
Mr.alef, [08.08.19 17:01] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

خالقم نام به  

 

اول پارت   

 

"  روزِ  یه مونه،وسطِ  می وانیلی بستنی طعم داشتنت،مثلِ  دوست

تابستونی گرمِ   " 

 

 

 رسیدم نمی جایی به دویدم، می هرچه انتها، بی ی جاده آن در

 گرفته بر در را مسیر تمامِ  درختان سیاهِ  و سرد ی سایه.

کردم سقوط عمیقی ی دره تهِ  به و شد خالی پایم زیرِ  ناگهان.بود .  

 گلویم از زدم،نوایی می داد هرچه و آمد نمی در جیغم صدای

شد نمی خارج . 

 صدای بودم، سقوط حالِ  در پایین سمت به شتاب با که همانطور

پیچید گوشم در نوزادی ی گریه .  

بود گرفته فرا را وجودم تمام ترس شدو می تر واضح صدا .  
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پریدم خواب از ، موبایل آالرمِ  صدای با . 

 آن دستِ  از گاه هیچ نبود قرار! همیشگی کابوس همان هم باز

شوم خالص .  

 سفید دیواری ساعت به نگاهی. نشستم تخت روی و کشیدم آهی

 بلند جایم از. بود نمانده شش ساعت تا چیزی.کردم اتاقم رنگ 

 مغرب اذان نزدیک اگر اند،که زده خوبی حرفِ  ها قدیمی. شدم

بینی می بد خواب بخوابی، . 

نداشت من خواب زمان به ربطی کابوس این گرچه .  

 های مویرگ. بپرد سرم از خواب تا پاشیدم صورتم به آب مشتی

 گرفته را چشمانم طوسی عسلی ی قرینه دور تا دور رنگی قرمز

 .بودند

گشودم را در کمدم و کردم خشک را صورتم .  

 لباسم که همانطور. بستم را در و کشیدم بیرون را شلوارم و مانتو

 کردم سعی و کردم می زمزمه لب زیرِ  را آهنگی آوردم، می در را

نکنم فکر ام دیده که خوابی به .  

 حسرتِ  و میمیرم آخرش.  آمدم بیرون خانه از و برداشتم را کیفم

ماند می دلم به شش و دویست پژو یک .  

کردم حرکت بیمارستان سمت به تند های قدم با .  
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 قرمز های شکالت و ها بادکنک از بود شده پر ها مغازه ویترین
 یک و بزرگ های خرس ها فروشی بازی اسباب در دمِ  و رنگ

بودند شده آویزان متری . 

 عصبی و آمد چشمم جلوی نقره خندانِ  تصویر ، ها خرس دیدن با

  .شدم

 خوشحال خرس گرفتنِ  از ساله سه،چهار های بچه عینِ  طفلکی
 بر دلیل خرس خریدنِ  که کنم قانع را خودم توانستم نمی.بود شده

باشد مقابل طرف بودنِ  عاشق .  

 و بود سنگ جنس از او قلب. شود نمی عاشق دانستم می

یخ جنس از چشمانش . 

. پوشیدم را روپوشم و رفتم رست اتاق به. رسیدم بیمارستان به

رفتم پذیرش به بعد و برداشتم را خودکارم .  

 بگو حال در جاللی خانم و ترمه و بود خلوت نسبتا بیمارستان

بودند بخند . 

 .سالم-

ماهت روی به سالم:جاللی خانم . 

جونی دوست سالم: ترمه . 

- رفت؟ ساناز  

- رفت شیفتش شدن تموم از قبل ساعت نیم آره . 
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- شد؟ مرخص جیغوعه جیغ پسر  

- صبح امروز آره . 

. بدهد بود شیشه پشت که را خانمی جواب تا برگشت جاللی خانم

نشستم ترمه کنار . 

 خوبی؟-

- اومدی؟ تازه نیستم، بد  

- قرمزه؟ چرا چشمات.اومدم پیش ساعت نیم نه  

- االن تا بودم خواب . 

- عشقم مبارک ولنتاینت . 

- ولنتاین؟ به چه و تنهاییم که ما  

-  کادو من واسه برو پاشو اصال باش، نداشته غم هستم من تا

پسرتم دوست من کن فکر بخر . 

- کنی دل رو میترسم . 

- نکنی حس کمبودشو خواستم نداری، لیاقت اصال ببین . 

میشه حس همیشه کمبودش: گفتم و کشیدم آهی . 

- دیدی؟ رو نقره دیشب پستِ  وای  

دادم تکان را سرم . 

- ببین حاال میگیره، همینو تهش میگم که من . 
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کردم اخم  . 

- ترمه نگو چرت . 

-  نقره با ولی بمونه، ماه سه از بیشتر کسی با نداشت سابقه

 خرج براش چقدر کن نگاه تازه. دوسته که ساله یک نزدیک

 !میکنه

- نیست داشتن دوست بر دلیل کردن خرج . 

- کنی قانع خودتو همینجوری میتونی .  

برگشت ترمه سمت به جاللی خانم . 

- بزن رو خانم این سرمِ  برو بیا ترمه . 

رفت تزریقات اتاق طرفِ  به و شد بلند جایش از ترمه . 

مسخره رسومات و رسم این و ولنتاین به لعنت  ! 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:01] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دوم پارت  
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 به دختری هراسانِ  صدای که بودم ها پرونده کردنِ  مرتب مشغول

رسید گوشم . 

- پرستار؟ خانم خانم؟  

 ، است لنز بود معلوم که اش آبی چشمان. کردم نگاهش و برگشتم

بود دلهره و اشک از پر . 

 جانم؟-

- کنین کمک خدا تورو نیست خوب حالش خورده، خیلی دوستم،  .  

 ، خودش همسنِ  دختری. کردم نگاه کرد می اشاره که سمتی به

بود دیگر دختری آغوش در بیحال .  

- کرده؟ مصرف الکل  

 آره:  گفت و داد تکان را سرش تند تند بعد و کرد نگاهم گنگ

 .آره

 اورا خالی تخت روی و بیاورند اتاق به را دختر کردم اشاره

  . بخوابانند

 چپ سمت از باالتر اش سینه قفسه تا چرخاندمش راست سمت به

بگیره قرار . 

- کرده؟ استفراغ  

- یهو شد حال بی فقط نه ! 
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- سالشه؟ چند  

 .هیفده-

کردم وصل سرم بهش و دادم تکان را سرم . 

- میشه؟ خوب پرستار؟ خانم  

- ُرمش ببرینش ،میتونین شد تموم اوهوم،س   .  

 همین؟-

- شه دفع باید فقط نداره، دوت آنتی الکل . 

برگشتم پذیرش بخش به .  

- بیمار عیادت اومدم خانم سالم . 

- نمیتونید ،االن بعدازظهره چهار تا دو مالقات ساعت . 

- ربع یه فقط ! 

- استراحته حال در بیمار ،االن نمیشه متاسفم .  

رفت و شد ناامید ، خانم .  

 فکر بهش کردم، می مرتب را ها برگه که همانطور و نشستم

 به توانم نمی هرمکانی در و هرجایی گویم می باخود گاهی. کردم

 مقدس داشتم بهش که حسی مثلِ  هم او به کردن فکر کنم، فکر او

  . بود

گرفت توان نمی که را کردن فکر جلوی اما  .  
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آمد چشمم جلوی اش مردانه هیبت . 

 مشکی دار حالت موهای سبزه، پوست بلند، چهارشانه،قد

سوخته ای قهوه رنگ،چشمان ! 

 ی گریه صدای با.تصویرش مرورِ  شده شبم هر و روز هر کار

آورم می باال را سرم شودو می پاره افکارم رشته ، ای بچه دختر . 

کند می نگاهم مستاصل مردی . 

-  ازش داره همینجور بچم، دست تو رفته شکسته شیشه خانم

کنم؟ چیکار میره خون  

 لرزید می دستش. رفتم بچه دختر طرف به و شدم بلند جایم از

کرد می وگریه . 

 را ها شیشه بزرگ های تکه و کردم تمیز کمی را زخمش

 .درآوردم

-  دستش تو ها شیشه تیکه بگیره، عکس تا رادیولوژی ببریدش

کنن پانسمان و بزنن بخیه تا اتاق اون تو برین بعد. باشه نمونده . 

رفت رادیولوژی سمت به و کرد بغل را دخترک ، مرد .  

داد دستم به را شکالت ای دانه و برگشت ترمه . 

- ولنتاین از ما سهم اینم . 

- داد؟ کی  
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-  داد شکالتم رفت، صدقم قربون کلی تزریقاته، تو که پیرزنه اون

 .بهم

گذاشتم دهانم در را شکالت و خندیدم .  

- ؟ سالمه چند دارم؟ شوهر پرسید ازم تازه  

-  نوه شایدم ، بچش به بچسبوندت میخواد ، گرفته تورو چشمش

 !اش

- شد وا بختم دیگه خب شاید، آره . 

- میدی؟ مثبت جواب کنه خاستگاری ازت جدی   

- ترشیدم دیگه سالمه دو و بیست ندم؟ چرا ! 

-  بشی آدمی یه زنِ  میخوای چطور نشناخته و ندیده تو ترمه وای

نداری؟ حسی هیچ بهش که  

-  به من، ی بزرگه خاله همین میکردن؟ ازدواج چطور قدیم

 شوهر شدن محرم بعد تازه عقده، ی سفره سر دید اومد خودش

دید خالمو . 

- چطوره؟ زندگیشون االن  

- خوشحالن و خوشبخت خیلیم داره بچه چارتا هیچی . 

-  کسی کرده،دیگه پیشرفت چی همه! یکه و بیست قرن االن

نمیشه خوشبخت اینجوری . 
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 ، رفت می دکتر اتاق سمت به که همانطور و بلندشد جایش از

 :گفت

 بیاد هات قصه الفِ  آقای تا بمون تفکراتت همین با تو باشه

 .بگیردت

کنم فکر بهش دوباره تا شد خوبی ی بهانه! من   الفِ  آقای .  

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:01] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سوم پارت  

 

 

دلم در لعنتی مردِ  آن چطوری و ک ی از نمیدانم   

روزم و شبِ  خیال و فکر تمام شد و کرد باز جا . 

 برایت نفر یک آدم، همه این میان بینی می آیی می خودت به یهو

کند می فرق .  
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 همه با رفتنش راه طرز و صدایش نگاهش،تن نوعِ  که او مثلِ 

داشت فرق . 

 سال یک نزدیکِ  که منی برای. داشت فرق من برای فقط البته

ندارد خبر هم روحش و دارم دوستش. دارم دوستش است  .  

 هایم حرف تمامِ  و نویسم می برایش هرشب است یکسال نزدیکِ 

گویم می او به را . 

 های قصه الفِ  آقای شده ترمه قولِ  به که است یکسال نزدیک

 ...من

 

*** 

زد ضربه سفید توپِ  به چوب با و گرفت هدف را قرمز توپِ  .  

- کنی؟ چیکار خوای می حاال  

- کنم؟ تونم می چیکار   

- بخر آرشامو سهم . 

- بود؟ کجا پولم  

- کن خرج سلیطه اون واسه کمتر . 

- ؟..... یای می تو نکنم خرج اون واسه  

- نمیشه کم ازت چیزی باش آدم دوماه .  
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- کامی جونِ  نمیشه . 

- شه بابات شریک بیاد غریبه یه تا بشین پس  . 

- هست بابام شریک غریبه فعال ! 

-  می ورشکسته کارخونه تااالن که نبود من بابای اگه ، نزن زر

  .شد

- نداره ها ورشکسته با فرقی همچین االنم . 

 خانمم سلیطه واسه من ، کامران البته:  گفت و زد دور را میز

بخرم آرشامو سهمِ  که نیست اینقدر پولم باز نکنم، خرج . 

بفروش ماشینتو:  گفت و انداخت باال ای شانه کامران . 

-  خانم سلیطه امثالِ  ، نباشه ماشین همین اگه نزن، حرفشم اصال

کنن نمی نگاهمم ! 

 توپ روی آرش نگاهِ . برداشت میز روی از را پیتوک کامران

ماند ثابت رنگ سفید . 

- بگیر تصمیم جدی زندگیت برای شده بارم یک . 

- رسه؟ می تو به سودی چه ، بخرم آرشامو سهمِ  من اگه  

-  زیر لعنتی کارخونه اون برسه، من به نیست قرار سودی هیچ

 همه به بزنه گند و بیاد غریبه یه تا بهتره باشه آشنا چهارتا دست

 .چی

- مشکوکه توام های شدن مهربون این ! 
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 هم هنوز چرا نمیدانست.شد بازی ادامه مشغول و گرفت را پیتوک

. کند اعتماد کامران به توانست نمی باز ، دوستی سال چندین بعد

 زده را حق حرف طرفی از. دانست نمی را اعتمادی بی این دلیلِ 

 تصمیم و میکرد فکر خوب چیز همه به فرصت سرِ  باید. بود

 آخر ی برنامه و بیلیارد بازیِِ  مشغول فکرش تمام فعال. میگرفت

بود هفته . 

 روی یاسی نامِ . بیاید خودش به شد باعث ، موبایلش زنگ صدا

کرد می خودنمایی گوشی صفحه . 

 بله؟-

- عشقم سالم . 

- بگو کارتو . 

- امروز بداخالقه بدجور آقایی اوه اوه ! 

بدجور آره: گفت و زد پوزخندی . 

- خودمه کارِ  کردنش خوب . 

شد خنده به تبدیل پوزخندش . 

  جدی؟-

- خونت میام راست یه. تهران رسم می امشب من بله، . 
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 خودشان خانه به قطعا. نیست ممکن چیزی همچین که میدانست

 را ،آرایشش کند می عوض را لباسش میگیرد، دوش رود، می

رود می پیشش به هلو به لولو شدن تبدیل از بعد کندو می تجدید . 

گرفت اش خنده بود، کرده که فکری از . 

- گذشت؟ خوش شمال  

- یومدی می عمرم،کاش خالی جات . 

 پسندید می بیشتر را داشت ولنتاین برای خودش که هایی برنامه

سفر این در نچسبش دوستان و او همراهی تا ! 

گفت بزند، حرفی آرش نیست قرار فهمید که یاسی : 

هانی بینمت می یام، می امشب من پس . 

 .اوکی،فعال-

 چیدن مشغول جدیت با. شد خیره کامران به و کرد قطع را تماس

 مشغول. کند اعتماد بهش توانست می کاش. بود میز روی ها توپ

رفت فرو فکر به و شد پایینش لبِ  جویدن . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:01] 

DONYAIEMAMNOE



[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهارم پارت   

 

 

*** 

 باز را کفشم بندِ  تا شدم خم و گذاشتم جاکفشی روی را بربری نان

 باز شوم، خودم ی خانه خانمِ  روزی اگر کردم فکر خودم با. کنم

بخرم؟ نان تا روممی ها صبح هم  

 نون میرم شم می بیدار نه؟ که چرا:  گفتم خودم با و زدم لبخندی

 بیاد کنم می بیدارش بعد براش، میچینم صبحونه آم خرم،می می

کار سرِ  بره و بخوره صبحونشو . 

 الفِ  ،آقای باشی تو خانه مردِ  که شرطی به! شیرینی زندگی چه

 .من

 با بابا و بود چای کردن دم مشغولِ  مامان. کردم باز را خانه درِ 

زد می حرف تلفن . 

 را سرش هم بابا. کرد سالم آرام و زد لبخندی من دیدن با مامان

شد صحبت ی ادامه مشغولِ  و داد تکان . 
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 خواب و خستگی شدت از. رفتم اتاقم به و دادم مامان به را نان

بودم مرگ حال در . 

 آیما؟-

- مامان؟ جانم  

- خوری؟ نمی صبحونه  

- برم باید هفت ساعت خوابم می من.خوردم بیمارستان تو نه . 

- عزیزم باشه . 

 بستم را چشمانم تا.رفتم شیرجه تخت روی و زدم کنار را تختی رو

برد ،خوابم . 

 بیابان فقط دورم تا دور و بود شده خشک گلویم تشنگی شدت از

میخورد چشم به .  

 درمانده و خسته. نداشتد رفتن راه توان پاهایم و بود گرم هوا

 و بود شده قرمز آسمان. بردم باال را سرم و نشستم زمین روی

 بغضم. تابید می من روی مستقیم آتشین ی گوله مثلِ  خورشید

  .گرفت

 داغ شنِ  روی را پاهایم و شدم بلند جایم از بود که سختی هر به

 گوشم نوزادی ی گریه صدای و شد شکسته سکوت ناگهان.کشیدم

نالیدم و افتادم زمین روی. کرد پُر را . 

- آیما؟ آیما؟  
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 باالی باران و بودم خوابیده تختم روی. کردم باز نیمه را چشمانم

بود نشسته سرم . 

- دیدی؟ بد خواب کنی؟ می گریه چرا خوبی؟  

 آب لیوان یه: گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیز نیم جایم روی

 میاری؟

 را مچم و کشیدم دراز. رفت خانه آشپز به و شد بلند جایش از

گذاشتم ام پیشانی روی .  

 می تمام کی. کردم فکر ام همیشگی کابوس به و بستم راچشمانم

 از کی بدهم؟ پس تقاص باید کی تا شوم؟ می راحت کی شود؟
شوم؟ می راحت لعنتی وجدان عذاب این دست  

- بخور پریده؟بیا چرا رنگت . 

کردم نگاهش و کشیدم سر را آب.گرفتم دستش از را آب لیوان . 

- اومدی؟ ک ی  

-  واسه که بوده سنگین اینقدر خوابت گفت میشه،مامانت ربعی یه

نشدی بیدار کرد صدات ناهارم .  

- چنده؟ ساعت  

-  ، بخوریم ناهارمونو هم بریم پاشو داریم، وقت ساعت چهار،سه

بدم نشون بهت هامو کادو اومدم سرم خیر هم . 

- گرفتی؟ کادو عه   

DONYAIEMAMNOE



-  کادو گذشت، خوش ُکلی خالی، جات بیرون رفتیم دیشب اوهوم

داد هم . 

بود؟ هم الف آقای: پرسیدم و گرفتم گاز را پایینم لب  

-  مرده که درآورد بازی دلقک بود،اینقدر شایان فقط. نیومد نه

بشر این خوبه خیلی.خنده از بودیم . 

- ببینم هاتو کادو بریم جانم،پاشو ای . 

 برو پاشو: گفت و داد هولم دستشویی سمت به.  شدم بلند جایم از

خونه ی کاسه چشماتم. شدی میت مثلِ  بزن روت و سر به آبی یه . 

 چشمانم.میگفت راست باران. رفتم دستشویی به و کشیدم آهی

بود شده سفید حد از بیش صورتم و بود شده سرخ .  

 نکرده عادت ها کابوس این به هم ،هنوز مدت همه این از بعد

ترسیدم می مرگ حد در و بودم . 

آمد آیفون زنگ صدای. برگشتم هال به .  

- بریم باهم ، اینجا بیاد گفتم.  اس ترمه . 

بود میز روی پیتزا جعبه دو. رفتم آشپزخانه به . 

- گرفتی؟ پیتزا تو ؟ باران  

- ولنتاین مناسبت به بدم حال بهتون خواستم عشقم، آره . 

 دم*ر. مرض و ولنتاین: گفتم میکردم باز را جعبه درِ  که همانطور

ولنتاین تو . 
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خندید بلند بعد و کرد نگاهم گرد چشمان با باران . 

-  گرفت می کادو ولنتاین واسه جونت الف آقای بدبخت،اگه حسود

میگفتی؟ همینو بازم برات،  

- میگفتم همینو آره . 

میگی دروغ سگ مثلِ : گفت بلند صدای با ترمه . 

برگشتم در سمت به . 

تربیت؟ بی کو سالمت:  باران  

جونم بارون سالم: ترمه . 

 تکه به گازی ، دو آن به توجه بی هم من و کردند بغل را همدیگر

شدم جویدن مشغول و زدم دستم در پیتزای ی . 

- آیما هوی ! 

 مگه چیه؟ هوی بیشعور: گفتم و زدم اش کله پس به ای ضربه

 خرم؟

 خوراکت، و خواب وضع بااین واال:  گفت و کرد نگاهم کمی باران

پاندایی شبیه بیشتر . 

 می سرفه و شد سرخ.چسبید گلویش در پیتزا و خنده زیر زد ترمه

 شده داری خنده وضعیت.کوبید می پشتش به محکم هم باران.کرد

خندیدم می دل ته از هم من و بود .  
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@MaryamHrandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:01] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Deleted Account)] 

پنجم پارت  

 

 ترمه.داد ترمه دست به آب وانلی یک و شد بلند جایش از باران

 آقای شور مرده:گفت من به رو شد، خوب حالش که این از بعد هم

ببرن الفتو ! 

وا،چرا؟: گفتم تعجب با  

-  منو باران که بگم، بهت اون مورد در چیز یه خواستم می

رفت یادم خندوند . 

ببرن بارانو شور مرده:گفتم و رفتم ای غره چشم ! 

برگشت خرس عروسکِ  یک و جعبه یک با و رفت هال به باران . 

- من کادوی اینم!دیجین دیجی . 

نازه چه وای: گفتم و گرفتم دستش از را خرس ذوق با . 
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 باهم شکالتاشو بیا: گفت من به رو و کرد باز را جعبه هم ترمه

بخوریم کنیم، تقسیم . 

 مالِ  کوتاه،همش خر دستِ :  گفت و زد ترمه دست روی باران

 .خودمه

گرفت نیشگون را باران بازوی و نکرد نامردی هم ترمه . 

- بدبخت خسیس . 

شه می بخورین،دیر: گفتم و کردم ساعت به نگاهی . 

. رفت هال به و گرفت ترمه دست از زور به را اش جعبه باران

شدم پیتزا ی ادامه خوردن مشغول ولع با هم من .  

اومد یادم آهان: ترمه . 

چیو؟: گفتم پر دهنِ  با  

- کردن کات کنم فکر.گذاشت غمگین پستِ  نقره دیشب . 

 اون نترس!دیگه نشد،یکی نقره:گفتم و کردم نگاهش تفاوتی بی با

مونه نمی تنها . 

بره بود بود،وقتش مونده زیادی نقره خب،ولی آره:ترمه . 

داد می سرویس بیشتر نقره:گفتم و زدم پوزخندی . 

ها گین می بد جونم نقره درمورد نبینم: گفت و آمد باران ! 

 تو میزنم که نگیر رو خانم سلیطه اون بابا،طرفِ  بمیر:ترمه

 .سرت

DONYAIEMAMNOE



نیست الف آقای و شایان شبیه امیرعلی خداروشکر باز: باران . 

 نمی بهم شد؟هیچیشون دوست اونا با این شد چی اصال:ترمه

 .خوره

 داره فرق خیلی میگه،امیرعلی راس:گفتم و دادم تکان را سرم

 .بااونا

 همه نباید که دیگه،همیشه شدن بزرگ باهم بچگی از:باران

 ها تضاد و ها تفاوت وجود با اینه باشه،مهم هم شبیه چیزشون

بسازن باهم . 

عروس مادر از سخنی:ترمه . 

کیه؟ عروس: گفتم و کردم باز را نوشابه بطری سرِ   

- دیگه باران ی بچه . 

دم نمی شوهر بچمو من:گفت و کشید شکمش به دستی باران ! 

- بمونه عذب باید پسرم بابا ای ! 

 حضور جمع در ای غریبه اگر که زدند می حرف جدی اینقدر
 به را آن است قرار و دارد دختر باران کرد می فکر داشت،واقعا

بدهد ترمه پسر . 

 چسبید،من باران،خیلی گرم دمت: گفتم و کشیدم عقب را صندلی

بخورم تونم نمی دیگه . 
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 چیزی دیگه آجی: گفت و کرد ام خالی ی جعبه به نگاهی باران

بخوری بتونی که نمونده . 

 باهم باران منو رو پیتزا یه!نه پانداست،میگین میگم:ترمه

خورد رو کامل جعبه یه بخوریم،این نتونستیم . 

شه؟ نمی چاق چرا موندم من: باران  

یاد می کش جوراب مثلِ  اش معده: ترمه . 

 دستمال یه رو میز شد،روی تموم پیتزاتون:گفتم و شستم را دستم

 سه کثیفه،هر عزیزش ی آشپزخونه ببینه بیاد جون بکشین،پری

کنهمی شهید تامونو . 

دیگه؟ باشه،امر:باران  

- ؟ آوردی هیچی،ماشین  

- آمادست در دم کالسکه و قربان،اسب بله . 

 را لباسم تا رفتم اتاقم به و آمدم بیرون آشپزخانه از و خندیدم

شوم آماده بیمارستان به رفتن برای و کنم عوض . 

 بیرون اتاق از و نکشید طول هم دقیقه ده پوشیدنم لباس

بودند ایستاده در دم باران و ترمه.آمدم . 

- شما تحویل تمیز و مرتب پری خاله ی آشپزخونه . 

:  گفتم زدم می دید را آشپزخانه که همانطور و شدم خم اُپن روی

شد دیر که بریم گرم، دمتون . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

ششم پارت  

 

 

شدیم باران ماشینِ  سوار و خارج خانه از . 

کابل معمول طبق  AUX کردم وصل خودم گوشی به و گرفتم رو .  

 شاد های آهنگ منبع من گوشی دانستند می هم باران و ترمه
 پخش آهنگ تا ماندند منتظر و نکردند مخالفتی ، خارجیه و ایرانی

 .شود

دارم کار من دار نگه سوپرمارکت دم باران:ترمه . 

داری؟ چیکار:باران  

- چه؟ تو به  
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 منم واسه جا،ترمه همین وایسا باران:گفتم و پریدم حرفشان میان

بگیر ای هندونه پاستیل یه . 

 ای هندونه پاستیل با نافتو: گفت و کرد پارک را ماشین باران

 !بُریدن

برات میخرم باشه:گفت شدن پیاده حال در ترمه . 

کنیم؟ چیکار تولدش واسه:گفتم باران به بست،رو را در ترمه تا  

- اسفند شونزده تا کو ! 

- دیگه روز بیست همش . 

- زنده کی!ُمرده کی موقع تااون بیخیال، بابا !  

- بمیرین شما ندارم شانسا این از ایم،من زنده هممون . 

- سرت تو خاک . 

کرد پرت سمتم به را پاستیل بسته و آمد ترمه . 

- قشنگم مرسی . 

- بیریختم کنم می خواهش . 

 از پس هم باران و زدیم هم کله و سر تو بیمارستان خودِ  تا

رفت ترمه، منو رساندن . 

 

.... 
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( روزیه؟ چه امروز   

 تااالن شدم بیدار وقتی از خاص؟چون چرا.دیگه خاص روزِ  یک

 من برای.کردم فکر بهت و داشتم بخوابم،دوستت خوام می که

 دارمم بهت که حسی.خاصه روزِ  دارم،یک دوستت که هرروزی

خاصی تو خاصه،چون ! 

هات،خاصه من،نگاهت،چشمات،صدات،خنده برای . 

 و گذشت عمرم از که هایی روزتمام اندازه به.منی ترین توخاص

 یقین من.دارم مونده،دوستت عمرم تاآخرِ  که هایی روز تمام

 را مردی من،چه که کرد فکر این تو،به آفرینشِ  هنگام دارم،خدا
 ارزشِ  من برای چیزی هیچ تو جز و دارم دوستت.دارم دوست

ندارد دیدن . 

من الفِ  داشتم،آقای دوستت دیگر روز یک گذشت،و هم امروز ) 

 

*** 

 

 به کرد،رو می نگاه بار رنگارنگ  های شیشه به که همانطور

 آرشامو سهمِ  تونم نمی تنهایی به من: گفت احسان و کامران

شید شریک من با و بیاین شمام که این مگر.بخرم . 
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 و شد خم اُپن بود،روی شده نزدیک قدم یک هدفش به که کامران

شریک هم احسان قبوله،منو:گفت ! 

 میدما،حوصله پول فقط من:گفت و گذاشت کنار را موبایلش احسان

ندارم چیزارو این و کار و داری کارخونه . 

 سهم کنید،فقط کاری هیچ شما نیست الزم نه:گفت سریع کامران

بامن اش بخرید،بقیه رو آرشام . 

 پُر را پیکش احسان.گذاشت اُپن روی و آورد در را شیشه آرش

 و چرت این درمورد بعدا حاال:گفت آرش و کامران به رو و کرد

دریابین امشبو.زنیم می حرف پرتا . 

کن باز چیپسو اون:گفت کامران به رو و زد لبخندی آرش . 

 زندگی عشقِ  تنها سالمتی به را اولش همیشه،پیک معمول طبق

 بچه یک مادرِ  االن و نداشت وجود دیگر که عشقی.خورد اش

 معصومیت.بدارد دوست را کسی نتوانست ارمغان،دیگر از بعد.بود

 های دختر از کدام هیچ در نتوانست و بود تک اش زیبایی و

بیابد را آن دورش . 

 که کسی.خورد اش،احسان صمیمی دوست سالمتی به را دوم پیک

 را هوایش و بود کنارش جا همه و همیشه.داشت را برادرش حکم

  .داشت

 کنار و کرد قناعت پیک دو کند،به فکر داشت نیاز که کامران

کرد روشن را سیگارش و رفت تراس به.کشید . 

DONYAIEMAMNOE



 باتمامِ  همیشه که زنی تنها.خورد مادرش سالمتی به را سوم پیک

داشت دوستش هایش بدی . 

نفهمید چیزی دیگر چهارم پیک از و شد داغ کم کم . 

شد می صبح طور همین هایش شب اکثر .  

خبری بی و مستی در ! 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفتم پارت   

 

پرید خواب از موبایل زنگ  صدای با . 

 تا کشید تخت کنار میزِ  روی را دستش و مالید را هایش چشم کمی

کند پیدا را موبایلش . 

کرد لمس را رنگ سبز آیکن و داد فحش لب ،زیرِ  شماره بادیدن . 
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 بله؟-

- شازده بخیر صبح . 

- بخیر شمام صبح . 

- بودی؟ خواب  

 . بااجازتون-

- ببین ساعتو . 

یازدهه:  گفت و انداخت اتاق دیواری ساعت به نگاهی ! 

- بخوریم باهم رو ناهار بود قرار . 

 واقعا؟-

- بپوش لباس خونتونم،پاشو دم دیگه ساعت نیم . 

 .اوکی-

نشست تخت روی و کرد قطع را تماس . 

- هستی چیزی خوب که حیف ! 

شود آماده بعد و بزند سروصورتش به آبی تا شد بلند جایش از . 

شد بلند نهادش از آشپزخانه،آه بادیدنِ  . 

- بزنه گندتون . 

 را ساز چای دکمه و زد کنار پایش با را کالباس و چیپس پوستِ 

 .فشرد
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زودگذر و پوچ های لذت از بود شده پر اش زندگی !  

ابدی و عمیق خوشبختی و آرامش دلش   

کرد نمی پیدا اطرافیانش در که چیزی.خواست می .  

 مشغول حوصله بی.مالید رویش را کره و برداشت را تست نان

بگیرد دوش تا رفت حمام سمت به و شد جویدن .  

 

*** 

 شیفت شب تمام.بودم بیدار هنوز من و بود گذشته یازده از ساعت

 خوابم و بود درگیر کردم،فکرم می استراحت باید که االن و داشتم

برد نمی .  

 همچین که هربار و کردم نمی عادت مسائل این به چرا دانم نمی

شدم می عصبی و خوردم می افتاد،غصه می اتفاقی . 

شدم خیره چشمانش به و کردم مجسم ذهنم در را اش چهره .  

-  باشم داشته استرس باید شی؟بازم دوست کی با قراره امشب

 عاشقت ای بیچاره دخترِ  کدوم نشه؟قراره بد حالت و نخوری زیاد
پوشی؟ می لباستو کدوم شه؟امشب   

دیدی می منم شد می بشی،کاش اینا ی همه بیخیالِ  شد می کاش .  

 شد جاری چشمانم از اشکی گوله.خزیدم پتو زیر به و کردم بغض

افتاد بالشم روی و .  
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 غصه و باشم کالفه صبح تا را همیشه،شب مثلِ  بود قرار

 موبایلم.باشم تفاوت بی توانستم می و کردم می عادت کاش.بخورم

را همیشگی آهنگ و کشیدم بیرون بالش زیرِ  از را  play کردم. 

( نمیدونی روزا این تو  

میرم کجا تو عشقِ  با  

 

بستم تو به دل آسون چه  

میگیرم سخت که منی  

 

میدی دست همه با میخندی همه به  

میدی پس دستمو میگیرم دستتو  

 

دارم دوستت اما  

دارم دوستت اما ...) 

گفتم لب زیر.داشتم دوست را شادمهر آهنگ  این چقدر : 

 دوستت بینی،اما نمی گردی،منو می نقره گیری،با می پارتی

دارم دوستت دارم،اما . 

 های کابوس به را جایشان دهنده آزار افکار و برد خوابم کم کم

دادند همیشگی .  
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برداشتم را کیفم و بستم را مانتوام های دکمه حوصله بی . 

- آیما؟ ری می داری  

- مامان آره . 

- خوابیدی؟ قشنگم،خوب باش خودت مراقب  

- کردم استراحت کامل چشم،آره . 

- خوری؟ نمی چیزی  

- خداحافظ.ندارم اشتها نه . 

 اینطور نباید.رفتم پایین ها پله از حوصله بی و بستم را خانه درِ 

خوردم می غصه نداشت،نباید ارزش که چیزی ماندم،بخاطر می .  

 سمت به و خریدم ای هندوانه کوچه،پاستیل سرِ  مارکت سوپر از

رفتم بیمارستان .  

نشد بهتر حالم و بودند تر قوی افکارم اما . 

 جاللی خانم با و بود رسیده زودتر من از ترمه معمول طبق
 حالش به و بود دغدغه از خالی اش زندگی. بود بخند بگو مشغول

خوردم می حسرت .  

- خواب ساعتِ  نیازی، خانم به به . 

- رسیدم دیر ربع یه همش . 
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- ناجور کرده پف چشمات . 

اتفاقا خوابیدم کم:گفتم و کشیدم چشمانم زیرِ  به دستی . 

کردی؟ گریه:  گفت و کرد نگاهم مشکوک ترمه  

 .نه-

-  مهمونیِ  اون تو دلت االن.میشناسمت بچه،من کن خر خودتو

ای کالفه صبح تا!کوفتیه ! 

- ترمه بیخیال . 

- بدی؟ عذاب خودتو خوای می ک ی تا  

 احساس،هیچ این دانستم می.انداختم پایین را سرم و نگفتم چیزی

ندارد پایانی . 

 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشتم پارت  
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ام ناامیدی از پر . 

ام همیشه از تر غمگین امشب . 

گفتم باخودم : 

 تو بین مشترکی چیزِ  دیوونه؟چه کنی می ناراحت خودتو چی واسه
 دنیای یه اون و ای دیگه دنیای یه از داره؟تو وجود اون و

 چیزا همین تو زندگیش اون.کنه می تفریح اینطوری اون.دیگه

 فکر بهت که کسی واسه چرا.داره فرق باتو اون.شه می خالصه

 نابود شدی؟داری ضعیف اینقدر خوری؟چرا می کنه،غصه نمی هم

بیا خودت آیما،به شی می . 

 وضعیت تا رفتم237 اتاق به.برداشتم را خودکارم و کشیدم آهی

کنم کنترل را بیمار عروق و تنفس،قلب . 

 

**** 

( شخص سوم ) 

 

 زیتون ظرف توی از و ریخت مارتینی ویسکی خودش برای

 .برداشت
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 حرف کامران با و پایید می را کرد،دختران می سرو که همانطور

زد می . 

- میترکوند بود اگه.خالی آرشام جای . 

- شده آدم دختره،خیلی این بخاطر جدیدا . 

- چندسالشه؟ دختره.شد نمی باورم بودم،اما شنیده  

- سادست دونم،خیلی نمی . 

- کنه؟ ازدواج باهاش خواد می جدی  

-  مغازه یه و بفروشه سهمشو خواد می همین دیگه،واسه آره

بزنه ساده . 

- ها شده عاشق خیلی ! 

عشق؟مذخرفه:گفت آرام و شد خیره روبرویش ی برنزه دختر به . 

رفت دختر طرف به و گذاشت میز روی را ویسکی گیالس . 

 تایپ را اسی ام اس و برداشت را موبایلش او،کامران رفتن با

 :کرد

( شید کار به کمه،دست وقت ) 

 سمت به که دختر و آرش به پوزخند با و آورد باال را سرش

شد رفتند،خیره می رقص پیست . 
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 ناشی که کرد می فکر این رقصید،به می دختر با که همانطور

 خوب که بود نکرده پیدا را کسی هنوز.داشت ادعا فقط و است

ببرد لذت او با رقص از و برقصد .  

بشینیم؟: گفت و کرد ای اشاره دختر دار پاشنه کفش به  

کرد حلقه آرش بازوی دورِ  را دستش و داد تکان را سرش دختر . 

- داشتم؟ رو کسی چه با رقص افتخارِ   

هستم سارا:گفت و زد لبخندی دختر . 

آشناییت از آرشم،خوشبختم منم:گفت و فشرد را دستش . 

همچنین:وگفت داد تکان را سرش دختر . 

 می بلند که بعد،همانطور دقایقی و شد باز شان صبحت سرِ  کم کم

رفتند اتاق به و باال سالن های پله خندیدند،از .  

 

*** 

 

 (آیما)

 

 و نزدیک لحظه هر آتش های شعله و بود آتش دورم تا دور

 نفس نفس و بود شده خیس عرق از بدنم تمام.شدند می تر نزدیک
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 شده خیره ها شعله به هراسان و نداشتم گریزی راه هیچ.زدم می

 .بودم

 می.است خواب دانستم می.پیچید گوشم در نوزاد ی گریه صدای

 شده خشک گلویم.شوم بیدار توانستم نمی است،اما کابوس فهمیدم

 کم کم.شوم تمام و بسوزم است ممکن آن هر کردم حس و بود

 و بستم را چشمانم و کردم حس پایم انگشتان سر در را سوزش

شدم تسلیم .  

نبود درکار شدنی بیدار هیچ.شود تمام نبود خواب،قرار این انگار . 

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نهم پارت   
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 تمامِ  و بودم کرده عرق.پریدم خواب از چیزی شکستنِ  صدای با

 جایم روی و کشیدم عمیقی نفس.بود شده خیس تنم

نسوختم و شدم بیدار که بودم خوشحال.نشستم . 

 بازش ترس با.رفتم تراس درِ  طرفِ  به و شدم بلند جایم از

گرفت فرا را تنم تمامِ  سردی کردم،سوزِ  .  

ماند ثابت رویم جلو ی شکسته گلدانِ  روی نگاهم . 

 گربه.کنم نگاه چپ سمت به شد باعث ای گربه خرخر صدای بعد و

بود زده زل چشمانم به سبزش چشمان با که مشکی کامال ای . 

 االن.کوفتیت چشمای و رنگ بااین بهت لعنت:زدم غر لب زیر

بدبخت من سراغِ  میاد نحسیه هرچی . 

کوبیدم بهم حرص با را در و رفتم اتاقم به . 

هفت ساعتِ  تا داشتم وقت دوساعت.کردم ساعت به نگاهی . 

 دلیل بی.داشتم عجیبی دلشوره.رفتم حمام به و برداشتم را ام حوله

 دیگری چیز مشغول فکرم کردم می هرکار و بود شده آشوب دلم

شد نمی .  

آمدم بیرون حمام از و کردم( شور گربه) مامان قول به را خودم . 

گرفتم را باران ی شماره . 

- دل؟ جونِ   

- خوبی؟ سالم  
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- توخوبی؟ ماهت،خوبم روی به سالم  

- پیشته؟ نیستم،امیرعلی بد  

- شده؟ چی آره  

- دعوته؟ مهمونی یا پارتی الف آقای امشب بپرس ازش  

 .وایسا-

جویدم می را لبم و دادم می تکان را پایم .  

 آیما؟-

 بله؟-

-  ها هفته آخر ست،معموال چهارشنبه نه،امروز گه می امیر

دارن دورهمی . 

- نداری؟ کاری.مرسی باشه  

- باش خودت خوشگلم،مراقب نه . 

- طور،خداحافظ همین توهم . 

 را استرسم علت باید.شدم زدن قدم مشغولِ  و کردم پرت را موبایل

کردم می پیدا . 

 پوشیدم را بخورم،لباسم ناهار که این بدون و نرسیدم ای نتیجه به

رفتم بیمارستان سمت به و . 
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**** 

( شخص سوم ) 

 

 کانال حوصله بی.کند نصیحتش تا بود آمده معمول،پدرش طبق

داد می تکان را سرش و کرد می پایین و باال را تلویزیون های . 

-  ول خوای می کی سالته،تا شیش و بیست جان پسر

بکش زندگیت روی و سر به دستی یه بچرخی؟پاشو .  

- بکشم؟ دست کجاشو  

- بزنیم باال آستین برات کم کن،کم برو،کار سربازیتو . 

 هایی آستین فعال:گفت و گذاشت چپش پای روی را راستش پای

بیارین پایین رو زدین باال آرشام واسه که . 

- نشدی؟ کنی؟خسته زندگی اینجوری خوای می کی تا  

- چشه؟ مگه زندگیم!میدیا گیر بابا  

- گیری؟ می جیبی تو پول کی بمیرم،از من فردا پس فردا  

- باشه سرمون باال صدسال سایَت خدانکنه . 

 از کدام هیچ که کرد خدا خدا.پرید جایش از.آمد آیفون زنگ صدای

نباشند هایش دختر دوست .  

زد را دکمه و کشید آسودگی سرِ  از احسان،نفسی بادیدن . 
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- داری؟ مهمون  

- احسانه نه . 

- آرش رسه نمی بهت کارخونه اون از هیچی بمیرم من فردا . 

چرا؟ عه:پرسید کرد می باز را در که همانطور  

- باش زندگیت فکر نداری،به خبر که هست چیزا خیلی . 

ماند نصفه هایشان احسان،حرف آمدن با . 

کو؟ ماشینت:پرسید آرش به رو پرسی،احسان احوال از بعد  

- برد زنی،ماشینو مخ بره خواست می ها بچه از یکی . 

- بگیریم؟ سفارشارو بریم چطور امشب  

- رسیده؟ مگه  

- زده زنگ بار ده یارو بابا آره . 

- ریم می بابا ماشین با . 

- بریم شام حله،بعد . 

 فکر خودش با.رفت آشپزخانه به دادوبعد تکان را سرش آرش

 اگر.کند خوب را حالش توانست احسان ارمغان،تنها از بعد کرد

 او به آرشام از احسان.زد می را زندگی این قید دفعه نبود،صد

بود تر نزدیک . 

 

DONYAIEMAMNOE



 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دهم پارت   

 

آمد خودش به احسان صدای با . 

-  عالقمو مورد غذای یام می امشب من دونست می عمو به به

 .گرفت

کن نصیحت آرشو یکم جانت،تو نوش:گفت و زد لبخندی پدر . 

-  کنید گذاری سرمایه آرشام همون که،رو نیست بشو آدم این

داره تری مطلوب نتیجه . 

کن نصیحت یکم دخترتم اون:گفت تفاوت بی آرش . 

نزد حرفی و انداخت پایین را سرش احسان . 

- تره عاقل تو از اون . 

- تره؟ عاقل من از آرشیدا  
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 احسان چشم جلو خمارشو کشیده آرشیدا،چشمان اسم آمدن با

شد می عوض آمد،حالش می اسمش تا همیشه.گرفت جان . 

-  نمی درس تورنتو تو االن و گرفت نمی بورسیه نبود عاقل اگه

 تنهایی به زندگیشو غریب کشور خودشه،تو جیب تو دستشم.خوند

 .میچرخونه

- کنه می منو کارای و میره پارتی اونم بخدا . 

- پسر گیری می من از مشروبتم پولِ  هنوز تو . 

 بیشتر و کند عوض را بحث بود،خواست شده غمگین که احسان

نشنود را آرشیدا این،اسم از . 

- کنم می نصیحتش عمو چشم.آرش کرد یخ شام . 

 از همیشه.کرد باز را غذا ظرف درِ  و نشست صندلی روی آرش

 پدر با حق.داشت شود،نفرت مقایسه دوقلویش خواهر با که این

بود آرش از تر باعرضه و تر عاقل خیلی بود،آرشیدا .  

کرد نگاه احسان به و آورد باال را سرش . 

 چته؟-

- بریم بخور هیچی،شامتو . 

برین؟ کجا: پرسید احسان به رو کنجکاوی با پدر  

 اصل دوالک فرانچسکو:گفت و داد قورت را اش لقمه احسان

بگیریم آوردن،بریم ور اون از بودیم،واسمون داده سفارش . 
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- تنها؟ تنها  

عموجون دلی اهلِ  دونستم نمی:گفت و خندید احسان . 

-  نیومده دنیا به میخوردم،تو پیک تا ده تا ده من که موقع اون

سوخته پدر بودی ! 

برات بگیرم بگو مدنظرته چیزی بابا:وگفت خندید بلند آرش . 

- بخوریم امشب بیار گرفتی خودتون واسه هرچی . 

مونی؟ می:گفت تعجب با آرش  

 کرد می جمع را بشقاب دورِ  غذای قاشق با که همانطور پدر

 گفتم بودم تنها شب.عروس خونه رفتن آرشام و آره،مادرت:گفت

اینجا بیام . 

 ریم می آرش،ما باشه،پاشو صفا:وگفت شد بلند جایش از احسان

میایم گیریمو می سفارشو َجلدی . 

بده سوئیچتو بابا:گفت پدر به رو و خورد را آخر ی لقمه آرش . 

- چی؟ واسه  

- شایانه دستِ  خودم ماشین . 

- رفیقش؟ به میده ماشینشو برسرت،آدم خاک  

- بده نده؟سوئیچو چرا آره . 

- ُکتمه،بردار جیبِ  تو . 
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 در طرفِ  به هم احسان.رفت کمد سمت به و شد بلند جایش از

 .رفت

 امشب:گفت آرش به بست،رو می را اش کتونی بندِ  که همانطور

نداشتی؟ برنامه که  

 کات دوتاشون با نه:گفت بود گوشی توی سرش که همانطور آرش

اش خاله ی خونه هم کردم،سلیطه  

بود دعوت . 

فشرد را آسانسور ی دکمه و داد تکان را سرش احسان . 

 را کفشش و گذاشت ژاکتش جیب در را اش گوشی هم آرش
 را پارکینگ ی دکمه و شد آسانسور وارد احسان سرِ  پشتِ .پوشید

 .زد

 و توانست کند،نمی مشغول را فکرش کرد می سعی هرچه احسان

رفت نمی کنار چشمش جلوی از آرشیدا ی چهره . 

 آرش؟-

 هوم؟-

- داری؟ خبر آرشیدا از  

 نگاه ها دکمه روی اعداد به سینه به دست که همانطور آرش

زدم حرف باهاش پیش روز سه دو آره:میکرد،گفت . 

- خوبه؟ حالش  
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- سرده خیلی اونجا هوای.خورده نیست،سرما بدک ای . 

- باشه؟ پیشش و کنه مراقبت ازش داره کسیو  

 کسی از هم داداش،بمیره آرشیداست:وگفت زد پوزخندی آرش

برمیاد خودش پسِ  از خودش.خواد نمی کمک . 

- نیست؟ غریب،سخت کشور تو  

 (پارکینگ)

دیگه کرده عادت نه:وگفت آمد بیرون آسانسور از آرش . 

نزد حرفی و داد تکان را سرش احسان . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یازدهم پارت   
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 به و آورد در را موبایلش آرش.شد سوار و کرد باز را ماشین درِ 

افتاد راه به و کرد روشن را ماشین کرد،بعد وصل کابل . 

بود کرده پُر را ماشین فضای آهنگ صدای . 

گفت و کرد کم را آهنگ صدای احسان  : 

ها ترسناکیه چیز هم ُمردن ولی  ... 

گفتی می باهاش تادیروز که کسی بینی می یهو   

کنه نمی باز دیگه و  بنده می چشماشو یهو ،  خندیدی می و . 

شه می سرد!  شنوه نمی ، کنی می صداش هرچی . 

بزنه حرف باهات که شه نمی بیدار دیگه .  

 نمی بیدار ، بدی تکونش ام هرچی. خوابه می همیشه واسه

کجاست؟ قسمتش ترین ترسناک میدونی.شه  

 روحت  ممکنه لحظه هر!  بخوابی کی قراره دونی نمی که اونجا

 .بره

 چیه پرتا و چرت این:گفت و زد احسان پای ران به مشتی آرش

 قراره که بچسب امشبو حاال؟فعال بمیره خواست میگی؟کی

 .بترکونیم

 فرد تا ماندند منتظر و رسیدند مقصد به.نداشت خوبی حالِ  احسان

بیاید نظر مورد . 

 آرش؟-
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 هوم؟-

- دلم بگم،دو بهت چیزی یه خوام می . 

 چی؟-

- نشه عوض من مورد در نظرت بده قول . 

- بگو شه،حرفتو نمی عوض نظرم بُکشی بابامم االن تو . 

- شدم عاشق که وقته خیلی من . 

کی؟ نکبت،عاشق:گفت و خندید آرش  

بگوید را حرفش ی ادامه تا شد مانع موبایلش زنگ صدای .  

-  دیدمت،االن آها.ایم بانکه همون دمِ  مشتی؟ما داداش؟کجایی جونم

 .میام

رفت جلویی ماشین طرفِ  به و شد پیاده ماشین از . 

 دختر دوست از یکی به دادن پیام مشغول بیاید احسان تا هم آرش

شد هایش . 

***** 

( شخص سوم ) 

 

شد خیره آیما به بانگرانی . 

 خوبی؟-
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 فهمم ترمه،نمی آشوبه دلم:گفت و داد تکان را سرش آیما

 مهمونی قطعا.آنالینه دیدم االن که بودم الف آقای نگرانِ .چمه

آنالینه که نرفته . 

- ست دیگه چیزِ  واسه ات دلشوره شاید خب . 

-  هیچی واسه اون جز.نیست عزیز واسم اون مثلِ  کس ترمه،هیچ

ندارم نگرانی . 

-  خوب حالت خوابیدی کنی؟کم استراحت یکم بری خوایمی گم می

 .نیست

- یاد نمی خوابم بابا نه . 

- خوردی؟ چیزی  

 .نه-

- بدبخت میریمی گشنگی بخور،از چی یه برو پاشو دیوانه خب . 

- ندارم اشتها . 

 ی بوفه طرف به.کرد بلندش جا از و گرفت را آیما دستِ  ترمه

داد هولش بیمارستان . 

- کن استراحت یکم رست برو بعد بخور چی یه . 

رفت و داد تکان را سرش آیما . 

 پا اورژانس طرفِ  جاللی،به خانم هراسان ی چهره دیدن با ترمه

کرد تند . 
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- شده؟ چی  

- رفتنیه دیگم مـُرده،یکی آوردن،یکیشون تصادفی . 

رساند اتاق به را خودش و شد ناراحت ترمه . 

 بود،رنگش کشیده دراز تخت روی که فردی خونی صورتِ  دیدنِ  با

 .پرید

- زهرا فاطمه یا .  

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دوازدهم پارت  

 

 پرستار از یکی.رساند پذیرش به را خودش سرعت با و کرد بغض

ترمه؟چته؟ خوبی:گفت و کرد تعجب ترمه حالِ  دیدن با ها  

- کو؟ آیما  
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- دونم نمی . 

- بده گوشیمو . 

 خوبی؟-

- وجه هیچ اورژانس،به بره آیما نذار ببین . 

- کرده؟ فوت که بوده شده؟فامیلشون چی چرا  

 می دستانش.شد گیری شماره مشغول و گرفت را موبایل ترمه

 .لرزید

آیما،بمیرم برات بمیرم:گفت زیرلب . 

پیچید گوشی در باران آلود خواب صدای . 

 ها؟-

- بیمارستان بیا پاشو . 

- ترمه؟ دیدی ساعتو  

- شدیم بدبخت بیا پاشو . 

- شده؟ چی  

- بیا پاشو رفت دست از الفش آقای بیا پاشو . 

 قطع تماس.دهد ادامه نتوانست و گرفت اش گریه و ترکید بغضش

 .شد

گرفت را ترمه دست پرستار . 
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-  نبینه،رنگت تورو تا برو.بیاد باران تا هست آیما به حواسم من

سرده دستتم پریده . 

 دستمالی و داد تکان را سرش کرد می گریه که طور همان ترمه

کند پاک را هایش اشک تا درآورد جیبش از . 

 

*** 

 

 (آیما)

 

 بوی.کشیدم بیرون را رنگم صورتی دفترِ  و کردم باز را کیفم زیپِ 

 کوچکش ی بسته کیفم ته از.کرد پر را مشامم ای هندوانه پاستیل

گذاشتم دهانم در را ای دانه و درآوردم را .  

 از را منفی های انرژی تمام شده که ام ای لحظه برای کردم سعی

بنویسم او برای و کنم دور خودم . 

(  های گونه چاله تا بخوام ازشون و شهرداری برم قراره میگما

آقا ده می تلفات داره بدجور.کنن پر رو عالی جناب . 

نیست روا بخدا ببری دل اینجوری نیست روا . 
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 ولی دارم دلشوره که نزدیکی،بااین بهم کنم می بگم؟حس چیز یه

 وقته خیلی.نبود حواسم و شدی رد ورا این از شاید.کنم می حست

کنی عوض پروفایلتو عکس تا کشم می انتظار ندیدمت،فقط . 

هست؟ آرش،حواست شده تنگ دلم ) 

 داخلِ  و بستم را دفتر.بود بامداد دو نزدیکِ .کردم ساعت به نگاهی

گذاشتم کیف . 

کردم مرتب را ام مقنعه آینه جلوی.شدم بلند جایم از . 

 عالقه مورد آهنگ  خواندن به شروع لب زیر.بود شده بهتر حالم

کردم ام . 

-  گیری،عشق می دستشو.شم می مردم گی،حرف می بد من پشتِ 

دارم دوستت دارم،اما دوستت شم،اما می دوم . 

شدم خارج رست اتاق از و کردم صاف را مانتوام . 

 کنید رانندگی آدم مثلِ  آوردن،خب تصادفی که بازم:زدم غر دلم در

کردین عزادار نفرو چند عیدی دیگه،دمِ  . 

 

 رفتم اورژانس طرفِ  به.نکردم پیدایش اما گشتم ترمه دنبالِ  باچشم

بیاورم در هارا تصادفی آمارِ  تا . 

 فوتی:بود،پرسیدم نزدیکی آن در که مرد های پرستار از یکی از

 داشته؟
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-  یکی شد فوت بودن،یکیشون َجوون پسر متاسفانه،دوتا آره

عمل اتاق نداره،بردنش خوبی وضعیت دیگه . 

آخی،طفلکیا:گفتم و ورچیدم را لبم . 

رسید گوشم به آشنایی صدای که برگردم پذیرش به خواستم . 

- برن؟ می کجا هارو خانم؟تصادفی  

ایستاد تهرانی،قلبم آرشام دیدنِ  با . 

 چطور؟-

- اینجا آوردنش گفتن کرده تصادف برادرم . 

 سرم دورِ  دنیا و شده خالی پایم زیرِ  کردم حس.شد تیره برایم دنیا

پیچید سرم در پرستار صدای.گردد می . 

( شد فوت یکیشون ) 

 ........خانم؟خانم؟-

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سیزدهم پارت   

 

 به و دادم قورت را دهنم آب.شدم حال بی و شد سرد تنم تمام

کردم اشاره راهرو انتهای . 

رفتم اورژانس طرف به و کردم جمع را توانم رفت،تمامِ  که آرشام . 

- چیه؟ شده فوت که کسی جوادی،اسم آقای  

- کامیابه فامیلیش . 

- گردونین؟ برش وای،نشد  

- شده فوت درجا نه . 

- عمله؟ اتاق یکی اون  

- شده وارد سرش به شدید ضربه آره . 

نیوفتم تا دادم تکیه دیوار به و گرفتم گاز را لبم . 

- نیازی؟خوبین؟ خانم  

 لو را َگندم حال و شد سرازیر هایم اشک ولی دادم تکان را سرم
 من از کنم می التماست خدایا:گفتم دلم در و بستم را چشمانم.داد

کنم می خواهش شه خوب حالش خدایا.نگیرش . 
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کردم باز راچشمانم ترمه صدای با . 

- من برات بمیرم . 

 در دلخوشی چند مگر.کردم گریه دلم ته از و گرفتم آغوشش در

آرش؟ آدم،چرا همه این داشتم؟میان بیهوده زندگی این  

- رم بهت آیما،بیا افتاده فشارت شهبدتر حالت ترسم می بزنم س  . 

 می جون داره آرشم!درک به:کردم،گفتم می هق هق که همانطور

بمیرم منم بذار ده . 

 و داد هول اتاق سمت به مرا.کرد بلندم و گرفت را دستم زور به

 پاک را هایم اشک تا داد دستم به و درآورد دستمالی جیبش از

 .کنم

-  ترمه آخ.بود آرش چیزِ  براش،همه بمیرم آخ.ُمرد ترمه،احسان

 ترمه نبود،وای حقش داشت گناه احسان.بود مظلوم خیلی احسان

نگیر آرشو بگیر منو جون نره،خدایا آرشم . 

- کن دعا براش فقط باش آروم خدا تورو بگیر گاز زبونتو آینا . 

 که همانطور ترمه.رفت می سیاهی چشمانم و لرزید می دستم

رم دستم به کرد می پاک را هایش اشک  را ام پیشانی و زد س 

 .بوسید

- کن دعا جونم،فقط به دردت باش آروم . 

 جلوی از احسان ی چهره.گرفت اوج ام گریه و بستم را چشمانم

رفت نمی کنار چشمم . 
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- شد؟ تموم آرش عملِ  ببین برو  

- نخوریا تکون جات از باشه . 

رفت بیرون اتاق از و داد فشار را دستم . 

 به دردت:نالیدم و گذاشتم ام پیشانی روی را دستم ساعد

شو خوب خدا جونم،تورو . 

 مسکن سرم در ترمه فهمیدم که بود شدن بسته حالِ  در چشمانم

بخوابم تا ریخته قوی . 

شد بسته چشمانم اما خوابیدم می بخوابم،نباید خواستم نمی . 

 

...... 

 

( بعد روز ده ) 

 

 آی وارد نباشد،بعد نزدیکی آن در کسی تا کردم نگاه اطرافم به

شدم یو سی . 

- اومدم من هومن . 

- باشه؟ ربع یک فقط آیما  

- بیرون میام ربع یک سرِ  همیشه که من ! 
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- نیاد کسی هست پیشش،حواسم گفتم،برو ُکلی . 

 در خون دیدنش با هم هنوز.شدم اتاق وارد و دادم تکان را سرم

رود می باال قلبم ضربان و دود می هایم رگ . 

باشد کما در اگر حتی . 

نشستم کنارش . 

- اومدم من سالم . 

 گین خوشحالین؟نمی بستین دنیا به رو شما؟چشماتونو خوبین
 می دلتنگ چشماتون ای قهوه ی قرینه واسه دلش من مثلِ  یکی
 شه؟

 آقای زده لک تان گونه چال برای دلمان!ها نخندیدین روزه ده

 بهتره،فقط ما ی همه از جاش.زدم سر احسان به رفتم دیروز.الف

براش سوزه می کنه،دلم می قراری بی مامانش . 

و شدم خیره اش بسته چشمان به  

 پیدا رو تصادف این بانی و باعث بخدا:دادم ادامه باحرص

 حدسم آرش.مقصرن دنبال در به در پلیسا.ذارم نمی کنم،زندشون

  اومد،یکی قانونی پزشک نبودین،جواب مست بود،شما درست

بود کرده کاری درست ماشینو . 

کردم نوازش و گذاشتم دستش روی را دستم . 

-  انتقام پات به پا دم می قول.کنیم پیدا مقصرو باهم شو خوب تو

بگیرم احسانو خونِ  . 
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کشیدم ریشش ته روی را دیگرم دست . 

- شو خوب کنم می خواهش آرش شو خوب . 

 هومن مدیون را قدر همین.کردم نگاه ساعت به و کشیدم آهی

باشم آرش کنارِ  تا داد می من به را وقتش نصف که بودم . 

کردم نگاهش بار آخرین برای و شدم بلند جایم از . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهاردهم پارت   

 

 تخت روی.نبینم اینجور رو تو که بمیرم من الهی.کردم بغض

نیست بند جا هیچ به دستت و خوابیدی رستانبیما . 

 نماز روز ده این در چقدر که آخ.رساندم نمازخانه به را خودم

کردم دعا و خواندم . 
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 تمام که نمازم.بستم قامت و کردم سرم را سفیدم چادر

نشستم قبله به رو شد،همانطور . 

-  فکر که بَدم.دونم می بدم خیلی شنوی؟من می منو خدایا؟صدای

 مشکل یه هروقت و شد نزدیک بهت شه می نماز با فقط کنم می

سراغت میاد،میام پیش . 

 خوام می تو از فقط آرشو من.برس من داد به تو.ببخش منو تو

کن رحم َجوونیش به.خدا . 

بستم را چشمانم و گرفت شدت ام گریه . 

-  می ازم داری که بود امتحانی ترین سخت و بدترین این خدایا

 .گیری

 در خانمدو.کنم باز را چشمانم و بترسم شد باعث نوزادی صدای

بودند نوزادی کردن ساکت حالِ  . 

 با و آمد چشمم جلوی هایم کابوس.گرفت دلم دوباره بچه دیدن با

آمدم بیرون خانه نماز از و کردم تا را چادرم بد حالِ  . 

ام همیشه تراز غمگین ها روز این . 

 و مرگ دیگر،بین دنیایی در دانم می و من دنیای در نیستی تو

ای مانده بالتکلیف زندگی . 

باشد دوباره زندگی انتخابت کاش .  
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 تا رفتم بیمارستان حیاط به.است روح بی و سرد تو بدون دنیا این

بزنم قدم کمی . 

 روی توانستی می را سبز و کوچک های جوانه اما بود سرد هوا

ببینی درختان ی شاخه . 

ام همیشه از تر سردرگم ها روز این . 

 بگذرد زودتر زمان اگر دانی نمی و خبری بی آینده از است سخت
 بی جسم یا گیری می آغوش در را برسی،خودش آینده به و

را؟ جانش  

نشود؟ تمام روزها این کنم دعا یا بگذرد ها روز این کنم دعا  

 او کند،تا اضافه او عمر به و بگیرد من عمر از خدا حاضرم

کند لمس راکند،شادباشد،زندگی بخندد،گریه دوباره . 

 می رویا روز و شب و شوند می عاشق که دخترانی تمام برعکس
 الف آقای کنارِ  در خودم برای ای آینده توانستم نمی بافند،من

کنم تجسم . 

 بودیم متفاوت دنیای دو از ما.رسیم نمی هم به ما دانستم می چون

متفاوت عالیق و افکار و عقاید با . 

 من آرزوی تنها.بیاید هوش به تر زود ها،کاش این تمامِ  با

اوست خوشحالی و خوشبختی . 

کنم کنترل را بیماران وضعیت تا برگشتم بخش به . 
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**** 

( شخص سوم ) 

 

ایستاد امیرعلی مقابل و زد دور را میز آرشام . 

-  کاری دست خودشو ماشین بودن،باید چیده نقشه آرش واسه اگه

 بابا یعنی رفت،این بابا ماشینِ  با آرش شباون کردن،ولی می

بود اونا هدفِ  . 

 بابات؟باید چرا خب:گفت و کشید ریشش ته به دستی علی امیر

 بوده شده؟کی راضی مرگش به که داشته مشکل اون با کی ببینی

برده می سود پدرت مرگ از که ! 

-  هم مهمی شخصیت کردی؟همچین فرض چی منو بابای امیر

کنن ترورش بخوان که نیست ! 

- کشوره های کارخونه بزرگترین از یکی صاحب ولی . 

- بوده؟ رقیباش کارِ  یعنی  

-  موقع رسونده،اون می رقیب به سودی چه اون مرگ بفهمی باید

شه می تر راحت کارمون . 

 هوش به آرش!بوده کی بفهمیم مثال خب:گفت و کشید آهی آرشام

شه؟ می زنده یاد؟احسان می  
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 بابات مرگ  هدفش که کسی:گفت و کرد روشن را سیگارش امیر

کشتنش واسه کشه می دیگه نقشه باشه،یه . 

خطره در بابام جونِ  االن یعنی:گفت و داد باال را ابرویش آرشام ! 

 .دقیقا-

 خیره میز روی لیوان به و گذاشت میز روی را دستش دو آرشام
 می فکر که زمانی درست.بود همیشه از تر مشغول فکرش.شد

 ندارد،بدترین ای فاصله خوشبختی تا و شده درست چی همه کرد

ریخت بهم چیز همه و داد رخ برایش ها اتفاق . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پانزدهم پارت  

 

 به که آنقدر!دارد دشمنی پدرش با کسی چه کرد فکر خودش با

 میان از را پدرش تا راهیست دنبال و است شده راضی او مرگ

زد می حرف پدرش با مناسب فرصتی سرِ  باید.بردارد . 
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 ی شماره پیش بادیدن.زد بهم را موبایل،افکارش زنگ صدای

داد جواب و زد کانادا،لبخندی . 

- کوچیکه؟ خواهر جونم  

- اومد؟ هوش به قورباغه  

- خوبی؟ خودت.بگردم دورت نه  

-  کنسل خرابه،پروازا ده،هوا نمی مرخصی دانشگاه بابا خوب؟نه

 زندگی این به بزنن گند ایران،آرشام بیام خوام می حال هر شده،به

بدبختم خیلی من . 

- بگیر نفس آرشیدا . 

- من داداشِ  گرفتی تو که نفسو . 

بود بازدم و دم منظورم:گفت و خندید بلند آرشام . 

- بده خبر بهم اومد هوش به آرش کنم می خواهش حال هر به . 

 .چشم-

 آرشام؟-

 جانم؟-

- ُمرد؟ واقعا احسان  

بگردم دورت آره:وگفت کشید آهی آرشام . 

- نداری؟ زندگی،کاری تو بزنن هووف،گند  
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- باش خودت عزیزم،مراقب نه . 

- بگیا بهم اومد هوش به هرحال به . 

 .چشم-

 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-

کرد قطع را تماس . 

- بود؟ آرشیدا  

- بیاد تونه نمی ولی اینجاست آره،دلش . 

- بیچاره آخ . 

رفت فرو فکر به و داد تکان را سرش آرشام . 

 

**** 

 

 (آیما)

 

 خونش اکسیژن میزان به بعد و قلبش ضربان و ریتم به نگاهی

 .کردم

برد می سر به کما در هنوز من الف آقای.بود نکرده تغیری هیچ . 
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-  از.زنن می سر بهت و میان میون در روز یک مامانت و آرشام

 همه از کامران.اومدن هم علی امیر و شایان و کامران دوستات

 خنده می و گه می همیشه که شایانی.بود تر ناراحت و تر عصبی

بود ناراحت هم . 

 پرستار بیمارستان همین تو یاد می شه درست کاراش هم امیرعلی

 بیاد،روزی تونه گفت،نمی باران که جایی تا هم آرشیدا.شه می

 تو!بابات اما.گیره می آرشام از خبرتو و زنه می زنگ بار چندین

رفت سریع و اومد بار دو فقط روز دوازده این . 

 می باز قشنگتو چشمای کی پس:گفتم و کردم نوازش را موهایش

 منو اگه حتی.ام راضی هم دور از چشما اون دیدن به کنی؟من

نکنی نگاه . 

 دستاتو بود آرزوم زمانی یه:گفتم و گرفتم را سردش دست

 تو رفتی وقتی از.خواب تو اما دستامه تو دستات بگیرم،االن

 چیز همه.فهمم نمی خوابیدم،بیهوشم،چیزی کنم می حس کما،منم

 پانزده همین تو شه می خالصه چی همه.شده اهمیت بی واسم

کنم می خواهش کن باز چشماتو من؟ آرشِ .کنارتم که ای دقیقه . 

 و کشیدم دست اش گونه به.خورد سر ام گونه روی اشکی قطره

خالیه ات گونه روی هات تورفتگی بخند،جای:گفتم . 

 میان اون مثلِ  هم من.کردم هق هق و گذاشتم تخت روی را سرم

زدم می پا و دست زندگی و مرگ .  
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@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شانزدهم پارت   

 

- ا؟آیم  

آوردم باال را سرم . 

 بله؟-

- بیرون شد،بیا تموم ربعت یه . 

بوسیدمشو گذاشتم آرش ی بسته چشمان روی را لبانم . 

آمدم بیرون اتاق از . 

- هومن مرسی . 

-  خوب حالش و بیاد هوش به زودتر کنم،امیدوارم می خواهش

 .شه

- اومد؟ ترمه.شاهلل ان  

- پیشش حیاط بری بگم بهت گفت اتفاقا تهامی؟آره خانم . 
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- ممنون باشه . 

 در امیرعلی و باران و ترمه.رفتم حیاط سمت به آهسته های قدم با

بودند نشسته بیمارستان محوطه . 

 .سالم-

 شده فرنگی گوجه ی اندازه چشمات آیما:گفت من دیدن با ترمه

کردی گریه ازبس شدی کور دختر . 

 به روشنه دلم بزرگه،من خدا:وگفت داد تکان را سرش علی امیر

یاد می هوش . 

امیدوارم:گفتم و انداختم پایین را سرم . 

 نخوردی،بخور چیزی ظهر گرفته،از ساندویچ واسمون امیر:باران

کنی می ضعف . 

 ها فرش سنگ به را نگاهم و گرفتم را ساندویچ میلی بی با

  .دوختم

 شدن تحقیر باعث احساس این کنم می فکر خودم با ها وقت گاهی

کنند می نگاهم ترحم با همه و شود می من . 

 عشق که زمانه و دوره این در که کنم می فکر این به وقتی اما
 حس از پر وجودم ام،تمامِ  شده شده،عاشق معنی بی همه برای

کنم می افتخار خودم به و شود می خوب . 

 هیچ دریافت و انتظار بدون که نیست کسی هر کارِ 
 با و باشد داشته دوست را مرد یک بدِ  و محبتی،عاشقانه،خوب
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 هایش چشم برای کند،باز نمی هم نگاهش حتی مرد که آن وجود

بدهد جان . 

 دل ته از نفر دو و است دوطرفه واقعی عشق کنم می فکر گاهی
 فهمم کنم،می می نگاه خودم به وقتی دارند،اما دوست را همدیگر

دارم دوستش هردویمان اندازه به تنهایی . 

آیم می خودم به ترمه جیغِ  صدای با . 

 .آیماااااا-

 جانم؟-

- نیست خوب اصال نگرانتم،حالت بخدا . 

 .خوبم-

گردم می بر بیمارستان داخلِ  به و کنم می تشکر باران و امیر از . 

 تو با خواهم می فقط.ندارم را کس هیچ من،حوصله الفِ  آقای

کنم فکر تو کنم،به نگاه بزنم،تورا حرف . 

ندارد وجود تو از تر من،باارزش کوچکِ  دنیای در . 

 باز را هایت چشم دوباره.برگردی ما دنیای به زودتر کاش

 عاشق حتی و بروی،بخندی بدهی،راه تکان را هایت کنی،دست

 .شوی

 خودم با و کردم بغض.انداختم پایین را سرم و گرفت عاشق؟دلم

نشو نه،عاشق:گفتم . 
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 سبز حال در که دوختم بیمارستان درختان به پنجره از را نگاهم

بودند شدن . 

- کوچ از پرندگان بازگشت برای بهانست بهار،بهترین . 

تو توست،بازگشتِ  بازگشت من بهار .... 

 

.... 

 

( بعد ماه پنج ) 

 

 تصمیم اعضایش اهدای برای دیشب که اند،اینقدر شده ناامید
 امان بی قلبم.دهند پایان  بالتکلیفی این به خواهد می دلشان.گرفتند

 گرم هوای در و است گرفته فرا را وجودم تمامِ  استرس.کوبد می

است زده یخ هایم استخوان تمام ماه مرداد . 

 و پوشم می را چادرم.رسانم می نمازخانه به راخودم قراری بی با

بندم می قامت . 

کنم می گریه بلند باصدای و بگیرم را ام گریه جلوی توانم نمی . 

 با بار اولین برای خواهم می اما ترسم می دارم که تصمیمی از

کنم معامله خدا . 

لرزد می وقفه بی نحیفم بدن و کنم می هق هق . 
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-  هوش به خورم،اگه می قسم سجاده همین خدایا،پای

 کم احساس این از ای ذره ذارم نمی و گم می بهش بیاد،احساسمو

 .شه

کوبم می مشت ام سینه به و بندم می را چشمانم . 

- نگیر ازم منه،نفسمو نفس اون خدایا . 

نیست خوبی حالِ .بکشم نفس توانم نمی و آید نمی باال نفسم . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفدهم پارت  

 

 دق هم نباشد که این تصور از.ریختم می اشک و زدم می ضجه

شود تبدیل حقیقت به برسد چه کردممی . 
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 به.بود نمانده تنم در جانی.شدم بلند جایم از و گرفتم گاز را زبانم

 در را وقتم اکثرِ .بود افتاده گود چشمم زیر و بودم شده الغر شدت

داد می عذابم آنها ناامیدی.گذراندم می بیمارستان . 

-  تو.شی می بیدار که دارم ایمان باش،من قوی من الفِ  آقای

 دارم دوست چقدر بگم بهت دم می کن،قول باز قشنگتو چشمای

آرش کن باز چشماتو فقط.برام مهمی چقدر . 

 صبح اذان صدای.آمد می خوابم شدت کردم،به پاک را هایم اشک

شدم بلند جایم از آمد که . 

کردم نگاه آسمان به نمازخانه ی پنجره از . 

- خوام می تو از آرشو من . 

بستم را چشمانم . 

- خداشُِ از خواستم خودشو . 

برد خوابم سجاده خواندم،کنار که را نمازم . 

کردم باز نیمه را چشمانم ترمه های تکان با . 

- گم می بهت پاشو،پاشو آیما،آیما . 

 هوم؟-

 !آرش-

 ی زده هیجان ی قیافه به.نشستم جایم در و کردم باز راچشمانم

چی؟ آرش:  گفتم و کردم نگاه ترمه  
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داد تکون دستشو:زد جیغ . 

 نماز از به کردم می صاف را ام مقنعه که همانطور و پریدم جا از

 سی آی طرف به و پوشیدم را کفشم هولکی هول.آمدم بیرون خانه

دویدم یو . 

بود شده خشک دهانم و کوبید می مشت ام سینه به قلبم . 

بود سرش باالی دکتر و بود شده شلوغ اتاقش . 

 زنان نفس نفس ترمه.چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره

رساند من به را خودش . 

-  پلکشم گه می هومن داد،االن تکون دستشو پیش دوساعت همین

 .پرید

- ترمه شه نمی باورم . 

ناامیدی؟ الکی گفتم میشه؟دیدی خوب گفتم دیدی:گفت و کرد بغلم  

دوختم اتاق درِ  به را چشمم و خندیدم بغض با . 

 

**** 

( شخص سوم ) 

 

رفت بیمارستان راهروی به و برداشت را موبایلش . 
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-  می حالش گه می دکتر.بهتره خیلی پیش روز سه دو به نسبت

 بی مدام شنید احسانو خبرمرگ وقتی از ولی باشه بهتر تونست

کنه می قراری . 

 روبرویش دختر به زد،نگاهش می حرف آرشیدا با که همانطور

 .افتاد

 زرشکی رژ و شده تراشیده ته از موهایی بلند،با قد نسبتا دختری
 آدامس که همانطور و بود پوشیده جین شلوار و مانتو که رنگ

کرد می نگاه ها اتاق ی شماره به جوید می . 

- باشینا مراقبش.جونم قورباغه بشم فداش من،الهی برم قربونش . 

 .باشه-

کجاست؟ 231اتاق:پرسید و شد نزدیک آرشام به دختر  

سمت اون:گفت و کرد اخم . 

 خوابیده آن در آرش که شد اتاقی وارد و داد تکان را سرش دختر

 .بود

 بشم چشمات قربون.آرشم واَست بمیرم:گفت غم دید،با را آرش تا

نبینه اینجوری رو تو بمیره نقره من،آخ . 

 دستش روی را نقره دستِ .برگرداند را رویش و کرد اخمی آرش

برگشت سمتش به عصبانیت کرد،با حس . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هجدهم پارت   

 

 

- کنی؟ می غلطی چه اینجا  

ببینمت؟ بیام ندارم حق ماه شیش بعدِ  یعنی:گفت عصبانیت با نقره  

- کن گم نداری،گورتو حق نه . 

- برداشته تاب ُمخت واقعا که این مثلِ  نه ! 

- گمشو نداره ربطی تو به . 

- بفهمی؟ شه شده،می تنگ برات آرشم؟دلم  

- نکردم،برو خراب سرت تو اینجارو ندارم،تا حوصلتو اصال . 

شد اتاق وارد بزند،آرشام حرفی خواست نقره تا . 
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- آرش؟ شده چی  

- ندارم بره،حوصلشو بگو این به . 

-  بعدا شم می ممنون نیست خوب اصال حالش محترم،ببخشید خانم

بیاید دیدنش به . 

بیوفته؟ روز این به شدم باعث من مگه:گفت عصبانیت با نقره  

 نه:گفت کرد می هدایت در سمت به را نقره که همانطور آرشام

نیست،بفرمایید خوب روزا این آرش حالِ  ولی . 

 به محکم شد تاخارج.شد خارج اتاق از و رفت ای غره چشم نقره

کرد برخورد پرستاری . 

- مگه؟ کوری چته اوی  

 لحظه شد،نقره باعث اش عسلی گرفت،چشمان باال را سرش دختر

بماند خیره چشمانش به ای . 

 .ببخشید-

 و بحث هیچ حوصله و بود عصبی که نقره.شد رد کنارش از آرام

شد خارج بیمارستان از سرعت با نداشت را جدالی . 

 

***** 

 (آیما)
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جویدم می را لبم پوست و دادم می تکان را چپم پای باحرص . 

- نیاد؟ دخترشه،چرا دوست خب  

- مالقات؟ اومده آرش ی خانواده وقیح؟جلو اینقدر دختر  

- دن نمی اهمیت چیزا این به که اونا خب آره ! 

- شم می منفجر االن خدا وای . 

- باشن نامزد شاید آیما . 

 ترمه سمت به عصبانیت با.شد وارد شوک بهم ای لحظه برای

 .برگشتم

- نیست قشنگ فکرشم . 

- شه می خراب نخور،پوستت حرص اینقدر بابا . 

- پسرنما ی کنم،دختره َخفَش دستام با دارم دوس . 

-  چرا زد؟لباساش ته از موهاشو که بود فازی چه این راستی

بود؟ اینجوری  

- خانم سلیطه گن می بهش که نیست برداشته،بیخود التی تریپ . 

- خانم؟ سلیطه گن می جدی؟بهش  

- گفت امیرعلی آره . 

گرم دمشون:گفت و خندید بلند ترمه . 
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 قرص تا رفتم آشپزخانه به.شدم بلند جایم از و رفتم ای غره چشم

لرزید می دستم عصبانیت شدت از.بخورم آرامبخش . 

آیما؟ شده چیزی:گفت صورتم دیدن با مامان  

- همین خستم مامان،یکم نه . 

- هفت ساعت تا بخواب پس . 

 گونه و شد وارد ترمه.رفتم یخچال طرف به و دادم تکان را سرم

بوسید را مامان ی . 

- برم پری خاله قربون من . 

- دختر خدانکنه . 

- بودم خودت دختر کاش.دونه نمی قدرتو نکبت این . 

- عزیزم نداری دخترم از کم االنم . 

 دراز تخت روی و برگشتم اتاقم به دادنشان قلوه و دل به توجه بی
 و کردم اشاره کولر ی درجه به شد وارد ترمه تا.کشیدم

پختم کن زیادش:گفتم . 

 خودت،خنک روی از بردار رو پتو اون:وگفت کرد ای اشاره ترمه

شی می . 

- ندازم می پتو بازم بخوابم کویرم تو من . 

- سوزه می نداره،کولر ربطی من به . 

- ندارم اعصاب کن زیادش ترمه . 
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 شیش داره،بعد دخترشه،دوسش دوست آقاجان:وگفت نشست کنارم

 من واسه اینجا نداره،الکی ربط هم تو مالقاتش،به اومده ماه

خانم عنتر نگیر بغل غم زانوی . 

زد کنار رویم از را پتو بعد و . 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نوزدهم پارت   

 

- بخوابم خوام ترمه،می نکن اذیت . 

-  هوات و حال بیرون بریم بودی،خوابیدی،پاشو آف دیروز کلِ 

شه عوض . 

- خوام نمی . 

- گفتی روز اون که کافه اون بریم پاشو . 
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خوام نمی:گفتم و کشیدم باال دماغم زیرِ  تا را پتو . 

 نمی و خوام،مرض نمی و کوفت:گفت و زد پایم ران به مشتی

ببینم خوام،پاشو . 

کن ولم:زدم غر . 

 جایم از و کشیدم بدهد،جیغ قلقلکم تا آورد باال را هایش دست

 .پریدم

- شدم زهرمار،کر . 

-  روی پیاده من مخِ  رو ندارم،اینقدر ندارم،اعصاب حوصله ترمه

 .نکن

-  اون مالقات اومده سلیطه دخترِ  اون که چه من به

مارو هم دی می عذاب خودتو هم اینجا مرتیکه؟دوروزه ! 

 کی با رو مرتیکه:گفتم و گرفتم نیشگون را دستش عصبانیت با

 بودی؟

الفت آقای:وگفت درآورد را ادایم . 

 گازش وجودم تمام با و گذاشتم بازویش روی را هایم دندان

 .گرفتم

کند جدا را دستش تا کرد تالش و کشید بلندی جیغ . 

- بمیری میاد،ایشاال بدم آمازونی،ازت وحشی . 

- شد؟ دی،حالیت می فحش الف آقای به باشه آخرت دفعه  
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- بابا شو خفه . 

شد وارد مامان و باز در لحظه همان . 

- دوتا؟ شما چتونه  

 گازم وحشیت دختر کن نگاه خاله:وگفت مالید را دستش ترمه

 .گرفت

حقته:گفتم حرص با . 

آره؟:گفت تعجب با مامان  

برگرداندم را رویم و نگفتم چیزی . 

- کن نگاه مرا.)باخ َمنِ  آیما ) 

- آید می خوابم) گلِ  یوخوم ) 

 مثلِ  پیش روز دو از!شده چش دونم نمی:گفت ترمه به رو مامان

 حسابی و درست چته؟جواب گم می ام گیره،هرچی می پاچه سگ

ده نمی . 

-  الکی اعصابمونو کنیم نگاه گل فاطما بریم جون،بیا خاله بیخیال

نکنیم خرد . 

شد جاری هایم شنیدم،اشک که را در شدن بسته صدای . 

-  نیست،حساس خودم باشم،دست اینجوری خوام نمی من خدایا

کنم؟ چیکار دونم شدم،نمی  
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 و مغرور آرشِ  شده،این هم تر هیچ،بد که نشده بهتر اوضاع

 حتی تونم نمی.نداره من الفِ  آقای به شباهتی هیچ عصبی

بگم احساسمو برم برسه بشم،چه نزدیکش . 

 احساس و عشق به نیازی چه بگم؟اون رو احساسم باید چرا اصال
 چیز هیچ به هستن،اون برش و دور نقره مثلِ  افرادی داره؟تا من

نداره نیاز کس هیچ و . 

 سرش که بود کالفی مثلِ  ام زندگی.کردم گریه و رفتم پتو زیر به

شود پیدا نبود قرار انگار و شده گم . 

 

**** 

 

( شخص سوم ) 

 

 چرا:گفت امیرعلی به رو و کرد گوشی ی صفحه به نگاهی

نیست؟ ارمغان شبیه هیچیش  

- نیست ارمغان ی بچه اصال چون ! 

چی؟ یعنی:پرسید تعجب با  
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-  هم بچه داشته،این زن ارمغان قبل دیگه،شوهرش همین یعنی

 زیرِ  آورده گرفته مادرش از رو دوماهه ی بچه مرتیکه.اونه مالِ 

نامادری دست . 

- گی می دروغ ! 

-  برادر پیش شب دونستم،چند نمی گم،منم می جدی بخدا

گفت بهم دیدم شوهرشو . 

- شده؟ یارو دوم زن رفته ارمغان یعنی  

- دیگه آره . 

-  شد حاضر و کرد ولم که بود چم من کرد؟مگه حماقتو این چرا

بشه؟ کچل و پیر مرتیکه اون دوم زنِ   

- نیست پیرم همچین . 

- امیر داره سنی فاصله سال دوازده ارمغان با . 

- نداره ربطی توام منو بود،به خودش زندگی . 

-  منو تو گذشت،امیر دختر این با زندگیم نداره؟چهارسال ربطی

فهمی نمی ! 

-  اصال نیست درست داره شوهر نکن،االن فکر چیزا این به نشین

بزنیم حرف درموردش . 

- نگی کسی به وقت یه ! 

- ای؟ بچه بابا نه  
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- نگو هم دختره این پیشِ  . 

- کیه؟ دختره  

- دخترت دوست همین . 

 باران؟-

- خدابیامرز احسان و دونستی می تو فقط.همون آره . 

- گم نمی کسی داداش،به راحت خیالت.هوووف . 

 به هم آرش.بریزد آب خودش برای تا رفت یخچال سمت به

ُرمش رفت فرو فکر به و شد خیره س  . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

بیستم پارت   

 

*** 
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 (آیما)

 

نه یا گویم می چه فهمی می دانم خواهد،نمی می گریه دلم ! 

 که حاال و کردی دعا بودنش برای عمر یک.نیست خوبی حالِ 

کنی خالی را خودت چگونه دانی نمی و شده بیشتر هست،اندوهت . 

حسرت غصه،از خشم،از از .... 

نیست تو مال او اما هستی عاشقش تو که عذابیست چه .  

 تو به نسبت وقت هیچ نیست قرار که چیه لعنتی مالکیت حس این
باشم؟ داشته  

باشم تو ی خانه خانمِ  مثال .  

 و کنم پهن بکشم،سفره دستمال را میز بپزم،روی غذا تو برای

کنم درست ترشی و ساالد خودم ی سلیقه با برایت .  

باشم تو همدم . 

 من پای روی را هایش،سرت آدم و دنیا از گرفت دلت وقتی
 نوازش را موهایت هم من و بزنی،بگویی حرف برایم و بگذاری

کنم لمس را ریشت ته و بگویی.کنم . 

 همه بابای گورِ :بگویم و ببوسمت آخرش و برایم کن ودل درد تو

داریم همو ما هستی،دیوونه هستم،تو من اینه دنیا،مهم . 
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باشی من برای تو یا . 

 هایت دست.باشد من به متعلق آغوشت.باشد من دنبالِ  نگاهت

باشند بلد مرا نام تنها هایت لب و باشد گاهم تکیه . 

 تاجِ  دلم جان بگویم وجودم تمام با بار هر من و کن صدایم تو
  سرم؟

 خواب به تو نوازش با شب هر و شوم بیدار تو صدای با صبح هر
 ترین نیافتنی دست ای بگیری حقیقت رنگ اگر شود می روم،چه

؟ من رویای  

 

 ساعت به نگاهی.دادم قوس و کش بدنم به و بستم را دفترم

دوازده روی بزرگ عقربه و بود چهار روی کوچک کردم،عقربه . 

 آرش به خواست می دلم خیلی.رفتم بخش به و شدم بلند جایم از

 کنترل مرد بهیار و پرستار اورا وضعیت دانستم می اما.بزنم سر

کنند می .  

ببینمش تا کنم ریسک گرفتم تصمیم و زدم دریا به را دل . 

 تا بودم امیدوار.افتادم راه اتاقش طرف به و برداشتم را فشارسنج

کنم نگاهش سیر دلِ  بتوانم و باشد سنگین خوابش . 

بود باز نیمه رسیدم،در اتاقش به . 

شدم وارد بعد و کردم بر و دور به نگاهی . 
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 ای لحظه برای و شدم چشم تو ،چشم ای قهوه چشم جفت یک با

ایستاد قلبم . 

کرد صدایم که کنم گرد عقب خواستم . 

- بدی؟ بهم آب لیوان یه شه می  

 قورت را دهنم آب.ماند ثابت اش شده باندپیچی دست روی نگاهم

رفتم یخچال سمت به و دادم . 

کردم باز را بطری درِ  سختی به و لرزید می دستم . 

دادم دستش به را لیوان . 

 تر مغرور اما کند تشکر بودم منتظر.کرد نگاهم و کشید سر را آب

بود ها حرف این از . 

مانده بیدار شب وقت آن تا چرا بدانم میخواست دلم خیلی ! 

- نداره؟ کولر اینجا  

- مناسبه اتاق دمای . 

- گرممه خیلی من . 

- شید می خنک کنار بکشین خودتون روی از رو پتو . 

- باشم داشته پتو باید هم کویر داغ آفتاب تو من . 

 باید شرایطی هر در من مثلِ  هم الف آقای.کردم نگاهش تعجب با

خوابید می پتو زیرِ  . 
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 که افتاد ماه به نگاهم.کردم بازش نیمه و رفتم پنجره طرف به

تابید می بیمارستان حیاط به همیشه از تر درخشان .  

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یکم و بیست پارت  

 

 

 االن که مردی چقدر کردم فکر خودم با.بودم ماه عاشق اندازه بی

 دوست قدر همون.آسمونه توی ماهِ  شبیه خوابیده تخت روی

نیافتنی دست قدر داشتنی،همون . 

- تیربرق؟ یا کنی می نگاه ماه به  

برگشتم سمتش به . 

- نکرد جلب رو توجهم برق تیر بود،نور ماه به نگاهم . 
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-  شهر ماهت،چراغای به بده حواستو معروف قول خوبه،به

ندارن ارزش . 

هست ماهم به حواسم:گفتم لبخند با . 

باشی متاهل نمیاد بهت:گفت و کرد نگاهی را پایم سرتا . 

- نیستم متاهل . 

- پسرته؟ دوست طرف آها  

- ندارم پسرم نچ،دوست . 

دخترخوب آفرین:گفت و داد تکان را سرش . 

ماهت؟ پس:گفت و کرد فکر کمی  

-  رو میوفته تصویرش ندارم،گاهی دسترسی ماهمه،بهش واقعا

دلم حوض . 

- ندارم دسترسی بهش که دارم ماه یه منم.بود قشنگی تعبیر . 

کردم نگاهش تعجب با.شکست قلبم کردم حس . 

- آسمونه واقعاتوی من ماهِ  . 

- کرده؟ فوت  

-  رانندگی من شب اون میمردم،کاش جاش به من کاش آره

 .میکردم
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 دختر ماهش که باشم خوشحال دانستم نمی.فهمیدم را منظورش

 شده قرار بی احسان برای دوباره که باشم ناراحت یا و نیست

 .است

-  پیمونه یه ما ی همه.رن می روزم میان،یه روز یه آدما ی همه

 شده پر اونم عمر پیمونه.بریم باید بشه پر هروقت که داریم عمر

رفت می باید شب بود،اون . 

 می پر منم عمر ی پیمونه کاش:گفت و کرد شد،نگاهم آروم کمی

 .شد

-  کارو اومدیم،تااون دنیا به کاری یه دادن انجام واسه ما ی همه

 واسه کاری یه و شی خوب سعی تو.ریم نمی دنیا ندیم،از انجام

میبره تورو بخواد که هروقت باالیی اون.بدی انجام دنیا این . 

- کاری؟ چه  

- کنه می کمک دنیا شدن بهتر به که هرکاری . 

- کنی؟ می کاری چه تو خود مثال خب  

- کنم می کمک خیلیا شدن خوب پرستارم،به من . 

ببیند مرا و بیاید کسی بود ممکن لحظه کردم،هر نگاه ساعت به . 

- زنیم می حرف نکن،بعدا فکر چیزی به و بخواب حاال . 

 اتاق از بشنوم را جوابش که این بدون و برداشتم را فشارسنج

آمدم بیرون .  
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 قبل لحظه چند شد نمی باورم.زد می تند قلبم و آمد نمی باال نفسم

 حد در که کسی هایم،با قصه الفِ  آقای با.ام زده حرف آرش با

 هیجانم چگونه دانستم نمی و بودم کرده بغض.دارم دوستش مرگ

کنم تخلیه را . 

 

**** 

 

( شخص سوم ) 

 

 حرکت فرودگاه خروجی درِ  طرف به و برداشت را چمدانش
 نیامده استقبالش به کسی و خبرنداشت آمدنش از کس هیچ.کرد

 .بود

 هوش به که را برادرش بار این تا بود برگشته ماه پنج از بعد
 شش گذشت از بعد هنوز.بگیرد آغوشش در و بود،ببیند آمده

بود نشده خوب ماه،حالش . 

 را سرش.داد را شان خانه آدرس و شد تاکسی سوار فرودگاه دم

شد خیره شهر به غم با و چسباند ماشین ی پنجره به . 

 چی شهر؟دیگه این تو بزنم قدم امیدی چه به:کرد فکر خودش با

 چه لعنتی باشم؟آخه داشته دوست ایرانو بخاطرش که برام مونده
بود؟ رفتن وقت  
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 تو بدون داره،شاید دوستت شده،شاید عاشقت یکی شاید نگفتی

 خواستم می بخاطرش که بودی دلیلی تنها.کنه زندگی تونه نمی

 رفتی خداحافظی بی احسان رفتی خداحافظی رفتی،بی اما برگردم

بچگی همبازی . 

 

 کوچکش کیف توی از.افتاد پایین چشمانش از اشکی قطره

 و آورد در را موبایلش.کرد پاک را اشکش و درآورد دستمالی

 دل دو.گذاشت گوشی توی را بود خریده ایران برای که را خطی

 صدای که کند غافلگیرشان یا بدهد خبر اش خانواده به که بود

داد پایان اش دلی دو به راننده . 

- خانم رسیدیم .  

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دوم و بیست پارت  
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 صندوق از را چمدانش راننده تا ماند منتظر و شد پیاده ماشین از

دربیاورد عقب . 

برید راامانش تشنگی و بود کرده اش کالفه گرم هوای . 

فشرد را آیفون زنگ . 

- تویی؟ آرشیدا  

 و کشید خودش دنبال به را چمدان.شد باز تقی با آهنی بزرگ در

شد وارد . 

رساند حیاط به را خودش و آمد پایین ها پله از سرعت با مادرش . 

- ببینم بغلم ولوله،بیا اومدی خبر بی چه . 

گرفت آغوشش ودر رفت مادرش سمت به . 

-  ببینم خودمچشمای با تا دیگه،اومدم نیاورد طاقت دلم هرحال به

اومده هوش به قورباغه . 

-  چی که اومدی راه همه گرفتی،این می تصویری تماس یه خب

 بشه؟

- ناراحتی،برگردم اگه جان مامان . 

-  سرت بال یه اگه نگفتی اومدی پاشدی خبر چیه،بی ناراحت نه

چی؟ یومد می  
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- نداره آفت بم بادمجون نترس . 

- کنی چیکار خواستی می نداشتی زبونو این . 

- بیمارستان بریم بعد بخوریم بیار خنک چیز یه . 

- نیست مالقات ساعت االن . 

- ببینم رو قورباغه باید من هرحال به . 

- نکن صحبت اینجور آرشیدا،باداداشت زشته . 

- قورباغه بگم بش دارم خودمه،دوس قُل . 

- نگو یاد،هی می بدش حیوون این از دونیمی . 

- ک یه؟ مالقات ساعت  

 می دیگه،زنگ دوساعت: گفت و کرد ساعت به نگاهی مادرش

دنبالمون بیاد آرشام زنم . 

-  دوتا مثل نفس با میره تا داری؟ بااون ریم،چیکار می خودمون

بهش زنی می کنن،زنگ جیک جیک کفتر . 

-  اون از هست خداشم باباته،از پیش نیست،آرشامم تهران نفس

بیرون بیاد لعنتی کارخونه . 

- نفروخت؟ سهمشو هنوز  

- که بفروشه احسان و آرش به بود قرار ..... 
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 قلبش ناخودآگاه شنید، می که را اسمش.گرفت را گلویش بغض

آمد می سراغش به بغض و شد می فشرده . 

- زنم می چرت یه من موقع باشه،تااون خو . 

- کنم می درست خنک شربت یه واست کنی عوض لباستو تا . 

 آرش اتاق به نگاهی.رفت باال ها پله از و بوسید را مادرش

 مجردی ی خانه آرش وقتی از.شد خودش اتاق وارد بعد و انداخت

داشت دلگیری فضای و بود مانده خالی بود،اتاقش گرفته . 

 دراز رنگش سفید تخت روی دربیاورد را لباسش که این بدون

 شماره و برداشت را موبایلش بعد و کرد نگاه سقف به کمی.کشید

گرفت را نقره ی . 

 بله؟-

- من؟ استقبال بیای خر،نباید ی برده شور مرده ی سلیطه  

- تویی؟ آرشید  

- کوچیکتم په،عمه نه په . 

- اومدی؟ کی لعنتی  

- اس هفته یه . 

- اومدی؟ صبح بچه،امروز نزن زر  

 .آره-

- برات زمین بزنیم گوسفند و گاو گفتی خبر،می بی چه . 
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- کردین ام شرمنده حسابی قبل های دفعه که نه . 

- ای؟ بابا،خونه ببند  

- داداش آره . 

- اونجا میام دارم پس . 

- ناجور دلتنگتم که کچل،بیا بیا . 

- ایکبیری شه فدات کچل . 

- قورباغه مالقات برم باید دیگه دوساعت بیا پاشو نده قرض نون . 

- گیره می پاچه نداره،فقط دومی که شده سگی یه . 

- بگیره منو پاچه خورده غلط . 

 

 

 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سوم و بیست پارت   

 

 

- نگفتیاااا نگی بود،باز گفتن ما از . 

- قُلشم مهربونه،ناسالمتی من با قورباغه . 

- گرفت پاچمونو فابریکشیم که ما . 

- برم نازکمون دل عروس قربون بابا جون . 

- عمته نازک دل . 

- کرگدنه پوست مث تو دل آره . 

- ست؟ خونه آرشام  

- خونس مامی فقط نه . 

- االن میام اوکی خب . 

 .بیا،فعال-

انداخت تخت ی گوشه به را گوشی و کرد قطع را تماس . 

 اتاق وارد زد می هم شربت لیوان در را یخ که همانطور مادرش

 .شد
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- مامی؟ داریم چی ناهار  

- بیارن؟ پیتزا بزنم گشنته؟زنگ  

- میاد داره بیارن،نقره هم اضافه یه گرم،بگو دمت آره . 

- کنی می دعوت مهمون که نیومدی هنوز . 

- که،صاحبخونس نیس مهمون نقره . 

-  برخورد باهاش بد خیلی آرش،آرشم مالقات رفته گفت می آرشام

 .کرد

- شده؟ وحشی گفت،چرا خودشم آره  

- سلیطه ی دختره این برسه چه نداره خودشم حوصله . 

کشید سر نفس یک را شربت و داد تکان را سرش آرشیدا . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

بگیرم اندازه را بیمار خون قند تا برداشتم را گلکومتر دستگاه . 

- ندارید مشکل و گرم،طبیعیه میلی چهل و صد . 
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 می.بود ساعت به حواسم زدم می حرف بیمار با که همانطور

 دیروز آرشام دانستم می.بروم آرش اتاق به مالقات زمان خواستم

آید نمی کسی امروز و بود اینجا . 

 مرتب را ام مقنعه و مانتو.آمدم بیرون اتاق از شد تمام که کارم

 در دیگر دختر یک و نقره دیدن با.رفتم 231 اتاق سمت به و کردم

 بود آمده دختر این هم باز.شد وارد شوک بیمارستان،بهم راهروی

آورده خودش با را کسی چه نبود معلوم بار این و ! 

 تیر یک تا بود تیری خواستم،هفت می که چیزی تنها لحظه درآن

بمیرد و کنم حرامش . 

