
 

 مقدمه

 است معجزه معادل نامشان که زنمیم حرف یزنان از من

 ها فروغ از من

 ، ها نیمیس از

 ها نیپرو از

 زنمیم حرف ها خانم آهو از

 نبودند "ترس" داریخر که ییآنها تمام از

 ستادندیا یسخت مقابل در کوه چو که ییآنها از

 است معجزه از باالتر بودن، زن دادند نشان و

 اگر ہکـ دانند ےمــ و دارند باور را خود ہکـ ےزنانــ

 رندیبگ مـیتصم

 ، هستند ےکار هر انجامـ ہبـ قادر
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 .باشند یمـ یدرون ےــیبایز کی ےدارا

 میتسل ּبدون را رشیمس ہکـ ּزن کی عـزم و ےــیتوانا در

 شدن

 وجـود ےـیـبـایز و شکـوه کند،یم ےطـ موانع بـرابـر در

 .دارد

 نشأتــ هـا ہتجـربـ از نفسـش ہبـ اعتـمـاد ہکـ ےزنـ در

 رد،یـگیم

 بـلـنـد را خود ، بخورد ּنیزم ہبـ ـتـوانـدیم ہکـ ـداندیم و

 .دهـد ہادامـ و کند

 [شروع]

 ؟ییکجا مامانم مامان

 نجایا ایب بهار ام اشپزخونه تو

 کینزد آشپزخونه به که دمیشنیم پاشو یها قدم یصدا

 جلزوولز داشتن روغن تو که هارو ییا تابه کباب شدیم
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 دمیشن کنارم بهارو یصدا که کردم رو اون از کردنیم

 سالم مامانم سالم:گفت یم و بود کرده حلقه دورم دستاشو

 ینباش خسته نفسم

  

 یمرس زدلمیعز سالم:گفتم یمهربون با و طرفش دمیچرخ

 ؟یکرد کارایچ چخبر ینباش خسته توام

 مشغول و جلوم دمیکش هارو اریخ گجه و یصندل رو نشستم

 اریخ که ینطوریهم ،بهار شدم یرازیش ساالد کردن درست

 مثل امروزم چکاریه یسالمت:گفت خورد یم پوست با

 چدهیپ خبر دانشگاه تو که بود نیا فرقش فقط بود شهیهم

 دو قرار دانشگاهه رهیمد تیهئ جز که دیجد استاد هی که

 استاد اون از گنیم همه دانشگاهمون تو ادیب گهید هفته

 خوردش شهینم هم عسل منی با که هاست بداخالق
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 از چرا تو خب:گفتم کردمیم خورد هارو گجه که همنطور

 یالک باشه خوب رفتارت یوقت نترس یدار استرس االن

  کنه یبداخالق که ادینم

 یٌخوب یبوها یول مامان دونمینم:بهار

  رسهینم مشامم به ،

 تو فکر االن از:گفتم و دستش دادم رو گجه از کهیت هی

 روت دست اریدرب لباستو برو پاشو ستین یزیچ نکن ریدرگ

 نهار یبرا داره نیمت عمو بپوش یمرتب لباس هی بزن یآب هی

  نجایا ادیم

 گفتن با

 زد برق بهارم یچشما نیمت اسم 

 برعکس و داره دوست نویمت چقدر بهار که دونستمیم نویا

 بکنه کاراشو رفت ،بهار داره بهار به حسو نیهم هم نیمت

 با تاپمو رفتم و یآشغال تو ختمیر ازویپ و اریخ یپوستا منم
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 به یدست ستادمیا نهییآ یجلو کنم عوض بلند راهنیپ هی

 رفتم امد فونیآ یصدا که دمیکش شالم

 گفت یخوشحال با و رونیب زد اتاقش در از بهار که رونیب 

 به ذوق با که دادم تکون یسر مامان کنمیم باز درو من:

 زمیبر ییچا تا آشپزخونه تو رفتم منم رفت فونیآ طرف

 دمیشن بهارو با نیمت کردن بش خوش و در شدن باز یصدا

 و رونیب رفت دمیشن درو شدن، بسته یصدا اون از بعد و

 کنار بود نشسته مبل یرو که نیمت سمت به رفت نگاهم

 ییا پارچه شلوار با بود دهیپوش یکاربن یآب راهنیپ هی بهار

 لبخند هی با رهیخ دمید که صورتش به رفت نگاهم یمشک

 نه نه:گفتم عیسر شد بلند که جلو رفتم کنهیم نگاهم داره

  نیامد خوش یلیخ نیباش راحت نینش بلند

 چرا جان ترنج ممنون:گفت داشت که یذات یمهربون با نیمت

  یدیکش زحمت
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 دنی،ند هفته هی از بعد گهید هیچ زحمت هیحرف چه نیا: من

 متتظر یلیخ چون کنم زیبهاروسوپرا خواستمیم امروز شما

 بود شما امدن

 یبد یلیخ عمو:گفت یدلخور با بهار که نشست نیمت

 دلم من بهمون بزن زنگ هی حداقل یکار سفر یریم

 بود شده تنگ یلیخ واست

 نیببخش:گفت دیباریم توش از یخستگ که نگاهش با نیمت

 بودم فکرت به اما بودم ریدرگ یلیخ اما باتوهه حق بهارجان

 دست حرف نیا گفتن با آوردم کوچولو یسوغات هی برات

 آورد در کوچولو جعبه کی و کتش بیج تو کرد

 با کرد؛ باز رو جعبه در ذوق با بهار گرفت بهار طرف به و

 و شکفت گلش از گل و بود پروانه که نقره گردنبند دنید

 خوشگله یلیخ یدیکش زحمت یلیخ ممنون عمو یوا:گفت

 کرد نگاه بهار به یمهربون با نیمت
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 رفت بهار نداره رو تو قابل زمیعز کنمیم خواهش:وگفت 

  ببنده گردنبندشو تا اتاقش تو باال

 گذاشتم برداشتم ینیس داخل از ییچا فنجون هی شدم خم

 ....کرد نگاهم یدان قدر با که نیمت یجلو
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 خب:گفت داشتیم بر شو یچا فنجون که همنطور....

 ؟یخوب خودت

 سرمو میفرار نگاهش از هنوز سال همه نیا گذشت از بعد

 ن؟یخوب شما خوبم ممنون:گفتم نییپا انداختم

  ستمین بد یا:گفت و دیکش یقیعم نفس

 به یحسرت و یتلخ هی لحنش لحنش نیا از گرفت دلم

 به شدم بلند داشت دنبال
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 کردم صدا بهارو و گذاشتم تنهاش زیم کردن آماده ی بهانه 

 نباشه تنها نیمت شیپ اد،یب که

 و گجه دورشو و سید یتو دمیچ هارو ییا تابه کباب

 برنج گذاشتم حونیر

 کردم کارها هیبق کردم پر زعفرون با روشو سید تو دمیکش 

 کردم صداشون

  زیم سر نشستن امدن خنده با ییدوتا که

 شد خوردن مشغول و دیکش غذا خودش یبرا جدا هرکدوم

  

 یلیخ:گفت و کرد نگاه بهم و برداشت، دوغش وانیل نیمت

 روز هر خوادیم دلم وقته یلیخ جان ترنج بود شده خوشمزه

 از

 باری ییا هفته شده قسمت فقط خب اما بخورم ها غذا نیا 

  شه بمینص افتخار نیا
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 دونستمینم دمیکش خجالت بود مشهود کامال کالمش کهیت

  دادم رو تشکرش جواب فقط بگم دیبا یچ

 بعد نکیس تو گذاشت وانشویول بشقاب شد بلند زیم پشت از

 عمو با شما مامان:گفت من به رو و شد بلند بهار اونم از

 ارمیم وهیم کنمیم جمع زویم من نیبر 

 نشست که نیمت شدم بلند و دادم تکون یسر

 نیمت میبود کرده سکوت دوتامون نشستم مقابلش منم 

 تو هنوز چندسال از بعد: گفت و دیکش ییا کالفه پوف

 یساکت هنوزم یکنینم نگاه چشمام

  

 صداتو من یبگ کلمه 1 تو تا بزنم حرف دیبا من هنوزم

 یحت که اره؟ ام بهیغر برات سال همه نیا گذشت با بشنوم

 یکن نگاه چشمام تو میمستق یشینم حاظر
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 دلم شمیم دور ازت رمیم سفر رمیم زنمیم گول خودمو 

 نگاهت تو ییزایچی دیشا تنگه برام دلت ییایم یوقت خوشه

 ...دیشا کرد فرق

  

 متورم رگ به خورد نگاهم بودم، کرده بغض حرفاش از

 رونیب بود زده همش در یها اخم بخاطر که شیشونیپ

 یزیچ یخواینم: گفت پچ پچ حالت به و جلو آورد سرشو

 ؟ یبگ

 با و صورتم تو شد خم ندادم بهش یجواب و کردم سکوت

 ستین حقم نیا سال چند گذشت از بعد زد لب یکالفگ

 ..ترنج

 برداشت کتش شد بلند حرف نیا گفتن از بعد

 کرده قفل زبونم یخروج طرف به رفت بلند یها گام با و 

 رفته بهار بمون نرو بگم بهش دادینم یاری مغزم بود

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 یبلند یصدا با دیکش نییپا که رو گرهیدست ارهیب وهیم 

 خداحافظ یاریب وهیم خوادینم رفتم من عموجان بهار:گفت

  

 امد بهار که بودم نشسته کرده بغ بست درو و گفت نویا

 رفت؟ عمو مامان گفت باتعجب و رونیب

 شدیچ اخه:گفت تعجب با دوباره بهار گه دادم تکون یسر

 ؟یگفت یزیچ بهش شما، هوی

 من کن مرتب نجارویا:گفتم بهار به رو شدم بلند یکسل با

  کنم استراحت باال رمیم

 اتاقم وارد نکردم توجه اما کردمیم حس بهارو نگاه ینیسنگ

 ..بستم درو شدم
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  شدم رهی،خ خودم به نهییآ یجلو رفتم

 من من به لعنت کردیم خفم داشت بغض

 قطره شه دلخور ازم ینجوریا که کنم نکارویا نیمت با دینبا 

 یقطرها دیچک که اول

 کردم پاک اشکامو امد یم هم پشت شد باز راهشون یبعد 

 یقو گفتم خودم با

 یها یسخت و مشکالت کسالی ستیب تو یقو ترنج باش 

 تو یدید یادیز

  نداره دهیفا کردن هیگر یهست یقو 

 برگه پر زیم یرو رمیتحر زیم سراغ رفتم

 حیتصح حال بودم خسته واقعا دمیکش یپوف کالفه بود 

 یها برگه کردن

 تخت رو و شدم برگه الیخیب واقعا نداشتم مو دانشجوها 

 بخوابم کمی تا دمیکش دراز
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 بود تخت کنار کردم نگاهش شدم داریب بهار یصدا با عصر

 کردیم نگاهم داشت

 جانم؟:گفتم دمیکش ییا ازهیخم 

 رفته سر حوصلم رونیب میبر پاشو مامان:بهار

  

 خودم مثل قایدق چشماش کردم بهارم یچشما به ینگاه

 یبعض سبز یآب بود

 دلم بزار اهیس لنز بهار بگم بهش خواستیم دلم یلیخ وقتا 

 چشماتو یکس خوادینم

 شه کینزد بهت شه چشمات مجذوب خوادینم دلم نهیبب 

 تو از پاکه دلت تو

 یزندگ تو ادیب یکس خوادینم دلم خوند حرفو شهیم چشمات 

 معصومت یچشما از
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 حرفو نیا تونسمینم که فیح کنه استفاده سوء خودت و 

 اگه بودم مطمن بزنم

 در دونستنینم من و چرا؟ پرسهیم بهارم بزنم حرفو نیا 

 بگم، یچ چرا نیا جواب

 امده؟ سرم بال نیا خودم چون بگم 

 دم؟یکش درد خودم چون بگم

 پس نداشت خبر یچیه از بهار بگم تونستمینم یزیچ

 سکوت نیا که کنمیم سکوت

 امدم در فکر از امد صورتم یجلو که یدست با تره یمنطق 

 مامان:گفت بهار که

 به یشد رهیخ زنمیم حرف دارم دوساعت کجاست حواست 

 یزنینم پلکم من

  یدینفهم حرفامم از چکدومیه مطمنن 

 شدم بلند و شونش سر گذاشتم دستمو
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 کباری نشدم متوجه زمیعز نیببخش:گفتم یکسل با و نشستم 

 یچ بگو کهید

 ؟یگفتیم 

 بعد میبگرد ییجا میبر رونیب میبر ایب پاشو مامان گمیم:بهار

 شام رونیب

 نظرت؟ میبخور 

 نه بگم بهش خواستیم دلم راستش

 ناراحتم تنیم انیجر سر ندارم حوصله 

 بهارم دل خواستینم دلم نگفتم اما

 بر عالوه هیپا دوست هی شهیهم بهار یبرا من شه ناراحت 

 بودم بودن مادر

 کردم قبول اونو خواسته خودم خواسته برخالف نیهم واسه

 گفتم بهش و
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 داشت که یذات یمهربون با شد بلند بپوشم منم تا شه اماده 

 قربونت:گفت

  یخوب نقدریا که مامانم برم 

  رفت بهار گفتم ییا خدانکنه

 ساده یلیخ دمیپوش لباس زدم روم دست به یاب شدم بلند

 شدم آماده

 ...برداشتم نویماش چییسو دانشگاه رمیم که یهمنجور 
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 بهار به بردارم یکفش جا از کفشامو شدمیم خم که نطوریهم

 :گفتم

 کن قفل روهم خونه در ایب زود بهار نیماش تو رمیم من

 مامان باشه گفت یبلند یصدا با بهار
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 شدم سوار بردارم نویماش نگیپارک رفتم و زدم آسانسور

 در برداشتم موتیر

 چند کردم خارج نگیپارک از نویماش و کردم باز ساختمان 

 منتظر ییا قهیدق

 شهیهم بود شده بایز و ساده یلیخ امد بهار که بودم نشسته 

 دیپوشیم ساده

 رفتیم راه ساده کردیم برخورد ساده کردیم شیارا ساده 

 دهیند تاحاال چوقتیه

 در شویسادگ ادیب عشوه بخواد ای بکنه ظیغل شیارا بودم 

 دوست موارد ی همه

 با برخورد در خواستینم دلم موارد کی در جز داشتم 

 چون باشه ساده گرانید

  اوردنش در پا از یبرا گرنیم نشونه شویسادگ 

 مامان؟ شدم خوب:گفت دیکش شالش به یدست شد که سوار
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 زمیعز یبود خوب شهیهم تو:من

 م؟یبر کجا حاال خب

 بعد میبزن ابونایخ تو دور هی میبر:بهار

 الله ابونیخ تو دایجد که یتجار یحیتفر مجتمع میبر 

 دمیشن میبزن شده افتتاح

 متیق هست داخلش هم شاپ یکاف رستوران بزرگه یلیخ 

 هاهم محصول

 داره فیتخ درصد50 هیافتتاح بخاطر 

 ازت کردم سوال هی بهار:گفتم و دمیخند

 نقدریا چرا الله ابونیخ برم یبگ یتونستیم راست سر یلیخ 

 ؟یداد حیتوض

 گرفت خندش حرکتش از خودشم بهار

 طرف برد دست بهار که کردم حرکت
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 کردن یهمخون کردباهاش شروع و گذاشت اهنگ و ظبط 

 نگاهم میدیرس یوقت

 تابلو هی کیش یلیخ ینما با بزرگ یلیخ مجتمعه به افتاد 

 "فارس لجیخ" بود درش سر هم بزرگ

 بود شلوغ یلیخ داخل میرفت و نگیپارک تو میگذاشت نویماش

 طرف بهار با میرفت بود دستشون لهیوس کل هم مردم همه

 بود یچ همه نبود یخوراک مواد تنها البته ها یخوراک مواد 

 ...و مرغ گوشت ندهیشو مواد

 کردم احساس که ییزایچ برداشتم کیپالست دم همون از

 باالش طبقه میرفت بهار با دیخر از بعد دمیخر داره ازین خونه

 هر

 تو میرفت اونم از بعد میدیخر یست یروسر مون دو 

 میداد سفارش تزایپ دوتا رستورانش
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 گذشته خوش بهم االن اما امیب نداشتم حوصله اولش درسته

 باز میروح و بود

 رونیب یبرا کرد اسرار که بود دستش اخالقم بهار بود شده 

 اونشبم امدنمون

 رفتیم بهار یعاد حالت به برگشت مون یزندگ و گذشت 

  رفتمیم منم دانشگاه

 حافظ شعرها، بودم رشتم عاشق و بودم بادتیاد استاده من

 ،یسعد ،ی،فردوس

 وصل بهم ،پوست خون ، رگ مثل ییجورای هیکنا استعاره، 

 یوقت بودن

 یخوب حس کنمیم سیتدر یدرس یوقت خونمیم یشعر 

 نیا و شهیم القأ بهم

 من برخالف دارم رشتم به که ییا عالقه از گرهیم نشأت 

 و یپزشک به بهار
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 ...پدرش مثل قایدق داشت عالقه یتجرب 

 یچا داشتم میبود دیاسات اتاق تو

 بودن مرد همکارهام شتریب میبعد کالس میتا تا خوردمیم 

 ..... بودم شیکی من که زن تا 3 فقط و
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 قهیدق پنچ کردم ساعتم به ینگاه داشت حضور اونجا... 

 شروع کالسم گهید

 با هی برداشتم فنویک زیم رو گذاشتم یچا فنجون شدیم 

 زدم در از گفتم ییا اجازه

 دمیرس تا کردم یط راهرو ریمس رونیب 

 کردم باز درو داشتم باهاش که یکالس به 

 شدن بلند احترامم به دانشجوهام که 
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 خودم مثل که بودن کالس نیا تو یادیز یها پسر دختر 

 رو رشته و درس نیا

 سیتدر بهشون یشتریب لذت با نیهم واسه داشتن دوست 

 کنمیم

 خودمو یکار ی جذبه اما نبودم ریگ سخت و بدخلق من

  شه تیرعا یخوب به ها مرز حدو که بودم کرده حفظ

 مبحث دادن حیتوض به کردم شروع و زیم رو گذاشتم فمویک

  دیجد

 با شدیم خارج دستم از میتا که شدمیم کارم غرق اونقدر

  گفتیم که دانشجوها از یکی یصدا

 خسته از بعد و رسوندم انیپا به کالسو شد تموم وقت استاد

 کالس از دینباش

 تو انیب بود یسوال داشتن عادت دانشجوها اکثر رونیب زدم 

 دنیپرسینم کالس داخل همون بپرسن راهرو
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 سوال نکهیا از بعد دادم جواب دانشجوهام از چندتا سوال به 

 شدم نیماش سوار محوطه داخل رفتم شد تموم هاشون

 نیمت سمت رفت فکرم قرمز چراغ پشت

 نزده سر بهمون ندارم خبر ازش هفته دو

 مویگوش یناراحت با نه ای میخوب نهیبب نزده زنگمم یحت 

 شمارشو و برداشتم

 نیمت بود شده ویس یحام میگوش تو اسمش باال آوردم 

 خام و بودم بچه که ها سال نیا تمام تو بود من هیحام

 تونستمینم

 داشته هوامو جا همه شهیهم باشم الیخیب بهش نسبت 

 زنگش دیبا خودم دلخوره مطمنم زنهینم زنم بهم که االن

 بزنم

 جواب دیبا بودم مطمن خورد که اول بوق گرفتم شمارشو 

 هر در نیمت چون بده
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 و دوم بوق چون کردم فکر اشتباه اما دادیم جوابمو یطیشرا 

 شدمیم دیام نا داشتم بود اخر یها بوق خورد هم سوم

 الو: گوشم تو دیچیپ خستش یصدا که دادن جواب از 

  سالم الو:من

 سالم: نیمت

  نیخوب: من

 دادیم یدلخور یبو صداش زدینم حرف شهیهم مثل نیمت

 مهمه؟: نیمت

 ؟یچ:من

 واست؟ مهمه میخوب نیمت

 یناراحت با لحنش از گرفت.بغضم

 قبول باشه نزن حرف ینجوریا کنمیم خواهش:گفتم 

 نزن حرف ینجوریا اما یدلخور ازم یناراحت
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 زدن؟ حرف ینجوریا اسونه خودم واسه یکنیم فکر:نیمت

 ترنج بفهم نویا منم کشهیم عذاب داره که یاون

 م؟ینیبب همو یدار وقت امروز باتوهه حق قبول باشه:من

 یبفهم ینخواست خودت داشتم وقت شهیهم تو واسه:نیمت

 کاج؟ رستوران ییایب یکنیم قبول دعوتم نهار واسه:من

 من؟ مهمون

  امیم کنمیم قبول دعوتت:نیمت

 ....ادینم خوشم نکاریا از که یدونیم نه تو مهمون اما
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 پارک رستوران یجلو رستوران سمت دادم ریتغ رمویمس..

 شدم ادهیپ و کردم

 مغنه و یمشک شلوار مانتو یرسم بود خوب خدارشکر پمیت 

 وارد همرنگ
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 نشستم و کردم انتخاب زهارویم از یکی شدم رستوران 

  

 دارم همراه خوامینم یزیچ فعال:گفتم که طرفم امد گارسون

  دمیم سفارش بعد ادیب

 تو کردم چک امامویپ و آوردم در مویگوش رفتم که گارسون

 ...و دیاسات دانشجوها یها گروه

: گفتیم که نیمت یباصدا که بودم مشغول ینطوریهم

  گرهیم درد گردنت

  باال آوردم سرمو

 بود پیت خوش و پوش خوش نقدریا شهیهم نیمت دونمینم

 ینجوریا برخورد در ای

 راهنیپ بود داده طرف هی به باال موهاشو شدیم ظاهر 

 یمشک یآب چهارخونه
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 پارچه شلوار هی با بود داده باال تناشمیاس سر بود دهیپوش 

  اهیس ییا

 جوون یلیخ باشه ساله 45 مرد هی که خوردینم بهش واقعا

  دادیم نشون تر

 کردنش زیآنال از دست صورتم یجلو امد که دستش

 نگاهش متعجب برداشتم

 نگاه ینطوریا بده؟که پمیت شده یزیچ:گفت که کردم 

 یکنیم

 کردم نگاهش عهیضا نقدریا گرفتم گاز خجالت از نموییپا لب

 ظاهرش فکرد که

 واسه بپوشونم زدم که ویگند کردم یسع داره یمشکل 

 بود پرت حواسم نیببخش خوبه میلیخ نه:گفتم نیهم

 ؟یخوب خودت الیخیب خب: نیمت

 حالت به و نشست لبم گوشه یپوزخند
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 ..شما یها یپرس احوال از: گفتم هیکنا 

 یپرس احوال از:گفت و داد لمیتحو یپوزخند خودم مثل

 چقدر من؟ یها

 واسه ستین بس سال 21؟یبزن پسم که رمیبگ احوالت 

 بس بهم دادن فرصت

 خودم به بودم کنارت منم یدید یسخت خودت تو ترنج کن 

  بده فرصت هی خودت و

 کردیم نگاهم داشت منتظر افتاد خستش یچشما به نگاهم

 نییپا انداختم سرم

 یدیکش زحمت واسم یلیخ یکرد کمک بهم یلیخ:گفتم 

 یبود پشتم شهیهم

 یمرد چیه به تونمینم من نیمت اما ایدن هی قدر ممنونتم 

 از که تو شم چهیباز نکهیا از دارم ترس من کنم نانیاطم
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 حرفو نیا یچ واسه یدونیم دردمو که تو یدار خبر گذشتم 

  شم شرمندت که یزنیم

 21 از بعد: گفت و دیکش موهاش به یدست حرص با نیمت

 یکاف شناختم سال

 پنج هر نزن حرفو نیا ترنج یدانشگاه استاد خودت ست؟ین 

 هم مثل انگشت تا

 نامرد هی از تیقبل یزندگ تو شکست با ستین قرار شهینم 

  ینیبب هم مثل رو همه

 شدم مند عالقه بهت دمتید یوقت شیپ سال 21 منو نیبب

 کردم صبر االن تا

 نویا رفتارم با خواستم فقط نزدم دم اعتماد سختته گفتم 

 که کنم ثابت بهت

 نویا چوقتیه اما پشتتم خوامتیم 

 یداشت لطف بهم یگفت شهیهم یدینفهم 
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 شد کینزد گارسون که بدم جوابشو امدم

  کرد سکوت خودشم نیمت

 هی از بود سکوت نمونیب بازهم میداد سفارشمون یوقت

 بود نیمت با حق لحاظ

 بگم یچ دونستمینم اما من لحاظ هی 

 در دوتامون اوردن که سفارشمون کردنش قانعه واسه 

 خوردن به میکرد شروع سکوت

 .... موند یباق غذام نصف یعنی کردم تموم زودتر من

🔆🔆 
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 بخور اخر تا غذاتو:گفت و انداخت بشقابم به ینگاه نیمت

 به حواسشون که باباها مثل حرکتش از گرفت خندم

 داشت هوامو بچشونه

  گهید شدم ریس:گفتم و زدم شیمهربون به یلبخند
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 واقعا بود زیم یرو که دستم یرو گذاشت جلو آورد دستشو

 با دمیکش خجالت

: گفت و کرد نوازش دستمو پوست شصتش انگشت 

 که یکنیم هارو نکاریهم

 دختر هی مامان خورهینم بهت ییکوچولو و فیضع نقدریا 

 یباش ساله 21

 و رونیب دمیکش دستش ریز از دستمو آهسته خجالت با

  گهید شدم ریپ خورهیم چرا: گفتم

 به بودن تو مثل رهایپ همه کاش:گفت یمهربون با نیمت

 دمیخند حرفش

  

 کنه حساب بره شد بلند جاش از غذاش خوردن از بعد

 رستوران از دوتامون
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 میکرد حرکت هامون نیماش طرف وبه رونیب میزد 

 کنارم نمیماش به میدیرس

 به زدم هیتک طرفش دمیچرخ ستادیا 

  امروز واسه ممنون:گفتم و نیماش 

 ازت دیبا من: گفت و نیماش یرو کنارم گذاشت دستشو

 نیا که کنم تشکر

 یداد بیترت قرارو 

 منو کن درک منو نشو ناراحت ازمن نیمت:گفتم لبخند با

 میندار ویکس جزتو بهار

 نشه دلتنگت بزن سر بهار به حداقل یشیم دلخور ازم یوقت 

  

 یرو لباشو هیداغ جلو اورد سرشو چشمام به رهیخ نیمت

  کردم حس میشونیپ
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 من:گفت شد جدا ازم یوقت شدم شوکه ستادیوا قلبم

 ترک بهارو و تو چوقتیه

 شد دور و گفت نویا یبخوا خودت نکهیا مگر کنمینم 

  

 حاال تا من شدم رهیخ رفتنش ریمس به مبهوت و مات من و

 نیمت بودم دهیند

  دمیکش خجالت واقعا بشه ینجوریا 

 ام لحظهی ذهنم اما بودم برگشت راه تو

 نویماش و کردم باز نگیپارک در نیمت فکر از بود نشده ازاد 

  بستم موتیر با درو و داخل بردم

 هنوز بهار بود خاموش اد برق کردم باز در تو انداختم لدویک

  بود ومدهین

 مبل رو کردم پرت آوردم در ومغنم مانتو

  دمیکش درزا مبل رو همونجا خودمم
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 کم کم که سقف به شدم رهیخ بودم شده خسته یلیخ

 خواب و شد گرم چشمام

 .....رفتم
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 بود روم که ییپتو به شدم بلند که بود چند ساعت دونمینم

 انداخته رو پتو امده بهار کنم فکر زدم کنار رو پتو کردم نگاه

 چقدر بود 7 ساعت اوه کردم نگاه ساعت به دمیچرخ روم

 بودم دهیخواب

 بهار اتاق در اروم زدم صورتم به آب هی اشپزخونه تو رفتم

 رفتم بخوابه گذاشتم نکردم دارشیب بود خواب اونم کردم باز

 بهار دونستمیم کنم درست شام برم تا کردم عوض لباسمو

 ضعف شه داریب االن خورهینم دانشگاه سلف یغذا از
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 شدیم اماده تر عیسر همه از که رو یماکاران مواد کنهیم 

 کردن خورد مشغول خودمم ادیب جوش گذاشتم آب برداشتم

 انجام کارمو داشتم که همنطور بودم سبز فلفل و قارچ

 بشه روم یجور چه من حاال نیمت سمت رفت فکرم دادمیم

 نیا اخه یلعنت هوف نمشیبب دوباره اتفاق اون از بعد

 بود یچکار

  

 دستمو و دمیکش ترس سر از یغیج بهار پخ یصدا با

 دیخندیم داشت که کردم نگاهش حرص با قلبم رو گذاشتم

 هیکار چه نیا ستادیوا قلبم زهرمار:گفتم اخم با

 و دیبوس لپمو کنارم امد دیخندیم که نطوریهم بهار

 هوس یفکر تو یلیخ دمید اخه نیببخش عشقم سالم:گفت

  کنم تتیاذ کردم

 زمیبر هارو قارچ رفتم ندادم وجوابش کنار زدمش دستم با

 تابه تو
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 مزه یلیخ اخه برم قربونت نکن قهر:گفت بهم دیچسب امد

  داد

 یلیخ:وگفتم شیشونیپ تو زدم آروم دونهی طرفش برگشتم

  تو ییپرو

 ساالد نیبش بردار ساالد لهیوس برو نستایوا من کنار نجایا

 تو اندازه مردم یها بچه من ترسوندن یبجا کن درست

 ستین انگشتش تو هنر هی منم بچه انوقت دارن بچه

 منم جان مامان:گفت بود خچالی تو سرش که همنطور بهار

 ستین شوهرر فقط که ستمین نازا شم دار بچه تونمیم

 یلبخند همون با گرفت خندم حرفش از

 ادینم یکس یول هست شوهر گفتم:بود لبم رو که 

 زیتم خونه یبلد نه یکن درست غذا یبلد نه که رهیتوروبگ

  یکن
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 اگه رهیبگ تورو ادینم یکس معلومه خب یدار یهنر چیه نه

  نشه بدبخت مردم جوون که گمیم قتیحق همه من ادیب هم

 کال واال خوبه:گفت طرفم دیچرخ حرص و تعجب با بهار

 یکرد دایپ ابونیخ تو از منو گمیم من یکرد نابود منو

 یگیم

 رهیبگ منو ادیب یکی یکن فمیتعر دیبا یمن مامان مثال نه 

 که یمرس واقعا ؟یدیم ردش ادیب یکی یگیم شما اونوقت

 یهست

 دمیخندیم که نطوریهم امد یم خوشم خوردنش حرص از

 که کدبانو شهیم خراب پوستت نخور حرص حاال:گفتم

 زده فلک ی کله پشت زد خدا دیشا رنتیبگ انیب یستین 

 گرفتت امد تیخوشگل بخاطر ییا

 یبد یلیخ مامانن:وگفت دیکش یغیج بهار

  خودتونه از یبد زمیعز یمرس:گفتم و دمیکش لپش منم
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 دم ویماکاران من: دادم ادامه رفتم اشپزخونه در طرف به و

 حواست دادم

 کار اتاقم تو رمیم منم کن درست ساالدو زود باشه بهش 

 دارم

 اتاقم تو رفتم ومنم گفت یبهارچشم

 یها برگه کردن حیتصح مشغول و رمیتحر زیم پشت

  شدم دانشجوهام

 هاشون برگه تو از قشنگ بودن نوشته قیدق و خوب اکثرا

  مطلبو دنیفهم کامل و دادن گوش عالقه با دمیفهم یم

 داخل گذاشتم و کردم جمشعون ها برگه شدن تموم از بعد

 ی جعبه به خورد نگاهم که کردم باز رو کشو در کاور

 میمخف
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  لدشویک بود شده یخاک کردم نگاه بهش و رونیب دمشیکش

 و آوردم در بودم کرده یمخف خودم عکس قاب داخل که

 داخلش میزندگ کل که یرنگ ییا قهوه دفتر و کردم بازش

 شدم رهیخ و دمیکش جلدش به یدست رونیب دمیکش بود

 یلیخ از بهار چون کردم پنهان بهار از دفترو نیا من بهش

 چقدر پدرش که بفهمه خواستمینم نداشت خبر اتفاقات

 به نسبت ذهنش تو گفتم ییزایچ از که یتصور بزار نامرده

 چند یکوچولو بهار به یوقت گرفت بغضم باشه داشته پدرش

 یرو نگاهش حسرت با یچجور که کردم فکر شیپ سال

 مثل خواستیم دلش چقدر ای بود پارک تو دختر پدر یدستا

 دخترا هیبق

 یزمان مامانش یحو بشه و کنه لوس باباش یبرا خودشو 

 گذاشتن باباها یبرا مسابقه مدرسه تو گفت شد هیگر که

 اون ادیب بگم یک به من گفت ادیب نیبگ باباهاتون به گفتن
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 بازهم اونجا آرش کنه لعنتت خدا گفتم و شکستم من موقع

 مثل

 ممنونش چقدر و رفت بهارم با و میحام شد نیمت شهیهم 

 یحرف شد که تر بزرگ میزندگ تو حضورش بخاطر بودم

 هی من خب اما نشکونه منو دل مثال که زدینم پدرش درباره

 چه بچم که فهممیم مادرم

 نیا تمام تو کردم یسع من دلشه تو یچ ای خوادیم یزیچ 

 یلیخ خب اما مادر هم باشم پدر هم بهارم یبرا ها سال

  سخته

 کهیت مرد هی به خوادیم خودش زن هی

 کوه مثل مرد هی باشه تخت الشیخ شد که ناراحت کنه 

 نیا تو مرد هی شدم خودم من بودم محروم من اما پشتشه

 هی چشم به مطلقعه زن به مردا ی همه که یاجتماع
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 راحت المیخ دخترم و خودم مرد شدم من کننیم نگاه شکار 

 دوست هم مادر هم شدم پدر هم داره گاه هیتک بهارم بود

 به همدمش شدم داشت غم یموقع

 مشکلشو کردم سپر نهیس داشت مشکل یموقع مادر عنوان 

 بود یشاد حیتفر که یموقع پدر هی عنوان به کردم حل

 ...بودم شیپا براش دوست هی شدمیم

🌞🌞 
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 اتاق در میبرس نجایا به بهار و خودم تا دمیکش یسخت من

 عیسر شد زده که

 گهید کار دادن انجام مشغول خودم و کمد تو گذاشتم دفتر

 اجازه بعد و کردم

 و داخل اورد در نیب از سرشو بهار داخل ادیب دادم

 ایب پاشو جان مامان:گفت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 و دادم تکون یسر انداختم رو سفره و حاظره شام

 برو تو زمیعز باشه:گفتم

 داخل گذاشتم خاطراتمو دفتر رفت که بهار امیم االن منم

  درشو جعبه

 تو رفتم شدم بلند گذاشتمش شیقبل یهمونجا و بستم

 دوغ پارچ هی گذاشته ساالد دهیچ زویم بهار دمید آشپزخونه

  گذاشته

 یها ینیزم بیس روش و سید تو دهیکش هارو یماکاران

 گذاشته رنگو ییطال

 یبگ یخوایم یدیچ قشنگ زویم االن:گفتم بهش خنده با

 هستم؟ بانو کد من

 مامان بودم کدبانو من:گفت و کرد نازک یچشم پشت بهار

 یدید ینم شما جان
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 کالس که فردا یگیم راست تو مثال یالک اره:گفتم دمیخند

  از رو یآشپز کتاب خونه بمون دانشگاه برم دیبا من یندار

 فردا کن درست پلو زرشک فردا یبرا بردار خونه کتاب تو

 بهت بسپارم ویچ همه و خونه خوامیم کن ثابت بهم خودتو

 منم داره خودت به یبستگ من فکر طرز کردن عوض گهید

  پس بدم کمکت ستمین

  نشه ،تند نشه  شور نشه ریخم نسوزه غذا کن جمع هواستو

 بهت فردا:گفت خوردیم نیچ ته داشت که نطوریهم بهار

 خانوم مامان کنمیم ثابت

 بانوام کد من ینیبب

 زییپا اخر رو جوجه:گفتم و دمیکش یماکاران کمی خودم یبرا

 شمارنیم

  کن مسخره جان مامان باشه: گفت بهار

 کنم رو هامو هنر خوامیم فردا چون من یزیچی فقط
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  ادیب هم نیمت عمو زنمیم زنگ

 کردم نگاهش شوکه نیمت اسم دنیشن با

 یکنیم نگا ینجوریا چرا ؟یمامان؟خوب شدیچ: گفت که

 مخالف ای یموافق االن

 نیمت با یچتور حاال من خدا یا بگم یچ دونستمینم اصال

 .....شم رو در رو

🌞🌞 
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 وانیل هی بهار ؟یچ یبرا نیمت:گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 دستم داد ختیر دوغ

 دست ادیب خوامیم و شده تنگ براش دلم چون:گفت و

 یهنر تو گفتیم کردیم مسخرم اونم چون بخوره پختمو

 یندار

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 بود شده کور اشتهام دادم چیپ یماکارون ظرف تو چنگالمو

 نیمت امدن یبرا مخالفم چرا که بفهمه بهار خواستمینم

 بکن یخوایم هرکار: گفتم نیهم واسه

 بانو کد ینزن شیآت به رو خونه فقط

 جوابشو خانوم مامان مینیبیم:گفت و دیخند حرص با بهار

  گهید ندادم

  گذاشتم رو یخال یها ظرف شدم بلند

 برم قربونت برو تو مامان:گفت بهار که شور ظرف نکیس تو

  شورمیم خودم من ییا خسته

 رفتم و کردم قبول نیهم واسه واقعا بود ریدرگ فکرم یلیخ

 به کنم فکر کنم خلوت خودم با کمی خواستمیم تواتاقم

  نیمت به دردناکم ی گذشته به خودم

  وجدان یب نامرد اون به بهارم به
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 خانوادم کنار که یزمان به شیپ سال 21 به دیکش پر فکرم

 یایدن تو و بودم ساله 17 دختر کی و کردمیم یزندگ داشتم

  بردمیم سر به بچگانم

 *بک فلش*

 کجاست؟ تو حواس دختر یآ ترنج ترنج

 یمحل یروسر کردم نگاه بود پدرم مادر که گل یب یب به

 که بود یمحل یها لباس از لباسشم پولک پراز بود سرش

 منم دنیپوشیم یمحل لباس روستامون یها زن اکثرا

 دور شهیهم یب یب دمیپوشیم لباسا نیا از سنم با متناسب

  چشمام رنگ من دیکشیم سرمه چشماش

 خاطر واسه کردمیم خدارشکر و بود رفته گل یب یب به

 از همه، بود توجه مورد چشمام شهیهم چون چشمام

 زدنیم حرف شییبایز
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 با و رونیب امدم هپروت از گل یب یب بلند یصدا با بار نیا

  گل یب یب بله:گفتم تعجب

 دو پرت حواس ی دختره:گفت تشر و حرص با گل یب یب

 کجاست؟ ذهنت معلومه کنمیم صدات دارم ساعت

 جونم یب یب نخور حرص:گفتم دمیخند

 شد چشمات پرت حواسم لحظهی نیببخش

 زبون خوبه خوبه:گفت و کرد نازک یچشم پشت یب یب

  یزیعز واسم هم ختهینر زبون تو زینر

 نخو کالف سر کمکش هم اون از بعد و دمیبوس شو گونه

  گرفتم

 دمیفهمیم نویا بود مهربون یلیخ بود خوب یلیخ گل یب یب

 منو خوادیم شتریب دارم فرق براش من نوه چندتا باوجود که،

 و تندخو شهیهم بابام گل یب یب خوب اخالق برخالف

 رفته( پدرش)رخانیکب به بابام گهیم گل یب یب بود بداخالق
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 ارباب بابابزرگم و بابام ؛چون هیعاد گفتیم یب یب خب البته

 حفظ خانواده یبرا یحت خودشون اقتدار دیبا و بودن روستا

 کنن

 خان خواستیم دلم من نداشتم قبول حرفو نیا من یول

 شهیهم خان یول کنه توجه خانواده منو به شتریب(بابام)

  بود ریگ سخت

 دست داشتم اجازه نوروز دیع و بهار موقعه سال تا سال من

 سرم به یدست کردیم لطف یلیخ اگه خان و ببوسم خانو

 دیکشیم

 گل یب یب و مادرم به رو خان هیشکا گِله که هروقتم

 باهات ادیب تونهینم که خان یبزرگ تو زشته:گفتنیم کردمیم

 داره قباحت داره خجالت کنه بغلت ای کنه یباز

  ادیم ادمی ییجا تا من خب اما باشه گفتمیم شهیهم منم و

  نکرد بغلم چوقتیه خان بودم که ام بچه
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 یساالر مرد از من روستا یدخترا و ها زن تمام برخالف

 خونشون تو روستا یها مرد بودم متنفر روستامون یها مرد

  یمهر یب و زورگفتن بود

 کنن توجه الشونیع اهل به داشتن ازین خودشون هروقت

  کردنیم توجه

 به همسرش نظرات به که داشتم رودوست یمرد من

 با داشتم دوست من بزاره احترام حقوقش و حق به خودش

 یمرد

 از هروقت جا همه  شهیهم باشه بلد کردن محبت که باشم

 دیترسیم گفتم یم(میمیصم دوست)آال یبرا فکرام نیا

 سرتو فکرا نیا با اخر تو دختر یوا: گفتیم لپش رو زدیم و

  یدیم باد به

 رسمه مرد به دادن گوش و مرد به احترام نزن حرفارو نیا

  اگه یحت روستاس
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 تو و مرده اون چون یبزن حرف دینبا تو رهیبگ دوم زن مرد

 یباش شوهرت حرف به گوش دیبا یزن

 دوست درسته نداشتم قبول رو آال یحرفا چوقتیه

 که یافکار و یترس اساس بر اون خب اما بود میمیصم

  شده بزرگ دادن ادی بهش

 سن نیا به االن تا من اما بدن ادی منم به کردن یسع

 روستارو یها زن تیوضع داشتم چون نکردم قبول دمیرس

 .... دمید یم

🔆🔆 
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 منع دختر یبرا روستامون تو خوندن درس قانون خدارشکر

 چون اونم ما حق در شدیم ظلم گهید واقعا چون نبود

 میندار لیتحص حق و میدختر
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 اکثرا روستا تو بود امده نکهیا مثل امد خان اسب یصدا

 یبعض فقط مینداشت نیماش با یکار ادیز ما و داشتن اسب

 ها

 ما ها یبعض اون از یکی هاشون نیزم یبرا داشتن تراکتور

  هم میکر و رضا احمد دادیم حیترج اسبو خان اما میبود

 خودشون یها اسب با خان(محافظ) پادو عنوان به شهیهم

 شونه به شون یشکار اسلحه هم شهیهم بودن پشتش

 بود شون

 میزد اتاق در از یب یب منو خان گفتن اللّه ای یصدا با

 دینباش خسته و رفت استقبال به شهیهم مثل مادرم رونیب

 یم و دونستمیم خان به رو مادرم دیشد ی عالقه گفت

  دمید

 خان یها یمهر یب و ها یتوجه یب هم اندازه همون به و

 رباب به و گذشت مادرم کنار از. تفاوت بدون دمید یم و

  ارهیب یچا گفت خونمون خدمتکار
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 شهیم سیخ چشماش یچجور مادرم که دمید یم یوقت من

 فرزندشون تک من نکهیا بخاطر خان امد یم بدم خودم از

  بودم

 خان یبرا یرسم اسم وارث نتونست اون از بعد مادرم و

 دمیفهمینم من شد قبل از بدتر اخالقش هم خان ارهیب

 دم خودشون. که یوقت

 با غمبریپ دونستنینم زدنیم بودن مسلمون و بودن عهیش از

 و یورز محبت و یرز و عشق و فاطمه حضرت وجود

  خواستیم فاطمه حضرت به دنیبال

 شدنشون دار دختر به نسبت رو جاهل اعراب از یلیخ نگاه

 اگه پدر مونس پدر خوار غم شهیم دختر که بده ریتغ

  پسر صدتا از شدیم موقعش

 خاندان رسم اسم تونهینم چون فقط شدیم پدرش پشت بهتر

 بده ادامه

 نیا باوجود شنیم قائل ضیتبع
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 واسه کردم یم خدارشکر خان یها یمهر یب و ها ضیتبع 

  بود سرم باال شیسا نکهیا

 پسرم نیبش:گفت یب یب که شد بلند یب یب دنید با خان

  یامد خوش

 یب یب از بعد نشست و کرد یتشکر خان

 نینباش خسته نیامد خوش سالم:گفتم و جلو رفتم من گل

 موقع همون داد تکون سر کنه نگاه بهم نکهیا بدون خان

 دلم اتاقم تو رفتم منم اورد ییچا خان یبرا امد رباب

 نگاه و باشم خان یجلو خواستینم

 حوصلم بود شده تابستون که االن نمیبب مادرمو دار غصه

 بکنم نبود یکار رفتیم سر

 یب یب بافتم یم یقال و کردمیم پر نخ کالف یب یب با فقط

  نیا خواستیم
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 الزمه کُرد دختر و زن هر یبرا گفتیم بده ادی بهم کارهارو

  واسه دلم رهیبگ ادی نیا

  دنبالش رمیم فردا یبرا بود شده تنگ آال

 و خلوت هست روستا تو ییجا هی نمشیبب مون پاتوق میریم

 میکرد داشیپ خونه به مدرسه از برگشت راه تو آال منو دنج

 و شم خارج خونه از دادیم اجازه داشت یخوب کی خان

 یخوراک کمی فردا نیهم واسه برم خواستم روستا یهرجا

 حیتفر کمی میبر اال با ببرم خودم با کنه آماده رباب گمیم

 .....میکن

🌞🌞 
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 یحاج شد خونه وارد کنان الّلهی سلمان حاج شام موقع شب

 حرفش خان از بعد بود روستا یبزرگا از گهید یکی
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 داخل میرفت میشد بلند ما داشت داریخر

  میگذاشت تنها اطیح رو یحاج و پدرم

 رباب و بودن نشسته یچوب تخت یرو

 انیجر نمیبب بودم ستادهیا پنجره پشت برد ییچا براشون 

 ساعت نیا یچ یبرا سلمان حاج نمیبب بودم کنجکاو هیچ

 و یکشاورز ها نیزم درباره اولشون یحرفا خونمون امده

  و یگاودار

 اونم از بعد بود اسبا یها استبطل

  شو ییچا که همونطور سلمان حاح

 بودم شهر که روزید خان:گفت خوردیم

 نداره دکتر روستا یاریبه که کردم عالم

 برن کجا شه بد حالشون اگه روستا مردم

 که دکتر هی خاطر واسه شهر انیب راه همه نیا که توننینم

  تا شد قرار خالصه
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  بفرستن دیجد دکتر هی وقتا چند نیهم

 ممنون:گفت زد سلمان حاج شونه به ییا ضربه خان روستا

 نبود پشتکارت مرد

 االن شهر برن رفتن دکتر هی خاطر واسه دیبا مردم چارهیب

 ادیم دکتر خدارشکر

 دمیچرخ و گرفتم فاصله پنجره از گل یب یب یباصدا

 ی دختره: گفت و رفت بهم ییا غره چشم که طرفش

  خجالت فضول

 یکنیم یفضول یستادیوا یرفت یکشینم

 یعل کوچه به زدم خودمو و زدم یلبخند

 دارن یدیشن یب یب یراست: گفتم و چپ

 یقبل دکتر نیگزیجا ارنیم دیجد دکتر

 خبر نفر نیاول کردمیم یفضول تو مثل اگه منم: گفت یب یب

 دمیشن یم دویجد
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 سننه رو تو ادیب دیجد دکتر خب  حاال

 یبرا سپردم رباب به آشپزخونه تو برو ایب

 یزیچ نیبب سبد تو بزاره یخوراک فردات

 رفتم بزار بردار خوت یخواست یزیچ اگه ستین کسر کم

 گلم یب یب باشه:گفتم و دمیبوس گلو یب یب گونه جلو

 قربونت

 ....و یخوب نقدریا که برم

🌞🌞 
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 یبرا گذاشته یچ همه سبد تو رباب دمید آشپزخونه تو رفتم

 پهن جامو و رفتم خودم اتاق به و کردم یتشکر ازش فردا

 .دمیخواب کردم

 روستا دیجد دکتر نیا به فردا به داشتم برد،ینم خوابم البته

 بود سقف به نگاهم که نطوریهم کردمیم فکر یچ همه به

  برد خوابم و شد گرم چشمام

 شدم داریب میداشت خونه تو که یخروس یصدا با صبح

 داشتم دوست خروسو نیا وقتا یبعض

  کنمش خفه خواستیم دلم وقتا یبعض

 یمحل یها لباس و زدم صورتم سر به یآب رفتم شدم بلند

 که ظهر تا که آال دنبال برام زودتر خواستمیم دمیپوش مو

 باشم خونه نگشته بر خان
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 سبدو کنهیم دم ییچا داره رباب دمید آشپزخونه تو رفتم

  کردم یخداحافظ ازش و برداشتم

 شهیهم بودم روستامون یهوا عاشق رونیب زدم در از و

 بود پاک

 قیعم نفس چندتا دادیم جون دنیکش قیعم نفس واسه

 دمیکش

 کردم حرکت آال خونه طرف به و

 چند زدم در دوباره نداد جوابم یکس زدم در دمیرس یوقت

 شد باز در که شدم منتظر قهیدق

 بعد میکرد بغل همو محکم دنشید با رونیب آمد آال خود و

  رونیب میامد هم بغل از نکهیا از

 میخوایم بپوش برو بدو یسر گهید خب لیخ:گفتم بهش

 بهش نکردم قبول داخل برو کرد اصرار آال. پاتوق میبر

 گفتم
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 طرف به دست تو دست باهم امد که آال ایب بپوش زود

 میکرد حرکت مون پاتوق

 میبود ریمس تو 

 تنگ واست دلم یکرد کارایچ خبرها خب:دیپرس آال که

 بود شده

 چخبر ،تو بود شده تنگ برات دلم منم خبریب یچیه:من

  یشگیهم خبر همون:گفت دیکش یقیعم نفس آال

 الیخیب یخواینم ؟یکنیم فکر هیقض اون به هنوز تو آال:من

 یش

 .بخدا دونمینم گفت بغض با آال

 الشیخیب یتونیم نه یتونینم یول جان آال یدونیم تو:من

 یش

  یبکش زحمت براش یتونیم نه
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 تو آره ترسمیم ترنج ترسمیم:گفت و هیگر ریز زد هوی آال

 دست ازش تونمینم اما شم الیخیب تونمینم من یگیم راست

 بابام خشم از یول بکشم

 شدم عاشق من بگم بگم یچ برم بفهمه اگه که ترسمیم

  کنم؟ ازدواج باهاش بزار

 ستین رسم روستا تو آال منو کشهیم کنهیم سرمو یفهم یم

  یکن ازدواج گهیم خانوادت که یهرک با دیبا یعاشق عشق

 نه ای داره دوسم دونمینم یحت من یچ الدیم طرف اون از

 به بخوام کنمیم حمل خودم با دارم رو کطرفهی عشق هی

 بگم الدیم

 دوستت گهیم امده ییآبرو یب دختر چه گهیم بعدش که

 دارم

  بگم تونمینم یکس به من ترنج

 ....و الدیم سر ییبال چه نمیبب تا شمیم آب ذره ذره فقط
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 !اد؟یم خودم و الدیم سر ییبال چه

  چرت اگه شمیم ممنون:وگفتم رفتم ییا غره چشم حرص با

 ینکن خورد منو اعصاب و ینگ پرت

 باهم میامد الشیخیب امروز هی اصال

 نکن فکر یمنف یزایچ به میباش خوش

 الیخیب اصال یگیم راست اره:گفت و کرد پاک اشکاشو آال

 چخبر تو حرفا نیا

 ؟یخوب

  خوبم منم یباش خوب و ینکن هیگر.تو اگه: من

  کرد بغلم محکم و دیکش دستمو هوی آال

 تو دارم دوستت یلیخ ترنج کنم کاریچ ینباش تو:گفت.و

  یدوستم نیبهتر
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 زمیعز داره راه دل به دل:گفتم و کردم نوازش پشتشو آروم

 ایب راه تند حرفا نیا الیخیب حال یدوستم نیبهتر توهم

  میبرس عیسر که میبر

 یموقع میزد حرف یدر از و میرفت راه تند تند آال با ریمس تا

 نجامیا عاشق من کردم نگا اطراف به زده ذوق میدیرس

 واقعا

  یدنید و بکر عتیطب هی بود خوشگل یلیخ

 وه،یم درخت بود درخت کردیم کار چشم تا اطرافش دو

 ....و سرو درخت

 بودن بان هیسا مثل که بلند یها وشاخه ها برگ با

 یزالل و پاک آب هی که بود آب چشمه هی هم وسط اون

 من نشستن یبرا بود سنگ دوتا کنارش داشت انیجر توش

 خوردن تکون عاشق نجامیا یهوا عاشق ام چشمه عاشق

  برگام و شاخ نیا
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 و میکرد پهن اندازو ریز دهیم دست بهم یقشنگ حس واقعا

  روش گذاشتم سبدو

 و ریحص بغل گذاشتم کفشام با آوردم در جورابام خودمم

 تو کردم پامو رفتم

 خنک آب خورد پوستم به یمانند قلقک حس هی آب، 

 خوب حس هی زیتم یهوا

 نگا منو ستادهیا مجسمه مثل آال دمید دمیچرخ داد بهم

 کنهیم

 کجا:گفتم خنده با دمیپاش طرفش به و کردم آب مشتمو

 بانو؟ یکنیم ریسِ

  یدیپاش آب هوی دمیترس لوس:گفت رفت ییا غره چشم آال

 االنم رهیم ادتی یشیم بزرگ نداره اشکال:گفتم دمیخند

 کفشاتو حرفا نیا یبجا

  شه خنک مغزت کمی آب تو بزار پاهاتو ایب اریب در
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 نشست امد آورد در جوراباشو کفشو کرد حرفم به گوش آال

 فکرش دونستمیم آب به شد رهیخ ساکت دوباره و کنارم

  فکر از خواستمیم نیهم واسه الدهیم ریدرگ

 و برداشتم آب گهید مشت هی نیهم واسه ارمیب درش

 دیکش یغیوج دیترس دوباره ندفعهیا صورتش به دمیپاش

 :گفت

 دمیترس ترنج یشعوریب یییلیخ

  شد دوتا ما یباز آب شروع نیهم و

 بهم میزد زل خسته دوتامون که بود گذشته چقدر دونمینم

 آال افهیق به نگاهم میبود دهیکش آب موش مثل دومون هر

 افتاد

 حرص با آال که خنده ریز زدم بود ها خورده ریت نیا مثل که

 یبخند آب  رو:گفت
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 دارم آب رو االنم خب:گفتم دمیخند شتریب حرفش نیا با

  خندمیم

 .....و خنده ریز زد من با همزمان خودشم آال

🔱🔱 
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 یبخش یباز آب میش خشک تا ها سنگ رو مینشست ترنج با

  میدادیم انجام نجایا میامد یم ما که بود ییکارها از

  ریحص رو میرفت شدن خشک از بعد

 شروع و رونیب دمیکش سبد از هارو یخوراک من و مینشست

 خوردن به میکرد

  نکهیا تا میزدیم حرف یدر هر از آال با

 و خان امدن از قبل تا که میکرد جمع رو ها لهیوس شد ظهر

 میباش خونه آال یبابا

  کردنش بغل از بعد و رفتم آال خونه دم تا
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 باز خونه در کردم حرکت خونه طرف به و شدم جدا ازش

 کردم یسالم کردیم یپاش آب رو اطیح داشت رباب و بود

 ؟ کجان مامانم و گل یب یب:دمیپرس ازش داد جوابم که

  هستن خونه داخل: رباب

 هی ساختارش خونه باال رفتم یها پله و گفتم ییا باشه

 داشت ونیاِ  که بود یجور

 باال رفتیم خوردیم پله و

 حال تو یکس داخل رفتم و گوشه گذاشتم اوردم در کفشامو

 اتاقم داخل رفتم نبود

  برگشتم و کردم عوض لباسمو

 قرآن داره نشسته دمید که کردم باز گل یب یب اتاق در

  خونهیم

 بستم درو آهسته و نکردم پرت حواسش

 کنهیم پاک یسبز داره مامان دمید آشپزخونه تو رفتم
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  داد جوابمو یمهربون با که کردم سالم

  بودم مامانم عاشق من دمشیبوس جلو رفتم

 و من بخاطر خان دیشا بودم یاریبدب براش دیشا دونمیم

 دمیند عاشقشم من اما کنهیم تشیاذ نشدنش دار پسر

 بده عذابم ای بزنه حرف بد من با کباری

 باشه پاشون ریز بهشت که حقه واقعا

 خوبه یلیخ هم گل یب یب نگذرم حقم از

 که خوردینم بهشون بودن یواقع مادر و دختر مثل مامانم با

 مادرم به چوقتیه گل یب یب باشن عروس مادرشوهر

 هیعل بر نکرد پر بابامو ای نداد سرکوفت

 نیا یمهربون عاشق من بود مامانم مدافعه شهیهم مادرم

 مرتبه هزار خدارو بودن کنارم نکهیا از و بودم زن دوتا

 ....کردمیم شکر

☪ 
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 گذشتیم بودم دهید رو آال که یروز اون از ییا هفته کی

  شدم بلند بود شده تنگ براش دلمم نداشتم خبر ازش گهید

 مامانم و گل یب یب دمید ونیا تو رونیب رفتم اتاق در از

  زننیم حرف دارن

 حوصلم من:گفتم دمیکش ییا کالفه پوف

 نمش؟یبب برم شهیم شده تنگ آال واسه دلم رفته سر

 برگشت موقعه االن بعد یرفت شیپ هفته نه:گفت مامانم

 که یدونیم هست خان

 ینباش سفره سر ظهر سر نداره دوست 

 جان مامان:گفتم نیزم زدم پامو حرص با

 ظهر هم خان هست9ساعت تازه االن

 هیادیز مدت هفته کی بعدشم گردهیبرم 

  لطفا لطفا بخوره سرم به ییهوا برم بزار خب
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  آهو بره بزار:گفت مادرم به رو گل یب یب

  رفته سر حوصلش

 یب خانم آهو بفرما:گفتم کردم استفاده سو تیموقع از من

 اجازه که گلم یب

 برم بزار حاال داد 

  رفت بهم ییا غره چشم مامانم

 تا یول برو پاشو رسهینم تو زبون به زورم که من:گفت و

 برگرد خان امدن از قبل

 جون تو چشمم:گفتم و دمیپوش کفشامو شدم بلند ذوق با

 بخواه

 رونیب زدم خونه در از یخداحافظ از بعد

 زدم در دمیرس یوقت کردم حرکت آال خونه طرف به تند و

 نداد جواب یکس اما
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 نداد جواب یکس بازم اما زدم در تر محکم

 جواب که کجان کجاست؟خانوادش آال شده؟یچ یعنی

 مشغول فکر با دنینم

  

  باشه اونجا دیشا مون پاتوق طرف کردم حرکت

 فکر تو رفتم شدم نگران دمیند ویکس بازم دمیرس یوقت

 !؟ شدهیچ یعنی

 باشه افتاده یبد اتفاق نکنه

  ترنج نده راه دلت به بد فکر رهیخ که شاهللیا

 پاهامو آوردم در وکفشامو جوراب و سنگ رو نشستم رفتم

 خنک پاهام آب تو کردم

 ارمیب در دارم پولک یروسر کردم هوس شد 

 بسپارم باد دست به و کنم باز موهامو و

 و بست نقش لبم رو یلبخند فکر نیا از
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 بدم انجام خوامیم که ویکار که شد باعث 

 موهام بود اب تو پاهام بودم یناب حس و خلسه و سکوت تو

 یمیمال باد  با

  دنیرقصیم دیوز یم که

 که یها قدم یصدا با بردمیم لذت داشتم که نجوریهم

 باز چشمامو عیسر دمیشن

 که یفرد به خورد گره نگاهم که کردم 

 نگاهش داشتم مبهوت مات بود روم روبه

 ....امدم خودم به صداش با که کردمیم

🔱🔱 
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 :گفتیم که امدم خودم به باصداش......

 ها قصه تو ییایدر یپر درباره بِرواو

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 باشن داشتن یپر هاهم چشمه دونستمینم اما بودم دهیشن 

 بانو؟ یهست ییا چشمه یپر تو

 دونمینم کردم سرم مو یروسر و شدم بلند جام از ترس با

 امده بند زبونم چرا

 کردم کفشامو جورابام دنیپوش بدون بود 

 کرد سد راهمو که شم رد کنارش از تند امدم و پام سر

 گهید نیا یلعنت دمیترس

  شم رد امدم و توهم دمیکش اخمامو هیک 

 کرد سد راهمو جلو باز که

 زبونت کوچولو یاخ:گفت و صورتم تو اورد کال سرشو و

 یزنینم حرف خورده؟که موش

 گفتم تیجد با نلرزه صدام کردم یسع دمیکش یقیعم نفس

  نینش مزاحم کنار نیبر لطفا:

  حتما بله:گفت و کنار دیکش و دیخند
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  بانو نیبگ شما یهرچ

  گذشتم کنارش از عیسر دادن جواب بدون

 چه چشماش بود یک گهید نیا یلعنت بودم دهیترس یلیخ

  بود ببر مثل داشت یبرق

 کنهیم نگاه شکارش به کردم فکر لحظه هی

 نه چون نبود روستا یاهال از مطمنم نویا

  رفتارش نه لهجش نه گفتیم نویا لباسش 

 مردمو ناموس شنینم دختر راه سد چوقتیه ُکرد یمردها

 ناموس مثل

  دوننیم خودشون 

  رهیبگ رنگ تا هام گونه یتو زدم دوتا بودم خونه یکاینزد

 یعاد کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

  کنم رفتار
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  برگشتم زود منم بود ومدهین هنوز خان

 رفتم بشن حضورم متوجه که کردم سالم

  آشپزخونه تو ورفتم کردم عوض لباسمو اتاقم تو

 مامانم جهاز سرخ گل ینیچ یظرفا داره دمید رباب شیپ

 کشهیم دستمال

  امد یم مهمون یموقع فقط ها ظرف نیا

 اد؟یم داره یک یعنی شدیم استفاده

 :گفت که دمیپرس رباب از رو سوال نیهم

 رو کارها منم دارن مهمون امروز دادن دستور خان دونمینم

  بکنم

 اد؟یم داره یک یعنی دادم تکون یسر

  مامان:گفتم و مامانم شیپ رفتم

 هستن؟ یک خان یها مهمون
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 امده شهر از مهمان ستین روستا مال یول دونمینم:مامان

 .....و
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 ، بودم شده کنجکاو

 .اتاقم تو رفتم و دادم تکون یسر
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 یدار آبرو خان یمهمونا یجلو تا دمیپوش یمرتب لباس 

 . کنم

  دمیپوش قرمزمو سبز مخمل لباس

  سرم کردم مویپولک یروسر با

 یصدا با که بودم فکر تو چقدر دونمینم نشستم ومنتطر

  عیسر خان گفتن اللّهی

 .دمیپر جا از

  پرده پشت رفتم 

 .. اونم از بعد و شد وارد خان که اول

 یلعنت بنمیم خواب دارم حتما شدم شوکه دمید که یزیچ با

 خان؟ مهمونه نیا کنهیم کاریچ نجایا نیا

 ، استرس از دیکوبیم نمیس به خودشو تند تند داشت قلبم 

  بود عرق سیخ دستام کف

  بود کرده سد راهمو چشمه کنار که بود یکس خان مهمون
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 دعوتش خان یچ واسه خواستیم یچ نجایا اون یلعنت

 !کرده

 ثابت نطوریهم 

 کردمیم فکر داشتم و بودم ستادهیا

  امدم خودم به مامانم یصدا با

 کنم اماده ییرایپذ لیوسا رباب کمک رونیب برم گفتیم که

 . ببرم

  مامان من امینم من بگم شدیم کاش

 رو در رو باهاش یچجور حاال جوان مرد نیا از ترسمیم من

 . بشم

 اتاق در از و گفتم لب ریز... ال بسم دمیکش یقیعم نفس

 .رونیب زدم

  بودن نشسته ونیا یتو تخت یرو مرموز مرد اون و خان 
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 تو زهیر یم ییچا داره رباب دمید که آشپزخونه تو رفتم

  کیبار کمر یها استکان

  طرفم دیچرخ که ستادمیا نهیس به دست

  جلوم گرفت رو ینیوس

  زکمیعز ایب:گفت

 . منتظرن خان یها مهمون ببر نارویا

 !؟ ببرم من:گفتم تعجب با

  دارم کار نجایا منم نکرده خی تا ببر زود گهید آره:رباب

 تو دست از رباب یوا یوا زدم غر دلم تو و گرفتم رو ینیس

 . یگفتیم من به گهید کاری کاش

  بودم ستادهیوا همنطور

 دهن از ی؟چایکنیم استخاره گهیبرود بابا یا:گفت رباب که

  افتاد
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 تو رفتم و کردم ترک رو آشپزخونه و دمیکش یقیعم نفس

 هم گهید نفر چند مروز مرد اون و خان بر عالوه اطیح

 شناختمینم هارو یبعض بودن روستا مال ها یبعض که بودن

 نیامد خوش سالم:گفتم آهسته و نییپا انداختم سرم

 سالمم جواب اونم از بعد و کردم حس نگاهارو ینیسنگ

  گرفتم

 ایب دخترم: گفت و کرد صاف صداشو خان

  افتاد دهن از ها ییچا

 یلعنت کردمیم احساس رو مرموز مرد اون زیه ینگاها

  بود کرده خی دستام

 زشیه نگاه به خورد گره نگاهم که جلوش شدم خم

 زدیم برق ببر مثل چشماش

  ییا چشمه یپر به به: کرد زمزمه آهسته
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 یبانو نیا که افتخاره باعث خوشبختم دوبارت دنید از

 کردم مالقت بارویز

 و انداخت گل هام گونه کردم حس حرفاش دنیشن از

  دمیکش خجالت

 کردم یسع

 برگشتم عیسر برداشت که شو یچا کردم اخم و ندم بروز

 خونه داخل

 .....کردم فرار نشیسنگ ینگاها ریز واز

🔆✔️🔆🔆✔️🔆 
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 یلعنت دمیکش یقیعم نفس و زدم هیتک در به اتاقم تو رفتم

 چشماش اون با

  دادیم قورت ادمو داشت

 به گل یب یب یصدا با که بودم اتاقم تو چقدر دونمینم

 یکارها دارن دمید آشپزخونه تو رونیب رفتم امدم خودم

 کننیم رو شام

 کردم فکر  پسره اون ینگاها به و ستادمیوا گوشه ی رفتم

 زیه البته و بود نافذ یلیخ نگاهش

 ومدینم خوشم اصال که یینگاها اون از

 تر یجر منو هربار که داشت چشاش تو یچ دونمینم اما

 بهشون بزنم زل کردیم
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 که اومدم خودم به رباب یصدا با کردن فکر یکل از بعد

 کنم پهن سفررو کردیم صدام داشت

 رفتم هال طرف به برداشتم سفره

 تا اشپزخونه سمت برگشتم باز و کردم پهنش منظم یلیخ

 ارمیب ویبعد لیوسا

  بود گذاشته تموم سنگ امروز رباب

 که دورش مخلفات یکل با بود کرده درست پر شکم مرغ

 بخوره غذا اون از شده طور هر تا کردیم وسوسه ویادم هر

 برم حال طرف به خواستم یوقت و برداشتم برنجو سید

  شد سبز جلوم امده شهر از پسره

 تا کنم حفظ میخونسرد کردم یسع بعد اما  شدم هول اولش

 کنمیم گم پامو و دست پسر ی دنید با نکنه فک

 الزم یزیچ دیبفرمائ بله: گفتم و چشاش به کردم نگاه

 ؟نیدار
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 بدونم؟ اسمتو تونمیم: گفت

 لحن خام اما باشه یدرست کار بهش اسمم گفتن دونستمینم

 و شدم گرانش اغوا

 ترنج:گفتم

 واقعا: گفت و دیکش گونم یرو و اورد باال دستشو و دیخند

  برازندته اسم نیا

 عیسر یلییخ دستش یگرما حس از اما دمینفهم منظورش

 به تیعصبان از شده سرخ یها گونه با و زدم پس دستشو

 ....رفتم حال سمت

 کنم کم تمیعصبان از تا دمیکش یقیعم نفس

 زد؟ دست من به یجرئت چه به پرو پسره

 محرم هیعیطب واسشون نایا هه:کردم فکر خودم با اما

 .ستین شونیحال ینامحرم
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 به و گذاشتم سوید سفره سر بودن اومده همه بایتقر

 برگشتم اشپزخونه

 میخورد غذامون اشپزخونه یتو خونه یزنا عیبق منو

 دمیکش غذا براش و برداشتم گل یب یب بشقاب

 خوردم غذامو مشغول یفکر با و دمیکش خودمم واسه

  وونیا تو رفتن شدن بلند مردها  شد تموم که ناهار

 .بردم ییچا واسشون من و کرد جمع سفررو رباب

 پسرم اون و کردن رفتن عزم مردها یچا خوردن از بعد 

 رفتیم داشت خداروشکر

 .رفت پسره اون خان اصرار و تعارف یکل از بعد

 واقعا فرستادم رونیب حرص از نفسمو رفت که یوقت

 قائله احترام پسره نیا واسه انقد چرا خان دونستمینم

 م زودتر سوالو نیا گل یب یب خداروشکر

 دیپرس
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 و دهیفهم پسر بنظر ه؟یک جوون مرد نیا پسرم: گل یبیب

 ادیم یباشعور

 روستا دکتر عنوان به هیا دهیفهم پسره گل یبیب بله: خان

 نجایا ادیب تا کردم دعوتش

  ناراحت البته و شدم شوکه دمیشن نویا یوقت

 کردم؟یم تحمل پسررو نیا دیبا یچجورمن

 خداا یوااا

 کنم استراحت کمی تا رفتم اتاقم سمت به ریدرگ یفکر با

..... 

