با ایدر. برداشت را شیچا بعد و کرد پاک را صورتش

 : گفت ینیریش ی جعبه به اشاره

 . نخور تلخ! جان الناز بردار-

 طور همان ایدر و برداشت را ها رولت از یکی الناز

 کرد، یم مزه مزه دهانش در را یشکالت رولت که

 یشگیهم یها رولت طعم که کرد یم فکر داشت

 !ندارد را ابانیخ سر یقناد

 : گفت الناز

 ! بگو خودت از تو-

 : گفت و کرد تمام را شیچا ایدر



...  یدید خودت که و کارم محل! ستین یگفتن زیچ-

 که رو مدرکم... رم یم دانشگاه هم روز دو یکی

 و کنم سیتدر دانشگاه گهید شد اگه دارم دوست رمیبگ

 . نرم مارستانیب

 : گفت مکث یا لحظه از بعد و گفت.. " انشاا"  الناز

 ! ست؟ین تیزندگ یتو یکس-

 عیسر و گذاشت دهانش در را رولت ی مانده یباق ایدر

 ! انگار داد یم مار زهر ی مزه. داد فرو و دیجو

 : داد جواب و زد لبخند زحمت به و افتاد نیمع ادی

 !نه-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و چهل و ستیدو پست#

 ایدر و انداخت باال را شیابروها یباور نا با الناز

 که شود بلند خواست گذاشت، ینیس داخل را ها فنجان

 : دیپرس دوباره الناز



 که دمیشن! ؟یآورد رونیب زندان از رو بابا چرا تو-

! یومدین کتالم گهید امرزیب خدا مامانت فوت از بعد

 ! رون؟یب یآورد رو بابا که شد یچ

 مختصر بعد و کرد نگاه الناز به کوتاه یا لحظه ایدر

 : داد جواب

 . خوردم رو لیاسماع حاج نمک و نون ها سال من-

 : دیپرس دوباره الناز که شود بلند خواست

 ! ؟یومدین کتالم که شد یچ....  سال همه نیا-

 شب آن نحس ی خاطره و داد فرو را شیگلو آب ایدر

 از که طور همان و داد هول عقب به را یزمستان سرد

 : داد جواب شد یم بلند مبل یرو

 . بودم کار و درس مشغول-

 : گفت پاچه دست الناز

 ! بود؟ زده رو ونیهما حرف بابا-

 سمت به که طور همان بعد و کرد مکث یا لحظه ایدر

 : گفت کرد یم تند پا کوچکش ی آشپزخانه

 ! جان الناز گذشته ها گذشته-



 ییروزها مرور به یلیتما که داد نشان حرفش نیا با و

 بود شده زادگاهش از یدور ها سال اش جهینت که

 یا لحظه. نگرفت را حرف یپ گرید هم الناز. ندارد

 به رو و بود آشپزخانه داخل ینیریش ی جعبه با بعد

 : گفت ایدر

 . شه یم آب! خچالی یتو بذارش-

 کرد اشاره خچالی به و برداشت را ها یدست شیپ ایدر

 : گفت و

 . بذار خودت-

 را ینیریش ی جعب و کرد باز را خچالی در الناز

 خوردن از بعد شب. گذاشت ها طبقه از یکی داخل

 : دیپرس ایدر شام،

 ! ؟یخور یم بذارم یچا-

 به ینگاه بعد و دیکش دستمال را کانتر یرو الناز

 : گفت و انداخت دستش یمچ ساعت

 بزن آژانس به زنگ هی بکش زحمت! شده ده ساعت-

 یبر دیبا دوباره فردا بخواب ریبگ هم تو! برم گهید من

 ! کار سر



 هال به را او و گرفت الناز دست از را دستمال ایدر

 : گفت و کرد تیهدا اش خانه کوچک

 . مارستانیب میر یم هم با صبح! بخواب جا نیهم شب-

 زحمتت یلیخ...  نکنه درد دستت! منتظرمه خاله! نه-

 . دادم

 قول ات خاله به اگه...  یکرد خوشحالم! ؟یزحمت چه-

 ! الناز بمون ینداد

 : گفت و نشست مبل یرو الناز

 ! منتظرمه رزنیپ! خدا به نه-

 به خواست. نکرد اصرار گرید و داد تکان یسر ایدر

 عقب به ایدر. زد شیصدا الناز که برود تلفن سمت

 : گفت الناز کرد نگاهش منتظر و برگشت

 ! دارم کارت ایب لحظه هی-

 به و نشست یمبل یرو بعد و کرد نگاهش متعجب ایدر

 دنبال آن، داخل و کرده باز را فشیک در که الناز

 سهیک الناز بعد لحظه چند. شد رهیخ گشت یم یزیچ

 گره رنگ ییطال ینوار با دورش که یا پارچه یا

 ایدر سمت به را آن و آورد رونیب را بود خورده

 مادرش که بود ادشی! بود آشنا ایدر یبرا سهیک. گرفت



 از را نگاهش. داشت یم نگه آن داخل را شیطالها

 : دیپر و دوخت چشم الناز به و گرفت سهیک

 ! ه؟یچ نیا-

 : گفت و زد یا عجوالنه لبخند الناز

 برم که گفت بهم بابا تهران میاومد یم میداشت یوقت-

 به بدم ارمشیب گفت امروز...  ارمیب اش خونه از نویا

 . رشیبگ! امرزتهیب خدا مامان یطالها. تو

 راه سر بغض. کرد قفل درهم را شیها دست ایدر

 یا ساده دختر شیها پلک پشت. انداخت سنگ نفسش

 تا کرد یم تالش و گذاشته تهران در پا که دید یم را

 در را شیپا کار دنبال به و ستدیبا خودش یپا یرو

 . بود گذاشته بار نکبت و نحس یدفتر

 ها مدت تا بازش هوس نگاه و او به مرد شدن کینزد

 ! بود شده شیها شب کابوس

 نفس. آورد رونیب فکر از را او و زد شیصدا الناز

 به را شیگلو آب. سوخت اش نهیس و دیکش یقیعم

 هول عقب به را بغضش کرد یسع و داد قورت یسخت

 : گفت حس یب و سرد. بدهد



 الناز بود دهیخر مامان یبرا لیاسماع حاج رو نایا-

 بود اوردهین باباش ی خونه از که مامانم! جان

 ....اخه-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و چهل و ستیدو پست#

 : کرد قطع را حرفش ایدر

 . بزنم زنگ آژانس به برم! الناز فتیک یتو بذار-

 . بشنود را الناز مخالفت تا نماند گرید و

 هم باز ایدر و بود رفته الناز بعد ساعت مین از کمتر

 به و گرفت وضو اول بود نخوانده را نمازش. بود تنها

 . بست قامت و رفت اتاقش

 و برداشت را رنگ یا روزهیف حیتسب شد تمام که نماز

 شده حک آن براق یها دانه یرو که... " ا"  اسم به

 یشیم یها چشم از یا قطره بعد و شد رهیخ بود

 . افتاد... " ا"  اسم یرو و خورد سر رنگش



 را شیها چشم گرفت جان سرش در مادرش یصدا

 یرو زشیلبر یها چشم از گرید یا قطره و بست

 ! خورد قل پوستش

 و مانتو با بود یرستانیدب یدختر شیها پلک پشت

 به که ییموها با! مدرسه یا سرمه ی ساده شلوار

 مقنعه پشت از اش بافته دم و کرد یم باز فرق عادت

 دیپوش یم پله یرو که را شیها یکتان. افتاد یم رونیب

 : دیپرس یم مادرش

 ! ا؟یدر یخوند نمازتو-

 را اش کوله و دیدو یم اطیح یآهن در سمت به ایدر

 : گفت یم و دیکش یم باال اش شانه یرو

 ! خونم یم ظهر-

 ی غره چشم و اخم تا گشت ینم بر عقب به گرید و

 .  ندیبب را مادرش

 صورتش چادر ی گوشه با و کرد باز را شیها چشم

 یباران هم هنوز شیها چشم یهوا اما کرد خشک را

 .بود

 یگاه! خواند یم هوا به سر شهیهم را شینمازها

 و کرد یم پرت را حواسش  عماد دنید یباال جانیه



 یب که هم تر بعد! شیها یریگ بهانه و یدلتنگ یگاه

 بود دور خدا...  بود عماد انتیخ ی افسرده و رمق

 چیه پدرش از که یدختر از که دور قدر آن! شیبرا

 اگر که...  بود شده غافل نداشت ادگاری به اسم کی جز

 ینامرد دینبا او سرنوشت در الاقل شد، ینم غافل

 سن آن در مادرش یناگهان رفتن ای گرفت یم جا عماد

 ! شد یم آوار جانش یب و فینح یها شانه یرو دینبا

 جمالت نیا دارش تب ذهن یها هیواگو روزها، آن

 دو و بخواند نماز شب کی شد یم باعث نیهم و بود

 مرد آن بار نکبت دفتر در نحس روز آن اما! نه شب

 قدر آن! چیه نبود که دور خدا برگشت ورق ناگهان

 و بسته یها لب انیم از را شیصدا که بود کینزد

 . رساند کمکش به را رزنیپ و دیشن لرزانش

 سر شیها چشم از گرید یا قطره و افتاد نیمع ادی

 با دل، ته از را خدا مرد، آن دفتر در روز آن! خورد

 دیشا و بود زده صدا وجودش یها سلول تک تک

 به یگرید زمان هر از تر کینزد خدا هم نیهم یبرا

 . بود شتافته کمکش

 گذاشت مهر یرو را سرش و رفت سجده به اریاخت یب

 تا دیگز دندان به را لبش و بست را شیها چشم... 



 دیشا! بود خدا همان خدا نشود بلند هقش هق یصدا

 یم کمکش به زد یم شیصدا دل ته از هم باز اگر

 .آمد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و چهل و ستیدو پست#

 دنیپوش یایرو بماند، نیمع کنار توانست ینم گرید

 ییآرزو اش، مردانه قامت کنار یعروس دیسف لباس

 حال نیا با بود مانده میعق نشستن بار به از قبل که بود

 . بود دهیبر را امانش یدلتنگ

 بتواند تا کرد یم کمکش دیبا! کرد یم کمکش دیبا خدا

 تا کرد یم کمکش دیبا کند، پاک دلش از را نیمع مهر

 توان چون کند یم دل دیبا. کند دایپ را کندن دل توان

 ! نداشت را شاهرخ دنید

 هیشب نفسش و کرد بلند مهر یرو از را سرش خسته،

 . شد خارج شیها لب انیم از یطوالن یآه

 که شهیهم برخالف بعد و کرد باز را چادرش ی گره

 داخل و کرد گلوله را آن کرد، یم تا مرتب را چادر



 به ینگاه. شد بلند نیزم یرو از و چپاند سجاده

. دادند یم نشان را ازدهی ها عقربه انداخت ساعت

 روشن را ونیزیتلو و رفت هال به! آمد ینم خوابش

 پخش که یته و سر یب ی برنامه به حواس یب و کرد

 بلند لشیموبا امکیپ زنگ یصدا که شد رهیخ شد یم

 . شد

 برداشت کانتر یرو از را لشیموبا و دیپر جا از فورا

 از که بود الناز کرد باز را امیپ لرزان یدست با و

 کالفه و حوصله یب. بود کرده تشکر اش ییرایپذ

 یکی یرو هم خودش و کرد رها کانتر یرو را لیموبا

 دروغ توانست ینم که خودش به. نشست ها یصندل از

 پا زود قدر نیا نیمع نکهیا باور! بود منتظر د؛یبگو

 . بود سخت شیبرا بکشد پس

 فکر و داد هیتک دستش به را سرش حال یب و خسته

 خرج به یصبور یادیز هم جا نیهم تا نیمع که کرد

! بماند منتظرش ابد تا نبود قرار بود مانده شیپا و داده

 قطعا اما بود یراض ازدواجشان به ژاله که درست نیا

 بار ریز بود دهید را پسرش تاب و تب یوقت هم او

 یزن قطعا که وگرنه بود رفته ها آن ازدواج با موافقت

 بخواهد ایدر اگر که دانست یم او ی تجربه و سن به



 طوفان شاهرح یزندگ در بشود ها آن ی خانواده وارد

 . شود یم پا به

 لیدل هم اول از دیشا که دیرس جهینت نیا به ینیبدب با

 بداند ایدر اگر که داشت نانیاطم که بود نیا موافقتش

 یم پس پا خودش است، شاهرخ ی زاده خواهر نیمع

 . کشد

 فکر آن به حال به تا که یقتیحق کشف از ایدر دهان

 را نیا ژاله! بود طور نیهم حتما. شد تلخ بود نکرده

 نیمع ی خواسته با هم خاطر نیهم به و دانست یم

 به یبد ی خاطره پسرش ذهن در تا بود نکرده مخالفت

 ایدر یوقت نبود او مخالفت به یازین. نگذارد ادگاری

 دیبا پدر یجا به که یشاهرخ از بود زانیگر خودش

 . شد یم مواجه او با همسر ییدا مقام در

 ! زد یم نبض شیها قهیشق و دیکش یم ریت سرش

 گذاشت گاز یرو را یکتر و رفت گاز اجاق سمت به

 داخل یچا از یکم دیایب جوش آب تا کرد صبر و

 بعد و کرد یخال شیرو را جوش آب. بود مانده یقور

 شهیهم از تر رو و رنگ یب که را یچا قهیدق چند از

 و کرد باز را خچالی در بعد و ختیر وانیل داخل بود

 ها رولت از یکی و آورد رونیب را ینیریش ی جعبه



 یصندل یرو هم خودش و گذاشت شیچا وانیل کنار را

 . شد رهیخ شیچا بخار به و نشست

 یم مالش یگرسنگ از دلش و بود خورده کم شام

 از یکوچک گاز و برداشت را ها رولت از یکی رفت،

 . زد آن

 . افتاد دور چندان نه یا خاطره ادی

 قدر آن او به دنیرس و نیمع و بود دهید را ژاله تازه

 یجور دلش حال که بود کینزد و دسترس در شیبرا

 را آن توانست ینم کس چیه و زیچ چیه که بود خوب

 . کند خراب

 از بعد شش ساعت حدود یوقت روز آن که یطور

 تب دخترش گفت و گرفت تماس او با همکارش ظهر

 بماند او یجا به را شب فتیش تا کرد خواهش و دارد

 .کرد قبول تعلل بدون

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و چهل و ستیدو پست#



 که ردیبگ تماس نیمع با خواست شد قطع که ارتباط

. کرد خوش جا اش یگوش ی صفحه یرو دوست اسم

 : گفت لبخند با و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ

 ! جانم؟-

 : نشست گوشش در نیمع سرحال یصدا

 . دلم زیعز سالم! سالمت جونت-

 و گرفت دندان ریز را نشیریز لب زده جانیه ایدر

 : گفت نیمع که گفت سالم

 . رونیب میبر شام دنبالت امیم-

 حیتوض و کرد فرو روپوشش بیج در را ادستشیدر

 یناراض نیمع. است مارستانیب در هم را شب که داد

 : گفت

 . یکرد یم قبول دینبا! خوب دختر یشیم خسته-

 : گفت و زد لبخند اش ینگران به ایدر

 ...  کنم یم استراحت. آفم فردا! نداره یاشکال-

 : کرد اضفه فورا دیشن که را اسمش

 ! نیمع برم دیبا-

 : داد را جوابش عیسر نیمع



 . دنبالت امیم صبح فردا! زمیعز برو-

 سمت به ایدر و شد قطع تماس و کردند یخداحافظ

 . رفت یپرستار ستگاهیا

 یم عوض را فرمش لباس یوقت صبح روز آن یفردا

 صورت به ینگاه رختکن داخل یقد نهیآ در کرد،

 ییروزها از بود گذشته یلیخ انگار. انداخت اش خسته

 کرم. کرد یم کار جا دو و آمد یم شب فتیش که

 و دیمال صورتش به و آورد رونیب فشیک از را پودرش

 یرژ زدن به همکارانش کنجکاو نگاه خاطر به بعد

 مرتب سرش یرو را شالش و کرد قناعت یصورت

 دینباش خسته و انداخت اش شانه یرو را فشیک و کرد

 . شد خارج رختکن از و گفت

 کرد یم تند پا نیمع یمزدا سمت به یوقت بعد یکم

 یها فرمول تمام به یگرید زمان هر از تر تند قلبش

 یبرا یعاد و سالم قلب کی یها تپش یبرا یپزشک

 !کرد یم یکج دهان او سال و سن به جوان یدختر

 شد خم شهیهم عادت به نیبرسد،مع نیماش به بخواهد تا

 .کرد باز شیبرا داخل از را در و

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 پنج و چهل و ستیدو پست#

 خنک عطر یبو و نشست چرم یصندل یرو ایدر

 نیمع. گفت سالم و زد لبخند دیچیپ اش ینیب در نیمع

 حرکت و گذاشت گاز یرو را شیپا و داد را جوابش

 : گفت بعد و کرد

 . ینباش خسته! زم؟یعز یخوب-

 شب. کرد شیتماشا لبخند با و کرد کج را سرش ایدر

 یخستگ حال نیا با بود نگذاشته سر پشت را یآرام

 یم یوقت! بود نیمع کنار یوقت شد یم معنا یب شیبرا

 که شود یمرد محرم است قرار گرید یچند تا دانست

 . دارد دوستش قلب میصم از

 دید که را لبخندش کرد نگاهش چشم ی گوشه از نیمع

 : گفت و زد لبخند

 ! ؟یکن یم نگاه یجور نیا چرا-

 خوش جا شیها لب یرو که یلبخند همان با ایدر

 یمو دم بعد و خورد یتکان یصندل یرو بود کرده

 اش شانه کنار و آورد جلو سرش پشت از را اش بافته

 و داد هیتک یصندل یپشت به هم خودش و کرد زانیآو



 شد رهیخ ابانیخ به و کرد قالب درهم را شیها دست

 : داد جواب و

 . دارم دوستت چون-

 در را ایدر دست و کرد دراز دست و دیخند نیمع

 : گفت و گرفت خود گرم دست

 . باشم یخوب پسر منم بذار! خوب دختر کن یدلبر کم-

 وار نوازش و نرم که نیمع یها انگشت تا ایدر نگاه

 یها گونه وجود با بعد و رفت شد دهیکش دستش پشت

 : گفت خنده با و دیکش عقب را دستش نرم رنگش، یگل

 ! یداد پس امتحانتو شما-

 : گفت طنتیش با و انداخت باال را شیابروها نیمع

 . باشه راحت المیخ منم تا بگو که قبولم اگه-

 شیها گوش یرو تا که را شالش. گرفت اش خنده ایدر

 : داد جواب و دیکش جلو یکم بود کرده یرو پس

 نظر دیتجد امکان لحظه نیآخر تا! لیوک جناب ریخ نه-

 . نیباش یخوب پسر بهتره پس...  هست

 یصندل یرو را فشیک تا شد خم ایدر د،یخند نیمع

. افتاد ینیریش ی جعبه به نگاهش که بگذارد عقب

 : دیپرس



 ! ه؟یچ نیا-

 : داد جواب و زد راهنما نیمع

 . گرفتم تو یبرا! رولته-

 : گفت نیمع و برداشت را جعبه ایدر

 . میبخور صبحانه میبر کن صبر-

 از یکی که طور همان و کرد باز را جعبه چسب ایدر

 : داد جواب داشت یم بر را یشکالت یها رولت

 ! ترن خوشمزه نایا-

 : دیپرس نیمع از بعد-

 ! ؟یخور یم-

 ی خامه به یکوچک گاز ایدر و داد یمنف جواب نیمع

 : گفت لبخند با و کرد نگاهش نیمع. زد رولت یرو

 ازم وقت هر مون، خونه میرفت! ایهست یخوب دختر-

 رو تهش و سر شه یم رولت جعبه هی با یشد ناراحت

 !آورد هم

 : دیپرس و کرد اخم ایدر

 ! ؟یکن ناراحتم قراره مگه-

 : داد جواب و گرفت اش خنده صورتش حالت از نیمع



 ! سهوا اوقات یگاه-

 خنده یصدا بار نیا و برداشت را نگاهش اخم با ایدر

 . دیچیپ نیماش در نیمع ی

 را آن ی هیبق لیم یب بعد و زد رولتش از یگاز ایدر

 یتلخ یوقت کرد فکر و کرد رها یدست شیپ داخل

 ینیریش گرید کند یم پر را شیها لحظه نیمع نداشتن

 . کند ینم نیریش را اش ذائقه یشکالت و رولت چیه

 دوباره و کرد کینزد شیها لب به و برداشت را وانیل

 . افتاد روز آن ادی

 ی جعبه نیمع شود ادهیپ نیماش از خواست یم یوقت

 چشم در رهیخ بعد و گذاشته شیپا یرو را ینیریش

 : بود گفته رنگش یشیم یها

 ! ایدر یزیچ هی-

 میمال اما یجد نیمع و بود کرده نگاهش منتظر ایدر

 : بود زده را حرفش

 شب فتیش ازدواجمون از بعد ندارم دوست من-

 ! یبردار

 شیها لب به جوششش د،یجوش ایدر دل ته یزیچ

   شد اش گونه افتادن چال و لبخند باعث و کرد تیسرا



 سر لختش یموها کار نیا با و کرد کج یکم را سرش

 بعد و کردند خوش جا اش یشانیپ یرو و خوردند

 : داد جواب نیمع منتظر نگاه در رهیخ

 !چشم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و چهل و ستیدو پست#

 خوش نیمع ی مردانه مذاق به شیایگو اما کوتاه جواب

 ! نه شیها لب اما دیخند شیها چشم. آمد

 شال داخل به را یموها تا کرد بلند را دستش ایدر

 : گفت دخترانه یطنتیش با بعد و کند تیهدا

 از بعد یخوا یم که یهست مردا اون از اگه اما-

 همونو تا بگو یریگ یم حقوق قدر چه یبگ ازدواج

 یتو هم تو عوض در زمیبر حسابت به ماه به ماه

 فیتکل منم تا بگو بکن، رو تیخانم و بمون خونه

 ! بدونم رو خودم

 بود زده گوشش یباال که یکوچک سر گل از شیموها

 داخل به ها آن تیهدا یبرا ایدر یتقال و بود شده باز



 ییخرما و صاف یموها دوباره و ماند جهینت یب شالش

 نگاهش که نیمع به. شد پخش اش یشانیپ یرو رنگش

 : گفت و کرد نگاه دیچرخ یم یموها یرو

 ! ل؟یوک جناب هیچ نظرت-

 بعد و شد رهیخ طانشیش و شوخ یها چشم به نیمع

 را شانشیپر یموها متیمال با و آورد جلو را دستش

 نقره زیر سر گل همان با و کرد تیهدا شالش داخل به

 شانه یرو را دستش بعد کرد محکم گوشش یباال یا

 به رهیخ کینزد ی فاصله همان از و گذاشت اش

 شیها چشم در طنتیش از یاثر گرید که ایدر صورت

 : زد لب بود شده زانیگر و نبود

 ...  و ینکن جور و جمع خوب رو موهات اگه-

 یمو دم یرو و آمد نییپا اش شانه یرو از دستش

 بسته رنگارنگ و کوچک یا پروانه با که اش بافته

 : داد ادامه و نشست بود شده

 ... ننیبب هم هیبق رو موهات خوشگل بافت نیا-

 نگاهش اما ماند یباق رنگارنگ ی پروانه یرو دستش

 و شد رهیخ ایدر یشیم یها چشم به و برداشت را

 : گفت



 که حقوق ی اندازه گمیم که شمیم مردا اون از منم-

 تا حسابت به زمیبر رو حقوقت برابر دو حاضرم! چیه

 ! یبکن رو تیخانم خونه یتو

 بعد و کرد پنهان شیها لب پشت را لبخندش ایدر

 و برداشت نیمع ملتهب و داغ نگاه از را نگاهش

 پروانه یرو از نیمع دست. انداخت نییپا را سرش

. آورد کمرش به یکم فشار و نشست پشتش و شد جدا

 اش ینیب در شهیهم از تر کینزد نیمع عطر یبو

 گوشش ریز آرام اش مردانه بم یصدا بعد و دیچیپ

 : نشست

 ! گهید دادم پس امتحانمو من یگفت--

 مچ که بکشد عقب را خودش خواست نفس یب ایدر

 : داد ادامه او و شد نیمع دست ریاس دستش

 موهات بر و دور ادیز نگاهم که بود حواسم چون-

 . نچرخه

 شال یرو ییجا بعد و دیگز لب ملتهب و شرمزده ایدر

 . شد داغ رنگش یا سرمه

  

  



 و برداشت را اش خورده مهین یچا وانیل کالفه ایدر

 داخل هم را رولت. کرد یخال نکیس داخل را آن هیبق

 سمت به نیسنگ و سست و کرد یخال زباله سطل

 . رفت اتاقش

                                            *** 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و چهل و ستیدو پست#

 پدرش کت الناز که دید و زد دو و صدیس اتاق به یسر

 سالم ایدر. بپوشد را آن لیاسماع حاج تا داشته نگه را

 : گفت بعد و کرد

 ! نیشد مرخص یسالمت به-

 : گفت و زد لبخند الناز

 زحمت یلیخ نکنه درد دستت...  شکر رو خدا آره-

 ! یدیکش

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 ! نکردم یکار...  کنم یم خواهش-



 و دهد ادامه تعارفاتش به الناز نگذاشت لیاسماع حاج

 : گفت

 ! ده؟یرس نگفت مگه! پس؟ کجاست ونیهما نیبب برو-

 نیخوا یم...  گهید یحسابدار رهیم گفت! دهیرس چرا-

 ! دنبالش؟ برم

 اتاق از عیسر هم الناز و داد تکان یسر لیاسماع حاج

 یصندل یپشت به را دستش لیاسماع حاج. شد خارج

 به رو و نشست یصندل یرو اطیاحت با بعد و داد هیتک

 : گفت ایدر

 ! دارم کارت نجایا ایب-

 یرو که یفیک از لیاسماع حاج و رفت جلو ایدر

 خودش با الناز قبل روز که را یا سهیک بود خچالی

 و گرفت ایدر سمت به را آن و آورد رونیب بود، آورده

 : گفت

 ! رشیبگ-

 اخم به رهیخ و نرفت تر جلو و ستادیا اتاق وسط ایدر

 : گفت لیاسماع حاج ی خورده گره درهم یها

 مامانم یبرا شما رو ها طال...  گفتم النازم به روزید-

 ...  و نیبود دهیخر



 یجلو و کرد بلند را دستش حوصله یب لیاسماع حاج

 : گفت و گرفت را حرفش دادن ادامه

 هی یجا به ریبگ! جان دختر ندارم حرفا نیا به یکار-

...  افتاده جونم به و شده بختک که یبده اون از گوشه

 و ادیب تر راحت ذره هی مذهب ال نفس نیا بذار ریبگ

 . باشم نتید ریز کمتر الاقل بذار ریبگ...  بره

 به و آورد نییپا را سرش داد؛ فرو را دهانش آب ایدر

 : داد جواب و شد رهیخ رنگش یمشک یها کفش نوک

 شما گردن ینید...  شدم بزرگ شما ی سفره سر من-

 ! ستین

 : گفت و داد تکان هوا در محکم را سهیک لیاسماع حاج

 شتریب منو و بشه خنک دلت یخوا یم اگه! ایدر ریبگ-

 راست اگه اما! ... چیه که یبنداز در وجدانم با نیا از

 راحت ذره هی منم بذار و ریبگ رو نیا یگذشت و یگفت

 . بکشم نفس تر

 نگاه به و کرد بلند را سرش و دیکش یقیعم نفس ایدر

 . شد رهیخ لیاسماع حاج شانیپر و منتظر

 اخم یکم شهیهم را مادرش همسر که بود کرده عادت

 درهم صورت نیا حاال. ندیبب محکم و یجد آلود،



 یها مردمک و شانیپر و قرار یب نگاه و شکسته

 در لیاسماع حاج از او که یریتصو با چیه لرزان

 انگار که نیا بیعج و نداشت یخوان هم داشت خاطر

 لیاسماع حاج کرد یم آرزو که ییروزها از ها سال

 . گذشت یم بدهد را اش جوانمردانه نا رفتار تقاص

 یها حرف و ها طعنه و یزمستان سرد شب آن از

 یباق قلبش در یا نهیک نه حاال لیاسماع حاج ی زننده

 ! یچکان خون زخم نه و بود مانده

 شده مسببش لیاسماع حاج که یبد حال آن تمام یجا به

 پرتاب تب داغ ی کوره در روز سه تا را او و بود

 یباق قلبش یرو کهنه یزخم رد فقط حاال بود، کرده

 ی آستانه در که یمرد به قیعم یترحم و بود مانده

 دنبال به او یها چشم در یقرار یب با دیبا یریپ

 . گشت یم گرفتن تیحالل

 : کرد اصرار لیاسماع حاج

 هیبق...  تیبده از بخش هی یجا به ریبگ! ایدر ریبگ-

 !ندارم یزیچ چون بدم بهت تونم ینم رو اش

 : داد ادامه و انداخت نییپا را سرش

 ! جان دختر امتیق به مونه یم ما کتاب و حساب-



 گرید ایدر. کرد رها شیپا یرو را سهیک لیاسماع حاج

 که یمرد ی خاطره و دیکش یقیعم نفس نکرد مکث

 اطیح در را اش کوله یزمستان سرد غروب آن در

 را لبش ی گوشه دستش ضرب با و کرده پرتاب

 جانش یب یپاها به. داد هول عقب به بود کرده یزخم

 لیاسماع حاج سمت به استوار و محکم و داد حرکت

 : گفت و برداشت شیپا یرو از را سهیک و برداشت گام

 امتیق یبرا بمونه که میندار هم با یکتاب و حساب-

 ! لیاسماع حاج

 و کرد بلند را سرش مکث یا لحظه با لیاسماع حاج

 : زد لب گرفته آب ینگاه با و دیچسب را ایدر دست مچ

 ! دختر کن حاللم-

 با بعد و شد رهیخ منتظرش و مرطوب نگاه به ایدر

 داخل که یلرزان و تبدار دختر ی خاطره توان تمام

 و داد هول عقب به را بود مانده تنها رامسر نالیترم

 : زد لب آهسته

 ! لیاسماع حاج کردم حاللتون-

 و شد آزاد دستش مچ دور از لیاسماع حاج دست

 . شد خارج اش نهیس از مانند آه و نیسنگ نفسش



 به ایدر تا شد باعث"  بابا سالم"  گفت که آشنا ییصدا

 . ندیبب را ونیهما ها سال از بعد و برگردد عقب

 ایدر شد یبستر مارستانیب در لیاسماع حاج که یروز

 و بود مانده الناز که هم آن از بعد بود دهیند را او

 . بود برگشته رامسر به ونیهما

 ینگاه با هم ایدر و بود شده اش رهیخ ونیهما

 که گذراند نظر از را لیاسماع حاج پسر یسرسر

 شیبرا یدیعا دردسر جز به اش طرفه کی عشق

 . نداشت

 تک کت و یطوس جذب راهنیپ با یمشک کتان شلوار

 سه روزها آن مثل صورتش...  بود دهیپوش یمشک

 یم را گردنش یرو تا که هم را شیموها و بود غهیت

 سالم ایدر از زودتر او. بود کرده مهار ژل با پوشاند

 اخم او داد، را سالمش جواب ایدر یوقت بعد و گفت

 :گفت الناز به و برداشت را نگاهش آلود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و چهل و ستیدو پست#



 ! کجاست؟ بابا لیوسا-

 فرو روپوشش بیج در را دستش و زد پوزخند ایدر

 مرتب را لشیوسا یپاچگ دست با که الناز به و برد

 ی خاطره هم هنوز ونیهما انگار. شد رهیخ کرد یم

 آن که داشت خاطر به بود خورده او از که را یلیس

 ! شیبرا گرفت یم افهیق جانب به حق و آلود اخم طور

 حاج سمت به برادر و خواهر به توجه یب ایدر

 : داد تذکر و رفت لیاسماع

 اگه قندتون...  نیبش چکاپ دیبا ماه هر که نره ادتونی-

 ! نیخور یم مشکل به دوباره نشه کنترل

 : گفت و داد تکان یسر لیاسماع حاج

 ! هست حواسم...  دختر نکنه درد دستت-

 : دیپر حرفشان انیم ونیهما

 ! بابا؟ میبر-

 : گفت الناز و داد تکان سر لیاسماع حاج

 ! ونیهما ریبگ رو بابا دست-

 و داد هیتک تخت به را بدنش آلود اخم لیاسماع حاج

 : گفت



 ! امیم خودم-

 را دستش نکرد پدرش ی گفته به یتوجه اما ونیهما

 یرو از تا کرد کمکش و انداخت پدرش یبازو ریز

 آغوش در را ایدر و آمد جلو الناز. شود بلند یصندل

 : گفت و دیبوس را صورتش و گرفت

 ! جان ایدر نکنه درد دستت...  میداد زحمتت یلیخ-

 : گفت و فشرد را دستش و آمد رونیب آغوشش از ایدر

...  برسون سالم شوهرت به و ببوس رو پسرت-

 . دنتید از شدم خوشحال

 :  داد تذکر آلود اخم ونیهما و کرد تشکر هم باز الناز

 ! الناز رهید-

 فیک. دیدزد ایدر از را نگاهش و دیگز لب الناز

 مدارک لونینا و انداخت اش شانه یرو را خودش

 اتاق یاجمال ینگاه با و برداشت هم را لیاسماع حاج

 به و گفت خداحافظ ایدر به دوباره و گذراند نظر از را

 حاج کرد حرکت هم ونیهما. کرد تند پا اتاق در سمت

 شیپ را دستش کرد مکث دیرس که ایدر مقابل لیاسماع

 نگاهش کوتاه یا لحظه و فشرد را ایدر یبازو و آورد

 : گفت بعد و کرد



 ! ایدر نکنه درد دستت-

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 ! سالمت به دیبر-

 کوتاه یا لحظه یبرا درهم، یها اخم همان با ونیهما

 و گذراند نظر از اش یپرستار فرم لباس در را ایدر

 یرسم و سرد و خشک"  یخداحافظ"  گفتن به تنها

 . کرد اکتفا

 ایدر و بود شده یخال دو و صدیس اتاق بعد یا لحظه

 گزارشاتش تا رفت یم شنیاست سمت به بیج در دست

 .کند لیتکم را

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و چهل و ستیدو پست#

  هجده فصل

 نفس و شد هال وارد و بست را اتاق در آهسته بنفشه

 : گفت و دیکش یقیعم



 یم فقط مامان میبود که بچه خدا به...  شدم خسته-

 اگه گهید میدیشن یم رو نیهم! نیبخواب نیبر گفت

 میبخور تکون جامون یتو مینداشت جرات میبود دارمیب

 به جون آدمو! گم یم قصه براش دارم ساعته کی... 

 !بخوابه تا کنه یم لب

 : گفت و گرفت آغوش در را بالش ایدر

 ! ؟یندار ییچا-

 عدد که ساعت به یا اشاره و رفت غره چشم بنفشه

 : گفت و کرد داد یم نشان را کی

 به که نیا نه! خوابه یم عاقل آدم ساعت نیا تو...  وا-

 ...  باشه خوردن یچا فکر

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 یچا اگه! داره؟ زدن غر قدر نیا کردن دم یچا هی-

 . بره یم خوابمون زود که مینخور

 برق به را ساز یچا و رفت آشپزخانه سمت به بنفشه

 : گفت و کرد وصل

 خوردن به یخوا یم رو تیخواب یب مرض که نیا-

 چه تو! دلم زیعز...  داره زدن غر یبد ربط یچا



 پس! ستین خواب از یخبر ینخور چه یبخور یچا

 !بنداز زحمت یتو رو من نه بزن گول خودتو نه یالک

 : زد طعنه و کرد ساز یچا به یا اشاره ایدر

 ! آخه ینداز یم زحمت به خودتو تو که قدرم چه-

 ختیر ساز یچا یقور داخل را آمده جوش آب بنفشه

 : گفت و

 یچا سماور یرو برات شب نصفه یدار توقع نکنه-

 ! کنم؟ درست

 ینیس با بنفشه بعد یکم و داد تکان یسر خنده با ایدر

 را ینیس. آمد کنارش گز و شکالت از یظرف و یچا

 : گفت لبخند با و گذاشت نیزم یرو

 وقته چند یدون یم! بود فتیش شهاب امشب شد خوب-

 ! نجایا یبود ومدهین شب

 و زد یجان یب لبخند و کرد دراز را شیپاها ایدر

 نگاه دوستش ی خسته صورت به بنفشه. نگفت یزیچ

 : گفت و کرد

 ! ؟یکن کار چه یخوا یم-

 : گفت و کرد بلند را سرش ایدر



 طرف اون ترسم یم! بخرم خونه دیع از قبل تا دیبا-

 ...  بشه گرون سال

 : گفت بنفشه

 هر گفت شهاب...  داره امالک بنگاه شهاب ییدا پسر-

 . بگه رضا به که بگم بهش شد یجد متیتصم وقت

 غر بنفشه. گفت یمرس لب ریز و داد تکان یسر ایدر

 : زد

 نکنم فکر داد بهت لیاسماع حاج که ییطالها اون-

 ونیهما...  بشه هم یکرد پاس که یچک پول سوم کی

 از شد یم آب دیبا! ؟یچ خودش! د؟ینکش خجالت

 . بخواد هم تیحالل که نیا نه خجالت

 : گفت و داد تکان یدست حوصله یب ایدر

 کردم کارو اون خودم دل خاطر به من! کن ولشون-

 بده پول خواست یم اگه ونیهما دونستم یم اولم از... 

 . آورد یدرم زندان از رو باباش

 : گفت آلود اخم بنفشه

 یربط چه تو به آخه! یکرد اشتباه گم یم هنوزم-

 به رو اموالش و مال اریاخت خواست یم! داشت؟

 ...  که نده پسرش



 : کرد قطع را دوستش حرف ایدر

 کردم کارو نیا خودم دل خاطر به من! بنفشه کن ولش-

 ! منه کابوس لیاسماع حاج یحرفا ساله چند... 

 و برداشت را ها شکالت از یکی حرص با بنفشه

 : گفت و کرد جدا را روکشش

 گهید کردنت حالل اون حاال...  یداد رو پول! باشه-

 ! ؟یکرد حاللش واقعا! بود؟ یچ

 : گفت و داد تکان سر آهسته و دیکش یقیعم نفس ایدر

 . بود مونیپش...  نبود قبل لیاسماع حاج اون گهید-

 بمونه کتابمون و حساب گفتم یم بودم تو یجا اگه من-

 ! امتیق به

 و زد بنفشه خروش و جوش به یجان یب لبخند ایدر

 : گفت

 نیهم یتو که کرد یکار خدا یوقت یچ یبرا امتیق-

 ازم غرور همه اون با و چشمام یتو بزنه زل ایدن

 ترم آروم یجور نیا خودمم کن باور! بخواد؟ تیحالل

 و کنم ینم بغض افتم یم شب اون ادی بار هر گهید... 

 .شه ینم بد حالم

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنجاه و ستیدو پست#

 یچا که طور همان و داد تکان سر تاسف با بنفشه

 : گفت داشت یبرم را خودش

 نیا با بپا اما! اصال ندارم لیاسماع حاج به یکار من-

 یب دفعه هی یکرد دایپ که یبخشندگ و گذشت ی هیروح

 ! یند بهش رو بله و ینش زد عماد که یگند الیخ

 برداشت را شیچا وانیل و انداخت نییپا را سرش ایدر

 نداده را جوابش. کرد فکر عماد قبل روز تماس به و

 از بعد. بود گرفته تماس او با یپور خاله غروب و بود

 حرف عاقبت زدن در آن درو نیا و احوال و حال

 : بود زده را دلش

 ! دتر؟ ینکرد فکراتو! جان ایدر-

 دهانش از ناگهان که یجواب در هم خودش ایدر و

 : بود مانده بود آمده رونیب

 ! یپور خاله کنم فکر گهید کم هی بذار-



 تلفن خطوط پشت از یحت را یپور خاله یصدا ذوق

 بود نگفته"  نه"  که نیهم کند حس توانست یم هم

 . بود کرده خوشحالش یکل

 . آمد رونیب فکر از بنفشه یصدا با

 ! ایدر-

 را دهانش یخشک و خورد را شیچا از یکم ایدر

. کرد نگاه بنفشه به و کرد بلند را سرش بعد و گرفت

 : گفت ناراحت و نگران بنفشه

 . باش عاقل خدا رو تو-

 : گفت و زد یتلخ لبخند ایدر

 ! ؟یچ یعنی باشم عاقل-

 که یکس با عاشقانه و آروم یزندگ هی شانس یعنی-

 ! رینگ خودت از رو داره دوستت و یدار دوستش

 و کرد یباز مچش دور بند دست با هدف یب ایدر

 : گفت

 کادو شاهرخ یوقت مونیعروس یتو! ؟یجور چه-

 بچه به برم...  نه ای! جان ییدا یمرس بگم داد بهمون

 من بگم و خودش شیپ برم ای خواهرتم من بگم ش



 عشق سراغ یرفت و یکرد ولش که میدختر همون

 !ت؟یمیقد

 

 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و پنجاه و ستیدو پست#

 لرزان یا چانه با ایدر و کرد نگاهش مستاصل بنفشه

 : گفت و کرد نگاهش رهیخ

 . برم رو راه همون من بهتره کدوم بگو تو-

 : داد ادامه تلخ ایدر و کرد سکوت بنفشه

 ...  ستین یشدن یدون یم خودتم! ؟ینیب یم-

 یرو زیر یها گل به رهیخ و انداخت نییپا را سرش

 زهرمار ی مزه دهانش و کرد تمام را حرفش بالش

 : گرفت

 چند هر...  کرد یم پنهان رو موضوع نیا دینبا نیمع-

 به من شدن وارد که دهیفهم خودشم گهید احتماال



 دهیفهم! ارهیم بار به رو یمزخرف یتراژد چه شیزندگ

 . ستین یخبر ازش گهید که

 کالفه ایدر و شد سیخ یصورت زیر یها گل از یکی

 ایدر و شد سیخ هم یگرید گل. دیگز دندان به را لبش

 با عجله، با و کرد بلند را سرش و دیکش یقیعم نفس

 و آمد جلو بنفشه. کرد پاک را صورتش دست پشت

 : گفت و گذاشت ایدر سرد دست یرو را دستش

 به و بکشه خجالت دیبا که یاون! ؟یچ که باالخره-

 ! ایدر تو نه باباته باشه فرار فکر

 را شیها چشم محکم اشاره و شست انگشت دو با ایدر

 بعد و ردیبگ را شیها اشک زشیر یجلو تا فشرد

 بنفشه نگران یها چشم در رهیخ کرد باز چشم یوقت

 : زد را آخرش حرف

 کاش! نمیبب رو شاهرخ خوام ینم! بنفشه تونم ینم-

 . کردینم پنهان رو موضوع نیا نیمع

 بهت کرد یم رو تو یرفتارا نیا ینیب شیپ چون-

 . نگفت یزیچ

 رونیب اش نهیس از را مانندش آه و نیسنگ نفس ایدر

 : گفت و داد



 شناخت یم منو چون! کرد بد گم یم نیهم یبرا اتفاقا-

 میبر جلو مون رابطه یتو قدر نیا ذاشت یم دینبا... 

...  گفت یم من به رو یمهم نیا به موضوع بعد و

 . بشم وابسته بهش گذاشت! کرد یخودخواه

 : گفت اصرار با بنفشه

 ...  داره دوستت! ایدر داشت دوستت-

 خون آسمان یابرها از سماجت با یا قطره دوباره

 . افتاد صورتش یرو شیها چشم آلود

 با حق نهیبب که برسه نجایا به تهش که یداشتن دوست-

 !خوره؟ یم درد چه به محاله هم با ما بودن و منه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و پنجاه و ستیدو پست#

 ...  شه خانواده و نیمع خود مهم! ایدر-

 : گفت و گرفت را شیها چشم یسیخ کالفه ایدر

...  تره یراض یجور نیا هم نیمع مادر مطمئنم من-

 دیبا چرا وگرنه بود مونده پسرش با یستیرودربا یتو



 نیب از رو برادرش یزندگ آرامش سال همه نیا از بعد

 ! ببره؟

 و برداشت را یچا ینیس و نماند بنفشه جواب منتظر

 غرق او برگشت بنفشه شیپ یوقت. شد آشپزخانه یراه

 : گفت و زد یجان یب لبخند ایدر. بود فکر در

 هم یا جهینت چیه به و کردم فکر یلیخ من! نکن فکر-

 . میبخواب ایب...  دمینرس

 . کرد نگاهش نگران و ناراحت بنفشه

 بنفشه. دیکش دراز و گذاشت سرش ریز را بالش ایدر

 دستش. گذاشت نیزم یرو کنارش را خودش بالش هم

 هم خودش بعد و کرد خاموش را چراغ و کرد دراز را

 و برداشت کنارش از را ییپتو. دیکش دراز ایدر کنار

 : گفت و گذاشت ایدر یپا نییپا

 ! شهیم سردت-

"  یمرس"  لب ریز و دیکش بدنش یرو را پتو ایدر

 بنفشه و گذشت سکوت به نشانیب یا لحظه. گفت

 منتظر و کرد کج را سرش ایدر و زد شیصدا دوباره

 : گفت بنفشه. کرد نگاهش

 ! کن معلوم رو عماد فیتکل زودتر-



 : گفت و کرد آزاد سرش ریز از را شیمو بافت ایدر

 ! ریخ به شب-

 چشم و دیچیپ گوشش در بنفشه ی کالفه و قیعم نفس

 . فشرد هم یرو محکم را شیها

                                           * 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و پنجاه و ستیدو پست#

 از و زد کارت که بود قهیدق یس و هفت ساعت

 دیکش باال دوشش یرو را فشیک. شد خارج مارستانیب

 بلند را سرش افتاد، صورتش یرو یا قطره یوقت و

 یرو گرید یا قطره کرد نگاه آسمان به و کرد

 . داشت دنیبار به لیم آسمان! افتاد صورتش

 شتریب سرعت با را شانیها گام عابران که دید

 . بمانند امان در باران گرفتن شدت از تا برداشتند

 ادامه اش آهسته یها قدم به حال یب و کرخت اما ایدر

 و بود اوردهین نیماش و بود مانده خواب صبح. داد

 دیبا شود دیشد باران و کند معطل یکم اگر بود مطمئن



 خانه به را خودش بتواند تا شود یتاکس کی معطل یکل

 حوصله هم باز یول دانست یم را ها نیا. برساند اش

 دلش شتریب نداشت، را شیها قدم به دنیبخش سرعت ی

 . کند فکر و برود راه خواست یم

 کرد یم فکر. بود زده هم بر را تصوراتش ژاله تماس

 ی فهیوظ او نکهیا از خوشحال او ینینش عقب با ژاله

 عنوان به خود سنگر در داده انجام را اش مادرانه

 پناه بود قائل احترام پسرش نظر یبرا که یمادر

 . ندارد را آمدن جلو الیخ هم گرید و گرفته

 اشتباه او تصورات که داد نشان تماسش با ژاله اما

 . است بوده

 استراحت اتاق به شیغذا کردن گرم یبرا یوقت ظهر

 بیج داخل اش یگوش ی برهیو متوجه بود رفته

 . بود شده رنگش یا سرمه روپوش

 اسم دنید با آورد رونیب بشیج از را لشیموبا یوقت

 به تعلل قدر آن یگوش ی صفحه یرو فیشر خانم

 تماس بهت در هنوز. شد خاموش صفحه که داد خرج

 ژاله که بافت یم االتیخ ینیبدب با ذهنش و بود ژاله

 بکش نیمع یزندگ از پاتو"  دیبگو تا گرفته تماس

 خوش جا صفحه یرو اسمش دوباره که! " رونیب



 رختکن به و کرد وصل را ارتباط بار نیا ایدر. کرد

 افکار ریتاث تحت. کند صحبت بتواند تر راحت تا رفت

 اما گرم لحن و کرد سالم سرد اریاخت یب مسمومش

 : کرد اش زده خجالت ژاله ی خسته

 ! زم؟یعز یخوب! جان ایدر سالم-

 ژاله و داد را اش یپرس احوال جواب زده خجالت ایدر

 : گفت قیعم ینفس از بعد

...  کنم صحبت باهات داد ینم اجازه نیمع مدت نیا-

 خودت با بذارم گفت! یدار زمان به ازین گفت یم

 احساس امروز اما دادم گوش حرفش به منم ،یایب کنار

 و کالفه یلیخ نیمع! بزنم حرف باهات دیبا گهید کردم

 ! هیعصب

 : داد ادامه خودش ژاله و بود مانده ساکت ایدر

 یباش ناراحت و شوکه که دم یم حق بهت من زمیعز-

 یم رو موضوع نیا وقته چند که نیا با خودم من... 

 ینم اصال یعنی...  ستین خوب حالم هنوزم اما دونم

 خوام یم...  کنم باور و هضم رو شاهرخ کار تونم

 چیه امرزمیب خدا مامان و بابا و من یکن باور

 یم فقط ما...  مینداشت ماجرا نیا از یاطالع کدوممون

 ازدواج گفت خودش...  کرده ازدواج شاهرخ میدونست



 و داده رو همسرش هیمهر نداشته تفاهم چون و کرده

 ! نزد بچه از یحرف وقت چیه...  شدن جدا

 بعد و داد رونیب اش نهیس از را نشیسنگ نفس ایدر

 برداشته ترک ژاله محکم یصدا کرد احساس چون

 : گفت آهسته

 ناراحت رو خودتون...  دونم ینم مقصر رو شما من-

 . دینکن

 : گفت ژاله بعد و دیچیپ ایدر گوش در نیف نیف یصدا

 خودم من! ه؟یچ شیمعن یناگهان ینینش عقب نیا پس-

 هم تا دو و گذاشتم سر پشت رو عشق و یجوون! زنم

 بود شده آشنا شوهرش با یوقت مانا! دارم دختر

 دمید رو تو که روز اون من! زد یم برق چشماش

 نگاهت شد یم که نیمع حرف...  زد یم برق چشمات

 . دیخند یم

 به و فشرد هم یرو محکم را شیها چشم ناتوان ایدر

 ادامه چنان هم ژاله. داد هیتک رختکن داخل یکمدها

 : داد یم

 ...  یدیفهم رو ماجرا یوقت از حاال-

 : آمد ژاله حرف انیم ایدر



 یزندگ هی یبرا تنها داشتن دوست کنه یم فکر نیمع-

 نیهم ماجرا نیا از قبل تا منم...  کنه یم تیکفا آروم

 که نیدون یم مطمئنا شما اما...  کردم یم رو فکر

 یزهایچ به داشتن دوست جز به آروم یزندگ هی یبرا

 !ازهین هم یا گهید

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و پنجاه و ستیدو پست#

 تا بود کرده جزم را عزمش اما برداشت خش شیصدا

 به را خودش داشت دلش که درک به. بزند را حرفش

 : زد یم وارید و در

 حروم بهم آرامش بشم شما ی خانواده وارد اگه من-

 ی خانواده و شما آرامش مطمئنا که بماند. شه یم

 . ره یم باد به هم برادرتون

 نیمع و تو چشم یتو شاهرخ اشتباه دود خوام ینم من-

 ! بره

 : گفت و داد فرو زحمت به را بغضش ایدر



 نیا! منه چشم یتو که هاست سال من، پدر اشتباه دود-

 ! شیپ دفعات ی همه یرو بارم

 ادامه اگر دیترس یم اکهیدر و زد صدا را اسمش ژاله

 : گفت شود لیتبد هق هق به بغضش دهند

 کنم صحبت شتریب تونم ینم و کارم سر من! دیببخش-

 ... 

 سر یا لحظه چند. کردند یخداحافظ طور چه دینفهم و

 وارد شیها همکار از یکی که نیا تا ماند یباق شیجا

 کمد به غذا ظرف با که دید که را ایدر. شد رختکن

 : گفت و دیکش درهم ابرو داده هیتک

 ! خوبه؟ حالت! یمحمد-

 هیتک و زد عجوالنه یلبخند. آمد خودش به عیسر ایدر

 : گفت و برداشت را اش

 . یمرس! خوبم-

 از! نداشت اشتها انداخت شیغذا ظرف به ینگاه

 خچالی به را شیغذا ظرف و شد خارج رختکن

 .برگرداند

. دیکش رونیب افکارش از را او ینیماش بوق یصدا

 عقب به دینبا بداند که بود آن از تر مشغول ذهنش



 العمل عکس منتظر که یمزاحم ی راننده با و برگردد

 شاگرد سمت ی شهیش راننده. شود چشم در چشم اوست

 و زد یزیآم طنتیش چشمک و داد نییپا کامل را

 : گفت

 ! خوشگله میباش خدمت در-

 سرعت با دیبا. برگرداند را شیرو و کرد اخم ایدر

 که شد یم مطمئن راننده تا رفت یم راه یشتریب

 به دنیبخش سرعت توان اما ستین کردن ناز قصدش

 نداشت را نیا توان یحت نداشت را اش خسته یها گام

 گم را گورش تا بزند داد سرش و برگردد عقب به که

 شش و ستیدو سوار که را یجوان پسر هم نیهم و کند

 الک که بود انداخته اشتباه به بود شده رنگ ییآلبالو

 که ببافد یفیاراج و کند حرکت سرش پشت وار پشت

 هم را ها آن دنیشن توان یحت ایدر ی زده سرما ذهن

 . بود داده دست از

 را پودش و تار تمام ییآشنا یصدا بعد یا لحظه

 رونیب بود دچارش که یرخوت از را او و لرزاند

 : دیکش

 !؟یعوض یندار مادر و خواهر خودت مگه-

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و پنجاه و ستیدو پست#

 و ستیدو در که دید را نیمع. برگشت عقب به فورا

 : دیشن را جوان پسر یصدا. کرد باز را شش

 ! چه؟ تو به-

 را او تا کرد یسع و گرفت را اش قهی و شد خم نیمع

 . بکشد رونیب نیماش از

 ! چه من به بگم تا رونیب ایب-

 دیدو نیمع سمت به فورا. نکرد مکث گرید ایدر

. بکشد عقب به را او کرد یسع و گفت را شیبازو

 : دیغر آلود اخم و کرد نگاهش کوتاه یا لحظه نیمع

 ! نیماش تو برو-

 عقب به را او کرد یسع تذکرش به توجه یب ایدر

 : زد ادیفر سرش بار نیا نیمع که بکشد

 ! نیماش یتو برو گم ینم مگه-

 را نیمع دست و کرد استفاده فرصت از جوان پسر

 . کرد حرکت و فشرد گاز یرو را شیپا و زد پس



 مانده اش رهیخ آلود اخم و یعصب که نیمع با ماند ایدر

 بند هنوز که را دستش و برداشت را نگاهش ایدر. بود

 : گفت نیمع که دیکش عقب آهسته بود نیمع یبازو

 قدم هوا نیا یتو یدار که یکرد پارک کجا نتویماش--

 ! فته؟یب دنبالت آشغال نیا مثل یکی که یزن یم

 : داد جواب کند نگاهش نکهیا بدون ایدر

 . اوردمین نیماش امروز-

 بعد و دیچیپ گوشش در نیمع ی کالفه و قیعم نفس

 : دیشن را شیصدا

 . میش سوار میبر-

 . برداشت عقب به یقدم ایدر

 . رم یم خودم! یمرس-

 سمت به را او و گرفت را فشیک بند آلود اخم نیمع

 : دیکش خود

 رو کهیمرت اون از حرصم ی همه که نکن یکار هی-

 . میبر ایب...  کنم یخال تو سر

 جا همان هنوز مردد ایدر و بود گرفته شدت باران

 : گفت دوباره نیمع که بود مانده



 نگه بارون نیا یتو منو صبح تا یخوا یم ای یایم--

  ؟!یدار

 : گفت و برداشت عقب به گام کی یلجباز با ایدر

 تو با من نه و بارون نیا یتو بمون تو نه! کدوم چیه-

 ! امیم

 گام کی با نیمع که برود ابانیخ سمت به تا کرد تند پا

 مچ دور محکم را دستش و رساند او به را خودش بلند

 : کرد حلقه دستش

 ! یلجباز قدر نیا دونستم ینم-

 از نشد، موفق اما کند آزاد را دستش کرد یسع ایدر

 : گفت نیمع چشم در رهیخ و ستادیا باز تقال

 ! دونستم ینم تو به راجع رو زایچ یلیخ منم-

 : دیپرس و آورد نییپا را سرش یکم نیمع

 ! مثال؟ یچ-

 قهیشق یرو از که را یباران ی قطره نگاهش با ایدر

 با بعد و کرد دنبال را آمد نییپا و خورد سر نیمع ی

 : داد جواب گرفته و تلخ یلحن

 دروغ تو اما! نیمع یبگ دروغ یتون یم دونستم ینم-

 ! یکرد یباز بد...  یکرد یباز باهام و یگفت



 و دیکش خودش دنبال به را دستش جواب یجا به نیمع

 . شد دهیکش دنبالش به ناتوان و درمانده بار نیا ایدر

 نیمع نیماش چرم یصندل یرو که آمد خودش به یوقت

 یم نفس را اش یشگیهم عطر یبو و بود نشسته

 و دلتنگ قدر چه که شد متوجه انگار تازه. دیکش

 . است بوده تلخ عطر نیا محتاج

 جمع و دیکش آغوش در را خودش و زد یتلخ لبخند

 . کرد

 روشن را یبخار دید که را اش شده جمع بدن نیمع

. کرد میتنظ ایدر سمت به را آن چهیدر بعد و کرد

 گرم باد شود مطمئن تا گرفت چهیدر مقابل را دستش

 گاز یرو را شیپا بعد و خورد یم ایدر صورت به

 . شد کنده جا از نیماش و گذاشت

 شیپ در نیمع که ییآشنا نا ریمس به زده سرما و خسته

 : دیپرس بعد و کرد نگاه بود گرفته

 ! ؟یر یم کجا-

 : زد شیصدا حرص با ایدر و نداد را جوابش نیمع

 ! نیمع-

 : داد جواب کند نگاهش نکهیا بدون نیمع



  نشه؟ دهیشن آدم حرف که هیبد حس قدر چه ینیب یم-

 یرو از را اش هیتک و دیکش درهم ابرو یعصب ایدر

 : برداشت یصندل

 ! هان؟! ه؟یچ بد حس یدون یم چه تو-

 ییصدا با ایدر و کرد نگاهش چشم ی گوشه از نیمع

 : داد ادامه لرزان

 از که...  یکرد یباز باهام که دارم من رو بد حس--

 !یکرد استفاده سوء اعتمادم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و پنجاه و ستیدو پست#

 ترمز یرو محکم را شیپا نیمع و شد قرمز چراغ

 شد زمان هم یعقب نیماش کشدار بوق یصدا. گذاشت

 ! جلو سمت به ایدر شدن پرتاب با

 یعصب ایدر. خورد سر شیموها یرو از ایدر شال

 : گفت و دیکش شیموها یرو را شالش

 ! کردنه؟ یرانندگ طرز چه نیا-



 به و برداشت قرمز چراغ از را نگاهش ناگهان نیمع

 یرو که یرگ سمت به ایدر نگاه. برگشت ایدر سمت

 یوقت بعد و شد دهیکش بود شده برجسته اش یشانیپ

 تب نگاه و سرخ صورت متوجه تازه دیشن را شیصدا

 . شد دارش

 صورت مقابل وار دیتهد را اش اشاره انگشت نیمع

 : گفت و داد تکان ایدر

 که...  کردم یباز باهات یگفت که ایدر بود آخرت بار-

 . کردم استفاده سوء اعتمادت از یگفت

 آتش ی گدازه انگار نیمع گر خیتوب لحن و بلند یصدا

 ی نهیس یرو گرفته حجم یخی ی گلوله یرو که بود

 . کرد آب را بغضش و شد پخش ایدر

 ییصدا با و داد فرو را شیگلو آب یسخت به ایدر

 : گفت لرزان

 اصل یتو یرییتغ نه ای بزنم رو حرف نیا من که نیا-

 . کنه ینم جادیا موضوع

 یدیسف در شده پخش سرخ یها رگه از را نگاهش

 کن پاک برف تند حرکت به و برداشت نیمع یها چشم

 : دیشن را نیمع یصدا و شد رهیخ



 ! ه؟یچ موضوع اصل یدون یم-

 یباران تا رفت یم که ینگاه با و نگفت یزیچ ایدر

 دست که کرد دنبال را کن پاک برف حرکات شود

 تا کرد وادارش و گرفت را اش چانه و آمد جلو نیمع

 :گفت آلود اخم نیمع. شوند چشم در چشم هم با

 ! یکرد فراموش رو موضوع اصل تو که نهیا مشکل-

 : گفت و زد یتلخ پوزخند ایدر

 ! یگفت دروغ من به تو که نهیا موضوع اصل-

 فشرده نیمع ی اشاره و شست انگشت دو نیب اش چانه

 نگاه در رهیخ دهیجو دهیجو و محکم نیمع بعد و شد

 : زد لب رنگش یشیم

 !خوب دختر دارم دوستت من که نهیا موضوع اصل-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و پنجاه و ستیدو پست#

