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 نجابت من

 فصل اول

 .. کشمیکتا ب خوندم رو م هیتو روزیکه د یمتن وارید يودارم رو دمیتختم دراز کش يتو

 ندیگو یسخن م دیبزرگ در باره عقا يها انسان

 ندیگو یسخن م عیمتوسط در باره وقا يها انسان

 ندیگو یگران سخن میکوچک پشت سر د يها انسان

 گران را دارندیبزرگ درد د يها انسان

 متوسط درد خودشان را دارند يها انسان

 دردند یکوچک ب يها انسان

 نندیب یگران را میبزرگ عظمت د يها انسان

 متوسط به دنبال عظمت خود هستند يها انسان

 نندیب یگران میر دیکوچک عظمت خود را در تحق يها انسان

 بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند يها انسان

 متوسط به دنبال کسب دانش هستند يها انسان

 کوچک به دنبال کسب سواد هستند يها انسان

 اسخ هستندپ یب يبزرگ به دنبال طرح پرسش ها يها انسان

 دعواشون شده سییهام با ر هیهمسا نکهیمثل ا ادیم غیج يصدا رونیب از

 منه يخونه  ياتفاقات کار هرروزه  نیا

 من همون زندانه يخونه  اره

 کردند ییورود بهش چه خطا يدونم برا ینم یکه حت یزندان

 بدم یتاوان نیبخاطرش چن دیکاررو کردم چرا با نیمگه خودت نگفته که حفط نجابت مهمه من فقط هم ایخدا

 خودت کمکم کن ایعذاب بکشه خدا ينطوریا دیبه درگاهت مرتکب شده که با یچه گناه حانهیاریخدا

 یعنیمورد عالقم  يرشته  يشرکت مشغول بکار بودم تو هیماه تو1شروع شد که من تازه  يازروز یچ همه

 یوقت ونیدکوراس نییهم تز یکیو يگریباز یکیعاشق دوتاکاربودم  یمن از بچگ یداخل ونیدکوراس لیتشک

رو دنبال کنم اما  يگریباز کیسوره و از اونجا به طور اکادم رستانیدوس داشتم برم دب یلیبودم خ یرستانیدب
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 يهمه .اون خونه نداشتم  يتو یارزش چیمن ه.هه خنده داره کدوم خانواده .خانوادم اجازه ندادند یعنی.نشد

مادرم اما حس دوگانه .بودونبودم براش مهم نبود  چیپدرم که کال ه.بود  نایمن خواهرم روم يخانواده  یزندگ

 .که فرق نذاره  کردیم یسع یعنی. شتذا یفرق نم نایمن و روم نیب.داشت  يا

 یروز گرم تابستون کیشروع شد از  شیسال پ 7از  یچ همه

 مامان مامان -

 دختر سرم رفت؟ هیچ-

 قبول شدم.قبول شدم -

 ؟يقبول شد یچ-

 يمعمار-

 زمیعز گمیم کیتبر-

 يشلوغ کرد نقدریچه خبره ا:اومد و گفت رونیاز اتاق ب نایلحظه رو م نیدرهم

 قبول شدم-

 ؟یچ-

 ریرکبیام يمعمار-

  گمیم کیتبر-

 کردیم یزندگ دخندانیس يبودو تو یمن رو با مرجان باز کرد مرجانم تهران ییاشنا ي نهیبه دانشگاه زم ورودم

 ینیرو بب شیناراحت یتونستیبود به ندرت م ییدخترشادوبذله گو

 یاضیواحدام ر يتو.روز اول دانشگاه بود.که براتون بگم  خوامیجالبه و م یلیمن و مرجان خ ییاشنا داستان

تعجب کرده بودم امکان نداشت . ستیمن ن يبهم گفتند که تو واحدا رمشیرفتم سنجش بگ یبود وقت شیپ

و گرفتم  1 یاضیو رفتم ر دمش الشیخیب. گرفتمیم شیپ یاضیر دیدرصد زده بودم و حاال با 34 رو یاضیمن ر.

گفت که  دمیرو پرس لشیدل یوقت.غم بغل گرفته  يکه زانو دمیرو د يدختر هی.اومدم  رونیاز اموزش ب یوقت.

دختر اشتباه  نیکه کار من وا دمیفهم.گذاشتند  شیپ یاضیاالن براش ر یدرصد زده ول 71کنکور رو  یاضیر

که اون دختر چندتا  دمیبعدا فهم. ستین یو راه شهیدم نمیپس رفتم اموزش خواستم درست کنم که د.شده 

  مینیبب شتریرو ب گهیباعث شد که همد نیهم بامن مشترك داره و هم گهیکالس د
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 یوقت.جوون وارد کالسمون شد  یلیاستاد خ هیروز  هیبود که  سانشیل يترما نیاخر میشد یمیباهم صم یلیخ

استاد گذاشت مرجان رو کرد  زیم يرو رو فشیک یدانشجو مهمانه و وقت میاول همه فک کرد.وارد کالس شد 

 . ادیب ادتا است نیبش یصندل هی يبرو رو خوادیم يدلت استاد یلیاقاپسر خ:بهشو گفت 

بود رو کرد به  یعصبان یلیکه خ یباحالت.بود زده  رونیگردنش ب يشده بود که همه رگا یعصبان يبه حد پسره

 ؟ هیاسمتون چ دیمرجان و گفت ببخش

 يریمرجان نص. يرینص:باتعجب گفت مرجان

 شمیخوشحال م یلیوخ. کیاتیاستاد س يکاوه غنو.هستم  يبنده هم غنو:به گلوش انداختو گفت  يباد پسره

 حذف واحد ياموزش برا نیاالن بر نیاگه هم

 تو رو خدا  دونستمیم دیخب من از کجا با دیاستاد ببخش يوا:شک شده بود و گفت  مرجان

که دارم  یدرسمو شروع کنم تو مدت خوامیمعرف حضورتون که شدم حاال هم م:زد و گفت  يپوزخند استاد

و از  دمیاول رو اصوال درس نم يجلسه .گفته باشم  ادیاصال از صحبت کردن سرکالس خوشم نم دمیدرس م

و دو توش  1 یاضیر زا ییبرگه تست بدم بهتون که توش تستا هی خوامیجلسه م نیا. کنمیلسات بعد شروع مج

و کرده بود وقشنگ  نکاریهم قایماهم دق کیاتیاستاد س ریبخ ادشی( دیاونو حل کن دیشده و شما با هیتعب

 2و  1 یاضیقابله ذکره که ر.رو پاس کردند  اتیاضیر یبیغ يبا امداد ها شیپ يترم ها ایمشخص شده بود ک

 )بود نطوریحداقل واسه من که ا.سادست  بایتقر يدوتا ازدرسا.

  رهیگیم ییهویاخه داره ازماامتحان  میمگه بچه ا:لب گفت  ریز مرجان

  يریبله خانم نص:دفعه استاد گفت  هی که

 دیبله استاد؟بامن بود:باهنگ گفت  مرجان

 م درجواب سوالتون گفتم بله بله با خودتون بود-

 گفتو رفت  دیو باالخره استاد خسته نباش میتا اخر کالس تستارو حل کرد.از خنده  دیپوکیداشتم م گهید من

*** 

مرجان داره بااستاد حرف  یکه احساس کردم وقت میبود 6ترم  ياخرا گهیمدت ماد نیگذشت و تو ا یوقت چند

که  دمیواخر سر فهم دمیکش رونیزبونش ب ریاز ز یبا هزار بدبخت. تعجب کردم  شهیم ریاروم و سربز یلیخ زنهیم

دوروز از شروع ترم  یکی بایتقر.شد  شروعاون ترم تموم شد و ترم بعده مون .بله خانوم از استاد خوشش اومده 
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 نمیست که بشوارد اتاق شدم استاد ازم خوا یوقت.خواست  دیاستاد منو به اتاق اسات يروز هیگذشته بود که 

 دارم  اجیمن به کمکتون احت يخانم باقر:بعد بامن من گفت  یقیدقا.

 دیخوشم اومده و با يریبگم من از خانم نص يخب چه جور:حالت تعجب استاد رو نگاه کردم که گفت  هی با

 يازگذشته بخوام بجه ب گهیراستش از من د. انهیدارند  يهم به من عالقه ا شونیکه بفهمم ا دیکمکم کن

به ازدواج بامن فکر  هستند لیما شونیکه ا دونمیبزرگترم و نم يریسال از خانم نص9باشه من  یدرارم هرچ

 . انهیکنند 

ازش نذاشتم روکردم  یدله خوش ادیبود وز يریباشه استاد سخت گ یهرچ دوارنکنمیاستاد رو ام ادیکردم ز یسع

 دیشک نکن کشمیزبونش م ریاستاد ازز:بهشو گفتم 

بندازمتون  تونمیپس م دیداشت بتیتا غ 4ترم  نیشما ا يخانم باقر:کارت دراورد وبه من دادو گفت  هیاستاد  بعد

. 

 خانم  دیفتیمنه اگه پخش بشه قطعا م يکارت شماره  نیا.نگاش کردم که ادامه داد  باتعجب

 .کنم  یچ دنیمتوجم استاد اما بعده فهم-

با منزلشون تماس  خوامیمنم از مادرم م دیدیه تلفن خونش رو مبه من ادرس و شمار دیزنیسادست زنگ م-

 رمیبگ

سه روز .عصا قورت داده خوشش اومده  نیا هیسوال بودمرجان ازچ ياومدم واقعا برام جا رونیب دیاسات ازاتاق

 يخودشم تو.که مادرش خونست  دونستمیم.روز که واحد مشترك با مرجان نداشتم رفتم خونشون  هی.گذشت 

 یلیخ ریبخ ادشی.خودم بود  اتیباسم استاد اد یعیسم(زنهیسروکله م اتیادب ریدب یعیسم يکالس داره با اقا

 )بود ياستاد بامزه ا

 یقیداخل خونه که شدم دقا. دررو برام باز کردو به خونه تعارفم کرد ییوارد خونه شدم مادرش باخوش رو یوقت

 باهاش کار دارم. نهیخواستم که بش)کنمیمادر مرجان رو خاله صدا م(بعد از خاله

جان  حانهیر:خاله رو کرد به منو گفت .هم بهش دادم  ياستاد غنو يکم کله ماجرا رو بهش گفتم و شماره  کم

 ریداداشم تو جنگ مفقوداالثر شد من به زنداداشم قول دادم که پسرشو ز نکهیبعد ا یمونیتوهم مثله مرجانم م

 . مینودونه ساله کرد ي غهیروص نایبچه بودند ماا نایو خب همون موقع که ا رمیپروبالم بگ

 ياون پسر تو شیخاله رو نگاه کردم که خاله ادامه داد تعجب نکن چرا مرجان بهت نگفته سه ساله پ باتعجب

 مرد  یتصادف رانندگ هی
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 حله  یخب االن که همه چ:روکردم به خاله و گفتم  يباشاد

 ياما بعد من چه جور.دامادم بشه  مانیا خواستیدلم نم یلیخب منم خ:ر ناراحت گرفتو گفت دوباره ضاه خاله

 نگاه کنم  ایداداشم اون دن يتو رو

قول  هی يبه پا دیخاله مرجان نبا:پاش زانو زدم وگفتم يمبله خاله نشستم جلو يمبل بلند شدم رفتم جلو از

  شندیو هم داداشتون خوشحال م انمیهم ا ينطوریا. ادیخواستگارا ب دیبزار.بسوزه 

 خبر داره ؟ هیاما نظرمرجان چ:باالخره اشک چشماش رو پاك کردو گفت  خاله

  دونهینم یول ستین لیم یب دمیزبونش کش ریاز ز-

 ؟ یاگه موافق نباشه چ حانهیر یتو مطمئن دیپرس نانیاطم یب خاله

 موافقه به نظرتون به پسره زنگ بزنم  دمیزبونش کش ریخاله من از ز-

 ؟ يتوشمارش رو از کجا دار-

 رو حل کنم هیقض نیخودش داد که ا-

 نمشیاالن بب نیهم خوامیپس زنگ بزن م-

 د؟یاالن خاله ؟مطمئن:تعجب خاله رو نگاه کردم و گفتم  با

 رو بهش بگم  مانیا ي هیقض دیبعد اجازه بدم با نمشیبب دیبا نجایا ادیاالن ب نیاره بهش بگو هم-

 چشم خاله-

 رو دراوردم و شمارش رو گرفتم و بعد چند بوق جواب داد  يکارت استاد غنو فمیشدم ورفتم از تو ک بلند

 بله*

 يباقر حانهیر. ياستاد منم باقر-

 ؟ دیداشت يکار ياهان خانم باقر*

 باهاتون حرف بزنه  خوادینفر م هیمن نه استاد -

 باهات صحبت کنم  خوامیپسرم من مادره مرجانم م:رو دادم به خاله و خاله گفت یگوش بعد

  دمیگوش م يریخانم نص دییبفرما*

مرجانم مثله .من موافقم . یبدون دیبا يهست که قبله خواستگار ییزایچ هیپسرم راستش  شهینم ينطوریا-

 حیرو توض ییزایچ هیبرات  دیبا رهیقرار بگ انیمرجان کامل درجر نکهینداره اما به هر حال قبل ا یمشکل نکهیا

  نمتیرودر رو بب خوامیبدم م
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 ؟ يریخانم نص امیکجا ب*

  فرستهیبرات م حانهیخونمون ادرسش رو ر ایب-

 اونجام  گهیساعت د کیچشم تا *

در بود چقدرم  يجعبه شکالت جلو هیساعت بعد استاد با کی.استاد فرستادم  يادرسه خونه رو برا یخدافظ بعد

بود  دهیخوشدوخت پوش یکت شلوار مشک هیبه مرجان حسادت کردم  يلحظه ا يبرا.کرده بود  پیکه خوشت

 . دادیخوب نشون م ور شیذره جذب بود و اندام عضالن هیبلوزش  یکراوات مشک هیو  دیبلوز سف هیبا

مبل  يت خاله وبعد تعارف خاله رواقا وار رفت سم یلیخ.شکالت رو به دستم داد  يخونه که شد جعبه  وارد

شربتارو گذاشتم خواستم برم  یوقت.شربت اماده کردم و بردم براشون  وانیبعد دوتال یقیدقا.خاله نشست کینزد

  نینجابشینه دخترم تو هم ا:خاله گفت  دمیتواتاق مرجان که د

 از خودت برام بگو  کمیپسرم :خاله رو کرد به سمت استاد وگفت .کنارشون نشستم  منم

 30 ياسم من کاوه است کاوه غنو:هم قفل کردو گفت يقلوپ شربت خورد و بعد انگشتاش رو تو هی استاد

حقوقم هم کفاف . نیماش هیدارم با  ردامادیم يتو یخونه نقل هی. ستیبد ن میوضع زندگ.استاد دانشگام .سالمه 

تصادف ازدستش  هی يتو شیسال پ 3 کهخواهرم داشتم  هیرم برادر دا هیفقط .دهیدونفره با رفاه رو م یزندگ هی

 .بازنشسته اند  یهم پدرم وهم مادرم فرهنگ.دادم 

دخترم هم که دوس . يایبه نظر م یکاوه جان پسر خوب ومعقول:نگاه متفکرانه به استاد کردو گفت  هی خاله

 .نباشه یا مشکلشم يبرا دیشا.من  دهیوجود داره البته از د یمشکل هیاما االن  يدار

 ه؟ی؟ مشکل چ یچ یعنی:نگران شدو گفت افشیذره ق هی استاد

اخره جنگ بودکه خبر اوردند که برادرتون مفقوداالثره اون  يساال شیساله پ20حدودا :کردوگفت یمن من خاله

 ساله 9 مانیساله بود و برادرزادم ا 2موقع مرجان من 

برادرم رو  ياز اون موقع خانواده :دفعه استاد دستو پاش رو گم کرد و خاله ادامه داد وگفت  هیکردم که  احساس

رسم ورسومات مرجان  يسر هیطبق .ساله  13ساله شد و مرجان  20 مانیا نکهیتاا.پروبال خودم گرفتم  ریز

ون تصادف هم جونش هم يکرد وتو صادفت هی مانیا شیسال پ 3اما . مینودونه ساله کرد ي غهیرو ص مانیوا

 .رو ازدست داد 

خطا نبود  نیا يمرجان بچه بود وتو یدوسش داشت ول مانینداشت گرچه ا مانیوقت مرجان احساس به ا چیه

بعد از مرگ مادر .دوخانواده ازش خبر دارند  نیکه فقط ا هیزیچ هی غهیص نیا یکه فکر کن خوامیحاال من ازت م.
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کاوه جان من اگه به تو .به شما  دادکه پدرشم عمرشو  میدونستیراز رو فقط من و مرجان وپدرش م نیا مانیا

که  خواستیرفته بود اما دلم م نیموضوع از ب هیچون  يشدیرو متوجه نم هیقض نیوقت ا چیگفتم تو ه یهم نم

 ه زنگ بزن يخواستگار يبه مادرت بگو برا يفکر کن واگه موافق بود. نیبهت بگم هم

  رهیگیمادره من تا فردا تماس م:رو کرد به سمت خاله وگفت  کاوه

 ؟ياماتوکه هنوز فکراتو نکرد-

 .بشه  میتصم هیسبب بهم خوردن  دینبا یمیرسم و رسوم قد يسر هیبه فکر نبود يازین-

 یدخترم رو خوشبخت کن دوارمیازت خوشم اومده پسرم ام-

 .من برم دانشگاه کالس دارم  ستین يامر گهیاگه د يریپس خانم نص-

 . دیامروز بامن کالس دار. دیایشماهم ب يخانم باقر:دفعه روکرد سمت منو گفت  هی

 . شمیامااستاد مزاحم نم-

  دیشیم ادهیکوچه دانشگاه پ يجلو یچه مزاحمت-

 چشم -

رد وبدل  یحرف چیگذاشته بود وه یاهنگ ترک هیشدم تموم طول راه  نیکردم و سوار ماش یخداحافظ ازخاله

 .کرد و من رفتم سمت دانشگاه  ادهیکوچه پ هی يدانشگاه منو تو يکاینزد.نشد

 کیاتیکالس س.از دستش ناراحت شده بودم  کنهیبرخورد م یبا من عصب یلیمرجان خ دمیرفتم دانشگاه د اونروز

استاد  نیکه من از ماش دهیداد بر من خانم د يکه ا دمیوفهم دمیرو پرس لشیکه تموم شد رفتم کنارشو ازش دل

 .بامن قهره نیشدم و بخاطر هم ادهیپ

*** 

 ياز خونه ها یکینامم  انیپا يوقرار شد من برا میمون رو تموم کرد سانسیسال گذشت و منو مرجان ل 1

 کنم یرو بررس یمیقد

 . با کاوه ازدواج کرد سانسیل يعقد کرد و اخرا يماه بعد خواستگار کی يبه فاصله  مرجان

 يتو کردیجلوه م يا گهیهروز د باترازیز دیسف رهنیپ يمرجان تو رهینم ادمیمرجان رو  یوقت روز عروس چیه

 یباشه هرچ نیبهتر خواستیهمش م گرفتیم رادیا یرو خل کرد از بس که از همه چ شگریارا بایتقر شگاهیارا

 يدوستا شتریب.نبود يزیکم چ نمیا کردویدانشکده ازدواج م يمحبوب دخترا ياز استادا یکینباشه اون داشت با

 .دعوت بودند شونیمرجان تو عروس
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بود  سادهیدسته گل وا هیدر با يکاوه جلو میرفت رونیب شگاهیتموم شد همراه هم ازدر ارا شگریکه کار ارا یوقت

 یمونده بودم که چ.شدند  نیمرجان بود مرجان دسته گل رو ازکاوه گرفت و دست در دسته هم سوار ماش خیوم

 د؟یخانوم حانهیشما ر دیببخش:روکرد سمتم و گفت  پیپسر خوشت هی دمیکار کنم که د

 بله-

 برسونمتون  نیایمن برادر دامادم کارن ب-

 قشنگ یلیاهنگ خ هیشدم تو راه کارن اهنگ گذاشت  نیکردم وهمراه کارن سوار ماش يتشکر

 دهیدوباره از راه رس یکی دهیحسه جد هی نیا

 دهیانگار اونو خدا واسه من آفر دهیاون چشمم ند مثله

 جاده ییکه صافو ساده آروم قدم زد تو امتداد شبه تنها یکی

 اراده یب لرزهیقلبم م ستیخودم ن مثه

 اسمش عشقه وونهیدله د زهیریم

 اسمش عشقه دونهینم یکس

 اسمش عشقه مونهیم شهیهم

 من اونو دوست دارم اسمش عشقه اگه

 اسمش عشقه ذارمینم تنهاش

 کنارم آخه اسمش عشقه ادیم

 زهیریبغضو بارون اشکام م هیشب

 حالو روزم مثله مجنون ابونیخ هیتو

 کرده دستام مثله زمستون خی

 خوابه هیانتخاب آخر مثله  نیندارم ا یمثله آبه شک زالله

 سرابه نیدوباره ا دیشا ترسمیم اما

 اسمش عشقه وونهیتو دله د غمه

 اسمش عشقه دونهینم یکس

 اسمش عشقه مونهینم رهیم

 جا جل چشمامه اسمش عشقه همه
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 اسمش عشقه امهیکه دن دونهینم

 اشکامه اسمش عشقه لهیدل

بعد  یلحظات میو دوشادوش هم وارد تاالر شد میشد ادهیتاالر پ يچند اهنگ کارن و من جلو انیاز پا بعد

دفعه پام  هیتاالر بودم که  يجلو.ومن ساقدوش عروس و کارنم ساقدوش داماد بود  دندیرسیعروس و دوماد م

 دمیرو که باز کردم کارن رو د مچشما.مانع افتادنم شد يدست قو کیکه ناگهان  فتمیبود ب کیخورد ونزد زیل

عروس دوماد به خودمون  نیبوق ماش يکه با صدا میشد گهیمات همد یلحظات يبرا.که من رو بغل کرده 

 . میو ازهم جداشد ممیاومد

 لمیکه تو ف گهید یعقد مصلحت هیعقد نشستند  يسفره  يعروس و دوماد وارد تاالر شدند و کنارهم رو باالخره

 .دلربا هم معلوم نبود کجاست دیسابیدوطرف سفره و خاله هم داشت قند م نایمن و روم. باشه 

د از پخش بع.هم شروع شد  یمراسم عروس یقیبعد دقا.گرفت  شمیلفظ ریاخر مرجان بله رو گفت و ز دست

 کردمیمنم داشتم نگاشون م دندیرقصیمرجان و کاوه بغل هم داشتند م دیشدن دواهنگ نوبت به اهنگ سوم رس

 میدیو ماهم رقص تیجمع يبرد تو دویکه کارن دسته منم کش

 ضهیقلبم مر يدوسم ندار گهیتو د دیشا نکهیترس ا از

 زهیبر دینداره اشکام رو شونت با یکردن معن هیگر نیا

 ندارم يکار گهیتو د ریشو حالم خرابه غ آرامشم

 هامو تنها بزارم ییکه تنها ایتنها ب نمیتنهاتر

 رهنتیپ يرو مونهیم رهنمیعطر پ نکهیا با

 شناسنتیهمه م یمونه منو وقت ینم ادتی

 نتمیعاشقتر نتمیعاشقتر

 یکن یم یبیکار عج یکن یم یبیمن غر با

 هوس ایعشقه  نیشروع رابطه س عشقم ا یگیم

 نتمیعاشقتر نتمیعاشقتر

 ارمیاز حال چشمات سر در ب اهویه نیتو ا شهیوقت نم چیه

 سر درد دارم سروزهیمنم باش امشب دوباره چشمام م فکر

 یتو باش دیخوابم با ریبارون گرفته تعب دمیخواب د من
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 یبا من شروع شه اما هنوزم تو انتهاش دیجاده شا نیا