✔️🔆🔆✔️ 

20 

 زیه دکتر اون و ها مهمون امدن از که شهیم یروز چند

 کردمینم یخاص کار من گذرهیم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 سراغ رفتمیم یب یب کمک یکاریب یرو از وقتا یبعض فقط

 رمیبگ ادی کار یب یب بقول تا یقال دار

 روز اون بود کجا دونمینم نرفتم آال سراغ گهید روز اون از

 براش؟ بود افتاده یبد اتفاق نکنه

 تا شدم بلند جام از نیهم واسه باز زد شور دلم فکرا نیهم با

 رمیبگ اجازه مادرم از برم

 گفتم رو آال انیجر یوقت بعد اما نکرد قبول گفتم اولش

  شد نگران خودشم

  بزنم سر داد اجازه و

 محکم دمیرس یوقت کردم حرکت آال خونه طرف به عیسر

 که در به دمیکوب

 شد بلند(آال مامان)مرجان خاله یصدا 

 امدم کن صبر یکند ه؟درویک

 نفس من دنید با کرد باز درو یوقت
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 شدم ترک زهر جان ترنج:گفت و دیکش یقیعم 

  تو ایب زمیعز یامد ؟خوشییتو

 نیخوب خاله سالم: گفتم کردم بغلش که همنطور جلو رفتم

  زدم در ینجوریا جون خاله نیببخش

  نداره اشکال زمیعز نه:مرجان خاله

 افتاده یبد اتفاق اقاست اسد کردم فکر من تو ایب

 خاله کجاست آال:دمیپرس اطیح سمت رفتمیم که همنطور

 خوبه

 نیغمگ و داد رونیب مانند آه نفسشو خاله جملم نیا گفتن با

 واال بگم یچ:گفت

 عیسر یزیچ دنیپرس بدون زد شور دلم حرف نیا گفتن با

  آال اتاق طرف به

  دمید که ییا صحنه از کردم باز درو و رفتم

 بود کرده کز وارید گوشه آال شدم شوکه
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 وارید به بود شده رهیخ و  نامرتب یموها 

 :گفتم و زدم زانو جلوش عیسر

  یشد ینجوریا چرا ؟یخودت آال! خدا ای

 شده گچ مثل رنگت

 نگاهم باال اوردم سرشو که نداد جوابم آال

  بود خون کاسه مثل که چشماش به خورد 

  بود شده گود چشماش ریز

  کنمیم سکته دارم من بگو یزیچی تورقران آال:من

 که هیگر ریز زد یبلند یصدا با آال جملمم نیا گفتن با

 بغلم تو دمیکش عیسر

  کردمیم نوازشش من زدیم زار اون

 نداشتم دوست اصال دیترکیم داشت دلم

 نمیبب ینطوریا هامو یبچگ یهمباز دوستم نیبهتر 
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 ج ترنج:گفت کردیم هق هق که همتطور

 ....و هیگر ریز زد باز و
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 شدهیچ بگو من به نکن هیگر کنمیم خواهش ترنج جان: من

 نکن هیگر قهیدق هی یازنگران شدم ونهید خب

 جشن واسه ییباال روستا میبود رفته:گفت و شد ساکت آال

 یدونیم بود اونجا الدیم مادر حسن رزایم دختر ینامزد

 گفت؟یم یچ داشت

 دختر هی الدمیم یبرا: گفتیم داشت

  مونه یم آفتاب پنجه مثل کردم دایپ ادب با خانوم خوشگل 

 رنیم هفته اخر شمیم یروان دارم ترنج

 پسند دختره هیراض الدمیم گفتیم مامانش یخواستگار

  کرده
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  نباشه الدیم اگر رمیمیم من ترنج

  هیگر ریز زد باز حرف نیا گفتن با

 گمیم من جان آال نیبب: گفتم کردم نوازش پشتش آروم

 بزن حرف الدیم با خودت

 مطمن عالقت از یبزن حرف خودت دیشا شو مطمن خودت

  دیشا یشیم

 باشه داشته بهت یحس هی اونم

  

 تورخدا، بده فرصت دوتا خودتون به

 بعدشم نداره خبر ازحست که اون

 بهت ادیب ستیباغان نیا تو کشه زحمت پسر هی الدیم

 بده درخواست

 حرفارو نیا حاال خودت مثل دهیم خانوادش حرف به گوش

  الیخیب
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 یموها نیا بزن روت دست به آب هی پاشو االن گمیم من

  کن روشونه شلخته

  الدیم دنبال رمیم من پاتوق میریم باهم

  دیبزن حرف باهم ارشیم

 درست یعنی ترنج ترسمیم من:گهیوم نهیشیم ترس با آال

 بنظرت؟ شهیم

 اه گهید شو بلند ارهههه:من

 در از خودمم بده انجام گفتم بهش که ییکارها شد بلند آال

 یتو تخت رو نشستم کنه خلوت کمی تا رونیب زدم اتاق

  

 امدکنارم وهیم بشقاب و وییچا با مرجان خاله که اطیح

  تخت یرو گذاشت لیوسا

 من زکمیعز یامد خوش:گفت و
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 نوش بخور یرونیب دمید که آال و تو شیپ ارمیب خواستمیم 

  جونت

 نیدیکش زحمت چرا جون خاله یمرس:گفتم و کردم یتشکر

 چخبر خب ینعمت تو هیچ زحمت:خاله

 خوبن؟ گل یب یوب مامانت

  خدمتتون دارن سالم بله:من

 یستین آال شیپ رونیب یامد چرا باشن سالمت:خاله

 دنبالت امیب خودم خواستمیم

 دیشا گفتم بود بد حالش یلیخ آال امروز 

 خودت که شه عوض هواش حال نهیبب تورو

 یامد

  شده لوس کمی فقط خوبه حالش خاله نینباش نگران:من

 رنگ رونیامدب آال موقعه همون دنیخند کردبه شروع خاله

 طرفمون امد بود کرده عوض لباساش بود رکردهیتغ روش
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 بغلش و رفت طرفش به انیگو خدارشکر شد بلند خاله که

  کرد

 دونم دور خوبه حالت که خدارشکر:گفت یخوشحال با و

  شد خوب حالت که نهیریش ترنج ستاره

 خاله:گفتم و شدم بلند جام از که کرد نگاهم استرس با آال

 آال با رمیم من جون

  کنه عوض هوا کمیتا رونیب 

  پناهتون پشت خدا نیبر گفت ییرو خوش با خاله

 رمیم من تا پاتوق بره گفتم آال به خاله از  یخداحافظ از بعد

 الدیم دنبال

 رفتم منم و رفت آال

 یچ الدیم به کنم کاریچ حاال بودم گرفته استرس خودم

 یچ نهیبب الدیم با منو یکس اگه بگم
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 بخاطر ترنج الیخیب گفتم خودم با دمیکش یقیعم نفس

 دوستت

  نایا الدیم خونه در دم دمیرس

 و بازه استبل در دمید دمیکش سرک

 سیپ سیپ گفتم آروم استبل طرف رهیم داره کاه با  الدیم

  نطرفیا گفتم باال بردم دستمو کرد نگاه اطراف به.و ستادیا

 ایب گفتم که طرفم دیچرخ الدیم

 و بست استبل در داهل گذاشت کاه رفت استبل طرف به

  طرفم امد

  سالم:گفتم آروم

 یکنیم کاریچ نجایا یخوب سالم:گفت تعجب الدبایم

  دارم کارت ییجای ییایب من با شهیم یخوب تو آره:من

 یدار کاریچ باشه ریخ:الدیم
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 یفهمیم ایب رهیخ:من

 رفتمیم راههیب از امد یم دنبالم الدیم

  میدیرس یوقت نهینب باهم مارو یکس.که

  گفتم طرفش دمیچرخ

 منتظرته بنفر اونجا تر جلو برو کمی

 چون کن فکر خوب بزن حرفاتو بده گوش حرفاش به خوب

 داره یبستگ ندتونیا به

 حرفا نیا ترنج یگیم یچ:گفت و کرد نگام تعجب با الدیم

 شده؟یچ یچ یعنی

 اگه کنمیم نگاه نجایا منم برو زود تورخدا نکن معطل: من

  امد یکس

  رفت تعجب با الدیم

 یخوش ریخ به یهمچ کنه خدا زدمیم قدم داشتم استرس با

 شه تموم
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  دمیکش سرک درخت پشت از آهسته

 دمید که دهیچش نمیبب
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  دمیکش سرک  درخت پشت از آهسته

  دمید که دهیچش نمیبب

  زنمیم حرف دارن ستادنیوا هم یرو روبه آال و الدیم

 گنیم یچ نمیبب کردمیم تالش داشتم

 نفرو هی هیسا کردمیم نگاه که یهمنجور

 هی و بود صورتم کنار قایدق صورتش  کردم حس کنارم 

 شده خم انگار یحالت

  کردمیم حس نفساشو حرم و نیسنگ هیسا من یرو بود 

 ریز عطرش یبو اما جنه کردم حس قران ای بستم چشمامو

 کردم ینم جرأت خورد مشامم
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 باز مو چشمام از یکی و دمیچرخ وحشت با کنم باز چشمامو 

 کردم

 رو گذاشت دستشو که بزنم غیج امدم دمید که یزیچ با

  دهنم

 کردم نگاه چشماش به وحشت با درخت به چسبوندم و

  زدیم برق چشماش

  داره من به کاریچ زیه دکتر نیا فهممینم من یلعنت

 باش یخوب دختر سیه:کرد زمزمه گوشم کنار آهسته

 تکون یسر دارمیم بر دستمو

 برداشت دستش که دادم 

 ترس با و دمیکش یقیعم نفس که

 چه به یکنیم کاریچ نجایا تو یعوض یکنیم کاریچ:گفتم 

  من به یزنیم دست یحق
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 گذاشت شو اشاره انگشت شد مورم مور که دیخند یجوری

 نوچ نوچ:وگفت لبم رو

 ییبایز یبانو نیهمچ یبرا حرفا نیا زشته 

 از ستین فیح نمییپا لب یرو دیکش وار نوازش انگشتش

 رون؟یب ادیب زشت یحرفا خوشگل یلبا نیا

  شم رد امدم و دستش ریز دمیکوب محکم

 تو جلو اورد سرشو کرد سد راهمو که

  درخت به چسبوندم خودم که صورتم 

 امد صورتش که

🔆🔆 
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  داشتن یحالت هی چشماش جلو

  نداختیم وحشت به منو
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 که کردمیم نگاهش داشتم دهیترس

  

 دلم یلیخ که یمونیم یچموش یآهو مثل: گفت ینرم با

  کنم رامت خوادیم

  صورتم تو اورد کامل سرشو و گفت نویا

 دنیبوس با که بستم ترس با چشمامو

  کردم باز چشمامو وحشت با لبم گوشه 

  کردن وارد شوک بهم انگار

  زدم صورتش به یمحکم ضربه خشم با

  دیچرخ صورتش که

 آشغال یدیبوس منو یحق چه با تو کثافت:گفتم تیعصبان با

 زارم ینم باش مطمن

  بره نییپا گلوت خوش آب هی 
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  کنه رونتیب روستا از گمیم پدرم به

 یلیس از زدمیم حدس که تصورم برخالف

 یپا زارمیم رو یلیس نیا: گفت یاروم لحن با شه یعصبان  

 خانوم عالقع ابراز

 یدیم پس تقاصش کنمیم یکار بخوام اگه وگرنه کوچولو 

 آرش گنیم من به

 رفتنش ریمس به داشتم رفتیم یموقع  تا رفت و گفت نویا

 شدم رهیخ

  لعنتت خدا یلعنت یلعنت زدیم تند قلبم

 کنه

 نشستم و رفتم وا درخت کنار همونجا

 زدیم تند قلبم و بود کرده عرق دستام

 دهیپر رنگم مطمئنم نویا
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 بگم؟ خان به ایآ کنم کاریچ دیبا دونمینم

  کنه رونشیب

  لیدل یب بگم یچ چرا بپرسه ازم اگه

 نیا سر بعد برهیم منو سر اول بگم قتیحق اگه مطمئنم

  آرش پسره

  یچ واسه یبود مقصر تو گهیم من به

 ...و یرفت رونیب در از ییجا یرفت

🔆🔆 
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 آال یصدا با که  حال حس یب بودم نشسته حالت همون تو

 امدم خودم به

 چرا دهیپر رنگت نقدریا چرا تو ترنج سرم تو خاک یوا:آال

 نیهم با ینشست نجایا

 گونم رو دیکش دستش و جلوم امد افکار 
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 که کردم نگاهش ساکت یخی نقدریا چرا

 شده؟ یچ یکنیم نگرانم یدار اه بزن حرف خب: گفت

 نیهم واسه چونمیبپ گرفتم میتصم بگم راستش تونستمینم

 یزیچ:گفتم آروم

 افتادم رفت چیگ سرم هوی زمیعز ستین

  نباش نگران تو افتاده فشارم کنم فکر

  نجایا نییایب الدیم آقا:گفت شد بلند آال

 شده بد حالش ترنج

  امدم خودم به تازه الدیم اسم وردن با

 میبود نجایا یچ یبرا شدهیچ رفت ادمی

  ستین نجایا الدیم که نبود حواسم اصال

 تو کرد دست امد الدیم موقع همون

 سمتم گرفت اورد در شکالت هی بشیج 
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 با بعد کردم یتشکر و گرفتم شکالت

 رنگ از که شد؟یچ انیجر که آال به کردم اشاره ابرو چشم 

 لپاش شدن رنگ به

 هیچ انیجر دمیفهم چشماش برق و

  شدم خوشحال براش دلم ته از

 آال منو از و شد مطمن من حال هیخوب از نکهیا از باد الدیم

  کرد یخداحافظ

  کمی میبمون میگرفت میتصم آال منو

  میرفت گرفت دستم آال میبزن حرف

 در هامون جوراب کفش و سنگ یرو مینشست چشمه کنار

 ..آب تو میکرد پاهامون میاورد
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 دیرس کجا به بحثتون الدیم با نمیبب بگو خانوم آال خب:من

 ؟؟

 سرشو و گرفت رنگ هاش گونه آال

 نیا مثل گرفت خندم کارش نیا از که نییپا انداخت 

 که یخجالت یدخترها

 امد یچیه: کرد زمزمه آهسته کشنیم خجالت باباشون جلو

 هر به نجایا

 دارم دوسش گفتم بهش بود یسخت 

 دیخند بعدش اما کرد نگاهم شوکه اولش

 ؟یگیم راست:گفت

 فکر جلو ادیب دیترسیم فقط داشته عالقه بهم اونم گفت بهم

  بهش من کردیم

  ندارم عالقه

 کنه صحبت مادرش با قراره شد مطمن که االن یول
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 یلیخ برات زمیعز خدارشکر:گرفتم دستاش یخوشحال با

  شدم خوشحال

 بخاطر همه نایا ترنج یمرس:گفت و داد فشار دستمو آال

 ترنج فقط ممنون هیتو

 نشه یراض اگه اونه شوره دلم یچ بابام

 کنم؟ کاریچ

 نکرد قبول هم اگه کنهیم قبول بابات من زیعز نترس:من

 مادرم ای گل یب یب به من

 بکنن ضمانتش خان بزنن حرف خان با که گمیم 

 یلیخ تو عاشقتم:گفت کرد بغلم و شد بلند یخوشحال با آال

 دارمت خدارشکر یخوب

 نکن لوس خودت اونور برو خب لیخ:گفتم دمیخند

  میشد خونه هیراه آال با ساعت مین گذشت از بعد

 داشتم دلشوره من
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  شه راهم سد آرش پسره اون ییجای دوباره که

 یلیدل چه با اما کنه رونشیب بگم خان به تونستمیم کاش

  دونمینم

 شهینم لیدل یب خوادیم لیدل ازم خان مطمنم

 یوقت چند هی نهیا راهم تنها کمه احتمالش کردنش رونیب

  نشم یافتاب پاتوق

  نرم داره حضور اون که هم ییجا

 اونوقت و افته یم امروز اتفاق از بدتر یاتفاق مطمنم چون

 کرد درست شهینم

🔱🔱 
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 بودن نشسته مامانم و گل یب یب داخل رفتم خونه دمیرس

  که کردم سالم

  دادن جوابم
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 ؟ ترنج یشدیچ:گفت مامان که بود یچجور افمیق دونمینم

 دهیپر رنگت چرا

 هنوز من میامد که موقعه اون از یعنی

 بود زیت یلیخ مامانم ای بود دهیپر رنگم

 الیخیب مامان دمیترسیم چون کنم عوض بحث کردم یسع

  شدهیچ بدم لو من نشه

 موقعه اون جان مامان ستین یزیچ: گفتم زدم یلبخند

  نباش نگران خوبم االن افتاد فشارم کمی

 یچیه یخوراک کم که بس از سرم به خاک:مامان

 ،یکنیم ضعف معلومه یخورد لقمه هی صبحانه یخورینم

  یبخور ارمیب شربت برات برم نیبش افته یم فشارت

  خوامینم خوبم بخدا نیبش مامان نه نه:گفتم شه بلند امد

 تتیوضع دادم تو حرف به گوش بس از نگو یچیه تو:مامان

 هینطوریا
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 رفتم منم آشپزخونه تو رفت حرفم به گوش کهنیا بدون

 گل یب یب کنار

  کنه ینم که کارایچ مامانم نیا دست از: گفتم و نشستم 

 شتریب توهم نگرانه مادره:گفت و گرفت دستم گل یب یب

 باش خودت مراقب

 میباش مراقبت ها کیکوچ بچه مثل دینبا گهید یشد بزرگ

 که

 وانیل با امد مامانم موقع همون دمیبوس لپشو و میخند

  شربت

 بخور ریبگ:گفت و طرفم گرفت.وانویل

  ادیم خان االن یریبگ جون کمی

  بکشه رو سفره گفتم رباب به

  یمرس:من

 شیدیبود؟د چتور آال خب:مامان
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  فیتعر رو آال انیجر گرفتم میتصم

 نداد اجازه پدرش یزمان هی اگه که

  بزنن حرف خان با گل یب یب و مامان

 کنن واسطش

 سانسور یقسمت با البته گفتم رو انیجر کل نیهم واسه

 الدیم و آال دنید

🔆🔆 
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 دنیشن رو انیجر نکهیا از بعد گل یب یب و مامان

 باشه ریخ ،اگه خدا بر توکل:گفتن

 (آال یبابا)جواد اقا اگه شهیم درست یچ همه

 از بعد شه واسط اون که زننیم حرف خان با نکرد قبول

 حرفامون شدن تموم
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 کنم عوض لباسم اتاقم رفتم شدم بلند

 ایخدا همونجا نشستم کردم، عوض لباسم نکهیا از بعد

  پسره اگه کن کمکم خودت

 بده؟ جلوه مقصر منو ؟یچ بگه خان به

 زنهیم سرمو خان کنم کاریچ انوقت

 چرت:گفتیم شد بلند ذهنم از ییصدا هی

 یبرا یگیم یچ اخه ترنج نگو پرت و 

 شه؟ یزیچ نیهمچ دیبا یچ 

  که بده لو خودشو بره ادینم مقصره خودش پسره

 کاش، یانداخت بیا مخمصه چه تو منو کنه لعنتت خدا اه اه

 روستا نیا به اصال

  یلعنت یامد ینم 

 ناخونامو پوست داشتم استرس از
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  رباب و شد باز اتاق در که دمیجویم 

  امدن خان ایب جان ترنج:گفت

 زمیعز ایب پاشو ارمیب نهار سفره خوامیم

  امیم من برو تو رباب خاله باشه:من

 رفت رباب

 کن کمکم خودت ایخدا جونم به افتاد استرس دوباره من

 یزیچ پسره نیا نکنه

  باشه گفته بهش 

 گفتم... الل بسم هی دم،یکش یقیعم نفس

  باد بادا هرچه رونیب زدم اتاق در از و

 مادرم و خان که رونیب رفتم کردم باز در

  کردم سالم بودن نشسته هم کنار گل یب یب و 
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 یسر فقط که ه؟یچ العملش عکس نمیبودبب خان به نگاهم

  داد تکون

 رفتار نیا گذشت ریخ به شکرت ایخدا

 وفتادهین یاتفاق یعنی نطورهیهم شهیهم هیعاد خان 

 و دوغ پارچ کمکش رفتم منم کردیم پهن سفره داشت رباب

 آوردم رو ها وانیل

🔆🔆 
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 که بس دمینفهم یچیه غذا مزه از قتایحق سفره سر نشستم

  بود ریدرگ فکرم

 قاشق چندتا مادرم یها غره چشم زور به

 زدیم در هرکس بودم یجوریروزهم چند ،تا خوردم زور به

 چشمم نگاهم افتاده یاتفاق بودم نگران امد یم ییصدا هر

 بود خان صورت به
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 هیجور چه العملش عکس نمیبب که

 ندارم خبر آال از روزم اون از گهید نبود یخبر خدارشکر

  شم دار خبر کنمینم جرأت یعنی

 نیا ممکنه آن هر رونیب بزارم خونه در از پامو بخوام اگه

 من بشه مزاحمم دوباره بشه راهم سد آرش پسره

  ندارم ارامش هم ینجوریهم

 تشیوضع کجاست آال یعنی بود رفته سر یلیخ حوصلمم

 به الدیم با چطوره؟

 ده؟یرس کجا

 شدت به اتاق در که کردمیم فکر داشتم ینجوریهم

 کردم تعجب شد دهیکوب

 که شم بلند امدم شدهیچ.... الّل بسم

 در به شدم رهیخ منتظر کرد باز درو و رفت در طرف به رباب

  شد وارد آال که
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  وضعش سر بود خراب یلیخ تشیوضع

 که دمیکش ازترس یغیج شوکه یخون صورتش بود یخاک

 رفتم یچجور دمینفهم صورتش تو دیکوب یدست دو رباب

  آال کنار نییپا

 کرده وحشت رفت حال از بغلم تو گرفتم بازوهاش یموقع

 شده؟ چطور یعل ای بودم

 یگفتنا ازهرای و من یغایج یصدا با گل یب یب و مادرم

 رونیب امدن ترس با رباب

  

 امدن طرفمون به صورتشون تو زدن ما تیوضع دنید با

 بغلش تو روگرفت آال سر رونیب دیکش بغلم از رو آال مامانم

 یلیس هاش گونه به و

  جونم به دردت پاشو جان خاله جان آال: گفتیم زد 

  اشک گوله گوله ینجوریهم منم
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  اریب آب برو گفت رباب به وحشت با گل یب یب ختمیر یم

 هیگر ینجوریهم منم باال دیدو ها پله از عیسر رباب

 چه االن ترنج نکن هیگر:گفت تشر با مادرم که کردمیم

 کردنه هیگر وقت

 ادیب بگو دکتر به یهاریب برو عیسر

 و دمیدو یم یاریبه تا و شدم بلند یچجور دمینفهم 

 ختیر یم اشکام ینجوریهم

 داره آرش دمید که کردم باز درو شدت با دمیرس یموقع

 کنهیم نهیمعا رو ییا بچه

 یپزشک هیگوش توهم رفت اخماش تیوضع اون تو دنمید با

 انداخت آورد در شو

 شد تموم کاراش االن: گفت بچه اون مادر به رو و گردنش 

  همون فقط خوبه حالش
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 نیبر دیتونیم االن زخمش یجا دیبزن رو دادم که یپماد

 نییایب هفته

  نبود بچه زن اون به حواسم اصال من

 با پ طرفم امد آرش رفتن که یموقع

 شده؟یچ یکنیم هیگر چرا ته؟یوضع چه نیا:گفت اخم 

 هی زشیم یرو از که بزنم حرف زاشتینم هام هق هق

 داد و ختیر آب وانیل

 نمیبب بگو بخور اب نیا نکن هیگر: گفت تشر با و دستم 

  شدهیچ

 ایب ایب دا..تورخ:گفتم رمیبگ دستش از آب نکهیا بدون

 تم..دوس

 توهم دیکش شتریب اخماشو آرش گفتمیم مهین نصفه کالماتو

 شمینم متوجه: گفت و
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 آروم زمیعز نکن هیگر یچ دوستت امیب کجا یگیم یچ 

 شدهیچ بگو باش

 واسه بزنم حرف و بدم حیتوض بتونم نبودم یتیوضع تو من

 به کردم شروع و گرفتم دستش مچ کردم یکار تنها نیهم

 دونید

 مهم واسم اصال دیدو یم و شدیم دهیکش من با همراه اونم

  مییروستا تو نبود

 شه درست سر برام نهیبب یکس ممکنه االن

 ....و بود آال تیوضع بود مهم یزیچ تنها

🔸🔶🔶🔸 
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 یم پشتم اونم دمیدو یم فقط تیوضع همون با خونه دم تا

 میدیرس یوقت امد
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  زدم نفس نفس به کردم شروع و کردم ول دستشو

 شروع و کردم ول آرش دست امد یم باال سخت نفسم

 یم محکم زدن، در به کردم

  کرد باز در امد عجله با رباب که در به دمیکوب 

 رباب؟ کو آال:دمیپرس ترس با داخل رفتم عیسر

 توهه اتاق تو باال مشیبرد خانم با:رباب

  باش زود تورخدا باالس ایب:گفتم و آرش طرف دمیچرخ

 نشون اتاقم راه و باال رفتم ها پله از عیسر خودم و گفتم نویا

 کنار گل یب یب و مادرم دمید که کردم باز در دادم، آرش

 آال

 وارد کنان اهللی آرش دهیخواب من یجا یتو آال و نشستن

 یب یب و مادرم شد اتاق

 از نایا مامان و تشکر آرش که شدن بلند احترامش به گل 

  رونیب امدن اتاق
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 زکمیعز میبر ایب: گفت گرفت منو دست یب یب

 :گفتم بغض با برسه کارش به دکتر یآقا

  باشم آال کنار خوامیم نه

 ستین یمورد:گفت یب یب به رو و کرد من به ینگاه آرش

  باشه نیبزار

 نگرانه

 رفتم بست درو رفت یب یب که انداختم بهش یقدردان نگاه

 با آرش که جلو

 کرد چک قلبش ضربان گردنش دو یگوش 

 برداشتم بود آال کنار که یآب تشت گرفت نبضش بعد و

 پاک آال صورت و بود یخون تشت تو دستمال ،اونور گذاشتم

 بود

 خورد سر گونم.رو از اشکام آال ت،یوضع دنید با دوباره من

  شد تموم کارش یوقت آرش نییپا
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 دکهید یچ ام چهره تو دونمینم من طرف دیچرخ شد بلند

  توهم رفت اخماش

 ، شدیچ نمیبب که کردم نگاهش منتظر

  چشمام تو شد رهیخ و جلو امد قایدق که

 کنار تا وار نوازش و کرد پاک اشکامو شتصش انگشت با

 دیکش انگشتش گونم

 بخاطر فقط خوبه دوستت حال کوچولو نکن هیگر:وگفت

 وارد بهش که ،یشوک

 خوب کنه استراحت کمی بزار حاله یی و هوش یب شده 

 شهیم

 یچشما ستین فیح نکن هم هیگر نباش نگران توهم

 بشه سیخ خوشگلت

 قدم هی و نییپا انداختم سرم شدم، قرمز خجالت از مطمئنم

 عقب رفتم
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 گوشم کنار آهسته جلو اورد سرش که

 دستم دنبالم ییایب ینجوریهم شهیهم کاش: کرد زمزمه

  حس یلیخ یریبگ

 داشت که ییکوچولو موش که بود یخوب

 و گفت نویا شتیپ ادیب خودش یپا با کرد،یم فرار دستت از

 آهسته و عقب رفت

 اتاق از و دماغم سر به زد اشارش انگشت با ییا ضربه 

 ...رونیب رفت

🔔🔔 
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 قلبم رو گذاشتم دستمو رفت که یموقع

 یقیعم نفس بود باال استرس ترس شدت از قلبم ضربان 

 آال کنار رفتم دمیکش
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 لبش یپا صورتش به شدم رهیخ گرفتم دستش نشستم

 نصف و بود شده زخم

 کردنش نوازش به کردم شروع بود شده کبود صورتش 

 چه نیا تو هوی یشدیچ آخه رمیبم یاله

 داشت که دمیشنیم آرش یصدا هیوضع 

  زدیم حرف گل یب یب و مادرم با

 دادیم حیتوض بهشون رو آال تیوضع

  شد جمع بهش حواسم آال فیضع یصدا با

 عیسر خوردیم تکون داشت دهنش

 برم قربونت جان آال:وگفتم گرفتم دستش 

  یشنو یم منو یصدا ؟یخوب ؟یامد هوش به

 متوجه من کرد زمزمه لب ریز یزیچی

  کنار بردم گوشم کردم خم سرم نشدم 
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 ب..ا:کنهیم زمزمه دمید که لبش

 وانیل تو ختمیر آب و برداشتم پارچ و شدم بلند جا از عیسر

 بلند سرش ریز و

 دهنش کردم آب کمی و کردم 

 کم که چشماش و گونه یرو دمیکش کردم دار نم دستمالو

  کرد باز چشماشو کم

  نج..تر:وگفت

 تو یشدیچ بگردم دورت یخوب زمیعز جونم ترنج جانه:من

 هیوضع چه نیا

 بام..با: گفت بغض با و کرد بغض هوی آال

 اورد؟ سرت بابات رو بال نیا:من

  داد تکون سرشو

  لیدل چه گلم؟به چرا:گفتم که
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 صحبت بابام با که فرستاد باباشو الدیم: کرد زمزمه آهسته

  کنه

  بود یعصب خونه امد بابا یوقت ظهر

 کردیم فیتعر مامان یبرا رو انیجر داشت

 (ندازمینم پسره نیا شونه یرو رو آال جسد من:)گفتیم و

 که امدم تو یحرفا ادی و دمیشن منم

  کنار بزارم ترسم 

 خوامیم الدویم گفتم بابام به

 الدیم چون زد منو امد دوباره امروز یانبار تو انداخت زد منو

 کنه صحبت باهاش شخصا بود رفته

 ادیم مطمئنم دمیدو نجایا تا کردم فرار منم نسبت انبارو در

 ...کشهیم منو نجایا

🔶🔶 
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 یچیه زمیعز نترس:گفتم و کردم نوازش دستشو پشت

  نده راه بد دلت به شهینم

  شه بهتر حالت تا کمی بخواب االن تو

 درست برات خوشمزه سوپ هی گمیم رباب شیپ رمیم منم

 بگه بهش امد خان که کنمیم صحبت هم مامان با کنه

 تنهاش و دمیبوس شیشونیپ که کرد نگاهم استرس با آال

 و یب یب که اتاق در از رونیب رفتم کنه استراحت تا گذاشتم

 رفته  آرش نکهیا مثل بودن نشسته هم کنار دمید مادرمو

 ینگران با مامانم بود

 خوبه شد؟حالشیچ:گفت و کرد نگاهم 

 شده؟ داریب

 هوش به نباش نگران برم قربونت آره: من

 فقط کنه استراحت کمی گذاشتم تنهاش خوبه حالش امد 

 بگم رباب به برم
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 رهیبگ جون بخوره کنه درست سوپ کمی براش

 ایب تو کنه درست گفتم رباب به خودم یبر خوادینم:مامان

 بود یچ انیجر بگو نیبش

  بود تیوضع نیا تو یچ واسه آال

  باباش: گفتم و نییپا آوردم صدامو

  اورد سرش رو بال نیا

 حرف پدرش با بود رفته الدیم نکهیا مثل

 رو آال جنازه من گفته هم اال یبابا بود زده 

  ندازمینم الدیم شونه یرو

 الدیم به که بود گفته بود رفته آال بعد

 آورده سرش بالرو نیا باباشم داره عالقه 

 یانبار تو انداختش و
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 از من استغفراهلل:گفت و دستش پشت دیکوب محکم یب یب

 توقع آقا اکبر

 کار درسته خودشه دختر درسته نداشتم 

 نکارویا و زدیم حرف پدرش حرف یرو دینبا بود بد آال

 ترا بزرگ به کردیم واگذار

 کردیم بچه نیا با نکارویا دینبا هم اکبر اما

 کردیم معصوم طفل با رفتارو نیا دینبا لرزهیم گهید دله خب

 که الدهمیم بعدش

 رعناس هم هیکار هم آقاست هم ماشاهلل هیخوب یلیخ پسر

 هست چهره خوش هم

  

 خواد؟یم یچ جون هی از گهید اکبر زرنگه هم

 باهاش امد خان لطفا ستین معلوم یب یب دونمینم:من

  کنه صحبت آال پدر با تر بزرگ عنوان به کن صحبت
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 نشه جون دوتا نیا مانع و

  

 نگران تو راحت التیخ باشه:گفت و گرفت دستمو یب یب

 آال به دیبا تو زمیعز نباش

 با که کنمیم صحبت خان با منم نترسه که یبد یدلگرم

 کنه صحبت آقا اکبر

 و دمیبوس چروکشو دست پشت

  نقدریا که من برم قربونت یاله:گفتم 

 یخوب

 نیا از گهید جونت از دور خبه خبه:گفت و کرد اخم یب یب

 پاشو االنم نزن حرفا

 تنهاس دست نداره یکار نیبب رباب کمک برو 

  آشپزخونه تو رفتم شدم بلند جام از

 بزنن حرفشون تا گذاشتم تنها مادرم و یب یب
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 مالت رباب برداشتم رو قابلمه در و گاز سر رفتم خودمم

  گید تو بود تو ختی،ر سوپ

  سوپ یتو یبرا کردیم خورد تازه یسبز داشت و

 زدم یهم برداشتم قاشق

🛎 🛎 
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 خان دیچیپ خونه یتو خان یصدا که

 گل یب یب ای مامان االن، مطمنن امد

 خداکنه خان یبرا گن،یم رو آال انیجر 

 شه یراض اکبر عمو که کنه کمک خان

 اصال یول چرخوندمیم سوپ تو رو مالقه یالک ینجوریهم

  نبود حواسم

 که رباب تلنگر با کنمیم کاریچ که
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 تا بزار رو گید در کجاست حواست جان ترنج:گفتیم 

  افته یب جا و بپزه سوپ

 شهیم میحل یزنیم هم تو که ینجوریا

 مشخصه یبد کمک که خوادینم نیبش برو تو سوپ یجا 

 یکن یم کاریچ یدار که ستین حواست اصال

 حواسم اصال نیببخش:گفتم آروم و گذاشتم رو گید در

 کاری کنمیم کاریچ ستین

 گرم سرمم دیشا ینجوریا رباب دمیم انجام من بگو گهید 

  شد

  هستم گرفته و جیگ یلیخ دید که رباب

 ظرفو تو یها ترش مویل اون نیبش:گفت

 هیمقو سوپ تو میزیبر که ر،یبگ شو آب

 و کردم نصف دو وسط از هارو ترش مویل و نیزم رو نشستم

 شدم مشغول

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 بسم دمیپر جا از امد یم رونیب از که یادیفر یصدا با که

 داره یک شده؟ یچ... ال

 رفتم آشپزخونه در از عیسر زنهیم داد 

  اقاست اکبر دمید که کنار دادم رو پرده رونیب 

 :زدیم داد هم اکبر عمو و بود گرفت جلوشو احمد

  ابرو یب اون ده؟کجاستیورپر اون کجاست

 طرف دمیچرخ نگران اوردمین سرش ییبال تا ادیب نیبگ

 خان و گل یب یب و مامان

  شد بلند جاش از گفت...ال بسم خان که

  کنار زدم رو پرده دوباره ونیا تو رفت و

  کردم حس کنارم مادرمو و یب یب حضور که

 داشت شهیهم که یتیجد با بود هم تو اخماش خان

 چه نیا اکبر چخبره:گفت
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 صداتو ییایم تو که مردم خونه ادیم ینجوریا یک هیوضع 

 ؟ بشه یچ که سرت رو یانداخت

 رو خان شرمندم:گفت و نییپا انداخت سرشو اکبر عمو

 یب یپا اهمیس

  دختر نیا دست از اعصابم ینزار یادب 

 خورده رهیخ چشم

 رو خودش و کنه ول اکبر عمو که کرد اشاره احمد به خان

 :گفت اکبر عمو به

  طونیش بر لعنت بگو مرد بفرست یصلوات 

  میکن صحبت باهم بخور ییچا هی نیبش باال ایب

  باال امد ها پله از و کرد قبول اکبر عمو

  تا رفت آشپزخونه به عیسر مادرم که

 ببرم من و کنه اماده ییچا بگه رباب به

🔸🔸 
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 اکبربا عمو که کردم سالم ونیا تو بردم و برداشتم رو ینیس

 داد جوابم یمهربون

 رو ییچا بود شده تر کم ششیپ قهیدق چند تیعصبان از

 یچ نمیبب بودم کنجکاو داخل برگشتم و تخت رو گذاشتم

 گوشامو کردم یسع و پنجره پشت رفتم نیهم واسه گنیم

 تر راحت تا کنم زیت

 بشنوم

 از بهد خوردنیم ییچا داشتن بود سکوت ییا قهیدق چند

 اکبر نیبب:گفت خان اون

 خواستگار دادنشه شوهر وقت منه ی بچه همسن دخترت

  اگه تو براش ادیم
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 ادیم که یخواستگار هر واسه یکن یکش قشون باشه قرار

 راه نشد که نیا یریبگ کتک باد به رو چارهیب دختر اون

 چاره

 رو زهاینچیا باشه ازین یستین که بچه رفته ازن یسن زشته

  برات بدم حیتوض من

 دونمیم منم خان ستین زایچ نیا مسئله اخه:اکبرگفت عمو

 امد خوشم منم امده براش خواستگار هی اتفاقا ادیم خواستگار

 فهممینم اما یخواستگار واسه انیب دادم اجازه کردم قبول

 یخواستگار امده کجا از اال... ال ال جوالق پسره نیا

 بر لعنت بگو ریبگ گاز زبونت اکبر زشته:گفت اخم با خان

 مرد نکن بتیغ طونیش

 دهینسنج و دهیند تو ستین رسمش نیا مؤمن 

 زیچ چه هیکار کشه زحمت هیخوب یلیخ پسر الدیم یکن رد

  که یدید ازش یبد
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 یگیم ینجوریا

 دخترت و زده یحرف امده یجوان رو از اون که شهینم لیدل

 یش مانع تو گرفته شو پشت

 دیبزن حرف خونت انیب خدا رسول سنت طبق بده اجازه

  کن باال ریز رو پسره

  یعل ای بگو یدینپسند اگه

 من نظر به که یدرصورت نکن قضاوت نشناخته ینجوریا

  هیخوب پسر یلیخ الدیم

 باشه خان بگم یچ:گفت و دیکش ششیر به یدست اکبر عمو

  هیخوب پسر نیگیم شما اگه نیگیم شما هرجور

 یخواستگار واسه انیب دمیم اجازه منم

 به ییا ضربه و داد تکون یسر خان

 یکنیم یدرست کار:وگفت زد اکبر عمو ی شونه 
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 هو زدن بشکن به کردم شروع و کنار امدم پنجره پشت از

  کرد قبول اکبر عمو اخجون هو هو

  داشتم ینجوریهم یکاشت گل خان ولیا

 امدن آشپزخونه از گل یب یب و مامانم که زدمیم بشکن

  من دنید با رونیب

 دختر چته:وگفت دیخند گل یب یب

  یپریم نییپا باال جونت به افتاده کک

 کک جون یب یب نه:گفتم و دمیخند

 اکبر عمو با خان راهه تو یعروس فتادهین 

  داد اجازه اونم کرد صحبت

 خدارشکر: گفت دیخند مادرم

 کنن عروس ستین قرار که تورو خبه خبه: گل یب یب

  یخوشحال

 جونننن یب یب نداره آال منو:وگفتم دمیخند
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 خان که ببره رو آال خواستیم بود رفته خونه به اکبر عمو

  مونهیم ما خونه رو امشب گفت نداد اجازه

 شه داریب آال خواستیم دلم همش من

 امد خان رفت اکبر عمو یموقع بدم بهش خوب خبر نیا برم

  یدان قدر با داخل

 من دیکش سرم به یدست که دمیبوس دستشو و جلو رفتم

 بوس ماچ عالقه ابراز اهل خان حرکت نیا به داشتم عادت

 ابراز یکل یعنی دیکش یم سرم به یدست که هم نیهم نبود

 کرده بهم عالقه

 اتاق تو رفتم شدم بلند رفتیم سر حوصلم داشت گهید

  بود خواب نشستم کنارش آال شیپ
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 صداش آهسته نوازش به کردم شروع و گرفتم رو دستش

 آال آال،: زدم

 کنم تشیاذ کمی خواستیم دلم کرد باز چشماشو که پاشو

  گرفتم ناراحت مو افهیق نیهم واسه

 ترنج شده یچ:گفت و دیکش چشماش به یدست آال که

 چنده؟ ساعت

 ؟یخوب تو پنجه ساعت:گفتم آهسته

 افتیق چرا چته تو آره: گفت که

 شده یزیچ توهمه

 کن استراحت تو یچیه: گفتم و گرفتم خودمو ناراحت

 فهممیم افتیق از نگو دروغ من به ترنج:گفت حرص با

  اه شده یجوری

 باشه؟ ینش ناراحت بده قول فقط گمیم بهت نیبب:من

  بگو باشه:گفت استرس با
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  کردیم دعوا داشت بود امده بود نجایا بابات آال نیبب:من

 دیبا تو و ادیم خواستگار برات داره آال دنبال امیم فردا گفت

 یکن ازدواج اون با

 در که شدم آال المعل عکس منتظر نگفتم یزیچ گهید

  هیگر ریز زد سکوت

 مهیوخ نقدریا اوضاع دونستمینم اوه اوه کردم نگاهش شوکه

 :گفتم آهسته

  بخدا کردم یشوخ آال آال

 قرار زده حرف اکبر عمو با خان کردمیم تتیاذ داشتم بابا

 یخواستگار ادیب الدیم بده اجازه شد

 ..و کرد نگاهم باشوک دورباره اال
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  دمیترس شعورررریب:گفت و زد غیج هوی

  کثافت یرینم یاله نکنه خفت خدا

 رونیب اتاق در از گمشو برو پاشو

 دیکوب برداشت بالشتو که دمیخند یم من دادیم فحش آال

  صورت تو

 ...ما یباز بالشت شروع شد نیهم

 بعد ماه کی****

  رمیم دارم من گل یب یب

  برگرد هم زود زمیعز باش خودت مواظب:یب یب

 یجا رفتمیم داشتم رونیب زدم در از یخداخافظ از بعد

 شیپ یشگیهم

 بود آال یمجرد قرار نیآخر نی،ا آال

 اکبر عمو رفت خونشون به آال بعد صبح
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 ریخ امر واسه برن نایا الدیم داد اجازه

 حنا مراسم هم پنجشنبه و کرد قبول

  یعروس هم جمعه بود  بندون 

  بود خوشحال واقعا آال

 میبر میقد ادی به میگرفت میتصم امروز گهید نطوریهم منم

 میکن خاطرات از یادی مون پاتوق

 آال پاتوق رفتم راست کی نرفتم آال دنبال

 اجازه منه با دونستیم که هم الدیم ادیب بود قرار خودش 

  دادیم

  میدیرسینم بهم آال منو ینبود تو اگه گفتیم چون

  شدم آال منتظر نشستم

 گرفته دلم میداشت خاطره نجایا چقدر

  شیشخص یزندگ ریدرگ رهیم آال االن بود 
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 شهیم

 وقت گهید کدبانو خوندار خانم هی شهیم

 که بودم نشسته یناراحت با نطوریهم نداره منو با یدوست 

 شکه صورتم تو شد دهیپاش آب هوی

 داره کمر به دست آال دمید که دمیچرخ 

 ..و خندهیم

🌼🌼 
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 شدم سیخ یبخند آب رو زهرمار: من

 فکر تو یلیخ اخه:گفت و دیخند دوباره

  بود الزم یبود

 یچ که یستادیوا پرچم مثل نیبش ایب مزه یب هر هر:گفتم

  بشه
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 که جلوش بردم پامو نهیبش کنارم که شه رد جلوم از احد آال

 نیا آب تو افتاد

 بود شوک تو آال دمیخند یم بلند یصدا با من دفعه 

 نداره گله داره عوض که یزیچ گفتم کالباخنده

  کرد آب پر دستاشو امد در شوک از یوقت

  ما یباز آب شروع شد نیهم و طرفم دیپاش و

 مینداشت هم اضافه لباس میکردیم یباز آب لباس با میداشت

 میکن عوض

  

 قهقه و بهم میدیپاش یم آب ها کوچولو بچه نیا مثل

  میزدیم

  رونیب میآمد آب از میکرد یباز آب ریس دل هی نکهیا از بعد

 شاخه رو میکرد پهن کندبم رو جوراباموم و هامون یروسر

  خودمونم درخت
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  میش خشک که آفتاب تو سگ لبه رو مینشست

 پرو بگم یزیچی:وگفتم آال طرف دمیچرخ

 ؟ یشینم

  بگو نه:گفت کرد نگاهم آال

 دلم اما یدیرس خواست دلت که یزیچ به خوشحالم: من

 یکن ازدواج خوادینم

 گهید نجایا امیب یک با گهید شمیم تنها من گهید یبر تو

  شهیم ذهنت فکرو همش

  یکنیم فراموش منو الدیم و تیزندگ

 هستم منم انگار نه انگار

 دیچرخ آال گرفت بغضم خود به خود گفتمیم که رو نایا

 ترنج؟ یشد ونهید: وگفت کرد بغلم محکم هوی و طرفم

 درسته کنم فراموشت شهیم مگه یدوستم نیبهتر تو

  یمونیم و یهست دوستم نیبهتر تو اما کنم ازدواج خوامیم
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 جای خودمون اگه یحت همه کنار قلباموم میباهم شهیهم ما

 کدوم بنظرت مینباش

  کنهیم فراموش دوستشو یدوست 

  گرهیم دلم منم نگو ینجوریا بعدشم

 مییایم یگفت تو هروقت اصال میکنیم امد رفت میهم کنار ما

  بازم نجایا

 قرار ایسادگ نیا به ما یدوست نکن فکر ینجوریا گهید

 شه تموم ستین

 ..که کردم بغلش محکم منم و زدم یلبخند

🌙🌙 
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 از و دمیکش ییا خفه غیج درخت یباال برد باد مو یروسر

 رونیب امدم آال بغل

 االن داد یب داد یا حاال یوا یا شدم بلند
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 روستا مردم برگردم یروسر بدون یچجور کنم کاریچ 

 ارنیم در حرف واسم

 خان اگه اونوقت و گردهیم یروسر یب خان دختر گنیم

 برهیم خیب تا خیب سرمو بفهمه

 ینگاه نبرده باد اون از تا برداره شو یروسر بره گفتم آال به

 کردم درخت به

 بود ادیز ارتفاعش 

 یباال رمیم اصال نبود ییا چاره خب اما

 دارمیم بر مو یروسر تنینها درخت 

 درخت ریز ایب آال نیبب:گفتم آال به رو

  یرو بزارم پا کن کن هم چفت دستاتو 

 ارمیب مو یروسر باال برم دستت

 نیزم یخوریم ادهیز ارتفاع ترنج نیبش:گفت دهیترس آال

 یشیم یجوری
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 ؟یروسر بدون بکنم یغلط چه یگیم خب: من

 ارمیب واست خونه از برم من کن صبر خوادیم:آال

 رفتن خونه از قبل دیبا من میبرگرد همزمان دیبا آال نه:من

 باشم خونه خان

 ادینم خوشش که یدونیم 

  الیخیب شده دور یبرگرد یبر توهم تا

  بده انجام گفتم بهت یکار ایب تو

  که انشاءاهلل درخت یباال برم من

 باشه گفت و داد تکون یسر ناچار آال شهینم یزیچ

 دستش رو گذاشتم پامو کرد قالب دستلشو و درخت ریز امد

  گفتم اهلل بسم و

 کردم ونیاوز درخت ی شاخه به بود یهرسخت به خودمو

 تنش از درخت شاخه

  دیبا داشت فاصله 
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 انداختم مو پا داشتم باال رسوندمیم پامو

 زدن نفس تفس به کردم شروع نشستم و باال 

 تر باال رفتمیم دیبا هنوز من واقعا بود یکارسخت یلیخ

  دیرس یم یروسر به تادستم

 جلو به برداشتم قدم دوتا صلوات سالم با و شدم بلند آهسته

  لباسمم یلعنت

  بود پام و دست یتو و بود بلند

 خودمو و ستادمیا انگشتام سر یرو

 بخوره یروسر پر به دستم باالتا کشوندم 

 و دستم تو امد یروسر پر که نیهم

 یخال پام ریز کردم احساس دمشیکش 

  خوردم سر و شد

 ....و
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 اون از بعد و بود آال غیج یصدا بود ادمی که یزیچ تنها

  دمینفهم یزیچ گهید

 گرفت درد یلیخ سرم کردم باز چشمامو درد با و آهسته

  سرم تو دیکوب یم مشت با داشت یکی انگار

 نجایا من ام یاریبه تو دمید که انداختم اطراف به ینگاه

  کردمیم فکر داشتم شده؟ یچ کنمیم کاریچ

 داشتم خوردنم سر درخت از رفتم باال امد ادمی زیچ همه که

 نگاه اطراف به رهیخ

  که نجایا آورده منو یک ام یاریبه تخت رو چرا که کردمیم 

 خورد نگاهم به که نگاهش داخل امد آرش و شد باز اتاق در

 و متعجب کرد اخم و
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  کردم نگاهش ساکت

 رفت ور سُرم به و جلوم امد که

 نگاهش کنجکاو نیهم واسه کنهیم کاریچ دمیفهمینم 

 :گفت که کردم

 ییکوچولو درسته کوچولو گفتم بهت درسته سالته؟ چند تو

 که عقل یب اما

 یباال که دیرس یم عقلت دیبا نقدریا کنم فکر ؟یستین 

  ینر درخت

 و تخت طرف دیکش رو یصندل که کردم نگاهش ساکت باز

 رهیخ روش نشست

  دمیرس اونجا تا یدونیم:داد ادامه من به شد 

  دم؟یترس چقدر

  بستم چشمامو که صورتم طرف آورد دستشو

  موهام کردن نوازش به کرد شروع آروم
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 ستین سرم یسر رو دمیفهم خورد موهام به که دستش

 کنم باز چشمامو خواستینم دلم خجالت از

 کردیم خی تنم شتریب خوردیم صورتم به که داغش ینفسا

  کوچولو افته یب برات یاتفاق خوادینم دلم:گفت آهسته

  شدم ینجوریا من چرا ایخدا دیکوب یم تند قلبم

  دیکش پس دستشو آرش شد زده که در

  شد. بلند و

  داخل ادیب داد اجازه و

  شد وارد آال که هیک نمیبب دمیچرخ

 گفت ذوق با من دنید با

 ..و یامد هوش به برم قربونت یاله
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: گفت و کرد آرش به ینگاه دمیبوس شد خم و طرفم امد

  دکتر نکنه درد دستتون

 زحمت تو نیافتاد

 منه به حواسش آال دید یوقت کرد من به ینگاه آرش

 موش یبرا بود فهیوظ نبود زحمت:کرد زمزمه آهسته

 کوچولو

 قلبم کن کمکم خودت ایخدا باال رفت قلبم ضربان دوباره

 کنه؟یم ینجوریا چرا

  چشه؟ مرد نیا اصال

 تعجب با گذاشت تنها رو آال منو و رونیب رفت آرش

 هیچ انیجر آال:گفتم
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 از که تو: گفت و نشست کرد صاف رو یصندل جانیه با آال

 غیج به کردم شروع من یشد هوش یب و یافتاد درخت

 خواستن وکمک زدن

 گذاشتم تنهات نیهم واسه بود پاتوق به کینزد یاریبه

 دادم خبر دکتر به دمیدو

  دید تیوضع تو تورو دیرس دکتر کن ول نارویا حاال

  سمتت دیپر داستان یقهرمانا نیا مثل

  یبود بغلش تو یاریبه تو تا کرد بغلت

 کرد پانسمان تو یشونیپ زخم کرد نتیمعا امد بعد

 و کالفه بود معلوم چهرش از بود شده نگرانت یلیخ یول

 کرد یم زمزمه لب ریز یزیچی رفتیم راه چون هیعصب

  بهت باخته دلو دکتر جناب زدمیم حدس من ترنج

 یعنی یوا انداخت گل صورتم کردم حس آال حرف نیا با

 داره دوسم نکنه یچ
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 ازش من ستین نطوریا اصال نه نه دارم؟ دوستش منم نکنه

 زهیه ادیم بدم

 اون یدیند هیخوب پسر یلیخ اتفاقا:)گفت مغزم تو ییصدا هی

 گهیم آال االن ای داد کمکت یچجور یبود آال نگران روز

 (بود دلواپست

 یکشت تو ییکجا اوهه:وگفت زد یبشکن آال که بودم فکر تو

 دکتر یآقا فکر تو نشه غرق هات

 حاال؟ یگیم یچ شد پرت حواسم بابا برو:من

 هات گونه ؟چونیداد دلو توهم نکنه طونیش یا گمیم:آال

 شده سرخ انار مثل

 الیخ فکر یالک بابا نه کنهیم درد سرم نگو چرت آال:من

  ستین یزیچ نکن

 کردم یشوخ نیببخش کن استراحت زمیعز باشه:آال
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 شده رید ندارن خبر االن یوا نایا مامانم خان آال یراست:من

  برنگشتم خونه

 بده خبر فرستادم الدویم من کن استراحت نباش نگران:آال

 بشه داشونیپ گهید االناست

  شه یعصب خان ترسمیم زنهیم شور دلم:من

 حاال فهمهیم نویا خان بده حالت یافتاد بابا نباش نگران:آال

  ریبگ ایب کن ول نارویا

 خودتو یسر رو بخاطر بپوش تو یسر رو

 یداد نجات رو یروسر اما یکرد ناقص 

 ....و نشه یعصب موضوع نیا بخاطر خان بپوش ریبگ 
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 <<ندهیآ>>

  خورد زنگ تلفنم که بودم دیاسات  اتاق تو
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  سالن داخل رفتم و کردم برقرار تماسو

 سالم مامان الو:خورد گوشم به بهار یصدا که

 ؟یداشت یکار جانم بهار سالم:من

  خونه ییایم یدار جان مامان آره:بهار

 داده قول که ییغذا دارم ریبگ هم دوغ

  

  گفتم هم نیمت عمو کنمیم درست بودم

 ادیب

 قطع تماسو شد تموم حرفاش نکهیا از بعد و گفتم ییا باشه

  کردم

 اذان تا بودم غرق گذشته تو چقدر که افتادم شبید ادی

  کردمیم فکر خاطراتم و گذشته بع داشتم من صبح

 واسه ومدین چشمم به خواب گهید اما خوندم نماز اونم از بعد

 یبیعج سردرد نیهم
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 ریتأث شب خواب اندازه به یچیه گنیم که راسته واقعا دارم 

 انسان یرو نداره

 قایدق االن منم و زهیر یم بهم شیبدن ستمیس واقعا

  مینطوریهم

  رسوندم انیپا به رو آخرم کالس اون یمجبور

 اون امروز دهیفهم که هم هیبق کردم سیتدر زور به واقعا

  نبودم یشگیهم استاد

 کردن مراعات

 بود کی ساعت رونیب زدم دانشگاه در از شدم نیماش سوار

  داشتم نگه فروشگاه هی یجلو خونه کنار

 و برداشتم دوغ داخل رفتم و آوردم در پولم فیک

 ها قفسه به داشتم ینجوریهم

 کنار بهار عالقه مورد یترش به خورد چشمم کردمیم نگاه 

  کردم دست و رفتم قفسه
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 یخوراک کمی نکهیا از بعد برداشتم رو یبندر یترش شهیش

  دمیخر واسش

  شدم خونه هیراه

 ی همه از کامال بود ینمک سرکه پسیچ لیپاست عاشق بهار

  داشتم خبر هاش عالقه

 ادهیپ رو ها لهیوس و کردم پارک نویماش خونه دمیرس یوقت

  زدم درو زنگ باال رفتم و کردم

 ه؟یک:شد بلند بهار یصدا که

  نیهم واسه کنم تشیاذ گرفت هوسم هوی

 پهالنه حامد:گفتم

  دنیخند به کرد شروع و کرد باز درو بهار

  من دنید با

 یوقت دمیخند یم باهاش همراه خودمم

 من از نارویا ریبگ: گفتم شد تموم خندم 
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 خنده یم ستادهیوا در جلو ساعت دو 

 جا تو گذاشتم اوردم در کفشامو برد داخل هارو لهیوس بهار

 ییصدا با که یکفش

  پهالن حامد سالم:گفت یم دمیشن که 

 ...و موندم حالت همون تو
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 رفتار یعاد کردم یسع یول دمیکش خجالت نیمت دنید با

  گفتم نیهم ی واسه کنم

 یامد خوش سالم

 خسته یمرس خانوم سالم:گفت داشت که یمهربون با نیمت

 ینباش

 ؟یخوب چخبر نیباش سالمت:من
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 شدم خوب دمید تورو:گفت آهسته نیمت

 چرا نیمت کن کمک خودت ایخدا شدم رنگ به رنگ

  شده ینجوریا

  امیب کنم عوض لباسم رمیم من گفتم خجالت با

 رفتم من و داد تکون یسر

 نفس  و زدم هیتک در پشت اتاقم تو

 منو دونستمیم مهربونه نیمت دونستمیم من دمیکش یقیعم 

  داره دوست

 کرد یوسع کرده صبر و تحمل چقدر بخاطرم دونستمیم

 کنار من بخاطر شو خود

 ارهیب بدست منو اعتماد و بزاره 

 بهش چشمام اندازه من دونستینم اون

 منظمه و یجد شدت به نیمت دونستمیم من دارم نانیاطم 

 دونستنیم همه نویا
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 اونقدر دمید یم نارویا همه یلیخ بود مهربون من واسه

  نهینب باشه کور دیبا آدم که کردیم توجه

 نبود ینجوریا کرد یزخم امد نامرد هی که یقلب نیا کاش

 کنه تیاذ رو نیمت که

  حال تو رفتم کردم عوض لباسمو

 دیرس یم مشامم به داشت یخوب یبوها

 امد یم که یخوب یبوها از نکرده یخرابکار بهار نکهیا مثل

 بود شده موفق معلومه

 نیمت کنار حال تو نشستم رفتم من بود آشپزخونه تو بهار

 :شد بلند بهار یصدا که

 من که ییزایچ همون قایدق برم قربونت عاشقتم مامان یوا

 یدیخر داشتم دوست

 دختر نیا ندونه آدم شهیم مگه:داد جواب نیمت من یبجا

 داره دوست یچ شکمو یکوچولو
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 کجام من کوچولوهه کجام من عموو:گفت اعتراض با بهار

  شکموهه

 کنهیم درست غذا داره یخوب نیا به دختر

  کنه رضا ریخ به خدا:گفت خنده با نیمت

 مینش یمارستانیب خداکنه

 با بهار که دنیخند به کردم شروع منم نیمت حرف نیا با

  زد یغیج حرص

 بزار بخند شماهم جان مامان خان عمو ینیب یم:وگفت

 نیخورد انگشتاتون یوقت

 ....خندمیم براتون منم
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  کرد صدا مارو و بود دهیچ زویم بهار
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 زیم دنید با آشپزخونه طرف به میرفت میشد بلند نیمت با

 زدم یلبخند

 بود کرده خرج کامل هنرشو و بود گذاشته تموم سنگ واقعا

  بود زیم یرو یچ همه

 ماست ،یترش دوغ پارچ قشنگ یلیخ نییتز هی با ساالد

 دهنم نگم دروغ پلو زرشک و مرغ لعاب رنگو خوش سید

 آب

 کنم فکر زیم پشت نشستم عیسر نیهم واسه بود افتاده 

 به داشت رهیخ چون نداشت یزیچ نیهمچ انتظار هم نیمت

 خنده با بهار کردیم نگاه زیم

  نیبش جان عمو نبره ماتت:گفت 

 بشقاب دوساله یها بچه پسر مثل نیمت نشست هم نیمت

 بهارم اون بند پشت زمیبر واسش من جلو آورد شو

 کرد نکارویهم
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 منتظرن که بودن شده بچه دوتا مثل بود گرفت خندم

 نیاول ختمیر خودم یبرا بکشه غذا واسشون مامانشون

 قاشق

  بود یعال مزش دهنم تو گذاشتم 

 اوممم:گفتم و بستم چشمامو لذت با

  هیعال

 ؟ییا زنده ترنج یخوب:وگفت کرد نگاه من به یشوخ با نیمت

 خورد؟ غذا از شهیم االن

 میرح رحمان اهلل بسم:گفت و کرد پر قاشق هی دیترد با بعد

 خودت دست سپارم یم خودم ایخدا

  

  دنیخند به کردم شروع من نیمت حرف نیا با
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 دستت از کشمیم غیج بخدا عمو: گفت حرص با بهار که

  هیعال گهیم داره مامان

 غذا بهار از نیمت آوردن در حرص و خنده یشوخ با خالصه

  میکرد تموم مون

  بود یعال هم واقعا و

 جون عمو بهار:گفت کرد تموم غذاشو نکهیا از بعد نیمت

  بخورم بودم مجبورم یگرسنگ زور از گهید نکنه درد دستت

 میریم شب هی نشم مسموم بمونم سالم اگه بدون نویا یول

 میبخور شام رونیب

 یگرسنگ زور از بود مشخص قشنگ بله بله:گفت بهار

  نیخوردیم انگشاتونم نیداشت

  که دمیخند یم دوتا نیا کل کل به داشتم

 یدسپخت چیه من وگرنه شدم مجبور گهید آره:گفت نیمت

  ندارم دوست مامانت دسپخت جز به
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 ییجورای  کردم نگاهش و شدم ساکت نیمت حرف نیا با

  کن کمک خودت ندارم عادت من ایخدا دمیکش خجالت

  عمووو:گفت حرص با بهار

 اما هیعال مامان دستپخت که ستین یشک اون در که اول

 مامانم نیهم دختر منم

  بود خوشمزه میلیخ غذامم

 شد بلند خنده با نیمت که اونور کرد قهر حالت به روشو بهار

  یماست شو انگشت

 یشوخ:وگفت بهار دماغ سر زد و کرد

 دستت بود یعال واقعا بود خوشمزه یلیخ جون عمو کردم 

  وروجکم نکنه درد

 جونتون نوش:گفت برگشت ذوق با بهار

 ازش نیمت داره دوست و داره دوست یلیخ نویمت دونستمیم

 فیتعر تیحما
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 هم نیمت و کردیم لوس خودشو نیهم واسه کنه دیتمج 

 ..داشت حواشو یواقع پدر کی مثل
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  گذشت روزها یعنی گذاشت روزهم اون

 بود یتکرار و یعاد زیهمچ یلیخ دوباره

  میامد یم دانشگاه میرفت یم بهار منو

 باز خونه در که کردمیم نگاه ونیتلوز داشتم نبود یخاص زیچ

 کردم نگاه متعجب شد بسته محکم و شد

 کنهیم زمزمه لب ریز یزیبچ تیعصبان با داره بهار دمید که

  ستین من به حواسش اصال و

 شده یچ مامان جان بهار:گفتم تعجب با

 سالم مامان یوا:گفت شد شوکه من دنید با انگار بهار

 دمیترس
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  یشدیچته؟چ: من

 ادینم در خونم یبزن کارد مامان: گفت حرص با

 چرا؟ خب:من

 کی: وگفت نشست کنارم امد مبل رو کرد پرت فشویک بهار

 دانشگاه تو پسره

 تیه جز ادیب قرار گفتم که استاده همون یاشناها از هست 

 هست رهیمد

 چون کنهیم نگاه باال از رو همه داره یپندار شاخ خود حس

  کننیم ضعف لش براش دختر چندتا و پیخوشت و پولداره

 شده رد ادب یب تیتربیب کهیمرد گندس یلیخ کنهیم فکر

 کنه یعذرخواه نکهیا یبجا ختهیر جزوهام من به زده

  

 بهت دارم سراغ پزشک چشم خوب دکتر گهیم برگشته

 برو حتما کنمیم یمعرف
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 دکتر برم من من به یزد تو ادب یب َمردک گهیم بهش

  یبنینم چشمتو جلو که برو خودت اونو

 وگرنه برد من وایش که میکردیم بحق ینجوریهم گهید

  کردمیم خفش مطمنن

 بشکنه پات نیزم یبخور یاله یراض خود از زشت ی پسره

 گرفته خندم یجلو من و کردیم فیتعر حرص با نارویا بهار

 بودم

 رمیبگ خودم یجلو نتونستم که کرد من به ینگاه کی بهار

 ....و خنده ریز زدم پوق و
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  خورده اعصابم نکن مسخره مامان:گفت اخم با بهار

 یفدا:گفتم دادم قورت خندمو نیهم واسه شد ناراحت دمید

 من خوشگل سرت
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 نیا اخه بکنه ناراحت خودشو حرفا نیا با دینبا من دختر

 تو که هیموضوع

 یکنیم فیکث خودت خون یدار بخاطرش

 به دهن پسره نیا با هم گهید الیخیب 

 کنه خورد تو اعصاب که نشو دهن 

 ایب بزن یآب روت دست به اریدرب لباسات برو پاشو االنم

  مینیبش

 بود معلوم افشیق از اما داد، انجام  گفتم که یکار بهار

 یلیخ فکره تو یلیخ

 به اعصابشو ینجوریا که یپسر نیا نمیبب شدم کنجکاو 

 هیک گرفته یباز

 رفت ینم در کوره از ها یراحت به بهار چون 

 کردیم یسع بودم کنارش که اخرشب تا
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 مادرم هی منم نبود موفق خب اما بده نشون یعاد خودشو 

 بچم که فهممیم

  خوبم بگه دروغ به اگه یحت چطوره 

 وجودم تو قلبش بوده شکمم تو ماه نه

 شناسم یم بچمو دروغ و راست نیهم واسه گرفته شکل 

 شناسم یم رو شیواقع ی خنده

 ستین یالک نجورنیهم مادرها همه ستمین نطوریا منم تنها

  بخوابه بره گفتم شب اون پاشونه ریز بهشت که

 یچا وانیل سرم به بود زده یخواب یب خودمم نکنه فکر که

  بالکن یتو رفتم برداشتم مو

 نیا یلیخ  شب کیتار تو بود روشن جا همه یها چراغ

  داشتم دوست رو صحنه

 آرش سمت رفت فکرم کرد اطرافم یها خونه به ینگاه

 کجاست؟ االن یعنی
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 هست؟ ادشی منو کرده؟ ازدواج کنهیم کاریچ

 شهر نیهم تو اونم باشه ها خونه نیا از یکی تو ممکنه

 من مثل اونم االن دیشا

  گذشته به کنه یم فکر داره 

  کرد نابودش که دختر ی گذشته به

  کرد دختر هی درحق که یها ینامرد به

 کرد خوش جا لبم کنج یپوزخند

  

 فکر ییزایچ نیهمچ به فطرت پست نامرد اون کن؟ فرض

 وجدان اگه اون  کنه

 یباز به منو نکهیا از قبل کردیم فکر زمان همون داشت 

 گرفت یم
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 بردم وانیل و شدم مزخرف یزایچ نیا به کردن فکر الیخیب

 خاموش رو خونه یها برق نکیتوس گذاشتم آشپزخونه

 کردم

 بخوابم رفتم

  رمیبگ وقتتون لحظه چند شهیم نیببخش استاد

 من کردم کالسم طونیش دانشجو به ینگاه دمیچرخ

 خوامیم من تا چرا نیبپرس شهینم کالس همون تو فهممینم

  برم

 دمید که کردم نگاه منتظر اد،یم شیپ کار

 به سر نقدریا و یعل ریام از گرفت خندم ستادهیا ریز به سر

 رفت ینم انتظار یریز

 داره یزیچ یدرخواست یکاری حتما

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 به دیکن نگاه نیکرد صدا منو یمیکر یآقا:دمیپرس تیجد با

 ن؟یزم

 راستش استاد:گفت چون امد خودش به انگار من یصدا با

 نیبد انجام برام یکاری شهیم که بگم خواستمیم

 کار؟یچ: گفتم و باال دادم مو ابرو کنجکاو

 ایرو با منو:گفت اخر کردن من من قهیدق چند از بعد

 د؟یکن گروه هم یروانیش

 شده یدختر هی عاشق کالسم طونیش پسر بود گرفت خندم

 توجه بهش که

 یبرا کنم گروهش هم ایرو با من خوادیم االنم کنهینم 

 بزنه شو مخ راحت تا ارنیب برام که ییا مقاله

 کنهیم تیاذ رو همه که کالسم طونیش دانشجو خواستمیم

 و کردم حفظ مو یجد لحن نیهم واسه کنم تیاذ

 ل؟یدل چه به اونوقت:گفتم
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  بخندم شد یم باعث شدنش رنگ به رنگ

 باهاش خوامیم دارم دوسش استاد اخه:گفت خجالت یباکل

 کنم برقرار ارتباط

 ؟یبزن حرف باهاش رو در رو یرینم چرا خب: من

 یجوری استاد دهینم محل اخه:گفت و کرد اطراف به ینگاه

 یچیآرپ با خوادیم االن و مزاحمم کنمیم حس کنهیم نگاه

 مخم تو بزنه ریت هی

 من اگه و: گفتم کنم تشیاذ که نیا یبرا و زدم یلبخند

 ؟یچ نکنم قبول

 دوساعت دینکن تیاذ استاد:گفت و دیکش ییا کالفه پوف

 شما از تا امد در جونم

 مونه یم گردو پوست تو دستم من نه نیبگ شما بعد بخوام 

 شرط کی به اما کنمیم قبول باشه:گفتم و دادم تکون یسر

 ه؟یجد قصدت اگه
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 بعد یکن وابستش خودت به یش اشنا باهاش ییایب نکهیا

 یبزار قالش یبخوا

 من و هیخوب دختر یلیخ ایرو چون نکنم ینکاریهمچ من

 افته یب یاتفاق براش شم باعث نکارمیا با خوامینم

 نیکرد فکر یچ من رو استاد نکنه درد دستتون:گفت اخم با

 یآدم نیهمچ من

 که یکس بخوام یچ واسه دارم دوست رو ایرو من ستمین 

 نکارویا شما خوامیم من بعد برونم خودم از دارم دوستش

  دیکن

 اگه بعد بدونم  خودم راجب نظرش بزنم حرف باهاش که

  ریخ امر واسه میبر رمیبگ شماره بود یراض

 خواستم یروز اون پس خب لیخ:گفتم دادم تکون یسر

  کنمیم حالت به یفکر هی کنم یبند گروه

 ...و کنم جبران بتونم شاهللیا استاد یمرس:گفت ذوق با
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 دانشگاه از بهار دنبال برم داشتم میتصم شدم نیماش سوار

  میبخور نهار رونیب میبر باهم ارمشیب

 دونستمیم بهار به زدم زنگ و رونیب امدم دانشگاه در از

  نداره کالس گهید االن

 داد جواب سوم بوق با

 مامان جانم سالم الو:بهار

 ؟ییکجا یخوب سالم:من

 چرا؟ دانشگاهم تو: بهار

 دنبالت امیم دارم ستایوا همونجا:من

 شده؟ یزیچ چرا:بهار

 نهار باهم دنبالت امیم دارم بشه یزیچ قراره مگه نه:من

 رونیب ایب عیسر تیگوش رو زدم زنگ تک رونیب میبر
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 فعال بنمتیم پس باشه:بهار

 یوقت بهار دانشگاه طرف به دادم گاز تماس اتمام از بعد

  کردم اطراف به ینگاه دانشگاه در جلو دمیرس

 نشستم منتظر دوستش با همراه رونیب ادیم داره بهار دمید

  کردم نگاهش

 طرفش رهیم داره چهارشونه بلند قد پسر هی دمید که

 کنجکاو اونور کرد شو رو و توهم رفت اخماش کال بهار

 ه؟یچ انیجر نمیبب کردم نگاه

 باشه؟ کرده خورد اعصابشو که پسره همون نیا نکنه

 راه شه رد کنارش از امد بهار ستادیا بهار یرو روبه پسره

  کرد سد شو

 آروم و شهیم یعصب دوباره االن زدمیم حدس بهار افهیق از

  شهینم
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 که شه رد امد بهار  باز اما کنم دخالت خواستمینم اولش

 به زد شد کالسور حرص با هم بهار و گرفت جلوشو پسره

 پسره

 شر خواستمینم رفتم شون طرف به و کردم باز نویماش در

  شه باز حراست یپا و بشه

  شد گرد چشماش من دنید با بهار

   دید ینم منو بود من به پشتش چون پسره

 آمده؟ شیپ یمشکل:دمیپرس تیجد با و توهم دمیکش اخمامو

 یلیخ پسر که الحق طرفم دیچرخ صدام دنیشن با پسره

  بود ییبایز و چهره خوش

 چه نه:گفت و باال پروند شو ابرو که کردم نگاهش منتظر

  زدمیم حرف داشتم یمشکل

 شد تموم حرفتون اگه:گفتم و باال دادم مو ابرو خودش مثل

  میبر ما
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 شما؟: گفت و کرد من به وبعد بهار به ینگاه یکنجکاو با

 بهار مامان: دادم ادامه بود چهرم رو که یاخم همون با

  هستم

 سرش پشت دستشو و زد یلبخند حرف نیا دنیشن با

 مامان چه:گفت و دیکش

 تونییآشنا از خوشبختم ییبایز و جوون 

 هستم اریسام منم

  کردم یخرسند ابراز و کردم یتشکر حرفش جواب در

 خداحافظ شمینم وقتتون مزاحم گهید خب: گفت اون از بعد

 خودشو خون داشت که کردم بهار به ینگاه یخداحافظ بعد

  شدت از خوردیم

 ...و تیاعصبان
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 سرشو خوادیم دلم مامان:گفت میشد نیماش سوار یوقت

 از ی پسره وارید تو بکوبم

 دروغ بود گرفته مظلوم خودشو چقدر تو یجلو یراض خود 

  گو

 بهت؟ گفتیم یچ:من

 دایپ پزشک چشم برات گهیم امده پرو پسره یچیه:بهار

 ببرمت ایب کردم

 دنیخند به کردم شروع بهار حرف نیا با

  ارهیب در بهار کفر بود قصدش پسره کال

 غر لب ریز نجوریهم رستوران به میدیرس که یموقع تا بهار

  زدیم

 ...دینفهم مطمئنم خوردیم که هم ییغذا  مزه از یچیه

*** 
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 مثل بود کرده ریتغ بهار رفتار گذشت یم روزها نجوریهم

 نبود باشه درس به حواسش کال که میقد

 یگوش سراغ رفت یم عیسر شیگوش امکیپ زنگ یصدا با

 شد یم ناراحت باری زدیم لبخند باری

 یچیه بگه بهم دروغ به که شدهیچ بپرسم ازش خواستمینم

 سکوت نیهم واسه

 دروغ بهم که یبهار خواستینم دلم چون بودم کرده 

 شه مجبور سوالم نیا با گهینم

 که ییجای خودش که مونم یم منتظر کنه هم سر دروغ

 باهام رفتارش نیا درباره کردن صحبت به داشت اجیاحت

 بود شده رفتار ریتغ نیا متوجه هم نیمت یحت بزنه حرف

 نیمت یوقت چون

 خورد ینم تکون کنارش از بهار امد یم اونجا 
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 تو سرش امد یم هم اگه ای بود اتاقش تو یسر نیا اما

  بود یگوش

 .....و دمیکش الیخ فکر از دست بهار یصدا با
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 پیخوشت و خوشگل یلیخ دمید که کردم بهش ینگاه

 اندام و بود بلند مانتو قد که بود دهیپوش کِرم مانتو هی کرده

  امد یم قدش به و دادیم نشون تر دهیکش شو

 تو بود زده کج موهاشو و بود دهیپوش یمشک شلوار شال هی

  شیآرا و صورتش

 بود کرده یحیمل یلیخ

 با امشب شهیم مامان:گفت که پروندم باال ییابرو متعجب

  رونیب برم دوستم
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 وقت چیه بهار ستین دختر دوستش که بودم دهیفهم نویا

 با رفتن رونیب یبرا

 رایو آرا نقدریا بودن دختر که ییها دوست و یهمکالس 

 بود ساده شهیهم کردینم

 حاظر بهار یمتیق چه به گرفت شور دلم دیپوش یم ساده

  کنه یمخف ازم شده

  یزیچ خواستمینم بود توهم کال اخمام

 بگه دروغ که دوستش ای پشیت درباره بپرسم ازش

  

 برم قربونت نکن اخم:گفت و دیبوس مو گونه کنارم امد بهار

 باشه؟ خونه برگردم زود و باشم خودم مواظب دمیم قول

  رفت و دیبوس مو گونه دوباره که دادم تکون یسر

 پشت از شدم بلند رونیب زد در از یوقت داشت شور دلم

  رونیب به کردم نگاه پنجره
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 در دم رونیب زد خونه در از بهار که بودم رهیخ لحظه چند

  بود ستادهیا منتظر

  دنبالش در دم امد باال مدل نیماش کی که

  شدم مطمئن گهید بست خی رگم تو خون

 شور دلم پسره هی زد جا دوستش عنوان به بهار که یکس

  زدیم

 بود نگفته رو انیجر من به چرا بهار

 ینم یمخف من از یچیه که یبهار که هیچ هیک یلعنت نیا

  کنه یمخف اونو کرد

 زنگش امدم بار چند هی زدن قدم به کردم شروع دلشوره با

  شدم مونیپش اما بزنم

 دور براش باشه ضرر و شر که یهرچ از بهارمو خودت ایخدا

 خودت ایخدا کن

 باشه بهش حواست کن حفظ دخترمو
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 گول منم نشه من مثل سرنوشتش ایخدا سادس بهارم

  خوردم مو یسادگ و یبچگ

  گفتم یم ذکر لب ریز و زدمیم قدم آهسته

 ...و نباشه یواقع فکرمه تو یبد یزهایچ نیا که
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 یسخت یروزها تمام هیحام به زدم وزنگ اوردین طاقت دلم

  داد جواب بوق نیاول با

 بوق نیاول با  بزنم زنگش دونستمیم بود دستم نیمت اخالق

 باشه داشته یواجب کار اگه یحت دهیم جواب

 جان؟ ترنج جانم:چدیپ گپشم تو صداش

 همون با دیلرز یم صدام استرس و ترس شدت از احتماال

 ؟ییایب نحایا تا سر کی شهیم:گفتم لرزون یصدا
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 افتاده یاتفاق لرزه یم صدات چرا ترنج شده یچ:گفت نگران

  شده یزیچ بهار

 ؟یخوب خودت

 یچیه نیمت نترس:گفتم نکنم نگرانش نکهیا واسه آهسته

 نجا؟یا ییایب االن شهیم فقط نشده

 فهممیم که من: گفت چون نشد قانع نکهیا مثل نیمت

 گهید ساعت مین تا زنهیم داد داره صدات شده یزیچی

  اونجام

 هشت ساعت کردم ساعت به ینگاه کرد قطع و گفت نویا

 حدس بود شب مین و

 کردم راهش به زا منم و نخورده یزیچ یشام نیمت زدمیم 

  شدم بلند نیهم واسه

 کنم هم سر یحاظر و یدست دم زیچی نجایا رسه یم تا

  آشپزخونه تو رفتم
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 مشغول برداشتم ینیزم بیس چندتا

 رِنده شستن از بعد و شدم کندن پوست 

 با بهشون زدم مرغ تخم و کردم شون

 بشه آماده ینیزم بیس کوکو تا تابه تو ختمیر هیادو نمک 

 یتو شور اریخ و گجه

  کردم خرد جدا بشقاب کی 

  شد زده فونیآ که شستم مو دستا

 خودمم و کردم باز درو دیرس یوقت باال ادیب نیمت تا زدم درو

  رفتم استقبالش به

 از بعد کردم یسالم نگرانه من مثل بود معلوم افشیق از

 نظر تاپامو سر نکهیا

 بهار: وگفت کرد نگاه خونه اطراف دور به و داد جوابمو کرد 

 کجاست؟؟

  میزنیم حرف نیبش تو ایب:گفتم و بستم درو
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 ییدمپا براش یجاکفش تو گذاشت آورد در کفشاشو شد خم

  گذاشتم

 ... میرفت مبل طرف به باهم  و
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 گهید بگو ترنج شدهیچ:دیپرس دوباره نشست یوقت نیمت

 انیجر نیهم واسه شهیم خورد اعصابش نگم اگه دونستمیم

  وگفتم بهار

  رفتیم هم تو اخماش  شتریب لحظه هر نیمت

 برم من ینزد زنگ چرا:گفت شد تموم حرفام نکهیا از بعد

  دنبالش

 دروغ بهم منه دختر بهار ینجوریا خوامینم نه:گفتم بغض با

 از ترسم من نگفته بهم قتیحق چرا دونمینم فقط گهینم

 نکهیا
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 کاش کنه استفاده سو تشیمعصوم و شیسادگ از یکی 

 هیچ انیجر دونستمیم من حداقل گفتیم بهم خودش

  کردمیم شییراهنما 

 بهش یچیه که یزمان:گفت و طرفم برگشت اخم با نیمت

 یکنیم سکوت و یگینم

 نکهیا ای شهیم یچ نیبب باش داشته صبر کن تحمل پس 

 نکهیا نه هیچ انیجر نیبب بزن حرف باهاش و بگو بهش

 ینجوریا

 تیاذ ینجوریا تو خود هم و یبپرس یزیچ ازش نه ینیبش 

  یکن

 سکوت بگم یچ دونستمینم نیهم واسه بود نیمت با حق

 نگاهش و باال آوردم مو سر کمینزد امد نیمت که کردم

 کردم

  گرفت دستمو و زد بهم یلبخند که 
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 به یکیفشارکوچ که رونیب بکشم دستش ریز از دستم امدم