 دوست بقیه به نسبت.دانستم نمی را نفرت همه این دلیل هم خودم

 او از واقعا و داشت فرق نقره نبودم،اما طور این آرش دخترهای

آمد می بدم . 

 از خونسرد خیلی و نیاورم خودم روی به اصال کردم سعی

شوم رد کنارشان . 

 شدت از چشمانم.کردم نگاه اش کناری دخترِ  به چشمی زیر

کردم آهسته را هایم قدم و شد تعجب،گرد . 

 عسلی چشمانش و بود کرده سرش شال ،فقطبود آرش خودِ  انگار

 دلم هم واحد آنِ  در.دوقلویش،باشد آرشیدا،خواهر زدم حدس.بود

شدم شاد هم گرفت . 

 و آرشیدا چون بودم وناراحت  برگشته خواهرش که شدم شاد

بودند دوست هم با نقره . 
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برگشتم پذیرش به . 

 چته؟-

 باهم نقره و آرشیدا دونستی می تو:گفتم و کردم نگاه ترمه به

  دوستن؟

 پشت که مردی به رو و داد تکان نه نشانه به را سرش ترمه
بیمارتون؟ نام:بود،گفت شیشه  

دیدی؟ رو آرشیدا:گفتم مرد به توجه بی  

- 207 چهارم،اتاق طبقه . 

-  آرشیدا چشمای دونم نمی زنن،فقط نمی ،مو الفه آقای فتوکپی

عسلیه واقعا یا لنزه . 

دوستن؟ آرشیدا و نقره:برگشت سمتم به  

- بودن آرش اتاق دیدمشون،دم اوهوم،االن . 

-  دو این ازدواج با مساویست صمیمی خانوادگی دیگه،روابط خب

نوشکفته گل . 

- بابا ببند . 

-  خواهرشم آرشه،با با ساله یک نزدیک گم،دختره می جدی

بگیره؟ رو تو بیاد داری صمیمیه،انتظار  

 وقت هیچ دونی می بگیره،خودتم منو ندارم انتظار:گفتم باحرص

نکردم فکر الف خودموآقای ازدواج به . 
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@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهارم و بیست پارت   

 

 

- چیه؟ دردت االن پس  

-  نقره با دونم خوام،می می آرشو خوشبختیه خدا از همیشه من

شه نمی خوشبخت . 

-  می چی نقره از تو شه؟اصال نمی خوشبخت دونی می کجا از

 دونی؟

 ها دختر شبیه اصال که آدمیه نقره ببین خب:گفتم و کردم فکر کمی

 با فقط ظاهر به.پسرونست اداهاش و رفتار و کنه،تیپ نمی رفتار

 با شب هر که هست زندگیش تو پسر کلی ولی دوسته آرش
 نداره،همه دادن دست از برای چیزی و الته و دهن بد.یکیشونه
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 وجودش تو رحم و باشه داشته خواد می زور و قلدری با چیو

 آرش ی خونه خانمِ  بتونه عمرا بشر نیست،این دختر اصال.نیست

 .بشه

 رو مردم اینقدر:گفت و کرد مرتب را دستش در های برگه ترمه

 نمی کارهاشو این دلیل و نیستی زندگیش توی تو.نکن قضاوت

 کنارش و داره دوست رو دختری همچین آرش شاید.دونی

 .خوشبخته

کرده غلط آرش:گفتم غیظ با . 

-  بده رو منگنه دارن،اون دوست رو همدیگه درست چه غلط چه

من به . 

 داشته دوستش آرش نکنم فکر:گفتم و دادم دستش به را منگنه

 .باشه

داری؟ خبر آرش دل از تو:گفت و شد خیره چشمانم به  

بیاد کن پیج رو سمیعی دکتر ترمه:گفت و آمد ها پرستار از یکی .  

گذاشت پیجر روی را دستش ترمه . 

- پذیرش به سمیعی دکتر . 

 از ولی ندارم خبر دلش از نه:گفتم و چرخاندم را دستم در خودکار

فهمم می کاراش و ها رفتار . 

- داره دوسش که زنه می داد کارهاش اتفاقا . 
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- داشتنه؟ دوست دلیل گل شاخه چارتا و خریدن خرس یه  

- نکرد؟ کارا این از یاسی واسه چرا وگرنه آره  

- نذاشت پست اینستاگرام تو یاسی ولی کرد شاید . 

-  تا آرش،بیست با کشید می سیگار نخ یه آیما،یاسی میزنی حرفا

ذاشت می پست . 

دونم می من نداره دوسش:گفتم کالفه . 

- ندارم حرفی من کنی قانع اینجوری خودتو خوای می باشه . 

گرفتم گاز را لبم و نزدم حرفی . 

-  سعی من سالگی ده همون از.آیما همینی شناسمت می وقتی از

 کرد می سعی کنم،باران نگاه مشکالت به منطقی کردم می
 خواستی نمی و کردی نمی قبول مشکلو کنه،تو حل رو مشکالت

کنی فکر بهش اصال . 

 داشته دوست رو آرش،نقره ترمه؟اگه مشکله این:گفتم بغض با

ست باشه،فاجعه . 

 ضعیف نکن،چقدر گریه عه:گفت و کرد بر و دور به نگاهی ترمه

تو شدی ! 

 راست ترمه.رفتم بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند جایم از

 تا بود کافی.بود مشکم دم اشکم و بودم شده ضعیف گفت،خیلی می
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 می جاری هایم شود،اشک زده حرفی یا بیوفتد کوچک اتفاق یک

رفت می آبرویم و شد . 

کردم نگاه آینه در خودم به و پاشیدم صورتم به آب مشتی . 

-  و شی می بری،داغون پیش خانم،اینجوری آیما شدی ضعیف

 نتونی بساز،تا خودتو باش،پاشو قوی.کنه نمی نگاهتم حتی آرش

شه نمی بهتر باشی،اوضاع نداشته دوست خودتو . 

آیما یوخدی تاین سنین:گفتم و کشیدم عمیقی نفس   

( آیما نظیری بی تو ) 

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 شده ذره یه برات دلم:گفت و کرد نوازش را آرشیدا موهای آرش

 .بود

-  بود سخت چقدر دونی نمی.قورباغه بودم دلتنگت منم هرحال به

 زدم می صدات هرچی ولی بودی اوضاع،خواب اون تو دیدنت

شدی نمی بیدار . 

سالمه و اومده هوش به االن اینه مهم:گفت لبخند با نقره . 
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کرد نگاه اش شده باندپیچی مچ به و کرد اخمی آرش . 

دیگه نکن اخم:گفت و کرد نوازش را آرش لپِ  نقره . 

 می اذیت داداشمو زن چرا:گفت و شد عصبی ظاهر به آرشیدا

 کنی؟ها؟

نفسو؟:گفت تعجب با آرش  

- گم می رو نقره خنگول نه . 

 و دوزی می و بری می خودت واسه:گفت نقره به توجه بی آرش

کنی می منم تن ! 

- میاد باال سگم روی اون وگرنه باش نگو،آدم چرت . 

 می درکش نیست،منم خوب حالش آرشید،االن خیال بی:نقره

نکن کنم،اذیتش . 

- کچل کماالتی و فهم با تو چقدر . 

 .مخلصیم-

زنه می حرف پسرا عین:گفت و رفت ای غره چشم آرش . 

خودمه لوتیه عشقِ :گفت و بوسید را نقره لپِ  آرشیدا . 

 

 

@maryamharandeh 
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Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنجم و بیست پارت   

 

 

بزنم حرف بات خصوصی خوام می آرشیدا:آرش . 

- خودیه نداریم،نقره خصوصی . 

آرشیدا:گفت تحکم با آرش . 

ذارم می تنهاتون اوکی:وگفت داد قورت را لبخندش نقره . 

راهروام تو من:گفت آرشیدا به رو وبعد . 

شد خارج اتاق از نقره و داد تکان را سرش آرشیدا . 

- داداش؟ جونم  

-  ارزش شده،بی پوچ واسم زندگی این.آرشیدا نیست خوب حالم

بدم ادامه خوام شده،نمی . 

کنم تمومش خوام می.برام نمونده امیدی خستم،هیچ . 

کرد لمس را گوشش پشت و کشید آرش گردن به دستی آرشیدا . 
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- رفته؟ یادت رو زدی که تتویی  

 و نقطه یک:داد ادامه و کرد نوازش را آرش گوش پشتِ  تتوی

 ادامه و نشده تموم جمله یعنی نویسندگی ویرگول؛تو باالش

 خودکشی و ناامیدی با وقت خودتی،هیچ زندگی نویسنده تو.داره

 پایینش و نقطه یک.نده زندگیت،پایان ات،یاهمون جمله به

 .ویرگول

 

 هایش چشم به و داد قرار آرش صورت  طرفِ  دو در را دستانش

زد زل . 

-  قوی باید من رفته؟داداش یادت خودته،حرفاتو حرفای

 نیار،قوی منی،کم زندگی ی همه تو.بیاره کم نباید من باشه،آرشِ 

 رو فکرا این.ری می دنیا این از منم با اومدی دنیا به من با.باش

آرش کن بیرون سرت از . 

 

 آرشیدا.گرفت گاز را لبش و زد حلقه اشکی آرش چشماندر

بوسید و بست را آرش چشمان . 

- کنم؟ چیکار احسان شدم،بدون احسان بی آرشیدا  

کند گریه برادرش جلوی خواست نمی.شد تازه آرشیدا دل داغِ  . 

شد وارد پرستاری و شد باز اتاق درِ  لحظه همان . 
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- شده تموم مالقات وقت خانم . 

میرم چشم،االن باشه:گفت و شد جا به جا جایش در آرشیدا . 

گرفت دستش در را آرش دست و برگشت آرش سمت به . 

- من قُلِ  دارم هواتو نخور،مردونه هیچیو غصه هستم من وقتی تا . 

 پس و کرد مرتب را شالش آرشیدا.نگفت چیزی و زد لبخند آرش

گونت چالِ  قربون:گفت آرش ی گونه بوسیدن از . 

 

 هایش اشک به و شد خیره سقف به آرشیدا،آرش رفتنِ  از بعد

شوند جاری تا داد اجازه . 

نبوده مرد حتما کند؟او نمی گریه که مرد گفت کسی چه . 

 می غصه هم مرد.شکند می هم مرد.کند می گریه هم مرد

 گریه مرد که روزی حال به وای اما آورد می کم هم مرد.خورد

بیاورد کم و بخورد غصه بشکند،مرد کند،مرد . 

 مجنون شود،همچون عاشق اگر شود،اما می عاشق دیر مرد

کند می عاشقی . 

 هم خودش روی شود،به ناراحت اگر شود،اما می ناراحت دیر مرد

آورد نمی . 

 تکیه او به ترس بدون و راحت زن یک باشد،تا گاه تکیه باید مرد

باشد داشته امینت احساس کنارش در و کند . 
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اش معشوقه یا باشد باشد،مادرش زن،خواهرش آن ندارد فرقی . 

ببینند را شکستنش بگذارد نباید مرد . 

 محکم و استوار ابد تا کوه یک.ریزد نمی فرو گاه هیچ کوه یک

ماند می .  

رم به  کرد،درمی فکر احسان به که همانطور و شد خیره دستش س 

شد باز . 

کرد بود،نگاه شده وارد که پرستاری به و برگشت . 

 

 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

ششم و بیست پارت  

 

*** 
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 (آیــما)

 

نکن نگاهم اینطور لعنتی . 

ذهنم در آفرین نوش آهنگ بیت این ناخودآگاه  play شد. 

- تو مردونه نگاه میکنه آب وجودمو . 

کردم سرفه آرام و دزدیدم چشمش از را نگاهم . 

- رفتی؟ یهویی چرا دیشب  

- زدم می سر دیگه مریض یه به باید خب . 

 بودم مشغول که همانطور و برداشتم سینی توی از را سرنگ
رمم تو یومد می اون کو؟همیشه پسره اون: گفت  زد می آمپول س 

داد می قرصامو و . 

- میام من بعد به این از . 

- دیدیم کلفت سیبیل پرستارای ازبس شدیم خداروشکر،خسته . 

گرفت ام خنده . 

- چیه؟ اسمت تو  

 می آب لیوانش در که همانطور و دادم دستش به را قرصش

آیما:گفتم ریختم . 

DONYAIEMAMNOE



- آیما؟ یا آلما  

 .آیما-

- چیه؟ نه،معنیش آیما ولی بودم شنیده آلما  

- من ماهِ  تُرکیه،یعنی اسم یه . 

- قشنگ من،چه ماهِ  . 

کنم تزریق سرمش به را دارو تا برداشتم را سررنگ و زدم لبخند . 

- چی؟ یعنی آلما  

- سیب معنی ترکیه،به اونم . 

- داری؟ برادر یا خواهر  

- بچم نه،تک . 

-  اسم نداره عیب آلما،حاال ذاشتی می اسمشو داشتی شد،اگه حیف

آلما بذار بچتو . 

گرفت دلم و شد خشک لبم روی لبخند . 

داری؟ درد: گفتم و کردم اشاره دستش به  

- خورده؟ بخیه تا چند دونی یکم،می  

دونم نمی:گفتم و انداختم پایین را سرم . 

-  شیشه و خورد می ضربه دستم دست،اون این جای به اگه

بودم احسان پیشِ  االن زد،منم می شاهرگمو . 
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گرفتم گاز را لبم . 

-  ناتمومت کارای و بمونی زنده باید بمونی،پس زنده خواست خدا

کنی تموم رو . 

- ندارم ناتمومی کارِ  هیچ من . 

نباش امید نا اینقدر:گفتم مظلومیت با . 

 می خوابت االن زدم مسکن بهت:گفتم و کردم ساعت به نگاهی

بخواب فقط نکن فکر هیچی بره،به . 

 اسمم الف آقای.آمدم بیرون اتاق از و برداشتم را داروهایش سینی

 و زدم لبخندی.است قشنگ اسمم بود گفته و بود پرسیده را

 اتفاق این خاطر به امروز بود بهتر.کردم فراموش را ظهر اتفاقات

کنم دعوت ای هندوانه پاستیل یک به را خوب،خودم . 

 تا رفتم رست به خستگی احساس بدون و بود شده تمام شیفتم

کنم عوض را لباسم . 

 

**** 

 

( شخص سـوم ) 
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 کارخونه این:گفت شریکش به رو و داد تکان را شطرنج ی مهره

 دوا رو دردی آرشام سهم شدس،خریدن ورشکست حال هر به

بره بدیم رو کارخونه کل کنه،باید نمی . 

زد را او فیل ی مهره و زد لبخندی روبرویش مرد . 

 داریوش دارم زیاد برنامه کارخونه واسه من:گفت دلش در

 اونی.کنم نمی ولش برسه،راحت اینجا به تا خوردم دل خونِ .خان

پسرتی و بره،تو باید که . 

آمد میزشان سر به شربت سینی با آرشیدا لحظه همان . 

دختر شدیا بزرگ:گفت و زد لبخندی مرد . 

عموجون شدیا پیر شمام:گفت و زد لبخند آرشیدا . 

 قد کامبیز،زبونش نزن حرف بااین:گفت و زد ای قهقهه پدرش

کرجه تهران اتوبان . 

 شما به:گفت و انداخت گوشش پشت به را موهایش ناز با آرشیدا

جون ددی رفتم . 

گرم دمت:گفت و خندید بلند کامبیز بار این . 

 حسابی فکرتون:گفت و کرد شطرنج صفحه به نگاهی آرشیدا

شدی مات و کیش ها،عموجان مشغوله . 

کریمی ها،باختی آره عه:گفت و کرد ها مهره به نگاهی داریوش . 

 

DONYAIEMAMNOE



 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفتم و بیست پارت   

 

 و کرد باز را کمدش در.برگشت اتاقش به و زد پوزخندی آرشیدا

کشید بیرون را اش مشکی شلوار و مانتو . 

 ی گشت،شماره می شال هایش،دنبال لباس کشوی در که همانطور

گرفت را نفس . 

- آرشیدا؟ جانم  

- آمادما کجایین؟من . 

- میایم و اومد حموم بگیره،از دوش رفته آمادم،آرشام منم بخدا . 

-  خو!حموم رفته شما خونه کاریه چه دیگه داشتیم حموم اینجا

ره می سر حوصلم من دربیاد زود بگو بش باشه . 

- خانم خوشگل چشم . 
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 .فعال-

گذاشت اتو میز روی را  شال و کرد قطع را تماس . 

را آهنگی و زد برق به را اتو  play میز روی را موبایلش.کرد 

شد شالش زدن اتو مشغول و گذاشت .  

- قلب سمت میره و میاد داره تیر یه انگار  

حلقت دمِ  گیره پایین نمیره چیزی یه انگار  

حرفت به میرسن همه بزنی داد کردی فکر  

خط آخره اینه همیشه حیف  

معرفت با همینه و بوده همین همش اوضاع  

رو ها فردا ببینی رسیدی و شدی نور و رفتی تو  

مرگ لب تا میره منم ی خسته دل این  

 

کرد نمی رهایش ای لحظه احسان فکرِ  . 

 

- ببند چشماتو بارتو زود بستی  

تو مال خوب خواب هرچی  

تو جایِ  نور به میزنم ُزل آرومم منم  

حالتو دور از میپرسم  
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خورد سر اش گونه روی و شد جاری اشکش . 

 

-   ، فردا تا بتابه خورشید اگه

جا هر ای زنده هنوز من برای  

تنها بمونی نمیذارم ... 

 

 دو میان را صورتش.نشست تخت روی و کشید برق از را اتو

داد باریدن اجازه هایش اشک به و کرد پنهان دستش . 

 

دیگه، بار یک اگه ، اگ:گفت هایش هق هق الی به ال  

دیگه،ببینمت، بار یک فقط  

 زود دلتنگتم،اح،احسان دارم،چقدر دوستت چق،چقدر گممی بهت
رفتن، واسه بود  

معرفتی بی خی،خیلی . 

 

 پشت با را هایش اشک.پرید جایش از اس ام اس زنگ صدای با

کرد نگاه موبایلش به و کرد پاک دستش . 
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( در دم رسیم،بیا می دیگه دقیقه پنج ) 

 را صورتش.رفت اتاقش بهداشتی سرویس به و شد بلند جا از

 را چشمانش پفِ  آرایش با کرد سعی.آمد بیرون بعد و شست

 .بپوشاند

کرد سرش را رنگش قرمز شال و پوشید را لباسش . 

 دوشش روی را آن و انداخت کیفش توی را موبایلش و خانه کلید

کرد مرتب . 

رفت بیرون اتاق از و نمود خاموش را اتاق برق . 

 مامی؟-

 جانم؟-

- باشی درجریان بیرون،گفتم میریم داریم نفس و آرشام منو . 

- بگذره عزیزدلم،خوش باشه . 

رفت پایین ها پله از و فرستاد هوا در بوسی . 

- بردیم می فیض حضورت از عموجان؟داشتیم سالمتی به کجا . 

- بیرون رم می اینا داداشم با . 

بیمارستانه گوشه که داداشت:وگفت زد پوزخندی کامبیز . 

آرشامه منظورش:گفت و کرد اخمی داریوش . 

دخترم همراهت به خدا:گفت آرشیدا به رو بعد و . 
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شد خارج خانه از و کرد فوت را نفسش آرشیدا . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشتم و بیست پارت   

 

 

کشید آه بعد و انداخت حیاط های درخت به نگاهی . 

-  هارو آلبالو یواشکی کی با رسید،امسال ها آلبالو و نیستی

بخوریم؟ و روشون بزنیم نَُشسته،نمک و بچینیم  

 و آرشام جلوی و کند دور خودش از را منفی افکار کرد سعی

باشد شاد نفس . 

 زد نمایی دندان لبخند آرشام ماشینِ  دیدن با و کرد باز را خانه درِ 

رفت طرفش به و . 
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- اکسیژن داداشه،سالم خان سالم . 

داد دست آرشیدا با و عقب سمت به برگشت نفس . 

- بیرون بیای باما دادی افتخار عجب ولوله،چه سالم . 

 هیچکس امشب:بوسید،گفت می را نفس که همانطور آرشیدا

کنم تحمل بازیتونو بیام،نامزد نبود،گفتم . 

 بی خیلی داداشت ندیدی،بخدا بازی نامزد آرشیدا:گفت دلخور نفس

 .رگه

کنی؟ نمی ماچم یه رو آرشام؟بچه آره:گفت و خندید بلند آرشیدا  

 را چشمی کرد،پشت می روشن را ماشین که همانطور آرشام
دیگه؟ رگم بی داشتیم؟من خانم:گفت و کرد نازک  

بوسید را آرشام لپ و خندید نفس . 

- آقاست خیلیم شوهرم نه . 

- گشنمه خیلی من که توپ رستوران یه شد،بریم شروع حاال او . 

 نیومدی،گشنمه هنوز:گفت و گذاشت گاز پدال روی را پایش آرشام

انداختی راه گشنمه . 

- گشنمه خب . 

 رفته ها بچه با دفعه اون که رستورانی اون بریم آرشام:نفس

نداشت حرف هاش ترکی بودیم،کباب . 

- خانمم باشه . 
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کابل و رساند جلو به صندلی دو میان از را خودش آرشیدا AUX 

کرد وصل آن به را خودش موبایل و گرفت را . 

 آرشام.شد رقصیدن مشغول آرشیدا و شد پخش شادی آهنگ

کرد همراهی آرشیدا با و خندید هم نفس و داد تکان را سرش . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

 باز را پنجره.گذاشتمشان باز و کردم خشک سشوار با را موهایم

پیچید می موهایم الی به ال خنکی باد و بودم کرده . 

بود گرمم هم باز اما بودم پوشیده را ام صورتی تاپ . 

گذاشتم آهنگ و کردم روشن را کامپیوترم . 

دادم تکان را بدنم آهنگ با همراه و ایستادم اتاقم آینه جلوی . 

 ای حرفه رقاص یک و رفتم می رقص کالس به دانشجویی دوران

  .بودم

 را ام انرژی و شدم هنرنمایی مشغول آینه جلوی ها مدت از بعد

کردم تخیله . 
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 را شادی دست بگذار،تنها در پشتِ  را ات بیهوده افکار گاهی

کن خلوت او با را ساعتی و بگیر . 

باش برقص،بخند،شاد . 

 نمی جنجال همه این در ای بنگری،فایده که نهایی سرانجام به

 .بینی

 را خودت هنوز دنیا،تو های درد تمامِ  بیخیال.بگذار،بگذرد

بزن رنگ ات خاکستری دنیای به و داری،بخند . 

 شادی برای.نیست خودت از تر دنیا،باارزش این در چیز هیچ

شوی غمگین ای لحظه نگذار و کن تالش بودن . 

 زل سقف به و کشیدم دراز تخت روی.شد می پخش همچنان آهنگ

  .زدم

- الف آقای اوالمام منده اولماسان سن . 

( نیستم هم نباشی،من تو ) 

 شوی که نشدی،عاشق عاشق که زیباست چیز همه وقتی تا

 دارد،غم هایش خنده به بستگی ات شادی. شود می عوض دنیایت

 هایش نفس به بستگی ات زندگی و هایش اشک به بستگی هایت

 .دارد

 پخش ام همیشگی بودم،آهنگ شده غرق افکارم در که همانطور

 .شد
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@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نهم و بیست پارت   

 

- نمیدونی روزا این تو  

میرم کجا تو عشقِ  با  

بستم تو به دل آسون چه  

میگیرم سخت که منی  

 

کردم همراهی آهنگ با آینه جلو و شدم بلند جایم از . 

 

میدی دست همه با میخندی همه به  

میدی پس دستمو میگیرم دستتو  

ت اما ت اما…دارم دوس  دارم دوس   
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بود درآورده رقص به راموهایم تار به تار باد و رقصیدم می . 

 

میشم مردم حرف میگی بد من پشت  

میشم دوم عشق میگیری دستشو  

ت اما ت اما…دارم دوس  دارم دوس   

 

دارم دوستت دوتامون هر جای.بستم را چشمانم و زدم لبخند . 

 در گل بوی.کشیدم دراز تخت روی و کردم خاموش را کامپیوتر

خوابیدم و بستم را چشمانم.بود خوب حالم و بود پیچیده مشامم . 

... 

 می تر نزدیک و نزدیک گرگ ی زوزه بود،صدای آشوب دلم
 خار از پر پایَم جلوی اما شوم دور آنجا از و بدوم خواستم می.شد

بود تیغ و . 

 راه ها خار روی برهنه پای با توانستم نمی و بودم نپوشیده کفش

 .بروم

نبود نجاتی راه هیچ.کردم نگاه اطرافم به کالفه و عاجز . 
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 انگار.بود شده آمیخته درهم گرگ ی زوزه با نوزاد ی گریه صدای

 را اش زندگی ی گریه آخرین کودک و دریده را کودکی گرگ که

کند می . 

 نمی اما است کابوس دانستم می.بود بریده راامانم دلشوره و ترس

شوم بیدار توانستم . 

 تر نزدیک و نزدیک صدا.شد نمی جاری اشکی اما داشتم بغض

 دردی.گذاشتم تیغ روی را راستم پای و زدم دریا به را دلم.شد می

گرفت فرا را وجودم تمام . 

 خارج ام حنجره از صدایی اما کشیدم جیغ وجودم تمام با
 نگاه و برگشتن جرات اما شنیدم می را گرگ پای صدای.نشد

نذاشتم را عقب به کردن . 

 که کشیدم جیغی چنان بار این و گذاشتم ها خار روی را چپم پای

پریدم خواب از . 

بود شده خیس عرق از تنم تمام و زدم می نفس نفس . 

بود شده تاریک هوا و باز هنوز پنجره.کردم نگاه اطرافم به . 

 پدر.بودم تنها همیشه.شدم خارج اتاقم از و شدم بلند تخت روی از

بودند سر کار را روز تمام مادرم و . 

 الف آقای عاشق و نداشتم کردن فکر نبودم،فرصت تنها اگر شاید

 او به هم ام زندگی های روز ترین شلوغ در من گرچه.شدم نمی

کردم می فکر . 
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*** 

 

( شـخص سـوم  ) 

 

نـه:گفت قاطعانه مادر ! 

خب؟ چرا:گفت و ورچید را لبش آرشیدا  

- گیریم نمی عروسی نشه مرخص بیمارستان از آرشم تا . 

 باید ماه یک نیست،شاید خوب آرش شرایط من مادر:آرشام

 موافق عقدمون مدت شدن طوالنی با نفس بمونه،خانواده بستری

 .نیستن

- باشه؟ عروسیت تو داداشت خواد نمی دلت تو  

-  دیگه ماه یک از کمتر.ببین شرایطو خواد،ولی می دلم بخدا

گرفت مراسم شه نمی دوماه تا و محرمه . 

- روش هم دیگه ماه بودین،سه عقد ماه پنج که شما خب . 

 ماه شیش از بیشتر دختر ندارن رسم اینا نفس خانواده:آرشیدا

زندگیش سرخونه بره ماه شیش سر باشه،باید عقد . 

 شد،دیگه مرخص کنم،اگه می صحبت آرش دکتر با فردا من:آرشام

نداری؟ ای بهونه  
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-  می حل چی همه شه مرخص آرشه،اون فقط من مشکل واال نه

 .شه

 برو دیگه،فردا حله خب:وگفت کوبید بهم را هایش دست آرشیدا

 .بیمارستان

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

ام سی پارت   

 

 

بیاد؟ که بخواد آرش کنی می فکر:آرشام  

نیاد؟ چـرا:آرشیدا  

نمیاد بشه هم مرخص احسانه،اگه عزادارِ  اون:آرشام . 
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بمیرم الهی:گفت و شد غمگین آرشیدا . 

 حرف هم آرش خودِ  با فردا من.خدانکنه:گفت و کرد اخمی آرشام

زنم می . 

 نمی شه،دیگه بیاد،مرخص هم عروسی نخواست اگه حتی: مادر

ببینم بیمارستان تخت رو بچمو خوام . 

زنم می حرف دکترش با فردا من:گفت و شد بلند جایش از آرشام . 

 نبود راضی دلش هم خودش.رفت اتاقش به بود شده پکر که آشیدا

نرود که نداشت ای کننده قانع دلیل کند،اما شرکت عروسی در . 

گرفت را نقره ی شماره و کرد ساعت به نگاهی . 

- دل؟ جون  

- کچل؟ یای می کی  

- مگه؟ شدی آماده  

- بکش چشمم کن،خط درست موهامو بیا نه،تو . 

- میام دیگه ساعت نیم خواهر،تا باشه . 

- بینمت می . 

 پیراهن.رفت لباسش کمد سراغ به و کرد پرت تخت روی را گوشی

 مبل روی و درآورد را دارش پاشنه های کفش و مشکی ماکسی

گذاشت اتاقش . 
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 خودش به آینه جلوی و کشید  اش مشکی بلند موهای به دستی

کنم می بلوند آرشام عروسی واسه:گفت . 

گذاشت میز روی و درآورد کشو از را آرایشش لوازم کیف . 

 را پودرش کرم.کند غلیظ آرایش خواست می ها مدت از بعد

آمد زدن در صدای موقع برداشت،همان . 

 آرشیدا؟-

- آرشام؟ جانم  

- تو؟ بیام  

- بیا آره . 

 فازِ  جدیدا:وگفت انداخت مبل به نگاهی.شد وارد آرشام و باز در

برداشتیا مشکی . 

یاد می بهم کنم می حس آره:گفت و گرفت گاز را لبش آرشیدا . 

- یاد می بیشتر که قرمز . 

- گیرم می قرمز لباس تو عروسی واسه خب . 

- دوستی؟ آرشم دخترای دوست با تو  

- شناسمشون نمی نه،اصال . 

- بود،کیه؟ اینجا دیروزم و زده موهاشو که دختره این پس  

- کنه می فرق همه با بحثش نقره؟اون آهان . 

DONYAIEMAMNOE



- فرقی؟ چه  

- هست آرشم مرامیه،فابریک با دختر . 

- باشه آدمیزاد یاد نمی قیافش و تیپ به . 

- کرد قضاوت شه دیگه،نمی جوره یه هرکسی حال هر نگو،به عه . 

- میری؟ بااون امشبم  

- بیاد منتظرم اوهوم . 

- بگذره اوکی،خوش . 

- باهات؟ بیام منم  

 کجا؟-

- دا،بیمارستانفر . 

- ریم می باهم بودی بیدار اگه صبح باشه . 

 با همزمان.شد خارج اتاق از آرشام و داد تکان را سرش آرشیدا

 روی از را خودش آرشیدا.آمد آیفون زنگ آرشام،صدای خروج

ست نقره کن باز درو مامان:گفت و کرد آویزان ها نرده . 

 وارد نقره بعد لحظاتی.زد برق به را سشوار و برگشت اتاق به

شد اتاقش . 

- جونم نقی سالم . 

- شه فدات نقی آخ . 
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خندیدند و گرفتند آغوش در را همدیگر . 

- شد دیر کن درست موهامو باش زود خوبه خوبه . 

 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یکم و سی پارت  

 

 

 

- اومدیا بدنیا ماهه بابا،هفت باشه . 

- کچل کن نگاه ساعتو . 

شد آرشیدا موهای کردن درست مشغول و گرفت را سشوار نقره . 
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- شده اخالق خوش چه آرشام . 

 چطور؟-

- کرد پرسی احوال گرم دید منو راهرو حیاط تو . 

- نزدیکه،خوشحاله عروسیش داداشم . 

- ها شده عاشق بدجور . 

- بگردم دورش اوهوم . 

- شه عاشقمون آرش نداریم شانسا این از ما . 

- داره دوستت مطمئنم گه،ولی نمی دلشو تخسه،حرف آرش . 

 مالید لبش به را رنگش قرمز لب رژ آرشیدا شد تمام که کارشان

کشید باریکی چشم خط برایش نقره و . 

-WoOoOow بپوشی؟ خوای می اینو  

- خوشگله؟ اوهوم  

- مشکی؟ چرا ولی آره  

- دارم قشنگه،دوسش . 

 عوض را لباسش نقره چشم جلو و قاپید نقره دست از را پیراهن

 .کرد

- آرشید گرفتمت می بودم پسر . 

- نداری پسرا از کم االنم . 
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- خواهرمی جای تو هرحال خودت،به قول به . 

 را کیفش و پوشید پیراهن روی را نازکش مانتوی آرشیدا

 .برداشت

- بریم بزن . 

 اتاق از آرشیدا همراه به بعد و کرد نگاهی آینه در را خودش نقره

شد خارج . 

- کو؟ مامانت  

- خرید برن آرشام با بود قرار . 

 بلند شاسی ماشین سوار.بست را در و داد تکان را سرش نقره

بود کرده پر را ماشین آرشیدا،فضای عطر بوی.شدند آرشیدا . 

بلعید را خوب بوی وجود تمام با کشیدو عمیقی نفس نقره . 

را شادی خارجی آهنگ آرشیدا  play افتاد راه به و کرد . 

- کنی؟ می هنرنمایی امشب  

-  نکردم،منتظرم تخلیه رو انرژیمو وقته کردی؟خیلی فکر چی پس

بگیرم قرار َجو ش تو فقط . 

- شود چه اوف . 

کرد بلند را آهنگ صدای نقره و خندیدند بلند . 

 و شد پیاده آرشیدا.رسیدند بود پارتی مکانِ  که بزرگی باغ به

کند پارک تا سپرد راننده دست به را ماشین . 
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چرخید آنها سمت به ها نگاه نقره،تمام و آرشیدا ورود با . 

نهایتن بی خاطرخواهاش که دختره همون:گفت آرام نقره . 

- خونه می درس خارج و عالیه جوره همه که همونی . 

- تهرانی آرش دوقلوی خواهر . 

- ده نمی پا جوره هیچ و نبوده کس هیچ با تاحاال که دختری . 

شود می وارد:گفتند باهم همزمان . 

 خدمتکار دست به را شالشان و مانتو و خندیدند زیرکی زیر

  .سپردند

 بار سمت به نقره.گفت آمد خوش بهشان و آمد مهمانی صاحب

 می وسط که افرادی به و نشست صندلی روی هم آرشیدا.رفت

شد خیره رقصیدند . 

 به کرد،اما می حس خودش روی را ها خیلی ی خیره های نگاه

 ها،حرفایی نگاه این به بود کرده عادت.آورد نمی هم خودش روی

 یک حتی خواستند می که کسانی خوردن حسرت و زدند می که

شوند صحبت هم بااو ساعت . 

 

 

 

@maryamharandeh 
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Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دوم و سی پارت   

 

 

برگشت دست به نقره،پیک . 

- خوری؟ نمی هم امشب  

- خورم نمی که،کال نداره شب فردا و امشب . 

-  رو چیزا این نه شی می دوست باکسی نه.ست گنده دلت واقعا تو

اصال؟ یای می چی خوری،واسه می  

 تخلیه واسه:گفت و دوخت رقص پیست به را نگاهش آرشیدا

 .انرژی

 گلد سوپر تکیال المصب:گفت و نوشید را پیک نفس یک نقره

خوری نمی برفنا عمرت نصف.بود . 

 جی دی سمت به و شد بلند جایش از و داد تکان را سرش آرشیدا

 .رفت
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کردند خالی را پیست آرشیدا دیدن با رقصنده جمعیت . 

بود گفته آرشیدا که را آهنگی جی دی  play کرد. 

 

- بگه بگه میخواد چی هر کی بزارهر  

فقط دنیا بیخیال  shake it shake it 

فیکه اداشون که اونا به  Middle fingers up 

 

 

کوکه هنی پلن هم با باال بریم  

باال میبریم رو پیکا   

 

حاال حالیم و عشق تو ما  

کش بسته میکنیم دود  

تهش به نمیرسیمم  

 

 

بود شده میخکوب او روی ها نگاه همه و رقصید می آرشیدا . 
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- خوبم باالم   

نم رو چشا   

تابستونه ظهر تنم چون  

منو میخوان   

محرومن ولی  

 

زومه من رو چشا  

الماسم مثل میزنم برق  

واسم بزن دست دیدی منو  

 

 

( ام شری_زومه من رو چشما ) 

 

 

 آرشیدا.رفت باال دست و سوت آرشیدا،صدای رقصِ  شدن تمام با

بست نقش لبش روی مندی رضایت لبخند . 

نداره فایده بار یه:وگفت زد چشمکی جی دی . 
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 به شروع مهمانان تشویق با و گفت را دیگری آهنگ نام آرشیدا

کرد رقص . 

 جوانا آرشیدا،ماری چشم از دور و رفت ساقی سمت به نقره
 خبر او اعتیاد از کس هیچ.شد کردنش رول مشغول و برداشت

 به حتما دانست می چون شود باخبر آرشیدا خواست نداشت،نمی

رساند می آرش گوش . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

 گوش هایش حرف به تعجب با و دوختم چشم جاللی خانم دهان به

 .دادم

-  و وقت تمام پرستار باید شه،ولی مرخص دارن اصرار

رمش و بده سروقت هاشو دارو که براش بگیرن خصوصی  رو س 
 جایگزین نیرو گفت کنه،دکتر تزریق موقع به هاشو آمپول و بزنه

 ی خونه بره جا همین پرستارای از بیمارستان،یکی واسه داریم

بهتره کنه پرستاری ازش و پسره .  

 خوبی پول.باشه داشته شرایطشو و بتونه که ان کسی دنبال حاال

بابتش دن می هم . 
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@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سوم و سی پارت   

 

 

 

شده؟ داوطلب کسی االن تا:گفتم و دادم قورت را دهنم آب  

نه:کرد،گفت می تایپ کامپیوتر در که طور همان جاللی خانم . 

- پرستاره؟ واسه کردن تعیین جنسیت  
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- داریم نیرو آقا واسه هم خانم واسه نداره،هم فرقی . 

 محکم ام سینه به قلبم.برگرداندم را رویم و دادم تکان را سرم

 و بودم دل دو.شد می استرس باعث هم فکرش.کوبید می مشت

 انجام را ام زندگی ریسک ترین بزرگ خواستم می بار اولین برای
 و داشت ارزش برایم دنیا ی اندازه هم بودن او با ثانیه یک.بدهم

 تمام تردید و بودم دودل.باشم کنارش تا بدهم جان بودم حاضر

 بلند جایم از و کردم ساعت به نگاهی.بود گرفته فرا را وجودم

 .شدم

- جاللی؟ خانم  

 جانم؟-

- رفت؟ هاشمی دکـتر  

- اتاقشه نه،تو . 

- ممنون باشه . 

 به.داد می لو را خرابم حالِ  و لرزید می دستم.کشیدم عمیقی نفس

رفتم بهداشتی سرویس . 

 گرفته را چشمانم طوسی ی قرینه دور تا دور قرمزی های رگه

نداشتم رخسار به رنگ و بود . 

-  کنارش که شانسته تنها وقت،این هیچ یا االن آیما،یا باش قوی

 .باشی
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آمدم بیرون و پاشیدم صورتم به آب مشتی . 

- آیما؟ خوبی  

آوردم باال را ترمه،سرم کفش دیدن با . 

 .نه-

کرد نگاهم تعجب با . 

 چته؟-

- دونی؟ می آرشو پرستار ی قضیه  

 نه،چیه؟-

- گم می بهت میام . 

شنیدم می را صدایش اما افتادم راه به . 

- ببینم آیما؟وایسا ری می کجا . 

ماندم منتظر و زدم در.رفتم دکتر اتاق طرف به و نکردم توجهی . 

 .بفرمایید-

کردم سالم و شدم اتاق وارد . 

- بشینید نیازی،بفرمایید خانم به به . 

کردم بازی هایم انگشت با و نشستم مبل روی . 

- راهه؟ به رو چی خوبین؟همه  
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- اوکیه چی خوبم،همه روشکر خدا . 

-  پرستارهای بهترین و ترین دلسوز از گفت شه می جرات به

قوت بیمارستانید،خدا . 

- دارید،وظیفمه لطف ممنونم . 

- نیازی؟ خانم شده چیزی  

تهرانی خودتونه،آقای مریض مورد در:گفتم و کردم من من کمی . 

- بود؟ کما توی که همونی  

 .بله-

- شده؟ خب،چی  

- خواد می خصوصی پرستار شنیدم . 

-  یک به داره دارن،نیاز ترخیصش به اصرار خانوادش بله

وقت تمام پرستار . 

- چیه؟ شرایطش خب  

-  های پرستار از یکی دم می ترجیح نداره،فقط خاصی شرایط

زیادیه مبلغ کنن پرداخت قراره که پولی بفرستم،چون نیازمندو . 

- برم؟ پرستار عنوان به من هست امکانش دکتر  

کرد نگاهم تعجب با . 

- چی؟ برای  
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 نیاز پرستار به پرستارم،اونم من خب:گفتم و گرفتم گاز را لبم

 .داره

-  هم مالیت دختری،وضعیت تو که اینه منظورم یعنی نه

بری؟ خوای می چی خوبه،واسه  

- گیرم نمی رو پول اون از قرون یک من . 

 راحت من با:وگفت کرد نزدیک من سمت به کمی را خودش

رفتن؟ برای مشتاقی که هست تهرانی آقای و تو بین باش،چیزی  

- هیچی نه . 

- زدی می سر بهش بوده کما تو وقتی شنیدم . 

 ایشون:گفتم و کردم مشت را دستم!لق دهن های پرستار از امان

منه نزدیک آشناهای از یکی . 

میای؟ بر پسش از مطمئنی:گفت و داد تکان سری  

- مطمئنم بله . 

-  اعالم شما که میگم و کنم می صحبت خانوادش با خب،من خیلی

کردی آمادگی . 

- هست چیزی یه فقط . 

 چی؟-
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-  و کردید انتخاب منو خودتون خواستم،بگین اینو خودم من نگید

 کسی به بدین خودتون انتخاب به رو بدن من به قراره که مبلغی

داره نیاز که . 

 موردی باشه:گفت و داد تکان را سرش.بود متعجب همچنان

 .نداره

 

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهارم و سی پارت   
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برم؟ باید ک ی:گفتم و شدم بلند جایم از  

-  شرایطو بازم و کن صحبت خانوادت با تو.دم می خبر بهت

 تو جای به رو دیگه یکی تونم می شدی منصرف ببین،هروقت

 .بفرستم

- اجازه باشه،با . 

 در دم عصبی و آلود اخم ای قیافه با ترمه.آمدم بیرون اتاق از

بود ایستاده . 

- تو؟ چته هست معلوم  

- بیاری؟ قند آب یه واسم شه می  

 پایم جلوی نگرانی با ترمه.نشستم راهرو صندلی روی حال بی

 .نشست

- آیما؟ خوبی  

- افتاده فشارم نه . 

 دیوار به را سرم و بستم را چشمانم.شد بلند جایش از سرعت با

 آقای و من.بود گرفته فرا را وجودم تمام هیجان و ترس.دادم تکیه

باشم کنارش بتوانم که بود راهی تنها نداشتیم،این ای آینده الف . 

 سر نفس یک.برگشت قند آب لیوانِ  با ترمه دقیقه چند از بعد

شدم بهتر حالم کمی و کشیدم . 

 خوبی؟-
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دادم تکان را سرم . 

- شده؟ چی بگو خب  

- بشم پرستارش خوام می . 

- کی؟ پرستار  

- الف آقای . 

کرد نگاهم تعجب با . 

- بخش؟ اون بری خوای می  

- خونشون نه . 

 چی؟-

-  می خصوصی کنن،پرستار مرخص آرشو خوان می ببین

برم شدم داوطلب من.خوان . 

- گی می دروغ ! 

- ام جدی نه . 

- چی؟ خانوادت  

- بفهمن نیست قرار . 

- شدی؟ احمق  

- کنم ریسک خوام بفهمه،می باران و تو جز کسی خوام نمی . 

- آیما دی می فنا به خودتو نیست،داری ریسک این . 
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- دارم دوسش . 

- دادی دست از عقلتو.بخدا کرده کور چشمتو عشق . 

-  بهترین که کن دعا ترمه،برام نیست سرزنش و نصیحت وقت

براش،همین باشم . 

- باشی گرفته رو تصمیمی همچین شه نمی باورم اصال من . 

 تا دادم تکیه دیوار به را رفت،دستم می گیج سرم.شدم بلند جایم از

 دخترانه رویای از پر.کودکانه شوقِ  از بودم،پر ذوق از پر.نیوفتم

 هم های رمان مثلِ ( صورتی افکار)بودم گذاشته را نامشان که

 ساعت و شوم می کرد،پرستارش خواهم زندگی ای،کنارش خانه
 خودش ی خانه اگر.شوم خیره اش بسته چشمان به توانم می ها

 اش پدری خانه اگر و کنم می درست غذا برایش باشد،خودم
 می کار به دست او،خودم غذای کنترل بهانه باشد،به

 کمی و زدم لبخند.بود راه در شیرینی و هیجان از پر روزهای.شوم

 وجدان بودم،عذاب نگفته که دروغی برای فقط.شدم دلگرم

 نبود قرار ولی بگویم دروغ مادرم و پدر به توانستم نمی.گرفتم

 بیمارستان شیفتم،از اتمام از زودتر کمی.بفهمند هم را حقیقت

 خانه وقتی تا کردم تند پا خانه طرف به و آمدم بیرون

بگذارم میان در آنها با را هستند،قضیه . 
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**** 

 

( شخص سـوم ) 

 

 متوسط،چشمانی قدی با دختری.شد خیره برویش رو دختر به

 نبودند بلد چیزی پوزخند جز که هایی خمار،لب و کشیده و مشکی
 شده ریخته اش پیشانی روی چتری صورت به که موهایی و

 کرد می داد بی وجودش در نفس به کمش،اعتماد سن وجود با.بود

 آرش اما نداشت کم چیزی.داد می خودخواهی بوی هایش حرف و

بدارد دوستش توانست نمی . 

- ببینمت اومدم و پیچوندم کالسمو امروز . 

- اومدی؟ مدرسه از  

- بود غروب بده،کاش خیلی مالقات اوهوم،ساعت . 

- اومدی که مرسی . 

 همچین آرش زبان از نداشت توقع.شد لبخند به تبدیل دختر پوزخند

بشنود را چیزی . 

- شد؟ کمتر بهتره؟دردت حالت.آرشی کنم می خواهش  

 .خوبم-

- شی؟ می مرخص کی  
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- فردا امروز همین . 

- خونتون بیام تونم می دیگه پس . 

- بگیرن پرستار واسم قراره.باشیم راحت بتونیم دیگه نکنم فکر . 

-  مثل دماغشم و زده آبله صورتش که زشت چاق پیر زن یه البد

اسفنجیه باب کارتونِ  اختاپوس . 

- هست؟ شکلی چه  

 از بعد و درآورد را اش،موبایلش مشکی مانتوی جیب از دختر

 عکس دیدن با آرش.گرفت آرش مقابل را جستجو،عکسی کمی

ندازه می دیگه یکی یادِ  منو دماغش:گفت و خندید کوتاه . 

 کی؟-

 را بحث سریع بیاورد،بنابراین را نقره اسم او جلوی توانست نمی

پرسید شرایطش و اوضاع از و کرد عوض . 

-  قبول شم،دانشگاه می راحت بدم خوبه،کنکورمو چی همه

محض نداره،آزادی کاری باهام دیگه،کسی شهر یه رم بشم،می ! 

- اینا؟ و پسر دوست  

- نیستم اهلش دونی می که تو . 

 به کرد می التماس من ی عمه!عمت جانِ  آره:گفت خودش با آرش

 دخترم دوست عنوان به و بشیم هم معمولی،عاشق دوست جای

کنم معرفیش . 
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- چی؟ آره،پس آهان  

- رم می عالیقم دنبال . 

 عالیقت؟-

-  یه گیرن،برم چقدر مامانم باباو دونی می دیگه،خودت خوانندگی

شم می راحت دیگه شهر . 

- همین؟ فقط  

- کشم می ماری و سیگار تر راحت . 

 می فکر نقره چرا:گفت خودش با.رفت فرو فکر به دوباره آرش

 خودش یا کرده فرض احمق کشه؟منو می ماری فهمم نمی من کنه
 احمقه؟

-  اومدی،مرخص هوش به که برم،خوشحالم باید من دیگه خب

بده خبر شدی . 

 .باشه،خداحافظ-

 تو که هم دختر.ندهد ادامه زدن حرف به دختر تا کشید دراز سریع

رفت بیرون اتاق از آویزان لوچه و لب با بود خورده ذوقش . 

 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و سی پارت   

 

 

 

شد اتاق وارد نقره لحظه همان . 

- نبود؟ رها این  

برگشت نقره سمت به و گفت پوفی کالفه آرش . 

- تو؟ یاد می االغی هر نداره دروپیکر بیمارستان این  

- اسکل ی دختره این با تویی االغ ! 

- اینجا،حالیته؟ بیای خوام ببینمت،نمی خوام نمی  

- ها کنه صحبت اینطوری عشقش با آدم زشته خیلی . 

 گیگی رها و تو نفس به اعتماد این:گفت و زد پوزخندی آرش

 چند؟

- نیست،حقیقته نفس به اعتماد . 

- بری تونی تمومه،می عیادت وقت خب . 
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- اینو دارم،بفهم فرق دورت دخترای با آرش،من . 

 مثل آره،هیچیت:گفت و انداخت نقره پای تا سر به نگاهی آرش

نیست دخترا . 

- خاصه مدلمه،خیلیم ! 

 حرفی خواست تا نقره.برگرداند را رویش و خندید آرش

شد اتاق وارد بزند،آرشیدا . 

- خونه به برگردی باید که قورباغه،پاشو پاشو . 

برگشت آرشیدا سمت به تعجب با آرش . 

 چی؟-

- شی می مرخص امروز . 

آمد دکتر لحظه همان شدو خیز نیم جایش در آرش . 

-  دیگه بودی،بسه ما مهمون ماه شیش.رفتنه وقت که پسر پاشو

بری باید . 

 

**** 

 

 (آیـما)
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گذاشتم می چمدان توی و کردم می تا را هایم لباس دانه دانه . 

- چطوره؟ اونجا هوای  

- تهران مثلِ  . 

- مونی؟ می چقدر  

- بزنم سر بهتون بار یه هفته دو کنم می نیست،سعی معلوم . 

- بفرستن؟ تو جای نداشتن نیرو دیگه  

- فرستن می رو بهترینا نه . 

- داره؟ براتون،تمیزه؟جا گرفتن که ای خونه این  

- تمومه چی همه آره . 

- شه می تنگ واست دلم . 

 در.برگشتم مامان سمت به و گذاشتم چمدان جیب توی را عطرم

بوسیدمش و گرفتم آغوشش . 

- نزدیکیاس قندهار،همین رم نمی بخدا . 

- شه می تنگ دلم تر،من اونور کوچه یه بگو اصال . 

- برم تنگت دل قربون . 

- دم نمی شوهر تورو من . 

 وا،چرا؟-

- ازم شی دور ندارم طاقت . 
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نزدیکیم بهم خیلی االن که نه: گفتم دلم تو ! 

- کنه؟ شوهر خواست کی حاال  

آمد آیفون زنگ صدای . 

 باباست؟-

- کیه ببین شرکته،برو االن نه،بابات ! 

 دکمه.شد گرد چشمانم ترمه دیدن با.رفتمآیفون سمت به تعجب با

ماندم منتظر و زدم را در شدن باز . 

 وارد دست به فشفشه و ترمه،کیک و باران و شد باز در ناگهان

شدند اتاق . 

- مبارک مبااااارک،مبارک،مبارک،تولدت تولدت تولد تولد . 

کشیدم جیغ بعد و کردم نگاهشان بهت با . 

 از شوق اشک.کرد بغلم محکم و داد ترمه دست به را کیک باران

بود؟ رفته یادم را تولدم روز چگونه.بود شده جاری چشمانم  

- چندمه؟ امروز  

- نیستی دیگه چون اومدیم زودتر فرداست،ما تولدت نترس . 

 خواستم.کردم نگاه کیک روی روشن شمع به و بوسیدم را هردو

کن آرزو اول:گفت باران که کنم فوت . 

کردم آرزو خودم،تورا برای و) بستم را چشمانم ) 
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زدم دست ذوق با و کردم فوت را ها شمع . 

- شد؟ سالش پری؟چند خاله  

- سه و بیست . 

- شدیا پیر . 

- َجوونیمه اول دهنتو،تازه ببند . 

بگیریم عکس:گفت و داد هولم مبل سمت به ترمه . 

وضع؟ بااین:گفتم و کردم لباسم به نگاهی  

- مثال شدی سوپرایز دیگه آره . 

- بذارینا پست حالتون به وای . 

- ذاریم نمی . 

سیب بگین:گفت بازی مسخره با باران ... 

 

... 

 

( شدم الف آقای ی خانه تولدم،وارد روز 08:08 سـاعت .) 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و سی پارت  

 

 

 ام زندگی ی ثانیه به ثانیه.بسپارم خاطر به دقیق را چیز همه باید

بدانم قدر باید و است باارزش برایم خانه این در . 

رفت می راه من از جلوتر و بود گرفته را چمدانم آرشام . 

 یک شدم وارد که در از.طبقه چهار آپارتمان یک چهارم ی طبقه

 و زمین.بود پیدا هال از نیمی و بود رویم جلوی باریک راهروی

 چوب دهم تشخیص نتوانستم.داشت چوبی طرح تماما ها دیوار

دیواری کاغذ و پارکت یا است واقعی . 

 خوری ناهار میز یک که بود آشپزخانه چپ شدیم،سمت که وارد

داشت قرار آن وسط شکل دایره . 
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داشت قرار بزرگی بیلیارد میز هال ی گوشه . 

 دایره،جلوی نیم صورت به سوخته ای قهوه های مبل هال در

بودند شده چیده تلویزیون . 

بود کرده پر عود بوی را خانه فضای . 

 چپ سمت اتاق به آرشام.داشت قرار اتاق ما،دو راست سمت در

شماست اتاق اینجا:گفت و کرد اشاره . 

 اتاق ی گوشه را چمدان و آمد سرم پشت آرشام.شدم اتاق وارد

 .گذاشت

 و میز با ای نسکافه تختی رو و بودند ای قهوه پرده و ها دیوار

بود شده ست صندلی . 

 پنج شکل به لوستری و بود دیواری کمد کنار قد تمام ای آینه

بود آویزان سقف از معلق ستاره . 

 بهداشتی سرویس و حمام زدم حدس که داشت وجود هم در یک

 .باشد

 منه،هراتفاقی ی شماره این:گفت و گرفت سمتم به را کارتی آرشام

بگیرید تماس داشتین،باهام نیاز افتاد،چیزی . 

- حتما باشه . 

-  برام فوری رسن،کار می دیگه ساعت نیم تا خواهرم و آرش

برم باید اومده،من پیش . 
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- برید تونید نداره،می موردی اصال . 

- بااجازه کردین،فعال زحمت قبول که ممنون بازم . 

- ست،خدانگهدار وظیفه . 

 که نکشید طولی.رفتم پنجره پشت به آرشام،سریع رفتن با

شد خارج خانه پارکینگ از ماشینش . 

 تا کردم دویدن به شروع خانه در ذوق با.کشیدم جیغ وجودم باتمام

 نو وسایل تمام.بکشم سرک آن جاهای تمام به و ببینم را جا همه

رفتم راست سمت اتاق به.داد می خوب بوی و بود . 

 دیوار دیگر سمت اش نفره دو تخت بود،فقط من اتاق مانند فضایی

 .قرارداشت

 رقصیدن به شروع سرخوشی با.داد می را آرش عطر بوی اتاق

شدم خارج اتاق از زنان بشکن و کردم . 

 هیچ بودم،و الف آقای ی خانه در بود،من خواب مثلِ  چیز همه
 بلند صدای با و رفتم آشپزخانه به.نبود این از تر قشنگ برایم چیز

کنم؟ درست چی آرشم؟ناهار:گفتم  

 درست هرچی:دادم را خودم جواب و کردم کلفت کمی را صدایم

خانمم ست خوشمزه کنی . 

- آقا بگی شما دیگه،هرچی نه . 

- بپز،زن سبزی قرمه . 
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- چشم چشم . 

خندیدم بلند ام بازی خل به بعد و کردم مکث کمی . 

نیست شدنم خوب به امیدی و شدم دیوانه داشتم یقین . 

 کمد در را هایم لباس و بروم اتاقم به خانمانه خیلی کردم سعی
 در صدای آوردم می در چمدان از را ها لباس که طور همان.بچینم

 .آمد

 را اش شده پیچی باند مچ که همانطور آلود اخم ای قیافه با آرش

و آرشیدا سرش پشت.شد مالید،وارد می  ... 

شد سر تنم و ماند باز دهانم نقره بادیدن . 

گرفت سمتم به را دستش و زد لبخندی آرشیدا . 

- آرش آرشیدام،خواهر من.عزیزم سالم . 

فشردم را دستش و زدم زورکی لبخندی . 

- تهرانی ام... اَل آقای آیمام،پرستارِ  سالم،منم . 

که آلماست مامان عه:گفت و برگشت سمتم به آرش . 

کرد باز را یخچال درِ  و رفت آشپزخانه به من به توجه بی نقره . 

داری؟ شوهر:گفت تعجب با آرشیدا  

 بچشو نه،اسم:گفت و پرید حرفم میان بزنم،آرش حرفی خواستم تا

کردم انتخاب من . 
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بودی؟ آرش پرستار هم قبال عه:آرشیدا  

- بود زمان اون شیفتم بار یک فقط نه . 

-  عین دیگه باش،توهم راحت عزیزم،اینجا اومدی آهان،خوش

آرشی منو خواهر . 

کنم نگاهش برادری چشم به نمیتونم اینجاست مشکل:گفتم دلم در . 

عزیزم داری لطف:گفتم لبخند با . 

- داد؟ نشون آرشام اتاقتو  

 .اوهوم-

-  غذا بابت از ولی هاااا نداره حرف آرش ،آشپزی گلی آیما ببین

 تو کرده درست غذا تون هفته یه واسه مامان راحت خیالتون

کنید گرم باید فقط یخچاله . 

-  کنترل رو دهنده تشکیل موارد کنم،باید می درست خودم من

دارن غذایی پرهیز تهرانی یکنم،آقا . 

- جونت بخور،نوش مامانمو غذای خودت عه؟پس . 

 آرش اتاق به و گذاشت اُپن روی بود گرفته که را آبی بطری نقره

 .رفت

 همینجوری ندازی می سرتو داره صاحب اونجا:زد داد آرش

 .میری
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 داد من سر ها غریبه جلو:غرید و برگشت وحشتناکی قیافه با نقره

 .نزن

 امروز راستی:گفت من به رو و آمد ابرو و چشم آنها برای آرشیدا

گفتن می تبریک بهت نه؟پرستارا تولدته . 

 .بله-

برسی آرزوهات ی همه عزیزدلم،به مبارکه:گفت و کرد بغلم . 

 کرد نگاهم زیرچشمی تنها اما بگوید تبریک هم آرش بودم منتظر

نشست مبل روی و . 

- جون آرشیدا مرسی . 

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفت و سی پارت   
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ندارم حوصلشو ببر،من بردار اینو:گفت کالفه آرش . 

گن می درخت به این:آرشیدا . 

ببرش بردار:آرش . 

- مریضی بخواب،مثال نشو،برو عصبی باشه . 

بریم نقره:گفت اتاق به رو بعد . 

بذاریم؟ تنها اینارو:گفت و کرد نگاهم نفرت با نقره  

دیگه؟ َمحرمه پرستار:گفت سریع آرشیدا  

 و کشیدم خجالت بودند،ولی کرده فکری چه خودشان با دانم نمی

انداختم پایین را سرم . 

نیست خوب حالم آرشیدا،من:آرش . 

میریم ببخشید،االن:گفت و شد بلند جایش از آرشیدا . 

 سمت به و گرفت را نقره دست هم آرشیدا و رفت اتاقش به آرش

داد هولش در . 

- جون آلما یام می باز بعدا . 

آیما:گفت اتاق توی از بزنم،آرش حرفی خواستم تا . 

جون همون،آیما:گفت و داد تکان را سرش آرشیدا . 
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 که بروم اتاقم به خواستم.کردیم خداحافظی هم با و زدم لبخند

زد صدایم . 

زدی صدایم تو زیباست،تا اینقدر نامم دانستم نمی . 

 بله؟-

- دارم کارت اتاق تو بیا . 

شدم وارد و زدم در به ای بود،تقه باز نیمه اتاقش در . 

 .بشین-

کردم قفل هم در راهایم دست و نشستم صندلی روی . 

-  خوب اصال روزامم این ایم،حالِ  دیوونه پسر کال من ببین

 بدون خوردم،حاال شام خونه همین تو بااحسان بار نیست،آخرین
 خاک ها خروار زیر ببینمش بار آخرین واسه که این

 اجبار یا خودت خواست به دونم نمی.ندارم خودمم حوصله.خوابیده

 بهت آزاری اینجایی،هیچ که مدتی اومدی،این بیمارستان

 خواد می دلت هرطور باش راحت.ندارم ام کاری باهات.رسونمنمی

 احسانو بمونم،انتقام زنده تا بده منم قرص چارتا کردی بگرد،وقت
حله؟.مونه می خودمون افتاد،بین خونه تواین هم اتفاقی هر.بگیرم  

زدم زل چشمانش به و آوردم باال را سرم . 

 .حله-

- داری؟ کنم،مشکل می صدات آیما من  
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- مشکلی؟ چه نه  

- کن صدام آرش نیست،توهم کارم تو اینا و جان و خانم . 

- کشم می خجالت . 

- بکشی اینجا نکرده الزم ولی خوبه خجالت . 

- بهتره تهرانی آقای . 

- نیستم راحت من نه . 

الف آقای:گفتم م کردم مکث کمی . 

کرد نگاهم تعجب با . 

- الف؟ چرا  

- شه می شروع الف با آرش . 

- شی می الف خانم توهم . 

بودم نکرده فکر موضوع این به حال به تا چرا.زدم لبخند ! 

- تره تحمل قابل الف باشه،آقای . 

کردم ساعت به نگاهی . 

- هال؟ توی خوابین؟یا می همینجا  

- خوابم می کن،همینجا تو به تبدیل رو شما ضمیر . 

- ُرمتون پس خب س  .... 
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کرد نگاهم چپ چپ . 

- ُرمت میارم همینجا رو س  . 

- کنه می درد بخوابم،سرم بزن هم بیار،مسکن آره . 

 و گرفتم را سـ رم.رفتم هایش دارو سراغ به و دادم تکان را سرم

کردم بر و دور به نگاهی . 

- کنم؟ آویزون کجا اینو نداره؟من اینجا چیزی لباسی چوب  

- زمین رو بذارش . 

- بشه رد لوله از راحت تا باشه آویزون باید شه نمی . 

کن آویزون این به:گفت و کرد اشاره تختش باالی به . 

نشه َکنده جا از:گفتم و انداختم سرش باال دیواری آباژور نگاهی ! 

- رسه؟ می محکمه،قدت نه  

نشدم موفق کشیدم،اما باال را خودم و کردم تالش کمی . 

- تخت باالی برو بیا . 

 و گذاشتم تخت روی را پایم خجالت کشید،با کنار کمی را خودش

رم کردم آویزان را س  . 

- ای میزه ریزه چقدر . 

- درشته هیکلت و بلنده خیلی قدت شما . 

- نرمالم من . 
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- نیستی بابا نیستی . 

 حرف چقدر.انداختم پایین را سرم.خندید بعد و کرد نگاهم تعجب با

 خیالت در بااو روز، یکسال،شبانه که کسی.بود سخت بااو زدن

 خبر ها حرف آن از روحش که کنی قبول باید ای،حاال زده حرف

ندهی سوتی باشد حواست و کنی صحبت محترمانه باید و ندارد . 

 را دستش.نروم اش صدقه قربان کردم می کنترل را خودم چقدر

 با را سوزن.مالیدم پوستش به را الکل به آغشته پنبه و گرفتم

زدم رگش به احتیاط . 

- بیارم قرصتو تا نخواب . 

 به و برداشتم را قرصش.ریختم آب لیوان یک و رفتم آشپزخانه به

برگشتم اتاق . 

 و کرد دیوار سمت به را رویش خوردن از بعد و گرفت را قرص

کشید خودش روی را پتو . 

- لطفا ببند هم در . 

  روی به اما برخورد بهم.نزن هم حرف بیرون برو یعنی این

 هایش رفتار این به باید.شدم خارج اتاق از و نیاوردم خودمم

کردم می عادت . 

آشپزیه وقت:گفتم و کردم نگاه آشپزخانه به ذوق با ! 

 ساعت سه تا و است قوی ام زده بهش که مسکنی دانستم می

شود نمی بیدار هم بمب با دیگر . 
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 کار به را هنرم تمام و شدم آشپزی مشغول راحت خیال با

گذاشتم می تمام سنگ برایش باید.گرفتم . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هـشت و سی پارت   

 

 

 روی و کردم تنظیم را گاز زیر ی آشپزی،شعله ساعت چند از بعد

نشستم صندلی . 

کردم باز را رنگم صورتی دفـتر . 

(  جای به چرا دانم نمی.بینی می مرا و کشی می نفس.منی کـنار

 حس این دانم می.ام همیشه از تر باشد،غمگین خوب حالم که این

 مرا حس تو دانم می.نیستیم هم برای ما و نیست ماندنی حال و
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 و دانم می.بیاورم خودم روی به خواهم نمی و دانم فهمی،می نمی

ام زده چپ علی کوچه به را خودم ...) 

 پخش خودکار جوهر و افتادند می دفتر روی دانه دانه هایم اشک

شد می . 

 را دفتر و کردم پاک را هایم اشک.پریدم جا در،از زنگ صدای با

 از و رفتم در طرف به.گذاشتم آشپزخانه کشوی توی

بودند ایستاده در پشت امیرعلی.کردم نگاه را چشمی،بیرون . 

کردم باز آرامی به را در . 

دختر ماه سالم:گفت اش همیشگی لبخند با . 

- اومدی خوش سالم . 

- گذره؟ می خوش  

- شه؟ می بهترم این از مگه  

- خوابیده؟ آرش  

- خوابه دیگه ساعت یک زدم،تا مسکن بهش آره . 

- ست؟ خونه تو خوبی،کسی بوی چه  

نخوردی؟ ناهار.تو نه،بیا:گفتم و کردم باز کامل را در  

- برم و بزنم آرش به سر یه بودم،اومدم مغازه نه . 

- باش اینجا ناهار خب . 
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- پختی؟ غذا تو  

- نمیاد؟ آره،بم  

داره خوردن غذا این:گفت تعجب با . 

 آشپزخانه به خودم.بنشیند مبل روی تا کردم اشاره و زدم لبخند

بریزم چای برایش تا برگشتم . 

- گیره می هم دار خانه خانمای سیس چه . 

کردم پرت سمتش به و برداشتم را مبل کوسن و برگشتم هال به . 

 و شد باز اتاق درِ  لحظه همان.گرفت هوا در را کوسن و خندید

 سمتش به ترس با.بود خونی دستش.آمد بیرون اتاقش از آرش

 .رفتم

- ُرمتو چرا کردی؟ جدا خودت س   

آمد طرفش به و شد بلند جا از هم امیر.افتاد امیر به چشمش . 

آرش؟ خوبی:امیر  

کجاست؟ کو؟احسان احسان!احسان:کرد زمزمه آرش  

گرفتم فاصله ازش کمی . 

کشید فریاد و گرفت اوج کم کم صدایش . 

 .احســااااااااان-

کند آراَمش تا کرد سعی و گرفت را هایش دست امیر . 
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 و بودم کرده بغض.زد می صدا را احسان و کشید می داد آرش

 را خرابش حالِ  و مردم می لحظه همان کاش.کردم می نگاهش

دیدم نمی . 

 توانست باالخره امیر.کند گریه خواست نمی اما لرزید می صدایش

بنشیند مبل روی تا کند وادارش و کند آرامش کمی . 

- بیار آب لیوان یه آیما . 

برگشتم آب لیوان با و رفتم آشپزخانه به سریع . 

شوند جاری هایش اشک گذاشت نمی و بود کالفه آرش . 

زدم زل هایش چشم به و زدم زانو پایَش جلوی . 

 خوبی؟-

 تنها خواهد می فهمید که امیر.داد تکان نه نشانه به را سرش

رفت و کرد خداحافظی من باشد،از . 

بنشینم کنارش تا کرد اشاره من به امیر،آرش رفتن با . 

- شینم می ببندم،بعد وایسا.میاد خون دستت از . 

نشستم مبل شد،روی تمام که کارم.آوردم را چسب و پنبه سریع . 

 و گذاشت راستم پای روی را سرش ناگهانی و مقدمه بی
 بغضم بود ممکن لحظه هر و زد می تند قلبم.بست را چشمانش

 .بترکد
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 هایش اشک و ترکیده بغضش باالخره فهمیدم دامنم شدن خیس با

است شده جاری . 

- بود کسم همه . 

 می نگاه موهایش به حسرت با و بودم کرده مشت را هایم دست

کنم نوازششان توانستم می کاش.کردم . 

- بود تر نزدیک بهم برادر از . 

 لرزید می هایش شانه.داد نمی او به زدن حرف ی اجازه هق هق

بود شده خیس هایم آمدم،چشم خودم به.کرد می گریه و .  

زد می تند قلبم و کردم می گریه پایش به پا . 

- هیچم شدم،هیچ شدم،آواره کس بی . 

 

 بدش حالِ  این چقدر.دارم دوستش چقدر بگویم توانستم می کاش

بگویم را دلم های حرف تمام توانستم می کاش.دهد می عذابم . 

 شد بلند کند نگاهم که این بدون.نشست جایش در و شد آرام کم کم

رفت آشپزخانه به و . 

شدم بلند جایم از و کردم پاک را هایم اشک . 

- بکشم؟ ناهار برات  

 درست مامانم که غذاهایی از یکی:گفت اش گرفته صدای با

کن گرم روکرده . 
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- کردم درست غذا من . 

- خورم می مامانو غذای من . 

 تکان را سرم و دادم قورت رادهانم آب.شکست قلبم کردم حس

است سنگ از دانستم،قلبش می.دادم . 

دانستم دانستم،می می .... 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نـه و سی پارت   

 

 

زد حرف موبایلش با و کرد نگاه تلویزیون را غروب تمام . 
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 بغض با بودم پخته که را غذایی و خواندم کتاب هم من

 این انتظار کاش.بود رفته بین از خوبم حالِ  و ذوق تمامِ .خوردم

داشتم را رفتار . 

 که دوختم آرش به را نگاهم و بستم را آیفون،کتاب زنگ صدای با

شد بلند جایش از . 

 من وقتی تا و اتاق تو برو:دوربین،گفت پشت شخص دیدن با

نیا نگفتم،بیرون . 

کردم نگاهش تعجب با . 

- میاد دیگه،االن برو . 

دادم تکیه در به و بستم را در و رفتم اتاق به . 

چسباندم در به را ای،گوشم دخترانه ناز پراز صدای  باشنیدن . 

- بود شده تنگ برات دلم . 

- همین منم . 

- احسان واسه گم می تسلیت . 

 مرسی،خوبی؟-

- شدم خوب دیدم،خوبِ  تورو . 

- من برم قربونت . 

- آرشم خدانکنه . 
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- چیه؟ این  

- بخوریم هم گرفتم،با شام . 

- عزیزدلم مرسی . 

- کنم؟ عوض لباسمو کجا  

- راحتی هرجا . 

شد می تر نزدیک و نزدیک که کردم حس را پایی صدای . 

- یاسی نه اونجا . 

بود دوست پرادعا نچسب دختر این با هم هنوز.بود یاسی پس . 

 چرا؟-

- کن عوض لباستو من اتاق دم،تو می توضیح واست . 

 در دنیا های غم تمام.کشیدم دراز تخت روی و گرفتم فاصله در از

 گریه ها ساعت هرکدام برای توانستم می و بود شده جمع دلم

زد می باران نم نم گاهی و بود ابری چشمانم هوای.کنم . 

را آرامی آهنگ و گذاشتم گوشم توی را ام هنذفری  playکردم. 

 دختر.پیش سالِ  چند خاطرات وسطِ  شدم پرت اما چرا دانم نمی

 و بلند موهای با دختری.بست نقش چشمم جلوی ای ساله هفده

 خنده صدای که دختری.بارید می آن از شیطنت که هاییچشم

 هم بود،شاید من شبیه چقدر.کرد می کر را فلک گوش هایش

بودم خودم . 
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مشکی هایی چشم با سبزه پسری کنارش در ...... 

 شود خاطراتی وارد ندادم اجازه فکرم به و کردم باز را هایم چشم

کنم فراموش تا بودم داده جان که .  

 بی و کنم جمع را خودم شد باعث و پیچید پهلویم و قلب در دردی

بزنم هق صدا . 

 

**** 

 

( شخـص سـوم ) 

 

بود شده غرق خودش افکار در و رقصید می آینه جلوی . 

آمد اتاق داخل به نقره و شد باز در ناگهان . 

 ست؟در طویله اینجا:گفت و کرد قطع را آهنگ حرص با آرشیدا

نیستی؟ بلد زدن  

گفت و داد تکیه در چارچوب به سینه به دست نقره : 

رقصی؟ می اینقدر شی نمی خسته  

- هستی؟ چرتی آدم اینقدر شی نمی خسته  

- کنم می حال خودم با نه . 
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- نیستی؟ بلد باحال،سالم  

- بده یادم نه . 

- اومدی؟ کی  

- باال اومدم کنه،خودم صدات خواست االن،مامانت همین . 

- داری؟ چیکار شبی نصف  

- ده نمی جواب گوشیشو آرش . 

- خوابیده البد . 

- نیومدا خوشم ُدخیه این از من . 

- دختره؟ کدوم  

- پرستاره همین . 

- ت تو نیست قرار بیاد خوش  . 

 خودش که همانطور و کرد رقصیدن به شروع کم صدای با آرشیدا
دیگه؟ یای می آرشام عروسی:گفت نقره به رو داد می تاب را  

 .نه-

- چرا؟ وا  

- ندارم عروسی حوصله . 

- یای نمی عروسی یه وقت اون ری می پارتی هرشب.بخدا خری . 

- آرش به بزن هست،زنگ که همینه . 
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-  بهش زدن شبه،مسکن نصف خر،یک کره کن نگاه ساعتو

 .خوابه

- بیدارین؟ بابات و ننه و تو چرا پس  

- نبودیم کما تو ماه پنج ما . 

 را سرش روی کپ کاله و نشست تخت روی کالفه نقره

 رو گردنبندا این:پرسید و کرد نگاهش چشمی زیر آرشیدا.درآورد

کنه؟ نمی سنگینی گردنت  

- راحتم نه . 

- خوری؟ می چیزی  

نه:وگفت کشید دراز تخت روی نقره . 

- نقی نیستی خوب کنم می حس . 

- نیستم آره،خوب . 

نشست تخت لبه روی و کرد قطع را آهنگ آرشیدا . 

 خماری؟-

چی؟:وگفت کرد باریک را هایش چشم نقره  

- کشی می نیروانا دونم می من . 

- فهمیدی؟ کجا از وای  

- بود گفته بهم آرش . 
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دونه؟ می کجا از اون:غرید نقره  

- نیار در من پیش ادامثبتارو.بکش نیستی اوکی.که نیستیم خر . 

 تراس تو گمشو:گفت بلند نشست،آرشیدا تخت روی نقره تا

نیار در اینجا گندشو بکش،بوی . 

رفت تراس به و داد تکان را سرش نقره . 

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهل پارت   

 

 

 وجود نقره و او بین مشترکی نقطه چه کرد فکر خودش با آرشیدا
است؟ داشته نگه دوست را آنها سال چهار که دارد  
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 را معرفته،خودش با چون گفتن با و نکرد پیدا جوابی همیشه مثل

کرد قانع . 

 دوست آرش جز نفر چند با ندارد،وگرنه هم معرفت دانست می اما

شد نمی . 

 سیگار مثل چیزی و نشسته صندلی روی که کرد نقره به نگاهی

دارد دستش در . 

 شدن پخش با. کرد زیاد راآهنگ صدای و داد تکان را سرش

 عربی رقص کمر و زد چنگ را میز روی ذوق عربی،با آهنگ 

بست کمرش دور را اش . 

 بود شده بهتر خیلی حالش.شد اتاق وارد ساعت،نقره نیم از بعد

رفت می راه سختی به و بود شده سرخ چشمانش ولی . 

- بخوابم؟ اینجا آرشید؟امشب  

- ذاری می مرگتو کپه جا همین دونستم می . 

 بخوابم؟-

گرفت نقره سمت به و درآورد پتو تختش زیر از آرشیدا . 

- بخواب مبل روی . 

گرفت را پتو و درآورد را جینش کت نقره . 

- بهم نداد خوب جنس دفعه این ساقیه یارو این . 

- معلومه قیافت از . 
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-  جلو یارم می مادرشو و ذارم،خواهر می استوری چارتا االن

 .چشمش

چرخاند چشمش کاسه در را چشمانش و کرد پوفی آرشیدا . 

- شد شروع باز . 

- مشتری دست بده خوب جنس خواست می مرتیکه . 

آرشید دختره این عه:بود،گفت موبایلش در سرش که طور همان . 

گرفت آرشیدا سمت به را گوشی . 

 کیه؟-

- مدرسه تو بود صمیمیم رفیق هیچی . 

- شده؟ چی خب؟  

- یاد نمی خوشم ازش هیچی . 

- بود؟ صمیمیت رفیق و یاد نمی خوشت  

- کنه کنم،حال می بارش تیکه چارتا االن . 

- داری؟ کار چی بدبخت نقره؟بااین ای دیوانه  

- داده بد جنس ساقیه . 

- داره؟ ربطی چه این به خب  

- نکن دخالت آرشید . 
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 تا چهار با و شد تایپ مشغول هم او.کرد نگاهش تعجب با آرشیدا

برد را بیچاره دخترِ  آبروی استوری . 

 

***** 

 

 (آیـما)

 

پریدم خواب از در صدای با که بود ده ساعتِ  حوالی . 

 آیما؟بیداری؟-

 از دیشب.کردم برم و دور به نگاهی.شدم خیز نیمه تخت روی

بله؟:گفتم و مالیدم را چشمانم.بود برده خوابم زیاد گریه  

- تو؟امیرم بیام شه می . 

- یام می خودم کن شدم،صبر بیدار تازه امیر . 

 از.پاشیدم صورتم به آب مشتی و رفتم اتاقم بهداشتی سرویس به

 ام خوابیده خوب و ام ندیده کابوس ها مدت از بعد که این

بودم خوشحال . 

بودند نشسته مبل روی باران و امیر.کردم باز را اتاق در . 

- کو؟ سالم،آرش  
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 پشت از لحظه،صدایی همان.دادند را سالمم جواب امیر و باران

شی؟ می بیدار من از باشی،دیرتر من پرستار اومدی:گفت  

مالیدم را چشمانم و برگشتم سمتش به . 

- نداری دارویی هیچ صبح . 

- ندارم؟ هم صبحونه لیاقت  

 الف آقای او افتاد یادم ولی!که ای نیاورده کلفت بگویم خواستم

کند می  فرق همه با بحثش و است . 

 .ببخشید-

بوسیدمش و رفتم باران سمت به . 

- خوردین؟ صبحونه  

 شما با اینجا آوردیم صبحونمونو امیر منو عزیزم آره:باران

خوردیم بودی،ما خواب تو که بخوریم . 

 واسه بریز چای فقط:گفت و کرد اشاره آشپزخانه به امیر

هست میز روی چیزا خودت،بقیه . 

دوستین؟ ساله یک من مرگ :گفت و کرد باران به نگاهی آرش  

پرسی می باره چهاردهمین االن:گفت و خندید باران ! 

ندیدیش نداشتی بصیرت چشم ساله،تو یه داداش آره:امیرعلی . 
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 رویش و کشیدم بیرون را صندلی و ریختم چای خودم برای

 متوجه که بود بد حالم قدری به.کردم فکر دیشب اتفاقات به.نشستم

نشدم یاسی رفتنِ  . 

 بودیم،دیر گرفته داغ بربری نون:گفت و آمد آشپرخانه به باران

دوتا اون خوردن شدی بیدار . 

- باهم؟ دوستیم فهمید  

 .آره-

- شناسمش؟ می وقته خیلی دونه می  

-  که دورانی کنه می فکر اونم.دوستیم باهم ما دونه می فقط نه

شدیم آشنا تو با عیادتش یومدیم می ما و بود کما توی . 

- بود اینجا یاسی دیشب . 

خب؟:گفت تعجب با  

- دیدم چیزی شنیدم،نه چیزی نه بودم اتاق تو من . 

- شه نمی باورم . 

کنم عادت بیخیال،باید:گفتم و دادم تکان را سرم . 

- بود بد حالش خیلی گفت دیشب امیر . 

-  و راحت نتونست بیمارستان تو مدت این.بودم انفجار اون منتظر

 نمی گریه و زد نمی داد اگه.کنه خواد،عزاداری می که جوری

گرفت می باد کرد،غم . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و چهل پارت   

 

 

- گذره می برات،سخت بمیرم الهی . 

- قشنگه واسم هم ها نیست،سختی مهم . 

فشرد و گرفت را دستم . 

-  می خوب روزای دونم آیما،می میای بر پسش از دونم می

کن صبوری فقط.یاد . 

- چی؟ برای صبر  

- بینه می هم تورو چشمش باالخره . 

- هیچم...  و یاسی و نقره امثال بین من . 
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 صبحی،گند اول نیار رو نقره اسم:گفت و آورد در زدن اوق ادای

حالم تو زدی . 

- کردم می فکرشو که چیزیه اون از تر صمیمی آرشیدا با . 

- داره؟ آرش به ربطی باشه،چه خب  

- دونم می چه . 

 و دارن خانوادگی ارتباط یعنی این خب:گفتم و کردم مکث کمی

کنن می ازدواج باهم قاعدتا . 

- نچین قانون و قاعده خودت واسه . 

پرستار؟ خانم:گفت و شد خانه آشپز وارد امیر  

 بله؟-

- بخوره؟ کباب تونه می بیمارمون  

- باشه ساز خون ترجیحا نداره،فقط خاصی غذایی آره،پرهیز . 

- کباب؟ از تر ساز خون  

- گیری؟ می بیرون از  

- زنم می خودم نه . 

داری؟ سیخ آرش:زد داد هال به رو بعد و  

- کشوئه تو . 

- بده خودت بیا . 
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 باز را کشو درِ .رفت ها کشو سمت به و شد وارد غرغر با آرش

 .کرد

-  گرمای مونه،وسط می وانیلی بستنی طعم مثل داشتنت دوست

 یک مثل.خوشحالی اوجِ  تو ای هندوانه پاستیل طعم مثل.تابستون

انگیز خاطره شب یه تو ترش آلبالوی . 

 آرش به تعجببا که باران.کردم سرفه و چسبید گلویم در چای

زد ای ضربه پشتم کرد،به می نگاه . 

 آرش دست از را ام صورتی دفتر که کردم اشاره باران به هی

بود آرش های حرف به حواسش باران بگیرد،اما . 

آمد نمی باال نفسم . 

- من های قصه الف تو،آقای برای . 

گرفت آرش دست از را دفتر.شد بلند جایش از و گفت هینی باران . 

- کنه؟ می کار چی اینجا  

 امیرعلی دست از را آب لیوان.کرد نگاه من به تعجب با آرش

سرکشیدم و گرفتم . 

- خونی؟ می چی واسه رو بچه بده،دفتر سیخ  

- الف؟ آقای  

گرفتم باران دست از را دفتر و انداختم پایی را سرم . 
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 واسم،دفترتو نویسی می عاشقانه متن جان باران:گفت سریع امیر

ننداز هرجایی . 

- ببخشید آخ . 

 من از را نگاهش شد باعث که زد آرش ی شانه به ای ضربه امیر

 .بردارد

- بده سیخو . 

- یادمه چیزایی یه من ! 

- یادته؟ چی  

- آشناس خیلی واسم الف آقای . 

 بهت دیروز و کنم تقلید باران از خواستم می من چون:گفتم سریع

الف آقای گفتم . 

- دیدم خواب قبال کنم می نیست،حس دیروز و امروز مال نه . 

کرد نگاهم و گرفت گاز را لبش باران . 

نشست صندلی روی و خاروند را اش شقیقه آرش . 

-  شنیدم می صداشو.زدمی حرف باهام نفر یه بودم کما توی من

بدم نشون العملی عکس تونستم نمی ولی . 

زدیم می حرف باهات مالقاتت میومدیم ما باهوش خب:امیر . 

- الف آقای زد می صدام نبودین،اونم شما . 
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- کن فکر چیزا این به بعد بده سیخو االن پاشو . 

نوشتی؟ خودت متنشو:گفت و کرد نگاه باران به آرش  

چطور؟ آره:گفت بعد و کرد من من کمی باران  

- اومد بود،خوشم قشنگ . 

 آشپزخانه از و کرد تشکر باران.نشست لبم روی محوی لبخند

رفتم اتاق به سرش پشت و شدم بلند جایم از هم من.رفت بیرون . 

کردیم فوت را نفسمان بستیم،هردو را اتاق در تا . 

-  می سوتی خودت کرد؟نگاه می چیکار اونجا دفتر این

 نذر چیه؟مگه کردنت ناز االن بگو بهش گم می من خنگول.دی

دیگه بگو برو گی؟خب می بهش اومد هوش به نکردی ! 

-  بیرون خونه از منو منو،اگه بزنه پس ترسم،اگه می باران

 دورش خوره؟ می دردش به چه کنه،اصال سواستفاده ازم کنه،اگه

نداره نیازی من حس به واقعا!شلوغه که . 

-  و ثروت و موقعیت آرشن،واسه دورِ  که دخترهایی آیما،تمام

 چه.داره نیاز واقعی عشق به.تنهاست االن خودشونه،اون منافع

تو؟ احساس و عشق از تر ناب عشقی  

- باران،سخته تونمنمی . 

-  ولی دونی می صالح خودت که طور واقعا،هر بگم چی دونم نمی

داره نیاز عشق به زدم،اون حرفمو من . 
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 و کردم دفتر به نگاهی.رفت بیرون اتاق از و داد دستم به را دفتر

گذاشتم لباسم کشوی توی را آن بعد . 

 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دو و چهل پارت   

 

 

 

 می دلم.زد می حرف امیر با و بود کالفه آرش.آمدم بیرون اتاق از

 دانستم می ولی کند دل و درد من با و بشینم کنارش خواست

است ممکن غیر چیزی همچین . 

کردم ساعت به نگاهی . 
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خوردی؟ صبحونه:گفتم آرش به رو  

 یک با  و برداشتم را قرصش.داد تکان مثبت نشانه به را سرش

دادم دستش به آب لیوان . 

گذره می:گفت و کرد نوازش را اش شانه امیر . 

کشید سیخ به هارا گوشت و شد بلند جایش از بعد . 

شدین؟ آشنا چطوری:گفت باران به رو آرش  

 می خرد را خیار و گوجه که همانطور و زد لبخندی باران

بودیم دانشگاهی هم:کرد،گفت . 

واقعا؟:گفت تعجب با آرش  

 .بله-

- پرستاریه؟ هم تو ندیدمت؟رشته وقت هیچ چرا من  

ایناست و بصیرت چشم همون بحث:امیرعلی . 

- پرستارم بله . 

نشدی؟ پرستارم چرا تو امیر:گفت و کرد نگاه من به آرش  

گرفتم دهنم جلوی را دستم ناخودآگاه . 

- کرد انتخاب خودش هاشمی نبود،دکتر من دست چون . 

 مهمان عنوان به بار چند من:گفت و برگشت باران سمت به آرش

دوسته تو با نگفت کالساتون،امیر سر اومدم . 
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بود شده پررنگ چشمم جلوی اول دیدار.زدم لبخند . 

- نبودیم دوست موقع اون . 

- بگیردت؟ خواد می یا فرندین جاست االن آهان،حاال  

آیندمه خانم:گفت و رفت تراس سمت به امیر . 

کرد نگاه من به آرش.انداخت پایین را سرش و زد لبخند باران . 

- بگیردت؟ خواد نمی عشقت اون  

- دارم دوستش دونه نمی اون . 

- عاشقین خوبه،همتون . 

رفت هال به و شد بلند جایش از بعد . 

 

**** 

 

( شخص سـوم ) 

 

 خواست می و کرد مرتب را مبل های باران،کوسن و امیر رفتن با

زد صدایش آرش که برود اتاقش به . 

- بزنم حرف باهات خوام می بشین بیا . 

نشست مبل ی لبه روی و گرفت گاز را لبش . 
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- بشنوم خودت زبون از خوام زنم،می می حدسایی یه . 

- حدسی؟ چه  

- داره وجود وسط این حسی یه . 

حسی؟ چه:گفت پاچه دست  

- اینجا،درسته؟ بیای که خواستی خودت تو  

جوید دندان با را لبش پوست و پرید رنگش . 

 چطور؟-

-  بودم کما تو وقتی گفتن بهم.آیما هستم کارات و رفتار متوجه من

 اتاق،االنم تو اومدی یواشکی هم شب سرم،چند باال یومدی می
هست؟ حسی وسط این.بشنوم خودت از خوام می.اینجایی  

رفت باال قلبش ضربان . 

( دارم دوستت بگویم بخواهم که بار اولین  

است سخت خیلی . 

لرزم کنم،می می کنم،عرق می تب . 

بار هزار دهم می جان . 

تو های چشم پیش شوم می زنده و میرم می . 

دارم دوستت:بگویم تا . 

دارم دوستت:بگویم بخواهم که بار اولین  
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است سخت خیلی .) 

آره:کرد زمزمه و داد تکان مثبت نشانه به را سرش . 

- ک ی؟ از  

- ساله یک . 

 را سرش و رفت می ور هایش انگشت با.شد خیره بهش تعجب با

نشوند چشم تو چشم تا آورد نمی باال . 

- اومد خوشم استایلت و قیافه از.دیدمت اینستاگرام تو بار اولین . 

شود می زنده و میرد می کلمه هر با که کرد حس . 

-  کردم،تا می نگاه هاتو عکس روز و شب و بودم شده پیگیرت

 فهمیدم و کالس سرِ  اومدی امیرعلی با که وقتی
 و بود قشنگ واسم چیزت هات،همه صدات،رفتارت،خنده.دوستین

کردی می فرق همه با . 

 

(  و هدف کلی غرور،با از دنیایی با ساله هجده پسری

 بهترین خواست می و رسید می خودش به همیشه!انرژی

 دورش داشت،اوهم خاطرخواه صدها خواهرش که همانطور.باشد

 که باشد کسی با اش رابطه اولین خواست می ولی بود دختر از پر

 دل دو و رفتن کلنجار ها مدت از بعد.شده عاشقش کرد می حس

 ماند منتظر و کرد مرور هزارم بار برای را هایش بودن،حرف

شود تعطیل دخترک تامدرسه .) 
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 می نیمه و نصفه را آیما های حرف.رفت می گیج سرش

 ها سال او که حسی.بود آیما حس بود فهمیده که چیزی تنها.فهمید

بود دردناک هنوز اش یادآوری که حسی.کرد تجربه پیش . 

 

-  و ها سختی تو خواد می مهمی،دلم واسم عاشقتم،ولی گم نمی

 بهت نبود نیستما،قرار خودم حال تو االن باشم،اصال کنارت آسونیا

شدم خالی یهو االن بود شده دلمه،جمع حرفای.گفتم بگم،ولی . 

 

(  به رنگش صورتی ی کوله و آشفته موهای و کج مقنعه با دختر

 می دستش و میزد تند قلبش.شد می تر نزدیک و نزدیک او

 دیدنش با دختر.درآمد درخت پشت از و کشید عمیقی نفس.لرزید

نیاورد خودش روی به ولی ترسید . 

 .سالم-

کرد نگاهش خیره اخم با دختر . 

- خانم؟ ارمغان خوبین  

 فرمایش؟-

- زیاده حرفام نیمکت،من رو بشینیم شه می اگه . 
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 روی و کرد بگذارد،قبول پسر سر به سر آمد نمی بدش که دختر

نشست نیمکت .) 

 

-  می فقط.بگم بهت اومدی هوش به خوردم قسم شب اون من

نفهمه هم کسی و نشه عوض من مورد در نظرت خوام . 

- نیست خوب حالم . 

 هایی روز و رفت می گیج سرش.شد بلند جایش از نگرانی با آیما

 شده پررنگ چشمش جلوی بود کرده فراموش سختی به که

 .بودند

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سه و چهل پارت   
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- یهو؟ شد چی  

زد می موج نگرانی نگاهش در.کرد آیما چشمان به نگاهی آرش . 

- شد؟ تموم حرفات  

گفتم چیو همه:گفت دلخور آیما . 

بنشیند جایش سرِ  آیما تا کرد اشاره آرش . 

-  بودم،شاید تو وسال همسن منم.اندازی می خودم یادِ  منو تو

داشتم منم زنیو می حرف ازش که تر،حسی کوچیک . 

شدی؟ عاشق:گفت لرزان صدایی با آیما  

داد تکان را سرش آرش . 

-  ها ستاره به.مردم می بمیر،براش گفت می.داشتم دوستش خیلی

 هارو ستاره براش آسمون تو برم خواست می دلم کرد می نگاه
 صدای واسه.شد می آشوب دل یومد،این می ابروش به خم.بچینم

 من دارایی همه چشماش.بدم زندگیمو همه بودم حاضر هاش خنده

 بهم آسمونو و زمین خواست می شد،دلم می بارونی اگه آخ.بود

نکنه گریه اون ولی بدوزم . 
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کرد مشت را دستانش.بست را چشمانش . 

-  کم براش.شد عوضی یه دوم زنِ  کرد؟رفت کار چی اون ولی

 شد حاضر.داد ترجیح من به لعنتیشو ی بچه و مرد نذاشتم،اون

نشه من مالِ  ولی شه تحقیر . 

 

لرزید می صدایش.کوبید پایش به را مشتش . 

-  جز کنه صدام هنوزم.براش دم می جون بدیاش،هنوزم همه با

کنه صدام دیگه بار یک فقط کاش.شنوه نمی چیزی دلم جان . 

 

 را هایش نشسته،اشک کنارش که دختری نبود مهم برایش دیگر

 .ببیند

 

 

*** 

 

 (آیـما)
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 کوچکم دل به که خدایی.شما خدای از تر دارم،مهربان خدایی من

 که خدایی.نکنم دق و بیاورم تاب تا دهد می صبر.دهد می صبر

 من.گیرد می آغوشش در بگیرد،مرا دلم هروقت و است کنارم

 خوشبختی جز حاال.دنیا این در ماندنش برای دادم قسم خدارا

خواهم نمی خدا از اش،چیزی . 

 می سعی و بندم می هایم دخترانگی و لطافت روی را هایم چشم
 که کسی نیاورم هم خودم روی به و باشم باشم،صبور قوی کنم

است گفته اش معشوقه از دهم،برایم می جان برایش . 

 هایم اشک و آمدم خودم در،به صدای با.نداشتم امیدی هیچ دیگر

کردم پاک را . 

 آیـما؟-

 بله؟-

- تو؟ بیام تونم می  

بیا:گفتم و نشستم صاف تختم روی . 

(  بلندت،خودت قد فدای به ات،من مردانه هیبت فدای به من ای

نرود؟ قنج برایت دلم چگونه:بگو ) 

نشست صندلی روی . 

-  می وابسته اگه.کنم بازی کسی احساسات با خواد نمی دلم من

 حالِ  تونی می اگه.برو امشب بمونی،همین تونی نمی و شی

DONYAIEMAMNOE



 اذیتت خوام کنه،نمی نمی من واسه فرقی.کنی،بمون تحمل خرابمو

خوام نمی واقعا.کنم . 

 

 قلب،هم نام به نوایی بی عضو.بود آمده درد به وجودم،عضوی در

 و بود شده فشرده تنهایی شدت از بود،هم سوخته بود،هم شکسته

کرد می درد . 

-  ها شادی تو.دارم،مراقبتم ام،هواتو زنده که روزی آخرین تا

 می هایت برد برای.کنم می گریه باهات ها غم خندم،تو می باهات

 و بد مونم،پای می من.شم نمی ناامید هایت باخت از رقصم،بعد

 و مونم می خونه بخوای،تواین تو که روزی خوبت،تا

 آروم دلت شه،تا خوب حال تا دم می چیمو همه من.پرستارتم

 .بگیره

کرد نگاهم دادو تکان را سرش . 

- شدی،برو اذیت وقت هر.گن می همینو اولش همه . 

 

 پناهی هیچ تو جز خدایا.ترکید رفت،بغضم بیرون اتاق از تا

کن ندارم،کمکم . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهار و چهل پارت  

 

 

 

.... 

 

 تنها من ی عالقه ابراز.نیوفتاد اتفاقی گذشت،هیچ که ای هفته در

 های دختر تمام ورود آرش که بود داشت،این که مثبتی نتیجه

کرد ممنوع من خانه،بخاطر به را دورش . 

 میان در شب یک.خوابد می و زنم می مسکن بهش را روز اکثر

 گاهی.کنیم تنهایی احساس گذارند نمی و آیند می امیرعلی و باران

 با را خودش دهم می اجازه هم من و شود می احسان قرار بی
 رفته بین از بیش و کم کما عوارض.کند تخلیه فریاد و داد و گریه
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 باز یخم هنوز.دارد مسکن به نیاز کمتر و خوابد می تر راحت و

 مستقیم را هایم حرف بخواهم که نیست طوری شرایط و نشده
 می حرف او با ها ساعت ام صورتی دفتر در قبل مثل و بگویم

 .زنم

 و بخورد هم مرا دستپخت بار یک داد رضایت هفته یک از بعد

نکرد هم تشکر حتی و بود معمولی خیلی برایش البته .  

 ظرف ماشین به آنها انتقال و ناهار ظروف کردن جمع مشغول

آمد آیفون زنگ صدای که بودم شویی .  

شد خارج اتاقش از هم آمدم،آرش بیرون آشپزخانه از که همین . 

 کیه؟-

آرشیدا:گفتم و فشردم را آیفون دکمه . 

 دیدن با و کردم باز را در.نشست مبل روی و داد تکان را سرش

 و رفت آرش سمت به من با پرسی احوال از بعد.زدم لبخند آرشیدا

بوسید را لپش . 

- چطوره؟ من ی قورباغه  

- رفته سر ام حوصله . 

- فرداشب؟ واسه بچینم برنامه  

کرد نزدیک آرشیدا به را خودش و زد برق آرش های چشم . 

- من؟ ی خونه  
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- کنم؟ دیگه،اوکی آره  

- آرشید عاشقتم . 

- شی می عاشقم مواقع این در آره . 

ای؟ برنامه چه:پرسیدم تعجب با  

 .پارتی-

 پارتی خواست می واقعا آرش.شد گرد تعجب شدت از چشمانم

نبود؟ احسان عزادار بگیرد؟مگر  

 اینجا؟-

-  ها بچه بده لیستو فقط تو گرفتیم،آرش می اینجا اکثرا بابا آره

من با بگیرن،باقیش . 

گرفت را ای شماره و داد و تکان را سرش آرش . 

برگشت من سمت به آرشیدا . 

- دیگه؟ یای می.ست آینده هفته آرشام عروسی  

- بیام؟ چی واسه من  

- که بمونی تنها خونه تو شه نمی حال هر آرشی،به پرستارِ  ! 

- زنم می سر خانوادم به خونه رم می نه . 

-  تونی می داشتی دوست دعوتی ولی.راحتی عزیزم،هرطور باشه

 .بیای
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- کردین لطف مرسی . 

 و ها گریه به نه.کند را کار این آرش نداشتم انتظار و بودم عصبی

 را شب آن کل توانستم می کاش.گرفتنش پارتی به خرابش،نه حالِ 

 دورش رنگارنگ های دختر دیدن طاقت اصال.بروم بیرون خانه از

نداشتم را . 

 می را ناخنم ریشه و خوردم می حرص دلم در که همانطور 

آمد زنگ کندم،صدای . 