 رهنتیپ يور مونهیم رهنمیعطر پ نکهیا با

 شناسنتیهمه م یمونه منو وقت ینم ادتی

 نتمیعاشقتر نتمیعاشقتر

 یکن یم یبیکار عج یکن یم یبیمن غر با

 هوس ایعشقه  نیشروع رابطه س عشقم ا یگیم

 نتمیعاشقتر نتمیعاشقتر

***** 

مشکالت پل  یمرجان موضوعش بررس کهییداشتند ازاونجا یمیقد يباسبک معمار يخونه ا هیکاوه  ي خانواده

پدرشوهره مرجان رفتم تا کارم رو شروع کنم که  يمرجان من به خونه  شنهادیشد که به پ نیبود ا ربناهایها وز

 .گفت بد شهینم ایگفت خوبه  شدینم همن رقم زد ک يروبرا یوروده من به اون خونه اتفاقات رفتمیکاش نم يا

مدت  نیمن تموم شد اما توا ينامه  انیروزهاگذشت و پا.اشنا کرد  شتریمن به اون خونه من رو باکارن ب ورود

من درعشق کارن غرق شده بودم باالخره انروز ها هم  يعوض شده بود من عاشق شده بودم ار زهایچ یلیخ

 دشرکت شروع به کارکر کیادامه نداد ودر  گرید سانسیگذشت مرجان بعد از ل

به اسم اتنا  يدر دانشگاه با دختر نباریرا انتخاب کردم ا یداخل يق معمارفو ي ررشتهیز يمن ادامه دادم وبرا اما

 یدانشگاه تو شرکت خانوادگ انیبعد پا.پرکند  میمرجان رابرا يبود وتوانست جا یارخوبیاشنا شدم اتنا دوست بس

 .اتنا شروع به کار کردم

 ذره ازم دور بشه  هیه اتنا سبب شده بود ک هیقض نیوا.شدم  لیشرکت تبد تکتیارش نیکم به بهتر کم

*** 

اصوال  کایرفته بودند امر شیپ يهفته  نایمامان ا دیلرزیاسترس داشتم و دستام م یلیاز خواب بلند شدم خ صبح

داشته  ژهیمهمون و کیتو سفر بودند امروز قرار بود که  شهیطبق معمول هم نایبابام تاجر بود و مامان وبابا و روم

 . لباس هام رو بپوشم نیبهتر دیپس با میباش

وقنعه  یلوله تفنگ یشلوار مشک کیو ییطال يها هیباحاش يروپوش قهوه ا هیو رمیسمت کمد لباس هام م به

 . کنمیرو سرم م یمشک

 کنمیوبه سمت شرکت حرکت م کنمیهم به پا م میپاشنه بلند قهوه ا يکفش ها نطوریوهم
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 یفالح اریطبق معمول ماز زارمیخودم اهنگ م يراه برا يتو

 ینشسته عطر عاشق..  یو رازق بیس کنار

 عاشقم یخبر از دلبستگ یب..  یاز تبار خستگ من

 يشاه شدم گدا شد..  يشدم صدا شد ابر

 يشد مؼعشق شدم تو ..  يشدم قلم شد شعر

 من يایآسوده در رو.. من  يایمن در يالیل

 تو يگمشده در صدا.. تو  يلحظه در هوا نیا

 گمگشته در بارون تو.. عاشقم مجنون تو  من

 در به در يدر کوچه ها.. خبر  یب یلیل مجنون

 هر آرزو نقش بر آب.. و خراب  شونیو پر مست

 در دلت ردیآروم بگ.. عاقبت  يکه روز دیشا

 ينشسته ابر پاره ا..  يهر ستاره ا کنار

 عاشقم یخبر از دلدادگ یب..  یاز تبار سادگ من

 ياشک شدم صبر شد..  يشدم ابر شد ماه

 يقصه شدم خواب شد..  يشدم آب شد برف

 من يایآسوده در رو.. من  يایمن در يالیل

 تو يگمشده در صدا.. تو  يلحظه در هوا نیا

 گمگشته در بارون تو.. عاشقم مجنون تو  من

 در به در يدر کوچه ها.. خبر  یب یلیل مجنون

 هر آرزو نقش بر آب.. و خراب  شونیو پر مست

 در دلت  ردیآروم بگ.. عاقبت  يکه روز دیشا

وهمراه  شمیتا اقاجعفر جابجاش کنه سوار اسانسور م کنمیدر پارك م يرو جلو نیماش رسمیشرکت که م به

اتاقم  يتو رمیوم شمیششم م يوارد طبقه . 6 يتابرسم به طبقه  شمارمیاسانسورطبقه هارو م ي ندهیباگو

دارم تا کارام رو چک  توق یکاف يو من به اندازه  گستیساعت د کیجلسه  کنمیرو روشن م ستممیس نمیشیم

 داخل  ادیم ندازهیطبق معمول مثله گاو سرش رو م.تو اتاقم  ادیاتنا م ستممیکه منتظرلود شدن س نطوریکنم وهم
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 اماده بشم  دیجلسست ومن با گهیساعت د هی يدار کاریاتنا چ-

 جلسه شروع شده  جیگ ينه دختره  يوا:دستش رو به کمرش زدو گفت  اتنا

  ستین 8گفتم مگه ساعت  یجیگ با

 میکن یقرار داد رو بررس مینیمنو تو بابا بش 8بابامم از دستت شکاره قرار بود ساعت . 9ساعت  رینه خ-

 خواب موندم نکهیمثله ا:گفتم یباشرمندگ

 شد  ریکه د میزود باش بر ریم نگشرك رو برا يگربه  ي افهیخب حاال ق-

  امیباشه االن م-

بعد طرف قراردادها  یقیازدستم شکار بود دقا یلیاتنا خ يرو جمع کردم و وارد اتاق جلسه شدم بابا لمیوسا عیسر

 . هم اومدند وجلسه شروع شد

 رهیبود خوابم بگ کیمردم کمکم نزد یجلسه از خستگ يمدت تو تموم

 میاز شرکت اومد یوقت میپروژه فکر کن يورو میداد تا بر یروز مرخص1به همه ما  سییاز اتمام جلسه ر بعد

اما اتنا دعوتم رو رد کرد  میبخور یبستن هیشرکت و کیشاپ نزد یکاف میدادم که بر شنهادیبه اتنا پ رونیب

کاش  يکه اشدم  ییکذا يکافه  اونتشنم بود وارد  یلیکه خ ییکارداره منم از اونجا یلیوگفت که خونه خ

 شدمینم

که قراره دسته سرنوشت چه  دونستمیاگه اونروز م دیشا کنهیباانسان م يبد يها يباز یاوقات زندگ یبعض

 گذاشتم یشاپ نم یوقت پام رو به اون کاف چیرو برام رقم بزنه ه یاتفاق

 نشستم زیم نیتر ییانتها يداشتم پس رو ازیشلوغ بود و من هم به ارامش ن یلیوارد کافه شدم کافه خ باالخره

کارم رو هم رو  لهیتوت وشکالت دادم بعد هم وسا یبرج یبستن هیبعد گارسون اومد ومنم سفارش  قهیدق چند

 هی يخودم بودم که صدا يطور تو حال و هوا نیطرحم فکرکنم هم يرو کمی یپهن کردم تا همراه بابستن زمیم

 اقا من رو به حال خودم اورد

 خانم؟ دیببخش-

 بله-

 نمیبش نجایا تونمیشلوغه م یلیشاپ خ یکاف-

 نقشه هام خراب نشه دیفقط مواظب باش ستین يبله ومسئله ا-

 چشم حواسم هست -
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کنه  دایقهوه اش پ يتا جا برا کردیرو جمع م لمیداشت وسا یداد وقت یشکالت کیقهوه وک کیسفارش  مرد

 ناگهان چشمش به کاغذ ها افتاد

 دیببخش-

 اکراه جواب دادم با

 ه؟یچ گهید-

 د؟یشما طراح-

 بله -

 د؟یکنیم یاپارتمان هم طراح-

 اره -

دکتر قلب  ياحمد ایگذاشت کارت رو برداشتم وروش رو خوندم پور زیم يبعد کارتش رو رو.کارته منه  نیا-

 اتنا هه هیشب شیلیوعروق برام جالب بود که فام

 ادهیادرس محل کارم اونجا طراح ز نمیا:گذاشتم وگفتم  زیم يواز خودش کارته شرکت رو ر دیهم به تقل من

 ندارم کارم رو به اون شرکت بسپارم يعالقه ا چیاماه دونمیم-

 چرا؟-

  هیمسئله خانوادگ-

  دیشناسیشرکت رو م سییر ياحمد يشما اقا یعنی-

 بله برادرمه-

 اهان متوجم-

 د؟یکار رو انجام بد نیشما خودتون خارج از شرکت برام ا شهیخب نم-

 اما-

 کنمیخواهش م-

 فکر کنم دیبا-

 فکر کردن يبرا دیخوایچه قدر وقت م-

 روز2-

 منتظر تماستون هستم گهیپس من دوروز د-
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تو  5ساعت  نمیبیم ندازمیم ینگاه هیبه ساعتم  روننیب امیشاپ م یاز کاف میو کوفته بعد از خوردن بستن خسته

 انهیقبول کنم  رمیبگ یمیچه تصم دونمیعا نمواق. فکرم مشغوله  نمیح نیهم

 دمیخونه رس کینزد شمیم نمیسوار ماش. ارمیدر م فمیرو از ک نمیماش جییسو کنمیکه دارم فکر م نطوریهم

 زنگ خورد میناگهان گوش

 ؟یخوب حانیالو سالم ر-

 يسالم مرجان ممنون خوبم تو چه طور-

 ما يخونه  ایامشب شام ب حانیر-

 کاردارم یلیاما من خ-

 کنمیبعد شام کمکت م ایحاال ب-

 اونجام گهید نهیم 20باشه تا-

با  پوشمیم دیتاپ دکمه دار سف هیتو خونه تا لباسام رو عوض کنم  رمیم کنمیخونه پارك م يرو جلو نیماش

 هیو موهام رو  کنمیرو به پام م میپاشنه بلند ل يکفشا پوشمیتاپم م يکوتاهم رو  یکته ل هی دیسف نهیشلوار ج

و شنل  فرستمیخودم م يبرا نهیبوس تو ا هیکردن عروسکمون امداست  شیارا ککمیو بعد از  زنمیبرس م

 یراه تموم مدت فکرم مشغول بود نم يتو یمهمون يبه سو شیوپ شمیم نمیسوار ماش کنمیقرمزم روتنم م

بامرجان مشورت کنم اره  دیبا.ادرش لطف داشت وحاالبر یلیبه من خ ياحمد يکار کنم اقا یچ دیدونستم با

 زنمیمرجان رو م ي ونهوزنگ خ شمیم ادهیپ نیاز ماش.راهه نیبهتر نیا

 بله-

 درو باز کن حانمیمرجان ر-

 بازشد یکیت يباصدا در

 بازشد؟-

 اره-

 اسانسور رو زدم ومنتظر اومدن اسانسور شدم دکمه

 اومد رونیاز اسانسور ب ياحمد يناگهان خشکم زد اقا نیح نیهم در

 ياحمد يسالم اقا-

 من که اصال ادرس ندادم نمیبب دی؟ نه صبرکن نیقبول کرد يزود نیا نجا؟بهیشما؟ ا يسالم خانم باقر-
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 د؟یدیوقت حرف م ياحمد ياقا-

 دییچشم بفرما-

 نمیمن اومدم دوستم رو بب-

 دوستتون-

 7تو طبقه  يریبله خانم نص-

 دیگیاهان متوجه شدم شما خانم مهندس رو م-

 بله-

 نره ادشیکار فردا  دیوبگ دیسالم برسون شونیاز طرف من به ا-

 چشم-

 ؟يخانم باقر یراست-

 بله؟-

 نظرتون ؟-

 روزم نشده هیهنوز -

 من منتظرم-

 باشه حتما-

 با دکتر سوار اسانسور شدم یاز خداحافظ بعد

 ؟ دیباالاومدنت طول کش نقدریبه دختر تو چرا ا:گفت دنمیدرمرجان منتظرمم بود به محض د يجلو

 میزنیتو بعدا حرف م میبر-

 باشه-

 ارمیخودته راحت باش تا من برم شربت ب يخونه  نیبش: از وارد شدن مرجان برگشت سمت من وگفت  بعد

 خواد مرجان ینم-

 شهیکه نم نطوریاخه ا-

 مرجان کارت دارم بدجور-

 ؟یشده خانم یچ-

 ش؟یشناسیرو چه قدر م ياحمد يمرجان تو اقا-
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 ه؟یک گهید ياحمد-

 یجیبابا دختر تو چه قدر گ-

 ؟یچرا خانم-

 همون دکتر قلب ياحمد ایپور گهید تونیهمسا-

 چه طور هیاره ادم خوبو معتمد دمیاهان فهم-

 داد؟ شنهادیاخه بهم پ-

 ؟یشیعروس م يکه دار ؟نگويشنهادیچه پ-

 مرجان؟-

 جانم-

 ساله سن بابامه  40مرد  نیا ایثان.من چه قدر کارن رو دوست دارم  یدونیم گهیتو که د یندون یچکیاوال ه-

 داد يشنهادیباشه بابا من غلط کردم حاال بگو چه پ-

 کار شنهادیپ-

 ستیبد ن نکهیا خب

 ترسمیخب تا حاال سابقه نداشته م یول دونمیم-

 ؟یازچ-

 مرده هیخب -

 هم چشم پاکه یلیخان خ ایپور ایکه ثان ستیخانم لولو ن-

 ؟یگیراست م-

 باهاش کارکنم اره بابا نترس ذاشتینبود که کاوه نم نطوریا اکه

 بهش زنگ بزنم ؟ یعنیخب -

 سوال هی حانیر یول گهیاره د-

 شده؟ یچ-

 ؟يباال اومد رید نقدریتوچرا ا-

 زدمیحرف م ياحمد يداشتم با اقا-

 اهان-
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 ؟يباقر يباقر-

 بله-

 يدار یمالقات-

 سمت اتاق مالقات رفتم هیمسئول  همراه

 یخانم حشمت-

 بله-

 ه؟یک-

 هیاقا هی دونمیفقط م دونمینم-

 اهان-

 شد ریبدو دختر د-

 چشم-

 شکه شدم دمیکه د يزیاز چ یمسئول به سمت اتاقه مالقات رفتم ول همراه

 شما؟ ياحمد ياقا-

 يخانم باقر دییبفرما-

 اما شما-

 خانم دینیبش-

 د؟یکار دار یشما با من چ:ت دادن اب دهنم تر کردم وگفتم رو که خشک شده بود با قور دهنم

 لتونمیمن وک-

 بودند یمن که خانم هاشم لهیاماوک-

 رندیاسترس کار شما رو بپذ تونستندینم يباردار لیبه دل شونیبله اما ا-

 دیباشه شما عموش یهر چ دیمقتول باش يخانواده  لیوک دیمتوجم اما شما نبا-

 دخترم گمیم یخب گوش بکن چ-

 من گوشم باشماست-

 داره یشرط هیتو رو نجات بدم اما  تونمیتو باور دارم وم یگناه یمن به ب یگیکه تو راست م دونمیمن م-
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 ؟ یچه شرط-

 ... نکهیا-

 ؟یچ نکهیا-

 ؟یبامن ازدواج کن-

 اما من-

 خنده سر داد هی نیح نیحم در

 کجاش خنده داره؟-

 .بکنمامتحانت  خواستمیکردم خانوم م یشوخ-

 دمیاهان ترس-

 ؟یبکن يکار هی دیتو با-

 ؟يچه کار-

 یکه اون موقع حالت جنون داشت یبگ-

 .رمیبکنم من حاظرم بم يکار نیتونم چن یمن نم-

  کنمیم گهیفککر د هیباشه ... اما -

 برم گهیمن د دیبا من ندار ياگه کار-

 ؟يچه قدر عجله دار-

 سمیبرم کتابم رو بنو خوامیم-

 کتاب؟-

 سمینویکه برام افتاده رو م یاره دارم اتفاقات-

 چه خوب-

 سوال هی یراست-

 بپرس-

 د؟یمگه دکترنبود-

 چراهنوزم هستم-

 نجایپس ا-
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 وکالت شغل دومه منه-

 خانومتون ؟-

 همسره منه یخانم هاشم-

 خورهیامابه سنتون نم-

 فوت کردند شیسال پ 5همسر دومه منه همسر اولم  شونیا-

 اهان-

 کنجکاو يدختره  ستین یسوال گهید-

 چرا البته خواهشه نه سوال-

 بگو-

 دندیمالقات نم يبهش اجازه  نکهیمثله ا نمینامزدم رو بب دیکمکم کن شهیم-

 هم کرد یعذر خواه ومدنشیبابت ن. ریبگ ایب.نامه بمن داد  هینامزدت اومد دفترم و  ياورد ادمیاهان خوب شد -

 برم؟ تونمیرو ازش گرفتم و گفتم م نامه

 ندارم تابعد تیبرو من فعال کار -

 تابعد-

*** 

رفتم . ارندیم مانیمن ا یگناه یکم کم دارند به ب گهیکه د کنمیدارم حس م يحس بهتر ایاز مالقات با پور بعد

 تختم نشستم ونامه رو باز کردم  يرو

 زیعز حانهیسالم ر-

تو عاقبتت مرگه و من .ادامه بدم  گهید تونمیمن نم.فم بهت بگم اما بابت رفتارم متاس تونمیم يچه جور دونمینم

 یکن ریخ يبرامون دعا دوارمیام.  میریم رانیکنم و باهمسرم از ا یازدواج م يمن بزود.توبسوزم  يخوام پا ینم

 تا باورت بشه فرستمیبرات م يبزود مونمیعروس يعکسا.

 کارن نامزدت

. خانواده منو مرده فرض کنند يهمه  يزود نیبه ا شدینابود شد باورم نم میزندگ یسه خط ينامه  هی هیتو

 ورقمو زودتر بدم  شهیخسته م یلیخستم خ ایخدا

*** 
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 مرجان بهش زنگ بزنم یگیم یعنی

 گهیاره دختر بدو د-

 باشه هولم نکن-

 کنم دایرو پ يتا کارت دکتر احمد کنمیرو باز م فمیک پیز

 مرجان-

 جانم-

 که قسمت نبوده نیرو گم کردم مثل ا فکرکنم کارتش-

 زنگ بزنم ریدختر من شمارش رو دارم بگ-

 مرجان من با مامان بابام مشورت نکردم یول-

 یحرف بزن نیراجع به ا کایتا امر یزنگ بزن يخوایم نجایدختر از ا يوا: زدو گفت  يپوزخند مرجان

 واال یگیراست م-

 بدو-

 تموم شده لمیشارژ مبا شمیکه متوجه م رمیتا تماس بگ دارمیرو برم لمیمبا یگوش

 مرجان-

 جانم-

 ستیشارژ ندارم قسمت ن-

 خونه زنگ بزن اباتلفنیخب ب-

 سهیچرا دستام خ دونمینم کنمیوتماس رو برقرار م رمیگیرو ازمرجان م تلفن

 چهیپیدکتر تو تلفن م ياز دوبوق صدا بعد

 ياحمد يسالم اقا-

 سالم شما؟-

 هستم يمن باقر-

 اهان طراح..... ؟يباقر-

 د؟یگرفت میتصم دییبفرما-

 بله-
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 د؟یکنیانشاهللا که قبول م-

 بله جوابم مثبته-

 درد نکنه يریپس دست خانم نص-

 ؟ شونیچرا ا-

 نکرد؟ یشما رو راض شونیخب مگه ا-

 اهان بله-

 دیکنیکارتون رو شروع م یخب ک-

 دیهروقت شما بخوا-

 دینیسر اپارتمان رو بب هی دیبر يریبه نظرم شما امشب با خانم نص-

 ؟ياالن؟ چه جور-

 هیریطبقه سوم تو همون ساختمون خانم نص-

 دیاما کل-

 داره يریرو خانم نص دشیکل-

 کنمیفکر م زنمیسر م هی میریاهان باشه االن م-

 يخانم باقر یراست-

 بله-

 میریبگ میتصم دیراجع به حقوقتون با-

 رفته بود ادمیاه -

 شرکت شما امیم-

 نه اونجانباشه-

 چرا-

 با شرکت ارتباط داشته باشه خوامیکارخارج از شرکته نم-

 خوبه؟ میدیشاپ که هم رو د یشماست تو همون کاف لیباشه هرجور م-

 هیبله عال-

 خب پس چه ساعت-
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 چه جور 5فردا ساعت -

 انیاگه تونستند ب دیهم بگ يریبه خانم نص 5خوبه پس قرارمون فردا ساعت -

 باشه خدانگهدار-

 خدانگهدار-

 نیچون اول دیشا زدیچرا همش دلم شور م دونمیداشتم نم يهمش حس بد ایاز قطع کردن تماس باپور بعد

 تجربم بود

 مرجان من رو به خودم اورد يکه صدا کردمیجور تو فکر بودم و داشتم فکر م نیهم

 حانیر حانیر-

 ها ها-

 و جواب بده دستم بندهر فونیگلوم پاره شد اون ا یبابا خانم-

 باشه باشه-

 رو برداشتم یرفتم وگوش فونیسمت ا به

 بله؟-

 رو جاگذاشتم دمیمر جان کاوه م کل-

 باال دییبفرما حانمیاقاکاوه من ر-

 زدیمرجان از اشپزخونه اومد که من رو صدا م يصدا نیح نیدرهم

 حان؟یبود ر یک-

 اقاکاوه-

 نداره؟ دیمگه کل-

 رو جاگذاشته بود دشینه کل-

 مرجان-

 جانم-

 امیبزارم سرم وب يروسر هیمن  یتا تودر رو باز کن-

 باشه-

 اومدم و به اقا کاوه سالم کردم بعد هم رفتم تو اشپزخونه تا به مرجان کمک کنم رونیاتاق ب از
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 مرجان-

 زمیجانم عز-

 ؟يخوایکمک نم-

 دلم زینه عز-

 کار درسته نیا یمرجان تو مطمعن--

 یترسیم یتو همش از چ فهممیمن نم زمیزاره ع-

 ندارم یحس خوب ترسمینم-

 شب خاصه هیکه امشب  زیظرف بر يرو بردار وتو ینیریجعبه ش خچالیحرفا رو بذار کنار برو از  نیحاال ا-

 فهممینم-

 زیرو بر تینیریتوش یفهمیحاال م-

 کاوه در رو باز کرد نباریزنگ اومد ا يکردم که صدا یظرف خال يبرداشتم و تو خچالیرو از  ینیریش جعبه

 باال ایداداش ب:کاوه

 مرجان؟:سمت مرجان وگفتم برگشتم

 جانم-

 د؟یمهمون دار مگه

 اره-

 که من برم یپس چرا نگفت-

 بابا ومامان کاوه هستند با کارن-

 برم گهیخب پس من د-

 یمونیشما م رینه خ-

 اخه زشته-

 هم خوبه یلیخ یچه زشت-

 اخه مرجان-

 میموند وبه استقبال خانواده کاوه رفت مهیکاوه به داخل خونه صحبت من ومرجان ن يخانواده  بااومدن

 خودت کمکم کن ایمرده خدا ایزندم  دونمینم ابدیخوبم  دونمینم بهیعج یلیروزام خ نیحس ا واقعا
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 ادیامروز به  ست،کهیا "قهوه" تیرفاقت من با تو،حکا تیحکا:گفتیافتادم که م یمیدوست قد هی يجمله  ادی