 و کرد وارد دستم

 یکس که یبود بچه دختر هی تو زمان اون ترنج نیبب: گفت 

  کنه تییراهنما نبود

 ساده یخورد رو نامرد هی گول زمان اون

 یمهربون با که یکس بگه بهت نبود یکس پاک و یبود 

 بگه بهت نبود یکس بَره لباس تو گرگه هی جلو ادیم یظاهر

 یزمیعز هر

  ستین عالقه ابراز نشونه گنیم بهت که 

 یکس با شیواقع زیعز با آدم چون  کنه یباز زبون ممکنه

 نکارویا زشهیعز که

 مرد یبنیم که یمرد هر بگه بهت نبود یکس کنهینم 

 فقط ستین
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 اوج ممکنه وقتا یبعض ندارن یمردونگ مردا همه مذکره 

  کنن حقت در رو ینامرد

 دختر هی به بگه نارویا بهت نبود یکس

 یکس فعالن شیب هورموناش بلوغه اوج تو که ساله17،18 

 ... ینخور گول باش مواظب کمه سنت که بگه بهت نبود
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 چرا اتفاقا خورنینم گول ادهیز سنشون ییکسا که گمینم

  بشن ساده هاهم اون ممکنه

 اریهوش عقل و باز چشم با یتونیم فقط تو بخورن گول

 یباش مواظب

  

  کنار شیبزار دیبا نداره یکاربرد دل نجایا

 تو یتجربگ یب و بودن بچه چوب تو
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 یباش مراقب دیبا االن و یخورد تو   

  

 تو االن شهینم دهیگز بار دو  سوراخ هی از دوباره آدم هی

 یکرد تجربه تو یهست

 وبدون باشه کار در یپسر اگه تجربس یب خودت مثل بهار 

 جلو بره ییاگاه

 نکهیا از قبل تا یهست تو شه خودت نیع تشیوضع ممکنه 

  بگذره کار از کار

 امده خوشش یکی از اگه االن بهار کن شییراهنما

 که دل کور دل با نه نهیبب باز چشم با که کن شییراهنما

  بشه عاشق

  ستین خوب نیا بگن آدم و  عالم اگه

 شکنه یم یزمان دل شهیم کر و کور دل
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 بود یزیچ تیواقع بفهمه و بخوره ضربه فرد اون خود از که 

  گفتنیم هیبق که

 گمینم من جان ترنج ستین رید هم هنوز

 من به یبگ  نکهیا ای ؟یدار رابطه یپسر با بهار بپرس برو 

 اگه پس  زارم یم احترام دتیعق و نظر به من!؟ یگفت دروغ

  یبگ بهش یزیچ یخواینم

 االن بگو بهش موضوعات نیهم درباره کن شییراهنما 

  وقتشه گهید

 یکن حتشینص مادر عنوان به

 کنه ریتأث لحظه همون دینبا حرفات نباش هم نگران و 

 است تازه یریبگ آب از هروقت رو یماه

 به و بخوره دردش به یزد بهش که ییحرفا ییجای ممکنه

 امد بهار که امشب پس ادیب کارش
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 که یاونقدر نباش نگران لطفا االنم و بزن حرف باهاش 

 میکنیم فکر توهم منو

 به نده راه دلت به بد عاقله و ستین بچه بهار 

 خدا و ستین یزیچ که انشاءاهلل کن فکر خوب یزایچ 

 بزرگه

 نگاه بهش تمام یقدردان با شد تموم حرفاش نیمت یوقت

 ...و کردم
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 فکر وقتا یبعض نیمت بودن واسه کردم خدارشکر دلم تو و

  کردمیم کاریچ دیبا نبود اگه کردمیم

 مینداشت خوردن شام واسه ییاشتها نیمت نه من نه اونشب

 تر تند قلبم ضربان و ساعت به کردمیم نگاه سکوت در من

 شدیم
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 یهرچ خونه بود ومدهین بهار بود شده رد دوازده از ساعت

  نبود دسترس در هم شیگوش هم زدمیم زنگ

 هم نیمت کردمیم سکته ینگران از داشتم

  بده میدلدار داشت یسع

 بهار و شد باز خونه در که بود ربع کی به کینزد ساعت

 داخل امد آهسته

 امد یوقت  بود کیتار فضا اخه خوابم من بود کرده فکر هه

 شد شوکه بهش میبود رهیخ که نیمت و من دنید با داخل

 شدت به نیمت نگرفت یجواب که کرد سالم تتپته با

  بود توهم اخماش و بود خورد اعصابش

 و بود مبل رو که کتش به زد چنگ درهم افهیق همون با

 فکر: گفت و ستادیا بهار یرو به رو در طرف به رفت

  یعاقل یبزرگ کردمیم
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 به) زن اون فکر حداقل بدرک من کردم اشتباه دمیفهم اما

  یکردیم(  کرد اشاره من

  کنه سکته ینگران از ممکنه که

 از و زد کنارش نیمت که نییپا انداخت سرش شرمنده بهار

  رونیب زد خونه در

 اتاقم تو برم که جام از شدم بلند دیترکیم درد از داشت سرم

  دمیشن بهارو یصدا

 ...من مامان:گفت که

 یچیه سیه:گفتم و  باال آوردم سکوت نشونه به  دستمو

 .....و بشنوم صداتو خوامینم
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 شب اخه دانشگاه برم تا کردم باز چشمامو یسخت به صبح

 رونیب زدم اتاق در از بودم دهینخواب خوب اصال قبل
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  ادیم ییصداها داره آشپزخونه از دمیشن

  کنهیم آماده رو صبحونه زیم داره بهار دمید تر جلو رفتم

 دییبفرما ریبخ صبح جونم مامان سالم:گفت من دنید با

  پز بهار صبحانه

 زیم هی با که آورده ریگ بچه کرده فکر زدم یپوزخند

  ریبخ صبح سالم هی و صبحونه

 بزنه گول منو تونهیم جونم مامان

 حرکت خونه در طرف به بهش توجه نیتر کیکوچ بدون

  داره شدم متوجه کردم

 ادیم دنبالم

 شدت به چون نکردم توجه اما دمیشن شو آلود بغض یصدا

 من نبود یبهار نیا چون بودم ماراحت بهار دست از

  هیچ انیجر نگه بهم که یبهار شناختمیم 

  نده جواب شیگوش بمونه رونیب  شب مهین تا که یبهار
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 کنم هشیتنب و ببخشمش یراحت نیا به نخوام عهیطب پس

  رونیب زدم مامانش مامان به کردن توجه بدون خونه در از

 نگیپارک تو رفتم و

  رفتم دانشگاه طرف به شدم نیماش سوار و

  خورد زنگ تلفنم که رفتم یم یورود در سمت به داشتم

 اسم دنید با رونیب دمیکش لمیموبا و فمیک تو کردم دست

 زدم یلبخند «یحام»

 ترنج یخوب:گوشم تو دیچیپ صداش که کردم برقرار تماسو و

 جان؟

 ؟یخوب خودت خوبم یمرس: کردم زمزمه آهسته

 خوبم منم آره یخوب که خداروشکر:نیمت

 بهت؟ گفت یزیچ ؟یکرد صحبت بهار با چخبر

 فعال بزنه حرف نخواستم من یعنی نگفت یزیچ نه:من

 خوامینم و میاعصبان دستش از بشدت
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  بفهمه تا کنم صحبت باهاش

 یرو خوادیم خانم مامان اوه اوه:گفت طنز حالت با نیمت

 بده نشون رو بدش

 از دور به حاال:داد ادامه که دمیخند برسه، دادش به خدا

 یم زود نازکه دلش خودته مثل نکن تشیاذ یلیخ یشوخ

 شکنه

 ببخش بودهه بد کارش دیفهم و شد مونیپش

 حواسش داشتم یزندگ نیا تو بود یکس نیبهتر واقعا نیمت

  بود یچ همه به

  بود یواقع گاه هیتک هی

 بود من یحام شهیهم بود یواقع مرد هی

  کرد تمیوحما

  کرد مییراهنما و بود من یراهنما شهیهم
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 کالسم برم من یندار یکار اگه گهید خب:گفتم نیمت به

  شهیم شروع االن

  همراهت به خدا برو نه: نیمت

  شدم کالس وارد یخداخافظ از بعد

 بعد شدن بلند احترامم به دانشجوها که

 یچشما با که یعل ریام به خورد نگاهم ابیغ حضور هی از 

  کرد یم نگاهم خواهش از پر

  مقاله یبرا کنم یبند گروه امروز بود قرار

  گفتم رو دوتا اون نفر نیاخر گفتم رو همه

 گهید یکی با من شهینم نیببخش استاد:گفت اعتراض با ایرو

 باشم؟ گروه هم

 به زده زل باز شین با دمید که کردم یعل ریام به ینگاه

  شدم مونیپش خب اما کنم تشیاذ خواستیم دلم ایرو
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 گروه نیستین که یدبستان بچه نه:گفتم یجد لحن با و

 گروها کنم عوض هاتون

 تون از هارو مقاله نیبهتر و مونه یم گفتم که ینیهم 

 خوامیم

 تون تمرکز یگروه هم ریتغ به کردن فکر یبجا پس

 نیبد لیتحو من به رو کار نیبهتر و نکاریا رو نیبزار

 از بعد یقدردان با یعل ریام و کرد نگاه من به رفته وا ایرو

  یبند گروه

  کردم شروع درسو

 خورد زنگ میگوش که بود کالس یوسطا

 رفت ادمی نیمت با تماسم از بعد یلعنت

 نخوره زنگ کالس وسط لنتیسا یرو بزارم 

  رفتم میگوش طرف به و کردم یعذرخواه
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 گذاشتم رو یگوش و دادم تماس رد مخاطب اسم دنید با و

 بود بهار لنتیسا یرو

 کالس قانون استاد:گفت طنز حالت با دانشجوهام از یکی

  ادتونهی که

 یگوش کالس وسط اگه:داد ادامه که کردم نگاهش یسوال

 طرف ارهیب ینیریش دیبا بخوره زنگ

 بود گرفت خندم خودمم خنده ریز زدن دانشجوهام هیبق

 جواب نکهیا ی واسه

 دوباره انداختمت ترم انیپا یوقت: گفتم بدم شو یخوشمزگ 

  ارمیم ینیریش برات یبود خودم با

 ینگاه دنیخند و دنیکش هووو به کردن شروع دانشجوهام

 یچ نمیبب بودم منتظر کردم یروزیف شده عهیضا افهیق به

 گهیم
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 ای نیدار دوست تر ینیریش شما گمیم استاد:گفت که 

 خشک؟

 چرا؟:گفتم

 گرفتم میتصم ستمین شما زحمت به یراض یچیه:گفت

  ارمیب ینیریش خودم

  حرفا نیا گذشت از بعد دنیخند کالس کل

  دادم درسو ادامه دوباره

 نخورده هم نهار هنوز شدم خسته واقعا بودم دانشگاه 6 تا

  بودم

 باز رو خونه در دمیرس یوقت  رفتم خونه طرف به یخستگ با

 یخوب یبوها کردم

 بود یسبز قورمه یبو خورد مشامم به

  بهار که یکفش جا تو گذاشتم کفشامو

 رونیب امد آشپزخونه در از شبندیپ با
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 ینباش خسته مامان سالم: وگفت

 شدم رد کنارش از و ندادم رو جوابش

 لباسامو نیهم واسه بود گرسنم یلیخ

 عیسر بهار دمید که آشپزخونه تو رفتم و کردم عوض 

 کرد پاک چشماشو

 بود زود هنوز اما آورد یم درد به مو قلب شیگر درسته

 گذشت یبرا

 واقعا  چدمیپ خودم یبرا یسبز ریپن نون چیساندو هی

 بود گرسنم

 نویا گرفتم میتصم نهار ظهر و نخوردم صبحانه صبح چون 

  بخورم شام عنوان به

 بود مشهود توش بغض که صداش همون با بهار

 یبرا کنمیم درست یسبز قورمه دارم نخور مامان:گفت

 شام
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  خوردم مو چیساندو بهش توجه بدون

 خنک آب وانیل هی دنیکش سر بعد و

  

 استراحتم مزاحم  بخوابم خوامیم: گفتم یجد و سرد لحن با

  نشو

 مامان؟ یچ شام پس:گفت بغض با

 خوش شب خوردم شامم من: من

 عیسر شد بلند شیگر یصدا که رونیب زدم آشپزخونه در از

  اتاقم تو رفتم

 ادین رحم به دلم و نشنوم صداشو که
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 و بود مونده یجور همون رفتارم من و بود گذشته روز دو

 کرد یم هیگر هم بهار
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 کنم نگاهش ای بزنم حرف باهاش من تا

 هم بهار کردم یم حل مجله داشتم و بودم نشسته خونه تو

  نداشتم کالس امروز منم بود دانشگاه

 با بهار و شد باز خونه در که بودم خودم یهوا حال تو

 تیوضع اون تو دنشید با داخل امد یبد یلیخ تیوضع

 کرد ستیا قلبم

 صورتش  خون ی کاسه مثل چشماش شونیپر یموها 

 بود سرخ

 با من به خورد که چشمش کردم نگاهش وحشت با  

 مامااان:گفت و هیگر ریز زد یبلند یصدا

  

  کمینزد امد که شدم بلند جام از ترس با

  کرد پرت خودشو و
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 یچ آخه بود افتاده شور دلم زدن زار به کرد شروع و بغلم تو

 زنهیم زار ینجوریا شده

  مبل یرو نهیبش کردم کمکش و گرفتم دستشو آروم 

 کردم نوازش شو پشتش خودمم

   

  کرد یم هیگر داشت ساعت ربع به کینزد

 و کردم نوازش موهاشو شد صدا یب که یوقت

 هیگر ینجوریا که شده یچ یبگ بهم یخواینم:گفتم

 ؟یکنیم

  گرفت سکسکه که بزنه حرف امد بهار

  سیه گفتم و ختمیر براش آب وانیل هی

  کن فیتعر بعد بخور آب باش آروم

 یرو گذاشت سرشو دوباره و دیکش سر و آب وانیل بهار

 :گفت و نمیس
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 دانشگاه؟ از دنبالم یامد ادتهی   روز اون

 اد؟یم بدم ازش مامان گفتم که ادتهی رو.پسره اون

 خواستیم باهام زد یم حرف شد یم راه سد دانشگاه تو

  کنه جلب مو توجه

 بود یجوری کاراش

 کم کم داره فرق دانشگاه یپسرا با کردمیم فکر من که 

 امد خوشم ازش

 احمقم منم میش آشنا شتریب میبزن حرف باهم خواست اجازه

 کردم قبول

 ادی و دیلرز یم پشتم گفت یم بهار که ییا جمله هر با)

 به بهار یحرفا خداکنه افتادم یم خودم یجوون حماقت

 یجاها

 (نرسه یبد 
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 کرده تیرعا هارو مرز و حد یول میش آشنا شتریب دادم اجازه

  بودم

 ندادم اجازه بهش یحت رونیب قرار و صحبت همون حد در

 بخوره دستم به دستش که

 اون که نجایا تا شکرت ایخدا رونیب دادم آسوده نفسمو)

 ( نبود کردمیم فکر یزیچ

 بود خوب باهام یلیخ رونیب رفتم باهاش گذاشت قرار

  گذاشت یم احترام دمیعقا کارام حرفام به داشت احترامم 

 دمید امدم خودم به تا دیلرز براش دلم کرد کارهارو نیهم

 ..و شدم مند عالقه بهش

 

🔆🔆🔆🔆🔆🔆 
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 بهم میبگ ها خانواده به بعد میش آشنا باهم شتریب بود قرار

 به گوش شعوریب من و نگم بهت یزیچ فعال بود گفته

 .نگفتم یچیه بهت نیهم واسه کردم حرفش

 من چون مردم یم وجدان عذاب از داشتم خودم مامان 

 یعوض اون بخاطر بودم نکرده یمخف ازت یزیچ تاحاال

  کرد؟ کاریچ یدونیم شد باخبر احساسم از کامل یوقت

 و دانشگاه محوطه تو شکست منو دانشگاه کل یجلو امروز

 محوطه رو پسر دختر یکل دمید طرفش رفتم بود ستادهیا

 هستن، جمع
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 بیفر سالم:گفت تمام ینامرد با که کردم سالم بهش 

 خورده

 کردم نگاهش متعجب دمینفهم یزیچ حرفش از اولش

 ؟یچ:گفتم

: گفت بشنوه دانشگاه کل خواست یم که یبلند یصدا با

  شده یچ نداره خبر ؟یچ پرسهیم دینیب یم ها بچه یآخ

 یکار پسر با عاقله نهیسنگ نیگفت یم که یدختر بود نیهم

 ، نداره

 اریسام به یکس شهیم مگه دامم؟ تو افتاد یچجور دیدید

 ! بده رد جواب

 بهش لعنت شد یم تر تنگ قلبم زدیم که یحرف هر با

 نگاهش داشتم یناباور با بود گرفته یباز به احساسمو

 :گفت طرفم دیچرخ که کردمیم
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 عاشق من یکرد فکر واقعا چارهیب یکوچولو دختر یاخ

 شرط هی من یاشتباه در کامال نوچ نوچ توهم؟ دلباخته

 به بعدش و بزنم رو تو مخ شد قرار کردم کوچولو یبند

 شد قرار نبود یخاص زیچ سر شرطمم بکشونمش نجایا

 رون،یب میبر شام امشب

 بزارم ارزش با شرط واست ینداشت ارزش چون اخه یدونیم 

 ادیم سمتم خودش کنم اراده بخوام یدختر هر ارمیسام من

 ،ییاونا از یکی توهم و

 رو ازت یاسم خوامینم گهید یدیفهم رو تیواقع که االنم 

 .نمتیبب خودم کینزد ای میگوش

  

 دنیکش هووو  کردن شروع پسر و دختر از دانشگاه ی همه

. 

 شد ینم باورم کردم یم نگاهش داشتم  تمام یباناباور

  باشه گرفته یباز به منو ینجوریا
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 همه  گوشش ریز دمیکوب قدرتم تمام با باال بردم دستمو

 : گفتم و جلوش بردم اشارمو انگشت که دنیکش هووو

 نکن  فراموش چوقتیه تو کار نیا بهارم منم ؟یاریسام تو

 التماس و یزد زانو جلوم که یروز باش منتظر ندفعهیا

 . یمنتظر بهار گنیم من به کهینزد یلیخ یکرد

 دانشگاه در از یعوض اون ای هیبق به توجه بدون گفتم نویا

 رونیب زدم

 ( باشه امده بهارم سر بال نیا شد ینم باورم)

 سوزهیم قلبمم:گفت و کردن هیگر به کرد شروع دوباره 

 دادم اجازه یعوض هی به کردم تیخر من خرم من مامانن

 . کنه لعنتم خدا میزندگ تو ادیب

 مسکن قرص هی با زد زار و ختیر اشک فقط بهار شب اون

 ..خوابوندمش نوازش و

  

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 نه بود کردن تینصح فرصت نه بهش نزدم یحرف چیه

 دوتا و داشت ازین زدن حرف به بهار کردن سرزنش فرصت

 .دادم ارشیاخت در فرصت نیا من گوش

 حرف باهاش من شد بهتر حالش که فردا پس ای فردا 

 زنم،یم

 ی پسره شدمیم یروان داشتم کرد یم درد بشدت سرم 

  کرد تیاذ دخترمو یحق چه به احمق

 کنم کاریچ دونمیم اونوقت بشه صبح بودم منتظر فقط

  موندم بهار کنار و دمینخواب اصال اونشب

 سر یب و بهار رو انداختم رو پتو شدم بلند شد صبح که یوقت

 .. رونیب زدم خونه در از دمیپوش لباسمو صدا

 به دادم گاز میمستق و شدم نیماش سوار بود7:30 ساعت

 . بود شده8 ساعت دمیرس یوقت بهار دانشگاه طرف
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 اتاق طرف به محکم یها گام به و شدم ادهیپ نیماش در از

 شدم وارد و زدم در رفتم دانشگاه سیرئ

 ها یبعض بودن هم سیرئ یحت و ها استاد ی همه  

 اصال و  دمید ینم هاشون چهره من و بود من به پشتشون

 با صحبت بود مهم برام که یزیچ تنها نبود مهم برام هم

 . بود سیرئ

 ( دانشگاه سیرئ) فروزنده یاقا

 یلیخ گفت و شد بلند جلوم احترام با شناخت یم منو که

 . یرضوان خانم نیاومد خوش

 کنم صحبت باهاتون خواستم یم: گفتم و دادم تکون یسر

  نییبفرما گفت کرد کنفراس زیم یها یصندل به ییا اشاره

 به توجه بدون خب اما نبودم راحت استاد همه نیا یجلو

 ، رفتم یصندل طرف به زایچ نیا
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 ستیا قلبم شدم شوکه دمید که یزیچ با باال آوردم سرمو

 ..و کرد

🔆✔️🔆🔆✔️🔆 
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 نیا که یکس ممکنه ریغ نداشتم باور دمید یم که رو یزیچ

  باشه روم روبه کرد تباه مو یزندگ سال همه

  

 بود خورده جا من دنید از اونم بود هم یرو دومون هر نگاه

 وجودم تو نفرت و نهیک حس شدن مشت دنشید با دستام

 باال زد

 فروزنده به شدم رهیخ و گرفتم ازش نگاه فروزنده یصدا با

 د؟ینیش ینم چرا ؟یرضوان خانم خوبه حالتون:گفت که
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 ترنج باش آروم:کردم زمزمه خودم با دمیکش یقیعم نفس

 کار یبرا تو آروم

 یکار یرو کن تمرکز و باش آروم یهست نجایا ییا گهید 

 یامد نجایا تا بخاطرش که

 حواسم لحظه کی نیببخش:گفتم و یصندل یرو نشستم 

  شد پرت

 نیتر کیکوچ اما کردمیم حس کامال نگاهشو ینیسنگ

 بدنم ننداختم بهش ینگاه

  دونستمیم که داشت یفیخف لرزش 

 هیچ لشیدل

 خب کنم یم خواهش: گفت جوابم در فروزنده یآقا

 ه؟یچ نجایا به امدتون لیدل دیبفرمائ

 یجد و یرسم مواقع در شهیهم که یقاطع و یجد لحن با

 کردم یم استفاده ازش شهیهم که
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 یم فروزنده یآقا داشتم شما از یسوال کی من: گفتم 

 نداره؟ حراست دانشگاه نیا بدونم خواستم

 متوجه: گفت  نشده منظورم متوجه بود معلوم  که فروزنده

 ن؟یبگ تر واضح شهیم یرضوان خانم شمینم

 تونمینم تر واضحه نیا از: گفتم رفته هم در یها اخم با

 نداره قانون ریمد حراست دانشگاه نیا بگم

 و گرنیم معرکه محوطه یرو دانشگاه وسط انیم که 

 ؟ نیشینم متوجه شماهم

 از یبعض و کرد یم نگاهم یتعجب حالت با داشت فروزنده

 کردنیم پچ پچ واشی داشتن هاهم استاد

 نجایا بگه من به یکی: وگفت هیبق طرف به دیچرخ فروزنده

 چخبره؟

 یرضوان خانم منظوره فروزنده یآقا:گفت استاد از یکی

 بود افتاد دانشگاه تو روزید که یاتفاق
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 مگه:گفت شد یم اضافه تعجبش به لحظه هر که فروزنده

 افتاده یاتفاق  چه روزید

 که روزید داد؟ ادامه استاده همون که زدم یدار صدا پوزخند

 یکمال استاد زاده برادر شدمیم خارج دانشگاه از داشتم  من

 دمید رو

 برادر یعوض پسره اون نکهیا دنیفهم و لشیفام دنیشن با)

  فطرته پست نیا زاده

 (شدیم مشت شتریب لحظه هر دستام بست خی رگم تو خون

 هیبق و زنهیم حرف دختر هی با ستادهیوا دانشگاه وسط که

 بودن کرده پا به صدا سر هاهم دانشجو

 هیدانشگاه چه نیا: گفتم بزنه حرف فروزنده نکهیا از قبل

 معرکه وسطش که

  چون کنن یم خواستن هرکار گرنیم 

 ؟ دارن یپارت
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: گفت یم که دمیشن شو نحس یصدا فروزنده یبجا

  داشتن احتماال هستن دانشجو

  زدنیم حرف یزیچ ی درباره

 هیچ هیقض نیا تو شما دخل و نداره یکش قشون نکهیا

 شما با یکس: گفتم تمام تیجد با بهش نفرتم تمام با

 رو بهتره آقا نکرد صحبت

  دینزار پوش سر شهیم زده که یگند هر و یهرکار 

  بود مهشود کامال  کالمم کهیت

 قرار مخاطب رو فروزنده  و شدم بلند جام از اون از بعد و

 م؟یکن صحبت رونیب شهیم: گفتم دادم

 ....و دیبفرمائ حتما بله:گفت احترام با فروزنده

 

55 

  

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 بودم ستادهیا سالن تو رونیب زدم فروزنده از زودتر اتاق در از

  امد فروزنده که

 دیبفرمائ گفت

 دارم درخواست کی تون از: گفتم و کردم صاف گلوم

 فهیوظ به دارن که یپارت و ییآشنا نظر در بدون خوامیم

  دیکن عمل یاصل

 محوطه رو که ییها یاتفاق شروع حرفا نیا گفتن از بعد

  کردم فیتعر رو بود افتاده

 شدیم تر هم در اخماش لحظه هر فروزنده که

  حرفم شدن تموم از بعد  

 شهیم یدگیرس حتما: گفت تیقاطع با فروزنده

 و شهیم مشروط مدت کی یکمال یآقا یبرا یرضوان خانم 

  نداره رو دانشگاه به امدن حق
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 هیقض نیا تو هم من دختر: گفتم و کردم یتشکر یقدران با

 االن متأسفانه بود

 آبرو و گرفتن معرکه دانشگاه تو نداره یخوب هیروح اوضاع 

 گرفتن سُخره به شو

 تا رمیبگ یمرخص براش یکوتاه مدت هی نیبد اجازه که اگر

 شه عوض هواش و حال

  فقط حتما:گفت و داد تکون دیتأک نشونه به یسر فروزنده

  نشه روز ده از شتریب

  هستن ما دانشگاه ارشد یدانشجوها از یمنتظر خانم

 حضور دیبا حتما که میدار شیهما کی بعد ماه یبرا ما و

  کنه دایپ

 خانم از که یتیدرا با اما مونه یم عقب هیبق از درسته

 دارم سراغ یمنتظر
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 شیهما یبرا و برسونه هیبق به رو خودش تونهیم دونمیم 

 بشه آماده

 وارد و رونیب زدم دانشگاه در از فروزنده از تشکر از بعد

 داشتمیبرم قدم تند داشتم شدم محوطه

 شده داریب گهید االن احتماال بهار شیپ خونه برسم تا 

 چشم تو چشم ستادیا جلوم امد که  ستادمیا به صداش با که

 میشد

 بودن حالت همون قایدق چشماش سال همه نیا از بعد اونم 

 زن بهم حال اندازه همون به و جذاب همونقدر

 از صداش با که میبود شده رهیخ بهم سکوت تو دوتامون 

 :گفتیم که امدم در فکر

 یشد افتاده جا و بایز چقدر یشد خانم و بزرگ چقدر

 انتظار میقد مثل ییبایز قدر همون ینکرد ریتغ اصال

 نمتیبب نداشتم
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 جالب خب اما بود یبزرگ شوک سال همه نیا از بعد اونم 

  دنتید برام بود

  ینشد عوض شماهم: گفتم نفرتم تمام با و زدم یپوزخند

 لحاظ؟ چه از: گفت لبخند با

 دروغ همونقدر:گفتم حسه از یعار بودم مطمن که ینگاه با

  همونقدر گو

 یم زن بهم حال همونقدر فطرت پست همونقدر باز زبون

 ن؟ینکرد ریتغ اصال دینیب

 نیا نداشت انتظار انگار شد محو بود لبش رو که یلبخند

  بزنم بهش رو حرفا

 بده جلوه خونسرد خودشو داشت یسع

 قیعم پوزخند بود شده مشت دستاش چون نبود موفق که

 کنمیم دقت شتریب  که االن:گفت که زدم یتر
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 مثل گهید کرده ریتغ اخالقت شده تند زبونت یشد عوض 

  یستین سرزبون یب میقد

 هر دارم اعتقاد من:گفتم و باال دادم تمسخر حالت به مو ابرو

  شنیم بزرگ ها بچه شنیم ریپ جوونا شهیم عوض یآدم

 بد شدن عوض...  و رهیمیم اخرش و شهیم دیسف موها

  ینش یعوض نکهیا مهمه ستین

 شما مثل یآدم نکنم فکر که تفاوته یلیخ دوتا نیا نیب و

 ...و یکمال آرش یآقا بفهمه رو فرق نیا
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 به و خودش حال به کردم ولش شوکه حالت همون تو

  رفتم یخروج طرف

 بود بد حالم

  دیلرزیم داشت دستام 
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 کاش یلعنت فرمون به دادم کهیت سرمو و شدم نیماش سوار

 بودمش دهیند

 شدیم کاش من به لعنت تو به لعنت سال چند از بعد اونم 

 سال نیا تمام جبران به کنم یخال صورتش یتو مشت هی 

 میبدبخت و یکس یب یها

  

 یخال گاز پدال سر حرصمو خونه تا و کردم روشن رو نیماش

  کردم

 کردم باز در عیسر خونه دمیرس یوقت

 بغل هاشو زانو مبل رو بود نشسته شدم رو به رو بهار با که 

  بود زده زل و بود کرده

 در مو مغنه یلباس چوب یرو گذاشتم فمویک ید یس ال به

  کنارش رفتم آوردم

 کرد بلند سرشو که
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  سالم:گفت آهسته بودن اشک پر چشماش 

 بود نمیس یرو سرش کردم بغلش و کینزد آوردم سرشو

 هی نشده تموم حرفم که یزمان تا خوامینم: گفتم آهسته

  کنمینم صحبت باهات وگرنه یزیبر اشک قطره

 بزنم حرف شد منتظر سکوت در و داد تکون سرشو بهار

  کردم نوازش آروم موهاشو پام رو گذاشتم رو سرش

 که بگم بهت خوامینم یکرد کاریچ که ندارم یکار: گفتم و

 بد کارت گمینم کنم سرزنشت ای یکرد یکار نیهمچ چرا

  بود بد چرا نبود

 اعتماد مادرت به که لحاظ نیا از لحاظ چه از یدونیم

  یکرد کارتو که حاال کنه کمکت یبزن حرف باهاش ینکرد

  یشد عاشق چرا پرسم ینم ازت که بگم بهت نویا خوامیم

 کنهیم خطا کنهیم اشتباه شهیم عاشق آدم دل دله چون

  رهیم کج 
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 باهات یدلباخت شده که هیکار که بگم بهت نویا خوامیم من

 شد تموم کرد یباز

 گوش ریز یزد دانشگاه تو که یبهار همون بشو االن از 

  یکن التماس کنمیم یکار بهارم من یگفت پسره

 که یزیچ یزار هیگر با یزد حرفشو که یبهار همون بشو

  تونهیم یقو اراده هی فقط شهینم درست شده خراب

 قلبتو وجودم تو ماه نه من کنه جبران تو یخرابکار اشتباهتو

  بره بشکنش لحظه کی تو ادیب آدم هی که ندادم پروش

 گفته  رو هیقض روز همون اگه یقو دختر یمن دختر تو

 ینش اشتباه دچار که کردمیم تییراهنما

  

 یبفهم که االنه مهم یول یبود تجربه کم بود اولت بار

 ستین اعتماد قابل یآدم چیه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 به افتن یم گرگ مثل یباش ساده نخور گول نباز دل ساده 

 مونه ینم یباق ازت یزیچ جونت

 آب از هروقت رو یماه چون گمیم بهت االن نارویا  

  است تازه یریبگ

 یکرد خطا

  ینکن اعتماد ینکن خطا کن جمع حواستو بعد به االن از اما 

 گرفتن آبغوره یزار هیگر ازت خوامینم

 مغرور و مقتدر یجد دهیفهم بهار کی ازت خوامیم نمیبب 

 شو غرورش کردن له قصد که ییکسا اون پوز که نمیبب

 ..و زنهیم خاک به داشتن
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 افسرده ریگ گوشه یدخترا از نه یقو دختر هی یبش خوامیم

  بدون حد نیهم در فقط
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 یسخت تو برابر دو سن نیهم تا بودم تر بچه تو از من

  نزدم دم یول دمیکش

 نمیبش خواستم یم اگه آوردم بار مستقل و یقو خودمو

  رمیبگ آبغوره کنم هیگر مشکلم هر یبرا

  نداشتم یچیه االن دیشا

  بزن صورتت سر به یآب هی برو پاشو االنم

 ببند چمدون هی برو خودت یبرا

 کن فکر منم یحرفا به یکنیم کاراتو که ینجوریهم 

  میبر یدختر مادر مییخوایم

  شیک

 چرا ش؟یک: گفت و برداشت پام یرو از سرشو متعجب بهار

 ؟ییهوی نقدریا

 بلند عیسر توهم کرده یدختر مادر سفر هوس دلم چون:من

 شد بلند بهار کن جور جمع لتیوسا هی شو
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  جاش از 

 دارم تورو مثل یکی یوقت تا:گفت و دیبوس مو گونه محکم و

 بود هیروح و آرامش حرفات خورمینم مشکل به چوقتیه

 کم یسخت مواقعه تو خودتم دختر کنمیم ثابت بهت برام 

 کردم پنهان ازت که ببخش منو کشمینم پاپس ارمینم

 تورخدا فقط دارم دوست یلیخ ییایدن مامان نیبهتر تو 

  کنمیم دق من نکن قهر من با گهید

 برو جونت از دور: گفتم شونش سر زدم شدم بلند جام از

 یرو یلبخند رفت که بهار برسم کارام به برم منم زمیعز

 نشست لبم

 اشتباهشو که کردم قهر من بود کرده اشتباه بهار درسته 

  مادرم من چون بخشمیم مطمئنا دیفهم که االن بفهمه

 بچش اشتباه مقابل در  بوده بخشنده شهیهم مادر هی و

  کنم سرزنش ای کنم قهر نداره یلیدل گهید

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 تو رفتم هیکاف برام کنه جمع حواسشو و دیفهم که نیهم

  دمیکش رونیب رو فالفل بسته آشپزخونه

 خودمم کنم سرخ ختمیر رو ها فالفل گذاشتم روغن

  بودم شور اریخ کاهو گجه کردم خرد مشغول

 سبد هی داشتمیبرم داشتم جاده یتو یبرا ساده نهار هی

 الزم یها لهیوس داخلش و رونیب دمیکش رو یمسافرت

  روگذاشتم

 وهیم سس هامون چیساندو قند وانیل ییچا فالسک کی

 ..و چاقو

 خودمم یبرا برم تا دادم انجام رو نکارهایا جت سرعت به

 ..و بردارم لهیوس
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 از بعد و برداشتم لهیوس لباس کهیت چندتا هی اتاقم تو رفتم

 رونیب زدم اتاق از کارها دادن انجام

 ساکمو و سبد  بستم رو گاز آب کردم چک ویچ همه

 رونیب امد بهار که در دم گذاشتم

 روشو رنگ بود کرده هم یشیآرا بود زده یخوشگل پیت 

  زدم یلبخند دمید

  کردم قفل درو و رونیب میزد در از باهم

  رونیب میزد خونه در از مینشست که نیماش تو

 یرئ از رو یبانک کارت و داشتم نگه یسوپر هی یجلو

 دادم برداشتم داشبورد

 یبرا اریب ریبگ عالقتو مورد یها یخوراک برو:گفتم و بهار 

 راه تو

  عاشقتم یعنی: گفت و دیخند

  شد ادهیپ و
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  زدم زنگ نیمت به و برداشتم میگوش

 بهتر بهار ی هیروح مطمئنم آخه ادیب بتونه هم نیمت کاش

 گرفتم شمارشو شهیم

  ترنج جانم الو: داد جواب اول بوق با که

  ینباش خسته یخوب سالم: من

 ؟یخوب تو یباش سالمت خوبم زمیعز یمرس:نیمت

  ؟ییکجا نیمت گمیم ممنون آره:من

 چرا؟:گفت تعجب با نیمت

 گرفتم میتصم ییهوی یلیخ من نیبب:من

 بزار یدار یهرکار لطفا بگم زدم زنگت شیک میبر بهار با 

  ما با ایب بعد یبرا

 مخصوصا بودنت به میدار اجیاحت بهت سفر نیا تو بهار منو

  بهار

 ؟ افتاده یاتفاق چه مگه چرا: گفت تعجب با نیمت
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 دمیم حیتوض برات ایب:من

 من ی خونه در نییایب شما پس باشه اخه ییهوی چه:نیمت

 کن پارک تو نیماش

  میریم من نیماش با و نگیپارک تو 

  بردارم لباس کهیت چند هی من نییایم شماهاهم تا

 داخل امد یخوراک پر کیپالست هی با بهار کردن قطع از بعد

 میبر گفت و

 یبخر نبود گهیزدیچ:گفتم و دمیخند

 بود پر دستم خب اما بود چرا:وگفت دیخند خودشم بهار

  ارمیب تونستمینم گهید

 پرو گفتم آروم

  نیمت خونه طرف به دادم حرکت نویماش

 یم نوریا از چرا: گفت تعجب با بهار که میبود راه یوسطا

 م؟یر
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 میبر نیمت عمو با قراره چون:من

 شده تنگ براش دلم خوب ؟چهیجد یوا:گفت ذوق با بهار

 که یسر اون از عمو اما:گفت باشه امده ادشی هوی انگار بعد

  قهره باهام خونه امدم رید

 دوست چقدر که یدونیم: گفتم و پاش یرو گذاشتم دستمو

 اریب در دلش از و بده حق بهش پس بود نگرانت داره

 شو خونه در نیمت بعد لحظه چند که زدم بوق میدیرس یوقت

 نیماش و کرد باز

 ادهیپ همزمان بهار با و زدم عقب صندوق داخل بردم رو 

  میشد

 عمو؟ خرس یخوب:گفت و کرد بغل بهارو و جلو امد نیمت

 هارو لهیوس من بودن مشغول نیمت و بهار که همنجور

 امد و دید نیمت که برداشتم

  ارمیم من بزار چرا شما بانو سالم:گفت و طرفم 
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 خودم نکنه درد دستت سالم کیعل:گفتم زدم یلبخند

  بردمیم

 بهار با و کردم قفل نیماش در رفت و کرد ییا توجه نیمتن

  رونیب میرفت

 خونش در بستن از بعد نیمت که میشد نیمت نیماش سوار

 ...و شد نیماش سوار امد
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 مشغول نیمت بهار و کردم سکوت من نشستم که نیماش تو

  بودن زدن حرف

 بود نشده آروم ذهنم هنوز من

 بود سخت واسم باورش بودمش دهید یوقت از 

 خواست ینم دلم اصال مدت همه نیا از بعد اونم
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 سال21 به رفت ذهنم و دمیکش ییا کالفه پوف نمشیبب 

 ... قبل

 بک فلش****

 یکن تیاذ خودتو خوادینم خورده ضربه سرت نیبش تو ترنج

 میعال جون خاله خوبم:گفتم و انداختم اطرافم دور به ینگاه

 برس کارات به برو نباش نگران

  

 شد رد و داد تکون یسر( آال مامان) خاله

  شدم ها سرخ بیس شستن مشغول منم

  بود الدیم با آال بندون حنا مراسم فردا

 یم درخت یرو از افتادنم از یروز  چند  خوشحالم یلیخ

 خجالت ازش هنوز یول بودم دهیند آرش روز اون از گذشت

  کشم یم
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 خشک دستام ها وهیم شستن از بعد شدم افکار نیا الیخیب

 کردم یخداحافظ خاله از رفتم و کردم

 تمیوضع نگران مامان و یب یب االن احتماال خونه برم که 

  شدن

 دارنیبرنم روم از چشم هم قهیدق کی افتادم یوقت از

  ادین سرم ییا گهید یبال هی هوی که بهمه یلیخ حواسشون

 لباس تا اتاقم تو رفتم دادن سالم از بعد خونه دمیرس یوقت

  کنم آماده فردا واسه خوشگلمو یها

 زایچ ی هیبق و لیوسا کردن آماده از بعد

  کنم حمام بتونم تا کردم باز سرم دور باند آهسته

 و یب یب یها ینگران بخاطر سرم بخاطر نه البته یسخت به

  کردم حمام مامانم

 در بخاطر بود شده نیسنگ سرو یلیخ باهام نگم هم خان از

 رسم زایچ نیا خب درخت از رفتنم باال و میروسر آوردن
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 از دختر هی عنوان به ادیب که خان دختر یبرا اونم ستین 

 کردینم هم هیتنب اگه باال بره درخت

  بود یب یب و سرم ضربه بخاطر 

 بود راه تو واسم یاساس هیتنب هی بودم مطمن خودم وگرنه

 خسته یلیخ امروز روهم افتاد و شد گرم پلکم افکار نیباهم

  برد خوابم زود نیهم واسه و بودم شده

 صبح تا کله هی ینجوریهم نشدم داریب هم شام ی واسه

  باشم تر سرزنده تا دمیخواب
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 شدم داریب داشتم که یادیز یانرژ بخاطر زود یلیخ صبح

  داشتم جانیه یلیخ

 خواستیم دلم
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 شب تا بود بندون حنا مراسم عصر آال شیپ برم زودتر 

 کردم مو ورآالتیز و کفشام لباسام بود شیعروس فرداشبم

 داره رباب دمید که رونیب رفتم خودمم بستم و  بقچه یتو 

 یتو هنوز مادرم و خان کنهیم آماده رو صبحانه لیوسا

 سالم خوندیم رو نمازش داشت هم گل یب یب و بودن اتاق

 کردم

 صبحت دختر گل سالم داد جواب ییرو خوش با رباب که 

  ریبخ

 ریبخ توام صبح:گفتم و دمیبوس شو گونه جلوتر رفتم

  میکرد پهن رو سفره امدن هیبق که یموقع

 برم زودتر من که خواستم اجازه خان از و دمیجو مو لقمه

  کرد اخم اولش خان آال شیپ

 نیبر گل یب یب و مادرت همراه عصر ستین الزم نه:وگفت
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 کمکش قراره تنهاست آال اخه لطفا خان:گفتم التماس با 

  کنم

 خان بگه اون دونستمیم چون شدم رهیخ یب یب به بعد

  دهیم گوش

 جوون خان برن بده اجازه: گفت من حرف دییتا به یب یب

  دارن شوق

  تکون یسر درهمش یاخما همون با خان

 خان ممنون:گفتم ذوق با شد یعروس دلم تو که داد

 یب یب که خوردم گهید لقمه چهارتا حرف نیا گفتن از بعد

  ندن ریگ مامانم و گل

 رفتم شدم بلند منم بندش پشت بره شد بلند که خان

  برداشتم هام لهیوس اتاقم تو 

 خونه طرف به عیسر کردم یخداحافظ هیبق از رفت که خان

  کردم حرکت آال
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 سبز یاب یها نور که بودن زده سهیر خونه در یجلو

 چشمک بهم زرد ینارنج

 ها زن فقط یعصر بود باز هم خونه در یعصر زدنیم 

 یسر یسر آمدن یم روستا یبزرگا و مردها ها شب بودن

 آال دمیپرس خاله از کردم سالم بود اطیح رو که کس هر به

 کجاست

 داره نشسته دمید که تو رفتم و کردم باز در داخله گفت که 

 ایب بدو ؟یامد ترنج اِ:گفت من دنید با زنهیم شونه موهاشو

  دارم کارت

 یب یستین بلذ سالم:وگفتم سرش یتو زدم کشینزد رفتم

  تیترب

 موهام پشت نگا کردم هول سالم نیببهش:گفت و دیخند که

 ادیم یزر االن برام کوچولو هی نیبچ نویا خورده گره

  دمینپوش لباسم هنوز کنه شمیآرا خوادیم 
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 نکن وارد استرس نقدریا: گفتم و سرش تو زدم گهید دونهی

  بپوش لباست پاشو االن نباش هم نگران

 واسه میریم انیم دخترا بعدش ادیم گهید کساعتی هم یزر

 رو دستت رو یحنا که ادیم یک الدیم فقط برقص بزن

 نه؟یبب

  ادیب مردا همراه شب کنم فکر:گفت باذوق آال

 اد؟یب زودتر دینبا مگه یچ واسه:من

 االن خواستیم دلش خودش ایم شب گفت یول دونمینم:آال

  ستین رسم اما باشه نجایا

 نیهم کنار کال شب فردا پس از دینکن عجله:وگفتم دمیخند

  دمیخند من که انداخت گل لپاش آال

 یبکش خجالت خوادینم حاال خب:گفتم و

  بپوش لباستو کنم کمکت ایب پاشو 
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 نیچ دامن با یمحل لباس دیپوش رو لباسش کردم آال کمک

 لباسش دوز دیمروار راهنیپ و ریحر یروسر با دار پولک دار

 بود قرمز

 همون بایتقر دمیپوش رو لباسم منم امد یم یلیخ بهش و 

 همه وگرنه کردیم فرق ورنگش پارچه جنس فقط بود مدل

  دنیپوشیم یمحل لباس زنا

 یم چشمام و پوستم رنگ به که بود یشمی من لباس رنگ

 و شد باز اتاق در که میکرد بغل همو ذوق سر از آال منو امد

 با و داخل امد هاش لهیوس با یزر

 بشه دور ازتون بد چشم ماشااهلل ماشااهلل:گفت یمهربون 

  نیشد ماه قرص مثل

  زدن کل به کرد شروع حرف نیا گفتن از بعد

  زدیم دابیسف اب سرخ آال صورت به داشت یزر
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 دو از بزار یروسر بود قرار چون بافتمیم موهاشو داشتم منم

  براش بافتم طرف

 آال یبرا بود شده تموم کارش هم یزر

  بود شده خوشگل یلیخ گونه و رژلب با بود زده سرمه 

 نشستم ذوق با بزنم توهم یبرا نیبش: گفت من به رو یزر

 زد رژلب و سرمه برام و روش روبه

  

 ریتغ یکل شیآرا کمی نیهم با کردم نگاه نهییآ تو خودم

 با و دمیبوس رو یزر ذوق با امد یم بهم یلیخ بودم کرده

 زدن کل به کرد شروع یزر که میکرد بغل همو دوباره آال

 ...و

 

60 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 یکی و شدن جمع دخترا هیبق که اتاق تو میرفت آال با گهید

  زدن دفع به کرد شروع زنا از

 وسط امدن دستمال با دخترا شد بلند دست و کل یصدا

  دنیرقص به کردن شروع

  بود یشلوغ و اهویه از پر جا همه

  بودن یکاری مشغول همه

 میبود بندون حنا مراسم مشغول هم عصر

  زدم حنا دستم رو منم امدن هم گل یب یب و مامانم 

 بود رفته افتاب شتریب سرصداها و بودن شده تر ادیز مهمونا

 بودن امده روستاهم یها مرد زدیم یکیتار به رو هوا و 

 گهیم یچ نمیبب شدم خم که گرفت دستمو آال 

 امده؟ الدیم ینیبب رونیب یریم ترنج:گفت آهسته که 

 ها مرد اطیح رو رونیب زدم مهمونا نیب از و گفتم ییا باشه

 دمید خان بودن نشسته
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  نبود الدیم بودن همه آال پدر 

 نیا با اگه مطمئنم نهینب منو خان که رفتم درختا کنار  از

  کشت یم دید یم منو تیوضع

 نبود کوچه تو یکس بود معلوم ها سهیر نور کوچه تو رفتم

 شد گذاشته یدست که کردمیم نگاه اطراف دور داشتم

  دیکش عقب به منو و دهنم یجلو

 نداشتم زدن غیج و موضوع کردن یحالج فرصت

 چرخوند منو میرفت که یکیتار تو عقب به کشوندیم منو

 کرده قفل بدنم کنم یچکاریه تونستمینم خودش طرف 

 دستمو: گفت که شدم شوکه آرش یصدا دنیشن با بود

 بردارم دستمو منم، باشه؟ کوچولو نترس ینزن غیج دارمیبرم

 ؟یدینم صدا
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 با نفسمو من و برداشت شو دست که دادم تکون یسر

 نور از کمی زدیم برق یکیتار تو چشماش رونیب دادم ترس

 تو

 و   بشه دهید تر جذاب شد یم  باعث که بود صورتش 

 ....کار چه نیا:گفتم

 کرد یکار با شد حبس نهیس تو نفسم دیماس دهنم تو حرف

 لبام یرو بود گذاشته لباشو دیتپینم گهید ام نهیس تو قلبم 

 کنم کاریچ دیبا دونستمینم اصال بودم دهیترس حرکت بدون

 یلیخ:گفت و دیکش عقب خودش که دادینم فرمان مغزم 

 رنگ یانار یلبا نیا ریخ از نتونستم کوچولو یشد خوشگل

 بگذرم

  دمتید وقت چند از بعد بوده شده تنگ برات دلم نکهیا و 

 نکهیا بدون عیسر و گرفت گر بدنم حرفاش دنیشن با

 کنم نگاهش
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  دیکوب یم تند قلبم خونه سمت به دمیدو تمام سرعت با 

 ایخدا یوا دادم هیتک درش به و ییشو دست یتو رفتم

 بود یچکار نیا قلبم

 یوا شمیم ینجوریا کهینزد بهم یوقت چرا کرد من با 

  کن کمکم خودت ایخدا

 نجات برهیم سرم از هوش داره که مرد نیا دست از  من

  کردم تر کمی دستامو بده

 کم هام گونه حرارت از و برگرده رنگم تا زدم هام گونه به و

  دمیکش قیعم نفس دوتا بشه

 چشم تو چشم یکس با ای کنم نگاه اطراف به نکهیا بدون و

 ..و رفتم بودن داخلش هیبق و آال که یاتاق طرف به
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  زدم حنا دستم کف ، دمی،خند دمیرقص

 چکدومشیه به حواسم اما دادم انجام کار یکل خوردم شام

 نیا آرش ایخدا یوا نه قیعم اما بود حواسم ظاهر به نبود

 یکرد بود یکار چه

  

 یم صالبه به رو آرش منو بفهمه خان نکهیا از دمیترس یم

 یگناه من بگم هم اگه بود گوشمون بزرگمون کهیت دیکش

 و یبوس رو آال با رفتن موقع اخرشب نداره باور نداشتم

 وفتم کردم یخداحافظ

 میآمد در از مادرم و گل یب یب با ششمیپ زود صبح فردا 

 هم آرش بود ستادهیا یروستا یمردا از چندتا با خان رونیب

 دیپر رخم از رنگ خان کنار آرش دنید با بود کنارشون

 ترس با داشتم کنه مقصر منو ای بگه خان به یزیچ نکنه

 کرد حس نگاهم ینیسنگ نکهیا مثل کردمیم نگاهش

  زد چشمک من دنید با طرفم دیچرخ 
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 بخاطر زدیم تند قلبمم ها ینگران دل نیا تو حاال که

  توهم کردم اخمام رفتارش

 ظاهر کردم یسع اما گرفت خندم آورد در زبون برام که

 یکس خدارشکر باشم یجد جور همون و کنم حفظ

 حواسشون هم مادرم و گل یب یب نبود آرش به حواسش

  بود پرت

 متعجب بهم کرد اشاره ابرو و هم تو رفت اخماش هوی آرش

 گفت یزیچی کردو اشاره سرش به دست با که هیچ گفتم

 لب نکهیا مثل ؟یچ گفتم نیهم واسه گهیم یچ دمینفهم

 شیخون

  دیفهم فاصله اون از چون بود خوب 

 که کنم یخون لب گهیم یچ نمیبب لباش رو شدم زوم منم

  داخل بکن موهاتو:گفت

 دمیکش سرم یجلو به یدست خجالت با
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 اخماش خدا یوا داخل دادم بود رونیب که موهام از یکم و 

 من نکنه ینکاریا بگه بهش یکی کاش بود موهام یبرا

  شدم عاشقش یدید هوی نداره جنبه قلبم

  دمیکش خجالت حرفم نیا از خودم

  هست بهش دلم تو یحس هی کردمیم حس یول

  داره هوام یلیخ کنهیم توجه یلیخ آخه

 که خان  دمیکش مزاحمم افکار از دست یب یب یصدا با

 نییپا کال سرم رونیب میزد سرش پشت ماهم کرد حرکت

 بود

 بهیغر مرد به دارم و باالست سرم دیدیم خان اگه چون 

  کندیم سرمو قطعا کنمیم نگاه

 سرخ رفتم نبود حواسش خان تا عیسر خونه میدیرس یوقت

 کردم پاک دابمیسف آب
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  شدیم الیواو وگرنه نبودم خان دنید معرض تو امشب 

 رفتیم فکرم دلم جام یتو دمیخز و کردم عوض لباسمو

 بهش گفتیم همی یحس هی بره خواستمینم اما آرش سمت

 شد روزیپ عقلم بر دلم آخرم نه گفتیم یحس هی کن فکر

 به بلندش قد به کردم فکر آرش به صبح خود تا شب اون و

 زدیم برق که اهشیس یچشما به مردونش و دهیورز کلیه

 کردم فکر بهش قدریا االن تا امدنش اول روز از رفتارش به

 برد خوابم و شد نیسنگ چشمام تا که
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  میدیرس یعروس یکارها هیبق به هم صبح

  بود رشیدرگ فکرم نمیبب آرش خواست یم دلم همش من
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 بود شده خوشگل یلیخ آال بودم مشغول ینجوریهم شب تا

 دهیپوش یمحل قرمز لباس منم  عروس دیسف لباس اون با

  بودم

 با مردا دنیکشیم کل زنا بود بلند یلیخ دفع و ساز یصدا

 هم دست به دست و گرد کیکوچ یرنگ یها پارچه

 الدیم افهیق از آوردن یم بجا مون یمحل رقص دنیرقصیم

 دیبار یم یخوشحال

  

 تخت رو خان میکن نگاه رو مردها تا گوشه میبود امده ما

  بود نشسته

 گشتم یم آرش دنبال داشتم چشم با دورش نفرم چند و

 اخه؟ ستین چرا یلعنت

  رفت نگاهم
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 خوش چقدر خدا یوا شد وارد آرش که خونه در سمت به

 براش رفت دلم یمحل لباس اون با بود شده جذاب و پیت

  نمیبب رو آرش نتونم بشه دمید مانعه هوی که زدمینم پلک

  

 به رفتم(  آال پدر)اکبر عمو که کرد اطراف به ینگاه آرش

 دنبالش منم نگاهم رفتیم که یطرف هر به استقبالش

 بود ادیز نگاهم یگیسن نکهیا مثل رفتیم

 زد یلبخند میشد توچشم چشم باهم و طرفم دیچرخ چون 

 ینجوریا نکن دمیکش خجالت نییپا انداختم سزم که برام

  معمول حد از باالتر رهیم ضربانش هوی نداره جنبه قلبم من

 یچشمک که گرفت خندم آورد در زبون کردم نگاهش دوباره

  داخل رفتم عیسر زد

  براش کنمیم غش ستمیوا اگه دونستمیم
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 گل نقدریا لپات چرا:گفت و گرفت دستم که آال شیپ رفتم

 شده؟ یزیچ انداخته

  گرممه نه:گفتم آهسته

 ؟یخوب یمطمئن خهی که دستات: گفت تعجب با

  نباش نگران خوبم آره:من

 فشارت دیشا بخور ریبگ: گفت طرفم گرفت نقل  هی آال

  افتاده

 یفکرم به نقدریا که برم قربونت:گفتم و محکم کردم بغلش

  دارم دوستت یلیخ

 به و یدار دوسش که یکس کنار یش خوشبخت دوارمیام

  یبرس یخوایم که یهرچ

 یلیخ منم برم قربونت: گفت و داد فشار تر محکم منو آال

 دوسش که یکس با شه خودت قسمت انشاهلل دارم دوست

  یکن تجربه شبو نیا یدار

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 یعنی آرش سمت رفت فکرم آال حرف نیا با چرا دونمینم

 باشم؟ اون با خوادیم دلم

 چرا دونمینم شم خارج آرش فکر از تا دادم تکون سرمو

 آشپزخونه سمت رفتم آرش سمت رهیم فکرم شهیم یهرچ

  تا

  بود پر آشپزخونه بدم کمک هست یکار اگه

  کردیم یرس سر رو غذا  داشت گل یب یب

  کردنیم آماده رو تدارکاتش داشتن هم هیبق

 و یمحمد گل رو روش و رختنیم دوغ یسوفال ها پارچ تو

  زدنیم نعنا

 هی تا کنم کمک رفتم منم بود برده سرم از هوش مرغ یبو

  رمیبگ کارو از گوشه

 نون سفره کنار میبزار تا ظرفا یتو ختمیر یترش  نشستم

 بودن امده در تنور از صبح که هم یمحل یها
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 یچ همه یصدا ظرف یتو زاشتنیم و نیبردیم داشتن  

  بود گرفته درد سرم امد یم

 ترنج:گفت و داخل امد هیسم که کردمیم ظرف یترش داشتم

  داره کارت آال ایب

 در از پامو داره کاریچ آال نمیبب رفتم و شدم بلند ازجام

 گرفتن دستمو دختر چندتا که داخل گذاشتم

 رقص مشغول زده ذوق برقصم دادن دستمال بهم و 

 آال شد اضافه مون جمع به هم آال که شدم مون یگروه

 ...و گرفت سفت مو دست و ستادیا کنارم
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 از بعد دنیکش یم کل هم هیبق دنیرقص به میکرد شروع

 اطیح تو مردا ارنیب رو شام خوامیم کردم عالم رقصمون

 دلم منم داخل زنا دادنیم کمک

 اون با دادیم کمک داشت آرش آخه رونیب برم خواستیم 

 برم رفتیم دنبالش چشمم همش بود جذاب یلیخ لباس

  کنه نگاهش

  

 آشپزخونه تو رفتم من گذشت کارها یاهویه از گهید یوقت

 شام مشغول بودن نشسته اکثرا ببرم رو یترش چندتا تا

 به نهیس که رونیب امیب امدم بود خلوت و بودن خوردن 

  شدم آرش نهیس

 ستین حواسش یکس دید یوقت کرد اطراف به ینگاه

 نویا منتظرتم ایب زود یبود شبید که ییجا ایب: گفت آهسته

 رفت و گفت
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 دونستمینم گهید گفتیم یچ نیا خدا یوا کردم هول

 دلم هی داره کاریچ نمیبب برم گفت یم دلم هی کنم کاریچ

 رو نکاریا باز بخواد اگه دتیبوس شبید اون نرم گفت یم

 یهرچ که یستین اون خواسته چهیباز توهم و کنهیم تکرار

 گفت

 تره یمنطق دلم حرف دمید کردم فکر کمی یبد انجام 

 رفتم برداشتم هارو یترش بهش توجه بدون نیهم واسه

 دلم تو البته خوردم رو شامم راحت الیخ با سفره سر نشستم

 سرکارش بود یدنید آرش افهیق االن دمیخند یم داشتم

 گذاشتم

  همه تو اخماش حتما االن نهیبب منو نرفتم 

 جمع واسه بدن کمک شدن بلند اکثرا شام خوردن از بعد

 و رسوندمیم یدست وسط نیا منم شستن و ظرفا کردن

  رونیب ببرم کردمیم جمع هارو پارچ داشتم دادمیم یکمک

 چشمم رونیب امدم یوقت
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 بود ستادهیا نهیس به دست وارید ی گوشه که آرش به خورد 

  کردمیم تصور که یزیچ همون قایدق بود توهم اخماش و

 رفت غر چشم و شد شتریب اخمش من به افتاد که نگاهش

 ارمیب در حرصش نکهیا یبرا

 رومو المعلش عکس به توجه بدون و آوردم در براش یزبون 

 امد بود ینیس هی دستش( آال مامان)خاله  رفتم و اونور کردم

 یبرا ببر ریبگ رو غذا ینیس نیا جان ترنج: گفت و طرفم

  نخورده شام و بود رونیب یطفلک دکتر یآقا

 شام راحت الیخ با من بود من منتظر رونیب اون یطفل یاخ

 و گرفتم خاله از ینیس دیکش یم انتظار داشت اون خوردمیم

 جلوش گذاشتم رو ینیس شدم خم آرش کنار رونیب رفتم

 ایب گفتم بهت چرا مسخرتم من مگه: گفت اخم با که

 ؟یومدین
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 یهرچ ستین قرار:گفتم آهسته و کردم اخم خودش مثل

 شما از هم شبید کار از تازه بدم انجام من نیگیم شما

  میعصبان

 که من بود خوب یلیخ شبید کار یول: گفت و دیخند آرش

  دندونمه رهیز لبات مزه هنوز بودم یراض

 رو شدنم رنگ به رنگ ادبه یب بشر نیا چقدر خدا یوا

 رفتم آال شیپ و گرفتم فاصله ازش عیسر کردم یم حس

 ...و
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 شروع خودم یدلدادگ و شد تموم دوستمم نیبهتر یعروس

 آرش دنید با که یدل بود آرش قرار یب که یدل بود شده

  نمشیبب همش خواستیم که یدل دیلرز یم لحظه هر
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 من کدبانو و دار خونه زن هی بود شده گهید االن آال

 باهم که شد وقت یلیخ اما امد یم اون ششیپ رفتمیم

 مینرفت پاتوق

 نبود یکار بود گرفته دلم شدم بلند ازجام

 یوقت مامانم پاتوق تنها برم گرفتم اجازه مادرم از بدم انجام 

 حساب به رفتم یم راه آهسته آهسته داد اجازه ام کالفه دید

 یوقت شدمیم همقدم اون با حداقل بود آال کاش زدمیم قدم

 یلبخند آال با خاطراتمون ادی به یشگیهم یجا دمیرس

 گوشه به گوشه من شد ظاهر لبم یرو

 بود نیا خاطرمم نیآخر داشتم خاطره آال با مکان نیا 

 نگاهم نییپا شدم پرت درخت یرو از و برد باد مو یروسر

 دردل باهم و میزد یم کهیت بهش باال که افتاد یدرخت به

 عشقش واسه گرفت یم که دلش موقع اون آال میکرد یم

 به

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 پرت حواسشو خنده و یشوخ با که زدیم حرف من با الدیم 

 چقدر میکرد یباز آب نجایا چقدر نخوره غصه کردمیم

 رفت ینم صدامون نبود یبند دیق چیه میکرد یم سرصدا

 تخته رو نشستم رفتم

 نداشتم آب تو بزارم پاهامو نکهیا حس چشمه کنار سنگ 

 ینجوریهم خواستیم زدن غر دلم بود گرفت دلم کال

 مشخص خودم چهره بود شفاف یلیخ آب به شدم رهیخ

 که آب وسط خودم عکس به زدم برداشتم سنگ شدیم

 یلبخند بود باحال یلیخ شد یمتالش هم از صورتم

 کاریچ نجایا نیا دمیچرخ طرفش به آرش یباصدا که زدم 

 لب به لبخند شهیم ظاهر هوی مونه یم جن مثل چرا کردیم

 خوشگل یخندیم یچ به:گفتیم و بود ستادهیا سرم باال

 خانم؟

 دنشید از بفهمه خواستمینم باشم یجد خواستیم دلم

 دهیم بهم که یالقاب نیا از بفهمه نکهیا ای شدم خوشحال
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 پشت نیهم واسه زنهیم معمول حد از تر تند قلبم تمیر

 چرا بگم شما به دیبا یچ یبرا: گفتم و کردم نازک یچشم

  زنم؟یم لبخند

 تا شدم معذب نشست سنگ تخته یرو کنارم امد آرش

 دیچسب شتریب آرش که گوش رفتم داشتم جا تخته که ییجا

 نییایم نقدریا چرا:گفتم اخم با طرفش دمیچرخ کنارم

 ک؟ینزد

  

: وگفت زد حلقه کمرم دور دستش یخونسرد کمال در آرش

 شم؟ کینزد بهت که یکنیم یدلبر برام نقدریا چرا تو

 نییپا انداختم سرم انداخته گل هام گونه االن بودم مطمئن

 نکردم یکار که من:گفتم و

 مجبور باال آورد سرمو و ام چونه ریز گذاشت شو دست آرش

 یبرس رو صورتم کل چشماش با کنم نگاه چشماش به شدم

 کرد
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 نیا ت،ییایدر یچشا نیا اما یکنینم یکار تو: گفت و 

 سرخت یلپا نیا موننیم غنچه مثل کوچولوت سرخ یلبا

  بلرزه برات دلم که بده حق برهیم دلمو نایا

  رومه روبه یلعبت چه ینیبب یستین من یجا که تو

 ستیا قلبم االن زدینم حرف ینجوریا کاش ایخدا یوا

 که ییحسا شد باال ریز دخترونه یحسا یکل دلم تو کنهیم

 دلم: داد ادامه که بودم کرده سکوت دادنیم قلقلک قلبمو

 بغلم تو ها جوجه مثل ینجوریا و نمتیبب شهیهم خوادیم

   ه؟یادیز خواسته یباش

 باشم داشته ازت عکس هی دیبا: گفت که کردم سکوت بازم

 که ییچشما نیا به بشم رهیخ شب تا صبح وارید به بزنم

 داشتن نه خب....  یول کرده خودش غرق منو

 که خوامیم زنده چشماتو ریتصو من کنهینم میراض عکست 

 هر با منم دل و یبزن پلک بلندت یها مژه نیا با ینجوریا

 ....و نییپا زهیبر یهر زدنت پلک
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 از داشتم نگفتم یزیچ و  کردم نگاهش اده؟یز خواسته نیا

 مو گونه و کینزد آورد سرش که شدم یم آب خجالت

  دیبوس

 و خورد سر پام که شم بلند جام از عیسر امدم کردم هول

 سیخ جونم کل تا شدم بلند جام از عیسر چشمه تو افتادم

  نشده

: گفتم و کردم نگاهش شوکه آب تو دیپر هم آرش که

 ؟یکنیم کاریچ

  میکن یباز آب باهم آب تو امدم: گفت لکسیر یلیخ

 به بود زده بشر نیا ایخدا شد گرد تعجب فرت از چشمام

 نگاهش رهیخ نجوریهم گهیم یچ ستین معلوم سرش

  کردمیم
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 و خب چسبهیم دلبر با یباز آب: گفت که

 آب مشت هی و اب ریز کرد دستشو 

 عقب رفتم و زدم یغیج صورتم تو دیپاش 

 دوتا من ما یباز آب شروع شد نیهم و تر جلو امد اون که

 هم آرش کردمیم فرار و زدمیم غیج ختمیر یم آب مشت

 یم آب پاش آب تفنگ مثل گفتیم دیخند یم بهم یکل

  زمیر

 میامد آب تو از میبود شده دهیکش آب موش مثل دوتامون

 لباسمو و افتاب میمستق نور یجلو بودم ستادهیوا من رونیب

 خشک زودتر آبش تا چلوندمیم

 صورتم از رو نگاهش هیثان کی یبرا یحت آرش شه 

 شده؟ یزیچ:گفتم متعجب برنداشت

 خوادیم دلم یشد تر جذاب یشد که سیخ:گفت که

 کنم نگاهت
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 برد دلم نکاراشیهم با نشست لبم کنج ناخداگاه یلبخند

 کنارم امد پاشد که نور یجلو سنگ رو نشستم رفتم

  چرخوند خودش طرف به سرم و گرفت مو چونه و نشست 

 عیسر که کینزد آورد یم داشت سرشو بود لبام به نگاهش

  خوادیم که یکار ندادم اجازه و عقب دمیکش خودم

 شد هوی هم کدفعهی اون دارم دوستش درسته بده انجام رو

 درسته گفتن ینامحرم و محرم  دادمینم اجازه من وگرنه

 تیرعا یحدود حد و یمرز هی دیبا خب اما دارم دوستش

 کنارت شتریب بخوام اگه: گفت دمیکش عقب دید یوقت شه

 کنم؟ کاریچ نیا از شتریب باشم

 ادامه که کردم سکوت نیهم واسه بگم یچ دونستمینم

 دم؟یپرس یجد:داد

 یکن صحبت خان با دیبا:گفتم که شدیچ دونمینم

 رید گهید برم دیبا من: دادم ادامه یمعطل بدون و گفتم نویا

 خداحافظ شده
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 یکنیم فرار یدار دونمیم که من: گفت و دیخند بلند آرش

 با چیه که خان با خاطرت واسه من بدون اما کن فرار باشه

 .....و زنمیم حرف هم خان از تر بزرگ
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 ذوب خجالت از داشتم گهیم یچ نمیبب نکردم صبر گهید

 جانیه استرس شدت از قلبم خونه دمیرس یوقت تا شدمیم

  زدیم تند

 شم تر آروم کمی تا دمیکش یقیعم نفس ستادمیا در پشت

  داخل رفتم و کردم باز در

  بود نشسته ونیا یتو تخت یرو یب یب

 چرا ماهت یرو به سالم:گفت که کردم سالم و باال رفتم

  سهیخ لباست
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 کردن فکر کمی از بعد گفتم؟ یم دیبا یچ االن خدا اوه

 قیحقا از یقسمت کردن سانسور با البته گفتم قتیحق

 یموقع سنگ رو بودم نشسته بودم رفته یب یب یچیه:گفتم 

 گهید یجیه آب تو افتادم خورد سر پام شم بلند  آمدم

  شدم سیخ

 لباست برو زود حاال باشه: گفت چون کرد باور انگار یب یب

  یکنیم خی که کن عوض

 یراست: گفتم باشه امده ادمی زیچی انگار بعد گفتم یچشم

 کجاست؟ مامانم یب یب

: گفت و خورد شو ییچا از قورت هی یخونسرد با یب یب

  خانم اشرف خونه رفته

  کنم عوض لباسم تا داخل رفتم و دادم تکون یسر
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 من گفت» یزمان امدم ینم در آرش فکر از هیثان کی

 «زنمیم حرف خانم از تر بزرگ با چیه که خان بخاطرت

  رهیم یلیو یلیق دلم افتم یم حرفش نیا ادی هروقت

 و کرد باز موهامو بافت نهییآ یجلو رفتم کردم عوض لباسم

 به کردم شروع آهسته بعد و کردم خشک موهام نم حوله با

 من یجا که تو گفت» که افتادم آرش حرف ادی زدن شونه

 ییایدر یچشما نیا با رومه؛ به رو یلعبت چه ینیبب یستین

 «..و کوچولو سرخ یلبا نیا

 یم نگاه صورتم یاجزا تک تک به آرش یحرفا ادی به

 حتما که گفت یم بهم آرش یحرفا بخاطر یحس هی کردم

 تمام تا نشستم رفتم موهام دوباره بافتن از بعد بامیز یلیخ

 االن یحت و یعروس شب بندون حنا شب یها خاطره نیا

 با که رو
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 جای دفترو نیا دیبا البته کنم ثبت خودم یبرا داشتم آرش 

 یم ییا گهید کس ای خان دست اگه چون کردم یم پنهان

  افتاد

 نوک کردن یم گورم به زنده مطمئنا

 بود یکاه هاش برگ که دفترم یتو و کردم زیت مدادم 

 نوشتن به کردم شروع

 همون" موال" از بود یفارس کتاب تو که افتادم یشعر ادی

  نوشتم مقدمه عنوان به رو

 مرا جگرخوار عشق مــرا غار مرا ــاری»"

 مرا نگهدار خواجه ییتو غـــار ییتو اری

 ییتـو مفتوح و فاتح ییتــو روح ییتو نوح

 مرا اســرار در بـــر ییتــو مشــروح نـــهیس

 ییتـو منصور دولت ییتــو سـور ییتـــو نـــور

 مرا منقار بــه خســته ییتــو طــور کـــه مـــرغ
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 ییتو قهــر ییتــو لطـف ییتو بحــر ییتو قطـــره

 مرا ـــازاریم ــــشیب ییتــو زهـــر ییتـــو قنــد

 ییتو دیناه خانه ییتو دیخورش حجره

 مرا ــاری یا ده راه یـــیتو ــدیاوم روضــه

 ییتـو وزهیدر حـاصل ییتـــو روزه ییتــو روز

 مـــرا بـــار نیا ده آب ییتــو کــوزه ییتــو آب

 ییتـو جام ییتو بــاده ییتــو دام یــیتو دانـــه

 مرا بمگـــذار خـــام ییتــو خـــام ییتو پختـــه

 یزند کــم دلــم راه یتــند کـــم اگـــر تن نیا

 "«مرا گـــفتار همـــه ـــنیا ینبــد تــا یشــد راه
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 شعرو نیا خوندنش به کردم شروع دوباره نوشتم که شعر

 داشتم دوست یلیخ

 آرش با بود االن تا که ییخاطرها تمام و ییآشنا اونم از بعد

 یصدا با که بودم نوشتن غرق چقدر دونمینم نوشتم رو

 دمیکش نوشتن از دست و امدم در فکر از رباب

  

 ونیا تو بود هم خان یحت امده مادرم دمید که رونیب رفتم

 آشپزخونه تو برم امدم خوردنیم ییچا داشتن بودن نشسته

 به شدم شوکه شدم متوقف سرجام زد خان که یحرف با که

  کردم شک گوشام

 بشنوم تر واضحه هارو صدا تا رفتم پنجره پشت آهسته

  امده خواستگار ترنج یبرا بود گفته خان شد ینم باورم

 ؟یک:گفت یب یب
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 که یهمون عبداهلل پسر:  گفت مکث لحظه چند از بعد خان

  داره اریاخت در را باال ده ینایزم نصف

 ایخدا نه زدیم خی دستام گفتیم خان ییا کلمه هر با)

 (ستین خواستگار امدن زمان االن کنمیم خواهش

 مثل: داد ادامه خان که کردمیم دعا دلم تو داشتم نجوریهم

 عبداهلل به دهیپسند دهید ترنج عبداهلل زن یعروس تو نکهیا

 بزنه حرف من با ادیب گفته

 ؟یگفت یچ تو خب:گفت یب یب

  انیب دادم اجازه من:خان

 هنوز ست؟ین بچه ترنج بنظرتون خان: گفت مادرم نباریا

 ستین دادنش شوهر وقت

 و تخت یرو دیکوب شو ییچا استکان تیعصبان با خان

 شیپ وقت چند نیهم هیچ بچه یگیم مزخرف چرا: گفت
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 از نجایا بخت خونه رفت بود خودش همسن که دوستش

  میندار ها رسم نیا

  سالشه17 که ترنج کنه ازدواج تونهیم برسه سالم9 به دختر

 چون نشنوم ازت رو مزخرف حرف نیا چوقتیه گهید

 زنمینم حرف باهات ینجوریا باش مطمن

 نگفت یبد زیچ زنت خان بسه:گفت و کرد دخالت یب یب

  بود منم سوال حرف نیا

  هوی نقدریا چرا که

 ازدواج سن یب یب اوال: گفت درهم یاخما همون با خان

  داره خواستگار و ترنجه

 امالک ملک عالمه هی دارن یچ همه پدرش و پسره دوما

 ترنج باش مطمن
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 نیزم ما سوما روستا اون خانم شهیم و شهیم خوشبخت 

 اگه اوناست مال شترشیب که میدار ها دام یبرا مشترک

 بهم شراکت و افتن یم لج سر ما با نه میبگ

 نصف چون اونا نه منم بره بزاره نیزم دیبا که میکس زننیم 

 گهید شترهیب ما از پولشون و اوناست مال نیزم شتریب

 جوانب همه من چون بشنوم یحرف حرفم نیا رو خوامینم

 گرفتم نظر در
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 یوا دمیشن یم که ییزایچ به بودن کرده شک گوشام

  گهیم داره یچ خان شهینم باورم من یخدا

 دلمو من که االن ایخدا گن؟ینم یزیچ مادرم و یب یب چرا

 بود یچ امدن خواستگار باختم
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 نجایا: گفت که دمیچرخ طرفش به دهیترس رباب یصدا با