بیاد؟ کسی بود قرار:گفت و کرد آیفون به نگاهی آرشیدا  

 نیست کردی،معلوم ممنوع هارو دختر ورود چقدرم:گفتم دلم در

کدومشونه باز ! 

کامرانه:گفت و کرد باز را در آرشیدا . 

رفتم آشپزخانه به و شدم پشیمان نادرستم قضاوت از . 

 برنامه چیدن مشغول که آنها به توجه بی شد تمام که کارم

گرفتم را ترمه ی شماره و رفتم اتاقم بودند،به . 

 جونم؟-

 سالم،خوبی؟-

- کردی ما ورا،یاد این الف،از خانم سالم . 

- ترمه عصبیم . 

 چرا؟-
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- بگیره پارتی خواد می آرش . 

 کجا؟-

 .همینجا-

- کنه دعوت منم ایول،بگو . 

- نگو چرت ترمه . 

- بخوری؟ حرص اون کارای واسه خوای می کی تا  

- دارم دوستش وقتی تا . 

- بخدا احمقی . 

- منو کنی نمی درک که تویی احمق . 

- احمق؟ گی می من به عوضی پسرِ  اون خاطر به آیما  

- بزنم زنگ بت عمرا تویی،دیگه ام عوضی . 

 شدت از.نشستم تخت روی و کردم قطع را تماس حرص با

شود منفجر بود ممکن لحظه هر که بودم بمبی مثل عصبانیت . 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و چهل پارت  

 

 

شد وارد آرشیدا و آمد در صدای . 

- بخرم؟ لباس بریم یای آیـما؟می  

االن؟:گفتم و کردم ساعت به نگاهی  

 .آره-

 مشکی شلوار و مانتو.رفتم کمد سمت به و دادم تکان را سرم

آوردم در را رنگم . 

- مشکی؟ چرا  

 بیرون که کسی با دارم عادت:گفتم و کردم پاش سرتا به نگاهی

کنم ست رم می . 

- منتظرتم در دم ایول،من . 

گشتم مشکی شال دنبال و دادم تکان را سرم . 

 

**** 
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( شخص سـوم ) 

 

 با یاد حله،می:گفت آرش به رو و بست را آیما اتاق درِ  آرشیدا

 .من

بهش بزن زنگ:کامران . 

گرفت را نقره ی شماره و برداشت را موبایلش آرش . 

م پس:گفت آرشیدا به رو و شد بلند جایش از کامران  مشکی تـ 

شد؟ سفید  

- بگیر واست فرستم می آره،لیستم . 

- دیگه برم باشه،من . 

داداش بگذره خوش:گفت و زد آرش ی شانه روی بعد . 

 را تلفن نقره،جواب لحظه همان.نگفت چیزی و زد پوزخندی آرش

رفت اتاقش به آرش و داد . 

- شد؟ راحت خیالت  

- نظر؟ چه از  

-  می آرشامم عروسی و خوبه حالش گیره،یعنی می پارتی وقتی

 .یاد
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- بهتره خیلی حالش آهان،آره . 

- کجاست؟ شایان  

- نه یا برگشت ندارم مادرید،خبر رفته گفت می نقره ! 

- گذره می خوش.بود،بیاد اگه بزن بش زنگ یه . 

- شده تنگ براش منم دل اوهوم . 

آمد بیرون آیما و شد باز در . 

بریم؟:گفت و برداشت را کیفش آرشیدا  

 .بریم-

- میام بپوشی،منم کفشتو تا . 

رفت در سمت به حرفی هیچ بدون آیما . 

-  تونم نمی شب آخر بده،تا پیام بم شد تموم کارش بگو آرش به

باشم ول خیابونا تو . 

 .اوکیه،برو-

 مشکی کالج.شد خارج خانه از و داد تکان را دستش آرشیدا

بلدی؟ رانندگی:گفت آیما به رو و پوشید را رنگش  

- نگرفتم هنوز رو ام گواهینامه ولی اوهوم . 

- چرا؟ عه  

- ندارم رو نامه آیین کتاب خوندن حوصله چون . 
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- بستی پشت از منو تنبلی،دست ی زمینه تو . 

نزد حرفی و خندید آیما . 

- ندارم رانندگی حوصله واقعا فرمون،من پشت بشین تو امروز . 

اوکی:گفت و انداخت باال را اش شانه آیما . 

رفت ماشین سمت به و گرفت آرشیدا دست از را سوئیچ . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

 می راحت را کارم و بود اتوماتیک ماشین ی آوردم،دنده شانس

 .کرد

شدم خارج پارکینگ از آف تیک با و کردم روشن را ماشین . 

- بریم؟ کجا  

- غرب شهرک دارم،برو سراغ عالی مزون یه . 

پس رممی دریا بلوار از:گفتم و دادم تکان را سرم . 

- جنوبه سمت که دریا بلوار . 

- غرب شهرک به داره راه نه . 
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- نیست؟ ترافیک  

- ظهره زیاد،سر نه . 

- هستی؟ آهنگ اهل  

- موسیقی،ممکنه؟ بدون زندگی  

نه که معلومه:گفت و زد لبخند ! 

دی؟ می گوش رپ:شد،گفتم پخش که آهنگ  

- ده می گوش آهنگیو نوع هر دنسر یک.دم می گوش رپ اکثرا . 

دنسری؟:گفتم تعجب با  

-  رو رقص ای حرفه طور به بچگی آرش،از منو.بااجازتون بله

گرفتیم یاد . 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و چهل پارت  
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آرش؟:گفتم تعجب با  

- نداره حرف آرش تانگوی رقصِ  اوهوم . 

 آقای با و آمد می پیش فرصتی کاش.رفتم فرو فکر به و زدم لبخند

 یک که هایی حس بهترین از یکی شک بدون.رقصیدم می الف

است عشقش با کند،رقصیدن تجربه تواند می دختر . 

 هیچ.دادیم می گوش آهنگ به و بودیم کرده سکوت مسیر طول در

 همین،حرفی برای.کردم نمی پیدا آرشیدا خودمو بین اشتراکی وجه

 دختری که بودم کم،فهمیده مدت همین در.نداشتیم گفتن برای

 بود،اما بزرگتر آرش از دقیقه شش که بااین.است مهربان بسیار

دارند سنی اختالف ها سال انگار که کرد می برخورد طوری . 

 هوای جا همه و همیشه آرشیدا که بود این دیدم می که چیزی

آرشام از بیشتر داشته،حتی را آرش . 

- پارکینگ تو تجاریه،برو مجتمع همین تو . 

 شدیم،آرشیدا پیاده وقتی.شوم پارکینگ داخل تا کردم کم را سرعتم

نداشت حرف رانندگیت:گفت . 

 شد جدی شدیم،آرشیدا پاساژ وارد وقتی.کردم تشکر و زدم لبخند

 می هارو برند بهترین که دختره همون:کرد زمزمه خودش با و
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 خواد،همون می هارو بهترین همیشه که دختری پوشه،همون

شود می خوشگله،وارد خیلی که دختری . 

خوبی؟:گفتم تعجب با  

- گفتم مخصوصمو اوهوم،جمالت . 

- مخصوص؟ جمالت  

-  همینه گم،واسه می اینارو ورود محض برم،به که هرجایی آره

باالست اینقدر نفسم به اعتماد که . 

جالبه:گفتم و زدم پوزخندی . 

- کن امتحان توهم . 

- اینجا؟ واسه  

- گی؟ می بگی،چی هاتو خصوصیت بهترین بخوای کال نه  

- دنیا دختر ترین قوی و ترین صبور . 

-  اینقدر.کن تکرار باخودت همیشه هاتو خصوصیت خوبه،بهترین

بهترینی شه باورت تا بگو . 

 دختر ترین دنیا،قوی دختر صبورترین:گفتم و درآوردم را ادایش

شود می دنیا،وارد . 

- بود خوب ایول!اینه آهان . 

بود جالب برایم عقایدش و افکار.رفتیم آسانسور سمت به . 
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 قدم وقت هیچ و بودم متنفر کردن خرید از ها دختر تمام برعکس

بود نکرده خوب را خرید،حالم مراکز در زدن . 

 عطر  بوییدن و ها پارچه و ها رنگ دیدن از.شدیم مزون وارد

داد دست بهم خوبی فضا،احساس در شده پخش . 

 لباس از پر هایم لباس کمد.نبودم ها دختر باقی شبیه وقت هیچ

 یک با گاهی.نداشتم برند وسایل و آرایش لوازم از پر کیفی.نبود

 شده قناعت،عادتم و سادگی.کردم می سر را سال تمام کفش

 لباس به لذت با من و بود شده کاتالوگ دیدن مشغول آرشیدا.بود

کردم می تصور خودم تنِ  در را هرکدام و کردم می نگاه ها . 

-  خواهرِ  هرحال به.خوام می خاص چیز یه جون ژیال ببین

شده خز و تکراریه هاش مدل این.باشم تک دارم دامادم،دوست . 

- نیست؟ مدنظرت مدلی هیچ خودت  

- پرنسسی خوام،مدل می ها پفی پف این از . 

- بودی؟ پوشیده نقره تولد واسه که شکلی همون  

 آن رود نمی یادم وقت هیچ.شدم نقره،عصبی تولد آوری یاد با

 از یکی شک بدون.خوردم غصه و کردم گریه چقدر نحس روز

 و دخترها تمام.بود ایران در شده برگزار های پارتی ترین بزرگ

 همیشه از تر خوشتیپ روز آن آرش.بودند دعوت شهر پسرهای

کنم بغض باز بود نزدیک و گرفت دلم.بود شده . 

- بزنم چرخی یه پایین رم می جون؟من آرشیدا . 
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- باش راحت عزیزم باشه . 

رفتم پایین ها پله از و کشیدم عمیقی نفس.آمدم بیرون مزون از . 

 در داشتم نیاز عجیب امروز.کردم نگاه هارا ویترین تک تک

 صورتی دنیای وارد و زدم لبخند پس.شوم غرق ام دخترانه رویای

 و بزنیم قدم الف آقای دست در دست روزی کردم تصور.شدم خیالم

 و بخرم لباس او سلقیه با.کنیم نگاه هارا ویترین این تک تک

 هم من و بخرد لباس من ی سلیقه با.بخواهم نظر او از پرو هنگام

بروم باالیش و قد ی صدقه قربان . 

 کردم می نگاه ها ویترین به و بودم خیاالتم در غرق که همانطور
 نزدیک.خوردم تلو و خورد پیج پایم ترس از.آمد نوزادی صدای

گرفت مرا پشت از دستی که بخورم زمین بود . 

- عزیزم؟ خوبی  

 و کردم نگاه بود کرده جلوگیری افتادنم از که دختری به

مرسی:گفتم . 

 پله سریع.بود کودکش کردن آرام حال در آوردم،مردی باال را سرم

 گند لعنتی ی بچه آن.رساندم مزون به را خودم و رفتم باال را ها

رویاهایم به بود زده . 

 بود غروب و خرید هم صندل و آرایشی لوازم مزون،چند از بعد

آمدیم بیرون مجتمع واز شد تمام کارمان که . 

- چسبه؟ می چی االن دونی می خب  
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 چی؟-

- دور دور بریم . 

- بدم آرشو داروی هشته،باید ساعت . 

- بخوره،بریم خودش زنم می زنگ بهش . 

 و نشست فرمان پشت خودش.شدیم ماشین سوار و کشید را دستم

 آرش خانه به خواستم می.بود آشوب دلم.زیادکرد را آهنگ صدای

 و بد حالش ترسیدم.فهمیدم نمی را آرشیدا اصرار دلیل و برگردم

 مثل توانستم نمی و داشتم دلشوره.شود احسان دلتنگ تنهایی در

کنم همراهی آهنگ با آرشیدا . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفت و چهل پارت   
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آیـما؟ خوبه حالـت:گفت و کرد کم را موسیقی صدای  

- آرشم نـگران . 

- بخوره قـرصشو گم می زنم می زنگ بـهش االن . 

کردم نـگاهش و دادم قورت را دهانم آب.درآورد را موبایـلش بعد . 

داد جواب ثانیه،آرش چنـد از بعد . 

- بخور رو قرمزه قرص اون برو قورباغه؟پاشو . 

آبیه،کپسوله قرص نه:گفتم خوانی لب با و کردم اشاره . 

گرفت من سمت به را موبایل آرشیدا . 

- بگو بهش خودت . 

آرش؟ الو:گفتم و گرفتم را موبایل  

 جان؟-

جان؟ بود گفته من به آرش.شد گرد تعجب از چشمانم  

 ی آشپزخونه،همه دومی ک شو تو ببین:گفتم و آمدم خودم به سریع

بخور بهتو دادم می غروبا که آبیه کپسول برو.هست داروهات . 

 .چشم-

بال بی:گفتم آرامی صدای تن با . 

دادم آرشیدا به را موبایل بعد و . 
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-  دیگه ساعت یک تا ما.نباشه نگران بچه این بخور فهمیدی؟بگیر

یایم،فعال می . 

حله؟:گفت من به رو بعد  

حله:گفتم لبخند با . 

 که بودم کرده ذوق گفتنش جان از چنان.شد نمی بهتر این از حالم

 فکر خودم با.دارد دوستم هم او و است کرده عالقه ابراز انگار

چیه؟ من العمل دارم،عکس دوستت بگه بهم روز یه اگه:کردم  

میرم می قطعا:دادم را خودم جواب . 

 معروف رستوران یک به ها خیابان در زدن دور کـلی از بعد

آمدم می جایی همچین به بود بار اولین.رفتیم . 

- خوری؟ می چی خب  

- خوری می تو چی نداره،هر فرقی . 

- محیطشم عاشق.رفتنم از قبل تا بود دوستام منو پاتوقِ  اینجا . 

- خونی؟ می درس اونجا  

 .اوهوم-

- چیه؟ ات رشته  

- عمران مهندسی . 

- چیه؟ آرش ی رشته  
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- کرد ول وسطاش خان تنبل معماری،البته . 

- بود ریاضی تون رشته هردو دبیرستان تو پس . 

- خوند معماری دبیرستان از اون نه . 

 .آهان-

 من و داد می سفارش آرشیدا.بگیرد هارا سفارش تا آمد گارسون

کردم می تحلیل را رستوران فضای هم . 

 طالیی،هماهنگی و بزرگ های لوستر با مشکی های دیوار

بودند کرده ایجاد را قشنگی . 

بگو تورنتو از:گفتم آرشیدا به رفت،رو که گارسون . 

- خوردم سرما من سالو نصف.سرد خیلی هوای با شهر یه . 

- خونی؟ می درس دانشگاه کدوم  

 .رایرسون-

- نیست؟ سخت کردن زندگی تنهایی  

-  چطوری تو داره بستگی.داره هم داره،آسونی سختی چیزی هر

 به رسیدن برای.دارم دوست زندگیو این من.کنی نگاه بهش

کنم می تحمل هم هارو هدفم،سختی . 

 خوردن مشغول و شد باز اشتهایم غذا دیدن با.آوردند را ها غذا

 آمده خوشم خصوصیتش این از.بود ای اراده با و قوی دختر.شدم
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 انسانی.کند می تالش اهدافش به رسیدن برای و دارد هدف که بود

دهد شکست تواند نمی چیز هیچ را دارد هدف که . 

- ای؟ بچه تک  

 .اوهوم-

- داری؟ نامزد یا پسر دوست  

 .نه-

- نشدی؟ هم عاشق  

دونم نمی:گفتم کوتاه مکثی از بعد و زدم لبخند . 

- شی می هم باشی شدی،نشده هم تو.شن می عاشق همشون آدما . 

- شدی؟ عاشق تو  

آره:گفت و گرفت گاز را لبش.شد غمگین کردم حس . 

شد سرد بخور:گفت و کرد اشاره غذا بزنم،به حرفی خواستم تا . 

 شوم صمیمی آرشیدا با خواست می دلم.نزدیم حرفی غذا پایان تا

 های تفاوت هم شاید سنی اختالف شاید.کردم نمی پیدا راهی اما

 برگشت،آهنگ راه در.شویم نزدیک بهم داد نمی اجازه دیگرمان

 عشقش به زدم حدس.بود ساکت آرشیدا و شد می پخش آرام های

است همین،غمگین بخاطر و کند می فکر . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشت و چهل پارت   

 

 

شو پیاده:گفت و داشت نگه خیابان سرِ  . 

چرا؟:گفتم و کردم بر و دور به نگاهی  

- داره فوتبال بخریم،امشب خوراکی . 

 هایپرمارکت وارد و شدم پیاده اما نبودم فوتبال اهل که این با

 .شدیم

 آقای گفتن جان مناسبت به و رفتم ها پاستیل قفسه سمت به
 سه دو.کردم دعوت ای هندوانه پاستیل خوردن به را الف،خودم

 پفک و توانست،چیپس می تا هم آرشیدا.برداشتم هم لواشک مدل
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 هارا خرید.بود خودم بودن،مثل شکمو زمینه در.گرفت کاکائو و

شدیم خارج مغازه از و کردیم حساب . 

- بشین تو خونه تا . 

شدم سوار و کردم باز را راننده سمت در . 

 

 

**** 

 

( شخص سوم ) 

 

 را اش برهنه نیمه بدنِ  و وزید خنکی نسیم.کرد باز را پنجره

گذاشت لبش روی و کرد روشن را سیگاری.کرد نوازش . 

شد خیره آسمان به . 

- جات رم می من اونجا،توبیا سخته جات اگه ... 

تنهام های شب تو من و آسمون توی تو .. 

رو گرما ما از اونجا،بگیر سرده هوا اگه  

من داداش هستی هرجا باش شاد فقط تو  

هامون؟ خاطره شد چی  
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من پیش بیا ثانیه یک جات،ولی میرم من ... 

کن ریشه کردی رفاقتمونو رفتی ... 

 

 زنانه عـطر بوی.کرد خاموش سیگاری جا در را سیگارش آتش

بقیه برعکس بو این.بود کرده پر را اتاقش فضای ای   

 ی همه که دادمی را دختری بوی.نبود دهنده آزار ها،برایش عطر

 تمام از تر پاک که دختری.شود خوب حالش تا کرد می را تالشش

 صبورش سنگ تا بود آمده که ای فرشته.بود دورش های دختر

 مثل.نبود یاسی و نقره امثال با مقایسه قابل اصال.باشد

آمد خودش به زنگ صدای با.بود ماه اسمش،واقعا . 

 لحظاتی.رفت بیرون اتاقش از و پوشید را اش مشکی شرت تی

شدند وارد آیـما و آرشیدا بعد . 

- نباشین خسته . 

- دربیارم کفشمو من بگیر اینارو باشی،بیا سالمت . 

گرفت را آرشیدا های خرید . 

 .سالم-

- نباشی سالم،خسته . 

- خوردی؟ قرصتو.مرسی  

- خوردم بله . 
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 با دانست نمی اما زد لبخند هم آرش او لبخند با.زد لبخند آیما

است کرده پا به غوغایی چه آیما دل اش،در گونه چال نمایش . 

 

... 

 

 گوشی روی رها نامِ .پرید خواب از موبایلش زنگ باصدای

کرد می خودنمایی . 

 بله؟-

- ای؟ خونه آرش  

 .آره-

بود یازده روی کوچک انداخت،عقربه ساعت به نگاهی . 

- کن باز درو بیا . 

- کجارو؟ در  

- خونتونم دم . 

اومدی؟ چی واسه:گفت و شد خیز نیم جایش روی  

- ببینمت اومدم . 

- بدی؟ خبر نباید قبلش  

- کن باز درو!آرررررش پیچوندم کالسمو . 
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 مشکی بلند مانتوی با دختری.رفت پنجره دم و شد بلند جایش از

 روی بزرگش ی کوله و بود پوشیده شالش روی که کپ کاله و
 زده زل خانه درِ  به دست به کرد،موبایل می سنگینی اش شانه

 .بود

- نیستم خونه من . 

- ای خونه گفتی االن . 

 روی را اش چای ی نصفه لیوان آیما.شد بلند آیفون زنگ صدای

 و شد باز اتاق درِ  موقع همان.رفتآیفون طرف به و گذاشت میز

آمد بیرون آرش . 

 آهسته صدای داشت،با را اش گوشی ی دهانه که همانطور

نکن باز:گفت . 

برگشت آشپزخانه به و داد تکان را سرش آیما . 

-  ات مدرسه و درس به.خودم ی خونه خودمون،نه خونه

خوش برس،روز . 

نشست آیما کنار و کرد قطع را تماس . 

- نکردی؟ بیدارم چرا  

- بخیر صبح . 

- بخیر شمام صبح . 

- بودی بیدار وقت دیر تا دیشب چون . 
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- کنه می اذیتم هام بخیه . 

- برات میارم در بهشون،خودم نزن دست . 

ریخت چای آرش برای و شد بلند جایش از بعد . 

- نباشه خالی نباید بخوری،معدت قرص بخور،باید کامل صبحونتو . 

 .چشم-

گذاشت آرش جلوی را چای لیوان و زد لبخندی آیما . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نه و چهل پارت   

 

 

**** 
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( شخـص سـوم ) 

 

 برویش رو مرد به رو و گذاشت لبش کنج را سیگارش نقره

دادی آشتیمون مثال سرت خیر:گفت ! 

- گفت؟ چی  

- کرد بارم بودو خواهرش و خود الیق هرچی اول از . 

- نداره؟ دیدنتو چشم هنوز یعنی االن  

 زود اگه.زنه می تیر با سایَمو:گفت و زد سیگارش به محکمی پک

 ام تازه،مهمونی.کشت می منو بیرون،قطعا زدم نمی خونش از

کرد کنسل . 

-  پرستارشه؟دوست نیست معلوم.دخترست این سرِ  زیر چی همه

 اون به رو این از آرش اومده وقتی فامیلشه؟از و دخترشه؟فک

شده رو . 

- اینطوریه احسان اسکل؟واسه بابا،اون نه . 

- اینطوریه احسان واسه کن فکر تو باشه . 

- کردین؟ چیکار رو کارخونه  

- ره می فنا به داره کارخونه و زندست تهرانی داریوش که فعال . 

- شه؟ می چی بمیره اگه  

DONYAIEMAMNOE



-  شرکت یه با وقت شه،اون می من بابای مال کارخونه سهم تمام

شیم می بندیم،میلیاردر می قرارداد خارجی . 

- بزنین؟ حرکتو این و باشه زنده داریوش شه نمی خو  

- کنم می فکر صد به فقط من شی،ولی می راضی پنجاه با تو . 

- کامی موزماری خیلی . 

- بشناسی منو مونده هنوز . 

- رسه؟ می چی من به وسط این  

-  وقتی.شه قبل مثل باید رابطتون.کن نزدیک آرش به خودتو تو

رسه می بهت چی فهمی می گم،هم می وظیفتو شدین،هم صمیمی ! 

-  گن می من به باشه،ولی من با بخواد دیگه دونم می بعید

نداره وجود ممکن غیر من واسه.نقره . 

- بده نشو،پیکتو شاخ حاال باشه . 

- جون کامی باشه صفا . 

- نقره داداش صمیمیت . 

 و تلخ ی مزه.کشید سر نفس یک را پیکش.خندید بلند باصدای

کرد پر را دهنش گسی . 

 

**** 
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 (آیـما)

 

 از بیش مشکی ماکسی پیراهن آن در.کردم نگاه آینه در خودم به

 آرایش و بود کرده درست برایم ترمه را موهایم.بودم شده زیبا حد

داد انجام باران را صورتم ملیح . 

کنم شرکت آرشام عروسی در شد آرش،قرار اصرار به . 

 جناب:خواندم را اش فرضی متن و کردم عروسی کارت به نگاهی

بانو و تهرانی آرش آقای . 

منم بانوش مثال:دادم ادامه و سپردم آینه به را نگاهم . 

شد اتاق وارد موقع،باران همان . 

 بریم؟-

- باران دارم استرس . 

- چرا؟ استرس  

- شوهر فامیل با برخورده اولین . 

- بریم باهم شو شوهر؟پیاده.گرفتیا جدی خیلی آیما . 

- شوهرمه الف آقای کنم فکر بذار.دیگه نزن ذوقم تو . 

- کنی می فکر ساله دوازده،سیزده دخترای شدیا،مثل بچه . 
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- شد دیر بریم.مرض . 

 امیرعلی ماشین سوار و خارج خانه بازی،از مسخره و خنده با

 .شدیم

یاین می بهم چقد:گفتم مقدمه بی . 

عزیزدلم مرسی:گفت و زد لبخند باران . 

 شیطون گوش:گفت و کرد نگاهم ماشین آینه توی از علی امیر

آیما ها شده خوب کر،حالت . 

- نباشم؟ خوب و باشم الف آقای پیش شه می مگه  

- باشی خوش همیشه ایشاال . 

 ابد تا قسم ماه بماند،به اگر:گفتم دلم در و کردم آسمان به نگاهی

است خوش حالم . 

شد می تر تند قلبم شدیم،ضربان می نزدیک تاالر به هرچه . 

 رقص پیست به خواست می دلم و بود کننده کر موسیقی صدای

برقصم و بروم . 

- عزیزدلم سالم . 

 زیبایی و جذابی به وقت هیچ.ماند باز آرشیدا،دهنم دیدن با

بودمش امشب،ندیده . 

- شی عروس خودت گم،ایشاال می عزیزم،تبریک سالم . 

- اومدین بشینین،خوش بفرمایین.بابا بیخیال . 
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 را آرش فامیل که همانطور.شدم اطراف آنالیز مشغول و نشستیم

 قلبم ای لحظه برای.شد وارد بودم،خودش گرفته نظر زیر

 بود شده حدجذاب از بیش رنگ مشکی شلوار و کت آن در.ایستاد

 اش صدقه قربان بار هزاران دلم در.کرد می دلبری بدجوری و

نخورد چشم تا خواندم یکاد ون برایش و رفتم . 

آمد من سمت کردم،به می نگاهش که همانطور . 

- آلما مامانِ  اومدی خوش . 

- الف آقای مرسی . 

- کجان؟ امیر و باران  

- وسط رفتن نیومده . 

- رقصی؟ نمی چرا تو  

نیستم بلد:گفتم و شدم هول . 

زد آن به گازی و برداشت خیاری . 

 .عه؟باشه-

- دافن چقدر آرش؟فامیالتون . 

گرفت اش خنده . 

- چیه؟ داف زشته  

- مونممی زمینی سیب مثل خوشگلن،من خب . 
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- بیاد کی چشم به تو زیبایی داره خوشگلی،بستگی هم تو ! 

 سمت به و کرد پرت ظرف توی را خیار ته.کردم نگاهش تعجب با

رفت وارد تازه مهمانان از یکی . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:02] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنجاه پارت   

 

 

نشست کنارم باران که بودم آرش حرف حلیلت و تجزیه حال در . 

- گیره؟ می رو تو و کنه می ول فامیلو این خودت نظر به واقعا  

- خره؟ بابا،مگه نه  

- عروسک خوشگل،همه همه کن نگاه . 

- دافن گفتم،همه خودشم به اتفاقا . 
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- دافن؟ فامیالتون گفتی بهش  

- بدیه؟ ی آره،کلمه  

گفت؟ چی اون خب!نه کم:گفت و خندید  

- ببینه منو کی داره خوشگلم،بستگی منم گفت ! 

- شده فیلسوف آرش ! 

- ها شده مهربون خیلی جدیدا . 

- کردم حس منم آره . 

 خدمت کی خانم،ما خب:گفت باران به رو و نشست امیرعلی

 برسیم؟

زد لبخند و انداخت پایین را سرش باران . 

بهتر زودتر هرچه:گفتم و زدم دستم در شیرینی به گازی . 

خندید بلند امیر و گرفت گاز را لبش باران . 

-  برو پاشو.نیست استخاره خیری،حاجت کار هیچ تو واال

شیم خاستگاریش،بگیرش،راحت . 

 و کردم؟نون تنگ تورو جای:گفت و زد پایم ران به مشتی باران

دی؟ می تو منو آب  

 بی اثرات اینا شدیا،بخدا وحشی:گفتم و کردم نثارش ای غره چشم

 !شوهریه
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بود درآمده اشکش خنده شدت از امیر و شد گرد باران چشم . 

 همه.کرد اشاره رقص پیست به بزنم،باران دیگر حرفی خواستم تا

 مورد آهنگ جی دی تا بودند منتظر و بودند گرفته را آرشیدا دورِ 

را نظر  play کند. 

 دیدِ  تا شدم بلند جایم از.ببینم را رقصش خواست می دلم عجیب

باشم داشته بهتری . 

 اوج جمعیت جیغ و سوت آهنگ،صدای شدن شروع با

 چشم او از ای لحظه حتی آمد نمی دلم و رقصید می آرشیدا.گرفت

بودم شده حرکاتش عاشق و رقصید می عالی حقیقتا.بردارم . 

 بلد چه:گفت گوشم زیر بودم،کسی آرشیدا محو که همانطور

برقصی من با نباشی،باید باشی،چه . 

 می نگاهم لبخند با آرش.برگشتم صدا سمت به و شد گرد چشمانم

بود آمده وجد به هیجان شدت از قلبم.کرد . 

 و بود شده تمام آرشیدا کار.گرفتم را دستش و دادم تکان را سرم

بودند او از کردن تعریف درحال همه . 

 عشوه و هنر تمام.بود من هنرنمایی وقت.شد شلوغ دورمان کم کم

شدم خیره  چشمانش به و گرفتم کار به را ام دخترانه ی . 

-   فراموشمه، دردا همه کنارت

آغوشمه تو تنت هستی،وقتی تو وقتی . 
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رومه به رو که وقتی کی تو، جز به دیگه .. 

آرزومه بودن ابد کنارش،تا در . 

 

داشت هیجان هم او و دیدم می را چشمانش برق . 

 

- هستی تو تا شه،امشبو تموم خوام نمی . 

رقصی می کنم،وقتی نگاهت ابد تا خوام می  

دستت حرکات رقصت،اون تو برام وای ای  

مستت چشمای با دنیاست هارمونی بهترین  

 

 چشمانش،هیجانش برق از.برقصم خوبی این به نداشت انتظار

بود معلوم . 

 

- کردم دوره دفعه صد اینو من وای ای . 

بگردم سرت دور و برقصی برام تو . 

 

( مهرشاد_هارمونی ) 
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 به مو و بود حرکاتم به حواسم تمام.نبود مهم برایم او نگاه دیگر

کردم می بودم،اجرا آموخته رقصیدن از که چیزی تمام مو . 

 حلقه آرش و من دور همه.آمدم خودم به جیغ و سوت صدای با

بود خیره ما روی ها نگاه و بودند زده . 

 آهنگ،با شدن تمام با.کردم می حس را نبضم تپش هیجان شدت از

 آمده وجد به.کردم نگاه آرش به و کردم فوت رانفسم وجود تمام

زد می دست برایم و بود . 

 آرزوهایم از یکی به.بست نقش لبم روی رضایت لبخند

الف آقای با رقصیدن.)رسیدم ) 

 

**** 

 

( شخص سـوم ) 

 

-  از.بودی تو داشت،اونم صمیمی دوست یه آرش یادمه وقتی از

 می بازی وآرش تو با همیشه و کردم نمی حال دخترا با بچگی

 چقدر.شدیم قبول رشته یه هردومون.شدیم بزرگ هم با.کردم

 هدف آینده واسه چقدر.کردیم ذوق هم ما و کردن صدامون مهندس

 که حیف.کردیم عالقه ابراز بسته سر و یواشکی چقدر و.داشتیم

 بگردم الهی.موند من دل به(دارم دوستت)گفتن حسرت و رفتی
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 دفن خودت با که هات آرزو واسه بمیرم.مظلومیتت واسه

 تو کنم؟بدون چیکار تو بدون من.احسان واست بمیرم الهی.شدن

 دلیل تو.ندارم هدفی و انگیزه هیچ بخدا.فروشم می ندیده آیندمو

 کنم؟دلت چیکار رفتی،من که بودی،حاال من شوق و ذوق ی همه
 بی معرفت،چرا بی نبودی نامرد که بذاری؟تو تنهام اومد

رفتی؟ خداحافظی  

 

 و کرد پاک راهایش اش،اشک گوشی آالرم آمدن در صدا به با

کرد مرتب سرش روی را شالش . 

-  که بذارم آالرم ره،مجبورم می یادم پیشت،زمان یام می هروقت

 می پیشت دراز به دراز بغل همین خواست می دلم.بیام خودم به

برم باید اما.خوابیدم . 

 

تکاند را مانتویش روی خاک و شد بلند زمین روی از . 

- من آسمونی ی فرشته خداحافظ . 

 عمیق های نفس.رفت قبرستان خروجی سمت به آرام های قدم با

 غربت در تا کند ذخیره را ایران هوای خواست می کشید،انگار می

نیاورد کم نفس . 

داشت نفس از پیامی.انداخت اش گوشی به نگاهی . 

- چنده؟ ساعت پروازت  
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- شب نیم و ده . 

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و پنجاه پارت   

 

 

 

زد زنگ داد،آرش را نفس جواب تا . 

 هوم؟-

 کجایی؟-

کنم خرید یکم اومدم:گفت دروغ به . 
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- برمت می من امشب . 

- خونت یام اوکی،می . 

- گرفته؟ چرا صدات  

- کشیدم کل و زدم جیغ خیلی دیشب . 

- بینمت اوکی،می . 

 .فعال-

رفت تاکسی های ماشین از یکی سمت به و کرد قطع را تماس . 

 تا.نیستی تو و برم خوام می که باره دومین این:کرد فکر باخودش

 قلب تو ابد تا تو.کنم نگاهت و بخندم منم و بیاری در بازی کولی

خورم می قسم.مونی می من . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

- کن ســر ناله سحر مرغ . 

خونی؟ می هم خواستی قناری،در نفست ناز:گفتم بلند صدای با  

- خواننده؟ کدوم بله،از  
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- بخون اندی . 

-  بعد بیرون بیام من وایسا نرقص نه نه.برقصن باید خوشگال

 .برقص

- آرش شدی رو پر خیلی . 

- پررو؟ گی می من به یاد می دلت  

-  بیرون وایسادم،بیا در دم مجسمه مثل ساعته نیم.شدم خسته من

 .دیگه

- بخونم؟ چی کردم،خب باز رو شامپو تازه  

- بخون معین . 

- کرد خرااااابم دلبر،خانه دلبرم . 

شد ساکت ناگهان.کردم می همراهی او با و خندیدم می . 

- بخون آیما . 

- بخونم؟ چی  

- نداره بخون،فرقی چی یه . 

- بخونم؟ حمومی،من توی تو  

- بخون گم می . 

 دل از بگم سنگم،چی سنگم،گل گل:آواز زیر زدم بلند صدای با

 !تنگم
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- ـس بود عالی یـ  . 

- کن مسخره خودتو . 

- بودی نکرده رو و داری هنر چقدر تو.گفتم جدی . 

آمد آیفون زنگ صدای . 

- کنم باز درو رفتم من.در دستگیره روی گذاشتم حولتو . 

 و کردم باز را در.رفتم آیفون سمت به و آمدم بیرون اتاق از

شد وارد آرشیدا . 

- کو؟ سالم،آرش  

- حموم سالم . 

- تو بیارم چمدونامو کن کمک بیا . 

 آرشیدا،دو کمک با.رفتم آسانسور سمت به و دادم تکان را سرم

آوردیم خانه داخل به را سنگینش چمدان . 

- گردی؟ می بر بری،ک ی االن  

- دیگه ماه چهار دیگه،شاید ماه یک دونم،شاید نمی . 

- شه می تنگ برات دلم . 

- هستی احساسی چقدر جان ای . 

آمد هال به حوله با آرش موقع همان . 

- احساسیمه دختر دوست اولین . 
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انداختم پایین را سرم و گرفتم گاز را لبم . 

دختر؟ دوست:گفت تعجب با آرشیدا  

-  تا شد قرار.زدیم حرف باهم االن خودِ  تا عروسی بعدِ  آره،دیشب

باشیم دوست باهم اینجاست وقتی . 

شدی مهربون:گفت آرش به رو و زد پوزخندی آرشیدا . 

- گذاشته تاثیر آیماست،روم وجود بخاطر . 

- آیما آفرین . 

نیست سرحال همیشه مثل و نیست خوب آرشیدا حالِ  کردم حس . 

- خوری می سرما بپوش لباس برو آرش . 

رفت اتاق به و کشید سر را داشت دست در که آبی لیوان آرش . 

- آرشیدا؟ خوبه حالت  

- گرفته دلم نه . 

- بری؟ خوای می چون  

آره،شاید:گفت تردید با . 

 صمیمی باهم که حاال.باش آرش مراقب:داد ادامه و کشید آهی

باشه بهش حواست بیشتر شدین . 

برات؟ بیارم خوری می چیزی.چشم:گفتم لبخند با  

- ندارم اشتها نه . 
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شد دیر آرش:گفت بلند صدای با اتاق به رو . 

کنم خشک موهامو داره،وایسا تاخیرم هواپیماش بابا:آرش . 

رفتم آرش اتاق طرف به و شدم بلند جایم از . 

- بیام؟ منم شه می  

- نداره جا ماشینمون نه . 

نفرین؟ چند مگه:گفتم تعجب با  

آیما شو آماده رو،برو بچه نکن اذیت:آرشیدا . 

 گرد چشمانم افتاد ام گوشی به که نگاهم.رفتم اتاقم به خوشحالی با

داشتم ترمه از پاسخ بی تماس چندین.شد . 

گرفتم را اش شماره استرس با . 

- ترمه؟ الو  

- دکوریه؟ واسه کوفتیت عوضی،گوشی خاصیت مرض،بی  

- شده؟ چی  

- جنبه بی نکردی شوهر بگیری؟خوبه من از خبری یه نباید ! 

- استرس از بمیر،مردم ترمه . 

- گذشت؟ خوش دیشب  
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-  عوض آسمون تا زمین از چی افتاده،همه اتفاق کلی ببین

 کاری فعال.کنم می تعریف زنم،کامل می زنگ بهت شده،فردا

 نداری؟

- بدم،بای جوابتو قهرم،عمرا بابا بمیر . 

 کمد سمت به و انداختم باال ای شانه منم و کرد قطع را تماس

 .رفتم

 آرش،صمیمی دوستی پیشنهاد.بود خواب یک مثلِ  چیز همه

 و.کردم می که خوشبختی دلم،احساس ته از های شدنمان،خنده

بود افتاده اتفاق چهارساعت و بیست  از کمتر در ها این ی همه . 

 و کند بیدارم ازخواب کسی است ممکن لحظه هر کردم می حس

 دوستی همین به من.باشد ام نیافتنی دست الف آقای آرش،هنوز

 کنیم،غذا کنیم،بحث نگاه بخندیم،فیلم باهم که همین.بودم قانع ساده

 کافی من مثل عاشقی کنیم،برای صحبت دری هر  از و بخوریم

 .بود

آمدم بیرون اتاق از و مالیدم لبم روی کمرنگی رژ . 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دو و پنجاه پارت   

 

 

 .بریم-

شد بلند جایش از هم آرشیدا و خارج اتاقش از آرش . 

بپوش آبیتو پیراهن:گفتم و کردم آرش تیپ به نگاهی . 

 چرا؟-

شیم ست:گفتم و کردم مانتوم به ای اشاره . 

شد دیر بیخیال،بریم بابا:آرشیدا . 

شکنه می بچه دلِ  نه:گفت و برگشت اتاقش به آرش . 

 آرش منتظر و زدم لبخند منم.رفت در سمت به و کرد پوفی آرشیدا

 .ماندم

- فسقلی؟ خوبه  

کردم نگاهش تعجب با . 

 فسقلی؟-

 خوبه؟-
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عشقم آره:گفتم و خندیدم . 

 واقعا دونم عشقم،می گی می که هستی کسی تنها:گفت و زد لبخند

 .عاشقمی

بریم:گفتم و زدم تلخی لبخند . 

 دستگیره هم من.رفت در سمت به و گرفت را آرشیدا چمدان

افتادم راه به و گرفتم را دیگرش چمدان . 

 چک را ماشین روی و زیر تمام شدن،آرش سوار از قبل

 و شود ترسو خیلی بود شده باعث تصادف تلخ ی خاطره.کرد

 احتیاط با و کند چک را ماشین سیستم رود می که هرجایی
 شد،سوارشدیم راحت حدودی تا خیالش که این از بعد.کند رانندگی

افتادیم راه به و . 

کرد می نگاه بیرون به سکوت در و بود پکر آرشیدا . 

- بذاری؟ آهنگ شه آرش؟می  

 به رو بعد و کرد آرش به نگاهی آرشیدا.کرد روشن را ضبط آرش

ذاشت می آهنگ عمرا گفتم می من اگه حاال:گفت من . 

- گه می دروغ . 

بگذرونیم خوش رو لحظات بیخیال،آخرین حاال:گفتم و خندیدم . 

که بمیرم برم خوام نمی:آرشیدا ! 

DONYAIEMAMNOE



 آخرین از کس هیچ گفت می احسان:گفت و شد غمگین آرش

نیست خبر با خداحافظی . 

کردم عوض را بحث سریع . 

- برقصی؟ تونی می هم ماشین تو آرشیدا  

- رقصه می شرایطی و مکان هر تو رقصنده یه . 

 .عه؟باشه-

 شادآهنگی.رساندم ضبط به رادستم و شدم رد صندلی دو وسط از

کردم زیاد را صدایش و آوردم . 

زدن بشکن به کرد شروع و زد لبخندی آرشیدا . 

(  آن از کس هیچ که غمی.بود نهفته غمی هایش چشم عمق در

 می هم هنوز اما.بودند دلتنگ تنش سلول به سلول.نداشت خبر

 (...خندید

 

... 

 

آوردم بیرون را ای دانه و بردم پاستیل ی بسته داخل را دستم . 

-  که بخوابم خواستم کردم،می عوض لباسمم و کردم پاک آرایشمو

زد صدام . 
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بستم را چشمانم و زدم پاستیلم به گازی لذت با . 

خب؟:گفتند باهم باران و ترمه  

-  گفتم نشستم رفتم منم.بزنم حرف باهات خوام می اینجا بیا گفت

 دوستم تو که حاال خب گفت.اوهوم دیگه؟گفتم داری دوسم بله؟گفت

 خوام نمی تو بخاطر که منم و بمونی اینجا مدتم یه قراره و داری

باشیم دوست باهم بیا باشم،پس کسی با . 

زدم پاستیلم به دیگر گازی . 

شده ذلیل کن تعریف آدم مثل:گفت و زد بازویم به مشتی ترمه . 

-  از بهتر کی.شم می صمیمی بقیه با زود میشناسین،کال که منم

 تونم می راحت کردم،اینجوری قبول خواسته خدا الف؟از آقای

 و اهدافمون و عالیقمون از صبح تا.کنم عالقه ابراز بهش

 من که خالصه و زدیم حرف دارمون خنده خاطرات و زندگیمون

ابـرام رو . 

 شاد همینجوری همیشه من،الهی بگردم دورت:گفت ذوق با باران

زودتر شی عروس ایشاال آیما وای.باشی . 

نگو میاد،هی بدم دونی می:گفتم و کردم نگاهش چپ چپ . 

الف؟ آقای با حتی:ترمه  

- کنه ازدواج من با بخواد عمرا اون . 

چی؟ گرفت گاز مغزشو خر اگه:ترمه  
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 .نه-

وا،چرا؟:باران  

 نه:گفتم و انداختم زباله سطل در را پاستیل خالی ی بسته

رفت خواب پام بزنیم قدم یکم دیگه،پاشین . 

کنه می ات وابسته بدتر دوستی چی؟این که تهش:ترمه . 

- خبرنیست با خودشو فردای از دیده؟آدم تهشو کی . 

خوبه حالش که االنه مهم:باران . 

االنه مهم اوهوم:گفتم و زدم تلخی لبخند . 

 و داشتن بین بودم مانده بالتکلیف.نبود خوب حالم اما

نبود من نفع به اصال وابستگی این.گفت می راست ترمه.نداشتن . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سه و پنجاه پارت   
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*** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 تاک تـیک صدای جز و بود رفته فرو مطلق سکوت در خانه

رسید نمی گوش به ساعت،صدایی . 

 بی هم آرش و بود رفته دوستانش دیدن به آیما پیش ساعتی

بود شده خیره لوستر به و کشیده دراز هال مـبلِ  روی حوصله . 

 می تقال هرچه که بود گمی در سر کالف یک مثل اش زندگی

کرد نمی پیدا را کرد،سر نخ . 

 نداشت اش زندگی ادامه برای ای انگیزه احسان،هیچ مرگ از بعد

 کمایی دلش.گشت می نابودی و مرگ حولِ  در فکرش تمامِ  و

 باعث را خودش.بازگشت بی و ابدی بار خواست،این می دوباره

 آن اگر که بود خود سرزنش حال در مدام.دانست می احسان مرگ

 االن و افتاد نمی اتفاق تصادف داشت،آن ماشین خودش شب

 از بعد شک بدون.کشید می نفس و بود نشسته کنارش احسان

 چیزی هیچ دیگر.بود شده تر شکسته و پیرتر ها او،سال مرگ

 لب روی به لبخند شد می باعث که کسی تنها.کرد نمی خوشحالش

DONYAIEMAMNOE



 کنند،آیما اش،رهایش دهنده آزار افکار ای لحظه و بیاید هایش

 که هستند فرشتگانی هم هنوز کرد آمدنش،ثابت با که دختری.بود

 دنیای این در و کنند هدیه را عشقشان باشند،نامحدود مراقبت

باشند مانده پاک و سیاه،ساده . 

 می مسئول آیما برابر در را خودش.بشکند را دلش خواست نمی

 هرکاری به تن که دارد دوستش آنقدر آیما بود فهمیده.دانست

شود وارد آیما احساس به ای خدشه حتی خواست نمی دهد،اما . 

 راحت او شود می آمده،باعث وجود به که صمیمیتی این کرد حس

بیاورد زبان به تردید و خجالت بدون را دلش حرف و باشد تر . 

 می شناخت،فرق می که هایی دختر تمام آرش،با برای آیما
 و تیپ و موقعیت،ثروت،قیافه بخاطر را او که بود کسی تنها.کرد

 و ها بدی تمام با داشت دوست را آرش خود بلکه.خواست نمی... 

هایش خوبی . 

 را موبایلش و کشید کنارش میز روی را پیام،دستش صدای با

کرد باز را پیام و برداشت لوستر از را نگاهش.گرفت .  

(  چشمات که شد باعث کی فهمیدم،فهمیدم کردنمونو کات دلیلِ 

کنم می ندید،بیچارش منو دیگه !) 

 داد،گند پیام من دخترای دوست به رفت نقره باز البد:گفت لب زیر

دونه می شه،خدا من بیخیال خواد می ک ی.رابطه تو زد ! 

 سرش زیر را دستش و داد ُسرد میز روی را موبایل تفاوت بی

رفت فرو فکر به و شد خیره لوستر به دوباره.گذاشت . 
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 و احسان بدون را اش زندگی و آمد می خودش به باید زود یا دیر

 تنهایی به و آمد می کنار نبودشان با باید.داد می ادامه ارمغان

 شد،به بهتر که حالش داشت قصد.ساخت می نو از را چیز همه

 کاری دست را ماشین که کسی و برود احسان ی پرونده دنبال

کند بود،پیدا کرده . 

 می گشت،او می قاتل دنبال پدرش جانِ  بخاطر که آرشام برعکس
 افتادند هم روی هایش پلک کم کم.بگیرد را احسان انتقام خواست

 در.بود خسته کرد،اما نمی کاری هیچ که این با.کشید خمیازه و

داد می کردن،ترجیح فکر و بیدارماندن به را خوابیدن روزها این . 

 

*** 

 

 (آیـما)

 

 شهر نشین مرفه و خوب منطقه در آرش ی خانه که این از
 می راه خیابان در وقتی حداقل.داشتم خوبی بود،احساس

 های آدم های لباس و ها تیپ و دیدم می باال مدل های رفتم،ماشین

بود عابر،دیدنی . 

 در زدن قدم از و بود تر مدرن ها خانه و ها مغازه نمای و سبک

بردم می لذت آنجا های کوچه پس کوچه . 
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 او و برگردم پیاده که خواستم باران،خودم های اصرار وجود با

برساند شان خانه به را ترمه . 

 می قدم و کردم می زمزمه راآهنگی خودم با که همانطور

زد صدایم و آمد در برق تیر پشت از کسی زدم،ناگهان . 

- تو هی . 

 هم متریصد از که هایی لب با الغر دختری.کردم نگاهش تعجب با

 و باریک دماغی.است شده پروتز بدهی تشخیص توانستی می

 رنگ رژ.بود آمده بیرون سفیدش شال زیر از پریشان که موهایی

 هم سر پشت اگر کردم حس و زد می ذوقم توی بدجور اش آبی

شوند می پروازش به منجر اش مصنوعی های بزند،مژه پلک .  

کری؟ یا اللی:گفت و آمد تر نزدیک  

امرتون؟:گفتم و کردم اخم  

- چیه؟ تهرانی آرش با ات رابطه  

شد تر پررنگ اخمم و دوید هایم رگ در خون آرش اسم گفتن با . 

 چطور؟-

-  نیست ُمرده توش که کنی می گریه داری قبری سر باالی ببین

فندقی مغز . 

گرفت را دستم که شوم رد خواستم و کردم نگاهش چپ . 

- چیه؟ رابطتون بگو گفتم  
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- اصال چه تو پسرمه،به دوست ! 

-  یکی با کنم ثابت بهش خواستم اون،فقط نه واسم مهمی تو نه

 هم سر که پرتایی و چرت اون نه تویی کاتمون دلیل و هست

کن گم گورتو حاال.کرده . 

 بهم.سوارشد و کرد باز را ماشین درِ  حرص با و کرد ول را دستم

 خواستم می.گرفت حرصم شدنم مظلوم از.بود شده وارد شوک

 اما بیایند چشمش جلوی آبادش و جد که بدهم طوری را جوابش
 خواستم نمی و شود می دعوا کنم باز را دهنم اگر دانستم می

 و مودب شخصیت.برسد آرش گوش به دعوا این از چیزی

 البی وارد و کردم فوت را نفسم.کردم می حفظ باید را مهربانم

 بخاطر آرش شد نمی باورم.بود دختر های حرف درگیر فکرم.شدم

 برای آینه جلوی.شدم آسانسور سوار.باشد کرده کات دختری با من

خندیدم و آوردم در ادا خودم . 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهار و پنجاه پارت  
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( چهارم طـبقه ) 

 آوردم،چند می در را کفشم که همانطور و شدم پیاده آسـانسـور از
 را خانه کـلیدِ .است خوابیده آرش زدم حدس.زدم ضربه در به تقه

کردم باز را در و درآوردم کیفم توی از . 

 را در آرام.بود برده خوابش هال مبل روی بود،آرش درست حدسم

 هال به و درآوردم کمد توی از نازکی پتوی.رفتم اتاق به و بستم

 داد می نشان هایش نفس بازدم و دم.بیندازم آرش روی تا بردم

 بیدار که این به توجه بی.زده خواب به را خودش و است بیدار

گذاشتم دستش روی را کوچکم است،دست . 

 مردانه و بزرگ دستان برابر من،در سفید و کوچک دستان

 با که همانطور.بود کرده ایجاد را دنیا تناقص ترین او،قشنگ

 و کرد باز را کردم،چشمانش می نگاه پارادوکس این به لبخند
گذشت؟ خوش:گفت  

نبود بد:بردارم،گفتم را دستانم که این بدون . 

 زنه،خیلی می آبی رژ دختره،که این:پرسیدم و کردم مکث کمی

سیندرالست نامادریِ  الغره،شبیه . 

 دست با زور به.شد عمیق هایش گونه چال و گرفت اش خنده

نخندد بلند که گرفت را دهنش جلوی . 
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 خب؟-

- گفت بهم پرت و چرت کلی در جلو االن هیچی . 

- بود داده تهدید زدم،پیاممی حدسشو . 

- بود؟ دخترت دوست  

-  این سوخت،حاال زدم،بدجور بهم باهاش تو دیگه،بخاطر آره

سوختگی محل به بماله بده پماد بهش دیدیش که دفعه . 

 و خندید بلند هایم چشم دیدن با.شد گرد تعجب شدت از چشمانم

فسقلی؟ کنی می تعجب اینجوری چرا:گفت  

- جوری؟ چی  

- بچلوندت خواد می دلش شی،آدم می بامزه بدجور هیچی . 

 در حدقه از که است االن کردم حس که شد باز حدی به چشمانم
 کارم.کردم نمی باور که زد؟من می الف آقای هاراحرف این.بیایند

 نیشگون را دستم و افتاد،پا می اتفاقی هر که بود رسیده جایی به

بیدار؟ یا خوابم بفهمم تا گرفتم می ! 

- خوری؟ می چی شام  

- ست خوشمزه کنی درست شما هرچی . 

 طرف به و شدم بلند جایم از.زدم لبخند و انداختم باال ای شانه

رفتم آشپزخانه . 

- بپرسم؟ سوال یه آرش  
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- بپرس دوتا . 

- زیر؟ به سر و مودب باشه،یا الت و ادب بی باید دختر یه  

-  تربیت بی و الت بخواد اگه.متین و باشه،مودب خانم دختر،باید

نداره فرقی میدون چاله پسرای باشه،با . 

- ندادم؟ رو دختره اون جواب که کردم کاری خوب امروز پس  

- ده می نشون خودشو خانوادگی شخصیت و ادب آره،هرکسی . 

- شما می سلیطه بد موقعش به آرش،من ولی . 

- بلدی؟ شدنم سلیطه مگه فسقل توی  

-  ذارمش می شورمش کنه،می روی پیاده مخم رو زیادی بله،یکی

آفتاب جلو . 

- چی؟ یعنی  

-  سه منم وقتش چشمش،به جلو یارم می شو مرده و زنده یعنی

دارم زبون متر . 

- برسه دادم به خدا اوه . 

تو؟ داد به چرا:گفتم و خندیدم  

- بگیرم قرار ات حمله مورد ترسم می . 

- گیری نمی قرار حمله مورد وقت هیچ!همه داری،با فرق تو . 
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 بشر این توانستم می چطور.رفت ضعف برایش دلم که زد لبخندی

باشم نداشته دوست را . 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و پنجاه پارت   

 

...... 

 

 در بالش زیر از را موبایلم.پریدم خواب از آیفون زنگ صدای با

کردم نگاه را ساعت و آوردم . 

 بود؟با آمده آرش دیدن برای صبح یازده ساعت بیکاری کدوم

شدم بلند جایم از غرغر . 

دیدم آیفون روبروی را کردم،آرش باز را اتاق در تا . 

 کیه؟-
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- آیما دارم نیاز متریت سه زبون به . 

چرا؟:پرسیدم تعجب با  

- بده اینو جواب پایین برو . 

 نازک چشمی پشت.بود ایستاده در دم یاسی.کردم نگاه آیفون به

بردارم را شالم و مانتو تا رفتم اتاقم به و کردم . 

کن استراحت برو شما:گفتم آرش به رو . 

فشردم را آسانسور ی دکمه و کردم باز حرص با را در . 

 آسانسور سوار و کردم مرور را بزنم خواستم می که حرفایی

 .شدم

 از.شدم خیره آینه به سینه به دست و فشردم را البی ی دکمه

کردم استفاده آرشیدا روش . 

-  دختر ترین دراز ترین،زبون مند ترین،قدرت ترین،قوی سلیطه

شود می وارد دنیا . 

 (البـی)

 برعکس و بود تر کوتاه من از قـدش.زدم پوزخند یاسی دیدن با

بود بدهیکل و چاق کمی هایش عکس . 

 سمتش ستبر،به سینه و مطمئن هایی قدم با.کرد نگاهم اخم با

 .رفتم
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-  کن سعی بدم،پس تذکر دوبار کسی به ندارم عادت ُدخی،من ببـین

 خوام نمی دیگه.کنی گوش خوب االنم حرفای به و کنی وا گوشاتو

ببینم نامزدم زندگی تو،توی از اثری هیچ . 

 

 نامزدم ی واژه.کنم مهار را ام خنده کردم سعی و کردم مکث کمی

بود رسیده ذهنم به ناگهانی . 

 

-  طرفا این دیگه نه و زنی می زنگ بهش،نه دی می پیام نه

 کاری واسم تو مثل کپلی جوجه کردن نیست به سر.شه می پیدات

ندارم دوست که نکن کاری به مجبور نداره،منو . 

 

 بدنم های سلول تمام.نداشتم خبر خودم و بودم شده الت چقدر

باشم جدی تا کردم می کنترل را خودم من اما زدند می قهقهه . 

کرد می نگاهم متعجب چشمانی و باز دهنی با یاسی . 

- شد؟ فهم شیر  

آرشی؟ نامزد تو:گفت بغض با  

بله:گفتم و کردم نگاهش غرور با . 

 عوضی آرش،آشغال روحت تو تف:گفت و داد قورت را دهانش آب

متنفرم،متنفرررررررر ازش بگو دادی،بهش بازیم مدت همه این ! 
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 حرص با را کفشش ی پاشنه که حالی در و بلند های قدم با بعد و

شد خارج ساختمان کوبید،از می سرامیک روی . 

 خنده زیر زدم پقی.شدم آسانسور سوار و زدم پیروزمندانه لبخندی

خندیدم بلند و . 

 نامزد؟آخه.آیما سرویس دهنت:گفتم خودم به آینه جلوی

نامزد؟ نامزد؟لعنتی  

بود ایستاده در رسیدم،دم که آرش واحد به.آمد نمی بند ام خنده . 

- شد تموم کشیتون گیس و گیس زود چقدر . 

- نیاره اسمتم دیگه که کردم کاری کلمه چارتا با . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و پنجاه پارت   
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- بهش؟ گفتی واقعا؟چی  

- رازه یه این . 

- نکن،بگو اذیت آیما . 

- داری؟ آلبالو بخوریم؟مربای چی صبحونه  

 به و انداخت باال را اش ندارم،شانه دادن جواب قصد فهمید

کنم فکر کابینته اون تو:وگفت کرد اشاره آشپزخانه ! 

رفتم آشپزخانه مانتو،به آوردن در از بعد و دادم تکان را سرم . 

 آرش؟-

 جانم؟-

-  بگم امیر به.گردم می بر خونمون،غروب رم می صبح فردا من

باشه؟ پیشت بیاد  

- گم می بهش باشه،خودم . 

شد سرد چاییت بیا:گفتم و گذاشتم میز روی را چای لیوان . 

 زده یاسی به که هایی حرف از.خوردیم سکوت در را صبحانه

 خودم که نرسد آرش گوش به بودم امیدوار فقط.بودم راضی بودم

 و هستم آویزانی دختر چه کند فکر ترسیدم می.نامیدم نامزدش را

بچسبانم او به را خودم خواهم می . 

- کنی؟ می فکر چی به  
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- گرفتم خوب رو دختره حالِ  . 

- نبینم زندگیم تو ازش اثری دیگه امیدوارم . 

- بینی نمی . 

نگفت چیزی و داد تکان را سرش . 

 

.... 

 

 گرچه.بود خوب حالم و بودم دیده ها مدت بعد را بابا و مامان

 واقعا ها وقت گاهی.دانند نمی را حقیقت که داشتم وجدان عذاب

است مواقع همین برای مصلحتی دروغ.گفت را حقیقت شود نمی . 

 نظر زیر را مردم و ایستادم واگن ی گوشه.شدم مترو سوار

 وارد رنگ قرمز موهای و غلیظ بلند،باآرایشی قد زنی.گرفتم

 و گذاشت چپم پای کنار را بزرگش و سنگین پشتی کوله.شد

 آرنج نزدیک تا دستانش سفید مچ.نشست کوله کنار هم خودش

 در را موبایلش کوله توی از.بود رنگی های دستبند و النگو پراز

 پس خودش عکس.افتاد گوشی صفحه به چشمم آگاه ناخود.آورد

 می نگاه افق به پریشان موهای و مشکی لباسی با.بود زمینه

 .کرد
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 شد ها پیام کردم،وارد می نگاه عکس به کنجکاوانه که همانطور

 همون وقته خیلی گفتی،االن می بخیر صبح یه قبال:)کرد تایپ و

کردی دریغ ازم هم رو بخیر صبح .) 

دادم انتقال هایم کفش نوک به را نگاهم . 

 دلمان که عزیز آنقدر.عزیزند خیلی ما برای ها آدم بعضی گاهی

 شب با.کنیم شروع آنها صدای ویا پیام با را صبحمان خواهد می

بخوابیم خوب و شود بخیر واقعا آنها،شبمان بخیر . 

هستیم نفر یک پیام تولدمان،منتظر روز . 

نفریم همان تشویق کنیم،منتظر می پیدا دست موفقیتی به وقتی . 

 وقت هیچ که نفری یک.داریم را نفر یک این زندگی در ما ی همه

 را تبریکاتش و ها بخیر شب و ها بخیر صبح که نفری یک.نیست

کند می  دریغ ما از . 

 و ها بخیر صبح منتظر نفر،خودش یک همان که است این جالب

دیگریست فرد های تبریک و ها بخیر شب . 

کردم نگاه بودند داده تکیه در به که دختری دو به و کشیدم آهی . 

- شدم می داد،پاس می نمره یک بهم اگه عوضی آره . 

-  گفتی برداشتی برندار،فاز واحد استاد این با ترم این گفتم بهت

دارم برمی منم برداشته،پس مرتیکه اون . 
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-  نمی پاس منو کردم،اینم کات اونم با االن.سهیال کردم اشتباه

گ ل تو کردم گیر خر مثل.کنه . 

-  فاز آدم دانشگاه تو آخه.کردی کات بهتر همون.اون گوربابای

دیگه داره؟خنگی برمی دوستی و عشق . 

- بخونم درسواین دیگه ترم یه ندارم حوصله اصال من سهیال وای . 

-  کنه کنم،راضیش می صحبت سماواتی استاد نباش،با اون نگران

برندار واحد باهاش دیگه ولی.شی پاس ترم این . 

- بردارم ای عقده بااین کنم غلط دیگه من . 

 

 سرخ بودم،دستم داده فشارش بس از.شدم خیره کیفم دستگیره به

بود شده . 

 هرکاری آنها بخاطر گاهی...!لعنتی های نفر یک آن دست از امان

 بخاطر رامان زندگی های ریسک ترین بزرگ.دهیم می انجام را

شود نمی نصیبمان چیزی باخت جز تهش و کنیم می آنها . 

دادم انتقال شده وارد تازه های مسافر به را نگاهم . 

 کابوس.برگرداندم را رویم سریع ماهه شش،هفت نوزادی دیدنبا

 لبم و فراگرفت را وجودم سردی عرق.بستند نقش چشمم جلوی ها

 فکر تمام.کنم فکر چیزی هیچ به خواست نمی دلم.گرفتم گاز را

 خالی را مغزم توانستم می کاش.بود شده دردناک برایم دنیا های

خط بی کاغذی مثلِ .شود سفید فکرم ی صفحه و کنم ... 
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 درش کیفم جیب از.آمدم خودم موبایلم،به ی ویبره کردن حس با

داشتم آرش طرف از پیامی.آوردم . 

( خونه نزدیک ی کافه پنج،بیا ساعت ) 

 گرفته را وجودش تمام بدبختی قبل ای ثانیه که دختری.زدم لبخند

 مرتب را شالم.شد می حساب دنیا دختر ترین خوشبخت بود،االن

باشد:کردم تایپ و کردم . 

رسیدم آرزوهایم از دیگر یکی به . 

( کافه یک الف،در آقای با گذاشتن قرار ) 

 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفت و پنجاه پارت   
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 با بودم پوشیده عروسکی کوتاه مانتوی.کردم تیپم به نگاهی

 خانه به اگر اما خورد نمی عاشقانه قرار درد به.جین دمپای شلوار

 بود ممکن و کشید می کردم،طول می عوض را لباسم و رفتم می

شود عصبی . 

شدم کافه قیافه،راهی و تیپ همان با . 

 برایم.شد می تند قلبم شدم،ضربان می تر نزدیک کافه به هرچه

 بینمش،اینقدر می روز هر که فردی با دیدار برای که بود عجیب

دارم استرس .  

شدم کافه وارد متانت با و کشیدم عمیقی نفس رسیدم که کافه به . 

 و بود نشسته پنجره کنار.کردم پیدایش راحت و بود خلوت نسبتا

کرد می نگاه بیرون به . 

- الـف آقای سالم . 

برگرداند من سمت به را رویش . 

- فسقلی سالم . 

- آقا؟ کردین دعوت اینجا به منو که شد چی  

- کافه؟ بیام دخترم دوست با خواستم داره عیبی  

- عیبی چه بابا نه . 

- بود؟ خوب بابات و مامان حال  

- شد برطرف دلتنگیم.بودن خوب آره . 
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- دختری؟ تک  

 .اوهوم-

- چیه؟ بابات و مامان شغل  

-  از یکی داران سهام از یکی بابامم و دکتره،روانشناس مامانم

شهره های کارخونه . 

توپه وضعتون که شما:گفت و زد سوتی . 

- باشه؟ بد بود قرار آره،مگه  

- نداری پرستاری پول به نیازی که تو االن . 

- ندارم نیازی دادم،خودم نیازمندا به کامل رو داد پدرت که پولی . 

 .عه؟ایول-

گرفت را سفارش و شد نزدیک میزمان به گارسون . 

- هستی؟ صمیمی کی با باران بگو،جز دوستات از خب  

-  بزرگ باهم بچگی از که دارم صمیمی دوست دوتا فقط من

باران و ترمه.شدیم . 

- شایان و امیر منو مثل.جالب چه . 

- مالقاتت بود اومده باردیدم یک فقط رو شایان . 

- میشین آشنا باهم حاال . 
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 بودم دنیا دختر ترین شکمو که آوردند،بااین هارا سفارش وقتی

 نمی را بچگانه استرس این دلیل.بود شده کور اشتهایم اما

دیدمش؟ می که بود اول بارِ  مگر.دانستم  

برداشتم را ام بستنی روی بیسکوییتِ  از ای تکه . 

کرد مزه مزه را قهوه بعد و برداشت را اش قهوه فنجان آرش . 

 آرش؟-

 جانم؟-

- داری آرامش خیلی تو . 

خندید بلند . 

- ونفرتم،آرامش؟ خشم از پر من دختر  

آرومم خیلی اوهوم،کنارت:گفتم و کردم بازی شالم ی لبه با . 

- داری استرس که االن . 

بود؟ فهمیده کجا از.کردم نگاهش تعجب با  

- دارم دوست حالمو شیرینه،این استرس . 

آیـما؟:گفت و کرد مکث کمی  

- دلم؟ جون  
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-  ارغوان وقتی.شد تموم تلخ خیلی.شدم عاشق پیش سال پنج من

 گرفت،از ازم اونو خدا وقتی.شد تموم من واسه کرد،دنیا ازدواج

بریدم دل آدم و عالم . 

 

 دق مرا ندهد،کاش ادامه کاش.کرد خوش جا گلویم توی بغضی

بگوید من برای عشقش از خواهم نمی بفهمد کاش.ندهد . 

 

-  می چقدر دونستن می همه.بیشتر خودم داشتم،از دوسش خیلی

برد خودش با رفت،آرشم وقتی.خوامش . 

 

 بستنی که نداشتم میلی دیگر.خورد سر چشمم ی گوشه از اشکی

 را عکسش که دختری همان.بود ارغوان عشقش اسم.بخورم را ام

 از اصال.خورد می بهم آنها از حالم.بودم دیده نقره ی صفحه در

 دختر تمام از.آمد می بدم کرد می نگاهشان که هایی دختر تمام

 دوست کنند،تمام می نگاهش که فامیل،دخترهایی های
 آنها همه زد،از می حرف باهاشون که دخترهایی دخترهایش،تمام

آمد می بدم . 

 آیما؟-

کردم پاک را اشکم و آمدم خودم به . 

 جانم؟-
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- شم؟ عاشق دوباره کنی کمکم میشه  

کردم نگاهش تعجب با.ایستاد هایم رگ در خون . 

 تموم تلخ ذارم نمی دفعه این.شم عاشق دوباره خوام می:داد ادامه

 .شه

کردم می نگاهش فقط و زدم نمی حرفی هیچ . 

باتواما فسقلی:گفت و خندید . 

- کی؟ عاشق  

- باشم؟ نداشته دوستت من داری،چرا دوستم تو؟واقعا از بهتر کی  

نیست من یاد،دست می وجود به یهویی عشق:گفتم و زدم پوزخند . 

شد خیره فنجانش به و نزد حرفی . 

- بپرسم؟ سوال یه  

 .بپرس-

- کنی؟ می برگرده،چیکار ارمغان اگه  

-  بهشم کردن فکر حتی و داره شوهر دیگه محاله،اون برگشتنش

 .گناهه

- چی؟ بگیره طالق اگه  

ریزم می پاش به زندگیمو:گفت هوا بی . 

شد خرد و شکست قلبم کردم حس . 
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- رفت می یادم آخ،داشت . 

درآورد میز زیر از را باکسی و شد خم . 

 .بفرمایید-

کردم نگاه باکس به تعجب با . 

- چیه؟ این  

- شماست مال . 

 مشکی گل سه که زیبا گردنبند یک.کردم باز را باکس درِ  تعجب با

 می خودنمایی رز های برگ گل میان داشت بزرگ دایره یک و

 دستم به را ای بودم،بسته شده خیره گردنبند به که همانطور.کرد

 و ها طعم با داشت وجود ترشک و لواشک چندین بسته داخل.داد

ماند باز تعجب از دهانم.مختلف های مدل . 

- منه؟ مال  

شماست مال همش بله:گفت لبخند با . 

 خم صورتش روی راخودم و شدم بلند جایم از اختیار بی
 سرجایم سریع و کاشتم اش گونه روی محکمی بوسه.کردم

 .نشستم

ببخشید:گفتم و گرفتم را دهنم جلوی . 

مرسی آرش مرسی:گفتم و کردم گردنبند به نگاهی شوق با . 
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 زودتر کنی می ماچم لواشک چارتا با دونستم می:گفت و خندید

خریدم می . 

خواسته خدا از:گفتم و کشیدم خجالت کمی . 

- خونه؟ بریم  

بریم:گفتم و دادم تکان را سرم . 

 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشت و پنجاه پارت   

 

 

 هوا.داد می را آرش ادکلن بوی ماشین فضای.شدیم ماشین سوار

بترکد تا بود فرصتی منتظر آسمان بغضِ  و بود ابری . 
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کنیم گریه باهم گرفته،بیا منم دل:گفتم دلم در.کردم نگاه آسمان به . 

 چند صدای.کرد باریدن به شروع نم باران،نم که نکشید طولی

 شدت آسمان ی گریه و وزید می پاییزی باد.درآمد ماشین دزدگیر

گرفت می . 

 وقت کس،هیچ هیچ.شدم خیره روبرویم ی منظره به لبخند با

ماهم و باران عاشق وار دیوانه فهمید،من نخواهد . 

 آرش؟-

 جان؟-

- کنیم؟ خش خش پاییز برگای رو بارون زیر بریم  

 می خش خش خونه،بعدا بریم میره،امشب گیج سرم:گفت و خندید

 .کنیم

میره؟ گیج چرا:گفتم نگرانی با  

- نخوردم قرصمو صبح کنی نمی دعوام اگه . 

نیستی خودت فکر به اصال.بذارم تنهات دیگه عمرا!آرش:زدم داد . 

نزد حرفی . 

- فرمون؟ پشت بشینم من خونه تا خوای می  

- دیگه رسیدیم نه . 
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 روی باران قطرات.شدم خیره ماشین شیشه به و کردم پوفی

 خورده نم خاک بوی.دادم پایین را شیشه کمی.رقصیدند می شیشه

کرد خوش را بارانی،حالم هوای سردِ  سوز و . 

 من حالِ  و باشیم هم باشی،کنار ببارد،تو که،باران این از بهتر چی

باشد خوب .... 

 

**** 

 

( شخص ســوم ) 

 

کرد مرتب را سفیدش شرت تی و کشید کوتاهش موهای به دستی . 

شد خیره دوربین لنز به و گرفت ژست . 

- سـه...دو...یـک ..! 

شد خیره دست دور به بار این و کرد عوض را ژستش . 

 گرفتی؟-

- خوری می سرما بپوش منو کاپشن آره،بیا . 

 آرش.کرد دراز آرش سمت به را دستش و زد لبخندی نقره

داد نقره دست به و آورد در را کاپشنش . 
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- چی؟ خودت  

بشه سردم ذارن نمی ها عضله این:گفت و زد پوزخندی آرش . 

- ببینم بیار رو عکسا.بابا جــون . 

 روبرویش منظره به خودش و داد نقره دست به را موبایل آرش
 نسیم.داشت نیاز روزه یک سفر این به ها مدت از بعد.شد خیره

 را مشامش خیس های سبزه بوی و کرد می نوازش را صورتش

بود کرده پر . 

- من؟ ی خونه بریم آرش؟امشب  

ست خونه قرصام:گفت و کرد نگاه نقره صورت به . 

- نخور قرص امشب یه . 

- نخورم اگه گیرم می سرگیجه . 

- چیه؟ قرصه اسم  

- ده می بهم داروهامو دونم،پرستارمنمی . 

- ازش بپرس بزن زنگ . 

- میام دیگه وقت بیخیال،یه . 

باشه:گفت و انداخت باال ای شانه نقره . 

 دریاچه به و گذاشت نقره ی شانه روی را دستش آرش

شدند خیره روبرویشان . 
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 جای به خواست می که دلی.نداشت خبر دلش از کس هیچ

گیرد آغوش در را نقره،ارمغان . 

بخوریم؟:گفت و کرد ماشین به ای اشاره نقره  

 شل نقره ی شانه دور از را دستانش حرفی،حلقه هیچ بدون آرش

 .کرد

 لیوان دو و جو آب بطری با بعد و رفت ماشین سمت به نقره

برگشت کوچک . 

- نداریم؟ مزه  

- ندارم شیرینی چیز هیچ . 

 می تاریک کمکم هوا.نوشید نقره به توجه بدون را اول پیک آرش

بود گرفته را دورشان غلیظی مه و شد . 

کرد موبایلش به نگاهی آرش . 

- نداریم؟ آنتن اینجا  

نه:گفت و کشید سر را پیکش نقره . 

داد سر جیبش ته به را موبایلش و انداخت باال ای شانه آرش . 

- کشی؟ می ُگـل  

کرد نگاه آرش به تعجب با نقره . 

- فهمیدی؟ کجا از  
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- باش راحت بگیری فاز خواستی.نیستم خر . 

نوکرتم:گفت و خندید بلند نقره . 

 نمی اینجا به وقت هیچ کاش.شد خیره نارنجی آسمان به آرش

 روال چی همه هنوز کاش.داشت را ارمغان و احسان کاش.رسید

 .بود

 

**** 

 

 (آیـما)

 

 رفته فرو گلویم در تیزی و ریز خارهای.کشیدم می نفس سختی به

 می بدتر دستم دربیاورم خارهارا کردم می تقال هرچی.بودند

 شدت از پوستم و بود گرم شدت به هوا.شدم نمی موفق و سوخت

بود شده داغ گرما . 

 نمی خارج ام حنجره از نوایی اما بزنم جیغ خواست می دلم
 آسمانی.بودم شده خیره آسمان به ناامیدانه و ریختم می اشک.شد

 همیشگی ی گریه صدای.ببارد آتش بود قرار انگار و بود قرمز که

 داخل به.بستم را چشمانم.برداشتم تالش از دست.رسید گوشم به

شدم بیدار خواب از و شدم پرت ای دره . 
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بود برده خوابم مبل روی.کردم برم و دور به نگاهی . 

 را گلویم بغض.بود نیامده هنوز آرش و بود صبح سه ساعت

بود گوشم توی هنوز گریه صدای.بود گرفته . 

کردم گریه بلند باصدای و ترکید بغضم.کشیدم بلندی جیغ . 

-  چی من گناه کنه؟خدایا نمی ولم شم؟چرا نمی راحت چرا خدایا

 خسته بخدا.شدم رسی؟خسته نمی دادم به چرا بود؟خدایا

آوردم شدم،بُریدم،کم . 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نه و پنجاه پارت   

 

 

بود شده سخت برایم کشیدن گریه،نفس شدت از . 
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 آب سنگ دل که کردم می گریه چنان.یدمکوب ام سینه به مشت چند

شد می . 

 را آرش ی شماره و برداشتم را شدم،تلفن آرام کمی که این از بعد

 .گرفتم

( باشد می نظر،خاموش مورد مشترک ) 

 آب تا رفتم آشپزخانه به و کردم پرت مبل روی را تلفن ناامید

 .بخورم

گرفت را کابوسم یادآوری و گریه دلشوره،جای و نگرانی . 

کردم می نگاه ساعت به هرازگاهی و زدم می قدم را هال عرض . 

 سراغم به منفی افکار تا کنم پرت را حواسم کردم سعی

شدم تلگرام وارد و برداشتم را موبایلم.نیایند . 

زدم ترمه،سر و وباران خودم نفره سه گروه به ها مدت از بعد . 

هفته همین چهارشنبه:بود باران برای پیام آخرین . 

 اول،لبخند پیام دیدن با.خواندم را تر قبل های پیام و شدم کنجکاو

 دوست چقدر.برود باران خاستگاری به بود قرار امیرعلی.زدم

 و بهم رسیدن برای اندازه یک به هردو.زیباست طرفه دو داشتن

کنند می تالش خوبشان حال . 

 پنجره به نگاهی.کردم خوشبختی آرزوی برایشان قلب صمیم از

 برای سرم.نبود آرش از خبری و شد می روشن کم کم هوا.کردم

 خوب حالش بودم مطمئن.کرد می بودم،درد کرده که ای گریه
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 شب زدم حدس و بود رفته دوستش با شمال ی بهانه بهصبح.است

خوابیدم و خوردم مسکنی.است ماندههمانجا هم . 

 

.... 

 

 باعث مبل روی خوابیدن.شدم بیدار خواب از آرش آوازِ  باصدای

بگیرد گردنم عضالت بود شده . 

 نه ساعت.شدم بلند جایم دادم،از می ماساژ را گردنم که همانطور

بود صبح . 

شد باز نیمه حمام درِ  موقع همان . 

 آیما؟بیدارشدی؟-

- بخیر اوهوم،صبح . 

- بدی؟ منو حوله شه بخیر،می شمام صبح  

 صندلی روی از را اش حوله بعد و کردم نگاه برم و دور به

 ک ی:دادم،پرسیدم می دستش به را حوله که طور همان.برداشتم

 اومدی؟

- خوابیدی؟ مبل رو پیش،چرا ساعت یک  

- برد خوابم بودم،همونجا منتظرت وقت دیر تا . 

- بدم خبر بهت نداشتم ببخشید،آنتن . 
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- گذشت؟ خوش  

 خشک را موهایش حوله کالهِ  با که همانطور و شد خارج حمام از

خالی شما جای:کرد،گفت می . 

- بخوریم صبحونه بیا بپوش لباستو . 

 .چشم-

 موبایلم به نگاهی.کردم روشن را ساز چای و شدم آشپزخانه وارد

داشتم باران از پیام یک و پاسخ بی تماس سه.کردم . 

- ندارم خاستگاری؟لباس خرید واسه بریم امروز . 

اینجا بیا ناهار باشه،بعد:کردم تایپ . 

 پنیر ظرف تا رفتم یخچال طرف به و گذاشتم میز روی را موبایلم

دربیاورم را . 

 

*** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 بار این.بودند نشسته ماشین توی نفری ها،دو مدت از بعد

 برای تا بودند آمده.نبود بیلیارد باشگاه یا و کوه مقصدشان

بخرند شلوار و کت امیرعلی خاستگاری . 
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 همه حیوون،این همه این:کرد،گفت می رانندگی که همانطور آرش

چرا؟ واقعا بخوری؟نه خرو مغز باید مغز،چرا  

 دورت هنوز سالت و سن بااین که خوردی تو خرو مغز:امیرعلی

دختره پر . 

- گذره می دیگه،خوش خوبه . 

- چیه؟ آیـما مورد در نظرت  

-  یه دونی می.مهربونه و کنه،بانمک می فرق دخترا همه با اون

کنم اذیتش یاد نمی دلم.داره خاصی معصومیت . 

- نیست؟ ازدواج برای خوبی ی گزینه  

 فکر موضوع این به تاحاال:گفت و جوید را پایینش لب آرش

 .نکردم

- کن فکر من نظر به . 

- کنم ازدواج عشق با دم می ترجیح . 

- بشی یکی عاشق تا بمون منتظر پس خب . 

خورد زنگ امیرعلی موبایل لحظه همان . 

- باران؟ جانم  

-...... 

- بخریم شلوار و کت اومدیم آرش با . 
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-...... 

- کجایین؟ شما  

-...... 

- یایم می بچرخین،االن جا همون باشه . 

 آیما غرب،دنبال سمت برو:گفت آرش به رو و کرد قطع را گوشی

باران و . 

فشرد گاز پدال روی را پایش و داد تکان را سرش آرش . 

 

**** 

 

 (آیما)

 

باران گشنمه:گفتم و کردم جا جابه دستم در را خرید های باکس . 

- خوریم می ناهار ریم می االن . 

- پس؟ نمیان چرا  

- کن صبر میان . 

 .تشنمه-

- بخرم؟ آب  
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- باران نه،سردمه . 

- زنی می غر مرض،چقدر ای . 

- توئه های خرید بیشعور،همشم شکست دستم . 

- کنم جبران عروسیت ایشاال . 

- شم نمی عروس من . 

- دررررررک به . 

درآورد کیفش توی از را موبایلش بعد . 

- اومدیم کوچه؟باشه امیر؟کدوم جانم . 

برداشت را بود گذاشته زمین روی که پالستیکی و شد خم . 

 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شصت پارت  
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- بریم پاشو . 

 ماشین دیدن با.افتادم راه به سرش زدم،پشتِ  می غر که همانطور

شد باز بناگوش تا نیشم آرش . 

- دادن تاپ تی خر به کن،انگار نگاش . 

رفتم ماشین طرف به و کردم نازک چشمی پشت . 

زدم امیر سمت ی شیشه به تقه چند  . 

- آیما باران،سالم اومدین؟سالم عه . 

کو؟ آرش:گفتم و کردم نگاه ماشین داخل به  

شد سوار و داد را امیر سالم جواب باران . 

- االن میاد شو کارداشت،سوار اینجا . 

 را در و کشیدم را ماشین دستگیره بعد و کردم نگاه برم و دور به

کردم باز . 

 می مرتب را شالم که همانطور و دادم باران دست به را وسایل

شد باز من سمت کردم،درِ  . 

را آرش بعد و دیدم رز گل دسته یه اول . 

بود؟ گرفته ُگل من برای الف آقای.کردم نگاهش تعجب با  
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 لبخند با و بود برگشته هم امیر و زد هیجان سر از جیغی باران

کرد می نگاه . 

گرفتم آرش از را گل و کردم دراز رادستم زده بهت . 

بودم زده هیجان و بود رفته باال خونم آدرنالین . 

 حرف مشغول آرش و امیر.آمدم خودم به در شدن بسته صدای با

 و گرفت مرا دست ذوق با باران و شدند هوا و آب مورد در زدن

خوشگلن چه:گفت . 

آرش مرسی:گفتم آرش به باران،رو به توجه بی . 

خواهش:گفت و کرد نگاهم آینه توی از . 

(  دو این.داشتم دوست را مهربان مغرورِ  مرد این.داشتمش دوست

 دوست را مردانه بم صدای این.داشتم دوست را ای قهوه چشم

 این.داشتم دوست را محبت و شیطنت از پر های نگاه این.داشتم

 الفِ  آقای واقعا من.داشتم دوست را قشنگش ولی کوچک کارهای

داشتم دوست را هایم قصه ) 

بخوریم؟ شاموکجا:امیر  

دربند بریم:گفت و کوبید هم به را هایش دست ذوق با باران . 

 شوق با و برداشتم گلم دسته از را آمد،نگاهم که دربند اسم

اونجا آره،بریم وای:گفتم . 

شد اتوبان وارد و داد تکان را سرش آرش . 
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را آهنگی و برد ضبط سمت به را دستش امیرعلی   

play 

دادم می گوش آهنگ به و شدم خیره بیرون به.کرد . 

 عجیب هایش تیکه اما،بعضی فهمیدم نمی را هایش تیکه بعضی

بود دلنشین برایم . 

 

( من به دست زنی می قلبم،وقتی تند تپه می . 

بشم غرق دریا حتی،تو حاضرم تو با . 

دمت نمی کسی من،به منی،حق منی،مال خود مال ) 

 

کردم فکر" مالکیت" ی کلمه به . 

 های حس ترین قشنگ از یکی  شک مالکیت،بدون حس

 فقط نفر یک نفر،توجه یک نفر،نگاهِ  یک عشقِ  که این.دنیاست

است بخش لذت باشد،واقعا تو برای . 

 دوستش که کسی به که دارد را این آدمی،حق هر من نظر به

باشد داشته مالکیت دارد،حس . 

 هیچ و است من مالِ  است،یعنی من مالِ  که داشتم،چیزی من،عقیده

شود نمی دیگری کس هیچ مال وقت . 

DONYAIEMAMNOE



 و عشق و توجه و فکر تمامِ  چون.بودم الف آقای من،مالِ  مثال

بود او برای ام عالقه . 

دانم می دانست؟بعید می خودش را این . 

هستم او مالِ  من که باشد خوشحال باید نظرم به . 

بگذارد مالکیت میم من اسم آخرِ  تواند می راحت او مثال . 

چی؟ من اما  

نداشتم مالکیت حس چیزی هیچ به نسبت من!نه من . 

 که رنگی مشکی بلند شاسی ماشین.کردم نگاه بغلی ماشین به

 این سرنشینان کسانی یا کسی چه یعنی.بود دودی هایش شیشه

هستند؟ ماشین  

 عاشقند؟عشقشان دارند؟آنها مالکیت حس هم به نسبت آنها
 و بود خریده گل من برای الف آقای فقط خرد؟یا می گل برایشان

داشتم دوستش عاشقانه که بودم من فقط . 

کردم فکر" عـشق" کلمه به . 

ایم شده عاشق مان زندگی در بار یک حداقل ما ی همه .  

 عاشق فرزندش،یکی عاشق شد،یکی کارش عاشق یکی

اش سفالی های گلدان های گل عاشق ماشینش،یکی .  

بود شده الف آقای عاشق من مثل یکی . 
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 عشق که کسی قطعا.است مهم باشد دوطرفه عشق که این اما

 این.دارد لذتی قشنگ،چه حس این داند می کرده تجربه را دوطرفه

دارد تورا احساس هم مقابلت طرف که . 

 تالش همدیگر خوب حالِ  برای باهم و کند می عاشقی پایت به پا

کنید می . 

 و داده تکیه صندلی به را سرش باران.کردم نگاه چپم سمت به

بود بسته را چشمانش . 

کرد می رانندگی سکوت در آرش و زد می حرف تلفن با هم امیر . 

 ترین ارزش با ها گل گردنبند،این آن از بعد.شدم خیره گلم دسته به

بودند من دارایی .  

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و شصت پارت  
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 پیاده و گذاشتم ماشین در را گلم دسته.رسیدیم دربند به

 امیر.بود جذاب برایم دربند شلوغی و نور و ها رنگ همیشه.شدم

 که همانطور.زدند می قدم ما از جلوتر هم دست در تدس باران و

 می نگاه ها ترشک و ها لواشک حاملِ  های دستی چرخ به

گرفت را دستم که کردم حس را آرش گرمِ  کردم،دست .  

کردم نگاهش و زدم لبخندی . 

- برات؟ بگیرم  

چی؟:گفتم تعجب با  

- دیگه لواشک . 

- دارم فعال.نشدن تموم هنوز بودی گرفته که نه،لواشکایی . 

باشه:گفت و انداخت باال را اش شانه . 

 توی از باران.نشستیم تخت روی و رفتیم خانه سفره یک به

کرد متصل آن به را موبایلش و درآورد را شارژرش کیفش . 

بشورد را دستانش تا رفت هم امیرعلی . 

 جیرجیرک و رودخانه صدای و شده قاطی قلیان و غذا بوی

بود داده انتقال بهم را خوبی ها،حس . 

کردم می نگاه فضا به لبخند با . 

- خورین؟ می چی خب  
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 بعضی اینجا:کرد،گفت می خشک را هایش دست که همانطور امیر

 رستوران اینجا،وگرنه آوردمتون همونا واسه.خوشمزست چیزاش

هست باال تر،اون الکچری . 

خوشمزس؟ چیش خب:باران  

- ندارن حرف کباباش جوجه . 

 سفارش خودتون واسه هرچی:گفت و داد تکان را سرش آرش

خورم می دادین،منم . 

نشست باران کنار بعد و داد سفارش امیر . 

است خودش حالِ  تو و شده پکر آرش کردم حس . 

 آرش؟-

 جانم؟-

 خوبی؟-

- زیاد نه . 

- شده؟ چیزی  

- ندازه می احسان منو اینجا فضای و قلیون بوی . 

 چرا؟-

- ورا این میومدم زیاد اون با . 

بگردم الهی:گفتم و گرفتم گاز را لبم . 
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نگفت چیزی و زد غمگینی لبخند . 

 از را چیز همه و کردم حمله غذا به ذوق با.آوردند را غذاهایمان

بردم یاد . 

 نبود،با اطرافم به حواسم که بودم شده خوردن غذا غرقِ  آنقدر

آمدم خودم به امیر صدای . 

- هست بارانم نشدی،غذای سیر اگه میگم . 

باشه:گفتم و کردم باران به نگاهی . 

شه نمی خوره،چاق می همه این چرا دونم نمی: باران . 

اینه خوب ژن:امیر . 

 دست که ساالدی ظرف به افتاد شد،نگاهم تمام که غذایمان

بود مانده نخورده . 

 باران؟-

- آجی؟ جانم  

- خوری؟ می ساالد  

- سیرم نه . 

- علی؟ امیر  

بله؟:امیر  

- خوری؟ می ساالد  
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- مرسی نه . 

آرش سمت برگشتم . 

- الف؟ آقای  

 جانم؟-

- خوری؟ می ساالد  

- جانت بخور،نوش نه،تو . 

خودم نفع به هیچ ایول،سه:گفتم ذوق با . 

 هیچ.شدم خوردن مشغول ولع با و کردم حمله ساالد ظرف به

نکردم آنها ی خنده صدای به هم توجهی . 

امیر؟:گفت و کرد مظلوم را خودش باران  

 جون؟-

- کنم؟ خواهشی یه میشه  

- خواهشی؟ چه  

- لطفا قلیون . 

 .نه-

- شه نمی شب هزار شب دیگه،یه خدا تورو . 

 اصرار کمی باران خواست می و بود راضی هم اول از که امیر

بیارن گم می باشه:کند،گفت . 
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کشی؟ می هم تو آرش:گفتم آرش به ذوق با  

- کشی نمی هم نه،تو . 

چرا؟:گفتم آهسته بعد و شد محو لبخندم  

- داره ضرر . 

- همش بار یه . 

 .نه-

- اصن؟ گیرم می اجازه تو از دارم چی واسه من  

- پسرتم دوست من چون . 

- بکشم خوام می من . 

- دم نمی اجازه منم . 

 بده باره،اجازه یه همش:گفت و کرد بحث وارد را خودش باران

داره گناه . 

نشه اذیت دم می سفارش خامه پرتغال:گفت امیرهم . 

بکشیا اوکی،کم:گفت نداشت ای چاره که آرش . 

 که پایم.بوسیدم را آرش امیر،لپ و باران به توجه بی و کردم ذوق

 ام زندگیم شب بهترین عنوان به را امشب ی برسد،خاطره خانه به

نویسم می ام صورتی دفتر در . 
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@maryamharandeh 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دو و شصت پارت  

 

 

*** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 چیزی:گفت پروانه به رو و گذاشت میز روی را پلو دیسِ  نـفس

مامان؟ ندارین الزم  

- کرد یخ غذا برم،بشین قربونت نه . 

بریزد ساالد خودش برای تا برداشت ظرفی و نشست آرشام کنارِ  . 

نکردی؟ روشن سهمتو تکلیف:پرسید آرشام به رو داریوش  
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 و شد مرغش کردنِ  تکه تکه مشغول چنگال و چاقو با آرشام

کنم می صحبت باهاش شه بهتر آرش حالِ :گفت . 

- بخره سهمتو بتونه که نداره ای سرمایه آرش . 

- بخرن سهمو شریکی کامران با بود قرار . 

 و کشید آهی پروانه.نگفت چیزی و داد تکان سری داریوش

 خودم داد می رضایت آرش کاش.خالیه واقعا هام بچه جای:گفت

موند می جا همین وقت اون.کنم پرستاری ازش . 

 ناز خیلی پرستارش مامان وای:گفت و داد قورت را ساالدش نفس

بامزست و . 

- نزنه مخشو پسر این کنه رحم بهش خدا . 

مامان شناسی می خوب پسرتو میاد خوشم:گفت و خندید آرشام . 

- نداره رحم هم ماده پشه به خواهرش،این برعکس . 

بست نقش داریوش لب روی پوزخندی و خندید نفس . 

 می پیام نه زنه می زنگ نه معرفت آرشیدا؟بی از خبر چه:نفس

 .ده

- نیست بیخیالش قلِ  مثلِ .گرمه مشقش و درس به سرش بچم . 

 روز و خوابید می ترس با هرشب.بود رفته فرو فکر به آرشام 

 تمام را کارش و برود پدرش وقت ناکام،سر قاتلِ  ترسید می ها

 .کند
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.... 

 

 مشغول که کامران.شد کامران اتاقِ  وارد زدن در بدون نقره

کرد نگاه نقره به تعجب بود،با تلفن با کردن صحبت . 

- مهندس گیرم می تماس باهاتون بعدا من . 

نیستی؟ بلد زدن در:گفت نقره به رو کردن قطع از بعد  

- بکشی؟ تهرانیو داریوش خواستی می تو  

- زده؟ حرفو این کی  

-  شما مال کارخونه شه نمی زندست اون وقتی تا گفتی خودت هم

بکشه باباشو داره قصد یکی گفت آرش شه،هم . 

- شده چی بگو درست بشین . 

- کشتن آدم جز بودم کاری هر پایه لعنتی . 

- نیست مردک اون کشتن من نقره،نقشه نگو چرت . 

-  ماشینش که نداری خبر تو کشیده؟یعنی اونو قتل نقشه کی پس

بود شده کاری دست . 

- کی؟ چی؟ماشین  
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-  داریوش ماشین با آرش و راه،احسان اون به نزن خودتو کامی

بود شده کاری دست هم کردن،ماشین تصادف . 

 مطمئنی؟-

- بود تو کار دونم می بلکه مطمئنم تنها نه . 

-  وقتی تا.نیست وقتش بمیره،االن اون باشه قرار اگرم احمق

 مرگش بعد که نکرده تنظیم سندی داریوش و داره سهام هم آرشام

بمیره برسه،نباید آرش به کارخونه از سهمش .  

- بوده؟ کی کار یعنی پس  

- منه سوال دقیقا این . 

- بابات کار یا توئه کار آخه؟یا اونه مرگ فکر به تو جز کی . 

- چی؟ یعنی این دونی باشه،می رقیب یه کارِ  هم ممکنه  

دوخت کامران چشمانِ  به را نگاهش و کرد کج را سرش نقره . 

- خطره در منم بابای جونِ  االن یعنی . 

- کنم؟ باور حرفتو داری انتظار االن  

-  رسه؟چه می بهمون ای فایده چه بمیره، داریوش االن احمق

کنه؟ می حالمون به فرقی  

-  هشدار بت کامی،اومدم آرم نمی در سر چیزا این از من

 .بدم،همین
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 هشدار؟-

-  می زود یا دیر.کرده کارو این که کسیه دنبال در به در آرش

گیره می ازت احسانو انتقام و بود تو کارِ  فهمه . 

 نقره به پوزخندرو شد،با تمام اش خنده وقتی.خندید بلند کامران

 می بگی هرکاری کردی ثابت وقتی.بوده من کارِ  کن ثابت:گفت

 .کنم

 کارِ  کنم می ثابت من:گفت و مالید را گردنش پشتِ .زد لبخند نقره

دی می میلیون پونصد هم بود،تو تو . 

 چیزی.تومن یه بکنیش تونی می:گفت و زد لبخندی مطمئن کامران

دودو کاراگاه کنی ثابت تونی نمی رو نداشته خبر منم روح که . 

بود تو کارِ  ندارم شک:گفت و کرد باریک را چشمانش نقره . 

 و سر جای به دم می ترجیح:گفت و انداخت باال ای شانه کامران

بابام منو سراغ نیومده تا بگردم قاتل دنبال تو،خودمم با زدن کله . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سه و شصت پارت  

 

 

نبود؟ تو کارِ  واقعا یعنی:گفت و کرد کوتاهی مکث نقره  

-  من واسه منفعتی هیچ یوش،االندار دادی؟ُمردن دست از عقلتو

 .نداره

- بوده نفعش به داریوش نبودن که بگردیم کسی دنبال باید پس . 

- باشه نفعش به بابامم و من نبود ممکنه . 

- شد پیچیده قضیه . 

- چطوریه؟ آرش با ات رابطه  

شد خیره کامران چشمان به و آورد باال را سرش نقره . 

- جاشه سرِ  چی خوب،همه . 

-  کاراگاه این از که صمیمی بمون،اینقدر صمیمی خوبه،باهاش

بگه شد،بهت بازیش،هرچیزی،دستگیرش . 

نگفت چیزی و داد تکان را سرش نقره . 
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*** 

 

 (آیـما)

 

آیما شی می خفه:خندید،گفت می که حالی در باران . 

 رفته آرش.گرفتم کام بالفاصله و فرستادم بیرون به را قلیان دود

 با و کردم سواستفاده نبودش از هم من و بشورد را دستش بود

کشیدم می قلیان سرعت . 

داد باران به و گرفت دستم از را شلنگ زور به امیر . 

 ام مسخره امیر و باران که همانطور.خندیدم و کشیدم عمیقی نفس

داشت جدید پیام سه.آرش موبایل به خورد کردند،نگاهم می . 

( رها از سوم نقره،پیام از دوم سمانه،پیام از اول پیام ) 

 دختران با آرش هم هنوز یعنی این.ماندم خیره ها اسم به تعجب با

داد بغض به را جایش ام خنده.بود ارتباط در زیادی . 

برگشت بودم،آرش مانده خیره اش گوشی به که همانطور . 

ام دیده هایی پیام چه شد دید،متوجه که را ام خیره نگاه . 

 آیما؟-

 ثانیه یک خوب،در اتفاقات این تمام.دلخور بودم،خیلی دلخور

بود شده کوفتم . 
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دادم تکان بله نشانه به را سرم . 

شده؟ چی:زد لب و کرد نگاهمان تعجب با باران  

 باالی به کردن نگاه به کردم سعی.بودند باریدن آماده هایم چشم

بگیرم را سقوطشان جلوی سرم . 

دم می قول کنار،بهت رن می همشون:کرد زمزمه گوشم زیر . 

کردم نگاهش دلخور . 

- شم می گذاشته کنار روز یه منم.اونا مثلِ  ام یکی منم . 

شدند جاری هایم اشک و رفت در دستم از ها اشک اختیار . 

- نکن گریه کنم می آیما،خواهش نکن گریه . 

 سرویش به را بقیه،خودم به توجه بی و شدم بلند جایم از

رساندم بهداشتی . 

(  تنهایی به کدوم هیچ!مونث و مذکر.آفریده جفت چیزو همه خدا

 نمی.قانون این به زدن گند بعضیا.تکمیلن باشن باهم.نیستن کامل

 بودن نفر چند با.باشن نفر یک با تونننمی!مرگشونه؟ چه فهمم

بعضیا دارن،ولی جفت یک فقط حیوونام حتی!افتخارشون شده ... 