 ایدر و کرد متالطم را ایدر ی نهیس نیسهمگ یموج

 دوستت اثر انداخت تالطم به را قلبش که یموج دینفهم



 آن تنگ که یخوب دختر ای بود، نیمع محکم دارم

 ها خاطره چه که آورد ادشی به و دیچسب دارم دوستت

 . است نداشته ها دنیشن خوب دختر نیا از که

 هم یها چشم در رهیخ نیماش کیتار یفضا در قدر آن

. شد بلند یعقب یها نیماش بوق یصدا تا ماندند یباق

 دوباره را شیپا و کرد رها را اش چانه آهسته نیمع

 . کرد حرکت و فشرد گاز یرو

 بود بد. داد هیتک یصندل یپشت به را سرش کالفه ایدر

 مرد زبان از دارم دوستت دنیشن از جانش تمام که

 ! بود شده سست دستش کنار جوان

 نیهم در و لحظه نیهم در ایدن داشت دوست که بود بد

 تلخش عطر یبو که یجوان مرد کنار در و نیماش

 . شود متوقف کرد یم نیریش را روزگارش بیعج

 تماس از وجودش تمام که اش چانه فقط نه که بود بد

 . بود شده گرم نیمع ی مردانه یها انگشت سر

 ساده دارم دوستت کی با اش یلعنت قلب که بود بد

 را جانش داشت و دیکوب یم وارید و در به را خودش

 . گرفت یم

 نیمع که فشرد هم یرو را شیها پلک درد با ایدر

 : زد شیصدا



 ! ا؟یدر-

 کج را سرش و کرد باز را شیها چشم ناتوان ایدر

 . شد رهیخ نیمع ی مردانه و جذاب رخ مین به و کرد

 شیها لب انیم از اسمش ی ساده دنیشن با که بود بد

 ! شد یم پا به طوفان قلبش در

 اش دهیپر رنگ صورت به چشم ی گوشه از نیمع

 آرنج از را چپش دست که طور همان بعد و کرد نگاه

 : گفت داد یم هیتک پنجره به و کرد یم تا

 ! ؟یگفت مامان به که بود یچ مزخرفات اون-

 و محکم یها دست از را نگاهش. دیکش یقیعم آه ایدر

 : گفت و برداشت اش مردانه

 . گفتم رو قتیحق-

 باز راهش یوقت و گرفت سبقت شیجلو دیپرا از نیمع

 حال همان در و فشرد گاز یرو شتریب را شیپا شد

 : دیپرس

 ! ه؟یچ قتیحق-

 اش یشگیهم مرتب شیر ته و مردانه صورت به ایدر

 باران که ییموها و شانیپر یها چشم به. کرد نگاه

 . بود ختهیر هم به را شان یشگیهم حالت



 آن هر و شاهرخ الیخ یب لحظه همان داشت دوست

 یموها و کند دراز دست شد یم مربوط او به که چه

 شیها چشم در رهیخ بعد و کند مرتب را نامرتبش

 : دیبگو

 ! دارم دوستت که نهیا قتیحق-

 بود یمرد کابوس تیواقع! بود یگرید زیچ اما تیواقع

 ینم شیرها هم یداریب یاهایرو نیتر نیریش در که

 عمر کی قدر به که بود یمرد کابوس تیواقع! کرد

 جا به دخترش دل به را پدر نام زدن صدا حسرت

 و ناغافل حضور با خواست یم هم حاال و بود گذاشته

 ناتوان و رنجور دل به را یگرید داغ اش یناگهان

 . کند لیتحم ایدر

 یپدر او یبرا که بود یمرد حضور کابوس تیواقع

 همراهش و همسر ییدا عنوان به خواست یم نکرده

 . شود اش یخوشبخت راه سد و کند علم قد مقابلش

 دردناکش ی نهیس از را مانندش آه و نیسنگ نفس ایدر

 و فرستاد شیها هیر به هوا یقدر زحمت به. کرد آزاد

 : گفت تلخ

 ! محاله هم کنار تو و من بودن که نهیا قتیحق-



 نکهیا از قبل و شد آوار دلش یرو اش جمله ینیسنگ

 چشم از اشک قطرات کند کنترل را خودش بتواند

 . شدند ریسراز شیها

 چشم یسیخ نیمع تا برگرداند پنجره سمت به را سرش

 . ندینب را قلبش ییرسوا و ها

 یگرما بعد یا لحظه و دیشن را نیمع قیعم آه یصدا

 احساس خودش ی زده سرما دست یرو را دستش

 هقش هق یصدا تا دیگز دندان به را لبش ایدر. کرد

 : دیشن را نیمع یصدا بعد و نشود بلند

 ؟!ایدر کنم کار چه تو با من آخه-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و پنجاه و ستیدو پست#

 آرام یگرما ی خلسه که دلش خواهش به توجه یب ایدر

 خواست، یم را نیمع ی مردانه و بزرگ دست بخش

 شیها اشک کردن پاک ی بهانه به را دستش آهسته

 : گفت و دیکش عقب

 ! خونه برسون منو-



 وارد و زد راهنما و کرد آزاد را نشیسنگ نفس نیمع

 : گفت و شد یفرع یابانیخ

 ! رسونمت یم-

 ایدر سمت به و کرد پارک را نیماش جلوتر یکم

 : گفت و برگشت

 ! نه االن اما-

 به دوباره بعد و انداخت آشنا نا ابانیخ به ینگاه ایدر

 : گفت و کرد نگاه کرد یم شیتماشا رهیخ که نیمع

 ! ؟یکرد پارک نجایا یچ یبرا-

 : داد ادامه و دیکش درهم ابرو

 ...  و بودم مارستانیب صبح از...  نیمع ام خسته من-

 : دیبر را حرفش نیمع

 ! باباته ی خونه نجایا-

 تیگران ینما با یساختمان به نیمع و آمد بند ایدر نفس

 : کرد اشاره ابانیخ سمت آن در

 . دو واحد! پنجم ی طبقه-

. نداشت هم زدن پلک قدرت و بود مانده مات ایدر

 : گفت و شد کشینزد یکم نیمع



 چرا، یبگ بهش دیبا ،یبزن داد سرش دیبا که یاون-

 اش بچه و زن شیپ خونه اون پنجم ی طبقه یتو

 کرده بابات که یکار بابت یکس قراره اگه. نشسته

 قراره نه من! خودشه قطعا آدم اون بده پس جواب

 ییدا کار تاوان! تاوانشو نه و بدم رو بابات کار جواب

 . باشه من یبرا تو دادن دست از دینبا و تونه ینم

 قفل نگاهش! دیگو یم چه نیمع دیشن ینم ایدر

 یم یزندگ آن در پدرش که بود شده یکیش ساختمان

 . آمد یم باال و گرفت یم حجم شیگلو ته یزیچ کرد

 ادی به هم باز و گذاشت هم بر را شیها پلک درد با

 . افتاد شیها یداریب کابوس

 بابات"  گرفت شور سرش در لیاسماع حاج یصدا

 ! " خدا امون به کرد ینم ولتون که داشت رتیغ اگه

 یرو ناحق به که یلیس از صورتش انگار دوباره

 از جانش تمام و کرد گزگز بود نشسته صورتش

 !زد خی ماه بهمن شب آن یسرما

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند نشون#



  نه و پنجاه و ستیدو پست#

 و آمد شیپ دستش که دید و زد شیصدا نیمع که دیشن

 خوردن تکان قدرت ایدر اما نشست اش شانه یرو

 ! بود شده پا به شور سرش در. نداشت

 و بود داده دست از را مادرش که دید یم را یدختر

 یم را یدختر. ستدیبا خودش یپا یرو خواست یم

 باز بار نکبت یدفتر به شیپا استقالل دنبال به که دید

 ! بود شده

 یم کار مارستانیب در ها شب که دید یم را یدختر

 یب از سرخ ییها چشم و خسته یتن با صبح و کرد

! رساند یم گرید یمارستانیب به را خودش یخواب

 یم را یدختر! بود تر زیانگ غم همه از آخر ریتصو

 به پا دوستانه ها سال که بود داده یپسر به دل که دید

 اش خانواده با شدن رو به رو از او و بود آمده شیپا

 خانواده با شدن مواجه چون دیترس یم. داشت وحشت

 تلخ قتیحق با شدن رو به رو با بود یمساو او ی

 آمدن، ایدن به از بعد که بود یدختر او که! اش یزندگ

 پدر نام که یمرد از او سهم و بود کرده شیرها پدر

 در یاسم فقط کرد یم ینیسنگ یادیز شیها شانه یرو

 ! یمیقد یعکس و بود شناسنامه



 شیگلو دور وحشتناک و قواره یب یمار کرد یم حس

 را نفسش خواهد یم شیها تاب و چیپ با و خورده گره

 . کرد یم یخفگ احساس و بود آورده کم هوا! ردیبگ

 و کرد باز را نیماش در و زد کنار را نیمع دست

 به باد و بود آمده بند باران. انداخت رونیب را خودش

 را دستش آمد یم بند داشت نفسش. زد یلیس صورتش

 دوباره. کرد باز را شیها بال و برد شالش سمت به

 هم هنوز نگاهش اما دیشن را نیمع گفتن ایدر یصدا

 . بود پنجمش ی طبقه و کریپ غول ساختمان همان قفل

 طرف دو نیمع شد نیمع یها دست ریاس صورتش

 چشم هم با تا کرد وادارش و گرفت قاب را صورتش

 . شوند چشم در

 ! ؟یخوب...  برم قربونت! ایدر-

 شیمانتو ی قهی یرو دستش و دیلرز ایدر ی چانه

 : دینال و شد چنگ

 . بکشم نفس تونم ینم-

 را صورتش که طور همان نگران و مضطرب نیمع

 زمزمه بود گرفته قاب خود ی مردانه یها دست در

 : کرد



 ...  زمیعز باش آروم...  بکش قیعم نفس-

 : گفت نفس یب ایدر

 ! خونه برسون منو-

 شیصدا بعد و شد پخش صورتش در نیمع قیعم نفس

 : دیشن را

 . باش آروم فقط تو...  میر یم االن! زمیعز باشه-

 و کرد دراز دست ناچار به نیمع و دیلرز یم ایدر

 ریز دوباره و داد جا خودش ی نهیس یرو را سرش

 : کرد زمزمه گوشش

 یجور نیا خدا رو تو...  خوب دختر باش آروم-

 ! گم؟ یم یچ یشنو یم! ایدر! نلرز

 نفس توانست ایدر و شد جا به جا یکم قواره یب مار

 هم با کرد، بلند نیمع ی نهیس از را سرش آهسته بکشد

 در رهیخ توانش ی مانده ته با ایدر شدند؛ چشم در چشم

 : کرد زمزمه نیمع دار تب و سرخ نگاه

 ! نیمع بردار سرم از دست-

 : گفت بعد و شد نییپا و باال نیمع یگلو بیس

 . میکن یم صحبت هم با بعدا...  شو سوار-



 فاصله نیمع از و برداشت عقب به قدم کی ایدر

 محکم و کند احساس را عطرش یبو شد ینم. گرفت

 :بماند

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند نشون#

  شصت و ستیدو پست#

 ! برو شهیهم یبرا خدا رو تو! نیمع برو-

 : کرد نگاهش ناباور نیمع

 ! آخرته؟ حرف نیا-

 که بود نیا آخرش حرف! بود یگرید زیچ آخر حرف

 حرف! داشت خواهم دوستت ابد تا که بدان اما! برو

 شهیهم یبرا خاطراتت که باشد نیا توانست یم آخرش

 به ییدرازا توانست یم آخرش حرف ماند یم من با

 همان از باشد داشته رنگارنگشان خاطرات قدمت

 در گرفت یم نفسش یروز که را یتهران که یخاطرات

 لیتبد خاطره هزار یشهر به شیبرا آلودش دود یهوا

 ! بود کرده



. ردیبگ را شیها اشک زشیر یجلو تا زد پلک محکم

 : گفت توانش ی مانده ته با و کرد بلند را سرش

 ! آخرمه حرف-

 و کرد جمع اش نهیس یرو را شیها دست نیمع

 : زد پوزخند

 هیحس از شتریب یلیخ بابات از تنفرت که نهیا مشکل-

 پا راحت که شه یم باعث نمیهم! یدار من به دیشا که

 ! یبزن رفتن از حرف و یبکش پس

 پر قدم کی با را شان فاصله گام کی. شد یعصب ایدر

 : گفت و زد نیمع ی نهیس به را انگشتش بعد و کرد

 یشناخت رو خودت یوقت از تو! ینبود من یجا تو-

 تو...  کرده ینم ینیسنگ ات شونه یرو اسم هی هیسا

 رو پدرش که یکالس هم یها اشک حسرت یفهم ینم

 تو! ؟یچ یعنی داشتن رو داده دست از تصادف یتو

 ...! پس...  یفهم ینم و یدینفهم رو نایا از کدوم چیه

 کرد بلند را سرش. داد فرو یسخت به را بغضش ایدر

 و دوخت نیمع شانیپر نگاه به را اش یطوفان نگاه و

 : کرد تمام را حرفش

 ! یکن قضاوت رو من یندار حق پس-



 و برداشت نیمع ی نهیس یرو از را اش اشاره انگشت

 : گفت و برداشت عقب به دوباره را آمده گام کی

 ! نیمع تیزندگ دنبال برو-

 به را حرفش حال نیا با کردند، شیرسوا شیها چشم

 : رساند انیپا

 ! منو نه و کن تیاذ رو خودت نه نیا از شتریب-

 ینیماش نور. کرد پاک را شیها اشک دست پشت با

 نیمع رانیح نگاه ایدر. شد پخش نیمع صورت یرو

 و کند گرد عقب خواست که یا لحظه درست و دید را

 رساند کنارش را خودش نیمع برود ابانیخ سمت به

 حرکت جیگ ایدر. گرفت خود دست در را دستش

 :گفت و کرد اخم نیمع یناگهان

 

 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و شصت و ستیدو پست#

 ! ؟یکن یم کار یچ-



 : دیشن گوشش کنار درست را نیمع آرام ی زمزمه

 آروم خدا رو تو...  کنارتم من! ایدر باش آروم فقط-

 . باش

 لیتحل را نیمع بیعج ی جمله بتواند ایدر نکهیا از قبل

 : دیشن را یجوان پسر یصدا کند

 ...  نجاستیا یک نیبب! به-

 دست در محکم را دستش که طور همان نیمع که دیشن

 : گفت فشرد یم و بود گرفته خود

 ! ؟یخوب! جان روهام سالم-

 دیسف نیماش اول نگاه در. برگشت عقب به جیگ ایدر

 در یوقت بعد یا لحظه و دید مقابلش را یکریپ غول

 خودش ساله، هجده هفده یپسر و شد باز شاگرد سمت

 کرد حس کرد سالم ییخوشرو با و انداخت نییپا را

 . است زده خی بدنش

 و چشم و گندمگون پوست. بود آشنا پسر صورت

 که بود یمرد به هیشب بیعج رنگش یمشک  یابرو

 شناسنامه داخل اسمش و نشسته مادرش کنار عقد روز

 . بود ایدر ی



 نگاه بعد و کرد یپرس احوال نیمع با جوان پسر

 لحظه و انداخت ها آن یها دست قفل به یبار طنتیش

 که نیمع به را لبخندش پر و دار منظور نگاه کوتاه یا

 رها قصد و گرفته خود دست در را او دست محکم

 همان با ایدر به رو بعد و دوخت نداشت هم را کردنش

 و جذاب ی چهره ینشدن جدا جزء انگار که لبخند

 : گفت بود اش مردانه جوان

 ! خوبه حالتون خانم سالم-

 که را زبانش دادن تکان قدرت و بود شده الل ایدر

 . نداشت بود شده یتن چند یا وزنه به لیتبد انگار

 را دستش داشت دوست. شد باز راننده سمت در که دید

 خی دست قبل از تر محکم لحظه هر که نیمع دست از

 تمام با بعد و بکشد رونیب فشرد، یم را او ی زده

 . کند فرار و بدود قدرت

 داده دست از را لرزانش یپاها دادن تکان قدرت اما

 فرار خواست یم که شیها کابوس مثل درست! بود

 یداریب در انگار نداشت، خوردن تکان توان اما کند

 کرده ریگ ترسناک یها کابوس همان از یکی وسط

 . بود



 از ایدر نگاه شد ادهیپ دیسف کریپ غول نیماش از یمرد

 باال رنگش یمشک ی خورده واکس و براق یها کفش

 یا سرمه یا پارچه شلوار یاتو خط به دیرس آمد،

 چشم! دشیسف راهنیپ به دیرس و آمد باالتر! رنگش

 نگاهش یجلو نتوانست ایدر و بودند شده یاغی شیها

 مرد ی غهیت سه صورت از بعد یا لحظه ردیبگ را

 ! رنگش یمشک یها چشم به دیرس و گذشت

 زد یم اش نهیس در چه آن شدند؛ چشم در چشم هم با

 بدنش به را خون و دیکوب یم توان تمام با که بود یقلب

 احتضارش حال در ی زده خی وجود تا کرد یم پمپاژ

 . دارد نگه زنده را

 در بند دستش که دید! شد رانیح و ناباور مرد نگاه

 ! گرفت جان مادرش یصدا ایدر سر در. شد نیماش

 : بود داده جواب تلخ مادرش دیپرس پدرش از یوقت

 و ترن معرفت با هم ها مرده که! مرده که کن انگار--

 ! زنن یم سر شون خانواده به جمعه یها شب الاقل

 از او! کرد یم شیتماشا رهیخ رهیخ داشت و بود زنده

 شاهرخ،. داشت شناخت عکس کی قدر به پدرش

 و رنگ و یمیقد عکس آن در که بود یشاهرخ همان



 سفره سر مادرش کنار یمیقد محضر آن در رفته رو

 . بود گفته بله ییزناشو مانیپ به و بود نشسته عقد ی

 از تر چاق و شده یگندم جو اش یمشک یموها فقط

 .بود شده یمیقد عکس آن داخل جذاب اما الغر مرد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و شصت و ستیدو پست#

 رانیح نگاه و بود شناخته عکس همان با را پدرش او

 که را یدختر هم او که گفت یم شاهرخ ناباور و

 دنبال به و کرد رها همسرش همراه به یروزگار

 ی کهنه ی خاطره از آمد، تهران به اش یمیقد عشق

 .است شناخته اولش همسر

 

 وارد و گرفته فاصله یکودک یروزها از تازه ایدر

 دایپ دخترانه تاب و چیپ اندامش و شده ینوجوان یایدن

 و قد به لذت با یوقت روز کی یپور خاله که بود کرده

 و زد ضربه مبل ی دسته به کرد یم نگاه شیباال

 : گفت



 . شده ماه مثل ایدر اکبر... ا هزار-

 : داد یم ادامه مادرش به رو

 ! یخودت انگار! توران خودت یایجوون با زنه ینم مو-

 : بود گفته و زده ینیغمگ لبخند مادرش

 . نباشه من مثل بختش یاله-

 

 : دیشن یم دورتر ها فرسنگ از انگار را روهام یصدا

 نهیمع گفتم بابا به دمتید مزدا کنار که ابونیخ سر از-

 . یکن یم اشتباه گفت یم بابا... 

 شاهرخ نگاه از را دارش تب و نیسنگ نگاه ایدر

 کی فقط اش جمله تمام از. دوخت روهام به و برداشت

 را شاهرخ راحت چه. بود گرفته جان مغزش در کلمه

 ! بود کرده خطاب"  بابا" 

. دیچرخ یم سرش دور ابانیخ و رفت یم جیگ سرش

 در بند دستش هنوز که یمرد و بود برادرش روهام

 ! بود پدرش کرد یم شیتماشا رهیخ رهیخ و بود نیماش

 ریز را او شاهرخ یوقت نبود ماندن یجا! رفت یم دیبا

 ! بود دهیدو عشقش سمت به و گذاشته پا



 یاعضا انگار اما بدهد تکان شیپاها به کرد یسع

 شد یم یخال شیپا ریز نیزم نبود ارشیاخت در بدنش

 یچاه قعر به دارد و آورده کم نفس کرد یم حس و

 میعظ مار همان دوباره! رود یم فرو کیتار و تنگ

 را کردنش خفه قصد واقعا بار نیا و بود برگشته الجثه

 زد یم ناموزون قلبش و رفت یم جیگ سرش. داشت

 یم یسپر را اتشیح یها هیثان نیآخر کرد یم حس

 و قرار یب که دیشن را نیمع یصدا آخر ی لحظه. کند

 ی چهره قفل نگاهش. زد صدا را اسمش مضطرب

 از که یا لحظه از روتر و رنگ یب که شد شاهرخ

 ته با ایدر. برداشت بلند یقدم سمتش به شد ادهیپ نیماش

 دست یوقت بعد و دیکش عقب را خودش توانش ی مانده

 یزیچ گرید شد دهیچیپ کمرش دور نیمع یآشنا

 .دینفهم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و شصت و ستیدو پست#

 و قرار یب یها چشم با نگاهش کرد باز که چشم

 چشم ناگهان نیمع. کرد دایپ یتالق نیمع مضطرب



 شد جا جابه شیگلو بیس شد شفاف و گرفت آب شیها

 : نشست ایدر گوش در بغضش از شده نیسنگ یصدا و

 ! ایدر یکشت منو امشب که تو-

 را اش دهیخشک یها لب بعد و کرد شیتماشا جیگ ایدر

 : زد صدا را اسمش لیدل یب و کرد تر

 : گفت و فشرد خودش دست در را دستش نیمع

 ! نیمع جان-

 باز یها چشم شد وارد پوش دیسف یزن لحظه همان

 : گفت نیمع به رو و زد یلبخند دید که را ایدر

 باز رو چشماش االن گفتم یدید! خانومت نمیا بفرما-

 .....  کنه یم

 را وکتیآنژ   و بست را سرم و آمد ایدر تخت سمت به

 : دیپرس و دیکش رونیب دستش از

 ! زم؟یعز یبهتر-

. بود سامان به نا و شلوغ ذهنش داد تکان سر جیگ ایدر

 ایدر به رو و انداخت زباله سطل داخل را سرم پرستار

 : گفت

 ! آ داره دوستت یلیخ! بدون شوهرتو قدر-



 ایدر ذهن. رفت در سمت به زن و نگفت یزیچ ایدر

 شوهرتو قدر بود گفته. بود مانده پرستار ی جمله شیپ

 ! بدون

 شد روشن اش خسته ذهن ی خانه کیتار در یچراغ

 ی سفره سر بود قرار کند ازدواج نیمع با بود قرار

 ناغافل حضور که ندیبنش بود عاشقش که یمرد با عقد

 ! بود شده اش یخوشبخت راه سد شاهرخ وار کابوس و

 آن پنجم ی طبقه ادی به نگهان ایدر و زد شیصدا نیمع

 نگاه یادآوری با بعد و افتاد نوساز و کیش ساختمان

 بود شده رهیخ او یها چشم در میعظ یبهت با که یمرد

 دشت دوست. فشرد هم یرو را شیها پلک درد با

 بد خواب! شو داریب که دیبگو و بزند شیصدا نیمع

 . یدید

 ریز غصه از شده رگه دو ییصدا با نیمع یوقت اما

 : گفت گوشش

 ...  بشه یجور نیا خواستم ینم من خدا به! ایدر-

 رونیب را اش خسته نفس. ستین کار در یکابوس دیفهم

 یسع و دیکش باال تخت یرو را خودش بعد و فرستاد

 : گفت و شد بلند تخت ی لبه از نیمع. ندیبنش کرد

 . کن استراحت کم هی-



 :داد جواب آهسته ایدر

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و شصت و ستیدو پست#

 . خونه برم خوام یم-

 نییپا را شیها کفش و شد خم و نکرد یمخالفت نیمع

 و کرد تشکر جان کم و لب ریز ایدر. کرد جفت شیپا

 . ستدیبا پا سر وارید به دستش هیتک با کرد یسع بعد

. ستدیبا سرپا تا کرد کمکش و گرفت را شیبازو نیمع

 دست راندن عقب توان که بود آن از تر خسته ایدر

 یصدا که نشست تخت یرو. باشد داشته را نیمع

 سمتش به را فشیک نیمع. شد بلند لشیموبا زنگ

 : گفت و گرفت

 که چندمه ی دفعه نیا...  کشت رو خودش ات یگوش-

 ! خوره یم زنگ

 را فشیک و کرد بلند را اش خسته و جان یب دست ایدر

 : کرد زمزمه و گرفت

 ! شده نگرانم بنفشه حتما-



 بازار آشفته در کرد یسع و کرد باز را فشیک پیز

 نییپا با اما بگردد لشیموبا دنبال به نامرتبش فیک

 سرش. کرد یم جهیسرگ احساس هم باز سرش آوردن

 : گفت و دیکش گشتن از دست و کرد بلند را

 ! رهیم جیگ سرم-

 را لشیموبا و گرفت را فشیک و کرد دراز دست نیمع

 ردیبگ ایدر سمت به را یگوش خواست. آورد رونیب

 تماس هم لحظه همان و افتاد عماد اسم به چشمش که

 شالش داخل به را شانشیپر یموها ایدر. شد قطع

 : گفت و کرد تیهدا

  بود؟ بنفشه-

 صورت به ینگاه و کرد رها را نشیسنگ نفس نیمع

 : گفت سرد و کوتاه و انداخت ایدر ی دهیپر رنگ

 ! بود ات خاله پسر-

 و برداشت را نگاهش نیمع و نداد نشان یواکنش ایدر

 هم باز که برگرداند ایدر فیک به را لیموبا خواست

 . شد بلند زنگ یصدا

 کیتحر را اعصابش مزاحم ی راننده اول! بود یعصب

 حضور هم آخر در و ایدر یها حرف بعد و بود کرده



 عماد یها تماس هم حاال و! روهام و شاهرخ یناگهان

 دهیکش شعله اعصاب بر نیبنز ختنیر مثل توانست یم

 . کند عمل اش

 خوب! شناخت یم خوب را خودش جنس و بود مرد

 یپ یها تماس و عماد یها اصرار پشت دانست یم

 یکاف تین همان است شده پنهان یتین چه اش یپ در

 خواب و بگذارد منگنه در را اعصابش روزها تا بود

 . ببرد غمای به را شیها شب راحت

 : دیکش رونیب اوهامش از را او ایدر رمق یب یصدا

 ! کن قطع-

 رنگ صورت و عماد اسم به ینگاه دوباره نیمع

 جان سرش در دور یا خاطره انداخت ایدر ی دهیپر

 افتاده دستش از آش ظرف یوقت ایدر یصدا و گرفت

 : بود گفته. دیچیپ گوشش در بود

 ! دارم کار نامزدم با-

 لحن انیم که یا دخترانه ناز به اریاخت یب او و

 ! بود زده لبخند بود شده پنهان اش کالفه و یعصب

 در اشتباهش متوجه را عماد بود کرده یسع روز آن

 بکند اوست شیپ اش خاله دختر دل یوقت طال با رابطه



 با یجد ی رابطه بار ریز و زده زیچ همه ریز عماد

 . بود نرفته ایدر

 عماد انگار حاال و بود گذشته روز آن از سال ده

 ایدن ایدر که یوقت درست! بود شده اشتباهش متوجه

 یم و بود شده دایپ اش کله و سر بود ریدلگ او از ایدن

 یعصب نیا و برود را ساله صد راه شبه کی خواست

 .کرد یم اش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و شصت و ستیدو پست#

 رنگ سبز کونیآ اریاخت یب و باشد خوددار نتوانست

 به را یگوش و کرد وصل را ارتباط و فشرد را

 حواسش نکهیا بدون که ایدر به رهیخ. چسباند گوشش

 د،یکش یم نییپا را شیمانتو نیآست داشت باشد او به

 . باشد کننده شروع خودش عماد تا شد منتظر و ماند

 : دیشن را عماد یصدا بعد یا لحظه

 ! ایدر الو-



 کرده آماده تر عاشقانه یلفظ دنیشن یبرا را خودش

 اریاخت در نکهیا بدون دستش هم باز حال نیا با بود

 و تکلف یب عماد که" ییایدر"  از باشد خودش

 درهم شیها اخم و شد مشت آورد زبان به یخودمان

 : آمد حرف به نیسنگ و سرد بعد و رفت

 ! ؟یدار کار یچ ایدر با-

 نیآست کردن مرتب از دست ایدر تا شد باعث شیصدا

 دید. کند شیتماشا رانیح و ریغافلگ و بکشد شیمانتو

 و شود بلند تخت یرو از تا کند یم تالش ایدر که

 و گذاشت اش شانه یرو را دستش نیمع. ستدیبا سرپا

 یمکث از بعد را عماد یصدا. گرفت را حرکتش یجلو

 را شیصدا دنیشن یآمادگ داد یم نشان که یطوالن

 : بود آرام و خونسرد لحنش اما دیشن است نداشته

 ! جان؟ نیمع یطور چه! یمیقد دوست احوال! به به-

 حفظ را خودش آرامش کرد یسع و زد پوزخند نیمع

 : کند

 زنگ ایدر به من از یپرس احوال یبرا مطمئنا-

 ! ینزد

 بحث کشش زد صدا را اسمش آهسته و کرد اخم ایدر

 به را دستش اما نیمع. نداشت را دیجد ییماجرا و



 از هم یکم و گرفت اش ینیب مقابل سکوت عالمت

 یا خنده از بعد را عماد یصدا و گرفت فاصله ایدر

 : دیشن کوتاه

 جواب دمید بپرسم رو ایدر حال بودم زده زنگ! نه-

 . شدم نگرانش ده ینم

 و حرص با بار نیا و کرد مشت شتریب را دستش نیمع

 : داد را جوابش گزنده

 ایدر...  ستین تو ینگران به الزم...  نباش نگرانش-

 . خوبه حالش و منه شیپ

 دندان یجواب با و کند یعصب را عماد داشت دوست

 او نیزم در اما عماد بنشاند، شیجا سر را او شکن

 ایدر چرا نکهیا به هم یا اشاره یحت و کرد ینم یباز

. کرد ینم داده جواب را لشیموبا او چرا و اوست شیپ

 : داد را جوابش آرامش با طور همان

 . رمیگ یم تماس باهاش بعدا! یاک-

 جمله و زد گره درهم را نیمع یها اخم گفت که یبعدن

 در زد یم نبض اش قهیشق یرو که را یرگ بعدش ی

 : برد انفجار ی آستانه



 کنارش خوب دوست هی مثل مدت نیا که ممنونم ازت-

 . یبود

 حرف تیعصبان و حرص از شده رگه دو ییصدا با

 : زد را آخرش

 ! عماد رونیب بکش ایدر یزندگ از پاتو-

 : داد جواب اش دهنده آزار آرامش همان با عماد

 منم برو، گفت وقت هر! قیرف استیدر نظر مهم-

 ! خوش شب. رمیم

 یها فحش از یکی داشت دوست! شد قطع تماس

 نثار بود مردانه یها جمع مختص فقط که را یکیرک

 و یقرار یب با که یدختر حضور اما کند  عماد

 ! بود مانع کرد یم شیتماشا رهیخ رهیخ یشانیپر

 بعد و دیکش گردنش پشت به یدست و دیکش یقیعم نفس

 آمد ایدر سمت به و کرد باز را راهنشیپ یباال ی دکمه

 را او و کند کمکش تا کرد دراز سمتش به را دستش و

 و برداشت را نگاهش یدلخور با اما ایدر. کند بلند

 و ستادیا و شد بلند و داد هیتک تخت یپشت به را دستش

 : زد طعنه حال همان در



 اصال کنم یم فکر یگاه!؟یداد جوابشو یچ یبرا-

 ! نیمع شناسمت ینم

 وقت هر که داشت اصرار شهیهم مادرش! شد یعصب

 که ییمردها از گفت یم!  بشمار ده تا یشد یعصبان

 یم سرشون یرو رو صداشون شن یم یعصبان تا

 و بزنن داد تر بلند یچ هر کنن یم فکر و ندازن

 ینم دلم! متنفرم ترن مرد کنن تر کلفت رو صداشون

 !باشه یمرد نیچ هم پسرم خواد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  شش و شصت و ستیدو پست#

 یم ادیفر دلش واقعا اما حاال. نبود یعصب آدم اصوال

 با یوقت و بزند داد ایدر سر داشت دوست! خواست

 ادیفر با بار نیا شد، ینم قانع ایدر التماس و اصرار

 او از مدام و کند تمام را اش یدلخور که کند قانعش

 . ردینگ رو

 عماد یصدا دنیشن! نشد کم تشیعصبان اما شمرد ده تا

 انتخاب از دم یخونسرد با یوقت اش دهنده آزار لحن و



 باروت از پر یانبار بر دنیکش فندک مثل زد، ایدر

 تا کرد را تالشش تینها حال نیا با بود کرده عمل

 . نشود بلند شیصدا

 : آمد حرف به یوقت بود نیسنگ و سخت اما، لحنش

 پسر یوقت که! ا؟یدر یبود شناخته یجور چه منو-

 داشیپ دوباره و بوده نامزدت یروز هی که یا خاله

 با زنه یم زنگ بهت هیچ هدفش دونم یم خوب و شده

 ! دستت؟ بدم رو یگوش لبخند

 را سرش نیمع ی گزنده و سرد لحن از ریغافلگ ایدر

 به فشار از حاال که گندمگونش صورت به و کرد بلند

 چشم در رهیخ آلود اخم نیمع. کرد نگاه زد یم یکبود

 : رساند انیپا به را حرفش رنگش یشیم یها

 یب و احمق قدر نیا من...  یکرد اشتباه بدون آره اگه-

 ! ستمین رتیغ

 انداخت ایدر یمشک بزرگ فیک داخل را لشیموبا بعد

 یبرخورد ایدر بدن با دستش نکهیا بدون بار نیا و

 : گفت و کرد حائل ایدر پشت را آن باشد داشته

 ! میبر-



 داخل بعد یکم. افتاد راه و دیکش یقیعم نفس ایدر

 داده هیتک یصندل یپشت به را سرش ایدر. بودند نیماش

 :گفت نیمع که بود بسته را شیها چشم و

 اش خاله ی خونه امشب بودم دهیشن رهام از-

 ...  شد داشونیپ دفعه هی چرا دونم ینم... دعوتن

 چنان هم که دختر ی دهیپر رنگ صورت به ینگاه مین

 : کرد اضافه آهسته و انداخت بود بسته را شیها چشم

 . کنم تتیاذ خواستم ینم واقعا! ایدر ببخش-

 و کرد باز هم از را اش خسته یها پلک یال ایدر

 : کرد زمزمه سرد و کوتاه

 ! ستین مهم-

 را چپش دست و دیکش ینیسنگ و قیعم نفس نیمع

 ابانیخ به که طور همان ایدر. گذاشت شیها لب یرو

 : گفت بود رهیخ کیتار

 ! م؟یبمون هم کنار میتون ینم ما که شد باورت حاال-

 آلود اخم و برگرداند ایدر سمت به را سرش نیمع

 : گفت

 ! شد؟ بد بابت دنید از حالت چون! چرا؟-

 : داد را جوابش تلخ ایدر



 بعد یوقت که یمرد با گهید بار هی ندارم دوست چون-

 رفت، شد، بد حالم و دید منو سال هشت و ستیب از

 .بشم رو به رو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و شصت و ستیدو پست#

 بعد یوقت که یمرد با گهید بار هی ندارم دوست چون-

 و رفت، شد بد حالم و دید منو سال هشت و ستیب از

 . بشم رو به

 ...  بده حق بهش کم هی! ایدر بود شده شوکه-

! کرد یم قل قل ایدر وجود در جوش، آب مثل خشم

 : دیلرز یم حرص از شیصدا کرد باز که دهان

 پاش ریز رو مادرم و من که یکس به! بدم؟ حق بهش-

 بار کی فقط...  بار کی که یکس به! بدم؟ حق کرد له

 از رو موضوع نیا و داره دختر هی که فتادین ادشی هم

 و اسم بار هر مادرم از بعد! بدم؟ حق کرد یمخف همه

 سال ده...  دیلرز بدنم و تن دمیشن رو ونیهما یصدا

 سر لیاسماع حاج شب اون یها حرف کابوس با تمام



 مامانت و تو داشت رتیغ اگه بابات گفت که...  کردم

 منو شب اون حال تو! خدا امون به کرد ینم ول رو

 منو یها ییتنها سال چند نیا یتو تو! نیمع یدید

 تو خدا رو تو! بدم؟ حق بهش کم هی یگیم حاال و یدید

 ی اندازه شاهرخ امتمیق خود تا که نزن حرفو نیا گهید

 ...  نداره حق سوزن نوک

 مستاصل نیمع. ختیر یم اشک و دیلرز یم ایدر

 به و کرد پارک و دیکش ابانیخ ی هیحاش به را نیماش

 شیها دست پشت را صورتش حاال که ایدر سمت

 آرام و برگشت کرد یم هق هق و بود کرده پنهان

 : زد شیصدا

 . خوب دختر باش آروم! ایدر-

 برد جلو را دستش نیمع و نداد نشان یواکنش چیه ایدر

 . کرد جدا صورتش از را شیها دست و

 یا دفعه هی دنید بابت فقط! ایدر نبود نیا منظورم-

 کارو نیا خودت با چرا...  بده حق بهش گفتم امشب

 ! ؟یکن یم

 ایدر یها اشک شست انگشت با و برد جلو را دستش

 : گفت و کرد خشک را

 ! م؟یکن درست زویچ همه یذار ینم چرا-



 و دیچک ایدر رنگ یشیم یها چشم از گرید یا قطره

 : گفت و زد یتلخ لبخند بعد

 ! نیمع شه ینم درست زیچ چیه گهید-

 : گفت و فشرد آرام را دستش نیمع

 ! ؟یندار اعتماد من به...  شه یم درست-

 تلخ و سرد و دیکش ونیب نیمع دست از را دستش ایدر

 : گفت

 . ندارم اعتماد کس چیه به گهید من-

 اسمش رانیح بود، دهیشن که یا جمله از ناباور نیمع

 . زد صدا را

 و اوردین خودش یرو به اما شد مچاله قلبش ایدر

 : گفت خشک و دوخت پنجره به را نگاهش

 نه اگه...  خونه برسون منو و کن لطف یتون یم اگه-

 ! برم و رمیبگ دربست هی من

 گاز یرو را شیپا یحرف چیه بدون بار نیا نیمع

 را شیها چشم هم باز ایدر و کرد حرکت و گذاشت

 چشم شده متوقف نیماش کرد احساس یوقت. بست

 خودش یآشنا ی کوچه به نگاهش و کرد باز را شیها



 اش رهیخ یعصب و یجد ینگاه با که نیمع  به. افتاد

 : زد لب آهسته و کرد نگاه بود شده

 . خداحافظ! یمرس-

 : گفت جواب یجا به نیمع

 احساس اومد مون رابطه یتو بابات اسم که یوقت از-

 به که شه ینم باورم! ایدر شناسمت ینم گهید کنم یم

 ی همه یرو پا یدار گهید نفر هی یکارا خاطر

 ! یذار یم خوبمون خاطرات

 هم بر را شیها پلک درد با و دیکش یقیعم نفس ایدر

 دایپ شتریب وجود ابراز جرات سکوتش از نیمع. فشرد

 : کرد

 هم کنار بود قرار...  میداشت دوست گرویهمد ما ایدر-

 فکر هامون بچه به هم با...  میبساز رو مونیزندگ

 همه یدار...  میدیکش نقشه شون ندهیآ یبرا و میکرد

 کار انتقام یدار تو! خوب دختر یکن یم خراب زویچ

 یندار دوست! چرا؟! یریگ یم خودمون از رو بابات

! نبخشش ش؟یببخش یندار دوست! نشینب ش؟ینیبب

 خودتو اما! بزن داد ؟یبزن داد سرش یدار دوست

 خودت و من از رو بابات کار انتقام...  نکش عقب

 !  ایدر رینگ



 لرزان و تار ینگاه با. افتاد ایدر یگلو جان به بغض

 کالفه نیمع که رفت نیماش ی رهیدستگ سمت به دستش

 : گفت

! کنم یم شک زیچ همه به یبر اگه دفعه نیا! ایدر-

 که یکس از یراحت نیا به آدم باورکنم تونم ینم چون

 کم دارم من و یگذر یم یدار تو! بگذره داره دوستش

 من حد از شیب اصرار که رسم یم جهینت نیا به کم

 !ستین من حس مثل تو حس و اشتباهه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و شصت و ستیدو پست#

 نفس لحظه هر و گرفت یم حجم ایدر یگلو ته یزیچ

 ایدر حال نیا با. کرد یم تر سخت شیبرا را دنیکش

 در به را خودش و زد یم ناکوک که یقلب به توجه یب

 کرد، یم یقرار یب و دیکوب یم اش نهیس وارید و

 ارتباطشان شهیهم یبرا که بود کرده جزم را عزمش

 مداوم یها دنیکش پس پا با نیمع که حاال. کند قطع را

 یبرا فرصت نیبهتر بود کرده شک احساسش به او



 ادامه شاهرخ وجود با که بود یا رابطه انیپا ی نقطه

 . بود شده ممکن ریغ آن ی

 باز را در و کرد دایپ را رهیدستگ اش گرفته آب نگاه با

 برگشتن جرات ایدر دیچسب را شیبازو نیمع که کرد

 شوند چشم در چشم هم با بود یکاف نداشت را عقب به

. کند شیرسوا نگاهش و شود ریسراز شیها اشک و

 : نشست گوشش در نیمع نیسنگ و بم یصدا

 ! ایدر نرو-

 و شد پخش نیماش یفضا در قشیعم و نیسنگ نفس

 یبازو یرو دستش فشار که یحال در بعد یا لحظه

 : داد ادامه بود شده شتریب ایدر فیظر

 یم یکار همه خدا یخداوند به! مونم یم بمون یبگ-

 آروم تو تا کنم یم یکار هر. ادین ابروت به خم تا کنم

 بذارم اگه نامردم! ایدر نامردم...  یبزن لبخند و یباش

 ... اما بخوره تکون دلت تو آب

 صالبت گرید که ییصدا با بعد و کرد مکث یا لحظه

 : داد ادامه نداشت را قبل یاستوار و

 داره چون رم یم! ایدر رم یم برو یبگ اگه دفعه نیا-

 . نهیهم دلت حرف شه یم باورم



 نفس و بود شده شتریب شیبازو یرو نیمع دست فشار

 ینیسنگ اش نهیس یرو که یمیعظ حجم از داشت ایدر

 شیگلو در یماه غیت مثل بغض. آمد یم بند کرد یم

 زحمت به. ردیبگ را نفسش خواست یم و کرده ریگ

 ی کوچه به که طور همان بعد و کرد دایپ را شیصدا

 : گفت بود شده رهیخ خلوت و کیتار

 ! نیمع-

 : گفت و آمد حرفش انیم به نیمع

 بمونم کنارت یخوا یم بگو...  ایدر بگو! نیمع جان-

 باعث و بکنه اروم رو تو که یکار هر! خوب دختر

 .کنمیم بشه خوبت حال

 بود گرفته درد نیمع یها انگشت فشار از ایدر دست

. کرد ینم خودش دنیکش عقب یبرا یتالش چیه اما

 که یحال در بعد و داد فرو زحمت به را شیگلو آب

 حرف به نلرزد شیصدا تا کرد یم را تالشش تمام

 : آمد

 . تیزندگ دنبال برو! نیمع برو-

 بعد و کاسته شیبازو دور نیمع یها انگشت فشار از

 دندان به محکم را لبش اریاخت یب ایدر. شد رها دستش



 به و انداخت رونیب نیماش از را خودش بعد و دیگز

 . کرد تند پا اش خانه سمت

 نیمع نیماش اتاقش، ی پرده ی گوشه از یوقت بعد یکم

  شد، خارج کوچه از و گرفت عقب دنده که دید را

 و کرد احساس زبانش یرو را خون شور و گرم طعم

 ریز فشار با و محکم را لبش ی گوشه هنوز دیفهم تازه

 عروسک مثل و شد خم شیزانوها. است گرفته دندان

 یرو را سرش و شد ولو نیزم یرو دایآ یا پنبه

 . افتاد هیگر به تلخ و سخت بار نیا و گذاشت شیزانو

 را هقش هق و زد یم زنگ سرش در نیمع یصدا

 یم برو یبگ اگه دفعه نیا"  بود گفته. کرد یم شتریب

 دلت حرف که شه یم باورم داره چون! ایدر رم

 ! " نهیهم

 نیمع! دیگز دندان ریز را لبش اریاخت یب و دوباره

 یزندگ قتیحق نیتر هولناک نیا لحظه آن و بود رفته

 از بعد شاهرخ دنید از تر هولناک یحت! بود اش

 !سال هشت و ستیب

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 نه و شصت و ستیدو پست#

 نوزده فصل

 کرد جا به جا دستش در را فتیش ییجا به جا ی برگه

 یا لحظه. کرد تند پا سرپرستار دفتر سمت به بعد و

  بعد

 یها فتیش ییجا به جا از را شیابروها یاوحد خانم

 از را نکشیع که طور همان بعد و دیکش درهم ایدر

 با و کرد بلند را سرش داشت یبرم شیها چشم یرو

 : گفت و شد رهیخ ایدر به موشکافانه ینگاه

 بخش که ییجا به جا همه نیا با! ؟یمحمد خبره چه-

 ! یزیر یم هم به رو

 : گفت و زد ینیشرمگ لبخند ایدر

 . خوام یم عذر-

 رو بعد و انداخت برگه به ینگاه دوباره یاوحد خانم

 : گفت ایدر به

 ! خوب؟ دختر ینگرفت یمرخص چرا-

 کرد خراب را حالش یاوحد خانم گفتن"  خوب دختر" 

 نیا"  گفت نیمع که یشب از هفته کی که آورد ادشی و

 . گذره یم! " رم یم برو یبگ اگه دفعه



 از هم هنوز ایدر نفس و بود رفته که بود هفته کی

 را یاوحد خانم منتظر نگاه. کرد یم ینیسنگ رفتنش

 خرج به تعلل حد از شیب دادن جواب در دیفهم دید که

 . است داده

 . یاوحد خانم شد دفعه هی-

 و گذاشت بخش ی برنامه یرو را برگه یاوحد خانم

 : گفت

 ! ؟یبر یخوا یم دفاعت خاطر به-

 : داد جواب صداقت با ایدر

 موقع اون...  است گهید ماه کی حدودا دفاعم...  نه-

 . رمیگ یم یمرخص

 : زد لبخند یاوحد خانم بار نیا

 ! ؟یگ ینم ما به و هست یخبر نکنه-

 روز دو نیهم. افتاد یپور خاله یها تماس ادی ایدر

 : بود گفته و گرفته تماس شیپ

 ! ؟ینکرد فکراتو هنوز دتر! جان ایدر-

 یپور خاله به سکوتش و بود کرده مکث جیگ ایدر

 : بود داده شتریب وجود ابراز جرات



 ییخطا هی...  کن صاف باهاش دلتو! دتر ببخشش-

 و کن یخانم ایب. خورد بدم! خورد هم رو چوبش کرد

 که دونم یم...  شناسم یم رو پسرم من! ببخشش

 خواستش یم هم روزا همون! خواد یم رو خاطرت

 بله و بذار منت من سر...  جلدش تو رفت طونیش... 

...  خودت هم رهیگ یم سامون و سر عماد هم! بگو

 نیهم ایب! آخه؟ کار چه یموند بیغر شهر یتو تنها

 یم خودم شیپ ترالن...  برو هم رو کارت سر جا

 یم نگه رو تون بچه خودم یشد که دارم بچه...  مونه

...  یکن کار بازم یکن کار یدار دوست اگه تا دارم

 اعتماد یک به یخوا یم کریپ درو یب تهران اون یتو

 .جان ایدر جا نیهم برگرد! دتر؟ یکن

 یادآوری نیا و! بود افتاده نیمع ادی به اریاخت یب ایدر

 خودش خواست به که! بود شده تلخ یقتیحق با یمساو

 ! بود رفته اش یزندگ از شهیهم یبرا نیمع

 چنگال و تهران در او ییتنها از چنان هم یپور خاله

 او چون تنها و بایز یدختر یبرا ها گرگ زیت

 و یجالل به اریاخت یب ایدر و کرد یم یسخنران

 . کرد یم فکر مادرش یخواستگار

 : بود گفته یپور خاله



! دتر کتالم ایب باهاش! تهران ادیم داره هفته آخر عماد-

 دختر اگه که شو خودم عروس دوباره بذار منت و ایب

 رو اش غصه نه و داشتم دوستش نه تو ی اندازه داشتم

 ! جان ایدر ننداز نیزم منو یرو و ایب...  خوردم یم

 از یپور خاله و بود کرده موافقت ایاخت یب ایدر و

 اش صدقه قربان و افتاده هیگر به و کرده بغض شوق

 ! بود رفته

 رهیخ تلفن به زده وحشت ایدر بود شده قطع که تماس

 یپور خاله با لحظه همان بود خواسته اول. بود شده

 . است شده مانیپش دیبگو و ردیبگ تماس

 رفته دست از ییایرو نیمع. بود شده منصرف بعد اما

. نداشت دوست را تهران در یزندگ گرید هم او و بود

 حیتوض و یجالل امثال یخواستگارها ی حوصله

 . نداشت هم را ها بهیغر یبرا اش یزندگ طیشرا

 نهیگز نیبهتر عماد و گفت یم راست یپور خاله دیشا

 طانیش یپور خاله قول به بار کی که یعماد! بود

 کیشر تا بود ستادهیا مصر حاال و بود زده گولش

 . باشد اش ندهیآ یروزها

 : آمد رونیب افکارش از یاوحد خانم یصدا با



 ازین یمرخص نیا به واقعا نکهیا مثل! یمحمد برو-

 ینیریش ی جعبه با یبرگشت یوقت دوارمیام...  یدار

 ! نمتیبب

 سر اتاق از و کرد تشکر و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 خانم که ینیریش به کردن فکر با. شد خارج پرستار

 ی مزه و شد تلخ دهانش بود زده حرف آن از یاوحد

 .گرفت زهرمار

**** 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفتاد و ستیدو پست#

 شیموها یسیخ کرد یسع و دیچیپ سرش دور را حوله

 . شد بلند در زنگ یصدا که ردیبگ را

 را شش عدد که ساعت یها عقربه به ینگاه با ایدر

 به یوقت رفت فونیآ سمت به تعجب با دادند یم نشان

 قلبش یها تپش دید را بنفشه صورت و  دیرس فونیآ

 . گرفت آرام هم



 و داد فشار را کن باز در ی دکمه و دیکش یقیعم نفس

 بنفشه منتظر و رفت واحد در سمت به هم خودش

 منتظر کودکانه هم هنوز که دلش به اریاخت یب و ستادیا

 ! زد پوزخند بود نیمع از یخبر

 : آمد رونیب افکارش از بنفشه یصدا با

 گرانید یبرا نکهیا یجا! کنه کارت یچ بگم خدا-

 یلعنت یها پله نیا یبرا یفکر هی یبش یطاع حاتم

 هی یتون ینم...  رهیگ یم آدمو نفس دفعه هر که بکن

 به برسم تا دفعه هر که یریبگ دار آسانسور ی خونه

 !اد؟ین چشمام یجلو خدا چهار ی طبقه

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 غر حاال که کردم دعوتت من مگه دوما! سالم اول-

 ! ؟یزن یم

 شیپا از را شیها کفش حرص با و شد خم بنفشه

 : گفت شد یم داخل که طور همان و درآورد

 ! شکشیپ دعوت...  ننداز آدم جون به شیآت تو-

 که طور همان و کرد باز سرش دور از را حوله ایدر

 : گفت رفت یم آشپزخانه به

 ! خانم بنفشه سالم کیعل-



 : گفت و گذاشت گاز یرو و کرد آب از پر را یکتر

 ! ؟ینبود شوهرت مادر ی خونه شام امشب مگه-

 : گفت و ستادیا آشپزخانه درگاه در بنفشه

 گذاشتم رو دایآ...  دارم کارت ایب! خورم ینم یچا-

 ! بزنم حرف تو با اومدم و شهاب مامان شیپ

 بنفشه سمت به و دیکش یا کالفه و قیعم نفس ایدر

 : برگشت

 ! خانم؟ بنفشه شده یچ باز-

 یرو را آن و برداشت سرش یرو از را شالش بنفشه

 : گفت و کرد رها کانتر کنار یصندل

 . شماست شیپ که خبرا-

 : دیپرس و کرد اخم بنفشه و کرد نگاهش کالفه ایدر

 ! یگفت دروغ تلفن یپا که بگو-

 نهیس یرو را شیها دست و داد هیتک خچالی به ایدر

 : گفت و کرد جمع

 ! نگفتم دروغ-

 !کتالم؟ یبر عماد با یخوا یم فردا، واقعا یعنی-

 



 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و هفتاد و ستیدو پست#

 ! کتالم؟ یبر عماد با یخوا یم فردا، واقعا یعنی- 

 سمت به بعد و داد تکان دییتا عالمت به را سرش ایدر

. نشست هال ی گوشه مبل یرو و رفت کوچکش هال

. نشست کنارش و آمد کرد تند پا دنبالش به هم بنفشه

 بنفشه که بود شده رهیخ دستش یها انگشت به ایدر

 بنفشه و داد تکان سر جواب یجا به ایدر. زد شیصدا

 : گفت

 ! ؟یکن یم کارو نیا تیزندگ و خودت با یدار چرا-

 : شد رهیخ بنفشه به و کرد بلند را سرش آلود اخم ایدر

! کنم؟ ازدواج خوام یم! ؟ کنم یم کار یچ دارم-

 یجور که وحشتناکه و دهیچیپ قدر نیا هیقض نیا یکجا

 دست با دارم انگار که یزن یم حرف بهش راجع

 ! کنم؟ یم امضا رو خودم مرگ حکم خودم،

 : گفت و فشرد خود دردست را دستش بنفشه



 یکن ازدواج یکس با یخوا یم که وحشتناکه نجاشیا-

 ! یندار دوستش که

 : زد پوزخند ایدر

 یآرزو نیبزرگتر عماد یروز هی ادته،ی خوب که تو-

 ! بود من

 اونقدر یروز هی اون از! یروز هی یگ یم خودت-

 ...  ایدر یداد یا گهید کس به دلتو تو که گذشته

 از بنفشه. انداخت نییپا را سرش و نزد یحرف ایدر

 : کرد دایپ یشتریب وجود ابراز جرات سکوتش

 لیازگ! ادته؟ی رو ما ی خونه اطیح ته لیازگ درخت-

 تر خوشگل و تر دهیرس همه از که درخت یباال یها

 مشونینیبچ تا دیرس ینم دستمون ما! ادته؟ی رو بودن

 از یروز هی خودش باالخره تا میموند یم منتظر... 

 یوقت! مشونیبخور میبتون و نیزم فتهیب باال اون

 . ستین خوردن قابل یحت گهید که میدید ختنیر باالخره

 : گفت و دیکش قیعم نفس

 اومده یوقت...  تهیحکا نیا تو یبرا عماد تیحکا-

 یدار اصرار چرا! گذشته فصلش از گهید که سراغت

 ! ؟یریبگ دیند نویا



 : کرد بلند را سرش باالخره ایدر

 هی که یا خاله پسر چشم به رو عماد خوام ینم-

 که هیپور خاله پسر عماد! نمیبب بود نامزدم یروز

 ریز از که یکی...  منه یروزها نیا سمج خواستگار

 مادر مثل ستمین مجبور من و داره خبر من یزندگ بم و

...  باشم اش خانواده به دادن حیتوض نگران یجالل

 . باشم داشته آرامش کنارش تونم یم کنم یم فکر

 : گفت و دیکش یقیعم نفس بنفشه

 یندار دوستش که یکس کنار یخوا یم یجور چه-

 ! ؟یباش داشته آرامش

 دارم من...  باشه عاقل دیبا آدم یگفت یم شهیهم که تو-

 . رمیگ یم میتصم عاقالنه

 : داد تکان سر افسوس با بنفشه

 با شیزندگ یبرا و باشه عاقل دیبا آدم گم یم هنوزم-

...  است گهید یجا دلت تو اما رهیبگ میتصم عقلش

 عاقالنه جاش چیه یریگ یم یدار تو که یمیتصم

 . ستین

. است آمده جوش آب که گفت یم یکتر یصدا و سر

 : گفت و گذاشت بنفشه دست یرو را دستش ایدر



 شم یم خفه دارم شهر نیا یتو! بنفشه است عاقالنه-

 ی همه! کنم یزندگ تهران یتو ندارم دوست گهید... 

 نیا مگه...  بشن شروع عشق با دینبا که ها یزندگ

! همن؟ عاشق کنن یم یزندگ هم با که مرد و زن همه

! شد؟ لیاسماع حاج عاشق من مامان یکن یم فکر

 رو صالحش! کرد جابیا طور نیا شیزندگ طیشرا

 ...  دید طور نیا

 : کرد اصرار بنفشه

 یخوا ینم! ایدر ستین ازدواج نیا یتو تو صالح-

 جا همون برو...  کتالم برو...  نمون یبمون تهران

 کار هر...  کن کار رامسرم مارستانیب و کن یزندگ

 برنامه از رو یکوفت ازدواج نیا اما، بکن یکن یم

 . کن حذف هات

 : دیکش یقیعم آه ایدر

 !؟یک تا-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و هفتاد و ستیدو پست#



 : داد جواب فورا بنفشه

 دلت که بشه دایپ یحساب و درست آدم هی که یوقت تا-

 . باشه باهاش

 هی ی حوصله گهید! سالمه هشت و ستیب من بنفشه-

 آرامش دلم که گفتم...  ندارم رو دیجد یعاطف یماجرا

 که عماد کنار رو آرامش نیا کنم یم فکر و خواد یم

 . باشم داشته تونم یم شده بزرگ من با یبچگ از

 : گفت یعصب بنفشه و شد بلند مبل یرو از

 هی به سر هی یکار هر از قبل بودم تو یجا من-

 نداشته نفس به اعتماد یرو کم هی تا زدم یم روانشناس

 یم حرف تیزندگ طیشرا به راجع یجور! کنه کار ام

 ...  که یزن

 قطع را بنفشه حرف و ماند یباق شیجا سر کالفه ایدر

 : کرد

 یبد حیتوض بهیغر آدم هی یبرا یباش مجبور که نیا-

 کرده؟ ولتون بابات چرا یکن یم یزندگ تنها چرا که

 ! بنفشه برام مرگه ست،ین ازش یخبر چیه چرا

 : شد بلند مبل یرو از بنفشه



 یبگ بهش یتونست یم! ینیبب رو بابات یتونست یم-

! بودن پشتت اش خانواده و نیمع کرد؟ کارو نیا چرا

 ! ؟یکرد خراب زویچ همه چرا

 بندش پشت و افتاد شاهرخ ی چهره و شب آن ادی ایدر

 و کرده خطاب بابا را شاهرخ که یجوان پسر ادی به

 هیشب بیعج اش مردانه جذاب و جوان صورت

 سوخت یم اش نهیس در یزیچ. افتاد بود، شاهرخ

 اما کند فراموش را شب ان بود کرده یسع روزها

 و داد فرو را شیگلو آب زحمت به. نبود موفق انگار

 : دینال گونه انیهذ

 ...  هم رو خودش هم...  بنفشه دمشید-

 : گفت و فشرد هم بر درد با را شیها پلک

 ! بنفشه دارم برادر-

. بود شده اشک از سیخ صورتش کرد باز که  چشم

 :گفت و داد فرو را شیگلو آب

 بابا از که شد یم...  نباشم تنها قدر نیا من که شد یم-

 ها سال نیا تمام یتو اگه! نشه مچاله قلبم روهام گفتن

 یم من از یسراغ بار هی فقط بنفشه...  بار هی فقط

 زنده! کنه؟ یم کار چه اولش ی بچه نهیبب تا گرفت

 نمشونیبب تونم ینم من...  حاال اما...  مرده ای است



 من وقت چیه کرد یم یپدر برام دیبا که یاون چون

 . نخواست رو

. فشرد خود آغوش در را ایدر و کرد دراز دست بنفشه

 افتاده هق هق به آغوشش در ایدر یوقت بعد یا لحظه

 .بود شده سیخ اشک از هم خودش صورت بود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و هفتاد و ستیدو پست#

 کتان شلوار. کرد تماشا را خودش و ستادیا نهیآ مقابل

 ! یآب بافت شال و یا سرمه فوتر یپالتو با یمشک

 را یجوان مرد با یهمراه قصد که یدختر هیشب پشیت

 اش یهمسر به است قرار گرید یچند تا که دارد

 یم را رنگش کرم یپالتو بود بهتر دیشا. نبود دیدرآ

 یم تر درخشان و تر براق هم را لبش رژ و دیپوش

 کوتاه و کیبار یخط و برداشت را چشمش خط. کرد

 عادت به و اریاخت یب بعد و دیکش شیها پلک پشت

 جلو را اش بافته یمو دم تا دیکش سرش پشت به یدست

 ! نبود اش بافته سیگ از یخبر. ندازدیب



 از را شیموها و برداشت شیموها یرو از را شالش

 ییخرما لخت یموها به یدست. کرد آزاد پسیکل بند

. دیکش دیرس یم اش شانه سر تا زحمت به که رنگش

 ! زد تلخ یلبخند

 طاقت چیه او و شد یم عماد محرم گرید یچند تا

 پشت و شانه را شیموها صبح روز هر یوقت نداشت

 ریز یروز که فتدیب یمرد ادی به کند یم سیگ سرش

 یکس رو موهات بافت اگه"  بود کرده زمزمه گوشش

 ینیبش تا بدم بهت رو حقوقت برابر دو حاضرم نهیبب

 ! " ینر کار سر و خونه یتو

 یخوش از دلش زد را حرف نیا نیمع که روز آن

 آن ی جهینت اما حاال افتاد، تالطم به قلبش و رفت مالش

 بود یپشت پر و نرم و لخت یموها حرف، آن و روز

 سپرده شگریآرا دستان به یرحم یب با زود صبح که

 ! بود

 که داد جا پسیکل در را شیموها و دیکش یقیعم آه

 یگوش یرو عماد اسم. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا

 دراز دست حال یب و کرخت. بود کرده خوش جا اش

 یصدا. چسباند گوشش به و برداشت را لیموبا و کرد

 : دیچیپ گوشش در عماد سرحال و شاد



 امیب یخوا یم کمک اگه...  منتظرتم در دم من ایدر-

 . باال

 نهیآ درون دختر نگران ریتصو از را نگاهش ایدر

 : گفت و برداشت

 . امیم االن...  ندارم یخاص زیچ! یمرس نه-

 . منتظرتم-

 بیج داخل را لشیموبا ایدر و شد قطع ارتباطشان

 آمد ادشی. گذاشت رنگش یا سرمه چرم کوچک فیک

 !بوده نیمع ی هیهد فیک که

 یرو را فیک اتیمحتو اش یپرت حواس از یعصب

 و رفت یوارید کمد سمت به و کرد ریسراز تخت

 یرو اندک لیوسا عجله با و برداشت یگرید فیک

 بیج در هم را لشیموبا. گذاشت آن داخل را تختش

 از و برداشت را کوچکش ساک بعد و گذاشت شیپالتو

. رفت خانه یورود در سمت به و شد خارج اتاق

 یعسل سمت به کرد مکث یا لحظه در به دهینرس

 آن برداشت، را قرآنش و رفت هال ی گوشه کوچک

 خم را سرش و داشت نگاه سرش یباال و دیبوس را

 وسط زیم یرو را قرآن. شد رد قرآن ریز از و کرد

. کرد تند پا در سمت به و گفت... ا بسم بعد و گذاشت



. دید را عماد نیماش گذاشت کوچه داخل که را شیپا

 پا سمتش به و شد ادهیپ نیماش از شد او متوجه تا عماد

 کوچکش ساک تا کرد دراز دست و گفت سالم کرد تند

 : گفت ایدر. ردیبگ را

 ! سبکه-

 و گرفت دستش از را ساک نکرد یتوجه اما عماد

 و کرد باز هم را جلو در و گذاشت عقب یصندل یرو

 : گفت

 . میخدمت در! خانوم ایدر دییبفرما-

 یرو و کرد یا آهسته تشکر و زد یجان یب لبخند ایدر

 و بست سرش پشت را در عماد. نشست یصندل

 یصندل یرو و رفت گرید سمت به عجله با خودش

 یرو را دستش و کرد عوض را دنده. نشست راننده

 را شیپا بعد و برگشت عقب به و گذاشت ایدر یصندل

 از یا حرفه و عیسر عقب دنده با و گذاشت گاز یرو

 . شد یاصل ابانیخ وارد و خارج کوچه

 نیریش عطر یبو که دیکش یقیعم نفس اریاخت یب ایدر

 در بود شده یقاط گاریس یبو با که عماد ی مردانه و

 که ن،یمع نیماش خاص یبو به عادت. دیچیپ اش ینیب

 و خنک عطر و ها یصندل چرم یبو بیترک انگار



 یهوا کرد یم احساس حاال و داشت بود، نیمع میمال

 یبو و نیسنگ یعطر ینیریش از که نیماش داخل

 . است دهنده آزار و خفه شیبرا شده اشباع گاریس

 شهیش و برد رهیدستگ یرو ی دکمه سمت به را دستش

 که بخورد صورتش به آزاد یهوا تا داد نییپا یکم را

 : گفت و کرد نگاهش عماد

 ! کنم؟ خاموش رو یبخار! شد؟ گرمت-

 : داد جواب و زد گره درهم را شیها دست ایدر

 . نیماش یتو ادیب آزاد یهوا کم هی گفتم! خوبه نه-

 صورتش به ینگاه مین و کرد جمع را یها چشم عماد

 :دیپرس و انداخت

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و هفتاد و ستیدو پست#

 ! کنه؟ یم تتیاذ گاریس یبو نکنه-



 نشیریش و نیسنگ عطر یبو که دیبگو خواست ایدر

 زبانش یجلو اما دهد یم آزارش گاریس یبو از شتریب

 : داد جواب مختصر و گرفت را

 ! ادینم خوشم گاریس یبو از-

 : گفت و دیخند عماد

 ! شرطه؟ نیاول نیا-

 نگاه عماد به و برداشت ابانیخ از را نگاهش ایدر

 : کرد

 ! گارهیس یبو از تر نیسنگ اولم شرط-

 شد یجد اش چهره و دیکش پر عماد صورت از لبخند

 : کرد خوش جا کمرنگ یاخم شیابرو دو نیب و

 ! ه؟یچ اون و-

 : گفت و دیکش قیعم نفس ایدر

 که نهیا تشینها ادینم خوشم گاریس یبو از اگه من-

...  بشه عوض هوا تا نییپا دم یم رو شهیش االن مثل

 . کنم تحمل تونم ینم که هست ییزایچ هی اما

 : دیبر را حرفش و زد پوزخند عماد



 شرط! یندار رو انتیخ و دروغ تحمل! دونم یم-

 !نه؟ نهیهم اولت

 آرام و شمرده شمرده عماد، تلخ لحن به توجه یب ایدر

 : آمد حرف به

 گهید من که گم یم بهت صادقانه! صداقته اولم شرط-

...  ستمین یشناخت یم که یعاشق و ساده دختر اون

 دختر هی و سالمه هشت و ستیب! عماد شدم بزرگ

 هجده یتو که یچشم با رو ایدن ساله هشت و ستیب

 از مدام گوشم ریز روزا اون! نهیب ینم دید یم یسالگ

 که شد باورم من و یخوند داشتن دوست و عشق

 مرد نیتر عاشق و نمیزم یرو دختر نیتر خوشبخت

 اگه که دونم یم...  شدم بزرگ گهید حاال! دارم رو

 کنه کر هم رو فلک گوش زن ای مرد هی عاشقتم ادیفر

 ینم هم مفت به نباشه تعهد و صداقت پشتش یوقت تا

 . ارزه

 به یکوتاه نگاه و کرد عوض را دنده حرص با عماد

 : گفت و انداخت ایدر

 از تر نیریش حرفامون شروع الاقل کردم یم فکر-

 . باشه حرفا نیا

 : گفت و انداخت باال شانه ایدر



 یایدر همون هنوزم من از تصورت! یندار یریتقص-

 . است ساله هجده

 : دیپرس بعد و کرد مکث یا لحظه عماد

 !صداقته اولت شرط یگفت-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و هفتاد و ستیدو پست#

 : دیپرس بعد و کرد مکث یا لحظه عماد

 ! صداقته اولت شرط یگفت-

 مکث یا لحظه از بعد عماد و کرد نگاهش منتظر ایدر

 : دیپرس

 ؟ید یم جواب صادقانه بپرسم، ازت سوال هی اگه-

 : گفت و داد تکان یسر ایدر

 بهت وقت چیه که یباش مطمئن یتون یم! بپرس-

 . گم ینم دروغ

 یم انگار د،یکش لبش پشت به بار چند را دستش عماد

 شیها لب پشت و بود ذهنش در که را یحرف خواست



 به باالخره بعد لحظه چند. کند مزه مزه بود داشته نگه

 : آمد حرف

 اون گهید و یشد بزرگ یبگ که هم قدر چه هر تو-

 شناسمت یم قدر نیا من اما ،یستین ساله هجده یایدر

 یکن یم قبول رو من شنهادیپ بالخره بودم مطمئن که

 رو شنهادمیپ کردن قبول لیدل دارم دوست االن اما... 