  آشپزخونه یومدین چرا ترنج؟ یکنیم کاریچ

 یچجور تمیوضع دونمینم دمیفهم یم رباب یحرفا زور به

 رنگت چرا مادرجان یشدیچ: گفت ینگران با رباب که بود

 دهیپر

 خاله:خوبم گفتم امد یم چاه ته از انگار که ییصدا با آهسته

  نشو نگران رباب

 آشپزخونه میبر ایب

 تو میبر ایب گفت و گرفت دستم امد طرفم به ینگران با رباب

 فشارت کنم فکر بدم بهت یقند آب شربت هی آشپزخونه

  افتاده

 قند آب شربت هی تند رباب میرفت آشپزخونه به رباب با

 هو؟ی یشدیچ آخه: گفت و کرد درست
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 قند آب کنم سر به دست رباب ییا بهونه چه با دونستمینم 

 کردم ضعف یگرسنگ بخاطر کنم فکر:گفتم و گرفتم ازش

 افتاد فشارم

 من یگیم راست اخ اخ:گفت و دستش پشت زد دونهی رباب

 بعد ندازمیم رو سفره من نیبش تو فهممینم پرتم حواس

  نهار برا دینیبش انیب کنمیم صدا نارویا خان

 شیپ رفت حواسش رباب خدارشکر

 گلوم تو بغض شد من الیخیب و گذاشته بار که یآبگوشت 

  شدن نگرانم مادرم و گل یب یب انداخت رو سفره رباب بود

 حونیر و ازیپ یحت و آبگوشت مزه

 باهاش بغضم خوردمیم که یهرقاشق دمینفهم کنارش 

 کردمیم حس مادرم زیانگ ترحم نگاه دادمیم قورت

 کهیت هی بخاطر خان مامان؟ یدید بگم خواستمیم
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 منو کرد معامله منو شراکتشون نخوردن بهم یبرا و نیزم 

 ؟ینگفت یچیه توهم کرد یقربان

 بکنه؟ تونهیم کاریچ مادرت مگه زد تلنگر مغزم داخل یصدا

 تو بخاطر خان کرد صحبت باهاش یچجور خان یدیند

 توقع تو بعد نبوده زا پسر چرا که سرده مادرت از تو وجود

 کنه؟ کاریچ مادرت یدار

 پسر دلش ازاولشم اون کنه؟یم توجه تو به اصال خان

  رسمش اسم وارث بشه دستش کنار و اوری بشه خواستیم

 هی ازدواجت نیا با بزار حداقل ؟یداشت براش یسوذ چه تو

 یمنفعت یسود

 یباش داشته براشون 

 از یاشک آوردن یم فشار بهم ذهنم تو که یافکار شدت از

 نشم متوجه نکهیا یبرا نییپا امد سرخورد چشمم گوشه

  اتاقم داخل رفتم شدم بلند جام از عیسر
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 نیبش:گفتیم مادرم به که دمیشن خان ادیفر یصدا

  نرو دنبالش سرجات

 لوس شهیم خوب داره یدرد هر خودش هیچ ایباز لوس نیا

 خوادیم ارین بارش

  شوهر خونه بره کنه ازدواج فردا پس 

 کنهیم پرتش شوهرش بده انجام نکارهارویا بخواد اگه

  رونیب

 شد یم رونه لیس مثل اشکام من زدیم خان یحرف هر با
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  بدم اطالع آرش به یچجور حاال ایخدا

 زار و کردم جمع بغلم تو.رو زانوهام و بودم نشسته در پشت

  ختمیر یم اشک زار
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 یکی کردیم فکر من تیوضع دنید با دونست ینم یهرک

 فردا شده هرجور من زمیر یم اشک ینجوریا من که مرده

 رمیم

 همون تو شب تا کنم صحبت باهاش نمیبب آرش دیبا رونیب

  زدن در امدن مادرم و یب یب هرچقدر موندم حالت

 هیگر شدت از داخل انیب نزاشتم و نگفتم یزیچ چته گفتن

  جام تو دمیخز آهسته سوخت یم و بود شده قرمز چشمام

 دمیخواب و خودم یرو دمیکش رو پتو و

 سفره سر ستمین من نهیبب خونه ادیم خان نبود مهم برام

  شهیم یعصب دوباره

 برم خواب کنم یسع تا بستم چشمام نبود مهم برام

 یلیخ شد ینم باورم بود آرش منو یعروس شب امشب

 میبر آرش با تا بودم ستادهیا اطیح وسط بودم خوشحال
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 شده قبل از تر جذاب اهیس شلوار کت اون با آرش رونیب 

  کردم نگاهش عشق با بود

 به باهم کنار زدم پام ریز از عروسم لباس یتور دامن و

 یوقت میرفت یخروج طرف

 تو از دستش آرش هوی رونیب میگذاشت خونه در از پامون 

 نگاهش داشتم حرکتش از ریمتح رونیب دیکش محکم دستم

 آرش؟ یکنیم کاریچ: گفتم تعجب با کردمیم

  زدن قهقه یبلند یصدا با کرد شروع که

 تو منو: گفت شد تموم خندش یوقت دیخندیم ها ونهید مثل

 خوامتینم گهید من میبمون باهم شهیهم ستین قرار

  من هیباز شب مهیخ عروسک خداحافظ

 یچ دمیفهم ینم اولش دنیدو به کرد شروع و گفت نویا

 دنبالش و زدن غیج به کردم شروع لحظه چند از بعد گهیم

  دنیدو
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  شدیم دور ازم شتریب دمیدویم یهرچ

  شدیم قبل از تر محو رشیتصو و

 پام ریز هوی که ختمیر یم اشک و زدمیم غیج و دمیدویم

 ...و نیزم خوردم و شد یخال

 چه نیا نداشت امکان نیا خدا یوا دمیپر خواب از ترس با

 ...و بود غرق سیخ صورتم دمید من بود یخواب
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 باش آروم ادیب در اشکم بود مونده کم زدمیم نفس نفس

 گذاشته ریتأث روت امروزهه اتفاقا بخاطر همه نایا آروم ترنج

 اتاق وسط شدم بلند جام از آهسته ینیب یم بد خواب یدار

  بودم ستادهیا واج و هاج

  بدم انجام یکاریچ دیبا دونستم ینم
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  کردم باز در آهسته رفتم اتاق در طرف به

 کمی تا رفتم آشپزخونه طرف به صدا یب بودن خواب همه

 کمی اول کردم دایپ وانیل یکیتار تو بسته چشم بخورم آب

 گذاشتم وانیل خوردم آب اون از بعد و دمیپاش صورتم تو آب

 زودتر کاش بود شیم گرگ هوا اتاقم برم برگشتم همونجا

 گهید اتاقم داخل برگشتم نمیبب آرش دیبا من شد یم صبح 

 مادرم خان شدن بلند دمیشن اذان یصدا نزاشتم روهم پلک

 کردن حاضر صبحانه دمیفهم وقت اول نماز یبرا رو یب یب

 خان تا نبود دلم تو دل دمیشن یم آشپزخونه تو از رو رباب

  نمیبب آرش برم منم رونیب بره در از

  فرستادم یم صلوات داشتم دلم تو

 نکنن داریب منو گفته یب یب که دمیفهم

 یم دارم من خوابم کن فکر تو یب یب هه بخوابم بزارن 

 داشتم حرص با بود شده یطوالن خان خوردن صبحانه رمیم
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 قلب خان گفتن اهلل ای یصدا با خوردم یم ناخونام پوست

 دنیپوش از بعد بود خان رفتن وقت گهید ختیر یهر منم

 یپا بره یب یب تا کردم صبر منم رونیب زد در از کفشاش 

 چقدر دونمینم آشپزخونه تو برن رباب مادرم و یقال دار

 سراغ رفتن همه امد در درست حدسم که بود گذشته

 دونستم زیجا رو فرصت کارشون

 ونیا تو رفتم ستین یکس دمید یوقن کردم باز در آهسته 

 زدم خونه در از جت سرعت به و هول با دمیپوش کفشام

 ینم داریب دنیفهم یم اگه خوابم من کنن فکر بزار رونیب

 پاتوق طرف به دمیدو یم سرعت با نمیبب آرش تونستم

  یبهدار پنجره طرف رفتم درختا پشت از دمیرس یوقت

 و بود درختا پشت یاریبه پنجره اونجاست آرش مطمئنم

 زدن پنجره به کردم شروع شد ینم ما پاتوق متوجه یکس

 دنید با شد داشیپ پنجره پشت آرش لحظه چند از بعد که

  شد متعجب من
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 یکنیم کاریچ نجایا تو ترنجم؟:گفت و کرد باز رو پنجره

 نقدریا چرا شده یزیچ

 دهیپر روت رنگ چرا ؟ییا آشفته 

 یدلنگران از کرد اضافه اسمم به که یتیکیمال «میم» از

 با گرفت بغضم هاش

 یها لبه گذاشت دستش که بودم کرده سکوت بغض 

 بود روم به رو قایدق االن رونیب امد پنجره از و پنجره

 و گرفت صورتم دوبر که بود داغون چقدر تمیوضع دونمینم

  هستم تو با ترنج: گفت

 بگو یزیچی ؟یشد یشکل نیا چرا شدم لب به جون چته

  برم قربونت

 ادیب خواستگار برام قراره: گفتم بود گلوم تو که یبغض با

 داده اجازه خان
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 ترنج یگیم یچ: گفت و شد جمع توهم اخماش آرش

 چقدر ینیبب ییکن امتحانم ای تیاذ یخوایم گرفته؟ تیشوخ

 دارم؟ دوستت

  ترنج نکن یشوخ من با مسأله نیا سر

  ندارم ییها یشوخ نیهمچ اعصاب اصال چون

 سر چشمم گوشه از اشک قطره هی شد شتریب بغضم

 ..بود یشوخ کاش: گفتم یلرزون یباصدا و نییپا خوردامد

 ....و کرد بغلم محکم آرش که شد یچ دونمینم
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 زمیعز باش آروم سیه: گفت گوشم بغل وار زمزمه آرش

 .خب؟ شهینم یزیچ

  کنمیم صحبت خان با امیم من
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 باشه؟ یمن مال تو

 چه گفتم خودم با شد ریسراز قلبم به یخوب حس حرفاش از

 و گاه کهیت قراره یمرد نیهمچ خوبه چه دارمش خوبه

 شه بانمیپشت

 من بچگانه و یواه االتیخ همه ها نیا دونستمینم اما »

 ما یذهن تصور مثل ستین قرار چیه دونستم ینم هست

 ستین آدم یانسان  هر بشه

 که بخورم ضربه عاشقشم که یفرد از قراره دونستمینم

 «  نکنم کهیت یمرد به وقتچیه گهید

 نیف نیف با و یدماغ تو یصدا با و رونیب امدم آرش بغل از

 نگران گرفتن سراغم نایا مادرم احتماال برم گهید من: گفتم

  گنیم خان به شنیم

 که برم امدم خجالت با که کرد نگاهم یجذاب لبخند با آرش

  دیکش دستم
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  بودم بغلش تو بایتقر طرفش دمیچرخ

 با لبم به لبش شدن کینزد با که کردم نگاهش متعجب

 کرد که یکار با زدیم تند داشت قلبم  بستم چشمام ترس

 لبم دنیبوس یبجا انتظار برخالف کردم  باز چشمام

 نکاریا نکن شدمیم آب خجالت از داشتم دیبوس چشمامو

 سکته من  هارو

 شروع و کردم گم پام دست استرس هول شدت از کنمیم 

 آب تا کنم فرار نگاهش ریز از خواستمیم دنیدو به کردم

  داغ و حرارت پر نگاه اون ریز نشم

 دمیکش سرک آهسته خونه در دم دمیرس یوقت 

 چون نباشن مادرم و یب یب کردم دعا دعا دلم تو 

 عیسر نبود یکس اطیح رو بدم یحیتوض چه دونستمینم

 دیپرس ای دید یکس اگه که نشستم باغچه و درختا کنار رفتم

  بودم نجایا من بگم
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 اِ:گفت و رونیب امد در از رباب لحظه همون خوبم شانس از

 باال ایب یکنیم کاریچ نجایا زکم؟یعز یشد داریب جان ترنج

 بهتر حالت که میکن دارتیب میخواست ینم ما بخور صبحانه

 شه

  بود اری باهام شانس ندفعهیا خدارشکر

  نباش نگران خاله خوبم:  گفتم آهسته

 یم صبحانه داخل امیم بعد قهیدق چند بخورم هوا کمی امدم

 خورم

  

 با و دمیکش یقیعم نفس منم کنه حاضر صبحانه رفت رباب

 نشد نبودنم متوجه یکس خدارشکر گرشت ریبخ گفتم خودم

 شدم بلند جام از بعد قهیدق پنج
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 بود گفته مادرم و یب یب به رباب احتماال چون باال رفتم 

 و یب یب که خونه داخل رفتم آوردم در کفشام شدم داریب

 ...و رونیب امدن بود اونجا یقال دار که یاتاق از مادرم
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 جان ترنج یخوب:دیپرس ینگران با مامان که کردم سالم

 بود؟ شده چت روزید

 شهیم مگه میعال اصال خوبم ییلیخ آره بگم خواستمیم

 توقع و دوزهیم و برهیم خودش یبرا خان یوقت نباشم خوب

  خان هیعال چَه چَه به به بگم تنم بکنم منم داره

 بود دلم تو که ییحرفا برخالف ممنون

 نشو نگران مامان نبود یزیچ:گفتم
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 تو برم گفت یب یب نگفت یزیچ اما نکرد باور مادرم

  بخورم صبحانه آشپزخونه

  دهیپر روم رنگ

 آرش یعنی زدیم شور دلم رفتم دادم حرفش به گوش

  کنه؟ کاریچ خواستیم

 ده؟یم نشون یالعمل عکس چه بفهمه خان اگه

 با مهمه براش خودش شراکت و نیزم نه ای ده؟یم اجازه ایآ

 جان ترنج:گفت رباب که کردم کهیت کهیت رو نون حرص

  گهید بخور یکنیم الشیت الشیت رو نون چرا

 گهید خاله یمرس: گفتم شدم بلند جام از و خوردم لقمه هی

  خوامینم

  گهید بخور نیبش ینخورد یزیچ که تو: گفت رباب

  خوامینم گهید یمرس نه:گفتم
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 تو رفتم بدم گوش رباب یها تعارف به نستادمیوا گهید

  کردن استقبال ازم باز یرو با گل یب یب و مادرم شیپ ونیا

 جا ترنج نیبب: گفت مادرم که کنارشون تخت رو نشستم

  بگم بهت یزیچی خوامیم

 هست خان میتصم نیا چون کن گوش خوب

 نه ایخدا کنه صحبت یچ راجبه خوادیم دمیفهم هم نگفته

  بشنوم یزیچ یاجبار میتصم نیا راجب خوادینم دلم من نه

 خان امده خواستگار برات: گفت دید سکوتم که مادرم

  رهیبگ انجام وصلت نیا خوادیم و هیراض

 مامان اما:گفتم حرص با و شد جمع چشمام تو دوباره اشک

 که نیشد ریس ازم نقدریا یعنی بود زود هنوز خوامینم من

 برم نیبفرست منو نیخوایم که
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 پدرت نزن حرفارو نیا  ترنج نکن هیگر: گفت یب یب بار نیا

  خوادیم صالحتو

  انیب داده اجازه که دونهیم یزیچی حتما اون

 ستمین آدم دخترم من آره: گفتم و شدم بلند جام از هیگر با

 چون خوانیم صالحم چون بدم انجام خواستن یهرکار دیبا

  بدم نظر دینبا چون زوره

 و اتاقم تو رفتم عیسر گنیم یچ نمیبب نموندم منتظر گهید

 به کردم شروع

 خوادیم صالحم خان خب آره کردن هیگر 

  

 شراکتش نشویزم خودش صالح که خوادینم من صالح

 اونوقت بعد کنه معامله نیزم هی بخاطر منو خوادیم خوادیم

  خواستن صالح زارنیم اسمش
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 ای نمشیبب رونیب برم امد خان خواست ینم دلم اصال

 تحمل مطمئنا خان خب یول  نمیبش سفره هی سر باهاش

  آورد یم سرم ییبال هی و کرد ینم

 گفتم خودم با و دمشیبوس و برداشتم بود تاقچه تو که قرآن

  امیب در الیخ فکر از و رمیبگ آرامش کمی بخونم

 گفتیم یبیب شهیهم که ییا هیآ ادی

 اللّهِ بِذِکْرِ َأالَ اللّهِ بِِذکْرِ قُُلوبُهُم وَتَطْمَئِنُّ آمَنُواْ نَیالَّذِ» افتادم 

 «الْقُلُوبُ؛ تَطْمَئِنُّ

  خوندن به کردم شروع و کردم باز قرآن
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 کردم سالم رونیب رفتم در از بود نهار وقت بود امده خان

 همونکارم االن اما دادیم تکون  یسر قبال نداد جوابم اما

  نکردم ییا توجه منم نکرد

  انداختم رو سفره رباب کمک رفتم

  ارمین خودم یرو به کردمیم یسع سفره سر مینشست و

 قاشق داشتم بود سخت خب اما کنم جلوه یعاد کردم یسع

 باش حاضر شب فردا: گفت خان که دهنم تو زاشتمیم

 یدار خواستگار

  فشاردم دستم تو محکم  حرص شدت از  رو قاشق

 فکر اونا نییپا انداختم سرم نگم یزیچ کردمیم یسع

  نییپا انداختم سرم خجالت از من کردنیم

  کن یکاری تورخدا آرش گفتم دلم تو

  شد بلند خونه در یصدا لحظه همون

  امد گفتن اهلل ای یصدا بعد لحظه چند
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 باشه آرش یصدا نیا شد ینم باورم گوشام به لحظه کی

 شد طرف بر شکم دکتره یآقا: گفت امد احمد یوقت اما

  

 از پر هم شدم خوشحال هم امده آرش من یخدا یوا

 اجازه خان اگه کن کمک خودت ایخدا استرس و اظطراب

  نده

  شد بلند جاش از و گفت یالله بسم خان

  بود داده دست بهم تهوع حالت و زدیم شور دلم

 ونیا یرو تخت یرو نشستن خان و آرش

 دست غذا از گهید منم ببره ییچا گفت رباب به یب یب

  دمیکش

 روت رنگ چون بخور اخر تا غذاتو  نیبش:  گفت مادرم

  دهیپر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 ریس مامان خوامینم:گفتم نیهم واسه بود رونیب ذهنم فکرم

  شدم

 پشت رفتمیم نبودن نایا مادرم کاش شدم بلند جام از

  گنیم دارن یچ نمیبب پنجره

 زدمیم قدم اتاق بر دور استرس با اتاقم داخل رفتم یمجبور

  صلوات و

 کن کمکم ایخدا کن رضا ریخ به خودت ایخدا فرستادم یم 

  ندارم تحمل واقعا من

  بشه یراض خان دارومیام

  ساعت مین بود گذشته چقدر دونمینم

  بود نشده یخبر هنوز اما کساعتی

 رفته آرش یعنی دمیپر جام از خونه در شدن بسته یصدا با

  گفتن؟ بهم یچ بود؟

  ارمیب ییچا گفت مادرم که داخل امد لحظه چند از بعد خان
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  نه داد جواب

 که گهیم یچ نمیبب بودم چسبونده گوشم اتاقم در پشت از

 :گفت گل یب یب

 داشت؟ کارتیچ دکتر

 سکته االن من یلعنت بزن حرف بود کرده سکوت خان

 مکث اون از بعد  خان گفت یچ بگو تورخدا کنمیم

 نداشت یکار یچیه: گفت شیطوالن

 پس:دیپرس رو بود من ذهن تو که یسوال گل یب یب

 نیگفت یم یچ کساعتی

 ...و گفتیم یهاریب امکانات کمبود  درباره: خان
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 یعنی گفت؟یم راست داشت خان یعنی کنمینم باور یلعنت

  نجایا امده آرش

 داره خان حتما کنمینم باور من نداره امکان نه بگه؟ نویا تا

 گهیم یالک

  

 نه زده حرف دوتا خودمون تیوضع درباره آرش مطمئنا

  امکانات کمبود درباره

 افتاده خوره مثل یحس هی لنگهیم کار یجای نبود دلم تو دل

 گفتیم بهم حس هی رفتمیم راه اتاق دور جونم به بود

 درباره آرش اگه چون گهیم راست داره خان

 ای یحرف هی حتما و کرد ینم سکوت خان زدیم حرف من 

 رو کارها نیا از کدومچیه خان اما زدیم یزیچ یادیفر یداد

 کمبود گفتن واسه آرش گفت داخل امد نکهیا از بعد و نکرد

 آمده امکانات
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 امده آرش گهیم یالک خان نه گفت یم گهید حس هی اما

  کرده صحبت من راجب

 خان حتما کنهیم حلش گفت بودم ششیپ که صبح چون

  داره ییا نقشه هی

  گفته ینجوریا که

 نمیبب آرش تونستمیم کاش بودم شده ها ونهید مثل قایدق

 بود رفته خان شد ینم خب اما شد؟ یچ که بپرسم ازش

 شد ینم آروم ذهنم من بودن ونیا رو گل یب یب و مادرم

  دمید ینم آرش اگه

 به که بود پنجره هی اونجا گل یب یب اتاق تو رفتم آهسته

  شد میج بفهمه یکس نکهیا بدون شدیم و داشت راه رونیب

  نره اتاقش تو گل یب یب خداکنه فقط

 دونمینم و ندارم یبرگشت راه گهید چون
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 دامنم نداشت یبلند ارتفاع رونیب دمیپر پنجره از بگم یچ 

 پشت از دمیرس یوقت پاتوق طرف به دمیدو و باال دادم

 خداروشکر که هست آرش اتاق تو یکس نمیبب رفتم درختا

 پشت بود نشسته یصندل رو هم آرش  نبود یزیچ یضیمر

 زشیم

 بود کرده ترش جذاب یلیخ نکیع اون با داشت که یژست 

  شهیش به دمیکوب

 شد بلند جاش از آورد در نکشیع شد من جمع حواسش که

 من دنید با کرد بازش و پنجره طرف امد زد دور زویم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا کوچولو؟ شده یچ: گفت

 شم؟یم نگران من ییایم ینجوریا یگینم

 چرا ظهر: گفتم کردم تر زبونم با لبم و دادم قورت دهنم آب

 ؟ ما ی خونه یامد

 تو راجب خان با امدم:گفت و دیکش ییا کالفه پوف آرش

 کنم صحبت
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 نگفت؟ خان مگه

 چرا خب اما بود گفته یالک خان شد لیتبد نیقی به شکم

  بهم نگفت راستش

 یگفت خان به یچ: گفتم آرش به

 و دماغم سر رو زد اشارش انگشت با

 ییکوچولو خانم هی که مردونه یحرفا یِسر کی: گفت 

  بدونه دینبا

 واسه تو نگفت خان آخه نگرانم من بگو لطفا:گفتم حرص با

 یامد گفت یآمد یچ

  یبد امکانات کمبود گزارش 

 حلش من نباش نگران تو: گفت و انداخت باال ییابرو آرش

 یسر هی کنمیم
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 بدون نقدریهم اما یبفهم دینبا تو که بود مردونه یحرفا 

 نباش نگران ستین یکنیم فکر تو که طور اون یزیچ چیه

 قرار

  بده یکس به رو تو خان ستین 

 ؟؟یچ یعنی بگم امدم متعجب

 هم آرش و نیزم رو نشستم یسر شد زده آرش اتاق در که

 بست رو پنجره
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 یلعنت یلعنت منو نهینب یکس که رفتم راه نشسته پا دو یرو

 که گفت؟آرش دروغ بهمون که بود ذهنش تو یچ خان

 گفته یچ نگفت بهم آرش چرا زده؟ حرف گفت
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 یب و نهینب منو یکس کردمیم دعا رفتمیم راه تند خونه تا

 با دمیرس خونه وارید کینزد یوقت نباشه اتاقش تو گل یب

 رونیب دادم نفسم باز پنجره دنید

 تو گل یب یب دمیکش اطراف به یسرک نبود بسته خدارشکر 

 پنجره از سنگ چندتا رو گذاشتم پامو عیسر نبود اتاقش

  بستم رو پنجره عیسر و داخل رفتم

  رونیب زدم اتاق در از صدا یب و

 زکم؟یعز یخوایم یزیچ:گفت رباب که آشپزخونه تو رفتم

  کنم کمکت یدار یکار اگه نمیبب امدم خاله نه:من

  دمیم انجام خودم ستین یکار زمیعز برو نه:رباب

 ینجوریا بدم بزارکمکت کارمیب خاله ندارم که تعارف:من

  یشیم خسته

: گفت و بودن  آب کاسه تو که ها ریس به کرد اشاره رباب

  غذا تو بزنم بکن پوست نارویا
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 دادم هارو سر نکهیا از بعد شدم کندن پوست ریس مشغول

 و یب یب واسه ببرم تا ختمیر ییچا استکان چندتا رباب به

  بودن یقال دار کنار یانبار تو مادرم

 رفتم خودمم کنارش گذاشتم رباب ییچا

  نایا مادرم شیپ نییپا 

 نداشتن توقع بودن جیگ رفتارام از اخه کردن تعجب دنمید با

 مادرم که بود یقال دار به نگاهم ششونیپ امیب ییچا با

  ادیب خواستگار برات قراره شب: گفت

 بچه تو مینشد ریس تو از ما  ترنج یباش داشته یخوب رفتار

 براش که یدختر هر دارم دوستت چقدر که یدونیم یمن ی

 بگه دیبا کنهیم ازدواج ای ادیم خواستگار

 ستین خوشبخت آال االن شدن؟ زده شدن ریس ازم خانوادم 

 کرده؟ ازدواج که
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 دوستش که یکس با کرده ازدواج عشق با آال: گفتم دلم تو

  نشد معماله نیزم هی بخاطر آال داره

 کردنیم سکوت دهنم لب اما بود حرف پر دلم

  

: گفت شدم قانعه کرد فکر  گمینم یزیچ دید که مادرم

 دهیناپسند رفتار باش داشته عاقالنه و خوب رفتار هی امشب

  معلوم کجا از بعدش بشه یعصب خان که نزنه سر ازت

 خوشبخت آدم نیا با یکن فکر یستین خدا که تو نعوذباهلل

 یش ینم

 و یشیم خوشبخت انشاهلل خداست دست آدم سرنوشت 

 سرنوشت نکن قضاوت شیشاپیپ از یشیم شوهرت عاشقش

 خودم با افتادم یم مادرم حرف نیا ادی هروقت) تو ندهیآ و

 کردمیم ازدواج پسر اون با من اگر دیشا گفتم یم

 فکر عاقالنه نداشتم خبر یچیه از من شدمیم خوشبخت 

 فکر بودم شده کور آرش عشق از بود شده پر چشمم نکردم
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 کنار اگه شمیم نیزم یرو زن نیتر خوشبخت کردمیم

 برام رو ییزایچ چه سرنوشت دونستمینم اما باشم آرش

 (  نوشت

 بود کرده یگناه چه مادرم بود سکوت فقط مادرم به جوابم

 همسر هی زن هی عنوان به بده گوش خان به بود مجبور اونم

 رو بحث کردم بغض و زنمینم یحرف دید که گل یب یب

  بده من به رو*  دفه:  گفت مادرم به و کرد عوض

 یپاورق*

 نیا. شود یم استفاده پودها دنیکوب یبرا دفه ای شانه از*)

 جمله از یمختلف یها نام با رانیا مختلف نقاط در را ابزار

 (شناسند یم تیکرک و شانه ن،یدفت دفه،
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 اتاقم تو من خورد یم ییچا داشت و خونه بود امده خان

 کز اتاق در پشت بود گرفته بشدت دلم نرفتم رونیب بودم

 هم هیبق و بودم ساکت  من هم  بودم کرده

 دمیشن یم هم خان دنیکش هورت یصدا بودن ساکت 

 ها خواستگار: دمیشن گل یب یب یصدا که دمیکش یآه

 خان؟ انیم چند ساعت

 کاش انین شد یم کاش شد زیت خود به خود منم یگوشا

  زدمیم غر داشتم دلم تو ادین بشکنه پاش شدیم

 دوساعت بده جواب خوادیم تا خدا شهیهم که هم خان

  دهیم طولش

  ناخونم دنیجو به کردم شروع حرص با

  ادیب ستین قرار یخواستگار: گفت خان که

 یوا کردن شک دنیشن که یزیچ به گوشام لحظهی

 ..کنمینم باور من یایخدا
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  یناباور شدت از بودن زده خی دستام

 انگار شدن شوکه مادرمم و گل یب یب

 قرار یچ یعنی:دیپرس مادرم نداشتن باور دنیشن که یزیچ 

  ان؟یم امشب ینگفت خودت مگه اد؟یب ستین

  دادم رد جواب انیب ستین قرار گهید اما گفتم:خان

 ااااایخدا یوا دهنم جلو گذاشتم دستم و دمیکش ینیه ناباور

  زده؟ بهم رو یخواستگار خان یعنی یعنی شهینم باورم

   ممکنه ریغ نیا کنمینم باور ایخدا یوا

 گفت که آرش طرف دیکش پر ذهنم هوی

 بده تو به رو یکس ستین قرار خان نباش نگران »بود 

 خدا یوا «کردم حلش خودم که بود مردونه یحرفا یسری

 بود شده یراض که خان به بود؟ گفته یچ آرش یعنی

 و نشیزم معامله شد ینم حاضر دمید من که یخان

  بده رد جواب ادیب و بزنه بهم شراکتش

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 مگه: که دیپرس خان از یب یب رو سوال نیهم قایدق

 فالن شترهیب شون پول خورهیم بهم نیزم شراکت یگفتینم

 بله؟ اله

 یبجا االنم شدم مونیپش: گفت گل یب یب جواب در خان

 نهار بندازه رو سفره رباب نیبگ من کردن چیپ سوال

 میبخور

 یوا آرش یوا شه مونیپش خود به خود خان نداشت امکان

 حرفش که رو خان که یبگ هم من به شدیم یچ آرش

 ؟یکرد یراض گرفتینم پس

 یعنی شدمیم مرگ ذوق داشتم بود پا به یعروس دلم تو

 بدم؟ مثبت جواب میزور خواستگار به ستین قرار گهید االن

 شم؟یم آرش مال من االن یعنی

  شکرت اایخدا: گفتم و زدم یلبخند دلم ته از
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 سر که دادم سالم خان به امدم اتاق از مادرم یصدا با

 ببرم نهار لهیوس رباب کمک آشپزخونه تو رفتم داد تکون

 نیا فقط

 گفته خان به یچ آرش که کرده ریدگ ذهنم سوال هی وسط 

  کرده؟ یخواستگار اگه

 چه یعنی خواستگارو؟ اون دادن رد لیدل االن چرا خان

  افتاده یاتفاق

 از یحرف االن و بده رد رو اونا شد حاضر خان که

 رو نون بقچه و دمیکش یپوف نزنه آرش یخواستگار

  غذا مزه از یچیه واقعا رونیب بردم برداشتم

 ذهنم تو یها سوال اما ادیز بودم خوشحال دمیفهم ینم

  معما هی بود شده برام

 من آخه کردن تعجب مادرم و یب یب خوردم آخر تا که غذام

  بودم غذا کم روز چند نیا
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 نقدریا گفته؟که خان به یچ که نمیبب آرش برم شدیم کاش

 ..و بده یکس به تورو خان ستین قرار خان:گفت نانیاطم با

 *** 

 نبود آرش از یخبر بود گذشته یروز دو

 الدیم و آال آخه رونیب برم ییا بهونه چه به دونستمینم منم

 شهر بودن رفته

 داشتم منم آورد آال بهونه شد ینم الدیم خاله شوهر خونه 

 چیه بودم هم آرش نگران زدمیم پا و دست یخبریب تو

 ادیب نبود قرار مگه نداشتم ازش یخبر

 از  خواستگار اون کردن رد از بعد خان چرا یخواستگار 

  نزد یحرف آرش

 ...و بود ذهنم تو مبهم زیچ هزارتا چرا هزارتا سوال هزارتا
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 پاک یسبز داشتم بودم نشسته و مادرم رباب، کنار ونیا تو

 کردم سالم شدم بلند احترامش به امد خان که  کردمیم

 سر که

  هیبق سالم دادن جواب از بعد  داد تکون 

  ارهیب ییچا تا داخل رفت شد بلند رباب

 یدار خواستگار شو حاضر شب: گفت من به رو خان

  

.. اهلل بسم ختیر یهر قلبم خواستگار اسم دنیشن با دوباره

 شده منصرف خان نکنه ه؟یک گهید نیا شد شروع دوباره

 بود

 رد یچجور نویا من کن کمک خدا ؟ کجاست آرش خدا یا

  بدم

 باشه ریخ: دیپرس گل یب یب رو بود من ذهن تو که یسوال

  یخواستگار مگه خان
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 شد؟ یچ دوباره بود نشده کنسل

  ستنین اونا هست گهید نفری خواستگار نیا: خان 

  هیک نمیبب بودم منتظر شد زیت گوشام

 ؟ هیک گهید یکی نیا:گفت مادرم که

  دکتره یآقا: خان

 باورم ایخدا یوا دیپر سرم از برق حرف نیا دنیشن با

 و باال بودم آورده سرم ایم داره آرش یعنی یعنی شهینم

 کردمیم نگاه خان به متعجب

  

 پسر همون ؟یگیم رو روستا بیطب: گفت گل یب یب که

 باال؟ قدو خوش

 گفت  آرش از یب یب که ییفهایتعر با

 چقد آرش بود دهیفهم هم یب یب کردن یم آب دلم تو قند

  هیخواستن و قشنگ
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  داد تکون سر دییتأ نشونه به یسر خان

 داخلش بودن گرفته یعروس یانگار زدیم تند داشت قلبم

  نزنمم لبخند کردم یم یسع داشتم

 خبر یب و هوی چه باشه؟ ریخ:گفت مادرم

 چند از ستین ییهوی هم یلیخ: گفت توهم یها اخم با خان

 من به شیپ وقت

 دهیرس االن شهر بره بود مجبور یکاری بخاطر اما بود گفته 

 «یخواستگار ادیب امشب خوادیم که»: گفت امد و

  دادم اجازه منم

 اجازه که خان یکرد یکارخوب یلیخ جون اخ گفتم دلم تو

 یداد

 ن؟یک کارش و کس: گفت گل یب یب

 اد؟یم یک با
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 دار از برادر هی شدن فوت پدرش مادر نداره کار و کس: خان

   فرنگ رفته اونم که داره ایدن

 سوخت دلم نداشت پدر و مادر یعنی آرش برا رمیبم یاله اخ

  

 پس کنه شون رحمت خدا یاله: گفت تأسف با هم یب یب

 سواد تونسته که هست ییا جربزه و عرضه با پسر حتما

 ستادیوا خودش یپا رو بشه بیطب باشه داشته

 هستن هم ثروتمند هیخوب پسر آره:خان

 خودم به کردنیم آرش از یب یب و خان که ییفهایتعر از

 احساس دمیبال یم

  انتخابم نیا از دادیم دست بهم غرور 

 که شدم بلند جام از بودم خوشحال یلیخ شکرت ایخدا

 رکعت دو تا گرفتم وضو رفتم عیسر امد ییچا ینیس با رباب
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 از به خوندن به کردم شروع و بستم نمازم  بخونم شکر نماز

  نمازم شدن تمام

 صلوات  بود آورده برام مشهد از خان مه یحیتسب دور هی

 فرستادم

  

 سجاده کردم شکر خوب اتفاق نیا نیا واسه خدارو بار هزار

 کردم جمع جانمازم و

 باز درش اتاقم گوشه یچوب چمدون طرف رفتم شدم بلند

 یلباس و رونیب دمیکش میخور پلو یها لباس بقچه و کردم

 نگاه تو خواستمیم رونیب دمیکش بود چشمام همرنگ که

  کنم جلوه بایز آرش

 امد مادرم و شد باز اتاق در که رونیب دمیکش بقچه از لباس

 من دنید با داخل
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 بخاطر که اون از نه باشه؟ ریخ: گفت و شد متعجب 

 از تورو مییخوایم یکرد فکر یکرد قهر امدن خواستگار

  میکن باز سرمون

 یکنیم آماده لباس یدار یشد بلند خودت که نیا از نه

 ؟ییایم بنظر خوشحال نقدریا چرا ه؟یخبر

 امدم یهست ناراحت تو کردم فکر من

 خروس کبکت خداروشکر نه دمید که بزنم حرف باهات 

 خونهیم

 واسه شهیم مشکوک مادرم االن زدم یگند چه اوه اوه

  میخرابکار کردن درست

 بهم چون من ستین یکن یم فکر که یجور اون نه: گفتم

 دهیناپسند رفتار باشم داشته یخوب و مودب رفتار:نیگفت

  نکنم
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 مثل ندارم خبر سرنوشت از شم خوشبخت ممکنه که نیگفت

 ی واسه وگرنه امدم کنار طیشرا با خوشبخته االن که آال

 تونمینم من خواستگار اون ای خواستگار نیا نداره یفرق من

 امدن یجلو

 قهر ای بشم ناراحت گفتم نیهم ی واسه رمیبگ خواستگار 

  نداره دهیفا کنم

 شد خارج شک حالت از و زد یلبخند حرفام دنیشن با مادرم

 گذشت ریخ به خدارشکر رونیب دادم نامحسوس نفسم

 ثابت و یشد متوجه که نیآفر زکمیعز باشه:گفت مادرم

 برا قشنگ لباس هی االن پس یشد دهیفهم و بزرگ یکرد

 اگه یدار خواستگار شب که شو حاضر کن انتخاب خودت

  کن صدام یبد انجام ینتونست یداشت یکار

 مامان ببخش منو»گفتم دلم تو و مادرم یبرا زدم یلبخند

 عشق با خوامیم منم بگم دروغ بهت شدم مجبور که خوبم
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 ببخش منو دارم دوست یلیخ آرش منم کنم ازدواج عالقه

 «کردم پنهان ازت قتیحق که

 زنمیم صدا بود یکار اگه چشم باشه: گفتم مادرم به

 هوف رونیب دادم صدا با نفسم رونیب رفت در از که مادرم

 ...و گذشت ریخ به خداروشکر
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 کردم نگاه نهییآ تو خودم به بار هزار آرش امدن موقع تا

 واسه کوچولو کی کردم درست موهام  کردم چک لباسم

 کردیم دعوام دیفهم یم خان اگه چون زدم لب کیمات ریتغ

  داشتم یلیخ هم استرس

   بود سرم تو فکر هزارتا دمیجو یم داشتم ناخونام گوشه

 ببرم ییچا دیبا یچطور
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  کنهیم پسند آرش شده؟ خوب پمیت

 در شدن دهیکوب با اینم آرش چرا اصال

 تو برو ترنج:گفت و کرد باز اتاق در مادرم شدم هول خونه 

 قبول عیسر اریب ییچا کرد صدات خان هروقت آشپزخونه

  انداختم خودم به نهییآ تو نگاهو نیآخر کردم

 رباب شیپ آشپزخونه تو رفتم و

 ،ماشاءاهلل ماشاءاهلل:گفت دنمید با رباب

 شآءَ ما»*کرد زمزمه لب ریز و یشد ماه قرص کی مثل

 ادامه و صورتم تو کرد فوت و «بِاللَّهِ الّا قُوَّةَ وَال حَوْلَ ال اللَّهُ

 یلیخ یبخور چشم ترسم یم کنم دود اسپند برات دیبا:داد

 یشد قشنگ

  نهیب یم قشنگ چشمات خاله یمرس:گفتم و دمشیبوس

 شیروسر پر با چشمش گوشه اشک و شد یاحساسات رباب

 برات شهینم باورم یشد بزرگ چقد:گفت و کرد پاک
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  یکن ازدواج قراره ادیم خواستگار 

 بزرگ زود چقدر یبود ترنج نهال یبود کیکوچ یلیخ تو

  مادر یبش بخش سبز انشاءاهلل یشد

 گفتن «ااهللی »یصدا موقع همون که دمشیبوس جلو رفتم

  دمیشن آرش

 یب خان، ای شیپرس احوال سالم یصدا کردم گم پام دست

  مادرم و گل، یب

 دلم  کندم یم ناخونام گوشه داشتم استرس با دمیشن یم

 تو دل دمشیند شهر بودم رفته  بود شده تنگ یلیخ براش

  نمشیبب برم نبود دلم

 خان  اونم از بعد بود حاکم شون نیب سکوت یمدت هی

  دیپرس رفتنش شهر درباره

 مشکالت از کرد دایپ کش حرفاشون قدرنیا ینجوریهم

  بودن گفته روستاهم
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 اریب ییچا چندتا ترنج: گفت خان هوی که

  زکمیعز اشی آروم:گفت که رباب طرف برگشتم اظطراب با

  براشون ببر رو ییچا ینیس نیا ایب  بگو«اهلل بسم» هی

 و نییپا انداختم سرم دادم انجام رو گفت رباب که یکار

  کردم سالم آهسته رونیب رفتم

 خم بود آرش نفر نیآخر گرفتم رو ینیس خان یجلو اول

 چقدر که اخ جذابش صورت تو افتاد نگاهم و جلوش شدم

 دلم

 داشت که چشم بود شده وجودم همه بود شده تنگ براش 

  دیبلع یم آرش

 من خانم خوشگل:زد لب آهسته و من به شد ریخ هم آرش

 چطوره؟
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 چپه رو ینیس بو کینزد که شدم زده ذوق نقدریا خدا یوا

 داخل برگشتم  عیسر برداشت که رو ییچا روش کنم

  آشپزخونه

 گرفت دستم رباب  بود زده خی دستام

 نشستم ارمیب قند آب هی برات نیبش تو یسرد چقدر:وگفت 

 جلوم قند آب وانیل هی با رباب وارید به دادم هیتک و نیروزم

  کردم تشکر گرفتم ازش وانیل شد ظاهر

 جسارت: گفت و شد بلند آرش یصدا بعد لحظه چند که

 تر بزرگ عنوان به کنفری طیشرا نیا تو دونمیم نیببخش من

 دیبا

 ندارم رو یکس من خب اما بزنه حرف 

 یاله)گفتم دلم تو ریخ امر واسه شدم مزاحمتون من راستش

 االن مطمئنم یزنیم حرف قشنگ نقدریا که من برم قربونت

 (کردنات یدلبر نیا با من مثل شنیم عاشقت
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 پسرم باش راحت:گفت گل یب یب

 ازدواج خانم ترنج با نیبد اجازه اگه خوامیم: داد ادامه آرش

  کنم

 امد نظرم به قشنگ چقدر تو دهن از اسمم که اخ

 یپاورق*

 چهآن) بِاللَّهِ؛ الّا قُوَّةَ وَال حَوْلَ  ال اللَّهُ شآءَ ما»:ذکر یمعن

 به مگر اى،ىیتوانا نه و دنىیگرد ستین بود، خدا خواست

 «بگردان دور او از را بال انواع از نوع هفتاد خدا( خدا
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 خدا یهرچ: گفت خان که  شد قرار بر سکوت لحظه چند هی

  رهیخ بخواد

  نبودم بند پام رو یخوشحال شدت از من
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  زدن حرفاشون آرش و  خان نکهیا از بعد

  میریبگ مون یعروس بعد  ماه تا شد قرار

 خطبه شدن یجار و یعروس زمان تا که داد هشدار خان

 باشه ادیز دینبا آمد رفت عقد

 فقط دمشید کم یلیخ اتاقم تو رفتم منم رفت که آرش

  یخداحافظ و بردن ییچا موقع

 ایب صبح فردا: گفت گوشم کنار آهسته یخداحافظ موقع

  زمیعز یشگیهم یجا

 کردم آرش خودم ندهیآ یباف الیخ ذهنم تو صبح خود تا من

 بهم چقدر آرش میشد دار بچه میخوشبخت میکرد ازدواج که

  داره دوستم چقدر کنهیم توجه

  باطل الیخ یزه خب اما

 ومدین چشمم به خواب یخوشحال شدت از صبح خود تا

 خب اما شم رانیا دختر نیتر خوشبخت قراره کردم فکر»
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 به ذهنم تو بچگانه یها الیخ ستین قرار دونستمینم

 ....« میعروس از قبل قراره که دونستمینم شه لیتبد تیواقع

 که خان رونیب در از بزنم عیسر که بره خان بودم منتظر

 چون کرد قبول اونم گرفتم اجازه مادرم از رونیب رفتم رفت

 ریپن نون لقمه هی عیسر  بودم نرفته ییجا که بود یوقت چند

  رونیب زدم در از چدمیپ

  خوردم رمیپن نون چیساندو ریمس تو

 االن اما بود آال منو یبرا که یپاتوق طرف کردم تند پا و

 آرشه منو مال شده

 به داده هیتک و نیزم رو نشسته  آرش دمید دمیرس یوقت

 طرفش رفتم ذوق با زدن تند به کرد شروع قلبم درخت

  کردم سالم

 خوب خوشگلم؟ یخوب خفته یبایز سالم:گفت که

 ؟یدیخواب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 گفتیم» آرش یوقت نییپا انداختم خجالت با سرم

 یم خودم با دادیم دست بهم یغرور حس هی خوشگلم

 که بود یالفاظ نایا دونستمینم خب اما خوشگلم چقدر گفتم

 y«کردیم استفاده سادم دل کردن خام واسه

  ممنون آره: گفتم خجالت با

 چشمم به خواب صبح خود تا من چون بودم گفته دروغ

  کردمیم فکر تو خود به داشتم ومدین

 ؟یگل لپ ینیشینم چرا حاال: گفت و دیخند آرش

 امد لبم رو یلبخند بود داده نصبت بهم که یگل لپ کلمه از

 سرش عیسر آرش که درخت تنه به دادم هیتک کنار نشستم

 که کردم نگاهش متعجب دیخواب و پام رو گذاشت

 زدلمیعز نکن گرد چشمات:گفت

 ینیبش دیبا خودمون خونه تو میرفت یوقت یکن عادت دیبا

 قبوله؟ یکن نوازش موهام توهم و پات رو بخوابم من
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 به من مثل هم آرش نکهیا از شدمیم مرگ ذوق داشتم

  کرده فکر مون ازدواج از بعد ندهیآ و مون خونه

 سکوت خب:گفت لبخند با که کردمیم نگاهش داشتم رهیخ

  تهیرضا عالمت

 االنم:گفت و موهاش یرو گذاشت گرفت دستم هوی بعد

  گل خانم کن ناز رو شوهرت یموها

  شد آب قند دلم تو گل وخانم شوهرت: گفت یوقت

 که موهاش کردن نوازش  به کردم شروع خجالت با

 ..و بست چشماشو
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 خان یچجور: دمیپرس آرش از رو بود ذهنم تو که یسوال

 شد؟؟؟ یراض

 یجوری: گفت بسته یچشما همون با آرش
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 ؟یچجور خب:من

 هست مردونه:آرش

 بگو لطفا خب:من

  گمیم بهت روز هی بزار:آرش

 ؟یک:من

 یروز هی: آرش

  گهینم دونستمیم چون نکردم اصرار گهید

 ترنج: گفت آرش که بود سکوت نمونیب قهیدق چند

 بله؟؟:من

 یکن یکار من بخاطر یحاضر تو: آرش

 ؟؟؟یچ یعنی:من

 ؟یدیم انجام خواستم یکاری ازت روز هی اگه یعنی: آرش

  بخاطرم
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 یکار چه:من

 کن نکاریا گفتم بهت مثال اگه گمیم یکل دونمینم: آرش

 یدیم گوش

 مثال؟ یچکار خب یول دمیم انجام خب آره:من

 مثال: گفت و من یرو به رو دیچرخ شد بلند جاش از آرش

 ؟؟یزاریم ببوسمت خوامیم االن من

 ترنج:گفت که نییپا انداختم سرم خجالت با شد گرد چشمام

  نکش خجالت بده جواب دمیپرس سوال هی

  مینامحرم هنوز ما اخه نه:من

 ه؟ینامحرم محرم تو مشکل االن:آرش

 خب بله:من

 نیب مدت کوتاه غهیص هی من نیبب نداره یکار نکهیا:آرش

 ینجوریا شهیم باطل عقد خطبه یبرا بعد خونمیم خودمون

  میراحت میکن یم یعروس که یزمان تا
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  یبد انجام خواستم یکار ازت اگه شد قرار نگو نه

 آرش که دمیترس یم بودم دل دو بگم یچ دونستمینم

 نیا میکن ازدواج قراره ما خب نباش نگران زمیعز:گفت

 یعروس زمان تا خودمونه یراحت واسه تمیمحرم غهیص

 باشم راحت ببوسمت خواستم اگه من ینجوریا

 غهیص یک خب:گفتم و نییپا انداختم سرم خجالت با

 بخونه تیمحرم

 یبگ دیبا تو خوندم که یموقع فقط بلدم من:آرش

 (کنمیم قبول یعنی)قَبلتو

 ؟؟ بخونم االن خب

 یعرب ییزایچی آرش که دادم تکون موافقت نشونه به یسر

 ؟یموکلت:گفت من به و خوند

  گفتم بود گفته آرش که یهمون منم
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 کلمه کی نیا گفتم ینم شدیم الل زبونم کاش یا یول »

 «من یبدبخت آغا شد

 خب:گفت و جلو امد لبخند با گفت رو غهیص خطبه که آرش

 خواست دلم هرکار تونمیم گهید االن میشد راحت االن

  بکنم

 که بود قمی تو کال سرم شدمیم آب خجالت شدت از داشتم

 یداغ که باال آورد سرم و ام چونه ریز گذاشت دست آرش

 ... کردم حس لبام رو لباش

 بود بلند صداش اونقدر قبلم داشتم بست خی رگم تو خون

 ینم یکار چیه من باشه دهینشن آرش داشتم شک که

 .....و بودم نشسته صامت فقط کردم
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 از داشتم عقب دیکش سرش قهیدق چند از بعد دونمینم 

  کنم نگاه صورتش تو تونستم ینم شدمیم آب خجالت

 :گفتم ییا آهسته یصدا با فقط

 آال شیپ برم خوامیم برم گهید من

 باش خودت مواظب برو زمیعز باشه:آرش

  چشم باشه:گفتم و شدم بلند جام از

 نطوریهم هم شما

 نمت؟یبب ییایب یتونیم یک گهید: آرش

 اگه چون رونیب امیب ادیز تونمینم من راستش دونمینم: _

  دهینم اجازه مادرم شکنه یم پام قلم حتما بفهمه خان

 کنه تیاذ منو خانم نداره حق یکس: آرش

 ؟ییایب یتونیم فردا پس ی واسه نیبب

 نکنم فکر دونمینم:_
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 پنجره از امیب بتونم که داره؟ پنجره اتاقت خب:آرش

 نمت؟یبب

  داره گل یب یب اتاق یول نه:_

 دیکن جا جابه هاتون اتاق شهینم خب:آرش

  دمیم خبر بهت کنمیم میسع اما دونمینم:_

 رتید برو االنم هستم خبرت منتظر زمیعز پس باشه:آرش

  نشه

  چشم:_

 خوشگلم بال یب چشمت:آرش

 رفتم آال خونه طرف به کردم یخداحافظ خجالت با

 هیک: امد آال یصدا لحظه چند از بعد که زدم در

 منم_

  کنمیم باز در امیم االن برم قربونت یوا:گفت ذوق با آال
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 و بغلش تو دیکش منو و کرد باز در لحظه چند از بعد

 بود تنگت دلم چقدر ترنجج یآ:گفت

 شوهر یوقت از معلومه قشنگ آره:گفتم ییا گِله حالت با

  رفت ادتی منو کال یکرد

 یریگینم سراغ هی

 اما شتیپ امیب خواستم یم شیپ روز چند شرمندم بخدا:آال

 شهر میبر میشد مجبور

 بده در دم میزنیم حرف تو ایب حاال

 ست؟ین شتیپ که یکس_

  تنهام تو ایب بابا نه:آال

 ینگاه نشستم من اشپزخونه تو رفت آال داخل میرفت باهم

  انداختم الدیم و آال خونه اطراف به

 شد یم رو عشق اما بود جور جمع و ینقل شون خونه

  کرد حس داخلش
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 بود کرده قشنگ رو خونه هاش یقگیسل خوش با هم آال

 کنمیم ینجوریهم مون خونه میکن ازدواج هم آرش منو

 قد به ینگاه آمد آلبالو شربت وانیل دوتا با لحظه چند از بعد

  پوستت ریز رفته آب ماشاال ماشاال:وگفتم کردم باالش

 گذره؟یم خوش یشد چاق

 خوبه یلیخ الدیم خداروشکر آره: گفت و دیکش خجالت آال

 ؟یکرد کاریچ چخبر تو

 نگفتم آال به که امد ادمی آرش انیجر هوی

  کرد فیتعر به کردم شروع ذوق با

 ؟یکنیم یشوخ:گفتیم شد ینم باورش اولش آال

 تا قراره یخواستگار امد هم شبید عاشقشم بخدا نه:گفتم

 میکن یعروس بعد ماه

 ذوق با کنه بغلم تا گردنم یرو دیپر و زد یغیج آال

  خوشحالم برات یلیخ:گفت
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  یبش خوشبخت شاهللیا شهینم باورم

  تیزندگ باشه یخوب به و

 خاله زودتر منم شاهللیا زدلمیعز یمرس:گفتم و دمشیبوس

  شم

 عالئم مثل دارم ییها حس هی ترنج:گفت خجالت با آال

  ییاشتها یب تهوع حالت نه ای درسته دونمینم اما یباردار

  الدیم از میریگ گوشه ای

  زدن کِل به کردم شروع

  شد رنگ به رنگ آال که

 خاله دارم گمیم کیتبر خودمم به باشه مبارکت هورااا:گفتم

  شمیم

 مامان دارم یعنی شهینم باورم خدا یوا: گفت ذوق با آال

 شمیم

   قابله* شیپ برو قبلش فقط آره:گفتم دمیخند
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   دمیشن خوب خبر دوتا امروز شکرت ایخدا:آال

  یبشنو خوش خبر شهیهم انشاهلل:من

 بود اورده که ییها شربت ادی تازه انگار بعد و دمیبوس آال

 عوض برم بزار مینخورد شد گرم شربتا بابا یا:گفت و افتاد

  امیب کنم

 خودت مواظب یکن تیرعا دیبا االن از گهید بابا نیبش:من

 شربت ینکن بلند نیسنگ سبک ینش بلند جا از یالک یباش

  کرد کف دهنمون میبخور بده خنکه خوبه هام

 گرم تورخدا دیببخش:گفت و جلوم داد شربت یشرمندگ با آال

 شد

 ...و نکنه درد دستتم خنکه زمیعز ببخشه خدا:من

 یپاورق

 قابله*
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 هنگام که یزن پازاچ، ماما، ، ستهیشا زن قابل، مونث»

 «ردیگ یاورام بچه آبستن زن دنییزا
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 برگشتم اونم از بعد و موندم آال شیپ کساعتی تا روز اون

  خونه

 و بلند یصدا با و داخل رفتم اتاق در از بود خوشحال چهرم

  سالم ینشاط پر

 شده یچ ماهت یرو به یسال:گفت گل یب یب که کردم

  خونهیم خروس کبکت

 گذشت خوش بودم آال شیپ جونم یب یب واال یچیه:من

  گرفتم یانرژ بهم

  بدم یانرژ شماهم به امدم

  مادر یباش شاد شهیهم یاله:گل یب یب
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  یباش داشته یانجر و بخونه خروس کبکت و

 یب برم قربونت:گفتم و گرفت خندم یب یب یلفظ اشتباه از

  یانرژ نه یانجر جونم یب

 توقع چه رزنیپ من از یگیم تو که یهمون حاال:گل یب یب

  ها یدار ییها

 کردم سالم شد اضافه جمعمون به هم مادرم لحظه همون

 داد جوابم داشت که یذات یمهربون با که

 و نشستم گل یب یب کنار رفتم و افتادم آرش حرف ادی هوی

 ینجوریا که یخوایم یچ:گفت گل یب یب که زدم یلبخند

  یزنیم لبخند

 یب کنار خواست دلم بخوام یزیچ قراره مگه یب یب اِ:من

  نمیبش گلم یب

  نمال رهیش منو سر رو تو رهینگ بال:یب یب

 دهیورپر یخوایم یچ نمیبب بگو
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 اتاقتون فقط خوامینم یخاص زیچ:گفتم یمظلوم لحن با

  یب یب خوامیم

 ؟یب یب اتاق: دیپرس  یب یب یجا مادرم

 چشه؟ خودت اتاق مگه یچ یبرا

 خوادیم دلم داره پنجره یب یب اتاق اما ستین شیچیه:من

 باد کنم نگاه رونیب کنم باز رو پنجره خواست دلم هروقت

 ادیب

 کنهینم باز رو پنجره گهیم که هم یب یب نداره خودم اتاق

 مال من اتاق جونم یب یب رهینگ درد پاهاش ادیم باد که

  شما

 یش ینم هم تیاذ نداره پنجره من اتاق من مال شما اتاق

 ادینم باد چون

 که یدروغ همه نیا واسه ببخشه منو خدا»گفتم دلم تو

 «گمیم
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 فرق که من یبرا: گفت و کرد جا جابه پاشو گل یب یب

 اتاق یگیم اگه بردار یدار دوست خودت هرکدوم نداره

 پنجره یدار دوست منم اتاق اگه من به بدش خوبه خودت

  خودت مال برو داره

 محکم رو گل یب یب چروک گونه و دمیپر جام از ذوق با

 مالم سیخ یکن یم یباز نچسب چرا اِ:گفت که دمیبوس

  یکرد

 جونم یب یب شم فدات:گفتم و شدم بلند جام از خنده با

 بوست ینجوریا دارم دوست یلیخ چون گهید نیببخش

 کنمیم

 ؟یکن کاریچ یشد بلند عجله نیا با حاال:گفت مادرم

 یب اتاق تو ببرم خودم یها لهیوس خوامیم واال یچیه:من

  خودم اتاق تو ارمیب زو یب یب از یب

 گمیم بعدش بزار یتون ینم تنها دست نیبش خوادینم: مادرم

  کنه کمکت رباب
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  ستین یخاص لهیوس برم قربونت نه:من

 جابه خودم که دارم پرت و خرت و زهیم زهیر فقط من که

  کنم یم جاشون

 کمک بهم یکی بعدش تونمینم که هست چمدون هی فقط

  کنم جا جابه بده

 پس باشه تو دست از: گفت و داد تکون ییا کله مادرم

 بزار توهم تشک و لحاف باش نداشته چمدون به یکار

  میکن جا جابه باهم

 لتیوسا اتاقت رمیم من اجازت با جون یب یب چشمم: من

  خودم اتاق تو ارمیم

  بکن یدار دوست یهرکار برو: یب یب

 جانماز با خودکارم قلم کاغذ کتاب چندتا شدم اتاقم وارد

 .. و نهی،آ مجسمه و یچوب عروسک چندتا
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 و شد یم من مال االن که یب یب اتاق تو بردم برداشتم

 لهیوس یب یب نه من نه کردم جا جابه روهم یب یب لیوسا

  مینداشت یادیز

 االن اخجونم: وگفتم انداختم پنجره به ینگاه لبخند با

 نمشیبب راحت تونم یم شه تنگ آرش یبرا دلم هروقت

 جا جابه رو یب یب و خودم یها چمدون رباب کمک با

 شد تموم که کارمون تشکامون  و لحاف اونم از بعد میکرد

 رهیخ و کردم باز رو پنجره اتاقم تو رفتم خان امدن تا من

  رونیب به شدم

 دیبا نمش؟یبب ادیب که بدم خبر آرش به یچجور حاال

  نمشیبب پنجره از ادیب تونهیم که برسونم بهش یجوری

 از لبخند بودم خوشحال یلیخ امروز دمیکش یقیعم نفس

 کردم شروع و رونیب آوردم خاطراتم دفتر رفت ینم کنار لبم

 غهیص تا آرش امدن یخواستگار از یچ همه نوشتن به

  نوشتم رو زد که ییا بوسه تا نمونیب تیمحرم
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 یم خجالت و زنهیم تند قلبم افتم یم ادشی یوقت هنوزم

  کشم
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 بودم نتونسته ییا بهونه چیه به هنوز بود گذشته هفته دو

 فقط بود شده تنگ واسش یلیخ دلم نمیبب کینزد از آرش

 فهموندم بهش داشت کار خان با خونه آمد یوقت چهارشنبه

  دادم ریتغ اتاقم

 آرش فکر تو که ینجوریهم نبود ازش یخبر چرا دونمینم

 و دمیپر جا از عیسر خورد پنجره به ییا ضربه هوی بودم

 دنشید با بود زاده حالل چقدر خدا یوا کردم باز رو پنجره

 سالمم:گفتم ذوق با شکفت گلم از گل
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 منو شما یخوب خانما خانم ماهت یرو به سالم:آرش

 ؟یبنینم

 یعنی رونیب امیب نکردم فرصت  من نگو ینجوریا نه:من

  شد ینم

 ؟ چخبر خب زمیعز نداره اشکال: آرش

 شما یسالمت:گفتم نییپا آوردم صدام ولوم که ینجوریهم

 چخبر؟

 تو؟ امیب یکنینم دعوتم یسالمت منم:آرش

 دمیچرخ و کردم نگاه اتاق بسته در به برگشتم ترس با

 یرو روبه بایتقر رونیب بردم پنجره از سرم آرش طرف

 خونه همه اخه شه ینم: گفتم آهسته بودم آرش صورت

 داخل ییایب بگم تونمینم نیببخش هستن

 بغلت نمتیبب کینزد از تونمیم یک من پس خب: آرش

 کنم؟
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 هوی بگم یچ دونستمینم نییپا انداختم سرم زده خجالت

 دمیفهم اهان:گفتم ذوق با خورد ذهنم به ییا جرقه

 و؟یچ:آرش

 ماهم هست ینییپا روستا خان دختر یعروس فرداشب: من

  میهست دعوت

 بمونم امینم ضمیمر بگم تونمیم من بره دیبا حتما خان

  خونه

 مواظب دیبا یلیخ فقط موافقم منم هیخوب فکر آره:آرش

 ها یباش خودت

 ترسمیم برم من گهید االن هست حواسم باشه باشه:من

  شه بد نهیبب باهم مارو داخل ادیب هوی یکی

 بوس رفتم از قبلم االن بنمتیم فردا برو زمیعز باشه:آرش

 برم بده
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 شم آب خجالت و شرم از کردیم یکاری آرش خدا یوا

 گهید شهینم االن:گفتم آهسته

 راحت که میخوند تیمحرم غهیص گهید نده بهونه:آرش

  نمیبب جلو ایب بهونه بدون عیسر تند زود میباش

 و دمیبوس که کینزد بردم سرم خجالت با آرش تو از

 میراض خب اما بود یکاف واسم یانرژ کمی واسه نیا:گفت

  نکرد

 خانم خوشگل یکن جبران دیبا فرداشب

  برام ینزاشت که حواس هوش برم منم تو برو زود االنم

 ریز همونجا و بستم رو پنجره آرش با یخداحافظ از بعد

 سکته استرس اظطراب شدت از داشتم نشستم پنجره

 کردمیم

 شم رنگ ب رنگ من کردیم یکاری شهیهم که هم آرش

 بکشم خجالت یکل و
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 دیبا حتما من موند فرداشب نشه دمیترس یم بودم نگران

 دعا و دمیکش ییا کالفه پوفه آرش بخاطر بمونم نجایا

  کردم

  شه یخوب ریخ به

 کاش خونه موندمینم وقت چیه کاش کردم اشتباه خب اما

  کردینم یزیر برنامه

 و  کردینم دوا دردم از یدرد کاش گفتن که افسوس

 کنه؟ینم

 یب یب نمیبب رفتم امدم در فکر از گل یب یب یصدا با

 کمکش نخ سر تا کرده صدام دمیفهم که داره کارمیچ

  رمیبگ

  آمدم ینم در آرش فکر از هم لحظهی

 نباشه عهیضا شب واسه که رمیبگ حال بد خودم االن از دیبا

 ...و
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  زدن عق به کردم شروع یلحظات از بعد

  رفتم ییشو دست طرف به عیسر بعد و

 مادر؟ شده چت گفت و امد دنبالم نگران گل یب یب که

 نباش نگران:گفتم یتظاهر و آهسته

  خوبم یب یب 

 و مادرم گرفتم حال بد خودم تاشب

 به یاهیگ یداروها اقسام انواع و بودن نگرانم گل یب یب 

 یلیخ حالم من مثال یالک که نخوردم شامم دادن خوردم

  بده

 دمیشنیم مادرم یصدا خواب به بودم زده خودم که یالک

  ادیب میگیم دکتر به نشد خوب اگه:گفتیم یب یب به که
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 وگرنه شدم ضیمر دکتر همون بخاطر من»گفتم دلم تو

 «کنم نگران شمارو نبودم یراض

 رفتم وخواب شد گرم چشمم واقعا منم رفتن که یوقت

 ادمیز نگرفتم حال بد خودم ادیز شدم داریب یوقت صبح

  ندادم نشون خوب خودم

 بده حالم گفتم یم اگه رفتم وسط حد خوبم کنن فکر که

  رفتنینم یعروس امشب

  دادم سالم و رونیب رفتم اتاق در از

 خان اما دنیپرس حالم ینگران دل با گل یب یب و مادرم

 داد تکون سرش فقط

  یکردیم استراحت زکمیعز یشد داریب چرا:یب یب

 نباش نگران خوبم یب یب خوبم:من

 رفت که یوقت بره شد بلند جاش از و گفت ییا اهللی خان

 سفره کنار نشستم من
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 ترسمیم خوامینم ادیز گفتم بعد خوردم لقمه دوتا ظاهرا

  شه بد حالم

 ساعت ها عقربه به بودم زده زل نگران نبود دلم تو دل

 واقعا ای گذشت یم عیسر نقدریا  کردمیم فکر من دونمینم

 کینزد شیش ساعت به عقربه هرچقدر گذشت یم تند

 شدیم شتریب منم استرس شدیم

  بودم دهیکش دراز جام تو

 و کنارم نشست داخل امد مادرم و شد باز اتاق در که

 زم؟یعز یخوب:گفت

 نیشینم آماده چرا یراست نباش نگران بهترم مامان آره:من

 ؟یعروس نیبر

 یتر مهم تو هیچ رفتنم یعروس تو تیوضع نیا با: مادرم

 رمینم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 یسع ینکن ینکاریهمچ مامان نه شدم بدبخت اوه اوه

 مامان نه: گفتم نیهم ی واسه نکنم یباز عهیضا کردم

 خوبه حالم من یعروس نیبر شو آماده پاشو ینکن نکارویا

 یم  افته ینم هم یاتفاق کشم یم دراز جام تو نباش نگران

  خوابم

 گل یب یب و مادرم کردن مقاومت یکل از بعد خالصه

  زدن بشکن به کردم شروع دلم تو کردم رفتن به یراض

 خان با و شدن حاضر مادرم و یب یب گذشت ریخ به اخجونم

 وگرنه نگفت یزیچ میحال بد بخاطر خان شدن یراه

 شدم مطمن یوقت  خونه بمونم زاشتینم

 که رباب موند یم فقط زدن بشکن به کردم شروع رفتن 

  کردمیم یکاری اونم دیبا

 رفتم نیهم ی واسه کنم کاریچ رباب با دیبا دونستمینم

 چون بخوابم خوامیم من خاله:گفتم و رباب شیپ رونیب

 یبد انجام خوادینم هم یچکاریه ستین یخوب ادیز حالم
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 من بزن بهش سرم هی خاله دخترت خونه برو یخوایم اگه

 یمونیم تنها ینجوریا خوابمیم

  شه بد حالت هوی زمیعز بزارم تنها تورو شهینم اما:رباب

  بره کردم شیراه کردنش متقاعد از بعد

  بزنه سر دخترش به خونه

 داشتم وژدان عذاب و بودم ناراحت چرا دونمینم بودم نشسته

 به که گفتم یآه گفتم دروغ نقدریا که ببخشه من خدا

 باز را پنجره و دمیپر ازجام عیسر بود آرش شد دهیکوب پنجره

 دیپر پنجره از و پنجره دوبر گذاشت دستاش آرش که کردم

  سالم:گفتم آهسته داخل

 یخوب خانم سالم:گفت و انداخت بهم ینگاه آرش

 خوشگلم؟

 و نییپا انداختم سرم دمیکش یم خجالت حرفاش از

 ؟یخوب شما ممنون:گفتم
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 من و کمرم دو انداخت دستش و شد کینزد بهم آرش

 تو االن:گفت آرش که باال رفت قلبم ضربان بغلش تو دیکش

 ...و خوبم دمید رو
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 دستم آهسته بودم بغلش تو ثابت یهمونجور قهیدق چند هی 

 من نیبش شما:گفتم گرفتم فاصله ازش و نشیس رو گذاشتم

  ارمیب شربت برم

 بزنه یحرف نکهیا بدون  بغلش تو دیکش من دوباره آرش

  لبم رو گذاشت لبشو

  زدیم خی دستام حرکتش نیا با کال من

 ثابت من و دیبوس یم ولع با منو آرش زد یم تند قلبم و

  کنم یحرکت چه دیبا دونستمینم بودم ستادهیا
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 به یشربت چیه: وگفت عقب دیکش سرش لحظه چند از بعد

  ستین لبات ینیریش

 به کردن نگاه طاقت خجالت از شدم یم آب داشتم من

 تو رفتم و رونیب رفتم بغلش از عیسر نداشتم چشماش

  آشپزخونه

 بودن داغ هام گونه رو گذاشتم دستم دمیکش یقیعم نفس

  ترنج باش آروم

 گل یب یب که ییآلبالو شربت از و برداشتم وانیل دوتا

 آب پارچ توش ختمیر خی وانیل تو ختمیر بود کرده درست

 عیسر و دمیترس کمرم دور یدست شدن حلقه با که برداشتم

  منم زمیعز نترس:گفت آرش که عقب برگشتم

  نبود حواسم لحظهی دمیترس:گفتم دمیکش یقیعم نفس

 خانم خوشگل یبترس من از دینبا تو:آرش
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 و ها وانیل تو ختمیر آب بود بغلش تو ازپشت همونجور 

 رفت آرش شد تموم کارم یپقت زدن هم به کردم شروع

  عقب

 چشمام دیکش سر نفس هی و برداشت  جلوش گرفتم  شربت

  شد گرد

 تو کنار:گفت دید منو متعجب نگاه و نییپا آورد وانیل یوقت

  شهیم گرمم امیم

  شم خنک تا خوردم نویا

  جان نوش:من

 دیچسب یلیخ خوشگلم درد دستت:آرش

  هست منم شربت کنمیم خواهش: من

 بخور

  بخور خودت زمیعز خوامینم: آرش

  کردن پاره کهیت تعارف یکل از بعد
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 اتاقم تو میرفت آرش با و کردم درست گهید شربت هی

  شدم خوردن شربت مشغول و آرش کنار نشستم

  ترنج:گفت آرش که

 بله:من

  جانم یبگ دیبا بله یبگ دینبا:آرش

 ترنج؟

  جانم:من

  اریدرب تو یروسر: آرش

 چرا؟:گفتم طرفش دمیچرخ تعجب با

  نمیبب موهات دارم دوست چون:آرش

 تو منو االن که بهت کنم یادآوری نمیا و کنم بو عطرشون

 بدن تمام تونمیم یحت من نداره یرادیا و میهست هم محرم

 نمیبب توهم
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 آرش شدمیم آب خجالت از داشتم شدم ریز به سر

  نکنن ینجوریا

 و خودش طرف چرخوند سرم کنمینم یحرکت دید که آرش

 اون از بعد و دشیکش سرم از و کرد باز میروسر یها گره

 شد موهام بافت کردن باز مشغول و آورد در موهام کش

 اخ:وگفت زد یبخش تیرضا لبخند شد تموم کارش یوقت

 نور یها پرتو مثل موهات یشد خوشگل چقدر که

 گرفته قاب صورتت که دهیخورش

 آمد سرش   دیکش بو محکم و موهام تو کرد خم سرش

 شده الل انگار زدمینم یحرف چیه گردنم تو رفت و تر نییپا

 حس گردنم پوست یرو آرش یلبا بود شده مورم مور بودم

 .....و بود شده بلند صداش گهید قلبم کردم
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 دیکش بو و موهام تو کرد خم سرش

 گردنم یتو رفت و تر نییپا امد سرش

 بودم شده الل انگار زدمینم یحرف چیه

 کردم حس گردنم پوست رو آرش یلبا بود شده  مورم. مور

  بود شده بلند صداش گهید قلبم

 یرو شیپ داشت و بود کمرم یتو پشت از دست آرش

 آرش؟: گفتم و کردم جادیا فاصله کمی کردیم

 تکون و نداد جواب چون بود پرت کامل حواسش انگار آرش

 جونم؟: گفت که کردم صداش دوباره نخورد

 عقب؟ یبر شهیم: گفتم من من با

 ؟ چرا: آرش

  ستمین راحت:من
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 راحت من با دیبا تو: گفت ییا کننده نجوا لحن با آرش

 راحت باهام دیبا  یبش زنم قراره یمن مال تو ترنج یباش

  یباش

 ؟یدار اعتماد بهم یکن یکار هم و یهمراه

  دارم آره: گفتم و دادم تکون سرم عیسر دیترد بدون 

 من به لعنت زدمینم حرف نیا و شد یم الل زبونم کاش»

 «نحس اونشب و

 به بسپار خودت یدار اعتماد بهم اگه زمیعز وس خب:آرش

 باش یخوب دختر و من

 و نیزم یرو داد هول آهسته منو کردم نگاهش شرم با

 شد دنمیبوس مشغول و صورتم یرو زد مهیخ خودش

 داشتم چون نمینب چشماش تا بودم بسته چشمام

 شیپ شد جدا لبم از یوقت لباش شدم یم آب خجالت از 

 گردنم پوست به که داغش ینفسا گردنم داخل کرد یرو
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 رفتیم پوستم ریز یخوب حس و شدیم قلقلکم خوردیم

 زدیم ییحرفا کردیم عاشقانه یها ینجوا گوشم ریز آرش

 دهنش از که ییا کلمه هر با و بودم دهینشن حاال تا که 

  شدیم شور از پر قلبم شدیم خارج

 قفسه پوست یرو داغش یلبا نییپا بود دهیکش لباس پیز

  شدیم دهیکش نمیس

   شدمیم شل حرکاتش از چرا دمیفهم ینم

 با آرش و دادمیم فشار و کمر تو بودم کرده ناخونام

 .....کردیم رفتار باهام متیمال

 یخداحافظ میدخترانگ یایدن با من که بود یشب اونشب

 یکساعتی از بعد شد تموم کارش که نیا از بعد آرش کردم

 یها مهین کینزد چون بره شد مجبور بودم بغلش تو که

 لباسم یسخت به رفت که یوقت امدن یم نایا  خان بود شب

 ..و شدم بلند جام از یسخت به دیکشیم ریت دلم ریز دمیپوش
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 از یسخت به دیکش یم ریت دلم ریز دمیپوش لباسم یسخت به

 افتاد یخون دیسف پارچه به که نگاهم شدم بلند جام

 من برمن؟؟ یوا یا هیگر ریز زدم و گرفت بغضم ناخودآگاه

 خان اگه دادم دست از خودم نجابت نشونه من کردم کاریچ

 با همنجور منو کشونه یم شیآت به روستا وسط بفهمه

 نیف نیف با و شدم بلند جام از کردم پاک اشکام نمیآست

 نکهیا از بعد کنم نابود ستین تا برداشتم رو یخون دستمال

 خودم تو نیجن مثل و جام تو برگشتم دور انداختم دستمال

 بدون من داشتم وجدان عذاب کردم هیگر و شدم جمع

 احمقم چقدر من ایخدا یوا داشتم رابطه بفهمه یکس نکهیا

 نباش نگران: گفتیم دادیم یدواهیام بهم داشت یحس هی

 رید میکن ازدواج قراره ما گفت گفت؟ یچ آرش یدید ترنج
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 یدید نباش ناراحت االن پس افتاد یم اتفاق نیا زود ای