مخلوقاتیم اشرف که شه می ادعامونم وقت اون !) 

 را ماجرا هم من.کنند حساب را قلیان و شام تا رفتند امیر و آرش

 و خریدناش گل به نه:گفت و شد دمغ هم باران.گفتم باران به

کاراش این به نه توجهش . 
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نکردم نگاهم حتی را بشویم،آرش ماشین سوار وقتی تا . 

 که اتفاقاتی و استرسشان مورد در باران و خانه،امیر راهِ  در
 در آرش منو و زدند می بیوفتد،حرف خاستگاری در بود ممکن

 و ها کردم،پست می نگاه که گلم دسته به.دادیم می گوش سکوت

 می گل هم او برای.آمد می چشمم جلوی نقره های استوری

 واقعیت کنم،اما مقایسه نقره با را خودم خواست نمی دلم.خرید

 شدید ی عالقه حتی و بودم بقیه مثل او برای هم من که بود همین

باشم داشته فرق شد نمی باعث هم من . 

 عذاب بینمان سکوت و ماشین فضای امیر،تحمل و باران رفتن با

بود شده آور . 

 حالم گذاشتند نمی و بودند پیچیده مغزم دورِ  ماری مثل منفی افکار

باشد خوب . 

-  آمدا و رفت و مهمونیا که همونطور.دم نمی پیام بهشون دیگه

کنم می تموم کردم،اینم کنسل رو . 

میرم همیشه ببینم،واسه دوباره اگه:گفتم ناخودآگاه . 

 ولی.شدم بودم،پشیمان زده که حرفی از.نگفت چیزی و کشید آهی

 که است آور عذاب من برای آنقدر کارهایش این فهمید می باید

نبینم را شرایط این اما بروم و بزنم را ام عالقه قید حاضرم . 

 

.... 
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( قبل سال چهار ) 

 

 رهایم ای لحظه استرس و اضطراب حس.بودم بسته را چشمانم

 خفقان برایم اتاق آن فضای.لرزید می تنم و داشتم بغض.کرد نمی

 نگاهی.بمیرم و شوم خفه است ممکن لحظه هر کردم حس.بود آور

کردم اطرافم به . 

 آخر تا بود قرار که منی.سوخت خودم برای دلم ای لحظه برای

ماندم می زنده اگر البته.کنم کار مکانی همچین در عمرم . 

گرفتم گاز را لبم.شد سرازیر هایم اشک . 

- تو یا مونم می زنده من یا ! 

 می دلم.زد می بهم را بود،حالم نشسته کنارم که زنی عطرِ  بوی

 بلند جایم از.بیاورم باال را بدنم اعضای تمام و بزنم اوق خواست

 خیره آینه به.رساندم بهداشتی سرویس به را خودم و شدم

 هرکسی به کرده پف چشمان و پریده رنگ  با دختر این.شدم

آیـما جز داشت شباهت . 
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@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهار و شصت پارت  

 

 

 

نبودم این من بخدا:کردم ناله . 

 خواست می دلم.بود گرفته فرا را وجودم تمامِ  ناتوانی و عجز

بمیرم لحظه همان . 

شماست نوبت:گفت و کرد نگاهم منشی.آمدم بیرون بد حالِ  با . 

بودم آمده غسالخانه به خودم پای با انگار.شدم دکتر اتاقِ  وارد . 

 و نشستم صندلی روی ک ی نفهمیدم حتی.کردم نمی حس را زمان

دادم پاسخ دکتر سواالت به چگونه . 

- سالته؟ چند  

 .هیجده-
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 درون بود قرار انگار.کرد اشاره تخت به و داد تکان را سرش

کرد نمی رها را گلویم ای لحظه بغض.بخوابم قبرم . 

 این در.بود،گذشت که هرچه.بگردم مقصر دنبال خواستم نمی حتی

 بادکنکی مثل بغضم.دادم می پس تاوان تنهایی به باید من لحظه

بترکد ناگهان داشت امکان و شد می تر باد پر لحظه هر که بود . 

کرد پر را گوشم تاپی تاپ صدای . 

 قلبشه،تند شنوی؟صدای می:گفت و زد لبخندی.کردم نگاه دکتر به

زنه می تند . 

( تپید می کوچکت رود،قلبنمی یادم من ) 

 

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

زد در به ای تقه بعد و کرد دسـتش عروسک به نگاهی . 

 آیـما؟-
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 خواب هنوز آیما که بود عجیب.کرد ساعت به نگاهی.نشنید پاسخی

زد در دوباره.است . 

 آیما؟بیداری؟-

 را عروسک آیما دیدن با.کرد باز را در آهسته.نشنید جوابی هم باز

 مشخص.کرد می ناله خواب در.رفت سمتش به و گذاشت میز روی

کشد می عذاب بود معلوم و بود کرده عرق.بیند می کابوس بود . 

داد تکانش . 

- شنوی؟ می آیما؟صدامو.شو آیما؟بیدار  

 حرفی هیچ بدون.ترکید آرش،بغضش بادیدن.پرید خواب از ناگهان

کرد گریه به شروع و داد جا آرش آغوش در را خودش . 

کرد نوازشش و گذاشت آیما موهای روی را دستانش آرش . 

- پیشتم نکن،من من؟گریه ماهِ  خوبی . 

 کودکی مثل.کرد هق هق و چسباند او به بیشتر را خودش آیما

 پیدا از بعد و کرده گم را مادرش بازار شلوغی در که بود شده

شود جدا او از ای لحظه حتی خواست شدنش،نمی . 

 پیشانی روی از را پریشانش موهای.گرفت فاصله او از آرش،کمی

باش آروم.عزیزم دیدی خواب:گفت و زد کنار اش . 
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 جعبه میز روی از آرش.شد خیره دستانش به و کرد فینی فین آیما

 کن،االن پاک اشکاتو:وگفت گرفت آیما سمت به را کاغذی دستمال

آرم می آب واست . 

نرو نه:گفت و گرفت را آرش دستِ  آیما . 

 عصبی نکن جام،گریه نمیرم،همین:گفت و نشست آرش،سرجایش

شم می . 

 پشت با را هایش اشک و داد تکان را سرش مظلومانه آیما

 رفتارش و مظلوم آیما وقتی کرد فکر آرش.کرد پاک دستش

ست همیشه از تر داشتنی شود،دوست می کودکانه . 

 مدتی.کشید عمیقی نفس و گذاشت اش سینه روی را سرش آیما

گذشت سکوت در . 

 بـهتری؟-

 .اوهوم-

دم می خوب چیز یه بهت نکنی گریه اگه:گفت لبخند با آرش . 

 و شد بلند جایش از آرش.کرد نگاهش و آورد باال را سرش آیما

برداشت میز روی از را عروسک . 

- گرفتمش دیشب جبرانِ  واسه . 
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 را دستش و زد لبخندی تنها.شد گرفته قبل،حالش شب یادآوریِ  با

 گوش با کوچک ایه قهوه خرگوش.بگیرد را عروسک تا کرد دراز

بزرگ های . 

 .مرسی-

 .بخند-

- آد نمی خندم . 

- بخنده باید آیما،آیما به الف آقای دستوره،از یک این . 

 سر از لبخندی آرش.خندید و گرفت اش خنده آرش لحنِ  از آیما

تری خندی،قشنگ می راستی،وقتی:گفت دلش در و زد رضایت ! 

 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:04] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و شصت پارت   

DONYAIEMAMNOE



 

 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

 تمام با.کردم فکر اخیر اتفاقات بافتم،به می را موهایم که همانطور

 می کاری اگر و ندارد من به ای عالقه آرش که فهمیدم می وجودم

 که بود آمده بدم خودم از ولی چرا دانم نمی.است ترحم سر کند،از

 ذوق بود،از پیش ماه چند اگر شاید.کردم گریه آغوشش در امروز

 دلم.بود پوچ و معنی بی برایم چیز همه االن اما.کردم می سکته

 بر در را مغزم دهنده آزار افکار آنقد.کند ترحم من به خواست نمی

 قبل مثل دیگر و شده کمرنگ کردم،عشقم می حس که بود گرفته

ندارم دوستش . 

 کمی حالش.آمدم بیرون اتاقم از بعد و بستم موهایم دور را کش

 شرکت کارهای دنبال که شد می روزی چند و بود شده بهتر
 را آرشام سهم بود گفت،قرار می امیر که آنطور.رفت می پدرش

 به و شده عاقل که این از همه.شود کار مشغول خودش و بخرد
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 بودند رود،خوشحال می سرکار به رنگارنگ های مهمانی جای

من جز . 

 نقش و است دروغ ها این تمام کردم می حس که بودم من تنها

کند می بازی . 

آمدم خودم به در شدن باز صدای با . 

 .سـالم-

کردم سالم و دادم تکان را سرم . 

 خوبی؟-

- نیستم بد . 

 مورد غذای که بینم می:گفت ذوق با و کرد آشپزخانه به نگاهی

پختی عالقمو ! 

 .اوهوم-

- برات دارم خوب خبر یه . 

 چی؟-

- بریم؟ کوتاه سفر یه چیه نظرت  

سفر؟:گفتم تعجب با  

-  عوض هوامون و حال شمال بریم روز دو گفت اوهوم،امیرعلی

بریم عیال و اهل با گفتم شه،منم . 
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بود؟ کجا عیالت:گفتم و خندیدم  

- شه می چی ببینیم تا بیا عیال عنوان به تو ! 

- ریم؟ می ک ی  

- گردیم می بر فردا پس مونیم،ظهر می صبح،شب فردا . 

 می درد گلویم.نداشتم ذوقی هیچ.رفتم اتاقم به و دادم تکان را سرم

 اما دارم پیش در بدی مریضی کردم می حس.بود داغ تنم و کرد

 دستی ساک و کردم جمع را وسایلم.شوم بهتر شاید تا نکردم تلقین

 کیف تو هم را آرش داروهای.گذاشتم اتاقم در جلوی را کوچکم

 می.نیست اعتمادی بی از بدتر چیزی هیچ دنیا در.دادم قرار خودم

 کار در اعتمادی وقتی باشی،اما بداری،عاشقش دوستش توانی

بخواهی خودت اگر حتی.دهی نشان بهش توانی نباشد،نمی ...! 

شدم بیدار خواب از باران صدای و سر با صبح . 

- ها دلت زیر زده خوشی دختر . 

چرا؟:گفتم گرفته صدای با  

-  می شدی،االن می مرگ ذوق اومد می الف آقای اسم پارسال تا

خوابیدی؟ خرس نیست،مثل خیالتم شمال،عین بری باهاش خوای  

شن می عوض آدما:گفتم تفاوت بی . 

- کردی؟ گرفته،گریه چقدر صدات  

چی؟ واسه نه،گریه:گفتم جدی  
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- بخور قرص یه خوردی،پاشو سرما پس . 

خوبم:گفتم و شدم خیره هایم دست به . 

- دیگه ها،پاشو شه می کوفتمون شمال . 

 حالدر آرش و امیر.رفتم آشپزخانه به و شدم بلند جایم از ناچار به

بودند شان عالقه مورد تیم مورد در کردن بحث . 

 ها دارو کشوی در و کردم اکتفا ساده بخیر صبح و سالم یک به

گشتم خوردگی سرما قرص دنبال . 

 های عشق و احساسات تمام که بود آمده سرم بر چه دانم نمی
 عشق داشتم،حاال عاشقی ادعای که منی.دانستم می مسخره را دنیا

بود شده لوس برایم . 

آمد آشپزخانه به آرش . 

- چیه؟ قرص  

- خوردگی سرما . 

- دکتر؟ گرفته،بریم چقدر صدات اوه اوه  

نه،خوبم:گفتم و دادم تکان را سرم . 

- نیست حالیم پرستاری از هیچی نشو،من مریض . 

- شم نمی مریض . 

DONYAIEMAMNOE



 بقیه با که این فکر.شدم خارج آشپزخانه لبخندش،از به توجه بی

 کرده ام کند،دیوانه می برخورد طور همین هم هایش دختر دوست

 .بود

 چک را ماشین تمام آرش معمول طبق.کردم عوض رالباسم کالفه

 جایش سر و سالم چیز همه شد راحت خیالش وقتی و کرد

شدیم است،سوار . 

 مراسم از شوق و ذوق با.بود شاد خیلی من،باران برعکس

 را نامزدی و عقد مراسم گفت و کرد می تعریف اش خاستگاری

گیرند می باهم .  

 هرکس.نداشتم ای دخترانه رویای سوخت،هیچ می خودم برای دلم

بافت می رویا و گذاشت می باران جای را بود،خودش من جای . 

 مورد دادم،آهـنگ می گوش باران های حرف به که همانطور

شد پخش ام عالقه . 

 و نگاه جلو به اخم با.کردم نگاه آرش چشمان به آینه توی از

کرد می رانندگی جدی . 

 

میدی دست همه با میخندی همه به )  

میدی پس دستمو میگیرم دستتو  

 

ت اما ت اما دارم، دوس  دارم دوس   
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میشم مردم حرف میگی بد من پشت  

میشم دوم عشق میگیری دستشو  

 

ت اما ت اما دارم، دوس  دارم دوس  ) 

 

 دوستت شه نمی اصال.دارم دوستت اما:کردم زمزمه و کردم بغض

باشی بد باهام اگه حتی.باشم نداشته اعتماد بهت اگه حتی.نداشت . 

 می دوم عشق:گفتم دلم در و کردم تصور را ارغوان صورت

 ....شم

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و شصت پارت  
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 و بود شده طوالنی نظرم به راه.بود کوفته تنم و سـوخت می گلویم

 حالت و بودم کالفه.برسیم مقصد به تر زود هرچه خواست می دلم

 و کرد توقف راهی بین رستورانِ  یک جلوی آرش.داشتم تهوع

 امیر و باران.داشت زیبایی فضای رستوران حیاط.شدیم پیاده

ادایست کنارم آرش و شدند عکاسی مشغول . 

- خوبه؟ حالت  

کنه می درد نه،سرم:گفتم و کردم نگاهش . 

- درمونگاه؟ بریم  

- دونم نمی . 

-  می نشدی خوب.خالیه معدت که اینه واسه بخور،شاید ناهارتو

 .ریم

 صدای و شلوغ رستوران داخل.نزدم حرفی و دادم تکان را سرم

 شده گم ها بشقاب و قاشق برخورد صدای بین موسیقی

 و کرد مان راهنمایی ای نفره چهار میز سمت به گارسون.بود

ـنو نشستم آرش روبروی و باران کنار.سپرد امیر دست به را م  . 

- آیما؟ خوری می چی  

بود شده کور اشتهایم و کرده بد را حالم غذا بوی . 
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 .هیچی-

- که شه نمی . 

ریم می اینجا کن،بعد تحمل:گفت و کرد نگاهم نگران آرش . 

چسبید را سردم دست و شد خرابم حالِ  متوجه باران . 

- آیما؟ خوبی  

موقعشه؟:کرد زمزمه گوشم زیرِ .دادم تکان نه نشانه به را سرم  

 کمرم روی را دستش.دادم تکان مثبت نشانه به را سرم آرام

کرد نوازش آهسته و گذاشت . 

- من بشم خواهرم فدای . 

خدانکنه:گفتم و زدم لبخند . 

- شدن یکی باهم این و خوردگی سرما برات بمیرم . 

برسه دادتون به خدا:گفتم و زدم لبخندخبیثی . 

هستم دوران این در گندت اخالق جریان در آره:گفت و خندید . 

خوابیدم و گذاشتم دستانم روی را سرم آنها خوردن ناهار آخر تا . 

 

**** 

 

( شـخص ســوم ) 
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 کرده روشن را روبرویش منظره ماه نورِ .کرد باز را تراس درِ 

 دست.رساندند می ساحل به را خود آرامی به دریا امواج.بود

 مرطوب هوا.داد تکیه آن به و گذاشت سنگی نرده روی را هایش

شکستند می را شب سکوت ها جیرجیرک صدای و بود . 

 یاد.دوخت چشم دریا انتهای تاریکی به و کشید عمیقی نفس

 می نگاهشان هربار که چشمانی.افتاد ارمغان چشمانِ  سیاهی

 ساحل در که دید را جوان ی دختر و پسر.شد می غرق آن کرد،در

 آرش،کالهمو:گفت می و زد می جیغ دختر.دوند می هم دنبال به

بده پس . 

بگیر بیا خب:گفت و خندید خبیثانه هم پسر . 

 و شد خسته دختر آخر.کرد می فرار او از پسر و دوید می دختر

 برو رو به و نشست ها شن روی.زد را اش حصیری کاله قید

شد خیره . 

نشست کنارش و کرد او نثار مهربانی نگاهِ  پسر . 

- شدی؟ خسته  

نداد جوابی دختر . 

- دویدی دنبالم همه این که برم کوچولوت پاهای قربون . 

نداد جوابی دختر هم باز . 
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- اینو؟ دونستی شه،می می طالیی خورشید نورِ  زیرِ  موهات  

 جایش از و گرفت پسر دست از را آنی،کاله حرکت یک با دختر

شد بلند . 

بُردی خانم،شما باشه:گفت و خندید بلند پسر . 

 من.بُردم من که بله:گفت و گذاشت سرش روی را کاله دختر

ام برنده همیشه . 

 هم باز.نبود دختر و پسر از اثری.آمد خودش به ای گریه صدای با

 می آیما اتاق از گریه صدای.بود شده غرق ارمغان خاطرات در

 می آیما اتاق به هراسان که باران دیدن کرد،با باز را اتاق در.آمد

شد رفت،نگران . 

- شده؟ چی  

-  بیدار کنم می گه،هرکار می هذیون خواب باالست،تو خیلی تبش

کنه تشنج ترسم شه،می نمی . 

- نکرد؟ اثر آمپول  

- شه نمی خوب آمپول یه شه،با می مریض بد خیلی نه،آیما . 

 و برود اتاق به خواست می دلش.بست را در و رفت اتاق به بعد و

 می معذب و نیست راحت باران دانست می باشد،اما آیما کنار

 .شود
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 از.داد گوش آیما ی ناله و گریه صدای به و نشست اتاق در پشت

 آیما که بود ای تحفه چه مگر.گرفت حرصش آیما مظلومیتِ 

داشت؟ دوست را بدش و خوب عاشقانه  

 این لیاقت داد؟اصال می جان برایش آیما که بود کسی چه مگر

نداشت داشت؟بخدا را محبت و عشق . 

 خارج اتاق از رفت،باران می کلنجار خودش با که طور همان

 نشستین؟برید اینجا چرا:گفت و کرد تعجب آرش دیدن با.شد

صبحه چهار ساعت بخوابید . 

- چطوره؟ حالش  

- کردم،بهتره اش پاشویه . 

- بخوابین شما خواین راحتم،می جا همین من . 

- بخوابه تونه نشه،نمی خوب بیمارش وقتی تا پرستار یه . 

- پرستاری امیرعلی و آیما مثل شمام پس . 

-  اگه ای کردی،خسته رانندگی روز بخواب،کلِ  برو شما.بله

میشین مریض نخوابین . 

 می بغلی اتاق همین من:گفت و شد بلند جایش از ناچار به آرش

کن بیدارم شد خوابم،چیزی . 

باشه:گفت و زد لبخندمحوی باران . 
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 روی را ساعدش.کشید دراز تخت روی و شد اتاق وارد آرش

 تاریکی به هایش چشم.شد خیره سقف به و گذاشت اش پیشانی

 خودش.بود کرده روشن را اتاق از قسمتی ماه نورِ  و کردند عادت

 این دل در آب گذاشت می نباید.دانست می مسئول آیما برابر در را

بخورد تکان دختر . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفت و شصت پارت   

 

 

 

**** 

 

 (آیـما)
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 در ژاکتم جیبِ  از را ام شده مچاله دستمال و کردم فینی فین

 ها پرنده آواز و امواج صدای جز و وزید می خنکی باد.آوردم

رسید نمی گوش به صدایی . 

 به هم امیر خواندن آواز صدای و باران ی خنده صدای کم کم

رسید می گوشم . 

ت ورزشی لباس آن در.برگرداندم را رویم  شان بافتنی کاله با س 

شدند نزدیک من به هم دست در دست.بودند شده بامزه خیلی . 

 بهتری؟-

دادم تکان مثبت نشانه به را سرم . 

-  می تکونت کردی،هرچی گریه و گفتی هذیون صبح تا دیشب

نشدی بیدار دادمم . 

واقعا؟:گفتم تعجب با  

- نخوابیدم صبح بابا،تا آره . 

- کردم اذیتت ببخشید . 

- کنم؟ کی واسه نکنم داری زنده شب تو ؟واسه چیه اذیت  

کرد نگاهش دلخور امیر . 

خدا بنده این واسه:گفتم و خندیدم . 

بشم خدا بنده فدای:گفت و کشید را امیر لپِ  باران . 
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کنین رعایت نشسته،یکم عذب:گفتم حرص با . 

که وایسادی:گفت امیر . 

- نیته مهم . 

جنگل بریم بخوریم،بعدشم صبحونه حاال،بریم باشه:باران . 

بریم:امیر . 

 آرشِ  که بود عجیب برایم.بود خواب هنوز آرش.برگشتیم ویال به

است نشده بیدار ظهر تا چطور سحرخیز . 

 آرش کردم،صدای می خالی را کفشم داخل های شن که همانطور

دادم ادامه کارم به و نکردم توجهی.شنیدم را . 

- بخیر صبح سالم . 

کردم نگاهش و برگشتم . 

- آقا بخیر شمام ظهر . 

 بهتری؟-

- شدم بهترم ساحل رفتم خالی شما بله،جای . 

- چسبید؟ بهت من بی  

بود عالی اوهوم:گفتم شیطنت با . 

وروجک فسقلیه:وگفت زد لبخندی . 
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 توانستم نمی را دلم در قند شدن آب.رفت آشپزخانه به هم بعد

 امیر و کنیم درست ساالد باران منو شد این بر قرار.بگیرم نادیده

بزنند کباب آرش و . 

دهم نشان آنها پیش را بودنم کدبانو اوج داشتم قصد . 

 تا انداختم سینک در را هویج و گوجه،خیار،کاهو،ذرت
 هارا گوجه.گذاشتم باران عهده به را سس کردن درست.بشورم

کردم رنده هارا هویج و کردم درست رز گل شبیه . 

-  داشتی،تا تب که بگم،دیشب بهت اینو رفت آیما،یادم راستی

 ازم حالتو بیارم آب یا قرص رفتم می هروقت.بود اتاقت دم صبح

نخوابید صبح تا بیچاره.پرسید می . 

- گفتم؟ می هذیون خیلی  

- داره دوستت کنم می حس من.نشنید ولی گفتی زیاد چرت آره . 

- خریدین؟ نوشابه  

- داره دوستت آرش گم یخچاله،می تو آره . 

- بریز هم خردل سس تو . 

-  گه می راهی هر از داره پسره گم چپ،می علی کوچه آیما،نزن

نفهم داره دوستت . 

- میای؟ بزنم،باهام آمپول برم باید ظهر از بعد  

- خرید؟ بریم میام،بعدش آره.بابا بمیر  
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-  چند گفت آرش وقتی دونی می ندارم،خودتم خریدو حوصله اصال

میام تو روی بخاطرگل شدم،ولی پکر چقدر مونیم می روز . 

- کن خرد رو کاهو تو کنم رنده من بده.شم فدات من آخ . 

برداشتم را چاقو و دادم باران دست به را هویج و رنده . 

 دوستم اگ:گفتم خودم با.بود این خوابیدنش ظهر تا دلیل پس

 شه؟همه عاشق کنم کمکش گفت نمیگه؟چرا چیزی چرا داره،پس
لعنتی اه.ترحمه سر از کارا این   

 

- داری؟ زخم چسب باران  

- بریدی؟ دستتو وای  

 .آره-

- نه یا داره چسب بپرسم امیر از برم سرد،من آب زیر ببر . 

 به پنجره بودم،از گرفته سرد آب زیر را انگشتم که همانطور
 سمت به و کرد ول را سیخ آرش ناگهان.کردم نگاه باران

کردند می نگاهش تعجب با امیر و باران.دوید آشپزخانه . 

 خوبی؟-

گرفت ام خنده هراسانش قیافه دیدن با . 

- که نخوردم خنجر بابا آره . 

- نیستی؟ خودت مراقب چرا  
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- ای؟ پاچه دست اینقدر چرا تو بابا باشه  

- پاچه؟ دست  

چلفتی پا و دست:گفت حرص با و کرد مکث کمی بعد . 

خندیدم بلند و بگیرم را ام خنده جلوی نتوانستم دیگر . 

کنی درست ساالد شما نکرده الزم اصال:گفت اخم با . 

 با.کرد می درد هنوز گلویم.گذاشتم زخمم روی و برداشتم دستمالی

کردم نگاهش لبخند . 

- سوخت کبابات برو . 

- سرشه باال علی امیر . 

- میدن قلوه دلو دارن باران و امیر فعال . 

 تند پا حیاط طرف بودند،به صحبت غرق که باران و امیر دیدن با

بود شیرین برایم هایش بودن بینی پیش غیرقابل همین.کرد . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 
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هشت و شصت پارت   

 

 

 

 خونش تا داشتم نگه زخمم روی را دستمالی و دادم تکان سری
 گفتم دیدی:گفت شده ریز های چشم با و برگشت باران.بیاید بند

خورده خنجر انگار داره،لوس دوستت . 

بریدم دستمو من گفتی نکردم،تورفتی کاری که من:گفتم و خندیدم . 

- هرچی باشه ! 

گرفت سمتم به را زخمی چسب بعد . 

 .مرسی-

 ساالد ی ادامه و شدم زدم،مشغول چسب زخمم روی که این از بعد

کردم درست را . 

 لعنت بدم بخت به.ببارد باران داشت احتمال و بود شده ابری هوا

 هوا هم و بودم شده مریض هم موقعیتی همچین در که فرستادم

 کردم،با می نگاه را بیرون پنجره از که همانطور.بود ریخته بهم

نداشتم خوردن برای میلی و کردم می بازی هم غذایم . 

 آیما؟-

برگشتم آرش سمت به . 
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- زدما،بخور کباب تو واسه . 

- ندارم اشتها . 

- دیشب از نخوردی چیزی که تو . 

شدم خیره غذایم به و انداختم باال ای شانه . 

- خوب جای یه برمت می بخوری غذاتو اگه . 

کردم نگاهش و آوردم باال را سرم . 

 کجا؟-

- بخور غذاتو تو . 

 کنار و خوردم لقمه سه دو او بخاطر اما نداشتم میلی که بااین

 .کشیدم

 آرش و من و رفتند خرید بهانه به وامیرعلی ناهار،باران از بعد

 باران با نیست الزم دیگر که بودم خوشحال طرفی از.ماندیم تنها

 می.بمانم تنها آرش با خواست نمی دلم هم طرفی بروم،از خرید به

برود پیشش آبرویم و شود بد حالم ترسیدم . 

- شی؟ آماده ای دقیقه ده تونی می آیما  

- بپوشم چی لباس بدونم بریم؟باید خوایم می کجا . 

- ساحل شبیه جایی یه . 

 .باشه-
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 کردن آرایش ی حوصله.کردم آماده را لباسم و رفتم اتاق به

بودم شده میت شبیه و پریده رنگ خیلی ولی نداشتم . 

شدم خارج اتاق لباسم،از پوشیدن از بعد و کردم آرایش کمی . 

 .بریم-

نکردیم ست عه:گفت و کرد نگاهم . 

سرمون فدای:گفتم و زدم لبخندی . 

 کدام هیچ مسیر طول در.آمدیم بیرون خانه از و نگفت چیزی

 حالم که کنم تلقین خودم به کردم می سعی هم من و نزدیم حرفی

 که رسیدیم جایی به رانندگی ساعت نیم حدود از بعد.است خوب

خلوت و اختصاصی ساحل یک.بود بهشت شبیه واقعا . 

 روی باران قطرات.درآوردم را هایم کفش و شدم پیاده ذوق با

نشست می صورتم . 

- کنم بازی آب خوام می . 

 آب داخل به زانو تا بزند حرفی خواست تا.کرد نگاهم تعجب با

 امواج صدای.بود شده خیس خیس شالم های لبه و شلوار.رفتم

 بود آورده وجود به را نشدی انکار آرش،آرامشی حضور و دریا

شود تمام خواست نمی دلم که . 

( بکن را فکرش .. 

خنک بارانی،نسیم دنج،هوای ساحل یک ... 
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باشم، من  

باشی تو . 

نباشد هیچ آرامش جز و .. 

 را پایمان کف ها شن و امواج و باشد دریا به خیره نگاهمان

دهند قلقلک ... 

 صحنه همین زیبایی دریا،به همین وسعت به را الف،تو آقای

دارم دوست ) 

 باران.کردم نمی حس سرمایی و بود شده خیس لباسم تمام تقریبا

 می ساحل به راخودشان سرعت با امواج و بود گرفته شدت

 دنیا.بودم کرده فراموش را هایم درد تمام ای لحظه برای.رساندند

مقابلمان ی صحنه و من و او در شد می خالصه . 

باشد ابدی آرامش این ولی بدهم را چیزم همه بودم حاضر . 

- شدی خیس  ماشین،خیسِ  تو برو بیا سرده هوا آیما . 

- بگذرونم خوش بذار . 

 تر بد حالت مریضی،بیا االن شما گذران خوش خانم:گفت و خندید

شه می . 

نخیرم:گفتم شیطنت با . 

پاشیدم سمتش به آب مشتی بعد و . 

شدم خیس دیوونه:گفت و خندید بلند . 
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 هیچ کاش ای که قشنگ خواب یک.بود خواب یک مثل چیز همه

نشوم بیدار وقت . 

 

.... 

 

- آیما پاشو،پاشو آیما؟آیما . 

کردم باز را چشمانم زحمت به.بود داغ تنم و کرد می درد سرم . 

- داری شدید بده،تب خیلی بیمارستان،حالت بریم پاشو . 

 آن به بد حالِ  این تمام.بست نقش چشمم جلوی دیروز های صحنه

ارزید می ها ثانیه . 

خوبم:گفتم گرفته صدای با . 

- پاشو برم قربونت نیستی . 

 جم جایم از توانستم نمی حتی.کردم نگاه باران به ناتوانی با

 .بخورم

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

DONYAIEMAMNOE



[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نه و شصت پارت   

 

 

.... 

 

( پیش سالِ  چـهار ) 

 

 می پخش که موسیقی به و بودم سفیدم شالِ  زدنِ  اتو مشغول

دادم می شد،گوش . 

 غر خواهد می و شکیالست که این خیال به.خورد زنگ موبایلم

دادم جواب شماره کردن نگاه بدون را بزند،گوشی . 

- دل؟ جونِ   

 .سالم-

 جلوی خاطراتمان تمامِ .ایستاد هایم رگ در صدایش،خون شنیدن با

 فراموشم گفت نمی مگر.بود زده زنگ دوسال از بعد.آمد چشمم

 کرده؟
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 آیـما؟-

آمدم خودم به . 

 بله؟-

- ببینمت خوام می . 

 ریخت خواهد نمی دیگر بود نگفته خودش بود؟مگر برگشته مگر
ببیند؟ مرا  

 شما؟-

-  می منو هرکسی از بهتر دونم نزن،می راه اون به خودتو

ببینمت باید امروز.شناسی . 

- اومدی؟ ک ی  

- شده تنگ برات روزه،دلم چند . 

بشود من تنگ  که نداشت دلی گوید،او می دروغ دانستم می . 

- شه؟ می تنگم سنگت دلِ   

-  که بودم مجبور دونی می خودت.نزن دختر،طعنه ماه نزن طعنه

ببینمت بیا برگشتم که تنگتم،حاال دل.برم . 

- ببینی؟ ریختمو خوای نمی گفتی یادته  

- کردی می فراموشم بهتر باهات،اینجوری بشم بد بودم مجبور . 

- کردم؟ فراموشت راحت هه،االن  
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- آیما؟ آی می  

- چند؟ کجا؟ساعت  

- بیا االن خونمون،همین بیا . 

- برگشتی؟ تنها  

- کنم می شماری لحظه دیدنت واسه که فقط بیا.آره،تنهام . 

 .فعال-

 می را صدایش دوسال بعد شد نمی باورم.کردم قطع را گوشی

 رفتیم،باهم مدرسه باهم.بودیم شده بزرگ باهم بچگی از.شنیدم

 یکسال.رفت ایران از اون اما دادم کنکور کردیم،من رشته انتخاب

 بهش.ام وابسته دارم،بهش حس او به فهمیدم تازه رفتنش قبل

 ندارد،گفت من به نسبت حسی هیچ گفت  نرود،ولی شاید گفتم
 تا کندم جون دوسال.رفت خداحافظی بی.ببیند مرا خواهد نمی دیگر

 ی گانهبچه حس بفهمم نیاورم،تا را اسمش دیگر تا کنم فراموشش

بود لجبازی و عادت ی قصه من . 

 کشیدم برق از را اتو سیمِ .ببیند مرا خواست می دوسال از بعد حاال

 کردم مالیمی آرایش.درآوردم کمد توی از را رنگم سفید مانتوی و

 خارج خانه شکیال،از های تماس به توجه بی.شدم آماده و

 ام کودکی خاطرات وتمام کوبید می ام سینه به مشت قلبم.شدم

رقصیدند می چشمم جلوی . 
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 هایم اشک جلوی و کردم بغض بار شان،چندین خانه به برسم تا

گرفتم را . 

 از.شد باز بزرگ آهنی درِ .ماندم منتظر و دادم فشار را آیفون زنگ

 و خشکیده درختانی بود،جز زیبا و سرسبز روزی که حیاطی
 خانه طرفِ  به و کشیدم آهی.بود نمانده گل،هیچ بدون ای باغچه

 قیافه و بود ساخته بهش فرنگ.دیدم را قامتش و شد باز در.رفتم

نبود پیش دوسال مثل تیپش و . 

اومدی سالم،خوش:گفت لبخند با . 

- معرفت بی سالم . 

 و آمد تر نزدیک.بگیرم را ام گریه جلوی نتوانستم و ترکید بغضم

 پر را مشامم تلخش عطر بوی.کنم گریه آغوشش در داد اجازه

بود کرده . 

 چراق المپ جز و بود تاریک خانه فصای.شدم خانه وارد

نبود روشن دیگری هالوژن،چراغ . 

- خوری؟ می چیزی  

- ندارم اشتها نه . 

- یلداست؟ شب امشب  

- بیرون برم شکیال با اوهوم،قراره . 

- کردی؟ قهر باران و ترمه با بخاطرش که دوستت شکیال؟همون  
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بود مانده یادش خوب چه . 

- شدی بزرگ اوهوم،چه . 

شدم پیر:وگفت کشید ریشش ته به دستی . 

کرد پر را مشامم سیگار بوی.کرد ام راهنمایی اتاقش سمت به . 

- کشی؟ می سیگار  

- پاکت سه روزی . 

- میری می . 

 !!!بهتر-

کردم نگاهش و نشستم تختش روی . 

- شدی بزرگ هم تو . 

مرسی:گفتم و زدم لبخند . 

گذاشت ام شانه روی را دستش و نشست نزدیکم . 

- خونی؟ می چی دانشگاه شدی،تو تر خانم  

- ام،پرستاری عالقه مورد رشته . 

 .آفرین-

 می جان برایشان روزی که هایی چشم.شدم خیره هایش چشم به

 .دادم

- کردی؟ کوتاه موهاتو  
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 .اوهوم-

- کنی کوتاه نبود قرار . 

- بری نبود قرار . 

- داشتی؟ دوستم واقعا  

- مهرداد؟ نداشتم نداشتم؟دوستت  

 چشمانش به.گذاشتم اش چانه زیر را دستم.دزدید ازم را نگاهش

دارم دوستت هنوزم:گفتم و زدم زل . 

لجبازی و عادت ی قصه هم باز.نداشتم حسی هیچ اما . 

- رم نمی عاشقمی،دیگه کنی ثابت اگه . 

 من،ثابت مثل ای ساله هجده دختر برای.کردم نگاهش تعجب با

داشت راه یک عشق،تنها کردن . 

طریقی هر راهی،از هر بماند،به خواستم می.شدم بلند جایم از ! 

 مانتو های دکمه.کردم پرتش تخت روی و کشیدم سرم از را شالم

 تاپ.کرد می نگاهم تعجب با.آوردم درش و کردم باز دانه دانه را

 می شلوارم ژیپ سمت به دستم که همانطور و درآوردم را نازکم

کردم تر نزدیک او به را رفت،خودم . 

تو برای روحم و جسم تمام:گفتم وار زمزمه  ... 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفتاد پارت   

 

 

 

 شده خیره سقف کنج به و مچاله تختم بعد،روی ساعت پنج
 می دلم و کمر در شدیدی درد گاهی گه و تپید می آرام قلبم.بودم

 اتاقم.رسید نمی گوشم به صدایی هیچ ساعت تاک تیک جز.پیچید

 راهرو المپ نورِ  و پنجره از مهتاب نورِ  تنها و بود تاریک نیمه

بود کرده روشن نیمه را در،اتاق زیر از . 

 تیر دلم زیر و کشیدم کمرم به دستی.نشستم تخت روی سختی به

 دیوار روی را دستم.گرفتم گاز رالبم و بستم را چشمانم.کشید

فشردم را برق کلید و کشیدم . 

 جلوی و شدم بلند.افتاد آینه روی حالم بی و پریده رنگ تصویر

ایستادم آینه . 
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 در بودم شده پرت.گذشت چشمم جلوی از سرعت به چیز همه

 دیگر که شد نمی باورم.نداشت دخترانه رنگ  دیگر که دنیایی

 ام گونه روی را دستم.غلطید ام گونه روی اشکی دانه.نیستم دختر

 .کشیدم

-  گه؟چرا نمی تبریک بهم هیچکس چرا شدم،پس عروس امشب

تنهام؟ اینقدر نیاوردن؟چرا کاچی برام نداره؟چرا هوامو کس هیچ  

 به فرستادم لعنت و نشستم زمین روی.گرفت اوج ام گریه صدای

 بیشتر دقیقه یک دردناک شب این بود شده باعث که یلدایی شب

بکشد طول . 

-  یک که کی؟کسی داشت؟واسه آیما؟ارزش کردی کارو این چرا

که نداشت؟کسی باورت که زدت؟کسی پس بار ... 

 را هایم مهرداد،اشک اسم دیدن با.شد بلند موبایلم زنگ صدای

دادم جواب و کردم پاک . 

 بله؟-

 بهتری؟-

- مهمه؟ واست  

-  رابطه کی با من قبل بپرسم که زدم نیست،زنگ مهم واسم

 داشتی؟

شد سرازیر لعنتی،اشکم شوک آن یادآوری با . 
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- بود بار نبودم،اولین باکسی خدا به مهرداد . 

-  بودم،می دختر صدتا نیستم،با نفهم من دونی می خودت آیما

 نفهمی،مثال به نزن بارشه،خودتو دومین کی بارشه اولین کی دونم
 می اتفاقی چه رابطه تواولین بدونی خوندی،باید پرستاری

بودی؟ باکی بگو آدم مثل پس!افته  

- احمق دادم نمی رو رابطه پیشنهاد بودم،خودم کسی با اگه . 

-  خر منو!چیه به چی دونه می چه خرم،گفتی من کردی فکر

گیره می حرصم این کردی،از فرض . 

- بودم دختر من کنم می ثابت دکتر،بهت پیش رم می فردا من . 

-  می فکر که نبودی پاکی دختر اون واسم،تو نیست مهم دیگه

بمونم نداره دلیلی کردم،دیگه . 

 همه کنم می ثابت بهت نرو،من کنم می خواهش مهرداد:نالیدم

بده وقت چیو،بهم . 

- خوششد،شب ثابت امشب . 

 دچار.بکوبم مشت دیوار به و بکشم جیغ شد باعث بوق صدای

 هم خودم.گرفتم نمی آرام کشیدم می جیغ هرچه.بودم شده خفقان

داشتم رابطه او قبل بود شده باورم . 

 

..... 
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 خانه به باران تهران،منو به رسیدن محض به و برگشتیم شمال از

برگردم آرش ی خانه به بعد و بمانم روز دو شد قرار و رفتیم ما . 

 من،به بیماری با که داشتم وجدان عذاب و بود شده بهتر حالم
 از.بروند نتوانستند جایی و نگذشته خوش آنها به کافی اندازه

 بیمارستانی از باید و شدم می رو در رو بابا و مامان با باز طرفی
 مدت این ظاهرا و هاست شهرستان از یکی در که زدم می حرف

 ام خورد،زندگی می بهم خودم زا حالم.کارم مشغول آنجا در را

 آخرش دانستم نمی.بود شده وجدان عذاب و دروغ سرتاسر

 انجام را هرکاری آرش کنار ماندن برای دانستم می فقط!کجاست

دهم می . 

 تا کرد کمک باران.بود مطب مامان و سرکار بابا معمول طبق

ببرم اتاقم داخل به را وسایلم و لباس ساک . 

- آیما؟ خوردی قرصتو  

- خوردم آره . 

گذاشت ام پیشانی روی را دستش . 

- نداری تب دیگه خداروشکر . 

- کردم می کوفتتون باید سفرو فقط انگار . 

- گذشت خوش خیلی دیوونه حرفیه چه این . 

نگفتم چیزی و کردم نوازش را ام زخمی انگشت . 
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**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 تو شد باعث کی:گفت و شد خیره روبرویش دختر به نفرت با نقره

استودیو؟ تو بری  

نگفت چیزی دختر . 

- گوساله توام با . 

کن صحبت آبادت،درست و جد و تویی گوساله:گفت نفرت با دختر . 

-  به تو شد باعث گرفت؟کی میکروفن واست نزن،کی مفت زر

برسی؟بگو آرزوهات . 

- نذار منت . 

-  من شدی،طراحت مطرح وپرم،اگه بال زیر گرفتم تورو من ببین

 بگردی،حمایتت حسابی آدم چهارتا با شدم باعث بودم،من
 من اومدی می خوردی می کتک بابات بودم،از کردم،مراقبت

 توی ولی.نذاشتم کم واست بودی خودم کردم،عین می آرومت
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 همه آرش گفتم بهت.من ضعف نقطه رو گذاشتی دست عوضی

منه قرمز خط نشو نزدیکش منه،گفتم کس همه منه،آرش چیز . 

 بهت اونم داریو بهش تو که حسی مطمئنی:گفت پوزخند با دختر

 داره؟

شو خفه:زد داد نقره ... 

 ندارم،ولی خوش سر باال آقا از گفتم بهت:گفت و زد لبخندی دختر

منی صاحب کردی فکر تو . 

- کشمت می رها،بخدا خوره می بهم ازت حالم . 

 گلویش رو را دستانش.کرد حمله رها سمت به و شد بلند جایش از

 لحظه همان.شد سرخ و پرید دخترک رنگ.داد فشار و گذاشت

آمد آیفون زنگ  صدای .... 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و هفتاد پارت   
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کن باز درو برو گمشو:گفت و کرد شل را دستانش حلقه نـقره . 

کرد نگاه نقره به نفرت اب و مالید را گردنش رها . 

- کن باز درو گم می عوضی؟بهت کنی می نگاه چیو . 

 آیفون طرف بگیرد،به قرار نقره حمله مورد دوباره ترسید که رها

 .رفت

 .کامرانه-

- کن وا . 

کرد روشن را سیگارش و نشست داغون مبلی روی بیخیال نقره . 

داد قورت را بغضش و مالید را گردنش هم رها . 

- عوضی نقره،احمقِ  سرت تو خاک . 

کردند نگاه کامران به تعجب با نقره و رها . 

- گیری؟ می منو پاچه اومدی کردن باز افسارتو اووووووش،باز  

-  آقا که کردی لش شو،اینجا صمیمی آشغال بااین گم می بهت

شمال؟ بره دهاتی دختره بااون  

- کی؟ شمال؟با  

- ریزم می جا همین خونتو که نزن نفهمی به خودتو . 
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- شمال؟ رفت کی با آرش بگو آدم مثل  

پرستاره با:گفت و کرد دخالت رها . 

 نمی شمال،زندش رفته توهمی دختره اون با کرد غلط:زد داد نقره

 .ذارم

نشست مبل روی و کرد سکوت کامران . 

دونی؟ می کجا از تو:گفت رها به رو نقره  

- آرش اینستاگرام از . 

- کجاست؟ االن  

 .تهرانه-

آرشه تولد دیگه ی هفته دو:گفت آرام و کرد هوفی کامران . 

اومد ماه دی زود چه:رها . 

نزدیکه امتحانات کوچولو آره:گفت و زد پوزخندی نقره . 

- فکتو ببند . 

 باعث کامران داد صدای که بزند را رها تا شد بلند جایش از نقره

بنشیند جایش سر شد . 

- زنم می زر دارم بگیرید خون خفه دقیقه دو . 

 .بنال-

- بگیرید تولد براش . 

DONYAIEMAMNOE



- تو؟ ی عمه پول با  

-  و اینجا بکشونیدش جوری چه فقط.من با مهمونی و کادو هزینه

شما با کارا بقیه . 

 شما؟-

- شید نزدیک بهش کنید سعی هردوتون . 

خودمه کار:گفت ذوق با رها . 

-  جوش صورت با رسیده بلوغ به تازه پسر چارتا زیگیل،شاید

 و دست تو دیدن با خروس صدای و شده سبز تازه سیبیل و زده
 زیادی بزرگه،لقمه بابا جای تهرانی آرش کنن،ولی گم پاشونو

خوره نمی دردت به ایه گنده . 

نگفت چیزی و شد پکر رها . 

 فقط:گفت و جوید را پایینش هایشان،لب حرف به توجه بی کامران

سوپرایز مثل چیزی یه. زودتر . 

 

 

**** 

 

( پیش آیـما،چهارسال ) 
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 از کرده پف های چشم با و کردم مرتب سرم روی را ام مقنعه

 باال قلبم ضربان تعداد قدم هر با و داشتم دلشوره.آمدم بیرون خانه

 راه فقط خواست می دلم و کجاست مقصد دانستم نمی.رفت می

 بزنند،خون شوند،تاول زخم پایم انگشتان تا بروم راه آنقدر.بروم

 .بیاید

 موبایلم.نمانم زنده دیگر و بیوفتد برایم اتفاقی هر خواست می دلم

 سمت به و خواندم را بیمارستان آدرس.درآوردم جیبم توی از را

خورد انداختم،زنگ مانتوام جیب ته به را موبایلم تا.رفتم مترو . 

 بله؟-

 کجایی؟-

- بیمارستان میرم دارم . 

- میام باهات منم وایسا . 

- کجایی؟ تو  

- دنبالت؟ بیایم کجایی ارشیام،دقیق با  

- خونم نزدیک متروی ایستگاه دم . 

- اونجاییم دیگه دقیقه پنج . 

 منتظر و دادم تکیه دیوار به.ایستادم و کردم قطع را تماس

رفتم طرفش به و دیدم را ارشیا ماشین که نکشید طولی.ماندم . 
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 .سالم-

کرد نگاهم دلخوری با ارشیا . 

- کردی؟ خودتو کارِ   

کردم بغض . 

- بودم مجبور . 

- آیما؟ اجباری چه  

بود اش گوش توی سرش که کردم نگاه شکیال به . 

- دارم دوسش . 

- شد؟ راحت خیالت نکن،االن قانع خودتو  

ترکید بغضم . 

- نشد ثابت بهش . 

 چرا؟-

 را قضیه گوشش زیر و کرد نزدیک ارشیا به را خودش شکیال

داد توضیح . 

 نمی خودت:گفت و کوبید اش پیشانی به را دستش کف ارشیا

 دونستی؟

فهمید؟ بشه که چیزیه بدونم؟این کجا نه،از:گفتم گریه با  

- بشه؟ چی که دکتر بری خوای می االن  
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- بود بارم اولین واقعا من بده نشون بهم،که بده برگه که . 

-  بارتم دهمین باشی نوع همین واقعا خنگول،اگه شه نمی معلوم

 چندین بفهمی که نیست چیزی دیگه نباشی اگرم.نیست معلوم باشه

 .باره

- بود؟ بار اولین بفهمونم مهرداد به چطوری پس  

 موندنی اگه اون.آیما ای ساده خیلی:گفت و کشید آهی ارشیا

 هم ثابت اگه رفتنیه،حتی بارته،اون چندمین نبود مهم بود،براش

رفت می بهش،باز شد می . 

- مونه می دارم دوسش شه ثابت گفت . 

- کنم می نباش،خواهش احمق اینقدر آیما . 

 پیش؟فکر دوسال یا تره راحت موندنش االن:گفت حرص با شکیال

 می کنه می ول چیو همه و امکانات آبو ور اون زندگی کردی
 سال دوس بود مهم تو داشتن دوست اگه جونم تو؟نه دل ور مونه

موند می پیش . 

 شکیال و ارشیا با حق.انداختم پایین را سرم و نگفتم چیزی

نبود ماندنی مهرداد.بود . 

- روشنه ماشین بخاری کن باز پالتوتو ژیپ . 

دادم تکیه ماشین صندلی به را سرم و آوردم در را ام پالتو . 

- بخوریم؟ ناهار کجا  
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وایسی؟ داروخونه جلوی میشه:گفتم ای گرفته صدای با  

- چی؟ واسه  

- نه یا ام حامله میکنه معلوم که بخرم چیزا این از خوام می . 

- چک؟ بیبی  

 .آره-

- ای بیچاره که باشه مثبت اگه اوکی،ولی . 

دارم مهرداد از یادگاری یه باشه مثبت:گفتم جدی . 

آیما؟ شدی خر:گفت و سمتم به برگشت شکیال  

- ام جدی . 

- شدی جدی خر یه آره . 

 و ایستاد داروخانه جلوی ارشیا.نگفت چیزی و رفت ای غره چشم

شدم پیاده ماشین از من . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 
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دو و هفتاد پارت   

 

 

 ها دارو قفسه به نگاهی.بود خلوت نسبتا.شدم داروخانه وارد

 سفید روپوش که جوانی دختر سمت به تـردید با بعد و انداختم

بود،رفتم پوشیده . 

- دارین؟ چک ب یبی ببخشید  

- وایسا لحظه عزیزم،چند بله . 

دیگه؟ بلدی استفادشو طرز:گفت و داد دستم به را کوچکی بسته  

- بلدم آره . 

 می که ای لحظه.کردم حساب و رفتم صندوق سمت به سرعت با

برگشتم داخل به و شد عوض بیایم،نظرم بیرون خواستم . 

 رااستفاده طرز.بگویم خواهم می چه رفتم،فهمید دختر سمت به تا

 دوتا اگه و بود،منفیه قرمز خط یه اگه:گفت و داد توضیح برایم

بود،مثبت قرمز خط . 

 .مرسی-

شدم ماشین سوار و خارج داروخانه از راحت خیال با . 

 می خوب رستورانی دنبال شکیال و ارشیا همانطور
وایسی؟ پارک این دم شه می:گشتند،گفتم  
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- چرا؟ باز  

- کنم امتحانش برم . 

- ده؟ می جواب االن  

- ده می آره . 

 و شدم پیاده سریع.کرد پارک ماشین و انداخت باال ای شانه ارشیا

رساندم پارک بهداشتی سرویس به را خودم . 

 پنج از بعد.ماندم منتظر و دادم انجام را کارم بد حال و استرس با

منفی یعنی.... قرمز خط یک.کردم نگاه باریک نوار به دقیقه ! 

انداختم زباله سطل توی را نوار و زدم آسودگی سر از لبخندی . 

شدمسوار و رفتم ماشین سمت به . 

- شد؟ چی  

 .منفیه-

 .خداروشکر-

- خورد رو بزرگه کوچیکه،روده روده که ناهار بریم . 

 نگه فودی فست یک جلوی.افتاد راه به و داد تکان سری ارشیا

شدیم پیاده و داشت . 

 رفت شکیال که بودیم نکرده انتخاب نشستن برای را جایی  هنوز
 نگاه اطراف به و نشستم ارشیا روبروی.بشوید را دستانش تا

 .کردم
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 آیـما؟-

 بله؟-

- فروختی؟ ارزون خودتو که نبود تو حیف  

- نبود زیاده،ارزون داشتن دوست بهای . 

- نداری دوست مهردادو تو . 

- داری؟ خبر من قلب از تو  

- کنی؟ چیکار خوای می حاال  

 به االن گذشت؟از چطور دوسال زندگی،این:گفتم و زدم پوزخندی

گذره می همونطوری بعدم . 

- کنی؟ مهرداد جایگزین کسیو خواینمی االنم  

- مثال؟ کی  

 .من-

کرد می نگاهم مصمم و جدی کامال.شدم خیره ارشیا به تعجب با . 

- گرفته؟ شوخیت  

- آیما ام جدی کامال . 

-  من به حرفو این شه می روت داره،چطور دوستت شکیال احمق

 بزنی؟
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-  ای عالقه هیچ شناسی،اون می دوستتو هرکسی از بهتر خودت

نداره من به . 

 متعهدی دختر.جنبید می گوشش و سر شکیال.گفت می راست

 با نیست،من اش رابطه پایبند شکیال چون نداشت دلیل اما.نبود

شوم تر صمیمی ارشیا . 

-  نمی خیانت بهش وقت هیچ منم و اونی دوست باشه،تو هرچی

کن بیرون سرت از منو با رابطه فکر.کنم . 

- بهونست داری،شکیال دوست مهردادو هنوزم تو . 

- خوره می بهم مغرور ی دیوونه بداخالق اون از حالم من . 

- داری؟ نگه بچشو خواستی می که خوره می بهم  

ارشیا شو خفه:گفتم غیظ با . 

 کوچولو بچه یه وای:گفت ذوق با و برگشت شکیال لحظه همان

دارن قشنگی و پاک دنیای نوزادا این بود،چقدر ناز خیلی دیدم . 

 پیتزا مان هرسه برای ارشیا.نگفتم چیزی و دادم تکان را سرم

 ام کرده خیانت شکیال به کردم می حس.بود گرفته دلم.داد سفارش

 دوستی پیشنهاد من به و آمده خوشش من از پسرش دوست که

دهد می . 

 احساس و بودمش ندیده حسابی و درست بارم یک که منی هم آن

شکیال به است خیانت هم ساده نگاه یک کردم می . 
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 خوردن مشغول حوصله بی.بود شده کور اشتهایم و بودم شده دمغ

کشیدم تکه،کنار سه دو خوردن از بعد و شدم . 

خوری؟ نمی چرا:گفت و کرد نگاهی ارشیا  

- ندارم اشتها دیگه . 

 هیکلش همین واسه.خوره می غذا کم کال:گفت تفاوت بی شکیال

مونده خوب . 

 تنهایشان و شدمبلند جایم از دستم شستن بهانه به و نگفتم چیزی

 .گذاشتم

 

..... 

 

 های دکمه سختی به.رفت می گیج سرم و داشتم تهوع حالت

برداشتم را کیفم و بستم را مانتوام . 

 همچنان باران با ولی بودم کرده آشتی علیک سالم حد در ترمه با

 هایم سینه.شد نمی بسته هایم دکمه.زدیم نمی حرف و بودم قهر

کشیدم می درد و بودند کرده ورم . 

 برداشتم کمد توی از را گشادتر مانتوی یک و آوردم در را مانتو

بپوشم تا . 
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 بو بد عطر بوی کردم بزنم،حس عطر خواستم می که آخر لحظه

 حالی با.گذاشتم میز روی را عطر و زدم اوق.دنیاست بوی ترین

شدم دانشگاه راهی و گرفتم تاکسی خراب . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سه و هفتاد پارت   

 

 

( حال آیما،زمان ) 

 

گذاشتم گاز پدال روی را پایَم و کردم زیاد را موسیقی صدای . 

 دیدن با و کردم نگاه عقب صندلی ماشین،به ی آینه توی از

زدم بودم،لبخند داده سفارش که زیبایی تابلوی . 
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 ذغال با بدهم را رسید،عکسش فکرم به که بود آخر لحظات

کنند طراحی . 

بسیار کار و بود کم وقت . 

 به تا داد بهم را ماشینش و شد راضی باران که کردم شکر خدارا
 را ماشین و کم را قنادی،سرعتم تابلوی دیدن با.برسم کارهایم

کردم پارک . 

 بودم داده ترجیح نداشت،اما حرف هایم شیرینی و کیک که بااین
 با.باشم داشته بیشتری وقت و بگیرم بیرون از را تولدش کیک

زدم لبخند کیک روی ی نوشته دیدن . 

( من های قصه الفِ  آقای مبارک تولدت ) 

 فروشی بعدی،میوه مقصد.آمدم بیرون قنادی از و گرفتم را کیک

 می رانندگی و کردم می همراهی آهنگ با که همانطور.بود

خورد زنگ کردم،موبایلم . 

- باران؟ جانم  

 کجایی؟-

- شد؟ تموم میام،کارتون و بگیرم میوه  

- بیا آمادست،زودتر چی همه آره . 

- عشقم،فعال باشه . 
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 امیرعلی و باران عهده به را تولد تم طراحی و خانه کردن مرتب

 با االن که ای خانه.شدم خانه میوه،راهی خرید از بعد.بودم گذاشته

 هرجایی نبود،بلکه بهشت خانه آن گرچه،فقط.نداشت فرقی بهشت

شد می محسوب بود،بهشت کنارم او که . 

 در احتیاط با را وسایل بعد و بردم پارکینگ داخل به را ماشین

گذاشتم آسانسور . 

 و بیاید کمکم به امیر تا زدم در به تقه رسیدم،چند که واحد دم به

ببرد داخل به را وسایل . 

 به و کشیدم بادکنک،جیغ زیادی تعداد دیدن با و شدم خانه وارد

رفتم سمتشان . 

 دیدن با داری،هنوز خرو دختر،سنِ :گفت تعجب با و ترسید امیر

کنی؟ می ذوق بادکنک  

دم نمی شما به دونشم خودمه،یه مال آره،همش:گفتم ذوق با . 

 همش من،آره بگردم دورت:گفت و کرد نگاهم مهربانی با باران

توئه مال . 

بردم اتاق به را گل باکس و تابلو و گذاشتم یخچال در را کیک . 

شد اتاق وارد سرم پشت امیر . 

- شد شکلی چه ببینم . 

- دم نمی نوچ،نشونت . 
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- چیه؟ جعبه نشو،اون لوس آیما  

- چیه فهمی می شب . 

- گم نمی دیگه،بهش نکن اذیت . 

- دم نمی بیرون،نشونت امیر،برو نه . 

- مونه می خانم،یادم آیما باشه . 

 !بمــــونه-

کردم قفل را کمد درِ  و گذاشتم کمد در را چیز همه ذوق با بعد . 

گذاشتم شلوارم جیب توی را کلید . 

 درآوردم برایش را زبانم شیطنت با.کرد می نگاهم حرص با امیر

رفتم آشپزخانه به و . 

- کنی؟ می درست چی شام  

- مرغ با پلو زرشک . 

- شود چه اوف ! 

 فضای موسیقی صدای ناگهان.دادم تکان را سرم و زدم لبخندی

 امیر و شد می پخش اندی مبارک تولدت آهنگ.کرد پر را خانه

رقصید می هال وسط . 

خندیدم بلند صدای با و گرفت ام خنده امیر حرکات دیدن با . 

بیا:گفت و کرد باران به نگاهی امیر . 
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 شروع بازی مسخره با امیر کنارِ  و رفت خواسته خدا از هم باران

کرد رقصیدن به . 

 و کردم می نگاهشان ذوق با.بود آمده در اشکم خنده شدت از

زدم می دست . 

 

 نداشتم،ساعت وقت زیاد.بود ظهر ونیم یک.کردم ساعت به نگاهی

گشت می بر آرشام ی خانه از پنج . 

 مبارک تولدت آهنگ خودم با و شدم ها مرغ کردن سرخ مشغول

کردم می زمزمه را . 

 در امیر بود،با ساالد کردن درست مشغول که همانطور هم باران

کرد می صحبت خانه اجاره و رهن قیمت مورد . 

 

**** 

 

( شـخص ســوم ) 

 

 کننده کر موزیک صدای.بود کرده پر را سیگار،فضا و الکل بوی

 می گوش به کنار و گوشه از ای خنده صدای گاهی گه و بود

 .رسید
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داد دستش به و کرد پر را آرش پیک آرامش با رها . 

- ور این بده زیتونو ظرف . 

گرفت آرش سمت به را ظرف لبخند با . 

- دیگه؟ امر  

 نمی و بود مست خیلی.کشید سر را پیک و نکرد اعتنایی آرش

است آورده در سر آنجا از چگونه دانست . 

 که این دلیل.برود آرشام ی خانه به بود قرار دانست می فقط

فهمید نمی را کرد می چه مجلس آن در اکنون . 

 آرش به کرد،رو می نگاه چپ چپ را رها که همانطور نقره
سلطان؟ نداری الزم چیزی:گفت  

- آد نمی خوشم نریز مزه . 

کرد نگاهش حرص با نقره.زد پوزخند رها . 

- نباش بداخالق الاقل تولدت شب . 

- فرداست پس تولدم . 

- پیشواز اومدیم ما خب . 

- ببینم؟ نخوام،کیو شمارو پیشواز  

کرد پر را آرش پیک هم رها و کرد رها به ای اشاره نقره . 
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 نقره گوش شد،زیر می رد آنها کنار از که همانطور کامران

ده،کافیه می دستمون کار شه مست زیاد:کرد زمزمه ! 

رفت و گرفت رها دست از را جام بعد . 

 از که االناست محترمت ها،بابای هفته ساعت:گفت رها به رو نقره

ها نداره خوبی نیست،جلوه دخترش گل ببینه و خونه بره مسجد . 

 امنای هیت جلسه امشب:گفت اش همیشگی پوزخند همان با رها

نباش من نگران تو.خونه نمیره دوازده ساعت مسجده،تا . 

چرا؟ مسجد:پرسید منگی با آرش  

جماعته جان،امام رها بابای:گفت و خندید نقره . 

- خوانندگیه؟ دنبال چطور پَِ  

 روی.زد باال را آستینش و گرفت را رها دست مچِ  خشم با نقره

بود مشخص کبودی دستش ساق . 

-  کم لهوه،حسابشم و لهب دنبال دخترش دونه می جانش بابا

کنه می سرکشی باز نرسیده،ولی . 

سر بر خاک:گفت و زد پوزخندی آرش . 

نگفت چیزی و کرد نگاه  نقره به نفرت و حرص با رها . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهار و هفتاد پارت   

 

 

 

 باعث که ای عقده.بود گرفته شکل قلبش در عقده یک مثل چیزی

 روزی یک داد قول خودش به.باشد متنفر ها آدم تمام از شد می

 که نفرتی و بغض تمام.بگیرد را نقره های زبان زخم تمام انتقام

شد خالصه پوزخندش در داشت ... 

 

**** 

 

 (آیـما)
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 ودور کردم مچاله کاغذ بار صد.کردم پاک و نوشتم بار صد

 به نگاهی.بشیند دلم به که بنویسم چیزی نتوانستم باز.انداختم

کردم ساعت . 

بامداد ونیم دو ...! 

 سه تا باران و امیر.برد نمی اضطراب،خوابم و نگرانی شدت از

نشد،رفتند آرش از خبری که بعد و بودند پیش ساعت . 

 حتی و بودم کالفه.داد نمی زدم،جواب می زنگ موبایلش به هرچه

کرد نمی آرامم هم نوشتن . 

 بادکنک یک مثل منم زندگی.کردم نگاه سرگردان های بادکنک به

 .بود

سرگردان و رها ...! 

 حوصله نه و داشتم خاطرات مرور ی حوصله نه و بودم بالتکلیف

آینده برای بافی خیال ی . 

 لباس و کردم پاک را آرایشم.رفتم اتاقم به و شدم بلند جایم از

 آشپزخانه به.کردم عوض ام گلی گل خواب لباس با را ام مجلسی

بگذارم یخچال در را غذا تا برگشتم . 

شد وارد آرش بعد و آمد قفل در کلید چرخش صدای . 
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( پیش سال چهار ) 

 

 دانم نمی.آمد می بدم شیرکاکائو از بچگی بود،از یادم که جایی تا

 می حس و بودم کرده شیرکاکائو هوس که بود آمده سرم بالیی چه
 به را خودم.مرد خواهم نخورم،قطعا دیگر ساعت یک تا اگر کردم

 و نشستم صندلی روی.گرفتم شیرکاکائو و رساندم دانشگاه بوفه

نوشیدم جرعه جرعه . 

 آیما؟-

کردم نگاهش متعجب و آمدم خودم به باران باصدای . 

 بله؟-

- خوبه؟ حالت  

نگفتم چیزی و کردم نگاهش منگ . 

 شیرکاکائو؟-

مگه؟ چیه:گفتم و کردم اش قوطی به نگاهی  

- بودی متنفر شیرکاکائو از تو . 

- شن می عوض آدما . 

- کرده؟ پف چرا نگو،صورتت چرت  

- خوابیه بی واسه . 
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- چته بگو آدم خوابی؟مثل بی چرا ! 

 .خوبم-

 اوق و رفت گیج سرم.برداشتم قدم چند و شدم بلند جایم از

کردند نگاهم و شد جلب ما به نفر چند توجه.زدم . 

گرفت را دستم و رساند من به را خودش باران . 

- اومده؟ سرت بالیی چه لعنتی  

 هیچ بدون.شدیم خارج بوفه از و کشید را دستم.نداشتم تکلم قدرت

 خودم با.زدم می اوق گاهی هراز و رفتم می راه دنبالش حرفی

 که ام خورده چیزی چه کردم فکر هرچه و شدم مسموم قطعا گفتم

نرسیدم ای نتیجه شده،به مسمومیت باعث . 

- شو سوار . 

 دانشگاه از کی که بودم نفهمیده حتی.کردم بر و دور به نگاهی

شدم سوار و کشیدم را ماشین دستگیره حال بی.ایم شده خارج . 

-  که جونت شکیال!شده چت نیست معلوم نبودم سرت باال روز دو

کجاست؟ بود شده مادر از تر مهربون دایه  

- منو؟ بری می کجا  

-  نداری رخسار به بنداز،رنگ صورتت به نگاه بیمارستان،یه

 .دختر
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 به دقیقه پنج از بعد.نگفتم چیزی و دادم تکیه صندلی به را سرم

 راهروی وارد باران سر پشت و پیاده حال بی.رسیدیم بیمارستان

 نوبت زود خیلی و بود خلوت بیمارستان فضای.شدم بیمارستان

بروم اتاق داخل به ویزیت برای تا شد من . 

 گرفت را دستم هم باران.نوشت آزمایش معاینه،برایم از بعد دکتر

 که بودم حال بی آنقدر.رفتیم بیمارستان آزمایشگاه سمت به و

 و خرید آبمیوه برایم باران کی و گرفتند خون من از کی نفهمیدم

شدیم ماشین سوار کی . 

ابدی خواب خواست،یک می خواب دلم ... 

 خودم،از شهرم،از ها،از آدم بودم،از خسته صدسال ی اندازه

 ...خاطراتم

آورد می در پا از مرا زودی به خستگی این دانستم می . 

 را آزمایش وجواب رفتم بیمارستان به باران بدون روز آن فردای

دادم دکتر نشان . 

- ششمه هفته تو جنین . 

 

..... 
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 می افتاد،درد می زمین به که برفی دانه هر با.بود سردی زمستان

 حسش و بود وجودم داشتم،در مهرداد به که حسی تاوان.کشیدم

شادی غم،نه نه.نداشتم احساسی هیچ.کردم می ...  

 حدم از بیش خوردن غذا به مامان.نداشتم هم استرس و ترس حتی

 دادم می ترجیح.ام شده شکمو چقدر زد می غر که بود کرده شک

 خودم تکلیف حتی.بیاندازم شدنم شکمو گردن را شکمم آمدن جلو

نداشتم آینده برای ای برنامه و دانستم نمی را . 

 دوستش که بود موجودی دارم،تنها دوستش کردم حس کمکم

 بماند خواست می دلم.بود تاریکم های شب در نور یک مثل.داشتم

بشود صبورم سـنگ و . 

 به.بماند خواستم می وجودم تمام وبا بود ام کودکی عشقِ  یادگاری

 طرد قیمت به...زادگی حرام برچسب قیمت به...آبرویی بی قیمت

دری به در قیمت به...خانواده از شدن ... 

 می من از را اورا قطعا چون.بفهمد مهردادچیزی خواست نمی دلم

ماند می من برای باید که بود چیزی تنها.گرفت . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و هفتاد پارت   

 

 

 

( حال آیـما،زمان ) 

 

آرش؟ خوبی:گفتم و کردم نگاهش کمی.نداشت خوبی حالِ   

نه:گفت و زد غمگینی آورد،لبخند باال را سرش . 

 را غذا ظرف.بود گریه برای فرصتی منتظر و داشت بغض انگار

کرد پر رامشامم الکل بوی.رفتم سمتش به و گذاشتم میز روی . 

- خوردی؟ چقدر  

- زیاد زیاد،خیلی . 

 روی و بیاورد در را کتش تا کردم کمکش.ترسیدم کمی.خندید بلند

 قهوه ماگش در و رساندم آشپزخانه به را خودم.بنشیند مبل

برگشتم هال به و نکردم اعتنا ولی بود شده سرد کمی.ریختم . 

- بخواب و بخور . 
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 چیه؟-

 .قهوه-

 و کشید سر نفس یک.گرفت دستم از را ماگ و داد تکان را سرش

گذاشت میز روی را ماگ بعد . 

 و رفتم اتاقش به.بست را هایش چشم و کشید دراز مبل روی

 دادم جرات خودم انداختم،به رویش را پتو وقتی.آوردم پتو برایش

 حرفی و بود بسته را هایش چشم.دادم ماساژ را اش شانه کمی و

زد نمی . 

 داشتنی دوست برایم چقدر.رفت ضعف برایش دلم و کردم نگاهش

 صد بار برای و کردم نگاه را صورتش اعضای تک تک.بود

شدم عاشقش هزارم . 

 آیـما؟-

- دلم؟ جـان  

- نرو،باشه؟ وقت هیچ  

- هستم همیشه . 

 باخت هات،تو غم هات،تو شادی تو:گفتم و گرفتم را دستش

هستم همیشه من...آسونیا سختیا،تو هات،تو بُرد هات،تو . 

 کرد نزدیک لبش به را کند،دستم باز را هایش چشم که این بدون

 لپ و دوید هایم رگ در خون.نشاند آن روی کوتاه ای بوسه و
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 را کار این خودش حال در نبود،کاش مست کاش.شد سرخ هایم

کرد می . 

 به کردم نگاهش حسابی که این از بعد هم من.برد خوابش کم کم

کشیدم دراز تختم روی و برگشتم اتاقم . 

 

.... 

 

(  یه گرفت تصمیم که کنم تشکر خدا از باید همه از خب،اول

 که مادرتم و پدر ممنون بعد.کنه خلق تو اسم به رو موجودی

 مامانتو دست بعد.بشن دار بچه و کنن ازدواج هم با گرفتن تصمیم

بیای دنیا به سالم تو تا بود مراقبت ماه نه که بوسم می . 

 دار همه شدی و اومدی دنیا به تو که روزی.امروزم مدیون بعد و

 بهاری هوا تو بااومدن ولی زمستونه روز ترین سرد.من ندار و

 قلب به که همونطوری.بخشیدی گرما امروز به اومدنت با تو.شده

بشم عاشق کردی کاری و دادی گرما من زده یخ . 

 من،تولدت های قصه الف دنیا،آقای مرد عزیزترینم،بهترین

باشه مبارکمون بار هزاران . 

 امیدوارم.گذشت سختی از پر سال یک و شدی تر بزرگ سال یک

 تلخی تمام و برات بیوفته خوب اتفاق کلی زندگیت جدید سال تو

بشه اومده،جبران پیش که هایی . 
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مبارک روزتمن،زاد دنیای ) 

 

 می ذوق با و بودم پوشیده را بلندم آستین صورتی پیراهن

کردم می ذوق آینه در دامنش پف دیدن با و چرخیدم . 

 چه.شد می حساب ام زندگی روزهای ترین خاص از یکی امروز

الف؟ آقای تولد روز از ترقشنگ روزی  

- تو شدی ناز چقدر . 

کردم نگاه باران به لبخند با . 

 خوبم؟-

- من پرنسس شدی عالی . 

بارونم من برم قربونت:گفتم و کردم بغلش . 

 کوچک جشن یک تولدش روز بود شده قرار آرش پیشنهاد به

 .بگیریم

 دوست و ترمه بود قرار بار این که خودمانی کامال دورهمی یک

شوند اضافه ما جمع به هم آرش،شایان . 

 وارد رفتیم،آرش می هم صدقه قربان باران و من که همانطور

شدی خوشگل:گفت و انداخت پایم تا سر به نگاهی.شد اتاق . 

مرسی:گفتم و زدم لبخند . 
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 خارج اتاق از باران.ارزید می دنیا ی اندازه برایم تعریفش همین

آرش؟:گفتم و بگیرم راخودم جلوی نتوانستم من و شد  

 جانم؟-

- شدی خوشتیپ خیلی توهم . 

 واقعا؟-

 .اوهوم-

مرسی:گفت و زد چشمکی . 

آرش؟:گفتم و شدم تر نزدیک بهش قدم چند  

جانم؟:گفت و کرد نگاه های چشم به  

دارم دوستت:گفتم و بوسیدم را اش گونه . 

 را دستم شوم،مچ رد خواستم تا.نگفت چیزی و بست را چشمانش

شد رفتنم مانع و گرفت . 

- ها خودته پای نکن،عوابقش دلبری اینجوری وروجک . 

منه کار،آرزوی این عوابق:گفتم لبخند با . 

 صدای لحظه همان.رفتم هال به و کردم آزاد را دستممچ بعد و

شایانه:گفت و کرد باز را در امیر.آمد آیفون زنگ . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و هفتاد پارت  

 

 

 در بار چند جز.کنم پرسی احوال تا رفتم در نزدیک

شناختمش نمی و نداشتم شایان با آنچنانی بیمارستان،برخورد . 

داداش زن سالم:گفت و کرد باران به نگاهی شد وارد تا . 

اومدی سالم،خوش:گفت و خندید باران . 

پرستار خانم سالم:گفت من به رو و داد دست هم امیر با شایان . 

اومدین خوش سالم:گفتم لبخند با . 

آرررررررش:گفت بلند صدای با آرش به رو بعد و . 

شدی بزرگ چقدر:گفت و گرفت آغوش در را آرش بعد و ! 

نزدم حرفی و کردم نگاهش تعجب بود،با گرفته ام خنده . 

آمد آیفون زنگ صدای لحظه همان . 
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ست ترمه:گفت و فشرد را دکمه باران . 

کردین؟ آشتی:گفت و کرد من به نگاهی علی امیر  

بودیم؟ قهر مگه:گفتم باتعجب  

- نشد؟ شمال،دلخور رفتیم ترمه بی  

نشد نه:گفت و کرد نگاهی من به باران . 

 وقتی.کرد پرسی احوال همه با عادی خیلی.شد وارد ترمه و باز در

 شده تنگ واست دلم:گفتم و گرفتم آغوشش در محکم رسید من به

 .بود

 خب؟-

- واسم؟ نشد تنگ تو دل  

 .نه-

 تا شد اتاق وارد باران همراه به و کرد جدا من از را خودش بعد

 در سرمان را رفتن شمال تالفی دانستم می.کند عوض را لباسش

آورد می . 

 خودت کردم،واسه پیدا آهنگ یه:گفت آرش روبه علی امیر

 .خوندن

 با.کرد نگاه آرش به شیطنت با و فشرد را ضبط دکمه بعد و

کردم نگاه آرش به و خندیدم ریز آهنگ شدن شروع . 

- دارم دوست گم می بهت آرش  
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دارم تورو فقط دنیا این تو  

 آآآآآآرش

 

تنهایم من تو بی  

دارم دوس تورو باشه من با گوشت  

 

هستم تو بی اتاق این توی تنها و تک  

باره می بارون بدر در اینجا تو بی حاال  

 

من از دور تو بهاری شب این توی  

آره بگو من به ستاره اینجا بیا  

 

دوباره پیشت میام بهاره آره آره  

من عشق ای سردمه تو بی آرش  

 

قراره بی دل امشب بهاره آره آره  

من عشق ای منی مال تو آرش  
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 آهنگ به دقت با هم من و خندیدند می بلند آرش و علی امیر

دادم می گوش . 

 آرش سردمه؟؟؟مگه تو بی آرش:وگفت کرد فکر کمی شایان

 پتوئه؟

خندیدم و گرفت ام خنده شایان تعبیر از . 

 ای دخترانه لوس لحن با و کرد نزدیک آرش به را خودش شایان

من عشق ای:گفت . 

گمشو:گفت شده کج لوچه و لب با هم آرش ! 

 و شدم بلند جایم از.زد صدایم بعد و رفت آشپزخانه به علی امیر

رفتم آشپزخانه به . 

- باشه تو دست کیک . 

 روشن را کیک روی های شمع باران و برداشتم را کیک لبخند با

برگشتم هال به من و گذاشت مبارک تولدت آهنگ شایان.کرد . 

 لبخندبه با من و خواندند می مبارک تولدت صدا یک هم با همه

 گذاشت نمی که بود غمی یک هایش چشم در.کردم می نگاه آرش

 می جان غمگین های چشم همین برای من ولی.باشد شاد دل ته از

 .دادم

مبارک تولدت:کردم زمزمه . 

کرد فوت را ها شمع و زد مهربانی لبخند . 
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- نکردی آرزو آرش عه ! 

- کنین روشن شمعو دوباره خب . 

کرد روشن هارا شمع و آمد دست به فندک باران . 

- کن آرزو و ببند چشماتو . 

 چشم.افتاد می خط چشمانش کنار خندید می وقتی.خندید آرش

 خنده.رفت می تو کمی لپش طرف یک و شد می باریک هایش

کردند می آب قند دلم در هایش . 

 کرد باز را هایش کوتاه،چشم مکثی از بعد و بست را هایش چشم

 روشن دو عدد و شد خاموش شش عدد.کرد فوت هارا شمع و

 .ماند

کن فوت آیما:گفت و کرد نگاهم . 

باشم کنارش هم دیگر سال:گفتم دلم در.بستم را هایم چشم . 

کردم فوت را شمع و باز را هایم چشم . 

بست؟ چشماشو چرا آیما االن:گفت ترمه و زدند دست همه  

- کردم آرزو . 

- کنی؟ می آرزو اینه،توچرا تولد  

الف شه آقای گن،این می درخت به این:گفت جدی شایان . 

- کنی؟ می آرزو چرا الفته،تو آقای تولد خب  
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- داشتم دوس . 

 هارا کادو باران.گذاشتم میز روی را کیک و رفتم ای غره چشم

 عکس بشینید آرش کنار شایان و امیر:گفت بعد و چید میز کنار

 .بگیرم

من عشق ای:گفت و کرد حلقه آرش گردن دور را دستش شایان . 

بگیر:گفت باران به رو و خندید علی امیر . 

سه دو یک:باران . 

 ته از که هایی خنده.بودم هایش خنده محو من مدت این تمام در

داشتم دوستشان من نبود،ولی دل . 

 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفت و هفتاد پارت   
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ه؟چطور بیمارستان اوضاع:پرسیدم و نشستم ترمه کـنار  

چی همه خوبه:گفت پر دهن با و زد اش شیرینی به گازی . 

نزن حرف پر دهن با:گفتم و گرفتم نیشگون را راستش پای ران . 

وحشی:گفت و کرد نگاهم چپ چپ . 

بگیریم عکس بیا آیـما:آرش . 

 دوربین لنز به و نشستم کنارش.شدم بلند جایم از و زدم لبخند

 خودش به مرا و گذاشت اش شانه روی را دستش.کردم نگاه

کرد نزدیک . 

- تر نزدیک مگه؟بیا قهریم . 

 موذب ولی چرا دانم نمی.گذاشتم دستش روی را دستم و خندیدم

 .بودم

کنین نگاههم به حاال...سه دو یک:باران . 

 نه.نبود حسی هیچ چشمانش در.شدم خیره چشمانش به و برگشتم

نفرتی عشقی،نه شادی،نه غمی،نه .... 

بگیرد عکس باران تا ماندم منتظر ولی ترسیدم کمی . 

- کنین نگاه کیک به هردو حاال . 
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 ام چانه زیر را دستم منم و شد خیره کیک به حرفی هیچ بی آرش

 شد،همه تمام که باران گرفتن عکس.شدم خیره کیک به و گذاشتم

بمانم باقی جایم سر شدم مجبور.نماند خالی جای و نشستند .  

 کادو نوبت:وگفت داد آرش دست به را هدیه باکس اولین امیرعلی

 .هاست

کرد باز را باکس لبخند با آرش . 

- گرم، دمت امیر وای  

blue blooded میدونی منو سلیقه خوب!عه . 

 بوی الحق.کرد تست دستش مچ روی و آورد در را ادکلن بعد و

داد می خوبی . 

کردی؟وای چیکار امیر:شایان ! 

کردیم نگاه شایان به باتعجب . 

لعنتی آره می جدایی عطر:گفت غم با . 

بمیر:گفت و زد شایان ران به مشتی امیر . 

ُملدم من:گفت لوسی لحن با شایان . 

 یک که بودند فهمیده کادو شکل و ابعاد از.بود من کادوی نوبت

نداشتند خبر تصویرش از تابلوست،ولی . 

 و زد برق هایش اش،چشم شده نقاشی عکس دیدن با آرش

شده خوب خیلی:گفت . 
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بوسید و گرفت را دستم ناگهان.نزدم حرفی و زدم لبخند . 

- آیما مرسی . 

 دلم.ایستاد قلبم ای لحظه برای.زدم لبخند و کردم نگاهش تعجب با

 و بگذارم گاوصندوق در ارزشی با شئ مثل را دستم خواست می

بماند پوستم روی ابد تا الف آقای ی بوسه جای و ببندم را درش . 

شد فیس پوکر ایموجی شبیه آرش شایان،قیافه کادوی شدن باز با . 

خوره؟ می دردش چه به خوری شکالت:امیر  

اش جهیزیه واسه کنار بذاره:شایان . 

زد زل شایان به و کرد باریک را هایش چشم آرش . 

من عشق ای:گفت نمایی دندان لبخند با شایان . 

 

 چشمان در را تحسین و کردند تعریف دستپختم از شام،همه وقتِ 

 خوش و بودم کنارش تولدش،در روز که بودم خوشحال.دیدم آرش

بود گذشته . 

 ها ظرف شستن و خانه کردن تمیز در ترمه و ازشام،باران بعد
 بازی جرات،حقیقت تا نشستیم هم دور شب آخرِ  و کردند کمکم

 .کنیم

 داداش زن از:گفت باران به رو و گذاشت وسط بطری یک شایان

شه شروع . 
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بچرخون:امیر . 

افتاد آرش طرف به بطری سر . 

 حقیقت فقط میشه:گفت جمع روبه و کرد آرش به نگاهی شایان

 باشه؟

بپرسیم سوال فقط که کردیم قبول همه . 

- بپرسم،سخته چطور خب ! 

نشسته باش،خانم باادب:امیر . 

بگی؟ راستشو میدی قول آرش:گفت و کرد فکر کمی شایان  

- بپرس آره . 

- بگی حقیقتو سخته،امیدوارم . 

- شایان بپرس . 

داری؟ دوست طعمی چه چیپس:گفت و کرد من من کمی شایان  

 من سر پشت هم بقیه و خنده زیر زدم پقی نفر اولین من
 چپ چپ و زد شایان سر به ای ضربه بطری با هم آرش.خندیدند

کرد نگاهش . 

بود امیر بعدی نفر . 

کردی؟ دزدی تاحاال:پرسید ترمه  

آره:گفت و کرد فکر کمی امیر . 
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 نمی جماعت کج دست پیش من:گفت و شد بلند جایش از شایان

 .شینم

ترمه،درک قول به:گفت و رفت ای غره چشم امیر ! 

 دقیقه یک فقط بفهمی اگه:پرسید و کرد نگاهم باران.شد من نوبت

کنی؟ می ای،چیکار زنده دیگه  

کنه می ریست گوشیشو قطعا:گفت شایان من از قبل . 

نه:گفتم و زدم لبخندی . 

دقیقه؟ یک فقط:گفتم باران به رو  

 .اوهوم-

 دقیقه آخرین تا:گفتم آرش به رو بعد و کردم ساعت به نگاهی

داشتم دوستت عمرم . 

بود عالی ایول:گفت امیر بعد و کردند سکوت همه . 

 لبخند با آرش و زدند دست هم بقیه.کرد زدن دست به شروع و

فشرد را دستم و کرد نگاهم . 

 و شستم را چای استکانِ  چند.رفتند و شدند آماده ها بچه کم کم

دادم را آرش داروی . 

زد صدایم بروم،آرش اتاقم به خواستم می که زمانی . 

 آیما؟-

 جانم؟-
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- چی همه واسه مرسی . 

کنم می خواهش:گفتم لبخند با . 

- بخیر شب . 

- رنگی رنگی شبت . 

 چیزی.شدم خیره دستم به.بستم آهسته را در و رفتم اتاقم به

ماند خواهد ابد تا اش بوسه جای بودم مطمئن ولی نبود مشخص . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشت و هفتاد پارت   

 

 

... 
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( پیش سال چـهار ) 

 

 میگما،یه:گفتم مامان به خوردم،رو می را غذایم که همانطور

 !سوال

 .بپرس-

- کنی؟ می باردارم،چیکار بگم بهت االن  

نیست قشنگ فکرشم:گفت و انداخت من به نگاهی . 

- کن فکر زشت بارم کرد،یه قشنگ فکراش شه نمی که همیشه . 

- حرفاست این از تر عاقل من دختر . 

- کرد اشتباه و درآورد بازی خنگ و اومدی . 

- ست آیما،فاجعه نیست اشتباه این . 

- کنی؟ می اومده،چیکار پیش حاال  

- بندازیش برمت سرم؟می تو بریزم خاکی هیچی،چه . 

- چی؟ دارم نگهش بخوام اگه  

- ت سر برو بخور غذاتو.سرت به زده آیما َدرس  . 

- ام جدی من مامان . 

- کردی؟ غلطیو همچین االن  

- آره کن فکر تو . 
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- کنم نمی فکر . 

- بندازم؟ رو بچه کنی می باشم،کمکم حامله اگه پس  

- آره نکنم سکته قبلش اگه . 

 .اوکی-

 آیما؟-

 بله؟-

- نیست قشنگ نکن،فکرشم فکرا این از دیگه . 

کردم غذا خوردن به شروع ولع با و دادم تکان را سرم . 

- ام حامله من مامان . 

- پیداست هم متری ده از حامله زن قیافه . 

- کن نگام خوب . 

- برندار حاملگی خوری،فاز می بس شدی،از تر تپل یکم تو . 

-  می طرف قیافه از کی آخه!سوال زیر بردی علمو تنه یه مامان

ست؟ حامله که فهمه  

 .من-

- ندادی؟ تشخیص منو قیافه چرا پس  

- نیستی حامله چون . 

 .هستم-
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نگو پرت و چرت اینقدر:گفت کالفه مامان . 

 یا بگویم مامان به که بودم دل دو.رفت بیرون آشپزخانه از بعد و

 !نه؟

 مهرداد به را قضیه بودم دل دو حتی!نه؟ یا دارم نگه را بچه اصال

 !!بگویم

نگویم کس،چیزی هیچ به و کنم سکوت بودم گرفته تصمیم فعال . 

 می مشخص را ام آینده و خودم تکلیف باید زودتر هرچه ولی

کرد نمی رهایم ای لحظه اضطراب و خیال و فکر.کردم . 

 قانع را دیگری خواست می کدام هر و بودم شده نفر دو انگار

 .کند

 هر از دیگری و ام کرده اشتباه که کند قانعم خواست می یکی

بوده درست کارم بگوید تا کرد می استفاده راهی . 

-  نیاز خب و انسانم یه کردم،من ثابت عشقمو که این از جدا اصال

انسانه هر غریزی ! 

 ثابت که عشقت اوال:دادم را خودم جواب و کردم فکر کمی

 چیزی عذاب و درد جز که نزن نیاز از حرف یکی تو نشد،دوما

واست نبود ! 

بود عشقم کردن ثابت من قصد:گفتم می و کردم می فکر دوباره . 
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 شده پیروز منطقم و عقل.نداشتم حرفم دوم قسمت برای جوابی

 کردم می فکر این به و زدم می قدم اتاقم در کالفه و درمانده.بودند

نه یا بگویم مهرداد به که ! 

-  من ی بچه گه می و زیرش زنه می داره،یا حالت تا چند خب

 باهم و گردم می بر وقت اون منه ی بچه کن ثابت گه می نیست،یا

کنیم می ازدواج . 

 کنه ول آسایششو و عالی زندگی باید چرا:گفتم فکر کمی از بعد

بمونه؟ من پای و بگیره گردن رو بچه یه بیاد  

 ندارد ماندن قصد مهرداد بود گفته.کردم فکر شکیال های حرف به

دهد رخ برایش ها اتفاق بدترین اگر حتی . 

 گند به خودم های دست با را ام زندگی من و نبود ماندنی او
 نمی دلم که بودم شده متنفر مهرداد از قدری به.بودم کشیده

بماند وجودم در ای لحظه اش بچه خواست . 

 می اقدام انداختنش برای باید شود دار خبر کسی که این از قبل

 .کردم

دهد جواب ماندم منتظر و گرفتم را شکیال ی شماره . 

 هوم؟-

- بودی؟ خواب  

 .اوهوم-

- کن جور دکتر واسم . 
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- چی؟ دکتر  

- جنین سقط . 

- بندازیش؟ خوای می  

 .آره-

- برات گیرم می ارشیا دوستای باشه،از . 

- ندازن؟ می بچه مگه اون دوستای  

- میارن باال گند زیاد دختراشون دوست نه . 

- منتظرم پس آهان،باشه . 

- االن؟ وقتته چند  

- سه یا دونم،دو نمی ! 

- وقتته چند ببین زنان دکتر پیش برو . 

 چرا؟-

- کنن می قبول باشه،سخت داشته روح اگه . 

- داره؟ روح ماهگی چند  

- پرسم می هفتس،من چند ببین دونم،تو نمی . 

- شکیال؟.باشه  

 هوم؟-
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- پیشت؟ بیام امروز  

- بیرون برم خوام می ارشیا با . 

باشه:گفتم غمگینی لحن با . 

 .فعال-

 سفید جارا همه و بارید می برف.کردم نگاه بیرون به پنجره از

 پشتم و تنهام چقدر کردم حس بار اولین برای.بود کرده پوش

 !خالیه

 ترجیح من به رو ارشیا نداشتم انتظار.بودم دلخور شکیال دست از

کسی چه هم بده،آن !  

 لباسم کمد طرف به.سوخت نمی دلم اینقدر بود وفاداری پسر اگر

کشیدم بیرون را شلوارم و پالتو و رفتم . 

خودم کند،جز خوب را حالم تواند نمی هیچکس ! 

آمدم بیرون اتاق از و شدم آماده . 

- میام بزنم،زود قدم یکم میرم من مامان . 

- سرده هوا بپوش گرم لباس . 

- گرمه،فعال لباسم . 

 نگاهی خودم به آسانسور آینه در.شدم خارج و کردم باز را در

 کردم می فکر که چیزی آن از تر تپل خیلی کردم حس و انداختم

ام شده . 
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 دانه.کردم زدن قدم به شروع و کردم فرو جیبم در را هایم دست

 بدنم تمام در سردی سوز و نشست می شالم روی برف های

 که بود این بخاطر شاید.کردم نمی حس را سرمایی هیچ.بود پیچیده

 بسته یخ احساساتم تمام و کرد می سر زمستان فصل در ام زندگی

 .بودند

 نمی کم اومدی،برات می دنیا به اگه:گفتم و کردم شکمم به نگاهی

 یه نیست،خودش سرت باالی پدری که همین خب ولی.ذاشتم

ببخش بزرگه،منو کمبود . 

 

 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نه و هفتاد پارت   
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( شـخص سـوم ) 

 

داد می گوش مادرش های حرف به و خورد می غذا ولع با آرش . 

-  کرد،زندگیشو کرد،کار گذرونیشو بگیر،خوش یاد آرشام از یکم

 شده سالت وشش بیست.شه می بابا داره کرد،االنم ساخت،ازدواج

ای بچه زنی،نه آنچنانی،نه تحصیالت کار،نه دیگه،نه ! 

چه؟ من داشت،به عجله آرشام:وگفت انداخت باال ای شانه آرش  

-  تراز عرضه ولی دختره که داشت؟بااین عجله اونم چی؟ آرشیدا

 .توئه

-  زندگیمو منم وقتش نکن،به مقایسه من با اونو اینو اینقدر مامان

نیست تایمش کنم،فعال می جور و جمع ! 

- ک یه تایمش فهمی می ندیدم دامادیتو و ُمردم که دافر ! 

- کنی؟ می فکر منفی اینقدر من،چرا مادرِ  خدانکنه  

 به و جوید را اش لقمه.کرد پرت را حواسش اس ام اس صدای

 لبش روی رنگی کم آیـما،لبخند اسم دیدن با.کرد نگاه موبایلش

بست نقش . 

 را پیام.زد می حرف اش زندگی و آینده مورد در همچنان مادرش

کرد باز . 

DONYAIEMAMNOE



(  وقته شد،چند عوض حسم کم کم بودم،ولی عاشقت اولش شاید

 چیزی خوام نمی ندارم،دیگه دوستت قبل مثل دیگه کنم می حس
 بفرستن دیگه پرستار یه کنم می صحبت بیمارستان باشه،با ما بین

 امیدوارم.داره می بر خونت از وسایلمو میاد فردا امیر و واست

خوش کردم،روز اذیتت اگه ببخش باشه،منو خوب همیشه حالت ) 

خواند رویش از بار چندین و شد خیره پیام متن به تعجب با . 

 آتشین عشق نداشت امکان.کند اعتماد هایش چشم به توانست نمی

 به و کشید سر را آبش لیوان.باشد شده تمام زودی این به آیما

 حسی.بود گرفته فرا را وجودش تمام بدی حس.داد تکیه صندلی

داشت فرق همه با که دختری توسط هم شدن،آن بازیچه مثل . 

 رد از نشان اشغال بوق ماند؛صدای منتظر و گرفت را آیما شماره
 از.گرفت فرا را وجودش عصبانیت و تعجب.داد می او دادن تماس

برداشت صندلی روی از را ژاکتش و شد بلند جایش . 

- ری؟ می کجا  

- اومده پیش کار . 

- بیا شام اینجا،واسه آن می نفس و آرشام شب . 

- گردم می بر زود باشه . 

 را آیما پیامِ .رفت در سمت به و برداشت میز روی از را سوئیچش

 جز و گرفت می را اش شماره هم سرِ  پشت و خواند بار چندین

شنید نمی چیزی اشغالی بوق صدای . 
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 پایش.شد سوار و کرد چـک را ماشین اطراف کالفگی و حرص با

 را امیر ی شماره.شد کنده جا از ماشین و فشرد گاز پدال روی را

 .گرفت

- باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه . 

 فرمان روی مشتی و کرد پرت کنارش صندلی روی را گوشی

کوبید ماشین . 

 روی از را گوشی و کرد کم را سرعتش موبایل زنگ صدای با

برداشت صندلی . 

 بله؟-

 .سالم-

بگو کارتو:گفت و کرد فوت را نفسش رها،کالفه صدای شنیدن با . 

- شده تنگ برات دلم . 

 همین؟-

- ببینمت؟ میشه  

 .نه-

- امروز؟ شدی اخالق بد چرا  

- داده؟ بازیت کسی تاحاال  

- نداره جراتشو نه،کسی . 
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- نباشه؟ ولی عاشقته بگه بهت یکی شده  

- آرش؟ شده چی ، نه  

- زنم؟ می حرف تو با دارم چی هیچی،واسه  

- چمه؟ من مگه  

- برس مشقت و درس به!نیست چت . 

 مسلط خودش اعصاب به کرد سعی و کرد قطع را تماس
 خانه به و کرد طی ای دقیقه پنج را ای دقیقه پانزده مسیر.باشد

شد وارد و کرد باز را پارکینگ درِ  ریموت با.رسید . 

 چندین.باشد نرفته هنوز داشت امید نیست،اما آیما،خانه دانست می

 در را خانه کلید و ماشین سوئیچ و داد فشار را آسانسور دکمه بار

کرد نگاه خودش به آینه جلوی و شد وارد.فشرد مشتش . 

-  بد وجبی نیم دادی،یه بازی رو همه عمری سرت،یه بر خاک

رفت و داد بازیت . 

 دیدن با.کرد باز را خانه درِ  و شد پیاده آسانسور از حرص با

کنی؟ می غلطی چه اینجا تو:گفت نقره،کالفه  

جوید و گذاشت دهانش در چیپسی آرامش با نقره . 

- اومدم بارمه اولین انگار کنی می برخورد عزیزم؟جوری . 

-  بذاره پاشو نداره حق خونست،کسی این تو آیما وقتی تا گفتم

من بده کلیدتم اینجا،اون . 
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- اینجا؟ بیام نباید من بخاطرش که باشه کی سگ آیما  

- نقره شو خفه . 

-  منه از بهتر دحتر اون کنی؟چیه غلطی چه خوای می نشم خفه

زنی؟ می حرف اینطوری من با اون بخاطر که  

- بهتره تو از چیش همه ! 

- کنی انکار تونی نمی!رومخ ی قیافه و بدتیپ زنِ  آمپول یه . 

 هایش لبخند به.آمد آرش چشم جلوی آیما عسلی طوسی چشمان

 یادش بعد و!رنگارنگش های لباس و بامزه صورت به.کرد فکر

داده اش بازی چطور که آمد ! 

نشست مبل روی کالفه . 

- خوای؟ می من جونِ  از چی  

 منی،حق مال تو.آرش دارم دوستت:گفت غمگینی لحن با نقره

 و رویا همه آتشین،اون عشقِ  خاطره،اون همه اون.منی

رفته؟ خیال،یادت  

 حال توانست که بود کسی تنها ارمغان،نقره از بعد کرد فکر آرش

کند بهتر کمی را آرش . 

 ماسیده لبش روی بدرنگی و تیره رژ.شد خیره نقره صورت به

 .بود
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-  کنارم خوای نمی کنیم،چرا عوض دنیارو تونیم می منوتو آرش

نداره دوستت من اندازه کس باشی؟هیچ . 

ندارد وجود آیمایی دیگر آمد یادش آیما،که بگوید خواست . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشتاد پارت   

 

 

کرد نگاه نقره به ناامید و غمگین . 

- زندگیمونو بسازیم اول از بیا . 

 چطوری؟-

- دم می ذارم،قول نمی کنارتم،تنهات من . 
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 خودش به تلفن،آرش زنگ صدای با.فشرد و راگرفت آرش دست

بود ناشناس شماره.آمد . 

 بله؟-

- ام سالم،ترمه . 

بست را در و رفت اتاق به بعد و کرد نقره به نگاهی آرش . 

- شده؟ چیزی  

- کردی؟ ها؟چیکارش آوردی آیما سر بالیی چه  

 من؟-

- آوردی؟ خواهرم سر بالیی من،چه ی عمه پس نه  

- شده؟ چی بگی شه می  

-  اینا،قرص باران خونه رفته صبح که باهاش کردی چیکار ببین

بود مرده االن رسیدیم نمی دادش به زود خورده،اگه . 

شد گرد تعجب شدت از آرش چشمان . 

- اومده؟ سرش بالیی چه  

- آوردی؟ سرش بالیی چه  

- کجاست؟ االن  

- اینا باران ی خونه . 

- ببینمش باید بدی؟من آدرس میشه . 
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- برس رهاجونت و نقره به نکرده،تو الزم . 

 چی؟-

-  تو عشق منکر شده حاضر که دختر این با کردن چیکار ببین

کنه خودکشی اینجا بیاد و بشه . 