 ! یبگ بهم

 یسر گرفتنش شیپ دست و عماد لحن از یحرص ایدر

 : گفت مسخره یلحن با و داد تکان

 لحظه نیا و امروز منتظر که ساله ده که کن فکر تو-

 . دمیرس آرزوم به االن و بودم

 : گفت و کرد اخم عماد

 اگه که باشه حواست...  یبد جواب صادقانه شد قرار-

 و ستیب پسر اون منم ،یستین ساله هجده دختر اون تو

 و بود شده باز تهران به پاش تازه که یا ساله چند

 هم یا گهید یدخترا اش خاله دختر جز به بود دهیفهم

 کنند یم توجه بهش یحت و کنند یم یزندگ نیزم یرو

 ! ستمین کنند یم یدلبر براش و



 از یکم را مشیضخ شال یپرها! بود شده گرمش ایدر

 کرد یم تماشا را ابانیخ که طور همان و کرد باز هم

 : گفت

 دلم که نهیا بدم بهت تونم یم که یجواب نیتر صادقانه-

 میشد بزرگ هم با تو و من. خواد یم آروم یزندگ هی

 نیا چون شناسم یم خوب رو تو کنم ینم ادعا... 

 رو تو هم شیپ سال ده همون من...  ستین یجور

 ها نیا ی همه با! حاال به برسه چه نشناختم خوب

 فرصت هی هم به میتون یم تو و من کردم احساس

...  میبشناس گرویهمد اول از میکن یسع و میبد دوباره

 که یآروم یزندگ اون به تونم یم تو کنار کردم فکر

 . برسم دنبالشم

 : گفت و خاراند را شیابرو ی گوشه عماد

 نیا به عقلت با و یکرد تا چهار تا دودو ینشست پس-

 ! یدیرس جهینت

 یرو لخت یموها. زد پوزخند و داد تکان یسر ایدر

 و کرد تیهدا گوش پشت به و زد کنار را اش یشانیپ

 : گفت

 میتصم عقلت با و ینکرد تا چهار تا دودو تو که نگو-

 دلداده و عاشق یایدر اون الیخ با اگه اما! ینگرفت



 رو یراه و بزن دور االن نیهم سراغم یاومد دوباره

 . برگرد یاومد که

 ایدر حرص از برافروخته صورت به ینگاه عماد

 : گفت و انداخت

 و تا چهار تا دودو اهل که هم قدر چه هر مرد هی-

 نره زن هی یبرا دلش یوقت تا بازم باشه کتاب حساب

 !خانوم ایدر ذاره ینم شیپ پا

 بعد و گرداند ایدر صورت یاجزا یرو را نگاهش

 ی گوشه که یلبخند با شد رهیخ جلو به دوباره یوقت

 بود گذاشته ریتاث شیصدا یرو و کرده خوش جا لبش

 : گفت

 دوستت روزا اون هم...  ایدر دارم دوست رو تو من-

 . یشد اخالق بد و تلخ قدر نیا که االن هم و داشتم

 شیپاها یرو که را ایدر دست تا کرد دراز را دستش

 دو هر و شد متوجه ایدر. ردیبگ بود کرده خوش جا

 سمت به شالش کردن مرتب ی بهانه به را دستش

 با و دیپر باال شیشدابروها متوجه عماد. برد سرش

 تر پررنگ که یلبخند با و دیکش عقب را دستش مکث

 : آمد حرف به بود شده



...  یبود آروم و صاف یایدر هی مثل روزا اون-

 بهت آدم یوقت اما حاال...  بود یآفتاب شهیهم هوا انگار

 ...  کنه اطیاحت دیبا شه یم کینزد

 : داد ادامه و کرد نگاه ایدر به چشم ی گوشه از

 و خروشان یایدر هی با ممکنه لحظه هر انگار-

 . یبش رو به رو یطوفان

 نییپا شتریب یکم را نیماش ی شهیش و نداد یجواب ایدر

 : داد ادامه سکوت یا لحظه از بعد عماد و داد

 عاقل خودت قول به ایدر نیا و بود عاشق ایدر اون-

 . یشد تر جذاب اتیاخالق بد ی همه با االن اما... 

 : گفت و دیکش یقیعم نفس ایدر

 مردش یبرا عاشق زن هی که باشه ادتی شهیه اما-

 ...  کنه یم یکار همه

 ! دونم یم-

 :گفت لبخند با دوباره مکث یا لحظه از بعد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 شش و هفتاد و ستیدو پست#

 یم مطمئنم چون دارم دوست رو عاقل یایدر نیا-

 ! بشه عاشق بازم که کنم یکار هی تونم

 رونیب به و برداشت عماد رخ مین از را نگاهش ایدر

 دید را سکوتش که عماد. نداد یجواب گرید و شد رهیخ

 میمال کیموز برد صوت ضبط سمت به را دستش

 یپشت به را سرش ایدر و شد پخش نیماش در یخارج

 چشم رونیب مناظر عیسر حرکت به و داد هیتک یصندل

 مطمئنم"  زد یم زنگ سرش در عماد یصدا. دوخت

 "  یبش عاشق بازم که کنم یکار تونم یم

 ختهیگس افسار ذهن یسخت به ایدر و بود گفته عشق از

 درد با. نرود نیمع سمت به تا کرد یم مهار را اش

 ریز بار نیهزارم یبرا و فشرد هم بر را شیها پلک

 . خواست کمک خدا از لب

                                                  *** 

 صورتش و آمد استقبالش به اسپند ظرف با یپور خاله

 : گفت و دیبوس بار چند را

 ! یاومد خوش...  دتر یاومد خوش-



 به را اسپند ظیغل دود یپور خاله و زده لبخند ایدر

 : بود گفته و کرده فوت سمتش

 ایدر بفرست صلوات...  لیبخ و حسود چشم بترکه-

 ! جان

 و فرستاده صلوات لب ریز معذب و نیشرمگ ایدر

 : بود پرانده مزه عماد که بود کرده تشکر

 ! خانم پوران عروست نمیا-

 یپور خاله و انداخته نییپا را سرش زده خجالت ایدر

 : بود گفته

 . دخترکم گذاشت سرمون منت-

 و افتاد ترالن ادی آمده شیپ یفضا از معذب ایدر

 : دیپرس

 ! کجاست؟ ترالن-

 : گفت و کرد اشاره خانه به دست با یپور خاله

 داره برنامه هی ساعت نیا...  نهیب یم کارتون نشسته-

 ! ؟یسادیوا چرا...  تو میبر! داره دوست یلیخ

 گفت دیببخش دیشن داخل از را ترالن یصدا چون بعد و

 وانیا یها پله یرو. کرد حرکت جلو جلو خودش و

 که کرد یم باز را کفشش سگک داشت و شده خم ایدر



 یبندها که طور همان و شد خم کنارش هم عماد

 : گفت کرد یم باز را کفشش

 . گفت یم راست مامان-

 از را شیها کفش و ستادیا صاف ایدر و شد باز سگک

 : دیپرس و آورد رونیب شیپاها

 ! رو؟ یچ-

 ی فاصله پله دو. درآورد را شیها کفش هم عماد

 و ستادیا کنارش آمد و گذاشت سر پشت را نشانیب

 : گفت

 . یگذاشت سرمون منت که نیا-

 زمزمه گوشش ریز آهسته و کرد خم را سرش بعد

 : کرد

 ! خانما خانم دارتم منت-

 عماد طانیش و شاد یها چشم از را نگاهش ایدر

 . کرد تند پا در سمت به و برداشت

                                                       *** 

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

   هفت و هفتاد و ستیدو پست#

 : دیپرس کند یم پوست بیس که طور همان محسن عمو

 ! خانم؟ ایدر یش یم دکتر خانم یسالمت به یک-

 : گفت و کرد مرتب را شالش و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 مدرکم بشم قبول... انشاا! دفاعمه گهید ماه کی بایتقر-

 .  رمیگ یم رو

 را یدست شیپ یپور خاله و گفت... شاا ان محسن عمو

 : گفت و گذاشت مقابلش بود شده پَرپَر پرتقال از پر که

 ! مادر بخور...  خدا به توکل-

 . ندارم جا گهید خدا به! خاله ادهیز-

 را پر گل کوچک ظرف و نداد یتیاهم اما یپور خاله

 : گفت و گذاشت دستش کنار هم

 ! تره خوشمزه پر گل با-

 انداخت ساعتش به ینگاه و داد تکان یسر ایدر

 به نگاهش دادند یم نشان را هشت یحوال ها عقربه

 : دیشن را عماد یصدا که بود ساعتش دیسف ی صفحه

 ! یدار من شیپ خوب یکادو هی یکرد که دفاعتو-



 یاسب مثل اما ایدر ذهن. گفت... انشاا یپور خاله

 او به نیمع و شد قبول که تاخت یم یروز به چموش

 از بار نیاول یبرا که یروز همان. داد هیهد ساعت

 صحبت شان ساله چند ی دوستانه ی رابطه شدن یجد

 . بود کرده

 یرو را عرق زیر یها دانه حرکت و زد یم تند قلبش

 انیم از ترالن یصدا با. کرد یم احساس کمرش

 : آمد رونیب اوهامش

 ! ؟ یبزن آمپول یبلد یعنی جون ایدر-

 در نگاهش. کرد بلند را سرش جیگ و حواس یب ایدر

 بود نشسته شیپاها یرو ترالن که عماد نیسنگ نگاه

 : دیپرس دوباره ترالن. شد قالب

 ! ؟یبلد-

 و داد تکان یسر بعد و داد فرو را دهانش آب ایدر

 : بزند لبخند کرد یسع

 . بلدم زمیعز آره...  آره-

 : گفت آلود اخم ترالن

 . ادی یم بدم آمپول از-



 را دستش لیدل یب و هدف یب و دیکش یقیعم نفس ایدر

 ذهنش بتواند که بود آن از تر جیگ. برد شالش سمت به

 . کند متمرکز ترالن به مناسب یجواب دادن یبرا را

 : گفت محسن عمو

 کم هی....  کن روشن رو ونیزیتلو اون خانم پوران-

 ! داره اخبار گهید

 : زد غر یپور خاله

 دل ازش مردا شما که داره یچ اخبار نیا دونم ینم-

 ! نیکن ینم

 یپور خاله و زد دنینشن به را خودش محسن عمو

 به که آمد ادشی ایدر و کرد روشن را ونیزیتلو

 خاله ی خانه به و شود بلند کم کم تا کرده نگاه ساعتش

 بلند مبل یرو از فکر نیا با. برود نیحس عمو و مهیفه

 : گفت فورا یپور خاله که شد

 ! دتر؟ یخوا یم یزیچ-

 . ششیپ برم شب دادم قول مهیفه خاله به-

 و دیکوب چپش دست پشت به راست دست با یپور خاله

 : گفت



! ؟یبر کجا یخوا یم نخورده شام...  بده مرگم خدا-

 !؟یبر ییجا تو ذارم یم من مگه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و هفتاد و ستیدو پست#

 : درآمد همسرش پشت هم محسن عمو

 کجا...  یاومد وقت همه نیا از بعد...  دخترم نیبش-

 ! ؟یبر یخوا یم

 : گفت معذب ایدر

 . دادم قول مهیفه خاله به آخه-

 با ایدر و شد بلند لشیموبا زنگ یصدا زمان همان

 : گفت مهیفه خاله اسم به ینگاه

 . دادم قول بهشون که گفتم-

 : گفت و کرد دراز دست یپور خاله

 . زنم یم حرف مهیفه با خودم من بده-



 چند. داد یپور خاله دست را لشیموبا ناچار به ایدر

 اتمام ایدر ماندن به راجع یپور خاله یوقت بعد لحظه

 . داد ایدر دست را یگوش بود کرده حجت

 هال از یعذرخواه با بعد و گرفت را لشیموبا ایدر

 : گفت و شد وانیا وارد و خارج

 ! خاله سالم-

 ! ؟یخوب...  زمیعز سالم-

 و بهار حال و کرد تشکر و دیکش یقیعم نفس ایدر

 نکهیا از بعد مهیفه. دیپرس را نیحس عمو و شوهرش

 : گفت داد را اش یپرس احوال جواب

 ! یایب ذاره ینم پوران بودم مطمئن-

 : گفت زده خجالت ایدر

 ! نیافتاد زحمت یتو دیببخش-

 : کرد اعتراض مهیفه

 کردن اضافه برنج مونهیپ هی گهید! کدومه؟ زحمت-

 پورانم اما بود شده تنگ برات دلم! داره؟ زحمت مگه

 ....  داره حق

 : گفت آهسته ایدر



 . بودم تر راحت شما شیپ اومدم یم....  معذبم-

 : گفت یشناس وقت با مهیفه

 نکهیا مثل گفت بنفشه! جان ایدر یکن عادت دیبا گهید-

 ! آره؟...  هییخبرا

 : داد ادامه مهیفه و کرد سکوت ایدر

 هیزندگ عمر هی صحبت! بکن فکراتو خوب جان ایدر-

 کنم یخال رو دلت ته خوام ینم نکرده ییخدا....  مادر

...  رینگ میتصم عجله با و بسنج رو جوانب ی همه اما

 نقش بر عالوه عمال تو ازدواج نیا با که باشه حواست

 با دلت دیبا...  یکن یباز هم رو مادر نقش دیبا همسر

 دل ازش هم ذره هی یحت و باشه صاف صاف عماد

 ...  یفتیب گذشته ادی یبخوا که ینباش نیچرک

 : داد ادامه مهیفه و گفت"  چشم"  لب ریز ایدر

 . یبهار و بنفشه مثل برام چون گفتم رو نایا-

 . دونم یم...  خاله یمرس-

 ایب فردا یتونست...  شم ینم مزاحمت گهید برو-

 ! خونمون

 ایدر. شد قطع تماس یخداحافظ از بعد بعد، یکم

 اطیح به و برگرداند نشیج شلوار بیج به را لشیموبا



 خاله. شد رهیخ یپور خاله سرسبز و درخت و دار پر

 را جوانب ی همه عماد با ازدواج یبرا بود گفته مهیفه

 گفته گذشته در عماد انتیخ و ترالن از بعد و بسنجد

 یم اگر شد مشت اش نهیس یرو ایدر دست. بود

 به یفکر اول دیبا بسنجد را جوانب ی همه خواست

 نیمع از یا خاطره هر یادآوری با هنوز که قلبش حال

 یم د،یکوب یم وارید و در به را خودش و زد یم تند

 !کرد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و هفتاد و ستیدو پست#

 عقب به آمد رونیب اوهامش از در شدن باز یصدا با

 و سبک یمسافرت یپتو که دید را عماد و برگشت

 یم سمتش به و گرفته دستش را یا خانه چهار نازک

 : گفت دید که را ایدر نگاه. آمد

 ! نشه سردت گفتم شد، یطوالن تلفنت دمید-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس ایدر

 ! ستین سرد-



 را پتو و ستادیا پشتش آمد و نکرد یتوجه اما عماد

 : گفت و انداخت شیها شانه یرو

 ! یخور یم سرما-

 کرد فکر خودش با و گفت"  یمرس"  لب ریز ایدر

 را جوانب ی همه خواست یم مهیفه خاله قول به اگر

 کرد یم اش زده سرما قلب حال به یفکر دیبا بسنجد

 آب را خشی توانست ینم انگار عماد یها محبت که

 : گفت عماد. کند

 دادگاه رشت زود صبح...  رامسر برم دیبا شب من-

 نیحس عمو ی خونه برو ناهار یخواست اگه...  دارم

 ...  رونیب میبر هم با که دنبالت امیم چهار حدود... 

 : داد ادامه دید که را ایدر سکوت

 کارامون زودتر بهتره...  یندار یمرخص ادیز که تو-

 . میبد سروسامون رو

 عماد. گفت"  باشه"  لب ریز و دیکش یقیعم نفس ایدر

 : گفت شیها چشم در رهیخ و شد کینزد او به یکم

 حال االن بود فتادهین اتفاقا اون اگه کنم یم فکر یگاه-

 ! بود؟ طور چه روزمون و



 داد هیتک وانیا یها نرده به و برداشت را نگاهش ایدر

 : داد ادامه عماد و

 تر آروم و تر قشنگ یزندگ قدر چه کنم یم فکر بعد-

 ...  باشه تونست یم

 یم گوش ها رکیرجیج یصدا به که طور همان ایدر

 : گفت کرد

 ...  گذشته ها گذشته-

 که یاتفاقات ی همه با که یبدون تا گفتم فقط! دونم یم-

 . یینجایا تو که خوشحالم یلیخ االن اما افتاد،

 و انداخت عماد به ینگاه مین و کرد بلند را سرش ایدر

 اشاره عماد. گفت یجان کم"  یمرس"  لب ریز آهسته

 : گفت و کرد سرش یرو شال به یا

 یلیخ بلندت یموها! ؟یکرد کوتاه رو موهات چرا-

 ! بود خوشگل

 : گفت حس یب و زد پس را بغضش ایدر

 ! کرد یم تمیاذ بود شده بلند یلیخ-

 زنگ یصدا. نگفت یزیچ و زد یتلخ لبخند عماد

 شلوار بیج از را لشیموبا ایدر شد بلند ایدر لیموبا



 یگوش ی صفحه یرو بنفشه عکس دیکش رونیب نشیج

 : دیشن را عماد یصدا. بود کرده خوش جا

 . سرده هوا...  تو ایب شد تموم حرفت-

 ایدر و رفت در سمت به عماد داد تکان یسر ایدر

 . گفت سالم و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ

                                             **** 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشتاد و ستیدو پست#

 رنگ صورت به و انداخت شیموها یرو را شالش

 خوب را قبل شب. کرد نگاه اش خسته و دهیپر

 اصرار با یوقت هم ناهار از بعد ظهر! بود دهینخواب

 قدر آن بود، آمده بهار و بنفشه یمیقد اتاق به مهیفه

 که بود شده دنده آن به دنده نیا از و خورده غلت

 . بود شده بلند شیجا از و شده خسته عاقبت

 ششیآرا لوازم کوچک فیک بعد و برداشت را شالش

 یخط و دیمال صورتش به پودر کرم یکم کرد باز را

 رژ از هم یکم. دیکش شیها چشم پشت هم کیبار



 شالش دوباره بعد و دیمال شیها لب به رنگش یصورت

 به و برداشت که را فشیک. انداخت شیموها یرو را

 اتاق درگاه در که دید را مهیفه خاله برگشت، عقب

 و زد لبخند هدف یب ایدر. کند یم شیتماشا و ستادهیا

 : گفت مهیفه

 از قبل یروزها فکر یتو مدام یاومد که صبح از-

 . ام بنفشه و بهار ازدواج

 اش هیتک مهیفه ماند؛ مهیفه حرف ی ادامه منتظر ایدر

 : گفت و برداشت در چهارچوب از را

...  بودن تو االن از تر خوشحال یلیخ دوشون هر-

 ! ؟یکن یم یدرست کار یدار یمطمئن! ایدر نگرانتم

 نشان الیخ یب را خودش کرد یسع و زد لبخند ایدر

 : دهد

 سن یتو آدم...  بود من از کمتر سنشون بنفشه و بهار-

 ! خاله شترهیب زیچ همه یبرا ذوقش نییپا

 : دیکش درهم ابرو مهیفه

 ! دختر؟ سالته چند مگه-

 : گفت و آمد مهیفه سمت به ایدر



 داشتم یشوق و ذوق چه شیپ سال ده منم ستین ادتی-

 ! خاله؟

 : گفت بعد و کرد مکث یا لحظه مهیفه

 عماد خاطر به سال همه نیا که شه ینم باورم-

 ! ینکرد ازدواج

 و دیکش یقیعم آه. کرد گم را لبخندش بار نیا ایدر

 : گفت

 ینم فکر عماد به گهید که بود وقت یلیخ...  نه-

 . کردم

 : فشرد را ایدر یبازو و کرد دراز دست مهیفه

 من به بنفشه شیپ وقت چند! شد؟ یچ دفعه هی پس-

 برات زاده امام برم و یدار خوب خواستگار هی گفت

 با یخوا یم یگ یم و یاومد تو حاال...  کنم دعا

 !ایدر نگرانتم! یکن ازدواج عماد

 : گفت و زد یا خسته لبخند ایدر

 یلیخ عماد...  میدینرس تفاهم به که خواستگارم اون با-

 و کردم فکرامو منم...  کنه یم اصرار داره که وقته

. بدم مثبت جواب بهش که دمیرس جهینت نیا به آخرش



 که درسته! ستین یبد پسر عماد...  خاله نباش نگران

 ...  و کرد کارو اون ها سال اون

 : آمد حرفش انیم مهیفه

 شتریب گفتم یم بهت اگه بودمت دهیند که روزید تا-

 امروز...  بود ترالن و عماد ازدواج خاطر به کن فکر

 دادم شوهر دختر تا دو من...  گم ینم نایا خاطر به اما

 نظرم به...  یستین خوشحال تو! زنم خودمم! ایدر

 . ینکن عجله بهتره

 بحث خواسته خدا از ایدر. شد بلند فونیآ زنگ یصدا

 : کرد جمع را

 ! عماده کنم فکر-

 خودش و رفت فونیآ سمت به و داد تکان یسر مهیفه

 : گفت بعد و برداشت را یگوش

 . ادیب ایدر گم یم...  باشه! باال؟ یاینم جان عماد-

 : گفت ایدر به رو و گذاشت را یگوش بعد

 کنه یم فکر حاال...  بمونه معطل قهیدق چند هی بذار-

 ! خبره چه

 : داد ادامه مهیفه. داد تکان سر و گرفت اش خنده ایدر



 نکرده ییخدا خوام ینم نیا از شتریب من! جان ایدر-

 مثل که گم یم بازم گفتم بهت شهیهم...  بکنم دخالت

 یم بهت هم یحرف هر و یزیعز برام بنفشه و بهار

 . نهیهم خاطر به شاهده خدا زنم

 : گفت و رفت مهیفه حرف انیم عجوالنه ایدر

 ...  خاله دونم یم-

 : داد ادامه مهیفه

 عماد با یخوا یم و یگرفت رو متیتصم واقعا اگه-

 فکر عاقالنه هم ات هیمهر به راجع حتما یکن ازدواج

 نامت به یزیچ هی اول از بگو که من نظر به...  کن

 نرو سکه بار ریز! ستین بد وضعش که عماد...  کنه

 زمونه و دوره نیا یتو... کنه یم قبول مطمئنم... 

 بزرگ رو گهید زن هی ی بچه حاضره یدختر کدوم

...  اومده تو دنبال که دونه یم خوب نویا عماد! کنه؟

 ! ایدر کنه نامت به رو خونه نصف بگو

 هال در مهیفه بعد و گفت چشم و داد تکان یسر ایدر

 : گفت و کرد باز شیبرا را

 . نمونه معطل ادمیز بذار...  برو گهید حاال-



 بدرقه نیماش در کنار تا مهیفه اما گفت خداحافظ ایدر

 را شیپا عماد نکهیا از قبل آخر ی لحظه. کرد اش

 به را سرش مهیفه کند حرکت و بگذارد گاز یرو

 : گفت و کرد خم ایدر سمت ی شهیش سمت

 ! جان عماد-

 خوش با و داد نییپا کامل را ایدر سمت ی شهیش عماد

 : داد جواب یاخالق

 ! عمو؟ زن جان-

 : گفت و گذاشت ایدر ی شانه یرو را دستش مهیفه

 . بدون منو دختر نیا قدر-

 نشسته اش شانه یرو که را مهیفه دست لبخند با ایدر

 چشم"  عالمت به را دستش لبخند با هم عماد فشرد بود

 : گفت و ستادیا صاف مهیفه. گذاشت چشمش یرو" 

 ! بگذره خوش-

 . کرد حرکت عماد و کردند یخداحافظ

 : گفت عماد بعد و گذشت سکوت به نشانیب یکم

 وقت عقد یبرا یموحد آقا حاج از چهارشنبه یبرا-

 !گرفتم



 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و هشتاد و ستیدو پست#

 وقت عقد یبرا یموحد آقا حاج از چهارشنبه یبرا-

 ! گرفتم

 : دیپرس اریاخت یب و کرد بلند را سرش فورا ایدر

 ! است؟ شنبه چند امروز-

 : داد جواب بود رهیخ جلو به که طور همان عماد

 !شنبه کی-

 یب. بود مانده یباق فرصت روز سه فقط چهارشنبه تا

 بغلش ریز را شیها دست و شد مورمورش اریاخت

 بعد و کرد نگاهش کوتاه یا لحظه عماد. کرد جمع

 : گفت و دیکش درهم ابرو

 ! ؟یموافق-

. گفت یجان کم"  آره"  لب ریز و داد تکان سر ایدر

 : گفت حال همان در و زد راهنما عماد



 دیخر دنبال میبر االنم...  و شیآزما دنبال میبر فردا-

 ! ؟یموافق تو اگه حلقه

 شد یم باورش داشت تازه انگار بود، گرفته ُگر ایدر

 قرار نشسته او کنار عماد، نیماش یصندل یرو که نیا

 . شود ختم یابد یهمراه به است

 سرد باد. داد نییپا را شهیش و برد جلو را دستش

 دیکش یقیعم نفس. خورد ملتهبش صورت به یزمستان

 گردنش به هوا یکم تا کرد باز یکم را شالش و

 : گفت و کرد نگاهش چشم ی گوشه از عماد. بخورد

 ! مگه؟ گرمته-

 و برگشت یقبل بحث سر عماد نداد، یجواب که ایدر

 : گفت

 ! رامسر؟ میبر-

 : گفت و کرد بلند را سرش جیگ ایدر

 ! ؟یچ یبرا رامسر-

 : گفت و کرد یکوتاه ی خنده عماد

 ! مرد؟ ای بود زن یلیل-

 : گفت و کرد جمع را اش خنده دید که را ایدر سکوت



 ! م؟یبخر حلقه میبر-

 صفحات قدر چه که آمد ادشی. شد پا به شور سرش در

 ریز کیش و ساده یا حلقه افتنی دنبال به را نستاگرامیا

 را ها حلقه از یکی چشمش عاقبت. بود کرده رو و

 نیمع بود، داده نشان نیمع به را آن یوقت بود گرفته

 چشم در رهیخ بعد و انداخته عکس به یکوتاه نگاه

 : بود گفته شیها

 مهمه فقط من یبرا! قشنگه یکن انتخاب که یچ هر-

 رونیب یریم خونه از یوقت و کنم دستت حلقه خودم که

 ! ایدر دستته یتو من ی حلقه باشه راحت المیخ

 پسر سمت به. برگرداند حال به را او عماد یصدا

 خورده گره درهم یابروها به و برگشت یپور خاله

 : دیپرس عماد. کرد نگاه اش

 ! ؟یخوب-

 : گفت و زد لبخند زحمت به! نبود خوب

 .دمینخواب خوب شبید-

 : شد مهربان نگاهش عماد

 ! آره؟! بود شده عوض خوابت یجا چون دیشا-



 در خوابش یجا شدن عوض کرد فکر خودش با ایدر

 یبدخواب یبرا موضوع نیتر تیاهم یب حاضر حال

 : داد جواب آهسته اما. است

 ...  باشه نیهم خاطر به دیشا! آره-

 : گفت و برگشت سمتش به کوتاه یا لحظه عماد

 ! مشغوله؟ فکرت-

 : داد ادامه خودش و نبود ایدر جواب منتظر

 بنفشه با تو...  یباش نگران که دم یم حق بهت-

 ! عمو زن و یدار ارتباط

 که قتیتشو متیتصم بابت کدومشون چیه مطمئنم

 . کردن یخال رو دلت ته هم یکل...  چیه نکردن

 یا راننده. دیکش شیموها به یدست و دیکش یقیعم نفس

 باز شیبرا را راه عماد. زد یم بوق مدام سرش پشت

 : زد غر لب ریز و کرد

 ...  گهید شو گم برو ایب-

 کرد نگاهش دوباره عماد. انداخت نییپا را سرش ایدر

 : گفت و



 یبرا! ایدر کنم خوشبختت که م یم قول بهت من اما-

 کنم فکر و باشه الزم که یکار هر هم تمین حسن اثبات

 . دم یم انجام کنه یم کمک تو آرامش به که

 : آمد زبان به اریاخت یب ایدر

 ! عماد؟ یاومد من سراغ چرا-

 ترمز کرد پارک یفرع یابانیخ در را نیماش عماد

 یا لحظه. برگشت ایدر طرف به بعد و دیکش را یدست

 : دیپرس بعد و گذراند نظر از را صورتش یاجزا

 ! ؟یبشنو یچ یدار دوست-

 : داد را جوابش مکث بدون ایدر

 ! رو قتیحق-

 طور همان بعد و فشرد را اش یشانیپ انگشت با عماد

 : گفت بود رهیخ ابانیخ به که

 تونم ینم گهید کرد، طال که یکار با که نهیا قتیحق-

 اون از که نهیا قتیحق...  کنم اعتماد یزن چیه به

 خودم از شتریب که دارم دختر هی بار نکبت ازدواج

 ...  مهمه برام اون سرنوشت

 یها چشم در رهیخ بار نیا و برگشت ایدر سمت به

 : زد حرف رنگش یشیم



 من که یهست یزن نیتر اعتماد قابل تو که نهیا قتیحق-

 ی اندازه به درست تو دادن دست از و شناسم یم

 . ده یم آزارم زن اون انتیخ

 یمشک یها چشم از را نگاهش و دیکش یقیعم آه ایدر

 : گفت و برداشت عماد

 ...  صداقته اولم شرط گفتم بهت-

 : داد ادامه براق ینگاه با و کرد بلند را سرش

 عماد ترسم یم که بگم بهت دیبا باشم صادق بخوام-

 ! نه ای کنم یم یدرست کار دارم دونم ینم هنوز... 

 با و انداخت نییپا را سرش و داد فرو را شیگلو آب

 و شد سرگرم فوترش یپالتو یرو یالیخ یپرزها

 : داد ادامه

...  ترسم ینم ترالن یبرا کردن یمادر از گم ینم-

 ...  ترسم ینم شیپ سال ده اتفاق ی هیسا از گم ینم

 را اشکش شتابزده ایدر و دیچک چشمش از یا قطره

 به و کرد بلند را سرش. دیکش قیعم نفس و کرد پاک

 کرد نگاه بود شده اش رهیخ پرسشگر و یجد که عماد

 : داد ادامه یسخت به و

 ...  عماد ستین و هست ها نیا ی همه-



 دستمال ی جعبه از یدستمال و کرد دراز دست عماد

. آورد ایدر صورت سمت به را آن و کرد جدا یکاغذ

 در را دستمال تا خواست و کرد بلند را دستش ایدر

 دست با عماد ردیبگ عماد دست از راه ی انهیم

 سرش و گرفت را ایدر ی آمده باال دست مچ گرشید

 اش گرفته آب یها چشم در رهیخ و آورد جلو یکم را

 :زد لب

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و هشتاد و ستیدو پست#

 هی من...  ایدر کنم فکر سال چند نیا به ندارم دوست-

...  باختمش مفت خودم... داشتم رو تو عشق یروز

 ...  کنم فکر که ستمین احمق قدر نیا باش مطمئن االنم

 بعد. شد نییپا و باال شیگلو بیس و خورد را حرفش

 : کرد اضافه مکث یا لحظه از

 . من با کردنت عاشق دوباره...  کن اعتماد من به تو-

 در نیمع یصدا. دندیکوب یم چکش انگار ایدر سر در

 ! کند اعتماد او به تا بود خواسته زد یم زنگ سرش



 در و دیکش رونیب عماد دست از را دستش مچ آهسته

 شد ادهیپ دنبالش به هم عماد. شد ادهیپ و کرد باز را

 یسو آن یفروش طال به یا اشاره و زد را موتیر

 : گفت و کرد ابانیخ

 ! حلقه؟ سراغ میبر-

 . شد روانه عماد دنبال به و داد تکان سر نامطمئن ایدر

                                                ** 

 . انداخت بنفشه امکیپ به ینگاه

...  کنه جا به جا فتیش نتونست شهاب! ایدر دیببخش-

 ! شمال امیب فتمیب راه تنها دایآ با که سخته یلیخ برام منم

 : کرد پیتا مختصر ایدر

 ! زمیعز نداره اشکال-

. رفت نهیآ سمت به و کرد رها تخت یرو را لشیموبا

 اما کند رنگ را شیموها بود کرده اصرار یپور خاله

 رنگش یریش شلوار و مانتو. بود نرفته بار ریز ایدر

 لوازم فیک بعد کرد تنش و دیکش رونیب کاور از را

 کرم همه از اول و کرد وارونه زیم یرو را ششیآرا

 یاهیس ی هاله پودر کرم کمک با. برداشت را پودرش

 و داد پوشش بود اش شبانه یها یخواب یب اثر که را



 کوتاه و پهن یخط و رفت چشمش خط سمت به بعد

 بعد و زد ملیر شیها مژه به دیکش شیها چشم پشت

 بنفشه از که طور همان. برداشت را اش گونه رژ هم

 تا دیمال شیها گونه به را گونه رژ شات بود گرفته ادی

 دستش آخر سر. برسد نظر به تر برجسته شیها گونه

 یها لب و برد رنگش یکالباس لب رژ سمت به را

 نهیآ درون دختر ریتصو به بعد داد جال را اش دهیخشک

 و انداخت شیموها یرو هم را دشیسف شال. شد رهیخ

 یشانیپ به راه لجاجت با لختش یموها شهیهم مثل

. انداخت نهیآ درون دختر به ینگاه کردند باز صافش

 از که یشرط به شه،یهم از باتریز یحت دیشا بود بایز

 !گرفت یم فاکتور رنگش یشیم کدر و مات نگاه

 نیآست که برد عطرش ی شهیش سمت به را دستش

 . افتاد ساعتش به نگاهش و رفت باال شیمانتو

 ساعتش دیسف ی صفحه به و دیکش عقب را دستش

 به محکم را لبش دیجوش حلقش ته یزیچ شد رهیخ

 دور از را ساعتش راستش، دست با بعد و دیگز دندان

 قرار قطعا. انداخت فشیک ته را آن و کرد باز مچش

 عماد با عقد ی سفره سر ن،یمع از یادگاری با نبود

 ی قهی به یکم و برداشت را عطر ی شهیش. ندیبنش

 . دیپاش شیمانتو



 دیسف دختر به مضطرب ایدر خورد؛ اتاق در به یا تقه

 : گفت لرزان ییصدا با و شد رهیخ نهیآ داخل پوش

 ! خاله اومدم-

. لرزد یم شیپاها کرد یم حس و دیکوب یم تند قلبش

 و نشست بود عماد به متعلق یروزگار که یتخت یرو

 . گرفت جان سرش در دور یا خاطره

. نبود خانه لیاسماع حاج بود؛ شده عماد محرم تازه

 ها آن و پخته کیک بود گفته و زده زنگ یپور خاله

 اتاق داخل ایدر. بود کرده دعوت عصرانه یبرا را

 تا کرد یم خداخدا دل در و بود ستادهیا فالگوش

 که دیشن. کند قبول را یپور خاله دعوت مادرش

 : گفت مادرش

 ! جان پوران ایب تو-

 کند قبول مادرش که فرستاد یم صلوات لب ریز ایدر

 و بود عماد دلتنگ! بروند یپور خاله ی خانه به که

 یپور خاله آخر سر. بود دهیبر را امانش یدلتنگ نیا

 ی خانه سمت به مادرش و او و بود شده دانیم روزیپ

 . بودند افتاده راه یپور خاله

 آب انگار عماد یخال یجا دنید با بودند دهیرس یوقت

 بود نشسته حوصله یب و دمغ. بودند ختهیر شیرو خی



 رهیخ شد یم پخش ونیزیتلو از که ینمک یب طنز به و

 رو یپور خاله. شد بلند در زنگ یصدا که بود مانده

 : بود گفته ایدر به

 ! ؟یکن یم باز درو دتر-

 دهیپرس و انداخته سرش یرو را اش یروسر مادرش

 : بود

 ! محسنه؟ آقا-

 فونیآ یگوش ایدر بدهد یجواب یپور خاله نکهیا از قبل

 زحمت به. بود دهیشن را عماد یصدا و برداشته را

 اعالم نامعلوم یمخاطب به رو و کرده مهار را لبخندش

 . است در پشت عماد که بود کرده

 ضیتعو یبرا بعد و کرده یپرس احوال و سالم عماد

 به و شده بلند یپور خاله که بود رفته اتاقش به لباس

 از بزرگ تکه کی و یچا فنجان دو و رفته آشپزخانه

 به و گذاشته ینیس داخل را خودش پخت دست کیک

 : بود گفته ایدر

 ...  نیبخور عماد با ببر نویا دتر-

 : بود داده ادامه مادرش به رو بعد



 برام منو نماز چادر نیا اتاق یتو میبر ایب توران-

 . بزن برش

. بود شده بلند نیزم یرو از و گفته"  یعل ای"  مادرش

 ایدر و بودند رفته گرید اتاق به مادرش و یپور خاله

 . بود رفته عماد اتاق به کوبان یقلب با هم

 رونیب االتشیخ از ایدر و خورد در به یگرید ی تقه

 . آمد

 و دیکوب یم سرش داد فرو یسخت به را شیگلو آب

 باز دهان زحمت به. بود گرفته زهرمار ی مزه دهانش

 :کرد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و هشتاد و ستیدو پست#

 :کرد باز دهان زحمت به

 ! خاله تو ایب-

 از و دیکش یا کالفه پوف ایدر و نشد باز اتاق در

 باز که را در. رفت در سمت به و شد بلند تخت یرو

 یگل دسته که دید را عماد ،یپور خاله یجا به کرد



 در یصورت و دیسف رز از پر جور و جمع و کوچک

 . بود کرده خوش جا دستش

 : گفت و زد لبخند دید که را ایدر رانیح نگاه

 ! هست؟ اجازه-

 ایدر و شد وارد آهسته عماد. داد تکان سر جیگ ایدر

 اتاق به پا که افتاد روز آن ادی به دوباره اریاخت یب

 آهسته را در عماد بود شده وارد تا. بود گذاشته عماد

 شیها بوسه ادی. بود دهیکش آغوش در را او و بسته

 شده ریسراز پشتش ی رهیت از عرق کرد حس و افتاد

 !است

 عماد آغوش از باالخره بود زده شانیصدا که مادرش

 و کرده باز را اتاق ی پنجره عماد. بود آمده رونیب

 ریسراز اطیح داخل را یچا ی زده خی یها فنجان

 ی زباله سطل داخل هم را نخورده دست کیک و کرده

 گون گل یها گونه با که ایدر به و ختهیر اتاقش

 زد یزیآم طنتیش چشمک کرد یم مرتب را شیموها

 هال وارد هم با که بعد. داد دستش را یچا ینیس و

 : دیپرس یپور خاله شدند

 ! بود؟ شده خوب کیک-



 خونسرد عماد و دیگز دندان ریز را لبش ی گوشه ایدر

 : گفت

 . نکنه درد دستت جان مامان بود یعال-

 شیها چشم در رهیخ. برگشت حال به عماد یصدا با

 : گفت

 ! ایدر یشد خوشگل قدر چه-

 آخر سر و دیچرخ صورتش یاجزا یرو نگاهش

 : گفت شیها چشم در رهیخ دوباره

 . کنم بغلت دارم دوست-

 ی خاطره کرد، شتریب را شان فاصله اریاخت یب ایدر

 زنده دوباره داشت عماد آغوش و روز آن یها بوسه

 و برود مرد نیا آغوش در دوباره بود قرار! شد یم

 در یزیچ! بچشد را شیها نوازش و ها بوسه طعم

 تنگ را نفسش و خراب را حالش و دیجوش یم ایدر

 کمرش یرو را عرق زیر یها دانه حرکت کرد، یم

 اش چانه ریز را گل دسته عماد. کرد یم احساس

 هم با. کند بلند را سرش تا کرد مجبورش و گرفت

 بود غهیت سه شهیهم مثل صورتش. شدند چشم در چشم

 به یکراوات و یا سرمه وشلوار کت با دیسف راهنیپ و



 در رهیخ. بود کرده اش برازنده یحساب رنگ همان

 : زد لب ایدر قرار یب نگاه

 ! عروسک دارم دوستت-

 و دیسف یرزها یبو. بود گرفته اوج ایدر قلب ضربان

 یبو اتاق کرد یم حس و بود اش ینیب ریز یصورت

 دوباره عماد. است گرفته را عماد تند و نیریش عطر

 : آمد حرف به

 . میش یم هم مال دوباره امروز از که خوشحالم-

 کرد نگاه عماد خندان یها لب و شاد نگاه به جیگ ایدر

 را جمله نیا ترها قبل. داد فرو یسخت به را شیگلو آب

 یم آغوش در را سرش! بود دهیشن عماد از ادیز

 مال ابد تا ما که گرفت یم دم گوشش ریز و گرفت

 !میهم

 که بود کرده تکرار را جمله نیا گوشش ریز قدر آن

 که. هستند هم مال ابد تا که بود کرده باور واقعا ایدر

 یباردار مثبت تست وقاحت با عماد که یروز

 سند که شد ینم باورش داد نشانش را طال نامشروع

 کی یبرا یوفادار و عشق از دم که یمرد انتیخ

 !است نگاهش مقابل زده، یم را عمر



 ادی. افتاد مادرش ادی. افتاد شیها التماس و ها اشک ادی

 و کرده پاره پاره را اش یقبول ی برگه که افتاد خودش

 آدماش و تهران از...  زامیب تهران از"  بود گفته

 "  زارمیب

 ها گل یبو و عماد نیریش عطر و شده تلخ دهانش

 ! شد یم اش آشوبه دل باعث

 که کند هضم توانست آرام آرام باالخره که آمد ادشی

 به بعد و کرد عادت نم نم کرده، چه یپور خاله پسر

 یعشق از دور یا خاطره شیبرا عماد که دیرس ییجا

 شیبرا یحت نه و شد یم دلتنگش نه گرید. بود دورتر

 عکس دنید با و کند باز را لشیپروفا که بود مهم

 هر فقط ان،یم نیا. دهد آزار را خودش طال با شیها

 عاطفه و قلب یبرا دلش افتاد یم عماد ادی به که بار

 بینص و شده یسرخ بیس بار اول که خودش بکر ی

 . بود سوزانده دل بود گشته شغال

 آهسته ایدر و زده شیصدا تمنا از پر یلحن با عماد

 : گفت و زد کنار را گل دسته

 ! کنه عود میآلرژ ترسم یم-

 : دیپرس و گرفت نییپا را گل دسته عماد



 هم ات هیمهر به راجع تا بودم منتظر روز چند نیا-

 ...  ینگفت یزیچ اما! یبزن حرف

 شلوغ اما ایدر ذهن بدهد را جوابش ایدر تا کرد مکث

 را عماد ی گفته کردن یحالج توان که بود آن از تر

 : داد ادامه خودش دید که را سکوتش عماد. باشد داشته

 سه که نیا ی اضافه به! موافقم من یبگ که یچ هر-

 ! ؟یموافق...  زنم یم نامت به هم رو خونه دونگ

 را دستش تا آورد جلو را دستش دید که را ایدر سکوت

 لب. برداشت عقب به یقدم اریاخت یب ایدر که ردیبگ

. زد شیصدا و کرد تر زبان نوک با را خشکش یها

 پر بود برداشته عقب به ایدر که را یقدم کی عماد

 جوابش نرم و ستادیا مقابلش فاصله نیکمتر با و کرد

 : داد را

 ! جونم؟-

 ی آشوبه دل و بود شده کینزد دوباره عطرش یبو

 دار تب یصدا دوباره. گرفت یم شدت لحظه هر ایدر

 : دیشن را عماد

 ! زم؟یعز بگو یخوا یم یچ هر! ایدر بگو-



 را ذهنش کرد یسع و داد فرو یسخت به را شیگلو آب

 :گفت دوباره عماد که کند جور و جمع

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار هشتاد و ستیدو پست#

 عروسکا مثل...  یشد ناز یلیخ! ادیم بهت دیسف-

 . یشد

 به را یکاه انبار که کرد عمل یباروت مثل اش جمله

 را ایدر شد پا به که یآتش یها شعله و بکشاند آتش

 رنگ یریش شلوار مانتو به ینگاه. کرد اریهوش

 تازه انگار و انداخت عماد شلوار و کت به و خودش

 عروس خواست یم. کند یم چه دارد که شد باورش

 بسته اش پرونده شیپ ها سال که یمرد عروس! شود

 نام به یسد اگر که آمد ادشی. افتاد نیمع ادی. بود شده

 که آن حاال بود، نگرفته قرار راهشان سر شاهرخ

 نیمع قطعا زد یم اش ییبایز از دم و ستادهیا مقابلش

 عطر همان با نیمع عماد، یجا به اگر کرد فکر. بود

 مقابلش مهربانش و آرام نگاه و یشگیهم خنک و میمال

 ! شد؟ یم طور چه دلش حال بود



 : دیشن هال داخل از را یپور خاله یصدا

 ! ؟یحاضر جان ایدر-

 : گفت و زد لبخند صورتش به عماد

 ! خوشگله؟ میبر-

 وارید و در به را خودش طور نیا که یقلب با رفت یم

 با که یا آشوبه دل با رفت  یم! کرد؟ یم چه زد یم

 بوسه و آغوش به کردن فکر و عماد شدن کینزد

 ! کرد؟ یم چه شد یم دچار آن به شیها

 را ایدر دست تا آورد جلو را دستش دوباره عماد

 بود عماد ی مردانه و بزرگ دست به ایدر نگاه. ردیبگ

 دستان به باشد کرده رم ناگهان که یاسب مثل ذهنش و

 و دوستانه که کرد یم فکر یمرد تگریحما و یقو

 ! بود مانده کنارش مردانه

 جان که بود زخم شیگلو انگار داد فرو را شیگلو آب

 . دهد قورت را دهانش آب تا کند یم

 یها دست ی خاطره با گرفت یم را عماد دست

 کردن چپش دست انگشت در حلقه یایرو تا که یمرد

 ! کرد؟ یم چه بود کرده یرو شیپ



 انگشت رفتن فرو ی مانده کال یایرو با رفت یم

 یرحم یب با که یپرپشت و صاف یموها در شیها

 یمرد دست تا بود شده شگاهیآرا یها کیسرام بینص

 یم چه نلغزد ها آن در همسر نام به چند هر گرید

 ! کرد؟

 و خندان نگاه و بود مانده منتظر هوا در عماد دست

 . شود کدر تا رفت یم شادش یها چشم

 است ممکن آن هر کرد یم حس و دیلرز یم ایدر تن

 هیتک اتاق ی گوشه ریتحر زیم به را دستش. کند سقوط

 ادی و افتاد زیم یرو یحقوق کتاب به نگاهش و داد

 . افتاد زاده رستم وکالت دفتر

 یداریب شب ادی! افتاد اش ییدانشجو یروزها ادی

 ادی. افتاد رنگارنگش یبندها دست ادی. افتاد شیها

 ی دوره که آمد ادشی. افتاد شیها یخصوص سیتدر

 و گذاشت سر پشت نمرات نیباالتر با را یکارشناس

 فتیش ادی. شد رفتهیپذ ارشد یکارشناس ی دوره در بعد

 به شیاصرارها ادی به سرش پشت و افتاد النگش یها

 خودش بتواند تا یساعت پاس دادن یبرا فتیش مسئول

 . برساند یبعد مارستانیب شب فتیش به موقع به را

 : دیپرس و دیکش درهم ابرو عماد



 ! ا؟یدر یخوب-

 ها سال. دیلرز یم شیپاها و سوخت یم اش معده

 مستقل و ستدیبا خودش یپا یرو تا بود کرده تالش

 از فرار یبرا فقط و عشق بدون بود قرار اگر باشد

 ها سال را کار نیا توانست یم کند، ازدواج ییتنها

 . کند شیپ

 زیم یرو دستش کنار را گل دسته شد کشینزد عماد

 را شیبازو و آورد شیپ را دستش و گذاشت ریتحر

 : گفت و کرد اخم و گرفت

 ! ا؟یدر دهیپر قدر نیا رنگت چرا-

 ایدر قرار یب نگاه در رهیخ و آورد جلوتر را  سرش

 : دیپرس

 ! شده؟ یزیچ-

 . کرد یم آشوب را دلش حدشان، از شیب یکینزد

 تیحکا عماد، عشق تیحکا! گفت یم راست بنفشه

 نیا ایدر و بود شده رید! بود شاخه یباال لیازگ همان

 خواست یم اما دانست، یم یکس هر از بهتر را

 که او و بود گذشته سال ده. بدهد بیفر را خودش

 و گرفت یم گر عماد با یآغوش هم یایرو از یروز



 با تیمحرم فکر از حاال کرد یم یقرار یب قلبش

 و نشست یم کمرش یها مهره یرو سرد عرق عماد

 . دیلرز یم شیپاها

 به یکم را عماد و برداشت زیم یرو از را دستش

 و گرفت فاصله. کرد آزاد را شیوبازو داد هول عقب

 در نیمع که درست نیا. گرفت را مشیتصم بعد

 با زده شتاب ازدواج و عماد اما نداشت جا سرنوشتش

 ی تکه که باشد یپازل ی کننده لیتکم نبود قرار هم او

 !بود مانده ناتمام نیمع از ییجدا با آن از یبزرگ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و هشتاد و ستیدو پست#

 یب قلب و لرزان یپاها برخالف کرد، باز که دهان

 : بود محکم شیصدا تابش

 ! عماد بود صداقت اولم شرط-

 بیج در را دستش و زد کنار را کتش کالفه عماد

 : دیپرس آلود اخم و کرد فرو رنگش یا سرمه شلوار

 ! نبودم؟ صادق باهات کجا! مگه؟ افتاده یاتفاق-



 مکث یا لحظه از بعد و کرد جمع را توانش تمام ایدر

 : داد جواب عماد ی کاونده و یجد نگاه در رهیخ

 . نبودم صادق باهات من-

 : دیپرس و داد تکان سر و زد یکج لبخند عماد

 !شم ینم منظورت متوجه-

 طور همان بعد و داد فرو یسخت به را شیگلو آب ایدر

 جواب فشرد یم را چپش یبازو راستش دست با که

 : داد

 ! عماد ستین باهات دلم-

 : گفت بعد و کرد یعصب و جان کم ی خنده عماد

 عاشق دوباره! کن اعتماد من به تو...  گفتم بهت-

 . من با کردنت

 ...  رهید حرفا نیا یبرا سال ده قدر به! عماد رهید-

 اش سبزه صورت و خورد گره درهم عماد یابروها

 نشان آرام را خودش داشت یسع حال نیا با شد کبود

 : دهد

 منتظر عاقد! ایدر رو یباز مسخره نیا کن تموم-

 ...  که اومده ادتی تازه تو و ماست



 و دیکش درهم شتریب را شیها اخم و خورد را حرفش

 : گفت

 . میبر نشده رید تا بهتره...  رمیگ یم دهینشن ازت-

 : گفت قبل از تر محکم و زد یجان یب و تلخ لبخند ایدر

 . امینم جا چیه باهات من-

 و یعصب یها چشم از را نگاهش و دیکش یقیعم نفس

 : داد ادامه و برداشت عماد رانیح

 هم یگاه...  ستندین درست ها المثل ضرب هم شهیهم-

 ! ستین تازه یریبگ آب از وقت هر رو یماه

 از که را شیبازو که طور همان و کرد بلند را سرش

 به بود شده یمستول وجودش تمام بر که یعصب فشار

 : کرد تمام را اش جمله فشرد، یم را بود افتاده گزگز

 !است مرده بشه بمونینص اگه یماه هم یگاه-

 را راهنشیپ یباال ی دکمه و برد دست یعصب عماد

 بلند شیصدا تا داشت یسع که یحال در بعد و کرد باز

 : دیغر فشرده هم به یفک با نشود

 نیا یدار عقدمون روز و شیپ سال ده یتالف به اگه-

 ...  یکن یم کارو



 و داد تکان سر افسوس با و کرد قطع را حرفش ایدر

 :گفت

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و هشتاد و ستیدو پست#

 تونم یم کردم فکر! خاله پسر ستین کار در یتالف-

 زنم یم گول رو خودم دارم دمید اما باشم آروم کنارت

 ! شده جدا هم از که وقته یلیخ ما راه... 

 یجلو و شد بلند ایدر لیموبا زنگ یصدا لحظه همان

 . گرفت را عماد دادن جواب

 تخت کنار یعسل یرو که لشیموبا سمت به ایدر نگاه

 کرد دنبال را نگاهش رد عماد شد، دهیکش داشت قرار

 و عیسر یحرکت با دیرس ایدر لیموبا به یوقت و

 به یعیسر نگاه. برداشت را یگوش و شد خم یعصب

 و انداخت بود افتاده صفحه یرو که ینام یب ی شماره

 ا،یدر پوزخند از پر و متاسف نگاه به توجه یب بعد

 و کرد لمس را ارتباط یبرقرار رنگ سبز کونیآ

 : گفت طلبکارانه



 ! دییبفرما-

 آن"  یمیحک خانم"  گفت خط یسو آن که یزن یصدا

 : دیغر یعصب عماد. دیشن هم ایدر که بود بلند قدر

 ! یگرفت اشتباه-

 قطع را ارتباط نماند، زن یعذرخواه منتظر گرید و

 همان با ایدر. انداخت تخت یرو را لیموبا و کرد

 : دیپرس بود کرده خوش جا لبش ی گوشه که یپوزخند

 ! ؟یداد جواب منو یگوش یچ یبرا-

 : دیغر صورتش در آلود اخم عماد

 یم بود خط پشت یعوض اون اگه که نیا یبرا-

 یحت گهید که ارمیب جا رو حالش یجور چه دونستم

 ! ارهین اسمتو ذهنشم یتو

 : گفت و کرد اخم ایدر

 !باش مودب-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و هشتاد و ستیدو پست#



 ! باش مودب-

 رونیب تنش از را کتش و زد یصدادار پوزخند عماد

 : گفت و انداخت تخت یرو را آن و آورد

 دفعه هی که گفته یچ بهت دوباره! گهید اونه سر ریز-

 ...  که اومد ادتی

 عماد مقابل را دستش کف. کرد قطع را حرفش ایدر

 : گرفت را حرفش ی ادامه یجلو و داشت نگه

 ! عماد کن بس-

 : رفت باال شیصدا اما عماد

 یایب جلو من با عقد یپا تا یگفت! ؟یکرد چهیباز منو-

 د  ! بکنه؟ یحرکت هی و بجنبه خودش به شازده اون بلکه

 یم نایا از زودتر که بکنه یکار خواست یم اگه آخه

 !کرد

 در دهیپر ییرو و رنگ با یپور خاله لحظه، همان

 : گفت و شد ظاهر اتاق در ی آستانه

 ! ؟یزن یم داد چرا! شده؟ یچ-

 رنگش یصورت یپف راهنیپ با هم ترالن سرش پشت

 دایپ دادن جواب فرصت ایدر نکهیا از قبل. شد انینما

 : داد جواب عماد کند



 ! جان مامان ستین یزیچ-

 و انداخت ایدر به ینگاه و او به ینگاه یپور خاله

 : گفت

 ! آخه-

 : گفت و برد در رهیدستگ سمت به را دستش عماد

 ! دیببخش...  بزنم حرف ایدر با دیبا-

 گفتن... " ا اال اله ال"  یصدا ایدر و بست را اتاق در

 . دیشن را یپور خاله

 فشیک به آلود اخم ایدر برگشت، سمتش به که عماد

 راهش عماد که برود در سمت به خواست و زد چنگ

 : گفت کند نگاهش نکهیا بدون ایدر. کرد سد را

 . برم خوام یم کنار برو-

 با نشود بلند شیصدا داشت یسع که یحال در عماد

 : گفت فشرده هم به یفک

 کاسه که داد یخواستگار قول! گفت؟ یچ بهت ینگفت-

...  اومد خوشم نه! ؟یختیر هم به رو مون کوزه و

...  مفت گنجشک مفت سنگ! بود زیتم و تر ات نقشه

 یم ریخ به ختم زیچ همه و ادیم خودش به اروی اون ای



 سر دو! یگ یم بله من به منت یکل با نشدم اگه ای شه

 ! سود

 رهیخ و کرد بلند را سرش دیرس اتمام به ایدر آرامش

 : آمد حرف به عماد یعصب نگاه در

 حاال که دیرس آرامش به شه یم تو کنار کردم فکر-

 محض حماقت تو کنار آرامش الیخ مطمئنم گهید

 ... بود

 : گفت و زد پوزخند عماد

 ! کنم؟ باور یدار توقع-

 : داد را جوابش روح یب و سرد ایدر

 برام نکردنت ای کردن باور که یستین یگاهیجا در-

 حاال! یراحت خودت که جور هر...  باشه داشته تیاهم

 ...  کنار برو

 و دیکش یقیعم نفس و فشرد را اش چانه کالفه عماد

 : گفت

 یباز مسخره نیا جا نیهم ایب...  نکن وونمید! ایدر-

 ...  کن تمومش رو

 عماد کنار از خواست بار نیا و داد تکان سر ایدر

 : زد را آخر ریت عماد که کند عبور



 با وقت چیه اون! ایدر خوره ینم دردت به پسر اون-

 . ادینم سراغت اش خانواده

 برافروخته و یحرص و داد دست از را آرامشش ایدر

 یب هم او تا گرفت میتصم و برگشت عماد سمت به

 : باشد رحم

 که است کارانه کاسب ازدواج به خودت نگاه قدر نیا-

 ...  هستند تو مثل همه یکن یم فکر

 صورت در را اش جمله دییتا تا کرد مکث یا لحظه

 : داد ادامه بعد و ندیبب عماد

 یبرم میداشت بهار یعروس از یوقت راه یتو ادتهی-

 فقط سال چند تونه ینم مرد هی یگفت بهم تهران میگشت

 بود طور نیا اگه یگفت! بمونه؟ یباق دختر هی دوست

 ...  عاشق ای ضیمر ای, احمقه ای که باشم مطمئن دیبا

 یشانیپ یرو یرگ و شد نییپا و باال عماد یگلو بیس

 ادامه ایدر حال نیا با دیرس نظر به تر برجسته اش

 : داد

 ! یگفت درست تو-

 : دیبر را حرفش عماد



 عاشقن واقعا یوقت مردا...  باش داشته من از نمیا-

 یکار هر شون عالقه مورد زن آوردن دست به یبرا

 . باشن مخالف شون خانواده اگه یحت...  کنن یم

 بار آتش نگاه به بار نیا شود یعصب نکهیا بدون ایدر

 :زد لبخند عماد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و هشتاد و ستیدو پست#

 اما بودم نیمع ی خانواده نگران من! یگ یم درست-

 االن که نیا...  کرد یخواستگار من از مادرش... 