 داشته دلهره و باشم نگران دینبا پس اونم؟ مال من گفت

 گرم چشمام بخوابم کردم یسع و کردم پاک اشکام باشم

 امدن نکهیا مثل دمیشن گل یب یب و مادرم یصدا که شده

  رفتم بخواب کم کم و نداشتم شم بلند نکهیا حس

 باز چشمام صورتم تو دیخورش میمستق نور تابش با صبح

 هی گرفت وجودم ترس دوباره افتادم آرش و شبید ادی کردم

 شدم بلند جام از رهینم خوابم دمید یوقت زدم غلط چندتا

 طرف به رفتم شدم بلند جام از کردم جمع تشکم لحاف

  خورد کردم پف یچشما به نگاهم نهییآ

 یرو نییپا امد از خورد سر نگام بود شده نجوریا هیگر اثر بر

  بود آرش شاهکار بود شده کبود گردنم از یقستم گردنم

  دمیکش گردنم یرو یدست دلشوره با

 حمام دیبا دهیند یکس تا کنم پنهان نویا دیبا من یلعنت

 خداروشکر رونیب رفتم و برداشتم لباس قبلش کردمیم
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 پر نفسم و حمام داخل رفتم زود نهیبب منو نبود یکس

  رونیب دادم استرس

 تو ترنج: امد مادرم یصدا که شستم یم خودم داشتم

 ؟؟یحمام

 بله:من

 ؟یکنیم خی یگینم رفتنه حمام وقت چه صبح:مادرم

 کسالتم تا چسبه یم داغ آب حمام  بودنم ضیمر از بعد: من

  رونیب ارهیب

  رفت و نگفت یزیچ مادرم

 بهم خودم از داشت حالم یچ همه کارم دروغم بخاطر من

 گو دروغ نقدریا یک شدم عوض نقدریا یک من خورد یم

 آب دوش ریز ختنیر به کردن شروع اشکام دوباره شدم

 تو هقم هق شدیم یکی آب یها قطره با نبود مشخص

 .....و کردم خفه گلوم
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 گردنم کردم میتنظ لباسم قمی و دمیپوش لباسم حمام از بعد

 یچیه شبید از من بود امده در شکمم یصدا نشه معلوم

 گرفته وجودم تمام ضعف االن و نخوردم

 مادرم و گل یب یب اما نبود خان بود پهن صبحانه سفره 

 دمیترس یم چون بودم ریز بع سر کردم سالم بودم

 که کردم سالم کنه فاش ویچ همه نگاهم کنم نگاهشون

  زجان؟یعز یخوب ماهت یرو به سالم: گفت گل یب یب

 خوبم ممنون یب یب آره:من

 چرا حاال دهینم نشون نیا رخسارت و رنگ اما: یب یب

 ؟؟یریبز سه نقدریا
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 روم و رنگ بخورم لقمه چندتا هی گرسنمه جان یب یب:من

  نباش نگران گرده یم باز

 به کن شروع زودتر: گفت و گذاشت جلوم یبشقاب مادرم

  یریبگ جون کمی تا خوردن

 صاف داشتم وجدان عذاب بود گلوم تو بغض اما کردم تشکر

 ییچا با گفتم یم ودروغ کردم یم نگاه صورتشون تو صاف

  دادمیم قورت زور به هام لقمه

  بزنم سر آال به گرفتم اجازه مادرم از

  بود آال کردیم خوب حالم االن یکس تنها

 بخاطر کرد باز در امد آال که زدم در  بودم خونش در دم

 رفتیم راه آروم تشیوضع

  کردن هیگر به کردم شروع و بغلش تو رفتم کرد باز که در

 یچ یکنیم هیگر چرا برم قربونت ترنج؟:گفت ینگران با آال

 شده؟
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 آروم که یوقت ختمیر یم اشک صدا یب و گفتم ینم یچیه

 ینجوریا نیبخش یچیه:گفتم و رونیب امدم بغلش از شدم

: گفتم و دمیکش شکمش به یدست بچه با ورداشتم نگهت

 چطوره؟؟ خاله فندق

 داخل برد و باال کشوند من گرفت دستم نداد جوابم  آال

 زار ینجوریا چته؟ گمیم بهت نگو دروغ من به: گفت و اتاق

 ؟یزنیم

 دمیترس یم بگم قتیحق خواستمینم بگم یچ دونستمینم

 دلم بابا یچیه:گفتم یطنز حالت با عوض بهم دشید آال

 باهم چقدر افتادم نیا ادی هیگر ریز زدم دمید تورو بود گرفته

 به یچیه یالدیم ریدرگ تو یچ االن یول پاتوق میرفت یم

 میندار خبر هم از کدومچیه یچیه

 زدلمیعز: گفت کرد بغلم و کینزد امد آال

 نیبب خب من شیپ ایب تو شده کم مون ارتباط یگیم راست

 زشته شما خونه امیب تونمینم من کارهه سر الدیم تنهام من
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 منم شمیپ ایب تو  شده سختم رفتن راه تمیوضع نیا با بعد

 میبزن حرف دمیبخند میبگ ییدوتا میقد مثل نباشم تنها

 تا شاهللیا پاتوقمون میر یم باهم ادیب ایدن به فندقت بزار

 خودت دیبا گهید یکرد ازدواج آرش آقا با توهم موقع اون

  یش دار بچه

 نیا با فعال انشاءاهلل:گفتم دلم تو و دمیکش یاه آرش ادی با

 رو روبه هم آرش خود با شهینم روم یحت من افتاده یاتفاق

 شم
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 گوش ظاهر به و دمیخند یم یالک من زدیم حرف آال

 از هیثان کی چون دمیفهم ینم یچیه اصل در اما دادمیم

 از کساعتی گذشت از پس بودم ومدهین رونیب آرش فکر
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 خب اما داشت موندن بر اسرار یلیخ آال برم شدم بلند جام

 بزنم قدم باشم تنها کنم خلوت خودم با کمی برم خواستمیم

 یمرس:گفتم و کردم بغلش ندادم گوش نرو گفت یهرچ آال

 توهم دارم کار برم خوامیم دادم زحمت نقدرمیهم زمیعز

 سر ستایوا من همراه نییپا ییایب تتیوضع نیا با خوادینم

 رمیم خودم جات

 کنم بدرقت بزار که بده ینجوریا:.آال

 بخاطر رو خاله فندق نکرده الزم توهم ستین بد نه:من

  یکن تیاذ یکس کردن بدرقه

 ونیا تو آرش نییپا رفتم پله از عیسر و کردم پام کفشام

 یبا یبا براش دادیم تکون دست برام و بود ستادهیوا اطیح

 حال زدن قدم به کردم شروع رونیب زدم در از و کردم

 ها کوچه زدن قدم به کردم شروع آهسته نداشتم حوصله

 دستم که بودم خودم یهوا حال تو نجوریهم بود خلوت

  کوچه داخل رفتم و شد دهیکش
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 پر نفسم شد راحت المیخ آرش دنید با اما بزنم غیج آمدم

  رونیب دادم صدا

 دمیترس:گفتم و

 پشت نبود یکس کوچه تو خداروشکر کردم اطراف به ینگاه

  بودم نگران اما میبود درخت

 ؟ خانما خانم یدیترس یچ از: گفت و زد لبخند آرش

 دستش با که بود نییپا سرم نگاه چشماش تو شدینم روم

 نم؟یبب کن نگاه منو:گفت و باال آورد سرم

 گرفت بغضم خورد نگاهش به که نگاهم 

 زمیعز یکرد بغض چرا شده؟ چت:گفت که

 آرش که نییپا افتاد چشمم گوشه از سمج اشک قطره

 هیگر چرا ؟؟یشد یچ گمیم بهت نکن نگرانم ترنج:گفت

 ؟یکنیم

 ؟یشد ناراحت کردم یکار من
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 استفاده زبونت از:گفت که دادم تکون مخالف طرف به سرم

 ؟یشد یچ نمیبب بگو سرت از نه ترنج کن

  دیکش منو آرش که گرفت شدت میگر 

 نوازش به کرد شروع آهسته و بغلش تو

 کردم یم هق هق نشیس تو پشتم کردن

  ازم بعد و کنه آرومم داشت یسع آرش

 بودم شده تر سبک و تر آروم بغلش تو شده یچ که بپرسه

 چرا که گفتم بهش کردن نیف نیف لحظه چند از بعد

  ناراحتم

 شده چم و

 ....و توهم رفت اخماش حرفام دنیشن با آرش

 

87 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 به نیآفر: وگفت توهم رفت اخماش حرفام دنیشن با آرش

  ؟یکرد فکر یچ من یرو نیآفر واقعا تو

 بهت خواستمیم یموقع مگه م؟یآدم نجوریا من یکرد فکر

 یفرق یمن مال تو بالخره فردا چه االن چه ترنج نگفتم

 واسه هم االن یعروس شب ای بشه انجام کار نیا االن نداره

 واسه ؟یزیر یم اشک ینجوریا مزخرف افکار نیهم خاطر

 ما مگه ؟یکنیم گناه احساس ؟یدار جدان و عذاب یچ

 میداد انجام شرع خالف

 االن پس:گفت و برداشت دوم از دستش و عقب رفت آرش

  یریبگ وجدان عذاب ممکنه چون نزنم دست بهت من

  کردم نگاه بهش ناباور رفت و گفت نویا

 کردم ناراحت کارام نیا دست از هم آرش ببرم شورم مرده

  هیگر ریز زدم هوی

  آرش: گفتم و
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  داد ادامه رفتنش ریمس به و نکرد توجه

 جلوم امد طرفم برگشت و دیچرخ که شد بلند میگر یصدا

  بغلش یتو دمیکش

 من نکن قهر باهام نشو ناراحت من از: گفتم هق هق با

  کردم یم گناه احساس گمیم فقط نداشتم یمنظور

 گفت ینم یزیچ و کرد یم نوازش کمرم متیمال با آرش

 دوست گهید: گفت باال آورد صورتم منو امد بند که اشکم

 ندارم

 اشتباه ما کار گمیم االنم من مسائل نیا بخاطر یکن هیگر

 شب تا میباش داشته رابطه باهم میتونیم االنم یحت ما نبود

  یکن گناه احساس دینبا تو و یعروس

  ستین تر محرم تو به من از یکس چون
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 گهید چون یبسپار بخاطرت خوب نویا کن یسع ؟یدیفهم

 متوجه بشنوم ای بزنم یحرف مسئله نیا بخاطر خوادینم دلم

 ؟؟؟یهست

 !بخند حاال خوشگلم خانم نیآفر:گفت که دادم تکون سرم

: گفت رفت ضعف براش دلم که یمهربون با که زدم یلبخند

  بخند شهیهم من برم قربونت

 رفت عیسر و دیبوس لبام و نزاشت که بدم جوابش آمدم

 فرصت سر بعدش تا طلبت کوچولو بوس نیا:داد ادامه عقب

  ومدهین خان تا برو یزود االنم یکن جبران

 شمیپ ییایب یک دمیم خبر بهت ای نمتیبب امیم شد اگه بعد

 ...و
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 قبل از تر سبک کردم یط رو خونه ریمس منم رفت آرش

 گل یب یب و مادرم به داخل ورفتم کردم باز در بودم شده

 بود ومدهین هنوز خان کردم سالم

 کنم خلوت اتاقم تو برم خواستیم دلم

  ندارم حال دنیفهم چون نگفتن یزیچ بهم نایا گل یب یب

 نگفتن یزیچ چون

  دمیخواب و پتوم ریز دمیخز

**** 

  آمدم در هپروت از نیمت یصدا با

  خوابه بهار دمید انداختم عقب به ینگاه

 ه؟یچ به یچ دمینفهم که بود پرت حواسم چقدر من مگه

 نبود؟ حواسم یگفت یزیچ:گفتم و کردم نیمت به ینگاه
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 از نبود یچیه به حواست شدم متوجه قشنگ بله: نیمت

 به یشد رهیخ ینزد حرف کلمهی میکرد حرکت که یموقع

  رونیب

 ؟یکردیم فکر یچ به حاال یشد افکارت غرق

 گذشته به:وگفتم دمیکش یآه

 فکر نقدریا ؟یکنیم فکر بهش که داره یچ گذشته:نیمت

 ؟یدیرس جهینت به یکرد

 شهیم که موقعه هر کردن فکر از شدم خسته دونمینم:من

 افتم یم خودم تیخر ادی افتم یم گذشته ادی

 یاشتباه هی شون گذشته تو  شونیزندگ تو آدما همه: نیمت

 عالوه مطمئنا یول بخورن افسوس شهیم باعث که  کننیم

 شهیهم یاورد بدست هم تجربه افسوس بر

 همون که نیبب هم وانیل پر مهین نینب وانیل یخال مهین 

 باعث اما کرد خراب تیزندگ از قسمت هی دیشا اشتباه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 یشد موفق یکرد کسب تجربه تیزندگ تو شد شرفتتیپ

 یشد دانشگاه استاد یدار بچه هی االن

 گذشته به نه کن فکر نایهم به باری یدار یاجتماع تیموقع 

  خراب

  شهیهم: گفتم و زدم نیمت به یلبخند

  شه خوب حالم یشیم باعث حرفات با

  یبود پشتم شهیهم یبود کنارم شهیهم

 ها نکته به دیبا من یگیم راست واقعا آره یکرد کمکم

  کنم فکر هم میزندگ مثبت

 یزبون چه با ای یچجور دونمینم یبود تو ها اون از یکی که

  کنم تشکر ازت

  یخوب یلیخ یچ همه ی واسه

 داشته تشکر به ازین که نکردم یکار من: گفت دیخند نیمت

 یکار هم اگه باشه
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  بود خودم ی عالقه خاطر به بخاطر فقط فقط کردم

  نییپا انداختم سرم دمیکش خجالت

 یزیچی ییچا هی حرفا نیا یبجا حاال: داد ادامه نیمت که

 خانما خانم میبخور اریب

 ..و شد خشک گلوم
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 اریب یزیچ ییچا هی حرفا نیا یبجا:داد ادامه نیمت که

  شد خشک گلوم خانما خانم میبخور

 یحرف پر نقدریا نیببخش:گفتم و دمیپاش روش به یلبخند

  کردم

 دنیخند به کرد شروع کردم فیتعر جک براش انگار نیمت
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 حرف مگه ؟یخندیم چرا:گفتم و کردم نگاهش متعجب

 زدم؟ یدار خنده

  آخه: گفت داشت خنده یها رگه که حالت همون با نیمت

 که ؟یزنیم حرف اصال تو یزد یدار خنده حرف واقعا

 تو نزنم حرف باهات کالم دو من تا یکن یپرحرف یبخوا

 کلمهی تو که زنمیم حرف من یریگ یم سکوت روزه که

  یبگ

 و ختمیر رو ییچا  نداشتم گفتنیبرا یحرف معمول طبق

 ستم؟یوا کجا نهار یبرا: داد ادامه که دستش دادم

 هم تو هم ندار نگه ییجا:گفتم و ختمیر ییچا خودمم یبرا

 ستین معلوم هم جاده تو یغذا حساسه هاتون معده بهار

 میخور یم کردم درست چیساندو باشه خوب

 یگینم یبهار منو فکر که ییکدبانو چقدر تو که آخ:نیمت

 شم؟یم عاشقت یکنیم نکارهارویا
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 سرفه به کردم شروع و گلوم تو دیپر ییچا نیمت حرف با

 زدن

 ویچ همه نکهیا مثل خجالت از شدم آب امد که بهار یصدا

: گفت طنز حالت به و کمرم پشت زد آهسته چون بود دهیشن

  شهیم خفه مامانم یگینم جان عمو

 یزنیم حرفا نیا از

 جونش از دور اوال: گفت یشوخ با خودش مثل هم نیمت

 گوش من حرفا به بخواب یزد خودت ای یخواب تو دوما

 ؟ یبد

 بعدم نیگفت یچ دمیشن شدم داریب بودم خواب من واال:بهار

 بخوابم؟ دوباره نیناراحت اگه حاال زد سرفه مامان که

 دمیکش یم خجالت منم و کردنیم کل کل بهار و نیمت

 خواستمینم چون دینشن رو گذشته یحرفا بهار خداروشکر

   شه من پوچ گذشته و من ریدرگ ذهنش
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 یخوش از شهیم عوض شیروح بهار ادیب نیمت بودم مطمئن

 لبخند با شدیم یخوش از سرشار قلبم منم زانمیعز از دوتا

  کردم یم نگاه شون کل کل به

 ادهیپ ییجا و میخورد نیماش تو ناهار بهار شنهادیپ به

 دادم هارو چیساندو   میبرس مقصد به زودتر که مینشد

  دستشون

 سس تاواسش جلو آورد یم شو چیساندو ها بچه مثل نیمت

  بزنم

 عمو سالته چند شما: گفتیم و کرد یم مسخره بهارم

 جون؟

 دستم ازدوتا یدار دوست اگه: گفت و گرفت خندش نیمت

 ستین یمانع باشه بدم کشتنت به و کنم استفاده

 ....و دمیخند نیمت حرف به
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 بک_فلش#

 شده بهتر حالم  بود گذشته آرش منو رابطه از ییا هفته چند

 آرش برم خواستمیم امروز نداشتم رو یاول استرس بود

  نمیبب

  گرفتم اجازه مادرم از آال خونه بهونه به

 حامله و آال وضع بخاطر بمونم شتریب که رمیم زود گفتم

  باشم کمکش بودنش

 لباس هست حامله آال دونست یم چون کرد قبول مادرم

 کنم ریتغ کمی تا صورتم تو آوردم موهام کمی دمیپوش یمرتب

  امیب آرش چشم به

 برسم تا داشتمیبرم قدم تند تند رونیب رفتم که خونه در از

 آرش کنار خودش زودتر قهیدق چند نیهم چون آرش شیپ
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 بود شده االن که آال و خودم پاتوق دمیرس هست متیغن

  آرش منو عشق محل

 خانه پنجره پشت برم تا شدم رد درختا یال به ال از

  شهیش به دمیکوب نبود داخلش یکس انداختم ینگاه بهداشت

 زد برق چشماش من دنید با آمد آرش لحظه چند از بعد که

 برق فیح خب اما» بود معلوم هم شهیش پشت از برقش

 برق من  کردم یم تصور من که نبود یزیچ چشماش

 خودش هوس جز یزیچ اما کردمیم تصور عشق چشماشو

 «نبود

 کنه باز رو پنجره کردم اشاره و  دمیپاش روش به یلبخند 

 براش کردم ضعف که یلبخند با کرد باز که رو پنجره

 جمال به چشمم نیبب به به آمد عنبر یبو و آمد باد:گفت

 یگاو یگفت یم خانما؟ خانم شما یخوب شده روشن یک

 کردم یم یقربون یزیچ یگوسفند
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 یخند یم ینجوریا یگینم: گفت که دمیخند حرفاش به

 برات؟ مرمیم من

 نجایا منو یگینم دوما جون از دور اوال: گفتم خودش مثل

  برات مرمیم یداشت نگه پا سر ینجوریا

 زبون کوچولو موش یوا یوا:گفت و دیخند حرفم به آرش

  گهید کشهینم خجالت کرده باز

 که داخل ییایب کنم کمکت من بده دستت خانما خانم ایب

 بخورمت خوامیم

 خجالت چون گرفتم دهینشن حرفش

 لبه گذاشتم پام و دستش تو گذاشتم دستم دمیکش یم 

 جا جابه ای بکنم یحرکت نزاشت آرش داخل رفتم و پنجره

 محکم و بغلش تو دیکش منو حالت همون تو چون شم

 شدم یم خفه داشتم داد فشارم
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 بود خوب حس از سرشار بغلش چون گفتم ینم یزیچ اما

 کرد یم منتقل بهم که
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: گفت و رونیب دیکش بغلش از منو لحظه چند از بعد آرش

 که بگم نویا اما کردم بغلت مدت هی از بعد بود خوب چه آخ

 خانم باهم میدار کار شمینم یراض بغل هی نیهم به من

  خانما

 بحث کردم یسع شم ذوب بود مونده کم کال ازحرفاش

 اد؟؟ینم یکس میینجایا که االن: گفتم نیهم واسه چونمیبپ

 گهید: گفت کردنش قفل از بعد و رفت در طرف به آرش

  خانم خوشگل شه مون مزاحم ستین قرار یکس
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 آرش که نشستم طبابتش زیم پشت آرش یجا رفتم من

  یباش تو دکترم بشم ضیمر دارم دوست:گفت

 امد آرش که نییپا انداختم سرم شدم فیخرک حرفش از

 کردم یم نگاهش داشتم کرد بلندم گرفت دستم و کمینزد

 و پام ریز انداخت دست هوی که میبر میخواه یم کجا  نمیبب

 بزارم آرش ؟یکنیم کاریچ: گفتم و زدم یغیج کرد بغلم

 افتم یم االن نیزم

 ییبخوا تو که مردم من مگه بعدشم نیزم زارمتینم: آرش

  نیزم یافت یب

 بهداشت اتاق تخت رو گذاشتم که کردم یم غر غر داشتم

 ماریب تخت: گفتم حرص با نزاشت که شم بلند جام از امدم

 شم بلند بزار ستین یبهداشت فهیکث هست

 کردن عوض تازه شو ملحفه کوچولو خانم نزن غر:آرش

  نداره یفیکث چیه
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 ولباشو تخت رو داد هولم متیمال با که بدم جوابش امدم

 مثل هم بار نیا دنیبوس به کرد شروع و لبام رو گذاشت

 کاریچ دیبا دونستم ینم من شدم ریمتح و ساکت من قبل

 کردیم یرو شیپ بدنم یرو دستش و دیبوس یم آرش کنم

 که بزنم پسش دستم با امدم کنه کاریچ خوادیم دهیفهم

 حیتوض برات باری من: گفت تیجد با گوشم کنار آهسته

 ینخوا االن که یدیفهم یم موقع همون دیبا ترنج دادم

 رابطه میمحرم االن تو منو یبش زنم قراره تو یبزن پس منو

 تا یبفهم نویا کن یسع پس نداره یمشکل ازدواجم از قبل

 بدم حیتوض واست ینکن مجبور هربار منو

 کردم بغض حرفاش از بود نزده حرف باهام ینجوریا حاال تا

 خودم تو که گرفت گوشم الله از یگاز که دمیبرچ لب و

: گفت متیمال با دوباره دید مو چهره یوقت آرش شدم جمع

 بوسم باش زود االنم نکنه توهم اخماش من خانم خوشگل

  کن
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 و جلو آورد سرش  کنمینم یکار دید یوقت کردم نگاهش

 باعث که کردیم نوازش گردنم پوست لباش با دمیبوس

 کار دوباره حرفاش گفتن از بعد آرش بشه قلقکم شدیم

 من افتاد یم دینبا که افتاد ییاتفاقا و گرفت شیپ خودش

 تموم کارش آرش که نیا از بعد داشتم رابطه دوم بار یبرا

 یلیخ نفرهی تخت نیا یرو: گفت و شد بلند جاش از شد

 موش دهیم مزه خوبه یچ همه تو کنار خب یول بود سخت

 ....و کوچولو
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 از کوچولو موش دهیم مزه یچ همه تو کنار خب یول......

 آرش یحرفا شرم و شد انجام دوم یبرا که یکار شرم

 آرش دمیپوش لباسم عیسر نییپا انداختم سرم

 فیکث حس و بغض دوباره بمونم خواستمینم رونیب رفت 

 جنسش از که داشتم عروسک هی حس سراغم امدن بودن

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 ادیب آرش نکهیا از قبل تا عیسر شهیم استفاده داره جسمش

  رونیب رفتم پنجره از

 الیواو گهید ننیبب منو ادیب اونور از یکی بود احتمالش چون

 اشک تا زدم صورتم به آب هی چشمه کنار رفتم عیسر شهیم

 گول خودم مزخرف یحرفا با کردم یم یسع ریمس تو زمینر

 آرش میکن ازدواج قراره آرش منو که بدم یدلدار بزنم

 حرفا نیا با کردیم یسع دلم اونم مال من گفت خودش

 یب شدم خونه وارد شد ینم قانع مغزم اما کنه قانع خودش

  بود بد حالم یبقدر چون اتاقم داخل رفتم صدا سر

 یب تا نمیبش تونستم ینم نداشتم زدن حرف توان اصال که

 هم سر دروغ من و بپرسن آال از دربارم مامان و گل یب

  بده دست بهم بودن کثافت حس و کنم

 کردم یم هق هق صدا یب و بالشت رو بودم گذاشته سرم

 شده خار بدنم و تن نقدریا فمیضع من سستم من خرم من

 که
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 از یکی کدوم زارم یم ارشیاخت در خواست آرش هروقت 

 تو مگه ؟یکرد تو که کردن نکاریا روستا یزنا و دخترا

 مادرت و خان یرو تو شهیم روت یچطور یندار ایح حجب

  کنه خامت یزاریم آرش شیپ یریم هروقت چرا یکن نگاه

  ساده قرار و دارید همون یزارینم چرا

 وگرنه یخوایم خودت تو بشه تموم ساده جور همون

 بهت که اون ادیب طرفش تونهینم یکس نخواد که یدختر

  نه یگفت یم عیسر و قاطع یلیخ کرد ینم تجاوز

 بفهم پس بکشه دوم بار به که یداد اجازه اول بار یچ برا

 یمقصر خودت که

 لعنت نه نه نشنوم مغزم یصدا تا گوشم رو گذاشتم دستام

 یحت من مونمیپش االن خودم من نخواستم خودم من تو به

  کردم نکارویا یچ یبرا دونمینم

  افته یب اتفاق نیا زارمینم گهید
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 زدمیم حرف خودم با ها ونهید مثل

 و کنم قانع خودم دروغ حرف مشت هی با کرد یم یسع و

  کرد ینم کم کردم که یکار وجدان عذاب از خب یل

 دار پف چشمام کنم هیگر االن بسه هیگر کردم پاک اشکام

 کنم ثابت مادرم و گل یب یب به دیبا اونوقت شهیم قرمز و

 ...و شده یچ که
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  بودم خبر یب آرش از شدیم ییا هفته دو

 اون از رهیگینم خبر ازم چرا آرش داشت تعجب یجا برام

 داد یم دست بهم تهوع حالت بعدش روز چند بعد به اتفاق

  داشتم ییها حالت قایدق بودم شده اشتها کم

 تو که یفکر نیا ینگران دل و اظطراب از داشت آال که

 چمه دنیپرس نایا مادرم خوابمینم شب روز چند بود ذهنم
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 اونا که شدم یشب همون مثل وگفتم آوردم تیمسموم بهونه

 برم داشتن لهیپ اما کردن باور و نگفتن یزیچ یعروس رفتن

  کردم یم مخالفت که شم نهیمعا آرش شیپ

 زدم یب یب و مادرم به ییحرفا که کردم یم دعا دعا دلم تو

  باشه ساده تیمسموم عی فقط و باشه یواقع

 ازم چرا آرش بودم کرده جمع پاهام و بودم دهیخز خودم تو

 گهیم که ذهنم تو ادیم یلعنت فمر همون دوباره گرهینم خبر

 خواست رابطه دلش هروقت نداره ازین بهت فعال چون

 شهیم داشیپ

 دنیم عذابم که مزخرف افکار نیا به لعنت بودم کرده بغض

 پاکش عیسر که نییپا خورد سر چشمم گوشه از یاشک

  داخل آمد مادرم و شد باز اتاق در کردم

 ادیب میکرد خبر دکتر کن درست تیروسر ترنج: گفت و

  نشستم جام سر خیس مادرم حرف نیا با چطوره حالت نهیبب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



: گفت و رونیب رفت مادرم که  کردم درست میروسر و

  داخل دیبفرمائ

  اهللی:گفت که امد آرش یصدا

 تو بودم خودش و صداش دلتنگ کم مدت نیهم تو چقدر

 و چشمام تو ختمیر میتنگ دل همه دمشید که در درگاه

 تیشکا و گِله کمی یدلتنگ نیا یقاط البته کردم نگاهش

  کردم شیچاشن

 کردم سالم که کنارم امد آرش

 دیناد منو حرف پر نگاه انگار داد سالمم جواب یخونسرد با

  گرفت

  شد رمیگ دامن یلعنت بغض اون باز و نییپا انداختم سرم

 یزیچ تونهینم مادرته جود و بخاطر دیشا ترنج باش آروم

  مگه وگرنه بگه

 نشه دلتنگم مدت نیا از بعد اون شه یم
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 شده؟یچ ما ضیمر خب:دیپرس  آرش

 و چهیپ دل مدت هی: گفت مادرم که ندادم بهش یجواب

  شده اشتها کم شده نطوریا هم قبال داره تهوع حالت

 از تونستم ینم دادیم گوش مادرم یحرفا به دقت با آرش

 یچیه چهرش از چون نه ای دهیفهم منو درد بفهمم افشیق

 ....و نبود معلوم
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 از تونستم ینم داد یم گوش مادرم یحرفا به دقت با آرش

 یچیه چهرش از چون انهی دهیفهم منو درد بفهمم افشیق

 نبود معلوم

 من تا رونیب نیبر شما لطفا: گفت مادرم به دتیجد با آرش

 کنم اش نهیمعا بتونم
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  رفت داد حرف به گوش مادرم

:  گفت یسرد لحن با که اونور کردم روم میشد که تنها

 دعا ه؟یچ برا عالئمت نیا ترنج ستین یباز بچه وقت االن

  نباشه یواقع ذهنمه تو که یزیچ کن

 من از: گفتم آهسته هیگر با بشکنه بغضم شد باعث حرفاش

 ذهنه تو یزیچ کنم دعا دیبا من ه؟یچ عالم نیا یپرس یم

  یداد آب خودت که هیگل دست نباشه؟ یواقع

 بحث من با: گفت و دیکش موهاش تو یدست کالفه آرش

 نشیب از دیبا باشه ونیم در هم ییا بچه یپا اگه ترنج نکن

  یببر

 یچ یفهمیم من یخدا: گفتم و شدم رهیخ آرش به شوکه

 توهه منو بچه اون باشه هم ییا بچه اگه ؟یگیم یدار

 یچجور

  نیب از رو بچه بگه شهیم یراض قلبت
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 پس؟؟ کو تیپدر عاطفه ببرم

 یادا  رو ایباز مسخره نیا کن جمع:گفت پوزخند با آرش 

 «کو تیپدر  عاطفه »اورد در منو

 به یکن کارشیچ یخوایم تو خوامینم رو بچه نیا االن من

 اصال؟ یگیم یچ خانوادت

  که یکس دمیفهم ینم شدم سردرگم

 آرشه؟ رومه روبه االن

 صحبت خان با: گفتم بغض با بود دیبع آرش از حرفا نیا

 مینش مجبور که تر جلو افته یب ازداوجمون مراسم کن

  از بچمون

  میببر نیب

 کالم ختم کالم کی ترنج نیبب: گفت تمام تیجد با آرش

  یباش من با یخوایم اگه
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 منو دیق دیبا یخواینم اگه یببر نیب از رو بچه نیا دیبا

  یبد خان جواب خودت و یبزن

 رفت اتاق در از و نکرد ییا توجه که بدم جوابش امدم

 دیماس دهنم تو حرف رونیب

  بودم شیخال یجا به رهیخ

  بود؟ یواقع اتفاقا کارا نیا حرفا نیا یعنی

 دمیشن یم مادرم دنیپرس سوال و کردن جو پرس یصدا

 مسموم گفت یالک دادیم پس جواب بهشون داشت آرش

  شدم

 متوجه بکشم غیج خواست یم دلم کردم یم دق داشتم

  شدم آرش از مادرم کردن بدرقه

 شدم جمع خودم تو و پتو ریز کردم سرم

  رونیب امیب پتو ریز از خواست ینم دلم
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 ننیبب روزم حالم اتاق تو انیب نایا مادرم دمیترس یم

  شن مشکوک

 اشکام بود جا نیتر امن من یبرا فعال پتو ریز نیهم واسه

 نوبت به دونه دونه

  نییپا ختنیر یم خوردن یم سر

  نکنم نیف نیف کردم یم یسع داشتم

  رزمیم اشک دارم نیبب کنار بدن رو پتو ایب

 یچجور یشد ینطوریا یچ واسه یرحم یب چقد تو آرش

 ؟یبکش بچت ادیم دلت
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 یچجور یشد ینطوریا یچ واسه یرحم یب چقدر تو آرش

 ؟؟یبکش بچت ادیم دلت
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 زار االنم تیوضع واسه صدا یب من و گذشت هم روز اون 

 و گوشت از که کنم نابود رو ییا بچه گفت یم آرش زدم

 حرف باهاش بعدا و بگذره یروز چند گذاشتم خودشه خون

 که بود خورد اعصابش ییجای از روز اون مطمئنم بزنم

  بود شده ینجوریا

  کنمیم صحبت باهاش دنشید رمیم فرصت نیاول در فردا

 خواستمیم که رو ییحرفا ذهنم تو بار هزار فقط شب تا

   کردم مرور بزنم

  نکنه لج دوباره شه قانعه بگم یچجور که

  چرا دونمینم شکمم رو گذاشتم دستم

 دمیفهم یم کردم یم حس االن از رو بودن مادر واقعا اما

 مراقبش دیبا االن نیهم از گردنمه بر یدشوار تیمسؤل

 به  که یروز اون حال به یوا گهید ادین سرش ییبال باشم

 خار اون حاضرم نره پاش تو خار باشم مراقبش دیبا ادیب ایدن
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 نطورنیهم مادرها همه نشه یزیچ بچم یول بره چشمم تو

  پاشونه ریز بهشت که ستین یالک

 شم یجور همون دیبا....  مادرم االن منم

  بودن و هستن مادرا هیبق که

 بود هیهمسا خونه مادرم بودم نشسته گل یب یب کنار

  ؟یدرد دل ترنج شده یزیچ: گفت مشکوک گل یب یب که

 یب یب نه: گفتم دادم فشار شکمم رو دستم زدم گند دمیفهم

  خوبم گرفت درد دلم لحظهی ستین یزیچ

 چند هی ؟یمطمئن: گفت چون بود نشده قانعه انگار یب یب

 یدار تهوع حالت یشد اشتها کم  یخودت تو یحساب هیوقت

   یشد رو رنگ یب

 ترنج ستمین بچه من افتاده گود چشمات پا یزنینم حرف

 بچه فسقل هی تو که نکردم دیسف ایآس تو هم موهارو نیا

 بارداره؟؟؟ یزنا مثل چرا عالئمت یبمال رهیش سرم یبخوا
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  نزد قلبم لحظه  کی یبرا یب یب حرف با 

  شد وارید گچ مثل رنگم مطمئنم

  شهیم رو دستت که نباز خودت ترنج آروم ترنج آروم

 حالم ؟یب یب یکنیم یشوخ: گفتم و زدم یمزخرف لبخند

  ستین خوب

 همون بخاطر هست که یچ هر اما خوردم یچ دونمینم

  گفت دکتر که تیمسموم

  آدم جون به افته یم یوقت یروسیو هی

 الغر افته یم گود چشماش پا رهیم روش رنگ گهید خب

  اشتها  یب و شهیم

 دنیخند و زدن حرف جون و جسم نطورمیهم االن منم

  ندارم

 قانعه و بود گرفته قرار حرفم ریتاث تحت انگار گل یب یب

 که  جونم به ادیب دردت یاله: گفت غم با چون بود شده
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 بلبلم  کنمیم دق من ینباش ضیمر و رو رنگ یب نقدریا

  باشه ساکت

  شم آروم کمی تا بغلش تو برم خواست دلم یب یب یحرفا با

 ...و
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 آال خونه رفتن بهانه به شهیهم مثل صبح

 نبود دلم تو دل رفتم گرفتن اجازه از بعد و دمیپوش شدم بلند

 ذهنم تو حرفام بار هزار نمیبب آرش و ریمس به برسم زودتر

 به زدم نبود یکس دمیکش سرک شهیش پشت از  کردم مرور

 بازش و امد پنجره طرف به آرش بد لحظه چند که شهیش

 پشتش داخل برم تا رهیبگ دستم نداد کمکم قبال مثل کرد

 داخل رفتم  رفتم یسخت به کردم بغض رفت و بهم کرد

  شیشونیپ رو گذاشت دستش نشست زیم پشت رفت آرش
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  نکرد توجه که ستادمیوا جلوش رفتم

 ...؟؟؟ آرش: گفتم بود گلوم تو که یبغض همون با

 آرش؟؟: گفتم دوباره نکرد توجه 

 یچ نمیبب بگو ترنج نکن آرش آرش: گفت حوصله یب که 

  یگیم

 ؟؟یکنیم ینجوریا چرا االن: من

  نکردم یکار من: آرش 

 ببرم؟ نیب از مون بچه ییخوایم چرا: من

  باشم داشته بچه االن خوادینم دلم چون: آرش

  گهید زمان ای االن داره یفرق چه خب: من

 دیبا خودت گفتم بهت ترنج مسئله نیا سر نکن بحث: آرش

 اون بحث پس یکن انتخاب منو یخوایم اگه یکن انتخاب

 وسط نکش رو یکوفت بچه
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 یجوری: گفتم حرص با نییپا امد خورد سر گونم از اشکم

 به رو بچه نیا خواستم ازت من انگار نکن بحث یگیم

  بوده خودت گل دست یاریب وجود

 االن آوردم وجودش به خودم بوده خودم گل دست: آرش

 که؟ یفهمیم شیببر نیب از گمیم بهت

 که کرده کاریچ معصوم بچه نیا ستین یراض دلم اما: من

 بشه یقربان دیبا

  خوادیم یچ دلت ستین مهم: آرش

  یپست یلیخ ینامرد یلیخ: گفتم بغض با

  یباش ینجوریا کردم ینم فکر

 ترنج ببند دهنت: گفت و زیم یرو زد تیعصبان با آرش

  بدم نشونت رو ینامرد شم مجبور نکن یکار

 نقدریا آدم هی نداشت امکان نیا ایخدا کردم نگاهش ناباور

  شه عوض
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 مگه شترمیب نیا از: گفتم نیهم واسه دیترک یم داشت دلم

 کردن؟؟ ینامرد یبلد

 و شدنش بلند یصدا که برم خواستم بهش کردم پشتم

 از محکم دستم که نکردم توجه امد شیصندل دادن عقب

  خودش طرف چرخوند منو و دیکش پشت

 ......و یشکوند دستم آرش کن ولم گفتم حرص با
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  یشکوند دستم آرش کن ولم گفتم حرص با

 ینامرد ینیبب یخواست ینم مگه: گفت پوزخند با آرش

  بدم نشونت خوامیم خب انهی بلدم یشتریب

 چون نداشت دهیفا زدن زور بود دستاش ریاس مچم دوتا

 یب با آرش بود دهیفا یب و گرفت یم درد خودم دست
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 چکسیه امروز ترنج نکن خود یب یتقال: گفت تمام یرحم

  برسه تونهینم دادت به

 ضربه تخت یرو کرد پرتم و تخت طرف به دیکش دستم

  بشه جمع چشمام تو اشک شد باعث خورد کمرم به که ییا

  یباش تو نیا شهینم باورم آرش بهت لعنت

 یکنیم کاریچ: گفتم لرز با شکمم رو گذاشتم دست ترس با

 ؟یشد ونهید آرش

 بهم شد رهیخ بود شده والیه هیشب که یدیپل لبخند با آرش

 بهت میونگید خوامیم االن و شدم ونهید زمیعز آره: گفت و

  بدم نشون

 راهنشیپ یها دکمه داره دمید که نشدم حرفش متوجه

 امد یم ذهنم تو که یزیچ بود گلوم تو بغض کنهیم جمع

 خودم فاتحه کمربندش طرف رفت که دستش نداشتم باور

 یم آرش یعنی دمیلرز یم خودم به دیب مثل داشتم خوندم

 بزنه؟؟؟؟ منو خواست
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 یصدا بعد لحظه چند که بستم چشمام کرد باز کمربندش

  امد یزیچی شدن پرت

 گوشه بود کرده پرت کمربندش آرش  دمید کردم باز چشام

 ؟؟ بزنه منو خواست ینم مگه ؟؟یچ یعنی

 نیا دنید با کرد باز شلوارش دکمه که کردم نگاه آرش به 

 خواستم ینم من نه نه کردن هیگر به کردم شروع صحنه

 شد یم کینزد بهم که یقدم هر با آرش باشم داشته رابطه

  داشتیم بر ترک قلبم

 افتاد یم اتفاق دینبا که آورد سرم ییبال تمام یرحم یب با

 با کردنم التماس به توجه یب من یها زجه به توجه یب

 نکرد توجه بهم اما زدمیم غیج کرد تعرض بهم ینامرد

 گرگ هی مثل افتاد اتفاق نبودم یراض ازش من که یکار

 دیند و کرد تجاوز روحم و جسم به یوانیح یخو با یوحش

  آورد سرم ییبال چه
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 به بودم زده زل خسته و ساکت فقط کردمینم هیگر گهید

 تن یرو از کارش شدن تموم از بعد هم آرش و سقف

 خدا کردمیم بود فیکث احساس شد بلند فمیضع و خسته

 نکهیا مهم برام یزیچ تنها رحم یب گر متجاوز کنه لعنتت

 بردارم پا ریز از لباسام و شم بلند نکهیا جون باشه سالم بچم

   نبود تنم تو بپوشم

 جمع خودت  شو بلند: گفت که دمیشن آورش تهوع یصدا

  رونیب برو گمشو بپوش لباسات کن

 شدم رهیخ بود احساس  از یعار مطمئنم که ییچشما با

 ینامرد آشغال هی تو خورهیم بهم ازت حالم: گفتم و بهش

 ؟یمراقبم یدار دوستم یگفت یم ینجوریا

 کثافت تو یدار دوستم یکن ثابت بهم یخواستیم ینجوریا

 .....و کنه لعنتت خدا یرحم یب
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 شدم رهیخ بود احساس از یعار مطمئنم که ییچشما با

 ینامرد آشغال هی تو خورهیم بهم ازت حالم گفتم و بهش

 ؟یمراقبم یدار دوستم یگفتیم ینجوریا

  کنه لعنتت خدا یرحم یب کثافت تو

 یجور زدن قهقه و دنیخند به کرد شروع تمسخر با آرش

  کردم فیتعر جک براش انگار که دیخندیم

 رهیخ رفتارش از متعجب کرد یم یالک خنده ها ونهید مثل

 یوا: گفت شد تموم خندش نکهیا از بعد که بهش شدم

 یاحمق چقدر یلوح ساده چقد یالیخ خوش چه تو دخترجون

 دارم قصد که مردتم؟ کشته عاشق من یکرد فکر واقعا

 ملکم یبش توهم و دیسف اسب بر اهاتیرو شاهزاده بشم

 با اخه یش سرم تاج یبش

 هی با شمیم حاضر من یکرد فکر یکرد فکر یچ خودت 

 دختر گمیم اطالع محض کنم؟ ازدواج ییروستا دختر
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 من با تو شد یراض یچ یبرا بابات یکنیم فکر  کوچولو

 ؟؟یباش

 منتظر حرفاش از شدمیم زده بهت قبل از شتریب لحظه هر

 سرم دور اتاق زد که یحرف با بگه خوادیم یچ نمیبب بودم

  نداره امکان نیا ایخدا یوا دیچرخ

  کنمینم باور من

 پول دمیخر بابات از تورو من:گفت تمام یرحم یب با آرش

  دمیخر بابات از رو تو عوض در  دادم خواست یم که ینیزم

 کنم استفادت ازت خواست دلم و

  

 تو با یلذت یبود بکر و ناب یلیخ  کردم استفاده که االن

 من نداشتم اطرافم یدخترا از کدومچیه با کردم تجربه

  هم ها فاحشه یبرا چون ستمین ناراحت دادنم پول یبرا

 خرج پول بودن شمیپ شبی که
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 شدم خسته یزد دلم گهید تو یدونیم خب یول کردم 

 داتیپ من بر دور یبر بهتره االنم دمیجد سیک هی دنبال

  یبیب برگردم قراره من چون نشه

 یحرفا یعنی انگار بود شده کر گوشام امد ینم باال نفسم

 .....و بودم؟ خواب من ای بود یواقع آرش
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 حال گل یب یب و مادرم با داشت که آمد یم آال یصدا

 کردیم یپرس احوال

  کجاست ترنج خاله: دیپرس مادرم از

 بختم و خودم به فرستادم لعنت دمیشن مادرم یصدا تو غم

  ستین خوب ادیز حالش دخترم اتاقشه تو_

 نیا از بهتر میعال من خوبم من: امد لبام رو یتلخ لبخند

  شمینم
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 یلبخند شکمش دنید با شد وارد آال شد باز که اتاق در

 زدم بغض با همراه

 .... تونستمیم منم کاش

 هجوم مغزم به دوباره زدم پسشون یسخت به که ییفکرها

  آوردن

 ریز زد دنمید با آال که بود چجور حالم تمیوضع دونمینم

 یاشک یعنی کردم ینم هیگر کرد بغلم محکم امد و هیگر

  بود شده خشک اشکم چشمه زمیبر نداشتم

 درد دارم کنمیم هیگر دارم نحس روز اون از بعد هفته کی

 مونه؟ یم یباق میاشک مگه گهید کشمیم

 رو گذاشتم سرم من و نشست کردن هیگر یکل از بعد آال 

 سکوت دوتامون موهام کردن نوازش به کرد شروع پاش

  میبود کرده
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 حال نیا به یشدیچ بپرسم ازت اگه ترنج:گفت غم با

 ما ینگفت مگه هیچ دردت یگیم بهم ؟یگیم بهم یافتاد

 با ازدواجم از قبل من رفته ادتی مگه میخواهر ما میدوست

 یدیرس حاال گفتم یم بهت بود دلم تو که یچ همه الدیم

 خودت؟ تو یزیر یم ؟یشد بهیغر من به

 مطمئن شده یچ بگو بهم بزن یحرف هی ام بهیغر چقدر

 یزنینم حرف نگران نایا مادرت مونهیم خودمون شیپ باش

 رینگ سکوت روزه تورخدا یشد الغر شده گود چشمات ریز

 بزن؟ یحرف هی

 نیزم تو که بود امده ادشی شبید الدیم دکتر؟ به داره ربط

 به چمدون دکتر گفت یم ارشیب بود رفته گذاشته جا یزیچ

 ره؟یم شهیم نیماش سوار داره دهید دست

 ریمتح و شدم بلند جام از عیسر گفت آال که یزیچ با

 رفت؟ آرش یعنی یعنی کردم شک گوشام به کردم نگاهش

 رفت؟ و کشت منو واقعا یعنی
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 بود زده زل نگران که آال به شدم رهیخ اشکم پر یچشما با

 فیتعر و کردن هیگر به کردم شروع و دیترک بفضم هوی بهم

  کردن

 با آال شدم نابود یچجور افتادم وضع نیا به یچجور که

 ...و خورد غضه ختیر اشک من یپا به پا حرفم هر دنیشن
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 خورد غصه ختیر اشک من یپا به پا حرفام دنیشن با آال

 و رونیب امدم عیسر بغلش از کردم پاک اشکم نکهیا از بعد

 شمیم خانوادم ننگ من بمونم نجایا تونمینم من آال: گفتم

 من کرد فرار که هم آرش کشه یم منو بفهمه خان اگه

  باشه پشتم ندارم ویکس

 ه؟یچ منظورت ترنج یچ یعنی:گفت متعحب آال

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 اگه بمونم تونمینم من کنم فرار دیبا برم روستا از دیبا_

  الستیواو بفهمن خان و روستا یاهال

 یدار کجا گناه یب بچه هی با تنها دختر هی تو یشد ونهید_

 اصال ؟یک شیپ یبر بشه یچ که شهر یبر یخوایم ؟یبر

  بزنه حرف خان با گمیم پدرم به بعدا خودم خونه میبر ایب

 یسراط چیه به خان شه ینم یدونیم خودت: گفتم بغض با

 خودم مواظب بزرگه خدا کنمیم یکاری  من ستین میمستق

 نیا با تونمینم من کن کمکم تورخدا هستم ام بچه و

 قبل دیبا فهمنیم جلو ادیم داره شکمم بمونم نجایا تیوضع

 یب یب و مادرم ننگ خوامینم برم نجایا از اونا  دنیفهم از

  باشم گل

 االن تو دارم یفکر هی من نکن هیگر تو برم قربونت باشه_

 ببند یدار هم یجواهرا طال ازتهین که ییها لهیوس شو بلند

 مادرت به من رونیب میریم باهم کن جمع  بقچه هی تو
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 بعد شه عوض هواش حال من شیپ ادیم ترنج امشب گمیم

  روستا از خارج ببرت گمیم الدیم به میریم اون از

 تاسر سر وجودم شدم بلند جام از و کردم پاک اشکام

 جواهراتم طال و لباس کهیت چندتا بود شده استرس

 تو برنداشتم زبیچ ادیز بقچه هی تو بستم برداشتم شناسنامه

  شده یخال اتاقم باشه چشم

 اونور از تا رونیب کردم پرت رو بقچه و رفتم پنجره طرف به

 شک رفت بقچه با شد ینم نایا مادرم یجلو میدار برش

  کردنیم

 میرفت باهم شه بلند دادم کمک آال به بود زده خی دستام

 گرفت بغضم حال یتو مادرم و گل یب یب دنید با رونیب

 برم کنم ول یچجور بکنم دل ازتون یچجور من یلعنت

  شمیم تنگشون دل چقدر دونهیم خدا

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 اگه چون شمینم ننگ هیما ینجوریا بودم مطمئن اما

 گهید شده حامله ازدواج بدون دختر هی روستا تو بفهمن

 .....و مجبورم من اما ستین یخوب کار فرارم.....   یچیه
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 سکوت بود شده باعث بغضم من کنم فرار مجبورم اما...

 اجازه اگه خاله:گفت و زدن حرف به کرد شروع آال کنم

 هواش حال کمی بمونه من شیپ ادیب ترنج امشب نیبد

  تنهام منم بشه عوض

 شهیم زحمت زمیعز نه: گفت و انداخت بهم ینگاه مادرم

 ما شیپ بمون تو برات

  ادیب نیبزار ؟؟یزحمت چه هیحرف چه نیا_

 ینجوریا گهید شد خوب حالش دیشا میباش هم کنار کمی

  کنه تیاذ شمارو نبود اخالق بد و عبوس
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 که کنه لعنتم خدا گفتم خودم با آال حرف نیا دنیشن با

 االن که ببخشه منو خدا امیباز بچه با شدم تشونیاذ باعث

 اون خودم بخاطر مجبورم و کنمیم فرار تمام ینامرد با دارم

  براشون بشم ییآبرو یب باعث کنم له خودم بخاطر را ها

 صادر رو اجازه بره بزار گفت گل یب یب نکهیا از بعد و مادرم

  کرد

 و جلو رفتم وردین طاقت دلم کرد یم خفم داشت بغض

 تو که بود یبار نیآخر نیا مادرم بغل تو انداختم خودم

 کنم استشمام بوشو تا بود یمهلت نیآخر نیا بودم بغلش

 مادرم ختمیر یم اشک و دادمیم  فشارش خودم به محکم

 یم هیگر و بود کرده بغلم اونم اما بود کرده تعجب کارم از

 ....گهید بود مادر کرد

 نبود یراض ییجدا نیا به دلم رونیب امدم بغلش از یوقت

 تو همونجا من شدن یم متوقف ها قهیدق و ساعت کاش

 تونستمیم داشت برگشت دکمه کاش موندم یم بغلش
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 کنارشون دوباره و کنم حذف میزندگ از آرش و برگردم

  کنم یزندگ

 بعد اندازهینم راه منو کار هم افسوس و کاش که فیح یول

 اندازه هم و بودم عاشقش که گل یب یب بغل رفتم مادرم از

 بغل تو عالمه هی و کرد بغلش محکم  داشتم دوستش مادرم

   زدم زار اون

 یکار گند نکهیا بخاطر اما بود گرفته شیگر هم خودش آال

  کنه جمع منو

  مونهیپش خودشم ترنج کنم فکر:گفت

 خودش داره امده روزش چند نیا یها یبداخالق واسه که

 کنه یم لوس
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 و کردم دییتا را آال حرف و نشوندم لبم به یزور لبخند

 یلیخ که مدت نیا بابت منو نیببخش واقعا آره: گفتم

  کردم تتونیاذ

 پوست گوشت از یمن ی بچه تو: گفت یمهربون با مادرم

 یکار که تو بخشم یم مادرم من یکن تیاذ بارم هزار یمن

  زکمیعز  بود بد حالن فقط ینکرد

 بدم یلیخ کار هی کردم یکار من بزنم حرف زاشتینم بغض

 بحث من یبجا آال یبخشینم منو یبفهم اگه که کردم

  کرد جور جمع

  انداختم خونه وارید در به نگاهم نیآخر

   بسپارم خاطر به زارویچ همه تا

 اما کنم بغلش ای کنم یخداحافظ رباب از تونستم ینم

 کننیم شک بودم مطمن
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 خدا هیگر ریز زدم بلند یصدا با رونیب میزد در از یوقت

 تو یآورد میزندگ منو سر را بال نیا که آرش کنه لعنتت

 فکر احمق من اما یکن ولم یکن استفاده ازم بود نیا قصدت

 لعنت رو احمقه من خدا کنم یزندگ عمر  هی قرارت کردم

  کشوندم شیآت به گناه یب بچه هی خودمو یزندگ که کنه

 به گرفتم شیآت دل  من مگه اما کنه آرومم داشت یسع آال

 ....و شدیم آروم یآسون نیا
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 ومدین بند اشکم لحظهی خونه داخل یحت و آال خونه ریمس تا

 بار نیآخر واسه شدیم کاش کردم هیگر بهار ابر مثل و

 نیزم کهیت هی بخاطر منو اون درسته نمیبب هم را خان بتونم

  درسته کرد معامله

 آرزوش  شهیهم درسته نبود بودنم به یراض دلش چوقتیه

 چوقتیه منو درسته دادیم پسر بهش خدا من یبجا بود
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 کباری حسرت داشتم دوستش من بود پدرم اون اما نخواست

 بر شهیهم حسرت نیا مطمئنم و موند دلم به کردنش بغل

 یآه نمیبب خانوادم من ستین قرار گهید چون مونه یم دلم

  بود شده شب دمیکش

 که ام بقچه به بودم زده زل و  بودم شده جمع خودم تو

  بود اتاق گوشه

 بده میدلدار و کنه آرومم بزنه حرف باهام کردیم یسع آال

 شد؟؟یم مگه اما

 درست زایچ نیا با بدم تاوانشم دیبا کردم خودم که یاشتباه

 اولشه تازه نیا شهینم

 حماقتم درد میباز بچه درد بکشم درد شتریب نیا از قراره من

 ...و

 با گفت کنه منصرفم داشت تالش امد هم الدیم شب اون

 خب یول افته یب برام یاتفاق زارهینم کنهیم صحبت خان

 نگران یحت من نداره تیواقع حرفش دونست یم خودشم
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 من چون افتن یب دردسر به آال و الدیم خود االن بودم

 اونا واسه یمشکل از بعد ممکنه کنم فرار اونا خونه از قراره

 نیا: گفت الدیم که آوردم زبون به رو حرفا نیهم ادیب شیپ

 فقط من کنمیم کمکتم ترسم ینم یچیه از من نزن حرف

 گفتم شهر یبر بچه هی با تنها خطرناکه که خودت بخاطر

 یشد باعث تو بهت ونمیمد من ستین ترس بحث وگرنه

 دلم برات کردم یم جبران دیبا جای منم و شه من مال آال

 یبرا خواستمیم باشه تلخ نقدریا جبرانم خواست ینم

 مثل خب یول کنم جبران شرفیب دکتر اون و تو یعروس

  یخواهرم مثل توهم نبود قسمت نکهیا

 که خوشحال هم شدم زده خجالت هم الدیم یحرفا از

 ستین قرار که روستا یمردا از یکی شد پشتم یکی

 الدیم بدن نشون شون زیآم خشونت رفتار با شونیمردونگ

 شب یها مهین تا اونشب کرد کمکم کرد یمردونگ یلیخ

 نباشه روستا تو یکس و افته یب ابیآس از آب تا میبود داریب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 آال منو کرد یم خفم داشت بغض داشتم یبیغر احساس

 زمان کاش ایخدا میکرد هیگر و میزد زار هم بغلم تو ییدوتا

  درست ویچ همه برگرده عقب

 من زدیم زار مون یدوست و من تیوضع بخاطر آال کنم

 دوستم نیبهتر بخاطر خانوادم بخاطر یکس یب بخاطر

  زدمیم زار رفت باد بر که یچ همه بخاطر

  کنه آروم منو و آال داشت یسع الدیم

 خوب تتونیوضع برا دینکن هیگر دخترا سیه: گفت یم

  ستین

 دل آال بغل از شدم مجبور کردن هیگر یکل از بعد خالصه

 چراغ با برداشت منو ی بقچه الدیم شم الدیم همراه و بکنم

 هیگر ریز بزنم نکهیا از قبل کردم آال به نگاهم نیاخر قوه

 رفتم در از الدیم پشت عیوسر دادم تکون براش یدست

 .....و رونیب
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 و دادم تکون براش یدست هیگر ریز بزنم نکهیا از قبل....

 استرس و ترس شدت از شدم خارج در از الدیم پشت عیسر

 یلیخ و کیتار یجاها از الدیم بود کرده خی بدنم تمام

 بود دستش که قوه چراغ نهینب یکس که رفت یم یخلوت

  میر یم میدار کجا دونستمینم یحت من کرد روشن

 به ینگاه ستادیا گوشه هی الدیم ساعت ربع گذشت از بعد

  میبود جاده لب به کینزد پرت یجای بایتقر کردم اطراف

 جانیا میامد چرا کجاست نجایا:گفتم ترس با

 بهم بده آرامش کردیم یسع که یمهربون لحن با الدیم

  میامد نجایا نترس: گفت

 موضوع یوقت شهر ببره تورو قراره میهست نفر کی منتظر

 که االناست احتماال ادیب که کردم هماهنگ باهاش دمیفهم
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 ینگران یجا هیمطمعن آدم تخت التمیخ شهیم داشیپ گهید

  ستین

 درست زاشتینم صدام تو بغض آمد لبم یرو یزورک لبخند

 :گفتم غم با بزنم حرف

 من از بعد دوارمیام براتون شدم دردسر باعث شرمندتونم

 آال مواظب دیکن حاللم نکنه جادیا یدردسر شما یبرا خان

  باش یلیخ هم

 ینم دلم چوقتیه شرمنده دشمت ترنج نزن حرفو نیا_

 دلم نمیبب تیناراحت ای بکشه نجایا به تتیوضع خواست

 خب یول یکن یزندگ خانوادت و آال درکنار خواستیم

 و سرنوشت االن از خام و یبود ساده شد نیا سرنوشتت

 گهید نباش لوح ساده گهید بزن رقم خودت تو یزندگ

  جلو برو محکم و یقو نکن اعتماد

  بساز دتویجد ندهیآ بساز خودت بده ادامه
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 نابود ندتمیآ یبرگرد یبخوا گذشته به کن مراقبت بچت از

  عبرت درس شد برات و گذشت گذشته یکنیم

 یلیخ ییتنها قراره تو یبدون که بهت گفتم حرفارو نیا تمام

 محکم و بخدا یکن توکل دیبا یبگذرون رو یسخت یروزا

 تیبدبخت باعث که نباشه کارت تو یدیام نا یباش استوار

  شهیم

 اعتماد مثل شد انتقال وجودم به یحس هی الدیم یحرفا از

  زهیانگ نفس به

 و زدم یواقع لبخند دفعهنیا بود قلب قوت جوری حرفاش

 یول ازت کنم تشکر یچجور دونمینم  ممنونم: گفتم

 رهینم ای یکرد بهم که یکمک نیا و حرفاتو نیا چوقتیه

 تورو معرفت از جو هی کاش حقم در یکرد یمردونگ یلیخ

  داشت اون
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 زدم بهت که ییحرفا به نکن فکر زاده حروم اون به گهید_

 خرابه از و شو بلند بگو یعل ای هی استوار و محکم کن فکر

  بساز نو ندهیآ هی گذشتت یها

 چشمم تو خورد میمستق از که ینور با بدم جوابش امدم

 معلوم یکیتار بخاطر روم به رو نیماش به شد دهیکش نگاهم

 غراضه نیماش اون از دمیفهم صداش از فقط هیچ نبود

  کنه یم تپ تپ که هاست

 که نیماش داد تکون دستش و جاده وسط انداخت نور الدیم

  هیبارکش نیماش هی دمیفهم شد کینزد بهمون

 ازش تر بزرگ الدیم از یمرد هی و شد باز راننده طرف در

 و هم بغل تو  رفتن گهید هم دنید با مرد الدیم  شد ادهیپ

   شدن بش و خوش و یپرس احوال حال مشغول

 یدوستا از یکی داداش و بود احمد اسمش دمیفهم که مرد

  بود الدیم
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 گرفته گرم یلیخ چون شناختنیم همو نکهیا مثل یول

  بودن

 یامانت اون نمیا داداش: گفت الدیم گذشت که یمدت از بعد

  گفتم بهت که

 یلیخ امانت تو دست باش هم مراقبش شهر برسونش

  ارزشه با برامون

 ییرو خوش با کردم سالم که کرد من به ینگاه احمد

 مراقب راحت التیخ جان الدیم حتما: گفت و داد جواب

 .....و هستم شما یامانت
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 تو داد دست بهم یدیشد یبیغر حس رفت که الدیم

 بنداز نویا:گفت و داد بهم پتو هی احمد نشستم که نیماش
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 خودم مثل من نیماش میرس یم تا ینکن خی پات یرو

 نداره کن گرم لهیوس هست غراضه

 حال نیا از من تا  کنه یشوخ خواد یم دمیفهم حرفش از

  امیب در وهوا

 زدم یلبخند زور به فقط بزنم حرف زاشتینم گلوم تو بغض

 ؟یبخواب میرس یم تا خواد یم:داد ادامه خودش که

  ینکن فکر یچیه به که

 یصدا با نیهم واسه ندم جواب شد ینم گهید دفعه نیا

 ادینم خوابم ممنون نه: گفتم یلرزون

 نره؟ سر حوصلت که م؟یبزن حرف خواد یم خب_

 من: داد ادامه که دادم تکون یسر بود گرم خون چقدر

 هم الدیم با خب یول الدمیم دوست داداش احمده اسمم

 شیکی دارم دختر دوتا میداشت امد رفت باهم دارم ییآشنا

  سالشه5 شیکی سالشه12
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  نبهیز زنمم اسم دارم دوستشون یلیخ

 نبیز جز به چکسیه به لیفام یدخترا تو بود عموم دختر

  کردم ینم فکر

 یم یلیخ چون برام کنن نشونش گفتم یبچگ همون از

  خواستمش

 ؟یبگ یزیچ یخواینم تو گفتم من حاال خب

  سالمه17 ترنجه اسمم:گفتم آهسته

 حرف یکل من دخترم تو یحرف کم چقدر خدا یوا ن؟یهم_

 یگفت یچ همه کلمه تا سه تو بعد زدم

 با کردیم یسغ آقا احمد نبرد خوابم من  شهر به دنیرس تا

 حال زدنش حرف

 منم گفتیم شینامزد یسرباز خاطرات از کنه عوض هوام 

  دادم یم گوش

 شد یم خفه  داشتم بود پر دلم تو یول
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 خودش کردم ینم هیگر بودم کرده کرده سکوت که نیهم

  بود یلیخ

  برد خوابم و شونم یرو شد کج سرم بود شده گرم چشمم

 به ینگاه شدم داریب خواب از اقا احمد یصدا با صبح

 که کردم یگنگ نگاه برام بود ناآشنا یچ همه کردم اطرافم

 جان؟ ترنج یدیخواب خوب:گفت 

 االن ممنون بله ریبخ صبح سالم:گفتم و دمیکش ییا ازهیخم

 مییکجا

 میبر یش ادهیپ دیبا میهست ما خونه در دم قایدق االن_

 هستن شما منتظر بچها و خانمم داخل

 با آقا احمد که ستادمیا ثابت و شدم ادهیپ نیماش از یجیگ با

 باز لدشیک با در و رفت من از تر جلو و کمینزد امد بقچم

 ینقل یلیخ خونه دمیکش یم خجالت شدم وارد پشتش کرد

  بود یقشنگ و
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  بود اطیح وسط کوچولو باغچه هی

 احمد طرف به سرعت با بچه دوتا هوی جلو رفت که آقا احمد

  سالم یجون بابا:گفتن و دنیآقادو

 و دیبوس و کرد بغل دوتاشون ییرو خوش با  احمدآقا

 شد بش خوش مشغول

 افتادم خان ادی شد جمع گلوم تو بغض صحنه نیا دنید از

 ....و نکرد رفتار من با ینجوریا وقتچیه که
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  مامان مامان

 معلومه اصال ییکجا مامان: گفت که کردم بهار به ینگاه

 ه؟یچ پرت حواست

 تموم که یکنیم فکر یچ به ییجای به یزنیم زل هوی

  شهیم نگران آدم یگینم یکن یم سکوت هوی شه؟ینم
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 شو الیخیب بهار: گفت من یجا نیمت که کردم سکوت بازم

 کمی باال ببر بردار چمدونت نجایا ایب بود پرت حواسش

 میبر شب داره اجیاحت استراحت به مامانتم کن استراحت

   میبگرد رونیب

 چمدونش طرف به و دیکش یپوف یتینارضا یرو از بهار

  باال رفت برداشتنش از بعد و رفت

 حال تا میاریب بهار بود قرار ترنج: گفت و کنارم امد نیمت

  شه عوض وهواش

 نیا حداقل بسه یکن نگران اونم یکن ینجوریا تو نبود قرار

 خوش بهار به بزار نکن فکر گذشته به مسافرت روز چند

 پسره یهوا حال از تا نجایا میاریب بهار میخواست یم بگذره

 هوا حال تو یرفت نجایا یامد تو شده برعکس ادیب در

 گذشته؟

 دمشید امروز: گفتم غم با

 و؟یک_
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 باعث که یکس همون کرد نابود میزن که یکس همون_

  مهیکس یب باعث که یکس همون فکرامه

 ؟یگیم رو زاده حروم آرش_

 شد بلند جاش از هم در یاخما با نیمت که دادم تکون سرم

 به هیچ حالت لیدل بگو پس ؟یبگ من به دیبا االن: گفت

 ؟یدید کجا شرفویب اون یکنیم فکر یچ

 بهار تر آروم نیمت سیه: گفتم شدم بلند جام از نگران

 بهار دانشگاه تو امروز شهیم بد حالت خودتم شنوهیم

  دمشید

  زاده برادر کرد نکاریا بهار با که پسره نیا

  شرفهیب همون

 تو دیکش یم دست و رفت یم راه اتاق دور کالفه نیمت

 یعوض یعا زاده حروم: گفت ییا دورگه یصدا با موهاش

  مردمه دخترا کردن چارهیب کارشون کال
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 یمرغا که ارمیم من نایا سر ییبال هی تهران میبرگرد بزار

 کنن هیگر حالشون به هوا

 باش آروم تورخدا:گفتم و گرفتم دستش نیمت یجلو رفتم

 وفتادهین یاتفاق بهار یبرا گفتم بهت نکهیا از نکن مونمیپش

 همه نیا از بعد منم میمراقبش االنم میدیفهم زود خدارشکر

 م؟یریبگ ازشون ویچ انتقام کردم عادت گهید سال

: گفت و گرفت محکم دستم کرد نگاهم یناراحت با نیمت

 ساله چند بسه گهید ادیب بهار ای تو سر ییبال خوامینم گهید

 اعتماد خودتم به گهید یدیکش درد شرفیب اون کار بخاطر

 دنشید با که نیهم کنه خرابت برگرده خوامینم ینداشت

 بعدش حال به یوا گهید نهیا حالت االن

 بود خوب چقدر مرد نیا خدا یوا کردم نگاهش یقدردان با

  نگرانه نقدریا که کنمیم شکر داشتنش واسه بار هزار

 آرامش کردم یم یسع که یلحن و ییدلجو با بهاره منو

 امروز اگه من نشو نگران مراقبم نه: گفتم باشه بخش
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 به کردمیم فکر میقد به داشتم اگه من گذشته به برگشتم

 بود لیدل نیا به ذهنم تو ادیب یواقع آرش که بود لیدل نیا

 ریتغ ستین قرار یچیه وگرنه نبرم ادی از شیاصل ذات که

 به  دیکش یسخت یکل نجایا تا که یکس ترنجم من کنه

 برسه نجایا

 شوکه  بغلش تو دیکش منو نیمت شد یچ هوی دونمینم

 کرد ینم کارها نیا از وقتچیه نیمت کردم نگاهش

  نگفتم بهش نکارشیا بخاطر یزیچ چرا دونمینم

 نیا به خودمم گفتیم بهم یحس هی اما نشدم مانعش ای

 دارم اجیاحت بود گاهم کهیت و پشت شهیهم که یگرم آغوش

  بشم سفت و سنگ هرچقدرم

 کهیت مردش به زنا هیبق مثل خوادیم دلش که یزن زنم بازم

  کنه

 بود الزم واقعا نیمت آغوش قهیدق چند نیا چندسال از بعد

  مردونش و پهن نهیس یرو گذاشتم سرم سکوت در
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 دورم حصار هی کرد حلقه دورم دستش یمهربون با اونم که

 شهیهم بفهمونه بهم کارش نیا با خواستیم انگار زد

 .....و ارمیب کم زارهینم  مراقبمه
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 لطفا:گفت که رونیب امدم نیمت بغل تو از لحظه چند بعد

 نکن فکر هم یچیه به کن استراحت باال برو خواهشا

 نیا تا داشتم اجیاحت استراحت به واقعا  باال رفتم خجالت با

  بزنم پس ذهنم از افکارو

 ..و شدم هوش یب بالشت رو گذاشتم سرم

 یم روزها شد سفر نیبهتر سفرمون نیمت وجود با واقعا

  یگردشگر یجاها ها پاساژ بازارهاش میرفت
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 االن شب یها مهین تا ساحل کنار میرفت یم هم ها شب

 گذشته شب سه مثل هم

 دمیپوش یخنک یتابستون لباس ایدر کنار میبر میخواستیم 

 الیو تیاسپل ساعت24 میبود مجبور یعنی بود گرم واقعا هوا

 نییپا رفتم شالم دنیپوش از بعد میدار نگه روشن رو

 ما منتظر نییپا و شدیم آماده زودتر نیمت شهیهم اصوال

  کنارش رفتم نشست یم

 نویا میشد بهار شدن فرما فیتشر منتظر ییدوتا و نشستم

 احساس کامال

 به اصال و گذره یم خوش بهش داره بهار که کردمیم 

  بود نیمت بخاطر همه نایا و کنه ینم فکر قبل یها اتفاق

 یها مشاوره و آرامبخش یحرفا با
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 قدم رونیب میرفت باهم میشد بلند امد که بهار دلچسبش 

  بایز و شلوغ شهر نیا چقدر میگذشت یم ها ابونیخ از زنون

  بود

 یم یباز داشتن یگروه هی بود آدم پر میرفت که ساحل کنار

 داشتن یگروه هی دنیرقص یم داشتن یگروه هی کردن

  دنیکش یم ونیقل

 و زدنیم تاریگ داشتن که جوون چندتا کنار میرفت ما

  بود آدم پر دورشون

  بود قشنگ واقعا صداشون

  میکرد گوش و مردم هیبق کنار میستادیا

  زدیم تاریگ که ییجوونا همون از یکی اهنگش اتمام از بعد

 ..و میبزار مسابقه هی مییخوایم: گفت
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 زدیم تاریگ که ییجوونا همون از یکی اهنگش اتمام از بعد

 دختر از هرکس نداره فرق میبزار مسابقه هی مییخوایم: گفت

 تارمیگ من کنه شرکت تونهیم خواست پسرا آقا ای خانما

  ادیب دمیم بهش

 مینیبب میکن یم یسنج نظر مردم از بعد بخونه ستهیوا نجایا

  دنیپسند و بردن لذت یک یصدا از که

  میدیم هیهد برنده به گهید بعد

 موافقن؟؟ ایک

 کردن صدا سر و سوت زدن دست به کردن شروع مردم

 بزنن تاریگ نبودن بلد اکثرا چون بود کم نیمخاطب تعداد

  دختر یکم تعداد با امد پسر چندتا

  بود گذاشته مسابقه که یجوون همون

 میکن شروع مییخوایم ستین یکس گهید خب: گفت
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  هستم من: گفت بهار هوی

  رفت یم کالس قبال بهار کردم نگاهش

 خوب یلیخ شد قدم شیپ خودش نکهیا االن هیعال صداشم

  شدم مونیپش اما بدم شنهادیپ بهش خواستمیم من بود

  کرد دعوت بهار از ییرو خوش با پسره

  خوندن نوبت به پسرا اول شد شروع مسابقه و

 نمیبب خواستمیم بود نفر نیآخر بهار دخترا نوبت اونم از بعد

  خونهیم یچ بهار

 رو نشست یخونسرد با که میکرد نگاهش منتظر نیمت با

  دستش تو گرفت تاریگ پاش رو انداخت پاش یصندل

 کردن خوندن به شروع و

 بهت بگن یچ موننیم چشما دوتا نیا متبحرن یوقت

 بهت شهیم متعلق همش من قلب به یبش متعهد اگه

 نرو شو متوجه نویا دلم حال شده متحول تو با
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 منو یکنیم متوقع یزندگ از شتیپ درسته بس از حالم

 شمیم ابرت بتابه آفتاب و شمیم چترت بباره بارون اگه نیبب

 قلبت یصدا هم نفس هی ابد تا باهام یبمون که یبخوا

 شمیم

 شمیم ابرت بتابه آفتاب و شمیم چترت بباره بارون اگه نیبب

 قلبت یصدا هم نفس هی ابد تا باهام یبمون که یبخوا

 شمیم

 بندم یب بندباز مثه ینباش تو

 بندمیم چشات به دلمو بند

 کارات به ها وونهید مثه یباش

 من ینباش تو من ینباش تو خندمیم

 شدم گم هی بچه حس هی مثه

 شدم گم موهات تو یک من آخه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 شدم پر عشقت از یلیخ گهید

 ..و من یباش که تو من یباش که تو

 (ایبرد متبحر)
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 منو شد بلند دستا سوت یصدا شد تموم اهنگش یوقت

  میزد یم دست براش هم نیمت

 موقع االن دیکن صبر ونیآقا و خانما: گفت جوون همون که

  ستین زدن دست

  میخونیم که رو اسما بیترت به نیبزار

  دیبزن دست امد خوشتون اگه شما

 اسمشون خوندن با شدن بلند بودن که پسرا گروه اول

 و دخترا اونم از بعد زدیم دست بود امده خوشش که یهرک
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 بهار یاجرا ی واسه ها صدا و سر نیشتریب بهار اونم از بعد

  بود همراهش هم غیج سوت و زدیم دست محکم چون بود

  داد لبخندش با جوابم که فرستادم بهار  یبرا یبوس

  کردن اعالم بهار را مسابقه برنده 

 از بعد و خوند هم گهید آهنگ هی بهار مردم درخواست با

 بزرگ خرس هی  دادن بهار به بود شده گفت که هیهد اونم

  بود

  بود تر بزرگ بهار از خرسه گرفت خندم

 از یکی اگه ستین قبول آقا: گفت بلند تیجمع وسط از یکی

 بهش نیبد خرسو نیا نیخواستیم بود شده برنده هم پسرا

 کنه؟ یباز خاله باهاش بره

  به کردن شروع بودن اونجا ییکسا اکثر حرف نیا گفتن با 

  دنیخند
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 میداد یم خرسو آره: گفت خنده با جوونا همون از یکی که