 باز شدت با را اتاق بود،در برده پی ماجرا عمق به تازه که آرش
آیما؟ با کردی چیکار:گفت و کرد  

 را موبایلش و قطع را تماس آرش.شد بلند جایش از خشم با نقره

کرد پرت مبل روی . 

 کردی کار چی گم می:پرسید دوباره و شد نزدیک نقره به قدم چند

 باهاش؟

- دادم نجات خودمو زندگی فقط من . 

- داری؟ تو زندگیه این زندگیه؟آشغال این  

کشید فریاد و بد عسلی میز ب لگدی عصبانیت با . 

-  به روزت و شب که زندگیه ای؟این همه آویزونِ  که زندگیه این

 دست به دست آشغال تیکه یه مثل که زندگیه این وصله؟ رول یه
شی؟ می  

 حلقه چشمانش در اشک و بود شده خیره آرش به متعجب نقره

 .زد
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-  می تاکی بچسبونی؟ اون اینو به زور به خودتو خوای می کی تا

 کی لعنتیت های عقده باال؟این بری دیگه یکی رسم و اسم با خوای
نقره؟ باشی انگیز نفرت اینقدر خوای می کی شه؟تا می تموم  

داد هولش در سمت به و گرفت را دستش . 

-  احسان خاک به باشه،وگرنه نیومده آیما سر بالیی کن دعا برو

شی پشیمون اومدنت دنیا به از که آرم می سرت بالیی چنان قسم . 

 دیوار به و رفت عقب عقب بود شده وارد شوک بهش که نقره

داد تکیه . 

 آسانسور وسوار بست محکم را خانه او،در به توجه بی آرش

آمد می سمتش به که دید را رسید،رها که البی به.شد . 

کرد نثارش محکمی ای،کشیده مقدمه هیچ بی . 

-  واسه.اینجا آی می و پایین ندازی می سرتو باشه آخرت دفعه

 جوجه یه فقط من شی،واسه نمی رام و شاخی بدبختت بابای
 بار کنه،یک توجه جلب خواد می فقط که هستی بدبختی اردک
 بیینم،وای آیما خودمو زندگی تو عوضی اون و تو از اثری دیگه

 نمیادو بر پست از که غیرتت بی بابای اون و تو.کنم می حالت به

انداخت نی عرب که جایی فرستم می . 

 خودش آرش.نداشت تکلم قدرت و کرد می نگاهش مبهوت هم رها

شد خارج خانه از آف تیک با و رساند پارکینگ به را . 
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* 

 

 (آیـما)

 

زد می قدم را اتاق عرض ترمه و کرد می رانوازش موهایم باران . 

-  تو هرچی اومده دختره.خوره می بهم مظلومیتت از حالم آیما

 جات کردی؟من سکوت فقط تو وقت کرده،اون بارت بوده دهنش

دادم می جر بودم،دهنشو . 

 برم قربونت:گفت و نشاند ام پیشانی روی ای بوسه باران

شد می دوتا اون حریف نگفت،وگرنه چیزی آرش من،بخاطر . 

خواند دوباره را رها پیام و گرفت را ام گوشی حرص با ترمه . 

-  از کن گم بچرخی؟گورتو من فابریک رفیق بر و دور نبینم دیگه

 زندگیش؟

 جات من وای:گفت و کوبید اش پیشانی به را دستش کف حرص با

کردم می خفش خودم دستای با بودم . 

خوبی؟:گفت و کرد نوازش راانگشتانم باران  
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 ی چهره.کشیدم دراز تخت روی و دادم تکان نه نشانه به را سرم

 تا بود کرده مجبورم.رفت نمی کنار چشمم جلوی از ای لحظه نقره

کردن تحقیر و تهدید با هم آن بروم آرش زندگی از ! 

 چنان زبانش با بتواند بود تر کوچک من از که رها شد نمی باورم
 دلخور آرش از.بدهم دست از را تکلمم قدرت که بزند نیش مرا

 دانست می که بودم دلخور.نکرد کاری که بودم بودم،دلخور

 بیرون اش خانه از مرا تا داد اجازه آنها به و دارم دوستش

شکسته را غرورم و داده ام بازی که بودم دلخور.کنند . 

خورد سر ام گونه روی اشکی قطره . 

- شد شروع زدناش عر این باز باران اه . 

 به که قشنگم،دنیا نکن گریه:گفت و کرد پاک راهایم اشک باران

 خانم دادن،تو نشون شونو خانوادگی شعور فقط نرسیده،اونا آخر

بمون باش،خانم . 

آرش:زدم لب .... 

-  این و داری دوستش دونست می که نداره،کسی ارزش اونم

نداره تورو عشق کرد،لیاقت باهات کارو . 

 می بکوبم،دلم دیوار و در به را بکشم،خودم فریاد خواست می دلم

 می سنگینی سرم روی آسمان.ببرم بین از را خودم خواست

 ای هاله جز هایم چشم و بود شده سخت برایم کشیدن نفس.کرد

دیدند نمی چیزی اشک . 
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 نکرده خرد مرا نفر دو آن های حرف ی اندازه چیز هیچ

پیچید می سرم توی رها صدای.بود . 

(  گفتی شدی،تو آویزونش خواست،تو نمی تورو آرش اولشم از

 کردی فکر بدبخت توهمی.چسبوندی بهش خودتو و داری دوستش

 گم گورتو.کنه نمی حساب آدمم تورو دخترشی؟اون دوست واقعا

 (.کن

 کرد بغلم محکم باران.زدم زار بلند صدای با.گرفت ام گریه دوباره

شوم خالی تا داد اجازه و . 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و هشتاد پارت  

 

 

برد گریه،خوابم شدت از . 
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 اطراف به نگاهی.شدم بیدار ترمه بیداد و داد صدای با

 بودجلوی افتاده برایم که اتفاقاتی تمامِ  باران اتاقِ  انداختم،بادیدن

آمد چشمم . 

 می هنوز ترمه صدای.شدم خیز نیم تخت روی ناامید و غمگین

 عصبانیتش تمام و بود آورده گیر را بدبختی کدام نبود معلوم.آمد

کرد می خالی بدبخت آن سر را . 

شد وارد باران بعد و آمد  در صدای . 

 بیداری؟-

 .اوهوم-

- بهتره؟ حالت  

- زنه؟ می حرف کی با خوبم،ترمه  

آرش:گفت و کشید آهی . 

شدم خیره باران به و نشستم سرجایم . 

- شده؟ چی  

-  رو خونه کلید رفته یادش که اونه تقصیر پشیمونه،میگه خیلی

بزنه حرف باهات خواد می.بگیره نقره از . 

گرفت را دستم شدم،باران بلند جایم از تا . 

-  یادت اینم ولی داری دوستش دونم نکنیا،می کوچیک خودتو

شدی تحقیر چقدر امروز باشه . 

DONYAIEMAMNOE



 اتاق از.کرد نگاهم غمگین باران.دادم تکان را سرم و کردم بغض

شدم خارج . 

کوبید می دستش کف به را تلفن و زد می قدم عصبانیت با ترمه . 

- شدی؟ بیدار  

- گفت؟ می چی  

پرت و چرت:گفت حرص با ! 

- بزنم حرف باهاش خوام می . 

- حالت به وای برداری عاشقی فازِ  آیـما . 

 نفس.گرفتم را آرش ی شماره و گرفتم ترمه دست از را تلفن

دادم قورت را بغضم و کشیدم عمیقی . 

 الو؟-

- داشتی؟ چیکارم  

- خوبی؟ آیما  

- مگه؟ مهمه واست  

- بزنم حرف باهات باید . 

- بشنوم حرفاتو که زدم زنگ . 

- ببینمت خوام می . 

- خوام نمی من . 
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-  دوتا اون حرفای نشناختی؟چرا منو واقعا ماه چند این تو

کردی؟ باور عوضیو  

-  پسری ترین عوضی گن،تو می راست دوتام نشناختمت،اون نه

دیدم من که هستی . 

گرفت ام گریه و ترکید بغضم . 

-  ام مسخره اونا جلو باز و دارم دوستت دونستی می تو

کنن تحقیرم دادی اجازه کردی،بهشون . 

- خونه اومدن اونا نداشت خبر روحمم من آیما . 

- ندارم باورت دروغه،دیگه حرفات گی،همه می دروغ . 

- کن گوش من حرف لحظه،به یه نده جوَِ . 

-  قبول چرا آد می بدت من از که خواستی،تو نمی منو که تو

کنم؟ خوب حالتو گفتی بهم بمونم؟چرا کردی  

- نمیاد بدم تو از من . 

- خوره می بهم دورت دخترای و تو از حالم . 

- بده گوش حرفم نکن،به گریه لحظه یه من آیما،ماهِ  . 

- متنفرم صداتم بشنوم،از صداتو خوام نمی . 

 باران.کردم پرت مبل روی را تلفن و قطع را تماس حرص با

باش نکن،آروم گریه:گفت و گرفت را دستانم . 

DONYAIEMAMNOE



-  اعتماد بی عشقت به وقتی دونی می.تونم نمی باران تونم نمی

 دنیاست؟من درد بدترین اعتمادی بی فهمی سخته؟می چقدر شی

ندارم ندارم،باورش اعتماد بهش ولی خوامش می وار دیوونه . 

بود ها حرف این از پر دلم من ولی کند آرامم کرد می سعی باران . 

 

( پیش سال چهار ) 

 

 رهایم ای لحظه استرس و اضطراب حس.بودم بسته را چشمانم

 خفقان برایم اتاق آن فضای.لرزید می تنم و داشتم بغض.کرد نمی

 نگاهی.بمیرم و شوم خفه است ممکن لحظه هر کردم حس.بود آور

کردم اطرافم به . 

 آخر تا بود قرار که منی.سوخت خودم برای دلم ای لحظه برای

ماندم می زنده اگر البته.کنم کار مکانی همچین در عمرم . 

گرفتم گاز را لبم.شد سرازیر هایم اشک . 

- تو یا مونم می زنده من یا ! 

 می دلم.زد می بهم را بود،حالم نشسته کنارم که زنی عطرِ  بوی

 بلند جایم از.بیاورم باال را بدنم اعضای تمام و بزنم اوق خواست

 خیره آینه به.رساندم بهداشتی سرویس به را خودم و شدم

 هرکسی به کرده پف چشمان و پریده رنگ  با دختر این.شدم

آیـما جز داشت شباهت . 
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نبودم این من بخدا:کردم ناله . 

 خواست می دلم.بود گرفته فرا را وجودم تمامِ  ناتوانی و عجز

بمیرم لحظه همان . 

شماست نوبت:گفت و کرد نگاهم منشی.آمدم بیرون بد حالِ  با . 

بودم آمده غسالخانه به خودم پای با انگار.شدم دکتر اتاقِ  وارد . 

 و نشستم صندلی روی ک ی نفهمیدم حتی.کردم نمی حس را زمان

دادم پاسخ دکتر سواالت به چگونه . 

- سالته؟ چند  

 .هیجده-

 درون بود قرار انگار.کرد اشاره تخت به و داد تکان را سرش

کرد نمی رها را گلویم ای لحظه بغض.بخوابم قبرم . 

 این در.بود،گذشت که هرچه.بگردم مقصر دنبال خواستم نمی حتی

 بادکنکی مثل بغضم.دادم می پس تاوان تنهایی به باید من لحظه

بترکد ناگهان داشت امکان و شد می تر باد پر لحظه هر که بود . 

کرد پر را گوشم تاپی تاپ صدای . 

 قلبشه،تند شنوی؟صدای می:گفت و زد لبخندی.کردم نگاه دکتر به

زنه می تند . 

( تپید می کوچکت رود،قلبنمی یادم من ) 

- دکتر؟ خانم وقتشه چند  
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-  حـرف باهاش تونی داره،می روح شده،دیگه تموم ماهش سه

نازی کوچولوی مامان چه.بزنی . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دو و هشتاد پارت   

 

 بیرون که مطب از.بود ترکیدن آماده بغضم.گرفتم گاز را لبم

رفتم شکیال ی خانه به راستآمدم،یک . 

 گریه به شروع و انداختم آغوشش در را خودم کرد باز را در تا

 .کردم

- شکیال زنه می قلبش.ست زنده چهارماهشه . 

- تاحاال نفهمیده چطور مامانت موندم من . 

- مهردادمه بدم،یادگاری دستش از خوام نمی . 

- من پیش نیار روانیو اون اسم!!!!بابا،مهردادمه دهنتو ببند . 
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لرزید می دستانم . 

- حاال؟ کنم چیکار   

 

- پیشش ریم می کرده پیدا یکیو نباش،ارشیا نگران . 

- دارم دوسش من . 

کنی می غلط:گفت کالفه شکیال . 

 به نگاهی.کشیدم شکمم به دستی و نشستم مبل روی حال بی

پرسیدم و کردم اطراف : 

کجاست؟ مامانت  

- ختم رفته ُمرد فامیالش از دونم،یکی می چه . 

- طرف؟ پیش ریم می کی  

 دکتره؟-

 دکتر؟-

- ریم می ده،فردا می انجام کار غیرقانونی ولی دیگه،دکتره آره . 

- کنم؟ کار چی مامانمو  

- روز سه دو مایی خونه که،بگو نداره کاری . 

 .باشه-
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 دردم.بود گرفته فرا را وجودم تمام کسی بی و رفت می ضعف دلم

کنم بیان توانستم نمی را دردم حتی و فهمید نمی هیچکس را . 

 

 

( حال زمان ) 

 

 را موبایلم.پریدم خواب از موبایلم ویبره با شب نصف سه ساعت

کردم نگاه پیام به و کشیدم بیرون بالش زیر از . 

آیما؟ بیداری:آرش  

- ندی؟ پیام شه می  

- بزنم حرف باهات باید . 

- نداریم حرفی . 

- ببخش منو . 

- داره فرق کردن اعتماد با بخشیدن ولی بخشیدم . 

- کنی اعتماد دوباره آسونی این به داری،نمیشه حق . 

- باش نداشته کاریم فعال پس . 

- نیاری خودت سر بالیی بده قول . 

- نداره ربطی تو به . 
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- نکن لج آیما . 

- کن جمعش خودتم زدی گند.کنم نمی لج . 

- اتفاقات این جبران واسه کنم می بگی هرکاری چشم . 

- کنن عذرخواهی ازم باید رها و نقره . 

- گم می بهشون باشه . 

- بشنوم صداشونو حتی خوام نمی دیگه . 

- کنم؟ چیکار پس  

- دونم نمی . 

 زدن پس قدرت نه.بود ممکن حال بدترین.بودم بالتکلیف و کالفه

کشیدن پیش توان نه داشتم . 

 آیما؟-

 بله؟-

- شم می بده،عوض فرصت بهم . 

- خوره نمی دردمن به شدنت عوض . 

- نداری؟ دوستم مگه  

نده پیام.ندارم اعتماد بهت:کردم تایپ و کردم پوفی . 
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-  ندارم،راحت کاریت دیگه.نشی اذیت که دم نمی پیام باشه،دیگه

 شب....داری بودم،حق بد باش،من متنفر کن،ازم کن،نفرینم زندگی

 .بخیر

 اینجا تا و است محال دانستم می اما.کند کشی منت میخواست دلم

 عجیب کردم حس.داد می پیام عمرا نبود تنهایی از ترس اگر هم

بود گرفته دلم.دارم دوستش . 

کردم تایپ کالفه : 

مهرت رود بیرون دلم دعایی،کز هرشب کنم  

. 

. 

. 

میگویم آهسته ولی   

باشد اثر بی خدایا .... 

 

 من حق.کردم هق هق آرام و بالش زیر دادم سر را گوشی

نبود شدن تحقیر طور داشتم،این دوستش اینقدر که منی حق.نبود . 
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@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سه و هشتاد پارت   

 

... 

 

 فرو کامل تاریکی در آسمان که زمانی.دوبارست امید نوعی صـبح

 به ای تازه رنگ  و کند می طلوع ها کوه پشت از رود،آفتاب می
 هدیه ها پنجره به سخاوتمندانه را نورش های رگه.زند می آسمان

 رسیده پایان به شب سیاهی:گوید می زبانی بی زبان با و کند می

است کردن زندگی برای دوباره فرصتی و نو امروز،روزی و ... 

 هم روی محکم را هایم پلک.خورد می چشمم به مستقیم آفتاب نور

زنم می غلت چپ سمت به و دهم می فشار . 

کنم می باز نیمه را هایم چشم . 
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 با را آهنگی لب زیر و است آینه جلوی کردن آرایش مشغول باران

 صدای با و دهم می قورت را دهنم آب.کند می زمزمه خودش

بخیر صبح:گویم می ای گرفته . 

 بخیر صبحت:گوید می لبخند با و گیرد می آینه از را نگاهش

خوابیدی؟ قشنگم،راحت  

چنده؟ آره،ساعت:گویم می و دهم می بدنم به غوسی و کش  

- خرید؟ بریم آی می.یازده به ربع یک  

- چی؟ واسه خرید  

 ذوق عقدمه،اصال دیگه روز ده:گوید می غمگینی حالت با

هست نداریا،حواسم . 

 به لعنت:گویم می حرص با و کوبم می ام پیشانی به دست کف با

گرفته ازم حواسمو و هوش که عشق این و آرش . 

نشینم می تخت روی و شوم می بلند جایم از . 

- آم می منم . 

 از و پوشم می را اش روفرشی بدهد،دمپایی جوابی بخواهد تا

شوم می خارج اتاق . 

 تلفن با کردن صبحت مشغول و نشسته مبل باران،روی خواهرِ 

 .بود
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 دست.کردم باز را بهداشتی سرویس درِ  و کردم سالم بهش سر با

زدم مسواک و شستم را صورتم و . 

 سال از بعد.ریزم می چای خودم برای و روم می آشپزخانه به بعد

 و نداشتم بودن مهمان خانوادگی،احساس رفاقتِ  و آمد و رفت ها

دانستم می خانه صاحب را خودم . 

 می باز را باران کمد درِ .برگشتم اتاق به و خوردم را ام صبحانه

کشم می بیرون را مانتوهایش از یکی و کنم . 

- باش راحت . 

 .راحتم-

 تخت روی و آوردم می در را اش مشکی شال کشو توی از

 .انداختم

شوم می موهایم بافتن مشغول آینه جلوی . 

 آیما؟-

 بله؟-

- نداد؟ پیام بهت دیشب آرش  

 .داد-

- گفت؟ چی  

- بخون پیامارو هم شارژ به بزنش بالشه،هم زیر گوشیم . 

کشم می لبم روی و دارم می بر را اش سرخابی لبِ  رژ . 
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دهم می پایان کردنم آرایش به ریمل و گونه رژ کمی با . 

 حرفی،شلوارم هیچ بدون من و بود ها پیام خواندن مشغول باران

انداختم سرم روی را شال و پوشیدم را مانتو.کردم عوض را . 

برداشتم را کیفم و زدم ادکلن کمی . 

 .بریم-

 می هارا پیام که همانطور و کرد جدا شارژ از را موبایل باران

بردار رو سوئیچ:خواند،گفت . 

 اتاق از باران سرِ  پشت و دارم برمی توالت میز روی از را سوئیچ

شوم می خارج . 

شویم می خارج خانه از و کنیم می حافظی خدا بهار با . 

 و داد دستم به را بست،گوشی می را اش کتانی بند که همانطور

زدی حرف باهاش بد خیلی:گفت . 

- بودم نبود،عصبی خودم دست . 

بندم می را خانه درِ  هم من و فشرد می را آسانسور دکمه . 

- کنی؟ چیکار خوای می االن  

- کنم می دونم،فراموشش نمی . 

 راحته؟-

-  فراموش مهردادو که تونم،همونطوری می ولی نیست راحت

 .کردم
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- کنی می فکر بهش کمتر نکردی،فقط فراموش مهردادو تو . 

- کنم می فکر کمتر آرشم به خب . 

-  و بزنه ضربه بهت داره زندگیت،حق تو بیاد چی؟هرکسی تهش

کنی؟ فکر بهش کمتر بعد  

- دم نمی راه کسیو دیگه . 

رویم می ماشین سمت به و شویم می خارج آسانسور از . 

- شه می عاشق یهو مگه؟دل خودته دست . 

- شن می عاشق بار یه آدما . 

- شدی؟ عاشق تو  

آرشم اوهوم،عاشقِ :گویم می و کنم می باز را ماشین درِ  . 

شد کمربندش بستنِ  مشغول و بست را ماشین در . 

- کنی فکر بهش کمتر نمیشه حتی و شه نمی فراموش عشق . 

- شدم؟ تحقیر چقدر دیروز من دونی می باران  

- آرشه؟ تقصیر  

- داد راه اش خونه به رو اونا آرش . 

کند می باز راپارکینگ درِ  ریموت با و کند می روشن را ماشین . 

- قبل از داشتن کلید خودشون اونا . 
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 دوست ترین هرزه گفت بهم اسکل وجبیه نیم اون:گفتم حرص با

 کس باران؟هیچ بینی می.خونَشم توی همیشه چون آرشم دختر

 خوان نمی.نکرده من به بدم نگاه حتی آرش شه نمی باورش

 اتفاقی و باشن تنها خونه تو پسر و دختر شه می بخدا بفهمن

 .نیوفته

-  که مرده اینقدر که کنی افتخار عشقت به باید اینجا عزیزم خب

 بهت اگه و داری دوستش دونه می وگرنه.نزده دست بت تاحاال

کنی می قبول بده،قطعا رابطه پیشنهاد . 

کنی؟ نمی قبول:پرسید و برگشت سمتم به.کردم سکوت  

نه:گفتم و شدم خیره دستم انگشتان به . 

چرا؟:گفت تعجب با  

- نیستم دختر من بفهمه خوام نمی . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهار و هشتاد پارت  
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کند می نوازش و گیرد می را دسـتم . 

- نکنی فکر بهش دیگه شد قرار . 

- مونه می قلبم روی ابد تا نکنم،زخمش هم فکر بهش . 

- آیما نبودی مقصر تو . 

- کنه نمی فکر تو مثل آرش ولی . 

شود می خیره جلو به و گوید نمی یچیز . 

 می دلم هست،دوباره هم مادر روزِ  باران عقدِ  که این یادآوری با

گویم می بغض با.گیرد : 

نمیدونه کسی  ...! 

میدونه که من ،خدای میدونم که خودم ولی ... 

هست منم امثال روز هست، منم روز . 

 کارمون بااین ما و اوناست پای زیرِ  بهشت آیه تا چند بخاطر

زمینیم آدم ترین جهنمی .... 

نداشتم؟ ، داشتم دوستش که من  

نمیکردم میکردم؟ بدی بهش میموند زنده اگه . 

اتفاق این باعثِ  نه و اون نه نیست، ولی ...! 
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نیستم زن تنهایی به منم  

دخترم هنوز . 

میدونم که من ولی نمیدونه کسی .... 

میدونه من خدای  ... 

 

 گردد می بر.کند می پارک خیابان ی گوشه را ماشین کالفه باران

گیرد می آغوشم در و . 

- نکن فکر عزیزدلم،بهش بیخیال . 

چکد می ام گونه روی چشمم گوشه از اشکی . 

-  و بوده دختر از پر دورش نداشت،چون کاری من با اگه آرشم

 .هست

بندد می را کمربندش و بوسد می را ام گونه باران . 

-   حرف خوب چیزای مورد کنیم،در فکر خوب چیزای به

 اذیتمون که کس همه و چیز همه و مهرداد و آرش بزنیم،بیخیال

کنه می . 

کنیم می حرکت و کند می روشن را ماشین . 

- شی می عروس داری شه نمی باورم باران . 

 چرا؟-
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- ناراحت خیلی هم خوشحالم خیلی عجیبیه،هم حس یه . 

- چرا؟ ناراحت  

- شی می نیستی،خانم قبل مثل دیگه کنی شوهر . 

-  تو مثل بشم،باز که ام بچه چهارتا مامان دم می قول بهت بابا نه

چلم و خل ترمه و . 

- خودتی چل و خل . 

- بخند حاال . 

 حس دو که ناراحتی و شادی کنار در.زنم می کجی لبخند زور به

 باران به من.کنم انکار را حسادتم توانستم بودند،نمی متضاد

 الف آقای بودم مجبور من و رسیده عشقش به که شد می حسودیم

کنم فراموش را . 

 خانم و بپوشم عروس لباس خواست می دیگری،دلم دختر هر مثل
 ای سیاه،آینده ی گذشته آن با دانستم می اما.شوم خودم ی خانه

 .ندارم

 و برم می داخلش به را کیفم،دستم در لرزشی کردن حس با

آورم می در را موبایلم . 

گیردمی دلم و شود می گرد رها،چشمانم ی شماره بادیدن . 

- دخترست این باران . 

 کدوم؟-
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 .رها-

- نده جواب کن ولش . 

- داره؟ نمی بر سرم از دست چرا  

کند می خاموشش و گیرد می دستم از را گوشی . 

- نکنیم فکر منفی چیزای به بود قرار . 

شوم می خیره خیابان به و کنم می فوت محکم را نفسم . 

 فکرم.شود می پخش شادی آهنگ و فشرد می را ضبط دکمه باران

 ام عصبی شدت به رها ی دوباره تماس و است مشغول

 در.شود می پیاده و ایستد می سوپرمارکتی جلوی باران.کرده

 با حوصله بی.گرفت فرا را وجودم سردی شد،سوز باز که ماشین

کردم می بازی شالم های ریشه . 

گذاشت پایم روی ای هندوانه پاستیل بسته دو و برگشت باران . 

- شه خوب حالت بخور . 

نشست لبم روی لبخند و زدند برق خوشحالی از هایم چشم . 

- بارون مرسی . 

 غصه و ها درد تمام لحظاتی برای و کنم می باز را بسته ذوق با

سپارم می فراموشی دست به را هایم . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و هـشتاد پارت   

 

 

( پیش سال چهار ) 

 

 است دوشب.آید نمی بر دستم از کاری خوردن غصه و گریه جز

ام داده دستش از که . 

 درد تمام بماند،مرحم اگر دانستم می و بود خودم از که را کسی

داد نمی را بودنش ی اجازه سرنوشت اما.بود خواهد هایم . 

 می مرگ آرزوی قبل از بیشتر لحظه هر و بود بریده را امانم درد
 به مرگ جز و بود آور عذاب برایم کشیدم می که نفسی هر.کردم

کردم نمی فکر چیزی . 

 شده جهنمی برایم شکیال اتاقِ  و کردند می حرکت کند ها عقربه

سوزاند می مرا آتش بی که بود . 
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 هایم استخوان تمام.بود ام زندگی زمستان ترین زمستان،سرد آن

 می بین از ذره ذره مرا اندوه و بغض و بودند زده یخ سرما از

 .بردند

 می منت سرم تپش هر با قلبم و نداشتم باریدن برای اشکی
 برخالف و کردند می طلب مرگ تنم های سلول تک تک.گذاشت

کشیدم می نفس هنوز من شان خواسته . 

 کسی بی و تنهایی زندگی از من سهم.نداشتم دلخوشی هیچ دیگر

کند درکم خواست نمی کس هیچ انگار.بود . 

 درد شدت از را شکمم زیرِ  و بودم داده تکیه دیوار به حال بی

 روی از.افتاد شکیال عروسکی خرس به چشمم.دادم می فشار

داشتم نگهش رویم جلوی و برداشتمش زمین . 

-  اهدافش و کار زندگیش دیگه،اولویت مامانای برخالف مامانم

 همین واسه کنه لوسم خواست نمی دلش بچگی از.هست و بود

 خیلی کردم می سعی که بااین.کرد می برخورد جدی باهام همیشه

 بهش حرفارو بعضی شد نمی باز ولی باشم صمیمی باهاش

 اون.متفاوت عقاید و عالیق کلی با دیگس دنیای یه از اون.بگم

نکرد درکم وقت هیچ . 

 

 باباها این از بابامم:دادم ادامه و کردم نوازش را خرس پولیش

 که ای عقیده بخاطر.کرد دوری ازم باشه،همیشه دختری که نبود

 می نگه حرمت و شد می صمیمی دختر با نباید داشت
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 دلم به بابام بغل و نوازش و صدقه قربون حسرت.داشت

 بودم تردخ تک که بااین.قشنگ دختری پدر دنیای یه حسرت.مونده

باشه صمیمی باهام نخواست وقت هیچ ولی . 

 

 دوران اوج تو:دادم ادامه گوشش زیر و کردم بغل را خرس

 کنارم تا داشتم نیاز یکی به که وقتی تنهاییم،درست اوج بلوغم،تو

شد زندگیم وارد باشه،مهرداد . 

 اونم.دنیام دختر ترین خوشبخت کردم حس کرد بغلم که باری اولین

 به چقدر فهمید محبتم،می ی تشنه چقدر فهمید می

دارم نیاز اش حرفاش،کاراش،عالقه . 

 همه و شدم حس بی خانوادم به دیگه.شدم اش وابسته کم کم

 و رویا از پر.کردم می فکر آینده به روز و شب.شد مهرداد زندگیم

 عروس ماشین گلِ  مدل تا عروسم لباس مدل از.بودم رنگی خیال

 هام بچه بابای مهردادو.شدم می لذت غرق و کردم می تصور رو

 زودتر موند،اگه می اگه چی همه شد می قشنگ چقدر.دیدم می

رسیدیم می بهم و شدیم می بزرگ . 

 

بود کرده خیس را خرس اشک، های قطره . 

-  مدارکشو و شده جور کارش بره،گفت خواد می گفت شب یه

 یک تا و مهاجرته فکر به وقته خیلی فهمیدم شبه یک.کردن قبول
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 هام چشم با مرگو من شب اون.میره همیشه واسه دیگه هفته

 سوختن آتیش تو رویاهام باختم،تمام چیمو همه من شب دیدم،اون

شدن خاکستری و . 

 من.بود کرده پر رو همه جای من واسه اون.نداشتم باور رفتنشو

 کرده عادت...و هاش،آغوشش،صداش صدقه خودش،قربون به

کرد می دیوونه منو نبودنش تصور.بودم . 

 

کردم پاک را هایم اشک دستمال با . 

-  دختر یه دیگه من رفت که شبی.گذشت باد و برق مثل هفته یک

 توی رو سنگینی غم که بودم ساله پنجاه نبودم،زنی ساله هفده

 دیدن جز من.بگم کسی به دردمو حتی توانستم نمی و داشتم قلبم

 عکس دیدن با روزم و شب.نداشتم آرزویی هیچ مهرداد ی دوباره

رسیدم خط ته به مهرداد بخاطر بار اولین من.گذشت می هاش . 

پیش ماه چند تا ازش نداشتم خبری هیچ دیگه . 

 

 زار دلم ته از و کردم بغل محکم را خرس.گرفت اوج ام گریه

 واقعا مثل؟من.داده دست از را اش بچه که عزاداری مادر مثل.زدم

 می هق بلند صدای با.بودم داده دست از را ام بچه که بودم مادری

 می بینی؟صدامو می منو خدایا:زدم داد و کردم نگاه سقف به.زدم

 چرا تنهایی؟پس خودت فقط نگفتی مگه.خودت ی بنده شنوی؟منم
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 بینی کشم؟می می دردی چه بینی می خدایا.ترم کس بی توام از من

 می پس چیو گناهی؟تقاص چه اشکامو؟به بینی هامو؟می کسی بی
 هم رفت؟خدایا نموند؟چرا نشد؟چرا ثابت بهش شب اون دم؟چرا
 ی بچه.خوام می بچمو من خدایا.یادگاریشو هم گرفتی خودشو

خوام می مهردادمو . 

 

 به من.بودم رسیده خط ته به دوم بار برای من.آمد نمی باال نفسم

دادم می پس را دونفره گناهی تنهایی،تاوان . 

 

 

.... 

 

( حال زمان ) 

 

 کلی و مختلف های فروشگاه در چرخیدن ساعت ازچند بعد

 تا بودم گفته امیر به.برگردیم خانه به تا داد رضایت خرید،باران

 باید صبح فردا.بیاورد برایم و بردارد آرش ی خانه از را وسایلم

 آقای بدون را جدیدی زندگی و گشتم می بر خودمان ی خانه به

 من ولی بود سخت.کردم می داشتم،شروع بهش که حسی و الف

آمدم می بر پسش از باید . 
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@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و هشتاد پارت  

 

 درد بود،این کشیده را بدتری های درد که من مثل دختری برای

بود سطحی جراحتی و کوچک خیلی . 

بردیم اتاق به هارا خرید بهار کمک با . 

 به شب بود قرار هم بهار و بودند رفته سفر به باران مادر و پدر

 به را شب تا زد زنگ امیر به ذوق با باران.برود دوستش ی خانه

بماند و بیاید آنها خانه . 

آمد نمی بر دستم از کاری اما.کردم می بودن اضافه احساس . 

ام اضافه و مزاحم که نکنم فکر این به اصال کردم سعی . 

 صدای که بودم باران جدید آرایش لوازم و ها الک چیدن مشغول

آمد آیفون زنگ . 
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 درو برو:گفت من به رو بود شام کردن درست مشغول که باران

امیره کن باز . 

دیدم را آرش دهم،تصویر فشار را در شدن باز دکمه خواستم تا . 

- باران آرشه . 

 کار تو با.پایین برو بپوش گرم لباس یه:گفت تفاوت بی باران

 .داره

ببینمش خوام نمی من:گفتم بغض با . 

- آیما،برو نکن لج . 

 کشیده اتاق سمت به ناخودآگاه که بود محکم و جدی آنقدر لحنش

پیچیدم خودم دور را ام بافتنی شنل و شدم . 

کردم باز را در و رفتم حیاط به . 

 برایش دلم.گرفت دلم نامرتبش ریش ته و خسته صورت دیدن با

داشتم دوستش وار دیوانه هنوزهم.بود شده تنگ . 

- بزنم حرف باهات خوام می ماشین تو بیا . 

 لحظه.رفتم ماشینش سمت به و بستم را خانه درِ  حرفی هیچ بدون

 روی برف ای دانه کردم شوم،حس سوار خواستم می که ای

نشست صورتم . 
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 را عطرش بوی همیشه مثل ماشین فضای و بود روشن بخاری

 روز ام،برای سینه در را هوایش و کشیدم عمیقی نفس.داد می

کردم ذخیره بود راه در که سختی های . 

-  عشقم آخرین و اولین.گفتم برات بار هزار ارمغانو داستانِ 

بود بند نفسش به بود،نفسم دلخوشیم بود،همه . 

 پاس و آس دانشجوی یه من.زد پس منو تمام رحمی بی با ولی

داد می بابام جیبیمو تو پول که بودم . 

 و پیر و کچل و چاق مرد یه دوم زن که زد پس منو ارمغان
 قلب ارمغان ی سینه تو!ثروتش بخاطر فقط.بشه عوضی

 ی بچه و  زن به نکرد،بلکه رحم من به تنها نه.بود نبود،سنگ

 بده طالق زنشو عوضی اون که کرد کاری.نکرد رحم هم مرد اون

ارمغان مثل نامادری دست زیر بیاد سالش یک بچه و ! 

 می اون شبیه باشه،خودشو داشته دوست هرکیو آدم میگن شنیدی

باشم رحمبی اون مثل خواستم می کنه؟منم . 

 هیکل و دار،قیافه کارخونه بابای.داشتم خوبی موقعیت

 رفت زیادی پسرای دختر با و مهمونی رفت می زیاد خوب،داداشم

 و دادم قلبمو منم.شد باز دورهمیا به منم پای کم کم.داشت آمد و

گذاشتم سنگ جاش . 

 

سردته؟:گفت و کرد نگاهم برگشت  
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 .نه-

- بخوریم؟ چیز یه بریم  

- برگردم خوام می من نه . 

- خوری؟ می چی بگو.نزن بهم امیرو و باران خلوت  

- که نیومده امیر . 

- باال رفت و رفتی،اومد می ور ناخنت با و بود پایین سرت شما . 

 

 شنل و گلیم گل شلوار به نگاهی.شدم امیر،پکر ماشین دیدن با

قیافه؟ و تیپ بااین:گفتم و انداختم پام صندل و بافتنی  

 می گشنگی زیاده،از حرفام.خب شیم نمی پیاده:گفت و خندید

 .میریم

خدانکنه:زدم لب . 

- خوب جای یه برمت می خودم خوری می چی گی نمی که حاال . 

 نگاه رخش نیم به چشمی زیر.افتاد راه به و کرد روشن را ماشین

 تر تند برایش قلبم و شد می بیشتر بهش ام عالقه ثانیه هر.کردم

کنم؟ فراموشش توانستم می چگونه.تپید می   

شوم بیخیالش توانستمنمی من.بود من های قصه الف آقای او . 

- شد چپ چشمات . 
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چی؟:گفتم و آمدم خودم به  

 نگاه چشمی زیر دختر:گفت و گرفت را اش خنده جلوی زور به

چشات میشه چپ کنی می ! 

خیابان سمت برگرداندم را رویم خجالت از و گرفتم گاز را لبم . 

- کنی؟ می قهر چرا حاال  

- آرش داری رو خیلی . 

 چرا؟-

-  اذیتم اومده،باز سرم بالیی چه دونیدارم،می دوستت دونی می

کنی می . 

ایستاد و داد فشار ترمز روی . 

نتپید ای لحظه ترس از قلبم . 

- گفتی؟ چی  

- ایستادی؟ خیابون وسط چرا  

- کن تکرار دیگه بار یه حرفتو . 

 های بوق و فحش با که انداختم سر پشت های ماشین به نگاهی

شدند می رد کنارمان از ممتد . 

- بیوفت راه خدا تورو آرش . 

- افتم می راه بگو،من حرفتو . 
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- حرفو؟ کدوم  

- گفتی ات جمله اول همون . 

بیوفت روانی،راه دارم دوستت:زدم جیغ . 

 بیخیال توانستم می مگر.کرد حرکت و نشست لبش روی لبخندی

توانستم نمی شوم؟بخدا داشتنی دوست ی دیوانه این . 

ایستاد جگرکی یک جلوی . 

- شو پیاده . 

- قیافه؟ آرش؟بااین گرفته شوخیت  

- کنه نگاهت نداره جرات کسی هستم خلوته،منم . 

- تیپ؟ این زمستون چله تو.بخدا ستضایع  

- شو پیاده . 

کوبیدم بهم را در و شدم پیاده حرص با . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 
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هفت و هشتاد پارت   

 

 

- کرده؟ گناهی چه بدبخت ماشین  

کردم نگاهش منگ . 

- کوبی؟ می محکم چرا درو داری مشکل من با  

 آرام برف های دانه.کردم نگاه بر و دور به و ندادم را شجواب

 خجالت با.بود خلوت و سرد شهر و نشستند می زمین روی آرام

 روی سریع.شدیم جگرکی وارد و کردم قایم آرش پشت را خودم

کردم استتار میز زیر را پاهایم و نشستم صندلی . 

 تا رفت و نگفت بود،هیچی گرفته اش خنده شدت به که آرش

دهد سفارش . 

بشوید را دستش تا رفت سفارش از بعد . 

 برداشت دستمالی و برگشت آرش.شد می بیشتر برف باریدن شدت

نشست کنارم بعد و کند خشک را دستش تا . 

- شما خوشتیپی چقدر ! 

- کن مسخره خودتو . 
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 و بخندم پایش پابه خواست می دلم طرفی از.کشید را لپم و خندید

 بهش توانستم می نه و داشتم باورش نه طرفی باشم،از قبل مثل

کنم اعتماد . 

 - بگو حرفاتو ادامه خب . 

- گم می شام از بعد . 

- خب بگو االن . 

-  تاحاال که چشماییه ترین قشنگ چشمات که بگم خوام می االن

 .دیدم

 آرش نکن:کردم ناله دلم در.شدم خیره پایین به و گرفتم گر

بینم می آسیب بخشمت،باز شم،می می تر عاشق نکن،من . 

فشرد و گرفت را دستم . 

- بخشی؟ می منو  

 حرفی خواستم تا.زدم زل چشمانش به و آوردم باال را سرم بار این

آمد جگر سیخ چند با بزنم،گارسون . 

شدم جا جابه جایم سر و کشیدم بیرون دستش حصار از رادستم . 

 زندگیم،وقتی دوران بدترین تو:گرفت،گفت می لقمه که طور همان

 رنگارنگ دخترای از پر دورم و بودم شده دیوانه ارمغان عشق از

شد زندگیم وارد بود،نقره . 
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کرد نگاهم و برگشت.زدم اوق آورد،ناخودآگاه را نقره اسم تا . 

 خوبی؟-

- بده ادامه . 

بجوم تا کرد مجبورم و کرد دهانم در زور به را ای لقمه . 

بزند را حرفش تا ماندم منتظر و جویدم را لقمه حرص و بغض با . 

-  دود اهل.بود بلند خیلی موهاش روزا نکن،اون نگاه االنشو

 و ذاشت می صورتی هدفون که بود بیخیال و شاد دختر یه.نبود

 خارجی های خواننده مثل کرد می سعی و خورد می آبنبات
 گهدی که کشید سختی کشید،اینقدر سختی خیلی زندگیش تو.برقصه

 اون تحمل درونش ظریف و ضعیف دختر!باشه مرد گرفت تصمیم

 اولش.دیدم که بود دختری ترین بامعرفت.نداشت رو سختی همه

 آشنا آرشیدا با گرفتم تصمیم که شبیه بود،اینقدر آرشیدا مثل واسم
 عشق من.شد عاشقم کم کم.بریم نفری سه ریم می هرجا و شه

شد می تر داغون هرروز که کسی از خواستم،اونم نمی . 

 

 جگر مشغول آرش پای به پا ها مدت بعد و بود شده باز اشتهایم

بودم خوردن . 

 

-  هاست ای جلسه خانم اون از مامانش.جماعته امام یه دختر رها

 از دونم نمی.داره خودش از تر کوچیک برادر و خواهر تا پنج و
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 پسرا کم،آویزون سن خودش،بااین خراب ذات اونا،یا با لج سر

 بار چندین خوانندگی به عالقه بهونه به.کنن توجه بهش تا شه می

 و بال زیر نقره کم کم.بزنه حرف ها جی دی با تا اومد مهمونیا تو

 خوانندگی به فقط اگه که داد وعید و وعده بهش و گرفت پرشو

ده می امکاناتشو کنه،بهش فکر . 

 

 و رها به ندارم نیازم رفع حس حتی من:گفت و کرد نگاهم

بفهمی؟ تونی می.ازشون شه می چندشم من!نقره  

 

 من جلوی پروا بی اینقدر که بود بار اولین.کردم نگاهش تعجب با

زد می حرف . 

- کنن می حسودی بهت اونا . 

 چرا؟-

-  و بوده حسادت سر از حرفا اون بدون فهمی،ولی می دلیلشو

ندارن من زندگی تو جایی هیچ االنم . 

 خب؟-

-  خونه شه تموم پرستاریت دوره که وقتی تا و گردی برمی امشب

مونی می من . 
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 را ابروهایش و چپاند دهانم در را کنم،لقمه اعتراض خواستم تا

 دلم برگردم،اما ام اعتمادی بی وجود با بود سخت برایم.انداخت باال

شوم تنگی دل این منکر توانستم نمی.بود شده تنگ برایش . 

 که ای خانه.برگشتیم اش خانه به قیافه و تیپ همان شام،با از بعد

بود نیوفتاده آن در خوبی بار،اتفاقات آخرین . 

 امیر به باید.بود شده عوض برنامه.رفتم اتاقم به حرفی هیچ بدون

بیاورد باران خانه از مرا وسایل صبح فردا گفتم می . 

کنم نگاه تلویزیون کمی گرفتم تصمیم و رفتم هال به . 

 یادآور و بارید می هم برف.بود مشغول فکرم و آمد نمی خوابم

نبود خوبی خاطرات . 

 هیچ بدون را سرش.نشست کنارم و آمد که بود اکشن فیلمی وسط

 مظلوم ای بچه مثل.بست را چشمانش و گذاشت پایم روی حرفی

 را موهایش حرفی هیچ بدون.داشت نوازش به نیاز که بود شده

زدم لبخند و کشیدم ریشش ته به رادستم.کردم نوازش . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشت و هشتاد پارت   

 

زد زل چشمانم به و برگرداند را سرش . 

 بلند که بودم شده چشمانش غرق.بود شب آسمان مثل هایش چشم

 فاصله.برنداشتم چشمانش از را نگاهم.نشست روبرویم و شد

بود رفته باال قلبم ضربان.شد می تر نزدیک و نزدیک بینمان . 

 لب با سانت دو تنها که لبش روی را دستم آرام و بستم را چشمانم

داشت،گذاشتم فاصله هایم . 

 .نه-

چرا؟:گفت ای آهسته صدای با  

 پناه اتاقم به و شدم بلند جایم از حرفی هیچ بدون و دادم هولش

 .بردم

 خوب االنم حالِ  گذاشت نمی که شومم ی گذشته به لعنت
 کشیدم دراز تختم روی! عشق به لعنت!اعتمادی بی به لعنت.باشد

کردم گریه دلم ته از و . 

 

... 
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نداشتم بپوشد،خبر خواست می که لباسی از . 

 داد نمی اجازه غرورم اما باشیم ست همیشه مثل خواست می دلم

بگویم بهش . 

 می روزی ده تقریبا.رفتم کمدم سمت به و شدم بودن ست بیخیال

 بوسه اجازه بهش که شبی آن از.بودیم نزده حرف باهم که شد

زدیم نمی حرف هم با و بودیم شده سرد بودم،باهم نداده . 

 پایین تا رانم روی از که درآوردم را رنگم مشکی ماکسی پیراهن

بود دکلته شبیه و داشت نازکی های بند.داشت چاک . 

شدم هایم چشم کردن آرایش ومشغول نشستم آینه جلوی . 

را قدیمی آهنگی و برداشتم را موبایلم  playکردم. 

- منه شب تو شب   

شدنه عاشق شب شب   

شب که برقصیم بیا   

سپردنه دل قشنگ  

 

شب که عزیزم بگو  

ت گفتنه رو دارم دوس   

من قلب نداره آروم  
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توئه تاببی چه امشب  

 

کردی رؤیا مثل زندگیمو اومدی  

کردی پیدا منو بزرگ دنیای توی   

منه احساس رنگ عشق آبی ترینآبی  

زنهمی سینه تو دل تو عشق برای فقط  

 

تو لب از بشنوم قشنگ حرفای که خواممی  

داری دوسم بگو بهم   

تو تب تو تب در سوزممی  

 

صبورت سنگ میشم غم و شادی تو   

غرورت اون فدای من و مغروری  

تو دیوونه شده دل تو شونهِ  من پناه  

تو مردونهِ  نگاه کنهمی آب وجودمو   

 

( آفرین من،نوش شب تو شب ) 
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کردم می تصور خودم جلوی را الف آقای و  همراهی آهنگ با . 

 می نشان تر زیبا را چشمانم ای نقره ی سایه و مشکی چشم خط

 دور را ایم نقره وساعت کشیدم لبم روی را رنگم قرمز لب رژ.داد

بستم دستم مچ . 

 می که همانطوری.کردم مرتبشان و باز را موهایم بافت

 را ام مشکی دار پاشنه کفش.بود شده دار حالت و خواستم،فر

شدم رقصیدن مشغول آینه جلوی و پوشیدم . 

- غرورت اون فدای من و مغروووووری . 

کردم سرم را شالم و پوشیدم را کوتاهم مانتوی . 

شدم خارج اتاق از و فرستادم بوس خودم برای . 

شن می حاضر دیر خانما میگن باز:زدم غر لب زیر ! 

شد خارج و شد باز اتاقش در لحظه همان . 

 کراوات و سفید پیراهن با بود پوشیده مشکی شلوار و کت

 .طوسی

کردیم شت،ست:گفتم دلم در و کردم باریک را چشمانم . 

 

صورت خواست می دلم و بود کرده مستم عطرش بوی  shave 

بگیرم گاز را اش شده . 
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 بلندم های ناخن حرص با.رفت آشپزخانه به و نکرد نگاهم اصال

بردم فرو دستم کف در را . 

رفت من اتاق به و گذاشت اُپن روی را آب لیوان . 

داره؟ کار چی اونجا وا:گفتم باخودم و کردم تعجب  

 تعجب با.برگشت بلندم مشکی مانتوی و مشکی شلواری جوراب با

کردم نگاهش . 

- پایین آی می و پوشی می پارکینگ،اینارو از بیارم در ماشینو تا . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نه و هشتاد پارت  

 

 ناهار میز روی از را بماند،سوئیچ جوابم منتظر که این بدون

رفت در سمت به و زد چنگ خوری . 

کنم گریه یا ندمبخ دانستم نمی و کردم نگاه ساپورت به منگ ! 
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 و کردم عوض را لباسم اجبار به.فهمیدم نمی را کارهایش این دلیل

شدم خارج خانه از . 

 نه انگار.کرد می رانندگی جدیت با و بود برقرار سکوت ماشین در

 به انگار که بود گرفته ژست جوری.رفتیم می عقد جشن به انگار

رویم می ای هسته مذاکرات محل .  

 و گرفت را راستش،دستم دست با که بودم ها فکر همین در

شد نوازش مشغول . 

دونم می کشه،من می منو امشب این:نالیدم دلم در ! 

 می دلم طرفی از و برسیم تاالر به زودتر خواست می دلم طرفی از

باشیم راه در تاابد خواست . 

- برسیم؟ تا مونده خیلی اوووم  

میرسیم دیگه دقیقه بیست:کند،گفت نگاهم که این بدون . 

 شه مثال،می عروسی ریم می داریم:گفتم و کردم ضبط به نگاهی

بدم؟ قر بذارم آهنگ  

بذار:گفت و کرد رها را دستم.گرفت اش خنده . 

خواستم،گذاشتم می که را آهنگی و کردم روشن را بلوتوث . 

 

- جایی یه بریم هم با تا بیا عزیزم  

دوتایی میده جون که دنجی کنج همون  
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صدایی هیچ قلبت صدای جز به نپیچه گوشم تو  

 

داره خاطره واسم که بزن عطری یه  

داره جاذبه آخه اسیرم چشمات به  

قراره بی که دلی و باشی تو دقیقه چند واسه  

 

باهام تنهایی که لحظه اون واسه بمیرم آخ  

چشام تو اینجور میزنی ُزل و آرومی وقتی  

دادم به برس فوری خیلی  

ندارم غمی حال تو با  

 

بهم نزدیکی که اونجایی واسه بمیرم من  

بهم تاریکی توی سپردی دستاتو وقتی  

چیزم همه وای …عزیزم آی … 

بریزم هم به!  میتونی تو  ! 

 

سازم با میرقصی تا  

میسازم رویا منم  
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اصرار با میتونی تو  

دار نگهم هیمنجا  

بسپار دیوونه منِ  دست خودتو امشب یه  

 

( تیام شهاب_فوری خیلی ) 

 

رقصیدم می خودم برای و بودم کرده فراموش را هایم غم تمام . 

 وجودشان در چیزی چه لعنتی های آهنگ این از بعضی دانم نمی

برند می بین از هم هارا غم ترین سخت که دارند . 

 دنیا ترکیب بهترین.بود هایم درد تمام درمان من،رقص برای و

بودند رقص و لعنتی های آهنگ همین . 

 که بود همین دنیا حس بهترین.شدم زده هیجان رسیدیم که تاالر به

 همراه بودم گفته بابا و مامان به.شود دوستت،عروس بهترین

بیایند باهم شب خودشان و روم می آرایشگاه به باران . 

باشم آرش پیش خواستم می و بودم نرفته آرایشگاه به ولی . 

 به باسرعت.کردم بغض دیدم،ناخودآگاه را باران و شدم وارد تا

گرفتم درآغوشش و رفتم سمتش . 

- شه نمی باورم وای . 
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 چرا؟-

- جدی جدی شدی عروس . 

- زودی به میشی توهم . 

خدانکنه:گفتم و کوبیدم پهلویش به مشتی . 

- دیوانه بمیر . 

- کوش؟ ترمه  

- آد می تر داره،دیر کار یکم دونم،گفت نمی . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نود پارت  

 

 .آهان-
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- بیا کن عوض لباستو برو . 

- باشه باشه . 

گرفت را دستم که رفتم می پرو اتاق سمت به . 

- آریا نمی در مانتوتو و ساپورت . 

- آرش؟ شدی وا،دیوونه  

- شد؟ فهم شیر  

- تو؟ شده چت  

- زنن می بار یه حرفو آیما،یه . 

 ممکن تیپ ترین خز.رفتم پرو اتاق به حرص با و کشیدم را دستم

 حرفش،حرف روی توانستم نمی طرفی از و بود گرفته حرصم.بود

 خودم با و زدم می قدم پرو اتاق در عصبی که همانطور.بیاورم

شد وارد زدم،ترمه می حرف . 

 بودو صورتی رنگش.بود پوشیده توری پفی پف کوتاهِ  پیراهن

داشت قشنگی پاپیون کمرش دور . 

- خوشگله چقدر . 

- دونم می . 

- کو؟ سالمت  

- خورد موش . 
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 .آهان-

- بیاری؟ در مانتوتو و ساپورت خوای نمی  

 .نه-

 .درک-

نشستم صندلی روی غمگین هم من و شد خارج اتاق از . 

- کنی؟ می کار چی اینجا  

آوردم باال را مامان،سرم صدای شنیدن با . 

- مامان سالم . 

- شدی ناز چقدر تخته به سالم،بزنم . 

 واقعا؟-

- هستی؟ چی دیگه،معطل بیا کن عوض آره،لباستو  

- کنم عوض ندارم لباسی . 

- بیای؟ خوای می مانتو و ساپورت با  

- مگه؟ بده  

- آیما؟ شدی خل  

- نه...هووم . 

- بیا دربیار . 
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 .چشم-

 را نازکم شال.کردم آویزان را مانتوام و درآوردم را ساپورت ناچار

شدم خارج پرو اتاق از و انداختم ام شانه روی . 

 خدا خدا.بود شده شلوغ تاالر و بودند آمده مهمانان ی همه تقریبا

 که فردی به توجه دیدم،بدون را ترمه تا.نبیند مرا آرش کردم می

 تا کشیدم بیرون را صندلی و رفتم سمتش بود،به نشسته کنارش

بشینم رویش . 

شدیم چشم تو چشم آرش نشستم،با تا . 

آمد میزمان سر به مامان لحظه همان . 

- آرش؟؟؟؟..... قند باید بیا آیما  

پریوش خاله:گفت و شکفت گلش از گل مامان دیدن با آرش . 

بودم شده الل رسما من و کردیم می نگاهشان تعجب با ترمه منو . 

- آرشامی فتوکپی تو،ماشاال شدی بزرگ چقدر . 

- دارین لطف . 

- خوبه؟ مامان  

- بوستونه دست خوبه . 

- بود؟ چی چطوره؟اسمش دوقلوت خواهر.من برم قربونت  

 آرشیدا؟-
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- درسته؟ نیست آره،ایران آره  

- تورنتوئه بله . 

- کنه حفظش ماشاال،خدا . 

بسابین قند بیاین آیما و ترمه:گفت و آمد باران مامان . 

نداشتم را جایم از شدن بلند قدرت تعجب و فضولی شدت از . 

رفتیم داماد و عروس جایگاه سمت به و کشید را دستم ترمه . 

- شناسه؟ می کجا از آرشو مامانت  

- ریخته برگام بخدا دونم نمی . 

 خواستم می و بود مشغول سابیدم،فکرم می قند که مدتی تمام

شناسد می کجا از را مادرم،آرش بفهمم . 

- وکیلم؟ خانم عروس  

بیاره گل رفته عروس:کشید داد سالن گوشه از شایان . 

 من بود قرار:گفت من به رو و رفت شایان به ای غره چشم ترمه

پسر این لوسه بگم،چقدر اینو . 

 می بانمک خیلی خورد می حرص وقتی بود،ترمه گرفته خندم
 کردن امضا مشغول امیرعلی و شد،باران خوانده که عقد خطبه.شد

رساندم آرش به را خودم من و شدند . 

- ها؟ شناسی می کجا از منو مامان  
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- شناسیا نمی اصال مامانتو فامیل و فک . 

 چطور؟-

- من مامان عموی دختر شه می شما مامان . 

کردم نگاهش تعجب با و شد گرد چشمانم . 

- گی می دروغ ! 

- ندیدی؟ منو مامان بارم یک یعنی سال سه و بیست این تو  

 !نهههههه-

- ممنون خیلی . 

بود فامیلمان الف آقای!ناراحت یا باشم شاد دانستم نمی . 

 و مامان به.شد خودمانی جشن و رفتند ها تر بزرگ شام از بعد

 بیمارستان به فردا صبح و مانم می ترمه خانه در را شب گفتم بابا

گردم می بر . 

 رقصیدن مشغول.داشتم ذوق باران برای و بودم شاد دلم ته از

کشید بیرون جمعیت میان از مرا نفر یک که بودم . 

کشد می نفس نامنظم و است سرخ هایش چــشم . 

ام ندیده اینگونه را آرش حال به تا . 

 خوبی؟-
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-  داری همینطوری شب سر از نکردی،بلکه عوض لباستو تنها نه

رقصی می ! 

- چیه؟ اشکالش خب  

 اشکالش؟-

 نیار در رو غیرتیا پسر دوست ادای من واسه:گویم می عصبی

 اذیتم بخوای.ندارم اعتماد بهت هنوز من.نیست ما بین آرش،هیچی

رم می همیشه واسه کنی . 

 می محکم را دستم مچ و دهد می فشار بهم با هایش دندان
 نمی.شویم می خارج تاالر از و کشد می خودش دنبال به مرا.چسبد

 از ای گوشه به مرا.روم می راه سرش پشت و کنم مقاومت توانم

 در ماه اسفند سرد هوای و وزد می سردی باد.برد می باغ

کند می نفوذ هایم استخوان . 

- دختر ببین  

خوادت می بدجور عصبی پسرتخس این . 

خرم می ،نازتو کن ناز  

کشم می کن،منت قهر  

زنی می رفتن حرف باشه آخرت دفعه ولی  

دم می رد من   

برو گم می بت من اصال کنم می قاطی   
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بمون ولی نرو ولی   

باید.. همیشه تا بمونی باید ... 

 

 است ممکن لحظه هر کنم می حس و شود می کند قلبم ضربان

نتپد دیگر . 

 نگاه باغ راست سمت به و آیم می خودم به ترمه جیغ صدای با

کنم می . 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و نود پارت  

 

 می را دامنم ی گوشه ترس با.شود نمی قطع ای لحظه جیغ صدای

 ترمه و شایان باغ از ای گوشه در.دوم می صدا طرف به و گیرم

اند مشاجره حال در اطراف به توجه بی که بینم می را . 

ترمه؟ شده چی:پرسم می و کنم می نزدیک بهشان را خودم  
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 بس از نشدی خسته:گوید می کند نگاهم که این بدون ترمه

کردی؟ بودن بامزه احساس  

داشتی دوست ساده تو بودم بامزه من:شایان . 

کشد می جیغ دوباره ترمه . 

- باش جدی شایان . 

 اینقدر هم با ک ی.نیست آسـان برایم نفر دو این ی رابطه هضم

بود؟ کشیده دعوا به کارشان االن که بودند شده صمیمی  

ترمه؟:شایان  

 ها؟-

- کنی؟ تحملم تونی نمی  

- نه دیگه ! 

- شدی؟ خسته ازم دیگه  

 .آره-

- نداری؟ دوستم دیگه  

- ندارم نه . 

- ببند درم برو باشه . 

 و کنم می شایان،تعجب های حرف با.کشد می بلندی جیغ ترمه

کنم می نگاهش منگ . 
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- خبره؟ چه اینجا بگی شه شایان؟می  

 راس:گوید می ترمه به رو و زند می راه آن به را خودش شایان

؟چه،خبرتونه؟...خـبرتونه چه!دیگه میگه  

- ترمه؟ شده چی  

کنم می نگاه سرم پشت آرش،به صدای شنیدن با . 

زد مخ من چشم جلو:گوید می بغض با ترمه . 

نکرد قبول نزدم،دختره بخدا:شایان . 

 دهنتو ببند ترمه اه:گویم می کالفه من و کشد می جیغ دوباره ترمه

دقیقه یه ! 

توئه تقصیر شو،همش ساکت تو:ترمه . 

- چه؟ من به  

-  تر مهم عشق گفتی بگیم،تو نفریم،بهش یه عاشق اگه گفتی تو

میاد بدم غروره،ازتون از . 

میاد بدم میاد بدم میاد بدم:گوید می بلند صدای با . 

باشیم هم با خوام نمی کات،دیگه جا همین اصال آقا:شایان . 

چی؟ بچمون پس:گفت جدی خیلی ترمه  

 من نزدم،بچه دست بهش دروغه،من آقا بچه؟کذبه:شایان

کوره اجاقم نیست،من . 
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کنم می نگاه ترمه به شده گرد های چشم با من . 

 بچه؟-

 .آره-

- نداشتین رابطه که شما . 

- باشیم نداشته خب . 

- نکردین ازدواج اصال شما . 

- باشیم نکرده خب . 

- شه نمی ترمه خب . 

- کنی ولم نباید شایان ازت دارم بچه من . 

پسر؟ یا دختره.برم بچمون خودتو قربون الهی:شایان  

پسره:گوید می و کشد می شکمش به دستی ذوق با ترمه . 

شم می خوشبخت باتو دونستم می اولشم جانم،از ای:شایان . 

رسیدی؟ نتیجه این به االن:ترمه  

بود گرفته قرار ترمه حمله بیاید،مورد خودش به شایان تا . 

دادیم اجتماع تشکیل چل و خل تا چند با:گفتم کالفه . 

 به الف پیش،آقای دقیقه چند آمد یادم.کردم نگاه آرش به و برگشتم

است کرده عالقه ابراز من . 
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 روی و آید می پایین ندارد،فشارم را شوک همه این گنجایش قلبم

نشینم می زمین . 

- آیما؟ خوبی  

اند مشاجره حال در همچنان ترمه و شایان . 

- بهم بده آب لیوان یه . 

 ی بودنمان،رابطه فامیل.رود می تاالر طرف به بلند های گام با

 های چراغ به زده بهت...الف آقای عالقه ابراز شایان،و و ترمه

 حس و بود کرده نفوذ هایم سلول تک تک در سرما.شدم خیره باغ

شوم تبدیل یخی آدم یک به تا نمانده چیزی کردم . 

بودند بگومگو مشغول همچنان شایان و ترمه . 

 هم امیرعلی و باران سرش برگشت،پشت دست به لیوان آرش

توانم نمی اما شوم بلند جایم از کردم سعی.آمدند . 

- تو؟ شد چت  

 .باران-

- باران؟ جان  

کردیم نگاه آنها به نفری ترمه،چهار جیغ صدای با . 

-  اون چی واسه بود بد من دستپخت بده،اگه ات عمه دستپخت

بخوری؟ هم رو دیس خواستی می روز  

- بود گشنم . 
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- شایان شو خفه . 

- انباره ته داریم شدشم خفه . 

- نده تحویل خودم به منو کالمای تیکه ! 

- بگیرم تحویل که ندادم سفارش کالماتو تیکه من . 

رسیده؟ من خواهری به زورت اوی:گفت عصبانیت با باران  

 آقای به تعجب با من و شدند بحث و جر مشغول شایان و باران

بودم شاد قلبم ته.بودم شده خیره الف . 

( میشه گرمت یهو.عجیبه حس یه چیه؟ میدونی ! 

 تا داری نیاز بال دوتا به فقط لحظه اون و زنه می تند تند قلبت

بری اوج به کنی،تا پرواز بپری،تا . 

 باشه،خیلی داشته دوستت اونم وقتی قشنگه،ولی داشتن دوست

تره قشنگ .) 

 آقای دست حرفی هیچ بی.بود شده کردن بحث مشغول هم امیرعلی

کشاندمش درخت پشت به و گرفتم را الف . 

 سرم و کردم حلقه کمرش دور را دستانم که کرد می نگاهم متعجب

گذاشتم اش سینه روی را . 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دو و نود پارت   

 

- بینه می آیما،یکی زشته . 

- ببینه خب . 

 .دیوونه-

 جالبی صحنه.شد نوازش مشغول و داد سر موهایم الی را دستش

 دیدن قابل متفاوت صحنه گذاشتند،سه می دوربین سه اگر.بود شده

 و داماد و عروس مهمانان،دعوای پایکوبی و رقص صحنه.بود

آرش منو رمانتیک صحنه و شایان و ترمه . 

 را دعوا نتیجه تا برگشتیم و گرفت را دستم دقیقه چند از بعد

 .بفهمیم

 همچنان شایان و ترمه و برگشته تاالر به امیرعلی و باران

بودند بحث مشغول . 

پوشیدی؟ چیه این:شایان  

 هرچی مگه؟ترمه چشه:گفتم بزند،من حرفی خواست ترمه تا

میاد بهش بپوشه . 

نزد حرفی و زد لبخندی ذوق با ترمه . 
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لبخندت قربون:شایان . 

 حرفی و کردم می نگاهشان تعجب با من.بوسید را ترمه لپ بعد و

نداشتم گفتن برای . 

تموم باشه:گفت و شد جدی سریع ترمه . 

شماست؟ بین چی:گفتم شایان به رو.رفت تاالر سمت به و  

درخت یه:گفت و انداخت جلو به نگاهی شایان . 

- دوستین؟ که اینه مسخره،منظورم  

- دشمنیم نه . 

- باش جدی لحظه یه شایان . 

- ام جدی همیشه من . 

- اصال گمشو . 

ماندند حیاط در شایان و آرش و رفتم تاالر سمت به حرص با . 

 

.... 

 

( پیش سـال چـهار ) 

 

حاد افسردگی:گفت و کرد چشمانم به نگاهی دکتر . 
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شدم مشغول شالم ریشه با و انداختم پایین را سرم . 

 نمی.بگیرد را داروهایم تا رفت شکیال و آمدیم بیرون مطب از

کند درمان مرا زخمی روح است قرار قرص چه دقیقا دانستم . 

 می.دهم می تکیه پشتی به را سرم و شویم می ارشیا ماشین سوار

بیزارم کردن فکر ماندن،از زنده بیداری،از بخوابم،از خواهم . 

-  می مشاورتو های جلسه و بخور میشی،قرصاتو خوب گفت دکتر

شه می خوب خوب حالت دیگه ماه سه باهم،دو آیم . 

 نفرت تواند نمی چیز هیچ.ام خیره ها خیابان به و ام کرده سکوت

ببرد بین از را مهرداد به نسبت من . 

 چی واسه تومن صد:گفت و انداخت موبایلش به نگاهی ارشیا

کشیدی؟ کارت  

 کردم،کارش پیدا فالگیر یه ارشیا!فال واسه:گفت ذوق با شکیال

گفت راست چیو همه.نداره حرف . 

- گفت؟ چی  

- ایران از میریم که بود این گفت که چیزایی از یکی . 

- نداشت فال به بود،نیازی معلوم که این خب . 

 و کند ازدواج ارشیا با خواست می که داشت خوشی دل چه شکیال

برود ایران از . 

- داری؟ اعتقاد فال آیما؟به  
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 بگویند هرچه دانستم می همیشه.داشتم اعتقاد فال به بچگی از!فال

افتد می اتفاق . 

دهم می تکان را سرم . 

-  واست.نداره حـرف هاش قهوه زنه،ارمنیه،فال این پیش بریم بیا

بگیره فال . 

بریم؟ امروز:گفت بعد و انداخت موبایلش به نگاهی  

دهم می تکان را سرم تفاوت بی . 

- میگم که آدرسی این به برو ارشیا . 

 

 بار چندین من برسیم تا.است شهر شمال فالگیر،در ی خانه

 حس.پرم می خواب از نوزاد دیدن با و شود می بسته چشمانم

 هیچ بچه آن کنم می فکر.گرفته را وجودم تمام نوزاد از ترس

 بهش را زندگی فرصت که.گرفتم را جانش بخشد،که نمی مرا وقت

 .ندادم

شویم می پیاده و رسیم می آدرس به . 

- اومدیم نوبت آشنامونه،بی چون گرفتیم،ولی می نوبت باید . 

 قهوه و عود بوی.شویم می ساختمان وارد و فشارد می را زنگ

شود می خوب حالم و رسد می مشامم به شده قاطی باهم . 
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 و نیست ها فیلم شبیه اصال.روست خوش و مهربان فالگیر،زنی

 هم بنفش پیراهن و غلیظ آرایش.ندارد دستبند و گردنبند چندین

ندارد هم شمع کلی و دراز های ناخن و بزرگ گوی.نیست تنش . 

 جون ماری:گوید می مقدمه بی شکیال و نشینیم می مبل روی

بگیری قهوه فال واسش خوام کردم،می دوستم پیش تعریفتو . 

- داری لطف من برم قربونت . 

 را ای قهوه فنجان.پرسد می را تاهلم وضعیت و مادرم و خودم نام

بخور طرف یک از گوید می و دهد می دستم به . 

 ثانیه چند و نعلبکی روی گرداند می بر را خوردن،فنجان از بعد

دهد می شرح را کند،فالم می نگاه فنجان ته به که حالی در بعد . 

- دادی دست از رو عزیزانت از یکی تازگیا .... 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

سه و نود پارت   
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-  روحیت وضعیت...دادی دست از رو عزیزانت از یکی تازگیا

 االن که آقایی...داری نفرت حس نفر یک به.نیست خوب اصال

زیاده دختر نیست،دورشم ایران ... 

 

 هایش حرف به و دهم می تکان حرص با را راستم ام،پای عصبی

دهم می گوش . 

 

-  دیگه سال چهار،پنج حدود آقا این.بینم می واقعی عشق یه برات

 می خوشبخت باهاش.دارین عشق با ازدواج.شه می زندگیت وارد

 .شی

 

عشق؟.زنم می پوزخند  

 

-  چی همه بیاد وقتی.شه می خوب دلت حال.داره الف اسمش اول

کنی صبر باید فقط.شه می حل . 

 

.... 
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(  و بشم عاشقت باید...بیا من زندگی به تر زود....منتظرتم االن از

 تو بعد به االن از...شه خوب دلم حالِ  که بیا...باشی عاشقم توام

منی های قصه الفِ  آقای ) 

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 هنوز:گفت آرشام به دوید،رو می تردمیل روی که همانطور آرش

بود؟ کرده کاری دست ماشینو کی نفهمیدین  

 می گاز را سیبش و کرد می کار اش گوشی با که حالی در آرشام

 یه که کنن می چیکار دقیقا پلیس اداره تو دونم نه،نمی:زد،گفت

کنن پیدا تونن نمی قاتلو . 

- بگرده قاتل دنبال خودش نیست؟حداقل جونش نگران بابا . 

- نکرده کارو این قصد از کسی بینه،میگه خوش خیلی بابا . 

- فهمه؟ می کارشناسابهتر از بابا یعنی  

 .ظاهرا-

- نرسیدی؟ جایی به خودت  

- کشیدم کنار طرفو،من کنه می پیدا خودش گفت کامران نه . 
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خوبه:گفت و داد تکان را زنان،سرش نفس نفس آرش . 

- رسیدی؟ کجا به نقره با تو  

 .هیچی،هست-

 ابدیه؟-

ابدیه آره:گفت و خندید آرش . 

شد نزدیکشان چای سینی با مادر . 

-  شی می بخور،تلف چی یه نده،بیا فنا به خودتو روزه یه آرش

 .اینجوری

 گرفته تصمیم سال یک من،بعد مادر کن ولش:گفت و خندید آرشام

کنه کارشو فرم،بذار روی بیاره بدنشو یهو . 

- نکن عصبی منو آرش داره،بیا اصول هرچیزی . 

چشم:گفت و کرد کم را سرعتش آرش . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

ام خیره اتاق ب گوشه به و ام شده دمر ترمه تختِ  روی . 
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کند می نگاه سقف به و داده لم مبل روی ترمه . 

- بگو خب . 

- بگم؟ چی  

 .شایانو-

- نیست؟ سردت  

- رومه،بگو پتو نه . 

 چیو؟-

- شدی؟ دوست کی شایان با  

- نیست؟ گشنت  

- ترمه بگو.خوردم زیاد شام نه . 

 چیو؟-

- باهمین؟ کی از  

- بریزیم کرم باران بزنیم زنگ بیا . 

- کرمی؟ خوابه،چه خونشون االن اون  

- نیست؟ پیشش امیر  

- نده حرص منو ترمه بگو.شیفته نه،امیر . 

- گذشت؟ خوش شمال  
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- بود؟ رفتنمون شمال تالفی  

-  مخفی گفتم من،منم بی شمال بگم،رفتین بهتون خواستم می من

 .بمونه

- باشه ترمه باشه . 

کنم می بهش را پشتم و شوم می جا جابه . 

- گی؟ نمی بخیر شب  

- بگه بخیر شب بگو جونت شایان به نه . 

- دیگه شد تموم اون . 

- واسم نیست مهم . 

- شد؟ اوکی آرش با ات رابطه  

- داره دوستم گفت امشب . 

چی؟:گوید می بلند صدای با و پرد می جایش از  

- خوابن اینا مرض،مامانت . 

- گفتی؟ چی بگو  

- داره دوستم گفت . 

 جیغ خفه صدای با خوشحالی از بعد و کنیم می نگاه را همدیگر

کشیم می . 
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 خندند،می می ذوق با.است شکلی همین دخترانه های شادی

 کنند،جیغ می بغل را کشند،همدیگر می راهم پرند،موی رقصند،می

زنند می . 

 قشنگ چیزشان شان،همه یواشکی های دخترانه،ذوق های شادی

 .است

 گاهی که دنیایی.دارند را خودشان صورتی دنیای ها دختر ی همه

 می صورتی رنگ صبح طلوع با اما شود می ای سرمه ها شب

شود می خوب حالشان و گیرد . 

نبودم دختر من دارند،اما قشنگی دنیای دخترها .... 

 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهار و نود پارت   
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 و ام شده خیره سقف به.برد نمی خوابم تعجب و ذوق ازشدت

 ماشینی بوق صدای با.است خواندن رمان مشغول هم ترمه

شود می جلب کوچه به توجهمان . 

زند می بوق وقفه بی و گذاشته بوق یرو را دستش راننده . 

- شب وقت این شدن روانی مردم . 

رود می تراس به و پیچد می خودش دور را پتویش ترمه . 

- وحشی؟ چته  

 است االن.روم می تراس سمت به و پرم می جا از ترمه باصدای

کند درست بزرگ دردسر یک که . 

کنم می نگاهش متعجب شایان دیدن با . 

- آیما سالم عه . 

- چیه؟ زدنت خوابن،بوق مردم روانی  

- کنه آشتی بام بگو ترمه به . 

 جلو خودت:گوید می و شود می خم تراس نرده روی عصبی ترمه

رفته یادت زود تموم،چه گفتی همه . 

 سریع و دهد می دست از را تعادلش ناگهان شده خم که همانطور
 نمی و شود می هول شایان.گردانمش برمی و گیرم می را بازویش

بیاید بیرون پنجره از یا کند باز را در داند . 

گیرمش می بیوفته،خودم بذار کن ولش:شایان . 
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بابا شو خفه:گوید می و رود می غره چشم ترمه . 

 خندیدن جرات ترمه ترس از ولی گرفته ام خنده رفتارشان از

 می بر داخل به و پیچد می خودش دور بیشتر را پتو ترمه.ندارم

 .گردد

 برو زنم،تو می حرف باهاش من:گویم می شایان به رو جدیت با

نزن بوق هم دیگه . 

- باشه؟ راحت خیالم  

 .آره،برو-

 بر اتاق به.شود می ماشین سوار و دهد می تکان را سرش شایان

کند می نگاهمان اخم با ترمه مامان.گردم می . 

- بود؟ کدومشون  

روانیه:گوید می حرص با ترمه . 

- سوزوند؟ هاتو رمان از تا سه که همونی  

اوهوم:گوید می محزونی حالت با ترمه . 

سوزوند؟ رمانتو:گویم می تعجب با  

 شناسی،رو می که رو آره،ترمه:دهد می را جوابم تهمینه خاله

 هم پسره گیره،این می فاز رمانا های شخصیت همه

آتیش تو انداخت فهمید،رماناشو . 
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گیرد می شان خنده من خنده از هم خاله و ترمه.خندم می بلند . 

- کنی می حسودی رمانم شخصیت به شایان کنه لعنتت خدا وای . 

 

 می همچنان ترمه منو و شود می خارج اتاق از خنده با خاله

 .خندیم

- داره کن،دوستت آشتی باهاش . 

- داد؟ می نخ دختره به داشت چشمم جلو امشب که داره دوستم  

- نیست دلش تو شیطونه،هیچی دونی می . 

- ببخشمش بعدا شاید حاال . 

- کنن می شکایت ازتون ها همسایه ببخشیش بخوای تا . 

 صورتیه،مثل چی همه.است خوب حالمان.گیرد می اوج مان خنده

دخترا قشنگ دنیای . 

 

.... 

 

 عشق و گذرد می روزهاخوش.است سرجایش و مرتب چیز همه

 من و بود نزدیک بهار.دنیاست حس ترین قشنگ آرش منو بین

 بر بیمارستان به باید.بمانم آرش ی خانه در توانستم نمی دیگر
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 مدت،آرش این تمام در.کردم می شروع را کارم نو از و گشتم می

زدم بشود،پسش نزدیکم خواست که طریقی هر به . 

 نمی اما بودم عشق از بودم،پر نیاز از پر خودم که حالی در

ام داشته رابطه کسی با او قبل بفهمد خواستم . 

 ترمه.رفتیم می بیرون باهم و زدم می سر بهش درمیون روز یک

 کارهای و جهیزیه خرید مشغول باران.آمدند می هم شایان و

آمد می ما با کمتر و بود اش عروسی . 

 ماندنی آرامش این گفت می بهم عجیبی حس اما بود زیبا چی همه

 .نیست

 

بیمار؟ نام:پرسیدم و نشستم مانیتور بروی رو  

- مرادی علی . 

- بیمار؟ سن  

- سالشه شیش . 

- داره؟ خاص بیماری سابقه  

 .نه-

- کنه؟ می مصرف خاصی داروی  

 .نه-

- داره؟ درد وقته چند  
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- روزهپنج چهار . 

بگیرم اندازه را پسرک فشار تا دارم می بر را سنج فشار دستگاه . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و نود پارت   

 

 سرد عطر هستم،بوی فشار گیری اندازه مشغول که همانطور

 می باال را سرم ناخودآگاه.کند می پر را مشامم ای مردانه

شده خیره دستانم به و ایستاده سرم باالی پسری.آورم . 

- چیه؟ مشکلش  

دکتر آقای داره نفس تنگی:گفت دهم،پدرش جواب خواستم تا . 

 می چیزی کاغذ روی بعد.گیرد می را پسربچه نبض و شود می خم

دهد می پدرش دست به و نویسد . 

DONYAIEMAMNOE



- ببینم من بیارین بعد شه گرفته قلب نوار اتاق،ازش اون ببرینش . 

 او به همچنان من و روند می قلب نوار اتاق سمت به پسر و پدر

ام خیره . 

- کردین؟ کار به شروع تازه  

 دیگه جای ماه بودم،پنج هم نه،قبال:گویم می و آیم می خودم به

برگشتم بودم،االن . 

نیازی خانم:گوید می و کند می روپوشم به نگاهی . 

هستم رحمانی:دهد می ادامه مکث کمی از بعد . 

رحمانی دکتر خوشبختم:گویم می و برم می جلو را دستم . 

 الی البه و مشکیست موهایش.زند می لبخند و فشارد می را دستم

دارد بلندی قد و چهارشانه هیکل.شود می دیده سفید های تار آن . 

 و اندازد می کاغذ به نگاهی.گردند برمی قلب نوار با پسر و پدر

نویسد می چیزی نسخه روی بعد . 

-  هرشب نوشتم قرص که شده وارد استرس نداره،بهش مشکلی

 .بخوره

- دکتر ممنون خیلی . 

شوم می بلند جایم از و اندازم می ساعت به نگاهی . 

- شده؟ تموم شیفتت  
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 .بله-

 می خداحافظی جاللی خانم از دارم می بر را خودکارم که همانطور

روم می رست به و کنم . 

 خارج رست از تا.دارم می بر را کیفم و کنم می عوض را لباسم

شویم می چشم تو چشم رحمانی دکتر با شوم،باز می . 

 معلوم.شود می معلوم بهتر درآورده،هیکلش را روپوشش که حاال

 ای آبی،سرمه ی چهارخانه پیراهن.کند می ورزش مداوم که است

 پالتوی.است داده باال آرنجش روی تا را هایش آستین و پوشیده

 دستش ای نقره ساعت و انداخته دستش روی را رنگش مشکی

کند می جلب را توجهم . 

- وره؟ کدوم مسیرتون  

بروم آرش ی خانه به خواهم می . 

 .شماله-

- برسونمتون شم می خوب،خوشحال چه . 

شم نمی مزاحم:گویم می و زنم می لبخند . 

- بفرمایید.مراحمین . 

 این در که کنم می شکر خدارا دلم در.افتم می راه به سرش پشت

بروم تاکسی و مترو با نیستم مجبور سرما . 

رویم می بیمارستان پارکینگ طرف به . 

DONYAIEMAMNOE



- سالته؟ چند  

- سه و بیست . 

- نمیاد بهت . 

 چطور؟-

- فیسی بیبی . 

مرسی:گویم می و زنم می لبخند . 

سالتونه؟ چند شما:پرسم می مکث کمی از بعد  

- خوره؟ می بهم چند  

شیش و بیست:گویم می و کنم می نگاهش کمی . 

سالمه یک و سی:گوید می و خندد می . 

آمد نمی بهش اصال.شود می گرد تعجب از چشمانم . 

- چیه؟ اسمت راستی  

 .آیما-

شو همینه،سوار:گوید می که بروم جلوتر خواهم می . 

 شوم می دودل و کنم می سفیدش بلند شاسی ماشین به نگاهی

کند می باز را جلو سمت در که پشت یا بشینم جلو . 

 .مرسی-
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 می سوار و زند می دور را ماشین و دهد می تکان را سرش

 .شود

- دقیقا؟ ری می شمال کجای  

- آباد سعادت . 

- طرفه همون مسیرم منم خوبه . 

- چیه؟ تخصصتون  

- عروق و قلب . 

- چیه؟ اسمتون بعد.آهان  

 .امین-

 را بخاری.شوم می خیره خیابان به و دهم می تکان را سرم

چطوره؟ موسیقی با ات رابطه:پرسد می و کندمی روشن  

- خوب خـــوب ...! 

 .خوبه-

 می پخش آرامی آهنگ بعد و دهد می فشار را ضبط دکمه

دارد عجیبی آرامش.شود . 

 آهنگ صدای تنها.من نه زند می حرفی اون نه مسیر طول در

شکسته را بینمان سکوت که است . 

 

DONYAIEMAMNOE



@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و نود پارت  

 

 هوای و حال به برد می شود،مرا می پخش که آهنگی

 های برگ روی زدن قدم مشغول خیالم در که همانطور.پاییز

هستی؟ ماهی چه متولد:پرسد می ام،ازم خشکیده  

 .مرداد-

- تابستون دختر . 

- چی؟ اوهوم،شما  

 .اسفندم-

- زمستون پسر . 

 خیره ها ماشین به و مشغولم کیفم بند با.دهد می تکان را سرش

 .ام
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 سر مرا خواهم می شویم،ازش می نزدیک که آرش ی خانه به

کند پیاده کوچه . 

- ک دکتر،زحمت مرسی ..... 

 دیده هم قبال که دختری.شود می جلب آشنا دختری به توجهم

 .بودمش

- شده؟ چیزی   

کشیدین،خدانگهدار ،زحمت نه ام:گویم می و آیم می خودم به . 

- بخیر شبت . 

 هیچ اش قیافه.روم می خانه سمت به و شوم می پیاده ماشین از

 نامش.بدرنگ رژ و بلند های مژه همان هنوز.بود نکرده تغییری

نیست یادم اما بود گفته قبال آرش را . 

است شده مشغول فکرم.شوم می وارد و زنم می را آیفونزنگ . 

 روبرویم آرش خندان ی شوم،چهره می پیاده که آسانسور از

کنم می بغلش و زنم می لبخند.است . 

- چطوره؟ من فسقلیِ   

- خوبه خوبه . 

- گلم نباشی خسته . 

- سرورم باشی زنده . 

ماند می ثابت اپن روی فنجان دو روی نگاهم . 
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- داشتی؟ مهمون  

- بریزم چای برات بشین.بود اومده کامران آره . 

- برم باید دیگه دوساعت بشین خوام،بیا نمی مرسی . 

- خبرا؟ چه خب  

- امروز شدی خوشتیپ چه.سالمتی هیچی . 

_ براش بزنم آد،تیپ می داره خانمم گفتم . 

 خانمت؟-

- دیگه بله . 

- کیه؟ خانمت  

 .شمایی-

کنم می نگاهش تعجب با . 

 من؟-

- خوشگلم بله . 

- شدی؟ دیوونه آرش  

-  دارم،توخوبی،من داری،دوستت آیما؟دوسم دیوونه چرا

 بهتر خوبه،چی باهمدیگه نکنیم؟حالمون ازدواج هم با چرا.خوبم

این؟ از  

- حداقل کن چینی مقدمه یه حرفا این از قبل آرش . 
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- گیرمت می میام.خوامت می.نیست الزم چینی مقدمه . 

 !نه-

شود می گرد چشمانش . 

- نه؟ چرا  

- ندارم ازدواج آمادگی من خب یعنی . 

 می و گیرد می را دستم.شود می نزدیک بهم کمی

چیه؟ چرا؟مشکل:پرسد  

- ترسم می خب . 

 می لبخند با و کند می نوازش را دستم بعد.خندد می شیطنت با

 بهت آسیبی هیچ ذارم نمی.شم می فدات خودم.من پاک آیمای:گوید

 .برسه

- نکردم فکر ازدواج به اصال من آرش . 

- شن عروس آرزوشونه دخترا شه؟همه می مگه . 

- نیست من آرزوی ولی . 

- جلو بیام و شه اوکی کارخونه کارای منتظرم.آیما نشو لوس . 

 از.نشدم خوشحال ها حرف این زدن از اصال.گیرم می دلشوره

روم می آشپزخانه خوردن،به آب بهانه به و شوم می بلند جایم . 

- میرین؟ جایی.عیده دیگه روز چهار  
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 و باران ی خانواده با آره:گویم ومی کشم می سر را آبم لیوان

شمال ریم می اینا ترمه . 

- گردین؟ می بر کی  

 .نمیدونم-

- پس ببینمت بیا تحویل سال قبل . 

 .باشه-

زند نمی حرفی آیم،ولی می هم من بگوید خواهد می دلم . 

- احتماال میان امیرعلی با گفت شایان . 

- خوب چه . 

- خب باهاشون بیا توام . 

- دیگه جا بریم کامران با قراره . 

 کجا؟-

- نیست معلوم . 

- باشه آهان . 

 من:گویم می و کنم می ساعت به نگاهی.آمد می کاش.گیرد می دلم

دم می خبر بهت تحویل سال قبل.دیگه برم . 

- باش خودت باشه،مراقب . 
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 تا.آیم می بیرون خانه از و گیریم می آغوش در را همدیگر دوباره

نترکد بغضم که کنم می کنترل را خودم همکف طبقه . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفت و نود پارت   

 

 دانه.شود می جاری هایم اشک و آیم می بیرون خانه در از تا اما

 من و است سرد هوا.کند می باریدن به شروع نمنم برف های

 هر با و روم می پیاده مترو تا.ندارم زمستان از خوبی ی خاطره

لغزد می هایم گونه روی چشمانم از برف،اشکی ی دانه . 

 خیره مردم به و نشینم می صندلی شوم،روی می قطار سوار وقتی
 شلوغ مکانی در ها انسان دیدن از تر جذاب داستانی هیچ.شوم می

 غم،چندین شادی،چندین قصه،چندین آدم،چندین چندین.نیست

 است جذاب و طوالنی رمان یک آدم هر زندگی من نظر به!دغدغه

داستانیم یک های شخصیت ما ی همه.دارد خواندن ارزش که ! 
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کنم نمی فکر چیزی به و خوابم رسم،می می خانه به تا . 

 

.... 

 

 بی شب از ساعت این در.کشم می خمیازه بار پانزدهمین برای

 می زنگ آرش به بار چندین.نیست سال شدن تحویل از تر معنی

آید می خوابم هم دارم دلشوره هم.دهد نمی جواب اما زنم . 

 شده خیره تلویزیون به و ام نشسته سین هفت میز کنار حال بی

 امیدوار و بودم گذاشته سر پشت را هیجان و اتفاق از پر سالی.ام

شود دلم نصیب آرامش تنها جدید سال در بودم . 

 عیدی گرفتن و بابا و مامان تبریک و سال شدن تحویل بین فاصله
 خودم به وقتی و فهمم نمی چیزی که است کوتاه اینقدر عکس و

ام شده خیره سقف به و کشیده دراز تخت روی که آیم می . 

 او زبان از را تبریک اولین امسال خواست می دلم چقدر

 دلخور و عصبی.داد نمی جواب را اش گوشی همچنان.بشنوم

 .بودم

 از زد زنگ هروقت تا گذاشتم بالشم زیر و ویبره روی را موبایلم

شوم بیدار خواب . 

شد بسته چشمانم کم کم و کرد غلبه خیال و فکر بر خواب . 
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 صدای و شده روشن هوا.پرم می خواب از موبایل زنگ صدای با

آید می ها گنجشک آواز . 

دهم می جواب سریع و اندازم می شماره به نگاهی . 

- کجایی؟ هست معلوم  

- کو؟ سالمت  

- بودم؟ نگرانت چقدر دونی می آرش  

- من عشقِ  مبارک عیدت . 

- معرفت بی مبارک توام عید . 

-  االن.ببرم رفت یادم اینا،گوشیمو کامران ی خونه رفتم دیشب

زدم زنگ بهت خونه اومدم . 

- بگی تو تبریکو اولین خواست می دلم . 

- گفتم تبریک االن اینه نداره،مهم عیب حاال . 

- ای؟ خونه االن  

- چطور؟ آره  

- ببینمت بیام رفتن قبل خوام می . 

- بیا باشه . 

- بینمت،فعال می پس . 
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 اتاق از.شوم می بلند جایم از و کنم می لمس را تماس قطع آیکون

نیست خانه کسی.آیم می بیرون . 

 می چای خودم برای.اند رفته دیدنی عید به بابا و مامان حتما

 بیرون شلواری و مانتو کمد توی از.گردم می بر اتاقم به و ریزم

 و ندارم کردن آرایش ی حوصله.زنم می برق به را اتو و کشم می

 بابا،به و مامان برگشتن از قبل و بروم زودتر خواهم می فقط

برگردم خانه . 

 مانتو.کنم می سرم را شالم و بندم می سرم باالی کش با را موهایم

 داخل به را پولم کیف و کلید که همانطور بعد و زنم می اتو را

جوم می و گذارم می دهانم در را شیرینی ای اندازم،تکه می کیفم . 

 نمی را دلیلش.گرفته فرا را وجودم تمام اضطراب و دارم استرس

ام شده نفس تنگی دچار و زند می تند شدت به قلبم.دانم . 

 بندم می را چشمانم مقصد تا.دهم می را آدرس و گیرم می آژانس

بیابم را ام ناگهانی استرس علت کنم می سعی و . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشت و نود پارت  

 

 

 به و شوم می پیاده.رسیم می آرش ی خانه به.یابم نمی دلیلی هیچ

 در.مانم می منتظر و فشارم می را آیفون زنگ.روم می در سمت

 می آسانسور سمت به و شوم می داخل.شود می باز ای تقه با

 می نگاه آینه در را خودم و زنم می را چهارم ی طبقه دکمه.روم

 کاش گویم می دلم در و کنم می نگاه را آرایشم بدون قیافه.کنم

زدم می رژ یک حداقل . 

 

( چهارم طبقه ) 

 

 آسانسور از و زنم می را همکف دکمه ام همیشگی عادت طبق

فشارم می را در زنگ.شوم می پیاده . 

 می که را آرش خندان قیافه.شود می باز در ثانیه چند از بعد

 می آغوشش در را خودم و کنم می فراموش را هایم استرس.بینم

 .اندازم
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- آرش مبااااارک عیدت . 

مبارک توام عید:گوید می و فشارد می آغوشش در مرا . 

کنم می نگاه آرش به.کند می پر را مشامم الکل بوی . 

 مستی؟-

خوری؟ می نه،چیزی کم:گوید می و خندد می سرخوشانه  

شود می محو صورتم روی از لبخند . 

- برم باید ببینم،زود خودتو اومدم نه . 

 در را شالم و مانتو.رود می اتاقش به و دهد می تکان را سرش

شوم می اتاق وارد سرش پشت و آورم می . 

-  واسم بشین تو کشم می دراز کنه،من می درد خیلی سرم آیما

بزن حرف . 

- خوردی می کمتر . 

- داریم امشبو عیده،همین شبِ  امشب یه . 

است سرخ چشمانش.نشینم می کنارش و خندم می . 

- دارم دوس چشماتو . 

- دونم می . 

تو داری رو چقدر:گویم می و زنم می پایش ران به مشتی . 
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 در تازه الکل که است معلوم.شود می تر سرخ چشمانش کم کم

شد نزدیک بهم کمی.شده پخش بدنش . 

بردارم ازش چشم توانستم نمی هم من و بود زده زل چشمانم به . 

دهم تشخیص توانستم می هم فاصله این از را الکل بوی . 

 و نزدیک.بود گرفته فرا را وجودم تمام هیجان و ترس حس

ام زده زل خمارش چشمان به. شد می تر نزدیک . 

کشید لبم روی و آورد باال را انگشتش . 

 ترسیدم،حقیقت می  اما دهد رخ است قرار اتفاقی چه دانستم می

بزند پس مرا و بفهمد را . 

کرد نزدیک ام خورده ترک و خشک های لب به را لبانش . 

سپردم آرش دستان به را خودم و بستم را چشمانم . 

 می وقفه بی مرا هایش لب.رقصید می تنم پوست روی انگشتانش

 لذت غرق را خودم گرفتم تصمیم ای لحظه برای من و بوسیدند

کنم دور ذهنم از را آینده فکر و کنم . 

نیستم دختر من بفهمد دانستم می بعید و بود مست . 

 و گرفتم بکار را هنرم تمام.کنم زنانگی خواست دلم ای لحظه برای

کردم اش همراهی . 

 هیجان سفر یک مثل.گرفتم فاصله دنیا از ای لحظه برای

دقیقه بیست کوتاهی به...کوتاه سفر یک...پرواز یک انگیز،مثل ... 
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 مهرداد مثل و شد تمام.بوسید مرا و شد تمام.نفهمید و شد تمام

 تمام.کرد نوازش را موهایم و گرفت آغوش در مرا.نزد پس مرا

داند می را قدرم ابد تا گفت و شد . 

خورد سر ام گونه روی از اشکی قطره . 

تر خوب عالم همه از.بود خوب من حالِ  ... 

 

..... 

 

 عقب صندوق در را باران سنگینِ  زحمت،چمدان به امیرعلی
نمونده؟ چیزی دیگه:گفت ترمه به رو و داد جا ماشین  

گرفتیم چیو همه نه:گفت و کرد بر و دور به نگاهی ترمه . 

 می کی ماشین تو کی خب:گفت باران به رو ترمه طنین،خواهرِ 

 شینه؟

 ترمه.صورت هر در بیا من با تو:گفت و گرفت را طنین دستِ  بهار

 جدا ما بشینید طوری یه پس.کنیم جدا هم از نمیشه هم رو آیما و

 .نشیم

کیه خر نکنید،آیما جدا شایان از منو:گفت ترمه . 

 تا سه شما:گفت و خندید امیرعلی.کردم نگاه ترمه به تعجب با

ما ماشینِ  تو بیاین . 
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 امیرعلی به رو و کرد نگاه شایان به حرص با تهمینه خاله

فرمون پشت بشین خودت:گفت . 

 بیاید،خاله ما با هم شایان شد قرار وقتی از.بود گرفته ام خندم

نبود بند پایش روی ذوق از ترمه و خورد می حرص فقط تهمینه . 

 و مامان.نشستند(پدرترمه)حسین عمو ماشین در بهار و طنین

 امیر ماشین در هم نفر پنج ما و من بابای ماشین در باران بابای

نشستیم علی . 

 حرکت دیرتر کمی ما شد قرار و گرفت را ویال آدرس علی امیر

 .کنیم

 یا بگویم چیزی باران و ترمه به ام رابطه مورد در بودم دل دو

  !نه

 شایان و نشستم ترمه و باران وسطِ .نزنم حرفی فعال گرفتم تصمیم

بذارین آهنگ:گفت ذوق با باران.نشست جلو . 

باشه آهنگ بدون شمال جاده کن فکر:امیر . 

 جایمان در زده ذوق ترمه و باران و من و کرد روشن را ضبط

دادیم می تکان را خود . 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نه و نود پارت   

 

 

- كنار دریا برم خوام مي  

قشنگه هنوز كنار دریا  

 

تا زار سبزه از دونم مي آخ  

قشنگه هنوز شالیزار ... 

 

ساحلم بوي و جنگل عاشق  

دلم كرده دیار و یار هوسه  

 

دلم بارونه نم نم اون و جنگل عاشق  

دلم ایرونه پیشه باشم جا هر  
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داشت دوستم كه اون دونم مي  

بیقراره یه من واسه  

 

 

هامون خاطره همون با  

انتظاره چشم سررام  

 

داشت دوستم كه اون دونم مي  

جامش تو بینه مي و من  

 

شرابش جام اون توي  

خوابش تو بینه مي و دیوونش و من  

 

( حمیرا-کنار دریا ) 
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 می ذوقم توی آرش خالیِ  جای فقط.بود خوب چیز همه

 می زمزمه را آهنگ متن و کردم می فکر آرش به که همانطور.زد

خورد زنگ کردم،موبایلم . 

 و ندهم جواب گرفتم تصمیم.بود ناشناس.انداختم شماره به نگاهی

شوم بیخیال . 

 که نداشتم هم اینترنت.نشد خبری دیگر و خورد زنگ دوبار

کیه ببینم تلگرامش پروفایل از و کنم ذخیره رو شماره !! 

 لذت سفر این ی لحظه به لحظه از کردم سعی و نکردم توجهی

 .ببرم

 

.... 

 

( پیش سال چهار ) 

 

 نادیده را ام بچه برای گاهم بی و گاه های گریه اگر.شده بهتر حالم

 بگیرم،اگر نادیده را مهرداد دلتنگی از توام نفرت حس بگیرم،اگر
 نادیده را شکیال و ترمه و باران با بدترم رفتار و بد اخالق

است خوب بگیرم،حالم . 

 بی و ناامید.ام شده همیشه از تر خوانم،ساکت می را هایم درس

ام همیشه از تر تنها و کنم می سپری روزهارو انگیزه ... 
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 و خوانم می را" دزیره" رمان و ام داده لم مبل روی که همانطور

آید می آیفون زنگ خورم،صدای می قهوه . 

 سمت به و گذارم می میز روی را فنجان و کتاب حوصله بی

 منتظر و کنم می باز را در تعجب با.شکیالست مادر.روم می آیفون

مانم می . 

آیما؟ کجاست شکیال:گوید می گریه با و شود می وارد سراسیمه  

 حرف باهم و ندارم شکیال از خبری که شود می روزی ده تقریبا

ایم نزده . 

- ازش خبرم بی روزه نمیدونم،ده . 

- زدین؟ حرف کی بار آخرین  

 در خونه تا دانشگاه از پیش روز ده:گویم می و کنم می فکر کمی

شده؟ زدیم،چی حرف بیمارستانا مورد  

- رفت رفت،شکیالم رفت،بچم . 

 می نگاهش تعجب با.خورد می سر و دهد می تکیه دیوار به

گیرم می را سردش دستان و نشینم می کنارش.کنم . 