 !دمیتلخِ تلخ نوش...يکافه ا زیتو، پشت م

 دوست داشتن و نداشتن نیکردم ب ریو آنقدر گ!نه؟ ایطعم را دوست دارم  نیا دم،کهیشیاند اریبا هر جرعه،بس که

گوشم  ریز يکه فرداش اعدام شد موقع رفتن شعر يهمون روز رفتیکه داشت م يرعنا افتادم روز اخر ادی

دختر  ییبود اخ رعنا کجا ییبایافتادم شعر ز ادشیاز اون موقع گذشته تازه به  یلیخ نکهیچرا با ا دونمینمخوند 

 ذره شده هیدلم برات 

 هست بگذار باران باشد یغم اگر

 باران را نیا و

 ...يباشد از سر غمخوار یتا غم تلخ بگذار

 سر سبز يجنگل ها نیا و

 يجا نیا در

 آن باشند يارزو در

 به برخواستن شوم ریمگر من ناگز که

 .شوند داریدر درون من ب تا

 اما جاودانه بخواهم خفت من

 نیچن نیاکنون که من ا رایز

 که بر فراز سرم خفته اند يکبود يتپه ها در

 یدرخت بسان

 ها باز گسترده ام ، شهیر

 مرگ گرید

 کجاست؟ در

 باز مرده ام ریچه من از د اگر

 فشردیر آغوشم متنگ د نیکه چن ینیزم نیا

 دم زدنم را يصدا

 ....دیبخواهد شن همچنان
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 !انتظار تمام شدنش را نداشتم که

 ...تمام که شد و

 دم،یفهم

 !خواهم یهم قهوه م باز

 ،یحت

 تلخ تلخِ

رعنا  ایبود بخاطر حفاظت از وجودش خدا یمرگ رعنا بخاطر چ. چرا اخه  میبدبخت نقدریچرا مادخترا ا ایخدا

 .نا کسش رو کشت تاپاك بمونه  يناپدر

 کمکم کن ایخدا

*** 

 سالم-

 مرجان مرجان ییبه سالم عروس گلم ماشاهللا ماشاهللا چه قد وباال-

 جانم مامان-

 دختر گلم ياسفند دود کن برا هی

 که خانواده کارن رو دعوت به نشستن کردم به اشپز خونه رفتم تا به مرجان کمک کنم نیاز ا بعد

 مرجان مرجان -

 بله عروس خانم-

 چه خبره نجایا-

 يخب معلومه خواستگار-

 چرا گمیم دمیرو که منم فهم نیخب ا-

 هم شیبه ر میتو و کارن رو ببند میخوایخب چرا نداره که م-

 اما مرجان خانواده من کوشند-

 خونه زنگ خورد فونیلحظه ا نیهم در

 اومدند:مرجان-

 بابام بود لیوک یحاکم يت در اقارفت ودر رو باز کرد وپش فونیبه سمت ا مرجان
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 رفتم وسالم کردم جلو

 یحاکم يسالم اقا-

 زمیعز يبه دختره گلم شما چه بزرگ شد-

 دییممنون بفرما-

 دست مرجان رو گرفتم وبا خودم به اشپزخونه بردم یحاکم ياز نشوندن اقا بعد

 مرجان صاف وپوست کنده بگو چه خبره-

 ستین يخبر چیه-

 نجاندیا یالک یحاکم يپس کارن وخانوادش واقا-

 نه-

 ؟یپس چ-

داد که با  شنهادیکاوه هم امشب رو بهش پ. کارن با کاوه تماس گرفت وراجع به تو گفت  شیخب چند شب پ-

 انیخانوادش ب

 اما-

 ؟یاما چ-

 پدر مادرم-

 يدیتا اخر که گوش نم-

 منظور-

 بعد کاوه از خانوادش خواست زنگ بزنند با پدر تو صحبت کنند اونم موافقه-

 خب-

 شرط هیخب به جمالت بابات هم قبول کرد اما به -

 به چه شرط-

 یحاکم يبه شرط حظور اقا-

 تمومه یامشب همه چ یعنیپس -

 اره تمومه-

 شهیمرجان باورم نم يوا-
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 من وکارن یعنی-

 یحاال بپا غش نکن-

 گوشم ریدونه بزن ز هیرجان نه اما م-

 چرررررررررررررررا؟-

 که از خواب پاشم-

 محکم زد دونهیبرو برگرد  یب مرجانم

 مرجانننننننننن؟-

 جانم=

 وونهیبود صورتم همه قرمز شد د یچ نیاروم ا هیگفتم -

 باشه بابا-

 میبر-

 یچه قدر هول-

 کنم یخب چ-

 رو من ببرم ییچا يخواینکنه م-

 برمینه بده خودم م-

تکرار نشند  گهید دیکه شا ییبود لحظه ها میزندگ يلحظه ها نیبدون اغماض بگم بهتر دیلحظه ها شا اون

حرف دل من رو تو گوش بده ومن رو از  کنمیخواهش م يشنویحرف دل رو م دمیمهربوم شن يخدا يا ایخدا

 نجات بده يواریچهار د نیا

 بندمیپر از غم واندوه دفترم رو م یدل با

 يباقر يببببببباقربببب-

 بله-

 يدار یمالقات-

 اومدم-

که  فیخوشحال شدم وبه سمتش رفتم اما ح یلیخ شهیشخص پشت ش دنیوارد اتاق مالقات شدم با د یوقت

 دیینپا يرید یخوشحال نیا
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 رو برداشتم فونینشستم وا یصندل پشت

 اتنا-

 حانیر-

 شرکت اوضاعش چه طوره یتو خوب-

 نجامیا يا گهید زیچ يمن االن برا حانیر-

فکر  نیچرا به هام دیپرسیازش م حانیاتنا هروقت ر(؟ یناراحت نقدریکه ا یکنیازدواج م يشده مگه دار یچ-

 )ادیکه ازازدواج بدش م گفتیکنه اتنا بهش م ینم

 اره-

 اتنا بغض کرد ناگهان

 که ستیبدن گهید یشیعروس م ياتنا خب دار هیچ-

 گمیکلمه بهت م کیتونم بهت بگم فقط  یاما نم یبدون دیبا زایچ یلیخ زاهستیچ یلیخ حانیر-

 میترسونیم يشده اتنا دار یچ-

 ییقو یلینترس تو خ-

 اتنا-

 حرفمه به عموم اعتماد نکن نیجمله بگم اخر هیفقط  دندینامه رو بهت م-

 جمالت ناگهان بلند شد رفت نیاز گفتن ا بعد

اتنا  يحرفا ریفکرم درگ یگرفتم بعدش هم به سلولم رفتم چند ساعتاز رفتن اتنا به امانات رفتم و نامه رو  بعد

 نامه بگذرم اما نشد باالخره نامه رو باز کردم ریکنکاش داشتم تا از خ یلیواون نامه بود خ

 درك کرد شدینامه خوندم ازتصوراتم خارج بود واقعا نم هیکه تو ییزهایواقعا چ اما

 ورزالت تاچه حد یپست

 رازها یلیاز کردند خراز ها سرب یلیخ

 ریمن رو بگ يخودت جزا یکه غم خوار ما دردمندان ییتو يمهربون ا يخدا يا ایخدا

 هیدستام گرفتم وشروع کردم به گر نیبالشم سرم رو ب ریپاکتش وگذاشتم ز يرو تا کردم وانداختم تو نامه

 که درکش از قدرت من خارجه ییبود خبرا يادیز يخبرا فیاون نامه کث يتو

 ورزالت صاحب نامه رو بفهمم یپست تونستمینم واقعا
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 پدرم رو بفهمم یپست تونمینم

 رو نیهام یپست

 اتنا رو یپست

 اتنا يجمله  نیهنوز برام گنگه اخر زیچ کیاما  ایخدا

 بود یمنظورش چ یعنیگفت به عمواعتماد نکن  اون

 سمیخاطراتم رو بنو يتا ادامه  کنمیدفترم رو باز م دوبار

 حلقه تموم شد هیکارن به من و ردوبدل شدن  يعاشقانه  ياونشب بانگاه ها-

 لیشد که برم خونه رو تحو نیقرار برا نکهیتاا. میدیدیتدارکش رو م میخونه شدم وبا مرجان داشت ریدرگ یمدت

  ادیساعت قبل بهم زنگ زدو گفت که قراره برادرزادش ب کی ياحمد ياقا.بدم 

از نگاهش  طنتیاما ش. دادینشون م یبودم پسره خوب دهیبرادرزادش رو د يچند بار. رهیگیم لیوتحو دیکل واون

طور که داشتم  نینداشت بهش هم یبه اتنا گفته بودم امااتنا توجه يبود چند بار ریاتنا گ شیگلوشم پ دیباریم

 نیماش يکه تو دمیرو د نیهام ردمکه نگاه ک قیمن رو به خودم اورد دق نیبوق ماش يصدا کردمیفک م

  میدفعه باهم بر هی:بشم که گفت نمینشسته بود رفتم جلوسالم کردم خواستم سوار ماش

 ؟ياحمد ياما اخه اقا-

 خواهش کنم؟ هی شهیم-

 دییبفرما-

 دیصداکن نیخواهشا من رو هام کنمیبودن م لیاحساس فس ياحمد دیگیم-

 باشه... اما-

 گذاشت يریشاد از خواجه ام اهنگ هی نیبعد هام یقیشدم دقا نیماش سوار

 قلب ماست نیب يسد هیتونم  ینم يجور نیا من

 استیدلش در یک یدر من ، بفهم یش رقؼ دیبا تو

 ینیش یمن نم يتونم تو پا ینم يجور نیا من

 ینیب یمو نم یبزرگ دمیاونقدر بخش تورو

 کجا با تو سفر کردم يمقصدم بود شهیهم

 برگردم ییچقدر تنها ایتنها برم در چقدر
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 شبم با ترس هم مرزه ستیدلم خوش ن يجور نیا من

 ارزه یبرزخ نم نیهم اونورش باشه به ا بهشت

 و من تنهام یینجایتونم تو ا ینم يجور نیا من

 خوام  یازت م یاز بس که نگفتم چ رمیمیم دارم

 ما رد وبدل نشد نیب یحرف یقیموس يمقصد جزصدا تا

 خان بخودم اومدم نیهام يباصدا

 میدیرس يخانم باقر-

بودم که  دهیازاتنا شن.دفعه به سرفه افتاد  هی کردیخونه رو نگاه م نیبا تحس نیهام. میهم وارد خونه شد همراه

تو پشت گردنم  يحس بد هیدفعه  هی زمیاب بر خچالیتا رفتم از .داره فورا رفتم که براش اب ببرم  دیاصم شد

شونم گذاشته وداره نفساش رو به گردنم  يسرش رو رو نیکه هام دمیبه خودم که اومدم فهم.احساس کردم 

  دمیترس میزندگ يبار تو نیاول يبرا. زنهیم

بود اون قصد کرده بود بهم تجاوز کنه  دهیفایکردم خودم رو نجات بدم اما ب یسع: گمیوم یبه قاض کنمیم رو

 .چقدر من احمق بودم چقدر..ابرو کنه  یمنو ب خواستیم.

درمونده بودم حولش دادم  شینه راه پس داشتم نه راه پ.کار کنم  یچ دیبا دونستمیبودم واقعا نم دهیترس بدجور

درقفله  دمیخواستم فرار کنم که د.بودم  دهیترس.فک کردم کشتمش  زیم يوسرش خورد به لبه  نیافتاد رو زم.

که دوباره به هوش اومد کمرم رو کنم  دایرو پ دیبود خواستم کل فمیک يا تو دیهنوز کل.رفتم  فمیبه سمت ک.

 نیاومد که ا ادمیدفعه  هیبود  فمیک يچاقو تو هی. دمید فمیک يرو تو زیجسم ت هیدفعه برق  هیگرفتو بغلم کرد 

 رفت که بزارم سرجاش ادمیانداختو من  فمیتو ک يسالش بود موقع باز 5که  نایچاقو رو پسر دوست روم

اما من  يقرارمون داد ریتحت تاث یلیبود خ یداستان قشنگ يخب خانم باقر:رو کرد به سمتم و گفت دادستان

 هیداستان تجاوز داستان جالب.تا ادم مثله تو سرکار دارم  10با  يروز

 جناب دادستان متهم ادامه بده  دینظم جلسه رو بهم نزن کنمیخواهش م:در جواب دادستان گفت یقاض

که پشت  دمیدفعه به خودم اومدم و د هی:مرتب کردم و گفتم  گهیسرم د يده چادر رو رودستبندز يبادستا

 یهر لحظه تعللم برابر بود با ازدست دادن نجابتم نم دادمیفرصت رو ازدست م دینبا گهید. مانتوم پاره شده بود 

 .چاقو رو برداشتمو زدم بهش  عیتونستم صبر کنم سر
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 یشه امااون جاخال هوشیب يزیخواستم فقط به دستش بزنم تا از خونر:گفتمصورتم گرفتم و  يرو جلو دستام

 .دادو به قلبش خورد 

گرفتم که  میکار کنم اون لحظه تصم یچ دیکه با دونستمیکه اون مرده واقعا نم دمیدفعه به خودم اومدم ود هی

بگم چون که حامله بود و براش استرس  تونستمیبه مرجانم نم.در دسترس نبود  شیبه نامزدم زنگ بزنم اما گوش

اونم جواب  یبه اتنا زنگ زدم وقت نیبه خاطر هم.فقط من مونده بود  کایزهر بود خانوادم هم که رفته بودن امر

 کردم یزنگ زدم و خودم رو معرف سیبه پل.نداد 

 يباقر حانهیانم رخ یجناب قاض:کردو گفت  یدادستان رو به قاض. نمیاز من خواست که برم سرجام بش یقاض

پرونده  يقصد برهم زدن مقوله  ییگناه رو به قتل رسوندند وحال با مظلوم نما یادم ب کیمرتکب قتل شدند و

 .ندارم یعرض گرید.اشد مجازات را خواستارم  شانیا يوجلب ترحم را دارند از دادگاه برا

روکرد . رلکس بود  یلیبود خ دهیبه قتل رس مادر که پسرش هیاومد به عنوان  گاهیبه جا نیمادر هام یقیدقا بعد

 هیکه پسرم بخواد به  نیندارم اما ا یشک هیقض نیدرا.بود  يپسر شر شهیهم نیهام:وگفت یبه سمت قاض

 يگرید زیوچ ستین نیفقط هم انبه نظره من داست. ستیقابله درك ن نیهام تیشخص يتجاوز کنه برا يدختر

 .ندارم يا گهیهم هست عرضه د

بود ونتونست موضع دادستان سنگدل رو عوض کنه ومن همچنان منتظر  دهیفا یب ياحمد ياقا يها تالش

 رییو حکمم رو تغ کنهیرو عوض م زیاتنا به پرونده همه چ يشک نداشتم ورود نامه  نکهیباا.بودم  یحکم قاض

 .خواست اون نامه وارد پرونده بشه  یاما به هر حال دلم نم دهیم

همه به .دادگاه مشخص شده  میطبق شور انجام شده وتصم:زدو گفت زیرو م یبا چکش چوب یبعد قاض یقیدقا

 ستادندیاحترام حکم ا

 .حکم رو اعالم کرد یوقاض

*** 

 دوم فصل

 صبح روز دوشنبه است7 ساعت

 ایبامن ب يباقر حانهینگهبان زن وارد سلول شد وصدازد ر هی

کنم وبعد همراه نگهبان بشم رفتم  یهام رفتم تا ازشون خداحافظ یسرجام بلند شدم اول به سمت هم سلول از

 لحظه تنم مورمور شد کیفلز دستبند  يرو به دستم زد از سرد يسمت نگهبان ونگهبان دستبند فلز
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کرد تابرم ونماز  ییاتاق راهنما کیزندان شدم نگهبان من رو به  کیتنگ وتار ينگهبان تووارد راهرو همراه

متوجه شدم که او از حرکت  کدفعهیوندن نمازاز اتاق خارج شدم وبعد دوباره بااو همراه شدم بخونم بعد از خ

 دنیلحظه نفسم باد کیوارد اتاق شدم  یوقتکرد  ییبعد دستبندم را باز کرد ومرا به داخل اتاق راهنما ستادیا

 .طناب گره خورده بندامد

 دادیمرگ م دیاه هانوک ریخش خش کاه ها درز يکاه مانند شدم صدا نیزم وارد

زن من  کی غیج هیانداختم اما ناگهان صدا یمخصوص باال رفتم وداشتم طناب رابر گردنم م ي هیاز چهارپا بعد

 را بخود اورد

 دیصبرکن-

دفعه شاد شدم وجوانه  کیقاتل  يخانواده  ياز اعضا یکی يچهره  دنیسرها به طرف اوبرگشت با د ي همه

 در دلم شکوفه زد دیام

 من بود کهیزن شدم که نزد يکه به حال خودم بودم متوجه صدا نطوریهم

که قتل دراون اتفاق افتاده  ياخر دادگاه به خانه ا يبعد از جلسه :زن گفت دیرو پرس لیبازپرس پرونده دل یوقت

دفتر خاطرات کنجکاوشدم اون دفترچه خاطرات پسرم بود که توش هدفش رو نوشته  کی دنیبود رفتم باد

 نیاز ا نیبخاطرهم گفتیراست م شتدختر دا نیدروغ بوده وا زیکه همه چ دمیفهم دمیاون کاغذ رو د یتبودوق

 . يممنونم خانم باقر.نجات داده يپسر نیکه من رو از دست چن کنمیتشکر هم م یدختر حت

 دونمیگوشم گفت م ریز اوردیداشت طناب رو درم یخودش از پلکان باال اومد وطناب رو از گردنم دراورد وقت بعد

 دختر حق ابرو هم بدم  نیحاظرم که به ا یاورد من حت نییکه کار اتناست وبعد من رو پا

 فیفهمه واقعا حال خوب اون لحطه ام قابل توص یکه از مرگ برگشته باشه نم یکس جز کس چیمن رو ه حال

 نبود

 .شدها در بغضم گم  سیدست سربازان وپل ياومدم صدا نییپا هیچهار پا از

 دیدون یم دیواقعا دوستم داشته باشه شا ایاتنا راست گفته باشه وپور دیشا زدیموج م ایپور يتو چشما يشاد برق

لحظه ها کنارت نباشند وحشتناکه دردش تااعماق وجوده ادم نفود  نیسخته که پدرومادرت تو سخت تر یلیخ

 کنهیم

*** 

 سوم فصل
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تازه  يتا هوا کنمیدستام رو ازهم باز م دمیسخت بود اما باالخره چش یلیخ دمیرو چش يباالخره حس ازاد خب

اون زمان  نکهیکردند مثله ا رمیمثله همون روز که دستگ ادیامروز داره بارون م.هام استشمام کنم  هیرو به ر

 رمیگیبارون م ریکهنه شده دستام رو ز گهیهمون روزه با همون لباس ها که االن د يحذف شده و االن دنباله 

 ااستیفقط پور ستیمنتظرم ن یدر کس ياره جلو کنمیرو احساس م یحس نگاه کس. رمیو راه م

 افتاده بود بیعجا نیبودم در سرزم یسیمثل ال من

وجودت چه قدر برام ارامش دهنده بود؟تومثل  یدون یم.تونستم چون سالم به در ببرم چون باتو اشناشدم  ومن

 خوامیونم تونمیوقت نم چیمن ه زهیجا کیمثل  يم فرستاده شده بودکه از بهشت برا يبود يفرشته ا

 بابا دمیفهم نویا گهید ییکه پدرم تو دونمیم گهید.دوم من بابا متشکرم  مهیفراموشت کنم ن

 يخانم باقر-

 دکتر-

 يدار یاالن چه حس-

 فیتوص رقابلیغ-

 يکم گردش چه طور هیبا-

 بدجور موافقم-

 خواهش هیاما -

 یچه خواهش-

 دور يرو بنداز فیک نیا-

 چرا؟-

 کنهیخاطرات بد رو دوباره زنده م-

 رو بردارم میگوش دیمنم موافقم فقط صبر کن نطورهیباشه اگه ا-

 خواد ینم-

 چرا؟-

 رمیگیخوشگل برات م یگوش هیسرراه -

 میبر-

 میبر-
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 نیدرهم يوق يحس پشتوانه . ارامش  کردحسیرو بهم منتقل م یشدن حس خوب يدکتراحمد نیماش سوار

 افکارم روپاره کرد  ياهنگ رشته  يفکرهابودم که صدا

  ییاز پاشا ینگران من اهنگ

 وصف حالم بود قایکه دق یاهنگ

 میکشی زجر داري منم جایه به تو

 عاشقشی تو که عاشقته یکی

 شدي غصه پر منم جایه تو

 شدي خسته نگو بشم خسته نذار

 دلم نگیره که منی نگرانه

 دلم میره داره تو دیدن واسه

 هام بچگی مثل منی نگرانه

 میخوام چی تو از من میدونی خودت تو

 بمونم تنها و باشی میشه مگه

 بتونم محاله بذاري محاله

 بیشماره هاش دلتنگی دیگه دلم

 نداره رو کسی تو جز به هنوزم

 زندگیمو میکنی عوض

 مو عاشقی دادي یادم تو

 کشیدم خاطراتم ته تا رو تو

 ندیدم رو کسی تو زیبایی به

 گذشته من سر از آب دیگه نگو

 نوشته سرنوشتو کی تو جز مگه

 نباشی نداره تحمل

 خداشی تنها تو که دلی

 سرد ستاره یه یخی غرور یه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا غ.د  –نجابت من 

wWw.98iA.Com ٣٧ 

 کرد گله خدا به چی همه از شب یه

 سپرد رو چی همه خودش به دفعه یه

 کرد حوصله فقط نکرد گریه دیگه

 دلم قرصه تو به منی نگران

 دلم نمیترسه منی کنار تو

 بگیر چیمو همه ازم کن بغلم

 سیر دل تو پیش کنم گریه بذار

 بمونم تنها و باشی میشه مگه

 بتونم محاله بذاري محاله

 بیشماره هاش دلتنگی دیگه دلم

 نداره رو کسی تو جز به هنوزم

 زندگیمو میکنی عوض

 مو عاشقی دادي یادم تو

 کشیدم خاطراتم ته تا رو تو

 ندیدم رو کسی تو زیبایی به

 گذشته من سر از آب دیگه نگو

 نوشته سرنوشتو کی تو جز مگه

 نباشی نداره تحمل

 خداشی تنها تو که دلی

شم همراه باهم به  ادهینگه داشت وخواست پ یفروش لیموبا هی يرو جلو نیخان ماش ایاهنگ پور انیپا بعداز

 میشد نیسوار ماش يبعد دونفر دیپالس خر کسیس فونیا لیمبا هیبرام  اخانیو پور میرفت یفروش لیداخل مبا

 میو به سمت بام تهران حرکت کرد

 نیتله کاب ياز نشستن ماتو يا قهیچنددق میرفت نیبه سمت تله کاب ادهیوپ میرو پارك کرد نیماش میدیرس یوقت

  حانهیر:خان گفت ایکه پور گذشتیم

 بله-
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 قصه برات بگم هی خوامیم-

 قصه؟-

 گقشن يقصه  هیاره -

 دییبفرما-

خانواده هاشون سخت  بندهیوفر بایدختر ز هی.دختر شد  هیساله بود که عاشق  20پسر  هینبود  یکیبود و یکی-

ها امادست قضا نزاشت باهم بمونند اون دختر  یمخالف ازدواجشون بودند امااوناازدواج کردند باتموم سخت