 نیا به خودم که نهیا لشیدل فقط سادمیوا روت یجلو

 ...  میخور ینم هم درد به نیمع و من که دمیرس جهینت

 : داد ادامه و زد یتلخ لبخند

 ینم هم درد به هم تو و من مطمئنم که طور همون-

 . میخور

 و انداخت دوشش یرو را رنگش دیسف کوچک فیک

 داده که یجواب با کرد یم حس که یا لحظه درست

 : کرد خکوبشیم عماد, است شده خنک دلش



 یرو پا که یشد عاقل قدر نیا که حاال پس! نیآفر-

 . بدون هم رو گهید زیچ هی یذار یم دلت

 سمتش به تا کرد وادارش و گرفت را شیبازو عماد

 : شوند چشم در چشم هم با و برگردد

 یم استفاده خواب موقع یکوفت یها کرم یسر هی طال-

 داروخونه هی از شهیهم شد ینم دایپ ییجا هر که کرد

 که داد امیپ من به بودم رونیب که بار هی...  دیخر یم

 براش خونه رم یم دارم یوقت و شده تموم کرمش

 داد بهم رو ردامادیم یتو داروخونه هی آدرس...  بخرم

 ... 

 ذهنش ته ییصدا...  بد دوخته چشم عماد به جیگ ایدر

 عماد دست از را شیبازو تا کرد یم قیتشو را او

 سر شده مسخ اما برود در سمت به و بکشد رونیب

 فیتعر شیبرا عماد که یا قصه به و بود مانده شیجا

 . بود سپرده گوش کرد یم

 طال! جا؟ اون چرا...  داروخونه همه نیا گفتم طال به-

 براش رو کرم اون تونم یم که جا هر از که زد غر

 ... کنم دایپ

 : گفت و آورد تر کینزد یکم را سرش عماد

 ! داروخونه؟ اون برم نداشتم دوست چر یدون یم-



 یبو نداشت را یواکنش چیه قدرت و بود شده الل ایدر

 به کرد یم فیتعر شیبرا عماد که یا قصه از یخوش

 !دیرس ینم گوشش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و هشتاد و ستیدو پست#

 موقع اون! نهیمع ییدا ی داروخونه اونجا دونستم یم-

 دوست و نیمع با یبار چند بودم دوست طال با که

 هم موقع همون طال...  میبود رفته رونیب دخترش

 گفته نیمع که گشت یم خاص یشامپو و کرم هی دنبال

 دونیم یتو که شییدا ی داروخونه یتو حتما بود

 تمام طال موقع همون از... شه یم دایپ مادره

...  میبگذر. کرد یم داروخونه همون از رو دهاشیخر

 و دمیپرس داروخونه تا چند از راهم سر یوقت روز اون

 شدم مجبور نکردم دایپ رو خواست یم طال که یکرم

 داشتم...  تو رفتم کردم پارک که نویماش! ردامادیم برم

 رو طال یها کرم کرد یم کار جا اون که یخانم از

 زد؛ صدا رو خانم اون ییآقا هی دفعه هی که خواستم یم



 یب منم"  دکتر جانم"  گفت و برگشت که خانم اون

 . برگشتم صدا سمت به اریاخت

 و رنگ یب صورت به و کرد مکث یا لحظه عماد

 : گفت بعد و کرد نگاه ایدر یرو

 دم؟ید رو یک یکن یم فکر-

 قلبش و دیلرز یم شیپاها! کرد یم سقوط احساس ایدر

 ادامه ایدر حال به توجه یب اما عماد زد، یم تر تند

 : داد

 داده نشونم رو بابت و مامان عقد روز عکس ادتهی-

 بابات هیشب اصال نظرت به یبود دهیپرس و یبود

 ! نه؟ ای یهست

 کرده خوش جا ایدر یشانیپ یرو عرق زیر یها دانه

 : داد ادامه عماد. بود

 یمیقد عکس همون هیشب یبیعج طرز به مرد اون-

 ! ایدر بود

 را نفسش و گرفت یم حجم ایدر یگلو ته داشت یزیچ

 توجه یب خونسرد لحن همان با اما عماد. آورد یم بند

 : گفت ایدر یباران نگاه به



 سردرش یتابلو به رونیب اومدم داروخونه از یوقت-

 ! بود؟ نوشته یچ یدون یم...  کردم نگاه

 نییپا را سرش عماد و دیگز دندان ریز را لبش ایدر

 : کرد تمام را اش قصه و آورد

 ! یمحمد شاهرخ دکتر ی داروخانه-

 نهیس به راست دست با کرد جمع را توانش تمام ایدر

 چپش دست و داد هول عقب به را او و دیکوب عماد ی

 یباران نگاه همان با بعد و کرد آزاد عماد دست از را

 : گفت عماد یها چشم در رهیخ

 ! یپست یلیخ-

 : گفت و ستادیا نهیس به دست عماد

! کردم؟ خبرت با قتیحق از که کردم یکار بد! چرا؟-

 به نیمع به دادن بله هوس وقت هی اگه تا یبدون گفتم

 و خودت یبابا با عقد روز دفعه هی بعد و زد سرت

 اگه نکهیا ای! ینخور جا یشد رو به رو شوهرت ییدا

 خواستن خودشون و شدن خبر با موضوع از دفعه هی

 ...  ینش ناراحت بزنن هم به ویچ همه

 : دیبر را حرفش ایدر



 اما یدون یم رو موضوع نیا هاست سال چون یپست-

 که نداشتم تیاهم برات قدر نیا خاله دختر هی عنوان به

 چند من تا یبگ من به رو زیچ همه و یایب موقع همون

 درست و نشنوم نیمع از رو موضوع نیا بعد سال

 نیا خاطر به رفتم شیپ باهاش ازدواج مرز تا یوقت

 . نشم قرارمون و قول زدن هم به به مجبور موضوع

 رنگ عماد نگاه بار نیا و دیچک ایدر چشم از یا قطره

 : گرفت رتیح

 ! ؟یدونست یم تو-

 داشت یسع که یحال در و داد تکان سر تاسف با ایدر

 چشمش ی کاسه در که را گرید قطرات زشیر یجلو

 ردیبگ داشت یریسراز به لیم و کرد یم ینیسنگ

 : گفت

 خوش دتیجد یزندگ و زن با قدر نیا موقع اون تو-

 یروز هی اگه که نداشت یتیاهم برات اصال که یبود

 دوست یروز هی که یپسر با ات خاله دختر ی رابطه

 موضوع از و بشه یجد بوده تو یمیصم و کینزد

 ! ادیم سرش به یچ بشه خبر با پدرش

 : گفت آلود اخم عماد



 موقع اون! اد؟یم ادتی رو کافه اون یجلو روز اون-

 پسر نیا که گفتم بهت اما نهیمع ییدا بابات دونستم ینم

 تو یگفت! ؟یکرد کار یچ تو...  خوره ینم دردت به

 بعدشم! نکنم دخالت نداره یربط من به که یکار

 راه اون دنبال و یبش نمیماش سوار یحت ینشد حاضر

 یم سراغت دوباره دیبا یکن یم فکر چرا...  یافتاد

  اومدم؟

 سیخ شیها اشک از صورتش و شد بلند ایدر یصدا

 : شد

 میشد بزرگ هم با چون...  بودم ات خاله دختر چون-

 هی الاقل یکرد که یکار اون خاطر به دیبا چون...

 ...  یبود یم من ی ندهیآ نگران ذره

 ادامه و کرد پاک را شیها اشک دست پشت با یعصب

 : داد

 روزا اون چه...  عماد یبود خودخواه شهیهم تو اما-

 نیا که داشتم دوستت قدر نیا و بودم عاشقت که

 ...  حاال چه...  اومد ینم چشمم به یخودخواه

 به شتاب با و زد کنار راهش سر از را عماد دستش با

 یپور خاله با کرد باز که را در. رفت اتاق در سمت

 در رو بود ستادهیا در پشت دهیپر ییرو و رنگ با که



 که را ایدر اشک از سیخ صورت یپور خاله. شد رو

 : گفت و دیکوب صورتش به دست با دید

 ! شده؟ یچ! زهرا ی فاطمه ای-

 آن به هال از هم را محسن که بود بلند قدر آن شیصدا

 : زد صدا و کرد اخم دید که را ایدر. رساند جا

 ! شده؟ یچ! عماد-

 :  گفت و شد خارج اتاق از آلود اخم عماد

 ! کنسله امروز مراسم-

 نیآست یپور خاله که رفت یم هال در سمت به داشت

 بعد و کرد توقف به وادار را او و گرفت را راهنشیپ

 : دیپرس آلود اخم

 ! ؟یچ یعنی-

 :گفت و داد نشان را ایدر و زد پوزخند عماد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نود و ستیدو پست#

 ! بپرس ات زاده خواهر از-



 برگردد ایدر طرف به نکهیا بدون اما یپور خاله

 : دیپرس عماد از دوباره

 ! دراومده؟ اشکش باز که یگفت بهش یچ-

 دیکش رونیب مادرش دست از را نشیآست یعصب عماد

 : گفت و

 ! من مادر کن ولم-

 و دیچسب را یپا ترالن کند حرکت خواست که دوباره

 : گفت

 ! ؟یریم کجا ییبابا-

 خرمن به یدست بعد و کرد مکث یا لحظه عماد

 : گفت و دیکش دخترش یموها

 ....  ییبابا دارم کار رونیب-

 یرو جا همان و زد هیگر ریز ناگهان یپور خاله

 یکشدار... " ا اال اله ال"  محسن عمو. نشست نیزم

 صدا با بزرگش مادر ی هیگر دنید با هم ترالن و گفت

 پنهان یپور خاله آغوش در را خودش و زد هیگر ریز

 . کرد



 یباق شیجا سر داشت را خانه از خروج قصد که عماد

. برگشت ها آن سمت به مکث یا لحظه از بعد ماندو

 : گفت محسن عمو

 نیا ستین درست بچه یجلو! خانم پوران شو بلند-

 به اصرار گفتم اول از که من! یکن یم هیگر یجور

 ...  نکن ازدواج نیا

 عماد به رو که شد بلند یپور خاله مانند غیج یصدا

 : گفت

 یبر که کردم اصرار من! کردم؟ اجبار تو به من-

 ! ؟یگفت اول خودت ای ایدر سراغ

 شیموها در یدست کالفه بعد و دیکش یقیعم نفس عماد

 پشت را صورتش یپور خاله. نگفت یزیچ و دیکش

 و کرد یم هق هق و بود کرده پنهان شیها دست

 و زد زانو عماد. ختیر یم اشک شیپا به پا هم ترالن

 تا کرد یسع و دیکش رونیب مادرش آغوش از را ترالن

 : کند آرام را دخترکش

 م؟یبخور یبستن هم با میبر یدار دوست-

 از را شیها دست و زد زانو یپور خاله کنار ایدر

 لحظه با یپور خاله. زد شیصدا و کرد جدا صورتش



 و دیکش باال را اش ینیب آب کرد نگاهش مکث یا

 : گفت

 ! دتر؟ جانم-

 خاله دست که طور همان بعد و دیکش یقیعم نفس ایدر

 : گفت فشرد یم را یپور

 ینم هم درد به عماد و من! خاله کردم اشتباه من-

 خودم االن تا داشتم اما، بگم االن نویا دینبا...  میخور

 !ازدواج نیا به کردمیم یراض و زدمیم گول رو

 

 

 :ینشون اون به نشون

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و نود و ستیدو پست#

 : کرد اصرار یپور خاله

 : گفت بهت یچ-

 : بزند لبخند کرد یسع ایدر



...  میخور ینم هم درد به عماد و من... خاله یچیه-

 ! کرد دایپ کش ماجرا نیا نجایا تا که بود من از اشتباه

 : گفت ترالن

 ! م؟یبر ییبابا-

 . برم قربونت میبر-

 : دیپرس لرزان ییصدا با یپور خاله

 ! دتر؟ یخوا یم رو یکس خاطر-

 خاله مرطوب یها چشم به. شد عماد مکث متوجه ایدر

 : گفت و زد یتلخ لبخند و کرد نگاه یپور

 واقعا اگه نفر دو یگفت یم شهیهم ادتهی! خاله--

 یم هم ادیز و کم با باشن داشته دوست گرویهمد

 ! سازن؟

 : داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 با بودم حاضر که بودم یا نقطه یتو من شیپ سال ده-

 . ستمین ایدر اون گهید اما االن...  بسازم زیچ همه

 در سمت به همزمان هم عماد و شد بلند نیزم یرو از

 خاله. شد بلند در زنگ یصدا که کرد تند پا هال

 : گفت آلود بغض یپور



 . اومدن نایا مهیفه-

 : زد غر و رفت فونیآ سمت به محسن عمو

 ! زشته! شو بلند خانم پوران-

 : کرد زمزمه و فشرد را اش یشانیپ یپور خاله

 ! منه اهیس بخت زشت،-

 را یپور خاله یبازو ریز و کرد دراز دست ایدر

 : گفت و گرفت

 ! خاله کردم تتیاذ بخش-

 کند دایپ دادن جواب فرصت یپور خاله نکهیا از قبل

 شیجا سر را فونیآ یگوش که طور همان محسن عمو

 : گفت گذاشت یم

 ! داره کار باهات در دم نفر هی! جان ایدر-

 : دیپرس تعجب با ایدر

 ! من؟ با-

 پدرش از آلود اخم و گذاشت نیزم یرو را طال عماد،

 : دیپرس

 ! بود؟ یک-



 یمبل نیاول یرو را آن و درآورد را کتش محسن عمو

 : گفت و انداخت بود راهش سر که

 ! بود یخانم هی-

 وارد. رفت در سمت به و انداخت باال شانه جیگ ایدر

 را شد یم وصل اطیح به که را ییها پله و شد بالکن

 سبقت او از بلند گام چند با عماد که گذاشت سر پشت

 باز را اطیح در و رساند در مقابل را خودش گرفت،

 : دیپرس بعد و کرد مکث یطوالن یا لحظه. کرد

 ! دییبفرما-

 که را یکس صورت ایدر و بود ستادهیا در مقابل عماد

 زن یآشنا یصدا اما دید ینم را بود ستادهیا در پشت

 . ماند یباق شیجا سر اریاخت یب و دیشن را

 ! ست؟ین جون ایدر-

 انداخت ایدر به ینگاه برگشت عقب به یا لحظه عماد

 یجد و خشک و انداخت زن به ینگاه دوباره بعد و

 : گفت

 ! امرتون؟-

 . دیکن صدا رو جون ایدر دیکن لطف شه یم-

 : گفت و داد هیتک چوب چهار به را دستش کی عماد



 ! شما؟-

 . هستم فیشر-

 شیجا سر زن یآشنا یصدا دنیشن با اول که ایدر

 ی جمله با بود کرده شک شیها گوش به و مانده یباق

 . گذاشت قلبش یرو را دستش اریاخت یب آخر

 و تر خشک و برداشت چهارچوب از را دستش عماد

 : گفت قبل از سردتر

 ! داخل دیاریب فیتشر! بده در دم-

 رفتار و لحن ی گزنده یسرما به توجه یب اما ژاله

 :کرد تکرار مودبانه را خودش قبل ی جمله عماد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و نود و ستیدو پست#

 . دیکن صدا رو جون ایدر اگه شمیم ممنون-

 در یال بدهد، ژاله ی گفته به یجواب نکهیا بدون عماد

 به ینگاه نکهیا بدون هم خودش و کرد باز کامل را



 خانه سمت به ندازدیب اش دهیپر رنگ صورت و ایدر

 . کرد گرد عقب

 : دیپرس که دیشن را یپور خاله یصدا

 ! عماد؟ بود یک-

 : گفت که دیشن را ترالن یصدا هم سرش پشت

 ! م؟یبخور یبستن میبر ییبابا-

 : گفت عماد که دیشن

 . استیدر یآشنا...  تو میبر-

 و آمد خودش به تازه و دیشن را در شدن بسته یصدا

 به. است داده خرج به تعلل حد از شیب که دیفهم

 در سمت به و داد حرکت جانش یب یپاها به زحمت

 . رفت اطیح

 همان به یشال و دهیپوش یمشک چرم یباران ژاله،

 ییها دست با و انداخته شیموها یرو هم را رنگ

 مقابل که ایدر. زد یم قدم در مقابل خورده گره درهم

 گام کی با و دیکش زدن قدم از دست هم او د،یرس در

 برخالف صورتش. رساند درا مقابل را خودش بلند

 را سنش هم نیهم و بود شیآرا بدون شیپ ی دفعه

 با ژاله و گفت سالم لب ریز ایدر. داد یم نشان شتریب



 نظر از را پوشش دیسف اندام ناباور و رانیح ینگاه

 دست. دیگز دندان ریز را لبش ی گوشه بعد و گذراند

 انگشت به و گرفت را ایدر چپ دست و کرد دراز

 که را سرش. کرد نگاه وسواس با انگشترش از یخال

 و فشرد را ایدر یبازو گرش،ید دست با کرد بلند

 : دیپرس

 !میدینرس رید که بگو-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و نود و ستیدو پست#

 : دیپرس خسته ایدر

 ! نجا؟یا نیاومد یچ یبرا-

 و لغزاند ایدر فیظر یبازو یرو از را دستش ژاله

 : گفت سرزنش با و گرفت خود دست در را دستش

 ! ؟یبکن کارو نیا یخواست یم چرا-

 : گفت و انداخت باال شانه ایدر

 ! داره؟ شما یبرا یتیاهم چه چراش-



 : گفت و فشرد را دستش ژاله

 به نسبت تونم یم طور چه! یمن برادر دختر تو! ایدر-

 ! باشم؟ تیاهم یب سرنوشتت و تو

 : دیلرز شیصدا و کرد بغض اریاخت یب ایدر

 رو من وجود یحت. سال همه نیا منم پدر اگه دیشا-

 ی عمه نیبهتر دیتونست یم شما االن کرد، ینم پنهان

 ...  اما دیباش نیزم یرو

 به. بود گرفته جا ایدر یگلو در یماه غیت مثل بغض

 : داد ادامه و داد فرو را دهانش آب زحمت

 بود سرم یباال یپدر نه شناختم رو خودم یوقت از من-

 ! یپدر ی خانواده نه و

 : کرد بغض هم ژاله بار نیا

 من اما...  ستین یشک چیه شاهرخ اشتباه یتو! ایدر-

 دوست رو تو نیمع...  زمیعز دارم دوست رو تو

 خودت با چرا...  یدار دوست رو من پسر تو داره،

 ! خوب؟ دختر یکن یم لج

 آب را بغضش و تازه را دلش داغ گفتنش خوب دختر

 سرخورد، صورتش یرو که اول ی قطره. کرد



 یها گونه یرو سرهم پشت و اجازه یب یبعد قطرات

 . شدند ریسراز اش دهیپر رنگ

 بشم یا خانواده وارد عروس عنوان به تونم ینم چون-

 یپدر چیه من حق در که یپدر ممکنه لحظه هر که

 دیبا امیب اگه. نشه خراب حالم هربار و نمیبب رو نکرده

 تونم یم نه که گلو یتو استخون هی با عمر آخر تا

 عمر هی! کنم یزندگ بدم قورتش نه و بندازمش رونیب

 دل بخوام...  بسوزم و نمیبب رو برادرم رو، پدرم دیبا

 حق در رو یپدر شاهرخ بگم دیبا کنم خنک رو خودم

 یس گنداب نیا وقت اون و کرده تمام دخترش، من،

 رو جا همه بوش که خوره یم هم به یجور ساله

 ....  داره یبرم

 رو برادرم، و شاهرخ که بار هر دیبا هم بگم نخوام

 از زنه یم صدا بابا اونو برادرم، که بار هر نمیب یم

 نتونستم هم بار کی یبرا یحت من که بسوزم درون

 من حق تمام شاهرخ که....  بزنم صدا بابا رو مرد نیا

 گهید و رفت و فروخت نیزم کهیت هی به رو پدر از

 !نکرد نگاه هم رو سرش پشت

 رهیخ و کرد پاک را شیها اشک لرزان یدست با ایدر

 : کرد تمام را حرفش ژاله مرطوب نگاه در



 نیا با اما سرکنم تونم یم نیمع عشق ی خاطره با من-

 . کنم یزندگ تونم ینم گلو یتو استخون

 : کرد خکوبشیم ییصدا که انداخت نییپا را سرش

 و رم یم گهید ماه کی از کمتر.... رم یم دارم من-

 یزندگ گلو یتو استخون نیا با یستین مجبور گهید تو

 . یکن

 ریت گردنش که کرد بلند یناگهان چنان را سرش ایدر

 خود، یقدم چند ی فاصله در شاهرخ دنید با. دیکش

 افتنی دیام به را دستش. دیخشک شیها رگ در خون

 ژاله که ردیبگ را سقوطش یجلو تا کرد بلند گاه هیتک

 : گفت و دیچسب را شیبازو فورا

 ! زم؟یعز یخوب-

 قدرت و شده یتن چند یا وزنه قدر به ایدر دهان

 گام کی با شاهرخ که دید. بود داده دست از را تکلمش

 کمرش دور را دستش رساند او به را خودش بلند

 :گفت ژاله به رو و انداخت

 .اریب اب براش-

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 چهار نود و ستیدو پست#

 از تر طرف آن یکم که ینیماش سمت به شتاب با ژاله

 یم شیپاها ایدر. کرد حرکت بود شده پارک خانه

 بر نقش است ممکن لحظه هر کرد یم حس و دیلرز

 اش ینیب در شاهرخ ی مردانه عطر یبو. شود نیزم

 کمرش یرو را اش مردانه و قدرت پر دست و بود

 داستان ادی به اریاخت یب و احمقانه و کرد یم احساس

 یم آرزو که ییها شب ادی به. بود افتاده ابوت یجود

 بابا الاقل پدر، یب یجود مثل هم او کاش یا که کرد

 آن به دوان دوان ژاله. باشد داشته مهربان یدراز لنگ

 دهانش سمت به را یمعدن آب یبطر و شد کینزد ها

 : گفت و گرفت

 ! زمیعز بخور کم هی-

 یجان یحت کرد یم حس و بود شده قفل ایدر دهان

 دید. ندارد اش خورده ترک یها لب کردن باز یبرا

 : افتاد هق هق به ناگهان ژاله که

 ! ؟یخوب....  زمیعز ایدر...  ایدر! ایخدا-

 و گرفت ژاله دست از را یمعدن آب یبطر شاهرخ

 و داد تکانش آب یسرد. دیپاش صورتش به آب یکم



 دست کرد یسع. افتاد هیگر به ناگهان و اریاخت یب

 براند عقب به بود شده حلقه کمرش دور که را شاهرخ

 و یعصب د،ینرس ییجا ب که تالشش نشد، موفق اما

 نام که یمرد پهن ی نهیس به اریاخت یب و کنان هق هق

 : دینال و دیکوب د،یکش یم دکی به خود با را پدر

 یچ یبرا! هان؟! ؟یاومد یچ یبرا...  برو نجایا از-

 !؟یاومد سال هشت و ستیب از بعد

 یب و لرزان یها دست با و کرد یم هق هق ایدر

 همان حرکت یب و ساکت که را شاهرخ ی نهیس جانش

 شدت از شیها چشم. بود گرفته هدف بود ستادهیا جا

 که شاهرخ دست که دید اما دید یم تار شیها اشک

 اش شانه یرو و آمد باال بود مانده زانیآو بدنش کنار

 ی صحنه نیناباورتر در ایدر بعد یا لحظه و نشست

 لحظه هر کرد یم فکر. گرفت قرار اش یزندگ تمام

 را او شاهرخ! نبود خواب اما شود یم داریب خواب از

 یآغوش تجسم از ایدر نفس و گرفته آغوش در سخت

 بند بود، مانده محروم آن از سال هشت و ستیب که

 .بود آمده

 که بود یهمان مرد نیا. بکشد عقب را خودش خواست

 یوفا از اش یوفادار زانیم از گفتن موقع مادرش



 عقب ی اجازه اما شاهرخ! بود زده مثال ها مرده

 جا ایدر سر پشت شاهرخ دست. نداد ایدر به را ینینش

 سرش اریاخت یب و کنان هق هق ایدر یوقت و گرفت

 را اش نهیس لرزش داد، هیتک شاهرخ ی نهیس به را

 .کرد حس

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و نود و ستیدو پست#

 نگاه خروشان یایدر به و بود نشسته سنگ تخته یرو

 لحظه به. بود شیپ یساعت شیپ اما حواسش. کرد یم

 ایدر آمدن رید نگران محسن عمو و یپور خاله که یا

 خاله. بودند رسانده در مقابل را خودشان و بودند شده

 به را دستش و دهیپر رنگش شاهرخ دنید با یپور

 همان در و نکند سقوط تا بود گرفته در چهارچوب

 امام ای"  بلند یصدا با باشد دهید جن که انگار حال،

 ! بود گفته"  بیغر

 آغوش از را خودش بود توانسته باالخره جا آن ایدر

 رانیح محسن عمو و یپور خاله. بکشد رونیب شاهرخ

 بود خانواده داماد یروزگار که ییپا زیگر مرد به



 سشیخ صورت به یدست شاهرخ. بودند دوخته چشم

 هم عماد که بود گفته سالم لب ریز و سخت و دهیکش

 و اخمو و شد ظاهر مادرش و پدر سر پشت ناگهان

 : گفت یعصب

 ! ؟یچ سراغ یاومد سال یس بعد! کیعل رمیگ-

 محسن عمو اما بود مانده شاهرخ مات یپور خاله

. کند آرامش و براند عقب به را عماد بود کرده یسع

 رو دخترش داره حق! پدرشه"  ی جمله گفتن با اما

 خاکستر ریز که یآتش یرو نیبنز ختنیر مثل! " نهیبب

 و زده کنار را پدرش عماد. بود کرده عمل باشد مانده

 : بود دهیغر آمد یم شاهرخ سمت به که طور همان

 ! نهیسنگ یادیز نامرد نیا واسه پدر اسم-

 همان و بود ستادهیا شاهرخ مقابل و بود آمده عماد

 : بود زده هیکنا برافروخته و آلود اخم طور

 گن یم هم تو به! نشد؟ دایپ ات کله و سر زود کم هی-

 ! آخه؟ پدر

 : داد ادامه عماد و انداخت نییپا را سرش شاهرخ

 سال ده مادرش، فوت از بعد دخترت یبود پدر اگه-

 یبود پدر اگه...  کرد ینم یزندگ تنها تهران یتو تمام



 اگه...  کنه کار دانشگاهش اول ترم از نبود مجبور

 یرو اسم ،ینامزد سال چهار از بعد یوقت یبود پدر

 یزد یم یکی گهید یکی سراغ رفتم و گذاشتم دخترت

 بر و دور دارم عمر تا یذاشت ینم و گوشم ریز

 ! بشم یآفتاب دخترت

 زیآم ریتحق عماد و کرد بلند را سرش ناگهان شاهرخ

 : داد ادامه

 به داشت بازم تو ی هیسا از فرار یبرا دخترت-

 ! داد یم بله بود زده نارو بهش بار هی که یمرد

 اما بود شده سرخ صورتش و شده مشت شاهرخ دست

 : بود داده ادامه و زده پوزخند عماد

 بودم ایدر یجا من...  پدرانه ژست نیا واسه رهید-

 ! کردم ینم نگاهتم یحت

 شیصدا یپور خاله چه هر بود نکرده صبر گرید ایدر

. بود رفته ابانیخ سمت به و نکرده ییاعتنا بود، زده

 یتاکس نیاول یبرا و بود شده یاصل ی جاده وارد

 . بود رسانده ساحل به را خودش و داده تکان دست

 سوار سرش پشت شاهرخ و ژاله که بود شده متوجه

 یتیاهم اما اند کرده حرکت دنبالش به و شده نیماش

 . بود نکرده نگاه هم را سرش پشت گرید و نداده



 یرو را بودند ساحل در که ینفر چند متعجب نگاه

 یب یعروس مثل و دهیپوش دیسف پا تا سر که خودش

 دلش اما کرد یم حس بود نشسته سنگ یرو تنها داماد

 ییها قدم یصدا. بخورد تکان شیجا از خواست ینم

 و نخورد تکان هم باز اما د،یشن شد یم کینزد که را

 قدم. برنداشت ایدر خروشان امواج از را نگاهش یحت

 سرش پشت درست و شدند تر کینزد و کینزد ها

 : دیشن را شاهرخ یصدا بعد و شدند متوقف

 ! نم؟یبش ید یم اجازه-

 : داد جواب تلخ. نکرد نگاهش هم باز ایدر

 ! ن؟یریگ یم اجازه من از چرا! خداست نیزم-

 شاهرخ بعد و دیشن را شاهرخ دار صدا و قیعم نفس

 به هم او و نشست کنارش درست یسنگ یرو و آمد

 به و بود سکوت نشانیب یا لحظه چند. شد رهیخ ایدر

 نکهیا تا آمد ینم ییصدا ایدر امواج یصدا جز

 : کرد باز دهان شاهرخ

 داشتم دوست رو دایش شناختم رو خودم که یوقت از-

 یخوب ی رابطه هم با عموم و پدرم دونستم یم....

 یها گونه و دایش یدزدک یها نگاه به بازم یول ندارن



 داشت دوستم و داشتم دوستش...  کردم خوش دل شیگل

 . کردم یم قرص داشتنمون دوست به رو دلم من و

 : داد ادامه و دیکش یقیعم نفس شاهرخ

 میکن یراض رو ها خانواده میتون یم میکرد یم فکر-

 به یراض من ی خانواده نه...  میکرد اشتباه اما

 و پدر حضور بدون عموم نه و بودن یخواستگار

 دعوا و قهر با سال کی...  داد یم دختر من به مادرم

 ازدواج و آورد کم دایش سر آخر و گذشت یدلخور و

 . کرد

 : دیپرس بعد و کرد مکث دید که را ایدر سکوت

 ! بود؟ کرده فیتعر برات رو نایا مادرت-

 برد دست ایدر. کرد باز هم از را ایدر شال یپرها باد

 که را شیموها و کرد محکم شیگلو دور را شالش و

 کرد تیهدا داخل به بود کرده باز راه اش یشانیپ یرو

 : داد جواب حال همان در و

...  بزنه حرف شما از نداشت دوست وقت چیه مامانم-

 . دمیشن یپور خاله از رو دونم یم که یچ هر



 سمت به و کرد جمع اش نهیس یرو را شیها دست

 حس یب و برگشت کرد یم نگاهش منتظر که شاهرخ

 : گفت سرد و

 نکهیا محض به که نیبود عاشق قدر نیا دونم یم-

 هم مرگ مرز تا و شده جدا تونیمیقد عشق نیدیفهم

 یم نمیا! نیرفت و نیگذاشت تنها رو تون حامله زن رفته

 عشق نیب نیبود گرفته میتصم نیبرگشت یوقت که دونم

 .نیکن انتخاب رو عشقتون تون بچه و زن و یمیقد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و نود و ستیدو پست#

 به پوستش رنگ و شد نییپا و باال شاهرخ یگلو بیس

 . زد یسرخ

 : برداشت ترک کرد باز دهان یوقت هم ایدر یصدا

 عشقش پدر، هی که شه یم یچ دمینفهم وقت چیه اما-

 نیتونست یم! ده یم حیترج هم اش بچه به یحت رو

 ! چرا؟! نینگرفت اما نیریبگ من از یسراغ الاقل



 کاسه از و کرد لجاجت که یاشک با شد یمساو شیچرا

 هوا یسرما خاطر به که شیها گونه یرو چشمش ی

 . شد یجار بود انداخته گل

 سر اش گونه یرو از که را ایدر اشک حرکت شاهرخ

 ی قهی یحوال ییجا را نگاهش بعد و کرد دنبال خورد،

 جواب و داشت نگه ثابت ایدر رنگ یریش یمانتو

 : داد

 ...  دایش جز شدم دار بچه من دونست ینم کس چیه-

 : داد دامه و انداخت نییپا را سرش

 از من که بفهمن من مادر و پدر اگه گفت یم دایش-

 ما ازدواج یجلو بازم شدم، بچه صاحب اولم ازدواج

 ....  رنیگ یم رو

 : گفت و زد پوزخند ایدر

 ! نیکرد قبول هم شما و-

 از یعصب ایدر. نگفت یزیچ و کرد سکوت شاهرخ

 : گفت بود انداخته سوزش به را چشمش که یاشک

 چرا بعدش! ؟یچ بعدش! نیدیرس عشقتون به که شما-

 ! رم؟یبگ ام بچه از یسراغ هی نینگفت

 :  کرد زمزمه یسخت به شاهرخ



 داده هم رو اش هیمهر...  کرده ازدواج مادرت دمیشن-

 ...  و بودم

 : شد بلند ایدر یصدا

 و گوشت از که یا بچه از! گم یم خودم از دارم من-

 ازش یسراغ وقت چیه شما اما! بود شما خون

 ! چرا؟...  نینگرفت

 : داد جواب و زد شیموها به یچنگ شاهرخ

 استفاده یافسردگ و اعصاب قرص ها مدت تا دایش-

 ...  و نداشت تنش طاقت...  کرد یم

 : کرد قطع را پدرش حرف تاسف با ایدر

 ! دیدون یم خوب خودتونم...  هیتوج همش نایا-

 اضافه دل ته از و قیعم یآه با و کرد پاک را اشکش

 : کرد

 با من یبچگ یها سال تمام اما...  گفتم ینم مامانم به-

 روز هی که نیا یایرو با... گذشت شما دنید یایرو

 منتظر در یجلو رو شما رونیب امیم مدرسه از یوقت

 ها قصه مثل نیبرگشت یوقت که نیا یایرو با...  نمیبب

 نیداشت سال همه نیا و نیبود کرده گم رو من نیبگ



 ازم محاله نیکرد دامیپ که حاال و نیگشت یم دنبالم

 ! نیبکش دست

 شیها دست نیب را سرش که شاهرخ از را نگاهش

 به و گرفت بود شده رهیخ شیها کفش به و گرفته

 : داد ادامه و شد رهیخ دیخورش غروب

 کردم باور و شدم بزرگ که وقته یلیخ گهید حاال اما-

 هم گمش اگه یحت دارن دوست رو یکس یوقت آدما

 داشیپ تا زنن یم شیآت و آب به رو خودشون بکنن،

 !کنن

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و نود و ستیدو پست#

 ییایدر مرغان یجمع دسته پرواز از را نگاهش

 شاهرخ که شد بلند سنگ تخته یرو بعداز و برداشت

 : گفت

 یصدا هی دنیشن با شبا، یبعض ها، سال نیا تمام یتو-

 یهرازچندگاه...  دمیپر یم خواب از نوزاد ی هیگر

 ازش یسراغ وقت چیه که یدختر وجدان عذاب



 به بودم خواب یوقت و گرفت یم رو ام قهی نگرفتم

 لرزوند یم رو وجودم تمام نوزاد یصدا کابوس شکل

 یم خواب از یوقت...  کرد یم دارمیب خواب از و

 بود یکاف...  برد ینم خوابم صبح خود تا گهید دمیپر

 مته مثل هیگر یصدا تا بذارم هم یرو رو چشمام

 !کنه سوراخ رو مغزم

 زهیر سنگ و زد ضربه شیپا یجلو سنگ به شاهرخ

 به بار نیا و کرد بلند را سرش. افتاد نییپا و خورد قل

 زد یم یسرخ به هیگر فرط از شیها چشم که ایدر

 : گفت و کرد نگاه

 هیکاف...  میدید نیمع با رو تو که شب اون از اما-

 اکو مغزم یتو هیگر یصدا همون تا ببندم رو چشمام

 ...  و بشه

 را سرش بعد و گرداند ایدر صورت یرو را نگاهش

 : داد ادامه و انداخت نییپا

 . چشمام یجلو ادیب چشمات و نگاهت-

 : گفت و زد پوزخند ایدر

 !شدم آرامشتون خوردن هم به باعث که دیببخش-



 یرو از بالفاصله هم شاهرخ که کند حرکت خواست

 . زد شیصدا و شد بلند سنگ

 دنیشن حسرت عمر کی. ختیر فرو ایدر دل ته یزیچ

 تمام بغض از خسته. داشت مرد نیا زبان از را اسمش

 شاهرخ به خور دل و ماند یباق شیجا سر اش ینشدن

 را شیها دست ستادیا مقابلش و آمد شاهرخ. شد رهیخ

 : گفت و گذاشت ایدر یبازوها یرو

 ...  کنم جبران بذار-

 : گفت طعنه با و زد یتلخند ایدر

 ! طهران؟ یتو خونه هی با! ؟یچ با دفعه نیا-

 ینینش عقب اما شد آتش پارچه کی شاهرخ صورت

 : نکرد

 ...  دارم دختر هی که بگم همه به نکهیا با-

 : کرد یتلخ هم باز زبانش اما دیلرز ایدر قلب

 . دیبش دختر صاحب نکهیا یبرا رهید یلیخ...  رهید-

 : افتاد برق اشک از شاهرخ نگاه

 ! کنم؟ کار یچ بگو تو-



 حصار از ر شیبازوها و برداشت عقب به یقدم ایدر

 : گفت و کرد آزاد شاهرخ یها دست

 !برو شهیهم یبرا! برو-

 چشم بار نیا و شد اشک از سیخ دوباره ایدر صورت

 : شد مرطوب هم شاهرخ یها

 داشته شلوغ ی خانواده هی داشت دوست شهیهم دایش-

 میگرفت میتصم سال کی از بعد درست یوقت اما میباش

 رابطه بچه اومدن با که میبود دواریام و میبش دار بچه

 ریمس چه که میدیفهم بشه بهتر هم ها خانواده ی

 . میدار شیپ در شدن دار بچه یبرا رو یطوالن

 تر بم شیصدا و دیچک شاهرخ چشم از یاشک قطره

 : شد

 تمام سال ده...  میبود دکترا مطب ریاس تمام سال ده-

 که داشت رو نیا یایفوب که کردم یزندگ یزن با من

 ...  خودم ی بچه دنبال برم و بشم خسته مشکلش از من

 مانیزا سر. داد ما به سال ده از بعد خدا رو روهام

 شدن مجبور نیسزار همراه و شد دیشد شیزیخونر

 ...  بردارن هم رو رحمش

 : گفت خسته و آلود بغض و داد تکان یسر ایدر



 ! ن؟یگ یم من به رو نایا یچ یبرا-

 جواب صالبت یب ییصدا با او از تر خسته شاهرخ

 : داد

 یجا هر که ساله هشت و ستیب یبدون نکهیا یبرا-

 اومد شیپ که یمشکل هر خورد، بست بن به که میزندگ

 ازش که ینوزاد کابوس موندم، عاجز حلش از من و

 همراهم بود مونده خاطرم یتو هیگر یصدا هی فقط

 . بود

 : گفت و دیخند یعصب ایدر

 من و نیکن باز رو دستاتون لمایف مثل نیدار توقع االن-

 ! جون؟ بابا بگم و بغلتون یتو بپرم

 اشک انیم ایدر و داد تکان سر سکوت در شاهرخ

 : داد ادامه دوباره شورش یها

 داشتم دوستش...  شناسم یم وقته یلیخ رو نیمع من-

 یبرا منو و داره دوستم بگه که بود یروز کابوسم و

 ! خواد یم یزندگ ی همه

 یتالش چیه ایدر و دندیبار یم وقفه یب ایدر یها اشک

 را شیها چشم امان یب زشیر یجلو تا کرد ینم

 : ردیبگ



 داره دوستش که یمرد که داره آرزو یدختر هر-

 کار خاطر به فقط من اما کنه انتخابش عمر تمام یبرا

 نیبزرگتر شدم، یم که یقضاوت از ترس و شما

 !بود شده کابوسم به لیتبد یدختر هر یآرزو

 عالمت به را دستش ایدر و زد صدا را اسمش شاهرخ

 : داشت نگه مقابلش سکوت

 یالابال پسر کی بود، خواستگارم لیاسماع حاج پسر-

 دوستش قدر نیا که بود پشتش یپدر که بندوبار یب و

 خبر پسرش یها یهرزگ از که یوجود با که داشت

 یلیباس و اوردین رو من"  نه"  جواب طاقت اما داشت

 ...  و کرد رونمیب خونه از

 : گفت و زد چنگ شیموها به شاهرخ

 ! ایدر کن بس-

 ادامه مقابلش ی بهیغر مرد حال به توجه یب اما ایدر

 : داد

 خوردم اش سفره سر که ینمک و نون اون فیح گفت-

 داشت رتیغ و بود مرد اگه پدرت گفت...  دمیکش قد و

 ...  و کرد ینم ول رو مادرت و تو

 : آمد شیها حرف انیم قبل از تر بلند شاهرخ



 ! کن تمومش گم یم بهت-

 را چه آن یوقت تا نه نداشت کردن تمام قصد اما ایدر

 : آورد ینم زبان به داشت دل در

 سر که رو ییها لقمه تک تک تونستم یم اگه گفت-

 !رونیب دمیکش یم حلقومت از یخورد من ی سفره

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و نود و ستیدو پست#

 چنگ شیموها به یعصب که شاهرخ به توجه یب ایدر

 : داد ادامه و گرفت ینفس بود زده

 من یها شب کابوس ها مدت تا! داشت شین حرفاش-

 یتو...  بود لیاسماع حاج شب اون رفتار و ها حرف

 حاج رفتار و ها حرف یادآوری از که ییها شب تمام

 دلم تو بار هر...  افتادم شما ادی شکست دلم لیاسماع

 و حساب و امتیق به باشه شما با من دارید گفتم

 ! خدا شیپ بمونه کتابمون

 ایدر و برداشت ایدر سمت به یقدم ناباور شاهرخ

 : داد ادامه



 از لیاسماع حاج...  گذشته یلیخ شب اون از-

 به من و خواست تیحالل ازم و شد مونیپش رفتارش

 سر و اش خونه یتو که ییها سال ی همه حرمت

 ...  شما اما دمشیبخش بودم اش سفره

 چشم از اشک از گرید یا رشته و داد تکان یسر

 : شد ریسراز سرخش یها

 ! ببخشمتون؟ و ارمیب ادمی رو خوبتون کار کدوم-

 : گفت قرار یب و شانیپر شاهرخ

 ! ایدر کنم جبران برات بزار-

 : داد تکان سر افسوس با و کرد پاک را صورتش ایدر

 یتو مییتنها یروزا ای! رو؟ یبچگ یروزا! رو؟ یچ-

 ! رو؟ تهران

 : داد فرو را شیگلو آب یسخت به شاهرخ

 ! داره ادامه یزندگ...  رو بعد به نیا از-

 : داد جواب تلخ یلبخند با ایدر

 دلم تونستم یم دیشا نیبود اومده دنبالم خودتون اگه-

 و شد تنگ برام دلتون باالخره که کنم خوش نیا به رو

 ...  اما سراغم نیاومد



 از یحجم هم باز تا رفت یم که را یدیجد بغض ایدر

 قورت یسخت به کند اشغال را دردناکش و متورم یگلو

 : گفت و داد

 بازم نیدید ینم نیمع با یاتفاق رو من اگه شما اما-

 ...  نیاومد ینم دنبالم

 : داد ادامه قبل از تر تلخ

 خاطر به نیسادیوا جا نیا االن اگه که نهیا تیواقع-

 که یدختر یبرا یتنگ دل نه خودتونه دل آرامش

 چون نیاومد! نیگذاشت تنهاش که ساله هشت و ستیب

 خواهرتون چشم یتو که نینداشت رو نیا یرو احتماال

 اش ندهیآ و دخترتون سرنوشت دیبگ و دیکن نگاه

 !نداره تیاهم براتون

 . ایدر نباش تلخ قدر نیا-

 : داد جواب شاهرخ سیخ و شانیپر نگاه در رهیخ ایدر

 شدم بزرگ باهاش من و منه هیزندگ تیواقع یتلخ نیا-

 .دمیکش قد و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 نه و نود و ستیدو پست#

 شدم بزرگ باهاش من و منه هیزندگ تیواقع یتلخ نیا-

 . دمیکش قد و

 نییپا را سرش و دیکش یدردناک و قیعم نفس شاهرخ

 را سشیخ نگاه و برداشت عقب به یقدم ایدر. انداخت

 جا اش شناسنامه در پدر عنوان به اسمش که یمرد به

 به یا سرمه یا پارچه شلوار. انداخت بود کرده خوش

 اورکت یها دکمه و داشت تن به یطوس یراهنیپ

 یگندم جو یموها باد. بود باز اش یمداد نوک یپشم

 شیپاها کنار شیها دست و گرفته یباز به را اش

 دارش بند یمشک چرم یها کفش نوک به و شده مشت

 . بود شده رهیخ

 شاهرخ یصدا که برگشت عقب به و دیکش یقیعم آه

 : دیشن را

 . رینگ انتقام من از خودت دل یرو گذاشتن حسرت با-

 صورت به یدست شاهرخ و برگشت عقب به ایدر

 : گفت و دیکش سرخش و کرده عرق

 اگه کردم یم فکر دمید نیمع با رو تو که شب اون-

 کار چه حقت در من که یبگ همه به یریبگ میتصم

...  انتقامت نیبزرگتر شه یم یببر رو آبروم و کردم



 من, بشه خبر با ماجرا از روهام اگه کردم یم فکر

 یم فکر کنم نگاه پسرم یچشما یتو تونم ینم گهید

 و کنم نگاه روهام چشم یتو تونم یم ییرو چه با کردم

 یتو اسمش که یدختر اون گفتم که نیا که بگم بهش

 یوقت از خودش و خوشه مادرش کنار منه ی شناسنامه

 اون! بوده دروغ نهیبب رو من نخواست گهید شد بزرگ

 و کردم یم فکر روهام العمل عکس به به فقط موقع

 به...  زمیر یم فرو پسرم یجلو طور چه که نیا

 شد ینم باورم و کردم یم فکر انیاطراف العمل عکس

 خاطر به تونه یم هم یسالگ شصت یتو آدم که

...  باشه زده خجالت و شرمنده انیاطراف شیپ اشتباهش

 نیمع و ژاله سرزنشگر و متاسف نگاه به نکهیا فکر

 یجور هی رو حالم بشه اضافه بخواد لیفام هی نگاه

 نیآخر لحظه همون خواست یم دلم که کرد یم خراب

 و سخت انتقام یتون یم تو دونستم ینم. بکشم رو نفسم

 سخت انتقام کردم ینم فکر! یریبگ من از هم یبدتر

 شهیهم یبرا یبگ و یکن نگاه چشمام تو که نهیا تر

 یکس نخواد دلت یحت که نیا کردم ینم فکر! برو

 باشه مهم برات موضوع نیا قدر نیا و پدرتم من بدونه

 نیبزرگتر شهیم یبذار دلت یرو پا خاطرش به که

 . انتقامت



 با و کرد پاک را شیها اشک دست پشت با ایدر

 : گفت و داد تکان سر افسوس

 بردن نه و هستم شما از گرفتن انتقام دنبال نه من-

 من یسالگ هشت و ستیب کنم یم فکر فقط! آبروتون

 و پدر نقش زور به میبخوا ما نکهیا یبرا رهید یلیخ

, تهران دیرفت که نجایا از...  میکن یباز رو یدختر

 و ستیب از بعد دخترتون دنید کابوس از که دیکن انگار

 هی و کنار دیبذار صدقه هی...  دیشد داریب سال هشت

 هم یدختر دیکن فراموش و دیبخور خنک آب وانیل

 ! بود شما دنید شیبچگ یروزها تمام یآرزو که دیداشت

 : افتاد هق هق به ناگهان شاهرخ

 یکار کابوس ترس از شبا که یکن یم یکار هی یدار-

 . ادین چشمم به خواب کردم که

 و گرفت خودش سمت به را اش اشاره انگشت ایدر

 : گفت و زد یتلخ لبخند

 ! من نه خودتونه کار از باشه اگه یکابوس! من؟-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس

 گفتم یم دلم یتو کردم یم فکر شما به یوقت شهیهم-

 یتو ما و خواست خدا که حاال...  امتیق به دارمونید



 خوام یم زیچ هی فقط ازتون میدید رو گریهمد ایدن نیا

 ... 

 ایدر به دوارانهیام و کرد بلند را سرش ناگهان شاهرخ

 :گفت و کرد نگاه

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  صدیس پست#

 ! بگو یخوا یم یچ هر! دخترم؟ یخوا یم یچ-

 از سال هشت و سیب از بعد که یدخترم از ایدر قلب

 خیب و و آمد بغض. دیلرز بود دهیشن مقابلش مرد زبان

 چشم به هزارم بار یبرا اشک و دیچسب را شیگلو

 : زد شترین شیها

 که یپدر حسرت...  داشتم رو شما حسرت شهیهم-

 که شب اون از...  کنه یپدر برام نخواست دلش

 یپسر کنار قلبم از کهیت هی, دمید شما کنار رو روهام

 جا باشم داشته رو خاطرات نیبهتر باهاش شد یم که

 ...  مونده

 : برداشت ترک شیصدا و دیچک ایدر اشک



 . دیباش مواظبش و دیکن یپدر براش من یجا به-

 : داد ادامه و گرفت ینفس

 فکر به نکهیا یجا به...  باشه ادتونی هم رو یزیچ هی-

 به یسالگ شصت یتو خودتون قول به دادن پس جواب

 ییباال اون به جواب فکر به کم هی نیباش انیاطراف

 . نیباش

 و برگشت عقب به. نکرد نگاه شاهرخ به و نماند گرید

 را ژاله. نکرد صبر هم زد شیصدا شاهرخ یوقت یحت

 صدا به یحت اما بود ستادهیا منتظر نیماش کنار که دید

 و رفت جاده سمت به و نکرد یتوجه هم او زدن

 خواست یم یوقت آخر ی لحظه ستادیا نیماش منتظر

 ایدر داخل زانو تا که دید را شاهرخ شود نیماش سوار

 یم برادرش سمت به عجله با که ژاله و بود رفته

 یها چشم و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش. رفت

 قلبش از یکوچک ی گوشه. فشرد هم یرو را متورمش

 و بود مانده جا بود زده شیصدا دخترم که یمرد کنار

 اشک دردش و دیچک یم خون انگار گوشه همان از

 .کرد یم تیهدا لرزانش یها پلک پشت تا را

 

 یمشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

  کی و صدیس پست#

  ستیب فصل

 و زد در به یا تقه و رفت یاوحد خانم اتاق سمت به

 : گفت و زد لبخند دنشید با یاوحد خانم. شد وارد

 برات یمرخص هفته کی دوارمیام! بهتره حالت انگار-

 . باشه بوده خوب

 که را یا کلوچه ی بسته بعد و کرد تشکر لبخند با ایدر

 یرو بود دهیخر کوچه سر یسوپر از شمال یجا به

 : گفت و گذاشت زیم

 . نداره رو شما قابل-

 و برداشت را کلوچه ی بسته لبخند با یاوحد خانم

 : گفت

 ! ؟یدیکش زحمت چرا-

 و کرد جا به جا شیها چشم یرو یکم را نکشیع بعد

 : گفت کرد یم تماشا را ایدر مشکافانه که طور همان

 ! یبرگرد ینیریش ی جعبه با بودم منتظر من چند هر-



 در که را یگرید ی برگه و زد یکمرنگ لبخند ایدر

. گرفت یاوحد خانم سمت به بود اش کرده عرق دست

 را برگه و کرد دراز دست تعجب با یاوحد خانم

 : گفت و گرفت

 ! ه؟یچ نیا-

 یکتب یتقاضا خودش یاوحد خانم تا کرد سکوت ایدر

 یاوحد خانم که دینکش طول یلیخ. بخواند را اش

 : کرد بلند را سرش

 ! ؟یمحمد یچ یبرا استعفا-

 : گفت و کرد قالب هم در را شیها دست ایدر

 با...  دارم تمرکز به ازین...  نمونده دفاعم تا یزیچ-

 از بعد...  رسم ینم دفاعم و نامه انیپا به نجایا یفتایش

 و بشم آموزش وارد بشه اگه که خواد یم دلم اونم

 نیبال یتو باز بخوام هم اگر نکنم، کار نیبال یتو گهید

 . کنم کار ژهیو خوام یم کنم، کار

 شلوغش زیم یرو را شیاستعفا یتقاضا یاوحد خانم

 : گفت و کرد رها

 کار از یکی تو...  یمحمد یبر نجایا از ندارم دوست-

 اما ،یبود من یها نرس نیتر هیحاش یب و نیتر بلد



 یجراح بخش یتو کار مدرکت با که دم یم حق بهت

 هم آموزش وارد اگه یحت کن یسع! نکنه تیراض

 فهیح...  یند دست از رو وی یس یس یتو کار یشد

 مدت هی از بعد راحت مدرکت با! یبر نیبال از که

 . یش یم هدنرس

 به ینگاه یاوحد خانم. گفت چشم و زد لبخند ایدر

 : گفت و انداخت زشیم یرو میتقو

 باهام رو هفته هی نیا...  مونده هفته هی ماه آخر تا-

 . کنم نتیگزیجا رو نفر هی تا کن یهمکار

 با کرد تشکر نکهیا از بعد و گفت"  چشم"  هم باز ایدر

 . شد خارج یاوحد خانم اتاق از و گفت یا اجازه

                                          * 

 دوباره و گذاشت عقب صندوق داخل را شیدهایخر

 مرتب سرش یرو را اش مقنعه. شد نشیماش سوار

 سمت به را دستش. کرد حرکت و زد استارت و کرد

 کوچک یفضا در یقیموس آرام یصدا و برد ضبط

 از نکهیا به فکر با و دیکش یقیعم نفس. دیچیپ نیماش

 لبخند اریاخت یب رود ینم مارستانیب گرید بعد ی هفته

 ! داد یم سامان و سر شیکارها به دیبا. زد



 را دخترش دست که بنفشه دنید با شد، که کوچه وارد

. زد لبخند اریاخت یب بود ستادهیا در مقابل و گرفته

 متوجهش بنفشه کرد پارک در مقابل که را نشیماش

 : زد غر و برگشت سمتش به آلود اخم. شد

 ! عالفم نجایا ساعته مین! ؟ییکجا معلومه-

 قفل داخل را دشیکل و رفت نگیپارک در سمت به ایدر

 جواب کرد یم باز را در که طور همان بعد و انداخت

 : داد

 ! کردم؟ دعوتت من مگه دوما! سالم کیعل اوال-

 یغرغرها تا نماند و رفت نشیماش سمت به دوباره

 گرفت عقب دنده و شد زشیمات سوار. بشنود را بنفشه

 . کرد نگیپارک وارد را نیماش و

 نیماش او تا شدند وارد نگیپارک در از هم دایآ و بنفشه

 هم دایآ و بست را در هم بنفشه کند پارک شیجا سر را

 را نیماش ایدر. رساند ایدر به را خودش دوان دوان

 گونه و کرد بغل را دایآ و شد ادهیپ بعد و کرد خاموش

 :گفت و دیبوس محکم را اش

 

 یمشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 دو و صدیس پست#

 ! خاله؟ خوشگل یطور چه-

 : گفت و چسباند ایدر ی گونه به را لبش هم دایآ

 . بود شده تنگ برات دلم-

 : گفت و دیبوس را صورتش دوباره ایدر

 . دلم زیعز طور نیهم منم-

 : گفت و آمد سمتشان به بنفشه

 . رهیگ یم درد کمرت-

 سمت به بعد و گذاشت نیزم یرو آهسته را دایآ ا،یدر

 و گوجه و اریخ یحاو یها لونینا. رفت عقب صندوق

 و کرد دراز دست بنفشه. برداشت را ینارنگ و بیس

 بود ریپن و ماست و ریش داخلش که را یگرید لونینا

 ایدر سمت به هم را آزادش دست بعد و برداشت را

 : گفت و کرد دراز

 ! من به بده رو شیکی نهیسنگ دستت-

 و رفت پله راه سمت به اش گفته به توجه یب اما ایدر

 : گفت



 . ریبگ رو دایآ دست تو-

 یرو را شیدهایخر ایدر. شدند خانه وارد بعد یکم

. رفت اتاقش سمت به خودش و گذاشت آشپزخانه کانتر

 و رنگ یآب شلوار و بلوز با را شلوارش و مانتو

. رفت یبهداشت سیسرو سمت به و کرد عوض راحتش

 یموها به ینگاه با و شست را صورتش و دست

 . داد تکان سر تاسف با کوتاهش

 بینص را پرپشتش و صاف یموها نکهیا از قبل کاش

 که دیرس یم جهینت نیا به کند، شگریآرا یقچ چنگال

 ! است اشتباه عماد با ازدواجش

 خارج ییدستشو از بعد و دیپاش صورتش به آب یمشت

 کاپشن پیز داشت و درآورده را شیمانتو بنفشه. شد

 به دایآ درآورد، که را دایآ کاپشن. کرد یم باز را دایآ

 دنید با که کرد بلند را سرش بنفشه و دیدو اتاق سمت

 یب العملش عکس از ایدر. ماند باز دهانش ناگهان ایدر

 :گفت و گرفت اش خنده اریاخت

 ! مگه؟ یدید جن-

 : دیپرس بعد و کرد مکث یا لحظه بنفشه

 ! ؟یکرد کار یچ موهاتو-



 : گفت و کرد جمع را لبخندش ایدر

 ! کرد یم تمیاذ...  بود شده بلند یلیخ-

 : دیپر جا از فورا بنفشه

 تتیاذ و بود شده بلند موهات که یکرد غلط یلیخ تو-

 ! کرد یم

 سمت به که طور همان و داد تکان یسر ایدر

 : گفت رفت یم آشپزخانه

 ! زشته شنوه یم دایآ-

 : زد غر تر آهسته بار نیا و آمد سرش پشت بنفشه

 یر یم شیپ عماد با عقد یپا تا! ؟یدار یآزار خود-

 یم کوتاه موهاتو یر یم باهاش ازدواج فکر از بعد و

 ! یکن

 باز را آب ریش و برداشت را یکتر نگفت یزیچ ایدر

 .ماند آن شدن پر منتظر و کرد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و صدیش پست#