- رفت؟ کجا  

-  نوشته نامه.ازش نیست خبری گردم می دارم شهرو کل روزه دو

نگردیم خارج،دنبالش ره می همیشه واسه گفته . 
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 کجا حاال.برداینو زد مخشو چیز همه بی ی پسره اون آخرش

 بدم؟دو چی باباشو سرم؟جواب تو بریزم خاکی چه بگردم؟ دنبالش

کشه می آد،منو می ماموریت از دیگه روز . 

 خداحافظی بی.شوم می خیره دیوار به زده بهت.کند می یخ تنم

ندارم اصال را شوک این تحمل.کنم باور توانم نمی.است رفته . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

صد پارت  

 

 

.... 

 

( حال زمان ) 
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 می جر همش:گوید می و کند می پرت را ها کارت حرص با بهار

 .زنین

گذارد می شایان ی شانه روی را دستش و خندد می بلند امیر . 

- ها بازنده همه . 

 برو:گوید می و اندازد می حرص،پایین با را امیر دست شایان

بابا بزن جرتو . 

شدیم؟ برنده امیر:گوید می ذوق با ترمه  

- دیگه آره . 

 فقط هم من.زنند نمی حرفی و خندند می فقط باران و طنین

 از.خالیست آرش جای که خورم می حسرت و کنم می نگاهشان

نداده جواب ام،اما زده زنگ بهش بار چندین صبح . 

- آی؟ نمی آیما  

رود می آشپزخانه به و شود می بلند جایش از شایان . 

- شایان جای بیا . 

 بُر مشغول امیر.نشینم می ترمه کنار و شوم می بلند مبل روی از

شود می ها کارت زدن . 

 جواب ذوق با است آرش که این خیال به.خورد می زنگ موبایلم

دهم می . 

 جانم؟-
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 .سالم-

ایستد می ای لحظه برای قلبم صدایش شنیدن با . 

 و بارد می نم نم باران.روم می حیاط به و شوم می دور جمع از

کند می پر را مشامم خیس خاک بوی . 

- جونم؟ از خوای می چی  

- شده تنگ واست دلم . 

- شده؟ تنگ دلت بگی اومدی سال چهار از بعد  

- آیما بزنم حرف باهات باید . 

-  خبر کشیدم من که دردی از هیچی،تو مهرداد نداریم حرفی هیچ

 دیگه نه اومد،االن سرم به چی رفتنت از بعد دونی نمی نداری،تو
 بشنوم،دیگه صداتو خوام نمی حتی.دلتنگیت نه دارم نیازی تو به

نزن زنگ من به . 

 سر گوشی صفحه روی باران قطرات.کردم قطع را تماس حرص با

گرفتم را آرش ی ناامید،شماره.خوردند می . 

 جانم؟-

- کجایی؟ هست معلوم  

- باغ،خوبی؟ بودیم رفته ها بچه با  

- دادی،خوبم می خبر بهم قبلش کاش . 
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 دیگر فردی بودن خط پشت از نشان هم سر پشت بوق دو صدای

دهد می . 

دهم می رد را مهرداد تماس باحرص . 

- چطوره؟ شمال هوای  

 .بارونیه-

- نرفتین؟ جا هیچ  

- هنوز نه . 

 نه انگار.باشد نگرانم.بپرسد را حالم دارم انتظار ولی چرا نمیدانم

ایم داشته رابطه دیروز انگار . 

 آرش؟-

 جونم؟-

- یادته؟ چیزی دیروز از  

- یادمه چی همه آره . 

- کردیم؟ چیکار دونی می  

- شده؟ چیزی.آره  

- بودی مست نیست،آخه یادت کردم فکر نه . 

- چیز همه به هست حواسم هم مستی تو من . 

- ام؟ بدی دختر من کنی می فکر االن  

DONYAIEMAMNOE



- خودمی خانم تو نه . 

کند می ام عصبی مهرداد هم سر پشت های تماس . 

- باش خودت باشه،مراقب . 

- عزیزم همینطور توهم . 

- بخیر شب . 

- بخیر توام شب . 

 بگویم مهرداد به باید.کند نمی خوب را حالم هم آرش صدای حتی

آمد سرم بالیی چه رفتنش از بعد که . 

 بله؟-

-  راحت خواب یه ساله کردم،چهار کار چی دونم کردم،می بد من

دم می پس دارم هنوز دادم،و پس تاوانشو ندارم،من . 

- ندادی پس تاوان من ی اندازه به تو . 

- توئه آهِ  دونم شده،می نابود زندگیم . 

زنم نمی حرفی و کنم می سکوت . 

 آیما؟-

 بله؟-

- عاشقتم هنوز من . 
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 تمام.گیرد می جان چشمم جلوی ام کودکی تمام.لرزد می دلم

 کنم فراموششان بودم کنده جان که خاطراتی تمام...ام نوجوانی

رفتند می رژه چشمم جلوی باز ولی . 

- زندگیت پی مهرداد،برو دارم یکیو االن من.کنم نمی باور دیگه . 

- ببینمت دیگه بار یک فقط بذار . 

 .نه-

 .آیما-

بشنود را حقیقت و ببیند مرا بار یک داشت حق.بود ام بچه پدر . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و صد پارت  
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- نیستم تهران من . 

 کجایی؟-

 .نوشهر-

- آم می فردا . 

- ببینمت خوام نمی . 

- بخیر بینمت،شب می . 

 و دادم سر جیبم ته به را موبایلم.بود شده خیس هایم لباس تمام

شدم خاطرات غرق و کردم زدن قدم به شروع سینه به دست . 

. 

. 

. 

( قبل ها سال ...) 

آمد می سرم پشت همچنان.کردم نگاه سرم پشت به چشمی زیر . 

 ناگهان.کوبیدم می زمین به را کفشم و داشتم می بر قدم حرص با

برگشتم مهرداد سمت به و ایستادم جایم سر . 

- نیا دنبالم . 

- رم می خودمو دارم؟راه چیکارت من االن آخه . 

- نیا من سر برو،پشت راهتو بغلی کوچه از . 
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 بری تنها بذارم رفته کجا شبه،غیرتم هشته ساعت:گفت و کرد اخم

 خونه؟

- روم شی غیرتی که نداریم نسبتی تو منو . 

- قهری؟ هنوز  

 راه و کنم نازک راچشمم پشت خواستم تا و چرخیدم نازبا

افتادم زمین روی شدت با و کرد گیر پایم زیر کفشم بیوفتم،بند . 

روحت تو تف ای:گفتم بلند صدای با . 

خوبه؟ حالت:گرفت را دستم و نشست کنارم سریع  

- کن ول دستمو . 

پیچید راستم زانوی در شوم،دردی بلند جایم از خواستم تا . 

 .مهرداد-

 جانم؟-

- کنم می آشتی بات شرطی یه به من ببین . 

 چی؟-

- خوردم،باشه؟ زمین من بره یادت  

باشه:گفت و داد قورت را اش خنده زور به . 

 می سرم پشت هم مهرداد و رفتم هوایی پل سمت به لنگان لنگان

نشستم پل وسط و رفتم باال ها پله از سختی به.آمد . 
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- آد می خون شده،زانوت پاره شلوارت . 

- شد خونی تحقیقم مهرداد وای . 

 این تحقیق واسه:گفت و کرد دستم در شده لوله کاغذ به نگاهی

بیرون؟ اومدی شب وقت  

- بدم تحویل باید فردا آره . 

- شده خونی که این . 

حاال؟ کنم چیکار:گفتم و کردم بغض  

- تره مهم پات االن . 

بست رازخمم و کرد پاره دندان با را سفیدش شرت تی پایینِ  . 

بود گرفته ام گریه . 

- کنم؟ چیکار تحقیقمو  

- بری؟ راه تونی می.تره مهم پات االن آیما  

- تره مهم تحقیقم االن . 

- چیه؟ تحقیقت موضوع.آیما خری خیلی  

- احمد آل جالل نامه زندگی . 

- داری؟ ادبیات چندم ساعت فردا  

- سوم زنگ . 

- بری؟ راه تونی می نباش،االن نگران خب  
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دیگه کنم می درستش:گفت و زد لبخند.کردم نگاهش . 

خوردما زمین بره یادت خوبم،فقط:گفتم و خندیدم . 

- میره یادم باشه . 

شدیم خیره روبرو منظره به و نشست کنارم . 

 مهرداد؟-

 جانم؟-

- هستی؟ قولت سر هنوز  

- قولم؟ کدوم  

- کنیم نگاه هوایی،شهرو پل باالی بیایم عروسیمون شب . 

- میایم نخوری،آره زمین قبلش اگه . 

شو خفه:گفتم و کوبیدم چپش بازوی به مشتی حرص با . 

کرد نوازش را دستم بعد و خندید بلند . 

- شه می نگران مامانت بریم وقته،پاشو دیر . 

افتاد شرتش تی به نگاهم و شدم بلند جایم از سختی به . 

- رو تو ُکشه می میاری،مامانت در بازی فداکار دهقان احمق . 

- بود آیما واسه گم می مامانم به . 

- خوردما زمین نگی بهش وای . 
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- شد پاره رفتم باال درخت از گم بره،می یادم بود قرار راستیآهان . 

 .روانی-

 سمت به و اندازد می زباله سطل توی را شده مچاله و خونی کاغذ

رویم می خانه . 

- نیستی؟ قهر دیگه االن  

- قهرم یکم هنوز . 

- کنی؟ آشتی کنم چیکار  

- خوردم زمین بره یادت . 

- آری می یادم تو بره یادم خواد می تا بخدا . 

 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دو و صد پارت   
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- گم نمی دیگه باشه خب . 

کنیم می خداحافظی هم از و وسدب می را ام پیشانی . 

 فراموش را خوردنم زمین مهرداد که کنم می فکر این به شب تمام

ببرد تاخوابم کنم می فکر موضوع این به نه،آنقدر یا کرده . 

 

 و نان ی لقمه جویدن مشغول عجله با که همانطور صبح

گذارم می ام کوله در را هایم پنیرم،کتاب . 

- بوفه؟ از بخری خوراکی داری پول  

- دارم آره . 

- شد دیرت باش زود . 

- دیگه کنم می جمع کتابامو دارم بینی می جان مامان . 

- کن جمع برنامتو قبل شب گفتم کردی؟صدبار می چیکار دیشب . 

- رفت یادم بودم خسته دیشب . 

- دیره بجنب باشه . 

 را ام اتاقم،مقنعه ی آینه جلوی و اندازم می دوشم روی را ام کوله

 با.آیم می بیرون خانه از و کنم می خداحافظی بابا از.کنم می صاف

افتم می راه مدرسه سمت به بلند های گام . 
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 آیما؟-

ایستم مهرداد،می صدای شنیدن با . 

کنم می نگاهش تعجب با و گردم می بر سمتش به . 

- هشته مدرسه؟ساعت نرفتی چرا . 

- تحقیق اینم بیا.بودم تو منتظر . 

کنم می دستش کاغذهای به نگاهی . 

- دیوونه وای . 

- خداحافظ.شده دیرت برو بگیر . 

 سمت به سرعت با و اندازد می اش شانه روی را اش کوله

رود می خیابان . 

 ام کوله در را تحقیق خوشحالی با بعد و کنم می نگاهش لبخند با

روم می مدرسه سمت به و گذارم می . 

 

.... 

 

( حال زمان ) 

 

- بیند نمی را هایت اشک کس کنی،هیچ می گریه که باران زیر . 
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- بینه نمی کسی کنی بد کار استخرم تو آره . 

 سرم پشت ترمه و شایان.کنم می نگاه سرم پشت به ترس با

بودند ایستاده . 

- آیما؟ شدی خل  

- روانیا اوهومی،ترسیدم اهمی یه . 

-  رو پرتا  چرت این آد می بارون زیر شب وقت این گرازی کدوم

زنه؟ می قدم و کنه می زمزمه خودش با  

- خانم فضول چه تو به . 

زند نمی حرفی و کند می اخم شایان . 

- باشه خودش حال تو آدم ذارین نمی لحظه یه . 

-  سرما بچم خوره می سرما بچم میگه مارو،هی کشت مامانت بیا

خوره می . 

- نیار در منو مامان ادای . 

- دهنتو ببند . 

 اخم به توجه بی.کند می نگاهم اخم با مامان.گردیم می بر ویال به

چسبانم می بخاری به را مامان،خودم . 

کن عوض باال برو شده خیسلباسات:مامان . 

- رم می شم گرم یکم . 
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-  مریض عیدو کلِ  باید شی نکن،مریض کوفتم سفرو خواهشا

کنم داری . 

- شم گرم رم،یکم می دیگه باشه . 

 می باال طبقه به و کنم می وصل شارژر سیم به را موبایلم
 راحتی لباس دست یک با را خیسم لباسِ .نداشتم خوبی حال.روم

گردم می بر پایین به و کنم می عوض گلی گل . 

 می نگاه اخبار بابا و حسین عمو.است کاری مشغول هرکسی

 در باران مامان و من مامان.زند می حرف امیر با باران بابای.کنند

 و باران.کنند می درست ساالد بهار و طنین.اند مشغول آشپزخانه

 می حرف و خوردند می لواشک و اند نشسته ای گوشه هم ترمه

 .زنند

 تهمینه خاله و شایان که شود می جلب سالن ی گوشه به توجهم

زنند می حرف و اند ایستاده . 

 نکنه خاستگاری ازت شایان:گویم می و نشینم می ترمه کنار

 .صلوات

- کنه خاستگاری ازم اخالقش بااین کرده غلط . 

 با:گوید می و دهد می سر من سمت به را لواشک ظرف باران

 نگم که شن می صمیمی دارم،جوری طرف هردو از که شناختی

 .براتون

- شایان با لجه خیلی بابا،خاله نه . 
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- ببین حاال . 

دور به بال:گوید می حرص با ترمه . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� (Mah 

dokhtar)] 

سه و صد پارت  

 

 

زد؟ زنگ آرش:گوید می من به رو باران  

آره:گویم می تفاوت بی . 

- بود؟ کجا  

- باغ بود رفته . 

 .آهان-

رود می آشپزخانه وبه شود می بلند جایش از ترمه . 
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 باران؟-

 جونم؟-

- زد زنگ بهم مهرداد . 

کند می نگاهم تعجب با و شود می گرد اش عسلی چشمان . 

 خب؟-

- ببینه منو خواد می گفت . 

- فقط ببیندت خواست می پیشم چهارسال.کرده غلط . 

- بود خودم تقصیر دونی می خودت باران . 

-  راه تمام زد؟چرا تهمت بهت رفت؟چرا و کرد ولت هرچی،چرا

 حامله ازت من بگی نتونستی حتی که کرد قطع رو ارتباطی های

 !ام

بگم بهش نخواستم خودم:گفتم آهسته . 

لرزد می دستم و کنم می بغض . 

 شام ی سفره کردن آماده مشغول که کند می ترمه به نگاهی باران

رویم می باال ی طبقه به و گیرد می را دستم.شده . 

- بزنیم حرف باهم منطقی بیا خب . 

دهم می تکان را سرم . 

- بد؟ یا خوبه آرش با ات رابطه االن  
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 .خوبیم-

- نه؟ یا داری دوسش  

 .دارم-

-  هرچی بچه،بیخیال اون مهرداد،بیخیال گذشته،بیخیال بیخیالِ  پس

 دارین،کنار دوست رو داری،همدیگه آرشو االن تو.اومده پیش که

 خرابش خدا تورو آیما.راهه به رو چی همه.خوبه حالتون هم

 هندستون یاد فیلت دوباره.میشه بد حالت ببینی مهردادو تو.نکن

کنه می . 

-  چیکار بفهمه همیشه واسه بار یه بذار.نمیشه بارون،بخدا نمیشه

باهام کرد . 

-  عذاب کنی می فکر بمونه؟یا خوای می بشه؟مگه چی که بفهمه

گیره؟ می وجدان  

- همین بدونه خوام می فقط.کدوم هیچ . 

- کن فکر منطقی.نباش احساسی آیما . 

- نفرت ندارم،حتی مهرداد به حسی هیچ من . 

- چی؟ بفهمه آرش اگه  

- شه باخبر من ی گذشته از نباید آرش . 

شد باز شدت با در . 

- من؟ نبودِ  در میگین شام،چی بیاین پاشین  
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کردیم می غیبت سرت پشت:گفتم ترمه به رو جدی لحن با . 

 !درک-

 فکرم.نفهمیدم شام از چیزی.رفتیم پایین طبقه به و خندید باران

کنم تمرکز توانستم نمی و بود مشغول . 

 

 صدای.برد نمی خوابم.اند مانده شش و سه عدد روی ها عقربه

شود نمی قطع ای لحظه شیروانی سطح با باران قطرات برخورد . 

اند خوابیده چپم سمت تخت روی ترمه و راستم سمت باران . 

ام خیره سقف بریه گچ طرحِ  به و کرده عادت تاریکی به چشمانم . 

 رهایم ای لحظه و بسته نقش چشمم جلوی مهرداد خاطرات تمام

کنند نمی . 

 حالم اندکی موسیقی امیدوارم و گذارم می گوشم در را ام هنذفری

کند بهتر را . 

 

بود شده آلود گل و خیس جا همه و گرفته شدت باران . 

بودند خیس هایم لباس تمام و آمد می سمتم به بلند های موج . 

کرد می غرش آسمان و کوبیدند می مشت بهم رحمانه بی ها ابر . 

 می غرق کردم می حس موج هر با.نداشتند حرکت توان پاهایم

بودم ایستاده هم باز اما شوم . 
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 نکرده تغییری هیچ.زدم لبخند مهرداد دیدن با.کردم نگاه اطرافم به

 می رویا باهم که بود ای ساله هجده پسر همان هم هنوز.بود

 .ساختیم

 نگه را نوزادی آغوشش در انگار.شدم خیره دستش به باتعجب

بود داشته . 

شد می تر واضح نوزاد ی گریه آمد،صدای می تر نزدیک هرچه . 

کردم می نگاهش نگران و ترسیده . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

چهار و صد پارت   

 

 

 اژدهایی مثل و آمد سمتشان به بلندی موج ناگهان

بلعید را بچه و مهرداد و کرد باز را خشمگین،دهانش . 
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 روی را محکمی سیلی سوز ناگهان.کشیدم جیغ وجودم تمام با

کردم باز را چشمانم و حس صورتم . 

 سرم باالی نگران ای قیافه و ترسیده چشمانی با ترمه و باران

بودند نشسته . 

 خوبی؟-

- دیدی؟ بد خواب  

- زدی؟ جیغ چرا  

- توام با آیما . 

 می ام گونه روی را دستم.کنم می نگاهشان سکوت و بهت در

شوم می خیز نیم سرجایم و کشم ... 

 

*** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 

 مشغول دستانش با و داشته نگه گردنش و شانه بین را گوشی

بود سبزی و گوجه با نیمرو کردنِ  تزئین . 
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- میای؟ کی  

- دیگه دوماه دونم،یکی نمی . 

- شده تنگ واست دلم!که دیره . 

-  سرخاروندن وقت زیاده کارم شده،ولی تنگ واستون منم دل

 .ندارم

 

 می حرص با و زند می آرش دستِ  روی محکمی ضربه قاشق با

نزن ناخنک:گوید . 

 آرشه؟-

- غذا به نزنه دست بگو شکموت داداش به بیا آره . 

- ها خوره می بر بهم زنی می حرف داداشم با اینجوری . 

رود می یخچال سمت به و دهد می آرش دست به را تلفن . 

- من؟ خواهر چطوری  

- چطوری؟ تو.جونم قورباغه خوبم  

- خوبم منم باشی خوب تو . 

- براش ایران،دارم برسه پام کنه اذیتت بگو کچل اون به . 

 !کچل-

گردد می بر آرش سمت به و خندد می بلند نقره . 
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- دل؟ جون  

- برات داره ایران نکن،بیاد اذیتم گه می آرشیدا . 

-  و غربته خاک تو کنه،فعال تهدید ایران رسید پاش بگو بهش

کوتاه دستش . 

هست که قُلش:گفت و کرد پرت نقره سمت به را اش دمپایی آرش . 

- شه می حالیت ندم صبحونه بهت.وحشی . 

- بابا ذاری؟نخواستیم می رو نیمرو یه منت . 

دهدمی ادامه اش مکالمه به و گردد می بر هال به . 

- آی؟ می کی دقیقا  

- اریبهشت اواسط . 

- دیگه؟ نیم و ماه یک  

 .آره-

- اوکیه؟ چی خوبه؟همه اوضاعت اوکی،اونجا  

- خوبی؟ عالیه،تو چی همه اوهوم  

- باشگاه رم می عید بعد.خوبم منم هی . 

- بشی دخترکش چه اووووف . 

- دم نمی کشته کم همینجوریشم . 

- بگردم دورت من الهی . 
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- نره گیج سرت . 

 .نمیره-

 ی بسته.رفت کیفش سراغ به بعد و انداخت آرش به نگاهی نقره

زد پوزخند و درآورد را کوچکی . 

باشه باشگاه؟آره:گفت لب زیر . 

 و گذاشت میز روی را تلفن آرش.آمد در زنگ صدای لحظه همان

رفت در سمت به . 

کیه؟:گفت بلند صدای با نقره  

کامران:گفت و کرد باز را در آرش . 

کرد دعوتش داخل به و فشرد را کامران دست بعد و . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

نداده جواب ام،اما زده زنگ آرش به بار چندین صبح از . 
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 می که بااین.کنم نمی عادت ها بودن خبر بی این به چرا دانم نمی

 دوستانش با گوید می و آید می شب و است خوب حالش دانم

دارم دلشوره و نگرانم هم بوده،باز . 

کنند خرید اند رفته امیرعلی،بقیه و باران منو جز . 

 آیما؟-

 جانم؟-

- آی؟ ساحل،نمی لب میریم داریم ما  

- رم می غروب خودم من نه . 

- بریم بیادا،بیا بارون ابریه،ممکنه هوا . 

- برین نمیاد،شما نه . 

- باش خودت مراقب باشه،پس . 

- بگذره عزیزم،خوش باشه . 

 دیوار به و نشینم می زمین روی.رود می پایین طبقه به باران

 دلم طرفی نیاید،از مهرداد کنم می دعا طرفی از.دهم می تکیه

زند می پر دیدنش برای . 

آیم می خودم به موبایل زنگ صدای با . 

 الو؟-

- نوشهرم من . 
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- ؟.......ساحل بیای تونی می  

- بیای؟ تونی می کی آره،تو  

- اونجام دیگه دقیقه نه،ده االن،االن همین . 

- واسم بفرست دقیقو لوکیشن افتادی راه پس باشه . 

 .باشه-

 .فعال-

 شوم می بلند جایم از سختی گرفته،به فرا را وجودم تمام استرس

کنم عوض را لباسم تا روم می اتاق به و . 

 می بیرون اتاق از آرایشی هیچ بدون و پوشم می مشکی سرتاسر
 ی خنده روم،صدای می پایین ها پله از عجله با که همانطور.آیم

کوبم می ام پیشانی به محکم را دستم کف.شنوم می را طنین . 

شوند می وارد ترمه و طنین و شود می باز در . 

عجله؟ این با کجا:ترمه  

- کوشن؟ دریا،بقیه لب رم می دارم  

- اومدیم زودتر رفت سر ما خرید،حوصله حال در . 

 .آهان-

- کجان؟ امیر و باران  

منن منتظر در ندیدیشون؟دم:گویم می دروغ به . 
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- بگذره خوش برین باشه آهان . 

 .فدات،فعال-

شوم می خارج ویال از عجله با و پوشم می را کفشم . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و صد پارت   

 

 

 لحظه هر.کوبد می مشت ام سینه قفسه زندانی،به یک مثلِ  قلبم

 روی باران قطرات.دارم را ام سینه از قلبم شدن خارج انتظار

 که باشم مراقب یا کنم نگاه اطرافم به دانم نمی.نشیند می صورتم

نگذارم قدم زمین گ لی قسمت و آب های چاله در . 

ندارم ای فاصله دریا تا.زنم می نفس نفس و لرزد می دستم . 

شود می تعبیر خوابم کنم می حس اما ست احمقانه . 
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کنم می تایپ سرعت با و آورم می در را موبایلم . 

(  اومدم امیر و تو با گفتم ترمه ببینم،به مهردادو اومدم

بیام بزن زنگ بهم برگردین خواستین نده،هروقت بیرون،سوتی .) 

زنم می زنگ مهرداد به بعد و کنم می ارسال را پیام . 

- مشکی ماشین اون نزدیک دیدمت،بیا . 

دارم می بر گام ماشین سمت به مطمئن نا های قدم با . 

- بینمت؟ نمی من چرا  

- بزنیم دوری یه بریم شو سوار آد،بیا می بارون . 

ندارم اعتماد بهش . 

- برگردم زود باید بزن،من حرفاتو شو پیاده . 

شوم می خیره دریا به و ایستم می ماشین قدمی چند . 

شنوم می را ماشین درِ  شدن بسته و باز صدای . 

- شدی خوشگل چقدر . 

ماند می باز تعجب از دهانم.کنم نگاهش تا میگردم بر . 

نداشت قبل سال چهار مهرداد به شباهتی هیچ . 

 نمانده چیزی استخوان پاره چند اش،جز ورزشکاری هیکل از

 .بود
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 مانده کمرنگ و سفید تار چند اش مشکی و پرپشت موهای از

 .بود

بود شکسته که ای قیافه و اش شده بلند نامنظم ریشش و . 

 .مهرداد-

بودم کرده بغض.کرد دراز سمتم به را دستش . 

 خوبی؟-

- شدی؟ اینجوری چرا  

 چیجوری؟-

- نیستی قبلی مهرداد شبیه اصال . 

-  شبیه دیگه رفت می باد به زندگیت همه شب یک تو اگه توام

نبودی خودت . 

- شده؟ چی  

- راهه؟ به رو چی همه.بگو خودت از تو اول  

است باران ی قطره یا لغزیده ام گونه روی اشک قطره دانم نمی . 

 .خوبم-

 .خداروشکر-

- شده؟ چی بگو  

- برات؟ مهمه  
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- کافیه ندادم پس گناهو یک تاوان تنهایی که مهمه،همین آره . 

 تاوان؟-

 که هایی درد تمام!نه یا بگویم را حقیقت که شوم می دل دو هم باز

آید می چشمم جلوی کشیدم . 

- بگم بهت رو حقیقتی یه باید من مهرداد . 

 چی؟-

- تونمنمی دیگه کردم،االن پنهونش چهارسال . 

 بارت اولین کنی اعتراف خوای می:گوید می و خندد می عصبی

 نبود؟

کنم می اخم . 

- سابقی فطرت پس همون زنی،هنوزم می تهمت هنوزم . 

- بگو حقیقتو . 

- حامله ازت من .... 

کنم می نگاه سرم پشت به آشنایی صدای شنیدن با . 

- مهرداد آقا به به . 

 می بر عقب ب قدم چند ترس با و کنم می تعجب ترمه دیدن با

 .گردم
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 حرفتو:گوید می من به ترمه،رو به توجه بدون زده بهت مهرداد

بده ادامه . 

ایستد می مهرداد روبری و دهد می هول مرا حرص با ترمه . 

- بوده حامله ازت . 

 می عصبی.لرزد می محسوس دستش.شود می سفید مهرداد رنگ

 به اومدم ای،فقط جنبه بی دیدی.گی می چرت:گوید می و خندد

کنی آویزونم خودتو خوای ببینمت،می دوست یک عنوان . 

 که داری چی آشغال توی.بابا شو خفه:گوید می عصبانیت با ترمه

 کفاره کردی؟دیدنت نگاه خودت به آینه بشه؟جلو آویزونت بخواد
 بخواد برسه چه.صورتت تو ندازه نمی هم تف دیگه آیما.خوادمی

بشه آویزونت . 

خندد می همچنان مهرداد . 

کنم می گریه و نیست باران قطرات دانم می دیگر . 

- کو؟ بچه االن خب  

-  داره؟نه نگه وجودش تو تورو حروم تخم تونست می کردی فکر

انداخت بچشو موقع همون شازده . 

 می دلم.گیرد می دلم!حروم؟ تخم گفت من ی بچه به ترمه

 را حقیقت کسی حال تابه.کنم می گریه ناتوان و عصبی.شکند

بود نیاورده رویم به واضح اینطور . 
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-  به موقع همون داری،چرا رفاقت ادعای دهنتو،خیلی ببند تو

نرسیدی؟ دادش  

-  من ولی بود قهر من با نرسیدم؟اون دادش به دونی می کجا از

 رفتی؟تو چرا کردی می عشق ادعای که تو.داشتم هواشو همیشه

 رفتنت از بعد دونی می بافتی؟تو رویا باهاش چرا بودی رفتنی که
اومد؟ سرش به چی  

- جنبید می نبود،سروگوشش من آل ایده دختر اولشم از آیما . 

 دل و پناه بی اینقدر حال به تا.شده تکه هزار قلبم کنم می حس

نبودم شکسته . 

-  تورو آیما دونستن می محل جنبید؟همه می آیما سروگوش

 کردی می فکر زدی می تیک همه با که بودی تو داره،این دوست

فهمه نمی کسی . 

- بمونم پاش نداشت کردم،لیاقت کاری خوب . 

- عوضی زنی می زر داری زیادی دیگه . 

 می خودم به زند می مهرداد صورت به ترمه که محکمی کشیده با

 .آیم

 !ترمه-

کند می نگاه ترمه به تعجب با مهرداد . 

-  انداختن،ببین پس تورو که مادرت و پدر به ذاتت،لعنت تو تف

 بهش حتی بدی،یا بزنی،پیام زنگ آیما به دیگه بار جون،یک پسر
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 گریه حالت به آسمون و زمین مرغای کنم می کنی،کاری فکر

 .کنن

 ویال سمت به کشان کشان مرا.گرفت مرا دست مچ و برگشت

کرد می نگاهمان و بود ایستاده زده بهت هنوز مهرداد.برد . 

- دارم کار توام با ویال برسیم . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

شش و صد پارت  

 

بود کننده ویران طوفان یک مثل چیز همه . 

آورند می درد به را آدم دل ها حرف بعضی . 

مهرداد های حرف مثل . 
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 به دلم.ام نبوده آلش ایده دختر و خواست نمی اول از مرا که این

 مهرداد پوچ رویاهای با که سوزد می ام نوجوانی حال

خورد می زنگ موبایلم.گذشت . 

 بعدا) دهم می پیام برایش.ندارم زدن حرف توان اما است آرش

بزنم حرف تونم نمی االن بهت زنم می زنگ ) 

 نوشته باران برای که پیامی اشتباهی.افتد می ها پیام به نگاهم

بودم فرستاده ترمه برای را بودم . 

 دوست را عصبی ی ترمه.فرستادم لعنت اشتباهم و حماقت به

 کارهای بعضی ولی دارد دوستم دانستم می که ای ترمه.نداشتم

داشتم دوس را کند می اش عصبی ام احمقانه . 

بینیم می را حسین عمو ویال دم . 

- بگیریم شام بریم بیا ترمه . 

بیاد دیگه یکی بگو خب:گوید می عصبی ترمه . 

برم خوام می دخترم با:گوید می و گیردمی را ترمه دست عمو . 

روم می ویال داخل به و کشم می آسودگی سر از نفسی . 

کافیست برایم افتاد تعویق به ترمه دعوای که همین . 

 برای بعد و کنم می فکر کمی.بندم می را در و روم می اتاق به

نویسم می مهرداد : 
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(  و کوچیک اشتباهات.کنه می اشتباه زیاد زندگیش تو آدمی هر

جبران قابل غیر و بزرگ اشتباهات و جبران قابل . 

منی زندگی اشتباه ترین جبران قابل غیر و ترین بزرگ تو . 

 روزهای بهترین.متاسفم رفت که عمری و خودم برای من

شدن خراب تو بخاطر زندگیم قشنگ عمرم،لحظات . 

منی احساس الیق کردم می فکر که بود من از اشتباه . 

ترین عوضی باطنت و بود ترین عاشق ظاهرت تو . 

 می باطنتو االن ولی.دیدم ظاهرتو فقط ها سال این تمام تو من

 .بینم

ممنون ساختی واسم که قشنگی خاطرات تمام بابت . 

 من از اشتباه.بخشمت می هم ساختی که تلخی خاطرات تمام بابت

زنی نمی ضربه بهم وقت هیچ تو کردم می فکر که بود . 

نیست بعید کس هیچ از چیز هیچ کردی ثابت بهم تو . 

 هیچ به نباید دونم می حاال.دادم تاوان جمله این فهمیدن برای من

کنم اعتماد حدش از بیشتر کس . 

 به االن رو داشتم بهت که حسی از تر کامل و تر قشنگ صدبرابر

دارم دیگه یکی . 

 امروز.ندارم هم نفرت حس بهت حتی.نداری جایی من زندگی تو

بگم رو حقیقت بهت که اومدم فقط . 
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بود خودت رفتار بخاطر ترمه برخورد . 

شده برداشته ام زندگی روی از گذشته سیاه ی سایه.آرومم االن . 

سازم می نو از صورتیمو سازم،دنیای می رویا دوباره حاال . 

 شب.خاطره عنوان به باشیم،حتی هم زندگی تو خوام نمی دیگه

 (خوش

گذاشتم سیاه لیست در را اش شماره بعد و کردم ارسال را پیام . 

 بار این.سازم می نو از را ام صورتی دنیای.داشتم خوبی احساس

 قصه قهرمان بار این.الف آقای است،نه مهرداد نه داستانم قهرمان

هستم خودم . 

 ای لحظه حتی گذارم نمی.جنگم می خودم آرامش و شادی برای

بسازد خانه دلم در غم . 

هرکسی از دارم،بیشتر دوست را جدید آیمای این ... 

 

.... 

 

 پیدا جریان قبل مثل ام زندگی.شد تمام سرعت به عید تعطیالت

گذشت می بیمارستان در روزم و شب و بود کرده . 

بودیم شده صمیمی باهم زود خیلی و بودند آمده جدید پرستار دو . 
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 دکتر و ترمه شد،با می خلوت سرمان کمی وقتی روزها اکثر

زدیم می حرف و نشستیم می حیاط در نگار و سپهر و رحمانی . 

رفتیم هم سینما به شیفتمان از بعد بار دو . 

 شکیال یاد مرا که شوخی دختر نگار و بود بامعرفت پسری سپهر

انداخت می . 

 و بود کرده صحبت مادرش با آرش.رفت می پیش خوب چیز همه

گرفت خودش به شدن جدی رنگ ازدواجمان قضیه . 

 الف آقای به رسیدن آرزویم تنها و نداشتم گذشته از ترسی دیگر

 .بود

کردم می چت آرش با و بودم کشیده دراز تختم روی . 

 آرش؟-

- دلم؟ جون  

- زندگیتم؟ تو من فقط االن  

- منی زندگی خودت شما . 

- نداری؟ رابطه نقره با دیگه یعنی  

-  کن نداره،باور ای دخترونه چیز داداشمه،هیچ مثل نقره آیما

کنه نمی پر تورو جای . 

- میزنی؟ حرف باهاش هنوز  

- خبرم بی ازش وقته خیلی نه . 
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 .باشه-

- کنی؟ می عصبی خودتو الکی چرا االن  

- نیستم عصبی . 

- شناسم می لحنتو من . 

- آرش نیستم عصبی . 

-  الکی.مونم می پات و خوامت می جدی من بدون باشه،فقط

نده عذاب افکار این با خودتو . 

 .باشه-

- زنیم می حرف بخورم،میام شام برم من . 

- جونت نوش برو . 

 می حذف همیشه برای نقره شد می کاش.بودم شده دلخور

داشتم نفرت بشر این از مرگ حد در.نبود دیگر کاش.شد . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:05] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� (Mah 

dokhtar)] 

هفت و صد پارت   

 

 

... 

 

 باز نیمه را چشمانم.شدم بیدار خواب از هشدار زنگ صدای با

نداشتم آرش از پیامی هیچ.برداشتم را موبایلم و کردم . 

- ندارم کاری بات ام دیگه قهرم بات.اصال جهنم به . 

شدم بلند جایم از و گذاشتم میز روی را گوشی . 

- بیخودت های بنده خودت،نه امید به الهی . 

 را ام دمپایی و کردم جمع سرم باالی کلیپس با را بلندم موهای

 .پوشیدم

فشردم را ساز چای دکمه و رفتم آشپزخانه به . 

کردم خودم به نگاهی شویی دست ی آینه جلوی . 

-  نکرد غش چطور آفرید منو خدا وقتی.من خوشگلم چقدر ماشاال

 برام؟
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 آماده را شلوارم و مانتو.رفتم اتاقم به و فرستادم بوس خودم برای

شدم کردن آرایش مشغول بعد و کردم . 

 تا رفتم آشپزخانه به و کردم ای دخترانه و ملیح خیلی آرایش

 را ام گلبهی لب کیک،رژ و چای خوردن از بعد.بخورم صبحانه

شدم هایم لباس پوشیدن مشغول و کشیدم لبم روی . 

 خارج خانه کلید،از برداشتن از بعد و گذاشتم دوشم روی را کیفم

 .شدم

نداشتم پیامی اما کردم نگاه ام گوشی به بار چندین . 

-  می قهر من با اون بخاطر که حساسی جونت نقره رو اینقدر

شدنم عاشق بااین من سر بر خاک کنی؟اصال . 

کردم شماره به نگاهی.خورد زنگ موبایلم لحظه همان . 

 الو؟-

 .سالم-

- امین،خوبی؟ سالم  

- چطوری؟ تو مرسی خوبم  

- نیستم بد هی . 

 کجایی؟-

- بگیرم تاکسی میرم دارم . 

- بریم باهم سرخیابونتون بیا . 
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- اونجایی؟ االن عه  

- بیا آره . 

 .باشه-

 و بلند های قدم با.گنجیدم نمی خودم پوست در خوشحالی از

 هایی تاکسی در شدن سوار جای به.رفتم خیابان سمت به سرعت

رفتم می بیمارستان به امین باالی مدل ماشین نداشتند،با کولر که . 

- من شخصی اسنپ شم فدات من الهی . 

کردم باز را در و زدم لبخند ماشینش دیدن با . 

- بخیر صبح سالم . 

- بخیر شمام صبح . 

- کنی؟ می کار چی اینجا  

- راهه دقیقه ده من ی خونه تا . 

- نبود؟ شهر شمال خونتون مگه وا  

- دارم مجردی خونه خودم.اونجاست مادرم و پدر ی خونه . 

- بودی واقعا؟نگفته . 

- دیگه گفتم االن . 

- خونت؟ کجاست دقیقا  
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 به همیشه کردم می دعا دلم در من و گفت را اش خانه آدرس

برساند هم مرا و برود خودش خانه . 

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 تاپ لپ مانیتور به و بود خوابیده دمر تخت روی که همانطور
 ای دانه تا برد فرو چیپس ی بسته در را بود،دستش شده خیره

 .بردارد

 فیلم از را نگاهش که این بدون.آمد پیام برایش لحظه همان

برداشت را موبایل و کشید تخت روی را بردارد،دستش . 

-  بهش داشتم،هرچی قرار آرش با آیمام،امروز دوست سالم،من

بگیره؟ تماس من با بگی بهش شه نمیده،می جواب زنم می زنگ  

چه؟ من به:گفت و کرد کج را اش قیافه  

ماند منتظر و گرفت را آرش ی شماره کالفه . 

- دیگه بده جواب ! 

نکرد دریافت جوابی و گرفت را شماره بار چندین . 

کرد ارسال و تایپ را پیامی . 
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-  داده داره؟پیام کجا از منو ی شماره اُسُکلت دختر دوست دوستِ 

 کدوم باز نیست معلوم.بزن زنگ بهش داشته قرار بات امروز گفته

نمیدی جواب کنی می غلطی چه داری و گورستونی . 

 خیره مویش بی سرِ  آن،به سیاهی در و کرد قفل را گوشی صفحه

شد فیلم ی ادامه تماشای مشغول و خندید.شد . 

 خودتو کن جمع پاشو:گفت و کرد باز را در مادرش لحظه همان

میاد داره بابات . 

 کوله توی و بست را تاپش لپ هراسان و ترسیده.پرید جایش از

گذاشت اش . 

 روی از را سیگارش ی بسته و گذاشت سرش روی را کالهش

برداشت میز . 

 .خداحافظ-

 سر از دستش در بسته چند با که دید را پدرش.رفت بام پشت به

آمد می کوچه . 

 آورد در سر پشتی کوچه از.رساند همسایه بام پشت به را خودش

شد دور محله از زنان سوت.تکاند را لباسش خاک و . 

- ببینمت باید پارک بیا پاشو.ام فری؟نقره الو . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هشت و صد پارت   

 

 

 رنگ نارنجی نیمکت روی و رساند پارک به را خودش

 در را سیگارش پاکت و گذاشت زمین روی را اش کوله.نشست

 .آورد

- ورا این از خانم نقره به به . 

- پررو؟ بچه کو سالمت  

کرد دراز روبرویش پسر طرف به را دستش . 

- شد عرض سالم . 

- شدی بزرگ سالم،چه علیک . 

- مارو بینی نمی شدی پیدا کم شما . 

- داری؟ فندک.قبول زیارتت دیدی منو که االن  
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 دست به را رنگش قرمز فندک بعد و کرد جیبش در دست پسر

داد نقره . 

- هستی؟ کسی منتظر  

- کرد داشت،دیر قرار بام ات عمه آره . 

- گرده می باشما ام عمه!سعادتی چه . 

- کن تعریف محالت بچه واسه برو آره . 

خورد زنگ پسر موبایل لحظه همان . 

- نگرانته زیدت که برو پاشو . 

 پاهایش.کرد خداحافظی نقره از سرش دادن تکان با و خندید پسر

 دود به.گذاشت سرش زیر را اش کوله و کرد دراز نیمکت روی را

 خاطرات بین.کرد می فکر اش گذشته به و بود شده خیره سیگار

 دلیلی هیچ اما.کند توجیح را شدنش طرد که گشت می دلیلی دنبال

یافت نمی . 

 باعث نقاشی به حدش از بیش عالقه که بود دبیرستان دوم سال

شود آشنا ارمغان با شد . 

 شهر جنوب محله از اورا و گرفت را دستش ارمغان ها روز همان

برد شهر باال به نشین فقیر و . 

 تاثیری نقره ارمغان،روی های زدن تیغ و پولدار های پسر دیدن

 از یکی در.کند دنبال را هدفش تنها خواست می دلش و نداشت

 را ارمغان آرش.شدند صمیمی باهم و دید را آرش ها قرار همان
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 نمی اورا حس کس هیچ نقره جز و داشت دوست وار دیوانه

 .فهمید

- کچل؟ کنی می فکر چی به  

- ات ننه به . 

- بکن شدم،فکراتو کردنت فکر مزاحم عه؟ببخشید . 

 آوردی؟-

 .آره-

- بردار ام کوله جیب از پنجاه . 

 را پول سریع.کشید بیرون نقره سر زیر از را کوله و شد خم فری

برگرداند قبل جای به را کوله و برداشت . 

- نداری؟ ما با کاری دیگه خب  

- سالمت به . 

 نقره دست در جوانارا ماری کوچک بسته خداحافظی،فری هنگام

رفت و گذاشت . 

 

 و بود عصبی همیشه.بود شده عوض ارمغان که بود وقتی چند

 حالش علت خواست نقره هرچه.کرد می گریه شد می تنها هروقت

شد نمی موفق بفهمد را . 

آمد شان خانه به شیرینی ای جعبه با ارمغان روز یک که این تا . 
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- داد طالقش باالخره . 

 چیو؟کیو؟-

- کردم؟ پیدا پولدار مرد یه گفتم بهت یادته  

- کنی؟ می پیدا فقیرم مرد مگه تو  

- شمال رفتیم دکتره،باهم همون نه . 

- داره؟ زن گفتی که همونی  

- داد آره،طالقش . 

- چه؟ ما به مسئله این  

- دیگه من خاستگاری میاد االن نقره،خب خنگی خیلی . 

- خوشحالی؟ بعد مرده زندگی به زدی شدی؟گند دیوونه ارمغان  

-  مهریه نوشهر تو زمین یه و ماشین یه با خونشو دنگ سه گفت

کنه می ام . 

- داره؟ ام بچه  

 .نه-

- زن اون بیچاره . 

- نزن زر بخور تو شیرینی . 

 بخت زن آن جز که کرد می فکر این به مدت آن تمام در

آید می آرش سر به برگشته،چه ! 
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 نیمکت روی بعد و زمین روی انداخت را سیگارش

 ی شماره و کشید بیرون شلوارش جیب از را موبایلش.نشست

گرفت را آرش . 

- لعنتی نمیدی جواب که گورستونی کدوم باز ! 

 ارمغان به ها مدت از بعد.داد فشار را تماس قطع دکمه حرص با

بود شده کینه و نفرت از پر وجودش کردو فکر . 

 

**** 

 

 (آیــما)

 

 به کردم،نگاهم می سیستم وارد را بیمار مشخصات که همانطور

افتاد ساعت . 

( شب هشت ) 

نداشتم پیامی هیچ.انداختم موبایلم به نگاهی . 

گرفتم را آرش شماره و برداشتم را موبایلم شد تمام که کارم . 

نداد جواب اما خورد بوق چندین . 

-  که آقا،من مثال؟باشه کنم؟قهری کشی منت باید من حاال

کن سواستفاده عاشقتم،هی . 
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محترم؟ آقای کجایی هست معلوم:کردم تایپ برایش  

گذاشتم جیبم توی را موبایلم و کردم ارسال را اس ام اس . 

بودند شده دلم مهمان نگرانی و دلشوره دوباره باز . 

 و عصبی.بدهد را جوابم و باشد ساده قهر یک کاش کردم می دعا

رفتم می ور خودکار درِ  با نگران . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(taraneh)] 

نه و صد پارت  

 

 

- شده؟ چیزی  

آورم می باال را سرم . 

- میننگرانم،ه یکم . 

کی؟ نگرانِ :پرسد می و نشیند می صندلی روی کنارم  
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 .آرش-

- شده؟ چیزی  

- نمیده تلفنمو جواب صبح از . 

- براش اومده پیش کاری البد خب . 

- درگیرشه؟ تاحاال صبح از که کاری چه  

اندازد می باال را اش شانه . 

- کجاست؟ ترمه  

 .اورژانس-

- خب بپرس شایان از . 

- میده پیام خودش شب.نگرانشم اینقدر خبریه کنه می فکر نه . 

- مغروری چقدر تو دختر . 

- دکتر آقای هست که همینه . 

گیرد می دستم از را خودکار و خندد می . 

- نداریم خودکار دیگه میشکنه . 

 می خیره است امین دستان در که خودکارم به و زنم نمی حرفی

دارد ای مردانه دستان.شوم . 

 و است کوتاه که هایی مردانه،ناخن و بزرگ سبزه،دستانی پوست

نیست امروزی پسرهای بعضی مثل . 
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 می نگه بلند را کوچکش انگشت ناخن پسری آید می بدم راستش

 مرتب و کوتاه همیشه باید مرد یک ناخن.بزند گیتار اگر حتی.دارد

 همین هم الف آقای دستان رگ.است مشخص دستانش رگ.باشد

خودنمایی حال در و زده بیرون همیشه.است ! 

 دستشان که اند کرده فکر این به ها مرد آیا کنم می فکر باخودم
باشد؟ جذاب زن یک برای تواند می چقدر  

نه قطعا ! 

 آن با توانند می که است آن،کارهایی از تر جذاب.است جذاب ولی

دهند انجام ها دست . 

 را آن تار به تار بعد و کنند نوازش را شان معشوقه موی مثال

 .ببافند

 چشمانت از اجازه بدون هایت اشک و گرفته دلت وقتی مثال یا
 ات گونه و پاک را هایت اشک انگشتش پشت شوند،با می جاری

کند نوازش را . 

 شماره و دارم می بر را موبایلم قرار بی.شده تنگ آرش برای دلم

گیرم می را اش . 

( باشد می خاموش نظر مورد مشترک دسـتگاه ) 

 اما.کند می تزریق قلبم به را سرنگی،دلهره اپراتور،مانند صدای

نیاورم خودم روی به کنم می سعی . 
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-  خونه دم ریم می شه می تموم شیفتت کن تحمل ساعت آیما؟نیم

 .اش

-  خاموش گوشیشو قصد نگرانشم،از بفهمه خوام اصال،نمی نه

 .کرده

- بزن زنگ اش خونه به.شده تموم شارژش شاید . 

 می لمس را( من امن ی خانه) ی کلمه و شوم می مخاطبین وارد

شود نمی نصیبم چیزی بوق چند شنیدن جز اما.کنم . 

-  می یادمون کال گوشیمونو گذرونی خوش همینیم،موقع پسرا ما

خوبه نباش،حالش نگران.ره . 

- باشه همینطور امیدوارم . 

 

..... 

 

 

 و استرس شدت از.ندارم آرش از خبری که است روز چهار

ام شده نگرانی،مریض . 

بروم اش خانه به گیرم می تصمیم باالخره . 

 پریده رنگی با و کرده خانه تنم های سلول تک تک در دلشوره

شوم می خانه وارد . 
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نیست خبری هیچی و رفته فرو تاریکی و سکوت در خانه . 

 روبرو پنجره در را خودم تصویر بازتاب.کنم می روشن را برق

بینم می . 

کشم می را پرده و روم می پنجره سمت به . 

گیرد می را گلویم بغض.کنم می نگاه آرش خالی اتاقِ  به . 

 را امیرعلی شماره بعد و کنم می فکر کمی.نشینم می مبل روی

گیرم می . 

- آیما؟ جانم  

- پرسیدی؟ باباش از  

کند می مکث کمی . 

 .آره-

 کجاست؟-

- همیشه برای رفته . 

کجا؟:گویم می بهت با  

-  ایران از بدون خب؟فقط کنم می صحبت باهات بعدا آیما

نگرد دنبالش اینجا.رفته . 

 چهار بغض.افتد می دستم از موبایل بعد و آید می بوق صدای

کنم می گریه بلند صدای با.ترکد می باره یک ام روزه . 
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- خداحافظی؟ بی خداحافظی؟لعنتی بی  

 رنگین های شیشه.افتد می بار به کنم،نگاهم می گریه که همانطور

کنند می ام وسوسه . 

شوم می بلند جایم از . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� (Mah 

dokhtar)] 

ده و صد پارت  

 

 

 به اش نوشیدنی که بطری بعد و ایستم می ها شیشه روبروی

دارم می بر را آبیست رنگ . 

 از کمی و دارم می بر را جامی.خورد می ُسر ام گونه روی اشک

ریزم می آن در را بطری محتوای . 
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 همیشه از تر درخشان و شده ماه،کامل.ایستم می پنجره نزدیک

 .است

 می پر را وجودم تمام شراب تلخ مزه.کنم می نزدیک لبم به را جام

 .کند

دهم می فشار هم روی محکم را هایم پلک و بندم می را چشمانم . 

 خیار چند جز.کنم می باز را یخچال در.روم می آشپزخانه به

زدم گاز و برداشتم را ای دانه اجبار به.نبود آن در چیزی پالسیده . 

 را آرش عطر بوی خانه.بود دهانم در هنوز مشروب تلخ طـعم اما

دهد می . 

 می مشت ام سینه به وجود تمام با قلبم.فشارد می را گلویم بغض

 .کوبد

 تصور را نبودنش توانم نمی.است دردناک هم نبودنش فکر حتی

 .کنم

بترکد بغضم شود می باعث تلخش ی مزه.کشم می سر را جام . 

گیرد نمی آرام دلم هم باز بارم می هرچه.ندارند تمامی هایم اشک . 

 که است عجیب.کنم می پر را جام دوباره عصبانیت و حرص با

کند نمی تغییری هیچ حالم . 

 می زمین روی حال بی.کشم می سر آخر ی قطره تا را بطری

دهم می تکیه دیوار به و نشینم . 
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 به ساعت تاک تیک صدای تنها و گرفته فرا جارا همه سکوت

رسد می گوش . 

(  غم از فراری راه دنبال به تو از تنها،دور و خسته زنی من و

 گشتم،هیچ آغوشت دنبال به.نیست راهی آغوشت گردم،جز می

نیست که نیست تو از خبری ...) 

تیره آسمان به.کنم می نگاه ماه به دوباره ... 

شدی فرشته تو.نَمردی تو احسان:گویم می بغض با .. 

هست چی همه به حواسشون ها فرشته ... 

باش داشته هواشو!!کجاست آرش دونی می تو ... 

 یه اصال.بودی کسش بودی،همه داره،داداشش دوستت خیلی اون

برگرده بگو بزن،بهش خوابش به سر . 

میده گوش بخدا.میده گوش تو حرف به.اینجا کرده دق آیما بگو ... 

 

ام خیره ماه به سکوت در.اند شده خسته باریدن از هایم چشم . 

ترسم نمی حتی.شود می باز شدت با در . 

 موجودی کنم می فکر خودم با.کنم می نگاه سرم پشت به خونسرد

انسان؟ یا است ایستاده،جن روبرویم که  

کنم می نگاه زانویش به.پا دو و دارد دست دو . 

دارد برعکس زانوی دو جن ام شنیده مامان از . 
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است انسان پس.نیست برعکس زانوهایش . 

 باشد،انسانی انسان اگر درآورده؟حتی روز این به را خودش چرا

است احمق . 

باشم دور احمق های انسان از خواهد می دلم . 

- کجاست؟ آرش  

- همیشه رفت،واسه . 

- گفت؟ بهت چی  

- رفت گفت امیر . 

- گفت؟ چی بهت گفت،خودش چرت امیر  

دهم نمی را جوابش . 

- خاموشه؟ گوشیش روزه چهار که قبرستونه کدوم باتوام،آرش  

- رفته ایران از میگه باباش . 

- میگه من به بره هرجا آرش.خورن می ه*گ همشون . 

 این را ام ناتوانی خوام نمی.نریزم اشکی که کنم می را سعیم تمام

ببیند شرف بی . 

- دیگه؟ دونستی می اینو.داشت افسردگی آرش  

کنم می نگاهش تعجب با . 
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-  اومدی وقتی از.بودی تو گندشم حال مقصر.بود بد خیلی حالشم

 هم تورو کنم،تکلیف که پیداش.چی همه به زدی گند زندگیش تو

کنم می معلوم . 

دهم می فشار دستم کف در را هایم ناخن . 

همیشه از تر خونسردم،خونسرد.کشم می عمیق نفس . 

 

-  می منو چقد اصال و کنی می فکر چی من مورد در دونم نمی من

 .شناسی

 سر اونم کردیم دعوا بار یک فقط ماه هشت این تو آرش منو ولی
 شر اون که ندارم دوستت گفتم نمیشی بیخیالش دیدم که  بود تو

شد پا به . 

بام بمونه نداشت مرض وگرنه بود خوب من با حالش   

نیستم من باشه هرچیزی و هرکس االنش حال مقصر .  

شد پیدا که روزی   

کنه ول بهتر همون کنه ول منو تو حرف به بخواد اگه   

بزنم حرف تونم نمی مستم مست االنم   

شه پیدا کن دعا فقط االن   

گرده می بر من آرشِ .نرفته خداحافظی بی میدونم من . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یازده و صد پارت   

 

 

 باتورو زدن حرف حوصله:گوید می و کند می نگاهم کالفه

 اومده سرش هربالیی!منه با ساله توئه؟چند با ماهه هشت.ندارم

توئه تقصیر باشه . 

 

خندد می بلند . 

- پاتیل و مست خانم باشه مستی؟صفا ! 

شده نفرت از پر وجودم بند بند.بندم می را چشمانم . 

-  شد،وقتی پیدا مهمه،وقتی واسم خوبش حال فقط االن

اوکی؟ رم می برگشت،خودم  

کنم می باز را چشمانم . 
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- یادمه چی همه ولی رفته آرشم بره یادم که بارمه،خوردم اولین . 

 بگیر: گوید می بلند باصدای و رود می ورودی در سمت به

شی می خوب بخور آبلیمو یا قهوه.نکن الکی خیال و بخواب،فکر . 

 

آیم می خودم به در شدن بسته صدای با . 

-  باور خوام نمی خدایا..گرفتی ازم منه،نفسمو نفس آرش خدایا

کنم می خواهش بده پس عشقمو خدایا..گن می دروغ همه..کنم .. 

 

.... 

 

( نیستی که روزه بیست ... 

سـرجاشه چی همه . 

شه می شه،شب می صبح هنوز . 

شممی بیدار ساعت خوابم،سر می ساعت سر . 

خورم می کامل شاممو و ناهار و صبحونه . 

نزدم حرف وقته خیلی دیگه خیلیا با . 

 اصال...نخوردم مشروب تو بخاطر هم اصال...نکردم گریه هم اصال

 هم اصال....اون اینو از نشنیدم حرف هم اصال...نگرفته دلم هم
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 اصال....نخوردم قرص هم اصال...حالم به نزدن گند دورت دخترای

نزدم قفلی پیشوازت آهنگ رو هم ... 

نکردم کوچیک آدم و عالم پیش خودمو هم اصال ... 

رواله چی همه ؟ بینی می ... 

میاد؟ کی پس خب میگم هی...بالتکلیفم فقط  

میزنه زنگ دیگه رفت،فردا هم هفته این  

میاد دیگه میده،فردا پیام دیگه فردا .... 

دلتنگه؟ میکنه؟اونم فکر من به کجاست؟اونم اصال  

داره؟ ته کجاست؟اصال تهش  

کنم؟ می بغلت شنوم؟بازم می صداتو بازم ینی  

میزنیم؟ حرف باهم بازم  

شب؟کدوم روز؟ کدوم کی؟  

سکوت؟ کی صبوری؟تا تاکی  

خوبم کنم تظاهر تاکی !!!!!  

برگردی؟ بیای؟میشه میشه  

 

هیــچ.... هیچم تو بی آرش،من ....!) 
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 چشمانم به آینه جلوی.شوم می بلند جایم از و بندم می را دفترم

نیست عشق و شیطنت از پر قبل مثل که چشمانی.شوم می خیره . 

 بی روز بیست.باریده وقفه بی روز بیست که چشمانی

دلتنگی روز بیست...خبری ... 

سوزد می خودم برای دلم . 

- خودت با کردی کار چی آیما،ببین ... 

کنم می بغض . 

- نکن بشم،گریه چشمات قربون ... 

 می در صدای.نشینم می تختم روی.چکد می ام گونه روی اشکی

شود می اتاقم وارد مامان و آید . 

نشیند می ام صندلی روی حرفی هیچ بدون . 

-  بودن،کمکم مخالف دنیا کل اگه شم،حتی عاشق روزی یه اگه

برسم؟ بهش کنی می  

- باشه،آره عشقت الیق اگه . 

- شدم عاشق من . 

- معلومه روزت و حال از . 

- شناسیش می . 

 کیه؟-
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- دخترعموت پسرِ  . 

 آرش؟-

شوم می خیره پایم انگشتان به . 

 .آره-

- داره؟ دوستت اونم  

 .آره-

- دوستین؟ باهم  

- ماهه نه . 

- کجاست؟ االن  

- دونم نمی . 

- شه؟ می مگه  

-  دونه نمی کس هیچ.نداره خبر ازش کس هیچ روزه بیست

 .کجاست

- باباش؟ و مامان حتی  

- کسی به نمیدن حسابی و درست جواب . 

- پیچونده تورو شاید . 

- نیست اینجوری نه،آرش . 

- باشن خبر بی همه نداره امکان.نشناختی خوب رو پسرا هنوز . 
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- مامان نکن خالی دلمو ته . 

- نکن داغون خودتو الکی.نیست شیرین وقت هیچ حقیقت . 

- گرده،مطمئنم می بر . 

-  روز بیست که کسی.برات نمیشه زندگی مرد این ولی.امیدوارم

تونه می سالم مونده،بیست خبر بی ازت . 

یابد ادامه ابد به تا خبری بی این نکند.لرزدمی دلم ...!!! 

 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دوازده و صد پارت  

 

 

 قائل ارزشی برات که بخاطرکسی:دهد می ادامه مامان

نکن داغون نشده،خودتو . 
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شود می خارج اتاق بماند،از من جواب منتظر که این بدون . 

 در را مغزم عصبی های سلول تمام کسی انگار.کند می درد سرم

ک َشد می را آنها وجود تمام با و گرفته دست . 

 با.اندازم می موبایل روی را موبایل،خودم زنگ صدای شنیدن با

 دوباره است قرار کی پس.شوم می پکر امین ی شماره دیدن

بشنوم؟ را آرش صدای  

 بله؟-

- تو؟ چطوری  

- خوبی؟ تو نیستم بد  

- خبرا؟ خوبم،چه  

 .هیچی-

- بیکاری؟ شیفتت از بعد فردا  

- چطور؟ آره  

-  بیرون،توام بریم قراره دانشگاهم دوران های بچه از تا چند با

شه می عوض هوات و بیا،حال . 

- شم نمی مزاحمتون . 

- خوبن و پایه همه چیه؟بیا مزاحم . 

- میام بودم اوکی چطوریه،اگه حالم ببینم . 
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- بینمت می فردا.نشو لوس . 

 .باشه-

- بخیر شب . 

- بخیر توام شب . 

 تاثیر تحت.گذارم می میز روی را موبایلم و کنم می قطع را تماس

 ارزش بی آرش برای واقعا من.ام گرفته قرار مامان های حرف

نکرد هم خداحافظی من با حتی و رفت خبر بی که بودم . 

 من با را کار این که کسی برای را خودم من ندارد دلیلی پس

کنم کرده،داغون . 

 

.... 

 

 تاپ پایین ی لبه و پوشم می را ام مشکی تفنگی لوله شلوار
 در کمد از را ام مشکی عبایی مانتوی.کنم می صاف را ام مشکی

کنم می اتو را ام طوسی شال و آورم می . 

 االن از اما برویم بیرون کار از بعد است قرار دانم می که این با

کنم می آرایش . 
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 می نگاه آینه در خودم به و گذارم می کیفم در را ریملم و رژ

 شاد ام گرفته تصمیم و ام رسیده خودم به ها مدت از بعد.کنم

 .باشم

 با.شود می تمام شیفتم و گذرد می باد و برق مثل ساعت هفت

 با.کنم می مرتب را هایم ولباس تجدید را آرایشم خاصی وسواس

روم می بیمارستان پارکینگ امین،به تماس . 

 شود می باعث و کرده پر را ماشین فضای سردش عطر بوی

بکشم عمیق نفس و ببندم را چشمانم . 

- پرستار خانم نباشی خسته . 

- دکتر نباشی خسته شمام . 

- امروز شدی خوشگل . 

زنم می لبخند زور به.شود می سرخ هایم گونه . 

 .ممنون-

 آقای کو اما.کند تعریف من از کسی الف آقای جز خواهد نمی دلم

 الف؟

دهم نمی اجازه شود،اما گلویم مهمان که آید می بغض دوباره . 

ها خیابان به زنم می زل و دهم می گوش آهنگ به . 

 

- خودت؟ با کردی فکر چی  
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منو تنها گذاشتی   

نرو اما بردی تو  …  

بهت من دارم نیاز   

تورو دارم دوس هنوز   

نرو اما بردی تو  …  

ولی نمیدونم تورو   

دلم کرده عاشقی هوس باز   

گلومه توی بغض که حاال نرو نه   

دم یک بچه شده دلم   

 

 مثل تهران.شوم می خیره ها پروانه به...خواهد می عشق دلم

 ی شکوفه کنم،به می نگاه.شده پروانه از پر بچگی های کارتون

آبی آسمانِ  درختان،به ... 

عاشقی برای دهد می جان اریبهشت هوای که آخ ... 

 

میری؟ تنهایی کجا  

تو پیش مونده دلم   

نرو اما بردی تو  …  
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رفتنت سخته واسم   

نرو دلتنگی این با   

تورو دارم دوست هنوز  …  

 

( علیشمس،کیمیا-عاشقی هوس ) 

 

 کرده عاشقی هوسِ  باز ولی دونم نمی تورو:گویم می لب زیر

 ...دلم

 قدم آرام امین کنار.رسیم می رستوران باغ یک به ربع یک از بعد

است آرامبخش و زیبا خیلی رستوران فضای.دارم می بر . 

 آن پشت پسر سه و دختر دو که شویم می نزدیک میزی به

اند نشسته . 

 به شد،مرا  تمام که پرسی احوال.کند می سالم بلند صدای با امین

 می ها دختر از یکی کنار.کرد معرفی دوستانش از یکی عنوان

 .نشینم

شود می آنها معرفی به نوبت . 

- ست خاطره شیالست،اینم این . 

شهابه پویاست،اینم فرهاده،این این:گوید می ها پسر به رو . 

خانمه آیما:گوید می من به رو . 
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قشنگی اسم چه:گوید می نمکی با لبخند با شیال . 

 .مرسی-

- چیه؟ معنیش حاال  

- من ماهِ  . 

- زیبایی ماه مثل هم واقعا . 

 که اند صمیمی طوری.دارند صمیمی و خوب جمع.زنم می لبخند

شناسمشان می هاست سال انگار . 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� (Mah 

dokhtar)] 

سیزده و صد پارت  

 

 

 

خوری؟ می چی:پرسد می و نشیند می روبرویم امین  
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ـنو به نگاهی داره؟ قلیون اینجا:پرسم می بعد و اندازم می م   

 قلیونمونو منتظریم داره،مام که بله:دهد می را جوابم شهاب

 .بیارن

بگو خواستی چیزی خوشمزس غذاهاشم البته:خاطره . 

- بکشم قلیون دم می ترجیح.نیستم گرسنه من نه . 

طعمی؟ چه:امین  

- نداره فرقی . 

- بکشیم؟ باهم بگیرم دوسیب  

 .بگیر-

 و مو رنگ مورد در کردن صحبت سرگرم شیال و خاطره

 چون.نیستم دخترها شبیه کنم می حس گاهی.هستند آرایشگرشان

نیست جذاب برایم اصال ها بحث بعضی . 

 می حرف درموردشان ذوق با شیال و خاطره که هایی بحث همان

 .زدند

- ساکتی؟ چرا  

کنم می نگاه امین چشمان به . 

- خب؟ بگم چی  

- نشد؟ خبری پسرت دوست از  
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 .نه-

- رفته؟ ایران از مطمئنی  

- دونم نمی . 

- کجاست؟ ترمه  

- گردی کویر تور رفتن شایان با دیروز . 

- نرفتی؟ چرا تو  

- نداشتم حوصله . 

- اومدی که داشتی حوصله امروز پس . 

زدم رنگی کم لبخند . 

- داشتم حوصله آره . 

 به هم من و شد کردنش چاق مشغول امین.آوردند را قلیانمان

برگشتم شیال و خاطره سمت . 

- آیما؟ لنزه چشمات  

 .نه-

- رنگیه چه نیست معلوم خوشگله،اصال خیلی . 

داری لطف مرسی:گویم می و خندم می . 

 می سریع حرفی باهر که مهربانیست و ساده دختر شیال 
 زدن دید درحال مدام و جنبد می سروگوشش هم خاطره.خندد
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 رفتارشان و اخالق.ترند کوچک امین از کنم می حس.است اطراف

نیست ساله سی دختر یک شبیه . 

 .آیما-

گیرم می امین دست از را قلیون شلنگ.آیم می خودم به . 

 وقت هیچ.گیرد می جان چشمم جلوی آرش ی چهره چرا دانم نمی

بکشم قلیان نداشت دوست . 

نه؟ یا هست من فکر کند؟به می کجاست؟چه االن  

شنیدم می را صدایش دیگر بار یک فقط کاش . 

اند طوالنی بد لحظات و شوند می تمام زود همیشه خوب لحظات . 

 و رساند خانه تا مرا امین.شد تمام زدنی چشم به هم شب آن

رفتم همراهشان که کرد تشکر حسابی . 

 برای و بودم آمده خودم به ها مدت از بعد.داشتم خوبی احـساس

کردم می هرکاری بودنم شاد . 

 امروز ماجرای و زدم زنگ ترمه لباسم،به کردن عوض از بعد

کردم تعریف رابرایش . 

 مثل و برد خوابم خستگی هایمان،از حرف شدن تمام از بعد

نکردم گریه و نشدم خیره آرش های عکس به هرشب . 

 

.... 
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 دست با و کردم مرتب سرم روی چپم دست با را شالم

گرفتم را ترمه ی راستم،شماره . 

 بله؟-

- چنده؟ زهرمار،ساعت و بله  

 .یازده-

- بیرون؟ بریم چند ساعت بود قرار  

- ده کنم فکر . 

- ده؟ کنی فکر تازه  

-  انصاف بی.خونه رسیدم داشتم،پنج شیفت صبح چهار ساعت تا

نخوابیدم اصال . 

- بیرون بریم بیای باید نداره،االن ربطی من به . 

-  و بزنم سروصورتم به آبی یه من ما،تا ی خونه سمت بیا باشه

کنم عوض لباسمو . 

- میوفتم راه االن شد،باشه حاال آهان . 

 و بود بیمارستان مبدا.شدم اسنپ وارد و کردم قطع را تماس

ترمه ی خانه مقصد . 
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 راخودم روز تمام.گذشت می آرش نبودن از ماهی یک تقریبا

 خسته آنقدر هم ها شب.کنم فکر بهش کمتر تا کردم می سرگرم

نداشتم خوردن غصه فرصت و برد می خوابم سریع که بودم . 

گذراند می وقت من با اکثرا و فهمید می مرا حال هم ترمه . 

 تکیه ماشین صندلی پشتی به را سرم و شدم سوار.رسید اسنپ

 .دادم

 که بود هم شد،امین می کمرنگ آرش که زمانی میان،دقیقا این در

شد می پررنگ . 

 بودن مستقیمش،با غیر های عالقه ابراز هایش،با باتوجه
 محبت وابسته بودم،عجیب محبت محتاج شدت به که منی.هایش

 می فرار او به کردن فکر از حال بااین ولی بودم شده امین های

 .کردم
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چهارده و صد پارت   

 

 

 فشردم را آیفون زنگ .رسیدم ترمه ی خانه به دقیقه بیست از بعد

 خانه از جوان مردی و شد باز در لحظه همان.ماندم منتظر و

بوی.شد خارج  blue blooded را چشمانم.کرد پر را مشامم 

 ناخوانده بغضی.شد رنگ پر چشمانم جلوی آرش تصویر.بستم

شد گلویم مهمان . 

آرش:زدم لب ... 

 سمت به.شدم مجتمع وارد.شدند جاری ناخودآگاه هایم اشک

 که سخت چقدر و بودم دلتنگ چقدر.ریختم اشک و رفتم آسانسور

نداشتم اورا دیگر . 

 فکرش وقت هیچ.کردم پاک را هایم آسانسور،اشک ی آینه جلوی

 گرچه.کند دلتنگ اندازه تااین عطر،مرا یک بوی کردم نمی هم را

 های ابر مثل تا بودند ای بهانه منتظر هایم چشم و بودم دلتنگ من

 .بهاری،ببارند

زدم را هشت واحد زنگ  و شدم پیاده آسانسور از . 

کرد باز را در طنین . 

- کردی؟ گم جونم،راه آیما به به  
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-  و کنم تازه نفسی یه اینجا بیام راه،گفتم وسط شد مریض خرم

 .برم

- بیای شد باعث که بشم خرت فدای . 

بوسمش می و گیرم می آغوشش در . 

- کجاست؟ ترمه  

- بیارم شربت یه شدنه،بشین لود شده،درحال بیدار تازه . 

کو؟ تهمین خاله:پرسم می و نشینم می مبل روی  

- آلبالو؟ آب یا خوری می پرتغال آب.خرید رفتن زنداییم با  

 .پرتغال-

- نشد؟ پیدا خبرا؟آرش چه  

نیست خبری هنوز،هیچ نه:گویم می و کشم می آهی . 

- ندارن؟ خبری هیچ باباشم و مامان شه؟یعنی می مگه آخه  

- دیگه ندارن ظاهرا . 

 کاش.کند می اذیت مرا چقدر ها سوال این پرسیدن بفهمد کاش

 پرسد می را تکراری سواالت همین رسد می راه از هرکسی بفهمد

کند می تر غمگین مرا و . 

نگیرد من از را آرش خبر کس هیچ دیگر کاش . 
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 با بار این و بشود خبری تر زود.برگردد زودتر آرش کاش اصال

 خوب خوب هردویمان حال و جاست همین.برگشت بگویم لبخند

 .است

- جونم؟ از خوای می چی صبح یازده ساعت  

 می و کنم می پاک را هایم اشک.گردم می بر ترمه سمت به

بیرون بریم:گویم . 

- بیرون؟ ره می کی صبح یازده ساعت.بدبخت ی ندیده بیرون  

 .منوتو-

 تشکر و گیرم می را لیوان.گردد برمی پرتغال آب لیوان با طنین

کنم می . 

- گم می دارم چی فهمم نمی خواب از . 

- بیرون،بخواب ریم می . 

- شایان؟ قبر سر بریم خوایم می  

- جونش از بدبخت؟دور چراشایان . 

شده دعواشون باز:گوید می و خندد می طنین . 

- چی؟ سرِ   

-  نمی خوشش و شده صمیمی امین با زیادی گه می شایان هیچی

 .آد
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گراز؟ چه تو به آخه:گوید می عصبی ترمه  

- معمولین دوست نیست،دوتا چیزی که امین و ترمه بین . 

- حساسه چی همه دیگه،رو شایانه . 

کنن ثبت تاریخ بیارم،تو در شایان از پدری یه من:ترمه . 

رفت شد کباب شایان برای االن از دلم من وای:طنین . 

 رو بیوفته شناسم،خدانکنه می رو ترمه من:گفتم غمگین لحنی با

شایان واسه بمیرم.لج ی دنده . 

 چه شایان حاال،انگار خب:گفت و کرد نگاهمان چپ چپ ترمه

 بسوزه من برای دلتون.سوزونن می دل براش که هست ای تحفه

افتادم آدمی همچین گیر که . 

دامادمون ماهه مگه؟خیلیم چشه:طنین . 

چی؟:گفت تعجب با ترمه  

 و دوزی می و بری می خودت واسه که مرسی:گفتم و خندیدم بلند

کنی می هم بدبخت ترمه این تن . 

کنم می تحملش دارم زور به همینجوریشم دور،من به بال:ترمه . 

لیاقت بی بابا گمشو:طنین . 

 کن عوض لباستو ترمه:گویم می و کشم می سر را شربت لیوان

 .بریم

- کنی می روی پیاده من مخ رو اومدی صبحی دیگه،سر باشه . 
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- شده،ظهره دوازده صبحه؟ساعت سر . 

- دهنتو ببند . 

آیما؟ خوری می چی:طنین  

- خوردم،سیرم صبحونه بیمارستان برم،تو قربونت هیچی . 

 و دارم می بر میز روی از را موبایلم.آید می پیام زنگ صدای

دارم امین طرف از پیامی.کنم می باز را قفلش . 

- خونه؟ رفتی  

- اینا ترمه ی خونه نه،اومدم . 

- رسوندمت می موندی می . 

- شم مزاحمت نخواستم دیگه نه . 

- برسون سالم ترمه مراحمی،به ام چیه؟خیلی دیوونه،مزاحم . 

- حتما چشم . 

 اتاق به.شوم می بلند جایم از و گذارم می جایش سر را موبایل

روم می ترمه . 

- نیستی؟ بلد زدن در  

- چطور؟ نه  

- اتاق این تو باش بریده َسرِ  شاید . 

- نیست بعید هیچی تو از.نیست بعید واال . 
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- بباف موهامو نزن،بیا حرف . 

 و بلند موهای بافتن مشغول و گیرم می دستش از را برس

 به و برداشت را شد،شلوارش تمام که کارم.شوم می پرپشتش

 روی آینه جلوی و برداشتم را لبش رژ هم من.رفت روبرویی اتاق

کشیدم لبم . 

- بیشعور نگیری اجازه وقت یه ! 

 تو منو:گویم می ام داشته نگه باز نیمه رادهانم که همانطور

 .نداریم

- داریم تو منو فقط اتفاقا . 

آرایش میزِ  روی کنم می پرت را رژ و بندم می را رژ درِ  . 

- گدا بیا . 

- گراز خودتی گدا . 
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- رسوند سالم امـین . 

- برسونه سالم عمش به . 

آیم می بیرون اتاق از و خندم می بلند . 

- دربند؟ بریم  

- کنم تحمل تورو باید بریم نمیکنه،هرجا فرقی . 

 می اسـنپ ی برنامه وارد و کنم می نثارش ای غره چشم
 راننده تا مانم می منتظر و گیرم می دربند مقصد به ماشینی.شوم

کند قبول را درخواستم ای . 

 

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 
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 میوه خونسرد که کامران بهرو و کوبید میز روی عصبی آرشام

 جون کنی،گفتم پیدا احسانو قاتل بود قرار:کند،گفت می پوست

 خیالتون گفتی من،هی به بسپرید گفتی خطره،هی در من بابای
 به چیو همه اگه.نیست آرش از خبری هیچ ماهه یک راحت،االن

 تو بابامو که رسید نمی اینجا به کار االن ذاشتی می من عهده

بیام و برم نیاز نذرو صدتا با خودمم و کنم حبس خونه . 

 

 نفس یه:گفت و کرد پرت بشقاب توی را موزش پوست کامران

حرفات وسط بگیر . 

 کلی با دارمعروف کارخونه یه تو بابای اگه:داد ادامه خونسرد

 کنه،بابای تهدید اونو خطری هر پس.شریکشه منم رقیبه،بابای

کنه می تهدید منم . 

 بود قرار که سهمی چون کنه می تهدید منم من،بلکه بابای تنها نه

منه مال بگیرن،االن آرش و احسان . 

 باش مطمئن.منه پدر و من مال کارخونه این سوم دو نتیجه در

 کرده کاری دست ماشینو شب اون کی بفهمم که پیگیرم خودم

احسان قاتل نگو درضمن.بود ! 

 به ربطی هم آرش االن شدن گم و بوده پدرت هدف بوده هرچی

نداره موضوع اون . 
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رفت پنجره سمت به و شد بلند جایش از . 

-  که یادت.بیای و بری نیاز و نذر صدتا با نیست الزم توام

 نخواهی البته و نداری شرکت این از سهمی دیگه!نرفته

 نمی تعلق شما به بکشن،سهمش هم پدرت اگه حتی چون.داشت

 .گیره

 

کرد نگاه کامران به مشکوک آرشام . 

- رسه؟ نمی ما به سهمش چی یعنی  

-  پدر حضور در وکیلش برای که ای نامه وصیت تو پدرت یعنی

 این از سهمش جمله از اموالش پنجم کرده،چهار تنظیم من

رسه می دیگه نفر یک به کارخونه . 

 کی؟-

- بپرسی بابات از تونی می اونو . 

- کی؟ بگو آدم مثل کامران  

- سواله منم واسه.دونیم نمی پدرمم و من اینو ! 

-  زن بین همیشه داشته هرچی نداره،بابا امکان چیزی همچین

کرده تقسیم ها بچه تا وسه . 

- شده اضافه هم پنجمی نفر فعال . 
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شده دوتا بابات شلوار شاید:گفت و خندید بلند . 

- کامران دهنتو ببند . 

 آرشام.بست محکم را در و شد خارج دفتر از پوزخندی با کامران

نشست صندلی روی عصبی و متعجب . 

 جواب بدون ذهنش در که معمایی ها ده به معما یک حال

بود شده بودند،اضافه . 

 می جوابش دنبال به سخت که چیزی معماها،تنها تمام میان در

؟..کجاست آرش که بود گشت،این ! 

 

.... 

 

رفت تاکسی سمت به و کشید را چمدانش . 

- خانم؟ میرین کجا  

 روی را کیفش وبند گذاشت چشمانش روی را اش دودی عینک

کرد مرتب اش شانه . 

- زهرا بهشت . 

- شین سوار بفرمایین . 

 و بگذارد عقب صندوق در تا سپرد راننده دست به را چمدان

شد سوار و کرد باز را ماشین در خودش . 
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 او که بفهمد کسی خواست نمی.بود خاموش همچنان موبایلش

است آمده . 

 و وزید می خنکی باد.بود کرده عوض را اردیبهشت،حالش هوای

رسید می مشامش به بهارنارنج بوی گاهی گه . 

 نباید که خاطراتی وسط داد می ُهل اورا اردیبهشت هوای و حال
 می جان چشمش جلوی هربار که خاطراتی.کرد می فکر بهشان

کرد می تر را گرفت،چشمانش . 

 فکر خاطرات آن به وقت هیچ که بود گذاشته قانون خودش برای

 .نکند

بودند شکن هوا،قانون و حال این اما . 

- گردم می بمونید،بر منتظر دقیقه ده لطفا.شم می پیاده جا همین . 

کرد خاموش را ماشین و داد تکان را سرش راننده .  
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 نظرش مورد قطعه سمت به بلند های گام با و شد پیاده ماشین از

 .رفت

(  خودم به لرزه،هی می دستم هنوز.دارم استرس دیدنت قبل هنوز

 می عرق.باشم باشه،خوشگل مرتب چی همه که کنم می نگاه

شم می کنم،الل . 

 وقته کنی؟چند نمی سالم بهم و پیشت میام باره چندمین االن
نشنیدم؟ صداتو  

 و ندادی فشار سردمو و عرق از خیس دستای که وقته چند
؟..!خانما خانم خبر چه دیگه:نگفتی  

 شد،کاش می باز چشمات کاش.دیدمت می دیگه بار یک فقط کاش

احسان بودی کاش.زدی می حرف باهام ) 

 روی دستی حسرت و بغض با و نشست عشقش آرامگاه کنار

کشید آن سردِ  سنگ . 

- شد دیر و دارم دوستت نگفتم  ...! 

 می نوازش را اشکش از خیس های گونه و وزید می خنکی نسیم

 .کرد

بود کرده شکنی قانون بهاری هوای . 
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(  به حیاط بود،دور خریده برایش تازه مادر که سفیدش پیراهن با

 رفته کوچه به آرش.بود خیس صورتش.دوید می ای پروانه دنبال

نبرد خودش با کرد،اورا اصرار هرچه و بود . 

 سرِ  قیامت تا خودش قول به افتاد،قطعا نمی پروانه به چشمش اگر

کرد می گریه و نشست می حیاط های پله . 

رسید می گوش به ها پسر بازی صدای و بود باز نیمه خانه در . 

 دنبال موقعیتش،به به توجه بی.رفت بیرون به در الی از پروانه

شد خارج خانه پروانه،از . 

- نیا؟ نگفتم مگه  

 مهربان دید،چشمان که چیزی اولین و آمد خودش به ترسیده

بود احسان . 

توام با آرشیدا:کرد تکرار را حرفش آرش . 

- خوام می پروانه من . 

-  می دعوا منو میبیندت میاد مامان االن خونه برات،برو گیرم می

 .کنه

- ببینم بازیتونو خوام می . 

 لباست:گفت و گرفت را دستش بنشیند،آرش زمین روی خواست تا

منو کشه می شه،مامان می کثیف . 
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- کنین بازی حیاط تو بیاین . 

 نمی اجازه دیگه شکست مامان گلدون دفعه اون:گفت کالفه آرش

 .ده

 بازی فوتبال:گفت و کرد نگاه احسان به حسرت با آرشیدا

کرد بازی و نشست خونه تو میشه که بازی  کارت نکنین،بیاین . 

- خونه برو آرشیدا شه نمی . 

 دنبال به که همانطور.رفت خانه سمت به و کشید را دستش بعد و

 آن لبان به انگار.بود شده خیره احسان شد،به می کشیده آرش

بود شده دوخته پسر،لبخند .) 

 

 را مانتویش خاک.شد بلند جایش از و کرد پاک را هایش اشک

 و داد را آرش ی خانه آدرس.برگشت تاکسی سمت به و تکاند

گذاشت گوشش در را هنذفری . 

 

- برد خوابم که بود اون نوازشهای گرم سرم   

ندیدم رو کوچش و   

که خلوت کنجه یه موندمو من حاال   

کرده چکه غریبی سقفش از  

زده جدایی امواج تالطمهای   
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کرده تکه صد کاشونمو  

شیرین خوابه اون از پس میخواست دلم  

نمیشد وا دنیا به چشمم دیگه  

دیگه نشونی متروکم قلب میونه   

نمیشه پیدا خاطره از   

کردم گریه بس از غمگینه صدام   

نیست ای آوازه هیچ اسمو هیچ ازم   

حالی چه در هی کسی نمیپرسه   

نیست ای تازه آشنای از خبر  

بودم گفته صفتها پروانه به   

نیست من خاموشیه میله شمعم که   

کن آشیون درختم رو پرنده   

نیست من فراموشیه وقت حاال   

میمونی من التماس مثله تو   

چکیدم هاش شونه روی شب یک که ... 

 

( وکیلی زند علی_الالیی ) 
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- رسیدیم خانم . 

کشید را چمدانش ی دسته و آورد در را کلید کیفش توی از . 

 پاک را هایش اشک مقابلش ی آینه در و رفت آسانسور سمت به

شد پیاده آسانسور از و کشید عمیقی نفس.کرد . 

کرد باز را خانه درِ  . 

 نشان و بود سرد خانه هوای.کرد پر را مشامش خاک و الکل بوی

داد می خانه صاحب مدت طوالنی نبودن از . 

 و رفت یخچال سمت به.تابید خانه داخل به نور و کشید هارا پرده

کشید آه خالی یخچال دیدن با . 

گرفت را فودی فست ی شماره و برداشت را تلفن . 

-  و نوشابه با خواستم می نفره یک پیتزای یک سالم

تهرانی نام به.سه و هفتاد ی شماره اشتراک.ساالد . 

 روشن را تلویزیون.کرد عوض را لباسش و رفت برادرش اتاق به

کرد موکول شامش خوردن از بعد به را گردگیری و کرد . 

 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هفده و صد پارت   

 

 

 ک شِ  دیگرش دست کرد،با می پایین و باال هارا کانال که همانطور

 کرد فکر خودش با.کشید موهایش به دستی و کرد باز را مویش

بگیرد دوش حتما خواب از قبل . 

 نادیده را آرش و احسان خالی جای تا کرد می را تالشش تمام

 در طرف به و بود آمیز موفقیت هایش پیتزا،تالش آمدن با.بگیرد

 .رفت

 

*** 

 

 (آیـما)

 

 از دست نبودم حاضر باز اما داشتم بدی حال و رفت می گیج سرم

بردارم کشیدن قلیون . 
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- پایینه فشارت بدبخت . 

- نیست مهم . 

- دیدی؟ دور آرشو چشم تو باز  

- کنم نابود خودمو دارم دوست.کشم می جلوشم . 

- آیما؟ چته  

- واسم نیست مهم آرش دیگه هیچی . 

 کفش که طور همان ترمه.شیم بلند جایمان از دادم رضایت باالخره

 می ذاشت می خبر بی نباید خب آره:گفت پوشید می را هایش

داری حق توام.رفت . 

کردیم زدن قدم به شروع . 

-  می عمرا وگرنه.نداشتین جنسی رابطه آیما،خداروشکر ولی

کنی تحمل دوریشو تونستی . 

- کنم تحمل دوریشو تونستم و داشتم ام رابطه . 

زنم می لگد ها ریزه سنگ به کفشم نوک با . 

 ترمه؟-

 نگاه سرم پشت به و برگشتم.آوردم باال را سرم.نیامد صدایی

 .کردم

کرد می نگاهم و بود ایستاده مبهوت و متعجب ای قیافه با ترمه . 
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- شد؟ چی  

داشتی؟ رابطه:گفت بعد و کرد نگاهم حالت همان در لحظه چند  

 .آره-

 فکر خودم با.بندد می را هایش چشم و کند می سکوت دوباره

کنم؟ چینی مقدمه بود الزم کردم  

- کنم می غش االن آخ . 

- چیه؟ مگه خب بابا  

- میگن؟ یهو دختر  

- دیگه داشتیم نداره،رابطه دوهو و هو یه . 

 ک ی؟-

-  فکر آرش به خوام نمی گم،االن می بهت طوالنیه،بعدا ماجراش

 .کنم

- گی می االن همین . 

دهد جواب شد مجبور و خورد زنگ موبایلش لحظه همان . 

انداختم موبایلم به نگاهی و کردم استفاده فرصت از هم من . 

 بیرون؟دوستامم بریم آی می امشب:بود داده پیام دوباره امین

 .هستن

اندازم می ترمه به نگاهی . 
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- بود؟ کی  

-  مامان خونه بریم خوایم می امشب بیا زودتر بود،گفت طنین

اینا بزرگ . 

- بگذره خوش آهان . 

میام آره:کنم می تایپ امین برای سریع . 

- کن تعریف خب . 

 چیو؟-

- داشتین؟ رابطه ک ی  

بیاورم یاد به را لعنتی روز آن و بزنم ورق را خاطراتم باید انگار . 

- امسال عید . 

- بودیم شمال که عید . 

- رفتن قبل نه . 

- تو؟ یا خواست اون  

- فهمه نمی گفتم.کردم همراهیش بود،منم خواست،مست اون . 

 نفهمید؟-

 .نه-

- آیما خنگی خیلی . 

 چرا؟-
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- دونی نکردی،نمی مست تاحاال ! 

 چیو؟-

-  چی همه و کنه می کار چی داره فهمه می هم مستی اوج تو آدم

 یادش و نفهمید هیچی طرف که گن می چرت.مونه می یادش

نیاورد روت نیستی،به دختر فهمیده آرشم.نموند . 

- نداره امکان . 

- شدی؟ پرستار چطوری تو آیما  

- داره؟ ربطی چه  

- داره؟ کردن گاوقابلیت الکل  

 با حق شاید.کنم می فکر خودم کردن مست به.کنم می سکوت

 می را چیز همه چون نگرفته مرا کردم می حس من.بود ترمه

نبود طور این انگار ولی.فهمیدم . 

-  گم باش،نمی نداشته رابطه گم نمی برم،من آیما،قربونت

 ولی دونی می شایدم.بدونی رو چیزا سری یه الزمه ولی.نکن،

بهتره بیاد یادت کنم تکرارش . 

 چی؟-

-  به روز ده و ماه سه نخواد چه بخواد چه دختر رابطه از بعد

 کس هیچ با تونه نمی و شه می پسره وابسته بدجوری خیلی طور
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 کس با تونه می روز همون پسر کنه،ولی برقرار رابطه دیگه

شه نمی وابسته سوزن سر قد و باشه داشته رابطه دیگه . 

- نیستم؟ وابسته االن من چرا پس  

-  دیگه کردی فکر خندوندمت گذشته،زیادی خوش بهت زیادی

خانم منه اثرات اینا.نیستی دلتنگ . 

 هم حقیقت از.نکنم فکر آرش به توانستم نمی من.بود ترمه با حق

 داشتم،انگار آرش به که ای ازعالقه جدا.شوم دور توانستم نمی

بودم شده وابسته بدتر خیلی . 

 ای هندوانه پاستیل با و رفت مارکت سوپر به برسد،ترمه اسنپ تا

 .برگشت

-  یکم زدن ازحرف قبل دفعه این ولی.نکن فکر چیزی به بخور

درمیارم سرت تالفیشو.عوضی شوکم تو هنوز.کن فکر . 

 گوش ترمه های حرف به گذارد نمی پاستیل دیدن ذوق
 چه شب که کنم می فکر این خورم،به می پاستیل که همانطور.دهم

بپوشم لباسی . 

 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [08.08.19 17:06] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

هجده و صد پارت  

 

 هنذفری و شدم سوار.کردیم خداحافظی رسیدند،باهم که ها اسنپ

 آهنگی هیچ.گشتم پخش برای آهنگی دنبال.گذاشتم گوشم در را ام

بخورد حالم به که نبود . 

 شانسی طور به و شدم عضو موسیقی های کانال از یکی در

کردم پخش را آهنگی . 

 و خواب میان.دادم تکیه ماشین پشتی به و بستم را چشمانم

 باز را چشمانم خواننده از ای جمله شنیدن با که بودم بیداری

 .کردم

( خوبی اَقاََلاِ میدونستم ، اَزت داشتم خبر یه کاش  

؟ ب ه ت روزا میگذره خوش ؟ قشنگه شبات ببینم  

و ل ت دورا اون نکردم ، ف کر تم به هنو باشه یادت ) 

 

شدم خیره خیابان به و کردم بغض . 
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( جونت به َوصله من دلِ  ، کرده هواتو من دلِ   

مهَربونت چ شای اون ، برای تنگه من دلِ   

 

خونه وحشتناکه تو بی ، سرده چه شبا این تو بی  

دومونه هر نفعِ  به چون ، قشنگه دوریت ُخب ولی  

 

منو حالِ  بلدی خوب لعنتی کرده هواتو من دلِ   

منو زهر مارِ  میشه ، نهار و شام این تو بی ) 

 

 نمی را کس هیچ.زدم می راه آن به را خودم و بودم دلتنگ چقدر

 هیچ اگر کردم فکر باخودم.باشم داشته دوست آرش جز توانستم

داشت خواهم دوستش ابد تا هم نبینم،باز اورا دیگر وقت . 

 را هایم اشک شدن جاری جلوی کردم سعی و کردم قطع را آهنگ

 پایان به انتظار این و شد نمی حل چیزی خوردن باغصه.بگیرم

رسید نمی . 

 پر را مشامم سبزی قرمه بوی کردم باز که را در.رسیدم خانه به

 .کرد

 .سالم-

دادند را جوابم آشپزخانه توی از مامان و هال توی از بابا . 
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- دخترم نباشی خسته . 

بابا مرسی:گفتم و کاشتم پدرم ی گونه روی ای بوسه . 

رفتم آشپزخانه به . 

- داشتین؟ سبزی قرمه ناهار  

- کردم درست نمیای ناهار میدونستم آره . 

- میدونی منو عالیق که مرسی . 

- کنم؟ درست چی شام  

- نیستم خونه شام . 

 کجایی؟-

- دارم کار دوساعت یکی بیمارستان . 

- نیست؟ شب یک مگه شیفتت  

- میرم زودتر هست،امشب . 

 دوست وقت هیچ.رفت یخچال طرف به و انداخت باال ای شانه

 مجبورم خودشان گاهی ولی بگویم دروغ مادرم و پدر به نداشتم

 حقیقت اگر دانستم می.کنم کاری پنهان و بگویم دروغ کردند می

بود خدا با شدنش تمام که شد خواهد پا به بلوایی بگویم را . 

 خیلی خواستمنمی.گشتم مناسبی لباس دنبال و کردم باز را کمدم در

 احساس که بودم شده صمیمی جمعشان با اینقدر.باشم رسمی
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 ام صندلی روی را رنگم کرم شلوار و سدری مانتوی.کنم راحتی

ریختم رنگم کرم کیف درون راکیفم وسایل و گذاشتم . 

 که شد می دوروز و بودم خسته خیلی.انداختم ساعت به نگاهی

 روی و کردم تنظیم را هشدار زنگ.بودم نخوابیده حسابی و درست

کشیدم دراز تخت . 

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 که هایی چیز پول آخر در است قرار کسی چه کرد فکر خودش با

کند؟ حساب را اند خورده ! 

 همان است،پس دختر آن مهمان چون کرد قانع را خودش بعد
 را دومش سیگار.شود جیب به دست نیست الزم و کند می حساب

 دقیقه پانزده.انداخت اش مچی ساعت به نگاهی و کرد روشن

 ...تاخیر

آمد میزش سر دختری دقیقه چند از بعد . 

- ای؟ نقره شما  

 .بفرمایین-
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 نقشی ریز دختر.کرد دعوتش نشستن به و فشرد را دختر دست

 آبی به لنز با که چشمانی و رنگ مشکی چتری موهای با بود

بودند داده رنگ تغییر یخی . 

 می نفس سختی به و زد می حرف دماغی تو.داشت غلیظی آرایش

 .کشید

 عمل را دماغش که بود مجبور مگر کرد فکر خودش با نقره
قیمتی؟ چه به کند؟زیبایی  

نو دیدن هنگام کرد سعی نقره.آمد میزشان سر به گارسون  بفهمد م 

 خواست می که چیزی بین صورت این در.کند می حساب کسی چه

کرد می را انتخابش چیز ترین ارزان و . 

- شکوری؟ خانم کنید می میل چی  

کن انتخاب شما اول:گفت و کرد مـ نو به نگاهی دختر . 

-  فکر به باید آدم خورم،ولی می باهم همشو باشه من دست واال

دیگه باشه جیبشم . 

- گرونی وضع تواین درسته،اونم . 

 همانطور.کند انتخاب را چیز ترین ارزان کرد سعی و شد پکر نقره

 می تکرار را...( و گدا،خسیس،بدبخت) های واژه خودش با که

سپرد دختر دست به را مـنو کرد . 

دادند سفارش و کرد را انتخابش هم دختر . 

- کجاست؟ آرش خب  
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- اینجا؟ میومدم دونستم،امروز می اگه کنید می فکر  

-  پس.بود کرده معرفی صمیمیش دوست عنوان به شمارو آرش

کجاست باشین داشته خبر باید قاعدتا . 

- رفت و نگفت من به هیچی معرفت بی باطنا آره،ولی ظاهرا . 

-  صحبت باهاش باید.دونه می خودش فقط که هست چیزا سری یه

 .کنم

- چی؟ مورد در بپرسم تونم می نباشه جسارت  

- آیما مورد در . 

- شده؟ چیزی.دوستتونه بودین گفته راستی آهان  

 به اون برای که دوست ی واژه حیفِ :گفت و زد پوزخندی دختر

شه برده کار . 

- نیستین،دشمنین دوست پس . 

- برام نداره دشمن از کم . 

- داستاناست؟ این و انتقام بحث  

 .دقیقا-

 

 

@MaryamHarandeh 

DONYAIEMAMNOE



 

Mr.alef, [10.08.19 10:21] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

نوزده و صد پارت   

 

- کنم؟ کمکت تونم می  

-  یا کرده باور حرفامو آرش ببینم باید دادم،فقط انجام کارمو من

 !نه

- کرده؟ کار چی آیما حاال  

- کرد نابود بگم،زندگیمو خالصه بخوام ولی.طوالنیه ماجراش . 

- کنه کارا این از نمیاد بهش . 

- حرفاست این از تر خوردم،عوضی قیافشو گول منم . 

- کرده؟ چیکار بگو حاال خب  

چید میز روی و آورد هارا سفارش گارسون لحظه همان . 

- نداری؟ خبر آرش از کنم باور  

-  رفته شده غیب ولی.نکن باور خوای می کن باور خوای می

نداره خبر ازش کسم هیچ.زمین توی . 
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 اش کاکائویی شیک خوردن مشغول و داد تکان را سرش دختر

 .شد

 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

ُرم به دارو تزریق مشغول دستانم با  و شانه بین را موبایلم و س 

بودم گذاشته گوشم . 

-  تا.قهرین باهم دوستین،کی باهم ک ی نیست توام،معلوم بمیر

 مرخصی خوای می نباشه،امروز تنش به سر خواستی می دیشب

فیلبند برین بگیری ! 

- گراز؟ چه تو به  

-  غر من پیش نیا کردی کات بعدا ولی نداره ربطی هیچ من به

 .نزن

- بزنم؟ غر پیشت که آدمی تو  

- ترمه بمیر . 
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 سالم و زدم لبخند امین بادیدن.رفتم بخش به و شدم خارج اتاق از

 .کردم

- کردی؟ سالم کی به  

 .امین-

- بهش بده گوشیو . 

ست ترمه:گفتم و گرفتم امین سمت به را موبایل . 

ولوله؟ جانم:گفت و گذاشت اسپیکر روی را صدا  

-  بچه این مراقب.نیستم روز چهار سه تا فیلبند میرم دارم من ببین

 .باش

بودم مراقبش هم گفتی نمی:گفت و کرد نگاهم لبخند با امین . 

- سپردم تو به اینو من باشه حواست خالصه . 

 دو ی بچه من مگه گن،بعدشم می درخت به این:گفتم عصبی

هستم خودم مراقب سالم؟خودم . 

- زنم می حرف امین با دارم من دهنتو ببند . 

- بهش هست ترمه،حواسم راحت خیالت . 

- ندارین؟ خوبه،کاری  

بگذره خوش نه:امین . 