تازه به  يخانواده  کیبچه رو به  سرمپ يگرفت خانواده  یافسردگ یرفت پسرمدت طوالن ایاز دن مانیباسرزایز

 سپردند و ازشون خواستند که مراقب بچه باشنداوناهم قبول کردند دهیدوران رس

 خب بعدش-

که بزرگش کردن ترکش کردن چون فکر  يبه وجود اومد خانواده ا یمشکل هیاون دختر بزرگ شد وبراش -

قدر  نیکه امانتدار بودند ا يخانواده ا دیپسر براش سخت بود که د یلیشون تموم شده خ فهیوظ گهید کردندیم

 باشند اما تیمسعول یب

 یاماچ-

 مراقبش بود و هواشو داشت شهیهم شیپدرواقع-

 سوال بپزسم هی-

 بپرس-

 د؟ییاون دختر من واون مردم شما-

 اره-

 پس چرا؟-

 ؟یپس چرا چ-

 دیزودترنگفت-

 یرو خوب بدون يزیچ هیتو حانهیندارم اما خوبه که ر ينظر چیخودم هم ه دونمینم-

 رو؟ یچ-

 ازدورمراقبت بودم و هواتو داشتم شهیهم-
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 یاون زندگ يجا چیبود من ه نایروم شونیکل زندگ زاشتندیوقت به من توخونه محل نم چیراستش دکتر ه-

 نبودم

 ؟یکنیکنم قبولم م ياومدم برات پدر حانهیر-

 قبول نکنم شهیمگه م دمیرو ند يمحبت پدر چیمن تاحاال ه-

 ؟يدیکش یدخترکم توچ-

 یلیخ. دمیعذاب کش یلیخ-

 حانه؟یر-

 بله-

 یمن و بابا صدا کن شهیم-

 گرفتیاورد و راه نفسم رو داشت م یبه گلوم فشار م يبد بغض

 گفتم چراکه نه بابا-

 ؟یمسافرت هست هی ي هیپا حانهیر-

 اره اما کجا؟-

 خارج  ای رانیدونم ا ینم-

 بهتره رانیا ادهیش ز نهیاما خارج هز-

 ثروتمند ترم  تمیقبل يجان گل دختر بابامن از خانواده  حانهیر: به من انداخت و گفت هینگاه عاقل اندرسف هیبابا

 ؟یچ یاما بابا پس خانم هاشم.خارج  میپس بر-

 اصال وجود نداره یخانم هاشم گهیو م دهیسرم يخنده ا بابا

 ؟یچ یعنی جمیمن گ-

 .من بود خواهر اتنا  يخب اون برادر زاده -

 بود  یهاشم شیلیپس چرا فام-

  گهیبهت گفت د یلیفام هی یالک-

 پس زنتون-

 من اصال ازدواج نکردم-

 شهیباورم نم-
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 دیخر میشو که بر ادهیباورت بشه پ خوادیحاال نم-

 چرا؟ دیخر-

 دور میلباسات رو که انداخت حانهیر-

 نبود اصال ادمی يوا-

 تامغازه ها بسته نشدند میپاشو بر-

  میراه افتاد دیو به سمت مرکز خر میشد ادهیپ نیبابام از کاب همراه

نگه  میپاساژ مر يکه متوجه شدم جلو دادمیبابااهنگ کذاشت ومن داشتم به اهنگ گوشت م نیح نیدرهم

 داشته

 بابا-

 جانم گل دختر-

 گهید يجا هی میبر-

 چرا؟-

 گرونه یلیخ نجایا-

 یکن دیقشنگ خر دیتو که با میبدو بر.ب باشه خ-

 .....که شناسمیجام هی امیجانم نیمن ا-

 اعصاب ندارما  میابریب حانهیر-

 باشه برا خودت گفتم-

 تامانتو برداشتم تا توپرو تنم کنم 3 میرفت یروپوش فروش ياول به سمت مغازه ها میباباوارد پاساژ شد همراه

تنم کردم  یبود وقت دیسف یونموم دکمه هاشم ورن خوردیم دیسف یکمر ورن هیزانو که  يتارو یمشک يمانتو هی

 تنم بود  تیقشنگ ف

 بود یابرنگ نشمییوپا کوردیکه دکمه هاش کج م یبادمجون يمانتو هیرو تنم کردم  يبعد يمانتو

 قهی يهارو ریزنج نیکارشده بود واز هم ییظال ریزنج نشیاست يبود که رو یشکالت يمانتو هیمانتو  نیسوم

 تنم بودند  تیبود هرسه مانتوهام ف یینازك طال ریزنج هیبود وکمرشم  ییشم بود دکمه هاشم طال

 سه تااندازت بود؟ نیجان ا حانهیر:گفت ییوبابا رونیاتاق پرو اومدم ب از

 اره بابا اندازه بود -
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  میبخر يوروسر فیبراش شلوار وک میخب گل دختر بر-

 میچشم بابا بر-

 شلوار دیخر يبرا میورفت میاومد رونیحساب کرد از مغازه ب دارویخر ییکه بابا نیبعدازا

  دیخان منور کرد ایبه به پور:فروشنده با بابام گرم سالم کرد و گفت  میمغازه که شد وارد

 جان دیممنون سع-

 ایپور یگنینم یمعرف-

 رفت دخترم  ادمی يوا-

 نمشیدوست داشتم بب یلیخانمه؟ خ ینگو هست يوا-

 اره خودشه -

 يکه بره و برا گمیمن االن به عسل م نیجان تو بش ایپور نمتونیبب خواستیدلم م یلیخانم خ یهست يوا-

  ارهیخانم گل شلوار ب یهست

 بابا بابا:حانهیر

 جان دیسع دیجانم گل دختر ببخش-

 حانهیر ای یمن اسمم هست-

 یحب معلومه هست-

 بابا؟-

 حانهیاسمت رو گذاشتند ر يباشه اما خانواده باقر یاسم دخترم هست خواستیدلم م شهیخب من هم-

  یهست-

 ه؟یچ-

 یگذشتت رو فراموش کن يخوا یمگه تو نم-

 چرا اما اسمم-

  میاول بااسمت شروع کن دیبا یهست-

 باشه قبول-

 ؟ میبر-

 میبر-
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 عسل جان عمو:رو کرد به عسل و گفت بابا

 جانم عمو -

 اریبراش ب خوادیم یچ یهست نیبب-

 چشم عموجون-

 دیسالم من عسلم دختراقاسع:بالبخند به سمتم اومدو گفت  عسل

  میمنم هست-

 باهات خوشبختم ییازاشنا-

 منم -

 ؟يخوایم یچ نمیخوب بب-

 با روپوشام ست شه  رمیتاشلوار بگ3 خوامیعسل جان من م-

 دادم شونیرو از ساك دراوردم و به عسل ن مانتوهام

 دارم یخوب يبهت نشون بدم برات شلوارا ایم بدنبال-

 عسل به سمت بخش شلوار رفتم  دنبال

 یبه درد اون روپوش مشک نینشونم داد وگفت ا دیجذب سف یشلوارل هیازرگاال رفت و یکیبه سمت  عسل

 جنسش چه جوره نیبرو بپوش بب خورهیم

 ومدیبود و بهم م تمیقشنگ ف دمیرو پوش شلوار

 ریس يسرمه ا یشلوار ل کیو  دیشلوار سف هیجذبو یشلوارمشک هی پیترت نیهم به

  میرفت فیک دیخر يبرا گهید يو به مغازه  میکرد یوعسل خداحافظ دیشلوارا همراه بابا از اقاسع دیاز خر بعد

خوشکل که سگگک  یمشک فیک هیو  دیسف یبزرگ ورن فیک هیو یشکالت کیچرم کوچ یدست فیک هی ییبابا

 دیبرام خر خوردیم ییبزرگ چنل طال

 رو کرد به من و گفت خب ناز گل بابا فقط مونده کفش بعد

 رفته بود ادمیاره اصال -

 میدیدر بسته رس يمغازه  هیتا به  میرفت يدد همراه

 چرادرش بستست يدد-

 مال منه  نجایخب ا-
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 ییواقعا بابا-

 انتخاب کن يخوایاره حاال برو توهرچندتا کفش ولباس خونه م-

 بابا:برداشتم برگشتم سمت بابا وگفتم خواستیدلم م یکه رفتمو قشنگ هرچ نیبعدازا

 مغازت اتاق پرو داره؟-

 نه چه طور؟-

 بندازم دور ارویمیقد نیلباسم رو عوض کنم وا خوامیاخه م-

 اصال حواسم نبود  یگیراست م-

  دیسع يمغازه  میابریخب ب میاتاق پرو ندار-

 کشمیاخه من خجالت م-

 یازچ-

 دوباره برم اونجا-

 نکش-

 چرا-

 مغازه ماله منه شتراونینصف ب-

  شهیباورم نم يوا-

 میاز پرو اونجااستفاده کن میابریحاال ب -

  میبر-

دادن موضوع به سمت پرو رفتم ولباسام رو  حیو بعد توض میرفت نایهمراه بابا دوباره به سمت مغازه عسل ا-

 ندارم  ياروسری اخر متوجه شدم که شال يلحظه .عوض کردم 

 ندارم ياومدم ورو کردم به بابا وگفتم اما من که روسر رونیرو روسرم گذاشتم واز پرو ب ممیقد شال

 عسل عسل عموجان.رفت بهت بدم  ادمی يوا-

 جانم عمو-

  یاون کارتون رو بده به هست-

 وچند تاهم مقنعه يدرش رو باز کردم شوکه شدم پر بود از شال وروسر یرو از عسل گرفتم ووقت کارتون

 ه؟یناچیبابا ا-
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 تو يتو کارتون برا زاشتیم دیخریم ومدیخوشش م يوازروسر رفتیدخترم پدرت هرجا م:دیعموسع

  گهیرو انتخاب کن د یکیام خوب :بعد عسل رو کرد به من وگفت.به بابام نگاه کردم يباناباور

 بسته به من دادد هیهم عسل  یهارو انتخاب کردم وسرم کردم موقع خداحافظ ياز روسر یکی

 يبابا نیازدست ا.شیریبابات بگ يجلو شهیرو تم نم دشیهنوز نخر دونمیم ریرو بگ نیاایب:به من گفت واروم

 که چمدونت رو بندازه دور دهیم یشما اخه چه معن

 ه؟یمنظورت چ-

 بابات چمدونت رو ننداخت دور ياومد کایمگه تو از امر-

  دمیاهان فهم-

 یدونیمتو ازکجا -

 خودش بهم گفت-

 ممنون عسل جون دست درد نکنه-

 دمیفروشگاه روبرو چند تا خر نیاز هم یرفت یوقت نیبخاطر هم دیگردینداشت مطمعن بودم برم یخواهش قابل-

 یتافعال استفاده کن

 ممنون عسل -

به سمت سعادت اباد راه  نیهامون به ماش دیوبعد از منتقل کردن خر میاومد رونیهمراه بابا از فروشگاه ب بعدهم

  میافتاد

کردم  یپولدار زندگ يخب منم تاحاال تو خانواده  نیفکم افتاد زم بایقصر نگه داشت تقر هی هیکه بابا جلو یوقت

 بودم دهیحدش رو ند نیاما در ا

 خانم گله یکاخ رسما تمام وکمال مال هست نیخب دختر بابا به خونت خوش اومد ا-

 ماله من؟-

 شهیخونه هم به نام تو م نیا ياحمد یهست یشناسنامه که تموم شه وتو بش يبابا کارا اره دخمله-

  شهیبابا باورم نم-

 تعجب کردم مش رمضون خودمون بود رمردیپ دنیدررو باز کرد باد رمردیپ هیبوق زد و هیبابا  بعد

 بابا-

 ..که مش نیا-
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 کنهیجاکار م نیبه بعد ا نیاره از ا-

 ما؟ ياما خونه -

رو از اون  لتیوسا یرفتند اون خونه هم فروخته شدفقط بعض رانیاز ا شهیهم يدرخونده ومادرخوندت براپ-

 خونه اوردم

 بابا؟ یمثال چ-

 یمدارك دانشگاه يسر هیو لپ تاپت و  یالبوم عکس بچگ-

 اوهوم -

  میوبه سمت خونه رفت میشد ادهیپ نیبابا از ماش همراه

 دختر بابا-

 جانم بابا-

 معصومه معصومه: از خدمتکارا وگفت  یکیاتاقت باالست بعد روکرد سمت -

 بله اقا-

رو  ونشیهم خودت دکوراس یبابا اتاقت رو گذاشتم هم خودت انتخاب کن یهست.کن  ییرو راهنما یهست-

 ونیبرا انتخاب دکوراس يریاتاق برات اماده شده فردا م هیفعال  يبساز

 باشه بابا-

 خانومم :م معصومه گفتبه اتاقم رفت یوقت

 بله-

 دیخوبه که برگشت یلیخ-

 چرا؟-

 که براتون افتاده هم متاسفم  یتنها بود بابت اتفاقات یلیاقاخ-

 سوال هیمعصومه -

 خانومم؟ هی یچ-

 خواهش هیاول -

 دییبفرما-

 صدا کن یمن رو هست-
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 ؟يچه جور دیخونه ا نیاما خانومم شما خانوم ا-

  گهیکارنداره که معصومه صدام کن د-

 خانوم یباشه هست-

 جون یهست-

 جون یباشه هست-

 حموم کجاست گمیخب حاال سوالم رو م-

 یخانوم ؟خب معلومه تو اون اطاق بغل نیهم-

 زمیعز يبر یتونیخب م-

  نمیرو بچ لتونیوسا دیخانم من با-

 نه خواهشا-

 چرا؟-

  داکنمیبگردم پ دیبا بعد

 برم گهیباشه خانم من د-

انتخاب  ومدیم کیطول تون یشلوار ل هیشل داشت با يها قهیکه  دیسف کیتون هیاز فرستادن معصومه  بعد

 هم برداشتم تابعدا بپوشم  دیصندل سف هیکردم 

*** 

 يراو

با خودش  کنهیخودذشه و تو بالکن خونش نشسته وداره قهوه ش رو مزه مزه م يکه توحال وهوا نطوریهم ایپور

کس  چیخوبم رو ه ستحسین هیکه االن دارم قابل توج یحس خوبه االنم رو بگه حس تونهینم یچیگه؟هیم

 سمانه یحت رهیتونه ازم بگ ینم زیچ چیوه

 بهتره دیبگ یهمون هست کشهیمارو م ایاالن پور دینه ببخش حانهیاز ر میبشنو اما

 يداشتم ازحموم که اومدم لباس ها اجیدوش احت هی داشتم واقعا به یخوب یلیکه اومدم احساس خ ازحموم

از  یکی يکاریاز ب یندارم شانس یچیه دمیموهام رو جمع کنم که د پسیکل هیخواستم با  دمیام رو پوش یانتخاب

چند  یکیرو بازکردم اون  گهید يشوک هی.و کش مو  پسیوکل رهیپر بوداز گ نیکشوهارو بازکردم فکم افتاد زم

 يتو کشو ها کردمیم یکه فضول ينطوریانگشترهم گهیت هیگردنبند و گهیت هی.گوشواره  کشیت هیبود  کهیت
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ناناس زدم  دیالك سف هیشروع کردم به الك زدنه ناخونام .کردم  دایبسته الکم پ هیمو وتل وسشوار  ياتو گهید

اومدم وبه سمت  نییپاکردم وبعد اتو زدنن موهام از پله  زونیبعدم موهام رو خشک کردم جواهراتم رو هم او

 کردینگاه م ونیزیکه داشت تلو دمیسالن رفتم توسالن بابام رو د

 بابام نشستم ودستام رو دور گردنش بستم وگفتم بابا جون يروپا.رو خاموش کردم  ونیزیجلوش و تلو رفتم

 من؟ یهست هیچ-

 هم داره ؟ یخونه اتاق اضاف نیا-

  هیخال گهید يتا6اتاق مهمان و یکیکه اتاقه کاره منه و یکی میخوابه است دوتا که من وتوا 10خونه  نیا-

 ؟یپس خدمتکاراچ-

 اونجاست يهست که خونه  کیکوچ ي گهیساختمون د هیتو پشت خونه  -

 اهان-

 ؟يدیخب چراپرس-

 که برقصم خوامیم-

 ؟یبرقص-

 اوهوم-

 یکه برقص یچ یعنی-

بالهاهم  نیقبل ا:م بعد ناگهان بغض کردم وگفتم کن نیتو خونه تمر خوامیخب من عاشق باله پرفشنالم وم-

 دمیرقصیم

 هم بخر یقیموس لیوسا يرو بخر ونیدکوراس يریم ينداره فردا که دار يمسئله ا چیباشه ه-

 بابا عاشقتم يوا-

  مینهار بخور میحاال پاشو که بر طونیخب ش-

 ییچشم بابا-

بود که  نیداشت اونم ا یفرق هی یقبل يخونه برعکس خونه  نیرفتم ا يبابام به سمت اتاق نهارخور همراه

  میخوردیغذانم يماچهارنفر

سرو  يدوستانه ا طیوغذادرمح خوردندیباماغذام زیوخدمتکارها هم سرم شدیبزرگ برجام زیم هیخونه  نیا يتو

 شدیم
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 و معصومه خانوم برامون قهوه اورد میبعداز سرف غذاهمراه بابا به سمت سالن رفت-

 ییاباب-

 بله گل دختر-

 اد؟یم یچ حانهیسرر-

 ه؟یمنظورت چ-

 ستیبرام کارن گهید ادیم یخب من گذشتم رو ازدست دادم حاالسرم چ-

شدند که همه  یدهنده برادرزن خودم بود راستش راض تیجان چون اعدام درمال عام نبود و رضا یخب هست-

 يتواعدام شد سندیجا به نو

 اماشناسنامم-

 باطله يباقر حانهیر گهیاون موقع است که د ياحمد یبه اسم هست میریگیم دیجد يشناسنامه  هیفردابرات -

 ؟یچ افمیاما ق-

 ینیب یجراح هیخال و  هیو  هیلنزدائم هیهمش -

 بابا-

 خطرناك بود یلیخ سکشیر حانیر-

 باخانوادتون روبرو شم ياما من چه جور-

 یبه اسون-

 بابا-

از  یچکیازش نداشت پس ه یدل خوش یچکیسرتق که ه يبچه  هینامشروع بود  يبچه  هی نینگاه کن هام-

 شهیمرگش ناراحت نم

 ؟یچ یعنی-

گذاشت رفت برادرم هم دوباره ازدواج کرد  نیهام ااومدنیزن خراب بود که بعد به دن هی نیخب مادرهام-

 اشم خانواده در امان نبوده يازدست پرخاشگر کردندیمثل اشغال رفتار م نیوبرادرم هردوباهام يونامادر

 یرو کشت نیدونه توهام ینم یچکیه ایثان

 ؟یچ یعنی-

 کرده  یخودکش نیهام کنندیهمه فک م-
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 دمیاما من خودم شن-

  دونهیم شیاره فقط نامادر-

 شهیباورم نم-

 نبود نیمنتظر هام ایدن نیتوا یچکیباورت بشه ه-

 ؟یپس روزنامه ها چ-

 برده نشده نیاز هام یکدوم ازاونا اسم چیتوه-

 سوزهیم نیهام يدلم برا یلیبابا خ-

 زمیچرا عز-

 فداشد نیهام-

 یچ يفدا فدا-

 یچیه:پاشدم و گفتم هیگلوم رو گرفت وبا گر يکارن بغض بد ياداوریبا ناگهان

 یهسسست یهست-

*** 

 ام  یروز زندگ نیخونه است اول نیروزه حضور من توا نیاول امروز

  ریهام رو ازم نگ یخوش نیا ایخدا

 يزدم و موها يتل ساده قهوه ا هیو مرتب عوض کردم ومو هامم  کیش يقهوه ا رهنیپ هیخوابم رو با لباس

 اومدم نییو از پله ها پا ختمیصاففم رو دور خودم ر

 بود  9ساعت نگاه کردم ساعت  به

 جون یهست*

 بله معصومه -

 د؟یخوریصبحانه نم*

 ؟يگشنمه تو خورد یلیچرا خ-

 نه يسر هیخوردند و يسر هیخدمتکارا -

 میبخور نیو بچ زیخب م-

 معصومه: رو کردم بهش و گفتم  کنهیپا اون پا م نیداره ا دمید
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 جانم خانم*

 شده؟ يزیچ-

 د؟یغذا مشکل ندار یخب اقاگفتند که ازتون بپرسم که شما با سرو عموم*

 که گشنمه دینیسفره رو بچ ینه چه مشکل-

  خانم میدیازقبل چ*

بودند و منتظر من بودند با  ستادهیا یتموم خدمتکارهاپشت صندل. رفتم  يمعصومه به سمت سالن غذاخور همراه

 تکان دادن دستم همه نشستند

  گهیمن اشنا بشند د يبا اخالقا دیاز صرف صبحونه از خدمتکار ها خواستم بمونم به هرحال با بعد

 معصومه معصومه-

 جانم خانم*

  انیهم بگو ب هیبه بق-

 چشم خانم*

 :کردم تا پچ پچ ها بخوابه وبعد گفتم یمصلحت يسرفه  هیخدمتکار ها  ي هیاز اومدن بق بعد

بدونند من از کجا  يعده ا هی دیشا. نیجا جمع شد نیکه همه ا نیباشه ممنون از ا ریبخ تونیصبح همگ-

 کنم  یخودم رو معرف خوامیمن خودم م درست کنند اما عهیمن رو نشناسند وبرام شا یعده حت هیاومدم و

و بعد از  میکردیم یزندگ رانیتا االن با مادرم در خارج از ا. بزرگ هستم  يتک دختر احمد ياحمد یهست من

دستام رفتارکنم تو  ریبا ز دیبا يکه ندونم چه جور ستمیهم ن دهیفوت مادرم نزد پدرم اومدم تازه به دوران رس

 نیقربان و ا ای يمن رو خانم احمد ادیبدم م یلیمخینه کمتر خدمتکار نداشت شترازشمایب دیمادرم هم شا يخونه 

 دازیکنیجون صدا م یهمه شما من رو هست گمیبه معصومه گفتم امروز به همتون م شبید دیکن زهاصدایجور چ

 لیجور مسا نیاخانوم بودنم ندارم که به خام زوربگم واز يعقده  ادیواون بدم م نیپشت ا بتیوغ ینیسفسته چ

 هی شهویکنم اعصابم خورد م داشونیاگه نتونم پ دیاتاقم اگه جابجاشد به من اطالع بد لیوسا نکهیا گهیزدیچ هی.