 باز را آب ریش و برداشت را یکتر. نگفت یزیچ ایدر

 را سکوتش که بنفشه. ماند آن شدن پر منتظر و کرد

 : داد ادامه قبل از تر یعصبان دید

 ینم مامان اگه! ؟یداد ینم رو تلفنم جواب یچ یبرا-

 از بودم مجبور روزید یداد خبر بهش و یدیرس گفت

 ! نجایا امیب شم بلند کرج

 یکتر در و بست را ریش ایدر و شد آب از پر یکتر

 روشن را شعله. رفت گاز اجاق سمت به و گذاشت را

 دوباره بنفشه و گذاشت گاز یرو را یکتر و کرد

 : گفت

 باهات دارم! یخورد شکر رو خدا که هم رو زبونت-

 ! زنما یم حرف

 که اول. برگشت دوستش سمت به نهیس به دست ایدر

 گوش به را عماد با ازدواجش به میتصم بنفشه دیفهم

 تا ژاله و شاهرخ که بود شده باعث و رسانده نیمع

 حاال بود، شده یعصبان دوستش از ندیایب دنبالش کتالم

 ادیز شاهرخ دنید انگار نبود ناراحت ادیز گرید اما

 به یوقت دنشید از بعد که درست نیا! بود نشده بد هم

 حالت به درد سر شدت از برگشت، مهیفه خاله ی خانه

 درد از تا خورد ژلوفن بار سه صبح تا و افتاد تهوع



 اما شود رها بود گرفته را بانشیگر که یبار مرگ

 ینامرد و چراها شهیهم یبرا بار کی نکهیا از حاال

 را دلش یها حرف و آورده شیرو به را شاهرخ یها

 دنید فکر گرید یحت. کرد یم یسبک احساس بود زده

 درست. کرد ینم خراب قدر آن را حالش هم شاهرخ

 عذاب شدت از ایدر کنار که یمرد نداشت دوست که

 به بود کرده دخترش تنها حق در که ینامرد وجدان

 دارشید تصور گرید اما ند،یبب دوباره را افتاده هق هق

 . نبود دهنده عذاب هم ها قدر آن

 : گفت بنفشه به رو و کرد یکمرنگ اخم حال نیا با

 جواب عماد به خوام یم یگفت نیمع به یچ یبرا-

  ؟!بدم مثبت

 : گفت و کرد اخم هم بنفشه

 نداره دم و شاخ تیخر ی جمله یواقع یمعن چون-

 ! یبود شده

 تکان سر تاسف با و خورد را لبخندش زحمت به ایدر

 : گفت و داد

 . متاسفم اتتیادب یبرا واقعا-



 یم افهیق برام تازه کردن تشکر عوض! باش متاسف-

 ! ؟ید ینم رو تلفنم جواب و یریگ

 که نشست آن یرو و رفت کانتر کنار یصندل سمت به

 که طور همان و آورد رونیب را سرش اتاق از دایآ

 : زد داد داد یم نشان ایدر به را نیمع ادگاری خرس

 ! کنم؟ یباز نیا با خاله-

. برگشت اتاق به دوباره دایآ و داد مثبت جواب ایدر

 که بنفشه سمت به بار نیا و دیکش یقیعم نفس ایدر

 بود نشسته یصندل یرو نهیس به دست و آلود قهر

 : گفت و برگشت

 خاله ی خونه در پشت شاهرخ، و ژاله دنید کن باور-

 ! دمید ینم هم خواب یتو یحت رو یپور

 : گفت آلود اخم طور همان و کرد بلند را سرش بنفشه

 بله عماد به دونستم یم! ایدر شناسم یم رو تو من-

 حرف باهات یچ هر یوقت...  یش یم مونیپش یبگ

 نیا دیرس ذهنم به که یراه تنها دمینرس جهینت به زدم

 خودم با! یکن کار چه یخوا یم بگم نیمع به که بود

...  کنه یم یکار هی باشه داشته دوستت واقعا اگه گفتم

 . فرستاد جلو رو مامانش اونم که



 : گفت و دیکش یا کالفه و قیعم نفس ایدر

 ...  نبود اونا اومدن به الزم-

 خطوط به که طور همان. انداخت نییپا را سرش

 : داد جواب بود شده رهیخ دستش

 ...  کنم یم اشتباه دارم دمیفهم خودم-

 بلند شیجا از تا شد باعث یکتر مانند سوت یصدا

 یم جوش آب از پر را یقور که طور همان. شود

 : داد ادامه کرد

 منتظر که داشتم دوست رو عماد قدر نیا یزمان هی-

 دمشیبخش یم...  کرده اشتباه بگه فقط و برگرده بودم

 قدر اون...  گذشته روزا اون از یلیخ اما حاال! بنفشه

 کنم، یم فکر عماد و خودم ی رابطه به یوقت که ادیز

 بکر و پاک احساس همه اون یبرا دلم که قدر همون

 عماد عشق که مطمئنم قدرم همون سوزه یم خودم

 خودم نخوام که شدم بزرگ قدر اون گهید! نبوده عشق

 . خورد رو طال یلوند گول عماد که بدم بیفر رو

 را یقور و گذاشت اجاق یرو هم را کن پخش شعله

 طور همان و کرد کم را اش شعله و گذاشت آن یرو

 که بنفشه به رو داد یم هیتک آشپزخانه وارید به که

 : داد ادامه کرد یم نگاهش منتظر



 که بود کرده فلج رو مغزم یجور شاهرخ دنید ترس-

 که شه یم برگشته مونیپش عماد که حاال که کردم فکر

 ...  باشم داشته آرامش کنارش

 : داد ادامه و دیکش یقیعم آه

 و باشه جا هی آدم دل شه ینم و گذشته سال ده اما-

 یآدم جور نیا من که نهیا الاقل...  گهید یجا آدم جسم

 . ستمین

 یچا ینیس ایدر یوقت. گذشت سکوت به نشانیب یکم

 از یکی که طور همان بنفشه گذاشت نشانیب و آورد را

 برد یم دهانش سمت به را دمشکیب طعم با یها نقل

 : دیپرس

 ! ؟یکن کار چه یخوا یم حاال-

 : گفت و کرد حلقه فنجانش دور را دستش ایدر

 . کنم تمرکز ام نامه انیپا یرو فقط خوام یم فعال-

 از را شیابروها و خورد را یچا از یا جرعه بنفشه

 لپش ی گوشه را نقل. کرد کینزد هم به آن یداغ

 : دیپرس اطیاحت با و گذاشت

 ! ؟یگفت یچ بابات به-



 آهسته فنجان داخل رنگ خوش یچا به رهیخ ایدر

 : گفت

 ... بره شهیهم یبرا...  بره گفتم-
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 . افتاد سرفه به و دیپر بنفشه یگلو به یچا

 بنفشه یها چشم به و برداشت یچا از را نگاهش ایدر

. دوخت چشم بود نشسته اشک به سرفه اثر در که

 : گفت و کرد صاف را اش نهیس بنفشه

 ! واقعا؟-

 جواب عالمت به را سرش افسوس و حسرت با ایدر

 ایدر سمت به را خودش یکم بنفشه. داد تکان مثبت

 یرو که را ایدر دست که طور همان و کرد لیمتما

 گرفت یم خودش دست در را بود کرده خوش جا زیم

 : گفت

 ! شیبخش یم کردم یم فکر-



 را نفسش راه و دیچیپ شیگلو دور مار مثل بغض

 اسم. داد فرو را شیگلو آب زحمت به ایدر. بست

 یم قلبش یرو شهیهم یبرا که بود یداغ مثل شاهرخ

 مرد ی خاطره تواند ینم وقت چیه کرد یم فکر. ماند

 فراموش را بود رفته فرو آب در زانو تا که یشانیپر

 ایدر. زد صدا را اسمش و فشرد را دستش بنفشه! کند

 بود رهیخ یچا بخار به که طور همان لرزان ییصدا با

 : داد جواب

 برات بذار گه یم اومده سال هشت و ستیب از بعد-

 جبران خواد یم رو یچ! ؟یجور چه! کنم جبران

 دنبال حاال تا کرد یم کارو نیا دیبا چرا اصال! کنه؟

 ! باشه؟ جبران

 آهسته بنفشه. شد روان اش گونه یرو اجازه یب اشک

 : کرد زمزمه

 ! پدرته-

 : گفت و کرد پاک را اشکش دست پشت با یعصب ایدر

 خودش خواست، خودش اون...  بودم دخترش منم-

 ...  نباشه که کرد انتخاب

 و کرد رها نرم را ایدر دست و دیکش یقیعم آه بنفشه

 : گفت و داد هیتک یصندل یپشت به



 یم دفعه نیا! شه؟ یم یچ تو دل فیتکل حساب نیا با-

 ! ؟یبگ یچ نیمع به یخوا

 و خورد آن از یکم و برداشت را شیچا فنجان ایدر

 : گفت بعد و گرفت را شیگلو یخشک

 ...  بدم جواب بهش بخوام تا ادینم نیمع-

 : گفت ناباور بنفشه

 ! نداره امکان-

"  بود گفته افتاد نیمع آخر حرف ادی. نداد یجواب ایدر

 ! ایدر گردم یبرنم گهید برو یبگ اگه دفعه نیا

 از یکی و برد دست. گرفت زهرمار ی مزه ایدر دهان

. برد دهانش سمت به و برداشت را دمشکیب یها نقل

 زد صدا را بنفشه ییدستشو به رفتن یبرا که دایآ

 ینم که ینقل طعم با ماند ایدر و شد قطع هم بحثشان

 !ردیبگ را دهانش یتلخ از یاندک یحت توانست
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  کی و ستیب فصل

 شهیهم مثل تا داد اجازه و کرد مرتب را اش مقنعه

 یکم. بپوشاند را اش یشانیپ لختش یموها از یقسمت

 بعد و دیپاش کشیش اما ساده یا سرمه یمانتو به عطر

 یب نیمع یادآوری با و بست  مچش دور را ساعتش

 کرد یسع و دیکش یقیعم نفس. زد تلخ یلبخند اریاخت

 نگاهش برداشت که را فشیک. کند تمرکز دفاعش یرو

 که یرنگ یا سرمه نشان دیمروار فیظر بند دست به

 با بار نیاول که آمد ادشی. افتاد بود خودش دست کار

 یاندک توانست که بود درخشان و زیر یها دانه نیهم

 دست و زد لبخند اریاخت یب! اوردیب دست به استقالل

 فکر و بست دستش مچ دور ساعتش کنار هم را بند

 یپا مصرانه طور آن که بود انصاف یب نیمع که کرد

 خواست ینم که مغرور او ای بود، مانده حرفش

 ها سال که یمرد یبرا قدر چه دلش که کند اعتراف

 فراتر قرمزها خط از را پا و بود مانده کنارش دوستانه

 ! است؟ شده تنگ بود، نگذاشته

. دیکش رونیب افکارش از را او لشیموبا زنگ یصدا

 سبز کونیآ فورا افتاد بنفشه خندان ریتصو به نگاهش

 : گفت و کرد لمس را رنگ



 ! امیم االن-

 : گفت بنفشه

 . مینش معطل گهید که گرفتم هم وهیآبم! ایب-

. انداخت دوشش یرو را فشیک بعد و کرد تشکر ایدر

 اریاخت یب شود خارج خانه از خواست یم یوقت

 یرو از را کوچکش قرآن برگشت عقب به دوباره

 و داشت نگه خودش سر یباال را آن و برداشت یعسل

 کانتر یرو را قرآن شد رد آن ریز از و گفت... ا بسم

 پا در سمت به و برداشت را ینیریش جعبه و گذاشت

 را رنگش یمشک سانت سه پاشنه یها کفش. کرد تند

 بنفشه. گذاشت سر پشت شتاب با را ها پله و دیپوش

 . بود منتظرش ایپرش داخل

 را ینیریش بزرگ ی جعبه و کرد باز را عقب در ایدر

 . گذاشت بود دهیخر بنفشه که ییها وهیآبم کنار

 بود نشسته بنفشه کنار جلو یصندل یرو یوقت بعد یکم

 : دیپرس

 ! شوهرت؟ مادر شیپ یگذاشت رو دایآ-

 : داد جواب و داد تکان سر بنفشه

 . کنه وونمونید خواست یم! بابا آره-



 : گفت لبخند با ایدر

 ! یافتاد زحمت یتو-

 : گفت و کرد نگاهش چپ چپ بنفشه

 ! غلطا چه-

 . داد تکان یسر و افتاد خنده به ایدر

 داشت و ستادهیا تاپش لپ پشت یوقت بعد یساعت

 با هم خواهرش و شهاب کرد یم آماده را شیدهایاسال

 سمتشان به لبخند با ایدر. شدند وارد بایز یگل سبد

 گل وایش. کرد یپرس احوال و سالم دو هر با و رفت

 : گفت و گرفت ایدر سمت به را

 یپرستار کی ترم تازه من! جون ایدر حالت به خوش-

 . ام

 : گفت و گرفت را گل دسته لبخند با ایدر

 . یدیکش زحمت...  شهیم تموم یبذار هم یرو چشم-

 : گفت صادقانه و برگشت شهاب سمت به بعد

 ! یکرد ام شرمنده شهیهم مثل-

 : گفت و زد لبخند موقرانه شهاب

 . وایش مثل هم شما...  نزن حرفو نیا-



 را ها آن و آمد سمتشان به بنفشه بعد و زد لبخند ایدر

 . کرد ییراهنما ها یصندل سمت به

 و گرفتند قرار شانیجا سر هم دیاسات یوقت بعد یکم

 بسم و رفت بونیتر پشت دفاعش ارائه یبرا هم ایدر

 یکفش تق تق یصدا کند شروع خواست و گفت... ا

 در سمت به اریاخت یب ایدر. شکست را سکوت

 با که دید را ژاله بعد یا لحظه و برگشت یورود

 در رنگش یطوس دوخت خوش و کرپ شلوار و مانتو

 در را دهیارک و یصورت ومیلیل از پر یگل سبد که یحال

 و بایز زن دنید از ایدر قلب. شد وارد داشت دست

 فرو بود نیمع مادر و پدرش خواهر که یپوش خوش

 یلبخند شیرو به ژاله. شد خشک دهانش و ختیر

 راهش سر که یصندل نیاول یرو و زد یمیصم و گرم

 . نشست بود

 رهیخ اریاخت یب و بود داده دست از را تمرکزش ایدر

 یم فکر ایدر کنار روز آن از بعد که بود مانده یزن به

 ! ندشیب ینم هرگز گرید که کرد

 لطفا یمحمد خانم"  گفت که یرحمت استاد یصدا

 به رهیخ ایدر وگرنه آورد خود به را او! " دیکن شروع



 او به لبخند با و انداخته پا یرو پا آرامش با که ژاله

 ! بود مانده بود دوخته چشم

 صاف یا نهیس. آمد خودش به یرحمت استاد یصدا با

 ی ارائه به شروع و گفت خدا نام به دوباره و کرد

 . کرد شیدکترا ی نامه انیپا

 داد نشان هم را دیاسال نیآخر ایدر یوقت بعد یساعت

 نگاه و کردند قشیتشو حاضران.شد تمام اش ارائه

 بخش تیرضا هم ایدر یراهنما استاد و داور دیاسات

 . بود

 داد فرو بود دستش کنار که را یمعدن آب از یکم ایدر

 . کرد تشکر و کرد تازه ینفس و

 آغوشش در آمد و شد بلند که بود ینفر نیاول بنفشه

 بعد گفت کیتبر او به و دیبوس را صورتش و گرفت

 دو یکی هم تر بعد و آمدند جلو وایش و شهاب هم او از

 شده حاضر ایدر دفاع سر که ها یهمکالس از نفر

 ژاله شد خلوت ایدر دور یوقت باالخره و بودند

 : گفت و گرفت سمتش به را گل سبد شد کشینزد

 یباش موفق شهیهم دوارمیام! دکتر خانم یبود یعال-

 . دلم زیعز



 را گل دسته که طور همان و زد لبخند خجوالنه ایدر

 : گفت و کرد سالم گرفت یم ژاله دست از

 . نبودم زحمتتون به یراض! ن؟یکرد ام شرمنده چرا-

 آغوش در را ایدر و کرد باز را شیها دست ژاله

 :گفت و فشرد خودش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و صدیس مرجان#

 داشتم دمیشن رو دفاعت خیتار دوستت از یوقت از-

 . نمتیبب دوباره تا کردم یم یشمار روز

 نفس ایدر و آورد هجوم ایدر یها پلک پشت تا اشک

 آغوش. کند حفظ را شیها چشم سد تا دیکش یقیعم

 ادی اریاخت یب ایدر و داد یم لیوان نیریش یبو ژاله

 هم و لیفام از حرف یوقت شهیهم که افتاد یپور خاله

 ! " کشه یم خون"  گفت یم شد یم خون

 ینم درک را یپور خاله حرف یمعنا ایدر روزها آن

 بار چند از شیب که یزن آغوش در لحظه آن اما کرد

 از خودش ایدر که بود یمرد خواهر و بود دهیند را او



 احساس یجور برود شهیهم یبرا که بود خواسته او

 . بود بیعج هم خودش یبرا که کرد یم آرامش

 طور همان ژاله آمد رونیب آغوشش از یوقت بعد یکم

 : دیپرس فشرد یم خودش دست در را ایدر دست که

 منتظرت نیماش یتو من یندر یخاص ی برنامه اگه-

 بعد و میبزن گپ کم هی و کافه هی هم با میبر. مونم یم

 . خونه برو

 برق ژاله یها چشم. گفت چشم و داد تکان یسر ایدر

 : گفت و دیبوس نرم دوباره را اش گونه زد

 ! ایب شد تموم کارات موقع هر...  زمیعز نکن عجله-

 خنده با و رساند ایدر به را خودش بنفشه رفت که ژاله

 : گفت

 . باشه داشته نیمع سن هم پسر هی ادینم بهش اصال-

 : گفت و کرد نگاه دوستش به سرزنش با ایدر

 ! نه؟ یریبگ رو دهانت یجلو یتون ینم کال-

 : دیخند هم باز بنفشه

 بپرسه ازم رو دفاعت خیتار زنه یم زنگ یوقت خب-

 ! بگم؟ بهش یچ



 : گفت بنفشه و داد تکان یسر ایدر

 ! م؟یبر-

 یچ باهام نمیبب برم...  منتظرمه نییپا ژاله! دیبر شما-

 ! داره کار

 هم بنفشه و دایش و شهاب بعد یکم و کرد قبول بنفشه

 . رفتند و کردند یخداحافظ

                                             *** 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و صدیس پست#

 یمزدا زدن چراغ متوجه و شد ابانیخ وارد ایدر

 . بود شده پارک ابانیخ یسو آن که شد یرنگ یمشک

 شیپاها و دیکوب شهیهم از تندتر قلبش یا لحظه یبرا

 نیماش از که دید را ژاله یوقت اما بازماند حرکت از

 و دیکش یقیعم نفس داد تکان دست شیبرا و شد ادهیپ

 و رفت ابانیخ سمت آن به و داد حرکت شیپاها به

 ها بار خودش یوقت که است ییجا یب توقع کرد فکر

 یپا تا خودش یحت و برود که خواسته نیمع از



 هم باز اما است، کرده یرو شیپ هم عماد با ازدواج

 او دنید منتظر یگرید زمان هر از شتریب روز آن

 ! بود

 گفته و زده زل شیها چشم در خودش که درست نیا

 چه حرفش پشت دانست یم که نیمع اما برود، بود

 یب و مصرانه طور نیا نداشت حق شده پنهان یلیدل

 ! کند یلجباز رحمانه

 عطر یبو دنبال به اریاخت یب شد که نیماش سوار

 ژاله نیریش عطر اما دیکش یقیعم نفس نیمع یشگیهم

 یرو را شیپا ژاله. بود کرده پر را نیماش یفضا تمام

 یصندل یرو معذب ایدر و کرد حرکت و گذاشت گاز

 : گفت و شد جا جابه

 . شدم مزاحمتون-

 : گفت کرد یم نگاه را جلو که طور همان ژاله

 یتو داشتم دوست خودم...  زمیعز نزن حرفو نیا-

 . باشم حتما دفاعت

 : دیپرس ژاله. کرد تشکر آهسته و زد لبخند ایدر

 گپ کم هی و مینیبش میبر که یدار سراغ یا کافه نجایا-

  م؟یبزن



 ژاله. داد را بود یحوال همان که یا کافه آدرس ایدر

 : گفت برد یم پخش سمت به را دستش که طور همان

 یم دایپ یبخور درد به زیچ پسر نیا نیماش تو نمیبب-

  شه؟

 د،یچیپ نیماش در یشیقم یصدا و فشرد را ضبط دکمه

 نیهم داخل که آمد ادشی. شد پا به شور ایدر سر در

 نامناسب رفتار از کالفه. بود نشسته نیمع کنار نیماش

 در به نیمع کرد؛ یم هیگال داشت شیهمکارها از یکی

 از یعصب ایدر. بود شده او ی رهیخ و داده هیتک

 کنار صورتش یجلو از را لختش یموها نیمع سکوت

 : بود گفته و زده

 ! هست؟ من به حواست اصال-

 جواب و افتاد نیچ شیها چشم  گوشه و زد لبخند نیمع

 : داد

 ! توئه به حواسم دونگ شش-

 : گفت لب ریز و گرفت را لبخندش یجلو ایدر

 ! معلومه-

 : بود داده ادامه و کرده ساعتش به یا اشاره بعد

 ! شه یم رمید-



 و نشسته صاف و برداشته در از را اش هیتک نیمع

 حرکت و گذاشته گاز یرو را شیپا. بود زده استارت

 ها آهنگ و برده پخش سمت به را دستش بعد و کرده

. برسد دلخواهش آهنگ به تا بود کرده نییپا و باال را

 را ضبط یصدا د،یرس خواست یم که یآهنگ به یوقت

 : بود گفته و کرده ادیز یکم

 گوش آهنگو نیا یستین شمیپ تو و ام خسته وقت هر-

 ! ایدر دم یم

 یصدا در ایدر بعد یا لحظه و شده رهیخ جلو به

 : خواند یم احساس با که یشیقم

  نمیا عاشق فقط من-

 تنهام تو با که ییروزا

 مویزندگ بار و کار

  فردا یبرا بذارم 

 : خواند یم یشیقم یوقت بعد یکم. بود شده غرق

                   نمیا عاشق فقط من-

  ام کالفه همه از یوقت

                دنج ی گوشه هی نمیبش



 ببافم رو تو یموها

  

 و جوان مرد و دهیچرخ نیمع سمت به کامال ایدر

 . بود کرده تماشا دقت با را همراهش جذاب

 دست با و داده هیتک پنجره ی لبه به را دستش کی

 باعث ایدر ی رهیخ نگاه. بود گرفته را فرمان گرشید

. کند باز دهان ایدر تا کرد سکوت اما بود شده لبخندش

 کرد نگاهش چشم ی گوشه از نیمع و زد شیصدا ایدر

 : گفت و

 ! نیمع جان-

 کرده جمع را شهامتش و داده فرو را شیگلو آب ایدر

 دخترک از گرید بود دهید را ژاله که یوقت از. بود

 با را اش دهیخشک یها لب. نبود یخبر درونش محتاط

 و احساس فشار از که یقلب با و کرد تر زبان نوک

 : گفت و کرد باز دهان زد یم شهیهم از تر تند جانیه

 ! دارم دوستت-

 یب ایدر که برگشت سمتش به ناگهان چنان نیمع

 کشدار بوق نیمع. بست را شیها چشم شرمزده اریاخت



 به را نشیماش و دیخر جان به را یعقب نیماش بلند و

 : گفت حال همان در و کرد تیهدا ابانیخ کنار

 نیا از یرانندگ موقع که یکرد رو جونمون قصد-

 ! یزن یم حرفا

 و کرد باز را شیها چشم هم ایدر شد متوقف که نیماش

 هنوز قلبش. کرد دایپ یتالق نیمع گرم نگاه با نگاهش

 یاجزا یرو نیمع نگاه و دیکوب یم امان یب هم

 گونه تنها نه که بود مطمئن ایدر. دیچرخ یم صورتش

 ریز. است شده آتش پارچه کی صورتش کل که شیها

 خواست! کرد یم شدن ذوب احساس نیمع نگاه یگرما

 و آورد شیپ را دستش نیمع که ندازدیب نییپا را سرش

 جا نیمع ی اشاره و شست انگشت دو نیب اش چانه

 میمال تن یرو که یلبخند با نیمع بعد و گرفت

 : گفت گذاشت یم اثر شیصدا

 یشد جرات و دل پر قدر نیا ایتازگ یحساب چه یرو-

 ! خانم؟ ایدر یکن یم یدلبر و

 ابانیخ به یا اشاره دستش با و کرد خم را سرش

 : گفت و کرد آمد و رفت پر و شلوغ

 ! شلوغ؟ ابونیخ نیا حساب رو-

 : داد ادامه و شد رهیخ ایدر یشیم یها چشم در



 !؟یمطمئن ادیز من بودن خوب به ای-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و صدیس پست#

 چانه بند که نیمع دست یرو و کرد بلند را دستش ایدر

 قلبش یرو هم را گرشید دست و گذاشت بود شده اش

 : داد جواب لبخند با و گذاشت

 چه تو بودن با دونه یم خدا فقط نکهیا حساب یرو-

 ! زنه یم طور

 را گرمش دست نرم ایدر که بود مانده اش رهیخ نیمع

 لب یرو که لبخند همان با و کرد جدا اش چانه از

 : داد ادامه بود کرده خوش جا رنگش یصورت یها

 ییایدن نیا آدم نیتر اعتماد قابل نکهیا حساب یرو-

 ! برام

 کیبار یها انگشت نیب از را شیها انگشت نیمع

 مردانه دست یداغ از ایدر یها دست. کرد رد ایدر

 یها انگشت قفل را شیها انگشت مالکانه که یا



 باز دهان نیمع بعد و افتاد سوزش به بود کرده خودش

 : گفت و کرد

 ! خوب دختر نکن رو کارا نیا من با-

 از را لختش یموها تا داد سرش به یکوچک تکان ایدر

 :بود گرفته دم خواننده. بزند کنارش دنید یجلو

  

                 نمیا عاشق فقط من-

  ام کالفه همه از یوقت

              دنج ی گوشه هی نمیبش

 ببافم رو تو یموها

  

 یم خود دست در را ایدر دست که طور همان نیمع

 : داد ادامه فشرد

 ناز اون با یوقت که ستمین یخوب پسر هم ها اونقدر من-

 و یدار دوستم یبگ بعد و یبزن صدا رو اسمم صدات

 ... 

 : داد ادامه و کرد نیماش پخش به یا اشاره



 یموها بافتن و دنج ی گوشه هی از هم  یلعنت نیا-

 ی گوشه همون به رو تو که نخواد دلم بگه، معشوقش

 . ببافم برات موهاتو و ببرم دنج

 رنگ یگل ییها گونه با و دیگز لب شرمزده ایدر

 شان دهیتن هم در انگشتان به و انداخت نییپا را سرش

 . کرد پنهان شیها لب پشت را لبخندش و ماند رهیخ

 را شالش بعد و کرد رها را دستش نرم و آهسته نیمع

 با را بود کرده ینینش عقب شیها گوش پشت تا که

 ایدر به یکم را سرش و دیکش جلو آرام و مالحظه

 : گفت و کرد کینزد

 و دنج ی گوشه اون هوس که دارم دوستت قدر نیا-

 ! ایدر آرزوم نیتر بزرگ شده تو یموها بافتن

 ایدر صورت در گرمش بازدم و دیکش یقیعم نفس

 : گفت یوقت شد پخش

 !خوب؟ دختر تو یکرد کار یچ من با-

  

 : آمد رونیب افکارش از ژاله یصدا با

 !شو ادهیپ جون ایدر-

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و صدیس پست#

 : آمد رونیب افکارش از ژاله یصدا با

 ! شو ادهیپ جون ایدر-

 یآرزوها شیپ فکرش. کرد نگاه کافه به یجیگ با ایدر

 دوباره ژاله که بود مانده جا نیمع با اش ننشسته بار به

 : گفت

 ! گه؟ید یگفت رو جا نیهم-

 داد تکان سر و زد لبخند زحمت به. آمد خودش به ایدر

 طرف دو بعد یکم. شد ادهیپ نیماش از ژاله دنبال به و

 ایدر. بودند نشسته یجور و جمع و شکل یمربع زیم

 هم رولت شانیدو هر یبرا ژاله و داد سفارش یچا

 شد دور زشانیم سر از گارسون که یوقت. داد سفارش

 : گفت و کرد نگاه ایدر به لبخند با ژاله

 نیمع مینیبب رو گریهمد میخواست یم که یبار نیاول-

 و یدار دوست یچ تو که بود کرده سفارش بهم یکل

 ! یدار دوست رولت بود گفته ادمهی! نه یچ



. انداخت نییپا را سرش و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 که را ایدر دست و آمد شیپ ژاله دست بعد یا لحظه

 . زد صدا را اسمش بعد و گرفت بود مانده زیم یرو

 ژاله کرد نگاه ژاله به و کرد بلند را سرش تعلل با ایدر

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند

 سال شصت به کینزد! کنم ینیچ مقدمه ستمین بلد-

 هر که گرفتم قرار یتیموقع در اما گرفتم خدا از عمر

 !کنم کار چه دیبا دونم ینم کنم یم فکر یچ

 و حالت خوش یابروها به رهیخ و دیکش یقیعم آه ایدر

 هم به حد از شیب ینگران با که ژاله ی خورده هاشور

 : گفت بودند شده کینزد

 .دیبزن ینیچ مقدمه بدون رو حرفتون! دیباش راحت-

 : گفت و شد جا به جا اش یصندل یرو یکم ژاله

 ! دلم؟ زیعز یکن کار چه یخوا یم-

 مشخص را موضعش خودش ژاله تا ماند ساکت ایدر

 ای است برادرش به مربوط یکن کار چه نیا که کند

 ! پسرش

 : داد ادامه خودش دید را سکوتش که ژاله



 دفاعت یتو امروز داشت دوست یلیخ شاهرخ-

 !کنه شرکت

 حرف فعال. شد مشخص ایدر یبرا ژاله موضع

 ! بود برادرش حرف کال هم دیشا! بود برادرش

 ماه دو حدود یوقت و دهیرس انیپا با نیمع با اش رابطه

 ییدانشجو یروزها که یپسر از یتماس چیه که بود

 به ایدر نیمخاطب ستیل در را اسمش تهران در اش

 ژاله از که بود بیعج نداشت، بود کرده لیتبد دوست

 ! کند صحبت او به راجع بخواهد

 : زد هم به را افکارش ژاله هم باز

 که یخواست خودت گفت...  کنه تتیاذ خواد ینم گفت-

 ! ادین سراغت گهید

 را ایدر دست که طور همان ژاله و نگفت یزیچ ایدر

 : دیپرس مصرانه فشرد یم

 ! ن؟ینینب گرویهمد یخوا یم تو! ا؟یدر آره-

 ژاله دست از را دستش آهسته و زد یتلخ لبخند ایدر

 : گفت و داد هیتک یچوب یصندل یپشت به و دیکش رونیب

 ! م؟ینیبب گرویهمد دیبا چرا-

 ! پدرته-



 ایدر یگلو یزیچ. آمد رحم یب یقاتل مثل هم باز بغض

 آب یسخت به ایدر! ببندد را نفسش راه تا فشرد را

 : گفت لرزان ییصدا با و داد فرو را شیگلو

 ! بود؟ کجا سال همه نیا پس پدرمه اگه-

 و دیترد با بعد و شد رهیخ ایدر به مستاصل ژاله

 : کرد زمزمه متزلزل

 ! ایدر مونهیپش-

 : گفت و کرد یتلخ و یعصب ی خنده ایدر

 ! باشم؟ خوشحال یمونیپش نیا از دیبا من و-

 با ایدر و نگفت یزیچ و دیگز دندان به را لبش ژاله

 : دیپرس ینیبدب

 ازدواج از بچه هی وجود از کدومتون چیه واقعا شماها-

 ! کنم؟ باور دیبا ن؟ینداشت خبر اولش

 صدا را اسمش یناباور با و شد گشاد شیها چشم ژاله

 : زد

 ! ایدر-

 : گفت آلودش زهر افکار از یزخم ایدر



 نخواستن پدرش که رو یا بچه که است احمقانه--

 ! باشن داشته دوستش و بخوان شیپدر ی خانواده

 یرو و خورد سر ژاله چشم ی گوشه از یاشک

 :انداخت رد صورتش

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ده و صدیس پست#

 که یروز...  میبود خبر یب ما که خدا یخداوند به-

 ما از کدوم چیه دراومدن هم عقد به دایش و شاهرخ

 اجازه شاهرخ! مینخوا که نه...  مینبود محضر یتو

 بودن قهر خانواده دو با دوشون هر سال دو تا! نداد

 دهید مرگ دم تا رو دایش که عموم زن و عمو.... 

 کم سال دو از بعد! نداشتن بهشون یکار گهید بودن،

 اصرار امرزیب خدا عموم زن و مامانم قدر نیا کم

 . کردن شروع رو آمدشون و رفت دوباره تا کردن

 : گفت و دیکش یا تکه تکه آه ژاله

 نیچ هم واقعا شاهرخ که سخته برام هضمش هنوزم-

 . کرده یکار



 با خدمت شیپ. داد تکان سر و زد یتلخ لبخند ایدر

 را یچا یها فنجان آمد زشانیم سر سفارشاتشان

 که یکیسرام دیسف یها ظرف و گذاشت مقابلشان

 بعد و گذاشت ها فنجان کنار داشت قرار رولت داخلش

 . شد دور زشانیم سر از و گفت یا اجازه با

 شیصدا ژاله هم باز و ماند یچا بخار به رهیخ ایدر

 ییها چشم با که ژاله به و کرد بلند را سرش ایدر. زد

 . کرد نگاه بود مانده اش رهیخ زیلبر

 ؟یشیم آروم یجور چه که بگو من به-

 عمه یها چشم از را نگاهش مکث یا لحظه با ایدر

 ییها چشم با ژاله یوقت دلش حرف گفتن. برداشت اش

 کار بود مانده اش رهیخ منتظر و دواریام و نگران

 شیچا بخار به و انداخت نییپا را سرش. نبود یراحت

 : گفت محکم اما آهسته و شد رهیخ

 میزندگ به من...  زدم رو حرفام ی همه روز اون من-

 پدرم که شدم بزرگ قتیحق نیا با من...  کردم عادت

 کرد بزرگ رو من ییتنها به مادرم و نخواست رو من

... 

 در تا آمد یم که را یبغض و داد فرو را شیگلو آب

 : گفت و داد فرو یسخت به کند النه دردناکش ی حنجره



 ! جون ژاله تونم ینم-

 چشم به لرزشش تا کرد حلقه فنجان دور را دستش

 یب نگاه در رهیخ و کرد بلند را سرش بعد و دیاین ژاله

 : داد ادامه ژاله قرار

 ...  تونم ینم! نخوام که نیا نه-

 قلبش یرو اش نهیس چپ سمت را آزادش دست

 بود شده نیسنگ بغض فشار از که ییصدا با و گذاشت

 : داد ادامه

 به کردم عادت...  هیزخم کارش از قلبم از گوشه هی-

 که مونه یم نیا مثل دنشید اما یمیقد و کهنه زخم نیا

 !بپاشم نمک یمیقد زخم همون یرو

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ازدهی و صدیس پست#

 که یاشک شتاب با هم ژاله و دیچک ایدر ازچشم اشک

 را بود دهیچک خودش ی شده شیآرا چشم ی گوشه از

 . کرد پاک



 کهنه بازم بگذره زمان هم قدر چه هر دردا یبعض-

 همون از زد من قب به من پدر که یزخم...  شن ینم

 ! درداست

 شده شیآرا سیخ چشم یاهیس انگشت، پشت با ژاله

 : کرد اصرار هم باز و گرفت را اش

 و هست شک یجا نه اشتباهش یتو! ایدر کرده اشتباه-

 به چرا...  دلم زیعز مونهیپش اما! دفاع یجا نه

 ... دوباره فرصت هی خودتون

 را حرفش پدرش خواهر یها اصرار از کالفه ایدر

 : کرد قطع

 نیا یبرا سال هشت و ستیب قدر به! جون ژاله رهید-

 که یمرد به گفتن بابا توان من نه! رهید دوباره فرصت

 رو من اتفاق حسب بر اونم سال هشت و ستیب از بعد

 حوصله نه و دارم رو افتاده من یبرا یپدر ادی و دهید

 یویسنار هی ی سوژه و دیجد لیفام هی پچ پچ و نگاه ی

 هشت و ستیب از بعد رو پدرش که یدختر از دیجد

 ! کرده دایپ سال

 شاهرخ از حرف بار هر که ییها اشک از کالفه ایدر

 دند،یجوش یم شیها چشم از شد یم اش ییوفا یب و

 : داد ادامه و دیکش یقیعم نفس



 با زادیآدم که یوقت از امان گفت یم شهیهم مامانم-

 بهش راحت خواب گفت یم...  فتهیب در خودش وجدان

 وجدان با نه؛یهم االن من پدر تیحکا! شه یم حروم

 ابراز یبرا شده رید کم هی وگرنه درافتاده خودش

 خودش که یدختر یبرا کردن یپدر یبرا یدلتنگ

 ازش یحت دوباره نخواست دلش وقت چیه و کرد ولش

 ! رهیبگ یسراغ

 یرو را دستش و گذاشت هم یرو را شیها چشم ژاله

 یچا یها فنجان به ینگاه ایدر. داد فشار اش یشانیپ

 بعد و انداخت بودند افتاده دهان از که یا نخورده دست

 یبرگ ز،یم یرو یکاغذ دستمال یکیسرام ظرف از

 بار نیا و کرد خشک را صورتش و کرد جدا را

. گرفت را ژاله سرد دست و برد جلو را دستش خودش

 یها چشم و برداشت چشمش یرو از را دستش ژاله

 و سرخ نگاه از ایدر. دوخت ایدر به را سشیخ

 دوست را زن نیا. کرد بغض اریاخت یب زشیلبر

 ! داشت

 : گفت و کرد تر زبان نوک با را اش دهیخشک یها لب

 گهید کنم یم خواهش اما کردم ناراحتتون اگر دیببخش-

 اگه االنم...  دینزن حرف من با موضوع نیا به راجع



 یم درد یلیخ سرم چون برم گهید من دیندار یکار

 ازتون نمیدیکش که یزحمت و امروز بابت...  کنه

 . ممنونم

 بلند یصندل یرو از و کرد رها را ژاله دست آهسته

 از تعلل با و داد هیتک زیم به را دستش هم ژاله. شد

 : گفت و شد بلند اش یصندل یرو

 یبرا رهید و ینیبب رو شاهرخ یندار دوست یگ یم-

 رونهیو کارش با شاهرخ! تونیدختر و پدر ی رابطه

 روز هی کار کردنش آباد که کرده درست دلت یتو یا

 ...  اما ستین روز دو و

 چشم او به منتظر که ایدر یها چشم به و کرد مکث

 تمام یحال در را حرفش بعد و شد رهیخ بود دوخته

 شیصدا گرید و بود قبل از تر محکم لحنش که کرد

 . دیلرز ینم

 هم تو که دونم یم من و داره دوست رو تو من پسر-

  ا؟یدر یکن کار چه یخوا یم! یدار دوستش

 داشت قرار کوه کی ی نقطه نیباالتر در قلبش انگار

 را تلنگر کی حکم ژاله توسط نیمع اسم آوردن و

 کرد سقوط نقطه نیباالتر از و خورد سر قلبش! داشت

 . دیلرز یناگهان سقوط نیا از وجودش تمام و



 به و انداخت نییپا را سرش و دیگز دندان به را لبش

 حاال. شد رهیخ رنگش یمشک ی ساده یها کفش نوک

 بود زده را شیها حرف و بود دهید را شاهرخ که

 را آن به زدن دست توان که را یچرک دمل انگار

. بود کرده سرباز داد، یم آزارش یعمر اما نداشت

 دمل آن یجا دیشا چند هر بود، دهیکش درد چند هر

 حالش اما ماند یم یباق قلبش ی گوشه شهیهم یبرا

 که بود یپدر همان شیبرا شاهرخ دوباره! بود بهتر

! بود رفته و سپرده مادرش به را او تولدش از بعد

 به نا دنید کابوس گرید! بهیغر و دور قدر همان

 ییارویرو فکر از شیپا و دست و نداشت را هنگامش

 . دیلرز ینم او با

 !ایدر-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دوازده و صدیس پست#

 چشم او به منتظر که ژاله به و کرد بلند را سرش

 نیا"  بود گفته نیمع دانست یم! کرد نگاه بود دوخته

 طور نیا بعد و"  رم یم شهیهم یبرا برم اگه دفعه



 به را نشانیب ی شده پاره ی رشته تا بود ستادهیا مصر

 !کند؟ وصل هم

 آب گرفت، را مشیتصم بعد و دیکش یقیعم نفس

 : گفت و داد فرو را شیگلو

 انتخاب نکهیا از...  دمیترس یم شهیهم شما دنید از-

 گفته نیمع به! داشتم وحشت نهینش دلتون به پسرتون

 باهات اگه اد،ین خوششون من از ات خانواده اگه بودم

 اون! کنم ینم ازدواج باهات وقت چیه کنن مخالفت

 داده قول خودم به اما فکر نیا از کندم یم جون روزا

 ! نخوان رو من که نشم یا خانواده وارد بودم

 اریاخت یب که طور همان بعد و دیکش یا تکه تکه آه

 : گفت فشرد یم را فشیک ی دسته

 نکهیا به نگاه بدون! ن؟یدار قبول یجور نیهم رو من-

 نیبگ دختراتون به یحت نکهیا بدون! برادرتونم؟ دختر

 ! اولشه؟ ازدواج از شاهرخ ییدا دختر ایدر

 نقطه نیا به حرفشان که حاال اما بود آورده کم هوا

 .شد یم مشخص فشیتکل که بهتر همان بود دهیرس

 یسع و دیکش اش مقنعه ی چانه به یدست اریاخت یب 

 به ژنیاکس شتریب یقدر تا کند آزاد یکم را آن کرد

 !برسد شیها هیر



 را شیها حرف کردن تمام و ژاله به کردن نگاه طاقت

 سکوت در هم ژاله ش،یها حرف انیپا با دیشا! نداشت

 کی با دیبا وقت آن. انداخت یم نییپا را سرش

 به و رساند یم انیپا به را قصه نیا محکم خداحافظ

 یم فکر اش ندهیآ یروزها به و گشت یبرم اش خانه

 شد یم خسته که بار هر شیها یروزمرگ انیم و کرد

 یم دراز را شیپاها و ختیر یم یچا خودش یبرا

. کرد یم فکر نیمع با اش یعاشق یروزها به و کرد

 ورم شیگلو و کرد یم بغض خاطراتش یادآوری از

 تا ختیر یم حلقش به یچا قلپ قلپ و کرد یم

 . دهد فرو یچا یپ در یپ یها جرعه با را بغضش

 رهیخ بار نیا و دیکش اش کرده عرق صورت به یدست

 یم نشان را زییپا زانیبرگر که وارید یرو یتابلو به

 : گفت داد

 دوست یجور نیهم رو من اگه...  دیتون یم اگه-

 یدلخور تونم یم نمیبب دیبا تازه من موقع اون د،یدار

 ! نه؟ ای کنم برطرف رو نیمع

 و برداشت تابلو رنگارنگ یها برگ از را نگاهش

 شده تلخ دهانش. کرد نگاه ژاله یها چشم به دوباره

 زیر یها دانه حرکت داد یم زهرمار ی مزه و بود



 یب و دوباره. کرد یم حس شیموها یال از را عرق

 و برد اش مقنعه ی چانه سمت به را دستش اریاخت

 . کند تازه ینفس کرد یسع

 ...  که هم نه اگه-

 یسع کند تمام را اش جمله تا داد جان و کرد مکث

 : کند تمام را حرفش لبخند با کرد

 و دور یآرزوها پسرش یبرا یمادر هر حال هر به-

 ! داره یدراز

 .شد خارج کافه از و کرد یخداحافظ طور چه دینفهم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  زدهیس و صدیس پست#

. شد خارج کافه از و کرد یخداحافظ طور چه دینفهم

 بار چند ایدر و نشست اش کرده عرق تن به خنک باد

 ژاله صوت و نگاه حالت کرد یسع و دیکش قیعم نفس

 گفتن"  ایدر"  یصدا هم باز که کند تجسم ذهنش در را

 برگشت عقب به و ستادیا شیجا سر. کرد متوقفش ژاله

 کرد یم حرکت سمتش به شتاب با که ژاله منتظر و



 قلبش یرو را دستش د،یرس او به یوقت ژاله. ماند

 : گفت و گذاشت

 ! دختر تو یریم راه تند قدر چه-

 نفس چند ژاله. نگفت یزیچ و زد یخجول لبخند ایدر

 : گفت بعد و دیکش قیعم

 از نیمع که بودم نیا نگران من که ییروزها از یلیخ-

 گذشته هیک انتخابش و ادیم خوشش یدختر جور چه

 به آرامش با فقط من که هیسن یتو من پسر االن! ایدر

 ...  گم یم کیتبر انتخابش

 خاطر به فقط کردم اصرار شاهرخ رشیپذ به اگه من

 نیمع و تو ی رابطه به یربط چیه نیا و بود خودتون

 ! نداره

 صورت طرف کی را آن و کرد دراز را دستش ژاله

 : کرد تمام را حرفش لبخند با و گذاشت ایدر

 دلش از سخت کم هی شه یم ناراحت یوقت نیمع-

 رو نتونیب یدلخور یتون یم تو مطمئنم من اما ادیدرم

 که شناسم یم قدر اون رو پسرم من چون یببر نیب از

 ! داره دوست رو تو قدر چه باشم مطمئن



 قطره و کرد روشن را آسمان یبرق و رعد لحظه همان

 و کرد بلند را سرش ژاله. افتاد ایدر صورت یرو یا

 و زد لبخند و افتاد او صورت یرو یبعد ی قطره

 بود شده پارک ابانیخ سمت آن که مزدا به یا اشاره

 : گفت و کرد

 . شه یم دیشد بارون االن! میش سوار میبر ایب-

 : زد لبخند و ستادیا شیجا سر اما ایدر

 . برم راه کم هی خوام یم من! دیبر شما-

 : دیکش درهم ابرو ژاله

 ! دختر یش یم سیخ-

 و کرد پنهان لبخندش پشت را وقتش یب بغض ایدر

 : گفت

 . شده تنگ بارون یبرا دلم-

 شد روشن دوباره آسمان یوقت بعد و داد تکان سر ژاله

 : گفت حال همان در و داد تکان دست ایدر یبرا

 ! نذار منتظر ادیز رو من پسر-

 یا لحظه. کرد تماشا را ژاله شدن دور لبخند با ایدر

 کوتاه یبوق تک با بعد و شد نیماش سوار ژاله بعد

 . کرد عبور کنارش از ایدر یبرا



 یب بعد و کرد زانیآو اش شانه یرو را فشیک ایدر

 یمردم و شد یم دتریشد لحظه هر که یباران به توجه

 در را شیها دست شدند یم رد هم کنار از عجله با که

 . زد قدم آرام آرام و کرد فرو شیمانتو بیج

 لباسش تمام د،یرس خانه به باالخره یوقت بعد یساعت

 رونیب سرش از را اش مقنعه خواست. بود سیخ

 رفت فونیآ سمت به شد بلند در زنگ یصدا که اوردیب

 در بهیغر یمرد یصدا که گفت"  بله"  دیترد با و

 : دیچیپ گوشش

 ! ؟یمحمد خانم-

 . دییبفرما-

 ! نییپا دییایب لطفا نیدار بسته هی-

 گذاشت شیجا سر را یگوش و گفت"  چشم"  جیگ ایدر

 پشت سرعت با را ها پله. شد خارج خانه از دوباره و

 گل سبد که یمرد با کرد باز را در یوقت و گذاشت سر

 یجیگ با. شد مواجه بود دستش در ومیلیل از پر یبزرگ

 کاله سرعت به هم او و گرفت مرد از را گل دسته

 شد موتورش سوار و گذاشت سرش یرو را کاسکتش

 . شد دور و



 قهیسل بود مطمئن که بود مانده یگل دسته به رهیخ ایدر

 گل شیبرا یوقت نداشت امکان نیمع! ستین نیمع ی

 ذهنش! ندهد جا را نرگس شیها گل داخل خرد یم

 هشت و ستیب در که رفت یم یپدر سمت به فقط

 ریگ چشم و کیش یگل دسته با داشت اصرار یسالگ

 . کند یپدر شیبرا شیدکترا تز از دفاع روز در

 یم گل یها گلبرگ یرو شتاب با که باران یها قطره

 اطیح داخل که است وقت یلیخ که آورد ادشی نشستند

 دور ییجا شاهرخ زدیم حدس. است مانده باران ریز و

 را شیپا او نکهیا محض به که است اش خانه بر و

 . دیرس دستش به گل دسته گذاشت خانه داخل

 کرد قیتشو را او لحظه کی درونش ی آزرده دخترک

 اما بگذارد رونیب را گل سبد و کند باز را در که

 ینم. کرد حرکت پله راه سمت به و شد منصرف

 ییدردها به خواست ینم! کند فکر شاهرخ به خواست

 !کند فکر بود کرده لیتحم قلبش به شاهرخ که

 جا همان را گل سبد شد، وارد و کرد باز را خانه در 

 از اول و رفت خوابش اتاق سمت به و گذاشت در کنار

 .برداشت شیموها یرو از را سشیخ ی مقنعه همه

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  چهارده صدیس پست#

 افتاد اش نهیس جان به و شد آه کوتاهش یموها دنید

 نیا به خواست ینم. بزند لبخند کرد یسع هم باز اما

 خواست یم شاهرخ با ییایرو ترس از که کند فکر

 ! ندیبنش یپور خاله پسر با عقد ی سفره سر

 حمام سمت به بعد و کرد باز را شیمانتو یها دکمه

 گرم آب دوش ریز و درآورد را شیها لباس. رفت

 اش بسته یها پلک پشت. بست را شیها چشم و ستادیا

 صورتش طرف کی را دستش که دید یم را یزن

 یها یدلخور بردن نیب از به بیترغ را او و گذاشته

 سمت به را دستش و زد لبخند! بود کرده نشانیب

 یپشت پر یموها یرو را آن از یکم و برد شیشامپو

 . کرد یخال دیرس یم اش شانه سر تا زحمت به که

 پشت یصندل یرو و شده خارج حمام از بعد یکم

. بود مانده رهیخ شیچا بخار به و بود نشسته کانتر

 پوست و خورد یم سر سشیخ یموها از آب قطرات

 گل عطر به توجه یب ایدر و داد یم قلقلک را گردنش

 پر را کوچکش ی خانه که شاهرخ ییاهدا سبد یها



 یصورت یکیسرام ماگ دور را دستش بود کرده

 جان به را نشیدارچ و هل عطر و کرده حلقه رنگش

 .دیخر یم

 نیمع و کرد باز را آپش واتس و برداشت را لشیموبا

 و کرد باز را عکسش. کرد دایپ مخاطبانش نیب از را

 قدر چه شد باورش تازه شد عکسش ی رهیخ لبخند با

 سمت به را شیچا. است بوده دلتنگش مدت نیا در

 گردباد سرش در. داد فرو را آن از یکم و برد دهانش

 ! انگار بود شده پا به

 آن دفتر از انیگر که دید یم را خودش لحظه کی

 گرفتن یبرا نیمع بعد و بود دهیرس بنفشه به مردک

 خودش بعد یا لحظه! بود کرده اش یهمراه شناسنامه

 اصرار که یاعتماد قابل و امن پسر و شیها ییتنها و

 شب آن به آمد یم که جلوتر...  بماند دوستش داشت

 یجلو نیمع که یسر گل تر بعد و دیرس یم نحس

 تمام. بود گذاشته بشیج داخل او رانیح یها چشم

 هم باز. بودند دهیکش صف شیها چشم پشت خاطراتش

 فکر دارشانید نیآخر به و داد فرو را شیچا از یکم

 که گرفت جان سرش در دوباره نیمع یصدا و کرد

 ! " ایدر رم یم برو یبگ اگه دفعه نیا"  بود گفته



 در صورتش ی رهیخ دوباره و دیکش یقیعم نفس

 به فقط که بود دلتنگ چنان آن لحظه آن ماند عکس

 تواند یم طور چه نکهیا آن و کرد یم فکر زیچ کی

 سال طول در بار نیاول یبرا که یپسر از را حرفش

 ی دنده یرو و شده ناراحت او از شان ییآشنا یها

 !ردیبگ پس بود افتاده یلجباز

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پانزده و صدیس پست#

 دو و ستیب فصل

 یم تماشا را خودش وسواس با و بود ستادهیا نهیآ مقابل

 که یرنگ یا روزهیف شال با ینفت یآب یمانتو کرد؛

 یخوب به بود شده کار رنگ پر یآب یها طرح داخلش

 با و برداشت را رنگش یصورت لب رژ. بود شده ست

 ساز دست بند دست د،یمال هم به را شیها لب وسواس

 روزهیف براق و زیر یها دانه از پر که هم را خودش

 را عطرش ی شهیش آخر در و بست مچش دور بود یا

 نیمع یصدا. دیپاش شالش به را آن از یکم و برداشت

 بود انداخته اش شانه دور دست. گرفت شور سرش در



 دلم! ایدر ید یم بارون یبو"  بود گفته گوشش ریز و

 ! "  بکشم نفس رو تو فقط خواد یم

 شیموها! دیکش صافش یموها به یدست وسواس، با

 آن کرد فکر ایدر و خورد ُسر اش یشانیپ یرو دوباره

 حالت و دنیکش سشوار صرف وقت که یساعت کی

 . است بوده هودهیب بود، کرده ها آن به دادن

 فیک. کند نهیآ از دل باالخره و انداخت باال یا شانه

 گفت... ا بسم و برداشت را رنگش یا سرمه کوچک

 . شد خارج خانه از و

 قلب و لرزان یها دست با قطعا و داشت اضطراب

 شلوغ یها ابانیخ در کردن یرانندگ توان کوبانش

 فشیک از را لشیموبا. نداشت را جردن به یمنته

 درخواست و شد اسنپ ی برنامه وارد و آورد رونیب

 قهیدق چند و نشد یطوالن ادیز انتظارش. کرد نیماش

 . زد ترمز یرو شیپا مقابل یرنگ دیسف یبایت بعد

. گذاشت ترمز یرو را شیپا راننده و شد سوار ایدر

 یب و شد رهیخ رنگش یآب براق یها ناخن به ایدر

 یم امان یب قلبش. فرستاد صلوات لب ریز و ایاخت

 شیپ را نیمع العمل عکس توانست ینم چیه و دیکوب

 !کند ینیب



 مدام و داد یم راژیو کرد، یم یرانندگ بد راننده

 داشت اضطراب خودش که ایدر و گرفت یم سبقت

 .کرد یم تهوع حالت احساس

 و قیعم نفس هم او شد متوقف نیماش باالخره یوقت 

 ادهیپ نیماش از و کرد پرداخت را هیکرا و دیکش یراحت

 را شیموها کرد یسع و دیکش شالش به یدست. شد

 چند ساختمان ینما به ینگاه. دهد جا گوشش پشت

 یپاها به بعد و انداخت داشت قرار مقابلش که یا طبقه

. کرد حرکت ساختمان سمت به و داد حرکت لرزانش

 ی طبقه با که داد حیتوض نگهبان به شد که وارد

 آسانسور سمت به بعد و دارد کار وکالت دفتر و چهارم

 . شد سوار و رفت

 تماشا را خودش وسواس با و دوباره آسانسور داخل

 شانه یرو شهیهم که شیموها بافت یخال یجا. کرد

 ی شده ضبط یصدا. زد ذوقش یتو بود زانیآو اش

 را نگاهش تا شد باعث"  چهارم ی طبقه"  گفت که زن

 وارد یوقت ایدر و شد باز آسانسور در. بردارد نهیآ از

 افتاد یمهندس دفتر یتابلو به چشمش اول شد پاگرد

 یتابلو و باز مهین در به چشمش و چرخاند را نگاهش

 . افتاد وکالت دفتر



 دور یمچ ساعت به ینگاه و داد فرو را شیگلو آب

 نشانش را هفت یحوال ییجا ها عقربه. انداخت دستش

 ی تقه و رفت واحد سمت به کوبان یقلب با. دادند یم

 . شد وارد و زد در به یکوچک

 یمشک و ساده یشال و بلوند ییموها با یجوان زن

 از و زد لبخند ایدر دنید با که بود نشسته زیم پشت

 : گفت و کرد سالم ییخوشرو با و شد بلند شیجا

 ! زمیعز خدمتم در-

 یسع و کرد تر زبان نوک با را خشکش یها لب ایدر

 : دهد جواب آرامش با کرد

 . داشتم کار فیشر یآقا با-

 ینگاه و انداخت باال را اش شده ینقاش یابروها دختر

 کرد بلند را سرش دوباره بعد و انداخت مقابلش دفتر به

 : گفت و

 ! ن؟یداشت یقبل وقت-

 که طور همان یمنش خانم و گفت"  نه"  مختصر ایدر

 : گفت نشست یم اش یصندل یرو دوباره



 بعد! زمیعز کنن یم صحبت دارن موکلشون با االن-

 شما به نیخوا یم...  برن یم فیتشر گهید اونم از

 ! بدم؟ وقت دوشنبه یبرا

 مربع سالن ی گوشه که یمانند ال مبلمان سمت به ایدر

 یم که طور همان و کرد حرکت بود شده دهیچ شکل

 : داد جواب نشست

 !مونم یم منتظرشون-

 :شد بلند زشیم پشت از دوباره یمنش 

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شانزده و صدیس پست#

 شما! ننیبب رو شما بتونن گهید نکنم فکر االن آخه-

 بعد فردا یبرا من نیدار عجله که حاال نیببر فیتشر

 . دم یم وقت بهتون ظهر از

 : کرد تکرار دوباره ایدر

 امروز دیبا...  مونم یم منتظرشون که گفتم-

 ! نمشونیبب



 به و برداشت زن یناراض یها چشم از را نگاهش و

 : گفت دوباره یمنش که شد رهیخ سالن ی گوشه یبامبو

 ...  زمیعز آخه-

 بتواند تا گذاشت هم یرو را شیها چشم یا لحظه ایدر

 زن حرف انیم بعد و کند حفظ را اش یخونسرد

 : رفت

 . هستم دوستانشون از...  دارم یشخص کار باهاشون-

 : گفت دوباره زن

 . بدم اطالع بهشون نیبد اجازه پس-

 زن. شد رهیخ بامبو به دوباره و نگفت یزیچ ایدر

 شد باز اتاق در لحظه همان که برداشت را تلفن یگوش

 خداحافظ و شد خارج اتاق از کنان تشکر یجوان مرد و

 پشت از و گذاشت شیجا سر را تلفن یمنش. گفت

 . رفت در سمت به مرد ی بدرقه یبرا و شد بلند زشیم

 به و شد بلند مبل یرو از یناگهان یمیتصم با هم ایدر

 و زد در به یکوتاه ی تقه. رفت نیمع اتاق سمت

 :دیچیپ گوشش در نیمع ی خسته یصدا

 . نیببر فیتشر شما یقدم خانم-



 جانیه فرط از که یقلب با و دیکش نییپا را در رهیدستگ

 . شد وارد نداشت یا فاصله اش نهیس شکافتن تا

 بود مقابلش که ییها برگه یرو از نیمع سر کردن بلند

 : یمنش زن یناراض یصدا با شد زمان هم

 فیشر یآقا! ن؟یکرد باز رو در اجازه یب چرا خانم-

 ...  خوام یم معذرت من

 منتظر و بود مانده نیمع ناباور نگاه به رهیخ ایدر

 بعد یا لحظه. بود مقابلش جوان مرد العمل عکس

 از را نگاهش کرد رها زیم یرو را خودکارش نیمع

 یمنش سمت به و برداشت ایدر رنگ یشیم یها چشم

 : گفت یجد و سرد و برگشت

 ! نییبفرما شما-

 نیمع و شد خارج اتاق از و گفت چشم لب ریز زن

 کنار تا شد یم بلند اش یصندل یرو از که طور همان

 : گفت یمنش به رو و آمد ایدر

 . نیببر فیتشر نیتون یم! یقدم خانم دینباش خسته-

 با و برداشت را فشیک بعد و گفت چشم هم باز یمنش

 بسته یصدا. شد خارج واحد از یلب ریز یخداحافظ

 تنها فکر از ایدر و دیچیپ ایدر گوش در در، شدن



 و ستادهیا مقابلش وار بهیغر که یجوان مرد با ماندن

 !خورد تکان اریاخت یب کرد یم شیتماشا رهیخ رهیخ

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفده و صدیس پست#

 از ایدر و دیچیپ ایدر گوش در در، شدن بسته یصدا

 مقابلش وار بهیغر که یجوان مرد با ماندن تنها فکر

 تکان اریاخت یب کرد یم شیتماشا رهیخ رهیخ و ستادهیا

 . خورد

 ی نهیس در نفس و بود ایدر ینیب ریز عطرش یبو

 عطر از شتریب یکم تا کرد یم یباز االکلنگ ایدر

. بدهد هیهد دلتنگش یها هیر به را نیمع میمال و خنک

 یآشنا و یمشک یها چشم به و کرد بلند را سرش ایدر

 چشم بودند شده رهیخ او به آلود اخم و یجد که نیمع

 را شیها دست نیمع. داد فرو را دهانش آب. دوخت

. دوخت چشم ایدر به منتظر و زد گره درهم نهیس یرو

 در بلندش یها ناخن و کرد مشت را شیها دست ایدر

 وانهید لیم یجلو بتواند تا رفت فرو دستش کف پوست

 و سرد نگاه به توجه یب که را یعاشق دخترک وار



 را شیها دست لحظه همان داشت دوست نیمع یجد

 در را سرش و ردیبگ را نیمع یها دست و ببرد جلو

 پس رو حرفم اومدم"  دیبگو و کند پنهان اش نهیس

 ! ردیبگ"  رمیبگ

 ایدر که کرد یم نگاهش بهیغر و تلخ یجور نیمع

 و او با ییارویرو یبرا را چه هر پاچه دست و هول

 بود کرده آماده ذهنش در ها کدورت غبار کردن پاک

 ! بود برده خاطر از

 چوب چهار به را دستش دید را سکوتش که نیمع

 : گفت و کرد خم را سرش یکم و داد هیدرتک

 ! خب؟-

 دانه و دیکوب یم امان یب که یقلب به توجه یب ایدر

 سرش خورد یم سر کمرش یرو که یعرق زیر یها

 که بود امدهین باشد، محکم کرد یسع و کرد بلند را

 خودش، بدهکار خواست ینم. برگردد یخال دست

 . باشد احساسش و دلش،

 : گفت و کرد تر را خشکش یها لب زبان نوک با

 . میکن صحبت هم با دیبا-

 : دیپر باال شیابروها و زد یتلخ لبخند نیمع



 ! د؟یبا-

 : گفت و داد تکان سر نشانیب سرد جو از کالفه ایدر

 و یراحت تو که جور هر...  خواهشا لطفا، د،یبا-

 ! یدار دوست

 آن با که دخترک یبرا دلش کرد؛ نگاهش دوباره نیمع

 و بایز چشمش به شهیهم از شتریب ح،یمل شیآرا

 بود مانده فکرش اما بود شده تنگ آمد یم یخواستن

 ! بود دهیشن ایدر خود از یروز که ییها حرف شیپ

 برابر در دخترک نکهیا یادآوری از نفسش

 کرده صرف را رفتن فعل سرد و ساده ش،یاصرارها

 ترک یجور اش مردانه غرور و گرفت یم بود،

 که ا،یدر را اش یدلتنگ نداشت دوست که داشت یبرم

 بود مانده او واکنش ی رهیخ رنگش یشیم یها چشم با

 . بفهمد

 یدلتنگ و نخورد دست رو شیها چشم از تا کرد اخم

 : بماند پنهان اش نهیس در اش

 ! میزد رو حرفامون کنم یم فکر-

 بود آمده. کند اعتراف احساسش به تا بود آمده ایدر

 نیبزرگتر شاهرخ حضور کردم یم فکر که دیبگو



 عشق نداشتن نمیب یم اما حاال است ام یزندگ کابوس

 کابوس نیبزرگتر با یداریب در که است نیا مثل تو

 داریب به هم یدیام چیه و یکن نرم پنجه و دست یزندگ

 تمام ی اندازه به دیبگو تا بود آمده! یباش نداشته شدن

 دلتنگش داشت خودش کنار دوستانه را او که ییروزها

 یبرا هم کنار دوباره ایب دیبگو تا بود آمده. است

 تلخ و سرد یجور نیمع اما میبباف ایرو امدهین یروزها

 مستاصل و جیگ ایدر که بود شده اش رهیخ بهیغر و

 حد از شیب دیفهم دیشن که را نیمع یصدا. بود شده

 . است کرده سکوت

 بگو زودتر یدار یکار اگه! ام خسته یلیخ من! ایدر-

 . لطفا

 که حاال یحت بود دهانش از اسمش دنیشن تاب یب دلش

 را یشگیهم آهنگ آن گفتنش ایدر و شده بدخلق

 عقب به دید را ایدر سکوت هم باز که نیمع! نداشت

 باالخره ایدر. کرد حرکت زشیم سمت به و برگشت

 و برداشت دنبالش به یقدم و داد خودش به یتکان

 . زد شیصدا

 یصدا ناز مقابل یخوددار. کرد حبس را نفسش نیمع

 زد یم صدا را اسمش خواهش با طور آن یوقت ایدر



 خودش ایدر یوقت تا نداشت قصد حال نیا با بود سخت

. بدهد بروز را احساسش از یزیچ هم او نکند شروع

 مردمک در رهیخ یجد طور همان و برگشت عقب به

 : داد جواب ایدر لرزان یها

 !بله؟-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هجده و صدیس پست#

. دیگز دندان ریز را لبش ی گوشه اریاخت یب ایدر

 بله نیا حاال! بود جانم زدنش صدا جواب شهیهم

 ! بود کرده دایپ ناسزا حکم شیبرا خشک

 رفت ینم شیپ او دلخواه به که یا مکالمه از یعصب

 در شتریب زد یم پا و دست آن در چه هر که یکالف و

 : کرد اخم بار نیا شد یم گرفتار آن

 هم تو کردم فکر...  بزنم حرف باهات بودم اومده-

 ! یاتفاق نیا منتظر من مثل

 رسوا تا زد ینم پلک ایدر و گرفت را اش قهی بغض

 : گفت و زد یتلخ لبخند. نشود



 ...  کردم اشتباه انگار اما-

 نیمع یها چشم در رهیخ بار نیا و کرد بلند را سرش

 شده کینزد هم به اخم با که ییابروها طاق ریز که

 را اش جمله دیرس یم نظر به شهیهم از تر رهیت بودند

 : رساند انیپا به

 ! قول بد و انصاف یب...  نیمع یانصاف یب-

 از ایدر را نیا. داد دست از را اش یخونسرد نیمع

 به شهیهم از تر برجسته اش یشانیپ یرو که یرگ

 شده کبود انگار کبارهی که یصورت و دیرس یم نظر

 . دیفهم بود

 . نزن انصاف از حرف گهید تو خدا رو تو-

 انگشتش نیمع که بدهد جواب و کند باز دهان آمد ایدر

 :گفت و داد تکان مقابلش دواریتهد را

 من از رو گهید یکی اشتباه انتقام یداشت اگه انصاف-

 همه اون از بعد یداشت اگه انصاف...  یگرفت ینم

 و یزد ینم زل چشمام یتو راحت حیتوض و اصرار

 یروزا اون یتو یداشت اگه انصاف...  برو یگفت ینم

 ینم باز تیزندگ به رو ات خاله پسر یپا یزهرمار

 . یرفت ینم شیپ باهاش عقد یپا تا و یکرد



 شمرده و کرد فرو شلوارش بیج داخل را دستش

 : کرد تکرار شمرده

 !یانصاف یب یلیخ یلیخ...  ایدر یانصاف یب-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  نوزده و صدیس پست#

 ! یانصاف یب یلیخ یلیخ...  ایدر یانصاف یب-

 پر ایدر بغض که کند گرد عقب خواست دوباره نیمع

 : شد اشک از سیخ صورتش و دیترک صدا و سر

 ییتو...  یفهم ینم رو من حال که ییتو انصاف یب-

 یبدبخت ،یدونست یم شاهرخ به رو من احساس که

 توقع اما ،یدیشن و یدید رو نبودش از دمیکش که ییها

  مثل بازم شه یم سبز راهم سر دفعه هی یوقت یداشت

 !کنم رفتار یعاد آدم هی

 یکنترل که ییها اشک وقفه یب بارش از کالفه ایدر

 رونیب گوشش پشت از که را شیموها نداشت شانیرو

 : گفت و زد کنار بودند ختهیر اش یشانیپ یرو و آمده



 قدر چه یدونست یم و یدید یم که ییتو انصاف یب-

 که ییتنها و شاهرخ کار خاطر به یول دارم، دوستت

 خانواده با شدن رو به رو از ها مدت تا نبود من حق

 !ینکرد درکم بازم اما داشتم وحشت ات

 شیگلو سمت به اریاخت یب را دستش و زد هق ایدر

 : داد ادامه و برد

 و ینزد شاهرخ از یحرف که ییتو انصاف یب-

 یزد قولت ریز بعدشم و بشم وابسته بهت تا یگذاشت

 ... 