برسون سالم شایانم ترمه،به باش خودت مراقب:من . 
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- خداحافظ باشه . 

دادم ُسر مانتوم جیب در را موبایل و کردم قطع را تماس . 

- داره پف چقدر چشمات . 

انداختم پایین را سرم و گرفتم گاز را لبم . 

- شه؟ می حل چیزی گریه با  

ندادم جوابی . 

- نیست؟ چشمات حیف  

چنده؟ ساعت تا شیفتت:بزنم،گفت حرفی خواستم تا  

- تمومه دیگه ساعت یه . 

- بیرون؟ بریم ناهار  

 دوتایی؟-

- بزنم حرف باهات خوام آره،می . 

 .باشه-

 و بود گرفته آدم و عالم از دلم.شد رد و داد تکان را سرش

دادم نمی بروز را ام دلگیری . 

 نفس حتی.بودم ناقص من او بدون.زد می ذوق توی بَـد نبودنش

بود  دشوار برایم هم کشیدن . 
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 عوض را لباسم تا رفتم رست به و گذشت سرعت به ساعت یک

 می عصبی بدتر و کردند می نصیحتم که بقیه برخالف.کنم

نبود آزاردهنده و بود آرامبخش برایم امین های شدم،حرف . 

کنم گوش من و بزند حرف ها ساعت خواست می دلم . 

بود ای پخته آدم معروف قول به و تجربه پر ولی کم سنش . 

 دقیقه سه دو از بعد.رفتم بیمارستان دم به لباسم تعویض از بعد

شدم ماشینش سوار و آمد . 

- شده زیاد پروانه چقدر . 

- میره راه ژاپنی های کارتون خیابونای تو کنه می حس آدم آره . 

-  پروانه سرمون دور نیست،همینجوری چت اسنپ به نیازی دیگه

 .هست

- بریم؟ کجا خب  

- کنه نمی فرقی . 

-  خارجی،تو فودی،چلوکبابی،غذای بخوریم؟فست چی داری دوس

بکشیم قلیونم باشه باغ . 

-  که جایی یه بریم باید آوردی قلیونو اسم من جلو امین ببین

باشه داشته قلیون . 

معتاد خانم حله:گفت و خندید . 
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 را دربند و فرحزاد.رویم می فرحزاد سمت به که فهمیدم مسیر از

 و میدادند آرامش بهم که هایی مکان تنها.داشتم دوست شدت به

بودند تهران آلودگی و هیاهو از دور . 

شدیم وارد و کرد پارک را ماشینش ها رستوران از یکی جلوی . 

 میان از که رودی صدای از کردم سعی من و نشستیم تختی روی

ببرم را لذت بهاری،نهایت هوای و گذشت می ها تخت . 

بزند را هایش حرف تا ماندم منتظر و دادیم را غذا سفارش . 

 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [10.08.19 10:21] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

بیست و صد پارت   
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-  نبودش دونم وابستشی،می دونم داری،می دوستش دونم می

 و داشتی اینم از بدتر مشکالت تو.آیـمایی تو ولی.کرده داغونت

شده تموم . 

 تنها.دانست می هایی چیز یک بیش و کم مهرداد و جنین سقط از

 داد،بااین من به را حق و نکرد فهمید،سرزنشم وقتی که بود کسی

 کرده نابود را ام زندگی خودم حماقت و اشتباه.نبود من با حق که

بود شده جنینم مرگ باعث و . 

-  یک ولی.بزن بشکن،نعره هارو شیشه بزن،بزن کن،جیغ گریه

 بی و گریه شده روزت و شب روزه پنجاه.بار سه بار،دوبار،تهش

گرده؟ می بر اینجوری.قراری  

 را دستش دو دلتنگی.نبود خودم دست هیچی اما.بود او با حق

 و بودم خفگی حال در.داد می فشار و بود گذاشته من گلوی روی

بردارم گلویم روی از را هایش دست تا رسید نمی زورم . 

 شد مجبور و آورد هارا سفارش گارسون هایش حرف وسط

شد بلند موبایلم زنگ صدای.کند قطع را حرفش . 

 شدت با ناشناس،قلبم ی شماره دیدن با.کردم شماه به نگاهی

کوبید مشت ام سینه به بیشتری . 

 و کردم لمس را رنگ سبز امین،آیکن سوال از پر نگاه مقابل

دادم جواب . 

 بله؟-
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آیما؟:گفت آشنایی دختر صدای  

 .بفرمایید-

- آرش آرشیدام،خواهر من . 

 خبر بود قرار انگار.زد یخ بدنم تمام ای لحظه برای کردم حس

بشنوم را ناگواری . 

- عزیزم،جانم؟ سالم  

کیه؟:پرسید امین که بود مشهود آنقدر صدایم لرزش  

باشد ساکت تا خواستم امین از و گذاشتم ام بینی جلوی را انگشتم . 

 خوبی؟-

- نیستم خوب وقته نه،خیلی راستش . 

- آخه؟ بابا،چرا ای  

- خوبه؟ بره،حالتون بذاره خبر بی یهو عشقتون شما ولی ببخشید  

-  کس هیچ راستش.نداری خوبی حال میدونم.عزیزم کنم می درکت

نیست ایران میدونیم فقط.نداره خبر آرش از . 

- نیست؟ باخبر جاش از خواهرشم حتی که کنم باور  

-  بابا زنیم می حدس.دونن نمی آرشامم و مامانم عزیزدلم،حتی آره

 اینو و خوبه حالش هست هرجا.نمیگه چیزی ولی باشه داشته خبر

تویی نفر اولین قطعا بزنه زنگ کسی به بتونه اگه بدون . 
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 دیوار پشت هایم اشک و بود زده چنگ را گلویم رحمانه بی بغض

بودند باریدن ی آماده چشمانم . 

 

- شده تنگ خیلی براش دلم . 

-  چقدر میدونم من.شده تنگ دلش بگردم،اونم دورت من الهی

نباش نگران.میاد روزا همین میاد!داره دوستت . 

- بهتره خیلی حالم.شدم آروم زدی،خیلی زنگ که مرسی . 

-  بهت زودتر دونستم ایران،می اومدم روزه سه دو جانم،من ای

فقط بپرسم حالتو زدم زنگ االنم.زدم می زنگ . 

- بخیر رسیدن . 

-  دلت کن،هروقت ذخیره شمارمو جان خوشگلم،آیما مرسی

 حرف کسی با خواستی اومد،می پیش داشتی،مشکلی گرفت،کاری

بزن زنگ بهم بزنی،حتما . 

- بود من به حواست که ممنونم چشم،بازم . 

-  مراقب نباشه؟حسابی بهت حواسم میشه آرشمی،مگه عشقِ 

باش خودت . 

 .چشم-

- عزیزم؟ نداری کاری فعال  
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- ممنونم بازم نه . 

 .عزیزمی،خداحافظ-

 .خداحافظ-

کردم نگاه امین چشمان به و کردم قطع را تماس . 

- بود؟ کی  

- آرش خواهر . 

شد پکر اش قیافه . 

- گفت؟ می خب؟چی  

- پرسید حالمو فقط هیچی . 

- کجاست؟ آرش نگفت  

- نداره خبر ازش هم نیست،کسی ایران گفت فقط . 

- میشه سرد بخور باشه،ناهارتو . 

 مدت این در.شود ناراحت خواست نمی دلم.شده دلخور کردم حس

 و کرد می درک را حالم که بودم مدیون امین ترمه،به از بعد

داشت را هوایم همیشه . 

 امین؟-

 جانم؟-

- منی دوست بهترین تو . 
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همینطور توهم:گفت و زد کمرنگی لبخند . 

 احساس نشده،ولی برطرف اش دلخوری دانستم می که بااین

 که لحاظ این از. بود خوبی ی نشانه آرشیدا تماس.داشتم خوبی

 تک تک به نبود بیکار آرشیدا وگرنه.داشت رابطه من با فقط آرش

بزند زنگ آرش های دختر دوست . 

شد می تداعی ذهنم در حافظ بیت چند این مدام خانه مسیر در . 

( دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش  

دادند حیاتم آب شب ظلمت آن واندر  

شبی فرخنده چه و بود سحری مبارک چه  

دادند براتم تازه این که قدر شب آن ) 

 عشق آتش آرشیدا های حرف بودم،اما خبر بی هنوز که بااین

 بر زودی به داشتم ایمان.بود کرده روشن دوباره دلم در را آرش

کند می جبران را نبودنش روزهایتمام و گردد می . 

 به.کردم ذخیره موبایلم در را آرشیدا ی رسیدم،شماره که خانه به

لرزید دلم پروفایلش عکس دیدن با و رفتم تلگرام . 

آرش با اش نفره دو عکس . 

ببندم دل کسی به توانستم نمی آرش جز من که بود آن حقیقت . 

- مونم می منتظرت تاابد . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [21.08.19 07:30] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryami)] 

یک و بیست و صد پارت  

 

 

شد اتاق وارد مامان لحظه همان . 

- شد؟ خبری  

- زد زنگ بهم آرشیدا امروز . 

- ایرانه؟ مگه  

- برگشته روزه سه دو آره . 

- گفت؟ می خب؟چی  

- ندارن خبر آرش از خودشونم گفت . 

- نداره امکان . 

- پیشم میاد برگرده خوبه،وقتی حالش گفت ولی . 
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-  خبر بی گذاشته نیمه و ماه یک!ها نشی خر کرده،آیما غلط

 نشونش خوش روی نشده،بخوای قائل ارزش واست نخود رفته،قد

تو و دونم می من بدی . 

شد خارج اتاق از مامان و خورد زنگ تلفن.نزدم حرفی.گرفت دلم . 

 را ندارم و دار تمام.کردم فکر آرش به و کشیدم دراز تختم روی

بشنوم را صدایش دیگر بار یک فقط تا دادم می . 

 و نشده قائل ارزش من برای اون.بود مامان با حق طرفی از

رفته کجا خداحافظی بی نبود معلوم ! 

کشید بیرون خیال و فکر از موبایلم،منو اس ام اس صدای . 

انداختم گوشیم صفحه به نگاهی . 

شدم امید نا و ناراحت خیلی بعد شدم، عصبی خیلی اولش:امین . 

 توی بذارم، تنهات نخواستم ولی بزنم دور یه برم میخواستم
 پشتت دادم قول خودم چی،به هر یا سختی خوشحالی، ناراحتی،

 .باشم

نباشم و بشینی تنهایی كنم فكر نمیتونستم . 

 شه تموم تلفنت بودم منتظر فقط میلرزه صورتت و دست دیدم

كنم آرومت . 

 آرومت بتونم كه نگیره ام گریه ات گریه از كه کردم سعی خیلی

 .كنم
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كنم خوب باید،حالتو كه اونجوری نتونستم كه ببخشید . 

 همیشه من و کنی حساب من رو تونی می همیشه تا بدون االنم
باشه؟.آیما شه بارونی قشنگت چشمای خوام نمی.هستم  

 

 می بهم خوبی حس یه بودنش.بود دوستم بهترین امین.زدم لبخند

اعتماد و آرامش و امنیت از مملو حسی.داد ... 

رسید دیگری پیام لحظه همان . 

- بیرون؟ بریم ها بچه با شیفتت،شام بعد شب امروز،فردا جبران به  

 

بودند فیلبند باشایان باشد،ولی هم ترمه خواست می دلم . 

 فقط.امین بگم چی هات خوبی جواب تو دونم نمی:نوشتم برایش

میام حتما.زنم می حرف باهات فردا!هستی که مرسی . 

 

خوابیدم بعد و کردم ارسال را پیام . 

 

... 
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 داشته ازدواج،رابطه قبل دختر یه اگه یعنی:گفت حرص با نگار

نیست؟ خوبی نباشه،دختر باکره و باشه  

نیست نه:جاللی خانم . 

 یا سواری اسب یا ورزش تو نداشت،مثال رابطه شاید خب:نگار

نیست؟ خوبی دختر بازم!!!شد تجاوز بهش اصال  

-  این خوای می فقط دالیلت باشه،توبااین پاکدامن باید دختر نگار

کنی توجیح زشتو کار ! 

زشت؟ کارِ :گفت عصبانیت با نگار   

 .آره-

 هم من به کردم حس کنم،ولی دخالت بحثشان در خواستم نمی

است شده توهین . 

 بودن خوب مالک یانبودن با بودن باکره من نظر به:گفتم خونسرد

نیست فرد یک نبودن یا ! 

 بذارین درپوش خواین می فقط امروزی دخترای شما:جاللی خانم

 فردا پس فردا ولی دارین فکرو طرز این االن.خطاهاتون رو

 اشتباه فهمین براتون،می اومد پیش کنید،مشکل شوهر خواستین

 .کردین

 دوخته چشم جاللی خانم به عصبی و متعجب های چشم با نگار

بود گرفته ام خنده عصبانیت از من و بود . 
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-  مثل و دخترین دوتا شما دونم می من.شما جونِ  از دور البته

پاکین گل برگ . 

 از دهیم،نگار ادامه بحث به دیگر دقیقه یک اگر دانستم می
 نگه را جاللی خانم سنِ  حرمت دیگر و شود می منفجر عصبانیت

دارد نمی . 

- میره ضعف بخوریم؟دلم چی یه نگار؟بریم . 

بریم:گفت و کشید عمیقی نفس نگار . 

شدیم دور پذیرش از . 

- دارنا فکرو طرز این ایران تو فقط . 

 و بودن خوب!این یعنی بودن سومی جهان:گفتم و زدم پوزخندی

دونن می مسخره چیز یه به آدمو بودن بد . 

- دختری؟ تو  

 یا بگویم را حقیقت دانم نمی.خورم می جا سوالش شنیدن از

کنم سکوت . 

-  نشونه از یکی دختر و زن کلمه بین فرق داره؟اصال اهمیتی چه

بودنه سومی جهان های . 

 می و کنم می فکر کمی.زند نمی حرفی و دهد می تکان را سرش

نگار:گویم . 

 جانم؟-
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-  این هنوز ایران تو ولی.ست مسخره فکر طرز این که درسته

 یه دنبال میرن تهش بدباشن ام هرچی پسرا.هست سنتی افکار

جاللی،پاکدامن خانم قول به و نخورده دست دختر . 

-  با بخواد،منو منو که چیکار؟کسی خوام می شوهریو همچین

خواد می هام عیب تمام . 

-  دختر که نیوفتاده جا هنوز ایران تو فقط.نیست عیب مسئله این

باشه داشته رابطه ازدواج قبل داره حق پسر مثل هم . 

- کنی؟ می نصیحتم داری االن  

- متنفرم نصیحت از نه،من وای . 

- کنی می داری ولی . 

زنم نمی حرفی و کنم می سکوت.شوم می دلخور . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [21.08.19 07:30] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryami)] 

دو و بیست و صد پارت  
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 نمی.شود شب زودتر خواهد می اندازم،دلم می ساعت به نگاهی

دارم امین،ذوق دیدن برای ولی چرا دانم . 

 نمی هم را خاطره و فرهاد و شهاب و شیال خوبم،کنار حالِ  البته

بگیرم نادیده توانستم . 

 اعتقاد.نکنم نگاه را ساعت دیگر کنم می سعی و روم می بخش به

 کند و شوند می معذب ها کنم،عقربه نگاه را ساعت وقتی داشتم

کنند می حرکت . 

 

... 

 

کرد نوازش را صورتم کولر نشستم،خنکی که ماشین توی . 

دادم تکیه صندلی به و زدم لبخندی ناخوادآگاه . 

- میان خودشون شهابم و فرهاد،خاطره و شیال دنبال بریم خب . 

 .بریم-

 را ماشین فضای موسیقی صدای و برد ضبط سمت به را دستش

کرد پر . 

بود شلوغ ها خیابان و کردن غروب حال در آفتاب . 
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- میدونم رویاست این   

میدونم دنیاست ته   

داغونه روحیم چون توهمه اینا  

میدونم اینم   

میدونی میدونم   

میشم داغون نباشی که   

میشن باروت بغضا این  

منجرن بعد   

میشن بارون مثال  

تیکش هر به قسم   

ریختست بهم کالبد این  

نبودنت خماری تو استخونام   

میشکست هم تو  

میدونی هم تو   

میشم داغون نباشی که  

میشن تشدید سردردام   

میشم غمگین   

میشم غمگین  

DONYAIEMAMNOE



میشم غمگین ... 

 

 

( میر علی-رویا ) 

 

 به و آمد فرهاد دقیقه چند از بعد.ایستاد اینا فرهاد ی خانه جلوی

کردیم حرکت شیال ی خانه سمت . 

 ته.بود آرش پیش حواسم و رفت می رژه مغزم روی آهنگ کلمات

رسیدم می لعنتی ی جمله این به خیالی هر ... 

( کجاست؟؟؟ االن یعنی ) 

 تاحدودی.کردیم حرکت فرحزاد سمت به شیال شدن سوار از بعد

 ثانیه به ثانیه از و نکنم فکر آرش به کردم سعی.شد بهتر حالم

ببرم لذت امشب . 

 در شوق های ستاره.کردم نگاه آینه در را خودم رسیدیم وقتی

 میتواند ببیند مرا هرکس کردم می حس و درخشید می چشمانم

است خوب حالم چقدر بفهمد . 

 آنها بین رودخانه و ها آالچیق دیدن شدیم،با که خانه سفره وارد
 افتادند،لبخندم می درختان شاخه از هرازگاهی که هایی توت و

گرفت فرا را وجودم تمام خوب حس و شد تر عمیق . 
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 به شروع معمول طبق شیال.نشستم امین کنار و شدیم آالچیق وارد

 هم من.کرد می تعریف را ماجرایی تاب و آب با و کرد زدن حرف

نو به دادم می گوش که همانطور کردم می نگاه م  . 

 پرسی احوال از بعد و آمدند هم خاطره و شهاب لحظه همان

 .نشستند

 می نگاهشان ذوق با هم من و بودند زدن حرف مشغول همه

 می بقیه و کردند می اذیت را شهاب،شیال و امین.کردم

 امین و آورد را قلیان و چای سرویس گارسون بعد کمی.خندیدند

شد قلیان کردن چاق مشغول هم . 

دنیام دختر ترین خوشبخت من:گفتم خودم با و بستم را چشمانم ... 

 را چشمانم.کرد پر را مشامم بهارنارنج بوی و کشیدم عمیقی نفس

کشیدم خودم سمت به را سینی و کردم باز . 

 برداشتم را چای فالسک.گرفتم دستم در را لیوان و نشستم دوزانو

شدم لیوان در جوش آب ریختن مشغول و . 

 چشمانم جلوی که دیدم می را لیوانی افتاد،تنها اتفاقی چه دانم نمی

بود شده تکه دو . 

برگرداندم را فالسک و آمدم خودم به شیال جیغ باصدای . 

 و  بود شده ریخته پاهایم ران روی جوش آبِ  مدت این تمام

فهمیدم دیر را سوزشش . 

DONYAIEMAMNOE



 می حس را رانم سوزش تنها و شنید نمی را صدایی هیچ گوشم

 .کردم

 تا کردم سعی سختی هر به.بودم کرده بغض و دید می تار چشمانم

شوم بلند جایم از . 

برگشتم سمتش به فرهاد دادِ  صدای با . 

 .دستت-

 کامل انگشتم چهار پوست.کنم نگاهش تا کردم بلند را چپم دست

بود شده خونی دستم تمام و شده بریده . 

برد بهداشتی سرویس طرف به مرا و گرفت را دستم خاطره . 

 سرد آبِ  زیر را دستم.دادم دستش به و آوردم در را ام حلقه

زد می بهم را انگشتم،حالم شده جدا پوست.گرفتم . 

 دلم ته از خواست می دلم و سوخت می پایم ران.آمد نمی بند خون

بکشم جیغ . 

 زانو تا را شلوارم بعد و پیچیدم انگشتانم دور را دستمال چندین
 هیچ بدون.بود شده سرخ کامل پایم دو هر ران.آوردم در

 تا تشرزدم خودم به آینه جلوی و پوشیدم کامل را کاری،شلوارم
 آالچیق سمت به و شدم خارج دستشویی از.بمانم قوی

بودند شده سست پاهایم و دید می سیاهی چشمانم.رفتم . 
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 روی از خاطره کمک با.کردم حس هارا ریزه سنگ سردی تنها

 ها سنگ روی.نداشتم برداشتن قدم توان شدم،اما بلند زمین

دادم تکیه سیمانی دیوار به و نشستم . 

 فاصله مرگ تا کردم حس.رفت می گیج سرم و داشتم تهوع حالت

ندارم ای . 

دیدم را مرگ ای لحظه برای و گذاشتم زانوهایم روی را سرم . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [21.08.19 07:30] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryami)] 

سه و بیست و صد پارت   

 

- آیما؟ خوبی  

 زدم جانی کم لبخند.کرد می نگاهم نگران خاطره.آوردم باال را سرم

عزیزم خوبم:گفتم و . 

 خوب حالم کنم وانمود و بزنم لبخند که شد باعث چشمانش غم

 .است
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- سوختم،دستمم که،یکم نیست چیزی!خوبم من ببین ... 

بود شده سرخ کامال.انداختم دستمال به نگاهی . 

- داری؟ زخم چسب خاطره  

آمد زخم چسب دو با شهاب لحظه همان . 

-  دوتا این.نداشت زخم چسب کس چرخیدم،هیچ تخت به تخت

 .غنیمته

داد دستم وبه گرفت را چسب خاطره . 

- تره عمیق زخمش که انگشتی دوتا رو بزن . 

بچسبانم زخم روی را چسب توانستم نمی و لرزید می دستم . 

بچسبانم ها بریدگی روی را چسب توانستم و رساند کمک خاطره . 

 می وجودم،تقال به اکسیژن رسیدن برای و بودم گرفته تنگی نفس

 .کردم

بنشینم و بروم سرجایم به تا شدم بلند جایم از . 

نبود.گشتم امین دنبال چشم با.پرسیدند را حالم نگرانی با همه  ... 

- کو؟ امین  

برگردیم صندوق سمت به همه شد باعث بلندی داد صدای . 

-  زخم چسب یه!هیچ که میارین مشتری واسه خورده ترک لیوان

شه؟ نمی پیدا شده خراب تواین  
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خوبم بگیر،من جلوشو برو:گفتم فرهاد به رو استرس با . 

شد نمی اینجوری وقت هیچ امین:گفت باتعجب فرهاد ! 

سوخت خودش کنم فکر ! 

کوبید پایش ران به مشتی شیال و خندید شهاب . 

 نمی و فشرد می را گلویم بغض.داشتم تهوع حالت و سرگیجه

بشوند خرابم حالِ  متوجه بقیه خواستم . 

برگشت خورده گره هم در های اخم و عصبانی صورتی با امین . 

خوبی؟:پرسید نگرانی با دید مرا تا  

کردین شلوغش بابا،الکی آره:گفتم و زدملبخند زور به . 

چنده؟ خاطره؟ساعت:گفت و گرفت گاز را لبش  

 اوه:گفت و کرد مکث کمی.کرد نگاه و برداشت را موبایلش خاطره

برم باید شبه،من ده ساعت اوه . 

کجا؟:پرسید تعجب با شیال  

 می خودمو شام واسه گفتم دعوتیم،من مهمونی:خاطره

شده دیر االنم.رسونم . 

مهمونی؟:شیال  

بوسید را شیال لپ و شد بلند جایش از خاطره . 

- میدم توضیح واست بعدا . 
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رسونمت می من:گفت سریع امین . 

 چه عه:گفت و کرد خداحافظی شهاب و فرهاد با خاطره

 .بهتر،باشه

رسونم می هم آیما،تورو پاشو:گفت من به رو امین . 

خوبم من:گفتم آشکار بغضی با . 

- خوب دختر پاشو . 

 از.کرده درک را حالم که کردم شکر خدارا و زدم غمگینی لبخند

افتادم راه به خاطره و امین سرِ  پشت و کردم خداحافظی بقیه . 

 طعم.گذاشتم دهانم در و برداشتمش.افتاد سرم روی توت ای دانه

 تمام ثانیه چند عرض در.انداخت پیش دقیقه چند یاد مرا شیرینش

نترکد لعنتی بغض این کاش.بود رفته بین از خوبم حال . 

بکشی؟ دراز که بشینی پشت خوای می:امین  

- ترم راحت جلو نه . 

 امین عطر بوی.شدم سوار و کرد باز برایم را راست سمت درِ 

 دستم و سوخت می شدت به پاهایم.بود کرده پر را ماشین فضای

دهم تکان توانستم نمی درد شدت از را . 

 لحظه هر و شد می باد بیشتر و بیشتر بزرگی بادکنک مثل بغضم

بترکد بود ممکن . 

خواهرت؟ یا خودتون خونه برم:امین  
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- خودمون خونه . 

- بمونی؟ خواستی می  

- شد بهتر اینجوری.کنه می درد سرم نه . 

برود؟ مهمانی به خواستنمی یعنی.کردم نگاه خاطره به تعجب با  

 امین.بودم کرده سکوت من و شدند صحبت گرم امین و خاطره

ایستاد خاطره ی خانه در جلوی . 

- کردم خراب امشبتونو ببخشید جونم خاطره . 

-  شی خوب زود حرفیه،امیدوارم چه این بگردم دورت من الهی

 .خوشگلم

شد پیاده و کرد خداحافظی امین با بعد.زد لبخند و فشرد را دستم . 

شد جاری بست،اشکم را در تا . 

کنیم ازدواج منوتو کن فکر:گفت مقدمه بدون امین . 

شدند می سرازیر ام گونه روی هم سر پشت هایم اشک . 

- میاد پیش مهریه بحث بعد.خاستگاریت میام مثال . 

زدم می هق آرام و بودم گرفته گاز را لبم . 

-  من بعد.شما مال ما نهادی،دختر ما سر منت دکتر میگه بابات

 می تعارف تو تعارف خالصه.نیازی آقای نفرمایین شرمنده گم می

 چی مهریه حاال.بگیره مهریه کنم می راضی باباتو زور به و شه

 باشه؟
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ریختم می اشک و بودم دوخته خیابان به را نگاهم . 

- چطوره؟ مگس بال کیلو یک  

خندم گریه،می میان.گیرد می خندم . 

-  چی هامونو بچه اسم.چیزا این همه از قبل مسئله ترینمهم

 بذاریم؟

 با.شوم می طاقت بی که اینقدر.شود می بیشتر پاهایم سوزش

کنم می جدا پوستم از را شلوارم ی راستم،پارچه دست انگشت . 

- عیال و امین دکتر مهدکودک.خوام می بچه تا ده من . 

آید نمی بند هایم اشک.لرزد می لبم.بندم می را هایم چشم . 

- ُمَصی ب ذارم می تاشونو ده هر اسم !!! 

ده مصیب الی دو یک،مصیب مصیب:گوید می و کند می فکر کمی . 

کنم می نگاه جلو به.کشد می تیر انگشتانم استخوان . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [21.08.19 07:30] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryami)] 

چهار و بیست و صد پارت  

 

 

کنم می باز لب زور به . 

- ریم؟ می کجا  

- فهمی می االن . 

 شده پخش وجودم تمام در درد.فشارم می هم روی را هایم پلک

 .است

 .امین-

 جانم؟-

- خونه ببر منو . 

- میری هم خونه . 

 دلم.گیرم می گاز شدت به را لبم و گیرد می شدت هایم اشک

 مثل دارم دوست.خواهد می نوازش دلم.خواهد می را مادرم آغوش

 مادرم آغوش در چیزی هیچ از ترس بودم،بدون کودک که زمانی

کند نوازشم او و کنم گریه . 
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 اینجاست،خواب هییییش،مامان:بپیچد گوشم در اش زمزمه صدای

عروسکم باش آروم..من ماهِ  دیدی بد ... 

پرسد می و کند می باز را در.ایستد می درمانگاه جلوی : 

بری؟ راه تونی می  

 را دستم که همانطور.بزنم حرف توانم نمی گریه و بغض شدت از

شوم می پیاده ماشین از ام گرفته دهنم جلوی محکم . 

 برایم را اقداماتی چه است قرار دانستم می که بودم بیماری تنها

دهند انجام . 

 دو ران بادیدن.کشیدم پایین را شلوارم و رفتم اورژانس به

گرفت شدت ام گریه.کشیدم خفیفی پایم،جیغ . 

 ران روی چاقو ی ضربه رد مثل ردش و بود سوخته کامال پوستم

 درست و ریز های تاول پوستم روی.کرد می خودنمایی پایم

آمد می خون و ترکیده تاولش هم قسمتی و بود درآمده . 

سوخته بد چقدر بمیرم الهی:گفت پاهایم بادیدن پرستار . 

 ام سوختگی روی را اکساید زینک و بیوتیک آنتی پماد مخلوط

 می تیر ام سینه.گرفتم گاز را سالمم دست سوزش شدت از و مالید

بودم شده نفس تنگی دچار و کشید . 

 تمیز مشغول حوصله با بعد و انداخت دستم به نگاهی پرستار

شد انگشتانم باندپیچی بعد و زخم کردن . 

داشتم تهوع حالت و رفت می سیاهی چشمانم . 

DONYAIEMAMNOE



-  یا.ریختی می سرد آب شلوار روی سوختی که موقع همون کاش

زد تاول بدتر اینجوری.نمیاوردی در شلوارتو حداقل . 

 قدرت.کرد نمی کار مغزم زمان اون اما دانستم می را ها این همه

نداشتم گیری تصمیم و تفکر . 

گرفتم را مامان ی شماره و برداشتم را موبایلم . 

 جانم؟-

- مامان سالم . 

 سالم،کجایی؟-

- باشه؟ نشو هول گم می چی یه مامان  

- شده؟ چی  

-  اگه خب،ببین ولی نیست برام،چیزی افتاده کوچولو اتفاق یه

درمانگاهِ  بیا میشه .... 

- کردی؟ شده؟تصادف چی آیما  

-  با آی می داری باشی،فقط خوام می فقط نشده چیزی نه نه

بیار هم دامن یه خودت . 

- اومده؟ سرت بالیی چه کردی،بگو جونم نصف آیما  

- فهمی می بیا مامان . 

- میام االن . 
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افتادم تخت روی حال بی.شد قطع تماس . 

 اتفاق یه:کردم تایپ و رفتم ترمه چت صفحه به.بود گرفته دلم

برام افتاده بد خیلی .... 

ُرم یه پایینه،میشه فشارم:گفتم پرستار به رو بهم؟ کنی وصل س   

- حتما عزیزم آره . 

گرفتم را امین ی شماره . 

 بهتری؟-

 کجایی؟-

- نشستم راهرو تو . 

-  برو اینجا نمون کردم،االن خراب شبتو کافی ی اندازه به

پیشم میاد داره مامانم.خونه . 

- مونم می بیاد مامانت وقتی تا . 

- چیز همه واسه ببخشید . 

-  مثال.مسئولیتم بی اینقدر که کنم عذرخواهی باید چرا؟من ببخشید

زدم کنم،گند مراقبت ازت بودم داده هم قول ترمه به . 

- میاد پیش اتفاقه!نبودکه تو تقصیر دیوونه . 

- برات بریزم گفتی می خودم بریزی؟به چای گفت تو به کی اصال . 

- خوبم االن بیخیال،من امین . 
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- داغونم من ولی . 

 چرا؟-

- کشی می درد داری دونم می چون . 

- امین خوبم . 

- بیاد مامانت تا بخواب زنیم،فعال می حرف باهم بعدا . 

کرد قطع بزنم حرفی خواستم تا . 

 خیره پنجره به.کردم می حس دهانم در را چشمانم اشک شوری

 سکوت.داد می تکان را درختان شاخه و وزید می شدیدی باد.شدم

شنیدم می وضوح به را باد هوی هو  صدای و بود . 

کردم زمزمه خودم با را شعری و بستم را چشمانم : 

بهم ریخت هوا و بود شب که اینجاست قصه  

بهم ریخت خدا که کشیدم درد چنان من ... 

( بهبهانی سیمین ) 

 پاهایم دیدن با.شد وارد مامان و شد باز بعد،در دقیقه چند

خوردی؟ شده؟چاقو چی وای:گفت  

- مامان سوختم . 

- چی؟کی؟چیجوری؟ با  

کرد می نگاهم نگرانی با مامان و کردم تعریف برایش را ماجرا . 
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- کجاست؟ حواست دختر  

 حواسم؟

خورده؟؟ ترک لیوان یا بود مقصر من حواس  

بستم را چشمانم درد شدت از... پیچید ام سینه قفسه در بدی درد . 

 

 

@MaryamHarndeh 

 

Mr.alef, [21.08.19 23:07] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryami)] 

پنج و بیست و صد پارت   

 

.... 

 

 برخورد چشمانم به مستقیم آفتاب نور.کـشیدم را اتاقم پـرده

نشستم تخت روی و بستم را چشمانم.کرد . 

کردم گذشت،فکر که روزی سه به ... 
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بودم شده نشین خانه و داشتم مرخصی . 

 یک ماموریتی به افتاد،بابا برایم اتفاق آن که روزی صبح دقیقا

بود رفته ایران از ای،خارج هفته . 

 شده شمال،باعث سمت به ها تهرانی هجوم و روزه چند تعطیالت
 خرید برای باران.برگردد نتواند ترمه و شود بسته جاده بود

بودم تنها وقتی هر از بیشتر.بود رفته بانه به جهیزیه . 

 می رشد آرام روید،آرام می دلت ته.است گیاه یک مثل تنهایی

 می را چشمانت هایش رساند،برگ می گلویت به را اش کند،ساقه

 .بندد

ها آدم تمام به رو بندد می را چشمانت ... 

 می خفگی احساس.فشارند می شدت به را گلویت هایش ساقه

آید می بند نفست.کنی . 

نیست ساخته دستت از کاری هیچ اما . 

کردن گریه برای ای بهانه دنبال.بودم شده رنج زود ... 

زدن غر برای ای بهانه ... 

هایش آدم و دنیا تمام به فرستادن لعنت برای ای بهانه ... 

بود امین بیگاه و گاه های ام،پیام دلخوشی تمامِ  . 

 دلم.خنداند می مرا هایش حرف با پرسید،گاهی می را حالم گاهی

شوم خارج خانه از توانستم نمی اما بود شده تنگ برایش . 
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 یک در باید بد اتفاقات این تمامِ  چرا.سوخت می خودم برای دلم

افتاد؟ می زمان  

تنهام که وقتی...نیست آرش که وقتی دقیقا ... 

ندارم را کس هیچ که وقتی ... 

بیاید دیدنم بدهد،به بزند،پیام زنگ بودم امیدوار هنوز ... 

نیست بیش رویایی دانستم می ولی .. 

گشت نمی بر دیگر آرش ... 

 پخش سرم در بودم شنیده امین ماشین در کهآهنگی ناخودآگاه

 ...شد

( دونم می رویاست این ...) 

کردم دانلود و پیدا را آهنگ گوگل طریق از سریع . 

شد می فشرده قلبم کلمه هر با . 

( دونم می دنیاست ته ...) 

لغزید می ام گونه روی اشک..کشیدم دراز تخت روی ... 

( جام از پاشم که ندارم ندارم،توانی جونی دیگه ....) 

کرد می درد قلبم .. 

 و تعجب..خواندم را پیام متن..آمدم خودم به موبایل دینگ صدای با

گرفت فرا را وجودم ترس ... 
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**** 

 

( شخص ســوم ) 

 

 این بود،و کشدار و آرام هایش نفس.انداخت شایان به نگاهی

داد می عمیقش خواب از نشان . 

 پاورچین پاورچین و برداشت را سرش،موبایلش باالی از آهسته

رفت حیاط سمت به . 

 روشن را حیاط از قسمتی مهتاب نور.کرد باز آرامی به را در

بست احتیاط با را در و پوشید را اش دمپایی.بود کرده . 

کرد باز را گوشی قفل و نشست چوبی تخت روی . 

برداشت را کامران ی شماره و شد مخاطبین وارد . 

 کامران به خوبی بود،حس شده آشنا شایان با که زمانی از
 غیب دلیل کرد می فکر چرا،ولی دانست نمی هم خودش.نداشت

است مربوط کامران به آرش شدن . 

 را کامران اینستاگرام صفحه شده هرطور خواست می که بود این

دربیاورد سر کارهایش از و کند هک . 

شد تلگرام وارد.داد می قلقلکش فضولی حس . 
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شد گرد تعجب از چشمانش پیام اولین دیدن با . 

خریه؟ کدوم دیگه سپیده:گفت باخودش  

 درشت تعجب شدت از چشمانش هرلحظه.شد ها پیام صفحه وارد

شد می تر . 

-  منو رابطه رو کنی می داری،غلط من جز دوستی خودت وقتی

برات دارم!میشی حساس امین . 

 باالی را موبایل.برگشت ویال به و کرد پاک را تاریخچه باحرص

رفت دوم طبقه به و گذاشت شایان سرِ  . 

 او هم.آورد در جیبش توی از را کاغذی و کرد روشن را تاپش لپ

 هایش دوره.داشتند عالقه کامپیوتری کارهای به بچگی از آیما هم

داشتند آشنایی کردن هک با بیش و کم و بودند گذرانده را . 

 می سپیده پیش فکرش تمام.شد مشغول ارقام و اعداد و ها کد با

کرد می پیدا را آرش باید.بود تر مهم برایش آیما حالِ  ولی گشت . 

شد کامران پیج وارد زدن کله و سر دوساعت از بعد . 

ایول:گفت و کوبید میز روی مشتی خوشحالی از ! 

 و بود،تعجب کرده چت آنها با که افرادی و ها پیام خواندن با
 یک در را حقیقت چندین فهمیدن تحمل.گرفت فرا را وجودش ترس

 دور کلمات.رفت می گیج سرش و بود شده بد حالش.نداشت زمان

چرخیدند می سرش ... 
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لرزید می دستش.رفت تختش طرف به و کرد خاموش را تاپ لپ . 

 فکر.بدی انجام ای احمقانه کار ترمه،نباید کن فکر:گفت باخودش

کن فکر فقط کن . 

بست را چشمانش . 

 

..... 

 

خورد می تکان و بود نشسته نَنویی صندلی روی ... 

روبرویش منظره به بود دوخته چشم حوصله بی ... 

داشت ادامه سقف تا زمین از که ای پنجره .. 

درخشیدمی بود چشمش جلوی میالد برج ... 

- دارد؟؟؟ دیدار ارزش مگر یار بی شهر  

آرشی نه و بود احسانی نه دیگر.کرد بغض ... 

بود نیامده بدش تهران از اینقدر حال تابه ... 

 برادرش دانست می.رفت آرش اتاق سمت به و شد بلند جایش از

 پیدا سیگار نخ یک خواست می دلش عجیب کشد،ولی نمی سیگار

 .کند

DONYAIEMAMNOE



 زمین روی ناامید.نیافت گشت،چیزی هارا کشو درون هرچه

داد تکیه دیوار به و نشست . 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [25.08.19 23:37] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🐣🍓)] 

شش و بیست و صد پارت   

 

 

 سیگار گفت می درونش حسی ولی.بود نکشیده سیگار حال تابه

کند آراَمش تواند می . 

 میز روی از را تلفن و کرد متمایل راست به کمی را خودش

 .برداشت

 به چندخوراکی و گرفت را خیابون سرِ  سوپرمارکت ی شماره

داد سفارش سیگار عالوه . 
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داد تکیه سرد دیوارِ  به را سرش حال بی . 

 جلوی آیما تصویر.کرد می سنگینی اش سینه روی بزرگی غم

گرفت جان چشمش . 

کند درک اورا حال توانست می خوبی به . 

 ارسال آیما برای پیامی و آورد در شلوارش جیب از را موبایلش

 .کرد

( بزن زنگ بهم تونستی وقت هر ) 

 آیماست،جواب که این خیال خورد،به زنگ موبایلش لحظه همان

 .داد

- آرشیدا؟ الو  

- تویی؟ نفس  

- بدی؟ خبر نباید ایران اومدی زده منم،جز آره  

- فهمیدی؟ کجا از تو  

- نگیر کم دست داداشتو دیگه،زن خب .. 

- فهمیدی؟ کجا از جدی نه  

- بده مژده آرشیدا.اومد اس واسم شد روشن خطت . 

- برگشته؟ شده؟آرش چی  

- افتاده دیگه اتفاق یه نه . 
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 چی؟-

- دیوونه میشی عمه داری . 

- میگی دروغ ! 

- گرفتم آزمایشمو جواب االن همین بخدا نه . 

- نمیشه باورم . 

-  بهش همین کنم،واسه سوپرایز آرشامو خوام می.بشه باورت

خونمون،باشه؟ بیا ایرانی،فردا تو نگفتم  

- میام صبح باشه . 

- نداری؟ کاری فعال من،خب برم قربونت  

- باش خودت مراقب نه . 

- خداحافظ.چشــم  

 وارد شوک بهش.ناراحت نه و بود خوشحال نه.شد قطع تماس

 چه.شد بلند جایش از سختی به.نداشت را خبر این انتظار.بود شده

 نمی فکر وقت کرد؟هیچ نمی شادش چیز هیچ که بود شده مرگش
 نبودشان در که اینقدر.باشد آرش و احسان وابسته حد این تا کرد

شود معنی بی براش دنیا . 

نبود خوب اصال حالش.کرد می درد سرش . 

 

**** 
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 (آیـما)

 

 یاد.رفتند می رژه چشمم داشتم،جلوی شکیال با که خاطراتی تمامِ 

 و...ببینمش دوباره تا دادم می را ام دارایی تمام که افتادم روزهایی

 خوشحال ک این جای بود،به داده پیام چهارسال از بعد که امروز

بود کرده پر را وجودم تمام ناراحتی و باشم،ترس . 

 از روزی که کند؟کسی تغییر اینقدر که بود شده باعث چیزی چه
کند؟ تهدیدم باید بود،چرا تر نزدیک من به من  

خواندم بار چند و چندین هارا پیام . 

 کردم حقش در بدی چه دانستم نمی.زد می انتقام و تالفی از حرف

زند می حرف اینطور که ... 

بگیرم تماس او با و کنم حفظ را خودم آرامش کردم سعی . 

داد نمی را کار این اجازه درونم در نیرویی اما . 

 می تیر قلبم.بود گرفته فرا را وجودم تمام بد حال و استرس

کشیدم می نفس سختی به.کشید . 

 آلود خواب صدای بوق،با چند از بعد.گرفتم را ترمه ی شماره

هوم؟:گفت  

- بودی؟ خواب  
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 .آره-

- افتاده مهم اتفاق یه شو بیدار . 

- کشی؟ می نفس اینجوری شده؟چرا چی  

- داده پیام بم شکیال . 

- روشن چشمت . 

-  پشیمون اومدنت دنیا به از کنم می کاری کرده،گفت تهدیدم کلی

 زندگی نتونی دیگه کنم می گرفتی،کاری ازم آیندمو و زندگی.شی

میبینمت آرش کنار در زودی به.کنی . 

 من از چیزهایی شناسه؟شکیال می کجا از آرشو این ترمه:نالیدم

میشه بد خیلی برسه آرش گوش به که دونه می . 

- داشتیم کم عوضیو این برگشتنه  فقط وسط این ! 

- کنم؟ چیکار ترمه  

-  کاریش شده،یه خراب اون به برسه پام نده،بذار جوابشو فعال

کنم می . 

- ازت کنم می خواهش بیا زودتر ترمه . 

- ببین رو جاده منه؟وضعیت دست . 

- کنه می درد قلبم . 

- چطوره؟ پات.نمیشی بیخیال ندی کشتن به خودتو تا  
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- داره تاول هنوز . 

- میزنی؟ پماداتو  

 .آره-

- نشد؟ خبری آرش از  

- گم؟ نمی تو به بشه خبری آرش از خودت نظر به ترمه  

- بکپم من نخور،بذار حرص میگی،حاالم . 

 .بکپ-

کنم حفظ را خودم آرامش کردم سعی و قطع را تماس . 

 و گذاشتم قلبم روی را دستم.شد می کنده جا از داشت قلبم اما

 را وجودم تمام تهوع کشیدم،حالت می نفس سختی به.دادم فشار

بود گرفته فرا . 

بستم را چشمانم و کشیدم دراز تخت روی . 

( ست ریخته بهم کالبد اش،این تیکه هر به قسم ...) 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [25.08.19 23:37] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🐣🍓)] 

هفت و بیست و صد پارت   

 

 

 سخت برایم را کشیدن نفس و پیچید ام سینه قفسه در شدیدی درد
 سنگی انگار اما بکشم نفس کردم سعی و پریدم خواب از.کرد

نداشتم کشیدن نفس اجازه و بودند گذاشته ام سینه روی بزرگ . 

کردم بیدارش و رساندم مامان اتاق به را خودم سختی به . 

 برایش توانستم نمی و بود گرفته ام گریه درد قلب شدت از
 با و کردم اشاره ام سینه به افتاده،تنها اتفاقی چه بدهم توضیح

بکشم نفس توانم نمی گفتم اشاره زبان . 

 

.... 

 

-  مراقب برات،چرا بمیرم من نده،الهی رفت،ادامه ضعف دلم آخ

کجایی؟ آخه؟االن نیستی خودت  

- شدم بستری دیشب...قلب بیمارستان . 
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-  حواست بگیری؟چرا قلب مشکل باید چرا سال و سن این تو آخه

چیه؟ نیست؟مشکل خودت به  

-  استرس و شده وارد عصبی فشار بهم روزه چند این گفت دکتر

شم اینطوری شد باعث نگرانی و . 

- چطوره؟ پات و دست  

-  خوب زخمش انگشتم دوتا و رفته بین از پام های خوبه،تاول

 .شده

-  جوابشو بیاد آرش دیگه،االن کردی ناقص خودتو...شکر خدارو

بدیم؟ چی  

بیاد کاش:گفتم و کشیدم آهی . 

-  سرت دیگه بالی باش خودت فکر به فقط نباش،فعال نگران میاد

 .نیاد

- جون آرشیدا چشم . 

-  خوب اصال دیدم که بپرسم حالتو زدم بال،زنگ بی چشمت

 الزم نکرده،چیزی خدای اومد پیش داشتی،مشکلی نیستی،کاری

بگو بهم حتما داشتی . 

- شدم بهتر زدم حرف عزیزم،باهات زنگت واسه مرسی . 

-  زنم،فعال می زنگ بهت باش،باز خودت مراقب عزیزمی،حسابی

نداری؟ کاری  
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- ممنون بازم عزیزم نه . 

- خداحافظ قربونت . 

 .خداحافظ-

 پارچه.زدم کنار رانم روی از را دامن و بردم پتو زیر به را دستم

کرد می اذیت را پوستم اش . 

کنم گریه وقفه بی داشتم نیاز و بود گرفته دلم . 

 پوست.بود شده کبود ام سینه و پا مچ مثل.کردم نگاه دستم مچ به

 پوستم گرفتن قلب نوار دوبار با که حساس داشتم،آنقدر حساسی

بود مانده  رویش دستگاه های دایره جای و کبود . 

(  ثانیه ها،این دقیقه ها،این ساعت روزا،این این دونم می خدایا

 می...امیدوارم خوب روزای به من...گذره می ها لحظه این ها،تمام

 ترمیم میشه،پوستم تموم دردم.شه می درست چی همه دونم

خندم می دل ته از گرده،دوباره برمی میشه،آرش . 

 بارها من..بیارم کم نده نکنی،اجازه رها دستمو خوام می ازت فقط

کن کمکم هم دفعه این.شدم بلند و خوردم زمین بارها و  ...  

 اراده با و شم بلند جام از قبل از تر صبور و تر قوی تا کن کمک

بدم ادامه قبل از تر عاشق و تر ... 

 کسیو تو فرسا،جز طاقت و سخت روزهای خوبم،تواین خدای

 ...ندارم
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« هِ  َعلَى ُهوَِ َمنِ  یا بَاد  یمِ  ع  َرح  » 

ُشکرت ، روزهایم فرساترین جان وسط درست ...) 

 

**** 

( شـخص سـوم ) 

 

برگشت آشپزخانه به و گذاشت میز روی را دسر نـفس . 

داده؟ پیام بهتون آرش مطمئنین:گفت پدرش به رو آرشام  

 نمی پسرمو شماره من:گفت و داد قرار خودش جلوی ظرفی پدر

 شناسم؟

- گفت؟ چی دقیقا خب  

شد خیره پدرش های لب منتظر،به آرشیدا . 

-  تونه راهه،نمی روبه چی همه و خوبه نیست،حالش ایران گفت

گرده می بر زودی به ولی بگیره تماس . 

کرد؟ خاموش خطشو دوباره بعد:آرشیدا  

- بود خاموش ولی زدم زنگ آره،بهش . 

 باور که معنا بدین نگاهی.انداختند نگاهی بهم آرشام و آرشیدا

زد نخواهیم حرفی دیگر پدر احترام به نیست،اما کردنی . 
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 خبر شام،نفس از بعد.نزدند حرفی پدر و آرشام غذا پایان تا

 از بعد.برگشت مادر و آرشام های لب به لبخند.داد را اش بارداری

شنیدند که بود خبری بهترین این ها مدت . 

 حال گفت می حسی.کرد فکر آیما و آرش به مهمانی،آرشیدا آخرِ  تا

 آیما درد از کمتر که کشد می دردی و نیست خوب برادرش
 می اش عصبی همین و آمد نمی بر دستش از کاری هیچ.نیست

 .کرد

 

... 

 

 شماره به نگاهی.شد بیدار خواب از موبایلش زنگ صدای با

 .انداخت

 بله؟-

- آرشیدایی؟ سالم،شما  

 .بفرمایید-

- آرش دوست ام یاسی من . 

- شناسم نمی . 

- دارین؟ خبر آرش از  

- بدم؟ جوابتو باید چرا  
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- شدم خاموشه،نگرانش دوستمه،گوشیش خب . 

-  کافیه،دیگه کجاست بدونه دوسته،همونم نفر یک با فقط آرش

نبینم شمارتو . 

 قیافه.کرد دختر نثار فحشی دلش در و کرد قطع را تماس حرص با

 بخواد،من آرشم حتی:گفت دلش در و آمد چشمش جلوی آیما ی

عاشقشه واقعا دختر باشه،اون آیما جز کسی با ذارم نمی . 

 را بالشش.گذاشت تختش کنار میز روی و کرد سایلنت را موبایلش

بخوابد دوباره کرد سعی و برگرداند .... 

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [28.08.19 04:50] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🐣🍓)] 

هشت و بیست و صد پارت   
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... 

 

بود صبحانه خوردن مشغول آرامش با شد،ترمه آشپزخانه وارد . 

- بخیر صبح سالم . 

دوعه ساعت:گفت و انداخت ساعت به نگاهی ترمه ! 

خوری می صبحونه داری تو ولی:شایان . 

- شدم بیدار دیر خب . 

- خوابیدی؟ باال چرا دیشب  

بگیرم عوضیتو دوست و تو مچ که:کرد زمزمه ترمه . 

 چی؟-

- برد خوابم چرخیدم،همونجا می اینترنت تو داشتم . 

- خوابیدی؟ آها،خوب  

- نبود خوب جاش.گرفت درد نه،گردنم . 

رفت یخچال سراغ به و داد تکان سری شایان . 

- خانم نمیشه من بغل جا هیچ دیگه آره ! 

 لعنتی خب آره:گفت دلش در و کرد نازک چشمی پشت ترمه

 .عوضی

DONYAIEMAMNOE



 به و ببندد را یخچال درِ  شایان شد باعث ترمه موبایلِ  زنگ صدای

کند نگاه ترمه . 

-  بله....براتون نوشتم کامل آدرسو.....بفرمایید سالم.....بله؟

خوش روز مرسی...همونجاست .... 

 بگوید نداشت قصد ترمه اما.بزند حرفی ترمه تا ماند منتظر شایان

بوده خط پشت کسی چه . 

- بود؟ کی  

نداشت کل کل حوصله . 

- فرستادم بودم،براش داده سفارش کنجد روغن آیما برای . 

- چرا؟ کنجد روغن  

- پاش پوست سوختگی برای . 

- براش بردی می خودت تهرانیم فردا آهان،خب . 

-  اومد پیش مشکل یه برسه دستش به پیش روز سه بود قرار

فرستادن االن . 

 حرف ناز با همه این نبود الزم حاال:گفت دادو تکان سری شایان

 .بزنی

گذاشت دهانش در را اش لقمه و نکرد توجهی ترمه . 
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**** 

 

 (آیـما)

 

 نمی همچنان و بودند کرده عوض ها زخم با را جایشان ها تاول 

بپوشم شلوار توانستم . 

 چند کردم می حس بود،اما گذشته شب آن از که ای هفته یک تنها

کشم می درد و هستم تنها که است سال . 

 هیچ کردم می حس و دادم می گوش آهنگ یک فقط مدت این تمام

کند خوب را حالم تواند نمی آن جز آهنگی ... 

 امین با که بود خاطراتی و شیرین لحظات یادآور که آهنگی

 ...داشتم

 می زمزمه آهنگ با و مرتب را آرایشم میزِ  میلی بی با

تو بی شهر تاریکه،این:کردم ... 

 آیفون سمت به و شدم خارج اتاقم از.آمد آیفون زنگ صدای

 باز را باشد،در مامان که آن خیال نبود،به معلوم تصویری.رفتم

 .کردم

 برخورد پوستم به تا بودم داشته نگه را دامنم جلوی دست با

 .نکند
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 جیغی.شدم روبرو ترمه با شود،ناگهان وارد مامان که بودم منتظر

گرفتم آغوشش در محکم و کشیدم خوشحالی سر از . 

شدم مواجه وحشتناکش اخم با ببوسم را صورتش خواستم تا . 

-  تو بسوزونم؟بزنم سالمتم جاهای گراز،بزنم روانی عوضی

کنن کفنت ایشاال سرت؟آشغال . 

کردم نگاهش تعجب با . 

- ترمه؟ شده چی  

-  غریب شهر تو من شخصیت؟نگفتی بی بود دادن خبر طرز چه

کنم؟ سکته  

- شده؟ خبر؟چی کدوم  

-  تا کردی خاموش گوشیتو و دادی پیام یک!سوختی که شب اون

 فهمی می.گفتی رو ماجرا اومدی انگار نه انگار بعدم!!!دوساعت

گذشت؟ من به چی  

- نبودم خودم حال تو اصال بخدا ببخشید آخ . 

- ببند دهنتو . 

- اومدی؟ کی  

- میده؟ بد خبر اینجوری آدم آخه!نداری شعور گاو قد عه عه  

- بیخیال حاال ترمه ! 

- آیما نزدمت تا شو بیخیال؟خفه . 
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- بود شده تنگ برات جونم،دلم ترمه ببخشید . 

 دیدن ببینم،تو اونو کو؟اومدم جونم خاله:گفت و رفت ای غره چشم

 .نداری

- ترمه بدی خیلی . 

- هست که همینه . 

کرد می بهتر خیلی را وضعیت،حالم آن در ترمه بودن . 

 یک جلد در فرستد می تو برای را ای فرشته خدا ها وقت گاهی

دوست نام معمولی،به آدم ... 

 می گریه هایت غم با...خندد می هایت خنده با..دارد را هوایت

 باخت در...رقصد می و است خوشحال هایت پیروزی در...کند

کند می تشویقت دوباره تالش برای و گیرد می را دستت هایت ... 

داشتم را ترمه که بودم خوشبخت چه من ... 

 

.... 

 

شدم خیره خودم به آینه جلوی و کردم فوت را نفسم ... 

 شده تر قوی خیلی قبل از باطنم اما بود نکرده تغییری هیچ ظاهرم

 ...بود
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 کرده همیشه از زیباتر مرا قدرت این میکردم حس که قوی آنقدر

 .است

 تاپ لپ سمت بستم،به می کمرم دور را رقصم کمر که همانطور

خواستم می که را آهنگی و رفتم  play کردم. 

 موسیقی های نت با تنم و روح تمام.کردم رقصیدن به شروع آرام

بود شده هماهنگ . 

 می و بازگشته تنم خون به شادی کردم می حس ها مدت از بعد

بخندم توانم . 

شدم بهتر رقصیدن بود،با خوب من حال ...  

 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [29.08.19 08:33] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🐣🍓)] 

نه و بیست و صد پارت   
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 کردم،موبایلم می پاک را ام پیشانی عرق دستمال با که همانطور

بود داده پیام باران.برداشتم را . 

- بزن زنگ بهم . 

نشستم تختم روی و گرفتم را اش شماره . 

 الو؟-

- معرفت بی خانم عروس سالم . 

- اعظم ی رفته ُچخ به سالم . 

 .کوفت-

خوبی؟:گفت و خندید بلند  

- خوبی؟ تو خوبم  

- عالیم شما های پرسی احوال از . 

- بپرسی حالمو باید مصدومم،تو من بیشعور . 

 بهتری؟-

بپوشم شلوار تونم می:گفتم ذوق با . 

- خداروشکر وای ! 

خندیم می هردو . 

- کیه؟ تا خصیت مر  
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- ماه آخرِ  تا . 

- بیکاری روز ده پس خب . 

 .آره-

- بیرون؟ بریم امروز  

- تهرانی؟ مگه  

- رسیدم صبح . 

- دادی خبر که مرسی ! 

- کجاست؟ کنم،ترمه می خواهش  

 .شیفته-

- میشی؟ آماده چند ساعت.میریم دوتایی پس خب  

انداختم ساعت به نگاهی . 

- شم آماده و بگیرم دوش یه من.بیا دیگه ساعت یک . 

- عزیزم باشه . 

- فعال قربونت . 

 شارژر سیم به را موبایلم.شدم بلند جایم از و کردم قطع را تماس

برداشتم اتاق در پشت آویزِ  از را ام حوله و کردم وصل . 

کردم زمزمه راآهنگی خودم با و رفتم حموم طرف به . 

خوردن غصه برای محلی به بود شده تبدیل حمام . 
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شدم می عصبی و دیدم می را رانم پوست . 

ماند می ابد تا سوختگی جای اگر !!!  

بپوشم کوتاه های پیراهن توانستم نمی قبل مثل دیگر اگر !!!  

 به و بود ها مفصل روی دقیقا انگشتانم بریدگی آن،محل بر عالوه

دادم می تکان را انگشتم سختی . 

بود شده آور عذاب و سخت کاری بلندم موهای شستن . 

 آمدم بیرون حمام از.گذشت سخت و طوالنی برایم کوتاه دوش یک

شدم سشوار با موهایم کردن خشک مشغول و . 

دادم جواب و زدم لبخند امین نام دیدن با.خورد زنگ موبایلم . 

 جانم؟-

- بهتره؟ چطوری؟پات سالم  

- چطوری؟ بهتره،تو خوبم،آره  

 عالیم،کجایی؟-

- بیرون برم باران با میشم آماده خونه،دارم . 

- رین؟ می کجا  

 .کافه-

- کافه؟ کدوم  

- مهتاب کافه . 
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 کجاس؟-

- تهرانه شمال . 

- واسم بفرست لوکیشن . 

- شده؟ چی  

- کجاست ببینم بفرست . 

 .باشه-

- بگذره باش،خوش خودت مراقب . 

- چشم مرسی . 

- نداری؟ کاری  

- باش خودت مراقب توام نه . 

 .فدات،خداحافظ-

 و کردم آرایش کمی.پوشیدم را لباسم و گذاشتم میز روی را موبایل

کردم نگاه آینه در خودم به . 

 شده تنگ هم شلوار پوشیدن برای دلم نکند،اما باور کسی شاید

 .بود

 باران،موبایل زنگ تک با.کردم نگاه ام مشکی شلوار به لبخند با

رفتم در سمت به و گذاشتم کیفم در را خانه کلید و . 
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 که بود باری آخرین شب آن.افتاد رنگم مشکی کالج به نگاهم

بودمش پوشیده  ... 

بود بدم حال و شب آن آور یاد برایم دیدم می که را چیزی هر . 

کنم فکر خوب چیزهای به و بریزم دور را منفی افکار کردم سعی . 

 شلوارم دیدن با دوباره.شدم آسانسور وارد و بستم را خانه در

 و ُخل حسابی نشینی خانه روز چند این.زدم لبخند و کردم ذوق

بود کرده چلم . 

رفتم باران ماشین طرف به و شدم خارج خانه از . 

- عشقم سالم . 

-  بر خاک ،سالم زده فلک بدبخت،سالم رفته،سالم فنا به سالم

داغون سوخته،سالم سر،سالم ! 

بیشعور بگیر نفس بسه:گفتم و کوبیدم بازویش به مشتی ! 

- که شلوارپوشیدی به به . 

بوسیدیم را همدیگر.دادم تکان را سرم ذوق با . 

- بود شده تنگ برات دلم . 

- خریدی؟ کامل رو جهیزیه!منم  

- خریدم چیو همه تقریبا نه،ولی که کامل . 

- خوبن؟ اینا خوبه؟مامانت خوبه؟بهار امیر  
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- برگشت؟ خداروشکر،بابات خوبن همه  

- اومد پریشب آره . 

- برات؟ گرفت چی سوغاتی  

- گرفته شلوار تا هشت ولی نشه باورت شاید باران وای . 

دختر ببرن شانستو شور مرده:گفت و خندید بلند . 

-  سرم بالیی چه بگم بهش رسید که همین خواستم نمی من حاال

ببینم پات تو بپوش پاشو کرد می اصرار اومده،هی . 

افتاد راه به و کرد روشن را ماشین خندید می که همانطور باران . 

-  االن شده سوز عرق پام جان بابا بگم شدم مجبور دیگه هیچی

 .نمیشه

- داری برات،گناه بمیرم الهی . 

اوهوم:گفتم و کردم نگاهش غم با . 

- مهتاب؟ بریم  

- اونجا ای نسکافه های شیک واسه زده لک دیگه،دلم آره . 

آهنگ و داد تکان را سرش  play کرد. 

 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [30.08.19 03:31] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🐣🍓)] 

سی و صد پارت   

 

 

نشستیم همیشگی جای در و رسیدیم کافه به . 

 از ذوق با باران و دادیم نوتال شیک و نسکافه شیک سفارش

کرد می تعریف سفرش . 

-  واسه.قشنگن کردستان شهرای همه اصال سقز،مریوان،بانه

بریم باهم باید حتما.گذشت خوش خیلی خیلی ولی رفتیم خرید . 

 دهانم در را دادم،نی می گوش باران های حرف به که همانطور

کردم مزه مزه را شیکم و گذاشتم . 

 باال را سرم.دیدم را آشنایی فرد کردم حس که بود باران به نگاهم

شدم توچشم چشم امین با و آوردم . 

رسید شهاب و امین به و گرفت را نگاهم رد باران . 

- دکتر سالم عه . 
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- خانم عروس سالم . 

 لبخند با امین.کردم می نگاهشان تعجب با و بودم خورده جا

دیگه خوشگله درشته کردی؟همینجوری گرد چشماتو چرا:گفت . 

- کنی؟ می چیکار اینجا  

- بزنیم سر ها بچه به بریم گفتم اومدم منم داشت کار شهاب هیچی . 

- خواستی می لوکیشن این واسه پس . 

- پوشیدی شلوار که بینم می ! 

اوهوم:گفتم ذوق با . 

 آرامش بهم شدت به بودنش...بگویم دروغ توانستم نمی خودم به

هایش کردن توجه همین.داد می ... 

 بیرون به است قرار نشینی خانه روز چند از بعد بود فهمیده تا

ببیند مرا تا بود رسانده را بیایم،خودش . 

داشتم؟ دوستش  

 دوست یه فقط نداری،اون دوستش آیما نه:دادم را خودم جواب

باران مثل خوبه ... 

 نیم آن ها مدت از بعد اغراق بدون...رفتند بعد و بودند ساعت نیم

بودند عمرم های ثانیه بهترین لعنتی ساعت . 

 

**** 
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( کل دانای ) 

 

 به توانست نمی اما داشت خبر آرش جای آرشیدا،از مثل هم ترمه

آیما مخصوصا.بزند حرفی کسی .. 

 چه است قرار و گردد می بر زمانی چه آرش دانست نمی چون

دهد آیما تحویل و کند سرهم دروغی . 

 از ترس و کرد می سپری را عمرش لحظات ترین سخت آرشام

بود کرده مریضش و عصبی شدت به آینده اتفاقات . 

 از کس هیچ و کرد ترک همیشه برای را ایران پیش هفته کامران

نداشت خبر مقصدش ... 

 احساس و بودند شده صمیمی باهم حد از بیش آیما و امین

بود شده گرفته شکل بینشان کمرنگی . 

کند فکر آرش به کمتر آیما شد باعث که احساسی ... 

 بود ممکن آن هر که بود شده معلقی پل مثل ترمه و شایان رابطه

کنند سقوط آنها از یکی .... 

 تا که ای ترمه و آورد نمی در ترمه کارهای از سر که شایانی
 می چشمش جلوی سپیده تصویر کرد می ابراز را اش عالقه کمی

 ...آمد
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 و بود آیما و ترمه به حواسش هایش مشغله تمام وجود با باران
 تنها ای لحظه اگر و است خوب موقتا آنها هردوی حال دانست می

شود نمی بزرگشان ی غصه حریف کس هیچ شوند ... 

 بازگشت انتظار به و بود شده آیما از کینه از پر نقره وجود

گذراند می را آرش،لحظاتش ... 

آرش اما و ... 

 

 

**** 

 

  (آیـما)

 

بودم ترمه و امین با کردن چت مشغول و بود صبح سه ساعت . 

بود خوب حالم و خندیدم می دل ته از . 

آیما؟:امین  

 جانم؟-

- بیرون؟ بریم ظهر از بعد فردا  

- بریم؟ کجا  
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- شیک خیلی رستوران یه ! 

حلقم تو شیکت خیلی:کردم تایپ و خندیدم ! 

- بریم رسمی و باکالس آدمای این مثل بیا جدی . 

- بپوشم؟ مجلسی لباس یعنی  

- برس خودت به حسابی آره . 

- بپوش شلوار و کت توام باشه . 

- پوشم می . 

- بریم؟ چند ساعت  

- خوبه؟ پنج  

- دنبالم؟ میای  

- اینام مامان خونه بیا،من خودت نه . 

 .باشه-

رفتم ترمه چت صفحه به . 

- بازیه مسخره دنبال نمیشه،همش پیر امین با آدم میگم . 

- شده؟ چی  

- مجلل رستوران بریم دربیاریم باکالسو آدمای ادای قراره فردا . 

- هست مملکتم دکتر!دیگه دادین رد دوتام شما . 
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- خوبه خیلی .. 

- خوبه آره . 

- بپوشم؟ چی حاال  

- خزه همش تو لباسای . 

- بیشعوری خیلی . 

 .میدونم-

برد کردم،خوابم می فکر فردا لباس به که همانطور ... 

 و داشتم عجیبی استرس.شدم بیدار خواب از صبح یازده ساعت

دانستم نمی را دلیلش . 

 را لباسی.خوردم صبحانه و شستم را صورتم و دست حوصله بی

 حمام به و کردم آماده را بپوشم ظهر از بعد بود قرار که

بود شده بهتر خیلی رانم پوست.رفتم . 

 برایم را رستوران آدرس امین.کرد نمی رهایم ای لحظه دلشوره

 .فرستاد

کنم آرایش تا نشستم آینه روبروی و کردم خشک را موهایم . 

انداختم شماره به نگاهی.خورد زنگ موبایلم . 

بود ناشناس .. 

دادم جواب و کردم لمس را سبز آیکن .... 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [01.09.19 16:40] 

[Forwarded from Mrymi🐣🍓] 

یک و سی و صد پارت   

 

 بله؟-

 آیما؟-

جز داشتم را هرکسی انتظار...دوماه از بعد ... 

 آرش؟-

 

**** 

 

( قبل دوماه/شخص سوم ) 
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 به.کوبید می مشت دستش کف به و زد می قدم را اتاق عرض

بود عصبانی شدت . 

بود نمایان شچشمان اجزای تمام در کالفگی . 

گرفت را کامران ی شماره و برداشت را موبایل . 

 بله؟-

- چیه؟ خارجیه شرکت این قضیه  

- خارجی؟ شرکت کدوم  

- بخره سهمتو قراره که همونی . 

- گی؟ می منو؟چی سهم  

- کنی؟ می غلطی چه هست سرته؟معلوم تو فکری چه کامران   

- درمیاری؟ کجات از هارو پرت و چرت این  

-  سر بالیی چه قراره دونم می حتی دونم می چیو همه من کامران

بیاری بابات ! 

- احمق؟ میگی پرت و چرت چرا  

-  بذارم عمرا ولی نیست مهم کنی هرکاری باباتو خودتو سهم

بدی باد به منو بابای چندساله زحمت . 

- نیست نفعت به آرش،این دونی می زیادی تو . 

- برسی هات هدف از کدوم هیچ به ذارم عوضی،نمی دهنتو ببند . 
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- بخیر باشه،شب . 

 پرت را موبایلش عصبانیت با آرش شد باعث بوق صدای شنیدن

بکشد فریاد و کند . 

 می.برداشت را خانه تلفن و نشست مبل روی شد آرام که کمی

 اند کرده بحث دیشب که افتاد یادش اما بگیرد تماس باآیما خواست

هست دوباره دعوای و بحث احتمال و . 

 کامران داد می اجازه نباید.رفت اتاقش به و خورد آرامبخش قرص

دهد باد به را پدرش زحمات . 

شدند سنگین هایش پلک و کرد اثر کمکم قرص . 

 را چشمانش دستش مچ در سوزش احساس با بامداد دو ساعت

کرد باز . 

 به اورا هیکل قوی مرد دو و بودند بسته را دهانش و دست،پا

بردند می ماشین داخل . 

 خارج دهانش از را صدایی هیچ توانست نمی کرد می تقال هرچه

 .کند

 حس را چیزی ماشین های تکان جز و شد تاریک جا همه ناگهان

کرد نمی . 

 

DONYAIEMAMNOE



 سری یک و آرش پدر و خودش پدر امضای جعل با کامران
 فروخته خارجی شرکت یک به را شرکت اسناد،سهام و مدارک

 .بود

 تنهایی به پسرش را اش نقشه شد می متوجه کامبیز زود یا دیر
 تمام و شده ورشکست واقعا فهمید می هم داریوش و کرده اجرا

رفته باد به زحماتش ... 

 

کند باز را چشمانش شد باعث و تابید چشمانش به آفتاب نور ... 

 گرفتار ای پنجره و وسیله هیچ بدون متری بیست اتاق یک در

بود شده .  

 را کمی فضای و تابید می داخل به نور در قفل سوراخ از تنها

کرد می روشن . 

 خودنمایی دستش مچ روی طناب رد و بود شده کوفته بدنش تمام

کرد می . 

 فلزی در به قدرت تمام با.رفت در طرف به و شد بلند جایش از

زد فریاد و کوبید مشت . 

 زمین روی عصبی و درمانده.شنید نمی را صدایش کسی اما

گرفت چنگ را موهایش و نشست . 

- لعنت کامران بهت لعنت  ! 
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* 

 

 (آیـما)

 

 زخمی و الغر صورت به و ریختم می اشک صورت پهنای به

بودم دوخته چشم آرش . 

- آیما؟ دی می گوش  

دادم تکان را سرم و کردم پاک را هایم اشک . 

-  هیچ ولی بدم خبر بهت تا کردم هرکاری نبود،من من دست واقعا

نبود راهی . 

 بیش افسردگی بخاطر اورا که کردم نمی باور ولی چرا دانم نمی

اند کرده بستری آسایشگاه در حد از . 

 داد نمی اجازه بدم حال و دلتنگی اما گوید می دروغ کردم می حس

 شنیدم می را صدایش االن و بود برگشته که همین.بزنم حرفی

بود کافی برایم . 

کردم ساعت به نگاهی . 

-  کار بیرون برم باید آرش،االن زنم می زنگ بهت بعدا من

زنیم،فعال می حرف باهم شب.دارم ... 

شدم چشمانم آرایش مشغول و کردم قطع را تصویری تماس . 
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 این تمام.ببرم یاد از را امین که شد نمی باعث هم آرش بازگشت

داشت را هوایم و بود کنارم او مدت . 

بدهم دستش از خواستم نمی . 

کردم نگاه آینه در خودم به و پوشیدم را لباسم . 

 از و گرفتم اسنپ.بودم دعوت رسمی مهمانی یک به واقعا انگار

داشتم دلشوره هنوز.شدم خارج خانه ... 

 آرش بگویم که بودم دودل و کردم می چت امین با مسیر طول در

نه یا برگشته  !!  

 را وجودم تمام استرس اما باشم آرام کردم سعی و نگفتم چیزی

بود گرفته فرا . 

 و بود مجلل واقعا گفت،رستوران می راست امین.رسیدم باالخره

ام گذاشته پا قصر در کردم حس . 

نیازی؟ خانم:پرسید و آمد شدم،گارسونی رستوران وارد تا  

بفرمایید:گفتم تعجب با . 

- هستند منتظرتون باال رحمانی آقای . 

 تو تف ای:گفتم خودم با و کردم تشکر.کرد اشاره ها پله به بعد و

امین روحت . 

 های برگ گل زمین روی.بود کرده پر را فضا عود و عطر بوی

آوردم باال را سرم.بود کم نور و کردند می خودنمایی رز گل . 
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 با و بود ایستاده میز کنار همیشه از تر جذاب و تر خوشتیپ امین

کرد می نگاهم لبخند . 

- امین؟ خبره چه اینجا  

- دختر ماه سالم . 

 صندلی روی تا کرد اشاره.کردم تکرار را سوالم و شدم نزدیکش

 .بشینم

نو امین و آورد شربت برایمان گارسون گرفت جلویم را م  . 

- خوری؟ می چی  

نداشتم گیری تصمیم قدرت . 

- ندارم هیچی،اشتها . 

 بگوید تا بودم منتظر و بود مشغول فکرم.داد سفارشی چه نفهمیدم

چیست؟ بازی رمانتیک همه این دلیل ! 

- بهتره؟ خبرا؟خوبی؟پات چه خب  

 .خوبم-

- بخور شربتتو . 

- ندارم که،میلی گفتم . 

نوشید کمی خودش شربت از و داد تکان را سرش . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [03.09.19 08:14] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

یک و سی و صد پارت   

 

 بله؟-

 آیما؟-

جز داشتم را هرکسی انتظار...دوماه از بعد ... 

 آرش؟-

 

**** 

 

( قبل دوماه/شخص سوم ) 

 

 به.کوبید می مشت دستش کف به و زد می قدم را اتاق عرض

بود عصبانی شدت . 
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بود نمایان چشمانش اجزای تمام در کالفگی . 

گرفت را کامران ی شماره و برداشت را موبایل . 

 بله؟-

- چیه؟ خارجیه شرکت این قضیه  

- خارجی؟ شرکت کدوم  

- بخره سهمتو قراره که همونی . 

- گی؟ می منو؟چی سهم  

- کنی؟ می غلطی چه هست سرته؟معلوم تو فکری چه کامران   

- درمیاری؟ کجات از هارو پرت و چرت این  

-  سر بالیی چه قراره دونم می حتی دونم می چیو همه من کامران

بیاری بابات ! 

- احمق؟ میگی پرت و چرت چرا  

-  بذارم عمرا ولی نیست مهم کنی هرکاری باباتو خودتو سهم

بدی باد به منو بابای چندساله زحمت . 

- نیست نفعت به آرش،این دونی می زیادی تو . 

- برسی هات هدف از کدوم هیچ به ذارم عوضی،نمی دهنتو ببند . 

- بخیر باشه،شب . 
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 پرت را موبایلش عصبانیت با آرش شد باعث بوق صدای شنیدن

بکشد فریاد و کند . 

 می.برداشت را خانه تلفن و نشست مبل روی شد آرام که کمی

 اند کرده بحث دیشب که افتاد یادش اما بگیرد تماس باآیما خواست

هست دوباره دعوای و بحث احتمال و . 

 کامران داد می اجازه نباید.رفت اتاقش به و خورد آرامبخش قرص

دهد باد به را پدرش زحمات . 

شدند سنگین هایش پلک و کرد اثر کمکم قرص . 

 را چشمانش دستش مچ در سوزش احساس با بامداد دو ساعت

کرد باز . 

 به اورا هیکل قوی مرد دو و بودند بسته را دهانش و دست،پا

بردند می ماشین داخل . 

 خارج دهانش از را صدایی هیچ توانست نمی کرد می تقال هرچه

 .کند

 حس را چیزی ماشین های تکان جز و شد تاریک جا همه ناگهان

کرد نمی . 

 

 سری یک و آرش پدر و خودش پدر امضای جعل با کامران
 فروخته خارجی شرکت یک به را شرکت اسناد،سهام و مدارک

 .بود
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 تنهایی به پسرش را اش نقشه شد می متوجه کامبیز زود یا دیر
 تمام و شده ورشکست واقعا فهمید می هم داریوش و کرده اجرا

رفته باد به زحماتش ... 

 

کند باز را چشمانش شد باعث و تابید چشمانش به آفتاب نور ... 

 گرفتار ای پنجره و وسیله هیچ بدون متری بیست اتاق یک در

بود شده .  

 را کمی فضای و تابید می داخل به نور در قفل سوراخ از تنها

کرد می روشن . 

 خودنمایی دستش مچ روی طناب رد و بود شده کوفته بدنش تمام

کرد می . 

 فلزی در به قدرت تمام با.رفت در طرف به و شد بلند جایش از

زد فریاد و کوبید مشت . 

 زمین روی عصبی و درمانده.شنید نمی را صدایش کسی اما

گرفت چنگ را موهایش و نشست . 

- لعنت کامران بهت لعنت  ! 

 

* 
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 (آیـما)

 

 زخمی و الغر صورت به و ریختم می اشک صورت پهنای به

بودم دوخته چشم آرش . 

- آیما؟ دی می گوش  

دادم تکان را سرم و کردم پاک را هایم اشک . 

-  هیچ ولی بدم خبر بهت تا کردم هرکاری نبود،من من دست واقعا

نبود راهی . 

 بیش افسردگی بخاطر اورا که کردم نمی باور ولی چرا دانم نمی

اند کرده بستری آسایشگاه در حد از . 

 داد نمی اجازه بدم حال و دلتنگی اما گوید می دروغ کردم می حس
 شنیدم می را صدایش االن و بود برگشته که همین.بزنم حرفی

بود کافی برایم . 

کردم ساعت به نگاهی . 

-  کار بیرون برم باید آرش،االن زنم می زنگ بهت بعدا من

زنیم،فعال می حرف باهم شب.دارم ... 

شدم چشمانم آرایش مشغول و کردم قطع را تصویری تماس . 

 این تمام.ببرم یاد از را امین که شد نمی باعث هم آرش بازگشت

داشت را هوایم و بود کنارم او مدت . 
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بدهم دستش از خواستم نمی . 

کردم نگاه آینه در خودم به و پوشیدم را لباسم . 

 از و گرفتم اسنپ.بودم دعوت رسمی مهمانی یک به واقعا انگار

داشتم دلشوره هنوز.شدم خارج خانه ... 

 آرش بگویم که بودم دودل و کردم می چت امین با مسیر طول در

نه یا برگشته  !!  

 را وجودم تمام استرس اما باشم آرام کردم سعی و نگفتم چیزی

بود گرفته فرا . 

 و بود مجلل واقعا گفت،رستوران می راست امین.رسیدم باالخره

ام گذاشته پا قصر در کردم حس . 

نیازی؟ خانم:پرسید و آمد شدم،گارسونی رستوران وارد تا  

بفرمایید:گفتم تعجب با . 

- هستند منتظرتون باال رحمانی آقای . 

 تو تف ای:گفتم خودم با و کردم تشکر.کرد اشاره ها پله به بعد و

امین روحت . 

 های برگ گل زمین روی.بود کرده پر را فضا عود و عطر بوی

آوردم باال را سرم.بود کم نور و کردند می خودنمایی رز گل . 

 با و بود ایستاده میز کنار همیشه از تر جذاب و تر خوشتیپ امین

کرد می نگاهم لبخند . 
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- امین؟ خبره چه اینجا  

- دختر ماه سالم . 

 صندلی روی تا کرد اشاره.کردم تکرار را سوالم و شدم نزدیکش

 .بشینم

نو امین و آورد شربت برایمان گارسون گرفت جلویم را م  . 

- خوری؟ می چی  

نداشتم گیری تصمیم قدرت . 

- ندارم هیچی،اشتها . 

 بگوید تا بودم منتظر و بود مشغول فکرم.داد سفارشی چه نفهمیدم

چیست؟ بازی رمانتیک همه این دلیل ! 

- بهتره؟ خبرا؟خوبی؟پات چه خب  

 .خوبم-

- بخور شربتتو . 

- ندارم که،میلی گفتم . 

نوشید کمی خودش شربت از و داد تکان را سرش . 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [03.09.19 08:14] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

دو و سی و صد پارت   

 

-  می چه و مقدمه و رفتن حاشیه اهل دونی می خوب آیما،خودت

 هرچی اش گم،بقیه می رک مطلبو اصل.نیستم داستانا این دونم

خودته دست نشه یا بشه . 

- امین؟ شده چی  

-  و گرفتم تخصصمو وقتی از بودن،ولی زیادی دخترای زندگیم تو

 ی همه و کشیدم خط رو همه شدم،دور کار مشغول بیمارستان تو

کارم شد زندگیم . 

خورد بهم معادالت این ی همه دیدم تورو وقتی . 

 هستی دختری بهترین گفت میشه و ترین مهربون و زیباترین تو

قشنگه واسم چیت همه.دیدم که . 

 راه زدنت،طرز حرف موهات،صدات،طرز چشمات،دماغت،رنگ

 این تو.داره فرق بقیه با چیت همه... و کنی می که رفتنت،کارایی

 بهم و کردی اعتماد بهم که بود همین اتفاق بهترین کم مدت

شدیم نزدیک . 
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 و شادی تو و دونستیرازت محرم منو که باارزشه خیلی من واسه

بودم کنارت ناراحتیت . 

 فرصتو این خواستم ولی نیست کارا این وقت اصال االن دونم می

بدم خودت و خودم به . 

 خوام می و آیما دارم دوستت واقعا من.نشم دلم ی شرمنده تا

زندگی طوالنی راه این تو شی همسفرم ... 

 از کوچکی جعبه.کردم می نگاهش گرد چشمان با که همانطور

گذاشت میز روی و درآورد کتش جیب . 

 خیره بود آن در که زیبایی ی حلقه به من و کرد باز را درجعبه

 .شدم

-  عجله منم.نداری آمادگیشو و شده وارد شوک بهت االن دونم می

 رو چیز همه و کنی فکراتو کامل دم می فرصت بهت و ندارم ای

بگم احساسمو شه دیر که این از قبل خواستم فقط.بسنجی . 

 

 کردم که کاری تنها.نداشتم زدن حرف و تفکر قدرت.بودم شده الل

شوم بلند جایم از و بردارم را کیفم که بود این . 

- روزخوش.امین دعوتت برای مرسی . 

 با قلبم.شدم خارج رستوران از و آمدم پایین ها پله از عجله با

 گلویم بغض.نداشتم خوبی حال و کوبید می مشت ام سینه به شدت

رفتممی راه نامعلوم مقصدی سمت به هدف بی و بود گرفته را . 
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-  برگشته؟چرا آرش وقتی امروز؟چرا دقیقا االن؟چرا چرا

چی همه به لعنت حسم به لعنت من به امین؟لعنت ! 

کردند می نگاهم تعجب با مردم و شد جاری هایم اشک . 

-  سریع زندگیت تو میاد هرکی.ای عقده آیمای سرت تو خاک

میشی اش وابسته . 

 و ایستادم خیابان گوشه.نداشتم حرکت نای و بود گرفته درد پاهایم

 ترمه ی خانه را باشد،مقصد خودم دست که این بدون.گرفتم اسنپ

ماندم منتظر و زدم . 

نداشتم خوبی احساس . 

-  یه تا میدی چیزتو همه گفتی نمی نیستی؟مگه خوشحال چته؟چرا

 یادت ادعارو همه اون و عشق بشنوی؟اون آرشو صدای دیگه بار
شدی؟ امین نبود،عاشق رفت؟دوماه  

 توی از و شدم ماشین سوار.رسید اسنپ.کردم پاک را هایم اشک

درآوردم دستمال کیفم . 

-  عشق یا کنم باور رو آرش خدا؟حرفای کنم چیکار حاال

باشم؟ راست رو خودم با تونم نمی امینو؟چرا  

 ناراحت و عصبی.کنم مقایسه را امین و آرش توانستم نمی حتی

باشم تنها طوالنی مدتی خواست می دلم و بودم . 

 منتظر و زدم را آیفون زنگ.شدم پیاده و رسیدیم مقصد به

شد باز ای تقه با در.ماندم . 
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 پاک را چشمم زیر سیاهی و کردم مرتب راخودم آسانسور در

 .کردم

- کنه؟ می گریه ریمل با کی احمق آخه  

رفتم اینا ترمه واحد سمت به و شدم پیاده آسانسور از . 

- ورا این جانم،از آیما به به . 

بوسیدمش و گرفتم آغوش در را تهمینه خاله . 

- بود شده تنگ براتون جونم؟دلم خاله خوبی . 

- خوبه؟باباخوبه؟ عزیزدلم،مامانت خوبم  

- هست؟ خداروشکر،ترمه خوبن  

کردم نگاه هال به و بستم را خانه در . 

-  شربت واست بشین.حموم رفته اومده بیمارستان از تازه آره

 .بیارم

- شدم مزاحم خورم،ببخشید نمی چیزی من نکش زحمت خاله . 

- تری مراحم ترمه و طنین از تو واال . 

 مرسی:گفت و آمد هال بود،به تنش حوله که همانطور ترمه

 .مامان

- دخترم کنم می خواهش . 

- آوردین؟ پرورشگاه از منو  
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- آخه؟ کنیم انتخاب تورو باید نه،چرا  

رفت اتاقش به قهر حالت به ترمه . 

 بی چه کن نگاه خاله:نشستم،گفتم می مبل روی که همانطور

نکرد سالمم من به!دخترت تربیته . 

آیما دهنتو ببند:گفت اتاق توی از بلند باصدای ترمه . 

 ازش جامعه خب زاییدم،ولی باتربیت بچه من واال:تهمینه خاله

 .گرفت

کجاست؟ طنین:گفتم و خندیدم  

-  پاش یه که اون.دادم جامعه تحویل ولگرد دوتا.لواسون رفته

 پاش یه لواسونه پاش یه ام یکی کویر،اون پاش یه فیلبنده

 .اصفهان

 آشپزخانه زد،از می هم شربت در را یخ قاشق با که همانطور

شد خارج . 

- خاله؟مرسی کشیدی زحمت چرا . 

- بهتره؟ پات.عزیزدلم جونت نوش  

 خیلی خداروشکر آره:گفتم و گرفتم دستش از را شربت لیوان

 .بهتره

- باش خودت مراقب خداروشکر،بیشتر خب . 

 .چشم-
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کشیدم سر را شربت . 

 بلندش موهای کردن خشک مشغول حوله با که همانطور ترمه

آمد بیرون اتاقش از بود . 

- کارت سر بیا سالمی،پاشو که تو . 

- دیگه روز سه دو میام . 

 تهمینه خاله.نشست روبرویم مبل روی و رفت ای غره چشم ترمه

شدیم تنها ترمه و من و رفت تراس به لباس کردن پهن بهانه به . 

- شده؟ چی  

- برگشت آرش . 

چی؟:کشید جیغ ترمه  

ترمه؟ شده چی:گفت تراس توی از تهمینه خاله  

دیدم عنکبوت مامان هیچی:گفت بلند باصدای ترمه ! 

میگی دروغ:گفت من به رو بعد ! 

- زد زنگ بهم صبح امروز!گم می جدی . 

- بود؟ خب؟کجا  

 

 

@MaryamHarandeh 

DONYAIEMAMNOE



 

Mr.alef, [11.09.19 08:49] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(taraneh)] 

سه و سی و صد پارت  

 

- کنم نمی درکش میگه،اصال پرت و چرت . 

- میگه؟ چی خب  

- کردن بستریش روانی بیمارستان افسردگی واسه . 

- داشت؟ افسردگی مگه  

- افتاده تر ممه اتفاق یه کن ول آرشو بابا،حاال نه . 

کرد نگاهم تعجب با و شد گرد ترمه چشمان . 

- آرش؟ از تر مهم  

- کرد خاستگاری ازم امین!تر مهم بله . 

- کرد غلط امین . 

- ترمه گم می جدی . 

 آن یادآوری با و کردم تعریف برایش تاب و آب و ذوق با را ماجرا

کردند می آب نبات و قند دلم در لحظات . 
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بود داده ترمه صورت روی کوچکی اخم به را جایش تعجب . 

- بپرسم؟ سوال یه  

 .بپرس-

-  آرش و باشه شب نصف دو ساعت اگه حتی گفتی می یادته

پیشش؟ میرم باشم هرجا بزنه زنگ   

- یادمه آره . 

- برگشته و زده زنگ بهت آرش که ساعته هفت االن . 

 خب؟-

-  برای عاشقانه های نامه همه حرف،این همه ادعا،اون همه اون

بود؟ الکی هایم،همش قصه الف آقای  

شه؟ پررنگ اینقدر واست امین شد باعث چی  

- آرشم عاشق هنوزم من نبود الکی نه . 

- شدی؟ خوشحال امین کردن خاستگاری از ولی عاشقشی  

- ندادم مثبت جواب که من ! 

- برات؟ شده مهم اینقدر که امینه وجود تو چیزی چه آیما  

- مهربونه خیلی اون . 

- نیست؟ آرش  

- ذاشت نمی تنهام دوماه بود مهربون اگه آرش ! 

DONYAIEMAMNOE



-  قضاوت طرفه یک اینقدر خدا تورو کرده؟آیما کارو این قصد از

 !نکن

- شدی؟ آرش طرفدار چرا  

-  گذاشته درپوش زودگذرت احساسات نشدم،تو کسی طرفدار من

 حس یه فقط نداری دوست امینو تو.واقعیت احساس و عشق رو

 برطرف هاتو کمبود کوتاه مدت یک برای چون داری زودگذر
 دوری اینقدر پدرت از وقتی گم،تا می بازم گفتم بهت صدبار.کرده

 کوچه سر شدی،بقال مخالف جنس طرف از محبت کمبود دچار که
 میشه خدا اون و شدی عاشقش میکنی حس بزنه لبخند بهت ام

 .برات

- نیست محبت بحث اوکیه،فقط جوره همه امین وضعیت . 

-  باعث آرش نبود.کردی بزرگش زیادی معمولیه،تو آدم یه امین

نداره بدی هیچ کنی فکر و بسازی بت یه امین از شد . 

شناسی؟ می امینو چقدر تو اصال:داد بزنم،ادامه حرفی خواستم تا  

 ... خب-

-  بگی مطمئن اینقدر تونی می چطور.ازش دونی نمی هیچی

اوکیه؟ جوره همه وضعیتش و شدی اش وابسته و داری دوستش  

بود ترمه با حق.نزدم حرفی و کردم سکوت . 

 روراست احساسم و دل با.بیایم کنار خودم با چطور دانستم نمی

خواهم می چه دانستم نمی و نبودم ! 
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.... 

 

 نوازش را موهایم هم او و بودم گذاشته آرش پای روی را سرم

کرد می . 

- داری؟ سراغ چی خوب شکن فیلتر آیما  

کردم نگاه آرشیدا به و برداشتم تلویزیون از را نگاهم . 

- ان پی وی ایکس . 

-  چک برای و ایرانه اینجا کنم عادت تونم نمی چرا دونم نمی

کرد نصب فیلترشکن صدتا باید ساده پیام چهارتا کردن . 

- کنی می عادت کمکم . 

 بلند بودم،موهاش بچه وقتی.مامانمه موهای مثل موهات:آرش

رفتم می ور موهاش با همینطوری همیشه.بود . 

کردم نوازش را دستش پشت و زدم لبخند . 

زدم؟ می لبخند هم باز.بود آرش،امین جای اگه:پرسیدم خودم از  

 هیچ خوام نمی و.آرشم عاشق واقعا من نه:دادم را خودم جواب

باشه اون جای به کس ... 

دخترانه جلد در بود آرش.کردم نگاه آرشیدا به .. 
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 قابل برایم آرش عزیزان تمامی.داشتم دوست هم را خواهرش

 چه نبود،پس حس،عشق این اگر...بودند داشتن دوست و احترام

داشت؟ نام  

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 افکار در که همانطور.رفت رست سمت به و شد خارج تزریقات از

زد صدایش بود،آیما غرق خودش . 

کرد نگاه سرش پشت به . 

- شده؟ چی  

 آشکار بغضی با.آمد سمتش به ناراحت و ترسیده نگاهی با آیما

شده دوست دوباره نقره با آرش:گفت . 

کرد نگاهش تعجب با و شد گرد چشمانش . 

- میگی؟ چی  

 با.داشت نگه ترمه جلوی را گوشی لرزان،صفحه دستی با آیما

شد خیره آرش و نقره نفره دو عکس به تعجب . 

بود پیش ساعت نیم برای پست . 
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شدند جاری هایش اشک و بگیرد را بغضش جلوی نتوانست آیما . 

 می در را داستان توی و ته باید.رفت فرو فکر به عصبی ترمه

 کامران گروگان مدت این داند می فهماند می آرش به باید.آورد

رفته ایران از چرا کامران و بوده !!! 

 هم دیگر سوال چندین..کند می اذیت را آیما چرا فهمید می باید

بگذارد آرش با مالقاتی قرار گرفت تصمیم...داشت . 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [15.09.19 22:43] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(taraneh)] 

چهار و سی و صد پارت   

 

- سرمون تو بریزم خاکی چه ببینم نکن گریه دقیقه یه . 

-  خر کنه،منِ  می انتخاب رو نقره دونستم می!خیلی عوضیه خیلی

کردم اعتماد بهش بازم . 

- آیما نکن قضاوت زود . 
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- امروزه همین مال.ببین عکسو!کن قضاوتی؟نگاه چه دیگه ! 

- کاراشو این کنم نمی درک ! 

-  جای یا بود گفته چیز همه بی دختر ترمه،اون کنم می دق دارم

کرده انتخاب اونو آرش حاال!اون جای یا منه . 

- نداره امکان . 

- باشی؟ بین خوش ها احمق مثل خوای می نداره؟چرا امکان چرا  

-  ببند، دهنتم.زشته بینه می میاد یکی االن کن پاک اشکاتو آیما

نرو پیشواز جلو جلو . 

 را هایش اشک و درآورد دستمالی سفیدش مانتوی جیب از آیما

کرد پاک . 

 به که دهد انجام کاری چه دانست نمی و بود مشغول ترمه فکر

باشد همه نفع . 

 از ناراحتی و بغض با آیما.کرد می فکر مسائل این به سروقت باید

 را موبایلش و نشست صندلی روی ترمه.رفت بیرون رست

 .درآورد

بفرستد پیامی چه تا کرد فکر و مکث کمی . 

-  واجب ببینمت؟کار ظهر از بعد امروز شه داداش،خوبی؟می سالم

 .دارم
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 و دور پسرهای تمامی برعکس.کرد ارسال آرش برای را پیام

 خواهرانه و داداش گفت می آرش و علی امیر به برش،تنها

 چندین هم باران و امیرعلی دوستی زمان در.داشت را هوایشان

کنند آشتی تا بود کرده کاری دعوا،ترمه از بعد بار . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

 شده روانی و عصبی آنقدر.بود عصبانیت و حرص از پر وجودم

 مغزم تا بکوبم اتاقم دیوار به را سرم بود ممکن هرآن که بودم

خورد می بهم امسادگی از حالم.شود متالشی . 

 من به را نقره بالتکلیفی، و تنهایی و عذاب همه این از بعد

بود داده ترجیح . 

نشستم ام عروسکی خرس کنار و برداشتم زدن قدم از دست . 

- کنم توصیفش واست شکلیه؟بذار چه نقره دونی می ! 

کچله نداره،کچلِ  سرش رو مویی هیچ:کردم اشاره موهایم به ! 

 بلند آرش از بلنده،حتی خیلی قدش:گفتم و بردم سرم باالی رادستم

 !تر
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 صورت:کشیدم پایین طرف به و گذاشتم ام چانه روی را دستم

داره کجی و دراز . 

 می گند بوی همیشه:گفتم و کردم بو را ام مشکی تاپ

نداره آشنایی حموم با اصال کنم فکر...همیشه!ده ! 

 و کشه می معتاده،مواد:کردم زمزمه عروسک گوش زیر آرام

شه می روانی واقعا ندن بهش خوب جنس!خماره همیشه ! 

شدم مشغول خرس گردن شال با . 

-  به تازه که پسرایی مثل اس،دقیقا پسرونه و کلفت خیلی صداشم

 نازک خواد می زوربه!مخه رو صداشون و رسن می بلوغ سن

شه می مریض خروس مثل صداش که کنه ! 

نیست آدمیزاد مثل هیچیش!زنه می حرف التی و زشت ام خیلی ! 

هیچیش!خرسی نیست آدمیزاد مثل هیچیش:نالیدم ! 

 چه دانستم نمی عصبانیت از و کردم می ناله که همانطور

شد بلند موبایلم زنگ کنم،صدای . 

دادم جواب و زدم شهاب،لبخندی نام دیدن با . 

 بله؟-

- چای راه ی سوخته سالم ! 

- مزه بی سالم ! 

- معرفت؟ بی چطوری  
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- خوبی؟ تو خوبم  

- شد؟ خوب مرسی،پات شم فدات  

- شدم خوب بابا آره . 

- بیکاری؟ خداروشکر،امروز خب  

 اوهوم،چطور؟-

- بدم خبر بهت بیرون،گفتم بریم قراره ها بچه با هیچی . 

هست؟ هم امین:پرسیدم دودلی با  

- بیاد تونه نمی شیفته گفت زدم زنگ بهش تو قبل نه . 

- چند؟کجا؟ باشه،ساعت خب  

-  شیال با انقالب،اونجا میدون متروی اینجورا،بیا چهار ساعت

دنبالت میایم . 

- بینمت باشه،می . 

 .فدات،فعال-

کشیدم عمیقی نفس و کردم قطع را تماس . 

 تنها!درک به همه بقیه و امین و نقره و آرش:گفتم خرسی به رو

مهمه واسم که کسی  .... 

آیماست:گفتم و کردم نگاهآینه به ... 

بگیرم دوش تا رفتم حمام به و کردم آماده رالباسم . 
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 راه به خوابی بی و خستگی وجود با و خوردم مختصری ناهار

 .افتادم

 

.... 

 

 و کشید می داد سرم بر.بودم کرده سکوت و بسته را هایم چشم

بودم کرده عمل خودش مثل من.نداشت اهمیتی برایم.داد می فحش . 

-  استوری باهاش بود کی پسره آیما؟باتوام،این شدی الل چرا

 گذاشتی؟

- خوش جونت،روز نقره با نزن،برو زنگ من به دیگه ! 

 لبخند.بچزانمش توانستم.رفتم اینستاگرام به و کردم قطع را تماس

 روحش پویا بیچاره.کردم پاک را پویا و خودم عکس و زدم خبیثی

ام کرده استفاده آرش چزاندن برای عکسش از نداشت خبر هم . 

کند درک مرا تا اوست نوبت.داشتم خوبی احساس . 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [17.09.19 21:48] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 

پنج و سیو صد پارت  

 

آمد خاطره از بگذارم،پیامی میز روی را موبایلم خواستم تا . 

- شهربازی؟ بریم میای شیفتت از بعد فردا آیما  

میام که بله:کردم تایپ . 

 خوش آیما به تا کنم می هرکاری:گفتم دلم در و زدم لبخند

کنه زندگی و بخنده بگذره،تا . 

رفتم بیرون اتاقم از و کردم وصل شارژ به را موبایل . 

 

.... 

 

خاطره نیست ام گشنه بخدا:زدم غر . 

 آورد دهانم نزدیک زور به را ساندویچ.نشنید را صدایم انگار اما

بزنم گاز تا کرد مجبورم و . 