 سالشه 20کدوم شما حدودا گهید زیچ

 من -

 من -

 من-
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 واسمتون؟ چندسالتونه

 سالمه 27و ایهل-

 سالمه 23و مایر-

 سالمه 24شکوفه و-

 دیسیدر وا ياماده جلو دیخب شماسه نفرلباس بپوش-

 ؟اخه چرا؟ دیاخراجمون کن نیخوایخانم م:شکوفه

 گهیبود که شما رو انتخاب کردمخب د نیدارم ا ازیبرم دکور بخرم اما به همپان خوامینه م:کردمو گفتم يا خنده

 يتو دیبزاردیرو کارتون کن دمیکه نچ ییچه اونا دمیکه چ ییرو چه اونا لمیکه وسا نیباهاتون کار ندارم فقط ا

 راهرو 

 معصومه-

 جون یجانم هست*

 رو نشونم بده یخال ياتاقا-

 دییبفرما*

براش فکر  نیو دوتاشون رو انتخاب کردم و چندتا عکس هم از اتاقها گرفتم تا توماش میدیاتاقارو د بامعصومه

 کنم

 بودند  ستادهیداغون ا يدر بالباسا يکه جلو دمیاز اماده شدن سه تا دختر رو د بعد

 که معصومه با عجله خودش رو به مارسوند میرفتیم رونیاز در ب داشتم

 شده ؟ يزیچ-

نامه هم اقادادن بدم  نیا رفتیم ادتونیداشت  چتونییخانم سو:گفت زدیکه نفس نفس م یدر حال معصومه

 بهتون 

 رو از معصومه گرفتم و نامه رو باز کردم چییسو

 گل دختر بابا  سالم

 ي هیوبق نامتیگواه میبخر نیباهم برات ماش میتو البته فعال تا غروب بر نیماش نمیست شده و ادر نامتیگواه

 هست  نیمدارکت تو داشبورد ماش

 میبر:سمت دخترا وگفتم برگشتم
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 میبر*

از  هاهنگیکه بابام برام گذاشته بود شدم و توراه ضبطو روشن کردم و ییالبالو يدخترا سوار مزداتر همراه

تاحداقل بالباساشون  دمیدخترا مانتو شلوار خر ينگه داشتم وبرا دیمرکز خر هی هیاشتم بعد هم جلوگذ ییپاشا

تا 3مدل زنونه اش و  دیسف ي ردونهم رهنیبابا و از اونجا سه دست پ يمعذب نباشنبعد هم رفتم مغازه 

 یناناس برداشتمو سه تا کفش ورن دیسف یتا کاله مشک 3کالهشونم  يبرا دمیخر دیباساپورت سف یدامنمشک

 هیفرمتونه که با فرم بق نمیا دیدیمن رو انجام م ياز امروز شما فقط کارها: برداشتم و رو بهدخترا گفتم  یمشک

 ادیفرق دارهخوشتون م

 جون یچه ناز هست يوا-

 جون یممنون هست-

 دستت درد نکنه-

 دیزنیحرف م بیبه ترت شهیشما هم: خنده و گفتم ریزدم ز یپق

 ؟یچ یعنی: ایهل

 بیترت نیبعدم شکوفه االنم بها مایبعد ر ایاول هل دیکرد یخودتون رو معرف بیترت نیبه هم قایصبحم دق امروز

  میباش لیدنبال وسا دیکه با میبر دیبحثا رو عوض کن نیحاال ا دخبیتشکر کرد

اتاق رقصگرفتم و  يخوب برا ریپل هی. فروختیم یخوب يها ریکه پل میمغازه رفت هیدخترا اول به سمت  همراه

: پخش صدا گرفتمبعدهم بعد از پرداخت پول رو کردم به دخترا وگفتم يبعد ش هم دوتا باند متوسط هم برا

 ست؟یشماگشنتون ن

 جون  یچرا هست: گفت نبیز

 د؟یدربند هست ي هیپا-

که منتظر  یتو مدت میو غذا هامون روسفارش داد میهمراه هم به سمت دربند رفت یاز موافقت بچه ها همگ بعد

 رو کردم به بچه ها و گفتم میبود

  میکنیشروع م ایاما من شمارو نه اول با هل دیشناسیخب شما همه من رو م-

دارم بعد از فوت خانوادم به عنوان خدمتکار تو خونهاقاشروع به  يمعمار پلمیسالمه و د 27ام  یقربان ایمن هل*

و  خونندیدارند درس م سمنانیعنیشهرمون  يتابرادر کوچک تراز خودم دارم که تومدرسه شبانه روزکار کردم دو

  لشونیتحص يبرا دمیم کنمیکار م یهر چ
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 کنم یحاال شکوفه تو خودت رو معرف ایهل تییخب ممنونم از اشنا-

 يخواهرا برا تا4کوچکتر هر  یکیسالمه و سه تا خواهر دارم دوتابزرگتر و 24. یعیمن شکوفه شف-

 دارم  يحسابدار پلمیام و فوق د یاما خواهرام ازدواج کردند و رفتند وفقط من موندم اصالتا رشت میکردیاقاکارم

  نبیتو هم ممنونم شکوفه حاال نوبت تو هست ز یخب از معرف-

 ستین ازشیوقت خبر چیپدرم ه. اتمیادب سانسیل يدارم واالن دانشجو یادب پلمیسالمه و د 23 يباقر مایمن ر-

 یوقت کنندیهمه فکر م هیدختره مغرور یلیکه خ نایخواهر دارم به اسم روم هی.  ستین یهم ادم جالب مینامادر. 

 گمیدارم دروغ م گمیخانوادم رو م

 است عیضا یپس چ:ایهل

 اره مشخصه : شکوفه

 گمیدارم راست م:مایر-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

  گهیداد زدم و گفتم داره راست م تیباعصبان ناگهان

 جون یاما هست:ه

 اخه:ش

به  يباقر حانهیحرف نداره همتون اسم ر يخوب که جا يبه قدر شناسمیخوب م یلیمن اون خانواده رو خ-

 گوشتون خرده درسته

 يباقر يکهاقا دمیکنم چندبار شن دایاون تونستم پدرم رو پ يبودم وبه واسطه  یمیبااون دختر دوست صم من

که  گهیدارم م نیبدونه بخاطرهم یکه هرکس ستین يزیچ مایر يماجرا. کردیدعوا م مایداشت با زنش سر ر

 گهیراست م مایر

 يسرزدم وکاغذا یفروش يواریموند بعد از خوردن غذا به چند تاکاغذ د مهیغذا رو اوردند وحرفمون ن نینبیدرهم

 دیفتم بعد خرخواب ناناس گر سیسرو هیرفتم و  یخواب فروش سیانتخاب کردم و بعد هم به سرو یقشنگ

 اتاق رقص گرفتم  يتک مبل تختخواب شو برا هیخوابم  سیسرو
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براشون  یهم شکل ساعت مچ یتا گوش4و  یفروش یگوش هیتموم شد رفتم به  دامونیخر يکه همه  نیبعدا

 یرو به کس یگوش نیا يشما حق دادن شماره  يبرا گهید يخودم و سه تا ياش برا یکی:گرفتم و گفتم 

 یوقت اشغال نباشه که اگه کار داشتم راحت بهتون دسترس چیفقط در حداس ام اس ه دیبا نیداد ااگهی دیندار

 هم همراتون  شهیداشته باشم هم

 میهم خسته وکوفته همراه بچه ها به سمت خونه رفت بعد

 معصومه معصومه-

 جون یجانم هست*

 بابام کجاست؟-

  دیبخر نیماش دیمنتظرشما که بر*

 ساعت چنده؟-

  مهیون7ساعت *

 کجامنتظره ؟-

 تو هال*

 معصومه-

 بله*

  یرو بزارند تو هال پشت لیبگو وسا ارندیرو م لیکارگرا دارند وسا-

 چشم خانم*

انداخته بود و  گشید يپا يپاش رو رو هیمبل نشسته بود و  يکه رو دمیرو د میسمت سالن که رفتم دد به

از ستونا  یکیپشت . زدیبود وداشت تند تند حرف م سادهیهم باال سره بابا وا گهیدختره د هی دیکشیم پیداشت پ

 .بکنه اخه  ینکنم ک یاگه من فضول.شدم  میقا

 یبامن ازدواج کن دیمن دوست داشتم و توبا یمنو ترك کن یتونیم يچه جور ایپور شهیباورم نم: دختره

رو  ختتیخوامرینم رونیگم کن ب میگورتو از زندگ:گهیمو رهیگیدختره رو م يو دستا شهیبلند م تیبا عصبان بابام

  نمیبب

 امامن دوست دارم :د

 ؟ هیبچه از ک نیدونم ا ینم يفکر کرد يپر یم ایخبرت رو دارم که باک يتو دوسم دار یچ-
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 بتیاون مص يشدیاون نم ریاورد وتو همش درگ یخانم شما اون گندوباالنم یخودته اگه اون هست رهیتقص:د

  ومدیهم سر مانم

 نمیرو بب ختتیخوام ر یتمومش کن سمانه نم-

 نداره  رادیا ارهیدخترت گند باال ب هیچ:د

راجع به  يحق ندار گهیگوشش و گفت د يخوابوند تو یلیس هیدختره حرفش رو کامل نکرده بود که بابام  هنوز

 ییهرجا یحرف بزن ينطوریدخترم ا

 ییبابا:سالن و گفتم  يرفتم تو عیسر شدمیوارد عمل م دیبا

 گل دختربابا ياومد*

 اره تازه اومدم-

 تموم شد داتیخر*

  ارنیب9اره تموم شد قراره ساعت -

 خوبه*

  ادیفک نکنم از پسش برب یکنیاستخدام م يدار دیبابا خدمتکار جد-

  رهیخانوم داره م نینه دخترم ا*

خونه  نیا يچرا چون که تو یدونیسمانه خانوم م نمتیدور وبر بابام نب گهید دوارمیام:سمت دختره و گفتم  رفتم

چون مطمعنم اون بچه از پدرم . یپدر بچت اوار ش یو رو زندگ يبهتره بر ستین ییهرجا يادما يبرا ییجا

  ستین

 سوال بپرسم هیتوجه بهش گفتم بابا یب بعد

 بپرس*

  گهیگورتو گم کن د یچرا نرفت یینجایدفعه برگشتم و گفتم تو که هنوز ا هی-

 در انتظارتونه  يدارم تاوان بد یگفت دست از سرتون برنم کردیم هیکه داشت گر یدر حال دختره

  يهر-

 اومد  شیسوال برام پ هیبابا :رفتن دختر روکردم به بابا و گفتم  بعد

 بگو*

 ه؟یباقر يهمون دختر مرموز خانواده  مایر-
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 ؟يدیاره توازکجافهم*

 خودش گفت-

 نیماش يبرا میخب گل دختر بابا بر*

 بابا میبر-

 خوشگل بود  يها نیکه پراز ماش میمغازه بزرگ شد هیبابا وارد  همراه

 د؟یکن ینم یخان معرف ایبه سالم پور*

 هیدخترم هست شونیسالم ا-

 سالم دخترم :مغازه صاحب

 خوشوقتم  تونییسالم ازاشنا-

 خدمتت ؟ ارمیاماده است ب يکه سفارش داده بود ینیماش اجانیخب پور:ص

 حساب کتاب  يبرا مینه االن نه فقط اومد-

 امیتا من ب نیبش نیگل دختر بابا برو توماش: باباروبه من کرد وگفت  بعد

 نه؟یبب ناهمیماش کمیبره  نیهمراه ام ستیبهترن اجانیپور:ص

 ندارم یباشه من حرف-

 نیام نیام:ص

 بله بابا *-

 هرکدوم رو که دوست دارند بگو  یگزیخانوم نشون بده و و یهارو به هست نیماش:ص

اونجا  يها نیماش دنیبا د دهیبابام برام خر ینیچه ماش دمیهنوز نفهم میرفت نگیبه سمت پارک نیپسره ام همراه

 ان برق سه فاز بهم وصل شد  کی

 پورشه پانامرا است نیماش نیکه ارزونتر نجایا

 کنم  یبهتون معرف نجارویا ينایماش نیاز بهتر خوامیم نطرفیا نیایخانوم ب یخب هست:ا

  رانیا يها نیماش نیبهتر ازیکی ونیور یبرگشت سمت من وگفت بوگات بعد

 بود بهترنبود ؟ دیچه نازه فقط اگه سف يوا-

 فروخته شده دیسف:ا

 داره؟ ییها یژگیچه و يوا-
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که نه روزها،ماه ها بلکه سالها راجع به آن نوشته خواهد  يزیچ. لهیاتومب کیفراتر از  يزیچ رونیو یبوگات: ا

خودرو  نیمعتبرتر دیو شا نیعالوه بر مشخصات شوکه کننده خودش،ضامن زنده شدن نام هنرمندتر رونیو.شد

 .در حال آغازه مجددأ یبوگات یگفت دوران طالئ شهیورود وم نیساز تمام دورانبوده و با ا

. ظاهر شده لنریس12موتور کیطول،در حد و اندازه  متریلیم 710با داشتن  رونیو یاسب 1001و  لندریس 16موتور

آن  میزیو من ومیتانیت وم،ینیکربن، آلم بریف ک،یانواع و اقسام مواد و فلزات سبک وزن همانند پالست يریبکارگ

 400حدود در  يزیشده تا وزن آن چ باعث کریموتور غول پ نیبازانه در ساخت ا-هم به صورت دست و دل 

 نیا. آن است يلندرهایشکل س wمنحصر به فرد و  دمانیموتور حاصل چ نیابعاد جمع و جور ا.باشد لوگرمیک

بلوك  وارهیفاصله دو د. پاسات بوجود آمده WR8از نوع  ینیخورج لندریدو بلوك هشت س بیموتور از ترک

 لندرهایس يریقرار گ هیکه زاو یدرجه است در حال 15گرفته اند معادل  هم قرار يکه روبرو لندریهشت س یهالل

معادل  یمجهز شده تا در تراکم psi 15,8توربو چارجر کوچک  4موتور به  نیا. باشدیدرجه م 90در هر بلوك 

ن موتور یتورك ا يروین. راننده اش قرار دهد اریرا در اخت رویاسب بخار ن 1001 قه،یدور در دق 6000و در  9.3:1

 نیا نکهیا يبرا. است یقابل دسترس قهیدور در دق 5500تا  2200متر است که از  وتنین 1250در حدود  يزیچ

خنک  ستمیمسابقه باشد، س يستهایروزمره و چه در پ یراننده چه در رانندگ ازین يسوپاپه پاسخگو 64موتور 

مدار گردش آب مجهز  2به  رونیموتور و. استقرار گرفته  يساز نهیو به يبار مورد بازنگر نیکننده آن چند

 لیاتومب يواقع در جلو اتوریراد 3درون خود را از  الیداده و س يآب را در خود جا تریل 40مدار بزرگتر . شده

 يداده و دارا يآب را درون خود جا تریل 15در نظر گرفته شده که  یمواقع معمول يمدار دوم برا. دهدیعبور م

 وم،ینیپمپ روغن از جنس آلم يدنده ها ،یومیتانیت يها ستونیدسته پ يریبکارگ. است هپمپ آب جداگان کی

موتور تا حد قابل  نینشده ا يباعث شده تا جرم فنر بند یتو خال يسوپاپ ها لیآالژ سبک و م لیویفال

 وتورم نیا يروغن کار ستمیس. دارد يموتور فصل جداگانها نیچاهک روغن خشک ا. ابدیکاهش  يمالحظه ا

باال  يبا توان تبادل گرما اتوریراد کیو  یومینیچاهک با پوسته آلم کیکارآمد،  يپمپ روغن کار کیاز 

شده  دهیپوش یمخصوص يآن با پالسما يلندرهایموتور س نیکاهش اصطکاك ا يالبته برا. شد لیتشک

. مشاهده نشده ییجا چیدر ه ساخته شده اند که قبال یمخصوص اریبس اژیلنگ آن هم از آل لیم ياتاقانهای.اند

مدار  ستمیدست به کار شده و س یبوگات لندرها،یس یدر تمام حیاز احتراق کامل و صح نانیحصول اطم يبرا

احتراق ناقص،  ایبرق به شمع ها و  انیدر صورت مشاهده عدم ارسال جر ستمیس نیا. را ابداع کرده یونیحسگر 

 یکیاصطالحا لگد زدن در  ایاگر احتراق زود رس . ان خواهد گذاشتیدر جر عایهر دو واحد کنترل موتور را سر
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احتراق  ،یبرق به شمع و جرقه زن انیدر عمل ارسال جر ریتاخ جادیها رخ داد، واحد کنترل موتور با ا ستمیاز س

کاسته  لندریس ياگر احتراق زودرس رفع نشد، واحد کنترل موتور از فشار هوا. خواهد کرد لیمذکور را تعد لندریس

 گوریگر يآقا رون،یموتور و یبخش طراح ریمد يطبق گفته . را قطع خواهد کرد لندریسوخت آن س انیو جر

در  یمنیو ا یآلودگ ياستانداردها تیممکن و رعا يرویحداکثر ن دیتول ستمیس نیا يریهدف از به کار گ س،یگر

 يبرا. دارد گرادیدرجه سانت 130معادل  ییموتور دما نیا يمتراکم شده در توربوچاجرها يهوا.کنار هم بوده

 يهوا. موتور قرار گرفته اند استفاده شده يمخصوص که در باال اتوریراد 2موتور از  يورود يخنک کردن هوا

 یمخصوص عبور کرده و وارد محفظه احتراق شده و پس از احتراق و در حال فولدیمن 2متراکم و خنک شده از 

توربو  يدارد، از محفظه اگزوز عبور کرده و پس از چرخاندن پره ها گرادیانتدرجه س 1000معادل  ییکه دما

شده و  زوریلحظه گاز وارد محفظه کاتول نیدر ا. ابدی یدرجه کاهش م 150آن به  يچارجر،منبسط شده و دما

 ردنده به ه 8 یدست ربکسیگ کیموتور توسط  نیا میعظ يروین.کند یرا ترك م لیپس از زدوده شدن، اتومب

سال نهاده شده که  وریونی ربکسیگ کیجلو برعهده  يبه چرخ ها رویانتقال ن فهیوظ. شود یچهار چرخ منتقل م

 وریونی ربکسیگ کیعقب هم بر عهده  يبه چرخ ها رویانتقال ن. شده يجاساز یاصل ربکسیدر درون پوسته گ

مجموعه تماما از  نیا ي پوسته. قرار گرفته یاصل ربکسیاست که در سمت راست و به موازات گ گریسال د

مخصوص  سکیمتشکل از چند د Haldex نگیکوپل کیموتور به واسطه  يروین.ساخته شده است ومینیآلم

به اکسل  مایاست و مستق یقفل مخصوص درون کی يدارا نگیکوپل نیا. شود یجلو منتقل م يبه چرخها

 . ردیگ یصورت م ینوع دنده حلزون لیفرانسید کیعقب هم توسط  يبه چرخ ها رویانتقال ن. وصل شده ییجلو

 شده  يزیچ:دال اورده ها نگاش کردم که گفت  مثله

 سوال؟ هیاما  یچینه ه-

 دییبفرما:ا

 دیرو حفظ کرده بود نیا-

 ؟ دیدیازکجافهم:ا

 د؟یگفت یکتاب قایچون دق-

 میبر گهید:ا-

 که دیرو گفت یکیامافقط  میبر-

 خواهشا میخب خسته شدم بر: ا
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 هم داشتم گهیسوال د هیباشه اما-

 دییبفرما-

 هیبابام چ يزیسورپرا نیماش دیدونیشمانم-

  دونمیچرام-

 ه؟یچ-

 زهیچون سورپرا گمینم-

 حداقل رنگش-

 دیسف-

 میباشه بر-

 گل دختر که گشنمه  میبر:و بابارو کرد به من وگفت میاز پله ها باال اومد نیام همراه

 میبریرو نم نیماش یچشم بابا راست-

 تو خونه ادیعجول دختر فردا صبح کادوکرده م نه

 اره؟یم یک-

  ارهیم نیام

وگذشتن از هفت  طیبل دیبعداز خر میرفت الدیو به سمت رستوران برج م میکرد یو پدرش خداحافظ نیاز ام بعدم

 مینشست یصندل يخان رستوران رو

  دیدار لیم یچ: :ازنشستنمون نگذشته بود که گارسون اومدو گفت قهیچنددق

 مرغ  نیته چ یاصل يغذا يبرا) يهند يغذا(غذا پاکورا شیمن پ: بابا

رستوران  یکه توبعض هینیچ يغذا هی(گوشت ییچاپسو: به بابا وگفتم بدجور گشنمه بعد به گارسون گفتم روکردم

 هست ) ییایتالیا يغذا هی(غذا همبروسکتا شیپ) شهیها سرو م

 د؟یدار لیم یساالد چ:گ

 يرازیساالد ش:ب

 ساالدولدوف-

 اماده است گهید ي قهیدق20تا:گ

 .ممنون :ب
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 بابا-

 جونم:ب

 که کنارتم نیخوشحالم از ا یلیخ-

 زکمیمنم عز:ب

 دمیفهم يراجع به خانواده باقر يزیچ هیمن -

 ؟يزیچه چ:ب-

 که دخترشون بود نه من رو کردندیبزرگ م مارویبودند ر یفداکار ومهربون ياونا اگه ادما-

 ینبودند هست یخوب ياونا ادما:ب

 شد که من رو نگه داشتند؟ یاما چ-

 نایاالن روم. انجام دادند  یلقاح مصنوع شدندیچون بچه دار نم.و پدرش دخترعمو پسرعمو بودند  نایمادر روم:ب

 هیباقر ينامشروع اقا ياون بچه  مایو ر يباقر يبچهاقا

 چه وحشتناك يوا

بلند  یماکس یصورت رهنیپ هیلباس خوابم رو با عیدارم سر یالوصف دیزا ينرژصبح که از خواب پاشدم ا امروز

 نییاز پا دمید.هم زدم يتل پهنه قهوه ا هیعوض کردم موهام رو شونه زدم و خوردیم ییکمر نازك طال هیکه 

 عیسر.شده بود چیکادو پ نیکله ماش سادمیوا نیکه کنار ماش دمیرو د نیاتاقم نگاه کردم ام ياز پنجره  ادیصدا م

پدرم نبود فقط .رفتم  اطیرفتم وبه سمت ح رونیفورا از عمارت ب نییپا دمیسرم کردم ودو یشال پهن مشک هی

پدرم رو سخت دراغوش  نیبدون توجه به حظور ام.بعد پدرم به ما ملحق شد  یقیدقا.بود  نیماش شیپ نیام

 دنیباد. کنهیکادو م نمیمگه ماش یواال کس نمدویبه بازکردن کردم نم شروعکردو بعد  یپدرم تبسم.گرفتم 

 که دوس داشتم یهمون دیسف یهنگ کردم بوگات نیماش

**** 

بودم از پدرخونده ومادرخوندم خبر داشتم که  روزیو من هر روز شادتر از د گذشتیم يتو عمارت احمد روزها

 يدیشخص جد رهییدر حال تغ میکه زندگ هیچند وقت. ششونیهم بهشون ملحق شدو رفت پ مایر.رفتند المان 

فردا .دونهیفقط مرجان م میش نکردیداشت البته هنوز رسم شگاهیکه نما نیاره همون ام. نیشده ام میوارد زندگ

من و بابا  روزید.رندیجشن بگ میمر يقراره امروز برا نیداره وبخاطر هم ياما کاوه کار مهیمر یسالگ کیتولد 
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و  یمشک ي قهی دبایبلوز سف هیو  یکت و شلوار مخمل مشک هیبابا  يبرا دمیمراسم لباس خر يوبرا میرفت

 .که باالتنش مخمل کارشده بود گرفتم  یمشک یماکس رهنیپ هیخودمم .کراوات قرمز  دونهی

البته (رژ قرمز  هیبا دمیخط چشم بلند کش هیفر کردم  سیرو تنم کردم موهام رو بابابل رهنمیپ سادمیوا نهیا يجلو

وارد . رونیو از اتاق رفتم ب دمیرو هم پوش دمیسف يگله قرمزم زدم به موهام پالتو هی.زدم به لبم )ستاین غیج

 يدستم رو دور بازوشحلقه کردم وگفتموا ششیپ فتمر.اماده بود  شهیکه مثله هم دمیسالن که شدم بابا رو د

 .زده  یدختر کش پیمارو باش چه ت يبابا

بود تولد تو خونه پدر  کیمرجان کوچ يچون خونه . میه هم وارد خونه شدبعد همراه بابا دست در دست یساعت

 شمونیبعد مرجان پ یقیدقا.نکردم  داشیاما پ گشتمیدنباله کارن م تیجمع ونیباچشم تو م.شوهرش گرفته بود 

داشت دست و پاش رو گم کرده  یبیحالته عج هیمرجان  میاشپزخونه بود يکه تو یوقت.اومدهمراه مرجان رفتم 

 شده؟ يزیمرجان چ:بود رفتم سمتش و گفتم

 یچینه نه ه-

 ؟ يپس چرا دستو پاتو گم کرد-

  ينطوریهم یچیه یچیه-

 یکی سمسیالتکریباتعط نکهیامامثال انیکردم امشب ب یفکر نم. ادیداره م:بهش کردم وگفت ینگاه خودت هی

 انیشده دارند م

 خوب به من چه؟-

 ؟يندار یمشکل چیتو ه یعنی:اتعجب به من نگاه کردوگفتب مرجان

 نمیهم مشتاقم هردوشونو بب یلیخ.البته که ندارم -

 ه؟یهردوشونو منظورت چ-

 ؟یگیمگه کارن واتنا رو نم-

  ينه منظوره من پدرو مادر کارن بودند خب االن تو نامزد کرده ا-

 فقط به توگفتم میاعالم کرد ینه رسم مینداره تازشم ماهنوز نه نامزد کرد یمشکل چیه نیام-

حاال حاال ها  ستیبگم که اونا قرارن دیکارن واتناهم با يدرباره .راحت شد  المیخ ستین یخب پس پس مشکل-

 .کردم ورفتم  یخداحافظ عیسر شمونیرو بغل کرده بود اومد پ میکه مر یکاوه درحال نیب نیدرهم.برگردند 
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 يبابا و متلکا يبرعروس گلم وحرص خوردنا یمادر کارن مبتن يشد البته اگه حرفا يسپر یهم به خوش اونشب

خرس بزرگ قرمز بود بابا  دونهیبهش دادم که  ممیمر ي هیبود هد یدر کل شب خوب رمیمامان اتنا رو فاکتور بگ

درکل خوب بودشب .کرده بودند  حکرو  میبود که پشتش اسم مر دهیگردنبند چشم نظر خر هی میمر يهم برا

که خودشو  لمیموبا يصبح باصدا.به بالش خوابم برد  دهیخسته بودم که سرم نرس يکه اومدم خونه به حد

خنده اخه به  ریزدم ز یاسمش پق دنهیباد.از خواب پاشدم پشت تلفن دلربا بود خواهر مرجان  کردیداشت خفه م

ازم خواست خودم رو  هیتلفن رو که جواب دادم دلربا با گر دونمیمن ومدیداغون کجااسم دلربا م ي افهیاون ق

 دادیرو م يهم که بهش گفتم چرا جواب ندادو قطع کرد دلم گواه اتفاقه بد یمرجان برسونم هرچ يخونه 

بچش افتاده  يبرا یخوشحال بود نکنه اتفاق یلیماهه بارداره خ 2 دهیبهم گفته بود که فهم شبیمرجان د.