 دوست به بده بره نیولنتا روز تونهیم هرحال به بهش

  نامزدش عشقش دخترش

 و دنیکش هو به کردن شروع همه داد که یجواب نیا با

  زدن دست

 ونهید پسرا: گفت و گوشم کنار آورد سرش خنده با نیمت

 خب دخترا؟ به دنیم کادو ییزایچ نیهمچ هستن؟

 پشمالو هم هستن گنده هم دارن خرس حکم خودشون

 اد؟یم یکار چه به خرس گهید

  نیمت حرف از

  دنیخند به کردم شروع یبلند یصدا با

 ونیپاپ با پسر هی کن فرض داره خنده تصورشم خدا یوا

  گردنش دور یصورت

  بخدا ییا ونهید یلیخ: گفتم و زدم نیمت بازو به یمشت
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 گرم من بدون که بنمیم به به: گفت آمد بهار لحظه همون

  نیگرفت

  شنیم متفرق دارن تیجمع دمید کردم اطراف به ینگاه

  حرفا نیا یبجا االن: گفت بهار به نیمت

  میببر لیکروکد اون یچجور بکن یفکر هی

 لیکروکد نه خرس گنیم اون به ما دهات تو جان عمو_

 میببر لیکروکد اون ستین یزیچ یوانت شما دهات تو_

 ال؟یو

  دمیخند یم بهار و نیمت یها کل کل به

  ارهیب الیو تا خرسش کرد مجبور نیمت شد بهار از زور آخرم

 االن خرسه نیا: زدیم غر یشوخ به برگشت راه تو نیمت

  من نه ارهیب کنه بلند منو دیبا

 نیا به خرس نزن غر جان عمو:گفتیم جوابش در بهارم

 اد؟یم در صداش اصال یخوب
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 دیبا االن یبزرگ نیل به خرس خودت نزن حرف یکی تو_

  امیب بخرم ام نوه برا نایا از من یباش داشته بچه دوتا

 مامانت برا دلم کنم حمل خرس هی تو برا دیبا وقتاون بعد

  کنه درست دیبا وحش باغ خونه تو االن سوزهیم

  خنده ریز زدم بلند نیمت حرف نیا با

 که برگشت نیمت طرف به و زد یغیج حرص با بهار که

 یوا: گفت باشه مضطرب کرد یم یسع که یلحن با نیمت

 کنه یم حمله داره خرسه خانم خدا

 .....و بخورتت گمیم خرسه آقاه به وگرنه این جلو
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 *بک فلش*

  اریب بردار رو ینیس اون خاله جان ترنج
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 چشم باشه گفتم یبلند یصدا با

 نیا چقدر که یوا بود  احمد عمو  زن نبیز خاله یصدا

  کردن لطف من به مرد زن

  کنمیم یزندگ کنارشون دارم دوماهه االن

  داشتن خودشون یها بچه مثل منو یهوا

 هارو انیجر هیبق ای یحاملگ انیجر آوردن ینم روم به

  نبود زبون زخم از یخبر

 خب یول بکنم تمیوضع بخاطر من زاشتنینم هم یچکاریه

 ینجوریا باهاشون بودم مخالف مورد هی نیا تو گهید

 بخوابم بخورم نکنم یکار که شد ینم نبودم راحت خودمم

  

 بود احمد عمو برخالف نجایا بود امده  احمد عمو مادر امروز

 دونستمیم مزاحمم عروسش و پسرش یزندگ تو دونستمیم
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 ینحس پسرش یزندگ تو و شگونم بد من کنه یم فکر که

  ارمیم

  بود یناراض کمی برخوردش نیهم واسه

 دوست) احمد همو برادر حامد هستم نجایا هم یمدت نیتوا

 (دمید روهم الدیم

 بود مراقبم بودم من توجهش همه از شتریب مهربون چقدر

 دمشید یم یوقت

  نرم فکر تو من مثال تا کردیم یشوخ 

 ننه بچها که احمد عمو مادر که رونیب بردم رو ییچا ینیس

 چشم جواب در رفت بهم ییا غره چشم کردنیم صداش

  زدم یلبخند غرش

 خاله که برم خواستم یم نشستم جلوشون رو ییچا ینیس و

  نزاشت نبیز
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 ستین یراض تیوضع نیا با ننه دونمیم نمیبش شدم مجبور

  نیزم به بودم رهیخ ینجوریهم باشم چشمش جلو من

 بودم معذب یلیخ

  

: گفت بهم بود زده زل درهم یاخما با که ننه یصدا با

  کن پاک هارو یسبز بده نبیز کمک ایب نینش کاریب نجایا

 ستهین مفت نون نجایا

 از شتریب مشکالت قراره تو نشو ناراحت ترنج نداره اشکال

  یکن تحمل نیا

 نکن تیاذ روهم بچه و یش ناراحت حرف هی با ستین قرار

 خاله کنم پاک یسبز نبیز خاله کنار رفتم و گفتم یچشم

 مهمون ترنج ستین یازین نه: گفت من از دفاع یبرا نبیز

 کمک هم یلیخ بهم یلیخ تازه چشم سر قدمش یما

 کنهیم
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  که زدم شیمهربون به  یلبخند

  دوماه نه روزه دو یکی مهمون: گفت ننه

  ننه یحرفا از نه شدمیم ناراحت میسربار از

 کردم یسع دادم نشون کردن پاک یسبز مشغول خودم

 ....و نکنم ناراحت نبمیز خاله تا باشم الیخیب
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 . کردن پاک یسبز به کردم شروع و گرفتم یعاد خودم

  بود شده بزرگ شکمم

  صحبتم هم و همدم بود شده بچه نیا

 حرف باهاش عالمه هی گرفت یم دلم که ییشبا چقدر

 . زدمیم
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 که رفتم ینم پا و دست تو ادیز من بود اونجا ننه شب تا

  نهیبب منو

  امدن حامد و احمد عمو شب

 ..رونیب رفتم حامد و احمد عمو اصرار به

 حرف باهام خواستیم ای کردیم یشوخ باهام یوقت حامد 

 یم ننه برخورد از بدم نشون واکنش تونستم ینم بزنه

 .دمیترس

   

 که رهیم غره چشم حامد به ننه شدم یم متوجه یچشم ریز

  نزنه حرف بامن

 بدم هام طال از یکی خواستم باری یباش سربار سخته چقدر

  بفروشه احمد عمو

 . باشه من خرج از یبخش حداقل تا
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 لیب یکرد فکر یچ یعنی:گفت بهم شد یعصبان یلیخ اما

 یمن مهمون تو یبد خرجت یبخوا تو که خورده گردنم به

  یندار هام بچه با برام یفرق یمن زیعز

 .. یازین و نینگ مثل

 .شمیم ناراحت که ینزن حرفو نیا گهید

 مراقبم یلیخ داشتن لطف بهم یلیخ نبیز خاله و احمد عمو

 بودن

  کردنیم زده خجالت منو

 رو گذاشت سرش کنارم بود امده ازین بودم نشسته صدا یب

 .دیخواب و پام

 کردمیم نوازش موهاش داشتم

 نوریا ایب شو بلند ازین گفت ننه که

  نخواب اونجا

 باشم جون ترنج کنار خوامیم:گفت بچگونش لحن با ازین
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 یبخواب اون کنار نکرده الزم گمیم شو بلند: ننه

  بده ننه حرف به گوش خوشگلم پاشو: گفتم ازین به آهسته

  کرد یم خفم داشت بغض

  شدم بلند جا از عیسر

 یریم کجا ترنج: گفت احمد عمو که

  بخورم ییهوا هی اطیح تو رمیم لحظه چند هی _

 کرد اشاره احمد عمو به چون ستین خوب حالم دیفهم حامد

  برم بزاره

  نییپا انداختن سرشون ننه برخورد از هم حامد و احمد عمو

 قدم خواستم یم اطیح داخل رفتم دمیپوش هامو ییدمپا

 .......و شم آروم تا بزنم

🔆✔️🔆🔆✔️🔆 
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 رو گذاشتم دستم دادم قورت بغض و زدم قدم رفتم اطیح تو

 :گفتم و شکمم

 یمامان ینباش ناراحت 

 خوب مونیزندگ هم تو منو مونه ینم ینجوریا یچیه

 ،ییایم ایدن به تو بعد سرکار رمیم خونمیم درس رمیم شهیم

 تو بعد  مراقبتم من یشیم بزرگ تو میکنیم یزندگ باهم  

  یشیم کسم همه و همدم یشیم کنارم

 . مامان عشق شمینم تنها گهید

  رونیب امد حامد که کردمیم دردل بچم با داشتم ینجوریهم

  یخورد هوا قدرنیا بسه ترنج: گفت و

  شد تموم هوا

 خوب برات بعدشم بخدا واال: داد ادامه که دمیخند حرفش از

 . شهیم تیاذ داره گناه بچه یستیوا سرپا ستین
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 نباش ناراحت ننه از: ادامه که تخت رو نشستم کنارش

  ستین یچیه قلبش ته یول تلخه کمی زبونش

  رینگ دل به تو داره وسواس کمی

 هینجوریا چرا ننه دونمیم رمیبگ دل به یچ یبرا بابا نه_

  داره هم حق

 شدم احمد عمو یزندگ مزاحم من

 ناراحت احمد که یدونینم تو هیچ حرفا نیا ترنج نگو  اِ اِ_

  یبگ ینجوریا اگه شهیم

 بچه یرو یکن فکر ها مسئله و حرفا نیا به یبخوا بعدشم

  زارهیم یمنف ریتأث هم

 برو پاشو بگم حامد به خواستیم دلم دادم تکون یسر

 ، حساسه یلیخ حامد رو ننه داخل

  امد سرم  دمیترس یم که  یزیچ بود درد به نگام

 بود دستش چادرش و فیک رونیب امد تیعصبان با ننه
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 روبه و حامد منو طرف امد که شدم بلند جام از هول با 

 ، زودباش میبر شو بلند شو بلند: گفت حامد

 که االن بشه یچ کن خراب خونه دختره نیا کنار ینشست

 یزندگ خوادیم هم حاال شده سربارش احمد یزندگ تو امده

 . کنه خراب تورو

: گفتم بغض با شد یجار چشمم از اشک نشد گهید ندفعهیا

 ...من ننه

 من ننه نگو من به: گفت خشم با بزنم حرف نزاشت

  باشم تو مثل یآدم ننه خوامینم اهیس هزارسال

  خوامینم ییآبرو یب دختر نیهمچ من

 ؟؟؟یگیم یدار یچ ننه:گفت تعجب با  حامد

 ، کردن هیگر به کردم شروع و اتاقم طرف به رفتم عیسر

 نبودم کاش اون نویا یزندگ آشوب شدم که کنه لعنتم خدا

 ......و

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



✔️✔️🔆✔️✔️🔆 

112 

  

 عمو کردمیم هیگر داشتم و بودم اتاقم تو من بود رفته ننه

 حرف باهام اتاق تو انیب داشتن یسع نبیز خاله و احمد

 تنهام کردم خواهش شون از یول بزنن

 چکدومشونیه یزندگ خواستم ینم من شدینم واقعا بزارن 

  کنم خراب

 امشب نیهم برم دیبا یول کجا ستین مهم برم نجایا از دیبا

  برق کردن روشن بدون شدم بلند جام از  صدا یب و آهسته

 نیزم رو کردم پهن مو بقچه امد یم کوچه از که یبانور

  جلدم سه طالهام لباسام

  بستم درش بقچه داخل گذاشتم رو همه

  کندم خاطراتم چه دفتر یکاغذها از یکی
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 :نوشتن نامه به کردم شروع قلم با و

 یتعال بسم

 دیخونیم رو نامه نیا که االن نبیز خاله و احمد عمو سالم

  هستم کجا دونمینم

 هی که یمدت نیا بابت کنم تشکر تا نوشتم براتون نویا اما

 یب که نیببخش منو کردم جادیا براتون زحمت عالمه

 تیاذ شدم باعث مدت نیا که دیکن حاللم رمیم یخداحافظ 

  نینباش هم من نگران یچ همه بابت ممنونم واقعا نیبش

 تیحالل من طرف از هم حامد و ننه از هستم خودم مراقب

 نیببخش منو همتون دوارمیام دیکن یخداحافظ و نیریبگ

  ترنج شما دوستدار

 یرو شستم و  گذاشتم طاقچه یرو اونو نامه زدن تا از بعد

 به قلبم ضربان یصدا با ساعت تاک کیت یصدا نیزم

 منتظر بود کرده خی دستام دیرس یم گوش
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 با رونیب بزنم در از بتونم تا شه قیعم خوابشون که بودم 

  گذشت کی از که ساعت بدوم تونستم ینم تمیوضع نیا

 بقچم ام شونه رو انداختم شنلم شدم بلند جا از آهسته

 نییپا دادم اتاق در رهیدستگ صدا سر یب و دستم تو گرفتم

 شد ینم رونیب امدم اتاق از شد باز نکهیا از بعد

  دادیم صدا سر چون گذاشتم مهین نیهم واسه ببندم در 

 یجاکفش از کفشام رفتم حال در طرف به نیپاورچ نیپاورچ

 رونیب بزنم خونه در از خواستمیم دستم گرفتم و برداشتم

 خونه در از که نیهم  داد یم صدا مطمئنا چون بپوشم بعد

 زدم

 و رونیب دادم شدم حبس نفس بستم در صدا یب رونیب 

 برم راه تند تند کردم یسع  دمیپوش پام ریز انداختم کفشام

 تمام ترس کردمیم عمل فیضع خب اما شم دور محله از

  بود گرفته وجودم
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 شکمش تو بچه هی با تنها و تک دختر هی شب موقعه نیا

 سبز راهم سر مزاحم هی ای ریگ خفت هی هوی اگه رونیب امدم

 فکر با ؟؟؟یچ ارهیب سرم ییبال ای رهیبگ هام طالم شدیم

 دندونام زایچ نیا به کردن

  خدا با زدن حرف کردم شروع بهم خورد 

  ترسمیم من کن کمکم خودت ایخدا

  شدم صلوات فرستادن مشغول لب ریز

 .......و افتادین برام یاتفاق یاصل ابونیخ به دنیرس تا فعال
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 شهر چراغا هی بود باز مغازه چندتا دمیرس که ابونیخ سر به

 بود شده راحت المیخ شدیم رد ادم یتوک و تک بود روشن

  رونیب دادم شدمو حبس نفس
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  بودم ستادهیوا رانیح و سرگردان ابونیخ کنار ینجوریهم

 به ینگاه جلوم امد کانیپ نیماش هی بود شده سردمم

 یخوایم کجا دخترم:گفت که بود رمردیپ کردم رانندش

 برسونمت ایب ؟یبر

 و ایدر به زدم دلم اما برم خوامیم کجا دونستمینم خودمم 

 رمردیپ که فرستادم یم صلوات داشتم شدم سوار

 کجاست؟ مقصدت دخترم:گفت

  خورد ذهنم به کجا از ای شدیچ دونمینم

  نالیترم:گفتم

 شهر نیا تو بخوام اگه بودم مطمئن نویا

 کننیم دایپ منو حامد ای احمد عمو  بمونم

 رونیب دمیکش پول یمقدار بقچم تو از و کردم دست آهسته

 کردم حساب رو راننده رمردیپ هیکرا  دمیرس مقصد به یوقت

  برداشتم بقچم و
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 داشتم واج هاج کنم کاریچ دیبا دونستمینم من بزرگ یلیخ

 امدم خودم به مرد هی یصدا با کردم یم نگاه اطراف به

 بلیس بود گردنش دور لنگ هی کردم نگاه بهش دمیچرخ

 داشت

 ؟یرونیح چرا یآبج:گفت یالت لحن با

 ؟یخوایم کمک

 دادم قورت دهنم آب دمیترس لحظهی یول چرا دونمینم

 کنم کاریچ دیبا دونمینم امیم دارم باره نیاول من بله:گفتم

 حاال: گفت و داد یچیپ دیکش گردنش دور از لنگش هوی

 ؟یبر یخوایم کجا

  دونمینم_

  ایب من دنبال حاال خب لیخ یندون شهیم مگه یزک _
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 باجه به داشت رفتم دنبالش ناچار یول بود داشته برم ترس

 نگاهم ستادمیا صف تو پشتش شدیم کینزد یفروش تیبل

  یفروش لتیب دکه یها وارهید به خورد

  مشهد اصفهان  تهران بود نوشته

 معلمون تختهیپا تهران  تهران برم بهتره گفتم خودم با

 زدیم حرف راجبش یلیخ

 اسمش هیک دونستمینم که یمرد اون  شد نوبتمون یوقت

  رمیبگ لتیب خوامیم: گفت یبلیس آقا گذاشتم

 ؟یبر یخوایم شهر کدوم تو

  تهران:گفتم عیسر

 هیکی مقصدمون پس خب اِ: گفت که

 خواستمیم کرد حساب پولش و گرفت لتیب دوتا جلو رفت

  بهش بدم پول
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 به تف نکنه درد شما دست خانم یآبج به: گفت اخم با که

 گردنم به لیب مگه رتمیغ

 ییایم مرد هی با یوقت یبد لتیب پول یبخوا تو که خورده 

 ....و ینکن نکاریا گهید رونیب
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  رفت منم از تر جلو و گفت نویا

 کرد قضاوت رو یزیچ شهینم آدما ظاهر یرو از گنیم واقعا

  خوبه مظلومه گوسفنده لباس تو که میدار یکی نهیهم

 صفته گرگ نداره ذات خرابه باطن از یول

 که یزبون با خوب ظاهر با شرفیب آرش مثل قایدق یکی 

  داشت فیکث ذات هی رونیب دیکش یم سوراخش از مار
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 از لنگش از بالشیس از دمیترس ازش مرد نیا دنید با من

  شیالت لحن

 من ریتقص البته باطنه به ستین ظاهر به دمیفهم واقعا یول

 نیا تو االن من که کرد باهام آرش که یکار اون ستین

 هیبق گهید بترسم خودمم هیسا از من شده باعث تمیوضع 

 ..دارن خود یجا که

 ورود موقع رفتیم اتوبوس طرف به داشت  رفتم پشتش

  ندادم که رهیبگ مو بقچه خواستیم راننده شوفر

  باال بردمش خودم با و

 باال برم من گذاشت اول یلیس یآقا

 نشستم کنارش منم یصندل رو نشست امد خودش بعدش 

  کردمیم نگاه ام بقچه به داشتم و بودم نشسته سکوت تو

 شور دلم کردیم حرکت مون اتوبوس گهید قهیدق ستیب

 تنهام من بزرگ شهر هی به رانیا تختیپا به برم قرار داشت
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 مو بچه ارمیب در یچجور خودم خرج کنم یزندگ کجا االن

  کنم کاریچ

 خودت ایخدا شدمیم ونهید داشتم بود سرم تو فکر تا هزار

  تنهام من کن کمکم

  ندارم و یکس خودت از ریغ باش داشته هوامو

 ویکس ؟یریم کجا شب موقعه نیا وضع نیا با تو یآبج_

  کجاست شوهرت ؟یدار تهران

 چند از بعد و کردم سکوت بگم یچ موندم کرد که یسوال با

 : گفتم نیهم واسه زد جرقه ذهنم تو یزیچ لحظه

  ششیپ اونجا رمیم دارم منم کارگره تهرانه شوهرم

 یاتفاق گهینم یبر تنها زارهیم یچجور میقد یمردا مردم_

 دنبالت؟ ومدین چرا افته؟ یب برات

 کنه ول کارشو دنینم اجازه داشت کار_
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 که دیکش اهشیس و پر بلیس به یدست و داد تکون یسر

 ه؟یچ شما اسم نیببخش:  دمیپرس هوی

 یقلندر جواد جوادم شما کیکوچ_

  

 نیا نگفتم یزیچ جواده اسمش لویبیس آقا نیا نطوریا که

  شد پر اتوبوس که یوقت نایا داشتن مسافر شبم نصفه

  بود کیتار کیتار جاده کرد حرکت راننده

 چشمام داشتم گهواره حس هی خوردیم تکون که نمیماش

 ندامیآ اتفاقات و اطراف به توجه بدون و شد خواب گرم

 .....و رفتم بخواب
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  بود خواب هم جواد آقا بودن خواب اکثرا بوده شده صبح
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  بود مونده تهران تا لومتریک80 افتاد راه نیب تابلو به نگاهم

  شدم داریب زودتر من

 که شده پشت الک مثل میزندگ کردمیم فکر نیا به داشتم

  شدم یفرار خودمون خونه از هست آواره  پشتشه خونش

  شدم یفرار جواد عمو خونه از

  ندارم تحمل گهید چون نشم یفرار گهید تهران از کنه خدا

  گفتم ینم دروغ جواد آقا به حداقل کاش

 کنم کاریچ اونجا بیغر و تنها من کنه کمکم تهران تو تا

 نداشتم حیتسب

 به کردم شروع انگشتم یها بند با گل یب یب ادی به

  صلوات فرستادن

  شم آروم کمی تا

  میشد ادهیپ اتوبوس از تهران میدیرس نکهیا از بعد
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 ادیم کجاست شوهرت یآبج:دیوپرس کنارم امد جواد آقا

 که؟ دنبالت

  ادیم بله_

  ادیب تا بمونم شتیپ خوادیم_

 یلیخ شبید از ممنون نکنه درد دستتون جواد آقا نه_

  نیکرد کمکم هم نیدیخر لتیب برام هم دادم زحمت

 به نیبر شما هستم خودم مراقب شمینم مزاحمتون گهید

  دیبرس کارتون

 یول بزاره تنها منو خواست ینم نبود راحت الشیخ جواد آقا

  رفت من زور به خب

  برداشتم بقچم رفته شدم مطمئن یوقت

  بود روز خداروشکر رونیب زدم نالیترم از

  مونمیم کنمیم دایپ ییجای گردمیم شب تا بود شلوغ
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 آهسته و ادهیپ ینجوریهم نبودم بلد تهران یها ابونیخ

 شدم رفتن راه مشغول

 هی تو مغازه و آدم چقدر بود یقشنگ شهر یلیخ تهران 

  بود اش راسته

 آهسته بودم گرسنه هم یلیخ بود گرفته درد پاهام کف

 من رونیب دمیکش پول کمی بقچم تو از کردم دست

 داشتم نجوریهم بخورم یچ دیبا ای هیچ به یچ دونستمینم

 کوکتل هیاغذ بود نوشته دکه هی یرو دمید که شدمیم رد

 به داشتن و بودن کنارش نفرم چند چیساندو انواع فالفل

 طرف به نیهم واسه رفت ضعف دلم زدنیم گاز زبیچی

 دونستمینم بود نوشته که ییها اسم نیا راستش فتم ر دکه

  هیچ

 دل که بودم گرسنه اونقدر یول نداشتم ییآشنا کدوم چیه با

  گرفتم فالفل هی و ایدر به زدم
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 ییجای تا جلوتر رفتم و کردم حساب پولش شد آماده یوقت

  نمیبش کنم دایپ

  دمید پارک هی خوبم شانس از که

  چمیساندو و نشستم مکتین یرو رفتم

 یول داشتم شک اولش البته بهش زدم گاز هی برداشتم

 منم بود خوشمزه واقعا خوردم تند تند کردم مزه که بعدش

 ریش از  سوخت دهنم بود تند هم یلیخ بود گرسنم یلیخ

  افتادم راه به دوباره و خوردم آب کمی بود پارک تو  که یآب

   کردمیم نگاه دقت با اطرافم

 که برم دیبا کجا ای رمیم دارم کجا بودم منگ و جیگ واقعا

 مسافرخونه بود نوشته درش سر که تابلو هی به خورد چشمم

 یبارک و تنگ یجای رفتم خونه مسافر طرف به رجب ییدا

 رفتم کردم باز رو ییا شهیش در و باال رفتم ها پله از بود

   داخل
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 که بود قفسه چندتا هم پشتش و بود زشیم پشت رمردیپ هی

  بود دیلیک ها قفسه از کدوم هر تو

 یچ:گفت و داد تکون یسر که کردم سالم رمردیپ به

 جون؟ دختر یخوایم

  بود بداخالق چقدر اوه 

  خوامیم اتاق هی: گفتم ترس با

 کجاس؟ ؟شوهرت یدار نامه شناس _

 دادم آوردم در نامم شناس بقچم داخل از بردم دست

  زد ورق بعدش صفحه و کرد ینگاه که دستش

 دیسف شناسنامه با استغفراهلل:گفت و درهم رفت اخماش

 ای متأهل به اتاق نجایا ما دختر رونیب برو یدار حمل وضع

  رونیب برو یامد اشتباه خونس مسافر ننجایا میدیم مجرد

 با و داشتم برش نیزم رو از شدم خم کرد پرت شناسنامم

 ...و رونیب رفتم هیگر
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 برش نیزم یرو از شدم خم کرد پرت شناسنامم رونیب برو

 خدا زد بهم ییحرفا چه یدید رونیب رفتم هیگر با و داشتم

 یکرد درست من یبرا یزندگ چه نیبب آرش کنه لعنتت

  ام فاحشه من کننیم فکر

   خرابم کننیم فکر

 با شده فیکث باطنم اههیس وجودم اما دهیسف شناسنامم

 با من کن کمکم خودت ایخدا کنم کاریچ حاال تو یدستها

 ینجوریهم برم گهید یهرجا االن برم کجا تنها بچه نیا

  رونیب کننیم پرتم کننیم رمیتحق
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 هی با یدیکش گند به تو یزندگ که کنه لعنتت خدا ترنج

 االن یشد یفرار خونه از بچگانه و احمقانه یعاشق عشق

  کنیم تردد دارن هم جامعه از یشیم مجبور

 ایخدا خوردم پست آدم هی گول احمق من دوننینم که اونا

 کنم کاریچ بچمو االن

  کنه لعنت خدا آرش زننیم بهش یحروم انگ

 جامعه نیهم تو قراره من باشم آروم دیبا کردم پاک اشکام

 داشته بچم و خودم یهوا دیبا کنم یزندگ مردم نیهم کنار

  باشم داشته را یحرف هر دنیشن طاقت باشم

 ریمس نیا دونستمینم یحت کردم حرکت زنون قدم دوباره

 پاهام نداشتم رفتن راه جون گهید کجاست رمیم که ییها

  بود زده تاول پام کف بود گرفته درد

 بچم مواظب دادمیم لم خونه تو تمیوضع نیا با دیبا االن من

  کردمیم استراحت شدمیم
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 اتاق اونم هتل برم گفت نفری دمیپرس ادرس رفتم چندجا هی

 متاشونیق اما شدم وارد دمید هتل اسم چندتا دهیم بهمون

 فرصت سر دیبا تازه نداشتم پول نقدریا االن منم بود گرون

 خونه مسافر کی دستم ادیب پول کمی تا بفروشم طالهام

  داخلش رفتم خورد چشمم به گهید

  کردم سالم یحال یب با

 دخترم سالم:گفت میحال یب دنید با بود یرزنیپ زیم پشت

  رفته روت و رنگ نقدریا چرا شده یزیچ ؟یامد خوش

 اد؟یم بر دستم از یکمک افتاده؟ فشارت

  نداشتم زدن حرف جون واقعا

 کمکم و طرفم برگشت آب وانیل هی با و رفت عیسر رزنیپ

 آروم: گفت رزنیپ که خوردم آب وانیل نفس هی بخورم داد

  یشیم خفه واشی دخترم

  ؟یشد یچ بگو خب
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 خوامیم اتاق هی من راستش ممنون_

 اتاق بهم ای باالست متیق ای رمیم هرجا شهر نیا امدم تازه

  دنینم

 حال یب لحظهی نیهم واسه رفتم راه که بس از شدم خسته

 کردم نگرانتون دیببخش شدم

  

 شاهللیا ینکرد یکار که تو سرت یفدا زمیعز ببخشه خدا_

  یباش بهتر

 ؟یدار شناسنامه نزن حرفو نیا االنم

 دوباره رونیب ارمیب االن رو یلعنت شناسنامه نیا داد یا

 ...و کاسه همون آش همون
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  بخدا کنم پاره شناسنامم شدیم کاش

 ارمیب درش بخوام هرجا نکهیا نه ندارم بگم بزنم شیآت ای

  شه میشرمندگ باعث

 دست به و آوردم در شناسنامم یشرمندگ و یبدبخت هزار با

 دادم رزنیپ

 کنم نگاه بهش شد ینم روم نییپا بودم انداخته سرم

 دیبا که کنهیم نگاه ییا صحفه همون به داره االن دونمیم

 اسم

 العملش عکس منتظر بستم چشمام باشه داخلش شوهر 

 هیبق مثل قایدق شدم

: گفت تصورم برخالف یول رونیب برو پاشو بگه بودم منتظر

 از یکی میبر باهم بعدش سمیبنو اسمت من نیبش زمیعز

  بدم بهت اتاقارو
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 یعنی نداشت امکان نیا شد گرد چشمام حرف نیا دنیشن با

  ؟؟یچ

  رونیب نکرد پرتم یکی نکرد رمیتحق یکی بالخره خدا یوا

 چشمم گوشه از یاشک ناراحت ای باشم خوشحال دونستمینم

 شدم بلند جام از یخوشحال با نییپا افتاد

 دیبا تیوضع نیا با تو زمیعز آروم: گفت مهربون رزنیپ که 

 یبرا یکل ممکنه حرکت نیهم یباش خودت مراقب یلیخ

  کمه سنت که توهم باشه خطرناک بچت

 کردم یخواه عذر و زدم یلبخند استرس و هول با

  

 از یکی در نبود شتریب پله چندتا باال میبر دادباهم کمک بهم

  کرد باز هارو اتاق

  نداره قابلتو نیببخش اتاقت نمیا زمیعز ایب: گفت و

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 چه نیا ممنون: گفتم خجالت با شدمیم شرمنده حرفاش با

 دیبا یک من فقط نیداد جا بهم نکنه درد دستتون هیحرف

  بدم؟؟ پول

 فکر زایچ نیا به خوادینم کن استراحت داخل برو االن_

 ستین تنت تو جون ییایب رو رنگ به بخواب کمی برو یکن

  یبخور ارمیب رمیم یزیچی منم

 زشته؟؟ ینجوریا اخه_

 و اتاق داخل داد هول منو  میکنیم صحبت بعدا برو االن_

 شدت به پاهام گوشه گذاشتم آوردم در کفشام بست درم

 از بعد و شستم روم دست شدم ییدستشو وارد کرد یم درد

  پاهامو اون

 کردیم در کمرم نقدریا نشستم روش و رفتم تخت طرف به

 رو گذاشتم که سرم  بخوابم بکشم دراز تونستمینم که

 بستم درد با چشمام شد منتقل بهم خوب حس یکل بالشت

  کردم دارز پاهام و
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  بخوابم شدیم کاش امد یم خوابم یلیخ

 باشم خواب اتاقم  تو االن من مثال عقب برگرده یچ همه و

  خونهیم قرآن داره گل یب یب نمیبب رونیب برم شم بلند بعد

  هیقال دار کنار مادرم

 برداشته رو جا همه آش یبو کنهیم درست غذا داره رباب

 نمیبب شم داریب بخوابم شدیم یکاشک رونهیب هم خان

 یب یآور ادی با صحنه همون به لحظه همون به برگشتم

 براشون یلیخ دلم زد حلقه چشمم تو اشک مادرم گل یب

 کردم فرار من دوننیم ن؟؟؟یتیوضع چه تو االن شده تنگ

 امده؟؟ سرشون ییبال چه

 جدا یوقت از کرده کاریچ آال و الدیم با هیوضع چه تو خان

 یخبر چیه گذشت که یماه سه وحود با ازشون شدم

 که گفت ینم بهم یزیچ احمدم عمو یحت نداشتم ازشون

 .....و انهی داره خبر
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 ینگاه کردم باز پلکام یال زور به امد یم صدا و سر چقدر

 بودم دهیخواب چقدر بود صبح10 انداختم وارید رو ساعت به

 چیه بود نشده کمتر کمرم درد شدم بلند جام از یسخت به

  بود شده هم شتریب

 باز در هیچ ها صدا سر نیا نمیبب برم سرم  انداختم میسر رو

 رونیب رنیم دارن ساکشون با  مسافر چندتا دمید کردم

 رزنیپ همون موقعه همون بود صدا سر یلیخ نیهم واسه

 با شد رد جلوم از بود داده جا بهم شبید که  یمهربون

  زمیعز یشد داریب:گفت من دنید

  بله ریبخ صبح سالم_

  یدیخواب خوب دخترم ریبخ صبحت سالم_

  ممنون یلیخ بله_
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 دمید اتاقت تو امدم ارمیب شام برات خواستمیم شبید_

   بردم شام یخواب

  کنم دارتیب ومدین دلم یخواب و ییا خسته یلیخ دمید

  لطفتون از  ممنون یمرس_

  فمهیوظ یلطف چه هیحرف چه نیا_

 اما دمید شناسنامت تو شبید بود؟؟ ترنج اسمت زمیعز خب

  رفت ادمی

  بله_

  خوشبختم یلیخ باهات ییآشنا از هست فاطمه منم اسم_

  نطوریهم منم_

 ارمیب صبحانه برات رمیم منم بشور روت دست داخل برو_

  ینخورد شام شبمید

  یکنیم ضعف
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 رفتارش شرمنده واقعا بود مهربون چقدر کردم یتشکر

  بده رشیخ خدا شدمیم

 رو نشستم و اتاقم داخل رفتم منم رفت که خانم فاطمه

 دیبا تهران امدم االن من کردمیم فکر نیا به داشتم تخت

  کنم کار کجا کنم یزندگ کجا وضع نیا با کنم؟؟ کاریچ

 باری ادمهی شهرهه نیهم مال هم آرش افتادم آرش ادی هوی

 آدرس یحت گفت نجایا درباره میزدیم حرف میداشت که

  داد بهم کردیم کار که ییجا و خونه

 کنهیم کاریچ نمیبب باهاش نمشیبب برم فرصته نیبهتر نیا

 بره ادشی نهیبب بچشو دیشا مونهیپش کارش از خودشم دیشا

  کرده باهام یکار چه که

 برم گفتیم حسم طرف  هی از

  برم نرم گفتیم حسم هم طرف هی از

 بشه؟؟؟ یچ بشکنه غرورم اونجا
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  موند یم پام به خواستیم منو اگه اون

 ینم تعرض روحم به جسمم به کنه فرار بچه با کردینم ولم

  بره بزاره ازم شد خسته که بعد کرد

 بدون اون یتونینم تو بچت بخاطر کن امتحان هی حاال

 شده مونیپش آرش دیشا یکن بزرگ پدر بدون و شناسنامه

  دیشا

  داره بچه دیفهم

 بچت بخاطر یحت شه درست هست امکانش بده فرصت هی

 دیبا من معلومه که ینجوریا رونیب کردم فوت کالفه نفسم

  کن کمکم خودت ایخدا دنشید برم

 فاطمه کردم باز در شدم بلند جام از شد زده که اتاق در

 که رمیبگ ازش خواستمیم شد اتاق وارد ینیس با خانم

  ستین خوب برات تو نهیسنگ نه: گفت
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 یچجور محبتاشو نیا دونستمینم شدم شرمندش واقعا

 ...و کنم جبران
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 ادیز من رفت گذاشت رو صبحانه ینیس که خانم فاطمه

 دیبا امروز من پاشدم جام از خوردم لقمه دوتا نداشتم لیم

 ادیز شکمم خدارشکر کردم عوض لباسم آرش دنید برم

  نشه اندازم لباسام که نبود رونیب

 فاطمه رونیب رفتم برداشتم پول کمی با در رو از لدارویک

 دخترم کجا: گفت من دنید با بود زیم پشت خانم

  لدیک نمیا امیم زود برم دیبا خانم فاطمه دارم کار جای_

  باش خودت مواظب زمیعز باشه_
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 گوشه که ها یتاکس طرف به رونیب رفتم یخدافظ از بعد

 آقا: گفتم و رفتم شونیکی طرف به بودن ستادهیوا ابونیخ

  دیببر منو شهیم الله ابونیخ برم خوامیم من نیببخش

  یآبج باال ایب_

 یحرفا ادی بستم چشمام کرد حرکت نیماش شدم که سوار

 به که ییا خونه همون دادیم حیتوض خونش درباره که آرش

  میکن یزندگ داخلش مییخوایم بود گفته من

 حرفاش یآور ادی با میکرد حساب رو هیکرا میدیرس یوقت

 نمیا خداکنه بود گفته که گشتم یدر رنگ و خونه دنبال

 دایپ مشخصات نیهم با خونه هی نباشه حرفاش هیبق مثل

 ستادمیا جلوش و کردم

  بزنم حرف باهاش نمشیبب ادیب بودم منتظر

 سرم بالرو نیا چرا کرد ول شکمم تو بچه با منو چرا نمیبب

 چون کنم فرار روستا از آبرو حفظ واسه شدم مجبور که آورد

 یکس با تیمحرم و ازدواج بدون من دیفهم یم خان اگه
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 بعد و حرفاش ریز زد چرا بپرسم کشتیم منو داشتم رابطه

  کرد ول منو شدم یتکرار براش نیا از

  نبود مهم براش بچش

 هی با آرش و شد باز خونه در که بودم در به رهیخ جوریهم

 انتظار شدم شوکه رونیب امدن هم دست تو دست دختر

 لباس و پوشش چقدر دختره نداشتم ویزیچ نیهمچ دنید

 داشتم ریمتح کردیم کاریچ آرش با دختر نیا بود زننده

 دور ازش و دیبوس آرش یلبا دختره که کردمیم نگاهشون

  نداشت امکان نیا نه نه  شد جمع اشک چشمام تو  شد

 با شدیم نشیماش سوار داشت جلوش رفتم یاشک یچشما با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو: گفت و شد متعجب من دنید

 ول شکمم تو بچه با منو فطرت پس یکش ینم خجالت_

  یزنیم الس گهید یکی با یدار نجایا یامد یکرد

 چشم عاشق من یکرد فکر یهزار دو دختره بابا گمشو_

 تو کردم ازدواج باهاش امیب که هستم ییروستا دختر هی ابرو
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 ازت یزد دلم االن کردم استفاده ازت یبود شب دو خرج

 خورهیم بهم افتیق پیت از حالم گمشو حاالهم  شدم خسته

 شرفیب شرفیب نشیس به زدم و کردم بلند جونم یب یمشتا

 کنه لعنتت خدا

 ....و ابونیخ گوشه شدم پرت که داد هولم تمام یرحم یب با
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 و آسفالت یرو شد دهیکش دستم کف داد هولم محکم یلیخ

  کرد سوختن به شروع

  رفت شد نشیماش سوار تمام یرحم یب با

  کردن هیگر به کردم شروع بلند یصدا با
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 یروز هی خدا یاله پست شرفیب کنه لعنتت خدا

 مگه بشکنه دلت یشکست دلم که خودت مثل ینجوریهم

  کردم کارتیچ

 که بود یچ مگه گناهم شدم عاشق لوح ساده احمق منه

  ادیب سرم بالها نیا دیبا

 حداقل درک به من وقتچیه آرش بخشمتینم وقت چیه

  یکردیم فکر بچت به

  بودم نشسته ابونیخ وسط ینجوریهم

 بود شده هم خون سوخت یم یلیخ دستم کف زدمیم زار

  بود گرفته درد کمرم نبود یچیه دلم سوزش مقابل در یول

 زدم زل حس یب و ساکت نداشتم شم بلند جام از نکهیا ینا

 دلم نداشتم هم کردن هیگر توان گهید روم روبه به

 گفتیم داشت که نفری ییصدا با فقط بخوابم خواستیم

 سرم باال جوون مرد هی دمید که دمیچرخ خانم؟ خانم؟

  ستادهیا
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  رو به رو نشست که کردم نگاهش ساکت

 ن؟؟یخوب شمام با خانم: گفت و

 ..شمینم نیا از بهتر میعال خوبم یلیخ!هه

  دادم تکون یسر نداشتم زدن حرف حال

 ن؟؟ییخوایم کمک نینشست نیزم رو چرا: گفت که

 تو من راستش: گفت ساکتم و گمینم یزیچ دید یوقت

  بودم منتظر نمیماش

 خواستمیم دیکن یم بحث آقا اون با نیدار شما دمید که

  رفت داد هول شمارو یوقت نکنم دخالت گفتم خب اما امیب

 امدم دیکنیم هیگر نیدار نیشینم بلند نینشست شما دمید

  ادیم بر دستم از یکمک نیخوب نمیبب

  زدم زل چشماش تو باال آوردم سرم

  دمید چشماش تو تعجب رنگ لحظهی
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 جور نیهم کرد تعجب که بود افمیق تو یچ که دونستمینم

 نیماش برم نیبزار:گفت که بهش زدم زل حس یب و ساکت

 ببرمتون ستین خوب حالتون اصال شما کنم کمکتون ارمیب

  مارستانیب

 اصال رفت باشه من طرف از یجواب منتظر نکهیا بدون

 حرف حال خوبم من نه نرو بگم کنم صحبت تونستمینم

 خونه آرش خونه به زدم زل ینجوریهم دوباره نداشتم زدن

 بهم که ییا خونه کنم یزندگ باهاش خواستمیم که ییا

 همش که بود زده گوشم ریز حرف عالمه هی بود داده قول

 بود گفته بهم خونم خانم یبش قراره بود گفته بهم بود دروغ

 استقبالم ییایب تو امیب کار از روزا من قراره مامان یبش قراره

 ...بود قرار

 جگر آه کرد چارهیب منو و همشون ریز زد که قرار هزارتا

 کرد پارک پام جلو نیماش هی که دمیکش دلم ته از یسوز

   بود چشمم یجلو قایدق کاشیالست
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 ...و دمیند آرش خونه در گهید و
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 کنه کمکم خواستیم و شد ادهیپ نشیماش از بهیغر مرد

 دستم و شدم بلند خودم یسخت به و نزاشتم رهیبگ دستم

 درد سرم راننده کمک در سمت به رفتم و نیماش به گرفتم

  کردیم

 شدم که سوار کرد بازش برام و امد در سمت به بهیغر مرد

  یصندل به دادم هیتک سرم شد سوار هم خودش و بست درم

 ییجورای و شد خواب گرم چشمام کرد حرکت که نیماش

 منو االن میک نیماش سوار دونستمینم یحت شدم هوش یب

  کنه کارمیچ خوادیم ای برهیم کجا

**** 
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 نگاه و کردم باز چشمام نبود آشنا برام که یزن یصدا با

  انداختم اطرافم به ییا متعجبانه

 زم؟؟؟یعز یخوب: گفت که دمیشن بود کنارم که یزن یصدا

 دید یوقت.  کردم نگاهش ندادم بهش یجواب کردم سکوت

 یب با ارم،یب برات یدار الزم یزیچ داد ادامه گمینم یزیچ

 پسرم تورا گفت جوابم در هستم؟؟ کجا من: گفتم یحال

 شده بد وحالت یرفت هوش از نشیماش تو نکهیا مثل اورده

 دارتیب من یدیوخواب یینجایا که هست یساعت چند االن

 نگرانت کنم خبرشون کجان؟؟؟که ات خانواده نکردم

 یعنی:گفت...ندارم خانواده من گفتم یحال یب با.نشن

 از دور»دادم دست از تصادف کی تو ؟همشونیچ

 قتیحق تونستمینم اما زدم یبد حرف دونستمیجونشون،م

  گفتن به مجبور نیهم واسه میفرار که بگم بگم؟ یبگم،چ

 نیا
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 متاسف زمیعز یاخ:گفت یوناراحت تاسف با زن«شدم دروغ 

 ......و کنه رحمتشون خدا شدم
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 کردم سکوت و نگفتم یزیچ دروغم نیا با ببخشه منو خدا

 یک بودمن یک پسرش  خورد ذهنم به سوال هی هوی که

 نجایا امدم

 و امد ادمی رو آرش ی خونه دم یاتفاقا که کردم فکر کمی

  داد کمکم که یجوون پسر همون اون از بعد

 بود کنارم که یزن همون شد زده میبود داخلش که یاتاق در

  داخل ایب: گفت

 امد کرد کمکم  که یجوون پسر همون که بود در به نگاهم

 قشنگ چقدر چشماش خورد گره نگاهش به نگاهم داخل

 عهیضا یلیخ دمید خودم یچشما رنگ هم قایدق بودن
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 مادرش که نییپا انداختم سرم نیهم واسه کنمیم نگاهش

 جان؟؟ نیمت یخوایم یزیچ: گفت

 آدم یلیخ که بود معلوم چهرشم از بود نیمت اسمش پس

 بود ینیمت

 نه؟ ای نیدار اجیاحت یزیچ به خوبه حالش نمیبب امدم نه_

 و نکنم تشکر هست ادبانه یب و عیضا یلیخ گهید دمید

 بابت ممنون: گفتم آهسته و دمیچرخ نیهم واسه ندم یجواب

 حالم زحمت تو انداختم مادرتون و شما که نیببخش امروز

 وگرنه ادخوبیز

  رفتمیم خودم

 بود فهیوظ یزحمت چه هیحرف چه نیا_

 کرد یم نکاریهم هم بود من یجا هم ییا گهید هرکس

 نزن حرفا نیا از لطفا پس
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 شد بلند جاش از نیمت مادر که نییپا انداختم سرم شرمنده

 ضعف زمیعز یبخور کنم درست یزیچی رمیم من: گفت و

  یکنیم

  کنه استراحت تا میبر ایب توهم جان نیمت

  رفت که کردم یتشکر

 تیوضع درباره ازم چرا نیمت مادر بود شده سوال برام

  بود دهینپرس میباردار

 آهسته رفت مادرش یوقت بود ستادهیا اتاق درگاه تو نیمت

 اقا اون زدم حدس  دمید امروز من یاتفاقات نیا با: گفت

  باشه امده شیپ یمشکل و باشه همسرت

 که نیدار مشکل همسرت با که گفتم مادرم به نیهم واسه

  که نیبگ نیهم نیخواست هم دیپرس اگه دینپرس یزیچ

 ..و میش هم مثل
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  رونیب رفت در از زد حرفاش که نیمت

 بود نزده حدس اشتباه یزیچ نیمت کردم فکر حرفاش به

 ازدواج که تفاوت نیا با اما بود درست بود دهیفهم یهرچ

 و ستین ام شناسنامه تو شوهر از یاسم و بوده یپنهان من

 خوادینم دلم اصال که هیحروم بچم کنهیم فکر بفهمه اگه

 یقربان که نداشته یگناه بچم کنن بچم راجب فکر نیا

 بوده نیا سرنوشتش شده مادرش یسادگ و پدرش هوس

 دلش که شه زده یحرف بچم به زارمینم وقتچیه من

  بفهمه ای بشکنه

 تونمینم برم شم بلند بهتره شده بهتر یلیخ حالم االن من

 گفتم دروغ ام خانواده درباره نیمت مادر به بمونم نجایا

  بگم دروغ تمیوضع درباره تونمینم و خوامینم
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 که  کردیم درد بدنم نقدریا چرا دونمینم شدم بلند تخت از

 دنید با داخل امد نیمت مادر و شد باز اتاق در لحظه همون

 ؟ دخترم یشد بلند یچ واسه اِ اِ: گفت بودم ستادهیا که من

  یکن استراحت دیبا تو بخواب ریبگ زود

 تخت یپا زیم کنار روگذاشت ینیس بود ینیس هی دستش تو

  نشوند و گرفت منو دست خودش و

 شدم مزاحمتون که نیببخش برم دیبا من: گفتم خجالت با

 زحمت براتون وگرنه نبودم متوجه یحت نبود خوب حالم

 کردم ینم درست

 زحمت هیچ مزاحم دختر تو یزنیم ییحرفا چه یوا یوا_

 نیا زمنیعز بخواب یسوار من شونه یرو تو مگه ه؟یچ

 یبود من یجا تو بود بد حالم اگه من نکن هم هارو تعارف

 ؟یکرد ینم کمک بهم
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 برات یچ نییب بده هیتک تخت به ریبگ نکرده یفرق هم حاال

 درست تهران اصل رشته آش بود خوب یلیخ شانست آوردم

  سرما تو دهیم مزه یلیخ که کردم

 هی بود؟ گرفته دماغام کردم؟ ینم احساس ییبو چرا من

 نعنا با داغ ازیپ و رداغیس یبو متوجه که دمیکش قیعم نفس

 یلیخ کردم ضعف نگم دروغ بود خوب بوش که واقعا  شدم

 از که کردم یتشکر یریز به سر با بود گرسنم خواست دلم

  جلوم گذاشت رو ینیس شد بلند جاش

 داغ ازیپ و نعنا و کشک با روش داشت یلعاب و رنگ چه

 بود شده نیتزئ

 شد ینم برداشته روشون از نگاهم

 کن شروع زمیعز بخور: داد ادامه ییرو خوش با نیمت مادر

  جونت نوش

  خوردم که قاشق نیاول و برداشتم قاشق
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  بود خوشمزه یلیخ واقعا شد بسته خوبش مزه از چشمان

 برات گهید زیچی یندار دوست اگه زمیعز: گفت نیمت مادر

  یبخور ارمیب

 درد دستتون ذهیلذ و خوشمزه یلیخ واقعا ممنون نه نه_

  هیعال یلیخ ممنون نکنه

  یدار دوست که خوشحالم جونت نوش_

 آش نمیمت یبرا برم بزارم تنهات من یشینم ناراحت اگه

 ته ینبود تو اگه داره دوست رشته آش یلیخ بچم ببرم

 گهید االن ارمیب برات گفت اول یول بود آورده باال رو قابلمه

  منتظره یلیخ مطمئنم

 بخاطر تورخدا نیببخش نیباش راحت هیحرف چه نیا نه_

 و تشکر نیمت آقا از منم طرف از زحمت تو نیافتاد منم

 دیکن یعذرخواه
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 آش اون خوردن به کردم شروع تند تند رفت که نیمت مادر

  ذیلذ و خوشمزه

 و هاش خنده و گل یب یب یمحل یها آش ادی به هوی

  مادرم با هاش یشوخ

 تو بغض ینیس تو گذاشتم قاشق و شد تنگ براشون دلم

 ....و بودم کنارشون کاش شد جمع میگلو
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 داشتم اقیاشت یکل که خوشمزه آش اون از گهید نتونستم

  خوردنش واسه

 و کردم مرتب مو یسرور و لباسام شدم بلند ازجام بخورم

 خونه چه رفتم رونیب رفتم اتاق در از برداشتم رو ینیس
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 یمبال نیا از یبود مبل دورش تا دور بود یقشنگ و بزرگ

  بود یمیقد و قهیعت ظرف عالمه هی قشنگ یلیخ یسلطنت

 نگاه اطرافم داشتم ینجوریهم بودن پولدار یلیخ کنم فکر

 دمیشن نیمت یصدا که کردم یم

 ؟یدار اجیاحت یزیچ_

 ممنون یلیخ نه_

 و گرفت دستم از و امد طرفم به دستم تو ینیس دنید با

  آوردم یم نیکرد یم صدا منو چرا شما: گفت

  بود مؤدب چقدر پسر نیا خدا یوا نییپا انداختم سرم

 نمیا نیهم واسه برم خوامیم من ممنون نه: گفتم آهسته

  آوردم

 با  و بود حال تو که یزیم یرو گذاشت رو ینیس نیمت

  تیوضع نیا با آخه؟؟ کجا ؟یبر: گفت تعجب
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 دنبال برم دیبا براتون کردم جادیا مزاحمت میلیخ تشکر_

  کردم ولشون که هام لهیوس و میزندگ

 من یها هیسرما کل اونا زدیم پوالم و هام طال جوش دلم)

 ( شمیم چارهیب ببرشون یکی اگه هستن

 کجاست؟ مگه ها لهیوس_

 خونه؟ مسافر_

 خونه؟ مسافر یرفت یندار ویکس تو یعنی_

 خسته مادرم من: گفت که دادم تکون نه عنوان به یسر

 که ییاونجا برمتیم دارمیم بر  نیماش لدیک االن دیخواب بود

 ما شیپ ایب بردار هات لهیوس یهست

 شدم زحمت باعث یکل امروزم نیهم من اصال نه نه_

  برم دیبا کنم جادیا مزاحمت شتریب خوادینم دلم گهید

 رفت در از و برداشت شو لدیک من به توجه بدون نیمت

  رونیب
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 کفشام رفتم دنبالش عیسر کردم یغلط عجب بابا یا

  شدم خارج خونه از وز دمیپوش

 باال نیبرگرد شما لطفا: گفتم که کرد باز نیماش در نیمت

 رمیم خودم من

  شو سوار من با بحث یبجا شما لطفا_

 شدم سوار و نییپا انداختم سرم نزاشت گفتن واسه یحرف

 و خونه مسافر ریمس شد سوار هم خودش و بست در که

 با نیمت گفتم ابونیخ اسم یوقت ذهنم تو کردم ابونیخ اسم

 رم؟یم یگیم یکنیم بحث منم با بعد اال اهلل ال:گفت اخ

 عجله یه بعد محله نیا طرف یرفت تو بود ییجا نجایا

  بچه هی با تنها دختر هی تو نجایا یبر یدار

 از بعد کردم سکوت دید یوقت نداشتم گفتن یبرا یزیچ

 بحث باهاش که ییآقا اون بپرسم تونمیم: دیپرس لحظه چند

 بود؟؟؟؟ یک یکردیم
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 یزیچ هزارتا قول که یکس گفتمیم نیمت به گفتم یم یچ

 خونش خانم بشم من خواستیم که یکس بو داده من به

 شده که یهرچ اما چرا دونمینم گفتم و دادم قورت بغضم

 بزنم حرف کنم درددل یکی با داشتم ازین دیشا گفتم بود

 حامله از گفتم خودم عشق و آرش ینامرد از شم سبک

 مهم واسم گفتم مییتنها و یکس بس از گفتم فرارم و شدنم

 میشیم جدا هم از االن ما راجبم کنهیم یفکر چه که نبود

 دلم بود پر دلم یلیخ یول کارش سراغ رهیم یهرکس

 نیمت با تونمیم کردم حس و کنم دردل یکی با خواستیم

 بودمش دهید ییا لحظه از اما چرا دونمینم کنم صحبت

 ....و بهش داشتم یخوب حس
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 گوش من یحرفا به و بود داشته نگه ابونیخ گوشه نیمت

 تموم حرفام نکهیا از بعد بود هم تو شدت به اخماش دادیم

  شد

 سالته؟؟ چند: گفت

 سالمه17_

 یلیخ ییا بچه یلیخ: گفت آهسته و دیکش ییا کالفه پوف

 یبود بزرگ آدم هی اگه سنته اقتضا برا اتفاق نیا گفت دیبا

 دیبا یداشت عقل گفتم یم االن یکردیم درک رو یزیچ

 یکردیم فکر

  

 فعالن هات ضهیغر همه که یهست یسن تو قایدق تو یول

 یشیم عاشق زود سن نیا تو ،یجانیه ،یاحساسات یجوون

 اهاتیرو مرد یکنیم فکر ینیبب ویهرک شکنه یم دلت زود

 افتاده که یاتفاق حاال یکنیم اشتباه خب اما تهیزندگ مرد ای

  شکمته تو گناه یب بچه هی االن یکرد فرار

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 یشرفیب هی به ای یکن فکر گذشته به نکهیا یبجا بهتره پس

  یباش یقو و یبساز تیزندگ نامرد اون مثل

 شدم باعث که نیببخش نیکرد گوش حرفام به که ممنون_

  نیش ناراحت

 شرفیب پست اون از خورد اعصابم ققط نشدم ناراحت من_

  آورد سرت رو بال نیا که

 هاتو لهیوس که ازت بخوام اگه: داد ادامه که نگفتم یزیچ

 ؟؟؟ییایم یکن یزندگ مادرم منو شیپ و یاریب

 درددل من درسته شدم شوکه نیمت ییهوی درخواست نیا با

 خوامینم من اما کرد کمک بهم یلیخ درسته باهاش کردم

 نبیز خاله و احمد عمو اتفاق خوامینم باشم یکس بار سر

 مشکلم من: گفتم نیمت به رو نیهم واسه  افته یب نجایا

 احساس ای کنه کمک بهم بسوزه برام دلش یکس که نگفتم

 باشم یکس سربار و مزاحم خوادینم دلم من کنه ترحم
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 سر گفته تو به یک یچ یعنی حرفا نیا: گفت اخم با نیمت

 شهر نیا تو دونمیم چون کنم کمک بهت خوامیم من بار

 چون راحته سد یتر بزرگ یمشکال یلیخ

 ییا ساده دختر هی تو ادهیز آرش مثل شرفایب نیا از دونمیم 

 بده تونهینم هنوزم بد خوب صیتشخ که یهست

 حاال بده تیباز شد دایپ شرفیب هی کیکوچ یروستا اون تو

 نیا تو گرگ هزارتا  ست؟ین یکنیم فکر بزرگ شهر نیا تو

 شهره

 یکی شنیم تهش یول جلو انیم کمک و یخوب اسم به که 

 راستت و چپ دست جان دختر یبتون یلیخ تو آرش مثل

 راه یلیخ هنوز آدم هی شناخت برا وگرنه یبد صیتشخ

 به االن یحت تو یبفهم که گمیم رو حرفا نیا االن یدار

 داشته ضرر برات منم ممکنه یکن اعتماد دینبا منم

 بهت که االن یش دستم چهیباز برسونم بیآس بهت باشم 

 من کنمیم ترحم ای سوزهیم دلم نکن فکر ما شیپ ایب گمیم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 هیچ به یچ یش متوجه باال بره سنت کمی خوامیم فقط

  بساز خودت برو یخواست جا هر بعدش

 بودن حق حرف حرفاش واقعا یول بگم یچ دونستمینم

 خوردم گول کمونیکوچ یروستا اون تو من گفتیم راست

 ... یبزرگ نیا به شهر نیا تو حاال

 من اما بود حق حرف حرفاش درسته دمیکش یپوف

 ادیب شیپ احمد عمو خونه مثل ییاتفاقا و برم خواستمینم

 ....و  بشم فرارکردن به ومجبور  شم سربار کنم تیاذ یکس
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 من اما بود حق حرف حرفاش درسته دمیکش یپوف

 ادیب شیپ احمد عمو خونه مثل ییاتفاقا و برم خواستمینم
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 فرار به مجبور باز و شم یکس سربار و کنم تیاذ یکس

  بشم کردن

 مامانتوم و شما مزاحم امیب خوامینم من: گفتم نیهم واسه

  شم سربار و شم

 ساده کردم یبچگ بودم بچه من شماست باش حق درسته

  خوردم گول بودم

 اما درسته حرفاتون ی همه شم ینجوریهم االنم ممکنه

 بکشم زحمت ستمیبا خودم یپا رو کار سر برم خوامیم من

  باشم ینجوریا نکهیا نه بسازم خودم میزندگ

 ما بمون ینجوریهم مون خونه ایب گفتم من مگه خب_

 م؟؟یکن مراقبت ازت

  کاره برا مادرم شیپ ایب گمیم اگه من

 مشکل قلبش ضهیمر مادرم کنه کمکش خونه یکارا تو

 باش کنارش شبا بده داروهاش باش مراقبش ایب تو داره
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 من باش تو کنارش خونه بمونم وقتا شتریب تونمینم من

 دمیم هم حقوق بهت

 ریت هی با تو به من هم یکنیم کمک من به تو هم ینجوریا

 میزنیم نشون دو

 یشیم تر بزرگ تو کنارته مادرم مراقبم من ینجوریا تازه

 خودت و یکن شرفتیپ بده ادامه توهم مدرسه و درسم

  یبساز

 نایا نکارایا از ای یکن کار یکی خونه یبر شهیهم ستین قرار

  شروعه یبرا فقط

 گهید جای رمیم یباش راحت تو نکهیا یبرا ستمین خونه منم

 خوابم یم شبا

 ؟ییایب یخوایم خوبه طیشرا نیا با االن
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 یحت داشت اون کرد شرمنده منو واقعا بگم یچ بودم مونده

 خونه از خواست یم زدیم من به کمک یبرا خودش از

 یراض مینجوریا من خب یول من یراحت واسه بره شون

 نیهم واسه شم مشکل شم زحمت خواستینم دلم نبودم

 :گفتم

  یش آواره شما امدنم با خوامینم من

 شهیم دردسر شما برا وجودم کال من نیبر تون خونه از

 بدم زحمت خوامینم

 پاره کهیت تعارف من با نقدریا شمیم ممنونم خوب دختر_

  ینکن

 خودم واقعا من یول رمینم ییجا خواب برا اصال من باشه

 همدم کمکش ایب تنهاست مادرم شهرم از خارج وقتا شتریب

 زحمت یبگ ادینم خوشم هم گهید شو صحبتش هم و

 ؟یدیفهم زحمت
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 میاریم لتیوسا میریم کن ترت بزرگ حرف به گوش االنم

 ؟یدیفهم ما خونه میریم

 یحرفا واقعا جوابش در نداشتم گفتن یبرا یزیچ گهید

 بهتره پس ندارم ییجا شناسم ینم ویکس که من زد یخوب

 نیماش که نشستم صدا یب و آهسته نیهم واسه کنم قبول

 بود داخلش خونه مسافر که میرفت یابونیخ به و کرد روشن

 ....و
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 در میرفت خونه مسافر طرف به و میشد ادهیپ میدیرس یوقت

 دنید با بود همونجا خانم فاطمه  امد دنبالم نمیمت کردم باز

 هزار دلم تو یبود کجا زمیعز ترنج یوا: گفت شد بلند من

  امده بچت و خودت سر ییبال کردم فکر رفت راه

  نیباش آروم نیخوب خاله سالم_
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 و کردم بغلش کرد بغل محکم منو و جلوم امد فاطمه خاله

 مهربون و خوب چقدر زن نیا کمرش پشت دمیکش دستم

 شیخوب اما شناخت یم روز کی منو نکهیا وجود با بود

 ساله چند منو انگار که کردیم رفتار یجور بود یلیخ

  شناسهیم

 کمی امروز کردم نگرانت نیببخش جون خاله: گفتم آهسته

  برگردم تا شد رید داشتم کار

  یسالم که خداروشکر: گفت و رونیب امد بغلم از فاطمه خاله

 زمیعز ببخشه خدا

 نیک آقا نیا: بگه امد ادشی تازه خورد که نیمت به نگاهش

 شون؟یشناسیم جان ترنج

 فاطمه خاله بگم تیواقع دمیترس یم بگم یچ بودم مونده

 ای دارم یمشکل من کنه فکر کنه ریتغ من به نسبت دشید

 و پدرم یب بچه و شوهر اسم یب شناسنامه به بده ربط

  کردن هیبق که کنه فکر ینجوریهم
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 خاله پسر من خانم سالم: گفت و دیرس دادم به نیمت نجایا

 خونه ببرمش میریبگ لشیوسا تا نجایا امدم هستم ترنج

 وگرنه تهران امده ترنج میدونست ینم ما منتظره مادرم

  شه شما مزاحم میزاشتینم

  زدن حرف لحن از نکهیا مثل فاطمه خاله

  گرفت گرم باهاش چون امد خوشش نیمت برخورد و

 نفس میلیفام یانگار بود یجوری نمیمت منو یچشما رنگ

  دمیکش ییا آسوده

 داد نجات منو دوم بار یبرا امروز که نیمت به یقدردان با و

  زد یچشمک که کردم نگاه

 االنه تا نیمت یبانیپشت و نیمت کمک دونستمینم چوقتیه)

 یلیخ میزندگ تو حضورش نیمت نشد ختم بار دو همون به

 به کرده لیتبد منو االن که سهیک همون نیمت بود واجب

 یکس به بزرگ و پخته یترنج به هستم االن که یترنج
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 بودن یحروم انگ بچش وبه دانشگاهه استاد االن که 

 گهید یکی ینامرد که میمرد ونمیمد نارویا ی همه و  نزدن

 یحام میگوش تو اسمش که ستین یالک کرد جبران برام رو

 از یحت گذشته میزندگ از که هیسال21 هیحام نیمت وهیس

 من منتظر زد من برا شیزندگ و خودش

 و هست تمام که یمن دارم بچه هی که یمن منتظر شد 

 اون مثل نه خواست منو بازم یول دونستیم میزندگ ستین

 ...(اخرم رفت هدر دستاش تو میپاک که شرفیب

 رونیب زدم اتاق در از و  کردم جمع بقچم

 پول خواستمیم گرفت ازم بقچم نیمت

 ....و نزاشت که بدم رو فاطمه خاله
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  رونیب زدم اتاق در از کردمو جمع بقچم...
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 بدم رو فاطمه خاله پول خواستم یم گرفت ازم بقچم نیمت

 نزاشت که

 که تو زمیعز: گفت یمهربون با انکار اون از اصرار من از

 حرفو نیا گهید رمیبگ پول ازت بخوام ینموند نجایا یچیه

  همراهت به خدا برو نزن

 بهم یلیخ ازتون کنم تشکر یچجور دونمینم ممنونم_

  نیکرد لطف و کمک

  بده بهتون نیخواست خدا از یهرچ شاهللیا

 هروقت یش ریخ به عاقب توهم یاله  نکردم یکار من_

 شمیم خوشحال یبزن سر منم به یتونیم خواست دلت

  نمتیبب

 سوار رونیب میزد در از و میکرد آخر یخداحافظ من و نیمت

 برخورد دمیترس یم بود اظطراب دلم تو من میشد نیماش

 (باشه حامد و احمد عمو مادز) ننه مثل نیمت مادر
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 برخورد خوش چقدر که شیدید نکن فکر ینجوریا ترنج نه

  بود مهربون و

  باشن هم مثل ستین قرار که انگشت تا پنج هر

 منو از هیچ به یچ ندونه که هیزمان واسه شیبرخورد خوش

 بوده یچ گذشتت بفهمه یوقت یول باشه نداشته خبر وضعم

 دهیسف شناسنامه تو شوهر اسم بدون شکمت تو بچه ای

  ننه مثل شهیم دشید

 البته پسرش به بچسبونم خودم خوامیم من که کنهیم فکر و

 ممکنه شون خونه تو کار یبرا درخواستش و نیمت کمک با

  باشه کرده فکر نیا االن

 یاتفاق خوامینم دوباره من ایخدا دمیکش ییا کالفه پوف

 قبول کاش افته یب نجاهمیا واسم افتاد احمد عمو خونه

 بودم نکرده
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 یاتفاق خوامینم دوباره من ایخدا دمیکش ییا کالفه پوف

 قبول کاش افته یب نجاهمیا واسم افتاد احمد عمو خونه

  بودم نکرده

 مامانتون به شهیم یچ االن: گفتم نیمت به رو نیهم واسه

  نیگ یم یچ

  نداره؟ شوهر دختر نیا گهینم مامانتون

 اون شیپ رهینم چرا داره که شوهر داد دست از خانوادش

  شهیم خراب یهمهدچ یچ خواست منو شناسنامه هوی اگه

 دردسر باعث خوامینم من میبرگرد شهیم نشده رید االنم

  بدم ادامه دروغ و ترس با ای بشم

 ستین قرار عاقله و مهربون یلیخ من مامان نباش نگران_

 بدونه همون بزار یکرد فرار که میگینم میبگ کامل قتیحق

 پستتم شوهر اون انیجر یول یداد دست از خانوادت که

 نیهم ماهم خونده تیمحرم غهیص یگینم مگه  میگیم

  میگیم
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 باشه؟؟ ادیم در آب از زرد تو و شرفیب کنه عقدت بود قرار

 ....و
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  میگیم نیهم ماهم خونده؟ تیمحرم غهیص یگینم مگه...

 ادیم در آب از زرد تو یول شرفیب کنه عقدت بود قرار

 باشه؟؟

 به االن لطفا زهارویچ از یبعض جز به میگیم ویچ همه ما

 سرت بالها نیا که یستین مقصر تو نکن فکر ها مسئله نیا

 اگه اما یکرد جایب اعتماد چون یهست که مقصر البته  امده

 نیا نقدریا یبخوا

 یش دیام نا خودت از ای یکن یاور ادی خودت به رو مسئله 

 هیبق حال به یوا گهید ره ینم شیپ خوب تیزندگ
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 از که یکس یشیم یدیم دست از خودتم هیروح ینجوریا

 یفهمیم شهیم نابود و دهینم بها خودش به مردم حرف ترس

 گم؟یم یچ که

 من زدیم یقشنگ یحرفا یلیخ نیمت اما چرا دونمینم واقعا

 ریمس به سکوت در  رفتیم نیب از ترسم کرد یم دوارمیام

 یحرفا بخاطر  یتینارضا از یخبر گهید دلم ته میشد رهیخ

 نبود نیمت

 خودم دیبا هستم هرجور که فهموند بهم حرفاش با چون 

  باشه یراض نیمت مادر دورامیام بودم نگران خب اما رمیبپذ

 خونه کوچه و محله از میشد ادهیپ نیماش از میدیرس یوقت

 شدیم معلوم ها

 با  نیمت میشد وارد باهم و کرد باز در نیمت پولداره نیمت 

 یصدا که آورد در کفشاش و داد سالم بلند ییرو خوش

 ینباش خسته زمیعز سالم دونمی یکی سالم: امد مادرش

  یستین دمید شدم داریب یبرد کجا ترنج یرفت کجا
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  بود آشپزخونه تو مادرش نکهیا مثل 

 کنهیم فکر االن زشت چقدر بود نشده من حضور متوجه و

 در کفشام و نییپا انداختم سرم برگشتم دوباره رفتم من

 یینجایا جان ترنج اِ: گفت که نیمت مادر یباصدا که آوردم

  نیاومد خوش یلیخ

 نگاهش شد ینم روم کردم یتشکر و کردم سالم آهسته

 کرد دعوتم من ییرو خوش با انتظارم برخالف یول کنم

 دوتا؟؟؟ شما نیرفت کجا: گفت  و نمیبش مبل یرو

  

 انداخته سرم من کرد صدا مادرش و رفت آشپزخونه به نیمت

 داره نیمت کنم فکر زدم زل یقال یها گل به و نییپا

 گهیم رو افتاده یاتفاق چه و برگشتنم انیجر

 تکون پامو استرس از داشتم دیکش طول یلیخ صحبتشون 

 لحظه هر باشه وفتادهین یبد اتفاق لطفا لطفا ایخدا دادمیم

 و رونیب ادیب نیمت مادر بودم منتظر
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 و بود آشوب دلم تو رونیب کنه پرتم خونه از رهیبگ دستم 

 یم صلوات لب ریز داشتم بودم داده دست بهم تهوع حالت

 ...و رونیب امد نیمت مادر که فرستادم
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 و بود آشوب دلم تو رونیب کنه پرتم خونه از رهیبگ دستم

 یم صلوات لب ریز داشتم بود داده دست بهم تهوع حالت

 با شدم بلند جام از رونیب  امد نیمت مادر که فرستادم

 کرد که ییهوی حرکت با که دامیم قورت دهنم آب استرس

 شوکه

 و کردن هیگر به کرد شروع و بغلش تو دیکش منو شدم 

 با یدیکش یسخت یلیخ تو  زمیعز برم قربونت یاله: گفت

 هی از مادرت پدر دادن دست از طرفی از کمت سن نیا

 یافتاد شرفیب هی ریگ طرف
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 مثل توهم یدیکش یسخت نقدریا چندسالته تو مگه اخه

 هم شوهرم دمیکش یسخت میجوون تو یکل منم یبود خودم

  کردم بزرگ نمیمت یسخت به دادم دست از

 تر دلگرم منم شد بزرگ نیمت یوقت دارم آرامش کمی االن

  باشه بد شهیهم تیزندگ ستین قرار نباش نگران توهم شدم

  یبنیم رو یزندگ یخوب توهم بالخره

 منم شیگر از کردیم هم هیگر زدیم حرف که ینجوریهم

  کردمیم هیگر

  بودم بهونه منتظر بود پر دلم

 امدم بغلش از شد تموم حرفاش یوقت

: داد ادامه و  صورتم طرف دو گذاشت دستاش که رونیب 

 خوشحال یلیخ یبمون شمیپ نجایا قراره گفت نیمت یوقت

  تو هم ستمین تمها من هم ینجوریا شدم
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 تنهام من و کاربارشه ریگ در که نیمت دارم همدم هی من

 خودت خونه مثل نجارویا چشمامه جفت رو قدمت توهم

 یسو به شیپ دیبا االن از تو نکن یبیغر احساس و بدون

 یبساز خودت یبرا قراره خودت که یبر یقو ندهیا

 رفتار نیا انتظار واقعا بودن خوب چقدر پسر مادر نیا ایخدا

 رونیب کنهیم پرتم االن گفتم خودم با نداشتم زیآم محبت

  نشد ینجوریا خب اما

 ازتون چتور دونمینم: گفتم یقدردان با و کردم پاک اشکام

  نیکرد کمکم که بهم نیکرد لطف یلیخ کنم تشکر

  کنم زحمتاتون جبران بتونم روز هی دوارمیام

 نزن حرفارو نیا: گفت و بغلش تو دیکش دوم بار یبرا منو

 باش راحت منم با بعدش نکن فکر زهایچ نیا به زمیعز

 صدا منو یتر راحت و خوادیم دلت یهرچ هست نایم اسمم

 کن
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 منو یوقت شد خارج ازش نیمت که افتاد آشپزخونه به نگاهم 

 ...و رفت و زد بهم یچشمک هم بغل تو دید مادرش
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  بعد دوماه**** 

 حس بود خواب نایم خاله بودم نشسته تخت یرو اتاق تو

 یمدت نیا ادی بود وصل وزنه هی بهم انگار داشتم ینیسنگ

 تموم درحقم محبت نیمت و نایم خاله افتادم گذشت که

 سرکارش شب تا روزا نکهیا از بعد لیاوا اون نیمت کردن

 نیهم گهید االن خواب یبرا خونه امد یم شبا فقط و بود

 گهیم بخوابه ادینم خونه من یراحت یبرا کنه ینم کارم

 منو قهیدق هر یتون ینم یباردار وضع نیا با یباش راحت
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 ای خوردن آب یبرا ای یبپوش ریپاگ و دست لباس هی یدید

 ها روز از یبعض فقط سرت یبنداز شال هی رفتن ییدستشو

 و کم یزیچ خونه یبرا و نایم خاله منو به زدیم سر امد یم

  دیخر یم بود کسر

 اون با کنم تشکر ازش یچجور دونستم ینم یحت من

 بخاطر خونش از تا امدم نکهیا شدم شرمنده من کارش

 نایم خاله دونستمیم بزاره تنها رو نایم خاله و بره من یراحت

 خب اما نیمت واسه دیکشیم پر دلش یلیخ وقتا یبعض

 یبیغر احساس تا گفتنینم یزیچ دوتاشون هر من بخاطر

 یالک خب اما کنم کار نجایا امیب من بود قرار اول از نکنم

 کنم کار من زاشتینم وضعم بخاطر نایم خاله کردمیم کار

 فقط کنهیم مراقبت بچش از که بود یمادر مثل قایدق

 سرگرمم یالک تا گفتیم من به کار خورده هی وقتا از یبعض

 یشمیپ که نیهم: گفتیم کردمیم اعتراض هم یوقت کنه

  یمراقبم که نیهم کاره یکل ستمین تنها و
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 میبود شده بود من مراقب شتریب اون گفتیم برعکس البته

 چه دختر مادر هی مثل یسن اختالف یکل با دوست دوتا

 یسخت از گفتیم خاطراتش و گذشته از نایم خاله ییشبا

  راهش مشقت از هاش

 ای میدیخند هم یپا به پا جاها یبعض عالقشون و عشق از

  میکرد هیگر

 وابسته بهش منم بود وابسته من به نایم خاله که قدر همون

 و نیمت با ها جمعه پنجشنبه از یبعض.. شتریب یحت بودم

 شهر از رونیب میرفتیم ای شوهرش قبر سر میرفتیم نایم خاله

  نیمت یها هیتوص به میکن گردش هوا

 گفته نیمت بخونم درسم بچه امدن ایدن به از بعد بود قرار

 ادی بهم یخصوص معلم عنوان به کنهیم کمک بهم بود

 امتحان رمیم یحضور ریغ صورت به من و درسام دهیم

 بدم کنکور اون از بعد و رمیبگ پلممید مدرک بتونم تا دمیم

 بدم انجام بود آرزوم روستا تو که ییکارها  دانشگاه برم و
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 من تفاوت نیا با اما کردنیم دایپ تحقق داشتن همشون

  ادیب جاش نایا قراره و دادم دست از رو زایچ یلیخ

 شهیهم شبا بزنم نایم خاله به یسر هی برم شدم بلند جام از

  داشت قلب مشکل چون خاله زدمیم سر بهش یچندبار هی

  کرد رهاش خودش حال به شد ینم

 اما شهیم زرد رنگش ارهیم فشار بهش درد نقدریا وقتا یبعض

  گهینم یزیچ

  بخوره تا دمیم داروهاش ساعت سر

 گفتیم و نشیس رو زاشتیم دستش خاله یوقت نگم دروغ

 .. و شدمیم زنده و مردمیم من قلبم اخ
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 زرد رنگش ارهیم فشار بهش درد نقدریا خاله وقتا یبعض...