 همه برای شهاب که ساندویچی شدم مجبور اما بودم سیر که بااین

بخورم را بود گرفته . 
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 و کشید را دستم شیال که بود نشده هضم هنوز ساندویچ محتویات

کرد معلق کشتی سوار مرا . 

 کاری تنها و کرد حرکت به شروع دستگاه کنم اعتراض خواستم تا

بکشم جیغ دلم ته از که بود این آمد می بر دستم از که . 

 امام یاخدا،یا) از هایم حرف بود شده باعث سرگیجه و تهوع حالت

کند تغییر( آقا دار،توروخدا،وایسا نگهش آقا)التماس به(حسین . 

 یا بخندم دانستم نمی.شنید نمی را صدایم کس هیچ انگار اما

 و کردند می نگاه جلو به سکوت در فرهاد و شهاب.کنم التماس

کشیم می جیغ جگر بن از خاطره و من کنارشان انگار نه انگار . 

 معلق چکش سوار و کشیدند را دستم نشده پیاده کشتی از هنوز

 گرفتم تصمیم.بود شده دار خش صدایم و سوخت می گلویم.شدیم

کنم نگاه بقیه به سکوت  در و باشم بیخیال فرهاد و شهاب مثل . 

 کردم می کنیم،حس فرض دارو را شادی اگر و بود خوب حالم

اند کرده تزریق هایم رگ به را شادی آمپول چندین . 

 می رانندگی فرهاد سکوت در و بودیم خسته همه شب

دنیاست خستگی بهترین گذرانی خوش اثر بر خستگی.کرد . 

 مختلف انواع و بودم کرده بندی دسته را خستگی خودم برای

 .داشت

-  مثال کاری،یا یه انجام واسه چینی می برنامه شینی می مثال

 کنی می تصور کنی،کلی می فکر موردش در جایی،کلی به رفتن
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 نرسیدنه این انگار!نمیری یا شه نمی انجام ولی!کنی می ذوق کلی

واست داره زور خیلی ! 

 جور هیچ دوم،خستگیش نوع خستگی گم می خستگی این به من

حسرت به میشه تبدیل  کم کم همین!شه نمی خارج تنت از !  

خستگیه بدترین اول نوع خستگی ولی ! 

 نمی خوب حالتو هیچی انگار.گیره می دلت آدم و عالم از یهو

 خستگیت بخوابی خواد می دلت.میشی خسته کردن زندگی از.کنه

 می ابدی خواب یه فقط.شی بیدار خوای نمی دیگه البته!بره در

 از شم می خسته وقتا گاهی.بیاره در جونت از خستگیو این تونه

اول نوع ... 

 خوب حالم کنم می فکر الف آقای به تا خسته،ولی خیلی

دارم دوستش ولی کنه می اذیتم که میشه،بااین ... 

اول نوع ندارمش،خستم،از دیگه که االن ... 

نشم بیدار دیگه و بخوابم خوابم می ... 

 

 داده تکیه صندلی پشتی به را سرش که انداختم خاطره به نگاهی

بود بسته چشمانش و . 

شد می پخش آرامی آهنگ . 
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-   ، من با بخند

هات گونه زیر اشکات میشه جمع که وقتی تا  

  ، ها نشونه این و درد این

میرن میشه پاک همش  

  ، بپره خوابت اگه

نمیره یادت منو  

  ، بگذره هم سال چند بری

نمیره یادت منو  

  ، نمیتونست چشمات وقتی

ببینه عاشق منو  

  ، هست یادت و رفتی

دلنشینه باز همینم ... 

 

 براش شد؟مگه دوست نقره با دوباره آرش چرا:کردم فکر خودم با

داد؟ ترجیح اونو بودم؟چرا بد گذاشتم؟مگه کم  

 روشن تکلیفمو برگرده آرش بود گفته.بود مخم رو نقره صدای

نقره یا بود آرش زندگی در من جای یا!کنه می  !! 

بود کرده انتخاب رو نقره آرش و ... 

DONYAIEMAMNOE



بود رسیده ته به عاشقانمون داستان زود چقدر ... 

 

- آسمونم خورشیدِ  تویی  

  ، سمتت به باز پرکشیدم

جونم به باز کشیدی شعله  

ماجرامونو آخر ، بدونم تا بگو  

باورامونو ی همه ، کنیم عوض بیا که یا  

نمونه ردی عشق این از شاید  

میبارم بارونم من   

کمونه رنگین عشقمون  

داشتم دوست رنگیو هر تو با  

  ، ها ثانیه میگذره دلم توو کاشتم زود عشقو این بذر

  ، تو اندازه نمیخوام کسیو شب یا روز نداره فرق

  ، من برای داری غم که هرچی

تو برای من قلبِ  ی همه  

( نسیم_من با برقص ) 
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 نمی دلم هم باز نبود کار در آرشی دیگر که بااین بود عجیب

 برایم هم هنوز.کنم فکر حتی امین ازدواج درخواست به خواست

 و داشت را هوایم و بود درکنارم سختی هنگام که بود دوست یک
 می جدا هم از اینطور باید حاال که او یا نداشتم جنبه من دانم نمی

 !شدیم

 می قاطع ترمه جلوی پیش روز جند که همانم من شد نمی باورم
 که کنم می قانع را خودم منطقی االن و دارم دوست را امین گفتم

 کس هیچ توانی نمی دیگر آن بعد و افتد می اتفاق بار یک عشق

بدهی راه قلبت به را . 

شد می تنگ امین برای دلم . 

 می دل ته از کنارش که رفیقی دوستم،برای بهترین برای
 به نگاهش که شد نمی کشیده اینجا به راهمان کاش.خندیدم

باشد دوست یک از تر فرا من،نسبتی . 

آرش اما ... 

 از بیشتر هنوز اما نباشم اش زندگی در خواست خودش بااین
 تمام صدایش شنیدن برای و داشتم دوستش فردا از کمتر و دیروز

دادم می را ندارم و دار . 

 وزید می خنکی نسیم.بردم بیرون پنجره از را دستم و کشیدم آهی

بود خلوت ها خیابان و . 

درخشید می نور پر ماه.بود آسمان به نگاهم . 
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زدم لبخند . 

- خداجونم داری هوامو دونم می . 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [17.09.19 21:48] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(taraneh)] 

شش و سی و صد پارت  

 

( شـخص سـوم ) 

 

 و کرد یادداشت کوچکش دفترچه در هارا سفارش گارسون
ندارید؟ میل ای دیگه چیز:پرسید  

ممنون نه:گفت ملیحی بالبخند ترمه . 

 به دستی کالفه آرش.شد دور میز از و داد تکان سری گارسون

 نیست نبودم،معلوم ماه دو!چشه دونم نمی:گفت و کشید موهایش

اومده سرش بالیی چه ! 
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 نمی رو کنه می که کارهایی و ها استوری این معنی

شده عوض آیماخیلی!فهمم . 

 و کرد قفل درهم میز روی را هایش انگشت آرامش با ترمه
 خوب چقدر نقره و تو بیخیال،عکسای آیمارو:پرسید

بوده ای حرفه واقعا شده،عکاسش . 

گرفت آرشیدا آره:گفت تفاوت بی آرش . 

 بیرون؟پس بودین رفته آرشیدا عه؟با:گفت و زد لبخندی ترمه

کردی تعریف هم آرشیدا واسه کامرانو گیری گروگان خاطرات ! 

کرد نگاه ترمه به تعجب با آرش . 

 فقط رو قصه کردم فکر من:داد ادامه آرش نگاه به توجه بی ترمه

کردی تعریف نقره واسه ! 

- چیه؟ منظورت  

- بودی کجا دوماه این دونم می من . 

- نداره امکان . 

-  کامرانو کنم کمک بهت خوای می دارم،اگه خبر چی همه از من

بدی گوش حرفام به باید کنی پیدا . 

- دونی؟ می کجا از  

- نه؟ یا کنم کمکت خوای داره،می ربط خودم به دیگه اون  

- دونی؟ می کجا از نمیگی  
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 .نه-

 آجی؟-

- داداش گم نمی . 

- کنم؟ کار چی خب  

-  تر خوب خیلی عزیزه،و واسم چقدر آیما دونی می خوب خودت

میشه اذیت چقدر دیگه دخترای با تو رابطه از دونی می ! 

- دیگه؟ دختر  

- راه اون به نزن خودتو داداش . 

-  کسیه تنها اون.شم نزدیک نقره به باید کامران کردن پیدا برای

کجاست کامران دونه می که . 

- نداره خبر اون ! 

- دونی؟ می کجا از  

-  و بد پای دختر اون!کارات بااین بدی زجر رو آیما نباید آرش

 بچه دست از بازم نیست کشید،حقش عذاب موند،دوماه خوبت

 اونو کنار پسر یه دیدن تحمل خودت.بشه اذیت تو های بازی

بده حق بهش پس نداری ! 

تر حساس برابر صد و دختره اون . 

- کنم می حذف رو نقره باشه . 
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- کنی پیدا کامرانو کنم می باشه،کمکت آیما به حواست . 

 شیک از کمی ترمه.چید میز روی و آورد هارا سفارش گارسون

شناسی؟ می سپیده تو راستی:گفت و خورد اش  

 تو قبال.امیرعلیه و شایان دوست:گفت و داد تکان را سرش آرش

بودیم اکیپ یه . 

- دختریه؟ چطور  

- مهربونه خوبه،خیلی . 

کنم حالیش مهربونی یه:گفت لب زیر ترمه . 

 چی؟-

- ایه خوشمزه شیک هیچی،میگم ! 

شد خیره اش قهوه به و نگفت چیزی آرش . 

 

**** 

 

 (آیــما)

 

 خوابیده تخت باالی هم ترمه.خواندم می رمان و بودم خوابیده دمر

کرد می چت باران با و بود . 
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- عوضین پسرا چقدر ! 

- شده؟ چی  

- کرد خیانت دخترِ  به داستان تو پسرِ  . 

- بودن؟ کرده ازدواج  

- بودن سالشه،دوست بیست بابا نه . 

- شدی؟ ُخل آیما  

 چطور؟-

- باشه؟ متعهد تونه می ساله بیست پسر  

- نتونه؟  چرا  

-  تونن نمی و جنبه می گوششون و سر سالگی سی تا پسرا

 اوج خب ولی تونن نمی هم اون از بعد البته!باشن یکی به متعهد

سالگیه سی تا هجده از پسرا طبی تنوع و شیطنت ! 

- هم؟ آرش یعنی  

- شیطنت واسه داره جا هنوز هم آرش!بعله ! 

کرده غلط:گفتم غیظ با . 

بندازم اش صفحه به نگاهی شد باعث موبایلم زنگ صدای . 

- زادشه حالل خود بیا . 
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 حرف باهم است ماه یک آمد یادم کنم نازک چشم پشت خواستم تا
 ام گوشی صفحه روی اش شماره ماه یک از بعد و ایم نزده

 !افتاده

- شه نمی باورم خدایا!قلبم وای!آرشه ترمه . 

 دیگه بده جواب:گفت ذوق با نداشت من از کمی دست که ترمه

 !گراز

کردم سرفه چند و کشیدم عمیقی نفس . 

اسپیکر رو بذار:ترمه ... 

 بله؟-

 .سالم-

 .سالم-

 خوبی؟-

 .ممنون-

- خبر؟ چه  

 .سالمتی-

- روبراهه؟ چی همه  

- اوکیه چی همه اوهوم ! 

- چطوره؟ بیمارستان اوضاع  
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 .خوبه-

- نشدی؟ دیگه ی رفته کما تو مریض یه عاشق  

 دوستت قبل از!نشدم عاشقت بودی کما تو وقتی من:گفتم حرص با

 .داشتم

- فهمیدیم هم داشتن دوست معنی . 

- فهمیدی اشتباه داشتنم دوست دادی،معنی نشون بودنو مرد معنی . 

- خوبه؟ جدیدت عشق با حالت  

- جدیدم؟ عشق  

میگه رو پویا:کرد زمزمه ترمه ! 

خندید ریزریز بعد و ! 

نداره ربطی تو به:گفتم و گرفتم را ام خنده جلوی ! 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [17.09.19 21:48] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(taraneh)] 

هفت و سیو صد پارت  
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- نداره ربطی من میگی،به باشه،راست . 

 شده تنگ صدایش برای باشد،دلم دار ادامه مکالمه خواستمی دلم

کردیم می کل کل و دعوا اگر بزند،حتی حرف خواستممی و بود . 

 دلش هم او انگار.کردم نگاه ترمه به.گرفت شکل بینمان سکوتی

نیابد پایان مکالمه خواست می . 

- کنم نصیحتت یکم برادرانه خوام می . 

شد گرد تعجب شدت از چشمانم ! 

ندارم تو نصیحت به نیازی بگو:کرد زمزمه ترمه . 

برادر؟:زدم لب  

بگو:ترمه ! 

- ندارم تو نصیحت به نیازی من ! 

داشتی؟ رابطه بام برادرانه تااالن بگو:ترمه  

- داشتی؟ رابطه برادرانه بام تااالن  

 خراب خودتو کارا هستی،بااین خوبی دختر تو آیما:آرش

بخدا نکن،حیفی . 

نقره سمت رفتی که داری دوست خراب تو ولی:کشیدم جیغ ! 

DONYAIEMAMNOE



-  منتظرم دوماه برام،حداقل بود بیشتر خیلی اون معرفت و مرام

 .بود

لرزید می دستم عصبانیت شدت از . 

- نبودم؟ منتظرت من مگه  

- عزیزم نبودی میگه هات استوری که فعال . 

- نیستم تو عزیز من . 

 فرو بالش در را سرش.کردم نگاه ترمه به بعد و کردم مکث کمی

شده منفجر خنده شدت از فهمیدم بدنش لرزش از تنها و برد ! 

- بکشی؟ من رخ به رو حرومزاده اون معرفت و مرام زدی زنگ  

 .آیما-

-  جونم؟کم از خوای می چی کردی،دیگه نابود آیمارو!ُمرد آیما

دادی؟ عذابم کردی؟کم اذیتم  

- کردی اذیتم توام ! 

 عصبی دانستم نمی و بود درآمیخته باهم غم و تعجب و خشم حس

کنم گریه دلم ته از یا بخندم ! 

- کردم؟ اذیتی چه بپرسم شه می  

 عزاداری به رو دوماه این ُکل داشت انتظار کنم فکر:ترمه

 !بپردازی

 ..آیما-
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شو خفه:گفتم ترمه به رو ! 

 شیممی خفه ما باشه زنیمی حرف اینجوری داری که االنم:آرش

 !مرسی

کردم نگاه موبایلم به تعجب با . 

 چطور دانستمنمی من و برد فرو بالش در را سرش دوباره ترمه

بگیرم را ام خنده جلوی . 

-  داری خبر چقدر دونم نمی.نیستم قبل آرش دیگه من بگم خواستم

 در پا االن کشید زحمتشو ها سال بابام که ای کارخونه ولی
 کی تکلیفش نیست معلوم عوضی یه بازیه بچه خاطر به و هواست

شه می روشن ! 

 و ها شکایت اگه فردا پس فردا و ندارم ثروتی و کار هیچ من
 بفروشم پامو زیر ماشین نرسه،مجبورم جایی به هامون پیگیری

 می طول صد به برسم آیما،تا مطلقم صفر من.کنم جور شبمو نون

برته و دور االن که خوای می روصدی یا مونی می کشه،پام ! 

نیستم و نبودم بابات و تو ثروت و پول دنبال من بگو:ترمه . 

احمق نبودم بابات و تو ثروت دنبال من:گفتم عصبی ! 

- آیما شدی بددهن خیلی . 

 نفرتیه واسه بددهنم االن سخنم،اگه خوش همیشه من بگو:ترمه

کاشتی دلم تو که . 

- سخنم خوش االن دهنم،اگه بد همیشه من .... 
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چی؟:گفتم و کردم ترمه به نگاهی  

چی؟:آرش  

 پهلویش به مشتی.بزند حرفیتوانست نمی و بود شده سرخ ترمه

 را جمله گوشی نُت در سختی به.بگوید را جمله ادامه تا زدم

داد قرار جلویم و نوشت . 

-  که نفرتیه واسه دهنم بد االن سخنم،اگه خوش همیشه من آهان

کاشتی دلم تو . 

- میاد؟ بدت من از نفرت؟االن  

-  رنگارنگت دخترای دوست ببین واست؟برو مهمه من حس مگه

چیه حسشون ! 

- آیما نرو مخم رو . 

رفتن مخت رو مختلف نرفتم،دخترای مخت رو من بگو:ترمه . 

- من نه مخت رو رفتن مختلف دخترای ! 

- نیست دورم دختری هیچ االن من آیما . 

 خواد شین،می دوست دوباره خواد می این:گفت و شد جدی ترمه

 .برگرده

 جدی؟-

جدی آره:آرش . 
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اوهوم:ترمه . 

- نبودم تو با . 

من؟ با:ترمه  

پیشته؟ کسی:آرش  

 !نه-

 جونی دیگه ولی دارم دوستت من آرش:گفتم و کردم فکر کمی

 ندارم،دیگه صبری دیگه.کنم تحمل کاراتو تونم نمی و برام نمونده

نگم هیچی و ببینم رنگارنگ دخترای با هاتو رابطه تونم نمی ! 

- نیست دختری هیچ کن باور . 

- کنم اعتماد بهت تونم نمی حتی دیگه . 

- باشی دلخوش بهش که ندارم هیچی داری،االن حق . 

- کن فراموش منو لطفا پس . 

- آیما مونه نمی اینجور اوضاع . 

-  مرد اینقدر ازت،هروقت خوام نمی هیچی تعهد و وفا جز من

کن ادعا بیا موقع بمونی،اون نفر یه پایِ  که بودی . 

- گی می باشه،درست ! 

- خوش شب . 
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 نگاه ترمه به برگشتم.کشیدم عمیقی نفس و کردم قطع را تماس

کوبیدیم هم به محکم را هایمان دست کف و خندیدیم بلند.کردم . 

 

.... 

 

 سرحال فردا تا بخوابم کردم می سعی و بودم بیداری و خواب در
 باید و بود بعدازظهر پنج تا صبح هفت ساعت از شیفتم.باشم

باشم داشته انرژی تا خوابیدممی . 

 پیام زنگ شمردم،صدای می گوسفند و گاو ذهنم در که همانطور

آورد خودم به مرا . 

کردم امین،تعجب نامِ  دیدن با . 

- دنبالت باش،میام آماده نیم و هفت ساعت فردا . 

 چطور باید دانستم نمی و بودیم نزده حرف باهم روز آن از بعد

کنیم برخورد ! 

 تماس نه شب آن از بعد و گذشت می آرش تماس از روز دو

بود کرده ارسال پیامی نه و گرفته . 

نزند آن به مربوط مسائل و خاستگاری از حرفی بودم امیدوار . 
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@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [19.09.19 22:00] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 

هشت و سی و صد پارت   

 

آمد سراغم به بیشتری قدرت با بیخوابی و شد مشغول فکرم . 

 می فکر جدی و منطقی اگر.بودم جدال در احساسم و خودم با مدام

 توانستم نمی اما.بود ازدواج برای بهتری گزینه امین کردم،قطعا

ببینم دوست جز چیزی اورا . 

 می دلم.داشتم دوستش ولی بود مطلق صفر خودش قول به آرش

 رو رویایی و تجمالتی زندگی قید.کند شروع بامن صفر از خواست

 به را زندگی این.بود عشق سراسر ام زندگی ولی زدم می باید

دادم می نداشت،ترجیح جریان درآن عشقی که زندگی . 

 لحظه.کردم قانع را خودم که بودم خوشحال و بستم را چشمانم

 داشت داره؟اگه دوستم هم آرش عشق؟مگه سراسر:کردم فکر آخر

نقره؟ سراغ رفت چرا  
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 مطلق تاریکی در و نبود اتاقم در نوری هیچ.کردم باز را چشمانم

بود شبیه خودم روز و حال به اتاقم فضای چقدر.بودم شده غرق ! 

 روی چشم راحت ساعت یک حتی نتوانستم و دیدم کابوس صبح تا

بگذارم هم . 

خوردم آرامبخشی قرص و شدم بلند جایم از ناچار . 

 خواب از موبایلم زنگ صدای با که بود نشده سنگین خوابم هنوز

 عکس دیدن با و برداشتم تخت کنار میز روی از را موبایلم.پریدم

دادم جواب را ترمه،تماس . 

- گراز بخیر صبحت سالم . 

- چنده؟ ساعت  

 !شیش-

- کردی بیدارم مرسی . 

- خانم داری شیفت هفت . 

-  من بمونه بیشتر یکم سارا شد قرار گفتم جاللی خانم دونم،به می

شیش تا بیام هشت ساعت . 

- شی؟ بیدار خوای نمی خب  

- بود برده خوابم تازه نه . 

- خوابیدی؟ چند ساعت دیشب  

- اصال بخوابم نتونستم . 
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 چرا؟-

- داد پیام امین . 

- گفت؟ خب؟چی  

- دنبالم میاد امروز . 

 همین؟-

- کنم؟ چیکار اومد پیش خاستگاری حرف آره،اگه  

- چیه؟ جوابت  

- منفی که معلومه ! 

- منفیه بگو آدم مثل خب . 

- خواست؟ دلیلشو اگه  

- چیه؟ دلیلت  

- کنم نگاهش شوهر چشم به تونم نمی دوستمه،اصال اون بابا ! 

- بگو بهش همینو خب . 

- نیاد پیش بحثش اصال امیدوارم . 

- انگار نه انگار کنی،اصال می برخورد معمولی خیلی ! 

 .باشه-

- میدی کامل گزارش بهم بیمارستان رسیدی . 
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 .باشه-

- شو آماده پاشو دیگه خب . 

- نداری؟ کاری فعال باشه  

- بده خبر بهم شد هرچی نه . 

- خداحافظ چشم . 

 .خداحافظ-

شدم جا جابه جایم در و زدم غلتی.کردم قطع را تماس . 

-  روشن هوا و کنه می طلوع خورشید کمشب،کم تاریکی از بعد

 رنگ و میشه و گرگ کنه،هوا طلوع کامل خورشید تا.شه می

رنگه کم آبیِ  آسمون ... 

 و گرگ نوبت تاریکی از بعد.بود آسمان مثل دقیقا هم من زندگی

داشتم ایمان صبح به من و بود رسیده میش . 

دادم قوس و کش بدنم به و نشستم سرجایم . 

- بیخودت های بنده خودت،نه امید به الهی . 

 آینه در خودم به.رفتم دستشویی طرف به و آمدم پایین تخت از

جان آیما بخیر صبحت:گفتم و کردم نگاه . 

 شدی که نبودی دیوونه:گفتم و پاشیدم صورتم به آبی مشت

 !ایشاال
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ریختم چای خودم برای و رفتم آشپزخانه به . 

 برده پی اشتباهش به هم امین خواست می دلم و داشتم استرس

بماند دوستم بخواهد و باشد . 

بود قرن اشتباه ترین بزرگ اش خاستگاری من نظر به . 

 را ام سرخابی رژ آینه جلوی که همانطور و پوشیدم را لباسم

شد بلند موبایلم زنگ کشیدم،صدای می لبم روی . 

زدم لبخند ناخودآگاه امین اسم بادیدن . 

 بله؟-

- درم دم من . 

 .اومدم-

کردم تند پا در طرف به و برداشتم را کیفم . 

-  دوستمه فقط اون نیاره،خدایا روم به نگه،اصال چیزی خدایا

بفهمون بهش ! 

 و کردم باز را ماشین در.بستم را حیاط درِ  و کشیدم عمیقی نفس

کرد برخورد صورتم به خنکی باد . 

- بخیر صبح سالم ... 

 شمام صبح:گفت و گرفت جلویم را کیکی و شیرکاکائو بطری

 .بخیر

بودم خورده مرسی،صبحونه وای:گفتم و زدم لبخند . 
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 روی سرش باالی از را اش دودی عینک و نگفت چیزی

گذاشت چشمانش . 

 خواست می دلم.شد می پخش مالیمی آهنگ تنها و بود سکوت

بگذاریم هم سر به سر قبل مثل . 

-  ُکلی شب تا و سرکار بری مجبوری صبح هفت ساعت که این

 شه درامه،می شه،خودش داغون ات روحیه و ببینی مریض
کنی؟ عوض آهنگو حداقل  

 می بیمارستان تا:گفت و کرد خاموش را ضبط حرفی هیچ بدون

خب خندونمت ! 

 اول ترم که دوستانش از یکی داستان کردن تعریف به کرد شروع
 می دوست باهم و شود می دختر یک عاشق اول روز دانشگاه

و آید می خوشش دیگر یکی از دوم روز شوندو .... 

بخورم را شیرکاکائوام یا بخندم دانستم نمی ! 

 آن از حرفی که بودم خوشحال و خندیدم می دل ته از ها مدت بعد

 می سرفه و بود گرفته درد زیاد،دلم خنده شدت از.زند نمی روز

 .کردم

 مسیرمان کاش.شوم پیاده خواست نمی دلم.رسیدیم بیمارستان به

خندیدم می باز من و بود دار ادامه . 

بود دنیا دوست ترین داشتنی دوست.کردم نگاهش . 

رساندم رست به را خودم و افتادم راه به او از جلوتر . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [23.09.19 14:55] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 

نه و سی و صد پارت   

 

 

... 

 

(  دانشگاه یک در کردیم دعا دوماه که ترمه و باران و من از غیر

 همکالس امیرعلی با تا بود کرده نذر هم شویم،باران قبول
 رشته یک و دانشگاه یک در نفرمان هرچهار و شد هم همین.شود

 ما را ردیف یک ها کالس تمام سر و بود اول ترم.شدیم قبول

کردیم می پر چهارنفر . 
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 امیر.کردند قهر باران و امیرعلی که بود زمستان روزهای از یکی

 نرود،با سر اش حوصله سرکالس و نباشد تنها که این برای هم

بود آمده دوستانش از یکی . 

« کردم نمی هم را فکرش دیدمت،هرگز که اولی بار   

بمیرم برایش ها،بارها بعد است قرار که هستی کسی همان تو » 

دارد فرق امیر دوست به من نگاه فهمید باران روز همان . 

 می ماجرا آن از سال چند اصال یا و ماه چند یا روز چند دانم نمی

  ...گذرد

 کشیدم،بعد که هایی عذاب و ها سختی از بعد امروز دانم می تنها
 بسیار های تلخی و ها ازدرد فراوان،بعد های گریه و ها خنده از

دارم دوست فردا از کمتر و دیروز از بیشتر را آرش هنوز . 

 با و بلرزد دلمان و دست که است آن عشق کنیم می فکر ما همه

بگیریم استرس دیدنش . 

 و باشی داشته آرامش کنارش که است این عشق گویم می من اما
 لحظه چند برای را هایش آدم و جهان که باشد تخت چنان خیالت

بسپاری فراموشی به .... 

عجیبیست حس عشق ... 

 انگیز درمان،غم ترین سفید،دردناک ترین شیرین،سیاه ترین تلخ

 خوب حس ترین رحم بی عشق:شاعر قول به و شادی ترین

 (....دنیاست
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بود مانده باقی برگ چند تنها ام صورتی دفتر از . 

؟؟...مان جدایی یا است جانم منو وصال دفتر این پایان دانستم نمی  

کنم فکر آینده به خواست نمی دلم . 

رسد نمی وقت هیچ آینده و رفته همیشه برای گذشته ... 

کنم فکر حال به تنها بودم گرفته تصمیم ... 

 ...حال

(  باور بار است،این خوب ما ی همه نویسم،حال می برایت نو از

 (...کن

 را قبلش کارهای همه دور و کرده فراموش کامل را گذشته آرش

کشیده خط ... 

 اش خانه و فروخته را ماشینش.رود می سرکار به روزیست چند

 کرده،او قبول کامل را باخت که پدرش برعکس...کرده عوض هم

بسازد نو از تا دارد انگیزه ... 

 که همین اما نباشد هم قبلش توجیبی پول اندازه به حقوقش شاید

کافیست من برای دارد کردن کار ی عرضه و است مرد .. 

 غم از و کرد تکیه بهش راحت خیال با توان می دیگر داد نشان

نترسید دنیا . 
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 قوت برایم ندارد گذران خوش آرش آن به شباهتی هیچ که همین

 سختی هر من به رسیدن برای و دارد دوستم یعنی این.است قلب

خرد می جان به را . 

است شیرین ناجور دوطرفه عشق بخواهی را راستش ... 

 

... 

 

 مسئله مورد در جدی جاللی خانم و ترمه و بودیم نشسته رست در

زدند می حرف باکرگی . 

دادیم می نظر گاهی و بودیم گر نظاره نگار و من . 

بگیره، صورت ای معاینه ازدواج قبل قراره اگه:ترمه  

 به!معاینه واسه بفرستن دامادو دارن حقو این هم عروس خانواده

شن نمی مرد دلیل بی هم ها پسر هرحال ! 

 داشته رابطه صدبار اصال!نیست مهم که پسر:جاللی خانم

باشه پاکدامن باید باشه،دختر . 

باشه پاکدامن:گفتم و چرخاندم را هایم چشم !!!! 

 بن و ریشه از افتاده جا که فرهنگی این ولی ببخشید:ترمه

افتضاح؟ دختر واسه و افتخاره پسر واسه رابطهیک چرا!غلطه  

ننگه؟ دختر واسه نداره عیبی پسر واسه چرا  

DONYAIEMAMNOE



 غذا نیازه،مثل یک رابطه آقاجان کنید قبول خواهید نمی چرا

کشیدن نفس مثل خوابیدن مثل خوردن ... 

سرافکندگی مایه نه افتخاره نه داشتنش ... 

 داده شکست دشمنو و بتمنه کنه می فکر رابطه از بعد پسر یه

میکنه تعریف همه واسه میشینه . 

 و میکنه می مخفی همه از و میگیره وجدان عذاب دختر یک ولی

نفهمه کسی که میگذره این استرس با زندگیش کل !  

 یک به تونن می و دارن نیاز اندازه یک به هردو که درصورتی

ببرند لذت اندازه . 

 کنه جدا هم از دخترو و زن واژه تونه می سومی جهان یک فقط

مسئله این بخاطر فقط ! 

 

 رابطه از بعد کنه می فکر دختر چرا:گفت و کرد من به نگاهی

 از گذاشته پسری اختیار در رو خودش چون و کرده فداکاری
کرده؟ ایثار و گذشته خودش  

باشه؟ رابطه حتما باید احساس اثبات واسه چرا  

 

 به هزارم باز برای.شدم شرمندهخودم از و انداختم پایین را سرم

 فکر چرا که خوردم افسوس و بردم پی پیش چندسال در اشتباهم

شود می ثابت مهرداد به عشقم رابطه با کردم می !!!  
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خوبیه دختر که کنی؟آیما می نگاه آیما به چرا حاال:جاللی خانم . 

 و داشتن رابطه به آدما بودن بد یا بودن خوب ببخشید:ترمه

 نداشتنشونه؟

 نجیب و نجابتشونه به آدما بودن بد یا بودن خوب نه:جاللی خانم

 .بودنشون

بدین؟ توضیح واسم بودنو نجیب معنی میشه:ترمه  

 موقع تا و نسپاره غریبه دست به خودشو که همین:جاللی خانم

نجابت یعنی باشه پاک ازدواجش . 

باشه؟ پاک ازدواجش زمان تا نیست مهم پسر برای:ترمه  

 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [25.09.19 22:10] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 

چهل و صد پارت   
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شود تمام زودتر بحثشان خواست می دلم و داشتم بدی احساس . 

بود مخ روی واقعا جاللی خانم عقاید و افکار ... 

نداره بکارت پسر:جاللی خانم . 

 خوندی درس و سرپرستاری که شما از:گفت گرد چشمان با ترمه

 دادنش دست از دختر مثل ولی خانم داره بکارت هم پسر!بعیده

 همچین پسر از عروس خانواده وقت هیچ نداره،ولی خونریزی

خوان نمی رو ای معاینه . 

 مرگ حد تا ازدواج قبل معاینه خواستن با رو دختر که توایرانه

کنن می تحقیر ! 

کرد می نگاهش جدیت با جاللی خانم . 

 یک براساس آدم یک به بگیر یاد شما ضمن در:داد ادامه ترمه

 فرهنگ و شعور این!کنن نمی معاشرت و نمیدن اهمیت بدن عضو

 وبد خوب و بذارن احترام بهم آدما میشه باعث که انسانیته و

شه مشخص ! 

 هرکس و مربوطه خودش به هرکس آخرم،زندگی حرف و
 رفتار کنه،تاوقتی زندگی چطور کنه می انتخاب خودش توزندگیش

 این کنه تعیین نداره حق نزنه،کسی آسیب کسی به زندگیش نوع و

بد یا خوبه آدم !!!! 
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 لبخند نگار.شد خارج رست از عصبانیت با و شد بلند جایش از

داشتم قبول را هایش حرف تمام هم من و زد می . 

بود شده خیره ترمه خالی جای به بهت با جاللی خانم . 

 

..... 

 

 می فکر رانم سوختگی جای به و بودم آشپزی مشغول سخت

 .کردم

چه؟ ماند می جایش ابد تا اگر  

کردم تکه تکه هارا مرغ . 

چه؟ ماند می دلم به کوتاه های دامن پوشیدن حسرت اگر  

ریختم روغن ماهیتابه در . 

چه؟ نشود قبل مثل سفید و صاف دیگر پوستم اگر  

ریختم ماهیتابه در هارا مرغ تکه . 

 با که این مثال.کنم فکر مثبت چیزهای به کردم سعی و کشیدم آه

برد بین از را ها لک توان می مختلف های پماد . 

کردم اضافه را کاری ادویه و سیر زردچوبه،زیره،نمک،پودر . 

شد بلند موبایلم زنگ صدای که بودم کردن فکر درحال . 
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 چوبی قاشق دیگر دست با و برداشتم را موبایلم دستم یک با

زدم هم را مرغ و برداشتم . 

 بله؟-

شد روشن هه شماره این آیما:ترمه . 

- شماره؟ کدوم  

-  خاموش بعد و بود داده پیام بهت باهاش که شکیال شماره همون

بود کرده . 

افتاد دستم از قاشق . 

 چی؟-

- باشی جریان در فقط بزنم،خواستم زنگ بهش خوام نخودچی،می . 

برداشتم زمین روی از را قاشق و شدم خم . 

-  بپرس کنه،فقط لج که نزن حرف باهاش جوری خدا تورو ترمه

کرد تهدیدم چرا ... 

- بگی تو نیست الزم بلدم کارمو خودم . 

شستم و گرفتم آب شیر زیر را قاشق . 

- بده خبر بهم شد هرچی باشه . 

 .باشه،فعال-

گرفت فرا را وجودم تمام استرس.گذاشتم میز روی را موبایل . 
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بودم کرده بغض و بود آشوب دلم . 

( غریبه سالم ... 

بخندی دل ته از و باشد خوب حالت امیدوارم ... 

 می ظاهر لبت روی مان نفره دو خلوت در که هایی خنده همان

کرد می زیبا را صورتت و شد . 

شده تنگ هایمان نفره دو برای دلم . 

بودی دوستم شدنت،بهترین غریبه از قبل دانی می آخر . 

داریم زیادی خاطرات ما . 

 و کردم دفن ات سینه در را خندیدیم،رازهایم کردیم،باهم گریه باهم

کردی دلگرمم .. 

بودم بودنت به دلخوش و گرفتی را سردم دستان . 

نیستیم دوست دیگر کنم باور توانم نمی وقت جانم،هیچ غریبه . 

گوییم نمی هایمان دغدغه از دیگر . 

زنیم نمی قدم باران زیر . 

رویم نمی پارک و کافه و سینما به . 

داشتی می نگه را شیرینمان لحظات حرمت کاش . 

کردی نمی تبدیل دشمنی و کینه به را رفاقت وقت هیچ کاش . 

دیدم نمی را رویت آن وقت هیچ کاش . 
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زدم،رفیق می صدایت هم هنوز کاش  !!!!) 

 

**** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

شد مشغول کیفش بند با . 

-  لباسای پوشیدن و سفر و باال مدل ماشین حسرت بچگی از

 آیـما بود،اما اوکی وضعشون همه بریام و دور.داشتم رنگارنگو

بود تر خوشبخت همه از انگار . 

و بود دختر تک.شد می حسودیم بهش همیشه   

 وارد لعنتی اون وقتی تا.ذاشتن نمی کم براش باباش و مامان

شد زندگیم . 

بود شده تموم هام عقده تمام انگار . 

 حس.رفتیم می بیرون داشت،همش خرید،ماشین می لباس واسم

داده نشون بهم خوششو روی دنیا کردم . 

 گفتم.دادن بهم دنیارو خاستگاریم،انگار بیاد خواد می گفت وقتی

منه خوشبختی نوبت و شدن تموم ها درد دیگه . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [28.09.19 21:23] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 

یک و چهل و صد پارت   

 

 

 

-  نمیتو درد به پسر این گفت.کرد مخالفت اول همون بابام

 خواست می دلم.میره ببینه بهترو تو از چشمش این گفت.خوره

 بابام به و کنه تالش یکم برام، بجنگه بده، نشون مردونگیشو
 شنید،بهم رد جواب وقتی..نشد اما!خواد می واقعا منو کنه ثابت

 زندگیم دلخوشی تنها.داشتم دوستش منم. کنیم فرار باید گفت

 قید.کردم جمع پوالمو روز و شب و زدم رو چی همه قید.بود

 بهونه به.کردم جمع پول و زدم رفتنارو بیرون و کافه و سینما

 مقدمات تا ارشیا به میدادم و گرفتم می پول بابام از کنکور کالس

 ببره قاچاقی مارو که کرد پیدا یکیو باالخره.کنه جور رو رفتنمون

 ارشیا.دیگه کشور یه بریم بعد بمونیم اونجا سال چند ترکیه،
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... گفت می اونجاها از برام همش...بود اروپایی های کشور عاشق

 هر یادآوری چون.بودم ترکیه تو که چهارسالی از گم نمی هیچی

 شد اوکی چی همه که وقتی.آوره عذاب برام اونجا دقیقه و ثانیه

 شب.بودم کرده پیدا بهشت به جهنم از راهی انگار رفتن، واسه

 تو که من لباسای از چیزی گفت بهم بستم ساکمو ژیپ وقتی آخر
 بهترین آره یادمه؟گفتم رو آیما پرسید یهو!نه نیست؟گفتم ساکت

 ...دوستم

 

 کاغذی دستمال اکراه با ترمه.لرزید می اش چانه و بود کرده بغض

گرفت شکیال سمت را . 

 

داد ادامه و کرد پاک را هایش اشک شکیال : 

-  گفته و داده دوستی پیشنهاد بهش آیما بودیم ایران وقتی گفت

کنی پر جاشو میتونی تو نیست مهرداد که حاال . 

 افتاده اتفاق این داشت اصرار ولی نداره امکان گفتم شدم عصبی

 گفت.گفته ام خانواده به و فهمیده جامونو که اینه همه از بدتر و

 یقین.کردم نمی باور را هایش حرف.منه دنبال و ترکیه اومده بابام

 باز چشمامو وقتی صبح.گوید می هزیان و است مست داشتم

 ارشیا از خبری و بودن سرم باال دامادمون و بابام کردم،
 بگیرم انتقام تا گشتم می آیما دنبال فقط ایران، برگشتم وقتی.نبود

 به آرشو شماره.آرش اسم به شده یکی عاشق فهمیدم تا.ازش
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 بهش اش گذشته از دونستم می آیما از هرچی و کردم پیدا سختی

 رابطه آیما با تا کردم مجبورش کنه، نمی باور گفت اونم.گفتم

 بگه بهم بود قرار. نیست دختر که شه ثابت بهش و باشه داشته

 بودم، انفجار مرز عصبانیت از که روز یه.شد غیب دیگه که

 و مونده هنوز بگم بهش و آیما به بزنم زنگ گرفتم تصمیم

 وگفت اومد مامانم شد، قطع تماس وقتی.گیرم می ازش انتقاممو

 تنها خودش که کجام گفت و زد زنگ اون.داده لو منو ارشیا

 عمرم روزای ترین سخت روز چند این.شد نمی باورم...بره

 از و.رسیده کجا به آرش و آیما رابطه بفهمم خواست می دلم.بود

زدی زنگ بهم تو کردم روشن خطمو تا.کنم بخشش طلب آیما ...  

 

کرد نگاه نفرت با را شکیال پای سرتا و زد پوزخندی ترمه . 

- نداری دادن دست از واسه چیزی زده،دیگه خدا تورو ! 

 وقت هیچ آیما و چی همه به زدی گند ندارم،فقط کاری بات منم

بخشه نمی تورو .. 

 

کرد نگاه شکیال قیافه به و شد بلند جایش از . 

- کنم تف روت خواد نمی دلم حتی که داغونی اینقدر ! 
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 عذاب تاابد شکیال بود الزم اما بگوید دروغ خواست نمی دلش

باشد داشته وجدان .... 

بود شده ثابت آرش عشق.زد لبخند ... 

 خیلی یعنی نیاورد آیما روی به دانست می را حقیقت وقتی

داشت دوستش ! 

دارد را لیاقتش که است کسی با آیما که بود خوشحال . 

 نگاه موبایلش به و دربیاید فکر از شد باعث پیام زنگ صدای

 .کند

داشت شایان طرف از پیامی . 

- ببین خونه؟ساعتو رسی می کی . 

 شایان مالکیت حس.بکوبد دیوار به را سرش خواست می دلش

بود کرده اش کالفه . 

 

**** 

 (آیــما)

 

 می گوش باران های حرف به و بودم ساالد کردن درست مشغول

 .دادم
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-  توفکر این فهمید!جماعته امام که،باباش بودم گفته بهت

 تاپشو لپ و داره،گوشی پسر دوست و میره دورهمی و خوانندگیه
 مدرسه نرفت دوهفته رها میگن.کرد کبودو سیاه خودشم و گرفت

داغونه وضعیتش اینقدر . 

 دوست را آرش و بود کرده من به را احترامی بی بدترین که بااین
 دلم برایش ولی بود انداخته مان رابطه در سنگ خیلی و داشت

 .سوخت

-  کجا خورده چی کرده غلطی چه نیست معلوم!برات نگم هم نقره

 پشتش هم آرشیدا و آرش دیگه!داغونه حالش االن که رفته

 خیلی!بمیره هرلحظه ممکنه و شده مریض میگه امیر!نیستن

حالش شده افتضاح . 

 

بود کرده اذیتم خیلی...شد خنک دلم بار این . 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [03.10.19 21:46] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 
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دو و چهل و صد پارت   

 

 

- نشد؟ کامران از خبری  

-  پس تونن می رو شنیدم،کارخونه امیر از من که تاجایی

نیست که نیستکامران از اثری بگیرن،ولی . 

- عنتیل ! 

کردم حس انگشتم نوک در را چاقو تیزی . 

- بُریدم آخ ! 

 گرفت سمتم بهداد،دستمالی می تکان را سرش که همانطور باران

نَمیری:گفت و ! 

گرفتم زیرش را انگشتم و کردم باز را آب شیر . 

- شم مصدوم باید همش ! 

- امین؟ از خبر چه  

بود خوبی دوست:گفتم و کردم نگاهش غمگین . 

- کرد نمی نگاه دوست چشم به تورو اون ولی . 

- رفت و گرفت انتقالی که فعال . 

 !بهتر-
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- خوبه؟ آرش  

خوب اوهوم،خوب:گفتم و زدم لبخند ... 

- بگیرم؟ لباس یعنی  

چی؟ واسه لباس:گفتم تعجب با  

- دیگه عروسیتون ! 

دیوونه:گفتم و خندیدم . 

- چیه؟ جوابت خاستگاری بیاد دوباره االن جدی  

مثبت:گفتم درنگ بی . 

-  خالفای همه ره،دور می سرکار پسره!کن ردش بیا خدا تورو نه

 همم هست،عاشق وفادار هست،بهت کشیده،ورزشکار خط رو قبل
خوای؟ می چی هستین،دیگه  

- ها میگی چی یه!این بشه تا دراومد من پدر ! 

قشنگه بعد به این از جاش به:گفت و خندید بلند باران . 

چسباندم زخمم روی و برداشتم کشو توی از زخمی چسب . 

-  کنم فراموش نباید ولی باشه قشنگ االن از باران،شاید دونی می

مونه می سخت زندگی که ...  

 از.کنم مبارزه بهتر مشکالت با و بشم تر قوی باید که منم این

 ام دیگه نفر یه باشم،بلکه خودم فکر به فقط نباید بعد به االن

مربوطه من زندگی به زندگیش که هست ! 
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 یکی.نیستی نفر یه دیگه دونم،ولی می:گفت و زد لبخند باران

میایین بر چیز همه پس از و جنگین می نفری داره،دو هواتو . 

آمد بیرون من اتاق از آلود خواب ترمه و شد باز در لحظه همان . 

- بخوابم دقیقه دو زنین،نذاشتین می حرف چقدر . 

- خانم خوابیدی کامل ساعت ده ! 

- دربیاد چشمت . 

 واسم لباس و حوله آیما:گفت و گذاشت کابینت روی را موبایلش

حموم؟ برم کنی می آماده  

- عزیزم،برو آره . 

 نگاه ترمه موبایل به شیطنت با باران و رفت حمام سمت به ترمه

 .کرد

- فضولیه وقت . 

برداشت را ترمه موبایلِ  شد،باران بسته حمام در تا . 

- میگه بهمون چیزو همه که بفهمی؟این چیو خوای می احمق آخه . 

- شد تموم شایان با اش رابطه چرا که ده نمی کننده قانع جواب ! 

-  در و خورن نمی هم درد به رسیدن نتیجه این به هردو خب

شدن جدا هم از صلح . 

- خورن؟ نمی هم درد به چرا  
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-  بوق عهد مردای مثل سرکار بره ترمه نبود راضی شایان خب

کنه تحمل تونست نمی ام کرد،ترمه می فکر . 

 

زد گاز و برداشت خیار یک ظرف توی از باران . 

شد خیر موبایل صفحه به و داد تکان را سرش . 

- شن دوست تر آدم یه با هردوشون ایشاال . 

 .ایشاال-

کنم آماده لباس و حوله ترمه برای تا رفتم اتاقم سمت به . 

 بود بقیه صبور سنگ.آورد نمی در سر ترمه کارهای از کس هیچ

گفت نمی هایش غم از وقت هیچ خودش ولی . 

 آن قید و کند می تمام واقعا کند تمام را ای رابطه وقتی دانستم می

میزند را فرد . 

گرفتم باران دست از را ترمه گوشی و آمدم بیرون اتاق از . 

- فضولی بسه ! 

- کیه؟ سپیده  

- شده؟ چی  

- سپیده اسم به یکی برای نوشته فحش کلی هاش نُت تو . 
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 که فحشی هر ترمه.بود باران با حق.کردم نگاه گوشی صفحه به

 ام خنده.بود نوشته سپیده اسم به فردی برای رسید می ذهنش به

شود عصبانی ترمه که بودم ای لحظه عاشق.گرفت . 

- مارو کشه می میاد االن جاش سر بذار ! 

- کیه؟ سپیده بفهمم باید ! 

- پیشش نده سوتی حاال فهمیم می . 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [04.10.19 09:53] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 

سه و چهل و صد پارت   

 

 

- نکنه مالقات رو ترمه حضوری بیاره شانس هست هرکی . 

زد صدایم ترمه لحظه همان.خندیدم بلند . 

- بده حوله آیما . 

DONYAIEMAMNOE



افتاد گوشی به بردارم،نگاهم را حوله تا رفتم اتاق به . 

(1 missed call from amin) 

 رو و دادم ترمه دست به.آمدم بیرون اتاق از و برداشتم را حوله

 زنگ یه منه،من تخت رو لباساش بگو ترمه به:گفتم باران به

آم می بزنم . 

نزد حرفی و داد تکان را سرش . 

گرفتم را امین شماره و رفتم تراس به . 

 .سالم-

- معرفت بی دکتر سالم . 

- میگه کی به کی ببین . 

- رفتی و گرفتی انتقالی خداحافظی بی تو . 

-  فقط ومنم گرفت رو تصمیم این شفیعی نبود،دکتر من دست واقعا

خوبه؟ حالت.کردم امر اطاعت  

- خوبی؟ تو مرسی خوبم  

- خوبه؟ خوبم،آرش منم  

- خوبه اونم . 

- راهه؟ به رو چی خداروشکر،همه  

- بیاد برات عروسیم کارت روزا همین کنم فکر امین آره . 
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- خاستگاری؟ اومدن!خوب چه جونم ای  

- باشه؟ بیا حتما ولی هنوز نه  

- نیام؟ دوستم بهترین عروسی میشه مگه  

- خوبه خب . 

-  بیرون،دلم بریم ها بچه و ترمه با کنم می هماهنگ روز یه حاال

شده تنگ برات . 

- باشه داشته قلیون بریم جا یه.باشه جون آخ . 

-  اون بخاطر بکشی،پس قلیون آد نمی خوشش دیگه،آرش نه

داره هم ضرر نکش،تازه ! 

- بریم نمی آرشو ! 

- کنی؟ معرفی ات آینده شوهر به دوستاتو خوای نمی  

- قضیه بااین بیاد کنار باید آرش ! 

 کجایی؟-

-  تنها پیشم اومدن وترمه شمال،باران رفتن اینا ام،مامانم خونه

 .نباشم

- برسون سالم بگذره،بهشون خوش . 

- حتما چشم . 
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-  زنگ که شد این.بشنوم صداتو خواستم بود شده تنگ برات دلم

 .زدم

- کردی خوبی بسیار کار . 

- باش خودت مراقب . 

 !توهم-

- نداری؟ کاری  

- رفیق بخیر نه،شبت . 

- دختر ماه بخیر توام شب . 

بودیم هم دوست بهترین هم هنوز.زدم لبخند و کردم راقطع تماس . 

عقایدی و جنسیت هر از فارغ .... 

بود ترمه موهای کشیدن سشوار مشغول باران.برگشتم هال به . 

- شکست مو؟دستم یا شیره یال این ! 

- باران حسودی چقدر . 

- مورو؟ از حجم این شوری می چطوری چیه؟خودت حسود  

- باشه بلند موهاش باید دختر ولی سختی به . 

 خجالتش از مشتی با هم ترمه و درآورد را ترمه ادای باران

 .درآمد

- رسوند سالم بهتون ترمه،باران،امین . 
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باشه سالمت:ترمه . 

زدی؟ می حرف باامین داشتی:باران  

 .آره-

- موردش در زدیممی حرف داشتیم االن زادست،همین حالل چقدر ! 

گفتین؟ می بد:ترمه  

- بابا نه ! 

- حساسم رفیقم رو آوردین،من شانس ! 

بابا جون:گفتم و خندیدم . 

سوخت غذا:گفت و کرد آشپزخانه به ای اشاره باران . 

 با بگو امیر به بزن زنگ باران:گفتم و رفتم آشپزخانه سمت به

اینجا بیان شب آرش . 

نکرده الزم:گفت عصبی ترمه . 

 چرا؟-

- مونم می تنها من . 

بیاد؟ شایانم بگیم:گفت و کرد نگاهی من به باران  

بیاد نیست قرار هیچکس.ست نفره سه جمع نه:گفت جدی ترمه . 

کردم کم را گاز شعله و انداختم باال را ام شانه . 
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**** 

 

( پیش هفته شـخص،یک سـوم ) 

 

زد نمی حرفی و بود شده خیره روبرویش نوتالی شیک به . 

- نمیاد خوشم سرکار،من بری نداری حق . 

- نیاد؟ یا بیاد خوشت که باشی کی تو  

- پسرتم دوست من ! 

- کنه تکلیف تعیین واسم تونه نمی خوبه،بابامم که تو ! 

- میشه؟ تنگ جونت امین واسه اینجوریه؟دلت عه  

- بفهم معمولیه دوست یه امین ! 

- ایه؟ صیغه چه معمولی دوست  

-  نمی دخترو دوست و معمولی دوست فرق اصال تو نبود یادم آخ

میشی همه عاشقِ  فهمی،ماشاال ! 

- چیه؟ منظورت  

- بیریخته پالستیکی ی دختره اون واضحه،لیاقتت منظورم ! 

- میگی؟ کیو  

- نزن راه اون به خودتو . 
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- کیه؟ منظورت فهمم نمی واقعا من  

جونت سپیده:گفت حرص با و شد بلند جایش از ترمه ! 

رفت بیرون کافه از و برداشت را کیفش بعد و . 

 

@MaryamHarandeh 

Mr.alef, [06.10.19 21:14] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Maryam)] 

چهار و چهل و صد پارت  

 

 می فحش سپیده و شایان به دلش در و داشت برمی گام حـرص با

 .داد

- دنبالم؟ نمیاد زنه؟چرا نمی زنگ چرا  

شد بلند موبایلش زنگ صدای لحظه همان . 

 چیه؟-

- طبیعیه!نیست پالستیکی که سپیده . 

 !شـاااااایـاااااان-

- آوردی؟ گیر چیه؟ضعیف ها  
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- جونت سپیده با گمشو . 

- شیم نمی گم بلدیم راهو ! 

- درررررک به ! 

- آخرته؟ حرف  

- دارم دیگه حرف یه نه . 

- خوش بمونه،روز دلت تو بذار . 

 گرد چشمانش تعجب و عصبانیت شدت از ترمه.شد قطع تماس و

ماند خیره گوشی صفحه به و شد . 

 و بود بلد هرچه.شد نوشتن مشغول و رفت شایان چت صفحه به

 ی شماره بعد.کرد ارسال را پیام و نوشت را بود دلش در هرچه

کرد بالک هایش برنامه تمام از را شایان . 

بود شده آرام کمی . 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

DONYAIEMAMNOE



 می نگاه فیلم هیجان با و بودیم شده خیره تلویزیون صفحه به

 .کردیم

 چیپس ی بسته در آرنج تا دستم و بود باز هیجان شدت از دهانم

چرخید می . 

شکستند می تخمه هم پشت هم ترمه و باران . 

کشیدیم بلندی جیغ باهم سه هر ناگهان . 

 !ُکشتنش-

- برسرم خاک وای . 

 باز دهان با ما و رفت تونلی سمت به آهسته قات ل شخصیت

 موبایل زنگ صدای و عقب به برگشتنش.کردیم می نگاهش

کشیدیم جیغ هرسه دوباره.شد همزمان . 

 کیه؟؟-

 من موبایل روی خره،از خب:گفت باران به رو حرص با ترمه

کیه؟ پاشو،ببینم ! 

برداشت را موبایلش ترمه و کرد جا جابه را خودش باران . 

 !شایانه-

کردم متوقف را فیلم و برداشتم را کنترل . 

- بده جواب . 

- بلندگو رو بذار . 
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داد جواب بعد و کرد ای سرفه ترمه . 

 الو؟-

 بله؟-

 .سالم-

 !علیک-

 خوبی؟-

 دکتری؟-

- پرستاره عشقم ولی نه . 

- پرستارن؟ جون سپیده عه  

کیه؟ سپیده:گفت آهسته و کوبید ترمه بازوی به مشتی باران  

وحشی:کرد زمزمه و گرفت نیشگون را باران ران ترمه . 

- اس ترمه عشقم نه . 

- نیستم تو عشق من . 

 بلند ام خنده صدای تا گرفتم دهنم جلوی و برداشتم را مبل کوسن

 .نشود

- ندارم حرفاتو شنیدن حوصله اصال من شایان . 

-  فقط تو شایانم صداتم عاشق گفت می که هستی واقعا؟توهمونی

بزن؟ حرف برام  
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چندش:گفت و کرد نگاه چپ چپ ترمه به باران ! 

میگی؟ چرت چرا:شده،گفت گرد چشمان با ترمه  

- کنیم آشتی بیا ترمه . 

-  این به خواد نمی دلم اصال االنم!زدم باز یک حرفامو من شایان

بدم ادامه رابطه . 

- دیگه؟ مطمئنی ترمه  

- مطمئنم آره . 

- کنم نمی نگاه سرمم پشت دیگه برم من دونی دیگه؟می تموم . 

- سالمت به . 

- کنم درست چیزو همه خواستم خواستی،من خودت باشه . 

- نیست شدنی درست . 

- نداری؟ باشه،کاری  

- نداشتم اولم از . 

کردیم نگاهش باز دهانی با ما و کرد قطع را تماس . 

- شدی؟ ترمه؟دیوونه  

- بزن فیلمو آیما . 

زد زل چشمانش به و گرفت را ترمه ی چانه باران . 

- ترمه؟ خری  
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- برسه سرانجام به ها رابطه همه نیست قرار!خودتی خر . 

باشیم قبل مثل تونیم نمی دیگه بودیم،حاال خوش باهم مدت یه . 

کیه؟ سپیده حاال:گفتم و زدم گاز چیپسی  

- دخترش دوست . 

- نداره امکان ! 

- خوندم هاشونو چت کردم هکش داره،خودم . 

 .عه؟آهان-

فشرد را پ ل ی دکمه و گرفت دستشم از را کنترل ترمه . 

شدیم خیره تلویزیون صفحه به هیجان با . 

 

.... 

 

نبود آرش که روزهایی به برگشتم.زدم ورق را ام صورتی دفتر ... 

(  قشنگ رویایی هر از داشتنت و بود زیبا اندازه همین تا زندگی

  !تر

 کنم باور نمیتونستم نبودی، رفتی دیدم شدم بیدار که روزی تا

رو نبودت .. 

کردم اش تجربه مدتی و خواستم رو داشتنت وجودم همه با من   
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کنم تصور حتی رو تو حضورِ  بدون زندگی دیگه تونمنمی . 

عاشق و باف خیال دختر این زندگی تمام شدی ببین ! 

ندارم عادت نبودنت به من برگرد هستی هرجا .) 

 

 من و بود شده تمام ام زندگی روزهای ترین سخت.زدم تلخی لبخند

 تمام که بشوم کسی گاه تکیه خواهم می قبل تراز صبور و تر قوی

زندگیست این در من دارایی ... 

نوشتم آبی خودکار با و کردم باز را دفتر صفحه آخرین : 

خودم خودِ  خودِ  شدی،مالِ  من مال دیگه . 

 

@maryamHarandeh 

 

Mr.alef, [08.10.19 21:53] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrymi🌸)] 

پنج و چهل و صد پارت  
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 می خوب حسِ  و ذوق از پر وجودم کنم،همه می مرور رو دیشب

شد تمام چیز همه دیگر.شود . 

 شده الفم آقای ی خانه خانمِ .رساند آرزویم ترین بزرگ به منو خدا

 .بودم

دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس : 

 تا دادم خودت به رو صورتی دفتر این روزی یه شاید

 شدم،وقتی دار دختر وقتی بعد ها داشتم،سال نگهش شایدم.بخونی

 کند می گریه ها شب دیدم وقتی.خندد نمی قبل مثل دیگر کردم حس

 عاشق فهمیدم وقتی.رسد می خودش به حد از بیش گاهی و

بفهمد، تا.خوانم می را خودم داستان شده،برایش  

دارد دارد،گریه دارد،خستگی دارد،وابستگی عشق،دوری  

 دارد،ولی فاصله و آشتی و دارد،قهر دارد،انتظار دل ته از خنده

بماند عشقش پای به صبوری با و بشود ناامید نباید .. 

 هر از نیست،بعد رحم بی هم ها آنقدر دنیا گویم می دخترمان برای

سختی،آسانیست هر از بعد و آید می طوفانی،آرامشی . 

پسرمان اما و  ... 

 زمین موجودات ترین احساساتی دخترها گویم می برایش

 می رویابافی دیگر سال صدها بزنی،تا لبخند آنها به کافیست.اند

شوند می لبخندت دلخوش و کنند . 
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 یعنی مردانگی و نیست وبازو زور به مردانگی بگیرد یاد باید
 گذشته همه تواز بخاطر که باشی داشته را کسی هوای
 است مهم ها مناسبت چقدر دختر یک برای گویم می برایش.است

 یاد از راشان آشنایی و تولد تاریخ تا باشد حواسش باید و

 بازی باآنها که نیستند او عروسکِ  دخترها بگویم برایش باید.نبرد

 .کند

 بگیری یاد برسی،باید اهدافت به خواهی می اگر گویم می برایش
 خواهد چیز همه به تورا دختر باشی،آن دختر یک وفادار تا

 .رساند

 

 آرش شبیه پسرم کردم،اگه فکر و خاراندم را خودکار،سرم سرِ  با
چی؟ بشه  

بشه من شبیه کرده،باید غلط:گفتم و کردم اخمی ! 

کردم فکر کمی .. 

-  کامال شخصیت یه باید.کردم زیاد حماقت نشه،منم منم شبیه نه

 فقط بشه،من باباش و من شبیه نیست الزم.بشه عاقل و مستقل

 و کنم می خورد،بلندش زمین هروقت و دم می نشون بهش راهو

کنم می تشویقش رسید موفقیت به هربار . 
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 داستان،اما این رسید آخر به گرچه:نوشتم آخر خط در و زدم لبخند

باقیست همچنان حکایت . 

 

 دفتر تهیه فکر به باید.دادم قرار میزم کشوی در و بستم را دفتر

 نمی صورتی دفتر بار این کردم فکر باخودم...بودم جدیدی

ام شده خانم دیگر من و است دخترانه زیادی صورتی.گیرم . 

باشد دختر تواند می ابد تا دختر نه،یک اما . 

بخورد ای هندوانه باشد،پاستیل داشته صورتی دفتر . 

 از و بیاورد در بازی خل آینه بپوشد،جلوی عروسکی های لباس

بخندد دلش ته . 

نیست الزم دفتری دیگه نه:گفتم و کردم فکر کمی . 

هست دیگه اون  ... 

گویم می خودش به را هایم حرف...هست همیشه . 

بماند دلم در حرفی هیچ گذارم نمی . 

 

 آیما؟-

شوم می بلند سرجایم از . 

- مامان؟ جانم  
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- میاد گلم داماد االن کن مرتب اینجارو بیا پاشو . 

 می تیر با شو سایه دیروز تا:گویم می و شود می پوکر ام قیافه

دامادگلم؟ شد من،االن مادرِ  زدی  

-  دارم االن ولی.گذرون خوش هم عالف هم بود بیکار هم تادیروز

 نو از و کنه تحمل رو سختی هر حاضره دخترم واسه بینم می

عزیزه واسم که معلومه پسری شده،همچین وفادارش و بسازه . 

- برات کنه حفظش خدا . 

-  خواهرش و مامان ظهر از بعد کن آماده لباستو برو کنه،تو می

ما دنبال بیوفتی بپوشی لباس گداها مثل خوام نمی اومدن . 

 پوشیدم؟بعد لباس گداها مثل ک ی من مامان:گفتم درشت چشمان با

نمیوفتم راه الکی منه،دنبالتون عقد خرید که این ! 

- نکن بحث بامن . 

 حساسیت همین عاشق.بود گرفته ام خنده و کردم نگاهش تعجب با

بودم اش الکی های . 

کنم آماده را ظهر بعداز لباس تا برگشتم اتاقم به . 

کردم نگاه خودم به آینه در . 

- آیما؟ کردی شوهر جدی  

شدم خیره خودم به ثانیه چند . 

- بینی می خواب داری بابا نه . 
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 هرکس کردم می فکر بودم؟چرا نکرده تغییری هیچ چرا پس
کند؟ می تغییر خیلی شود متاهل  

- رفت شدم متاهل واقعا برسرم خاک وای . 

شدم خیره خندانم صورت به و خندیدم بلند . 

شد بلند مامان صدای . 

- مردم به دادم چل و خل یه ببخش منو خدایا . 

کردم روشنش و رفتم تاپم لپ طرف به . 

کردم بلند را صدایش و گذاشتم شادی آهنگ . 

 

 

 

@maryamharandeh 

 

Mr.alef, [11.10.19 21:32] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrym��♀️)] 

شش و چهل و صد پارت   
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است آرش دانم می.آید می آیفون صدای . 

 که هستم خودم هوای و حال در.کشم نمی رقصیدن از دست ولی

شود می باز در . 

 می نگاهش تعجب با و کشم می رقص از دست آرشیدا دیدن با

باشد او نداشتم انتظار.کنم . 

 ناگهان ولی آمده گیرمان جلفی عروس چه بگوید دارم انتظار

 می بلند.شود می رقصیدن مشغول و کشد می سرش از را شالش

رقصم می باهاش و خندم . 

 می اتاق وارد هم ترمه و باران که بودیم رقصیدن حال در

کنم می نگاهشان متعجب.شوند . 

بده شانس خدا:گوید می و کند می کم را ضبط صدای باران . 

جلف چه:گوید می و دهد می تکان را سرش ترمه ! 

اومده؟ کی دیگه:گویم می خنده با  

نزنم حرف و برقصم کند می اشاره و گیرد می مرا دست آرشیدا . 

آرش مامانِ  و آرش:گوید زند،می می بشکن که همانطور باران . 

کنم می نگاه آینه در را خودم و ایستم می ناگهان . 

 آرش و شوهرم مادر با.روم می هال به و کنم می مرتب را لباسم

کنم می پرسی احوال . 

غریبم هم شوهر مادر کلمه به نسبت ! 
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 استفاده زیاد کلمه این از ترمه و باران با مکالماتمان در که بااین

برام عجیبیه ی کلمه واقعا االن ولی ایم کرده . 

 که طور همان.گیرد می را دستم و آید می بیرون اتاق از آرشیدا

مثال عروسی تو:گوید می دهد می هولم اتاق طرف به . 

 می که همانطور منم و زنند می حلقه دورم.بندد می را اتاق درِ 

رقصم خندم،می . 

 

... 

 

 را چشمم یک.خورد می زنگ موبایلم که ام بیداری و خواب میان

کنم می نگاه ساعت به و کنم می باز . 

کیه؟ صبح سه ساعت:زنم می غر  

 کردن نگاه کنند،بدون اذیت خواهند می ترمه یا باران کنم می خیال

دهم می شماره،جواب به . 

 بله؟-

-  پایین گلوت از خوش آبِ  قطره یه ذارم نمی که منم من اگه ببین

نیستم نکنم،نقره بدبخت یکیو تو من اگه.بره ! 
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*** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

 نفس به رو و زد دستش در شلیل به گازی ولع با آرشیدا

آد می بهت همین:گفت . 

برام تنگه خیلی این بابا: گفت ساختگی بغض با نفس . 

بود؟ گرفتن زن وقت االن شده ذلیل:داد ادامه آرش به رو  

مگه؟ وقتیه چه:گفت تعجب با آرش  

مالحظه مثال،بی ست حامله داداشت زن:گفت تفاوتی بی با آرشیدا ! 

 بهت بپوشی هرچی:وگفت کرد نوازش را نفس ی شانه مادر

بگردم میاد،دورت . 

بده شانس خدا:گفت و کرد کج را لبش آرشیدا .  

 عقد تونستی شرمندتم،می من:گفت آرش به رو غمگین پدر

نشد و بگیری تری باشکوه . 

 هارو هزینه همه باشکوهه،چون االنم اتفاقا:گفت و زد لبخند آرش

دم می خودم . 

-  سنگ گرفتم،واست می پس کامل رو کارخونه بودی صبور یکم

ذاشتم می تموم . 
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-  خودم مالِ  باید آیما کنم صبر تونستم نمی دیگه.عروسی ایشاال

شد می . 

شاااااانس بده خدا:گفت باحرص آرشیدا . 

کن ول اینارو بغلم بیا:گفت و کرد باز را دستانش آرشام . 

 و داد جا برادرش آغوش در را خودش ها بچه مثل آرشیدا

برم داداشم قربون:گفت . 

خدانکنه:گفت و کرد نوازش را آرشیدا موی آرشام . 

 دلش در و انداخت اش خانواده صمیمی جمع به نگاهی آرشیدا

ایران برگردم همیشه برای وقتشه:گفت . 

 

.... 

 

خوری می حرص که ام وقتی عاشقِ :گفت و خندید بلند امین . 

 از تو امین:گفت و کرد نگاهش گرد چشمان با روبرویش دخترِ 

بری؟ می لذت من خوردن حرص  

- نه کم . 

میگه؟ چی این:گفت ترمه به رو حرص با دختر  

- تری خوشگل خوری می خب،حرص میگه راست ! 

DONYAIEMAMNOE



برات دارم:گفت و گرفت ترمه بازوی از نیشگونی دختر . 

 این با گراز،فردا مونه می جاش نکن:گفت و کشید جیغ هم ترمه

برم؟ کجا کبودی جای  

- نگیر بیشعورو این طرفِ  دهنتو ببند پس . 

- کن صحبت درست من رفیق با ضمن داره،در اسم بیشعور این . 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [11.10.19 21:32] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrym��♀️)] 

هفت و چهل و صد پارت   

 

- بگیری منو طرفِ  احمق،باید خواهرتم منم . 

 این هی نیست الزم حاال خب:گفت و کرد زکنا چشمی پشت ترمه

کنی یادآوری رو فامیلی نسبت . 

 خونیه نسبت:بود،گفت گرفته را اش خنده جلوی که درحالی امین

 .ترمه
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- گمشین برین هردوتون اصال . 

شد دور طنین و امین از و شد بلند جایش از . 

 که خوشگلی و ظریف دختر.کرد نگاه طنین به لبخند با امین

 عرض در که داشت وجودش در چیزی چه بود نشسته روبرویش

بود؟ برده را امین دلِ  ماه یک !  

 نمی غصه آیما دادن دست از برای دیگر که داشت دوستش آنقدر

داشت ذوق دوستش بهترین عقدِ  جشن برای خورد،بلکه . 

-  این آفرید،به می تورو خدا وقتی کنم می طنین،حس دونیمی

دارم دوست چی من که کرد می فکر .... 

 

.... 

 

 بوکسی کیسه پدری ی خانه در.داشت عالقه بوکس به بچگی از

 می آن سراغ گرفت،به می عالم و آدم از دلش هروقت و داشت

کرد می خالی بیچاره بوکس کیسه سر را حرصش تمام و رفت . 

 تمام تا بود کرده پیدا بوکسی کیسه دوباره سال چند از بعد حاال

کند خالی او سرِ  را حرصش . 

 دستش بند به بند که محکم کوبید،آنقدر می مشت وجودش تمام با

کشید می تیر . 
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پیچید می گوشش در آیما صدای . 

بود اش دلخوشی تمام که دختری های گریه صدای . 

شد خیره بوکسش کیسه به و کوبید تر محکم را آخر مشتِ  . 

نبود بوکس کیسه شبیه اصال.کرد نگاهش بیشتر کمی . 

بود خونی الغرش صورت و کرد می ناله . 

-  آیما،بهش سراغ بری دیگه بار یه دیگه،فقط بار یه موال به

 زندگی بر و دور آرشیدا،اصال من،سراغ سراغ بزنی،بیای حرفی
کشمت،فهمیدی؟می دفعه بشه،این پیداتما  

فهمیدی؟:پرسید فریاد با و زد دختر پهلوی به لگدی  

دم...می...فه:گفت بریده بریده نقره ... 

 را لباسش خاکِ  بعد و انداخت بهش نگاهی نفرت با آرش

بود اش زندگی اشتباه بزرگترین نقره با دوستی قطعا.تکاند . 

 

**** 

 

 (آیــما)
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 پر و بود داغ دستانم.بود کرده خوش جا گلویم در شیرینی بغض

بودم اشتیاق و شور از . 

کردم تکرار را بود گفته عاقد که را لرزان،متنی صدای با : 

یزدان نامی نام به  

جان از را تو شوم می پذیرا  

تو با انجمن میان گویم می باز اکنون هم  

  بود، خواهم تو وفادار

  لحظه، هر در

  جا، هر در

تو با زیستن برای  

تو با من که کن پیمان مهر با چنان من با هم تو ! 

 

خورد سر ام گونه روی اشکی . 

کردیم تکرار باهم همزمان : 

من با شدن خواهی آشیان هم چون تو  

تو با بدن دو در جان یک بود خواهم عمر تمام  

را خانه سازم عشق بهشت  

تو با یاسمن و عطر و نور و مهر و لبخند از سرشار ... 
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 مهابا بی و ببندم را چشمانم شد باعث کشیدن کل و دست صدای

کرد نوازشمو گرفت آغوشم در.بریزم اشک . 

 شدی من مال دیوونه؟دیگه چرا گریه: گفت وار زمزمه گوشم زیر

من؟ ماهِ  چرا شدی،گریه ام خونه خانم دیگه  

 

کردم نگاه چشمانش به و گرفتم فاصله کمی  . 

- خیلی آرش مردی خیلی ... 

- اینجا نکن نگاهم اینجوری باشه . 

 چرا؟-

- میره آبرومون کنم می کاری یه . 

بیشعور:گفتم و گرفتم گاز را پایینم لب . 

- نکن المصب نکن . 

 وقت بعدا،االن برای باشه وبش خوش:گفت و آمد میان به ترمه

نیست ترکوندن الو . 

شدم خیره روبرو آینه به و زدم لبخند . 

 به...گذرد می زود خوب لحظات همیشه.گذشت سرعت به چیز همه

 خیالم و زدم اش شناسنامه در را مالکیت مهر زدنی بهم چشم

است من الف آقای دیگر شد راحت ... 
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 شده خودمانی جمع و بودند رفته ها تر ناهار،بزرگ از بعد

گرفتیم ای ساده عقد و بودیم نکرده دعوت زیادی مهمانان.بود . 

 سفیدی ماکسی پیراهن که دختری جز شناختم می را همه تقریبا

زد می حرف باران و امیر با و بود پوشیده . 

 ترمه؟-

 ها؟-

- کیه؟ دختره اون  

- دیگه سپیده ! 

- کنه؟ می غلطی چه من جشن تو  

- جانه شایان افتخاری مهمون ! 

- عنترخانم؟ این پوشیده سفید شایان،چرا سرِ  تو خاک  

-  ولی.بپوشه سفید نباید دیگه یکی مراسم تو نیست حالیش گراز

کنم می حالیش من . 

- کن رحم ترمه . 

- کنم نمی خراب تورو جشن راحت خیالت نه . 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [16.10.19 05:50] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrym��♀️)] 

هشت و چهل و صد پارت   

 

 خیالم راحت،بدتر خیالت گی می وقتی:گفتم و کردم ریز را چشمانم

میشه ناراحت ! 

 حرص با من و رفت باران سمت به من حرف به توجه بی ترمه

 پوشیده طالیی پیراهن بودم عروس که من.شدم خیره سپیده به

بود پوشیده سفید دختر این وقت بودم،آن ! 

 شدم خیره نفس به لبخند با.نکنم خرد را خودم اعصاب کردم سعی

آمد می سمتم به که . 

 

***** 

 

( شـخص سـوم ) 

 

زد می حرف آرش با لب وزیر کرد می نگاه مهمانان به لبخند با . 
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-  واسه افتخار با ترکوندی زدی مردمو دختر رفتی!دیگه احمقی دِ 

 رو فردا پس فردا گه نمی دختر کنی؟این می هم تعریف آیـما
چی؟ کنی بلند دست خودش  

- کنم نمی بلند خودم تراز ضعیف رو دست من . 

- نبود؟ تو از تر ضعیف خدا بنده اون  

- شیطانه خودِ  نبود،اون خدا بنده اون ! 

-  شه می تبدیل عزا به عروسیت کنه شکایت ازت شیطان همین

 !شازده

-  من خانواده و من به دوباره خودشم خیال تو بخواد کرده غلط

کنه فکر . 

- نزن حرکتا این از دیگه داری دوست هرکی جانِ  . 

- داشت فرق این . 

- همه بیخیال بچسب زندگیت باشه،به نداشته فرق کسی دیگه . 

- بینه می بد کنه اذیتش هرکی یا آیماست،هرچی من زندگی . 

- من؟ حتی  

-  و داری دوستش باشم،توهم داشته دوست منی،هرکیو خواهر تو

قائلی احترام براش ! 

- خواهرشوهرشم ولی . 
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- باش مهربونا خواهرشوهر اون از . 

شه نمی باورم شدی؟اصال داماد جدی:گفت و زد لبخندی آرشیدا ! 

- شه نمی باورم منم آرشیدا وای . 

 کرد نزدیک آرش ی گونه به را سرش اختیار بی و خندید آرشیدا

کاشت اش گونه روی ای بوسه و . 

-  احمق ی دیوونه قُلِ  بازم باشی داشته هم زن اگه ببین،حتی ولی

منی،فهمیدی؟ ی قورباغه بیشعورِ   

- منی لجبازِ  نفهم زورگوئه بزرگه خواهر توام . 

 و کردند می فکر چیز یک به دلشان ته هردو.زدند لبخند هردو

نداشت خبر فکر آن از کدام هیچ . 

خالی احسان جای:که این فکر ... 

 

..... 

 

 می گوش باران های حرف به و بود شده خیره دستش لیوانِ  به

 .داد

-  و استرس از پر شغلِ  پرستاری گفت خالصه،مشاور آره

 سرتاسر باشن،زندگی پرستار شوهر هم زن هم سختیه،اگه
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 بخاطر شه می باعث نبودنا و ها شیفت تازه،این و دارن استرس

بگیرن فاصله بدتر و بشن دور هم از داستانا این و خستگی . 

- نشی؟ استخدام گرفتی تصمیم تو االن خب  

- دیگه کار یه تو بره گرفت تصمیم امیر نه . 

- نشین؟ پرستار کدوم هیچ آهان  

- ست دیگه کار یه دنبال بیمارستان،امیر میرم من دیگه نه . 

- مثال؟ چیکار  

- میشه چی ببینیم کنه،تا کار اینا آرش شرکت همین تو قراره فعال . 

 این بذار نگو چیزی:کرد زمزمه بزند،باران حرفی خواست تا ترمه

شه رد دختره . 

- دختره؟ کدوم  

 حرکت یه طی بگوید،ترمه را سپیده نامِ  خواست باران تا

کرد خالی سپیده لباس رو را لیوانش محتوای سریع،تمام . 

کردند نگاه ترمه به تعجب بودند،با شوک در که سپیده و باران . 

-  حواسم جان،اصال سپیده ببخشید جان،چیز سفیده ببخشید آخ

 .نبود

میاد... پیش....نداره...اشکال...نه:گفت بریده بریده سپیده . 

 آن روی نوشابه لک که شد خیره پیراهنش به باغصه و

کرد می خودنمایی . 
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 دیگر سمت به و گرفت را باران دست و داد تکان سری ترمه

 .رفتند

- دیوانه؟ بود کاری چه این  

- گفتی می داشتی چه؟خب من به خب میاد پیش . 

- نبود؟ قصد از اصال یعنی  

- نه که معلومه . 

مارموز شناسم می تورو من:گفت و کرد نگاهش شک با باران ! 

- مظلومی این به من . 

خندید و افتاد پیش لحظه چند یادِ  باران . 

- ترمه خری خیلی . 

- شوهرت با تویی خر . 

- داری؟ چیکار امیر به  

- کنه می بخند بگو سپیده و شایان با داره زیادی . 

کرد نگاهش اخم با و برگشت امیر سمت به باران . 

- براش دارم . 

رفت بقیه و طنین و امین سمت به و زد لبخند ترمه . 

خندید می ریز ریز امین . 

 چته؟-
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- زدی حرکتی چه دیدم ! 

- زدم؟ حرکتی چه  

- بیچاره دخترِ  لباس به زدی گند ! 

- نمونه لکش که نپوشه سفید خواست می . 

 نکنم فکر ولی:گفت و زد دستش در شیرینی به گازی آرشیدا

باشه جدی شایان با اش رابطه ! 

شوخیه؟ یعنی:گفت و کرد باریک را هایش چشم بهار  

- کنه می اُسکلش نیست،داره جدی رابطه دنبالِ  کال شایان یعنی نه . 

- کنه؟ می کات بخنده چی؟طرف یعنی جدی رابطه  

ما مملکت های دانشجو از اینم:گفت طنین . 

میشی؟ محسوب قشر کدوم جزو خودت:گفت پوزخند با شهاب  

 من،موزتو داداشِ  نداره ربطی تو به:داد را جوابش جدی هم امین

 .بخور

انداخت باال شانه و زد دستش در موز به گازی هم شهاب . 

 

@Maryamharandeh 

 

Mr.alef, [16.10.19 05:50] 
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[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrym��♀️)] 

نه و چهل و صد پارت  

 

به افتاد نگاهش ترمه   

زد می حرف ذوق با و بود نفس شکم نوازشِ  حالِ  در که سپیده . 

کرد لگد را سپیده پای و رفت نفس سمت به . 

 !آخ-

- خب عزیزم،سر راهی کردم؟ببخشید لگد تورو پای عه ! 

 اش خنده جلوی زور به نفس و شد خیره ترمه به تعجب با سپیده

گرفت را . 

 حرفی خواست تا و زد مصلحتی لبخند و آمد خودش به سپیده

نشست و کرد جا زور به سپیده و نفس بین را خودش بزند،ترمه . 

- رنگی جوجه بشم فداش الهی . 

 معلوم رنگش هنوز:وگفت خندید بلند حرف همین بهانه به نفس

 .نیست

- منه جوجه اینه مهم . 

جوجمه:گفت لبخند با سپیده به رو و . 
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کرد می نگاه ترمه به لبخند و تعجب با و داد تکان سری سپیده . 

 

.... 

 

 حرف به و کرد می پاک را آرایشش مرطوب دستمال با دقت با

داد می گوش باران های . 

-  آرایش و درد پا و کثیف لباس با... خدا بنده داشت گناه ولی

خونه رفت سوخته موی و شده ماسیده !!! 

- برام؟ مهمه کردی فکر واقعا  

- نبود تو کار اصال،چون نه . 

- بود عمدی غیر همشون . 

- بهت؟ گفت چی شایان راست  

 کی؟-

- سمتت اومد حرص با رقصیدی می داشتی که موقع همون . 

- بندازه جفتک که نه باشه بلد که برقص یکی با حداقل گفت آهان . 

- گفت؟ می کیو  

- رقصیدم می طنین و اون با امین،چون کنم فک . 

- رقصید می مردونه خیلی که اون . 
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- بده شفاش خدا بابا اسُکله . 

- بیاد من عروسی واسه سپیده نکنم فکر.گذشت خوش ولی . 

- خوبی اون به نیاد؟دختر چرا عه . 

- جونشه با بازی هستی توام که جمعی تو حضور ! 

خندید بلند بعد و . 

داد ادامه کارش به و زد پوزخندی هم ترمه . 

 

 

**** 

 

 (آیـما)

 

است خواب که داد می نشان هایش نفس صدای . 

بود روبرویم ماهش صورتِ .کردم باز را هایم چشم . 

کشیدم ریشش ته روی را دستم . 

کردم نگاه دقت با را ولبش اش،بینی بسته های پلک . 

بود داشتنی دوست برایم مرد این چیز همه . 
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- بینه؟ می خواب بینه؟اصال می خوابی چه االن یعنی  

شود بیدار ترسیدم ولی ببوسم را صورتش خواستم . 

کشیدم لختش ی شانه روی و آوردم تر باال کمی پتورا . 

بخورد سرما ترسم می . 

 خواب از نشان عمیقش و آرام های نفس.شوم نمی سیر دیدنش از

داد می عمیقش . 

خوابه خوابِ  االن و بود خسته من مرد ... 

 ماه به و رفتم پنجره سمت به.شدم بلند تخت روی از و زدم غلتی

کردم نگاه . 

درخشید می و بود کامل ماه قرص . 

 می کند،عاشق نگاه زیاد را ماه اند،هرکه گفته راست ها قدیمی

 ...شود

آرش عاشقِ  ماه،هم عاشق بودم،هم شده عاشق من . 

 و درخشیدم می او کنار تنها.آن ماهِ  من و بود من آسمان آرش

بودم تک او دل آسمان در تنها . 

 که است وقت خیلی اما بودند آسمان این در زیادی های ستاره

اند شده خاموش و درخشند نمی دیگر . 

درخشد می ابد تا ماه تنها ... 
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 را دختر یک تواند نمی توجه و وفاداری اندازه به چیزی هیچ

دارد نگه عاشق ... 

کند؟ می ناراحتش یا خوشحال چیزی چه بدانی که این ! 

باشی اش خوشحالی فکر به و باشد کارهایت به حواست که این ... 

 لب و نکند تنهایی نگیرد،احساس دلش باشد حواست که این

کافیست...باشد خندان همیشه هایش . 

گویم می راست کن باور ! 

 خواهیمی هرچه به کند می باشد،کمکت عاشقت دختر یک وقتی

 ...برسی

اند کرده تمرکز دختر یک رو تنها موفق مردان که نیست بیخود . 

دونفر جز ماند نمی باتو ابد تا کس هیچ ... 

دارد دوستت عاشقانه که کسی تنها و مادرت . 

 شوی نمی تنها گاه هیچ اند زنده فرد آن و مادرت تا باش مطمئن

خوری نمی شکست و . 

باشی داشته را هردو هوای توهم که شرطی به . 

 عاشقم خودم مثل دختر یک باشم،تا پسر خواهد می دلم گاهی

 .شود

 عشقِ  تنها است بخش لذت عجیب.دهم می جان برایش وقت آن

باشی دختر یک .... 
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- زدی؟ زل آسمون به کردی ول خودتو ماهِ   

- کردم؟ بیدارت آخ  

- ببینم، بخواب شدم،بیا بیدار خودم نه  

کنی؟ می چیکار اونجا اینجاست شما جای  

- بره نمی آخه،خوابم قشنگه ماه . 

- کنما می پاکش آسمون از رم می شه حسودیم ماه به من ! 

مگه؟ تونیمی:پرسیدم و کردم جا آغوشش در را خودم  

 .آره-

 دستم تو ظریفوکوچولو دست این وقتی: گفت و گرفت را دستم

بدم انجامتونم می باشه،هرکاری . 

بوسیدم محکم را اش گونه و خندیدم . 

 

@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [24.10.19 06:50] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrym��♀️)] 

پنجاه و صد پارت   
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... 

( بعد ماه چند ) 

 

 آرش به رو و گذاشتم عقب صندوق در را کوچکم ساک
برداشتی؟ حصیر:گفتم  

داد تکان را سرش آرش . 

- حاضره؟ ببین آرشیدا به بزن زنگ  

بندم می را صندوق درِ  و گیرم می را آرشیدا ی شماره . 

 جانم؟-

- میایم ای؟داریم آماده . 

- آمادم،بیاین آره . 

- بینمت می باشد . 

 می حرکت آرش پدری ی خانه طرف به و شویم می ماشین سوار

 .کنیم
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 عروسیِ  قبل ریلکس تر مهم از و طنین و امین عقد مناسبت به
 هم دور روزی چند و شمال برویم بود شده قرار باران و امیر

باشیم خوش . 

بود خوب دلم حال و داشتم ذوق عجیب . 

- داری؟ چی آهنگ  

- بذار آهنگ کن،خودت روشن بلوتوثو . 

شدم وصل ماشین بلوتوث به و دادم تکان راسرم . 

( حال عشقو و دریا شمال بریم بزن   

خیال و فکر از دور شمال بریم بزن  

سال ماهای همه شمال بریم بزن   

سال های ماه کمه پیشت بودن واسه  

و چالوسه جاده و فانوسه تا چند   

نمه نم بارونِ  گوشمه تو آهنگ  

آرزومه ازت میخوام اینو   

بیام شمال تو با غمام غرقه وقتی فقط  

دنیا خیاله بی شمال بریم بزن   

دریا این غروبِ  تره قشنگ تو با  

رویایی حسِ  یه خوب اتفاق یه   
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تنهایی و تو منو آتیش این کنار  

عالیه کنارت شمال حال حسو   

حالیه عجب وای باهات چالوس جاده  

شمال بریم بزن احساسیه تو با عاشقه من قلبِ   

 

محمودی یاسر_شمال بریم بزن ) 

 

 هم آرش.خوانم می آهنگ با و دهم می تکان را خودم جایم در

زند می لبخند و کند می نگاهم لبخند با هرازگاهی . 

- شمان؟ خونه اینا آرشام  

- کنم فکر . 

- بینم می رو نیال جون آخ وای . 

-  دوست داری،عموشو دوست رو نیال اینقد بخورم قسم حاضرم

 !نداری

دارم دوست بیشتر عموشو نخیرم:گفتم و کشیدم را لپش . 

- فروختی بچه یه به منو دیگه نه ! 

- دارم دوستت چقدر دونی می خودت.دیگه نکن حسودی . 

دارم دوستت بیشتر من:گوید می لبخند با . 
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- زنیمنمی حرف آقامون حرف رو ما باشه . 

عاشقتم من یعنی:گوید می و خندد می بلند . 

گیرم می را ترمه ی شماره خندم می که همانطور . 

 جانم؟-

- چطوره؟ من تِ  تِ   

- کجایی؟ خوبم  

- کجایین؟ آرش،شما بابای خونه نزدیکِ  ما  

- ماشین تو ذاره می وسایلو داره اومده،طنین تازه امین . 

- بیین نیالرو هستن،بیا اینا ما،آرشام سمت بیاین پس خب . 

 باشه،آیما؟-

 جون؟-

- بینمت کن،می ولش هیچی . 

- حرفتو بگو . 

- رفت،فعال یادم . 

 زیاد را آهنگ صدای و انداختم باال ای شانه من و شد قطع تماس

 .کردم

 سرمای و پاییز دلتنگی میان حسی.بود عجیبی هوای هم آذر هوای

 ...زمستان
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 آینه در را خودم و مرتب سرم روی را شالم شدیم که خانه نزدیکِ 

کردم نگاه . 

شدیم پیاده و کرد پارک در جلوی آرش . 

-  کبود صورتش همچین که بچلونمش همچین برم خوام می وای

 .شه

شدیم خانه وارد و خندید ام کودکانه ذوق به آرش . 

 احوال سریع آرشام و مامان دیدم،با نفس آغوشِ  در را نیال تا

رساندم بچه به را خودم و کردم پرسی . 

- عسلم بخورمت من آخ . 

 زن اولین کردم می فکر و داشتم دوست نیالرا اندازه از بیش

دارد دوست اینقدر را شوهرش برادرزاده که باشم جهان عموی . 

رسیدند هم باران امیرو و بودم،شایان مشغول نیال با که همانطور . 

شدم آرشیدا نبود متوجه لحظه همان . 

کجاست؟ آرشیدا:گفتم نفس به رو  

- گرده برمی زود گفت بیرون رفت اومدنتون قبل دقیقه پنج . 

رفتم آنها استقبال به بغل به بچه و دادم تکان را سرم . 

 

@MaryamHarandeh 
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Mr.alef, [24.10.19 06:50] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrym��♀️)] 

یک و پنجاه و صد پارت  

 

 

 نیال تا آورد می در بازی دلقک داشت باران که همانطور
میاد؟ ترمه:گفت بشنوم من فقط که طوری وار بخندد،زمزمه  

 آره:گفتم و دادم تکان را سرم داشتم برلب که لبخندی همان با

 .میاد

 را موبایلم تا رفتم میز سمت به و سپردم دستانش به را بچه

 .بردارم

 جواب بوق چهار از بعد.ماندم منتظر و گرفتم را آرشیدا ی شماره

 .داد

- آیما؟ جانم  

- تو؟ کجایی  

- بیام تونم نمی برام،من اومده پیش کاری یه ببین آیما من؟چیزه . 
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- کاری؟ چی؟چه یعنی وا  

-  برین شما.گفتم دادم پیام آرشامم میدم،به توضیح واستون بعدا

بهتون بگذره خوش . 

- شده؟ خوبه؟چیزی حالت  

-  دوستام از یکی واسه نشده،یعنی چیزی مرسی،نه من؟خوبم

بیام تونم اومده،نمی پیش مشکل . 

- زودتر شه حل مشکلش عزیزم،امیدوارم باشه . 

- نداری؟ برم،کاری قربونت مرسی  

- باش خودت مراقب نه . 

- فعال.باشین خودتون مراقب هم شما چشم . 

 .خدانگهدار-

 سفر این قید آرشیدا که بود کاری چه.افتاد جانم به عجیبی استرس

بود؟ زده را  

 شماری روز و بود مشتاق بیشتر همه از خودش که سفری هم آن

برسد امروز تا کرد می . 

- شده؟ چی  

زدم لبخند و برگشتم آرش سمت به . 

- ذوقم تو خورد نمیاد،یکم هیچی،آرشیدا . 
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-  می دلش بیشتر ما ی همه از اومده،وگرنه پیش مهمی کار حتما

بیاد خواست . 

- باشه نشده چیزی فقط خداکنه.دقیقا آره . 

- اونه کرده،درگیرِ  خرابکاری دوستاش از نشده،یکی نه . 

آمد آیفون زنگ صدای.دادم تکان را سرم . 

شدند وارد ترمه و طنین و امین بعد لحظه چند . 

 می نیالرا سراغِ  ذوق با و بود خندان ترمه صورت که بااین
 ی همه و نیست خوب اصال حالش فهمیدم می من فقط گرفت،ولی

است تظاهر رفتارهایش . 

کنم پرسی احوال طنین و امین با تا رفتم و کشیدم آهی . 

 رسیدین؟چرا بهم شما خوشحالم اینقدر من چرا:گفتم جدیت با

دارم؟ دوستتون اینقدر میاین؟چرا بهم اینقدر  

کرد نگاهم لبخند با امین و گرفت آغوشم در طنین . 

بینیم می الف آقای کنار در تورو خوشحالیم مام:امین . 

شدین ساخته هم واسه شمام . 

کردند می آب قند کیلو کیلو دلم در اما.نگفتم چیزی و زدم لبخند . 

رفتم ترمه سمت به من و شدند نزدیک امیر و باران . 

 می اش صدقه قربان و کرد می نگاه نیالرا ای کودکانه ذوق با

 .رفت
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 خوبی؟-

- رنگی جوجه من برم خوبم،قربونت بله . 

 دیدیش؟-

 کیو؟-

 .شایان-

- آیما نیستم کور آره . 

- میزنی؟ چرا خب باشه ! 

-  پررنگ و بزرگ من ذهن تو اینو داری اصرار چرا دونم نمی

 !کنی

- دارم چیکار من وا ! 

- اسمشو نگو اینقدر . 

شد دور من از و کرد بغل را بچه بعد و . 

 و داشتم دلشوره.نشستم مبل روی و کردم فوت محکم را نفسم

بود رفته بین از خوبم حالِ  و ذوق تمام . 

 حالِ  این ترمه،شایدم حالِ  آرشیدا،شاید شاید.دانستم نمی را دلیلش

داد می بد اتفاقی از خبر بد . 

 روی به اصال پس بشود من بد حالِ  متوجه کسی خواست نمی دلم
 صحبت مشغول و نشستم نفس کنار لبخند با و نیاوردم خوردم

 .شدیم
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.... 

 

 قطرات به و بود دستم در ام نسکافه ماگ .بارید می شدیدی باران

بودم شده خیره شیشه روی باران . 

 لذت ولی سوخت می ماگ داغِ  ی تنه با برخورد از انگشتانم نوک

بود بخش . 

 یکی!بذارم پست نگرفتم خوشگل عکس یه من:زد می غر باران

بیا کوتاه داداش بگه آسمون به . 

ابری یا بارونیه یا کال اینجا اومدیم،پاییز بدی تایم خب:امیر . 

همینه دیگه ی هفته یه تا گفت می هواشناسی:شایان ! 

 هواشناسی و آب کن،کارشناس بازی:گفت شایان به رو آرش

 .نشو

 نوبت:گفت امین به رو و کرد دستش های کارت به نگاهی شایان

شده رد من از آورد ده امینه،آرشام . 

بود شده خیره نامعلومی نقطه به و کرده بغل را نیال ترمه . 

 هوای وار دیوانه.بودند مشغول آشپزخانه در هم طنین و نفس

داشتم دوست را بارانی . 

سوخت زبانم نوک و نوشیدم نسکافه از ای جرعه . 
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@MaryamHarandeh 

 

Mr.alef, [24.10.19 06:50] 

[Forwarded from ☕️Maryam Harandeh✍� 

(Mrym��♀️)] 

آخر پارت  

 

 آرش؟-

 جانم؟-

- نزنیم قدم بارون این زیرِ  بیرون؟حیفه بریم . 

- ت این آخرِ  تا میریم کن،بعد صبر س  . 

خوری می شدیده،سرما بارونش:گفت و کرد من به نگاهی باران . 

انداختم باال شانه و نوشیدم نسکافه از ای جرعه . 

- پوشم می گرم لباسِ  . 
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 یکیو منم واسه:داد،گفت می کارت آرشام به که همانطور شایان

بزنیم قدم بریم کنید پیدا . 

 و بود نیال به حواسش.کردیم نگاه ترمه به ناخودآگاه باران منو

است نشنیده را شایان حرف کردم حس . 

کن بازیتو دهنتو ببند:گفت و زد شایان پهلوی به ای سقلمه امیر . 

گذاشتم سینک توی را ام خالی ماگ  و رفتم آشپزخانه طرف به . 

 سرم را بافتم شال و برداشتم لباسی چوب روی از را ام بارانی

 .کردم

 تا نشستم ترمه کنار مبلِ  روی و گذاشتم جیبم توی را موبایلم

شود تمام آرش بازیِ  . 

- فلجه؟ خودش  

 کی؟-

- گراز اون . 

 چطور؟-

- کنید پیدا یکیو براش میگه شما به . 

 و بودند لجباز هردو.کردم مشغول نیال با را خودم و نگفتم چیزی

کرد کاری شد نمی . 

خانمم بریم:گفت من به رو و پوشید را ژاکتش آرش . 

کردم خداحافظی ها بچه از و شدم بلند جایم از لبخند با . 
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***** 

 

( شخص سوم ) 

 

 

 می فکر بودند افتاده که اتفاقاتی کشید،به می سیگار که همانطور

 .کرد

 قلبش به را اش زندگی فرمان و فهمید نمی را بد و خوب فرق

بود سپرده . 

 خوب حالش ساعتی برای شده حتی که داد می انجام را کاری

 ...شود

بد یا است خوب کار آن نبود مهم ... 

 اش ای قهوه راک صندلی با همراه و کرد بلند را موسیقی صدای

خورد می تکان . 

کرد فوت را گلویش در شده حبس دود . 

شد خیره آفتاب غروب به . 

( زود ریخت برگا رفت فصال   

DONYAIEMAMNOE



پاییز از متنفرم    

دور نندازیش و خاطرات بده قول بهم    

پروازم به مونده ساعت چند   

بود دیر حرفا این برا یکم کنم فکر پس     

دور مایلیم چند هم از نیست مهم      

هرجایی باشیم اینه مهم    

عشقه شهر اونجا  ) 

 می باید که را کاری.بود رفتن وقت.انداخت بلیتش به نگاهی

رفت می باید حاال و بود کرد،کرده . 

شد بلند جایش از و کرد خاموش را سیگارش . 

دارد هرشروع،پایانی . 

رود می روز آید،یک می روز یک هرکسی . 

دارد والدتی،وفاتی هر . 

شود می شب هرصبحی . 

نبندیم دل ها این بین فاصله به که است این زندگی و ... 

انداخت چمدانش به نگاهی . 

باشد نداشته رفتن،بازگشتی این شاید . 

DONYAIEMAMNOE



 به سر تاابد اش سینه رازِ  که شرطی به داشت بازگشت هم شاید

ماند می مهر . 

کرد می فکر بود کرده که کارهایی به و بود ایستاده مردد . 

بارید می باران ... 

شد می پخش موسیقی ... 

بود کرده روشنکمی را ماه،اتاقش نور . 

 

.... 

 

(  مازندران استان در نور شهر سواحل در ای جنازه پیش ساعتی

نیست مشخص هنوز فرد این هویت.شده پیدا . 

 طبق.هستند حاضر حادثه محل در ما خبرنگاران و پلیس،اورژانس

 در سرنخی هیچ.رسیده قتل به گلوله ضرب با فرد شواهد،این

 سخت کمی ماموران کارِ  شدید باران نشده،باوجود مشاهده اطراف

 در آنهارابیشتر، اطالعات دریافت محض به.رسه می نظر به

داد خواهم قرار اختیارشما ...) 

 

  پایان
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