لقمه انداختم  هی عیبهش سالم کردم وسر خوردیاشپزخونه بابا نشسته بود وداشت صبحانه م يتو تمرف عیسر.

رو سرم  میو شال مشک دمیپوش یشلوار ل هیساده و یاسمان یروپوش اب هیزود  یلیخ.دهنم بابا مات رفتارم بود 

 دمیامبوالنس د هی دمیکه رس درخونه يجلو. رونیو رفتم از خونه ب فمیرو انداختم تو ک چمییوسو یکردم گوش

 یچه خاک مینیرو انداخت بغلموگفت مواظبش باش تا ببب میمر عیسر دمیسمت پله ها که دلربا رو د دمیدو

 . میزیتوسرمون بر

 مارستانیب برندیکه مادرم توشه دارند م يدیامبوالنس رو د:نگاش کردم که گفت یبامنگ

 چرا؟-

همرو دق مرگ کرده  ادیخونه قهرو کوتاه ب ادیبه مرجان بگو ب یسته یپرسیچقدر سوال م يبخاطر مرجان وا-

  ادیب خوادیخونه تو بهش خوش گذشته نم.

 ؟یچ-

از پله  عیتو اخه سر ییمرجان کجا.بکنم  یچ دیبا دونستمیهنگ بودم بچه بغل نم.جوابم رو نداد ورفت  دلربا

 هیساك برداشتم چند دست لباسو  هیدوریرو گذاشتم تو کر میمر کردیم هیتوبغلم داشت گر میهارفتم باال مر

ساك رو .ر خشک برداشتم یش یقوط 2 نتیکاب يرو برداشتم ازتو رشیش شهیپسته پوشک وپستونک وش

توسرم کنند  یحاال چه خاک ایخدا ياومد بچه رو توخونه گذاشتم وا ادمیدروبستم که  رونیبرداشتم اومدم از در ب

درکه بازشد  ومدیازخونه م میمر ي هیگر يصدا.کارقفل اشنا داشت زنگ زدم بهش  ریتعم هیاومد که بابا ادمی.

بمونه  شمیپ دیحاال حاال ها با میچرا حس کردم مر دونمینم. میمر اتاقهطرف  دمیدو عیپول مرده رو دادم و سر

 دمیدر د ياوردم جلو رونیازخونه ب دورشیساك بچه رو باکر يانداختم تو رخشکیش گهید یپس دوتاقوط
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رو  لیکه بغلم بود وسا نطوریدراوردم وبغلش کردم هم دوریرو از کر میبچه هست اونم ورداشتم مر یصندل

بچه رو .بچه بغلم هنگ کرد  هی دنیکردم پدرم دراومد اومدم خونه بابا باد یرانندگ یدست هیو  نیوماشگذاشتم ت

 ياگه برا یحت.رو کردم چهیقال هیکمد لباس بچه گونه با هیزنگ زدم ودرخواست  عیسپردم دست معصومه سر

 .اتاق داشته باشه  هی دیخونه بود با نیا يتو میشب مر هی

هنگ کرده .هم نصب کرد  یدونه پاتخت هیتخت بچه و  هیساعت بعد اومد وکمد رو نصب کرد  کی نصاب

فعال نپرس بچه رو بسپار معصومه بخوابونه  یچیه:گفت  دمیرو پرس لشیدل یوقت.بودمکه باباگفت اون خواسته 

 پینشسته بودو پ شیشگیبابا با ژست هم.بعد تواتاقه بابا بودم  یقیدقا.کارت دارم  اتواتاقمیوغذاش رو بده تو ب

 . دیکشیم

 بابا شنومیم-

 ؟يتحملش رو دار-

 رو؟ یتحمله چ-

 نه؟ یدوس داشت یلیتومرجان رو خ.بگم يخب چه جور-

 موقع اخه نی؟ا هیچه سوال نیشبه ا9بابا ساعت :ت کردم وگفتمنگاه به ساع هی-

 یخب مرجان مرده هست-

 ه؟ی؟منظورتون چ یچ:باتعجب بابا رو نگاه کردم وبعد گفتم کمیاول -

رو ازدست داده  يادیکردندبهش تجاوز شده بود وخونه ز دایپ دخندانیدلربا زنگ زد جنازش رو تو کنار پل س-

 بود

 فهممینم-

اما راننده  رهیگیاژانس م هینجایادایب خوادیم رونیب زنهیازخونه م عیوسر کنهیتولد باکاوه بحث م روزبعدید-

 کنهیولش م دخندانیوبعد توس کنهیبهش تجاوز م برتشیم

سردادم وبعد  کیستریه يخنده  هیدوستم رو ازدست داده بودم اول  نیشد که بهتر یبودم باورم نم هنگ

مرجان  يخونه  رمیو به بابا گفتم م دمیلباس پوش عیسر کردیدله سنگم اب م يا هیرکردم گ هیشروع به گر

تااالن  شبیاونجانشسته بود از د رشماد.سمته اتاق مرجان  دمیبودند دو دهیپوش اهیهمه س.دلربا درو برام بازکرد 

  کردیم هیگر يها يها.دستاش رو تو دستم گرفتم . رشدیزود پ یلیبود انگارخ رترشدهیپ یلیخ
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خاله شما دخترت . خورهیو غصه م نتتیبینکن اون االن م هیخاله گر:گفتم کردیکه بغض داشت خفم م یدرحال

 نکن خاله جون هیمرجانت خوبه گر شمیومنم مادرندارم من م يوازدست داد

 يکاوه چه جور یدونیم چیگلم دخترم ازدستم رفت ه رهیگیم شینکنم ها دلم داره ات هیگر يچه جور-

 نیصورتش کامل از ب یچ چیه.نمونده بود  یچ چیچرا ؟چون از صورتش ه یدونیکرد از روحلقش م شییساشنا

وقت باخواهرش  چیه. اشهدلربا که اصن فک نکنم ناراحت ب.بگه مامان ها یبه ک.کنه  یچ میاالن مر.رفته بود 

 بمونه هان؟ یک شیپ میمر نهیبب مویمر ختهیر خوادیکاوه هم که االن نم رمیخوب نبودمنم که پ

  دارمیخودم نگهش م دهیاتاق چ میمر يمن هستم خاله بابا برا-

 یوارد شده بود هرکس یخاک يکه باسر و رو دمیسالن کاوه رو د يتو رونیدراومد ازاتاق اومدم ب يدفعه صدا هی

به  ياباچشم.خون بود يکاسه  هیاومده از چشاش نگم بهتره که  ابونیکه از ب کردیقشنگ فک م دشیدیم

بود  کیرو محکم گرفت نزد مدفعه بازوها هی رفتمیمن عقب م ومدیخون نشستش اومد سمتم هرقدم که جلو م

نه اون بچه رو زبونم بند اومده بود باتته پته  نمیتو رو بب ختهیر خوامیکن نه م نجاگمیخرد بشه و گفت گورتو از ا

 چرا؟:گفتم 

 رونیازخونه ب یتو نصفه شب تهیمرجان به حما یچون بخاطر تو االن مرجان توسردخونست اگه تو وجود نداشت-

رفتم تو اتاقه  عیواقعا دربرابر استدل هاش کم اوردم سر. میکردیوقت باهم دعوا نم چینبود ه میتولد مر زداگهینم

 یباشه که دلتنگ نجایا يا لهیوس یحت دینبانزاشتم  زمیچ هی یرو برداشتم حت لشیلباساش و وسا يهم  میمر

 هان ؟ يبریرو کجام میمر لهیوسا:نگام کردو گفت  تیبده باعصبان نیرو تسک میکاوه به مر

 گهیمثل تو داشته ناراحت نشو د يکه پدر گمیوقتم بهش نم چیبه بعد دختره منه خودم مراقبشم ه نیاون ازا-

  ستین تیتوزندگ یمیمر

از  یدوستم بود ول نینباشه اون بهتر یمرجان ناراحت بودم هرچ يزدم برا رونیازخونه ب يا گهیحرفه د چیه یب

 یمرجان منو ببخش ول. تو من وجود نداره  گهید یاحساس چیدار رفت ه يچوبه  يکه سر خودم تا پا یوقت

 لمیدفعه مبا هیکه توراه بودم  خونهشدم واومدم سمت  نیمادر داره واونم منم سوار ماش هیفقط  میازاالن مر

 .سبز رو زدم يزنگ خورد بدون تو جه دکمه 

 عشقم یخوب یسالم هست-

 ؟ یتو خوب نیممنون ام-

 ؟ رونیب یاره منم خوبم زنگ زدم بهت بگم که امشب برم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا غ.د  –نجابت من 

wWw.98iA.Com ٦٥ 

  هیخوب شنهادیاره پ-

 رستوران اگوست ایب -

 .اونجام  گهید نیم 40باشه تا -

 نیوارد رستوران که شدم ام.کردمیرو تموم م زیهمه چ دیرو گرفته بودم با ممیسمت رستوران راه افتادم تصم به

اومد جلو و خواست .داشدیپ نیام يبعد سروکله  نیم 30.که سراغ داشتم یادم نیبدقول تر.بود ومدهیهنوز ن

 گویم مسفارش داد من یرونیپپ هی نیام وردگارسون منو رو ا یقیبعد دقا.توجه نشستم یباهام دست بده اما من ب

 . یناراحت دونمیم. کردم رید دیرو کرد سمتم و گفت ببخش نیکه ام میدر ارامش مشغول خوردن غذابود.

 .میکنیبعد غذا صحبت م ستمینه ناراحت ن-

 امروز تو چته؟ یهست:گفت نیکه ام مینشسته بود نیکاب يتو يبام تهران دونفر میازتموم شدن غذا رفت بعد

 . ستین میچیه-

 زیبه خاطر چ تیناراحت کنمیحس م یدوستت بود ول نیبهتر يحق هم دار یبابت مرگ مرجان ناراحت دونمیم-

 . هیا گهید

 نیبچه دارم ام هیگفتم من  نیمقدمه به ام یرو گرفته بودم ب ممیتصم

 ؟ییییییچ-

 دختر  هی.داره  قتیاره حق-

 چندسالشه؟-

 کسالشهی-

 شهینه نم..اصن  يازدواج کرد یتوک. ادیبا عقل جور در نم نمیصب کن بب-

 فرزند خوندمه -

 اهان-

چون  یتونم بخوام که کنارش بمون یازتو نم.تا اخر عمرم بزرگش کنم  خوامیم نیگرفتم ام یمیتصم هیمن -

 .نیمنو ببخش ام یکه تموم کن خوامیازت م نیبه خاطر هم. یتحمل کن یتونیکه نم

 .بگه یدونست چ یمات بود واقعا نم نیام.م و دادم دستشحلقش رو ازدستم دراورد کردیمات نگام م نیام

ترکم  نجایچون عشقم ا.االن ازش متنفر شدم  یعاشق بام تهران بودم ول شهیهم:اخر رو کرد به منو گفت لحظه

 .کرد
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 .همونطور که من بازم عاشق شدم نیام یشیتوبازم عاشق م-

 ه؟یفقط به من بگو اسم اون بچه چ-

 میمر-

 ؟یدختر مرجان رو بزرگ کن يخوا یتوم: دیپرس دیباترد

 اره-

 .شینیدوباره بب یتونیو االن م يتو عاشق اون بود يلحظه هم به عموش فک نکرد هیاماتو -

 خداحافظ نیام-

 راه افتادم ابونیمثله مسخ شده ها تو خ نیگفتم و بدون تو جه به ام نویا

 نیسرزم یمقصد و ب یهدف ب یب

 ستین رونهیبه جز و يزیدلم چ تو

 شب یهدف، راه یو گنگ و ب کور

 ستیا يپام پر از عالمت ها جلو

 تو سرم اد،یسرد، هزار تا فر رد

 سرد، هزار گلوله تو صدام ترس

 هر دم رو به رو شهیخطر هم با

 خوام ینم يزیجز عشق تو چ یول

 هم نفس یرمغ ب یعالقه ب یب

 که رد شم از جنون ریبگ دستامو

 شدن وونهیمن و د نیب مرز

 و بدون نیفقط ا شهیتو پر م با

 بهار يمثل گل ها یفیلط تو

 خسته نشو اریدووم ب یکم هی

 منه یمیاسم صم یخستگ

 تو يخنده ها يفدا میزندگ

 …تو  يخنده ها يفدا میزندگ
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 دشیکل. میدیخر مونیشروع زندگ يکه برا يکارنم همون خونه ا يخونه  يکه جلو دمیخودم اومدم د به

 میبود مثله قد يانداختم و رفتم داخل به اطراف نگاه کردم هنوزم همونطور دویکل.بود دمیتو دسته کل شهیهم

 .بهم نشون داد نجارویکه کارن ا يمثله روز

 

 بک فلش

 يتو حرف ندار هیعال نجایکارن ا يوا-(

 گهیاتاق د هیخواستم وارد .دیخندیدست کارن هم تودستم بود و اونم داشت م دمیدویکه ذوق کنان م نطوریهم

 درش قفله  دمیشم که د

 قفله نیا کارن چرا در ا-

 موجود کوچولو هه يسر هیاتاق مال  نیا-

 ه؟یاز دست تو کارن منظورت چ-

بودم که دست  نیاومدعاشق ا یم دیگونش پد يبزرگه رو يو با خندش چال ها دیخندیکارن غش غش م-

 .چونمیکنم تو چالش و بپ

تو با  هیشب یمشک يدختر باموها هیاتاق ماله بچه مااست مال  نیا:ارداد وگفتصورتم قر يدستاش رو رو کارن

 .)من حانیدوست دارم ر یمیزندگ يکه همه  ییتو.شب به شکل تو یاهیبه س ییچشما

گرفتم و به سمت خونه رفتم به خونه که  یتاکس هی رونیازخونه اومدم ب. سهیچشام خ دمیخودم اومدم د به

 .رو نداره  میاتاقه مر يبه معصومه سپردم به خدمتکارابگه که کاوه حق ورود به محوطه  دمیرس

**** 

 خواستمیبهم زده بودم من م نیرو باام میداشت منم رسما نامزد میدو سال ون بایکوچولو تقر میها گذشت مر ماه

روز  یازدواج کرد حت رایالم با دخترخالش عیسر یلیاون خ نیمادر ام يدخترم تمرکز کنم به واسطه  يفقط رو

تا که  گذشتیروزها م.رفتارام کم اورده بود  بلبابا واقعا درمقا.گفتم  کیو بهشون تبر میرفت میشم با مر یعروس

 یلیخ گذشتیماه از مرگ مرجان م 18 بایتقر ادیخنده م يصدا میازاتاق مر دمیروز که از دانشگاه اومدم د هی

 میمر خواستیعنوان دلم نم چیشک شده بودم به ه کنهیم يباز میکه کاوه داره با مر دمیاروم دروباز کردم ود

طبق معمول با ژست  میتو کتابخونه حرف بزن میبرگرده کاوه ازم خواست که بر خواستیرو ازدست بدم دلم نم
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بگو  دمیدستام رو توهم قالب کردم وگفتم خب گوش م.کاوه هم جلوم نشست .نشستم  یصندل يرو میشگیهم

 ؟ يخوایم یماه چ 18ماه گذشته بعد  18 نجایا يچرا اومد

 رو ببرم  میمر خوامیم:به تته پته افتاده بود وگفت کاوه

 کجا؟-

 خودش  يخونه .خب معلومه خونه -

 یدونیم. گفت بابا به پدره من یبار به ک نیاون اول یدونیتو م.افتاده  ادتیهان تازه  يماه رو کجابود 18 نیا-

و  یاگه همون موقع که خاله ازت خواست با دلربا ازدواج کن يشد هیقض نیگفت مامان به من تو باعث ا یبه ک

 افتاد  ینم فاقاات نیکدوم ازا چیه يکردیقبول م دیبچه هاتونرو باهم بزرگ کن

 يدیرو اشتباه فهم یهمه چ يدیتو اشتباه فهم-

 ه؟یمنظورت چ-

پدرم .شد  نایمادرم هم ناب گهیزنه د هیترکمون کرد چرا فقط به خاطر ساله بودم که پدرم  18بود  شیساله پ11-

پدرم  یدونیتصادف مردند تو م يکه با پسرو زنش تو دمیاز مانگرفت بعد ها فهم یسراغ نیوقت کوچکتر چیه

برادر  امیهم متنفر بودم حاال من ب ااومدیکه بعدن به دن يبود پدر شوهر دلربا من از پدرم متنفر بودم از بچه ا یک

 از من نخواه  نویا ینه هست.که ازش نفرت دارم  یکس يزادم رو بزرگ کنم بچه 

 یستیواماده ن يتاهروقت بخوا:کردم که چشماش تر شده رفتم جلوش دستشو تو دستم گرفتم وگفتم احساس

 ؟ یتو مطمعن ستین یمشکل چیه مونهیم شمیپ میمر

  یمطمئنم هست-

  ارمشیکنم فردا م یپس بزار امشب بمونه باهاش خداحافظ-

  ارشیفردا صبح ب:بلند شد ورفت موقع رفتن گفت  کاوه

اشکام رو پاك کردم  کنمیم هیساعت گذشته ومن دارم گر مین دمیبه خودم اومدم د یهمونجانشستم وقت یقیدقا

سالن وشامش و بهش دادم  يراوردمش بردم تود دورشیبود از کر دهیاروم خواب یلیخ میمر. میورفتم تو اتاق مر

رفتم تو اتاق . ومدیو فردا طهر م تیموراونشب پدر خونه نبود و رفته بود ما.همراه بااون خودمم شام خوردم 

وکناره خودم خوابوندم و تا چند ساعت فقط نگاش کردم تا باالخره خوابم برد صبح که ازخواب  میخواب بابا مر

 لیمعصومه هنگ کرده بود تموم مدت جمع کردن وسا.رو جمع کنه  لیستم که وساپاشدم از معصومه خوا

بغلم گرفتم و  مویمر یوقت.عادت کرده بودند  میخونه به مر یاهال کلههجده ماه  نیا يکردتویم هیداشت گر
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ها  یسخت يباالخره باهمه . کردیم هیداشت گر زاشتیم نیرو تو ماش لیمعصومه هم پشت سرم داشت وسا

نذاشته بودم دم در بچه رو به  میمر يعمارت پدر يهجده ماه بود که پام رو تو شیپدر يو بردم خونه  میمر

منو مامان  میوابسته شده بودم مر میتحمل نداشتم بدجور به مر.رو همونجا کنار در گذاشتم  لشیووسا ادمدلربا د

 میاز شانس دوباره ساختن زندگ میبخاطر مر حس مادرانه تو خودم بوجود اورده بودم من هیمن واقعا  زدویصدا م

بابا نوشتم ورفتم فرودگاه  ينامه برا هیرو جمع کردم  لمیرفتم خونه وسا.نشده بود بمینص یچیگذشتم وحاال ه

 دیبرم به شهر عشاق شا خواستمیم. سیپار يرزرو کرده بودم برا طیبل خوادیوم میکاوه مر دمیکه فهم شبید.

اوج  ماینشستم وهواپ مایکه تو هواپ یوقت دمیعشق رو چش يمعجزه  گهیباره د هیاون شهر منم  يازمعجزه 

 ییبه تنها ازیدراصل من ن.بهانه بود  میراستش مر.رو حس کردم  ییتنها کمیگرفت تازه اون موقع بود که 

شدم  ادهیکه پ مایهواپدرنگ داشتم از  کمیبه  ازیعوض شده بود وحاال ن میزندگ ریمس عیسر یلیمن خ.داشتم 

  موتوشهر گشت زد رونیتا باالخره اومدم ب ومدمین رونیکردم دو روز ازهتل ب هیهتل کرا هیرفتم و  عیسر

*** 

 دمیرو خر لیگفت کله وسا شهیم بایو تقر دیداشتم رفتم خر یالوصف دیزا يانرز هیانگار  رونیکه اومدم ب ازهتل

 ییخودنما یزنگ خورد اسمه بابا رو گوش لمیبخورم که مبا يزیچ هیشاپ هتل تا  یرفتم به کاف دیبعد از خر

 سبز رو فشار دادم يدکمه  کردیم

 ییجونم بابا-

 زمیعز یخوب-

 ؟يممنون شما چه طور-

 بابا یمنم خوبم هست-

 بابا جون؟ دیداشت يکار-

 ییبابا گهید ایسخت بود ب یلیماه بدون تو خ 5بابا يبرگرد يخوایجان نم یهست-

  چکسینبود ه زیبه اندازه پدرم برام عز میکس توزندگ چیگرفت ه میگر

 رمیگیم طیبل رمیاالن م نیهم امیبابا م امیم-

 که منتظرتم گل دخترم ایب-
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 نیکه برگشتم اول یگرفتم وقصد برگشت کردم وقت طیزود بل یلیخونه وپدرم تنگ بود خ يماه موندم دلم برا5

باشم دودل بودم ازش وقت خواستم  میمادر کناره مر هیازم خواست مثله .کاوه بود  مدیکه تو فرودگاه د یکس

 کردمیکار م یچ دیبا دونمیکه فک کنم نم

*** 

 چهارم فصل

 سال بعد 3

هنوزم که هنوزه نتونستم کارن رو .سالشه 4کوچولو  میاالن مر.کوچولو هم بزرگ شده  میگذشته و مر یچندوقت

که  ياسترس دارم به بقدر یلیخ انیخاصه ساله مرجانه وقراره که کارن واتنا از تورنتو ب روزه هیاماامروز  نمیبب

سرکار بچه  رمیکاوه هم بهش گفته که شبام ممن مامانش کنهیسالشه فکر م4حرف بزنم هنوزم که تونمیبزور م

تونم با عدد بگم چون قابل  ینم شهیحس م یلیمرجان خ هیخال يچندوقته جا نیبدبختم باورش شده توا ي

باشم  ناداشتهیبه اسم روم يخواهر دیخواهر فوق العاده بود شا هیدوست که نه  هیمرجان برام  ستیوصف ن

بسته  يباقر حانهیر یزندگ يبه هرحال پرونده  خورهیاندك به گوشم م یلیاسم که خ هی.اسمه  هی نافقطیاماروم

ده  داکردمیچندوقت که پدرم رو پ نیباباش توا ي دونهی یکیختر ام تک دختر ود ياحمد یشده ومن االن هست

االن مادر نداشته باشم واون موقع داشتم  دیبودم جبران شد شا حانهیکه ر یو چندسال ستیب نیها برابر محبت ا

 نایمادر و پدرم فقط روم یتموم زندگ رفتیپذ دیداره وبا نییباال و پا یاما زندگ شهیگرچه دلم براش تنگ م.