 یم تار را نیمع که بودند دهیبار قدر آن شیها چشم

 یدلخور تا بود آمده! بزند حرف محکم بود قرار د،ید

 غصه و ریدلگ شتریب خودش حاال اما کند رفع را نیمع

 !بود شده دار

 کار اتاق از تا برگشت عقب به نکرد، صبر گرید

 و شد نیمع دست ریاس دستش که شود خارج نیمع

 : دیشن را اش مردانه و بم یصدا

 ! کجا؟-

 آلود بغض و مختصر کند نگاهش نکهیا بدون ایدر

 : داد جواب



 ! خونه-

 !یگفت بهم خواست دلت یچ هر یوقت نه-

 خودش سمت به تا کرد وادار را او دستش فشار با

 . برگردد

 را لبش و دوخت شیها کفش نوک به را نگاهش ایدر

 نیمع. ردیبگ را هقش هق یجلو تا گرفت دندان ریز

 شیها چشم به تا کرد وادارش و گرفت را اش چانه

 که کرد فکر نیمع و دیدزد را نگاهش ایدر کند، نگاه

 و سیخ طور آن یوقت نگاهش، ی معجزه از اگر

 چیه بود خبر با شود یم اش رهیخ نیغمگ و دلخور

 منطق با کرد ینم یسع و دیدزد ینم را نگاهش وقت

 ! کند یبدعهد و ییوفا یب به مجاب را او حرف و

 اش نهیس در و بود ایدر سیخ یها مژه یرو نگاهش

 :کرد یم ینیسنگ احساس ایدر یها حرف فشار از

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 ستیب و صدیس پست#



 که یندار انصاف ذره هی خودت و انصافم یب یگ یم-

 چند! ا؟یدر برو، یگفت بهم بار چند! یبفهم رو من حال

 بار چند ؟!ینیبب رو من یندار دوست گهید یگفت بار

 گفتم! کنم؟ درکت کردم یسع! کنم؟ قانعت کردم یسع

 ! منو یزد پس تو و کنارتم گفتم! کن اعتماد من به

 یم شیها انگشت نیب که ایدر ی چانه از یعصب نیمع

 هر یجلو تا کرد مشت را گرشید دست د،یلرز

 اگر ایدر که بود مطمئن. ردیبگ را یا اضافه حرکت

 دستش زد،یبر اشک طور نیا گرید یکم فقط ،یکم

 در را سرش و ندینش یم دختر کمر پشت و دیآ یم باال

 . ردیگ یم آغوش

 تازه و ینیب ینم خودتو یایانصاف یب که یانصاف یب-

 قولم ریز یک...  یکن یم متهم هم یقول بد به رو من

 ! زدم؟

 نیمع یها چشم در و کرد بلند را سرش ناگهان ایدر

 : گفت و شد رهیخ

 یحت که یبود داده قول...  یر ینم یبود داده قول-

 ! یر ینم بخوام خودمم اگه

 ورم ییصدا با بعد و دیکش ینیسنگ و قیعم نفس نیمع

 : گفت رگه دو و کرده



 ممکنه که شد ینم باورم دادم بهت رو قول نیا یوقت-

 باز مون رابطه وسط رو ات خاله پسر یپا یروز هی

 !یکن

 نیبزرگتر که ییروزها یادآوری از کالفه و یعصب

 اش چانه حرص با بود ایدر دادن دست از کابوسشان

 : گفت و کرد رها را

 شمال تا که یکرد فکر خودت با یچ! ایدر یکرد بد-

 ...  تا یشد همراهش

 به و کرد سکوت یدلخور با و بدهد ادامه نتوانست

 ایدر. کرد نگاه بود شده سرخ شیها گونه حاال که ایدر

 انکارش قابل ریغ اشتباه عماد انداخت نییپا را سرش

 : کرد زمرمه آهسته. بود

 دیجد یزندگ هی اگه دیشا کردم یم فکر! بود بد حالم-

 ...  کنم شروع رو

 سخت. بست چشم اریاخت یب و دیگز دندان ریز را لبش

 هیشب شیبرا نیمع یها چشم مقابل عماد از گفتن! بود

 وارید به اریاخت یب. دیلرز یم شیپاها! بود کندن جان

 نوک با را خشکش یها لب داد، هیتک سرش پشت

 بعد و داد فرو یسخت به را شیگلو آب و کرد تر زبان



 هنوز که نیمع یها چشم در رهیخ و کرد بلند را سرش

 : گفت کردند یم شیتماشا یدلخور با هم

 . کردم اشتباه-

. کرد یم نگاهش و بود ستادهیا ساکت طور همان نیمع

 محکم کرد یسع و برداشت وارید از را اش هیتک ایدر

 یبرم خانه به دیبا دیشا بود گفته را ها یگفتن. ستدیبا

 نفس. ماند یم زمان ی معجزه منتظر گرید و گشت

 یجد یصدا که کند حرکت خواست و دیکش یقیعم

 : کرد خکوبشیم نیمع

 هر و یایب یتون یم یخواست وقت هر گفته بهت یک-

 !؟یبر خواست دلت وقتم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و ستیب و صدیس پست#

 هر و یایب یتون یم یخواست وقت هر گفته بهت یک-

 ! یبر خواست دلت وقتم

 : دیپرس و برگشت نیمع سمت به جیگ ایدر

 ! ؟یچ-



 به رو درست آمد و برداشت قدم سمتش به نیمع

 کرد نگاه دقت با را صورتش جز به جز ستادیا شیرو

 به شیها اشک خاطر به که ییها چشم در رهیخ بعد و

 : گفت زد یم یسرخ

 یه چشمام یجلو تمام ساعت دو یوقت گفته بهت یک-

 یم بعدش یزیبر اشک و بلرزه چونت و یکن بغض

 ! ؟یبر ذارم

 اریاخت یب ایدر و کرد کمتر را شان فاصله نیمع

 یجا به که یحال در و فشرد شتریب وارید به را خودش

 راهنیپ ی قهی فاصل حد ییجا به نیمع یها چشم

 : گفت آرام بود شده رهیخ گردنش و مردانه

 دست به یش یم ناراحت یوقت گفت یم مامانت-

 !سخته دلت آوردن

 قدر آن عطرش یبو آورد؛ کینزد را سرش نیمع

 ایدر. بود کرده پر را اتاق کل انگار که بود کینزد

 شیها دست نیمع. نداشت را سرش کردن بلند جرات

 کینزد در را دهانش و گذاشت اش شانه یرو را

 عقب شیها گوش یرو تا که ایدر شال به فاصله نیتر

 : گفت و داشت نگاه بود کرده ینینش



 تو یبرا نه اما باشه سخت دیشا دلم آوردن دست به-

 ! خوب دختر مونده جا شتیپ وقته یلیخ دلم که

 تمام و شد پخش ایدر صورت یرو داغش یها نفس

 دهانش از ها مدت از بعد که یخوب دختر از ایدر جان

 تا آورد نییپا یکم را سرش نیمع. شد گرم بود دهیشن

 چیه به داشت شان فاصله. شود چشم در چشم ایدر با

 دستش زحمت به زده خجالت و ملتهب ایدر! دیرس یم

 : زد لب و گذاشت نیمع ی نهیس یرو را

 ! نیمع-

 که یسر با شد زمان هم نیمع گفتن"  نیمع جان" 

 وزن و داغ نگاه طاقت. انداخت ریز به اریاخت یب ایدر

 و بود دهیفهم را حالش اما نیمع! نداشت را نیمع دار

 اش یشانیپ کوتاه یا لحظه. کرد یم یباز طنتیش با

 : دیپرس و داد هیتک ایدر یشانیپ به را

 ؟!یببر نیب از رو ایدلخور یبود ومدهین مگه-

 ی مردانه یبازو به را سرش ملتهب و شرمزده ایدر

 : زد لب آهسته و بست را شیها چشم و داد هیتک نیمع

 ! نکن تمیاذ-

 : گفت و انداخت اش چانه ریز دست خنده با نیمع



 ! تو؟ ای کنم یم تیاذ من-

 . کند بلند را سرش تا کرد وادارش و

 کامل خوردن ُسر با شد زمان هم ایدر سر کردن بلند

 ! شالش

 نیمع شد، بلند شالش کردن درست یبرا که ایدر دست

 به را ناباورش نگاه و دیچسب را دستش مچ ناگهان

 یموها یخال یجا ادی تازه ایدر و دوخت ایدر یموها

 بعد یا لحظه. افتاد شیبایز بافت و پشت پر و بلند

 سرش ایدر. شد رهیخ ایدر به ناباور نگاه همان با نیمع

 :داد حیتوض آهسته و انداخت ریز به را

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  دو و ستیب و صدیس پست#

 باز تو یبرا بود قرار! شونیبباف برام تو بود قرار-

 ...  بذارمشون

 را شیموها یوقت روزش و حال یادآوری با اریاخت یب

 و کرد بغض بود سپرده شگریآرا شکل بد یچیق به

 که یتیمحرم و عماد از یاسم که کرد ایح. بست چشم



 اجازه که ییها دست و شود یجار نشانیب بود قرار

 . اوردیب بلغزد شیبایز و صاف یموها در کرد یم دایپ

 یبرم ترک که ییصدا و بسته یها چشم همان با

 : کرد زمزمه بسته سر داشت

 ! باشه بلند موهام نداشتم دوست گهید ینبود تو یوقت-

 ! ایدر-

 را اش چانه هم باز نیمع ناباور و کشدار گفتن ایدر

 که بود برگشته ییروزها به دوباره انگار. لرزاند

 که یقلب و شاهرخ نام به یمرد حضور از مستاصل

 را آرامش و یفراموش راه د،یکوب یم نیمع یبرا

 ! کرد یم جو و جست یپور خاله پسر کنار در احمقانه

 ؟!ایدر کنم کار یچ تو با من-

 صورتش راه و خورد سر چشمش ی گوشه از اشک

 یها دست شده چه بفهمد نکهیا از قبل. گرفت شیپ را

 دهیتن دورش به وار چکیپ نیمع ی مردانه و محکم

 . شد

 را کمرش دست کی با نیمع یوقت بعد، یا لحظه

 صافش یموها نیب و آمد باال گرشید دست بود، گرفته

 ی مردانه و محکم ی نهیس به را سرش و نشست



 یوقت قلبش محکم یها کوبش یصدا. داد هیتک خودش

 گوش ریز و شد یم مخلوط خاصش و میمال عطر با

 یوانگید یبرا! " دارم دوستت"  گرفت دم آهسته ایدر

 مهارش لحظه آن تا یسخت به ایدر که یعاشق دختر

 از دلتنگ و عاشق دخترک دست. بود یکاف بود کرده

 نیمع یا سرمه راهنیپ به و آمد باال ایدر بدن کنار

 ریغ یها واکنش از زده خجالت ایدر. انداخت چنگ

 را سرش نداشت، را کنترلش توان که یدخترک یاراد

 . کرد پنهان نیمع ی نهیس در شتریب

 و دیکش نفس قیعم را ایدر عطر مانند گل یبو نیمع

 صافش یموها یرو وار نوازش را شیها انگشت

 به که ایدر ییخرما و صاف یموها لحظه آن. دیکش

 ییبایز بافت از شیبرا دیرس یم اش سرشانه تا یسخت

 آراست یم را آن رنگارنگ یسرها گل با شهیهم که

 از او خاطر به ایدر دانست یم چون بود باتریز

 .است دهیکش دست شیبایز یموها

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و ستیب و صدیس پست#



 ساعت تا و بود چهار هنوز انداخت؛ ساعتش به ینگاه

 به رهام و همسرش و شاهرخ پرواز ساعت که شب نه

 .بود مانده یباق زمان یلیخ بود کانادا

 به و دیکش دراز تختش یرو و دیکش یقیعم نفس 

 حال و یانرژ به ازین بار هر که روزها نیا عادت

 انگشت در کرده خانه نشان   انگشتر به داشت خوب

 و شد رهیخ انگشترش به کرد، یم نگاه راستش دست

 . زد لبخند اریاخت یب

 

 همان و آورده رونیب فشیک از را انگشتر لبخند با ژاله

 شیرو که را یرنگ دیسف یمخمل ی جعبه در که طور

 کرد یم باز بود کرده نییتز یصورت یرز با هم را

 : بود گفته

 ی قهیسل با نیدار دوست که قدر چه هر بعد به نیا از-

 که بود من یآرزو یکی نیا...  نیبخر طال خودتون

 بد اگه گهید...  کنم انتخاب نیمع عروس یبرا خودم

 !جون ایدر ببخش بودم هم قهیسل

 : بود گفته و کرده اشاره یپور خاله به فورا بعد

 ! خانم پوران شما ی اجازه با-



 از اصال! بود زده لبخند نیسنگ و سخت یپور خاله

 عنوان به و ایدر یخواستگار خاطر به که یوقت

 زحمت به بود، گذاشته ایدر ی خانه به پا بزرگترش

 یم پنهان را گاهش یب و گاه یها آه و زد یم لبخند

 . کرد

 چنان آن یپور خاله"  نیدار اریاخت کنم یم خواهش" 

 لبخند پر نگاه و ژاله شاد یصدا تُن با که نبود دار جان

 بود نیا. باشد داشته یخوان هم نیمع پدر فیشر یآقا

 : گفت و شد کار به دست مهیفه خاله که

 زحمت یلیخ...  فیشر خانم نکنه درد دستتون-

 ! نیدیکش

 : داد جواب خندان یصدا همان با ژاله

 . نداره رو دخترمون قابل-

 یلبخند با و ساکت ن،یمت و موقر که نیمع به بعد

 و کرد اشاره بود نشسته پدرش کنار محکم اما کمرنگ

 : بود گفته

 . کن دستش رو جون ایدر انگشتر! جان نیمع-

 یرو از هم مهال گرفت، را انگشتر ی جعبه که نیمع

 : کرد طنتیش لبخند با و شد بلند ایدر کنار مبل



 ! خود ی خانه رود یک هر نخود نخود-

 بلند مبل یرو از هم ایدر آمد ایدر سمت به که نیمع

 که نیمع یآشنا و یمشک یها چشم از را نگاهش شد،

 زحمت به و برداشت کرد یم شیتماشا لبخند با

 پنهان رنگش یصورت یها لب ی گوشه را لبخندش

 که یلبخند از پر یها نگاه مقابل بعد یا لحظه. کرد

 یگوش با که مهال و بود مانده یباق ثابت شانیرو

 گرفت، یم عکس ها آن از هم سر پشت همراهش

 و کرد فرو انگشتش داخل متیمال با را انگشتر نیمع

 یا لحظه در شد، بلند هیبق زدن دست یصدا که یوقت

 پشت نیمع گرم یها لب و آمد باال ایدر دست کوتاه

 . نشست دستش

 

 مادر ی قهیسل که یانگشتر به و دیکش یقیعم نفس ایدر

 ینینگ به که کیبار ی حلقه دو شد؛ رهیخ بود نیمع

 نینگ دورش تا دور و شد یم وصل براق و بزرگ

 یم نگاهش کامل یوقت که بود یدرخشان و زیر یها

 . شد یم گل به هیشب انگار یکرد



 یبرا اما بود انگشتر درخشان یها نینگ به رهیخ

 مرور ذهنش در را شب آن یها صحنه بار نیهزارم

 .کرد یم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و ستیب و صدیس پست#

 بعد و بود گردانده را ینیریش ظرف و شده بلند مهال

 : بود گفته یپور خاله به رو دوباره ژاله

! رانیا ادیب تونه یم گهید ماه دو بزرگم دختر مانا،-

 کاراشون مقدار هی متاسفانه اما انیب زودتر بود قرار

 و عقد نیباش موافق شما اگه...  نتونستن و خورد گره

 منم دختر که گهید ماه دو همون یبرا بمونه یعروس

 پدر ست،ین رانیا حاضر حال در نمیمع یعمو. باشه

 سنشون خاطر به متاسفانه منم شوهر مادر و شوهر

 خودمون که ندارن را پله از آمدن باال توان اصال

 . نیاومد

 جمله با و کرد صاف را شیصدا زحمت به یپور خاله

 گفته و کرده اعالم را موافقتش منقطع و کوتاه ییها



. است موافق هم او باشد موافق ایدر چه هر با که بود

 یپور خاله ناخوش حال جبران به محسن عمو بار نیا

 : بود داده ادامه لبخند با

 . بشن خوشبخت که... شاا ان-

 هم باز و بود گفته... شاا ان همه از بلندتر مهیفه خاله

 ریز طنتیش با نیمع و بود زده دست مهال همه از اول

 : بود کرده پچ پچ ایدر گوش

 مانا به دستم منتظرم فقط! ایدر کنم یغلط چه ماه دو-

 ...  برسه

 یآهستگ همان به و خورده فرو را اش خنده ایدر

 : بود داده جواب

 و یبود یخوب پسر رو سال چند نیا که طور همون-

 . کن تحمل ماهم دو نیا یکرد صبر

 را کتش که طور همان و شده جا به جا مبل یرو نیمع

 لب ایدر نگاه در رهیخ تخس یلبخند با کرد یم صاف

 : بود زده

 ! خوشگله خانم کن یزبون بلبل فعال-



 انداخته نییپا را سرش و دهیگز دندان ریز را لبش ایدر

 جلو صندل از که شیپا رنگ یا نقره یها ناخن به و

 . نگفت یزیچ و شد رهیخ بود مانده رونیب دشیسف باز

 مهال کردند رفتن عزم ها مهمان باالخره بعد یساعت

 در را او ینشدن انکار یتیمیصم با یخداحافظ موقع

 : بود گفته و گرفته آغوش

 مانا یبرا دیبا اول البته...  فرستم یم برات رو عکسا-

 !منتظره یحساب که بفرستم

 ژاله. بود کرده یخداحافظ و دهیبوس را ایدر ی گونه

 یپور خاله از بعد و دهیبوس را صورتش محبت با هم

 یآقا. بود کرده یخداحافظ هم هیبق با و کرده تشکر

 شانه پدرانه یمحبت با بود، دهیرس مقابلش یوقت فیشر

 : بود گفته و دهیبوس را شالش یرو و گرفته ر اش

 . دارم دختر تا سه گهید حاال که خوشحالم-

 کرده تشکر و زده لبخند و کرده بغض ایاخت یب ایدر

 .بود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 پنج و ستیب و صدیس پست#

 عمو رفتند، هم نیحس عمو و مهیفه خاله یوقت شب

 در شیپا از را شیها جوراب که طور همان محسن

 و وهیم یآور جمع سرگرم که ایدر به رو آورد یم

 : گفت بود ینیریش

 ! جان ایدر یبش خوشبخت... انشاا-

. بود رفته آشپزخانه به و کرده تشکر زده خجالت ایدر

 یوارید کمد از را خواب رخت خودش یپور خاله

 پهن را شوهرش خواب یجا سکوت در و آورد رونیب

"  بود کرده اعالم ساعت به ینگاه با هم خودش و کرد

 کرده خاموش را هال چراغ! " شه یم قضا نمازم االن

 . بود ستادهیا نماز به هال ی گوشه و

 ریخ به شب آشپزخانه کردن مرتب الیخ یب هم ایدر

 خودش و ستادهیا نهیآ مقابل و بود رفته اتاقش به و گفته

 . بود کرده تماشا را

 بود، دهیخر بنفشه با که را رنگش یبه گل دامن و کت

 شده هماهنگ یخوب به دشیسف صندل و دیسف شال با

 دییتا را اش ییبایز هم نیمع باران ستاره یها ونگاه

 . بود کرده



 را اش یگوش. شد بلند لشیموبا ی برهیو یصدا

 بود آمده شیبرا دیجد یاسم با که یامکیپ به و برداشت

 را اسمش و کرده طنتیش نیمع. زد لبخند و کرد نگاه

 کوتاه. بود داده رییتغ"  my love"   به دوست از

 : بود نوشته

 ! ؟یداریب-

 : کرد پیتا مختصر هم ایدر

 ! آره-

 به ایدر. شد روشن اش یگوش ی صفحه بعد یا لحظه

"my love "بود کرده خوش جا اش یگوش یرو که 

 را یگوش و کرد لمس را رنگ سبز کونیآ و زد لبخند

 یصدا در اریاخت یب که یناز با و چسباند گوشش به

 : کرد زمزمه بود کرده خوش جا فشیلط

 ! جانم؟-

 بعد و دیچیپ گوشش در نیمع کشدار و قیعم نفس

 : دیشن را شیصدا

 ! ایدر شده تنگ برات دلم-

 لب آلود ناز یصدا همان با و دیخند نرم و آهسته ایدر

 : زد



 ! نیمع آقا یبود تر صبور قبال-

 یجور نیا ،یزد ینم حرف باهام یجور نیا تو قبال-

 ! یکرد ینم صدام یجور نیا ،یکرد ینم نگام

 چسباند اش کرده عرق و داغ گوش به را یگوش ایدر

 : داد گوش نیمع یصدا به و بست چشم اریاخت یب و

 اون با االن اما داشتم دوستت که یبود یدختر تو قبال-

 . خودم خوشگل خانم یشد کردم دستت که یانگشتر

 یم حرف هم او یجا به نیمع و کرده سکوت ایدر

 : زد

 ...  یبود شده خوشگل یلیخ-

 

 سرش ریز را دستش و خورد غلت شیجا سر ایدر

 عیسر حرکت و ساعت یها عقربه به ینگاه گذاشت

 کردن منحرف یبرا دوباره بعد و انداخت ها آن

 چندان نه خاطرات به شاهرخ، پرواز از فکرش

 . کرد فکر دورش

 

 و داده یخداحافظ به تیرضا نیمع باالخره یوقت شب

 اتاق در به یکوتاه ی ضربه بود، شده قطع ارتباطشان



 دهید را ایدر یوقت. بود شده وارد یپور خاله و خورده

 لبخند نشسته، تخت یرو ها لباس همان با هنوز که بود

 بود ایدر دست در هنوز که یگوش به و زده یجان یب

 : بود گفته و کرده اشاره

 ! ازت؟ کنه ینم دل-

. انداخت نییپا را نگاهش و زد لبخند نیشرمگ ایدر

 نفس. نشست تخت یرو کنارش و آمد یپور خاله

 : گفت و دیکش یقیعم

 ! ادیم بابات کردم فکر-

 : گفت و کرد یباز شیها ناخن با ایدر

 ازش شمال یتو خودم...  دییشما من تر بزرگ-

 ...  نباشه من یزندگ یتو که خواستم

 : گفت و دیکش یقیعم نفس یپور خاله

 !شینیب یم ادیز بعد به نیا از ینخوا چه یبخوا چه-

 اونجا خوان یم...  کانادا ره یم گهید روز چند-

 . کنن یزندگ

 که بود شده دهیکش رهام و شاهرخ سمت به ایدر فکر

 : بود کرده عوض را بحث مقدمه یب یپور خاله

 ! دتر یبود شده ماه مثل امشب-



 خاله ی زده حسرت نگاه به و کرد بلند را سرش ایدر

 دست ناگهان یپور خاله. کرد تشکر و زد لبخند یپور

 را یعل حضرت لیشما گردنبند و کرد بلند را شیها

 و گرفت ایدر سمت به را آن و کرد باز دورگردنش از

 : گفت

 دکتر خانم گهید و شده تموم درست گفت یم مهیفه-

 ! من یکادو نمیا...  دتر نداره رو تو قابل...  یشد

 لیشما و رنگ زرد نیسنگ ریزنج به زده رتیح ایدر

 و برد جلو را دستش بعد و شد رهیخ یعل حضرت

 را خودش دست و کرد مشت را یپور خاله دست

 : گفت و گذاشت اش بسته مشت یرو

 عقد سر یداشت دوست شهیهم! خاله ستین من مال نیا-

 ! عروست به یبد عماد

 : شد سیخ ناگهان یپور خاله نگاه

 !عروسم یبش یبخوا تو که بود یوقت مال اون-

 سیخ یها چشم از ریدلگ و دیکش یقیعم نفس ایدر

 : کرد زمزمه آهسته مادرش خواهر

 ! خاله میخورد ینم هم درد به عماد و من-



 یسع ایدر. نگفت یزیچ و داد تکان یسر یپور خاله

 : بزند لبخند کرد

 خوب عروس هی زودتر چه هر که کنم یم دعا-

 نداشته دختر یجا برات که یکی...  خاله بشه بتینص

 . کنه پر رو ات

 و کرد بلند آسمان سمت به را آزادش دست یپور خاله

 دوباره بعد و گفت"  نیآم یاله" ایدر یدعا به دل ازته

 : داد ادامه و کرد نگاه ایدر به

 به اصال بسازن هم با....  باشن خوش هم با خودشون-

 یرو ترالنم! ستین مهم نزنن سر بارم هی یسال من

 . کنم یم بزرگ خودم یچشما جفت

 سر یپور خاله چشم ی گوشه از دزدانه یا قطره

 هنوز که یروسر بال با یپور خاله. آمد نییپا و خورد

 :داد ادامه و کرد پاک را اشکش داشت سر به

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و ستیب و صدیس پست#



 نیا قدر چه دونم یم من اما ارهینم خودش یرو به-

 براش نسازه خدا! براش کبابه دلم...  شد تیاذ ها سال

 یباز من ی بچه رتیغ و یزندگ با یجور نیا که

 !کرد

 یرو یپور خاله یها چشم از اشک گرید قطرات

 را صورتش یپور خاله بعد و شدند روانه صورتش

 یها شانه و کرد پنهان دارش گل یروسر بال پشت

 ی شانه یرو را دستش ایدر. دیلرز آلودش گوشت

 : گفت و دیبوس را اش شانه یرو و کرد حلقه اش خاله

 ! روزا نیا گذره یم! خاله شه یم درست-

 و کرد خشک را صورتش یروسر بال با یپور خاله

 : گفت

 ! دتر پاکه دلت ،یجوون تو...  براش کن دعا-

. گفت"  چشم"  و فشرد هم یرو را شیها پلک ایدر

 آن و دیکش رونیب مشتش از را یپور خاله گردنبند بعد

 با کرد یسع و انداخت اش خاله گردن دور دوباره را

 . کند عوض را کنارش نگران زن یهوا و حال لبخند

 ! برسه شیاصل صاحب به زودتر که... شاا ان-



 و دیکش یا زده حسرت و قیعم نفس یپور خاله

 خواست یم یپور خاله یوقت بعد یکم. نگفت یزیچ

 : گفت ایدر شود خارج اتاق از

 داشته یخوب یزندگ که کن دعا...  خاله کن دعا برام-

 . باشم

 : گفت و داد تکان یسر یپور خاله

 هر تهران یاومد تو و رفت خدا رحمت به که مادرت-

 کردم، یم دعا برات و زاده امام رفتم یم جمعه شب

 که کردم یم نذر صلوات داشتم، یبرم انعام ختم برات

 ...  بشه بتینص خورده پاک ریش هی زودتر

 به لبخند با بار نیا و دیکش یقیعم نفس یپور خاله

 و کرد اشاره اش یروسر یازجلو مانده رونیب یموها

 : گفت

 از قدر نیا...  دتر نکردم دیسف ابیآس تو من رو نایا-

 یم تو خاطر بفهمم نامزدت نگاه از که گرفتم عمر خدا

 نکهیا اول خواد یم زیچ تا دو شیزندگ یتو زن! خواد

 خدا. باشه زیعز براش نکهیا دوم و باشه اهل مردش

 ! جان ایدر یدار رو تا دو هر شکر رو

 یپور خاله و انداخت نییپا را سرش لبخند با ایدر

 : گفت



 !مادر یبش بخت دیسف که یاله-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هفت و ستیب و صدیس پست#

 یا لحظه که شود خارج اتاق از تا چرخاند را رهیدستگ

 سرش ایدر. زد صدا را ایدر و برگشت دوباره کوتاه

 : گفت و کرد نگاه یپور خاله به و کرد بلند را

 ! خاله جان-

 هم جامعه یتو تو مثل...  دتر ندارم رو تو سواد من-

 هی اما دمیند خونده درس و باسواد یآدما و نگشتم

 خواست اگه بابات بمونه ادتی من از رو یزیچ

 ! نکن یحرمت یب باهاش دتید اگه نتت،یبب

 تکان را دستش یپور خاله که کند باز دهان آمد ایدر

 : گرفت را شیجلو و داد

 داشته دوستش نگفتم! بشه تموم من حرف کن صبر-

 به نه...  نکن یحرمت یب بهش گفتم! ببخشش ای باش

 یها اشک ادی یوقت کارش، ادی یوقت که خودش خاطر



 جانم آقا ناخوش حال و امریب خدا جانم خانم و توران

 ...  فتمیم

 یقیعم نفس و خورد را حرفش ی ادامه یپور خاله

 : دیکش

 اون بذار...  کن معامله خدا با! دتر خدا خاطر به-

 ! باشه زده خجالت و نییپا سرش

 خارج اتاق از و نمانده ایدر العمل عکس منتظر گرید

 .بود بسته سرش پشت هم را در و شده

  

 کرد نگاه ساعتش به دوباه و کرد بلند را سرش ایدر

 ! داد یم نشان را پنج یحوال ییجا ها عقربه

 و نشست شیجا سر صاف و شد بلند تخت یرو از

 دراور سمت به. دیکش شانشیپر یموها به یدست کالفه

 ی جعبه و کرد باز را آن یباال کوچک یکشو و رفت

 سیسرو به و آورد رونیب را شده یکار منبت کوچک

 نگاه بود کرده خوش جا آن داخل که یا کننده رهیخ

 که یرنگ سبز یها سنگ و ها انیبرل به نگاهش. کرد

 اصل در هم جواهرات شناخت در ناوارد یاو یحت

 باز فکرش و بود کند شک توانست ینم ها آن بودن

 .زد یم پرسه شیپ شب چند شیپ



  

 خانه به را او نیمع که بود شب ده کینزد ساعت

 با داشت و کرده عوض را لباسش تازه ایدر. رساند

 که کرد یم زمزمه را یا ترانه لب ریز خوش یحال

 . شد بلند در زنگ یصدا

 : دیپرس و رفت فونیآ سمت به تعجب با

 ! بله؟-

 شاهرخ یآشنا صورت جواب یجا به بعد یا لحظه

 یجا به شاهرخ. کرد پر را فونشیآ کوچک ی صفحه

 وجود در نفر کی. بود ستادهیا منتظر و ساکت جواب

 شیجا سر را یگوش تا کرد یم بیترغ را او ایدر

 گوشش در را شیهندزفر و برود اتاقش به و بگذارد

 تا کند گوش را اش عالقه مورد یها آهنگ و بگذارد

 را شاهرخ آمدن دینو که را یزنگ یصدا یحت گرید

 !نشنود داد یم

 انگار لحظه همان و دیشن را شاهرخ گفتن ایدر یصدا

 بیترغ را او که دیچیپ گوشش در یپور خاله یصدا

 گفتن ایدر. نکند یحرمت یب پدرش به تا بود کرده

 که ایدر نیسنگ دست با شد زمان هم شاهرخ ی دوباره

 نفس. فشرد را کن باز در ی دکمه و آمد باال یسخت به



 در سمت به که طور همان و دیکش یا خسته و قیعم

 نیمع یها یشوخ ادی به احمقانه رفت یم خانه یورود

 موجودات و ییتنها و شب یکیتار از را او که افتاد

 : بود گفته خنده با آخر در و ترسانده ییماورا

 ! دم یم قول بهت! ها امنه من ی خونه-

 از که طور همان یدرآور حرص یخونسرد با ایدر

 : بود داده جواب شد یم ادهیپ نیماش

 از شتریب یلیخ تو با بودن تنها از حاضر حال در من-

 نیا و برق و رعد یصدا و ییتنها و یکیتار و شب

 ترسم یم یکرد یم فیتعر واسم تو که ییها افسانه

 ! لیوک جناب

 موقع بعد و بود شده لبخندش باعث نیمع بلند ی خنده

 : بود گفته نیمع یخداحافظ

 ! خانم ایدر من طلب بمونه یکی-

 و دیچیپ یم گوشش در شاهرخ نیسنگ یها قدم یصدا

 بود، شده سردش و کرده لرز اریاخت یب که ایدر

 یشوخ برخالف کرد فکر و دیکش آغوش در را خودش

. است امن شیبرا نیمع ی خانه که بود مطمئن شانیها

 یناگهان حضور با که خودش ی خانه از تر امن



 وارشید و در انگار و شده شهیهم از سردتر شاهرخ

 !  دادند یم فشار خود در را او

 تا شدند تر کینزد و کینزد شاهرخ نیسنگ یها قدم

 بلند یپرزها به و انداخته نییپا را سرش که ایدر یوقت

 چشم اش یورود در مقابل رنگ یا قهوه موکت

 براق و مردانه کفش جفت کی متوجه بود، دوخته

 . شد یمشک

 نگاه مقابلش پوش خوش مرد به و کرد بلند را سرش

 یها لیسب و پوشانده یاندک شیر ته را صورتش کرد؛

 .دادند یم نشانش تر جذبه با انگار پشتش پر

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و ستیب و صدیس پست#

 در یجلو از که طور همان و گفت سالم لب ریز ایدر

 شده تر الغر واقعا شاهرخ که کرد فکر رفت یم کنار

 ! کند؟ یم فکر طور نیا او ای



 ینیریش ی جعبه و آورد رونیب را شیها کفش شاهرخ

 گذاشته جعبه یرو که را یجور و جمع گل دسته و

 : گفت جان یب یلبخند با و گرفت ایدر سمت به بود

 . نداره قابلتو-

 و کرد نگاه پدرش یها چشم به کوتاه یا لحظه ایدر

 ی جعبه و کرد دراز دست لب ریز"  یممنون"  با بعد

 کانتر یرو را آن و گرفت را گل دسته و ینیریش

 و نشست مبل نیاول یرو تعارف یب شاهرخ. گذاشت

 : کرد زمزمه مردد ایدر

 . ارمیم یچا براتون االن-

 : گفت فورا شاهرخ که برود آشپزخانه سمت به خواست

 . نیبش ایب! خورم ینم یزیچ-

 یب و سست ییها قدم با و نکرد یمخالفت گرید ایدر

 نشست یمبل یرو و رفت کوچکش هال سمت به جان

 . کرد جمع شیزانوها نیب را شیها دست معذب و

 بعد و کرد تماشا را اش خانه وارید و در شاهرخ

 :گفت و کرد نگاه ایدر به دوباره

 ! یایب منتظرم که هست یساعت هی-

 : داد حیتوض اریاخت یب ایدر



 . بودم رونیب شام نیمع با-

 : گفت و دیکش جلو به مبل یرو را خودش یکم شاهرخ

 ! ؟یدار دوستش-

 رهیخ مقابلش مرد به و کرد بلند را سرش جیگ ایدر

 یبرا شهاب مادر که یوقت افتاد بنفشه ادی. شد

 به رو بنفشه. بود زده زنگ شان خانه به یخواستگار

 : بود گفته ایدر

 شهاب آقا نیا جان بنفشه گفت کرد صدام بابام! ایدر-

 هی چرا دونم ینم ایدر یوا! ؟یشناس یم قدر چه رو

 که دیفهم خودش انگار...  دمیکش خجالت قدر نیا دفعه

 نیا به"  گفت و دیبوس رو میشونیپ و شد بلند و دیخند

 یراحت نیا به رو خودش گل بابام که یگفت شهاب آقا

 ! " سپره؟ ینم یکس به

 بنفشه یها حرف به لبخند با شب آن که آمد ادشی ایدر

 افتاده سوزش به قلبش در یخال یا حفره و کرده گوش

 او به و نبود حقش که یتیمحروم از بود شده دلتنگ و

 ! بود شده لیتحم

 از و ندیبنش مقابلش شاهرخ که صحنه نیا حاال

 اندازه یب شیبرا بپرسد سوال نیمع به نسبت احساسش

 .بود بهیغر



 

 ینشون اون با نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و ستیب و صدیس پست#

 احساسش از و ندیبنش مقابلش شاهرخ که صحنه نیا

 بهیغر اندازه یب شیبرا بپرسد سوال نیمع به نسبت

 ! بود

 لبخند او یجا به شاهرخ و دیکش یحسرت پر و قیعم آه

 : داد را خودش جواب خودش و زد یتلخ

 یبرا رهید یلیخ که یبگ یخوا یم احتماال! دونم یم-

 ! پدرانه یها ینگران جور نیا و سوال نیا

 هیواگو خودش با انگار شاهرخ و نگفت یزیچ ایدر

 : کرد

 ...  هیخوب پسر نیمع-

 : داد ادامه ایدر به رهیخ و کرد بلند را سرش

 . شده بشینص تو مثل یدختر که شانسه خوش-

 و انداخت نییپا را سرش سکوت در هم باز ایدر

 : داد ادامه شاهرخ



 جشن یبرا داشتم دوست...  میدار پرواز چهارشنبه-

 و نبودن سال همه نیا جبران به اما باشم تیعروس

 جلو کم هی رو پروازمون نکهیا کردم فکر یکوتاه

 ...  کاره نیکوچکتر بندازم

 شاهرخ بار، نیا و کرد بلند را سرش اریاخت یب ایدر

 یرو نشسته عرق زیر یها دانه که طور همان که بود

 : گفت کرد یم پاک را اش یشانیپ

 فکر...  یباش خوشحال تیعروس شب داشتم دوست-

 ییدا عنوان به و باشم که نهیا از بهتر نبودنم کردم

 . بشم یمعرف داماد

 : داد ادامه و دیکش پشتش پر لیسب به یدست شاهرخ

 بود سخت...  کردم فکر خودم به دمیشا! دونم ینم-

 زهیعز یلیخ برام و منه ی زاده خواهر نیمع...  برام

 اونم باد مبارک گفتن و چشماش یتو کردن نگاه اما

 ندارم حق یحت من و دستشه یتو من دختر دست یوقت

 هی شه یم! سخته برام باش من دختر مراقب بگم بهش

 ! ؟یاریب برام آب وانیل

 یدست با. رفت آشپزخانه به و دیپر جا از فورا ایدر

 را خچالی در آورد، رونیب نتیکاب از را وانیل لرزان



 داخل را آب یوقت و برداشت را آب پارچ و کرد باز

 . شد سیخ هم بلوزش نیآست و دستش ختیر یم وانیل

 حفظ را خودش آرامش کرد یسع و دیکش قیعم نفس

 کرد فکر رفت شاهرخ سمت به آب وانیل با یوقت. کند

 رید اما گذاشت یم یدست شیپ داخل را وانیل دیبا که

 ! بود شده

. خورد نفس کی را آب تمام و گرفت را وانیل شاهرخ

 زیم یرو را وانیل شاهرخ و نشست مبل یرو ایدر

 بعد و دیکش صورتش و سر به یدست و گذاشت مقابلش

 آن متوجه تازه ایدر و بود همراهش که یچرم فیک در

 را یا شده یکار منبت ی جعبه و کرد باز را بود شده

 با و گرفت ایدر سمت به را آن آورد رونیب آن از

 : گفت خسته ییصدا

 دونستم یم رو نیا از شتریب...  ازدواجته ی هیهد-

 نویا اما یکن ینم قبول ازم و یش یم ناراحت دوباره

 ...  کن قبول

 : داد ادامه و کرد ورم شیصدا

 خان میکر یها یفروش طال کل...  دمیخر برات خودم-

 . یباش داشته دوستش دوارمیام...  گذاشتم پا ریز رو



 یرو را آن. ردیبگ را جعبه ایدر تا نماند منتظر گرید

 فشیک و شد بلند مبل یرو از هم خودش و گذاشت زیم

 : گفت و برداشت هم را

 ! ریخ به شب-

 از و آمد خودش به تازه ایدر رفت که در سمت به

 و کرد دایپ را شیصدا یسخت به و شد بلند مبل یرو

 : گفت

 ! ممنونم تون هیهد بابت-

 دلخوش ینگاه با بار نیا و ستادیا شیجا سر شاهرخ

 : گفت فورا داده نشان یواکنش باالخره ایدر نکهیا از

 ! یدار دوستش نیبب کن باز-

 برق کرد؛ باز را جعبه در نیسنگ ینفس با ایدر

 کرد بلند که را سرش. زد را چشمش جواهرات

 چشم برق. کرد یتالق پدرش براق یها چشم با نگاهش

 تشکر به زبان ایدر تا شد باعث که بود شاهرخ یها

 : کند باز کردن

 ! قشنگه یلیخ...  ممنونم-

"  نیدیکش زحمت"  گفت یوقت و داد فرو را شیگلو آب

 با شان رابطه و بنفشه و بهار یادآوری از قلبش دوباره



 یم زانیآو نیحس عمو گردن از د؛یکش ریت پدرشان

 !کردند یم باران بوسه را پدرشان صورت و شدند

 

 ینشون اون با نشون#

 یمرند مرجان#

 یس و صدیس پست#

 با بنفشه و بهار ی رابطه ی سهیمقا عذاب در هنوز

 یبرا که بود ور غوطه شاهرخ با خودش و پدرشان

. شد کشینزد شاهرخ کرد احساس کوتاه یا لحظه

 و قیعم را اش یشانیپ و گذاشت سرش پشت را دستش

 و داشت جهیسرگ ایدر کرد که شیرها. دیبوس یطوالن

 شاهرخ که دیشن آخر ی لحظه. زد یم ناموزون قلبش

 "  جان ایدر یبش خوشبخت"  گفت

 شدن بسته یصدا که آمد خودش به ایدر یوقت بعد و

 یم شیپاها و کرده عرق صورتش. دیشن را خانه در

 بوده خواب زیچ همه که کرد فکر لحظه کی دیلرز

 سیسرو و دستش داخل یکار منبت ی جعبه اما است

 یداریب بر یدییتا شاهرخ ی هیهد یبها گران جواهر

 ! بود اش



 

 به ینگاه هم باز و بست را جعبه در و دیکش یقیعم آه

 اتاقش از کالفه! بود قهیدق یس و پنج انداخت ساعت

 سر آپش واتس به و برداشت را لشیموبا و شد خارج

 شیبرا را لباس عکس چند داشت؛ امیپ بنفشه از. زد

 ! بود دهیپرس را نظرش و بود فرستاده

 کاناپه یرو و گذاشت یکنار را لشیموبا حوصله یب

 ژاله صبح تماس ادی و بست را شیها چشم. دیکش دراز

 : بود دهیپرس اطیاحت با یپرس احوال از بعد. افتاد

 ! ؟یاینم ظهر از بعد تو! جون ایدر-

 بعد و دهیکش یقیعم آه بود دهید که را ایدر سکوت

 هم او بود شده بلند مهال گفتن"  مامان"  یصدا یوقت

 موقع اما. بود کرده عوض را موضوع انهیناش

 :بود گفته هم باز یخداحافظ

 ! زمیعز ایب یتونست اگه...  اما کنم تتیاذ خوام ینم-

 نشست کاناپه یرو کالفه و کرد باز را شیها چشم

 یمیتصم با بودند شده کینزد شش به ها عقربه

 در و رفت اتاقش سمت به و شد بلند شیجا از یناگهان

 به اول بوق. گرفت هم را نیمع ی شماره حال همان

 : دیشن را نیمع ی مردانه یصدا دهینرس دوم



 !ا؟یدر جونم-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و یس و صدیس پست#

 ! ا؟یدر جونم-

 : گفت جوابش در نیمع و کرد سالم ایدر

 ! ؟یخوب! دلم زیعز سالم-

 : گفت قرار یب و هول ایدر

 ! ؟ییکجا! یمرس خوبم-

 نایمامان به دیکش طول کارم...  فرودگاه رم یم دارم-

 ! مگه؟ طور چه! برن خودشون گفتم

 به او از سهمش و بود برادرش که افتاد یپسر ادی ایدر

 سرد یشب در منتظره، ریغ و یناگهان یدارید قدر

 شیها پلک پشت شاهرخ ریتصو. بود شده خالصه

 با و زده بوسه اش یشانیپ بر یوقت بود گرفته جان

! بود کرده یخوشبخت یآرزو شیبرا رگه دو ییصدا



 یم دلش کرد فکر و راند عقب به را شاهرخ ریتصو

 . ندیبب گرید بار کی را رهام الاقل خواهد

 سکوت حد از شیب دیفهم دیشن که را نیمع یصدا

 . است کرده نگران را مهربانش و همراه مرد و کرده

 ! خوب؟ دختر یخوب! ایدر-

 : داد را جوابش لرزان ییصدا با ایدر

 ! نیمع امیم منم-

 یا لحظه از بعد داشت شیناباور از نشان نیمع مکث

 : دیپرس سکوت

 ! ؟یمطمئن-

 هم با که بمون منتظرم فقط تو...  رمیگ یم آژانس-

 . میبر

 : کرد قطع را حرفش تیجد با نیمع

 . برسم من تا کن عوض لباستو...  دنبالت امیم-

 : کرد مخالفت ایدر

 ! شه یم رید-

 . امیب من تا شو حاضر زود! ستین رید-



 به ایدر و شد قطع ارتباطشان و کردند یخداحافظ

 . رفت کمد سمت

 نظر به بایز که بود مهم شیبرا اما داشت اضطراب

 شیآرا و دیپوش کرم یمانتو با را نشیج شلوار برسد؛

 و نشاند اش دهیپر رنگ صورت یرو هم را یکمرنگ

 ی شهیش. انداخت شیموها یرو هم را شالش آخر در

. شد بلند هم تلفنش زنگ یصدا برداشت که را عطرش

 : گفت نیمع

 ! باش کوچه سر گهید ربع هی تا جان ایدر-

 که یربع کی از زودتر بعد، و کرده موافقت ایدر

 منتظر کوچه سر و شد خارج خانه از بود گفته نیمع

 بود هفت عدد و ساعت یها عقربه به نگاهش. ستادیا

 را در عیسر ایدر. ستادیا شیپا مقابل نیمع یمزدا که

 را شیپا فورا نیمع گفت که سالم شد سوار و کرد باز

 . کرد حرکت و گذاشت گاز یرو

 که چرخاند یم هم در را شیها انگشت مضطرب ایدر

 را او و کرد حلقه اش شانه دور را آزادش دست نیمع

 اش مردانه قدرت مغلوب ایدر. دیکش خودش سمت به

 خودش یبازو به را سرش نیمع شد؛ لیمتما سمتش به

 : گفت حال همان در و داد هیتک



 ! ؟یمضطرب قدر نیا چرا! من زیعز باش آروم-

 . نگفت یزیچ و دیبرچ لب سکوت در ایدر

 ! ایدر-

 یرو اجازه یب شیها اشک و شد آب اراده یب بغضش

 و گرفت را دستش نیمع. خوردند سر شیها گونه

 : گفت و گذاشت اش نهیس چپ سمت یرو

 کنم یم یمصرف یب احساس! زنه یم یجور چه نیبب-

 هیگر خدا رو تو...  یزیر یم اشک یجور نیا یوقت

 ! نکن

 ییصدا با و برداشت اش شانه یرو از را سرش ایدر

 : کرد زمزمه لرزان

 ! دیببخش-

 : کرد نگاهش اخم با نیمع

 ! آخه؟ یکن یم یعذرخواه چرا! ببخشم؟ رو یچ-

 اطیاحت با نیمع و نگفت یزیچ و داد تکان سر ایدر

 :دیپرس

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 دو و یس و صدیس پست#

 تو اومدن به یاجبار چیه! ا؟یدر میبرگرد یخوا یم-

 . ستین

 و دیکش یقیعم نفس و کرد پاک را شیها اشک ایدر

 : داد جواب

 . امیب خوام یم! نه-

 باز را داشبورد در بعد لحظه چند نگفت یزیچ نیمع

 به را آن و آورد رونیب را یکرزیاسن شکالت و کرد

 : گفت لبخند با و گرفت ایدر سمت

 .بخور نویا! دهیپر رنگت-

 همان و کرد تشکر لب ریز و زد یکمرنگ لبخند ایدر

 : دیپرس کرد یم باز را شکالت دور کاور که طور

 ینم یشکالت تلخ، شکالت جز به وقت چیه که تو-

 ! یخورد

 کردن عوض یبرا لبخند با و برگشت سمتش به نیمع

 : کرد طنتیش شیهوا و حال

 ییخدا بنده هی روز، هی دیشا گفتم اما...  نه که من-

 . داشت دوست شکالتم قضا از و شد نیماش سوار



 بلند اش خنده یصدا دید که را ایدر هم در یها اخم

 : گفت حرص با ایدر و شد

 سوار بخواد که کنه یم جا یب یلیخ خدا ی بنده اون-

 ! بشه تو نیماش

 که را یشکالت بعد و داد تکان سر خنده با نیمع

 و برداشت خودش بود مانده ایدر دست در فیبالتکل

 : گفت متیمال با و گرفت ایدر دهان سمت به را آن

 . بودم گرفته تو یبرا-

 نیمع و زد گاز شکالت به و کرد باز را دهانش ایدر

 . گذاشت خودش دهان در را آن ی مانده یباق

 ن،یمع. بودند ینیخم امام فرودگاه در بعد یساعت

 تلفن جواب حال همان در و کرد پارک را نشیماش

 : داد حیتوض مختصر و داد را مادرش

 . چشم...  باشه! مامان امیم دارم-

 : گفت و انداخت ایدر ی دهیپر یرو و رنگ به ینگاه

 .داره ریتاخ ساعت مین پروازشون-
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 یمرند مرجان#

 سه و یس و صدیس پست#

 : دیپرس دوباره نیمع و نگفت یزیچ ایدر

 یبر ای! ؟یبمون نیماش یتو یخوا یم! ا؟یدر یایم-

 ! برگردم؟ من تا یبد سفارش قهوه هی و شاپ یکاف

 نیماش از که طور همان و کرد باز را کمربندش ایدر

 : داد جواب آهسته شد یم ادهیپ

 ! میبر-

 به شتاب با خودش یوقت و گرفت را دستش نیمع

 به شد مجبور هم ایدر کرد حرکت پرواز سالن سمت

 . دهد حرکت جانش یب و سست یپاها

 پا به شور سرش در و کرد یم حرکت نیمع دنبال به

 و مانتو با دید یم را خودش انگار لحظه کی بود؛ شده

 یپشت کوله و دیسف ی مقنعه و مدرسه یا سرمه شلوار

 عمو. بود انداخته شیها شانه یرو که یرنگ یصورت

 یم بنفشه و او دنبال شیپژو با که دید یم را نیحس

 یم چشم مدرسه مقابل که دید یم را خودش...  آمد

 که ندیبب را معرفتش یب پدر یا گوشه دیشا تا گرداند

 مادرش یصدا لحظه کی! آمده دنبالش و شده دلتنگش



 شاهرخ از ایدر یوقت که کرد یم پا به غوغا سرش در

 بود داده جواب سرد ییصدا با و کرده اخم بود دهیپرس

 یبعض از هم ها مرده معرفت که...  مرده کن انگار" 

 ! " شترهیب ها زنده

 با که یمردم ی چهره و شد یم دهیکش نیمع دنبال به

 دیشا یدور قدر به و رفته فرو هم آغوش در یدلتنگ

 یم نگاهش مقابل گرفتند یم نفس هم از ساله چند

 به چموش، یاسب مثل هم باز خودش ذهن و دیرقص

 یبرا را او که لیاسماع حاج به. تاخت یم گذشته

 همراه به بغض و اشک با او و بود گرفته لقمه پسرش

 یروزها تمام دوباره و بود شده تهران یراه بنفشه

 باشند گذاشته تند دور یرو که یلمیف مثل تهرانش

 آن بار نکبت دفتر از. گرفت جان شیها چشم مقابل

 یها سازه دست ساختن یبرا تالشش تا گرفته مرد

 ! یآباد رستم دفتر در کار بعد و رنگارنگش و زیر

 و مارستانیب در یکارورز یطوالن یها ساعت از

 یمارستانیب به خودش موقع به رساندن یبرا اش عجله

 با ییارویرو ی دلشوره از! بود کارش طیمح نیاول که

 کار خاطر به که ینفس به اعتماد و نیمع ی خانواده

 ! بود رفته باد بر شاهرخ



 ینگران با نیمع. ستادیا شیجا سر و گرفت نفسش

 : دیپرس و کرد نگاهش

 ! ؟یخوب-

 از تا گذاشت قلبش یرو را دستش کوتاه یا لحظه ایدر

 تا. دیکش یقیعم نفس. بکاهد وارش وانهید یها تپش

 و جوان مرد همان فقط شاهرخ از رشیتصو ها سال

 ی رفته رو و رنگ عکس آن در که بود یجذاب

 که بار هر اما، حاال. بود نشسته مادرش کنار یعروس

 یب که افتاد یم یمرد ادی به کرد یم فکر شاهرخ به

 ایدر در زانو تا غروب یهوا و سرد آب و باد به توجه

 ای! بود گرفته شیها دست نیب را سرش و رفته فرو

 و زد یم برق شیها چشم که دید یم را یمرد

 یم یخوشبخت یآرزو شیبرا و داشت ورم شیصدا

 ! کرد

 قدم خاطر به که شالش به یدست زد، شیصدا که نیمع

 بعد و دیکش بود شده نامرتب سرعتشان پر و تند یها

 : گفت

 ! میبر-



 شاهرخ ی خانواده که دیرس یتیجمع به باالخره بعد و

 در فرزندانشان ی بدرقه یبرا و بودند همسرش و

 . بودند شده جمع ینیخم امام فرودگاه

 باال خداحافظ عالمت به را دستش رهام که دید ایدر

 چشم نم یکاغذ دستمال با بود کنارش که یزن و آورد

 یزیچ ژاله گوش ریز شاهرخ و گرفت را شیها

 . کرد زمزمه

 کرد، بلند را سرش شاهرخ که یا لحظه در درست

 دیشن را مهال یصدا بعد و خورد گره درهم نگاهشان

 : گفت بلند که

 رید جون ایدر دنبال یرفت چون ینگفت چرا نیمع-

 و یکرد تصادف نکرده ییخدا میکرد فکر همش! شده

 ! یگ ینم ما به

 تپش یصدا که تند قدر آن! دیکوب یم تند ایدر قلب

 . بود شده کننده کر وارش، وانهید یها

 دستش برداشت، قدم سمتش به اقیاشت با که دید را ژاله

 سمت به را او و رفت اش صدقه قربان و گرفت را

 و باال بلند زن. برد بود ستادهیا شاهرخ کنار که یزن

 سرش یرو که یریحر و نازک شال و بود جذاب

 اش یا نسکافه یموها پوشاندن در یلیخ بود انداخته



 بود بایز و دهیکش رنگش یعسل یها چشم. نبود موثر

 یزن یبرا اش ماهرانه اما میمال شیآرا با صورتش و

 که دیشن. بود بایز و جذاب حد از شیب او سال و سن به

 : گفت ژاله

 ! ؟یدید رو من عروسک دایش-

 ادی به ایدر و بود مانده مات صورتش یرو زن نگاه

 یموها و دیسف پوست ادی به! بود افتاده مادرش

 بدون مادرش...  رنگش یشیم یها چشم و ییخرما

 . نداشت کم دایش از ییبایز از یزیچ هم لعاب و رنگ

 چشم در رهیخ ایدر شد، دراز طرفش به دایش دست

 دست در و کرد بلند را فشیظر دست درشتش یها

 : گفت محکم و گذاشت دایش

 ! خوشبختم-

 خارج دایش لرزان یها لب انیم از که"  ینیچن هم" 

 بود مطمئن ایدر که بود جان کم و متزلزل قدر آن شد

 رهام مادر و پدرش همسر و ستادهیا مقابلش که یزن

 شناخت شاهرخ اول همسر از عکس کی قدر به است،

 به قرارش یب یها مردمک و لرزان یها لب و دارد

 . است شناخت همان خاطر



 و کرد رها عیسر را اش زده خی و لرزان دست ایدر

 مردانه که دیرس ینوجوان پسر به و چرخاند را نگاهش

 . داد یم دست نیمع با

 دهیپوش دیسف جذب شرت یت با روشن یآب نیج شلوار

 مهارت با دیرس یم گردنش یرو تا که را شیموها و

 .بود کرده مهار ژل با
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 پوست به ولع با و داد فرو را شیگلو آب ایدر

 دلش. شد رهیخ پرپشتش یابروها و یمشک و گندمگون

 در را پسر و برود جلو توانست یم خواست یم

 با را شیموها و ببوسد را صورتش رد،یبگ آغوش

 . اوردیدرب را شیصدا و زدیبر هم به خواهرانه یعشق

 سمتش به ناگهان رهام تا شد باعث نگاهش ینیسنگ

 پلک داد، فرو یسخت به را شیگلو آب ایدر. برگردد

 آورده هجوم شیها چشم به که ییها اشک تا زد ینم



 نیمع بعد و زد یخجول لبخند رهام. کند مهار را بودند

 : گفت و دیکوب اش شانه به بار چند

 ! همراهت به خدا برو-

 هشت و چهل و صدیس پرواز مسافران فرودگاه جریپ

 . کرد یم حرکت به دعوت را ونکوور

 بعد و فشرد را دستش اول. آمد نیمع سمت به شاهرخ،

 . دیبوس را صورتش و فشرد خودش آغوش در را او

 به را خودش آمد رونیب که شاهرخ آغوش از نیمع

. گذاشت کمرش پشت را دستش و کرد کینزد ایدر

 مهال یاهویه و هیبق یصدا و سر پر یخداحافظ انیم

 را یجمع دسته یها عکس نیآخر گرفتن به اصرار که

 ! بود شده رهیخ ایدر به براق ینگاه با شاهرخ داشت،

 ی دهیپر رنگ صورت از را اش زده حسرت نگاه

 : گفت و برداشت ایدر

 . بودم تونیعروس یتو داشتم دوست یلیخ--

 نیمع دست شد، کینزد دو آن به و برداشت گام کی

 متوجه انگار بود، نشسته ایدر کمر پشت محکم حاال

 ! بود ناخوشش حال و لرزان یپاها



 یرو را دستش کی و کرد باز را شیها دست شاهرخ

 ایدر ی شانه یرو را گرشید دست و نیمع یبازو

 : گفت و گذاشت

 . دیباش خوشبخت-

 سر با شد زمان هم شاهرخ یها دست آمدن نییپا

 ! شیها چشم ی گوشه از یبزرگ ی قطره خوردن

 از قبل آخر ی لحظه و انداخت نییپا را سرش شاهرخ

 کرد، یم نگاهشان رهیخ رهیخ که دایش سمت به نکهیا

 : گفت و کرد نگاه ایدر یها چشم در برود

 ! یاومد که ممنونم-

 انداخت نییپا را سرش نماند، ایدر واکنش منتظر گرید

 . برداشت عقب به گام کی و

 دید گشت، روهام دنبال به و برداشت را نگاهش ایدر

 یبرا و انداخت باال اش شانه یرو را اش کوله که

 مادرش و پدر دنبال به و داد تکان دست بار نیاخر

 هیر از را هوا قیعم یبازدم با ایدر. کرد حرکت

 گرفته حسرت و آه یبو نفسش فرستاد، رونیب شیها

 !بود



 نیاول نیمع شد، تمام ها یخداحافظ یوقت بعد، یکم

 نداشتند رفتن قصد انگار که یجمع به رو که بود ینفر

 : گفت

 !میرفت گهید ما اجازه با-
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 . میرفت گهید ما اجازه با- 