  گهینم یزیچ اما شهیم

  بخوره تا دمیم داروهاش ساعت سر

 گفتیم و نشیس رو زاشتیم دستش خاله یوقت نگم دروغ

 .. و شدمیم زنده و مردمیم من قلبم اخ

 نگرانمه همونقدر مونهیم مادر هی مث واسم واقعا خاله چون

 .بشه شیطور خوادینم دلم و داره دوسم همونقدر

 دمیدیم ونیتلوز و بودم نشسته هال یتو

 حوصلم منم بخوابه تا رفت قرصاش خوردن از بعد خاله

 .هال تو اومدم بود سررفته

 از اومد در یصدا که میدیم که بودم یلمیف یهوا و حال تو

 .دهیخر یها سهیک دستش دمید نویمت که شدم پا جام

 اسم مثل نیمت و مردونه یلیخ که کردم نگا پشیت به

 دهیپوشیم لباس خودش
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  داد جوابمو یگرم با که کردم سالم

 تورو گفت و نزاشت یول رمیبگ دارویخر تا رفتم سمتش به

 .امیم بزارم نارویا منم نیبش

 ییروبرو مبل رو و اومد نیمت و نشستم مبل رو خجالت با

 نشست

 و گرفتن دستمو که بودم مادرش و نیمت شرمنده واقعا

 .وفتمیب یناکس و هرکس ریگ جامعه نیا تو نزاشتن

 دیببخش گفتم و زدن حرف به کردم شروع چندلحظه از بعد

 من تا نیبر خونه از نیشد مجبور من  بخاطر شما نیمت اقا

 .باشم راحت

 خودتونو و نیکن نکاریا من بخاطر نبودم یراض اصال من

 .نیکن تیاذ

 حرفو نیا چوقتیه گهید گفت کردو نگاه چشام تو نیمت

 نزن
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 بمونم دور مامانم از بودم مجبور کارم مشکالت بخاطر من

 بودم، نگرانش داره که یضیمر با یول بزارم تنهاش و

 .راحته المیخ یهست تو که االن

 :داد ادامه خنده با بعد

 فرق یزیچ چیه رمیم و نمتونیبیم امیم هرروز من بعدشم

 .نکن فکرارم نیا گهید شده عوض خوابم یجا فقط نکرده

 .کردم تشکر و زدم لبخند

 : گفت باشه اومده ادشی یزیچ انگار نیمت

 دوستم خواهر.کردم دایپ رستانویدب یکتابا واست یراااست

 واست که توعه نوبت االن و هیانسان رشتشم و داده کنکور

 هی تا یکن تالشتو همه یبخون ینیبش دیبا و گرفتم کتاباشو

 .یش قبول خوب رشته
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... و اقتصاد و یاضیر مثل یدار مشکل ییدرسا تو منم

 یخوایم که یاون شاالیا تا یزنیم تست و کنمیم کمکت

 .یش قبول

 یامادگ تا یخونیم درس ینیشیم تویکاریب وقتا االن از پس

 بعدم یباش داشته یحظور ریغ امتحانا واسه اول الزمو

 .کنکور

 کشنیم واسم که یزحمت نهمهیاز یچجور دونستمینم واقعا

 .کنم یقدردان

 اماده که ویشام و شد داریب خواب از خاله لحظه چند از بعد

 .میبخور تا هم کمک با میکرد حاظر بودم کرده

 .....و مینشست زیم پشت

🔆✔️🔆🔆✔️🔆 
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 اماده که ویشام و شد داریب خواب از خاله لحظه چند از بعد...

 .میبخور تا هم کمک با میکرد حاظر بودم کرده

 .....و مینشست زیم پشت

 (حال زمان)

 تا کردمیم اماده صبحانه بهار ی واسه داشتم اشپزخونه یتو

 .دانشگاه بره و بخوره ادیب

 و میبرگشت شیک از شهیم یا هفته هی

 .نمیمت ونیمد نویا و شده عوض کامال بهار هیروح 

 اتفاق دوباره ترسمیم و نشده تموم بهار واسه مینگران هنوزم

 .باشم مواظبش شتریب دیبا وفته،یب واسش یا گهید

 و، شده اماده دمید که اومدم رونیب فکر از بهار یصدا با

 زیم پشت نشسته 

 .بخوره عتریسر تا گذاشتم جلوش روییچا

 (شخص سوم زبان از)
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 عصر تا.شد شروع کالسش و رفت دانشگاه سمت به بهار

 داشت کالس

 تا بهار منتظر بود ستادهیوا دانشگاه در صبح همون از ارش

 ی خونه و بره دنبالش تا رهیم خونه سمت به یک نهیبب

 رهیبگ ادی ترنجو

 خونه سمت به و گرفت یتاکس و اومد رونیب بهار بالخره

 .دنبالش اهسته ارش و رفت

 از ارش داخل رفت و شد ادهیپ خونه یجلو بهار یوقت

 .رفت خونه در سمت به و شد ادهیپ نیماش

 (ترنج زبان از)

 خودشون یخستگ از و شد خونه وارد بلند یسروصدا با بهار

 کرد پرت مبل یرو

 بهار یابچه مگه گفتم و کردم نگاش یساختگ اخم با

 ؟یکنیم نکارارویا
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 نبود قرار نکهیاز خوشال اونم زدن درو زنگ بده جواب اومد 

 .رفت اتاقش سمت به بده پس جواب

 ه؟یک:گفتم و برداشتم فونویا

 چند شهیم محترم خانوم:گهیم و دهیم بریتغ صداشو ارش

 .دارم کارتون در دم نیایب لحظه

 رون،یب رفتم و فقط دمیپوش مانتومو

 از دستم شدم شوکه روبروم صحنه از کردم باز که درو

 ....و شد شل در رهیدستگ

🔆✔️🔆🔆✔️🔆 
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 رو روبه صحنه دنید از کردم باز درو

 ینیا شدینم باورم شد شل رهیدستگ از  دستم شدم شوکه

  آرشه رومه به رو که
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 نداشت امکان نیا من یخدا شدم ریمتح

 تو زدم زل کردیم کاریچ نجایا آرش 

 میاورگ باعث سال کی ستیب که ییچشما همون چشماش 

 همه نیا از بعد هوی شد میچارگ یب باعث که ییچشما شد

 کرد فوران ازم تنفر حس سال

 در نزاشت  و در نیب گذاشت پاشو که ببندم درو امدم   

  دادمیم هول من ببندم

  بود در نیب پاش دادیم هول اون و

  پرت من و کرد باز در و شد آرش از زور

  بست در و داخل امد آرش عقب شدم

  رونیب برو خونم در از برو گمشو: گفتم حرص با

 یکنیم رم یدار که مایقد مثل خوشگله خانم آروم سیه_

 گمشو برو دمیم هشدار بهت االن نیهم یعوض شو خفه_

  رونیب برو خونم در از
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 سیپل به زنمیم زنگ وگرنه

 آروم لطفا بزنم؟ حرف باهات خوامیم ترنج ندارم تیکار_

  یستین که بچه ارین در یباز یکول و باش

 رونیب یبر  خوش زبون با بهتره ندارم تو با یحرف من_

  دمیم نشون بهت ویباز بجه وگرنه

 باشه سیه:گفت و باال آورد دستاش میتسل حالت به آرش

  نکن صدا سر نقدیا و باش آروم لطفا  یبگ تو یهرچ قبول

 میکن صحبت باهم ایب لطفا گفتم

 ؟یکرد دایپ کجا از منو ی خونه_

 یریبگ پاچه نکهیا بدون یزد حرف بالخره شیآخ_

 ونمیح تو مثل من مگه ندارم حرف تو با من باش مودب_

 یکرد دایپ کجا از منو خونه بده؟ سوالم جواب رمیبگ پاچه

 رینگ منم وقت رونیب برو وگرنه
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 حاال میبزن حرف امدم گمیم دارم یبدخلق تو چقد هوف_

 ؟یگذاشت اگه

 باش زود رونیب برو_

 گمیم االن نکن یقاط بابا باشه_

  نجایا امدم کردم بیتعق دخترت

 نشه متوجه بهار دوارمیام کرده دنبال بهارو من یخدا یوا

  داره وجود بهار که نفهمه اتفاق اون از بعد آرش ای

  داد دست بهم تهوع حالت زد شور دلم

 ...و  نزنم عق تا دهنم جلو گذاشتم دستم
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 نشه متوجه بهار دوارمیام کرده دنبال بهارو من یخدا یوا

 زنده بهار که نفهمه اتفاق اون از بعد آرش ای هیک پدرشه که
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 داد دست بهم تهوع حالت زد شور دلم داره وجود و هست

  نزنم عق تا دهنم جلو گذاشتم دستم

 من کینزد عقب برو: گفتم که طرفم ادیب خواستیم آرش

  نشو

 ؟ینکن یلجباز شهیم ترنج دهیپر رنگت ستین خوب حالت_

 شهیم خوب حالم من رونیب خونم از یش گم یبر اگه_

 سال همه نیا از بعد یچ واسه کنهیم بد حالمو داره دنتید

 با منو یخوایم گهید ندفعهیا ؟یدار یقصد چه باز ؟یامد

 ؟یبخر یچ

 نگاهش چشماش کرد نگاه چشمام به یحرف بدون آرش

  بود میقد مثل قایدق

  االن اما مردم یم نگاه نیا واسه قبال

 به رفتنم اما رمیم من:گفت لحظه چند از بعد شهیم بد حالم

 که ستین یمعن نیا
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 صحبت موضوع چندتا درباره نجایا امدم امروز من برم کال 

  برادرمه پسر با دخترت ها موضوع از یکی کنم

 مثل البته مینیبب همو که خوامیم شد بهتر حالت هروقت

 نشه بد حالت که باشه تنش بدون مالقات خوامیم نه االن

  ترنج

 یباش شده منظورم متوجه دوارمیام

 کتش بیج از کرد دست که کردم نگاهش یحرف چیه یب

  طرفم گرفت آورد در کارت هی

 یدید ازین و یشد آروم هروقت منه کارت نیا: گفت و

 لج و نزن زنگ رید البته بزن زنگ بهم میبزن حرف باهم

  بزنم بهت یمهم یحرفا خوامیم چون نکن

 یوقت کردم نگاهش فقط ندادم نشون یالمعل عکس چیه

: گفت و ها پله رو گذاشت گرمینم دستش از کارت دید

  قشنگ چشم خداحافظ
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 جون انگار رفتم وا ها پله یرو همونجا من  رفت و بست در

  رفت پاهام از

 نداشتم آرش دنید و اتفاق نیا تحمل

 خورد نگاهم کسالی و ستیب از بعد اونم بود یسخت شوک

  بود نوشته آرش لیفام اسم روش کنارم کارت به

 درباره بود یمهم مسئله چه بگه؟ بهم خواستیم یچ یعنی

 پسره اون ای افتاده؟ یاتفاق باز نکنه من دختر و برادرش پسر

  کرده جادیا یمزاحمت احمق

 آرش بفهمه نکنه نکهیا یبرا هم گرفت بهار شور دلم

 لحاظ از گفتم دروغ بهش چندسال نیا من بفهمه و پدرشه

  گهید

 به براش یمشکل ای شه مزاحمش پسر نیا که بودم نگران

  ارهیب وجود
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 و شدم بلند جام از اتفاق همه نیا از دیترک یم داشت سرم

  ها نرده به گرفتم دستم

 از و برداشتم منفورم موجود اون کارت شدم بلند جام از و

 ...و باال رفتم ها پله
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  اتفاق همه نیا از دیترک یم داشت سرم

 اون کارت شدم بلند جام از و ها نرده به گرفتم دستم و

 برداشتم منفورم موجود

 شالم شدم وارد کردم باز رو خونه در باال رفتم ها پله از و

  مبل یرو انداختم و کندم
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 دیبا من ایآ کارت به شدم رهیخ و نشستم همنوجا خودمم

 معلوم کجا از اصال باشه گفته دروغ نکنه نمش؟؟یبب برم

  ارهیب سرم ییبال بهانه نیا به خوادینم و گفته راست

 ینم دلم کردم فکر کمی اما بگم نیمت به خواستمیم

 اونو و ارمیب وجود به نیمت یبرا یدیجد مشکل خواست

 در رو و بود متنفر آرش از شدت به نیمت کنم خودم ریدرگ

 بود ممکن نبود یدرست کار اصال آرش و نیمت کردن رو

  کنن دعوا

 داره یمشکل ای گهیم یزیچ نمیبب ادیب بهار کنم صبر بهتره

 یمشکل دوارمیام فقط آرش دنید به رمیم بود یمشکل اگه

 سرم بشم رو در رو شرفیب اون با نشم مجبور من و نباشه

 بهار ای آرش اگه شد یم منفجر داشت کرد یم درد یلیخ

 یالعمل عکس چه بهار شه؟؟یم یچ دخترن پدر بفهمن

 نه؟ ای بخشه یم منو ده؟یم نشون
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 ای یپدر احساس بهار به نسبت نداشت حق که آرش

 مهم براش بهار ای بود مرد یلیخ اگه اون چون کنه تیمالک

  زاشتینم تنهام و آورد ینم سرم رو بال اون شیپ ها سال بو

 هی و ختمیر آب وانیل هی و آشپزخونه داخل رفتم شدم بلند

 خوردم رونیب آوردم خچالی از مسکن

 ینجوریا دهیپر رنگت تو که ینجوریا باش آروم ترنج ترنج

 یدیم لو خودت تو افتهین هم یاتفاق اگه یکرد هول که

  فهمهیم بهار احمق

  هیچ انیجر که بگم نیمت به شدیم کاش

 نیا تو یلیخ نیمت شم آروم کمی تا بزنم حرف باهاش و

  کردیم آرومم و زدیم یقشنگ یحرفا طیشرا

 درست مزاحمت براش باری نیا بگم نیمت به دینبا نه یول

  کنمینم
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 هم امیم در فکر از هم ینجوریا کنم درست نهار امیب بهتره

 یاتفاق انگار نه انگار هیعیطب یچ همه امد بهار اگه نکهیا

  افتاده

  رونیب دمیکش زریفر تو از مرغ بسته هی

  کنم سرخ بعد تا شه باز خشی گذاشتم

 کنم درست براش خواستم یم بود یزعفرون مرغ عاشق بهار

  خورد زنگ تلفنم که شدم ازیپ ریس کردن رنده مشغول

  بود بهار دادم جواب میگوش و شستم دستام

 سالم جونم مامان الو_

  

 یخوب زمیعز سالم_

 یخوب تو مامان آره_

 ؟

 آمده؟؟؟ شیپ یمشکل خوبم آره_
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 نداره یاشکال اگه بگم زدم زنگ فقط ستین یمشکل نه_

  خونه امیم رترید کمی امروز من

 شده؟؟ یزیچ چرا: دمیپرس متعجب

 امیم تر رید کمی برام آمده شیپ یکاری مامان نه_

 اگه: گفت که امد خط اونور از ییصدا که بدم جوابش امدم

  منتظرتم نیماش تو من در دم ایب یگرفت اجازه مامانت از

 یصدا نیا نداشت امکان نیا نه نه کردم شک گوشام به

 بهار که یپسر همون یعوض اون زاده برادر بود اریسام

 .....و بود بهار یعمو پسر بگم تر ساده ای  کرد خورد
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 یصدا نیا نداشت امکان نیا نه نه کردم شک گوشام به

 بهار که یپسر همون یعوض اون زاده برادر بود اریسام

 بود بهار یعمو پسر بگم تر ساده ای کرد خورد

 تحت نکهیا ای امروز شوک دوتا بخاطر دیشا چرا دونمینم

 خودم از که یتیعصبان با چون گرفتم قرار آرش یحرفا ریتأث

 یصدا اون نکن فرض احمق منو بهار: دمیغر نداشتم سراغ

 یعوض اون که یهست یقبرستون کدوم بود؟؟ پسره همون

 باهاته

 آروم منو داشت یسع که یلحن با میعصب چقدر دیفهم بهار

 من کن اعتماد من به برم قربونت جان مامان:گفت کنه

 نیا کنم ینم کردم قبل بار که یاشتباه

 امیب امروز قراره که یامدن رید نیا یدیشن االن که ییصدا 

 همه بهت خونه برسم من کن صبر لطفا و داره انیجر همه

 دمیم حیتوض ویچ
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 باره نیا در بهار باشم آروم کردم یسع دمیکش یقیعم نفس

 خواسته ازم که بود ییا مسئله حتما گفت ینم دروغ من به

 دل دمیترس یم اما داشتم اعتماد بهار به من کنم صبر بود

 شدن یطوالن که بهار ارنیب بچم سر ییبال که بودم نگران

  سکوت

 هستم خودم مراقب نباش نگران مامانم: گفت دید منو 

 گذشتم اشتباه زارمینم کن اعتماد بهم گردم یبرم زود رمیم

 ادیب شیپ

 هروقت باشه کنارت تیگوش اما برو باشه: گفتم دیترد با

 شوره دل از من بهار نکن منتظر منو بده جواب زدم زنگت

  یبرگرد تو تا رمیمیم

 خودت مواظب گهید برم من خدانکنه برم قربونت باشه_

  خداحافظ فعال هستم خودم مواظب منم باش
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 بهم یبیعج تهوع حالت دلشوره شدت از شد قطع که تماس

 عق به کردم شروع و دمیدو ییشو دست طرف به داد دست

  دیچیپ یم بهم داشت دلم زدن

 وجودشون شه منقرض نسلشون خانواده نیا شدیم کاش

  بچم هم میزندگ هم خودم یبرا هم برام شره کال

 هی گذشتم کردن درست غذا ریخ از آشپزخونه تو رفتم

 خودم برا ییچا فنجون

 نباشه آشوب ینجوریا دلم تا خوردم ییچا کمی و ختمیر 

 بود صفحه به نگاهم نداشت یچیه کردم روشن ونیزیتلو

  دمیفهم ینم یچیه اما

 پرت قدرنیا ونیزیتلو ویراد رو زدم دمید کردم دقت که بعد

  بودم جیگ و

 فکر هی ییدوتا بود نجایا حداقل گفتم یم نیمت به کاش

  میکردیم
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 ساعت کی تازه بود ساعت به نگاهم الیخیب اصال نه هوف

 ...و گرفتم بهار شماره و آوردم در میگوش بود گذشته
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 ساعت کی تازه بود ساعت به نگاهم الیخیب اصال نه هوف

  گرفتم بهار شماره و آوردم در میگوش بود گذشته

 مشغوله زد چون کنم فکر داد تماس رد شد زد که اول بوق

 چند گذشت از بعد بود شیگوش کنار چون شد راحت المیخ

 بهار از امیپ کردم باز میگوش عیسر امد برام امکیپ هی قهیدق

  بود

 بهت امیب بزنم حرف تونمینم االن خوبم مامان:بود نوشته

  نشو نگرانم زنمیم زنگ

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 شه کم دلم آشوب از کمی که بود یلیخ برام امشیپ نیهم

  دمیکش یقیعم نفس

  ادیب بشه تموم بهار کار زودتر کاش

 بخوابم کمی بستم چشمام و مبل بالشتک یرو گذاشتم سرم

  ادیب بهار تا

 شد گرم چشمم تا خوردم تکون تکون نقدریا برد ینم خوابم

  رفتم خواب و

  دیبزن دست عروس مادر افتخار به

 من به چرا بود کجا نجایا کردم نگاه انمیاطراف به تعجب با

  کردنیم نگاه

 چهرها از چکدومیه دادیم عذابم داشت اطرافم یها یصدا

 و شده پهن عقد سفره دمید که جلوتر رفتم نبود آشنا برام

  یصندل یرو نشستن نفری و آرش
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 ینم بود تور عروس صورت یرو شدم شوکه آرش دنید با

 آرش کردمیم کاریچ نجایا من هیک عروس نمیبب تونستم

 عروس مادر گفت من به چرا ایخدا کردیم کاریچ نجایا

 با شونم رو نشست یدست که بودم ستادهیا گنگ نجوریهم

 دمیچرخ ترس

  سرمه پشت نیمت دمید که عقب 

 من نیمت بود چخبر نجایا ایخدا کردم نگاهش رتیح با

 و بودم شده الل انگار میکرد یم کاریچ باهم نجایا آرش

 تونستم ینم

 عاقد دیخواب تا صدا سر همه عاقد یصدا با بزنم یحرف 

 به ناگهان بهار اسم دنیشن با خوندن خطبه به کرد شروع

 نیا نه یوا باال دادم عروس تور و دمیدو عقد گاهیجا طرف

 عقد گاهیجا پشت پدرش؟؟؟ کنار من؟؟؟ دختر بود؟؟ بهار

 ...نداره امکان نیا نه ممکنه ریغ....
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 شروع شدم رها سکوت حالت از و شد رها صدام انگار هوی

 زدن غیج به کردم

  نداره امکان نیا نه نه دمیکش یم بهار دست و زدمیم غیج

 بهار عروس  لباس نیآست دمید  که بود دستم تو بهار دست

 بغض با بهار که کردم رها دستش دور از دستام  شده یخون

 حاال  شد؟؟ خنک دلت حاال یکرد زخم دستمو مامان: گفت

  ؟؟؟؟؟ یکن خراب میعروس یخوایم

 زیسوپرا: گفت یهیکر خنده با آرش که بدم جواب امدم

 رونیب نکردم پرتت تا یبر نجایا از بهتره  حاال ؟؟؟یشد

 .....و
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 زیسورا: گفت یهیکر خنده با آرش که بدم جواب امدم...

 رونیب نکردم پرتت تا یبر نجایا از بهتره حاال ؟یشد
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 غیج برم خواستمینم من نه نه دیکش دستم پشت از نفر هی

  نیشرفیب شما کسافتا دیکن لم و آشغالها دیکن ولم زدمیم

  ببرمش دیبزار دیکن ول دخترمو دیکن ولم

 بگو نیمت کنن ولم بگو کن کمک بهم تورخدا نیمت نیمت

 رونیب ببرن تا دنیکش یم زور به منو ببرم دخترم بزارن

 محو دمید از بهار و شدیم تر فیضع لحظه هر غامیج یصدا

 داشتم شدیم

 ینم توجه حرفام به یکس چرا کرد؟ ینم کمکم یکس چرا

  دیکن ولم کنه لعنتتون خدا کرد

 به شوک با دمیپر جام از خوردم که یدیشد یها تکون با

: گفت ترس با بود نشسته روم روبه بهار کردم نگاه اطرافم

 یم یبد خواب یداشت ؟یشد یچ ؟؟یخوب مامان

 ینگران از مردم ؟یزدیم غیج ؟چرایدید
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 بهار بود خواب همه نایا یعنی بودم شوک تو نگفتم یچیه

 منه یجلو سالم

  بود یچ یبرا خواب اون پس.... پس

 مامانم: گفت و داد تکون منو گمینم یزیچ دید یوقت بهار

 نگرانم یدار بزن یحرف هی تورخدا ؟؟یخوب برم قربونت

 ؟؟؟ نیمت عمو به بزنم زنگ خوادیم یکنیم

 یسخت به زدم غیج واقعا که یانگار بود شده خشک گلوم

  اریب برام آب وانیل هی پاشو خوبم نه: گفتم

 رفت آشپزخونه طرف به و شد بلند جاش از عیسر بهار

 که خداروشکر بود امده تازه نکهیا مثل بود پام جلو فشیک

  کردم یم سکته خواب تو من وگرنه  امد

 هی و عیسر دستم داد آب وانیل و نشست پام یجلو امد بهار

  خوردم آب وانیل نفس

  گرفت دستم از وانیل بهار که
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 طرف دو گذاشتم دستام بود سالم خداروشکر کردم نگاهش

 باش بچم مراقب خودت ایخدا بهش شدم رهیخ و صورتش

 نیا میزندگ و جون کردم بزرگ یسخت به رو بچه نیا من

 من هست یزیچ یمشکل هر اگه رشینگ ازم بچست

  ادین بچم سر ییبال اما کنم تحمل حاضرم

 از مردم برم قربونت یشدیچ: گفت و دیبوس دستم کف بهار

 یچ سرده؟؟؟ دستات چرا نگرانن نقدریا چشمات چرا ینگران

 مامان؟؟ یدید یم کابوس

 ای دم؟ید یخواب چه گفتم یم گفتم؟ یم یچ بهار به حاال

 ه؟؟یک پدرت گفتم یم

  بگم؟؟ یچ من حاال مرده پدرش کردیم فکر که یبهار

 چون فقط ستین یزیچ: گفتم سکوت لحظه چند از بعد

 .....و دمید یم کابوس داشتم بودم تو نگران کمی
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  بگم؟؟ یچ من حاال مرده پدرش کردیم فکر که یبهار...

 چون فقط ستین یزیچ: گفتم سکوت لحظه چند از بعد

 .دمید یم کابوس داشتم بودم تو نگران کمی

 یبود رفته یچ واسه تو؟ یبود کجا دخترم کن ول نارویا

 رون؟یب

 .گمیم بهت بعد کن استراحت تو مامان گهیم بهار

 .اتاقش سمت رفت بهار و دادم تکون یا کله

 به متعلق که دمیشن امروز ییصدا اون بود نیا ریدرگ فکرم

 کرد؟یم چکار بهار کنار بود آرش زاده برادر

 داره؟ یچکار اون با بهار اصال

 ارشه؟ سر ریز نکارایا همه نکنه

 ...پدرشه آرش بفهمه بهار اگه
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 نهیبب باباشو سال نهمهیا بعد اگه بهار بفهمه بزارم دینبا نه نه

 بخشهینم منو و شهیم داغون

 برم شدم پا گشتن چاره دنبال و کردن فکر یکل از بعد

 خونه، اشپز سمت

 رونیب اومد اتاقش از بهارم

  نشست اشپزخونه تو یصندل یرو

 ؟یبود رفته کجا شدیچ امروز دمیپرس ازش

 .دمید ارویسام در دم دانشگاه رفتم یچیه:گفت بهار

 صداش از. دارم کارتون نیستیوا لطفا گفت زد صدام

 همونه دمیفهم

 دادم ادامه راهم به برنگشتم، و نکردم یا توجه

 و جلوم اومد اریسام و شد دهیکش فمیک دمید هوی

 صحبت باهاتون خوامیم نیکن صبر کنمیم خواهش گفت 

 .کنم
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 لطفا.  بدم گوش شما یحرفا به من نداره یلیدل گفتم

 میندار یحرف باهم ما نینش مزاحم

 دیبا که مهمه یلیخ حرف هی کنمیم خواهش: گفت اریسام

 .شدمینم مزاحمتون نبود مهم اگه بگم بهتون

 شییخدا کرد خواهش یلیخ انکار من از اصرار اریسام از 

 .هیچ حرفش نمیبب شدم کنجکاو منم

 .باشه گفتم و کردم قبول

 که امیم رترید کمی گفتم بهش و زدم زنگ مامانم به

 تو من یگرفت اجازه مامانت از اگه:گفت اریسام همونموقع

 .منتظرم نیماش

 اون یصدا نیا بهار:گفت و دیشن ارویسام یصدا مامانم

 ؟یکنیم چکار اون با تو ؟یکرد فرض احمق منو بود؟ پسره
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 متیمال با نیهم واسه باشه کننده متقاعد لحنم کردم یسع

 نیهم به مربوط اومدنم رید نیا نباش نگران مامان:گفتم

 .نباش نگران دمیم حیتوض واست برگشتم شهیم

 سکوت نیماش تو. نشستم و رفتم نیماش سمت به اهسته

 .کردمینم بهش یتوجه و بود

 پارک نویماش و شاپ یکاف به به میدیرس قهیدق چند از بعد

 .کرد

 .میرفت شاپ یکاف یورود در سمت به و شدم ادهیپ اکراه با

  

 رو و کرد انتخاب دنج گوشه هی کرد نگاه اطراف به اریسام

 .دیبفرمائ گفت من به

 مودب و ریز به سر نقدریا که بگه خوادیم یچ دونستمینم

 ...اتفاق اون بعد بود شده
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 رو و کرد انتخاب دنج گوشه هی کرد نگاه اطراف به اریسام

 دیبفرمائ: گفت من به

  

 که بگه بهم خوادیم یچ ای خوادیم یچ ازم دونستمینم

 اتفاق اون از بعد سرتق و مغرور اریسام اون از رفتارش

 ..؟؟؟ مظلوم و مودب آدم نیا به بود شده لیتبد

 صورت جز به کردمیم نگاه جا همه به یصندل یرو نشستم

  اریسام

 نیامد خوش یلیخ:گفت و امد گارسون لحظه چند از بعد

 ن؟؟یدار لیم یچ

 من شد منتظر و من به کرد نگاه اریسام

 هی لطفا: گفتم گارسون به رو بهش کردن نگاه بدون بگم

  قهوه
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  قهوه هی منم:گفت من از دیتقل به اریسام

 زیم زوج هی  اطرافم به زدم زل دوباره من رفت که گارسون

 کنم فکر زنه بهم بودن زده زل عاشقانه یلیخ بود بغل

  بود آمده جلو شکمش چون بود حامله

 حرف داشت و بود گرفته رو زنش دست عاشقانه یلیخ مرده

  زدیم

  باشن نجوریهم شهیهم دوارمیام بود ییبایز صحنه یلیخ

  دیپاش روم به یلبخند دید خودشون رو منو نگاه که زن

 سرم و بهش زدم یلبخند رهیخ یها نگاه از باخجالت

  نییپا انداختم

 نه؟؟ مگه هستن یقشنگ زوج:گفت لحظه چند از بعد اریسام

 و..  شدم مونیپش اما توچه به بگم بهش امدم چندبار هی

 ندادم جوابش اصال

 م؟؟یبزن حرف تا یکن نگاه بهم شهیم: داد ادامه اریسام
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 که االن کردم نگاه: گفتم و  کردم نگاه بهش یتفاوت یب با

 شرط دوستات با باز نکنه هست؟ نقشه هی نمیا نکنه ؟؟؟یچ

  من؟؟ سر یکرد یبند

 امدم دیشا ؟ نباشن نجایهم االن دوستات معلوم کجا از

 هوم؟؟ کنن تماشا دتویجد شاهکار

 چند گذشت از بعد و کرد سکوت حرفام جواب در اریسام

 من و خرابه من به نسبت دتید االن دونمیم: گفت لحظه

 کنمیم خواهش ندفعهیا اما کنم درستش تونمینم

 باهات یبند شرط سر که موقع اون بده گوش حرفام به 

  شدم رابطه وارد

 دستت از یوقت و یبود شمیپ یوقت یول نداشتم بهت یحس

  کردم اشتباه دمیفهم دادم

 باور و یندار اعتماد حرفام از کدوم چیه به االن دونمیم

  یکنینم
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  دارم درخواست هی ازت االن یول حقمه و

  میباش باهم باز یبرگرد و یبد اجازه اگه

  کنمیم ثابت بهت خودم

 ...و ستین یالک حرفام واقعا ندفعهیا که دمیم نشون بهت

 آورد هامون قهوه گارسون که بزنع حرفش ادامه امد

 جلومون گذاشت هامون قهوه نکهیا از بعد کردم یتشکر

  رفت

  کردم کینزد لبم به و برداشتم قهوهم

  بود مامانم خورد زنگ تلفنم که

 رو دادم امیپ و دادم تماس رد نیهم واسه نگرانه دونستمیم

  نشه نگران و خوبه حالم گفتم خطش

 زیم رو گذاشتم میگوش
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 از من ینکن باورم و ینخواه تو اگه اما: داد ادامه اریسام که

 بدون خواستمیم اولش کنمیم کارهامپ دارم رمیم رانیا

  برم مالقات نیا

 امتحان شانسم گرفتم میتصم نیهم واسه تونمینم دمید اما

  کنم

 با نکردم نگاهشم اصال نگفتم حرفاش جواب در یزیچ چیه

 به نگاهش اریسام دونستمیم خوردم مو قهوه یلکسیر

  بزنم یحرف هی تا دهنمه

  فمیک تو کردم دست قبل از تر خونسرد

 استکانم کنار زیم رو گذاشتم آوردم در خودمو ی قهوه پول

 دونستمینم و شناختمت ینم اگه: گفتم و شدم بلند جام از و

 ظاهر به و کیرمانت یحرفا نیا دیشا یهست یفیکث آدم چه 

  کردمیم باور تو عاشقانه
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 قبال تو نداره یرنگ برام گهید حنات متاسفم خب یول

  یکرد ثابت من به خودت

  جناب روزخوش

 به کردم شروع ادهیپ و رفتم شاپ یکاف یخروج در طرف به

  زدن قدم

 اریسام و زارهینم یحرف یجا من ییهوی حرکت دونستمیم

 کرده شوکه رو

  نبود مهم نداشت یفرق برام خب اما

... نبود مهم خب اما دادیم ییصداها داشت قلبم ته درسته

  شمیم شکسته بازهم کنم توجه صداها نیا به بخوام اگه

 یتاکس سوار بشکنم خودم شدن شکسته از قبل بزار پس

  شدم
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 رانیا از گفت که بود آخرش حرف ریدرگ ذهنم نگم دروغ

 شانس بزنه هارو حرف نیا بود امده واقعا یعنی...  رهیم

 بره؟؟؟ دیشن رد جواب اگه کنه امتحان
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 رانیا از گفت که بود آخرش حرف ریدرگ ذهنم نگم دروغ

 امتحان شانس بزنه حرفارو نیا بود امده واقعا یعنی... رهیم

 بره؟؟؟؟ کنه

 گفتیم بهم یحس هی بودم دل دو شد ینم باورم که من

 مسخره به و من به شدن کینزد واسه دهیجد ی نقشه نایا

 نویا حرفاش رفتارش نه گفتیم گمید حس هی من گرفتن

  داد ینم نشون

 ... کنه یخداحافظ بود آمده واقعا انگار بود یجوری حرفاش

 ...باشه نداشته تیواقع کاش گرفت فکر نیا از قلبم
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 نداشته ای باشه داشته تیواقع بهار داره یفرق چه تو یبرا

  باشه

  یبست دل بهش تو که نبود یآدم اون

  بود هوسباز دروغگو هی اون

 تکرار قبل اتفاق مثل وگرنه بهار نده بها اشتباهت حس به

  شهیم

  باال رفتم ها پله از و شدم ادهیپ یتاکس از خونه دمیرس یوقت

 نبود؟؟؟ خونه مامان مگه نداد جواب یکس اما زدم در

 باشه؟؟؟ افتاده براش یاتفاق نکنه گرفتم دلشوره

 رو مامان کردم باز در و رونیب دمیکش فمیک از لدارویک عیسر

 طرفش رفتم دهیترس کردیم ناله داشته و بود دهیخواب مبل

 کمک یکس از و زدیم غیج داشت یانگار زدیم ییحرفا هی

  خواستیم

 ....و دادم تکونش دهیترس
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 نزد یحرف و نگفت یزیچ مامان گفتم انیجر نکهیا از بعد

 فکرم آره که کنه دییتا منو ای بزنه یحرف هی بودم منتظر

 یالعمل عکس چیه بدون و کرد سکوت مامان اما بود درست

 ... اتاقش داخل رفت

  شدم رهیخ رفتنش ریمس به متعجب 

 هر اون دمیم عذاب مادرمو دارم امیباز بچه نیا با من پوف

 ..باشه من نگران دیبا لحظه

 بسته به نگاهم شدم آشپزخونه وارد و شدم بلند جام از

 خواستهیم مامان یاله یآخ افتاد بود نکیس رو که یمرغ

  شد الیخیب امینم من دیفهم یوقت کنه درست نهار

 مامان نه خوردم نهار من نه چون شدم بکار دست خودم

  کنم درست شام بچسبم حداقل

 سیخ برنجم کنم سرخ رو مرغا تا تابه تو ختمیر روغن

  کردم
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 کاش آرش سمت رفتیم فکرم لحظه هر یآشپز تو

  نبود احمقانه یبند شرط نیا کاش... شد ینم ینجوریا

 هی دادیم نشون امروز که بود ینیهم واقعا اریسام کاش

 ...کنه نکاریا امد دلش یچجور... یواقع عاشق

 رونیب میرفت باهم افتادم یشب اون ادی

  کرد رفتار جنتلمنانه چقدر اریسام

  میخورد باهم که ییا دونفره شام

 منو یوقت و گرفت برام فروش دست از که یرز گل شاخه

 دوست فراتر نیا از دونستیم دیبوس دستمو خونه رسوند

 ساده من گذاشت یم احترام دمیعق به ستمین راحت و ندارم 

  چرون چشم بازه دختر ارِیسام کردم فکر هم الیخ خوش

 شده متحول من بخاطر

 و کیرمانت  نقشه هی ناهمهیا باطل الیخ یزه خب یول

 ..بود تهیفرمال
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 امدم خودم به مرغا ولز جلزو یصدا با

 بت که سسش کردم سرخ مرغ یرو هردوتا که یوقت

  کردم اضافه بهش بود شد رنده ریس ازویپ کرده دم زعفرون

 بپزه میمال شعله با تا کردم کم رشیز و

 ساالد و بپزم برنج امیب بعد ساعتی تا اتاقم تو رفتم خودم

  کنم درست

  برداشتم میگوش و دمیخواب تختم رو

 جا همه از من داشتم ویس اریسام شماره شدم تلگرام وارد

 کردم نگاه تلگرامش لیپروفا نه اون اما بودم کرده بالکش

 .....و بود خودش عکس
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 شماره شدم تلگرام وارد برداشتم میگوش و دمیخواب تختم رو

 اون اما بودم کرده بالکش جا همه از من داشتم ویس اریسام

  بود خودش عکس کردم نگاه تلگرامش لیپروفا نه

 قلقلک داشت یحس هی دلم ته رشیتصو رو کردم زوم

 خوردیم

 چهره ته اریسام منو گفتنیم بچها از چندتا دانشگاه تو

 من همه مثل هامون افهیق انگار یجوری همه مثل هامون

 کنمیم دقت که االن یول میخندیم

 نیا خدا هوف میدار بهم یشباهت هی واقعا یانگار آره بنمیم 

 یروان کنمیم فکر بهشون نشستم من هیچ پرتا و چرت

  شدم

 سراغم امد ینم اریسام یرفت یم کاش

  یکرد ینم خودت ریدرگ منو فکر و

  نمونیب یاتفاقا کردم فراموش تازه من
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 که دمیکش ییا کالفه پوف یبد عذاب منو که یامد باز

  خورد زنگ میگوش

 ناشناس شماره که آدما هیبق برخالف بود ناشناس شماره

 که کردم برقرار تماس دادمیم جواب من دادنینم جواب

 بهار؟؟ الو:آمد اریسام یصدا

: گفت که نگفتم یزیچ کرد شوکه من دوم بار یبرا

  بمون ساکت ینجوریهم و نکن قطع کنمیم خواهش

 دونستمینم نداشتم واکنش قدرت یحت من یرفت یشد بلند

  کنم کاریچ

 من بهار اما یکن اعتماد بهم یتونینم یدار حق دونمیم

 نیهم واسه رفتنم از قبل کنم امتحان شانسم دوباره خوامیم

 ...گمیم یچ نیبب بده گوش

 یکاری داشت یانگار شد پرق ترق یصدا لحظه چند از بعد

 کنه کاریچ خوادیم نمیبب شدم منتظر اما چرا دونمینم کردیم

  خورد گوشم به تاریگ نواختن یصدا لحظه چند از بعد که

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 برات ذارمیم رو تمامم من

 چشات به قیدق هست حواسم من

 ینفس برام که عمره هی تو

 یکس به ینگ حسودن آدمها

 نه ای آره بگو باهام یهست نه ای داره هوامو دلتو

 بخواه جونو وونهید نیا از تو

 نه ای ذارهیم واست که نیبب

♪♪♪ 

 بلند یمو با تو کن یدلبر چند بگو خرمیم من نازتو

 … از تو واسه دلم نیا بخند فقط تو دمیم جونمو

 ها یتازگ یتو همش فکرم ایب تو خرمیم من نازتو

 ایر ینذار حسو نیا اسم ها یسادگ وان واسه رمیمیم

♪♪♪ 
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 بارون چترو هی تو منو آسون من از یبریم دل

 دارم یحال چه ابونیخ توو قدم ییدوتا

 مونهیم قلبم توو تو عشق وونهید عشقت به شده دل

 ذارمینم تنهات کنارت ساختم مویزندگ

♪♪♪ 

 بلند یمو با تو کن یدلبر چند بگو خرمیم من نازتو

 … از تو واسه دلم نیا بخند فقط تو دمیم جونمو

 ها یتازگ یتو همش فکرم ایب تو خرمیم من نازتو

 ایر ینزار حسو نیا اسم ها یسادگ وان واسه رمیمیم

 «یدلبر ،یعسگر یمهد»
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 قطع یحرف چیه بدون عیسر شد تموم اهنگش که یوقت

 اریسام نه باز ایخدا نه نه قلبم رو گذاشتم  دستم و کردم

  بود شده تند قلبم ضربان کنهیم قلبم با داره کاریچ یلعنت

 من شد سیخ دستم کف که صورتم یرو گذاشتم دستم

 هیگر من واقعا دم؟؟؟ینفهم خودم که کردم هیگر یک

 کردم؟؟؟

 خودم به حرص با و تخت رو کردم پرت ویگوش باحرص

  بهار نشو خر نه نه: گفتم

 نکن توجه هاش یینما مظلوم به نکن فکر زایچ نیا به

  نده گوش حرفاش به پاشو

  کنم مویاشپز تا رفتم آشپزخونه به و شدم بلند ازجام

  ترنج***
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 ایخدا شد وارد بهم امروز که بود یشوک نیسوم بهار یحرفا

 کردم تالش ها سال که ییا گذشته چرا چخبره؟؟ امروز

 .. نمیس رو شهیم درد داره باز شم دور ازش

 نبود؟؟ بس گذشتم... دخترم و خودم یزندگ تو ادیم داره باز

 یچ ندهیآ تو گهید نبود بس دادم پس یجوون تو که یتاوان

  راه سر دیبا چرا االن شد تباه که میجوون خواد؟؟یم ازم

 داشونیپ کجا از هوی اریسام و آرش اصال شن سبز دخترم

 شد

  

 دمید که یخواب همون مثل باشه خواب نایا ی همه کاش

 نمیبب شم داریب خواب از بهارو با آرش یعروس خواب

  ستین یواقع نایا از کدومچیه

 من بود زده حرف بهار که یموقع اون از

  نگفتم حرفاش جواب در یچیه و اتاقم تو امدم شدم بلند
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 نیا و سوال از بودم پر خودم بگم که نداشتم یزیچ یعنی

 دونستیم یچ آرش یعنی اریسام شدن متحول ییهوی اتفاق

  

 ی نقشه نکنه... برادرمه پسر با دخترت درباره گفتیم که

 لتمه و ضرر دخترم منو به دوباره بخوان باشه اریسام و آرش

  بزنن

 بزارم که ستین میقد مثل گهید دفعه نیا نه گهید دفعه نیا

 ییا نقشه اگه ندفعهیا دخترمو نه خودمو نه کنن چمیباز

 هارو سال نیا تموم تقاص باشن داشتن

 از خوش آب هی زارمینم رمیگیم انتقام گرمیم ازشون 

 بترسن ام هیسا از که یترنج شمیم بره نییپا گلشون

 .... بحالشون  یوا گهید ندفعهیا

 کنم رفتار بخوام ینجوریا نشستم و شدم بلند تخت رو از

 دینبا رهیم لو یچ همه و هست میدرد هی فهمهیم بهار

 کنم یباز عهیضا
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 ضعف خورد مشامم به مرغ یبود که رونیب رفتم اتاقم در از

 بهار کنم فکر بودم نخورده یچیه من شد گرسنم  کردم

 ...و شه کار به دست نیهم واسه دید
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 ضعف خورد مشامم به مرغ یبود که رونیب رفتم اتاقم در از

 بهار کنم فکر بودم نخورده یچیه من شد گرسنم  کردم

  شد کار به دست نیهم واسه دید

 دارهه یصندل زیم پشت نشسته بهار دمید آشپزخانه تو رفتم

 حواسش کال که بود معلوم افشیق از  کنهیم درست ساالد

 نشد متوجه اما زدم صداش پرته

 با ششیپ امدم دیفهم تازه که عقب دمیکش کنارش یصندل

 ؟یدیخواب خوب ؟؟؟یامد مامان اِ: گفت دنمید

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 که خانوما خانوم کجاست حواست یومدین تو اما امدم آره_

 امدم من ینشد متوجه

  نجامیهم مامان جایه_

 منو یتونینم ینجوریا و مادرتوهم من یکنینم حس_

 ؟؟؟؟یچونیبپ

 آخه ستین یزیچ برم قربونت هیچ چوندنیپ_

 که نکن فرض بچه منم خب اما نگو باشه یخوایم اگه_

  کنم باور

 رهیدرگ ذهنم حاال نشو ناراحت جان مامان باشه_

 ه؟؟یچ ریدرگ نمیبب بگو دمیفهم خودمم که نویا _

 زنگ بهم ناشناس خط هی با اریسام یبود اتاقت تو یموقع_

 کنمیم فکر بهش دارم خوند یآهنگ هی برام زد
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 خوانیم یچ ها یلعنت نیا دونمینم اریسام بازم خدا هوف

 بپرسم سوال هی: گفتم نیهم واسه باشم آروم کردم یسع

 ؟یگیم راستش

  آره_

 ؟؟یدار دوست هنوز ارویسام تو_

 جوابش منتظر سبد تو گذاشت رو چاقو و کرد سکوت بهار

  بودم

 ....دونمینم: گفت لحظه چند از بعد

 آره؟؟ یعنی ؟؟یچ یعنی دونمینم_

 رمیدرگ نخواستن خواستن حس نیب مامان دونمینم واقعا_

 یبد یلیخ کار اریسام گمیم خودم با باری شمیم تیاذ دارم

 کرد

 نه من نه شکست دلم و غرورم زد ضربه بهم که

  دارم دوستش نه بخشمشیم
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 آدم اونم کننیم اشتباه آدما همه گمیم هم گهید طرف هی از

  شه مونیپش یک که نهیا مهم بود

 مونهیپش واقعا اریسام معلومه مینجوریا

  اما مامان بگم یچجور دونمینم راستش

 سر کنم فراموشش و باشم نداشته دوستش دادم قول درسته

  شم نابود خودم که نکردم فکر بهش موندم قولمم

 بازم اما یکن خاکش یکن تالش هرچقدرم عشق یدونیم اما

  داره شهیر هی دلت یها گوشه و ته

  شه سبز که هست بهونه هی منتظر

 تیواقع که زدیم ییحرفا کردم یم درک بهارو یحرفا

 هر به یول یباش یکی عاشق گذشته تو مثال دیشا داشت

 یکن هم ازدواج ممکنه یحت شده خراب رابطه و نشده یلیدل

 تو...  گهید زیاهرچی بگذره ادیز یها سال ای یش دارهم بچه

 کیکوچ با اما  یکرد فراموش خودت الیخ به
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 یکرد یسع که یعشق همون به رهیم فکرت  یزیچ نیتر 

 اما بکشه طول چندسال یفراموش دیشا یکن فراموشش

 ...و رسهینم هم قهیدق کی به یادآوری
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 کیکوچ با اما  یکرد فراموش خودت الیخ به تو..

 یکرد یسع که یعشق همون به رهیم فکرت  یزیچ نیتر 

 اما بکشه طول چندسال یفراموش دیشا یکن فراموشش

 ...و رسهینم هم قهیدق کی به یادآوری

 یکرد تالش یالک و بوده خودیب تالشت مدت همه نیا و

 ییجا یب انتظار دیشا دمیم حق بهار به من نیهم واسه

  داشتم

  کنه فراموشش کم مدت هی تو بتونه که
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  باشه نداشته دوستش گهید نکهیا ای

  ستین شیحال حرف که دلم دله هرحال به

 نکن فکر بهش نه بگم اگه بگم یچ بهار به دونستمینم

 بگم بخوام اگه اما زنمیم نامعقول حرف هی یکنیم عادت

 برگرد ای بده انجام یدار دوست که هرکار

 وسط ادیم آرش یپا اتفاق نیا با که دارم نویا ترس باهاش 

  باشه اریسام و آرش نقشه اصال دیشا دارم گهید ترس هی

 ینم بگم دیبا یچ بهار به و هیچ درست میتصم دونستمینم

  کنم محروم عالقش از بهارو آرش از تنفرم بخاطر تونستم

 جان مامان: گفت بهار که بود شده یطوالن یلیخ سکوتم

 زدم حرفارو نیا اگه کنمینم فکر بهش من نباش نگران

  بود گرفته دلم فقط
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 و دارم اعتماد تو به کامال من نزن حرفو نیا بهار نه_

 مورد نیا در نیهم واسه  یهست یعاقل دختر تو دونمیم

 زارمیم

 انجام الزمه یکنیم فکر که یهرکار یریبگ میتصم خودت 

 کن فراموشش یخوایم بده فرصت بهش یخوایم بده

 فکر که یهرکار کن امتحانش یخوایم

 واسه ستین ازین پشتتم من کنارتم منم بده انجام یکنیم 

 از واقعا دیبا بهار یول یبد عذاب خودتو من نکردن ناراحت

 یکن دقت دفعهنیا باز چشم با و یباش مسمم متیتصم

 گمیم یچ که یهست متوجه

 حواسش کنهیم فکر داره شدم متوجه نگفت یزیچ بهار

 درش رفتم قابلمه طرف به شدم بلند جام از نکردم پرت

  برداشتم

  داشت یلعاب رنگ چه
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 و گذاشتم رو قابلمه در گهید گرفته ادی یآشپز خانمم بهار

 کردن فکر یبرا وقت: گفتم و زدم بهار شونه به آهسته

 هست

 یریس آدم هر لعابش رنگ که ییغذا نیا پاشو خانما خانم 

  کنهیم ضعف داره دلم که ایب بردار کنهیم گرسنه رو

  میبخور شام بعد تا بخونم نمازم رمیم منم ینیبچ زویم تو تا

 چون کن دعا منم یبرا برو برم قربونت جونم مامان باشه_

  میدوراه تو چون دارم اجیاحت دعات به واقعا

 انتخاب راهو نیبهتر راه دوتا نیا نیب از دوارمیام حتما_

  ینینب ضرر توش که یکن

 دونستمیم گذاشتم تنها بهارو و رونیب زدم آشپزخونه در از

  دهیفهم حرفامو بهار

  کنهیم فکر حرفام به قیعم داره و
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 و بود آشفته خودمم ذهن بخونم نمازم تا گرفتم وضو رفتم

 کردیم آروم منو خدا با دردل نماز

 کال بود دهیچ زیم بهار آشپزخونه تو رفتم شد تموم که نمازم

 شهیهم نداره یفرق ریدرگ ناراحت شاد باشه یطیشرا هر در

 چون کارشم نیا عاشق من و دهیم خرج به قهیسل یکل 

 اون ای رهیبگ سخت خودش به که نشده باعث مشغلش

 ....و کنه خراب داره قرار داخلش که ییا لحظه
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 چون کارشم نیا عاشق من و دهیم خرج به قهیسل یکل 

 اون ای رهیبگ سخت خودش به که نشده باعث مشغلش

 کنه خراب داره قرار داخلش که ییا لحظه
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 هارو ظرف اتاقش تو بره گفتم بهار به میخورد که شام

 نیهم واسه کنه فکر تا داشت ازین بهار شستم خودم

 ...و بزارم تنهاش خواستمیم

  بهار**** 

 اصال بودم زده حرف مامان با که یزمان از و شدم اتاقم وارد

  داره اعتماد گفت بهم مامان نبود خودم شیپ حواسم

 با یول باز چشم با یول بدم انجام الزمه که هرکار گفت

  اریسام آقا خب لیخ نخورم گول گهید دفعه نیا کامل دقت

 حرفات سر یتونیم نمیبب بزار یکنیم یعاشق یادعا که تو

  نه ای یباش

 تا کنم اجرا دوتاشو هر بود ازین که بود سرم تو ییها نقشه

 دروغ ای گهیم راست داره دفعهنیا اریسام بفهمم

 شیپ دوساعت که ییا شماره همون به برداشتم میگوش

 فردا: دادم امیپ خوندیم آهنگ و بود زده زنگ بهم باهاش
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 که هست ییحرفا بنمتیم آسمان کافه 10 ساعت صبح

 ...شه زده الزمه

 فکر فردا به داشتم دمیکش دراز تخت رو رفت که امیپ

 قراره که ییها نقشه به و بزنم قراره که ییحرفا به کردمیم

 کردم فکر کنم شونیعمل

 نمیبب برو اریسام آقا من دست افته یم دور گهید دفعه نیا

  یکنیم ثابت خودت و رسهیم زورت کجا تا

 از امیپ برداشتم میگوش عیسر میگوش امکیپ زنگ یصدا با

  بود اریسام

 ...پرنسسم لیم کمال با: بود نوشته که کردم بازش

 یلعنت کردم هنگ واقعا پرنسسم کلمه یرو موند چشمام

 کاراش نیا با خواستیم اریسام  پرنسسم گفت بهم دوباره

  کنه خودش تنگ دل منو
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 ازش و کنم التماس برم من که کنه یکار خواستیم

 وا گهید دفعه نیا من کورخونده اما بمونه کنم خواهش

  دمینم

  بتازونم منه نوبت گهید دفعه نیا

 بار هزار ومدینم چشمم به خواب داشت رو فردا شور دلم

 اما کردم جا جابه سرم

  نرفتم خواب

  کردم یپل آهنگ هی و آوردم در میگوش

  داره ریتأث یلیخ خواب تو آهنگ واقعا

 برد خوابم و شد نیسنگ پلکام ذره ذره

  کردم باز چشمم هی یگوش آالرم یصدا با

  بود نه ساعت انداختم ساعت به ینگاه و

  داشتم قرار اریسام با ده من
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 دادم بدنم به یقوس کش و نشستم جام تو شدم بلند جام از

  شهیم خسته قدرنیا بعدش خوابهیم آدم چرا فهممینم من

 تموم که کارم زدم مسواک رفتم یبهداشت سیسرو طرف به

 وارد چون نبود خونه مامان نکهیا مثل رونیب امدم شد

 آماده صبحانه زیم شدم آشپزخونه

  

 رمیم دارم من بود نوشته کوچولو برگه کهیت هی یرو و بود

 صبحانه بدون بخور تو صبحانه یشد یداریب بهار دانشگاه

  زمیعز باش خودت مواظب ینر

 ..  پشتمم شهیهم من
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 رمیم دارم من بود نوشته کوچولو برگه کهیت هی یرو و بود

 یداریب بهار دانشگاه

 خودت مواظب ینر صبحانه بدون بخور تو صبحانه یشد 

  زمیعز باش

 پشتمم شهیهم من

 طیشرا همه در که باشه داشته یمامان نیهمچ آدم خوبه چه

  باشه پشتش و کنارش

  هیانرژ منبع اصال

 با رفتم خچالی تو دادم جا هارو لهیوس و خوردم لقمه تا دو 

 دمیکش کیش مانتو هی و لباسام کمد جلو یخونسرد کمال

 رونیب

 رید کممی و کنم خوشگل و پیت خوش امروز خواستمیم

 یخمار تو کمی اریسام آقا یکار اول نیهم از نبود بد برم

  بمونه
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 نهییآ جلو تمام یخونسرد با کردم ست مانتوم با شلوارم

  شدم کردن شیآرا مشغول و رفتم

 کنم یباز شلوغ ادیز خواستمینم حیومل نیمت شیآرا هی البته

  شه توجه جلب ای

 شد تموم کارم رنگ یکالباس رژلب زدن با

 ینگاه بستم دار مدل بلندمو یروسر و دمیپوش شلوارم مانتو

  کردم ساعت به

  برسم کیتراف نیا تو رونیب برم تا بود مین نه

 و کردم دهنم تو یآدامس یلکسیر با شهیم مین ده ده ساعت

  لدمیک با کردم قفل در و رونیب خونه در از  رفتم

 از داشتم کال رمیبگ آژانس هی تا زدمیم قدم خودم برا داشتم

 یلکسیر از و بردمیم لذت کنم تیاذ اریسام خوامیم نکهیا

  بود گرفته خندم خودم
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 سوار کنهیم سکته استرس از داره االن اون زدمیم حدس

  شدم آژانس

 کردمیم ساعتم به نگاه یهرازگاه گفتم نظرم مورد محل و

  زدمیم حدس و

  خورهیم خودشو خوره مثل داره اریسام

 که بود گرفته خندم نیا از دمیرس مین ده ساعت قایدق

  خواهد طاووس هرکه نداشت کردن اعتراض جرأت اریسام

 کردم باز رو کافه در کشد هندوستان جور

 چشماش ازیسام به خورد چشمم که کردم نگاه اطراف بع و

  زد برق یخوشحال از

 بود شده دیام نا آمدنم از نکهیا مثل
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 کردم باز رو کافه در کشد هندوستان جور
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 چشماش ازیسام به خورد چشمم که کردم نگاه اطراف بع و

  زد برق یخوشحال از

 بود شده دیام نا آمدنم از نکهیا مثل

 نگاه برداشتم قدم بود نشست که ییجا طرف به نهیطمأن  با

 نگاهش من یول کردمیم احساس خودم رو نشیسنگ

 نکردم

: گفت و شد بلند جاش از اریسام که  زیم رو گذاشتم فمیک

  سالم

  سالم: گفتم و دادم تکون یسر

 و کرد نکاریهم هم اریسام نشستم و دمیکش عقب میصندل

 ؟؟؟ بود آمده شیپ یمشکل: گفت بعد

 چطور؟ نه_

 نا امدنت از گهید االن شدم نگران من یکرد رید آخه_

  برم خواستمیم شدم دیام
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 ؟یموند منتظر چرا یرفتیم خب_

 واسه  بزنم حرف باهات و نمتیبب خواستیم دلم چون_

  موندم منتظر نیهم

  میکرد سکوت مون دو هر و نگفتم یزیچ

  امد گارسون که بود گذشته ییا قهیدق ده

  رفت و گرفت سفارشمون و

 خوادیم کنه یم دل دل همش و مظطربه اریسام دونستمیم

  بگه یزیچ

  بودم خونسرد و لکسیر یلیخ من اریسام یکالفک خالف بر

  کردم یم نگاه اطرافم به

  و برداشتم ام قهوه من امد که سفارشمون

  رفت که گارسون برداشت هم اریسام

 مگه ؟؟یبگ یزیچ شهیم بهار: گفت و وردین طاقت اریسام

 م؟؟یبزن حرف نجایا ییایب نبود قرار
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 ؟؟؟یدار عجله و ینگران نقدریا چرا: گفتم پوزخند با

 از بعد و کردم مزه برداشتم ام قهوه که نگفت یزیچ اریسام

 و ؟یدار دوستم یگفت بهم: گفتم لحظه چند گذشت

  یکن ثابت بهم خوامیم درسته؟؟ یمونیپش

  مهمم برات من و یخوایم من واقعا اگه

  یبد گوش زنمیم که ییحرفا به بهتره

  یریبگ میتصم هی و

 بهت خوامیم بکنم یبگ یهرکار حاضرم من بهار بگو_

  دارم دوستت که کنم ثابت

 کنمیم قبول باشه یکار ای یشرط هر

 از شتریب خب نطوریا که: گفتم و کردم مزه ام قهوه از دوباره

  زارمینم معطلت نیا

  که نیا یبد انجام خوامیم که یکار نیاول

  منو که ییهمونجا قایدق دانشگاه تو
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 جمع دوستاتم همونجا قایدق یکرد لهم و پات ریز یگذاشت

 اعالم و یکنیم یخواه عذر از و یزنیم زانو جلوم یکنیم

 یدار دوستم یکنیم

 گمیم یداد انجام اولت شرط که یزمان باشه شرطم نیدوم

 ارخان؟یسام هیچ نظرت

 گوش حرفام به داشت و بود زده زل چشمام به اریسام

 ...و  دادیم
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 گمیم یداد انجام اولت شرط که یزمان باشه شرطم نیدوم

 ارخان؟یسام هیچ نظرت

 گوش حرفام به داشت و بود زده زل چشمام به اریسام

   دادیم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 کور نه بگه شه بلند مثال که بودم یالعمل عکس هی مناظر

 کمال در اما زارمینم پا ریز تو بخاطر غرورم من یخوند

 یناباور

 دانشگاه؟ امیب یک  قبوله؟؟؟ باشه: گفت 

 کنم یخواه عذر ازت و بزنم زانو جلوت

 قبول یچجور اریسام که بودم کرده تعجب من نگم دروغ

  بکنه نکاریا کرد

 ییا نقشه نکنه داشت تعجب یجا مغرور خانِ  اریسام اونم

 یبرا دهیکش یزیچ

 بد نقدریا چرا دونستمینم  بده یباز گهید جوری منو دوم بار 

 کرد اریسام که یکار دارم حق دونستمیم نویا یول نمیب

  شهینم فراموش دوروز و روز کی به 

  شکست دلم شکست منو اعتماد اون

  باشم نیب بد بهش که دارم حق من و
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  نکنم عوض بهش دمید یزود نیا به و

 کنمیم مشخص روزش: گفتم لکسیر و نباختم خودم

  نکن عجله

 ؟؟یبگ بهم یخواینم دومت شرط_

 نکن عجله که گفتم نه_

 گهید شرط هر ای ها شرط نیا گذاشتن از لتیدل دونمینم_

 حرفم سر داره فرق واقعا دفعه نیا بدون نویا اما هیچ ییا

 هستم

 امیم راه یبگ که یشرط هر وبا خوامتیم کنمیم ثابت بهت

 کنمیم عوض خودم به نسبت دتید و دمیم انجام و

 حرفم بهار کنم یم خواهش: گفت کالفه که زدم یپوزخند

 قبل مثل و کن عوض دتید االن نیهم گمینم کن باور

 باش
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 تهش اما کنم کارم تا هزار اگه من یکن باورم خوامیم از اما

  یباش نداشته باورم تو

 تو من ندارم داشتنت دوست و برگشتنت واسه یدیام گهید

  کنم ثابت بهت تا دارم اجیاحت تو باور به کمی راه نیا

 باور یدار من به که یتدافع حالت کنار هم ذرهی لطفا پس

 ....و باشه؟؟ هیالک کارم نکنم فکر که باش داشته هم
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 باور یدار من به که یتدافع حالت کنار هم ذرهی لطفا پس

 باشه؟؟ هیالک کارم نکنم فکر که باش داشته هم

 پول فمیک داخل کردم دست و جوابش در دادم تکون یسر

  شدم بلند ازجام و زیم یرو گذاشتم و رونیب دمیکش قهوم
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 دست که ستمین لیب دسته نجایا من بهار: گفت اریسام که

 ها؟؟ رونیب یامد مرد هی همراه مثال فتیک تو یکنیم

 یندار لیب دسته با یفرق که من برا: گفتم و زدم یپوزخند

  کنم حساب روش بخوام که بنمینم یمرد نجایا من واال

 خاک با قشنگ کردم نگاه اریسام شده عهیضا افهیق به

 .. بود شده کسانی

 رفتم بهش ییا غره چشم دادم قورت خندم گرفت خندم

 برم تا زدمیم قدم رو ادهیپ تو داشتم رونیب زدم کافه در واز

  کنم کاریچ بودم مونده خونه برگردم رمیبگ آژانس جلوتر

 خودش تا باشم داشته باور بهش کنم باور اریسام یحرفا

 ؟؟یچ بگه دروغ باز اگه اما کنه؟؟ ثابت

 که موقع همون تو بهار نیبب:گفت مغزم یتو از ییصدا هی

  داد شنهادیپ بهت اریسام
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 از بره شهیهم یبرا یبد بهش رد جواب ای یتونستیم

  یش راحت و تیزندگ

 واقعا پس یبد فرصت بهش یکرد انتخاب که االن ای

 بهش دیبا تو و ستین ساز کار یخال فرصت البته بده فرصت

  یباش داشته هم باور

 تا نده بها بودنت دل دو و شک نیا به نقدریا لطفا پس

  زهیبر بهم فکرت و رهیبگ میتصم تو یبجا

 برداشتم خودم با زدن حرف از دست ینیماش بوق یصدا با

 بهش ییا غره چشم ارهیسام دمید که کردم نگاه دمیچرخ

  رفتم

  خانم بهار باال ایب:گفت که

 برم تونمیم دارم پا خودم ممنون_

 زیعز خب رسونمتیم شو سوار ایب نکن تیاذ لطفا بهار_

 یکنیم یباز لج چرا من
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 کنم باور و نکنم لج که گرفتم میتصم خودم با االن نیهم

 در و رفتم نشیماش طرف به یحرف زدن بدون نیهم واسه

 ...و شدم سوار کردم باز عقب
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 کنم باور و نکنم لج که گرفتم میتصم خودم با االن نیهم

 در و رفتم نشیماش طرف به یحرف زدن بدون نیهم واسه

  شدم سوار کردم باز عقب

 جلو ایب رانندتم من مگه: گفت اریسام که

 شم ادهیپ یدار یمشکل: گفتم و رفتم ییا غره چشم

  نیبش جلو ایب گمیم دارم فقط یمشکل چه نه_

 حرف بدون توهم گرفتم آژانس کنمیم فکر من خوامینم_

  ببر منو اضافه
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 یخوایم اگه امیب یکرد اصرار خودت

 شمیم ادهیپ نجایهم من رشیز یبزن

 گفتم بهت شد خوب:گفت و دیکش ییا کالفه پوف اریسام

 دهن یخوایم روند نیا با کال تو نکن یلجباز بده فرصت

 یکن سیسرو منو

 و رفتم بهش ییا غره چشم یول گرفت خندم حرفش از

 سوار یکنینم حرکت اگه برو آقا نزن اضافه حرف:گفتم

  نیماش

 شم ییا گهید

 ست؟؟ین ییا گهید امر قربان چشم باشه_

 یبر یتونیم نه_

 خدا:گفت لب ریز آهسته و داد حرکت نیماش اریسام

 از ریشمش معلومه که ینجوریا کنه ریخ به باتو منو تیوضع

 یاریب در پدرم یخوایم بسته رو
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 دم؟؟ینشن یگفت یزیچ:گفتم و راه اون به زدم خودم

 که نجوریا بگم یزیچ شما به دارم جرأت من مگه بانو نه_

  یکن یم رفتار شما

  ندارم یحرف اصال من

 بچه تا دو مثل بود گرفته خندم کارامون از ندادم جوابش

 میگرفتیم کل کل باهم

 بهار؟: گفت بعد لحظه چند

 بله؟؟_

 بود امده اونروز نکهیا مثل داره؟ خبر ما انیجر از مامانت_

  دانشگاه

 ؟؟؟یچ که خب آره_

 آدم چه من از ذهنش تو مامانت االن شد عهیضا یلیخ_

 ..و ساخته یمزخرف و فیکث
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 ؟؟؟یچ که خب آره_

 آدم چه من از ذهنش تو مامانت االن شد عهیضا یلیخ_

 ساخته یمزخرف و فیکث

 مونیپش اما یستین مگه خب بگم بهش امدم بار چند هی

 نگفتم یزیچ نیهم واسه شدیم بد یلیخ گهید شدم

 ؟؟یبگ یزیچ یخواینم بهار_

 بگم؟ یچ نه_

 موضوعو؟؟ دهیفهم مامانتم که حاال کنم کاریچ یبگ مثال_

 یبکن ستین ازین یخاص کار_

 ؟یچ یعنی_

 نیهم یعنی_
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 دوبرابر کار کنم ثابت مامانتم به خودمو تو جز به دیبا االن_

 شد دهییزا گاوم شد

 یزن دختر من مامانمه یحرفا بخاطر نجامیا االن اگه من_

 فرصت باری بهش یکس طرف از یبد وجود با که هستم

 دمیم

 انتخاب حق برام بدم فرصت بهت خوامیم اگه گفت مادرم

  منم یکن ثابت خودت یکس به باشه قرار اگه تو گذاشت

 مادرم به یستین قبل آدم بدونم و شم مطمئن ازت یوقت من

 نیهم واسه نظرم به زارهیم احترام حرفم به اون و گمیم

 یبکن ستین ازین یخاص کار گمیم

 خانم نقدریا کردم ینم فکر اما باری بودم دهید مامانتو من_

  باشه یعاقل و پخته

  دنیکش یسخت که ییزنا اصوال

  خودشون یبرا شنیم گرگ بعدها
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 توهم مامان کنمیم فکر ساخته خود و شنیم عاقل

 آره؟ نطورهیهم

 یسخت به مادرم و ندارم پدر من که داشت خبر اریسام

 از که یاجهینت نیهم واسه ساخته مونیزندگ و خودش

 گفتم نیهم واسه بود درست کامال گرفت حرفام

 یگفت درست آره_

 رو گهید سرتق لجبازه هی ستین ازین چون خداروشکر پس_

  کنم قانع

 ..و کردم نگاه ابونیخ به و رفتم بهش ییا غره چشم
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 من بودم دل دو انداختم دستم یتو کارت به ینگاه شک با

 به بود قرار
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 قبال خودش که دخترم یزندگ یبرا بزنم زنگ یمرد 

  بود کرده خراب مویزندگ

  رفت کرد ول شکمم یتو ی بچه با منو

  نگرفت گردن به بود کرده که یکار

 فرار خانوادم دست از بچم نکهیا یبرا شدم مجبور من و

 کنم

 دل بکشم یسخت خوب یزندگ هی یبجا سال همه نیا

 ....پدرم همون یحت بزگم مادر مادرم یبرا شم تنگ

 هم آرش گردن شدیم کاش فشردم دستم  تو کارت

 شه خورد بدم فشار یجوریهم

  

 هارو سال نیا تمام انتقام بدم فشار اونقدر شدیم کاش

  رمیبگ ازش
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 که االن چرا دمشید ینم چوقتیه گهید اصال کاش یلعنت

 باشه؟ اریسام یعمو دیبا مرد نیا شده اریسام عاشق بهار

 لو یچ همه ممکنه هرلحظه یعنی یشانس بد ته یعنی نیا

  کردم انکار خودش و بهار از یسخت به من که ییزایچ بره

 افتاد ادشی ها مدت از بعد آرش که افتادم یموقع اون ادی

  داره من از ییا بچه

 با نیمت و بودم آورده ایدن به بهار من که بود یموقع همون

  خودش اسمش

 باهم میشد مجبور مدتی نیمت منو گرفت شناسنامه براش

  رمیبگ شناسنامه بهار یبرا بتونم من تا میش محرم

 و منفور آرش که بود ها موقع همون قایدق میشد جدا بعد و

 ..و زد بهم آرامشم و شد راهم سد دوباره نحس
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 و منفور آرش که بود ها موقع همون قایدق میشد جدا بعد و

 زد بهم آرامشم و شد راهم سد دوباره نحس

 بک فلش*

 ادمی بود یوخواستن کوچولو یلیخ بود امده ایدن به تازه بهار

 اشک یچجور دستم دادنش یوقت مارستانیب تو که رهینم

  ختمیر

 بهار باوجود ستمین تنها گهید که خداروشکر مرتبه هزار

 کنه ریتغ میزندگ قراره

  بهار گذاشتم لیدل نیهم به هم اسمش

  بود تحول نماد بهار چون

 پر یبهار یخی سرد زمستون از از ریتغ و ییبایز نماد

 من بهار من یزندگ مثل قایدق ادیم دیپد سبز وسر شکوفه

  امد

 کنه متحول منو یزندگ تا
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 کردم بغلش که ییا لحظه بود قشنگ برام شیچ همه بهار

  دادم ریش بهش و

 استیدن حس نیبهتر شدن مادر قشنگ حس

 بودن بهار عاشق خاله و نیمت میبود امده که روز چند از بعد

  گشتنیم بهار دور دور

 داد نشون بهم رو یمردونگ بازهم نیمت

 که مردن نقدریا که ییکسا هستن هنوزم داد نشون بهم

 کننیم رو گهید یکی هینامرد جبران

 مارو امد نفری میریبگ شناسنامه بهار یبرا نکهیا یبرا نیمت

 رفت نامه غهیص گرفتن از بعد هم نیمت کرد هم محرم

  بهار شناسنامه یکارها دنبال

 از بود کرده تموم حقم در رو یمادر نگم که هم خاله از

  ادیم عمل به یپسر نیهمچ یخوب مادر نیهمچ
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 اونم بودم دونفر نیا شرمنده بود رفته خاله به کال نیمت

 دست به خاله و نیمت کنهیم هیگر بهار که یزمان ادیز یلیخ

 شه آروم تا کننیم بغلش خودشون دنینم من

 روز اما موندینم خونه ها شب من یراحت یبرا بازهم نیمت

 و وابسته بهار به شدت به چون موند یم شمونیپ شب تا ها

  بود مند عالقه

 نیمت کمک با مدت نیا تو من بود شده کنکور یکاینزد

 درس موندم داریب صبح تا شب شبا خوندم درس یلیخ

  خوندم

 ییا حامله تو گفتیم خوردیم حرص دستم از یکل هم خاله

 ....و نمون داریب صبح تا شب باشه منظم خوابت دیبا
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 ییا حامله تو گفتیم خوردیم حرص دستم از یکل هم خاله

 نمون داریب صبح تا شب باشه منظم خوابت دیبا

 بهارو تست کتاب چندتا دنبال برم نیمت با بود قرار امروز

  سپردم خاله دست

  رونیب زدم خونه در از و

 سوار دنبالم امد لحظه چند از بعد نیمت که کوچه سر رفتم و

 و شدم نیماش

  کردم سالم

  کرد حرکت و داد جوابم ییرو خوش با نیمت

 رو ییجا درست اما شهرم نیا تو یادیز مدت درسته من

  شناختم ینم

 نبودم بلد هم شهرو نیا یها ابونیخ رفتم ینم ییجا ادیز

  میر یم کجا که دمینپرس یزیچ نیهم واسه

 یفروش کتاب رفتیم ادیز احتمال به
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  داشت نگه نویماش نیمت که بود گذشته ساعت ربع حدواد

 منم افتاد راه من از جلوتر نیمت که همزمان میشد ادهیپ

  رفتم پشتش

  شد یفروش کتاب هی وارد

 کتاب چندتا بودم دنبالش منم رفت هاش قفسه طرف به و

  برداشت ضخامت طول با بزرگ

 چرا هیکاف هم دونشی: گفتم و کردم نگاه بهش متعجب

 ؟یبرداشت چندتا

 با بهتره یباش داشته چندتا تست کتاب ستین یکاف نه_

 سوال یآمادگ بهتر و یشیم آشنا مختلف یها سوال نمونه

 یکنیم دایپ  دادن جواب

 که ویکار کال رفت صندوق یپا من به توجه بدون

  داد یم بده انجام خواستیم

 دادینم گوش میکس حرف به و
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 دمیم خودم کتاب پول بگم بهش خواستمیم االن اگه

 کردیم دعوا منو مطمئنم

 نیا یمن با ییجا گهید گفت افتاد اتفاق نیهم باری چون 

 ...و ینزن حرف
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 دمیم خودم کتاب پول بگم بهش خواستمیم االن اگه

 کردیم دعوا منو مطمئنم

 نیا یمن با ییجا گهید گفت افتاد اتفاق نیهم باری چون 

 ینزن حرف

 میزد یفروش کتاب در از کرد حساب کتاب پول که نیمت

  میرفت یم نیماش طرف به میداشت رونیب
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 حتما گفتم خودم با اولش کرد صدام آشنا یصدا هی که