سهام شرکتشون  متیکه نکنه ق ومدندیبارم به مالقاتم ن هیکه چه ساده  نیبه ا کنمیفکرم یبودند نه من وقت

نابود  خوادیدلم م رمیبگ شیات خوادیمن نزد دلم م بهزنگم  هیمن رو فراموش کرد و  نایچه ساده روم ایافت کنه 

 ياز پسرا یکیعسل با  فتادیاق خوبم کم نچند سال اتف نیبرام نگه دارخب توا شهیبابام رو هم ایشم خدا

ماهه داره به اسم  7پسر  هیو  شیساله داره به اسم ستا3دختر  هیدانشگاهش به اسم مهران ازدواج کرد واالن 

 رهیرو ازم نگ یخوش نیا خوامیچرا فقط از خدا م دونمیخوشحالم نم یلیشدم خ یکه هست یسورنا از موقع

 مامان مامان-

 جان میجانم مر-

 د؟یدیپوش یچراهمتون مشک-

 طونکمیرسمه ش هی نیخب ا-

 ؟یچ یعنی-
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فوت کرد حاال هم مراسم سالگردشه ماهم به احترام  شیمن و بابات به چندساله پ ياز دوستا یکیخب -

  میدیپوش یمرگش مشک

 بپوشم یمشک دیمنم با-

 نه-

 احترام بزارم خوامیچرامنم م-

 میایتا من وبابات ب دیمونیخاله عسل م شهیشما پ-

 اما مامان-

 میکالم مر کی شهینم-

 چرا اخه-

 ستیشما مناسب ن يبرا نهیغمگ يجا هیجونم اونجا  میمر-

 دیخب شماهم نر-

 بزرگ رو برات بخرم خوبه یدنبال شما اون عروسک بارب امیبعد از مراسم ب دمیاما من قول م زمیعز شهینم-

  دیشما بگ یباشه مامان هرچ-

 یکن يباز شیباستا يلباست رو بپوش که قراره بر ایگل دختر حاال هم ب نیافر-

 یچشم مامان جون-

اما من  شهیحل م شیباستا يمشکلش باباز نیبزرگتر میمر.  شهیم میحسود میبه مر یلیاما خ ونمید دیدبگیشا

  شهیحل م ایهام باچ نیمن کوچکتر یچ

*** 

کفش  هیداره گذاشتم و  ییطال يکه روش رگه ها یمشک يروسر هیو  دمیتا سرزانوم پوش یروپوش مشک هی

هم انداختم رو دوشم  ییطال یمشک یدست فیگذاشتم و ک خورهیم ییطال ریزنج هیکه روش  یپاشنه بلند مشک

تو اسانسور  میو رفت مشکردم و صندالش رو پاش کردم و بغالم کرد میتنه مر یهم با دامن ل یتاپ صورت هی

دق مرگ کردن کارن  هیبه سو شیشدم پ یخوشگلم کردم و بعد از بستن کمربندش راه یبوگات يرو تو میمر.

 و اتنا

 میمر-

 یبله مامان-
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 ایکنینم تیخاله عسل رو اذ شیستا يخونه  یرفت-

 چشم-

 بعد دوباره سخته مو هات رو درست کنم دایسوزونینم شیات شمیباستا-

 باشه مامان-

 :گفت میبه سکوت گذشت تا مر يا قهیچنددق

 مامان-

 جونم-

 ياهنگ بزار شهیم-

 نه-

 چرا؟-

 شهیامروز روز وفاته نم-

 ؟یچ یعنیوفتا -

 وفتا نه و وفات: گرفت و گفتم خندم

 ؟یچ یعنیخب حاال -

 مردن  یعنی-

 ؟یچ یعنیمردن -

 رفتن تواسمون یعنی-

 منم دوست دارم برم اسمون-

  میمر میبحث رو عوض کن نیبهتره ا-

 باشه مامان -

 میدادم به عسل توراه بودم که گوش میعسل و من مر يخونه  میدیشد تا رس یراه توسکوت ط ي هیبق گهید

 زنگ خورد 

 الو-

 حانیر*

 دیاشتباه گررفت دیببخش-
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 یمن حانیتو ر. یخودت دونمیم حانیر*

 اقا دیلطفا مزاحم نش-

 ؟يعاشق دل خسته هم وقت ندار هی يبرا حانیر*

 کنمیخواهش م دیمحترم مزاحم نش ياقا-

  یشناسیکارنت رو نم گهید یعنی حانیر-

 ستمین حانینه من ر-

 یمن حانیبازم ر یاسمت رو عوضم بکن-

 کنمیدس از سرم بردار کارن خواهش م-

 چرا؟ حانیچرا ر-

 يکردیفکرش روم دیبا يو بااتنا ازدواج کرد ياونموقع که ترکم کرد-

 من مجبور شدم بااتنا ازدواج کنم یفهمیچرا نم یدلعنت-

 ؟ي؟هان چه اجبار يچه اجبار-

 نجات تو يبرا حانیر-

 وقته که تموم شده یلیحرف ها تموم شده خ نیکارن مهلت ا-

 ؟ییتو االن کجا حانیر-

 همت دیشه بزرگراه

 -----هست اسمش  یکیشاپ اون نزد یکاف هیخب -

  دمیخب د-

 اونجام گهید نیم 10منم  ااونجایب-

 نیرو تموم کنم هم یبار همه چ نیاخر يبرا خوامیفقط م امیکارن اگه م-

 هیبفهمم موضوع چ دیبا گفتیبه من م یحس هیغلط اما  یدرسته چ یچ دونستمینم یلیشک داشتم خ هنوزم

 حسم شدم وراه افتادم میباالخره هم تسل

بود  پیبعد کارن داخل شد هنوزم مثل اون موقع ها خوشت نیشاپ شدم و منتظر کارن نشستم چندم یکاف وارد

شاپ رو از نظر  یباچشم کل کاف یکت رو باال داده بود با شلوار ل ينایبود واست دهیاسپرت پوش یکت مشک هی

 نشست  یصندل يکرد واومد رو دایگذروند تامن و پ
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 سالم-

 رسمیرمیسالم حرفات رو زود بزن که به مراسم د-

 ؟يچقدرعجله دار-

 شنومیم-

 باشه بگو-

 ؟يدیسفارش نم يزیچ-

 گفتن یاز سفارش شروع کرد از همه چ بعد

 بود  یازدواجت چ لیرو خودم حفظم دل یگیم يکه دار ییزایچ نیکارن ا-

 تو-

 من؟:زدم و گفتم يپوزخند

 رو کردم نکارینجات تو ا ياره تو من برا-

 فهممینم-

 باهاش ازدواج کنم دیتورو نجات بدم با خوامیسربهش بزنم بهم گفت که اگه م هی امیاتنا ازم خواست که ب-

 فهممینم-

 تیرضا نیکنه که مادر هام يکار تونهیبعد گفت اگه من باهاش ازدواج کنم م یول دمیخودم هم اولش نفهم-

 ه و مشکل حل ستین وهیاتنا ب گهید ينظوریبااتنا ازدواج کنه وا نیهام خواستندیبده چون که م

 شهیباورم نم-

 نجات تو يمن بااتنا ازدواج کردم برا-

 یگیچرت م يدار-

 مالقات رو جور کرد طیینه حرفام همه راسته خوده خواهرت شرا-

 نبود رانیاونکه اصن ا یول نا؟یروم-

 ماینه ر-

 ؟یشناسیرو ازکجام مایاماتور-

 بماند-
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افتاده  ییتو گذشته چه اتفاقا ستیبرام مهم ن گهید:به فکر فرورفتم و سپس از جام بلند شدم و گفتم چندلحظه

شدم  نمیسوار ماش یراه افتادم وقت نمیاومدمو به سمت ماش رونیشاپ ب یوبعد زود از کاف. االن برام مهمه 

خاطراتم با  ادیبا کارن افتادم  مینامزد انهخاطر ادیگلوم رو گرفت بلند شدم رفتم بام تهران  يناگهان بغض بد

 دمیمنو کارن شا يشانسه برا هی نیا کردمیرو بهم بزنم فک م یخواستم که همه چ ینم.کاوه واقعا مونده بودم 

بسپارم  یاونو به ک دونهیبچست که منو مادرش م هینداره اون  یگناه چیاون دختر ه میمر يعذاب برا هی

 چیه گهیکه د دمیکش غیکردم وج هیگر نقدریا. رمیبگ میکن که درست تصم مکمک.خودت کمکم کن  ایخدا.

 . کردیکارن بود که داشت صدام م يصدا دمیکه شن يکلمه ا نیبرام نمونده بود اخر یحس

فکرام از سرم  يکارن همه  دنیبودم اول فک کردم که مردم اما با د دیاتاق سف هی يبهوش اومدم تو یوقت

که داره به  دمیپاش فهم ياز صدا. کنهیکار م یبدونم که کارن چ خواستمیخودم رو زدم به خواب م یالک دیپر

 یهست:کردو گفت  سیرو خ تمبرداشت زد دس سیخ يپنبه  هیکنار تخت نشست  یصندل ياومد رو ادیسمتم م

سخته اما من  یلیاعتراف کردن خ قیاز حرفا گفتن حقا یسخته گفتن بعض یلیخ یبرگرد خانوم میزندگ یهست

من به اجبار طرفت اومدم  یمن دوست نداشتم هست کنمیتو اعتراف م يجلو کنمیمن اعتراف م. کنمیکارو م نیا

که  دمیبودم اخرش فهم ریبا خودم درگ يزندان بود يتو هک یتموم مدت.عاشقتم  یاما بعد عاشقت شدم هست

 کنمیخواهش م یهست میریگیطالق م میمادار.اتنا جهنم کردم  يرو برا یساال زندگ نیتموم ا یهست.عاشقتم 

 نیقبل از ا.اره من مرجان رو دوس داشتم زن داداشمو .از مرجان ممنونم که ازم خواست عاشق تو بشم  یهست.

  یکه باتو باشم برگرد هست برمیم یاز همه چ.برگرد  شیپ یاما االن تو رو دوس دارم هست بشهکه زن داداشم 

اما هرجور که شد موفق شدم و  یلیبرام سخت بود خ یلیمرجان وکارن بوده خ نیب یعشق نکهیبودم باور ا شک

 .دسته کارن رو تودستم فشار دادم وگفتم کارن متاسفم 

کردم از اتاق که . و قصد رفتن به مراسم دمیمنم لباسم رو پوش.رفت  رونیمغموم ودلشکسته از اتاق ب کارن

بزور برد منو تو  دویقبول کنم که کارن دستم رو کش خواستمیکارن ازم خواست که برسونتم نم رونیاومدم ب

  دمیبار ه قول م نیخرا ینیبیباره که منو م نینگاش کردم که گفت اخر تینشوند باعصبان نیماش

 اهنگ گذاشت  هیراه  يتو

 خدا دلم گرفته بگو که عشقه من نرفته  يا

 برگرده  شهیم یچ شهیم یگذاشته ورفته چ دهیازمن شن یچ

 برگرده شهیم یچ شهیم یگذاشته ورفته چ دهینازمن ش یچ
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 دمیپردردم واسه عشقش چه ها کردم همه عمرم فدا کردم وفااز عشقش ند پردردم

 دمیپردردم واسه عشقش چه ها کردم همه عمرم فدا کردم وفااز عشقش ند پردردم

 تو عشقو تو قلبه من یتو رو احساسم کشت یپاگذاشت

 يبرگرد يخواینم دونمیم یورفت یگذاشت يدیازمن شن یچ

 يبرگرد يخواینم دونمیم یورفت یگذاشت يدیازمن شن یچ

 عاشق نباشم گهیپردردم واسه عشقش چه هاکردم توبه کردم توبه کردم که د پردردم

 عاشق نباشم گهیپردردم واسه عشقش چه هاکردم توبه کردم توبه کردم که د پردردم

 عاشق نباشم گهیدم توبه کردم که دپردردم واسه عشقش چه هاکردم توبه کر پردردم

 عاشق نباشم گهیپردردم واسه عشقش چه هاکردم توبه کردم توبه کردم که د پردردم

شدم همه تعجب کردند  ادهیکارن پ نیکه از ماش یاهنگ پخش شد احساس کردم حرفه دلشه وقت نیبار ا چند

  کردمیخوبم درکشون م دمکریوپدرم نگران درکشون م یمادر وپدرش خوشحال بودند کاوه عصبان

عسل  يرو از خونه  میشدم تا مر نیسوار ماش عیسر شونیتموم شد و همه رفتن سرخونه زندگ یبه خوب مراسم

 سر عسل نذاشتند  يمو رو کی شیبردارم مطمئن بود م تااالن باستا

ذره باهاش  هیدوستم شده بود ازش خواستم که  نیمدت عسل بهتر نیبغلم کرد تو ا یدر باخوشحال يجلو عسل

به :نگاه متعجب به من کردو گفت  هیکردم عسل  فیتو اتاق کله ماجرا رو براش تعر میصحبت کنم باهم رفت

 تیو جون تیداره زندگ یتو الک هبد لیتشک یباهات زندگ خوادیوقت نگفته که م چینظرم کاوه بهتره اما اون ه

 یهست یخودت رو فدا کن دیبوده باشه تو نبا یهرچه قدرم مرجان دوست خوب يرزایوکاوه م میمر يرو پا

 یاز عسل خداحافظ دونمیبازم نم یبهتر برات باشه نسبت به کاوه ول تونهیم یلیکارن خ. ریبگ میعاقالنه تصم

شه به معصومه سپردم که بعد  داریاز خواب ب میمر نکهیصبح قبل ا دارو برداشتم و رفتم خونه فر میکردم و مر

 دادیبه من ارامش م سیرو جمع کردم و دوباره رفتم پار لمیوسا عیرو ببره بده به کاوه منم سر میصبحونه مر

 دایشرکت کار پ هی يتو دمیبمونم خونه خر یمدت طوالن هیگرفته بودم  میتصم رونیب اوردیمنو از فکر همه م.

زنگ در خونه رو  دمیبود که د یروز سرد زمستون هی گذشتیسال م کی بایتقر. سادمیخودم وا يکردم وروپا

اومده گفت باخاله  یکه باک دمیازش پرس یسفت در اغوشش گرفتم وقت دمیرو د میدر و که باز کردم مر زنندیم

ماه  کیشب گذشت چند روزم گذشت  چند. برگرده  خوادیگذاشته ودوباره م نجایرو ا میدلربا اومده و خاله مر

 مویسرکار مر رفتمیصبحا که م.نگرفته  میاز مر یکاوه سراغ يسوال بود تا حاال چه جور يبرام جا.ه بود شد
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ساعت استراحت  هی ومدمیخونه منم غروب که از سرکار م اوردیدنبالش و م رفتیم زایمهد ظهرم ل زاشتمیم

 بشیفرانسه نبود ونا سشییر کردمیکه توش کار م یشرکت.بودم  میمر اریبعدشم تا اخره شب دراخت کردمیم

 سییوگفت که ر شمیاومد پ)از همکارام یکی(یدفعه ناتال هیکه  میکار بود يروز وسطا هی. کردیاونجا کار م

 .خونه  میکنه امروز بر لیشرکتو تعط خوادیم

 ينبود خونهطور زایاز ل يوارد خونه که شدم خبر.باشم  میداشتم که بتونم با مر يشتریخونه امروز وقت ب رفتم

باز  گهیدر د هیداخل ازسالن  یرفتیبود بعدم م میاتاق روبروت بود اون اتاقه مر هی يشدیبود که از در که وارد م

اومدم  رونیاز اتاق که ب. ستیاتاقش ن يتو که دمید میرفتم تو اتاق مر عیکه اون اطاق من بود سر شدیم

 يبو هینامه بود نامه رو که باز کردم  هی یصندل يگلبرگا رو رز وسط يپربود از گل برگا.چشمم به سالن افتاد

 .عطر کاوه بود  نیا شناختمیعطر رو م نیاشنابه مشامم خورد من ا

  زیعز یهست

مهد باشه چون که تو امروز  دیبا یکه هست هیزمان یخونینامه رو م نیا ياالن که دار دونمیمنه م شهیپ میمر

فقط  نجاستیهم ا زایل.رو دادم یلیتعط نیمن درخواست ا یعنی زتونیعز سییچون که ر يشد لیزودتر تعط

 دشمیکل.ساختمون  نیاول اونجا ایکوچست ب هیاون  يکه کجاست روبرو یدونیپل قفل عشاق رو م میمنتظر توا

قراره  کردمیدونم چرا استرس داشتم فک م یرفتم نم رونیاز خونه ب دینامه رو برداشتم با کل عیپاکته سر يتو

 کردم دایراحت پله قفله عشاق رو پ یلیخ.  فتهیب يتفاقه بدا

رو دوست  گهیکه همد ییحسار وجود داره که کسا هی فلیبرج ا يایکینزد سیکشور فرانسه تو شهر پار يتو(

) تااخر عمر باهم باشند  شهیواعتقاد دارند که اون سبب م زنندیقفل مشترك رو اونجا م هیباهم  يدارند دونفر

 نجایداخل خونه ا نییتز هیشب قایرفتم داخل دق ومدیم یرانیاهنگ ا هی يساختمون صدا هیکوچه از  يرفتم تو

د کرده  جایا ییبایز یرز هارمون يروشن شده و گلبرگا يپاشنه بلندم با شمعا يتق تق کفشا يصدا. هم بود 

دستش بود  يتو دیگله رز سف دسته هیبودو  سادهیرز وا يگلبرگا يکه تو دمیرفتم جلوتر کاوه رو د یبود وقت

 شده؟ یچ میکجاست مر گهید نجایا:نگاش کردم وگفتم  بدسته گلو از دستش گرفتم با تعج

 ومدیم دیچرا با اون

 ه؟یمنظورتون چ-

 باهات دارم يکار هیجا نیمن ا-

 ؟يچه کار-
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در همونحالت .الماس بود  يحلقه  هیدر اورد بازش کرد توش  بشیمخمل رو از ج يجعبه  هیزانو زد و  کاوه

 به بعدم باش نیازا یتونیاگه م يبود میهمه مدت مادرمر نیگفت ا

 ؟یکنیبامن ازدواج م یهست: نگاش کردم که گفت  باتعجب

 بگم یچ دونمیمن من نم-

 يخال هیکه نبود تو  دمیمن فهم کنمیشده منم عوض شدم خواهش م زاعوضیچ یلیسال خ2 نیتوا یهست-

 بوجود اورد  میبزرگ تو زندگ

 اما-

 مرد تنها رو خالص کن نیبله بگو خالصم کن ا هی-

 نه-

 ؟یچ-

 یشیخوب حاال حاال ها از شرم خالص نم-

 ؟یهست هیمنظورت چ-

 بله-

 خدا ازت ممنونم.ممنونم ازت  یهست-

 میابریب-

 کجا؟-

 میدنبال مر-

 کجاست؟ میمگه مر-

 امشب  زایل يخونه -

مدت ازش تشکر کردم باهاش از  نیا يبابت زحمتاش تو. میرو گرفت میومر میرفت زایل يکاوه به خونه  همراه

 کاوه شدم  نیرو گرفتم و سوار ماش میهم حساب کردم و مر یلحاظ پول

 ییبابا:دفعه به کاوه گفت هیکه  کردیبه هردومون نگاه م یبا خوشجال میراه مر يتو

 ییجانم بابا-

 ؟يهمه مدت کجابود نیا-

  میجون من ومادرت از هم جداشد میخب مر-
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  میاما قراره دوباره ازدواج کن:پکر شد که کاوه ادامه دادوگفت میمر ي افهیکردم که ق حس

 هیعال:گفت  دویدستاش رو بهم کوب يبا شاد میمر

 هم میکرد دیعالمه خر هی میپاگذاشت ریرو ز سیکله پار يماسه نفر.مابود  یزندگ يروزا نیواونشب بهتر اونروز

رو پاش بند نبود  یازخوشحال دیشن نویا میکه مر یوقت رانیا میکه فردا برگرد میقرار گذاشت میمن وهم مر

 میشد رانیا یو فردا صبح راه میرو جمع کرد لمونیوسا ياونشب تا اخره شب همه .

چشمام رو باز کردم کاوه  یخسته شده بودم با حس نوازش یلیخ شبیتموم مدت خواب بودم د مایهواپ يتو

  رونیب مشیرو بغل کن ببر میخانومم مر يدیگوشم گفت رس ریبوداروم ز

دلربا معصومه .خاله .کاوه  يمامان بابا .ها تو فرودگاه منتظره مون بودند بابا  یلیخ میشد ادهیکه پ مایهواپ از

فراموشش کنم  خواستمیساله م10 بایتقر نکهیخواهرم تنگ شده بود باا يدلم برا. نایچهره اشنا روم کی یوحت

خونه بعد خوردن نهار  يتو میرفت یوقت. میرفترو دراغوش گ گهیهردومون همد.بغلم کرد .اما به هرحال نشد 

 یخوشحال شدند حت میتصم نیهمه ارا. میبه ازدواج دار میکاوه همه رو جمع کرد وبهشون گفت که ما تصم

 گفت  کیخاله هم اومد جلو وبهمون تبر

*** 

 ماه بعد1

از در  یوقت رسهیبعد کاوه هم سر م یقیدقا. ادیکارم تمومه منتظرم که کاوه ب گهینشستم و د شگاهیارا يتو

 لمبرداریباغو دستورات ف میریم نکهیبعد ا میدیحرکات انجام م يسر هی لمبرداریبه دستور ف رونیب رمیم شگاهیارا

 گهید قیاتاق مخصوص عروس نشستم و دقا يوتاالر ت يتو.تاالر  يبه سو میریم شهیمخ باالخره تموم م يرو

 يصدا هیکاوه اما  امیاالن م گمیکاوست وم کنمیفک م شنومیدر م يصدا نیب نیدرهم.واسه عقد  میقراره بر

  شنومیاشنا م

 مرجان یمنم هست-

  کنهیم یچ نجایاون ا شهیباورم نم کنمیمرجان رو نگاه م باتعجب

تموم .اما من زندم  دیفکرو کرد نیمن مردم همتون ا يتو فک کرد شیساله پ7گهیجلو و بهم م ادیمرجان م-

 .مدت زنده بودم  نیا

 بود  دهیفا یصداش کردم ب ینداد هرچ يادامه ا چیه:گفتو رفت  نویا مرجان

 عقد نشستم عاقد شروع به خوندن کرد يسرسفره  دمیبخودم اومدم که د یوقت
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 دراوردم ياحمد یشما به عقد خانم هست لمیبنده وک ایا يوکاوه غن يجناب اقا*

 بله -

جلد کالم  کی ي هیبا مهر يکاوه غنو يشما را به عقد اقا لمیبنده وک ایا ياحمد یمحترم هست ي زهیدوش*

 سکه دراورم  1365شاخه نبات و  کی دیاهللا مج

 نهیعروس رفته گل بچ:دلربا

  لمیبنده وک پرسمیبار دوم م يعروس خانم برا*-

  کردمیبا کاوه ازدواج م دیداشتم حاال که مرجان زنده بود من نبا يعرق کرده بود و استرس بد دستام

 ارهیعروس رفته گالب ب:نایروم-

  لمیبنده وک پرسمیبار سوم واخر م يعروس خانم برا*

ه مرجان رو فراموش کرده سال7نگاه به کاوه کردم اون  هی.کار کنم یچ دیبا دونستمیداشتم نم يحس بد واقعا

پدرم  يبااجازه :روکردم به عاقد و گفتم .تو دلم گفتم منو ببخش مرجان . شناسهیمرجان رو نم گهید ممیمر.