 : گفت و کرد پاک را شیها اشک فورا ژاله

 ! سالمت به دیبر-

 و دیبوس را صورتش و آمد ایدر سمت به عجله با و

 : گفت

 ! دلم زیعز یدیکش زحمت-

 بودند نیماش داخل بعد یکم. زد یکمرنگ لبخند ایدر

 یرانندگ حوصله با و آرام حاال آمدنشان برخالف نیمع

 دست و داده هیتک شهیش به را سرش ایدر. کرد یم



 شب اهیس آسمان به و کرده قفل شیپاها نیب را شیها

 . بود شده رهیخ

 که یکالم یب و آرام یقیموس را، نشانیب ساکت یفضا

 شیپ ایدر فکر و بود کرده پر شد یم پخش ضبط از

 یمهر یب توانست ینم کرد یم چه هر که بود ییدایش

 ! ندازدیب او دوش به تنها را پدرش

 که یپدر دیفهم یم اگر نکهیا و کرد یم فکر رهام به

 ترک شود یم حاضر یحت او یبرا کردن یپدر یبرا

 و آب از دورتر ییجا در پسرش دیشا تا کند وطن

 یحت او که یدختر یبرا باشد، تر موفق خودش خاک

 ایآ گذاشته کم قدر چه بوده خبر یب هم حضورش از

 ! کند؟ یم نگاهش افتخار با طور آن هم باز

 پشت بست، که را شیها چشم! دیکش یم ریت سرش

 ییصدا و شرمنده ینگاه با که بود شاهرخ شیها پلک

 ! " یاومد که یمرس"  گفت یم خسته

 سمتش به و کرد باز را شیها چشم نیمع یصدا با

 چشم ی گوشه از نیمع. کرد نگاهش منتظر و برگشت

 : دیپرس و کرد نگاهش

 ! ؟یخوب-



 یب و دیکش یقیعم نفس نشست، صاف شیجا سر ایدر

 : گفت تعارف

 ! ام خسته-

 از و بزند حرف خودش ایدر تا ماند ساکت نیمع

 چون نشد یطوالن ادیز انتظارش. دیبگو شیها یخستگ

 : آمد حرف به ایدر بعد، یا لحظه

 آدما یزندگ یرو از رو ها قصه گن یم ها یبعض-

 من یزندگ دمیشا ای...  اشتباهه نظرم به اما سازن یم

 !ستین ها قصه از کدوم چیه هیشب

 که یلرز از نیمع دست و برداشت ترک ایدر یصدا

 . شد تر محکم فرمان دور بود نشسته ایدر یصدا به

 فشار از که یرگ و نیمع دست به حواسش اما ایدر

 دیرس یم نظر به تر برجسته فرمان دور به دستش

 : نبود

 وجود با رو بزرگش پدر نیپر! ادته؟ی رو خانمان با-

 . دیبخش بود کرده مادرش و پدر به که یمهر یب

 : داد ادامه و دیکش یا تکه تکه و قیعم آه

 بود شده مونیپش نیپر بزرگ پدر قصه، یتو چند هر-

 من اگه...  من یبابا اما...  بود پسرش دنبال خودش و



 ینم من دنبال وقت چیه میبود دهینرس هم به تو و

 !گشت

 : گفت و دیچک ایدر چشم ی گوشه از یاشک قطره

 دنشیبخش یبرا هم لحظه هی یحت بود اومده دنبالم اگه-

 ...  لحظه هی یحت! نیمع کردم ینم صبر

 ایدر و شد ریسراز اش گونه یرو هم گرید یا قطره

 : گفت و فشرد شیها چشم به را یکاغذ دستمال

 و نبود که یپدر حسرت...  داشتم حسرت هی قبال-

 رو رهام یوقت از اما حاال کنه یپدر برام نخواست

...  شده اضافه یقبل حسرت به هم تازه حسرت هی دمید

 ! محرومم وجودش از که یبرادر حسرت

 یجلو تا داد فشار شیها چشم به محکم را دستمال

 انگار حال همان در و ردیبگ را یبعد قطرات زشیر

 : کرد هیواگو خودش یبرا شتریب

 خواست یم دلم یلیخ...  کنم بغلش خواست یم دلم-

 !کنم بغلش

 دراز دست بعد و دیکش ییصدا پر و قیعم نفس نیمع

 و فشرد خودش دست در را ایدر سرد دست و کرد

 : گفت



 یجلو و برگردونم عقب به رو زمان تونم یم نه من-

 میتصم یوقت نه و رمیبگ رو شاهرخ ییدا عیفج اشتباه

 تونم یم بود بابات با نسبتت از هیبق یخبر یب خودت

 . بکنم یکار رهام به راجع

 را دستش که طور همان نیمع و دیکش یقیعم آه ایدر

 نرم را شیها انگشت گذاشت یم خودش یپا یرو

 : گفت و فشرد

 !بدم یقول هی بهت تونم یم جاش به اما-

 بلند را سرش بود، نییپا سرش لحظه آن تا که ایدر

 کوتاه یا لحظه نیمع. شد رهیخ نیمع رخ مین به و کرد

 که یحال در بعد و کرد نگاه ایدر براق یها چشم به

 :داد ادامه بود رهیخ اتوبان به دوباره
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 کشم یم نفس یوقت تا بعد به نیا از دم یم قول بهت-

 قول بهت...  نذارم دلت به یا غصه و حسرت چیه

 از و یشد خسته وقت هر گرفت، دلت وقت هر دم یم



 یدلتنگ...  باشه تو مال هام شونه یآورد کم جا هر

 گفتم بهت روز هی ادتهی! ایدر خرم یم جون به هاتو

 ! کن؟ حساب روم خوب دوست هی مثل

 ریز که دستش به و داد تکان سر و زد لبخند ایدر

 زمزمه و شد رهیخ بود شده پنهان نیمع بزرگ دست

 : کرد

 ! ادمهی-

 عوض در باش من عشق تو! ایدر مونم یم دوستت-

ت همه همسرت، دوستت، من  ! زدلمیعز شم یم َکس 

 نیمع گرم دست یرو و کرد بلند را آزادش دست ایدر

 : گفت آرام و گذاشت

 ! نیمع مهربونه یلیخ خدا-

 آمد یم نیتر جذاب نظرش به که یا مردانه رخ مین به

 : داد ادامه و شد رهیخ

 در که بود حسرتام و من به حواسش که مهربونه-

 . گذاشت کنارم رو تو شون همه عوض

 عقب آرام را شیها دست خواست و دیکش یقیعم نفس

 را سرش ایدر. گرفت محکم را دستش نیمع که بکشد



 یتازگ هم خودش یبرا که یحال با نیمع و کرد بلند

 : کرد زمزمه داشت

 ! ا؟یدر مونده قدر چه یلعنت ماه دو نیا از-

 لبش ن،یمع قرار یب یصدا و نگاه از زده خجالت ایدر

 را خودش ینرم به خواست هم باز و دیگز دندان به را

 گرفت تر محکم را دستش هم باز نیمع که بکشد عقب

 . نداد ینینش عقب ی اجازه و

 :گفت نرم و شرمزده ایدر

 ! نیمع-

 یصدا دستت، یگرما عطرت، یبو! ایدر بمون-

 ازت بذار...  کنه یم آرومم که هیزیچ تنها نفسات،

 ! خوب دختر رمیبگ آرامش

 را ها آهنگ یکم و برد ضبط سمت به را دستش بعد

 نیماش در یشیقم یصدا یوقت تا کرد نییپا و باال

 .دیچیپ

 با ایدر و گرفت یباز به را شیها انگشت ارام نیمع

 سمت به یکم را خودش بار نیا ارام، و قیعم ینفس

 دل و داد هیتک شیبازو به را سرش. کرد لیمتما نیمع



 یا گوشه از احساس با که یا خواننده یصدا به داد

 .خواند یم معشوق یموها بافتن یبرا یخلوت و دنج
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  چهار و ستیب فصل

 سوء خانه صاحب بتیغ از که کنجکاو یمهمان مثل

 ناهار زیم و ها پرده و مبلمان به کند، یم استفاده

 با روزها خودش که انگار نه انگار. شد رهیخ یخور

 یبرا و بود گشته لیوسا تک تک دنبال به بنفشه

 . بود داده خرج به وسواس یکل شان تکه هر انتخاب

 به ازین و است مبله اش خانه که داشت اصرار نیمع

 نیمع و نرفته بار ریز اما ایدر ندارد، دیجد ی لهیوس

 دیجد و نو لیوسا دیخر به را ایدر اصرار یوقت هم

 یدختر به تا بود سپرده مادرش به را لشیوسا بود دهید

 در یناتوان خاطر به گفت یم و شناخت یم ژاله که

 ی خانه در کرده عقد که است سال دو هیزیجه هیته

 . بدهد مانده پدرش



 رنگش یا روزهیف یراحت یها مبل از را نگاهش ایدر

 یهارمون رنگش کرم ی پرده یآب یها والون با که

 لیطو ی دنباله بعد و برداشت بود کرده دایپ یجالب

 قدم خواب اتاق سمت به و کرد جمع را لباسش

 . برداشت

 خواب سیسرو به و کرد باز کامل را اتاق باز مهین در

 زیر یها گل از پر یدیسف یتخت رو با که رنگش کرم

 را سرش. کرد نگاه بود شده دهیپوش ییطال و یصورت

 را تخت پشت وارید که یوارید کاغذ به و کرد بلند

 بود یصورت یرنگ آب یها گل از پر و بود پوشانده

 هنوز خانه که کرد حس و دیکش یقیعم نفس. شد رهیخ

 ! دهد یم رنگ یبو هم

 یکم را دیسف ریحر ی پرده و رفت پنجره سمت به

 خنک مینس گذاشت، باز را پنجره یال بعد و زد کنار

 .گرفت یباز به را پرده شب، مهین

 رهیخ نهیآ در خودش ریتصو به و برگشت عقب به 

 . نبود دکلته ها عروس لباس اکثر برخالف لباسش شد؛

 آدرس بعد و گشته ها مزون نیب وسواس با ژاله

 ورود، یابتدا همان ایدر. بود داده ایدر به را نشیبهتر

 به اش یقیقا ی قهی که یدار پف و دیسف لباس چشمش



 و بود گرفته را شد یم ختم دانتل و بلند یها نیآست

 نکرده صرف یوقت ها لباس ی هیبق دنید یبرا گرید

 ایدر اصرار با که مهال و نیمع به را همان. بود

 یمعطل بدون دو هر و داده نشان بود شده همراهشان

 . بودند کرده دییتا را لباس ییبایز

 رفته آن لیتحو یبرا نیمع با بود شده آماده که لباس

 کمکش سال و سن کم یدختر پرو اتاق داخل. بودند

 با بست که را بند نیآخر. بپوشد را لباسش تا کرد

 : گفت عجله

 ! بزنم صدا رو داماد آقا برم-

 شتاب با و برداشت نهیآ از را نگاهش فورا ایدر

 : بود گفته و دهیخند دخترک. کرد مخالفت

 ! نتتیبب دفعه هی یعروس روز یخوا یم حتما-

 خروج یجلو که بود شده راحت الشیخ که ایدر

 سر و دیکش یقیعم نفس گرفته را دخترک یناگهان

 و عقد روز که بود نداده حیتوض گرید و بود داده تکان

 همراهش موجه مرد و است روز کی در اش یعروس

 هنوز خدا حکم به اما است نیتر محرم دلش به چند هر

 لباس آن با را دنشید ی اجازه و است نامحرم شیبرا

 . ندارد زیانگ بر وسوسه و دیسف و باز



 تیال و ماهرانه شیآرا با که نهیآ درون یبایز دختر به

 دستش و زد لبخند بود شده شهیهم از باتریز شگریآرا

 تنها که دشیسف ی ساده ی حلقه به و کرد بلند را

 ادی و شد رهیخ بود براق و کوچک ینینگ نتشیز

 و زده ورق را آن عجله با یپور خاله که افتاد یقرآن

 ایدر یپا یرو را آن بود دهیرس نور ی سوره به یوقت

 که بنفشه و افتاد عاقد یعرب جمالت ادی. بود گذاشته

 آمد ادشی. بود فرستاده گالب و گل یپ را او بار سه

 مادرش ادی به را او یپور خاله سیخ یها چشم که

 نیمع پدر ف،یشر یآقا مهربان نگاه و بود انداخته

 ژاله. بود دهیکش رخش به شتریب را شاهرخ یخال یجا

 در یلفظ ریز عنوان به را ینیسنگ جواهر انگشتر

 بود دهیپرس دوباره عاقد یوقت بعد و بود کرده انگشتش

 ییصدا با و داده فرو را شیگلو آب ایدر! " لم؟یوک" 

 برداشته ترک مادرش و پدر یخال یجا یادآوری از که

 .بود گفته بله بود
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 یا لحظه و بود دهیچیپ گوشش در زدن دست یصدا

 به دنیبخش تیرسم یبرا هم نیمع از عاقد یوقت بعد

 و محکم نیمع بود گرفته وکالت شان ییزناشو مانیپ

 سوت و هلهله یصدا. بود گفته بله مکث بدون و قاطع

 درست بعد و بود شده بلند باد مبارک آهنگ و دست و

 جیتزو قبلت خواندن به شروع عاقد که یا لحظه در

 .  بود شده آرام ایدن انگار بود کرده شیها موکل یبرا

 حلقه نیمع که یا لحظه یادآوری با و دیکش یقیعم نفس

 هم بعد و را دستش پشت اول و کرد انگشتش به

 .  زد لبخند اریاخت یب دیبوس را اش یشانیپ

 نیمع آمد و رفت کرد فکر و انداخت ساعت به ینگاه

 آن ر،یدزدگ یصدا شدن بلند خاطر به که نگیپارک به

 و نیمع ی خانواده که یا لحظه نیاول در درست هم

 رفته و کرده یخداحافظ محسن عمو و یپور خاله

 شیب بود، داده رخ بودند گذاشته تنها را دو آن و بودند

 . است شده یطوالن حد از

 کند حرکت بود شده بسته که اتاق در سمت به خواست

 قلبش یرو را دستش اریاخت یب ایدر. شد باز در که

 : گفت نازآلود و گذاشت

 ! دمیترس-



 :  دیپرس لبخند با و شد وارد نیمع

 ! دارم؟ ترس من مگه-

 : داد جواب لبخند با ایدر

 !؟یکرد رید قدر چه...  یاومد دفعه هی آخه...  نه-

 که رو شده یکار گل نیماش و اومد رونیب از هیهمسا-

 . گفت یم کیتبر بهم داشت دید

 ! ه؟یهمسا کدوم-

 لبخند همان با و شد تر کینزد او به قدم کی نیمع

 جواب بود کرده خوش جا صورتش یرو که یجذاب

 : داد

 ...  ینییپا ی هیهمسا-

 و ستادیا ایدر مقابل درست و شد تر کینزد گام کی

 : دیپرس طنتیش با بار نیا

 !؟یکن سوال ها هیهمسا به راجع صبح تا یخوا یم-
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 و ستادیا ایدر مقابل درست و شد تر کینزد گام کی

 : دیپرس طنتیش با بار نیا

 ! ؟یکن سوال ها هیهمسا به راجع صبح تا یخوا یم-

 آغشته که نیمع یها چشم از را نگاهش شرمزده ایدر

 یب که یقلب با و برداشت بود ینشدن انکار یخواستن به

 : گفت ربط یب دیکوب یم امان

 ! کنم باز رو موهام دیبا-

 تخت سمت به را او و گرفت نرم را دستش نیمع

 آرام و آورد یفیخف فشار اش شانه به و برد خواب

 : گفت

 . کنم بازشون برات تا نیبش-

 گرفتار قبل از شتریب لحظه هر که یبدن با ایدر

 . نشست تخت یرو شد یم بیعج و ناشناخته یحرارت

 یصندل یرو و درآورد را رنگش یمشک کت نیمع

 کراواتش سمت به را دستش بعد و انداخت شیآرا زیم

 کتش کنار هم را کراوات کند، باز را اش گره تا برد

 دشیسف راهنیپ یباال ی دکمه که طور همان و انداخت

 : زد غر کرد یم باز را

 ! شدم خفه-



 : گفت افورایدر

 ! کنم یم باز رو موهام خودم یا خسته اگه-

 دخترک. کرد نگاه گونش گل صورت به لبخند با نیمع

 که امشب درست ،ییآشنا و یدوست ها سال وجود با

 یبرا که ییروزها تمام یجا به او و بود شده همسرش

 از ریس دل کی دلش بود، قرار یب و تاب یب آغوشش

 زده خجالت شهیهم از شتریب خواست، یم را وجودش

 !بود

 صورتش یرو که یلبخند همان با و دیکش یقیعم نفس

 : گفت بود کرده خوش جا

 آرزوش که میهست یا نقطه یتو درست االن! خسته؟-

 ییموها و دنج ی گوشه اون و تو و من...  داشتم رو

 . کنم لمسشون دارم اجازه گهید که

 و آمد نیمع و انداخت نییپا لبخند با را سرش ایدر

 دستش خواست. نشست تخت ی لبه سرش پشت درست

 از پر و فیظر یتاج با که ایدر یموها سمت به را

 را یمشک زیر یسرها گل و ببرد بود شده مهار نینگ

 یرو هم هنوز ایدر که شد یشنل متوجه که کند باز

 . داشت شیها شانه



 بند و کرد رد ایدر گردن کنار از را دستش لبخند با

 یکنار را ان بعد و کرد باز مالحظه با و نرم را شنل

 . انداخت

 دهیکش گردن نییپا که ییبایز سیسرو و انیعر ی شانه

 .گرفت جان شیها چشم مقابل د،یدرخش یم ایدر ی

 شرم به و کرد حلقه شکمش دور نرم را دستش

 بود گذاشته هم یرو را شیها پلک که ایدر ی دخترانه

 . زد لبخند

 دیسف لباس آن با هتل داخل ها ساعت که انگار نه انگار

 رقص موقع یحت و دهیرقص مقابلش زیبرانگ وسوسه و

 تنها هم با که حاال. بود داده هیتک اش نهیس به تانگو

 . داد یم نشان واکنش لمسش نیکوچکتر به بودند شده

 و دیبوس نرم را ایدر داغ ی گونه و برد جلو را سرش

 : کرد زمزمه گوشش ریز

 ! خوب دختر چشماتو کن باز-

 یها چشم به و کرد باز را شیها چشم آرام ایدر

 یها چشم در رهیخ نیمع. کرد نگاه نیمع مهربان

 : گفت اش شده شیآرا یشیم



 هر اون، از بعد و یدیخواب نجایا رو صبح تا شب هی-

 دیسف لباس با یروز هی که دمیخواب ایرو نیا با شب

 ! یبذار اتاق نیا یتو پا دوباره

 : گفت قبل از تر آرام و آورد جلو یکم را سرش

 که یهمون! نمیمع همون هنوزم من نره ادتی که گفتم-

 به و اومد یم کافه زد، یم قدم باهات بود، دوستت

 ...  و کرد یم گوش حرفات

 را ایدر ی گونه شست انگشت با و دیکش یقیعم نفس

 : گفت و کرد نوازش آرام

 . داشت دوستت هم یکل-

 به را شیها لب و برداشت ایدر ی گونه از را دستش

 که شد یطوالن قدر ان اش بوسه چسباند، اش قهیشق

 هم یرو ارام و اریاخت یب هم باز ایدر یها پلک

 فاصله یکم نیمع باالخره یوقت بعد یا افتاد،لحظه

 در که نگاهشان کرد، باز را شیها چشم ایدر گرفت،

 یرو از یناگهان یمیتصم با نیمع خورد، گره هم

 :گفت و شد بلند تخت

 

 ینشون اون به نشون#



 یمرند مرجان#

 چهل و صدیس پست#

 . گردم یبرم االن کن صبر-

 که بود نیمع آور خلسه یها بوسه یگرما جیگ ایدر

 . دیچیپ خانه در ها قلب سلطان آهنگ یصدا

 به را دستش شد ظاهر اتاق درگاه در دوباره نیمع

 : گفت و کرد دراز ایدر سمت

 گهید دور هی! برقصم باهات گهید دور هی دارم دوست-

 زده زل بهمون که جوون و ریپ خانم همه اون بدون

 ! ؟ید یم افتخار بودن،

 و شد بلند تخت یرو از زد لبخند اریاخت یب ایدر

 در بعد یا لحظه  و گذاشت نیمع دست در را دستش

 دست در دستش کی هال داخل یها هالوژن میمال نور

 در ها، قلب سلطان یماندن ادی به آهنگ با و بود نیمع

 . داد یم تکان را بدنش آرام شیبایز و دیسف لباس

 و عکاس دستور به ها ساعت که انگار نه انگار

 نفره دو رقص موقع و رفته فرو آغوشش در لمبرداریف

 و کرده هیتک اش نهیس به فاصله نیتر کینزد در شان

 دهیبوس را شیشانیپ نیمع رقصشان انیپا با یوقت یحت



 سوت و دهیکش غیج یطور طنتیش با مانا و مهال بود،

 ها آن به حواسش که هم را کس هر  نگاه که بودند زده

 .بود کشانده سمتشان به هم را نبود

 خاله یوقت که یدیسف راهنیپ با لحظه، نیا در و حاال

 چشم به اشک بود، دهید ان در دهیپوش را او یپور

 بود، کرده دعا شیبخت دیسف یبرا دل ته از و اورده

 نیمع که بود برگشته یا لحظه همان به دوباره انگار

 چشم در چشم هم با و بود آمده دنباش شگاهیآرا مقابل

 درشت و زیر دستورات به توجه یب نیمع و بودند شده

 به! نه ای. بود دهیبوس را دستش پشت نرم لمبردار،یف

 هیهد و خواند را خطبه عاقد که بود برگشته یا لحظه

 ژاله شدند؛ تنها هم با عقد اتاق در و شد بدل و رد ها

 که را یشنل و آمد جلو خودش رفتن از قبل اخر، لحظه

 دیکش رونیب تنش از را داشت تن به لباسش یرو ایدر

. گذاشت تنها هم با را ها آن و رفت اش صدقه قربان و

 زمزمه گوشش ریز نرم که دیشن را نیمع یصدا بعد و

 :کرد

 .یشد خودم یایدر باالخره-

 نرم نیمع یها دست برگشت عقب به لبخند با که ایدر

 از ملتهب ایدر و شد دهیتن تنش دور به وار چکیپ و



 ان به بار نیاول یبرا باز لباس ان با که یگرم آغوش

 . بود داده هیتک اش نهیس به را سرش شد، یم دعوت

 و بود لرزانده را قلبش ن،یمع قلب یها کوبش یصدا

 ریز از را شیها دست درونش عاشق دخترک یوقت

 کرده حلقه هم در کمرش پشت و کرده رد نیمع کت

 شتریب و بود دهیچیپ گوشش در نیمع قیعم نفس  بود،

 اش مردانه و محکم ی نهیس به قبل از تر محکم و

 .بود شده فشرده

 قلبش یجور دوباره اما، بودند شده تنها هم با که حاال

 در که ستادهیا یا لحظه همان در انگار که زدیم تند

 را صورتش یرو تور نیمع و گفت بله عاقد جواب

 رهیخ شیها چشم در تینها یب یخواستن با و زد کنار

 . دیبوس را شیشانیپ و شد

 تند دور یرو که یلمیف مثل ها ساعت ان تمام انگار

 حاال تا بود شده یسپر شیبرا سرعت با ،یکن شیتماشا

 حالوت شان، نفره دو ی خانه در و لحظه نیا در و

 رد شهیهم یبرا نرم و ارام شان،یها بودن هم با نیاول

 .بنشاند جانش در را شیپا

 به را او و گذاشت کمرش پشت را دستش ن،یمع

 دست در که را ایدر دست. کرد تر کینزد خودش



 دست با و گذاشت خودش ی شانه یرو بود خودش

 همراه و کرد نوازش نرم را ایدر ی شانه سر آزادش

 : گرفت دم ایدر قرار یب نگاه در رهیخ خواننده با

  قلبم سلطان-

 یهست تو یهست تو

  یشکست را دلم یها دروازه

 یبست تو قلبم به یاری مانیپ

 یوستیپ من با

 اریاخت یب نیمع آرام یها نوازش از ملتهب ایدر

 ن،یمع صورت طرف کی را آن و کرد بلند را دستش

 :گفت و گذاشت مرتبش و یمشک یها شیر ته یرو

 یزن یم حرف یوقت خواستیم دلم شهیهم اواخر نیا -

 .نیمع صورتت یرو بذارم یجور نیا رو دستم

 ایدر  شد، یم پخش دستش یرو نیمع گرم یها نفس

 و دیکش نییپا نیمع ی گونه از ارام را شیها انگشت

 و گذاشت همسرش ی نهیس یرو را دستش بار نیا

 : کرد زمزمه

 ! دارم دوستت-



 و کرد حلقه کمرش دور را دستش دو نفس یب نیمع

. کرد بلند نیزم یرو از را او کوتاه یا لحظه یبرا

 و اریاخت یب ایدر تا شد باعث اش یناگهان حرکت

 بعد و کند حلقه نیمع گردن دور را دستش دو یناگهان

 تکرار یا لحظه در شده چه بفهمد خودش نکهیا از قبل

 .دندیرس هم یآغوش هم به شانیها لب ینشدن

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و چهل و صدیس پست#

 باز را شیها چشم ها گنجشک کیج کیج یصدا

 نیمع دست ریز از را خودش اطیاحت با و آرام. کرد

 و شد خارج اتاق از نیپاورچ نیپاورچ و دیکش رونیب

 . رفت یبهداشت سیسرو به

 خواب لباس به ینگاه با و شست را صورتش

 چند شیبرا ژاله. زد لبخند اریاخت یب رنگش یارغوان

 ینم یحت هنوز ایدر اما بود، دهیخر خواب لباس دست

 در کوتاه و یتور یها لباس آن در را خودش توانست

 بود؛ دهیپسند خودش را نیا. کند تصور نیمع کنار

 بود زانو یباال تا قایدق که بود فیلط و ساتن یراهنیپ



 گردنش پشت که یتور و پهن یبند به گردش ی قهی و

 . شد یم یمنته شد یم بسته

 از و گرفت وضو بعد و دیکش شیموها به یدست

 راهنیپ با را خوابش، لباس. شد خارج ییدستشو

 جا بعد و کرد عوض رنگش قرمز نیپرچ و دخترانه

 نبود، نماز وقت. ستادیا نماز به و کرد باز را نمازش

 خدا ادی با را اش یزندگ روز نیاول داشت دوست اما

 به خوش یحال با شد تمام که نمازش. کند شروع

 شد منتظر و کرد آب از پر را یکتر و رفت آشپزخانه

 از پر را یقور آمد جوش که آب. دیایب جوش آب تا

 را آن و کرد ریسراز شیرو را جوش آب و کرد یچا

 و دیچ را صبحانه زیم. گذاشت کوچک ی شعله یرو

 . برگشت خوابشان اتاق به دوباره بعد

 یرو هنوز کراواتش و کت. بود خواب غرق نیمع

 وکنار برداشت را ها آن. بود شیآرا زیم یصندل

 یرو یمیمال شیآرا بعد و کرد زانیآو شلوارش

 یرو آهسته. رفت نیمع سمت به و نشاند صورتش

 به را شیها لب و شد خم اریاخت یب بعد و نشست تخت

 عقب را خودش خواست. چسباند همسرش ی گونه

 پشت دستش و شد باز نیمع یها چشم ناگهان که بکشد

 : گفت خندان و نشست اش شانه



 ! خانم؟ خوشگل کجا-

 : گفت و زد لبخند ایدر

 ! یخواب کردم فکر-

 : گفت و بست را شیها چشم طنتیش با نیمع

 ! باش راحت خوابم-

 با و کرد باز را شیها چشم دوباره نیمع و دیخند ایدر

 : داد ادامه طنتیش همان

 ! یکش ینم خجالت ازم روزا نکهیا مثل شکر رو خدا-

 : بود گفته و دهیکوب شیبازو به یکوچک مشت ایدر

 . نکن تمیاذ-

 دهیکش خودش سمت به را ایدر جواب یجا به اما نیمع

 . بود دهیبوس را او و

 : گفت نیمع خوردند را شان صبحانه یوقت بعد یکم

 . میفتیب راه که ببند کیکوچ ساک هی! جان ایدر-

 به کینزد یعدد که ساعت یها عقربه به ینگاه ایدر

 تعجب با بعد و انداخت دادند یم نشان را دوازده

 : دیپرس

 ! کجا؟-



 : گفت کرد یم جمع را زیم که طور همان نیمع

 . گم یم بهت بعدا بکن کاراتو حاال-

 جمع در بود خواسته یوقت بعد و داده تکان یسر ایدر

 اجازه نیمع کند کمک همسرش به صبحانه زیم کردن

 : بود گفته و نداده

 !شو آماده زودتر فقط تو-

 را ساک. بود رفته اتاق به و نکرده اصرار گرید ایدر

 لیوسا یآور جمع سرگرم و آورده رونیب کمد از

 که نیمع یصدا به حال همان در و بود شده یضرور

 یکم نیمع. بود سپرده گوش کرد یم صحبت پدرش با

 : بود گفته بعد و کرده صحبت پدرش با

 ! مامان به ید یم رو یگوش بابا-

 ساک کنار کوچک بیج داخل را شانیها مسواک ایدر

 با صحبت یکم از بعد نیمع که دیشن که گذاشت یم

 : گفت مادرش

 ! ایدر به دم یم رو یگوش االن چشم-

 ظاهر اتاق درگاه در نیمع که بست را ساک پیز ایدر

 : گفت و گرفت سمتش به را تلفن و شد

 . کنه صحبت باهات خواد یم مامان-



 تخت یرو کنارش و آمد نیمع و گرفت را یگوش ایدر

 : داد را جوابش محبت با ژاله و کرد سالم ایدر. نشست

 ! خوبه؟ حالت دلم زیعز سالم-

 ژاله که دیپرس را هیبق احوال متقابال و کرد تشکر ایدر

 : دیپرس

 ! د؟یهست عازم یسالمت به-

 یم کجا دونم ینم هنوز که من البته...  تون اجازه با-

 !گه ینم یزیچ نیمع میبر میخوا

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و چهل و صدیس مرجان#

 : بود گفته و دهیخند ژاله

 !زمیعز بگذره خوش بهتون یحساب که... شاا ان-

 : دیپرس ایدر

 !ن؟یهست تهران که فعال-

 یم تهران رانهیا مانا که ماه کی نیا! جان ایدر آره-

 . مونم



 : بود داده ادامه تر آرام و آورده نییپا را شیصدا بعد

 نیبر نیخوا یم تونیعروس یفردا بود گفته بهم نیمع-

 یروز چند هی بگم بهش نشد روم منم راستش! سفر

 .باشه راه به رو هم تو حال که کنه صبر

 اشاره آن به ژاله که یاتفاق شرم از شیها گوش تا ایدر

 یب و شد داغ بود، نداده رخ نشانیب هنوز و کرد یم

 بود ساعتش بند بستن سرگرم که نیمع کنار از اریاخت

 ژاله. نگفت یزیچ و داد فرو را شیگلو آب و شد بلند

 : داد ادامه آرام تن همان با

 کمر و درد دل روز چند تا شیعروس از بعد مانا آخه-

 ! دلم؟ زیعز یخوب تو حاال...  داشت درد

 یم نگاهش یموشکاف با که نیمع به را پشتش ایدر

 یسخت به و داد فرو را دهانش آب دوباره و کرد کرد

 : کرد زمزمه لرزان ییصدا با و

 . خوبم! یمرس-

 و شد خجالتش متوجه دیشن که را لرزانش یصدا ژاله

 : گفت و نداد ادامه را قبل بحث گرید

 هم مانا یگوش! جانم ایدر بگذره خوش بهتون یلیخ-

 . کنه صحبت باهات خواد یم



 یگوش شد، تمام هم مانا با اش مکالمه یوقت بعد یکم

 عرق صورت به یدست و گذاشت شیآرا زیم مقابل را

 کمرش شد کشینزد پشت از نیمع که دیکش اش کرده

 : گفت متیمال با و دیبوس را شیموها یرو و گرفت را

 ! ایدر من برم قربونت-

 : کرد پچ پچ گوشش ریز طنتیش با بعد

 مالحظه یب قدر نیا مامانم کردم ینم فکر کن باور-

 ! باشه

 یرو کوتاه یا بوسه بدهد یجواب ایدر نکهیا از قبل

 : گفت و نشاند اش گونه

 .نشه رید تا میفتیب راه که بپوش لباستو-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و چهل و صدیس پست#

 یرو کوتاه یا بوسه بدهد، یجواب ایدر نکهیا از قبل

 : گفت و نشاند اش گونه

 . نشه رید تا میفتیب راه که بپوش لباستو-



 : دیپرس اصرار با ایدر. بودند نیماش داخل بعد یکم

 ! م؟یر یم کجا یگ ینم بهم چرا-

 : داد جواب خندان نیمع

 . یفهم یم خودت کن صبر کم هی-

 ! یجنس بد یلیخ-

 : داد جواب و فشرد را اش ینیب خنده با نیمع

 ! خانم خوشگل باش صبور کم هی-

 به که نیمع. نگفت یزیچ گرید و دیبرچ لب ایدر

 ی خطه به رفتن فکر با ایدر رفت کرج اتوبان سمت

 یدواریام با و زد لبخند اریاخت یب شمال، سرسبز

 : دیپرس

 ! شمال؟ میبر میخوا یم-

 و گذاشت شیها چشم یرو را اش یآفتاب نکیع نیمع

 : دیپرس لبخند با

 ! شمال؟ میبر یدار دوست-

 : گفت و کرد قالب هم در را یها دست ایدر

 !دارم دوست که معلومه-



 یرو ایدر اقیاشت خاطر به که یلبخند با نیمع

 : گفت بود کرده خوش جا صورتش

 ! شمال میر یم پس-

 دور دست شد، خم نیمع سمت به یخوشحال با ایدر

 خندان نیمع. دیبوس را صورتش و انداخت گردنش

 : گفت

 که یجور نیا...  خوب دختر نکن پرت رو حواسم-

 و تابلو یچ هر الیخ یب دارم دوست یشد زده ذوق تو

 . برسونم زودتر رو تو تا گاز یرو بذارم رو پام س،یپل

 یرو را شالش خوش یحال با و دیکش یقیعم نفس ایدر

 : گفت و کرد مرتب سرش

 رو حواست گهید کن یرانندگ آروم...  خدا رو تو نه-

 . کنم ینم پرت

 یکم را شیپا و شد رهیخ اتوبان به لبخند با نیمع

 . فشرد گاز یرو شتریب

 یبرا هم جا دو یکی و خوردند جاده در را ناهارشان

 باالخره و کردند صبر یبستن خوردن و عکس گرفتن

 . دندیرس چالوس به که بود غروب کینزد



 ماه نیفرورد خنک یهوا و دهیکش نییپا را شهیش ایدر

 یم نگاه را ها درخت د،یکش یم نفس وجود تمام با را

 یم سر پشت نیمع که ییها ابانیخ به حواسش و کرد

 بزرگ در مقابل را نیماش نیمع بعد یکم. نبود گذاشت

 باز در و فشرد را موتیر و کرد پارک یرنگ دیسف

 به رو بعد و کرد تیهدا داخل به را نیماش نیمع. شد

 : گفت بود نشسته یصندل یرو هنوز که ایدر

 ! ؟یش ینم ادهیپ! خانما خانم میدیرس-

 با که اطیح به و شد ادهیپ آهسته و کرد باز را در ایدر

 یمانند حباب یها چراغ خاطر به هوا یکیتار وجود

 به. کرد نگاه بود روشن داشت قرار وارید یرو که

 باغچه سمت به بعد و کرد نگاه نارنج و پرتقال درخت

 و کرد حرکت داشت قرار وانیا یها پله کنار که یا

 ها بو شب و دیسف و یصورت یسیادر یها گل عطر

 آرام را ها گل یها برگ گل و دیکش نفس ولع با را

 ییالیو ی خانه به و کرد بلند را سرش. کرد نوازش

 هم یکیتار در یحت رنگش بنفش یروانیش سقف که

 سمت به آخر سر و کرد نگاه دیرس یم نظر به بایز

 نهیس به دست و داده هیتک نیماش کاپوت به که نیمع

 : گفت و برگشت کرد یم شیتماشا



 ! قشنگه یلیخ خونتون-

 و شد کشینزد لبخند با و برداشت را اش هیتک نیمع

 : گفت و گرفت را دستش

 ! نیبب هم رو خونه یتو میبر ایب-

 نگاهش که طور همان و دیکش یقیعم نفس دوباره ایدر

 : گفت گرداند یم سرسبز یها درخت نیب را

 جا نیهم دارم دوست که قشنگه جا نیا قدر نیا-

 ...  نمیبش ها ساعت

 پله از خودش دنبال به را او و گرفت را دستش نیمع

 باز را در بود همراهش که یدیکل دسته با. برد باال ها

 خودش و زد را برق دیکل و کرد دراز دست بعد و کرد

 : گفت و دیکش کنار را

 ! دلم زیعز تو برو-

 و آورد رونیب شیپا از را شیها یکتان لبخند با ایدر

 . شد وارد

 ایدر! بود سرد یکم و داد یم رطوبت یبو خانه

 یها مبل کرد فکر و چرخاند خانه در را نگاهش

 که یکوچک یها فرش میگل و یآجر اسپرت و یراحت

 قهیسل با بود کرده خوش جا کف یها کیسرام یرو



 لیاست مبلمان از پر که ژاله تهران ی خانه کیکالس ی

 پر و نیسنگ یها بهیکت و والن با هیال چند یها پرده و

 به هم را نیهم. نداشت یخوان هم بود نگار و نقش

 گوشه اپن ی آشپزخانه به که طور همان و آورد زبان

 : گفت کرد یم نگاه هال ی

 انتخاب نجایا لیوسا ای شده عوض مامانت ی قهیسل-

 !ماناست؟ و مهال

 : گفت جواب یجا به و دیخند نیمع

 تا شمال ارمتیم روز هی بودم داده قول بهت ادتهی-

 آه و ینکن بغض شه یم شمال حرف که بار هر گهید

 ! ؟ینکش

 را دستش برگشت نیمع سمت به لبخند با! بود ادشی

 : گفت دل ته از و گذاشت شیبازو یرو

 !یمرس-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و چهل و صدیس پست#



 ایدر سمت به را آن و آورد باال را دشیکل دسته نیمع

 : گفت و گرفت

 ! وفا الوعده-

 و گرفت را دستش نیمع و کرد نگاه دیکل به جیگ ایدر

 : گفت و داد جا مشتش داخل را دیکل دسته

 ای ،یشد خسته دمش و دود و تهران از که وقت هر-

 و نارنج یها درخت و شمال یبرا دلت که وقت هر

 ! خودمون ی خونه میایم هم با شد، تنگ پرتقال

 و کرد بلند را سرش بعد کرد، نگاه دیکل به ناباور ایدر

 : دیپرس نیمع به رو

 ! ؟یدیخر رو نجایا-

 : دیپرس و داد فشار هم یرو را شیها پلک نیمع

 ! ؟یدار دوستش-

 یسرک کرد، نگاه را خانه گرید بار کی ذوق با ایدر

 درخت و اطیح پشت به اش پنجره که آشپزخانه به

 ها خواب اتاق به عجله با بعد و دیکش شد یم باز ریانج

 . کرد نگاه

 تخت با بزرگتر اتاق و بود یخال ها اتاق از یکی

 و دهیپوش رنگ یاسی یروتخت با که یا نفره دو خواب



 شده پر داشت یهارمون اتاق یاسی ریحر ی پرده با

 .بود

 اقیاشت با که نیمع سمت به ینشدن مهار یذوق با

 : گفت و برگشت کرد یم شیتماشا

 یگرفت لهیوس همه نیا یک! ؟یدیخر رو نجایا یک تو-

 ! دم؟ینفهم من که

 : گفت و داد هیتک در چوب چهار به را دستش نیمع

 محضر رفتم که یروز...  دمیخر وقته یلیخ رو نجایا-

 تمام دادم، لیتحو رو پول و زدم نامم به رو سندش و

 ارمتیب و رمیبگ رو دستت یروز هی که بود نیا ذوقم

 نیا یتو مستاجر به بدمش اومد ینم دلم یحت...  نجایا

 ! ایدر سال کی

 زیم و تخت به ناباور د،یکوب یم جانیه از ایدر قلب

 و کرد نگاه کنارش یبایز اما جور و جمع شیآرا

 : گفت

 ! ؟یدیخر یک رو نایا-

 مامان...  دمیخر ماه دو یکی نیا یتو رو لیوسا-

 رو خونه خودت ی قهیسل با تا بگم بهت داشت اصرار

 نجایا یذار یم تو پا یوقت داشتم دوست من اما مینیبچ



 انتخاب رو ییزایچ کردم یسع...  باشه آماده زیچ همه

 ! باشه داشته یخون هم تو ی قهیسل با که کنم

 ! یومدین شمال اصال مدت نیا که تو اما-

 : دیخند بار نیا نیمع

 مامان...  میکن یم یزندگ میدار ارتباطات عصر یتو-

 یبرا و گرفتن یم عکس رفتن یم که جا هر مهال و

 یم صحبت کال دئویو با هم با ای فرستادن یم من

 ای یهست یراض ام قهیسل از نمیبب بگو حاال...  میکرد

 ! نه؟

 مقابلش جذاب و مهربان مرد به رهیخ یا لحظه ایدر

 قدم سمتش به ینشدن مهار یاقیاشت با بعد و شد رهیخ

 . برداشت

 دور را شیها دست و شد بلند شیپاها نوک یرو

 اش گونه دنیبوس یبرا را سرش و کرد حلقه گردنش

 : کرد زمزمه حال همان در و برد جلو

 یچ تو به منن...  دلم زیعز یمرس...  نیمع یمرس-

 ! آخه؟ بگم



 خودش آغوش در سفت را او و گرفت را کمرش نیمع

 داد را شیها بوسه جواب شور پر و گرم و داشت نگه

 : کرد زمزمه گوشش ریز و

 و بخند یجور نیهم شهیهم فقط...  نگو یچیه-

 .باش خوشحال
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 و بخند یجور نیهم شهیهم فقط...  نگو یچیه-

 . باش خوشحال

 و گذاشت همسرش ی گونه یرو آرام را دستش ایدر

 حال همان در و کرد نوازش را اش یمشک شیر ته

 : گفت

 ! نیمع خوشحالم یباش تو! خوشحالم-

 آرام و فشرد خودش به را او ش،یپ از تر محکم نیمع

 : دیپرس

 ! ا؟یدر کنار میبر یدار دوست-



 یبرا دلش! بود موافق. دیپر شیجا از زده ذوق ایدر

 . بود تنگ شمال یایدر و خاک ی تکه تکه

 خارج خانه از دوباره هم با نبود یادیز راه ایدر تا

 کوچه وارد و شدند خارج خودشان ی کوچه از و شدند

 . شدند شد، یم وصل خزر یایدر به شیانتها که یا

 مقابل خزر یایدر بعد و گذاشتند سر پشت را کوچه

 . بود شانیها چشم

 به ییصدا امواج یصدا جز به و بود خلوت ساحل

 خروشان امواج به آلود بغض ایدر. دیرس ینم گوش

 ایدر آب شور یبو و دیکش نفس ولع با کرد، نگاه ایدر

  اهیس آسمان به و کرد بلند را سرش. دیچیپ جانش در

 یم چشمک یکیتار در که ییها ستاره و سرش یباال

 آرام و کرد نگاه ایدر به دوباره بعد و شد رهیخ زدند

 ایدر سمت به و دیکش رونیب نیمع دست از را دستش

 . برداشت قدم

 ایدر موج یوقت بعد و برداشت آرام را اول یها گام

 آب یخنکا به را شیها انگشت نوک و شد خم آمد جلو

 توجه یب بار نیا و دیدو جانش به یقیعم یخوش. سپرد

 یزیچ و شد آب وارد شتاب با نیمع اعتراض به

 . کرد سیخ را شلوارش و آمد جلو یموج که نگذشت



 به یناراض که دید را نیمع و برگشت عقب به خنده با

 : دیآ یم سمتش

 . یخور یم سرما! ایدر سرده االن-

 از که یلرز به توجه یب و نکرد ییاعتنا اما ایدر

 جلوتر یکم بود نشسته بدنش به خنک آب با تماس

 سمتش به لبخند با ایدر و زد شیصدا نیمع. رفت

 : گفت و برگشت

 ! ستین سرد-

 و کرد شیتماشا فاصله همان از کمر به دست نیمع

 : داد تذکر دوباره

 آفتابه که فردا رونیب ایب! ایدر یخور یم سرما-

 . میایم هم با دوباره

 یتالش در که آب یمشت و بود خنده اما ایدر جواب

 هم باز نیمع. بپاشد نیمع سمت به کرد یسع هودهیب

 : کرد تکرار

 ! ایدر یخور یم سرما-

 : گفت و کرد شتریب نیمع با را اش فاصله ایدر

 ! ریبگ منو ایب یتون یم اگه-

 : گفت و کرد پنهان را اش خنده نیمع



 سرما االن اما....  نداره یکار من یبرا تو گرفتن-

 ! خوب دختر یخور یم

 به را آب از گرید یمشت و کرد طنتیش هم باز ایدر

 : دیپاش نیمع سمت

 ! لیوک جناب رسه ینم بهم دستت-

 و شد آب وارد نیمع شد بلند که ایدر ی خنده یصدا

 : گفت

 ! رسه؟ ینم تو به من دست-

 شروع شیها لباس یسیخ به توجه یب و خنده با ایدر

 کوتاه ی قهیدق چند فقط تالشش تمام اما کرد، دنیدو به

 و زد هم به را تعادلش بلند یها موج. دیکش طول

 نداشت آب در سقوط تا یا فاصله که یا لحظه درست

 آغوش در و شد چنگ کمرش دور نیمع دست

 خورده سر شیها شانه یرو شالش. آمد فرود همسرش

 . بود گرفته یباز به را شیموها باد و

 یموها و دیکش سرش یرو آرام را شالش نیمع

 انگشت با. کرد تیهدا گوشش پشت به را شانشیپر

 به را نگاهش و گرفت را اش چانه اشاره و شست

 یطنتیش با و دوخت ایدر براق و یشیم یها چشم

 : گفت مردانه



 به من دست که! خانم ایدر یکن یم یباز ریش دم با-

 !رسه؟ ینم تو
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 نیمع ی نهیس به را سرش آلود ناز و لبخند با ایدر

 و ماه نور ریز بود، دلچسب نیمع تن یگرما داد؛ هیتک

 نیباتریز که همسرش قلب یها کوبش یصدا وجود با

 : کرد زمزمه بود کیتار و آرام ساحل یملود

 ! نیمع دارم دوستت-

 : داد جواب ایدر از تر آرام و دیکش یقیعم نفس نیمع

 ! ا؟یدر تو یکن یم کار چه من با-

 رونیب آب از را او اطیاحت با و آرام و گرفت را دستش

 . دیکش

                                                    *** 

 و آرام که نیمع یصدا و آمد یم رکیرجیج یصدا

 یم زمزمه خودش یبرا را یمیقد یا ترانه لب، ریز



 یرو را خودش آهسته و دیکش یقیعم نفس ایدر. کرد

 . دیکش باال تخت

 اطیح داخل نیمع بودند، آمده ایدر کنار از که آمد ادشی

 سیخ یها پاچه و برداشته را آب شلنگ و شده خم

 شیپاها یرو را آب بعد و زده باال را ایدر شلوار

. شود پاک شیپاها یرو نشسته یها شن تا بود گرفته

 نکهیا یبرا ایدر و بود شسته هم را خودش یپاها بعد

 از هم را آن شود راحت هم شیمانتو نییپا یسیخ از

 . بود کرده خارج تنش

 ینگاه ایدر و بود دهیپوش ییدمپا کفشش یجا به نیمع

 : بود گفته و انداخته خودش یشن و سیخ یها یکتان به

 بنداز رو هات ییدمپا بالکن یرو از بعد باال برو-

 یبرا صندل جفت هی دیبا فردا...  بپوشم من تا نییپا

 ! افتاد یروز چه به هام یکتون نیبب...  بخرم خودم

 و دیخند شیها یکتان به ایدر متاسف نگاه به نیمع

 : گفت

 ! آخه؟ تو یخور یم رو یچ ی غصه-

 ریز را دستش شده چه بفهمد ایدر نکهیا از قبل بعد

 یب و کرده بلند نیزم یرو از را او و انداخته شیزانو



 فقط ایدر و رفته باال را ها پله ایدر اعتراض به توجه

 .کند حلقه گردنش دور محکم را دستش بود توانسته
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 لحظات شد، بلند تخت یرو از اطیاحت با و آرام ایدر

 خانه داخل و دیکش اغوش در را او نیمع که نیا از بعد

 اریاخت یب هم هنوز ایدر که بود ریگ نفس قدر آن  آورد

 . گرفت یم ُگر ها آن یادآوری از

 بود داشته نگه خودش دور که یدیسف ی ملحفه همان با

 دوش ریز و رفت بود اتاق داخل که یحمام سمت به

. آمد رونیب و گرفت عیسر یدوش ستاد،یا گرم آب

 خشک یکم حوله با دقت یب و یسرسر را شیموها

 وجود با او و نبود اش یقبل یها لباس از یخبر. کرد

 بودند، گذاشته سر پشت هم با که یخصوص لحظات

 نیمع توسط ها آن کردن جمع فکر از هم هنوز احمقانه

 . کرد یم عرق و دیکش یم خجالت



 رونیب ساک از یصورت یزیشوم با را دشیسف شلوار

 راهنیپ به نگاهش که بپوشد را ها آن خواست و دیکش

 قرار شیآرا زیم یصندل یرو که یرنگ یا روزهیف

 . افتاد بود گرفته

 را آن و برداشت را راهنیپ و زد لبخند اریاخت یب

 رنگش دیسف و پهن کمربند که طور همان بعد و دیپوش

 و ستادیا نهیآ مقابل زد، یم ونیپاپ کمرش پشت را

 . کرد تماشا را خودش

 یدامن به کمر از و بود تنش پیک لباس ی تنه باال

 . بود قهیسل خوش نیمع. شد یم ختم نیپرچ و کلوش

 اجازه و آورد رونیب لباس هفت ی قهی از را رشیزنج

 . بپوشاند را بازش یها شانه شیموها تا داد

 گل حمام آب یگرما خاطر به که صورتش به دوباره

 یرژ به را ششیآرا بعد و کرد نگاه بود انداخته

 . شد خارج اتاق از و کرد محدود یصورت و کمرنگ

 ینفس آمد، یم وانیا داخل از نیمع ی زمزمه یصدا

. شد خارج خانه از زده خجالت و ملتهب و دیکش قیعم

 ویکیبارب کنار که نیمع کرد، باز را در نکهیا محض به

 سمتش به بود ها کباب زدن باد مشغول و ستادهیا

 . برگشت



 بادبزن اما نیمع نگفت، یزیچ و زد یخجول لبخند ایدر

 . آمد ایدر سمت به فورا و گذاشت کنار را

 پشت که یشور پر لحظات یادآوری از شرمزده ایدر

 زمزمه انیم و متیمال با و آرام و نرم و گذاشته سر

 اش یزگیدوش یروزها از ن،یمع بخش اتیح یها

 بود، گذاشته دیجد ییایدن به پا و کرده یخداحافظ

 . انداخت نییپا را سرش

 : دیپرس آرام و گرفت را دستش نرم نیمع

 ! ا؟یدر یخوب-

 نیمع و داد تکان را سرش آهسته جواب یجا به ایدر

 : دیپرس دوباره اصرار با

 ! مطمئن؟-

 : زد لب آرام زده خجالت و گرفته ُگر ایدر

 . نباش نگران! خوبم-

 اش یشانیپ و فشرد خودش ی نهیس به را او نرم نیمع

 . دیبوس را

 ی نهیس یرو سر د،یکش نفس قیعم اریاخت یب ایدر

 با که را یخنک و میمال عطر و گذاشت یم که نیمع



 ایدن انگار د،یکش یم نفس را شد یم مخلوط بدنش یبو

 . شد یم آرام

 از متیمال با را او و گرفت را شیها شانه نیمع

 که ایدر یها چشم به ینگاه با بعد و کرد جدا خودش

  یدخترانگ از یعطر که ،یخواستن یشرم با هم هنوز

 او به میمستق نگاه از داشت، همراه به خود با را

 یهوا و حال کرد یسع و زد لبخند بود، زانیگر

 روح قیعم و دور ییآشنا دنبال به که را یدختر

 یحالوت با هم شانیها جسم نیب مرز حاال شانیها

 . کند عوض را بود دهیرس شدن یکی به نیدلنش

 : گفت و کرد راهنشیپ به یا اشاره

 ! ادیم بهت قدر چه-

 و کرد کج یکم را سرش و دیخند ناز با بار نیا ایدر

 : کرد اعتراف ساده

 ! یا قهیسل خوش-

 ضربه و کرد بلند را اش اشاره انگشت خنده با نیمع

 : گفت و زد ایدر ینیب به یمیمال ی

 !کردم انتخاب رو تو که بودم قهیسل خوش-

 



 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 هشت و چهل و صدیس پست#

 . نگفت یزیچ و دیخند هم باز ایدر

 را وانیا یرو دیسف یفلز یها یصندل از یکی نیمع

 : گفت و دیکش رونیب وسط گرد زیم دور از

 یم آماده هم کبابا االن...  یشد داریب یموقع خوب-

  گرسنته؟ شه

 را خودش یکم اریاخت یب ایدر و آمد یم یخنک باد

 فورا و نماند دور نیمع چشم از حرکتش. کرد جمع

 : گفت

 ! سردته؟-

 نگاهش کند دایپ دادن جواب فرصت ایدر نکهیا از قبل

 : گفت و افتاد ایدر دار نم یموها به

 ! ؟ینکرد خشک خوب موهاتو چرا-

 : گفت و دیکش شیموها به یدست ایدر

 ! شه یم خشک-



 خانه داخل و نکرد ایدر حرف به یتوجه اما نیمع

 یصورت ی حوله برگشت، یوقت بعد یا لحظه. رفت

 : گفت بود دستش ایدر رنگ

 ! خودت؟ یبرا یاوردین گرم لباس-

 از را حوله تا کرد یم دراز دست که طور همان ایدر

 : گفت ردیبگ نیمع

 . ستین سردم-

 پشت و آمد ایدر ی شده دراز دست به توجه یب نیمع

 یموها به را حوله متیمال با و نرم و ستادیا سرش

 یسع زده خجالت ایدر. دیکش ایدر پشت پر و صاف

 یرو نیمع دست فشار اما شود بلند دستش ریز از کرد

 و بخورد تکان ایدر تا نداد اجازه و شد شتریب اش شانه

 : گفت

 . کنم خشک موهاتو بذار و باش یخوب دختر-

 : آورد بهانه ایدر

 !  آ سوزه یم کبابا-

 : گفت بود گذاشته اثر شیصدا یرو که یلبخند با نیمع



 یفدا سوخت هم اگه! نباش نگران تو...  سوزه ینم-

 یموها دارم دوست االن! رستوران همه نیا...  سرت

 . کنم خشک خودم رو خانمم

 گوشش ریز احساس پر و مالکانه یجور را"  خانمم" 

 انگشت. شد مورمور ایدر تن تمام که کرد زمزمه

 : گفت آرام و کرد قالب هم در اریاخت یب را شیها

 ! شما یم عادت بد! نیمع یکن یم لوسم یدار-

 جلو ایدر گردن طرف دو از را شیها دست ن،یمع

 و کرد قالب هم در اش نهیس یرو را ها آن و آورد

 : کرد زمزمه ایدر گوش کنار و آورد نییپا را سرش

 من ،یش یم عادت بد و لوس یجور نیا تو اگه-

 . کنم عادتت بد عمر آخر تا حاضرم

 چشم در نگاهش برگرداندو عقب به را سرش ایدر

 بود شده اش رهیخ تینها یب یخواستن با که نیمع یها

 : گفت آهسته. شد قالب

 یم نگام گهید جور هی قبال! نیمع شده عوض نگاهت-

 . یکرد

 صورت یرو گرمش بازدم و دیکش قیعم نفس نیمع

 : شد پخش ایدر



 یلیخ برام تو هم داشتم، دوستت که یبود یدختر قبال-

 معتقد یلیخ دیشا که یوجود با خودم هم و یبود زیعز

 هم نگاهم نوع با یحت که بود مهم برام امین نظر به

 و عقد صحبت وقت هر شهیهم بابا...  نکنم تتیاذ

 پسر و دختر تیمحرم از بعد گفت یم شد، یم ازدواج

 یم فکر...  دارن دوست رو گهید هم گهید جور هی

 تو و من! هیسنت یها ییآشنا یبرا حرف نیا کردم

 زودتر یلیخ من و میشناس یم رو گریهمد وقته یلیخ

 من....  شد تو ریگ دلم یبش متوجه یحت تو که اون از

 به یوقت اواخر نیا...  ایدر دارم دوستت وقته یلیخ

 شدم یم اقیاشت از پر فقط کردم یم فکر ازدوجمون

 کردم ینم فکر...  کنم یزندگ تو با تونم یم گهید که

 از یتصور اصال! باشم داشته دوستت شتریب تونم یم

 ینم مغزم یتو داشتم بهت که یاحساس از شتریب یحس

 یجور هی میشد محرم هم با که روزید از اما. دیگنج

 که یقبل احساس با تونم ینم اصال که دارم دوستت

 !کنم سهیمقا داشتم بهت

 ینگاه با و ستادیا صاف و شد بلند شد تمام که حرفش

 : گفت ایدر انیعر یبازوها به

 ! یخور یم سرما آخر-



 شرتشییسو عقب صندوق از و رفت نیماش سمت به

 ایدر یها شانه یرو را آن آمد و آورد رونیب را

 خنده با و رفت ویکیبارب سمت به دوباره بعد و انداخت

 : گفت

 ! نه؟ ای میبخور کباب باالخره امشب شه یم نمیبب-

 کوچک موکت ایدر خوردند که را شامشان بعد یساعت

 ی پله نیباالتر یرو را آن و برداشت را در یجلو

 پیز و نشست آن یرو هم خودش و گذاشت وانیا

 نیب را شیها دست و دیکش باال را نیمع شرتییسو

 .شد رهیخ سرسبز اطیح به و کرد جمع شیپاها

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 نه و چهل و صدیس پست#

 کوچک موکت ایدر خوردند که را شامشان بعد یساعت

 ی پله نیباالتر یرو را آن و برداشت را در یجلو

 پیز و نشست آن یرو هم خودش و گذاشت وانیا

 نیب را شیها دست و دیکش باال را نیمع شرت ییسو



 نیمع. شد رهیخ سرسبز اطیح به و کرد جمع شیپاها

 : گفت

 ! ؟ینیش ینم یصندل یرو چرا-

 : گفت و کرد نگاه نیمع به و کرد بلند را سرش ایدر

 ...  دارم دوست شتریب رو نجایا-

 : گفت و کرد دشیسف شرت یت به یا اشاره بعد

 ! ست؟ین سردت-

 ی شانه دور را دستش کی نشست کنارش و آمد نیمع

 در و کرد تر کینزد خودش به را او و کرد حلقه ایدر

 : گفت حال همان

 ! نه گهید االن-

 داد هیتک همسرش ی شانه به را سرش و زد لبخند ایدر

 : گفت و

 شن یم عاشق یوقت ها یبعض گفت بهم بار هی ادتهی-

 هم رو مقابل طرف که دن یم خرج به هنر قدر نیا

 هم هی یروز هی دیشا یگفت! کنن؟ یم خودشون عاشق

 . گرفت قرار راهت سر یآدم نیچ

 : داد جواب آرام و داد فشار نرم را اش شانه نیمع



 ! ادمهی-

 : داد ادامه و دیکش یقیعم نفس ایدر

 عده هی...  شن یم هم عاشق اول پسرا دختر شتریب-

 ستد و داد یتو و رفتن ششیپ عشقشون یتو یوقت

 محبت اندازه هی به شه یم جادیا نشونیب که یعاطف

 نانیاطم و اعتماد ی مرحله به گرفتن محبت و کردن

 به یبرا یتالش نکهیا از قبل هم عده هی...  رسن یم

 اون صرف به باشن کرده اعتماد اون آوردن وجود

 .دارن هم رو نانیاطم و اعتماد توقع عاشقانه حس

 : داد ادامه و کرد یمکث

 بگم بهتره ای...  نیمع کردم اعتماد تو به اول اما من-

 من...  کنم اعتماد تو به اول من که یکرد یکار تو

 کنار رو یپدر بودم، داده دست از رو مادرم! بودم تنها

 و غل یب و صاف آدم لیاسماع حاج نداشتم، خودم

 ! نبود یطمع یب و غش

 فاکتور اش یزندگ ییها ینامرد ستیل از را عماد اسم

 : داد ادامه و داد فرو را شیگلو آب و گرفت

 یراحت کار من طیشرا تو یدختر اعتماد کردن جلب-

 نانیاطم بهت قدر اون که یکرد یکار هی تو اما نبود،

 !تهران اومدم تو با بود بد حالم یوقت شب اون که داشتم



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنجاه و صدیس پست#

 کرد یم صحبت آن از ایدر که یشب یادآوری با نیمع

 داشتن یبرا شب آن که یا سجاده و ایدر بد حال و

 و کرد بلند را دستش بود، کرده باز خدا مقابل دخترک

 گرشید دست با و گرفت خود دست در را ایدر دست

 ایدر تا ماند ساکت. کرد نوازش را شیبازو آرام هم

 : دهد ادامه خودش

 رو مرد هی کمال و تمام توجه یوقت یاحمق دختر چیه-

 برادرانه حس حساب به رو اون نهیب یم خودش یرو

 که کردم تشکر تو از روز اون یفردا من اما ذاره ینم

 مزخرف دارم دونستم یم...  یموند کنارم برادرانه

 واکنش به بودم دلخوش بدم حال تموم ونیم اما گم، یم

 ! یداد نشون واکنش هم تو و...  تو

 حاج دار شین یها حرف ی غصه یوقت ها مدت تا

 تو که افتادم یم یسر گل ادی خوردم، یم رو لیاسماع

 دلم و خوب یادآوری نیا از حالم و ینداد پس بهم

 . شد یم خوش



 : گفت و زد یرنگ کم لبخند روز آن یادآوری با نیمع

 آب سطل هی انگار...  خوردم حرص حرفت از یلیخ-

 !بودن ختهیر روم خی

 همان و دیکش یقیعم نفس دوباره و زد لبخند هم ایدر

 یم جا به جا همسرش یبازو یرو را سرش که طور

 : گفت کرد

...  دارم دوستت قدر چه یبدون که گفتم بهت رو نایا-

 به یوقت من که یبود میزندگ اعتماد قابل و امن آدم تو

 دوستت و آرومم کنارت قدر چه دمید که اومدم خودم

 هی نکهیا از! دمیترس یم نبودنت از اما شهیهم. دارم

 و تیامن همه اون و بشه تموم مون رابطه یروز

 من سهم رمیگ یم وجودت از که یخوب حس و آرامش

 نیا حالم توام کنار که االن که یبدون خوام یم! نباشه

 گهید که گرمه بودنت به قدر نیا دلم و خوبه قدر

 ...  خوام ینم ایدن نیا از یچیه

 همان و کرد بلند اش شانه یرو از را ایدر سر نیمع

 : گفت کرد یم نوازش آرام را صافش یموها که طور

 خوام یم زایچ یلیخ تو کنار من...  نگو یجور نیا-

 یباش تو مامانشون که ییها بچه هم نشیتر مهم! ایدر

 ... 



 : گفت و زد لبخند آلود بغض ایدر

 ! ها؟ بچه-

 با و آورد باال وار دیتهد را اش اشاره انگشت نیمع

 : گفت خنده

 که نگو! میباش داشته بچه تا سه دارم دوست بودم گفته-

 ! رفته ادتی

 شتاب او و شد ریسراز ایدر زیلبر یها چشم از اشک

 : گفت لرزان ییصدا با و کرد خشک را اش گونه زده

 آرزو شهیهم اما گذشت بنفشه با من یبچگ یروزا-

 که تر بعد...  داشتم برادر ای خواهر هی که داشتم

 یم یباف ایرو ندهیآ به راجع یوقت شدم تر بزرگ

 داشتم دوست کردم یم فکر شدن مادر به یوقت کردم،

 . باشم داشته بزرگ ی خانواده هی

 پاک را صورتش نیمع. دیچک چشمش از گرید یاشک

 ایدر یهوا و حال کردن عوض یبرا طنتیش با و کرد

 : گفت

 هم رو پسرا اسم دلناز، میذار یم رو دخترمون اسم-

 . کن انتخاب تو



 سر دوباره نیمع. داد تکان سر و افتاد خنده به ایدر

 دور را دستش و داد هیتک خودش ی شانه به را ایدر

 : گفت آرام و کرد حلقه اش شانه

...  بخند یجور نیهم شهیهم...  خوب دختر نیآفر-

 ! ایدر خنده یم ایدن انگار یخند یم

 رکیرجیج یصدا. بود سکوت نشانیب یا لحظه چند

 به دور از ییها شغال یعوعو یصدا و بود بلند ها

 . دیرس یم گوش

 ! ن؟یمع-

 ! ن؟یمع جان-

 : گفت بعد و کرد مکث یا لحظه ایدر

 به خواد یم دلم! کتالم؟ میبر فرا شه یم...  شه یم-

 . بزنم سر مامانم

 . میر یم حتما...  من زیعز شه ینم چرا-

 یا لحظه. گفت"  یمرس"  لب ریز و زد لبخند ایدر

 : گفت نیمع بعد و بود سکوت

 ! میبزن سر هم ات خاله به میبر یدار دوست اگه-



 شان یعروس در عماد. زد لبخند اریاخت یب ایدر

 حساب نیمع که بود خوب قدر چه و بود نشده حاضر

 : داد جواب. کردیم جدا یپور خاله از را عماد

...  داره مشهد طیبل امشب که بود گفته بهم یپور خاله-

 . کتالم برگردن که افتادن راه شبید نیهم یبرا

 با بار نیا و کرد بلند نیمع ی شانه یرو از را سرش

 : دیپرس پررنگ یلبخند

 ! ؟یخور یم یچا-

 : گفت و کرد تماشا را صورتش لبخند با نیمع

 ! نه که چرا یکن یم درست تو اگه-

 : گفت و شد بلند پله یرو از ایدر

 . کنم یم دم رم یم االن-

 راهنیپ یها نیچ نیمع خندان نگاه و شد خانه وارد

 .کرد دنبال را رنگش یا روزهیف

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و پنجاه و صدیس پست#



  پنج و ستیب فصل

 بدرقه یبرا فرودگاه در که یبار نیآخر از سال شش

 نیا و گذشت یم شدند جمع رهام و دایش و شاهرخ ی

 یروزها از که رهام یرو ایدر نگاه یوقت بار

 و جوان یمرد گرید حاال و گرفته فاصله ینوجوان

 دراز دست آمد جلو رهام ماند، ثابت بود شده جذاب

 خودش سمت به را او و گرفت را شیبازو و کرد

 یم آغوش در محکم را او که طور همان و دیکش

 : گفت فشرد

 . کنم تشکر طور چه ازت دونم ینم! ایدر یمرس-

 ی گونه و کرد بلند یکم را سرش آلود بغض ایدر

 سال شش یآرزو ادی به بعد و دیبوس را برادرش

 و قیعم یمحبت با و کرد دراز دست اریاخت یب ششیپ

 را گردنش یرو تا هم هنوز که را شیموها خواهرانه

 . ختیر هم به پوشاند یم

 که را یاشک ی قطره و نکرد یاعتراض و دیخند رهام

 گونه یراه و خورده سر ایدر چشم ی گوشه از آرام

 :گفت و دیچ انگشت نوک با را بود شده اش

 روز چند تابستون یبرا تا کنم یم رو میسع ی همه -

 . شتیپ امیب شده که هم



 اشاره خنده با شیهوا و حال کردن عوض یبرا بعد

 : گفت و انداخت غبغب به یباد و کرد نیمع به یا

 ! بزن خودم به زنگ هی فقط کرد تتیاذ-

 به نیمع. داد قورت را بغضش و گرفت اش خنده ایدر

 : گذاشت سرش به سر و کرد اخم یشوخ

 پسر همون هنوز تو من یبرا! جون بچه برو ایب-

 یم حل رو شیاضیر یها مساله که یهست ییکوچولو

 . کردم

 دیکش را ایدر یمانتو ی گوشه و آمد ماهان لحظه همان

 : زد شیصدا و

 ! یمامان...  مامان-

 پرت نیمع و رهام یها خواندن یکر از ایدر حواس

 یها چشم در رهیخ و شد خم زانو یرو. شد پسرکش

 بود نیمع یها چشم هیشب بیعج که یرنگ یمشک براق

 : گفت

  جان؟ مامان جانم-

 به و کرد بلند را کوچکش و تپل دست ماهان

 : گفت و کرد اشاره بود تر سو آن یکم که یفروشگاه

 . خوام یم قرمزا نیماش اون از-



 یآقا کند دایپ دادن جواب فرصت ایدر نکهیا از قبل

 و کرد دراز ماهان سمت به را دستش آمد جلو فیشر

 : گفت

 ! پسرم بخرم برات میبر ایب-

 ی شده دراز دست در را دستش یخوشحال با ماهان

 با ایدر. شد روانه دنبالش به و گذاشت فیشر یآقا

 شک یب پسرکش کرد فکر و کرد نگاهشان لبخند

 محبت پر و گرم یا خانواده در که است خوشبخت

 شد باعث ینگاه ینیسنگ. کشد یم قد و کند یم رشد

 اقیاشت با که یبزرگ پدر و ماهان از را نگاهش ایدر تا

 برگرداند، که را سرش. بردارد کرد یم اش یهمراه

 نفس. کرد یم شیتماشا حسرت با که دید را شاهرخ

 پدرش سمت به بعد و ستادیا صاف و دیکش یقیعم

 و بود شده شکننده سال شش از شتریب. کرد حرکت

 که مقابلش! نه ای است خودش تصور نیا دانست ینم

 یشانیپ یرو یها نیچ یرو نگاهش اریاخت یب دیرس

 که شیموها به بعد و شد یطوالن شیها چشم دور و

 آب. دیرس بود شده قبل از شتریب یلیخ دشیسف یتارها

 چشم به و کرد جمع را توانش و داد فرو را شیگلو

 : گفت و کرد نگاه شیها



 به و نشه باز مارستانیب به پاتون گهید دوارمیام-

 ! رانیا نیاین مسائل نیا خاطر

 که یسفر یبرا را پدرش که نبود یدختر لحن لحنش،

 اما کند یم بدرقه رسد یم یک بعدش دارید نبود معلوم

 را چه آن ها آدم دانست یم خوب. نبود خودش دست

 تنها وجود در شاهرخ. کنند یم برداشت کارند یم

 عشق انتظار حاال تا بود دهینپاش عشق بذر دخترش

 و کرد دراز شاهرخ سمت به را دستش. باشد داشته

 : گفت

 . نیباش خودتون مراقب-

 ایدر فیظر دست یوقت بعد و زد یتلخ لبخند شاهرخ

 دست با گرفت خود ی مردانه و بزرگ دست در را

 خودش به را او و فشرد را ایدر ی شانه گرشید

 و کوبان یقلب با ایدر بعد یا لحظه و کرد کینزد

 آغوشش. بود شاهرخ آغوش در ریگلوگ و تلخ یبغض

 با بود بهیغر ایدر یبرا تیمحروم ها سال ی اندازه به

 بغض کرد یسع و دینکش عقب را خودش حال نیا

 یم ها سال اگر انگار. بدهد قورت را رشیگ نفس

 که را یمهر یب توانست ینم هم شد یم ریپ و گذشت

 ! کند فراموش را بود کرده حقش در مرد نیا



 به نیوالد محبت از خواست یم یکس یوقت شهیهم

 خودت دیبا گفتند یم که دیشن یم کند صحبت فرزند

 به مادر و پدر عشق زانیم متوجه تا یشو مادر ای پدر

 در را ماهان یوقت شد، مادر یوقت اما او! یشو فرزند

 پسرکش به نسبت که یمیعظ عشق از و گرفت آغوش

 دست و ختیر اشک بود درآمده انیطغ به وجودش در

 از نیمع یوقت د،یبوس را عشقش ی وهیم کوچک یها

 در خت،یر اشک مردانه آغوشش در ماهان دنید

 را او توانست پدرش طور چه که ختیر فرو خودش

 ! برود؟ و کند رها

 یصدا با. بود زیآم جنون او یبرا ماهان دنیند تصور

 : آمد رونیب افکارش از شاهرخ

 . ینگفت یزیچ رهام به که ممنونم ازت-

 : کرد زمزمه و آمد رونیب پدرش آغوش از آرام ایدر

 . بدونه نبود الزم-

 : کرد تکرار دوباره شاهرخ

 ! ممنونم ازت-

 ژاله که دید ایدر و دیبوس نرم را اش یشانیپ شاهرخ

 دوباره و دیکش یقیعم نفس. کرد پاک را چشمش اشک



 صورتش انگار که کرد فکر باز و کرد نگاه پدرش به

 . است پژمرده و خسته یلیخ

 به شدن سوار یبرا را مسافران که فرودگاه جریپ

 را اش فاصله ایدر تا شد باعث کرد یم دعوت مایهواپ

 .کند ادیز شاهرخ با

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و پنجاه و صدیس پست#

 : گفت شاهرخ به رو

 . خطر یب سفرتون-

 رهیخ و ستادهیا ها آن از فاصله با که دایش یبرا بعد و

 یخداحافظ و داد تکان سر کرد، یم شانیتماشا رهیخ

 اش یانرژ انگار دوباره و دیلرز یم شیزانوها. کرد

 ! بود رفته لیتحل

 سرش. نشست کمرش پشت و آمد یمحکم و آشنا دست

 قالب نیمع مهربان نگاه در نگاهش کرد بلند که را را

 یب ایدر و فشرد هم یرو آرام را شیها پلک. شد

 مرد نیا حواس که بود تمام سال شش. زد لبخند اریاخت



 هم یا هیثان قدر به یحت و بود او به لحظه به لحظه

 . بود نگذاشته شیتنها

 نانیاطم نگاه از را نگاهش و دیراشن ماهان یصدا

 و برگشت عقب به. برداشت همسرش آرام و بخش

 نیماش و بود فیشر یآقا آغوش در که دید را پسرکش

 . داد یم نشانشان را یرنگ قرمز بزرگ

 ! خوشگله؟ نمیماش-

 با را شیموها یرو و دیکش را ماهان ی گونه رهام

 : گفت و دیبوس محبت

 . فرستم یم اهیس ی گنده یکنترل نیماش هی برات ییدا-

 : دیپرس ماهان

 ! قول؟-

 سمت به را دستش کف بعد و"  قول"  گفت رهام

 : گفت و کرد دراز ماهان

 ! قدش بزن-

 دست کف به را کوچکش دست کف زده ذوق ماهان

 را سرش یرو ذوق با فیشر یآقا و دیکوب رهام

 . دیبوس



 با که آمد کش شاهرخ سمت به دوباره ایدر نگاه

 یرو که را ایدر نگاه. کرد یم تماشا را ماهان حسرت

 به را سرش. انداخت نییپا را سرش دید ثابت خودش

 و دیدزد نگاه انهیناش دایش و برگرداند دایش سمت

 رهام یصدا با بعد و کرد سرگرم فشیک با را خودش

 : گفت که

 ! میرفت گهید ما! خب-

 و افتادند تکاپو به گفتن، را خداحافظ نیآخر یبرا همه

 . کردند رفتن عزم مسافرها باالخره بعد

 عقب به گرید که دایش و شاهرخ برخالف رهام

. داد تکان دست و برگشت عقب به بار چند برنگشتند

 یرو فقط نگاهش برگشت عقب به که یبار نیآخر

 بعد و داد تکان شیبرا را دستش محکم ایدر. بود ایدر

 گونه یرو سمج یاشک شد خارج دشید از رهام یوقت

 و کرد نوازش را کمرش آرام نیمع. انداخت رد اش

 : گفت

 ! زم؟یعز میبر-

 و آمد مهال. داد تکان سر و داد فرو را بغضش ایدر

 : گفت



 برادر ی خونه شام...  میر یم میدار ما جان ایدر-

 . میدعوت احسان

 را اش گونه و کرد دراز مهال سمت به را دستش ایدر

 : گفت و دیبوس

 ! بگذره خوش-

 نگاه با یوقت و کرد یخداحافظ هم همسرش احسان، با

 که کرد فکر نیا به کرد یم تماشا را ها آن دورشدن

 به که یقول برخالف شیپ سال شش ژاله که خوب چه

 و او یدختر و پدر راز و اوردهین طاقت بود داده او

 که چند هر بود گفته شیدخترها و همسر به را شاهرخ

 او به را راز نیا از یزیچ شیپ ماه کی نیهم تا ها آن

 .بود نداده بروز

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و پنجاه و صدیس پست#

  پنج و ستیب فصل

 بدرقه یبرا فرودگاه در که یبار نیآخر از سال شش

 نیا و گذشت یم شدند جمع رهام و دایش و شاهرخ ی



 یروزها از که رهام یرو ایدر نگاه یوقت بار

 و جوان یمرد گرید حاال و گرفته فاصله ینوجوان

 دراز دست آمد جلو رهام ماند، ثابت بود شده جذاب

 خودش سمت به را او و گرفت را شیبازو و کرد

 یم آغوش در محکم را او که طور همان و دیکش

 : گفت فشرد

 . کنم تشکر طور چه ازت دونم ینم! ایدر یمرس-

 ی گونه و کرد بلند یکم را سرش آلود بغض ایدر

 سال شش یآرزو ادی به بعد و دیبوس را برادرش

 و قیعم یمحبت با و کرد دراز دست اریاخت یب ششیپ

 را گردنش یرو تا هم هنوز که را شیموها خواهرانه

 . ختیر هم به پوشاند یم

 که را یاشک ی قطره و نکرد یاعتراض و دیخند رهام

 گونه یراه و خورده سر ایدر چشم ی گوشه از آرام

 :گفت و دیچ انگشت نوک با را بود شده اش

 روز چند تابستون یبرا تا کنم یم رو میسع ی همه -

 . شتیپ امیب شده که هم

 اشاره خنده با شیهوا و حال کردن عوض یبرا بعد

 : گفت و انداخت غبغب به یباد و کرد نیمع به یا

 ! بزن خودم به زنگ هی فقط کرد تتیاذ-



 به نیمع. داد قورت را بغضش و گرفت اش خنده ایدر

 : گذاشت سرش به سر و کرد اخم یشوخ

 پسر همون هنوز تو من یبرا! جون بچه برو ایب-

 یم حل رو شیاضیر یها مساله که یهست ییکوچولو

 . کردم

 دیکش را ایدر یمانتو ی گوشه و آمد ماهان لحظه همان

 : زد شیصدا و

 ! یمامان...  مامان-

 پرت نیمع و رهام یها خواندن یکر از ایدر حواس

 یها چشم در رهیخ و شد خم زانو یرو. شد پسرکش

 بود نیمع یها چشم هیشب بیعج که یرنگ یمشک براق

 : گفت

  جان؟ مامان جانم-

 به و کرد بلند را کوچکش و تپل دست ماهان

 : گفت و کرد اشاره بود تر سو آن یکم که یفروشگاه

 . خوام یم قرمزا نیماش اون از-

 یآقا کند دایپ دادن جواب فرصت ایدر نکهیا از قبل

 و کرد دراز ماهان سمت به را دستش آمد جلو فیشر

 : گفت



 ! پسرم بخرم برات میبر ایب-

 ی شده دراز دست در را دستش یخوشحال با ماهان

 با ایدر. شد روانه دنبالش به و گذاشت فیشر یآقا

 شک یب پسرکش کرد فکر و کرد نگاهشان لبخند

 محبت پر و گرم یا خانواده در که است خوشبخت

 شد باعث ینگاه ینیسنگ. کشد یم قد و کند یم رشد

 اقیاشت با که یبزرگ پدر و ماهان از را نگاهش ایدر تا

 برگرداند، که را سرش. بردارد کرد یم اش یهمراه

 نفس. کرد یم شیتماشا حسرت با که دید را شاهرخ

 پدرش سمت به بعد و ستادیا صاف و دیکش یقیعم

 و بود شده شکننده سال شش از شتریب. کرد حرکت

 که مقابلش! نه ای است خودش تصور نیا دانست ینم

 یشانیپ یرو یها نیچ یرو نگاهش اریاخت یب دیرس

 که شیموها به بعد و شد یطوالن شیها چشم دور و

 آب. دیرس بود شده قبل از شتریب یلیخ دشیسف یتارها

 چشم به و کرد جمع را توانش و داد فرو را شیگلو

 : گفت و کرد نگاه شیها

 به و نشه باز مارستانیب به پاتون گهید دوارمیام-

 ! رانیا نیاین مسائل نیا خاطر



 که یسفر یبرا را پدرش که نبود یدختر لحن لحنش،

 اما کند یم بدرقه رسد یم یک بعدش دارید نبود معلوم

 را چه آن ها آدم دانست یم خوب. نبود خودش دست

 تنها وجود در شاهرخ. کنند یم برداشت کارند یم

 عشق انتظار حاال تا بود دهینپاش عشق بذر دخترش

 و کرد دراز شاهرخ سمت به را دستش. باشد داشته

 : گفت

 . نیباش خودتون مراقب-

 ایدر فیظر دست یوقت بعد و زد یتلخ لبخند شاهرخ

 دست با گرفت خود ی مردانه و بزرگ دست در را

 خودش به را او و فشرد را ایدر ی شانه گرشید

 و کوبان یقلب با ایدر بعد یا لحظه و کرد کینزد

 آغوشش. بود شاهرخ آغوش در ریگلوگ و تلخ یبغض

 با بود بهیغر ایدر یبرا تیمحروم ها سال ی اندازه به

 بغض کرد یسع و دینکش عقب را خودش حال نیا

 یم ها سال اگر انگار. بدهد قورت را رشیگ نفس

 که را یمهر یب توانست ینم هم شد یم ریپ و گذشت

 ! کند فراموش را بود کرده حقش در مرد نیا

 به نیوالد محبت از خواست یم یکس یوقت شهیهم

 خودت دیبا گفتند یم که دیشن یم کند صحبت فرزند



 به مادر و پدر عشق زانیم متوجه تا یشو مادر ای پدر

 در را ماهان یوقت شد، مادر یوقت اما او! یشو فرزند

 پسرکش به نسبت که یمیعظ عشق از و گرفت آغوش

 دست و ختیر اشک بود درآمده انیطغ به وجودش در

 از نیمع یوقت د،یبوس را عشقش ی وهیم کوچک یها

 در خت،یر اشک مردانه آغوشش در ماهان دنید

 را او توانست پدرش طور چه که ختیر فرو خودش

 ! برود؟ و کند رها

 یصدا با. بود زیآم جنون او یبرا ماهان دنیند تصور

 : آمد رونیب افکارش از شاهرخ

 . ینگفت یزیچ رهام به که ممنونم ازت-

 : کرد زمزمه و آمد رونیب پدرش آغوش از آرام ایدر

 . بدونه نبود الزم-

 : کرد تکرار دوباره شاهرخ

 ! ممنونم ازت-

 ژاله که دید ایدر و دیبوس نرم را اش یشانیپ شاهرخ

 دوباره و دیکش یقیعم نفس. کرد پاک را چشمش اشک

 صورتش انگار که کرد فکر باز و کرد نگاه پدرش به

 . است پژمرده و خسته یلیخ



 به شدن سوار یبرا را مسافران که فرودگاه جریپ

 را اش فاصله ایدر تا شد باعث کرد یم دعوت مایهواپ

 .کند ادیز شاهرخ با

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و پنجاه و صدیس پست#

 : گفت شاهرخ به رو

 . خطر یب سفرتون-

 رهیخ و ستادهیا ها آن از فاصله با که دایش یبرا بعد و

 یخداحافظ و داد تکان سر کرد، یم شانیتماشا رهیخ

 اش یانرژ انگار دوباره و دیلرز یم شیزانوها. کرد

 ! بود رفته لیتحل

 سرش. نشست کمرش پشت و آمد یمحکم و آشنا دست

 قالب نیمع مهربان نگاه در نگاهش کرد بلند که را را

 یب ایدر و فشرد هم یرو آرام را شیها پلک. شد

 مرد نیا حواس که بود تمام سال شش. زد لبخند اریاخت

 هم یا هیثان قدر به یحت و بود او به لحظه به لحظه

 . بود نگذاشته شیتنها



 نانیاطم نگاه از را نگاهش و دیراشن ماهان یصدا

 و برگشت عقب به. برداشت همسرش آرام و بخش

 نیماش و بود فیشر یآقا آغوش در که دید را پسرکش

 . داد یم نشانشان را یرنگ قرمز بزرگ

 ! خوشگله؟ نمیماش-

 با را شیموها یرو و دیکش را ماهان ی گونه رهام

 : گفت و دیبوس محبت

 . فرستم یم اهیس ی گنده یکنترل نیماش هی برات ییدا-

 : دیپرس ماهان

 ! قول؟-

 سمت به را دستش کف بعد و"  قول"  گفت رهام

 : گفت و کرد دراز ماهان

 ! قدش بزن-

 دست کف به را کوچکش دست کف زده ذوق ماهان

 را سرش یرو ذوق با فیشر یآقا و دیکوب رهام

 . دیبوس

 با که آمد کش شاهرخ سمت به دوباره ایدر نگاه

 یرو که را ایدر نگاه. کرد یم تماشا را ماهان حسرت

 به را سرش. انداخت نییپا را سرش دید ثابت خودش



 و دیدزد نگاه انهیناش دایش و برگرداند دایش سمت

 رهام یصدا با بعد و کرد سرگرم فشیک با را خودش

 : گفت که

 ! میرفت گهید ما! خب-

 و افتادند تکاپو به گفتن، را خداحافظ نیآخر یبرا همه

 . کردند رفتن عزم مسافرها باالخره بعد

 عقب به گرید که دایش و شاهرخ برخالف رهام

. داد تکان دست و برگشت عقب به بار چند برنگشتند

 یرو فقط نگاهش برگشت عقب به که یبار نیآخر

 بعد و داد تکان شیبرا را دستش محکم ایدر. بود ایدر

 گونه یرو سمج یاشک شد خارج دشید از رهام یوقت

 و کرد نوازش را کمرش آرام نیمع. انداخت رد اش

 : گفت

 ! زم؟یعز میبر-

 و آمد مهال. داد تکان سر و داد فرو را بغضش ایدر

 : گفت

 برادر ی خونه شام...  میر یم میدار ما جان ایدر-

 . میدعوت احسان



 را اش گونه و کرد دراز مهال سمت به را دستش ایدر

 : گفت و دیبوس

 ! بگذره خوش-

 نگاه با یوقت و کرد یخداحافظ هم همسرش احسان، با

 که کرد فکر نیا به کرد یم تماشا را ها آن دورشدن

 به که یقول برخالف شیپ سال شش ژاله که خوب چه

 و او یدختر و پدر راز و اوردهین طاقت بود داده او

 که چند هر بود گفته شیدخترها و همسر به را شاهرخ

 او به را راز نیا از یزیچ شیپ ماه کی نیهم تا ها آن

 .بود نداده بروز

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 سه و پنجاه و صدیس پست#

 : آمد رونیب افکارش از نیمع یصدا با

 شیپ رو امشب یدار دوست...  نمیبب بگو! جان ماهان-

 ! نه؟ ای یبمون ژاله مامان و جون بابا

 و جست فیشر یآقا آغوش در خواسته خدا از ماهان

 و دیکوب هم به شوق با را شیها دست و کرد زیخ



 ایدر. شد فیشر یآقا و ژاله قیعم ی خنده باعث

 : گفت نیمع به سرزنشگر

 ! کنه یم تشونیاذ-

 : داد جواب فورا ژاله

 ما...  سالمت به دیبر! ؟یتیاذ چه...  منه عشق نیا-

 بعد دیپر که ماشونیهواپ میمون یم گهید کم هی هم

 . میگرد یبرم

 هم با و گرفت را دستش نیمع و کردند یخداحافظ

 . کردند حرکت

 یپشت به را سرش ایدر بودند نیماش داخل بعد یکم

 یم فکر ریاخ یها ماه عیوقا به و داده هیتک یصندل

 . کرد

 قلب عمل به ازین شاهرخ که دیشن ژاله که یروز به

 ادشی. شود عمل کانادا در ستین حاضر و دارد باز

 : بود گفته و کرده بغض ژاله که آمد

 خاطر به امین رونیب عمل ریز از ترسم یم گهیم-

 هم یاتفاق اگه که بشم عمل رانیا یتو خوام یم نیهم

 . باشم خودم خاک یتو افتاد برام



 پدرش یبرا بود ممکن که یاتفاق تصور از ایدر دهان

 پدرش. بود زده تندتر ناگهان قلبش و شده خشک فتدیب

 در ایدر و بود پدرش اما ها یمهر یب تمام با! بود

 روز همان از درست احساسش، یها هیال نیتر پنهان

 را شیموها و رفته فرو آب در زانو تا که دید را او که

 هیهد و آمد اش خانه به که شب آن ای ده،یکش چنگ به

 شیبرا و گذاشت زیم یرو بانهیغر را اش یعروس ی

 ! نبود بلد را او از تنفر گرید کرد، یخوشبخت یآرزو

 همراه به و نشده کانادا در عمل به یراض شاهرخ

 انجام عمل مقدمات. بود شده رانیا یراه دایش و رهام

 هم مارستانیب در اش یبستر روز یوقت و شده

 راز یدار نگه طاقت شاهرخ قلب بود، شده مشخص

 رهام به و اوردهین را اش ساله چهار و یس ی کهنه

 ایدر دارد، اولش ازدواج از او که یدختر که بود گفته

 کی عمل از قبل خواهد یم دلش و است نیمع همسر

 عنوان به هم آن ندیبب خودش کنار را او گرید بار

 ! اش زاده خواهر همسر نه دخترش

 و او ی خانه به دعوت یب و ناباور شب همان رهام

 شیبرا ایدر که یا قصه با تازه ماهان. بود آمده نیمع

 که بود رفته خواب به شیپاها یرو بود کرده فیتعر

 شدن داریب هول ایدر. بود شده بلند خانه زنگ یصدا



" شیپ شیپ" پسرش گوش ریز آرام ماهان، یناگهان

 حرف بدون نیمع یوقت بعد یا لحظه اما بود، کرده

 اریاخت یب!" رهامه" گفت و زد را کن باز در ی دکمه

 از ماهان شدن داریب بابت اش ینگران و شد مضطرب

 . کرد فراموش را خواب

 را او و دیکش رونیب آغوشش از را ماهان و آمد نیمع

 مناسب یلباس تا رفت اتاق به هم ایدر و برد اتاقش به

 . بپوشد

 کرده یجوان مرد از ییرایپذ ی آماده را خودش ایدر

 آن ی خانه یراه همسرش ییدا پسر عنوان به که بود

 با ختیر یم ها فنجان داخل که را یچا. بود شده ها

 جوان یمرد حاال که را رهام آرزومند و یپنهان ینگاه

 شاهرخ یمیقد عکس به اندازه از شیب و بود جذاب و

 . کرد یم تماشا داشت شباهت

 گرفته را اش نهیس راه بغض و دیلرز یم شیها دست

 ینیس و آمده خودش و شده حالش متوجه نیمع. بود

 آن و نشسته ساکت رهام. بود گرفته دستش از را یچا

 یچوب زیم یرو را ینیس نیمع. کرد یم تماشا را دو

 که ایدر به رو بعد و گذاشته هال وسط شکل مربع

 :بود گفته بود ستادهیا فیبالتکل



 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 چهار و پنجاه و صدیس پست#

 ! جان ایدر نیبش-

 فاصله نیتر کینزد در نیمع و بود نشسته ایدر

 یپشت یرو ایدر پشت را دستش و گرفته جا کنارش

 که دانست یم خوب هم خودش انگار. بود گذاشته مبل

 قلب قوت نیبزرگتر شهیهم ایدر یبرا حضورش

 : بود دهیپرس نیمع. است

 ! خبرا؟ چه-

 پا یرو پا یعصب بعد و کرده سکوت یکم رهام

 : بود گفته و انداخته

 ! ن؟یکرد پنهون رو ماجرا نیا مدت همه نیا چرا-

 که یا لحظه از! شد خشک ایدر یها رگ در خون

 و آمده یموذ یاضطراب بود شده شان خانه وارد رهام

 انگار که کرد یم حس حاال و بود گرفته را اش قهی

 برخالف اما نیمع. است نبوده لیدل یب اش ینگران

 : دیپرس آرامش با ایدر



 ! ؟یکن یم صحبت یچ از-

 : بود گفته ساده رهام

 ! منه خواهر ایدر که نیا از-

 رهام. دیچسب را شیگلو خیب بغض و آمد بند ایدر نفس

 : گفت و دیکش یموها به یدست کالفه

 بعد من چرا! فهمم ینم رو یکار پنهان نیا لیدل واقعا-

 هی بابا! منه؟ خواهر ایدر که بفهمم دیبا سال شش از

 سازن ینم هم با که نفر هزاران مثل و داشته یازدواج

 نجایا تا! یاک! شده جدا همسرش از ندارن تفاهم و

 عهده به رو حضانتش ایدر مامان...  ستین یا مساله

 پاش خواسته بابا از و کرده ازدواج هم بعد و گرفته

 نظرم به بابا البته! رونیب بکشه دخترش یزندگ از رو

 خب اما نهیبب رو دخترش و ادیب داشته حق! کرده اشتباه

 بهتره ایدر یبرا یدور نیا که داشته اصرار ایدر مادر

 بابا. کنه یم نگاه پدرش عنوان به همسرش به ایدر و

 گهید که یبود لیم یب ها دارید نیا به قدر نیا گه یم

! صالحته به واقعا دنتیند دیشا که دهیرس جهینت نیا به

 جا همه از خبر یب سال همه نیا از بعد برقضا دست

 یکس ینخواست چرا بعدش...  یش یم آشنا نیمع با



 یخواست ینم تو گه یم بابا! ا؟یدر بدونه رو ماجرا

 !چرا؟! بدونه رو نسبتمون یکس

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 پنج و پنجاه و صدیس پست#

 سمتش به تحکم با رهام که ییچراها از ایدر بغض

 . دیترک صدا پر بود گرفته نشانه

 و حال دنید با بود کرده سکوت لحظه آن تا که نیمع

 : زد تشر رهام به رو و دیپر جا از فورا ایدر روز

 حالش مگه ینیب ینم...  ریبگ دهن به زبون قهیدق دو-

 ! رو؟

 یسع و برگشت آب یوانیل با و رفت آشپزخانه به بعد

 . دهد ایدر خورد به را آن از یکم کرد

 رهام بعد و خورد را آب از یکم کنان هق هق ایدر

 و شد بلند مبل یرو از آمده وجود به تیوضع از کالفه

 : گفت

 و تو نیب یچ دونم ینم واقعا من! دیببخش! باش آروم-

 هی نفهمم که ستمین بچه و احمق قدرم نیا اما گذشته بابا



 یم کنه یم فیتعر من یبرا بابا که ییماجرا یجا

 به نیمع و ژاله عمه که لنگه یم قدرم اون! لنگه

 راز نیا و کنن یهمکار تو با شن یم حاضر یراحت

 . دارن نگه پنهون رو

 : گفت و دیکش لبش دور بار چند را دستش یعصب رهام

 دوستش تو دیشا! مهیزندگ تموم! ایدر منه جون بابا-

 من یبرا که یجور اون حتما! نه که دیشا! یندار

 مادرت یبرا دیشا! نکرده تو یبرا کرده یپدر

 وقت چیه خاطر نیهم به و نذاشته جا یخوب خاطرات

 نهیبب رو تو خواد یم االن اما! شینیبب ینداشت دوست

 و ستیب! ایدر نهیبب رو تو عمل از قبل داره دوست... 

 من و نخواسته من از یزیچ االن تا بابا و سالمه چهار

 کنم آورده بر را اش خواسته تا بکنم یکار هر حاضرم

 ... 

 صورتش. دیلرز یم تنش تمام و کرد یم هق هق ایدر

 به محکم را لبش و کرد پنهان شیها دست نیب را

 را سنگش طور آن او که یپدر دینگو تا  دیگز دندان

 لیم به که او، مادر خواست به نه زند یم نهیس به

 مادرش به کتالم در ینیزم تکه عوض در را او خودش

 به زبان. نگرفت او از هم یسراغ چیه گرید و سپرد



 امدین سراغش وقت چیه شاهرخ دینگو تا گرفت دهان

 در ایدر ینوجوان و یکودک یها سال تمام وگرنه

 شناسنامه در یاسم فقط او از که گذشت یمرد انتظار

 او تا گذشت ها سال که نگفت! داشت ادگاری به را

 قدر نیا هم او دیشا داشت را پدر عشق اگر دیفهم

 چهارده در و کرد ینم باور را عماد عشق عیسر

 ینم گرفتار یپور خاله پسر   سراب در یسالگ پانزده

 خام یایرو در اش ینوجوان یها سال نیبهتر و شد

 عشق که نگفت! رفت ینم هدر به کورکورانه یعشق

 با شاهرخ و دهد یم نفس به اعتماد دختر به پدر

 رابطه در! بود ربوده را نفسش عزت اش ینامهربان

 و عاشق و سال و سن کم یدخترک عماد با اش

 باشد طور آن حتما دیبا کرد یم فکر و بود یاحساسات

 را عشق و محبت افتیدر اقتیل تا خواهد یم عماد که

 قرار راهش سر نیمع و شد که بزرگتر. باشد داشته

 عماد با رابطه یها سال در که دیفهم تازه گرفت،

 بوده عشق به نسبت گانه بچه یتفاهم سوء ریدرگ

 بود، بایز داشت، دوست را نیمع ها سال نگفت. است

 به هم باز اما بود، کرده لیتحص و مستقل بود، شاغل

 به اعتماد کمبود دچار نبود پشتش که یا خانواده خاطر

 . شد یم نفس



 تا نداشت یمشکل چیه او مادر با شاهرخ که نگفت

! زد سرش به دوباره اش یمیقد عشق یهوا که یروز

 صورت در را قتیحق تا دیگز دندان به را لبش

 .نپاشد فرو شیبرا را پدر ابهت و نکوبد برادرش

 یم دلش بود، نکرده یپدر که او یبرا شاهرخ

 . باشد داشته کمال و تمام یپدر برادرش، الاقل خواست

 یسع و داد یم ماساژ را لرزانش یها شانه آرام نیمع

 یم را خون شور طعم ایدر دهان. کند آرامش داشت

 .بود گرفته دندان ریز را لبش محکم که بس داد

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شش و پنجاه و صدیس پست#

 و دیکش اش کرده عرق یشانیپ به یدست یعصب رهام

 رفت خانه یخروج در سمت به و داد تکان یسر بعد

 : گفت و برگشت عقب به و کرد مکث اما آخر ی لحظه

 باشم داشته برادر ای خواهر هی داشتم دوست شهیهم-

 و بود خواب یب شبا بود، کسل ادمهی یوقت از مامان...

 یب و داشت سردرد داروهاش اثر خاطر به صبحا



 یب یروزها تمام بود، سرکار که هم بابا بود، حوصله

 وجود با خالء نیهم دنبال به من یلیتعط و یکار

 ی خونه یتو مانا و نیمع و مهال با ادمیز یسن اختالف

 ! ادشهی خوب حتما نیمع...  گذشت یم ژاله عمه

 : داد دامه و دیکش یقیعم نفس

 اسمش که یخواهر اون شه ینم باورم! جمیگ االن اما-

 بودمش دهیند وقت چیه من و بود بابا ی شناسنامه یتو

 ! چشمامه یجلو

 کرد، باز دهان یوقت بار نیا و کرد مکث دوباره رهام

 : داشت ورم شیصدا

 و تو نسبت یکس ینداشت دوست یحت یوقت دونم ینم-

 ازت تونم یم االن و هیچ من به حست بدونه، رو بابا

 به الاقل یایب یندار دوست بابا خاطر به اگه بخوام

 ! است احمقانه ام خواسته! نه؟ ای نش،یبب ایب من خاطر

 یا لحظه درست بعد و شد جا به جا رهام یگلو بیس

 جا از هم ایدر رفت رهیدستگ سمت به رهام دست که

 او که روز همان از. داشت دوست را پسر نیا. دیپر

 دیشن و دید نشیماش سوار و شاهرخ کنار کوچه در را

 با حسابش و داشت دوستش زد صدا بابا را شاهرخ که

 اگر رهام. بود جدا شیبرا شاهرخ یعاطفگ یب حساب



 به را پدرش ی خواسته نیاول تا بود ستادهیا مصر

 دست نداشت دوست هم ایدر عوض در برساند، اجابت

 او از سال ده که بزند یبرادر ی خواسته نیاول به رد

 . بود کوچکتر

 : بود محکم آلودش بغض یصدا کرد، باز که دهان

 .بپوشم رو لباسم تا کن صبر-

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  هفت و پنجاه و صدیس پست#

 : بود محکم آلودش بغض یصدا کرد، باز که دهان

 . بپوشم رو لباسم تا کن صبر-

 نگاه ایدر به ناباور بعد و کرد مکث یا لحظه رهام

 شک بود دهیشن که یا جمله یدرست به انگار. کرد

 : دیپرس دیترد با که داشت

 ! ؟یایم-

 آلود بغض ،یباران و سیخ یها چشم همان با ایدر

 : کرد تکرار دوباره



 . بپوشم رو لباسم تا کن صبر-

 زودتر دایش بود، شده شاهرخ اتاق داخل یوقت بعد یکم

 را رهام دست هم نیمع و  شده خارج اتاق از همه از

 . بود برده رونیب خود با را او و گرفته

 که بود شده رهیخ شاهرخ به سیخ ییها چشم با ایدر

 : بود گفته حال یب و خسته شاهرخ

 ...  اما بمونه خودمون نیب راز نیا یبود گفته-

 : بود داده ادامه و کرده قلبش به یا اشاره شاهرخ

 انداخته روز نیا به رو قلبم راز نیا درد ینیسنگ-

 و رمیبم دمیترس...  کنم سکوت تونستم ینم گهید! ایدر

 ! ببرم گور به خودم با رو راز نیا

 نگاه در رهیخ و دیچک شاهرخ چشم از یاشک قطره

 : داد ادامه ایدر سیخ

 نیبزرگتر نکهیا با بخوام تیحالل ازت تا یایب نگفتم-

 یتو تو با که هیکتاب و حساب خاطر به مرگ از ترسم

 تا زدم قولم ریز بگم بهت تا یایب گفتم...  دارم امتیق

 بکنم برات تونم یم کردم یم فکر که رو یکار تنها

 گریهمد رهام و تو الاقل داشتم دوست...  بدم انجام رو

 مطمئن...  حساسه من یرو رهام...  نیباش داشته رو



 هم اندازه همون به و یانداز ینم نیزم رو روش بودم

 باشه که هم ایدن سر اون گهید رهام دارم نانیاطم

 ...  کنه ینم فراموشت

 : گفت و دیکش یقیعم نفس شاهرخ

....  عمل اتاق برم تونم یم راحت الیخ با گهید حاال-

 ! نه ای کنم یم باز رو چشمام بعدش ستین مهم

 جلو سیخ یها چشم همان با و زد هق اریاخت یب ایدر

 و گرفت را شاهرخ دست و کرد دراز دست رفت،

 : گفت

 . نیش یم خوب شما...  نینزن حرف یجور نیا-

 به ایدر و شده بلند ماهان ی هیگر یصدا لحظه همان

 : بود دهیپرس شاهرخ که بود کرده تند پا در سمت

 ! مهمه؟ تو یبرا-

. بود کرده نگاه شاهرخ به و برگشته عقب به جیگ ایدر

 : بود داده حیتوض شاهرخ

 ! مهمه؟ برات من نشدن ای شدن خوب-

 بیس. بود داده تکان سر آرام جواب یجا به ایدر

 و بم ییصدا با بعد و شده جا به جا شاهرخ یگلو

 : بود دهیپرس دورگه



 ! رهام؟ خاطر به-

 اشک از دیجد یا رشته و برداشته ترک اما ایدر بغض

 : بود شده ریسراز رنگش یشیم یها چشم از

 ...  و رهام خاطر به-

. کرد نگاه مقابلش حال یب و خسته مرد به. کرد نگاه

 به رفت عشقش دنبال به یوقت که یمعرفت یب پدر به

 فکر گذاشت یم دخترش دل در ابد یبرا که یحسرت

 .کرد نگاه نکرد،

 شیها چشم و کرد یم ینیسنگ ایدر ی نهیس در نفس

 نفسش راه که یریگلوگ بغض هجوم انیم. دید یم تار

 : گفت و کرد دایپ را شیصدا یسخت به بود کرده سد را

 و یناراحت طاقت وقت چیه...  وقت چیه دخترا-

 . ندارن رو پدرشون یضیمر

 نگاه همان با هم او انداخت نییپا را سرش که شاهرخ

 . شد خارج اتاق از و کرد باز را در یباران و سیخ

 را سرش ایدر. آمد رونیب افکارش از نیمع یصدا با

 رخ مین به و نشست صاف و برداشت یصندل یپشت از

 : گفت و شد رهیخ همسرش

 ! جانم-



 خودش یپا یرو را آن و گرفت را دستش نیمع

 را دستش یها انگشت آهسته که طور همان و گذاشت

 : دیپرس کرد یم نوازش

 ! خانمم؟ یخوب-

 : گفت و دیکش یقیعم نفس رهام یادآوری با ایدر

 . شه یم تنگ براش دلم-

 : گفت و داد ادامه شیها نوازش به نیمع

 هم با دیتون یم گهید اون از ریغ...  رانیا ادیم بازم-

 !مانا و من مثل...  دیباش داشته ارتباط

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

  هشت و پنجاه و صدیس پست#

 میعظ حجم. نگفت یزیچ و داد تکان یسر ایدر

 داشت انیجر شیخواهرها و نیمع نیب که یتیمیصم

 یآقا و ژاله که بود یعیطب و سالم ی خانواده ی ثمره

 و او ی رابطه. بودند دهیکش زحمت آن یبرا فیشر

 و نیمع یبرادر خواهر با سهیمقا قابل اما رهام

 .نبود شیخواهرها



 نهال یبرا دیبا و بودند دهیرس هم به تازه ها آن

 یم خرج مهر و عشق ذره ذره شان رابطه دهینورس

 نگفته نه برادرش، خواسته نیاول به ایدر که نیا. کردند

 همان داد، یم را رانیا به زدن سر قول رهام و بود

 و محکم داشتند یسع دو هر که بود یاول یها خشت

 . دهند قرار شانیجا سر درست

 یصدا یوقت و برد ضبط سمت به را دستش نیمع

 : گفت لبخند با ایدر دیچیپ نیماش در یشیقم

 ! آهنگ؟ نیا از یش ینم خسته-

 : داد جواب و کرد نگاهش محبت پر نیمع

 چیه...  ده یم رو تو عشق یمعن من یبرا آهنگ نیا-

 . شه یم یتکرار برام نه و شم یم خسته ازش نه وقت

 در و بود نیسنگ کیتراف به نگاهش. زد لبخند ایدر

 کم کم ن،یمع یها نوازش و آهنگ آرامش ی خلسه

 : گفت نیمع. کرد یم یآلودگ خواب احساس

 ! اد؟یم خوابت-

 انگشت آرام که طور همان نیمع و داد تکان سر ایدر

 : گفت بود گرفته یباز به را شیها

 ! بخواب کم هی ببند رو چشمات-



 زود یلیخ و بست را شیها چشم نکرد، یمخالفت ایدر

 با اما گذشته قدر چه دینفهم. شد خواب مغلوب هم

 شده کیتار هوا. کرد باز را شیها چشم نیماش توقف

 : دیپرس لبخند با نیمع. بود

 ! ؟یدیخواب خوب-

 : گفت و دیکش شیها چشم به یدست یجیگ با ایدر

 ! دم؟یخواب قدر چه-

 مقابلشان که یدیسف بزرگ یآهن در متوجه تازه بعد

 و دیکش شیها چشم دنیمال از دست. شد داشت قرار

 و زرد یها برگ به و نشست صاف شیجا سر

 یب و کرد نگاه کوچه داخل یها درخت ینارنج

 : گفت یناگهان و زده ذوق ار،یاخت

 ! ایخدا یوا-

 : گفت طنتیش با بعد و زد لبخند واکنشش از نیمع

 من هوس کنم یم گوش رو یشیقم آهنگ یوقت هنوزم-

 !ایدر فتهیم جونم به دنج ی گوشه اون و تو و

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#



 نه و پنجاه و صدیس پست#

 من هوس کنم یم گوش رو یشیقم آهنگ یوقت هنوزم-

 ! ایدر فتهیم جونم به دنج ی گوشه اون و تو و

 : گفت فورا پسرکش یادآوری با ایدر

 ! ماهان--

 : کرد اخم به تظاهر نیمع

 که دمید... امنه جونش بابا و یمامان شیپ ماهان یجا-

 خلوته سرم منم و یندار کالس روز دو تو حاال

 اون ضمن در! شمال به اومدن یبرا فرصته نیبهتر

 ! شد یم یمعن یب دنج ی گوشه گهید بود اگه یفسقل

 بعد یکم. شد باز اطیح در و فشرد را موتیر نیمع

 یها درخت عطر ایدر شدند، یم ادهیپ نیماش از یوقت

 سمت به محابا یب بعد و دیکش نفس قیعم را پرتقال

 و انداخت گردنش دور را شیها دست برگشت نیمع

 : گفت و دیبوس را اش گونه و دیکش باال را خودش

 چه...  کنه ینم خوب رو حالم جا نیا مثل جا چیه-

 ! یشناس یم خوب قدر نیا رو من تو که خوبه قدر

 لبخند با ا،یدر یناگهان ی بوسه از ریغافلگ نیمع

 : گفت و کرد حلقه کمرش دور را دستش



 خوب قدر نیا حالت نجایا میایم یوقت که خوبه قدر چه-

! ایدر ندارم رو تیناراحت و یخستگ تحمل...  شه یم

 یکار هر حاضرم باشه خندون لبت که نیا یبرا من

 که چالوس به دنیرس و یرانندگ ساعت سه...  بکنم

 ! نیمع دل زیعز ستین یزیچ

 همسرش ی گونه به را لبش دوباره و زد لبخند ایدر

 . چسباند

 آشپزخانه ایدر و خوردند را شامشان یوقت بعد یساعت

 محض به. گرفت تماس ژاله با کرد جور و جمع را

 : دیچیپ گوشش در ژاله خندان یصدا کرد سالم نکهیا

 ! جان؟ ایدر طوره چه هوا-

 : گفت و گرفت اش خنده ایدر

 ! هست؟ حواستون! نیش یم نیمع دست هم شهیهم-

 : گفت تیرضا با و دیخند ژاله

 حرفم به موقع اون و شه یم بزرگ ماهان یروز هی-

 و یراض شیزندگ از پسرت ینیبب یوقت که یرس یم

 کردن خوشحال یبرا یکار هر یحاضر خوشحاله

 .یبکن عروست



 جواب یجلو زد یم شیصدا بلند بلند که ماهان یصدا

 : گفت ژاله. گرفت را ایدر دادن

 ! پسرت به دم یم رو یگوش-

 : گفت زده شتاب و گرفت را یگوش ماهان

 قول جون بابا...  نیاین دنبالم فردا خدا رو تو یمامان-

 خواد یم هم یمامان...  پارک میبر هم با صبح داده

 !کنه درست ایالزان برام شام یبرا

 پدر ی خانه مهمان را فردا که داد قول پسرش به ایدر

 ژاله با یوقت بعد و است بزرگش مادر و بزرگ

 مادرش با تا داد نیمع به را یگوش کرد، یخداحافظ

 ینگاه با و رفت گاز سمت به هم خودش. کند صحبت

 در را یچا. کرد خاموش را شعله ده،یکش دم یچا به

 و ختیر بود کرده آماده ینیس داخل که ییها فنجان

 . شد وانیا یراه و برداشت را ینیس بعد

 زیم به توجه یب ایدر و نشست تنش به ماه آذر سرد باد

 یپشت به و نشست نیزم یرو وانیا ی گوشه یصندل و

 خانه بزرگ وانیا کل ازدواج اول سال همان. داد هیتک

 شهیهم و بود پوشانده فرش میگل با را محبوبش ی

 نشستن به را یپشت به دادن هیتک و نیزم یرو نشستن



 بود مهال و ژاله ی قهیسل که یکیش یها یصندل یرو

 .داد یم حیترج

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 شصت و صدیس پست#

 که بود رهیخ زد یم یسبز به هنوز که ییها پرتقال به

 کرد بلند را سرش ایدر. آمد ششیپ نیمع و شد باز در

 داشت تن به ایدر که ینازک بافت به ینگاه نیمع و

 : گفت و انداخت

 ! یستین خودت مواظب وقت چیه-

 ! ستین سردم-

 را آن و درآورد را خودش ژاکت نکرد، یتوجه نیمع

 : کرد اعتراض ایدر. انداخت ایدر یها شانه یرو

 . ارمیب لباس برات برم بذار...   شه یم سردت خودت-

 و دیچسب را دستش مچ و نشست کنارش و آمد نیمع

 ایدر ی شانه دور را دستش شود بلند ایدر تا نداد اجازه

 لبخند با و کرد کینزد خودش به را او و کرد حلقه

 : گفت



 !شم یم گرم یجور چه من که یدون یم-

 فنجان از یکی کنارش ییطال ینیس از و زد لبخند ایدر

. گرفت نیمع سمت به را آن و برداشت را یچا یها

 گل به ینگاه گرفت یم را فنجان که طور همان نیمع

 و هل بعد و انداخت بود شناور یچا یرو که یسرخ

 : گفت لبخند با و دیکش نفس را نشیدارچ

 به گهید... ایدر یکرد معتاد هات یچا نیا به رو من-

 ! چسبه ینم بهم ییچا چیه تو یها یچا جز

 توت و کشمش از پر کوچک قندان و دیخند ناز با ایدر

 و کرد کج یکم را سرش. گرفت نیمع مقابل هم را

 در و خوردند سر اش یشانیپ یرو لختش یموها

 : گفت حال همان

 به...  اتیخوب به...  یداد عادت خودت به منو هم تو-

 ...  توجهات

 شانه به را سرش که طور همان و دیکش یقیعم نفس

 : داد ادامه داد یم هیتک نیمع ی

 تو به و بکشم قیعم نفس هی ارمیب کم جا هر که نیا به-

 ! نیمع کنم فکر



 و رخوت با ایدر و شد تر تنگ نیمع دست حصار

 . گذاشت هم یرو را شیها چشم خوش یحال

 نیمع با که ییها لحظه تک تک شیپ بود مانده فکرش

 در خانه نیهم داخل. بود کرده تجربه خانه نیهم داخل

 یروزها از و گذاشته یزنانگ یایدن به پا نیمع آغوش

 خانه نیهم داخل. بود کرده یخداحافظ اش یزگیدوش

 داریب هم با صبح تا و بود داده را نیمع شدن پدر خبر

 دختر دانستند ینم که ینوزاد ی ندهیآ یبرا و مانده

 بار هر و بودند بافته ایرو و ختهیر نقشه پسر ای است

 گوشه نیهم یراه نیمع با بود شده دلتنگ و خسته که

 داد یم را بهشت عطر شیبرا نیمع کنار که دنج ی

 برگشته تهران به دوباره و شده آرام او کنار در و شده

 .بود

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 کی و شصت و صدیس پست#

 خاطر به فضا نیا و اطیح نیا از خانه، نیا از چه هر

 همان از انگار! بود آرامش و یخوب و عشق داشت

 هم بعد و دیخر را نجایا او از خبر یب نیمع که روز



 که کرد بنا عشق با را اولش خشت کرد مبله را آن

 جان به آرامش و عشق یبو خانه وارید و در از حاال

 . نشست یم ایدر

 بود روزها که یکاغذ تکه به و داد فرو را شیگلو آب

 بود مانده جا فشیک ی گوشه مناسب یزمان دنبال به

 خبر نیا حالوت که بود نیا قسمت انگار. کرد فکر

 . شود خانه نیا بینص هم خوش

 از را سرش یناگهان یمیتصم با و دیکش یقیعم نفس

 : گفت و کرد بلند نیمع ی شانه یرو

 . گردم یبرم االن-

 را شیآزما جواب  خورده تا ی برگه و شد خانه داخل

 خبر که افتاد یشب ادی رفت؛ وانیا سمت به و برداشت

 چه که بود ادشی! بود داده نیمع به را ماهان یباردار

 به توجه یب و گرفته آغوش در را او محابا یب طور

! بود چرخانده را او کامل دور کی ایدر یها اعتراض

 تلفن لحظه همان ایدر شرم به توجه یب که بود ادشی

 و پدر با را خوش خبر نیا حالوت و بود برداشته را

 ساعت به که بود ادشی. بود شده کیشر مادرش

 و بایز یگل دسته با مهال و فیشر یآقا و ژاله دهینرس

 ادشی. بودند شده ها آن ی خانه یراه ینیریش یا جعبه



 کرده محبت و توجه او به یجور تمام ماه نه که بود

 سمت به هم ی لحظه یبرا یحت ایدر فکر که بود

 و داده دست از شیپ ها سال را مادرش که یا خانواده

 کند، یپدر دخترش یبرا تا نخواست خودش که یپدر

 .نشود دهیکش

 شد باز در کرد، بلند در کردن باز یبرا که را دستش

 یرو را دستش ایدر. درآمد نیمع ی نهیس به نهیس و

 : گفت و گذاشت قلبش

 . دمیترس! یوا-

 ! شدم نگرانت یشد بلند دفعه هی-

 که یا برگه به یا اشاره نیمع و شد وانیا وارد ایدر

 : گفت و کرد بود ایدر دست در

  ه؟یچ نیا-

 مقابل را شیآزما ی برگه لبخند با جواب یجا به ایدر

 از را برگه نیمع. ماند واکنشش منتظر و گرفت نیمع

 گره درهم ییابروها و تعجب با اول. گرفت دستش

 شیابروها گره کم کم بعد و کرد نگاه برگه به خورده

 صورتش یاجزا تمام که شیها لب فقط نه و شد باز

 را ها آن و کرد قالب درهم را شیها دست ایدر. دیخند

 : گفت و داد فاصله خودش از یکم



 ! یش یم بابا دوباره یدار-

 ایدر و کرد دراز دست و گذاشت یکنار را برگه نیمع

 اش نهیس به محکم را او و دیکش خودش سمت به را

 و کرد حلقه کمرش دور را شیها دست ایدر. چسباند

 دوست بیترک و کرد پنهان اش نهیس در را سرش

 آرام و دیکش نفس قیعم را بدنش و عطر یبو یداشتن

 : گفت

 قدر نیا کنارت گفتم بهت نجایا میاومد که یاول روز-

 ینم ایدن از یچیه گهید که خوبه یجور حالم و آرومم

 . خوام

 آمد بند ایدر نفس. شد تر تنگ نیمع یها دست حصار

 بخش آرام مردش آغوش در نجایا نکرد یاعتراض اما

 !شیبرا بود ایدن کل از نقطه نیتر

 دستش کی کرد، بلند نیمع ی نهیس یرو ار را سرش

 ته یرو را آن و کرد آزاد همسرش کمر دور از را

 شیتماشا تینها یب یاقیاشت و لذت با که نیمع شیر

 : داد ادامه و گذاشت کرد یم

 هامون بچه و عشقت و تو یبزرگ نیا به یایدن از-

 ! امیدن زن نیتر خوشبخت تو کنار! نیمع بسه من یبرا



 ی نهیس تنگ دوباره را او و گرفت را اش شانه نیمع

 ریز آهسته و آورد نییپا را سرش چسباند خودش

 : کرد زمزمه گوشش

 ؟!ایدر خوام یم رو زیچ همه تو با گفتم بهت ادتهی-

 و آرزو نیبزرگتر هنوزم و هستم حرفم سر هنوزم

 .یهست تو مادرشون که هییها بچه داشتن افتخارم

 

 ینشون اون به نشون#

 یمرند مرجان#

 دو و شصت و صدیس پست#

 ایدر یمو بافت نییپا کوچک ونیپاپ و کرد دراز دست

 را شیها انگشت حوصله با و نرم بعد و کرد باز را

 را شیها بافت و انداخت ایدر ی شده دهیتاب یموها نیب

 ایدر رنگ ییخرما و لخت یموها خرمن. کرد باز

 . شد شانیپر شیها شانه یرو

 ایدر یموها در و آورد نییپا را سرش نفس یب نیمع

 به وجود تمام با را مانندش گل عطر یبو و کرد فرو

 : گفت و فرستاد شیها هیر



 وجود از مرد هی که یزیچ اون ی همه تو کنار-

 کدوم پاداش تو. دارم تینها حد به خواد یم همسرش

 ! ا؟یدر آخه یمن خوب کار

 یباز االکلنگ عشق و شوق از ایدر ی نهیس در نفس

 : کرد زمزمه آرام. کرد یم

 من، چون خوشبختن...  نیمع خوشبختن ما یها بچه-

 که آرومم و خوشبخت قدر نیا تو کنار....  دارم رو تو

 بچه یخوشبخت و آرامش یبرا یکار هر تونم یم

 . بکنم هامون

 بلند خودش ی نهیس یرو از را ایدر سر آرام نیمع

 همسرش یبایز و یمهتاب صورت دست دو با بعد. کرد

 : زد لب براقش و یشیم نگاه در رهیخ و گرفت قاب را

 هم، یداد بهم رو ماهان یباردار خبر که یموقع-

 یم کار چه من با! یبود شده معصوم و ناز قدر نیهم

 دوست ی جاده ته تا کنم یم فکر بار هر که ایدر یکن

 یم باز روم به عشقت از دیجد در هی رفتم رو داشتنت

 ! شه

 در و برگرداند خودش آغوش به نرم را ایدر دوباره

 یخواستن با گوشش ریز شانشیپر یموها نوازش حال

 :کرد پچ پچ تینها یب



 از رو تو من! ایدر توئه با باشه داشته یقشنگ اگه ایدن-

 همه که توئه کنار فقط...  کنارتم االن که خواستم خدا

 دختر کنه یم دایپ معنا و شه یم قشنگ برام زیچ

 ! خوب

 و خواندند یم آواز نیدلنش یینوا با ها رکیرجیج

 یم عوعو ینرم به باد. شکستند یم را شب سکوت

 یم یباز به را ایدر شانیپر یموها خرمن و کرد

 عطر با بو شب و یسیادر یها گل عطر. گرفت

 اطیح تمام و ختهیآم درهم ها شاخه یرو یها پرتقال

 . بود کرده پر را

 که بود نیمع میمال و تلخ عطر فقط اما ایدر مشام در

 تک مهمان را آور سکر یآرامش و حالوت مردانه،

 . بود کرده شیها لحظه تک

 یها نوازش ریز و داد هیتک نیمع ی نهیس به را سرش

 یها کوبش یصدا به و بست چشم آرام دستانش نرم

 . سپرد گوش همسرش قلب

 در کند، فیتوص خواست یم را خواستن اگر شک یب

 و تند یها کوبش مست که بود تابش یب قلب یها تپش

 وارید و در به امان یب را خودش نیمع قلب شور پر



 یباز به را شوقش پر یها نفس و دیکوب یم اش نهیس

 .گرفت یم

 

 " انیپا"                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