 مجلس بله يخاله وبزرگترا.

  زهیریوداره اشک م سادهیاتاق وا يکه ته  دمیوکه بلند کردم مرجان رو د سرم

 .نگذشت که اشکاش رو پاك کردو رفت  یقیدقا

که قربونش برم  يا.رفتیلباسم رو گرفته بود وراه م يدنباله  میمر میکاوه دست در دسته هم وارد تاالر شد با

نگذشت که بزور بلندمون کردند واهنگ گذاشتند  یقیدقا میوارد تاالر شد یوقت.کالس اول  رهیدخملم داره م

 رقصه منو کاوه  يبرا

 مبادله  شهیم یحلش کن ياحساسه نه معادله بخوا عشق

 دله نجاینگه حکم ا یچیه یچکیمجادله ه شهیمبادله م نیا

 يکه به من داد یحس لمسه دسته گل احساس

 يکه به من داد یحس لمسه دسته گل احساس

 يکه به من داد یحس لمسه دسته گل احساس

 يکه به من داد یحس لمسه دسته گل احساس

 دله  یب لیدل یحواس ب یهوا ب یب دلهیدله من داره با دلت م یه

 دله  یواست حساب لرزهیکه م اون
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 دلهیدله من داره با دلت م یه

تو  یروان يا یدردسر ساز لجباز دوست داشتن یشکنیقولتو م یکه ه یروان يا یتو عشقه من یروان یه یه یه

 یعشقه من

 حاکمه یشکینه ه ینه محاکمه نه محکومه کس مهیتحک عشق

 نه مبادله خطه ممتده نه خظ فاصله  مهیتقد عشق

 يکه بهم داد یواسه حسه مثه دل حساسه

 يکه بهم داد یواسه حسه مثه دل حساسه

 يکه بهم داد یواسه حسه مثه دل حساسه

 يکه بهم داد یواسه حسه مثه دل حساسه

 دله یب لیدل یحواس ب یهوا ب یب دلهیدله من داره با دلت م یه

 دله یواست حساب لرزهیکه م اون

 دلهیدله من داره با دلت م یه

تو  یروان يا یدردسر ساز لجباز دوست داشتن یشکنیقولتو م یکه ه یروان يا یتو عشقه من یروان یه یه یه

 یعشقه من

 رو واقعا دوس دارم یکه ک دمیحاال فهم:کاوه منو به خودش چسبوندو گفت.که رقص تموم شد  یوقت

*** 

 پنچم فصل

 سال بعد10

 ادیم بو یمامان-

 مرجان ییچه بو-

 غذا يبو-

 واخاك برسرم غذام سوخت-

 سوخته رو جمع کن  يتاغذا دومیو به سمت اشپزخونه م بندمیتاپ رو م لپ

  نمیشیاشپزخونه م زیم يو رو امیم یباناراحت

 میمر میمر-
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 یجانم مام-

 چند تا غذابخره ادیزنگ بزن به بابات بگو داره م-

 بازم مامان-

 کتاب تموم شه راحت بشم نیا گهید کنمیخب چ-

 یسینوینم گهید یعنیپکر شد وگفت  میمر

 دهیداستان عذابم م نیاماا شهینه خانم خانما مگه م-

 درباز شد و مردمن داخل اومد نیح نیبه سمت تلفن رفت تا به پدرش زنگ بزنه ودر هم میمر

 سالم بابا-

 سلم باا-

 خودم مامانتون کوش؟ يسالم گال به

 تواشپزخونست بابا:میمر-

 حتما بازم سوخت نه-

 اره -

 نیبچ زیسرم ریوبگ کیپالست نیاایباشه ب-

 دیدونستیبابا از کجام-

 هرروزمون رو يحفظم برنامه -

 از پشت برشونم قرار گرفت  یدست کردمیخودم سر م الیدر فکروخ نطورکهیهم

 ییا کاوه تو-

 یخانم هیپس ک-

 بازم سوخت-

 چندباربگم غصه نخور-

 اخه-

 اخه پاشو برو دستت رو بشور  یاخه ب-

 میزندگ يجا هی کنمیکه دوسش دارم اما چرا مضطربم چرا حس م یبچه هام سر سفره نشستم وکنار کس همراه

 خودت کمکم کن ایاشتباه است خدا
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به  وناگهان پرهیاما اب به گلوم م خورمیاب م وانیل کیقورت دادنش  يبرا رهیگیگلوم رو م يبغض بد ناگهان

  افتمیم يسررفه بد

 پشتم اما سرفه هام بازم ادامه داره  زنهیم کاوه

وکاوه هم پشتم  کنهیم هیگر میتر مرجان داره توبغل مر یو سرفه هاهم طوالن شهیم اهیکمک صورتم داره س کم

  زنهیرو م

 من بلند شو  یهست یهست-

 اهم-

 يدیبلند شو خواب بد د یهست-

 کارن -

 همش  زمیخواب بود عز هیهمش -

 کارن-

 من یجانم خانم-

 ترسمیمن م-

  یاز چ-

  یزندگ نیاز ا-

 من  یهست هیمنظورت چ-

 یبا من بمون يخوایم یکارن مطمئن-

 که قبوله؟ یعنی نیا:مات نگام کردوگفت  قهیچند دق کارن

  میاز نو بساز مونویزندگ ایکارن ب گردمیبرم-

 یهمه تعجب کرده بودند که من با کارن چ.اومدم و رفتم سر خاك مرجان  رونیب مارستانیکارن از ب همراه

  گمیم

اون .با من ازدواج کنه  خوادیتموم شد وچند روز گذشت کارن همه رو جمع کردو گفت که م یکه همه چ یوقت

راه  تونهینم گهیاتنا روز طالق تصادف کردو د.کردو اونم طالق گرفت  انتیبهش خ یمدت هیگفت که اتنا بعد 

 .بره 

 .بگه  تونستینم یچیچرخدار نشسته بود وه یصندل يکه رو یدرحال رانیروز بعد اتنا برگشت به ا10
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 . گمینشون دادم باشه بهتون م دنشیباد یچه عکس العمل دیبدون نیدار دوس

من و  یدختر زندگ نیا.کرده بود  یتصادف وحشتناک.پرستار اومده بود  هیمات بودم با .اتنا وارد خونه شد  یوقت

سمتش  دمیدو عیسر.بود  سادهیعمرمو ازم گرفته بود وحاال رو بروم وا يسال ها نیکارن رو به باد داده بود بهتر

اومد سمتم و گفت  تیبا عصبان. رهیشدو خواست جلوم رو بگ یمادرش عصبان.گوشش  ریخوابوندم ز دهیکش هیو 

حاال  ستیبسش ن يعذاب رو سرش نازل کرد نیا.بسش نبود  یشوهرشو ازش گرفت.دخترمو  يکارش دار یچ:

 . یکنیروش دست بلند م یبه چه جرئت

 من برگردم  نیجا بش نیپس هم یبا چه جرئت یبدون يخوایم:گفتم  یمنم عصبان متعاقبا

. کردم نامه رو باز .زندان به من داده بود  يکه اتنا تو ياتاقم و نامه رو اوردم همون نامه ا يرفتم تو عیسر

اعدام  شیسال پ 10که  يهمون دختر. ادتونهی يباقر حانهیشما ر:قبل خوندن گفتم.وشروع کردم به خوندن 

سال گذشته و اون دختر  10حاال . دهکر یخودکش نیچون که ثابت شد که هام.تبرعه شد .اون اعدام نشد .شد

دستام رو .باعث شد من برم زندان  یک دیبدون نیخوایم.منم  يباقر حانهیر.اون دختر منم . سادهیجلوتون وا

 .دختر باعث شد  نیا گمیو م رمیگیسمت اتنا م

پس  دیبشنو میزندان برام نوشت دوست دار يکه اتنا دوستم تو هینامه ا.نامه  نیا گمیوم کنمینامه رو باز م بعد

  دیبشنو

  زمیعز حانیر سالم

 يتو دمیو شا میتو دفتر خونه باش دمیشا. میفرودگاه يمنو عشقم تو  یخونینامه رو م نیا يکه دار یموقع

 میمن وکارن باهم دار یدونیم.اره حدست درسته کارن . شیشناسی؟تو خوب م هیعشقم ک یدونیم. مایهواپ

شک  يکه چه جور دهیمثله تو بع یاز ادم باهوش.بخاطر من . بهت تجاوز کرد نیچرا هام یدونیم. میکنیازدواج م

نقشه رو من و  نیا يراسته شو بخوا.باشه  گهیدختر د هیبا  یتونیم يکه عاشقه منه چه جور ینینکرده که هام

اگه زنده . ستندیاونا اصن خانوادت ن يراستشو بخوا.ازشرت راحت شه  خواستیاونم م. میدیپدرت باهم کش

تورو  دیدواج کنم باباهاش از خوادیگفته بودم که اگه م نیبه هام.ینک دایکن پ یخانوادت رو سع ياومد رونیب

کرد  شدیاماچه م.بشه  کینزد يا گهیمن به دختره د ریسخت بود که غ نیهام يبرا یلیخ یدونیم.ابرو کنه  یب

 . يکرد انتینشون دادم که انگارتو به کارن خ يرو طور یبعدشم همه چ. کردیرو م نکاریا دیاون با

 . میوقت با هم روبرونش چیه گهید دوارمیام حانهیر خداحافظ

 وقت  چیه نمتیبب خوامیوقت نم چیمن ه:رو کردم به سمت اتنا و گفتم  دمینامه که رس ينجایا به
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 دایاتاقش پ ياتنا رو تو ياونروز مادرش جنازه  يفردا.طرد شد  ياز خاندان احمد شهیهم يروز اتنا برا همون

 زویتاوان همه چ دیکاراشو د ياتنا تاوان همه .خورده بود  انوریس.کرده بود  یخودکش.کرد 

اون /رو گفت  زیروز مرجان برگشت اون برگشتو همه چ هیخانواده رو لرزوند  نیا يا گهیروز بعد اتفاق د چند

 کردیوبه اون مرد کمک م کردیم یزندگ ریبه مرد پ شیمدت حافظش رو ازدست داده بود و پ نیگفت که تموم ا

مرجان بود که تو  ییکامال تعجب کرده بود چرا که اون مرد دا دنشیکه اون مرد وارد خونه شد خاله با د یوقت.

 .جنگ مفقوداالثر شده بود

دختر پرخاشگر شده بود با  هیبه  لیتبد.دختر اروم من  میمر ختیبهم ر زیبازگشت مرجان به خونه همه چ بعد

 .و کال تعادلش رو ازدست داده بود  کردیپرخاش م یلیهمون سن کمش خ

مرجان رو مادر خودش بدونه  میکه مر میکن يو کار میبد حیتوض میمر يمسائل رو برا میونستت یهزار بدبخت با

 یاون با هزار بدبخت.کنه  یکه دوباره بخواد با مرجان زندگ نیکاوه براش سخت بود ا.میباالخره هم موفق شد

رو از سر  شونیکاوهزندگهرحال مرجان و  همرجان رو فراموش کرده بود وحاال مرجان دوباره برگشته بود اما ب

 .گرفتند 

مخالف بود اما به خواستم احترام  ممیکه باتصم نیپدر با ا میکارن هم شروع به مقدمات ازدواجمون کرد منو

در کنار هم تجربه  میرو دار بایز یزندگ هیمنم باالخره با کارن ازدواج کردم و . رفتیگذاشت وکارن رو پذ

 . میکنیم

با دسته  یکت شلوار طوس هیکه اومدم کارن با  شگاهیاز ارا.بود  بایو ز زیروز خاطره انگ هیواقعا  مونیعروس روز

 یباغ و کل میو رفت میشد نیوارد ماش لمبرداریف يبادستورا.بود  سادهیوا شگاهیارا يجلو دیگله رز قرمز و سف

 . میعکس گرفت

بعد عاقد شروع به خوندن  یقیدقا.بود  بایز یلیخ. ختندیریرز م يسرمون گلبرگا يهمه رو میتاالر که شد وارد

که عاقد . دیسابیرو گرفته بود مادر کارنم داشت قندم گهیطرفه پارچه و مرجان طرفه د هی نایخطبه عقد کرد روم

 شروع کرد 

 ياحمد یمکرمه سرکار خانم هست ي زهیشما را به عقد دوش دیدهیبه بنده وکالت م ایا يکارن غنو يجناب اقا*

 اورمیدر ب

 بله -
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 کی دیجلد کالم اهللا مج کی ي هیشما را با مهر لمیبنده وک ایا ياحمد یمکرمه سرکار خانم هست ي زهیدوش*

 در اورم  يکارن نو يبه عقد اقا يسکه تمام بهار ازاد1365وشمعدان و  نهیا

 نهیعروس رفته گل بچ:مرجان

 لم؟یبنده وک ایا پرسمیبار دوم م يبرا*

 ارهیعروس رفته گالب ب:نایروم

 ؟ لمیبنده وک ایا پزسمیبار سوم وبار اخر م يبرا*

 پدرم و خاله جون بله . بزرگترا يبا اجازه -

 نیام.عسل و مهران .مرجان و کاوه . دندیرقصیبعد زوج ها در بغل هم م یساعت. عقد رو خوند يعاقد خطبه  بعد

بابا وخاله  کنهیراجع بهشون صدق م يریعشق پ ییرسوا تیکازوج تازه که همون ح هیمنو عشقم والبته . رایوالم

 همه شاد وخوشحالند .

 که وصف حالمونه یبا اهنگ میرقصیم میو فقط من وکارن دار کنندیم یبعد همه سن رو خال یقیدقا

 نیتجربه بودم هم هیبخندو بش بگو  یازت هنوز تو فکرم دیپرس اگه

 يکردم که برگرد هیبگوگر یبگو نه ول يکرد هیتا حاال واسه من گر دیپرس اگه

 که من دارم یحال نیبه ا ستین حواست

 که من چقدر دوست دارم  ستین حواست

 زارمیمن اونم که تو رو تنهات نم يدیشده کارم نفهم هیهمش گر ستین حواست

  میکردیم هیعمر گر هیروز نبودم  هینگو  میکرد یسالو ماباهم زندگ هینگو  بهش

 شهیتا هم یبمون يقسم خورد شهیمن نم یب یزندگ یتنگو که گف بهش

  تونمیچه قدر خراب و داغونم بدون تو تک وتنها نم ستین حواست

  یدون ینم يزیهام چ هینگو از گر یکنار اون تو اروم نقدریا چرا

 که من دارم یحال نیبه ا ستین حواست

 که من چقدر دوست دارم ستین حواست

 زارمیمن اونم که تو رو تنهات نم يدیشده کارم نفهم هیهمش گر ستین حواست

 میکردیم هیعمر گر هیروز نبودم  هینگو  میکرد یسالو ماباهم زندگ هینگو  بهش

 شهیتا هم یبمون يقسم خورد شهیمن نم یب یزندگ ینگو که گفت بهش
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 شهیتاهم

 کنارم بمون عشقم  شهیتا هم:منوسفت به خودش چشبوند وگفت  کارن

  ینیبیخانمتو نم گهید ياره خانمنو سفت بغل کن اقا کارن چون که بزود:اشنا به گوشم خورد  يصدا هیدفعه  هی

  کردیم یچ نجایسمانه امااون ا.برگشتم سمت صدا شوك شده بودم  یوقت

ان  کی دمیدستشو د يتو يکه اسلحه  یموند وقت مهیاما حرفمه ن. یکنیم یچه غلط نجایپته گفتم تو ا باتته

  دمیترس

 سادیمن وا يدفعه پدرم اومد جلو کارن رو هل داد و خودش رو برو هی

  رهیامشب بم دیبا تونیکی:وگفت  سادیروبرو من و پدرم وا قایاومد جلو دق سمانه

 پدر گرفت پدرم رو دادم کنار و گفتم نه به اون نزن منو بکش  يقدم اومد جلو سمانه اسلحش رو جلو هی پدر

کارنداشته باش  یبه هست:بعد رو کرد به سمت سمانه و گفت .برو کنار  یهست: دوباره منو داد عقب و گفت  پدر

 کن  هیحسابت رو بامن تسو

 هستم یاگه مرگه حقه منه فقط به اون نزن من راض.هرگز-

 يدوست دار ادیز يریکه براش بم يتوپدرت رو واقعا به قدر:در همون حال گفت  سمانه

من پدرم .که توش بودم نجات بده  ییتالش کرد که منو از مهلکه ها یلیپدرم نبود خ يبرا یمن دختره خوب-

 هستم یدوس دارم اگه مجازاتش مرگه من راض یلیرو خ

دستش اومد سمتم  ياسلحه تو هیبود با سادهیوا مایافتاد پشت سرش ر یافتاد وقت نیزم يدفعه سمانه رو هی

 میاونجا زندگ یمن دختره اون خوانواده بودم اما تو داشت. ومدینداشتم ازت بدم موقت دوست  چیه:وگفت 

کدوم تو رو  چینه من نه اتنا ه رمیرو پس بگ میخواستم زندگ.ومن خدمتکارت  يتو خانم خونه شد. يکردیم

اتنا و کارنم  يقرار مالقات ها.کردم  يومن اسم و رسمم با اتنا همکار خواستیاتنا کارن رو م. میخواست ینم

 یکه امروز همه چ خوامیم.تحمل ندارم  گهیخستم د گهیاما د ومدیچرا چون ازت بدم م یدونیم.من جور کردم 

 . حانیمنو ببخش ر.رو تموم کنم 

 یامبوالنس اومد وجنازه ها رو برد وقت.زنده نبود  گهیبعد د یقیاسلحه رو گذاشت رو قلبش و دقا مایدفعه ر هی

 . دمتیخواهر بخش دمتیرفتم باالسرشو گفتم بخش بردندیمرو  مایداشتند ر

 .منوکارن رقم خورد  یشب زندگ نیباتریبرگشت و ز يبه روال عاد یهمه چ یبعد ساعت باالخره
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در منو سخت در اغوش گرفتو درهمون حال  يسرخونه مون پدرم جلو میکه قرار بود منو کارن بر یموقع شب

 اش مراقب خودت ب شهیدخترکم هم:گفت 

 کنندیم هیدارند برام گر نایبود که نگو ونپرس واال احساس کردم که من مردم ا یبساط هی

 مونیسرخونه زندگ میبساطم تموم شدو من وکارن رفت نیا باالخره

حرف مردم رو نداشتند رفتند شمال و خواستند که  يچند ماه بعد پدر وخاله ازدواج کردند و چون حوصله  بایتقر

 .رشت ادامه بدند  يرو تو شونیزندگ

 ادیکه حرص کارن در م کنهیو دور از چشم مرجان منو مامان صدا م زنهیبهمون سرم یکوچولو هم گهگاه میمر

من .منو کارن  یستاره به زندگ هیاومدنه  دهیبخش يحس تازه ا مونیروزا به زندگ نیا يکه تو يخبر نیباتریز.

خوشحالند  یلینمونده بود همه خ راشب یینا یکارن دادم از خوش خبر رو به نیکه ا يروز. شمیدارم مادر م

 .سالها ازم متشکره  نیبخاطر ا شهیو هم.دوستمه  نیمرجان هنوزم بهتر

خداحافظ . یعروس میکه بر میمنو کارن هم اماده ا. کنهیباالخره داره ازدواج م.دلربا ست  یامروز عروس یراست

  دیبا من همراه بود میزندگ ينجایممنون که تا ا تونیهمگ

 لممیف نیکه ا دیمطمئن باش.کتابه نجابته من  یبه نظره من بعد فروش عال يبود خانم احمد یکات عال-

  رسهیبه فروش م شهیتو گ نقدریهم

 ممنونم-

 یهست یهست-

 .کارن من االن سره کارمم  يوا-

  یدور دور هست ي هیپا:بغلم کردو گفت  کارن

 دور دور  یگیم سرکارمم اونوقت تو گمیم-

 دیکارمون باشما تمومه خداحافظ خسته نباش يخانم احمد: گهیوم ادسمتمونیم کارگردان

  رهیم زارهیوم گهیم نویا

 ؟ میبر گهیو م زنهیمندانه به من م روزینگاه پ هی کارن

 )ایبه اسم دن میدختر دار هیمن وکارن (؟ يکار کرد یرو چ ایدن یول میبر-

  نهیتو ماش-

  میپس بر خب
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 یدور دور خونوادگ يبسو شیپ-

 

 رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر يا

 من منگر تاب نگاه تو ندارم بر

 اندوه یمن منگر زانکه به جز تلخ بر

 تو ندارم اهیخاطر از آن چشم س در

 بهر چه امشب! رفته ز دل ، راست بگو  يا

 م؟یباز به سو يخاطره ها آمده ا با

 آن دلبر دلخواه یاز پ يآمده ا گر

 میاو ي هیاو مرده و من سا میاو ن من

 است اهیآخر دل من سرد و س میاو ن من

 در دل سودازده از عشق شرر داشت او

 در همه جا با همه کس در همه احوال او

 به سر داشت! مهر  یبت ب يتو را ا يسودا

 من گنگ و خموش است ي دهید نیا میاو ن من

 او آن همه گفتار ، نهان بود ي دهید در

 عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ وان

 شامگهان بود ي یرگیاز ت مرموزتر

 رنگ یلب ب نی، لب من ا يآر میاو ن من

 از عشق تو نشکفت ییست که با خنده  يرید

 جان بخش يبه لب او همه دم خنده  اما

 خفت یصفت بر گل شبنم زده م مهتاب

 تو ندارممن منگر ، تاب نگاه  بر

 از من به خدا مرد شیخواه یکس که تو م آن

 در تن من بود و ، ندانم که به ناگاه او
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 و چها کرد و کجا رفت و چرا مرد دید چون

 ، بر تن گرمش می، گور و میگور و من

 کافور نهادم ي يو سرد یافسردگ

 مهر یدل ب نیمن ، ا ي نهیمرده و در س او

 ست که من بر سر آن گور نهادم یسنگ

 

 یینها انیپا

 عصر 7ساعت 94مرداد 16

 ای98 انیپا

 94مردا 29

 

 

 

 

  94 ردادم  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94شهریور : انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member270539.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member101619.html    :ناظر 
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