 دوم بار یبرا اما دمیشن توهم من ستین یکس شده اشتباه

 ترنج:گفت

 سرم پشت فرد دنید با که عقب دمیچرخ ستادمیا ناخودآگاه

 لرزه رو رفت بدنم

  دیکش زبانه وجودم تو نفرت حس

 ول منو یچجور که افتادم هاش یمعرفت یب کارهاش ادی

 کرد

 حالت: گفت کرد تمیوضع به ینگاه نیمت نگفتم یچیه

 ترنج؟؟ خوبه

 نباشه خوب چرا: گفت آرش من یبجا

  دهیخر کتاب کرده تور یشهر پسر هی

 نباشه خوب حالش چرا کنه یم حال عشق داره
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 که هیچ ها پرت و چرت نیا شما؟؟؟؟:گفت اخم با نیمت

 ؟؟یگیم

 به: گفت داد قرار مخاطب منو نیمت به توجه بدون آرش

 توهم کردم باهات یحال هی امدم آره؟؟ نشد ضررت

 یخواستیم

 یراست وسط یدیکش رو بچه یپا بهم؟ یبچسبون خودت 

 جز نمیا بچم؟ کو

 نیا با یامد یش سوار من ینتونست یدید بود؟؟ هات کلک 

 ؟؟ینبود پاک و بسته گوش چشم ادمیز پس گاگول؟؟ بچه

 به داشت یحق چه به اون شد شتریب لرزشم آرش یحرفا از

  نداشتم زدن حرف توان زدیم تهمت من

 قهی به دست باهم و کرد حمله آرش سمت به نیمت هوی که

 ...و شدن

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



158 

 قهی به دست باهم و کرد حمله آرش سمت به نیمت هوی که

 شدن

 مجسمه یانگار بدم نشون تونستم ینم یالعمل عکس چیه

 بود کرده قفل پام و دست بودم شده

 دادینم بدنم به یحرکت گونه چیه فرمان بود هنگ عقلم و

 به شو یپ در یپ یها مشت و آرش یرو بود افتاده نیمت

  دیکوب یم آرش صورت

 پا و دست ریز آرش داد ینم آرش به یکار چیه فرصت

  بود نیمت افتاده

  نویمت بودم دهیند ینجوریا تاحاال

 بودم دهیند تاحاال دمید رو خوبش و مهربون یرو شهیهم

  شه یعصب نقدریا

 کردن جداشون و امدن سمتشون به مردم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 بلند جاش از یخون صورت با آرش امد عقب نیمت که نیهم

 دعوا جوونا صلوات آقا: گفت تیجمع وسط از یکی  شد

 دینکن

: گفت بودن گرفته دستش که ینفر دو به یکالفگ با نیمت

 ندارم کارش دیکن ولم

 داد فرمان عقلم هوی که شد یچ دونمینم

 دست گرفتن فاصله ازش نفر دو اون که شدم نیمت کینزد 

  نویمت ی شده مشت

 گرفتم دستش و کردم باز

 پاک رو دماغش خون و بود شده ول دستاش هم آرش

 بودن رفته مردم بایتقر و کردیم

 سرت از نکارویا یتالف: گفت و کرد نگاه نیمت به حرص با

 خوشگل بچه ارمیم در
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 و کردم دخالت خودم دفعهنیا که بزنه یحرف امد نیمت

 .....و نگه یزیچ که دادم فشار دستش
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 و کردم دخالت خودم دفعهنیا که بزنه یحرف امد نیمت

 کینزد آرش به خودم و نگه یزیچ که دادم فشار دستش

  شدم

 تمام یتالف به بردم باال دستم قبل از تر قیعم یتنفر با و

: گفتم و زدم گوشش تو یمحکم یلیس بود کرده که ییکارا

 از شتریب حقت تو بود کمت یلیس نیا

 یپ یبر یگمش و یببند گشادتو دهن بهتره یول ناستیا 

 ؟یهست یک یکرد فکر خودت با کارت
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 چیه که یهست وجدان یب هوسباز یعوض آشغال هی تو

  بکنه تونهینم یغلط

  یهست زاده حروم نامرد هی تو

 یکار یکرد سوءاستفاده من اعتماد از تمام یرحم یب با که

 کارتو که ینموند و یکرد فرار ترسو آدما مثل و یکرد

 یریبگ گردن

 پرت و چرت نجایا یستادیوا زنک خاله یآدما مثل االنم

  فطرتن؟؟ پست تو مثل همه یکرد فکر یبافیم بهم

 ینامرد تمام که بود مرد هی اون اونجاست که یکس اون

 کرد جبران برام تورو یها

  

 من ستنین شرفیب و الشخور تو مثل همه کرد ثابت بهم

  امدم که یروز همون ندارم یعوض یتو از ییا بچه
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 خودتو یبود گهید نفری با سگ مثل که دمتید تورو نجایا

  انداختم دور بچتو

 شوهرمه مرد نیا االنم و کشتم تو بچه

 دفعهنیا چون ینش میزندگ منو مزاحم چوقتیه گهید بهتره

 تا نمینش ینم ساکت

  یکن خراب میزندگ قبل مثل

  کنمیم نابودت ندفعهیا

 خودش با مطمئنم دیبار یم تعجب آرش یچشما از

 بود؟؟؟ من با قبال که بهاره؟؟ همون نیا گفتیم

 و کردیم نگاهم بهت با و نداشت من از حرفارو نیا انتظار

  زد ینم یحرف

 زل آرش به پوزخند با که رو نیمت دست عقب به دمیچرخ

  گرفتم بود زده

 ...و میرفت نیماش طرف به و میشد دور اونجا از و
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 زل آرش به پوزخند با که رو نیمت دست عقب به دمیچرخ

  گرفتم بود زده

 میرفت نیماش طرف به و میشد دور اونجا از و

 نیمت به شد ینم روم یشرمندگ از میشد که نیماش سوار

 ؟؟؟ بدم یچ رو خاله جواب االن کنم نگاه

 بزن شد یفرستاد من همراه رو ییآقا نیا به پسر بگم

  خجالت با بهادر

 بگم تونمیم فقط بگم یچ دونمینم:گفتم

 دردسره باعث برات وجودم که نیببخش ام شرمنده یلیخ

  شدم من اتفاق نیا مسبب که نیببخش

 :گفت رفته درهم یها اخم با نیمت
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 تو مگه نداره ربط تو به اتفاقا نیا زایچ نیا نزن حرفو نیا

  شه راهت سبز زیچ همه یب مردکه نیا خواستیم دلت

 یگیم که کنه خورد تورو و من اعصاب

  یدار ییگناه چه تو منم اتفاق نیا مسبب

 یافتاد یآدم نیهمچ ریگ که

 وجدان یب  پست درباره ینجوریا دمشیدینم امروز اگه

 زدمینم حرف بودنش

  کرده خطا ادمه اونم هرحال به گفتم یم

  کننیم اشتباه آدما همه

 بال نیا باشه شرمندت نکهیا بجا تمام ییپرو با یوقت یول

  دهیم نظر و زنهیم حرف ینجوریا آمده آورده سرت هارو

 کارش از جدان یب و پست آدم نیا که شد عوض نظرم من

  ستین مونیپش
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 و بشنوم موضوع نیا راجب یزیچ خوامینم گهید هم االن

 یکن فکر بهش و یکن ناراحت خودتو خوادینم دلم

 باهاش ینسبت و یندار اون از ییا بچه یگفت بهش یوقت

 االنم شد تموم اون یکن فکر بهش دینبا گهید یعنی یندار

 باش یخوب دختر توهم خوبم من یباش من نگران خوادینم 

 ..و کن گوش حرفم به
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 بهار سراغ رفت شهیهم مقل نیمت میدیرس خونه به یوقت

 دوش بهونه به نداشتم حوصله اصال اتاقم تو رفتم منم

  گرفتن

  نیمت یجلو بردارم لباس تا اتاقم تو رفتم

  بود ریگ در یلیخ ذهنم اما بگم یزیچ تونستم ینم
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 مزاحم و بگه راست آرش نکنه دمیترس یم امروز اتفاق از و

  کنه درست دردسر براش و بشه نیمت

 ینجوریا شوهرمه نیمت گفتم ینم شدیم الل زبونم کاش

 نشه نیمت مزاحم ارهیب وجود به یمزاحمت خواست اگه آرش

  شدم حمام وارد و برداشتم لباسم

 تو دیبا شهیهم آرش بهت لعنت شد ینم خارج ذهنم لحظهی

 شه ظاهر من یزندگ از زمان هی

 حمام در یصدا که کردم فکر و ستادمیا دوش ریز نقدریا

 بله؟؟؟: گفتم و بستم آب امد

 ترنج یکنیم کاریچ:گفت که خورد گوشم به نیمت یصدا

 ؟؟؟

  کنهیم هیگر داره بهار ایب زود

 رهیگیم بهونت
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 عیسر دیکش ریت قلبم خورد گوشم به که بهار هیگر یصدا

 ..و آمدم باشه باشه:گفتم
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 بهار*

 که بگم اریسام به خواستم یم که هیروز همون قایدق امروز

  بده انجام دیبا شرطم نیاول

 سر دیبا کرد دانشگاه تو من با که یکار همون قایق یعنی

 ادیب خودش

  

 که بفهمه تا نشکنه دل  بعد دفعه تا بشکنه غرورش دیبا

 دمیکش یچ من بفهمه تا دل و غرور  شکستن سخته چقدر
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 دانشگاه یها بچه یجلو که نبود مهم برام شد سختم چقدر

 دربارم یفکر چه ای دنید منو که نبود مهم رفت ابروم

  کننیم

 یب و صادقانه من که بود نیا مهم  زننیم ییحرفا چه ای

 بده یباز منو نداشت حق اون شدم عاشقش گناه

 دادم فرصت بهش خودم درسته کنه خودش مسخره منو و 

  کنه ثابت تا

 نیا به تونمینم ندفعهیا نده نشون بهم خودش تا خب اما

   کنم هیتک و اعتماد بهش یراحت

 بوق با گرفتم اریسام ی شماره و آوردم در بمیج از میگوش

 داد جواب اول

 زنگ بهم شما باشم مطمن باشه؟؟ ریخ خانوم بهار سالم_

  نیزد
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 دانشگاه تو امروز سالم: گفتم یجد یلیخ بود شوخ لحن

 ؟؟ییا آماده خودت کردن ثابت یبرا بنمتیم

 خالف بر اما بزنه جا و شه مونیپش االن نیهم داشتم توقع

  ام آماده آره: گفت نانیاطم با و یجد تصورم

 ؟؟یتونینم یبگ ای یبزن جا یخواینم یعنی_

 پا ای بزنم جا خواستمیم اگه ندارم یزیچ از یترس من بهار_

 االن بکشم پس

 نپرون کهیت من به لطفا پس نبودم نجایا 

  بنمتیم دانشگاه تو

 .....و کرد قطع عیسر و نشد من دادن جواب منتظر
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 هرکارشم پسز نیا بودم رهیخ دستم تو یگوش به متعجب

 ها نداره اعصاب اصال مغروره کنم

 خب یپرونیم کهیت یه یش مخ رو تو بهار داره حق خب

  شد قرار شهیم خورد اعصابش پسره

 ثابت بهت خودش یبزار شد قرار یباش داشته باورش کمی

 گه؟؟؟ید هیچ کارها نیا کنه

 نه: گفتیم بهم حس هی بخدا بودم کرده دایپ یریدرگ خود

 شکست باز نکن باورش نکن اعتماد بهش یزود نیا به

 یخوریم

 ثابت بزار کن باورش نبتش بد بهار نه گفتیم گمید حس

 بد توهم و ستین یالک کاراش بفهمه بزار خودشو کنه

 یستین

 عیسر داشتم اریسام از امیپ هی خورد تکون دستم تو یگوش

 بود نوشته کردم باز امیپ
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 آماده گهید ساعت مین تا دانشگاه میبر باهم دنبالت امیم_

 باش

 کردم پیتا براش عیسر

  امیم خودم ستین الزم نه_

 امد اممیپ جواب بعد لحظه چند

 باش آماده امیم یعنی دنبالت امیم گفتم_

 کردم پیتا نیهم واسه گرفت حرصم شییگو زور از

 یبتون که یستین یکس توهم خوامینم یعنی خوامینم گفتم_

 برام االن از

 ننیبب تو با منو دانشگاه تو خوانینم یکن یریگ میتصم 

 داد جواب که کردم ارسال امیپ

 ادتیپ دانشگاه قبل ابونیخ باش آماده دنبالت امیم گفتم_

  کنمیم
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 ستیب گذشت ساعت مین از باش زود ننینب من با تورو که

 ....و یبا دنبالتم گهید قایدق
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 ستیب گذشت ساعت مین از باش زود ننینب من با تورو که

 یبا دنبالتم گهید قایدق

 یبجا نکنم خفش بده من به اعصاب هی ایخدا کرد قطع

  بزارم شرط اون یبرا من نکهیا

  گهیم زور من به اون بگم زور بهش و

  رونیب رفتم اتاق در از و شدم آماده شدم پا

 دونمینم دانشگاه بود رفته اونم کنم فکر نبود خونه مامان

  کردمیم حس یول چرا

  امده شیپ یموضوع هی
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  بود ریدرگ فکرش و بود خودش تو مامان

  شدهیچ بپرسم ازش امد باشه ادمی

  کنم فیتعر براش ریاخ اناتیجر و

 نکهیا و شمیم سبک زنمیم حرف مامان با یوقت واقعا چون

  کنهیم ییراهنما منو و خوبه شنوده هی اونم

 باز در نییپا رفتم ها پله از و خوردم کیک با رکاکویش هی

 کرد ترمز خونه در جلو اریسام که کردم

 هی اریسام که شدم سوار عقب بازهم و رفتم نیماش طرف به

 شیشونیپ تو زد دونه

 ریبخ دنده هی و تخس دختر نیا با من عاقبت ایخدا:گفت و

 هیلیخ نده سکته منو دختر نیا کن

 و بهم بستم محکم در بجاش و نگفتم یزیچ جوابش در

 شد عرض سالم:گفت اریسام که شهیش طرف به کردم روم
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 هی من جا فرمون پشت نیبش ایب نکن تعارف روخدا تو خانم 

 یشینم آروم ینجوریا اگه  شو رد روم از دوبار

 االنم کنمیم نکارمیهم شه الزم:گفتم یحرص و یجد یلیخ

  نشده رید تا کن حرکت

 بله: گفت ستین یشوخ وقت االن دیفهم و آورد کم اریسام

 ...و ستین ییا گهید امر قربان
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 بله: گفت ستین یشوخ وقت االن دیفهم و آورد کم اریسام

 ستین ییا گهید امر قربان

 پشت ابونیخ گذشت سکوت تو ریمس هیبق و ندادم جوابش

  شم ادهیپ داره نگه گفتم اریسام به دانشگاه
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 وارد رفتم ادهیپ دانشگاه تا و شدم ادهیپ نشیماش در از

 شدم دانشگاه محوطه

  

 بلند دستشون من دنید با اوناهم دمید رو بچها از چندتا که

  رفتم طرفشون به کردن

 زدن حرف به شروع باهم یپرس احوال حال سالم از بعد و

  میکرد

  بود مونده کالس شروع تا ساعت مین

 چشم باهاش که بنمیم اریسام نمیبب کردم اطرافم به ینگاه

  شدم چشمش تو

 بود شیشگیهم یدوستا همون کنار

  

 االن گرفتم ازش نگاهم تفاوت یب که زد بهم یچشمک

 خواستمیم که بود یزمان همون قایدق
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 یجلو محوطه وسط اریسام که ییا لحظه همون مقل قایدق 

  کرد خورد منو دانشجوها

  دادمیم گوش بچها یحرفا به داشتم

  کرد صدام که امد اریسام یصدا که

 ها خانم و ونیآقا: گفت یبلند یباصدا که طرفش دمیچرخ

  دیکن توجه لحظهی

 زدن زل و امدن کمونینزد بودن محوطه تو که ییکسا

  نکاریا از شدم مونیپش خودم لحظهی چرا دروغ اریسام به 

 شهیم خراب یچ همه ادیم حراست االن

  

 نیا تو اریسام با ییآشنا از قبل من گهید معرکه هی باز و

 .....و امدم یم آهسته رفتمیم آهسته دانشگاه
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 نیا تو اریسام با ییآشنا از قبل من گهید معرکه هی باز و

 امدم یم آهسته رفتمیم آهسته دانشگاه

 اریسام وجود با االن کرد ینم حس من حضور اصال یکس

  شدم معروف قشنگ خان

 اریسام یصدا که بستم چشمام حرص با

 کردم یاشتباه هی نجایهم شیپ مدت هی: گفت و شد بلند 

 شرط هی سر رنجوندم خودم از رو داشتم  دوستش که یکس

 یبند

 ازش نهیا بخاطره فقط نجامیا که االنم

 بهش تونمینم اون بدون که بگم بهش و کنم یعذرخواه 

 از کردم ینم فکر وقتچیه مونمیپش کارم از یلیخ که بگم

 یکار
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 شیحال حرفارو نیا عشق خب یول شم مونیپش کردم که 

  ببخشه منو نکهیا خوامیم که یزیچ تنها االن من و ستین

  کنم ثابت بهش خودمو بده اجازه و

  دارم دوستش چقدر بفهمونم بهش

  کنه قبول خواستم که دوارمیام اما هیادیز خواسته دونمیم

 روبه امد قایدق و طرفم دیچرخ حرفا اون گفتن از بعد اریسام

  دنیکش هووو باهم همزمان همه که رو

 بهت خودمو دوباره که یدیم اجازه ؟یبخش یم منو: گفت و

 تا نجامیا که االن کنم؟ ثابت

 روز هی یگفت وتوهم تو بدون تونمینم کنم اعتراف هیبق جلو 

 روزه همون االن و بزنم زانو جلوت که یکنیم یکار

 ذهنم تو حرف یکل اتفاق نیا از قبال بگم یچ دونستمینم 

 تو قایدق االن اما کنم خوردش تا بزنم بهش تا کردم یطراح
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 شده ناتوان یانگار شد قفل زبونم حساس لحظه نیهم 

 گفتن یبرا بودم

 نفر دو که کردم یم نگاهش بهت با داشتم فقط  کالمات 

 ....و امدن اریسام و ما  طرف به دانشگاه حراست از
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 نفر دو که کردم یم نگاهش بهت با داشتم فقط  کالمات 

 امدن اریسام و ما  طرف به دانشگاه حراست از

  نیانداخت راه ییا معرکه چه باز چخبره نجایا:گفتن و

 شد دهیکش پامون باز ایخدا یعنی خودم یشونیپ تو زدم دونهی

 و من به رو و کردن متفرق هارو بچها همه حراست به

 هی روز هر که نییایب من دنبال دوتا شما: گفتن اریسام 

  دیکنیم درست معرکه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



  دیکنیم جمع خودتون دور ملت و

 یچشمک خونسرد یلیخ که رفتم اریسام به ییا غره چشم

  زد بهم

 اتاق به و میرفت دنبالشون کار خطا بچه دوتا مثل اریسام منو

 استیر

 استیر به دیکش کارمون گهید االن داد یا میرفت دانشگاه 

  نکنن مون اخراج

 کنم فکر دادم قورت زور به دهنم آب

 اون  ستادمیا اریسام با در پشت استرس با بود دهیپر رنگم 

 سیرئ به داشت یچ دونهیم خدا داخل بود رفته هم اروی

 یچ از:گفت آهسته گوشم کنار اریسام گفتیم دانشگاه 

 یاتفاق زارمینم تخت التیخ نجامیا من بابا نترس ؟یدیترس

 افته یب
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 سرت وگرنه نگو یچیه یکی تو باش ساکت:گفتم حرص با

  هیتو ریتقص همش وارید به کوبم یم

 هی ستین خوب اصال خشن چه اوه اوه:گفت و دیخند اریسام

  باشه خشن نقدریا خانم

 بود یشرط نیا یکنیم مقصر منو چرا چه من به بعدشم

 یگذاشت برام خودت

 یمقصر تو گذاشتم شرط که کردم خوب: گفتم حرص با

 نیا وضعمون االن  نبود احمقانت یباز اون دوستات با اگه

 ...و نبود
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 یمقصر تو گذاشتم شرط که کردم خوب: گفتم حرص با

 نیا وضعمون االن  نبود احمقانت یباز اون دوستات با اگه

 .نبود

 اومدم که میچ همه مقصر من اصال  باشه: گفت اریسام

 .نباش نگران تو کنمیم درستش خودمم االن گذاشتم شرط

 .داخل نیبر گفت و اومد حراست که بدم جوابش خواستمیم

 .میرفت دانشگاه حراست اتاق داخل به باهم

 سکته داشتم استرس از من. میستادیوا در یجلو همونجا

 کردیم نگاه و بود ستادهیوا خونسرد یلیخ اریسام اما کردمیم

 شما گفت و کرد نگاه اریسام منو به تاسف با دانشگاه سیرئ

 ن؟یکنیم درست یانیجر ی دفعه هر چتونه دوتا

 از دوتا دهیبع شماها از دخترم بهار چرا؟ گهید تو اریسام

 .نیدانشگاه نیا خوب دانشجوها
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 شما مخصوصا نداشتم انتظار ازتون نیریگیم معرکه همش

 .بهار

 ن؟یشد عاشق شما: گفت سیرئ به یجد یلیخ اریسام

 ه؟یسوال چه نیا گفت و کرد نگاش اخم با لحظه چند سیرئ

 ؟نیبد جواب لطفا شهیم گفت اریسام

 عاشق یادم هر شدم که معلومه اره گفت دانشگاه سیرئ

 .شهیم

 به و شدم عاشق منم نیکن درک منو پس: گفت اریسام

 .کنمیم نکاریا دارم عشقم کردن ثابت خاطر

 نییپا ندازهیم سرشو و رهیگیم خندش دانشگاه سیرئ

 .نیزم تو بودم رفته و بودم شده اب کال منم

 و گذاشتن شرطو نیا خانوم بهار: گهیم و دهیم ادامه اریسام

 کنم،یم عمل شرطشون به دارم منم
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 چشم رو ندفعهیا شهیم اگه.....افتاد اتفاقا نیا نیبخاطرهم و 

 مینیبب تا. افتهینم اتفاقا نیا بعد به نیاز گهید نیکن یپوش

 !هیچ خانوم بهار شرطا بقبه

 جوونا شما دست از امون گهیم و خندهیم دانشگاه سیرئ

 .ییحاال

 بهار با من رونیب برو شما گفت اریسام به دانشگاه سیرئ

 .دارم کار خانوم

 .بشه موفق نتونست اما بمونه کرد اصرار اریسام

 اریسام دخترم بهار: گفت و من به کرد رو دانشگاه سیرئ

 خودمه یدانشجو باالخره شناسمشیم من هیخوب پسر

 .یکن اعتماد بهش یتونیم

 .دادم تکون حرفاش دییتا عنوان به یسر و زدم لبخند
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 گفت و نشه تکرار گهید که حراست داد بهم میادیز یتذکرا

 اقا و باشه معقوالنه دوارمیام یزاریم ییشرطا دخترم بهار

 ....و ینکن تیاذ ارویسام
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 گفت و نشه تکرار گهید که حراست داد بهم میادیز یتذکرا

 اقا و باشه معقوالنه دوارمیام یزاریم ییشرطا دخترم بهار

 ینکن تیاذ ارویسام

 با اتاقش در از شد تموم سیرئ یحرفا نکهیا از بعد

  رونیب زدم تشکر و یعذرخواه

 دنید با بود ستادهیا رو راه تو اریسام

 گفت؟ یچ شد؟یچ: گفت سمتم امد عیسر
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 خواستیم اگه یفضول مگه: گفتم و رفتم ها پله طرف به

  رونیب یبر گفت ینم بهت که یبدون

 نیهم این من سر پشت االنم بگم بهت نداره یلیدل منم

 میبرد در به سالم جون االن

 ینزاشت دانشگاه تو من واسه آبرو تو

 حداقل گهید تو نکارایا با شدم معروف دانشگاه تو گهید االن

  این سرم پشت

 نباشه عهیضا

 بفهمن خب یکنیم تیاذ چرا بهار بابا:گفت حرص با اریسام

 اینم دنبالت دانشگاه تو هم یکس بهتر مگه شهیم یچ

 هستم من فهمهیم

  یهست تو فهمهیم ادینم یکس منم دوربر

 گربه موش نیا گهید دوننیم همه که االن خب بعدشم

 هیچ ایباز
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 برو اریسام نیبب:گفتم و عقب دمیچرخ و ستادمیا سرجام

 هست خورد اعصابم امروز یکاف ی اندازه به من برو لطفا

 کننیم نگام دارن همه کنمیم حس رمیم راه که دانشگاه تو

 شو الیخیب شهیم اگه گنیم پچ پچ هم گوش دم یزیچی و

 گهید

 نه یگفت توهم یبگ ییایب تو که بود نیا شرطم من یاوک

 پشت گهید االنم یکن رفتار ینجوریا یبخوا گهید نکهیا

  برم خوامیم وفتین راه من سر

 اریسام که نییپا رفتم ها پله از بدو بدو نشدم جواب منتظر

 ...و امد دنبالم زشت اردک جوجه مثل هم
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 اریسام که نییپا رفتم ها پله از بدو بدو نشدم جواب منتظر

 امد دنبالم زشت اردک جوجه مثل هم

 کردم توجه خودم راه به احمقه نقدریا چرا بشر نیا خداا یا

 شدم( اریسام یعمو) یکمال استاد نهیس به نهیس که

   باال رفت ابروش اریسام منو دنید از

 از دیببخش با ئ کردم یسالم دمیکش خجالت نگاهش از

  گذشتم کنارش

 اریسام امدن مانعه چون شد سبز راهمون جلو خداروشکر

  زدم میج سرعت به منم شد من دنبال

 االن نداشت خبر ماجرا نیا از یکس کنم فکر  اریسام چارهیب

 افتاد دردسر به

 ..که بچهاهم جلو عموش دانشگاه سیرئ

 نیا با امروز من رونیب امیب فکرش از کردم یسع هوف

 بمونم بتونم نکنم فکر تیوضع
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 و خونه برم گرفتم میتصم نیهم واسه نمیبش سرکالسا و 

  نمونم دانشگاه تو

 که سوار خونه برگردم یتاکس با تا رفتم رو یریمس هی ادهیپ

  گفتم آدرس شدم

 گرفت میتصم

 برگشتم و نموندم کالس سر امروز چرا نگم مامان به 

 داشت کار االن خودش اون کنم ریدرگ ذهنش

 خورد زنگ میگوش که کردمیم فکر داشتم ریمس یانتها تا

 بود کرده خورد اعصابم امروز یکاف اندازه به بود اریسام

 زنگ دوباره که کردم حساب رو هیکرا شدم ادهیپ نیماش از

 ...و خورد
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 زنگ دوباره که کردم حساب رو هیکرا شدم ادهیپ نیماش از

 ...و خورد

 شدمیم ادهیپ نیماش از که نجوریهم

 برداشتم مویگوش و فمیک تو کردم دست

 دمید صفحه یرو ارویسام اسم

 وصل و تماس و شدم مونیپش که کنم قطع خواستمیم

 کردم

 برسونمت؟ امیب ینکرد  صبر چرا: گفت دادم جواب نکهیهم

 نبود تو رسوندن به میازین. رفتم داشتم پا خودم گفتم

  بهار نکن یعصب منو گفت و دیکش یکالفگ سر از نفس ی

 شه؟یم یچ یبش یعصب اگه گفتم

. یرفت و یکرد یشق کله داشتم باهات مهم حرف هی گفت

 .یبفهم یخواینم انگار باااشه
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 خودم یرو به یول بگه خواستیم یچ شدم کنجکاو خودمم

 گفتم و وردمین

 .خدافظ. باشه خوادیم یهرچ برام ستین مهم

 اوردم رونیب فمیک داخل از و دیکل و کردم قطع ویگوش عیسر

 .کردم باز درو و

 . ستین خونه مامان بود معلوم و بود ساکت خونه

 خوردم اب وانیل هی خونه اشپز رفتم و کردم عوض لباسامو

 .اتاقم برگشتم دوباره و

 .کردم فکر ریاخ اتفاقات به و دمیکش دراز تخت یرو

 به عالقه درمورد ییحرفا به اریسام ضینق و ضد یرفتارا به

 زنهیم من

 تونمیم ایا  نه؟ ای دارم عالقه بهش منم کردمیم فکر نیا به

 نه؟ ای باشم داشته دوسش
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 یچ هر کردم فکر بس از شمیم وونهید دارم ایخدا هوووف

 .بشه بشه خوادیم
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 ترنج*

  بودم کارام انجام مشغول دانشگاه یتو

 به تونمینم اصال شده ادیز میفکر مشغله بس از روزا نیا

 برسم درست کالسام
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 بخوان عذرمو روزاست نیهم

 و نمرات ستیل تا کردم روشن وتریکامپ و نشستم زیم پشت

 .کنم تیسا وارد

 .شد جمع بهش حواسم میگوش دنیلرز با

  بود ناشناس شماره

 دمیشن ارشو صدا که دادم جواب

 بله؟ گفتم یسرد با

 خانوما خانوم. خانوم ترنج سالم گفت

 گفتم نیهم یبرا زنهیم یمسخرگ از حرفارو نیا دونستمیم

 ن؟یزد زنگ که نیدار چکار

 پسر بر و دور داره بهار دخترت که نمیبیم ایتازگ: گفت

 پلکهیم برادرم

 ریبگ دخترتو یجلو ترنج دمیم تذکر بهت دارم
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 لطفا پس وفتهیب دخترت دام  یتو من مث اریسام خوامینم

 کن جمعش یجور ی

 شد گرد تعجب از چشام

 ومدینم در جور عقل با زدیم ییحرفا واقعا

 واسش همش اون بهاره اطراف همش تو برادر پسر گفتم

 کنهیم درست دردسر

 کن فکر حرفات به کمی و ببند دهنتو حرف لطفا پس

 به یبزن زنگ گهید بار کی خان ارش جناب بگم بهت نمیا

 . ازت کنمیم تیشکا یبش ما مزاحم ای من

 کردم قطع تلفن تیعصبان با

 ..دردسرهه ما واسه ابادت و جد کال تو یروان کهیمرد

🔆🔆 
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 کردم قطع تلفن تیعصبان با

 دردسرهه ما واسه ابادت و جد کال تو یروان کهیمرد

 کالس تو برگردم خواستم افتادن من ریگ احمق مشت کی

  زد زنگ آرش دوباره که

 شدم مونیپش اما کنم یقاط شتریب ندفعهیا خواستم یم

 داشتم یسع که یلحن با زد زنگ دوباره که شد قطع تماس

 که کردم قطع االن هیچ دردت: دادم جواب باشه خونسرد 

 نشنوم صداتو گهید

 مزاحم عنوان به تونمیم دارم یشوخ باهات یکرد فکر 

 کنم تیشکا ازت یتلفن

  گفت که شد چندشم لحظه هی کرد یمزخرف ی خنده آرش

 نیا الیخیب بگم زدم زنگت االنم یترسونیم یچ از منو: 

  زدم زنگ من ها بحث
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 تو دختر و من زاده برادر هی واسه مینیبب میبزار قرار هی باهم

  میکن کاریچ دیبا

  کشور از خارج بره خواستیم اریسام

 دختر سراغ رفت دوباره و برگشت که شدیچ دوباره االن

 جدا هم از دیبا بنظرم داره ییا نقشه دخترت حتما تو؟؟؟

 میکن شون

 تموم یزد حرفاتو:گفتم جوابش در و دمیکش یقیعم نفس

 یبخوا تو که ستین ییا مسئله نیا نکهیا اول شد؟؟

 ستنین بچه بهار و اریسام یکن دخالت و یبد نظر راجبش 

 کننیم کاریچ که دوننیم خودشون

 خاله عمو دخالت به ازین دارن مادر پدر اریسام و بهار دوما 

  ینکن دخالت بهتره پس ندارن ییدا عمه

 پست تو مثل خداروشکر اما برادرته بچه اریسام درسته سوما

  ستین شرفیب و
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 کنه جبران خوادیم االن یول کرد یکار

 نجایهم حرفام ارهیب دست به بهار دل خوادیم شد مونیپش 

 کن گوش خوب زدم

 تو از یحرف تو از یتماس خوامینم چون مغزت تو بکن و 

  ستین مربوط بهت که باشم داشته

 ....و کردم قطع کردن یخدافظ و شدن منتظر بدون
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 بعد دوماه*

  

 خوبم؟؟؟ بنظرت دارم استرس مامان یوا

 :گفت و رفت بهم ییا غره چشم مامان

 نیاول نیا انگار که نکن رفتار یجور بهار باش آروم 

  خواستگارته
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 نیاول واقعا خب: گفت و خنده ریز زد هوی نیمت عمو

  گرفت یم نویا یک وگرنه ترنج گهید خواستگارشه

 عمو: گفتم و دمینخند یول گرفت خندم نیمت عمو حرف از

 باشه شون خدا از بعدشم نکن تیاذ

 هی خوانیم که باشه شون خدا از واقعا اره: نیمت عمو

 عروس عنوان به ببرن بکنه ستین بلد یکار که یدختر

 حرف وسط دیپر نیهم واسه بود پرت حواسش کال مامان

 :گفت نیمت عمو منو

 وخانوادش؟؟ اریسام یعنی ان؟؟یم خودشون فقط یگفت بهار 

 خوادیم اریسام گفتم مامان به من که قبل روز پنج از قایدق

 و یخواستگار ادیب

 پرسه یم یه مامان روز هی کردن مشخص یبرا مادرش 

 ان؟یم خانوادش و خودش فقط
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 حاال تا روز اون از چرا دونمینم نگرانه یچ از مامان دونمینم

  نکنه هست کالفه و قراریب نقدریا

 با یچ یبرا دینفهم یول کرد حس نویا هم نیمت عمو یحت

 جهینت به بود مشخص افشیق از اما کرد صحبت مامانمم

  دهینرس ییا

 گلم مامان یهست یچ نگران: گفتم و گرفتم مامان دست

 شده؟؟ یزیچ خانوادشه با اریسام اره برم قربونت

 بگم من که بگو من به ادینم خوشت ای هست یمشکل اگه 

 ....و ینش تیاذ ینجوریا تو نه
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 بگم من که بگو من به ادینم خوشت ای هست یمشکل اگه 

 ینش تیاذ ینجوریا تو نه
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 من نه: گفت و کرد پاک بیس دستش تو دستمال با مامان

  دارم یمشکل چه

 دمیپرس سوال هی فقط

 یعنی باال پروند ابروش نیمت عمو که بگم یزیچ امدم

 ..اتاقت تو برو: گفت آهسته باشن ساکت

 نگاه وضعم سر به نهییآ جلو اتاقم داخل رفتم یحرف چیه یب

 کردم

 بودم بسته دار معدل میروسر بود قشنگ و ساده پمیت 

 گهید من دانشگاه انیجر بعد کماهی قایدق افتادم اریسام ادی

  دادمیم جواب تماساش نه دادمیم محلش نه نداشتم شیکار

 تو و شد خسته گهید یاخر بود جواب یب هاشم امیپ همه

 چته معلومه چیه بهار: گفت و گرفت جلوم زور به دانشگاه
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 ؟؟؟یکنیم رفتار ینجوریا چرا یدینم تلفنت جواب چرا

 باز؟ آمده شیپ یمشکل

 صدا سر یب دارم نکهیا از یول ومدهین شیپ یمشکل نه_

 ؟؟؟یدار یمشکل تو کنمیم میزندگ

 اد؟؟یب حراست شه حرفمون همجا باز خوادیم دلت 

 یبد فرصت من به شد قرار تو اما هیحرف چه نیا نه_

 ینگفت دومت شرط بعدش

  یکرد محل یب ینجوریا

 شماهم میباش نداشته بهم یکار بود نیهم دومم شرط_

 ییایب یرسم صورت به خانوادت با یتونیم یدار یکار اگه

 ....و
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 شماهم میباش نداشته بهم یکار بود نیهم دومم شرط_

 ییایب یرسم صورت به خانوادت با یتونیم یدار یکار اگه

 شهیم ییجورای زدم میج نموندم جواب منتظر و گفتم نویا

  دمیکش خجالت گفت

  دمیشن سرم پشت ارویسام دنیخند یصدا

 مامانم تلفن روز اون فردا قایدق رفتم و نکردم ییا توجه

  رهیبگ وقت خواستیم بود اریسام مادر خورد زنگ

: گفت و دیپر رنگش و شد شوکه اولش چرا مامان دونمینم

 صحبت روز کردن مشخص یبرا بعد هست امکانش اگه

  میکن

 رو خو یول هیچ به یچ دمینفهم کردم هنگ لحظهی من

  نگفتم یزیچ منم گهید زد حرف شد ینم مامان حرف

 بهار داره یمشکل مامانت: گفت میگوش رو داد امیپ اریسام

 کنم صحبت باهاش خودم امیب خوادیم  ست؟ین یراض
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  ستین یازین نه:  نوشتم و دادم جوابش ها مدت از بعد

 مامانم و زد زنگ باز اریسام مامان شب اون از بعد خالصه

  بودم حس از پر من  انیب امشب یبرا که داد اجازه

 اصال داشتم دلشوره هم بودن خوشحال هم بودم نگران هم

  چمه نبود معلوم

  نهییآ به بودم زده زل ینجوریهم

 نگاه رفتم بود ساپ وات تو امد برام اریسام از یامیپ که

 شاهزاده ؟یشد آماده ییکجا خانمم: بود نوشته که کردم

 ادیم داره اهاتیرو

 کردم ذوق گفتنش خانمم کلمه از و گرفت خندم شییپرو از

 ....و
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  کردم ذوق گفتنش خانمم کلمه از و گرفت خندم شییپرو از

 ؟؟؟یاریم کجا از تو نفسو به اعتماد نقدریا کردم پیتا براش
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: گفت که دادم جواب گرفت تماس که دینکش هیثان به

 یلیخ تو خب یول دارم یداد خدا کال که نفسو به اعتماد

 امده رتیگ تموم یچ همه پسر هی یشانس خوش

 یزد زنگ: گفتم نیهم واسه شهیم پرو بخندم دونستمیم

 ؟یبگ هارو پرت چرت نیهم

 زیر شکوفه امدم ناز با اما امدم دلنواز چه بگم زدم زنگ نه_

 ...یبود گفته اخه امدم زیعز اما امدم

 نشو مسخره اریسام:گفتم حرفش وسط دمیپر حرص با

 کنم قطع یندار یکار

 گفت یشوخ لحن با

 خوامیم من ستین خوب خشونت مونیزندگ اول جان بهار_

 ..شوهر نه رمیبگ زن

 فقط من جون اخ: گفت که دمیخند حرفش به نباریا

 ..خانم ادیب خندت صدا خواستمیم
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 تماس خواست یم دلم: داد ادامه که دمیکش خجالت

  ستین دلم تو دل نمتیبب زودتر رمیبگ یریتصو

  نمتیبب امیب هوی دلم رو گذاشتم دست اما

 واسه کردمیم غش من رفتیم شیپ ینجوریهم اریسام اگه

 کنه یم صدام مامانم برم دیبا من اریسام: گفتم تند نیهم

 فعال

 با پسر نیا خدا یوا کردم قطع باز بزنه حرف نزاشتم

 کرد یم ونهید منو نکاراشیا

  

 رفت ادمی که آورد بحث تو بحث نقدریا

 ییایم یک ییکجا بپرسم ازش

 ازدواج با کردمیم حس چرا دونمینم تخت رو دمیکش دراز

  شهیم تنها مامان من

 امد ینم وسط یخواستگار بحث کاش
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 فکره تو مامان که نهیهم بخاطر دیشا

 تو من که هیکس تنها اون بزارم تنها مامان تونستمینم من

 دارم میزندگ

 دونستمیم اما بعدا بزاره نه بگم اریسام به که سرم به زد هوی

 شه ینم یزیچ نیهمچ

 ینم یزندگ من با بخوامم من اگه دونستمیم مامانمم اخالق

  کردیم رد حرفم نه گفتیم چون کرد

 سخت چقدر داشت شور دلم بگذره ریبخ که دوارمیام

 ...داشتم یپدر کاش یطیشرا نیهمچ

 شهیهم نزاشت کم پدر از یچیه من یبرا نیمت عمو البته

 نهیبهتر بگم تونمیم دیشا کرد توجه محبت بهم شهیهم بود

 ....و
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 شهیهم نزاشت کم پدر از یچیه من یبرا نیمت عمو البته

 نهیبهتر بگم تونمیم دیشا کرد توجه محبت بهم شهیهم بود

 ... مامان یبرا هم من یبرا هم

  رونیب رفتم اتاق در از مامان یصدا با

  بود کرده هیگر که یانگار بود زده آب صورتش به

  دمیند نیمت عمو بودم شده مامان نگران

 اما کنه جلوه یعیطب خواستیم یانگار دنمید با مامان

  بود پاچه دست

 رسنیم یک یدونینم  ؟یامد ا: گفت چون

 کجاست؟ نیمت عمو گهید ساعته مین تا احتماال_

  بخوره هوا بالکن تو رفت_

 ؟یگیم راستش بگم یزیچی مامان_

 قبال؟ گفتم یم دروغ بهت من مگه_
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 بگو بهم قتیحق که نهیا منظورم ستین نیا منظورم نه_

 بپرس باشه_

 ؟؟یناراحت یزیچ از خوبه؟ حالت_

 اریسام از  شونهیپر احوالت و حالت شمیم نگران دارم بخدا

 اد؟ینم خوشت

 دلم فقط نه گمیم نباشه یراض دلت و ینپسند تو اگه بخدا

  یمن یزندگ همه تو نمتیبب شونیپر ینجوریا خوادینم

 ینجوریا تو خوامینم چوقتیه نیهم واسه دارم؟ ویک تو جز

  یباش

 ..نجایا ایب گفت و کرد باز دستش مامان

 اعماق با بوشو و دمیکش پر گرمش آغوش طرف به عیسر

  کردم استشمام وجودم

 مامان که بودم مامان بغل تو ثابت و ساکت قهیدق چند هی

 من نکهیا اول: گفت

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 نکهیا هم و خوشحال هم نگرانم هم مادر هی عنوان به 

 باشم حال شونیپر کمی بده حق دارم استرس

 انسان دم؟؟ید اریسام از یبد چه من نه نکهیا دوم

  زالخطاستیجا

 بشنکه دلت تو که کرد یکاری اون

 دست به دلت که کرد یکار شد مونیپش خودش بعد و 

 تو که نیهم و ادین خوشم ازش نکرد یکار من با ارهیب

 یخواست و شیدیبخش و یدار دوستش یخوب کنارش

 خوشم ازش نداره یلیدل من و خوبه باشه تیزندگ تو که 

 تو جز منم اخه دارم یخوشحال و اظطراب کمی فقط من ادین

 ...و ارزومه تیخوشبخت یتنم ی پاره تو ندارم ویکس
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 ادین خوشم ازش نداره یلیدل من و خوبه باشه تیزندگ تو که

 کمی فقط من

 تو ندارم ویکس تو جز منم اخه دارم یخوشحال و اظطراب 

 ارزومه تیخوشبخت یتنم ی پاره

 .. خوبه حالم منم نکن فکرا نیا از گهید پس

 دختر مادر: گفت امد نیمت عمو که بدم مامان جواب امدم

 نکهیا مثل نییایب نیباش زود شد تموم حرفاتون اگه

 امد بهار خواستگار

 زده فونیآ عمو در دم میرفت مامان با حرف نیا دنیشن با

  بود گفته رو طبقه و بود

 ..استقبال یبرا میستادیا هم کنار

 عمو کردم صاف لباسم خورد در زنگ لحظه چند از بعد که

  کرد باز در نیمت
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 یپرس احوال سالم مامان و عمو با امد اریسام یبابا اول

 کردم سالم ریز به سر منم کرد

 یلیخ اریسام افهیق اریسام خود بعد و اریسام مادر اون از بعد 

 بود خونسرد

 ستین خونش تو استرس و ینگران کال بشر نیا

 به داد گل کرد بش خوش و سالم نیمت عمو و مامان با 

 ... گلم به میتقد گل دسته هی نیا: گفت آهسته و من

 سرم بودم کردن عوض رنگ حالت رو امروز کال که منم

  نگفتم یزیچ و نییپا انداختم

 تو بردم گل دسته منم نشستن رفتن اریسام و عمو و مامان

 دمیکش قیعم نفس هی بود یعیطب هاش گل آشپزخونه

  نشن پژمرده که گذاشتم اب پارچ داخل و

  نشستم یخور نهار زیم پشت خودمم و

  کنن صدام تا نرفتم رونیب و
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 جان بهار:گفت نیمت عمو که نایا بود گذشته چقدر دونمینم

 اریب ییچا دخترم

 بود گذاشته مامان قبل از که ییها فنجون تو شدم بلند منم

  ختمیر یچا ینیس تو

  رونیب رفتم دمیکش یقیعم نفس و

 اریسام باز که اریسام یجلو بعد و گرفتم ترا بزرگ جلو اول

 خونه تو بعد ییچا شاالیا خانم نکنه درد دستت:گفت آهسته

  باشه خودمون

  جان نوش:گفتم آهسته

 ....و نشستم مامان کنار و زیم یرو گذاشتم رو ینیوس
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  جان نوش:گفتم آهسته

 نشستم مامان کنار و زیم یرو گذاشتم رو ینیوس
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 حوصله و ییا شهیکل یلیخ هیاول یحرفا نییپا انداختم سرم

  بود بر سر

 بزنن حرفاشون زودتر شدیم کاش بودم نگران منم

 مردم یم استرس از داشتم گهید چون مطلب اصل سر میبر

 یقیعم نفس کرد مطرح دلم خواسته که اریسام پدر حرف با

  دمیکش

 نوبت گهید که وسط امدن یاصل یحرفا و یاصل بحث

 میبر اریسام منو دیرس

  میکن صحبت اتاق تو

 و شد بلند من سر پشت اریسام که شدم بلند جام از من

 بعد داخل رفتم خودم و کردم باز اتاقم در امد همراهم

 بست در اریسام

  تختم رو نشستم منم یصندل رو نشست
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 لحظه چند از بعد دیچرخ یم اتاقم دور داشت سرش اریسام

 یهست ییا قهیسل با دختر: گفت

 کردمیم زیتم اتاق نکهیا از قبل دیبا گرفت خندم لحظهی

  گفتیم نظرش بعد دیدیم نجارویا

 نجایا االن شهینم باورم بهار:داد ادامه که کردم یتشکر

 باشم

  

 دیشا یبخشینم منو تو گفتم کال اتفاق اون از بعد من یعنی

  نبودم رانمیا گهید االن من

 باورم یداد فرصت تو که االن یول کردیم فرق وضعمون

 نجامیا شهینم

 دوارمیام که: گفتم و پروندم کهیت باز هوی یول چرا دونمینم

 ..دادم که یفرصت از ینکن مونمیپش
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 مونتیپش خانم بهار نه: گفت و کرد بهم ینگاه اریسام

 کنه ینم دوبار اشتباهو هی آدم کنمینم

 از بهار اما قبول یداد فرصت تو قبول کردم اشتباه من

 میبرگرد گذشته به گهید خوادینم دلم بعد به نجایا

 ینامرد که باشم یادم شهیهم من فکرت تو خوامینم گهید

 باشه؟ یبد فرصت بهم یچ همه یبرا شد قرار کنمیم
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  شد رید اه ییکجا اریسام بابا

 خانمم امیم دارم خب ینزن غر نقدریا شهیم بهار_

  بندنیم اونا ییایب تو تا_

 گهید یجای میریم بستن اگه بندنینم نه_

 دلم زیعز نخور حرص تو
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 لهیوس عیسر و کردم قطع ویگوش اریسام تو دست از هوف

  فیک تو کردم هام

 شب اون از گذشت یخوش یخوب به هم یخواستگار شب

 گذرهیم کماهی

 مون یعروس تدارکات کردن اماده مشغول اریسام منو االن

  میهست

 هم اریسام و کردن امد رفت باهم ها خانواد مدت نیا تو

  نشسته مامانم دل به یکل

  ینگران و استرس یخدا که نگم مامانم از

 ثابت و بود داده نشون خودش اریسام بودم خوشحال یلیخ

 بود کرده

 داشت دوستش بودو شده جور باهاش یلیخ هم نیمت عمو

  دنشیپسند خانواده یاعضا عنوان به همه یعنی
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 میبر شمال سفر هی باهم همه یعروس شب از بعد بود قرار

  ییدوتا تا سفر میبر ها خانواده با میداد حیترج اریسام منو

 از پر هم من و بود نمونده یعروس روز به یادیز زیچ

 ....و یخونسرد از پر هم اریسام ینگران و استرس

 بهار زبان از***

  شد بزرگ دخترم گذاشتم روهم چشم تا

  کردم ول ویچ همه بخاطرش و شد کسم همه که یدختر

 بابت نیا از یکل من و کنهیم ازدواج داره بهارم االن

  رسهیم عشقش به که خوشحالم

 تو خداروشکر بس و بود آرش فقط فقط مدتم نیا ینگران

 شرکت یخانوادگ یها آمد رفت نیا و یخواستگار مراسم

 بود نکرده
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  نگرانم ادیم که اون یچ که باالخره اما

  پدرشه اون بفهمه بهار اگه دوشمه رو باری

 دخترشه بهار بفهمه آرش و

 نسبت بهار دید خوادینم دلم اصال کنه ریخ به خودش خدا

  بخوره بهم مسئله نیا بخاطر ازدواجشون ای شه عوض بهم

 کردم سقط بچش گفتم آرش به نکهیا از بعد زمان اون من

 شوهرمه نیمت گفتم و

 بهار یبرا لشیفام به و میشد محرم نیمت با کوتاه مدت هی

  میگرفت شناسنامه

 به جا همه شیمردونگ اون بود نیمت خود خواست در به نیا

  کرد ثابت من

 کامل نه اما گفتم بهش یزایچی من شد تر بزرگ که بهار

  نزدم پدرش از یحرف

  ستین اما هست زنده پدرش گفتم بهش
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 بهش اما نهیمت یلیفام هم چرا که کردم سرهم ییزایچی

  عمو گهیم

 گهید و میشد جدا عیسر بهار برا شناسنامه از بعد ما

 نبود ما نیب یتیمحرم

 کاریچ دیبا دونمینم یکار یمخف سال همه نیا از بعد االن

 شمیم ونهید دارم کنم

 بهار یعروس به ما و گذشت یم گذشت یم روزها نجوریهم

 گرفتیم جون من از استرس لحظه هر میشدیم تر کینزد

 ...افتاد بهار یعروس شب افتاد یم دینبا که یاتفاق قایدق

 من شد باعث آرش دنید یول خوبم که کردمیم تظاهر من

  بود میفروپاش امکان آن هر بخورم خود تو از انهیمور مثل

 عروس مادر عنوان به و دمیچرخ یم نیمت با سالن دور

 ..و کردمیم بش خوش
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 امد ینم خوشم آرش ینگاها از اصال بود آشوب درونم یول

  بود حرف پر نگاهش

 که شد ینم باورم اصال.. بچهاش با دمید روهم آرش زن

  باشه داشته هم بچه و باشه کرده ازدواج آرش

 گنگ یلیخ بود که یهرچ اما بود یچ درونم حس دونمینم

  بود نامفهوم و

 یزندگ سر رو بال اون اگه دیشا کرد خراب منو یزندگ آرش

  نبود اتفاقا نیا از چکدومیه االن آورد ینم من

 .. بود کنارم بهار پدر و همسر عنوان به آرش

  کرد نابود مویزندگ که بهش لعنت اما

 تاسر سر چون بفهمم یزیچ بهارم یعروس از تونمینم االن

  مینگران از پر
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 نیمت شد گاهم هیتک بازم و بود کنارم نیمت خداروشکر حاال

  بود توهم بشدت اخماش شناخت اون آرش دنید با

 داره کاریچ نجایا آرش که سواله پر مغزش تو دونستمیم

 شد خم گوشم کنار نیمت بودم نگفته بهش هنوز من دهیچش

 داره؟ کارینجاچیا شرفیب نیا:گفت

 دمیم حیتوض برات بعدا و ارهیسام یعمو نکهیا گفتنه به

  کردم اکتفا

 کمک بهم دیدیم حالمو و کردیم درک نیمت خداروشکر

 بگذره شب اون تا باشم یقو کردیم

 بهارم  امدن یم بهم چقدر ماشاءاهلل دنیرس اریسام و بهار

 لباس اون تو بود شده عروسک نهویع شده قشنگ چقدر

  عروس

  کرد ضعف یکل براش اریسام که مطمئنم
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 میبود ستادهیوا هم کنار آرش و اریسام مادر پدر و نیمت منو

 ....و
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  کرد ضعف یکل براش اریسام که مطمئنم

 میبود ستادهیوا هم کنار آرش و اریسام مادر پدر و نیمت منو

 ذوق با منم بغلم تو کرد پرت خودش من دنید با بهار

  رفتمیم صدقش قربون

  رونیب دیکش بهار دنید حال و حس از منو آرش رهیخ نگاه

 جونم عمو: گفت ذوق با و نیمت سراغ رفت من از بعد بهار

 آرش یها نگاه و کرد خراب کارو بهار گفتن عمو نیهم

 شد تر مشکوک

 رفتن بهار با و دمیبوس شیشونیپ که دیبوس دستم اریسام

  کردن یپرس احوال همه با داخل
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 به هیثان خرابم چقد بود دهیفهم شدینم کنده من از نیمت

  بود کنارم هیثان

 عموش پسر با من دختر دیبا عهد خدا کار تو موندم من

 باشه؟ داشته حضور نجایا پدرشم و کنه ازدواج

 شد یم دلم زهره داشت بهار یعروس

 آب یبطر هی برم یصندل رو نیبش ترنج: گفت آهسته نیمت

 ارمیب برات

 گاهشیجا تو که بهار به داشتم رفت نیمت نشستم من

  کردمیم نگاه بود نشسته

 دخترت چرا: گفت که امد گوشم کنار آرش منفور یصدا که

 عمو گهیم پدرش به

 دهنم آب نکردم فرصت یحت که بود یجور هوشی سوال

 یم که یزیچ از شد ینم باورم من یخدا بدم قورت

  دمیترس
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  امد سرم

 به پوستم رنگ دادم فشار و کردم هم چفت محکم دستامو

  زدیم یدیسف

 هول چرا شد؟یچ: داد ادامه که ندادم بهش یجواب چیه

 ؟یکرد

 بر سرم دست آرش ادیب نیمت که کردمیم دعا دعا دلم تو

 نیمت و سوخت دلش خدا که بود داغون چقد دونمینم داره

 ...و فرستاد
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 بر سرم دست آرش ادیب نیمت که کردمیم دعا دعا دلم تو

 نیمت و سوخت دلش خدا که بود داغون چقد دونمینم داره

 فرستاد
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 سمتم داد آب بود هم تو بشدت اخماش کنارمون امد نیمت

  زمیعز بخور:گفت و

  دیلرز یم داشت صدام کردم یتشکر

 من به بود زده زل رهیخ و بود نخورده تکون جاش از آرش

 شیپ یمشکل ؟یخوایم یزیچ: گفت یسرد یصدا با نیمت

 آمده؟

 هم یزیچ:  گفت من به رو و نداد نیمت به یجواب آرش

 خوامینم تو از بخوام

 .. ترنج بنمتیم بعدا داد؛ ادامه بعد و

 حروم نیا: گفت نیمت که بستم چشمام حرص با رفت آرش

 رو به رنگ گفت بهت یچ خواستیم یچ نجایا زاده

 ؟یندار

 نیمت_

 جانم؟_
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  برده ییبوها هی آرش_

 خواد؟یم یچ نجایا اروی نیا اصال ییبوها چه یچ یعنی_

 امد االن عمو گفت تو به بهار که یموقع ارهیسام یعمو_

 عمو؟ گهیم بهت چرا دیپرس ازم

 من پدرشه آرش بفهمه بهار و دخترشه بهار بفهمه آرش اگه

  شهیم عوض من به نسبت بهار دید کنم؟ کاریچ

 یچجور من اورد سرم ییبال چه پدرت بگم یچجور من

 نسبت دتید تو تا گفتم دروغ بهت سال همه نیا که بگم

   من به

 نشه؟؟؟ عوض
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 یچجور من اورد سرم ییبال چه پدرت بگم یچجور من

 سال همه نیا که بگم
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 نشه عوض  من به نسبت دتید تو تا گفتم دروغ بهت 

 نیا تو االن ترنج:گفت و دستش تو گرفت دستم نیمت

  زمان تو مکان نیا تیموقع

 هر جگرگوشت دخترت یعروس نکن زارویچ نیا فکر اصال

  ستین روز

 بعدا تا ببر لذت امشب از حداقل نکن خراب امشبو تو

 میبکن فکر هی مینیبش

 خانم ترنج حاال:گفت ییرو خوش با که دادم تکون یسر

 ؟؟یبرقص دوری من با یدیم افتخار

 و بهار شدم بلند جام از و دمیپاش نیمت یرو به یلبخند

 به کردن شروع و وسط امدن هاهم زوج هیبق و اریسام

  دنیرقص

 دور یالک ینجوریهم نیمت نه بودم بلد رقص ادیز من نه

 میدیچرخیم خودمون
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 من امد آروم کالم یب اهنگا نیا از دونهی شد عوض آهنگ

  ستمین بلد یچیه اهنگا و رقصا نیا لز چون نمیبش امدم

 یدار کجا نهیهم رقص اصل: گفت و گرفت دستم نیمت

 ؟یکنیم فرار

  رقصا نیا از ستمین بلد من:گفتم صادقانه 

 که نه: گفت و من کمر دور انداخت دستش و دیخند نیمت

 رو بزار دستت االن  دمید ها لمیف نیا تو اما بلدم یلیخ من

 بخور تکون آهسته من شونه

 نیا از بود گرفته خندم  دادم انجام گفت نیمت که یکار

  دمیرقص یم داشتم نیمت بفل تو ینجوریهم رقص

 زل و یصندل رو بود نشسته شدم آرش چشم تو چشم که

 واهمه نگاه نیا از هنوز سال چند گذشت با من من بود زده

  دارم

  ترسمیم چشماش حالت نگاهش طرز از
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 تهش و کرد حمله بهم زور به که افتم یم یشب همون ادی

 ....و(خواستمیم شب کی برا تورو من گفت) هم
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 شب کی برا تورو من گفت) هم تهش و کرد حمله 

 ...خواستمیم

 از: گفتم و شدم رهیخ نیمت به و گرفتم نگاهش از نگاه

 دارم واهمه نگاهاش

 ..شرفویب مردکه کنم کورش بزنم برم گهیم طونهیش_

 ترنج؟؟ یکن نگاه بهش گهیم یک اصال

  خورد چشمش به چشمم هوی نکردم نگاه که قصد رو از_

 نیا بخاطر امشبتو گمیم االنم گفتم هم موقع اون من_

  نکن خراب شرفیب
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 میکنیم یفکر هی بعد تا

 و کنم تشکر ازت یچجور دونمینم یهست که ممنون_

 کنم جبران

 یباش خوب تو ستین جبران به ازین:گفت لبخند با نیمت

  خوبم منم یباش خوشحال

 گرفتن هم خجالت رنگ گونه رژ رنگ بر عالوه هام گونه

  نبودم نکرده عادت مدت همه نیا از بعد هنوز من

 دوس نویمت من شه کینزد بهم خوادیم نیمت دونستمیم

 داشتم

 ینم االن اما بود من یها سال نیا تمام یحام اون 

  کنم نگاه ییا گهید جور بهش تونستم

 کنم فرار تیموقع اون از خواستمیم زدیم یزیچ یحرف اگه و

 بود کرده عادت هم نیمت
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 و امد یم راه دلم با گفت ینم یزیچ من زیگر فرار نیا به 

 بودم شیخوب همه نیا شرمنده من

 هیهد انداختن عکس شد تموم ما دنیرقص شد تموم اهنگ

 شد تموم نایا همه خوردن شام دادن

 یبرا االن دخترکم و شد تموم بهارم یعروس یبگ شهیم 

  افتاد اتفاق یچ همه زود چقدر هست متاهل زن هی خودش

 مشهود بهار و اریسام یچشما تو عشق و یخوشحال رنگ

 ینگاها و آرش حضور با گذشت سخت من به درسته بود

 نداشتم آرامش من رشیخ

 خوشحالم یلیخ اریسام و بهار یبرا بود یخوب شب خب اما 

 ازش کردن هم یکار اگه و کردن ازدواج عشق با که

 ..و موننیپش
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 خوشحالم یلیخ اریسام و بهار یبرا بود یخوب شب خب اما 

 ازش کردن هم یکار اگه و کردن ازدواج عشق با که

 ...و موننیپش

 تو اشک کردم بغل بهارو میکرد بدرقشون خونه در دم تا

 از تر یقو دیبا بعد به نجایا از: گفتم لبخند با بود چشماش

  شهیم برابر دو تو تیمسئول چون یباش شهیهم

 داره رو خونه یها هیپا حکم زن بچهات همسرت خودت به

  سقف حکم مرد و

 زشیر سقف تا باشن یقو دیبا ها هیپا

 دیبا میندار امدن در پا از کردن هیگر بودن فیضع نکنه 

  یکن اداره تو یزندگ و یبر شیپ شهیهم از تر یقو

 که االن شمیم جدا ازت دارم هیشب نیاول: گفت بغض با بهار

 ما شیپ ییایب شهینم شمیم تیاذ دارم ییتنها تو

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 خارج یبر تو ستین قرارهم رمیبم برم من ستین قرار_

 ایب تو زنمیم سر بهت امیم من یتر نوریا ابونیخ دوتا نیهم

 داره گناه اریسام نکن هم ینجوریا بزن سر

 وقت چیه:گفت دیبوس شیشونیپ و کرد بغل بهار امد نیمت

 تو بخوام که یش بزرگ زود نقدریا کردم ینم فکر

 ایدن به که بود روزید نیهم انگار کنم شرکت تیعروس 

 خودم بودم که هرجا بودم وابسته بهت یلیخ یامد

 نمتیبب خونه رسوندمیم

 خودش و هیگر ریز زد بهار بود همراه بغض با  نیمت یصدا

 ..نیمت بغل تو کرد پرت

 ی خونه رفتن اریسام بهار کردن هیگر یکل از بعد خالصه

  خونه میرفت شدم نیمت نیماش سوار منم خودشون

 دلم اصال بود خلوت یلیخ خونه داشتم یبیغر احساس

 زدیم ذوق تو نبودش چون کنم نگاه بهار اتاق به خواستینم
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 به خواب چرا دونمینم نزاشت تنهام و موند شمیپ نیمت

  امد ینم چشمم

 ؟؟یموافق قهوه هی با: گفت نیمت که نشستم مبل رو

 ..کنمیم درست خودم نیبش ایب آره:گفتم زدم یلبخند

 ....و کنمیم درست خودم ییا خسته نیبش تو خوادینم_
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 کنمیم درست خودم ییا خسته نیبش تو خوادینم_

 و مبل رو گذاشتم سرم منم کنه درست قهوه رفت که نیمت

  دادم هیتک

 قهوه فنجون دو همراه نیمت که بود گذشته چقدر دونمینم

  برگشت

 که برداشتم هارو فنجون از یکی و ازش کردم یتشکر

 ؟؟؟یکن فیتعر آرش انیجر یخواینم: گفت نیمت
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 اما نپرسه تا کرده تحمل یکل االن تا نیمت دونستمیم

  گهید شد زیلبر صبرش

  کردم فیتعر براش اول از انویجر

  ادیم بدش آرش از چقدر نیمت دونستمیم

  بود صبور و تودار یلیخ اما کنه خفش خوادیم دلش و

 ارهیب در ینگران از و کنه اروم من نکهیا یبرا و نگفت یزیچ

  نباش نگران: گفت

  

 ای رید که قتهیحق هی نیا ترنج اما هیچ حالت االن دونمیم

 یعمو هم دخترته پدر هم شرفیب اون شهیم اشکار زود

  هستن کینزد بهم یلیخ اونا شوهرش 

 باش مطمن نویا فهمنیم زود ای رید یکن اماده خودت دیبا

 نهینب تورو زحمات سال همه نیا قدر که ستین یدختر بهار

 پدرش به بده حق بخواد و
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 خودش که بالغه دختر هی بهار کنه یکار تونهینم هم آرش و

 رهیگیم میتصم

 که یباش داشته یآمادگ دیبا االن از نباش نگران تو پس

 ...شه مال بر راز نیا ممکنه هرکجا هرلحظه

 واقعا نیمت..  دادم تکون نیمت یها حرف جواب در یسر

 من شدیم مشاور دیبا

 کنهیم اروم منو که مرده نیا وجود و لحن تو یچ دونمینم 

 یهست که یمرس: گفتم باز و کردم نگاهش یقدردان با

 ..میخورد سکوت در موم قهوه هیبق.. زد یلبخند نیمت

 خودمم بخوابه بهار اتاق داخل بره گفتم نیمت به اونم از بعد

 اتاق داخل رفتم
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 دمیخواب شمیآرا کردن پاک و لباسم ضیتعو از بعد خودم 

 به گهید آدم شدیم باعث چون بود یخوب زیچ خواب واقعا

 ...و نکنه فکر یزیچ
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 دمیخواب شمیآرا کردن پاک و لباسم ضیتعو از بعد خودم 

 به گهید آدم شدیم باعث چون بود یخوب زیچ خواب واقعا

 ..و نکنه فکر یزیچ

*** 

  بود گذشته بهار یعروس از یروز چند

 امدن یعروس فردا همون اریسام و بهار

 نیمت کردم پاگشاشون و داشتم نگهشون نهار یبرا شمیپ 

  بود هم
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 اما کردن دعوت منم بهار بر عالوه عالوه اریسام خانواده

  رفتمیم من اگه مطمئنا کردم تشکر و نکردم قبول من خب

 و حرص دستش از دیبا من بازهم و بود دعوت هم آرش

 کردم یسع بخورم جوش

 کمتر تا بدم انجام رو باش دوست باش دور تیحکا همون 

 افته یب حروم به  نمک اون به چشمم

 رفته بهار یوقت از خسته یلیخ کردن سر ییتنها واقعا

 دارم شده گم ی کنمیم احساس

 اوقات یگاه کردیم یسع نیمت بود شده ترسناک برام خونه

  نکنم ییتنها احساس ادیز که بزنه سر بهم

 خونه برم بود قرار امشب بود نجایا وقتا اکثر بهارم خود یحت

 کارهاشون از من البته کردن دعوت نیمت منو نایا اریسام ی

 باشه ارمیسام خانواده احتماال ندارم خبر
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 امیب یخوایم کمک گفتم بهار به زدم زنگ صبح چون

 کنم کار همه خودم خوامیم برم قربونت نه»:گفت کمکت

 کنم یینما هنر خانواده دو جلو

 یکار نما هنر خانم باشه: گفتم دمیخند جوابش در منم

  بزن زنگم یداشت

 کت رونیب دمیکش شلوار کت دست هی کمدم تو از خودمم

 با بود یطوس شلوار

  بود قشنگ یلیخ خورش تن اهیس راهنیپ 

 ...و کردم اماده اهممیس ریحر شال امد یم بهم و
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  بود قشنگ یلیخ خورش تن اهیس راهنیپ

 کردم اماده اهممیس ریحر شال امد یم بهم و
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 باشه داشته رنگ کمی صورتم نکهیا یبرا دمیپوش که لباسام

  کردم شیآرا یمقدار

 که  گرفتم روهم تلفنش ی شماره شدم نیمت امدن منتظر و

 خانما خانم نییپا ایب: گفت و داد جواب دینرس اول بوق به

 رفتم در کردن قفل از بعد برداشتم فمیک دمیپوش کفشام

 بود نشسته نیماش داخل نیمت نییپا

 خوش با نیمت کردم سالم و شدم سوار کردم باز رو جلو در

  بود یذات که ییرو

  داد جوابم داشت شهیهم و

 از میدیرس بهار خونه به زود و گذشت سکوت در ریمس هیبق

  شدم ادهیپ در

 شد ادهیپ من با همزمان نیمت

 با چقدر داشت روبر یقشنگ گل دسته عقب یصندل از و

  رمیبگ یزیچ رفت ادمی کال که من بود فکر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



  بزرگ و بود ییالیو اریسام و بهار خونه

 وارد نیمت شدبا باز در که زدم فونیا

 طبق بهار استقبالمون امدن اریسام و بهار که میشد اطیح 

: گفت و کرد بغلش محکم نیمت دنید با یشگیهم عادت

 برم قربونت عمو

  نیگل مامانم خودتو یدیکش زحمت یبراچ 

 قلم لفظ نیا جون بچه برو: گفت دیخند جوابش در نیمت

 ادینم بهت ایباز

 کل کل باهم که دوتا اون به میکردیم نگاه هم اریسام منو

 کردنیم

 بخاطر دمید رو اریسام مادر پدر که میشد خونه وارد باهم

 یپرس احوال حال مشغول و شدن بلند نیمت منو حضور

 میشد
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 نبود اونجا آرش که کردم شکر خدار

  بشه خراب شبم تا نخورد منفورش افهیق به چشمم و

 تخت رو گذاشتم آوردم در مانتو شدم مهمون اتاق وارد

 خانم مامان اوه اوه: گفت و امد سرم دنبال بهار موقع همون

 خوشگل نقدیا که برم قربونت کرده ونهید رو همه کرده چه

  یباش من مامان خورهینم بهت یپیخوشت و

 من دنبال زینر زبون بچه برو: گفتم و دمیخند حرفاش از

  یبگ نارویهم اتاق تو یامد

 برم صدقت قربون نمتیبب کمی امدم نه:گفت دیخند بهار

  بود شده تنگ برات دلم

  من شیپ یامد شیروزپ سه نیهم که تو_

 شه؟یم تنگ من برا دلت نقدریا هیچجور
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 و شهیم تنگ برات دلم جان مامان بنمتینم که هروز من_

 نمتیبب امیب یخواینم یعنی هیعاد زیچی نیا

  شهیم تنگ برات دلم منم تو، یزدلمیعز_

 اون شمیپ ایب عیسر شد تنگ دلت هروقت کنمیم یشوخ

 مونهیم شهیهم و خودته خونه

 موند گونم یرو رژلبش که دمیبوس محکم بهار

 یگذاشت تنها مهمونات زشته رونیب میبر بدو: گفتم بهش رو

  نجایا یامد

 مادرش پدر و اریسام کنار نیمت رونیب نیرفت اتاق در از باهم

  بود نشسته

  شدم اضافه جمعشون به منم

 صورتش به یلبخند بود نیتحس برق نیمت یچشما تو

  نشستم(اریسام مادر) خانم سحر کنار و دمیپاش

  باهم ونیاقا و میزدیم حرف باهم ما
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 از نزاشت اما بدم بهار کمک آشپزخونه تو رفتم یچندبار

  بخورم تکون جام

 یعال یلیخ ویچ همه نکهیا مثل امد یم بوش که ینجوریا

  بود کرده درست

 یقشنگ کیش یلیخ شام زیم بودم نطوریهم هم واقعا و

 از نکارایا که شد ینم باورم موند باز دهنم که بود دهیچ

  بهاره

  نداشت من از یکم دست هم نیمت افهیق

  بود زیم یرو دسر و ،ساالد خورشت ،مرغ، پلو نوع چند

 و زاشتیم بهار سر به سر یه نیمت بود یعال طعمش و

 کدوم از هارو غذا نیا بگو بهم بعد جان بهار: گفتیم

  زشته شوهرت مادر و پدرشوهر جلو االن یگرفت رستوران

 کلش در میدیخند یم ما و کردنیم کل کل بهار و نیمت

  گذشت خوش بهم و بود یخوب یلیخ شب
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  بود ییآقا و خوب پسر یلیخ اریسام

 بهار یوقت کردمیم حس کامال بهارو به عاشقش یها نگاه

  شدیم تماشاش ارمحویسام دیخندیم

 نهیبب که ستین تر ندیخوشا مادر هی یبرا نیا از یچیه و

  شاده و خوشبخت بچش

 قسمتش بهارم نکهیا واسه کردم خدارو شکر بار هزار من و

 ....و بود خوب
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 جلسه هی داشتم کالس چندتا امروز بودم دانشگاه ریمس تو

  بود دیاسات نیب هم
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 خندم حراست در به خورد نگاهم دمیرس دانشگاه به یوقت

 اون دختر عده هی شدمیم رد نجایا از من هروقت گرفت

 داخل

  کردنیم درست حجابشون داشتن و بودن 

  ستین دانشگاه مال پیت نیا شدنیم حتینص و

 یلباس ادمه تیشخص نشونه ادم پیت گهیم راست خب البته

 یعروس موقع که

 لباس هم ختم یعزادار لباس مراسمه همون مال جشنه و 

  داره خودش

 راهنیپ با داره خودش لباس یآموزش یادار طیمح هی لباس

 انینم که کوتاه شلوار و

 شدمیم کالس به کالس بودم مشغول جور همون عصر تا

 بود ریدرگ و ناراحت اگه آدم داشت یخوب هی دانشگاه

 شدیم عوض هواش حال نجایا امد یم
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  بودن طونیش و شاد چون دانشحوها

 شدیم عوض شیروح آدم زدنیم حرف

 هر تو رفتمیم که کالس به کالس من گرفت یم خندش

 شدیم عوض شیروح آدم که افتاد یم یاتفاق یکالس

 زدم دانشگاه در از شدم نیماش سوار شد تموم که کارم

 خورد زنگ میگوش که بودم خونه به برگشت ریمس تو رونیب

  بود آشنا برام شمارش اما بودم ناشناس کردم شماره به نگاه

 آشوب دلم تو نمیب یم ناشناس شماره هی چرا من دونمینم

 شهیم

 برقرار تماس و نکردم معطل ادیز دهیم دست بهم یبد حس

 کردم
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 یبد حس هی قبلش چرا دمیفهم آرش آور تهوع یصدا با

 اخم و شدیم هم در صورتم خودکار کال داد دست بهم

 کردمیم
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 یبد حس هی قبلش چرا دمیفهم آرش آور تهوع یصدا با

 اخم و شدیم هم در صورتم خودکار کال داد دست بهم

 کردمیم

 حرف چیه بدون نیهم واسه نداشتم اصال شو حوصله

 بگو کارت: گفتم یخاص

  بداخالق چه اوه_

  بزن حرفت نگو  وپرت چرت_

  نمتیبب خوامیم_
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 نمتیبب خوامینم من اما_

  دارم کار باهات ترنج ستین یباز بچه وقت االن_

  بگو نجایهم یدار یهرکار_

 تو؟ ییکجا_

  باشه مربوط تو به نکنم فکر_

 برو بود کافه ای پارک اگه رتیمس تو یهست که هرجا_

 یمهم کار رسونمیم خودم منم بفرست شنیلوک همونجا

 خدافط دارم

 ی بودم دل دو کرد قطع بشه ازم یجواب منتظر نکهیا بدون

  برم گفتیم دلم هی نرم گفتیم دلم

 گفتیم که کردم یدل اون حرف به گوش اما چرا دونمینم

 نرم

 خونه به و دادم ادامه خودم ریمس به کردم خاموش میگوش

  رفتم
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 خان آرش بمون شنیلوک منو منتظر توهم

 و مبل رو انداختم خودم بودم خسته اونقدر دمیرس یموقع

  دمیکش دراز

 کردن درست غذا دماغ دل رفته بهار یوقت از بخدا واال

  کردمیم درست اون برا بود که اون چون ندارم

 پشت بود امده یخواب حس تونمیم مینجوریهم االن خودم

  برد خوابم و شد بسته خودکار چشمام پلکام

 رفتم در طرف به و شدم بلند ازجام در زنگ یصدا با

 فونیآ دیبا بهیغر وگرنه داره ویورود دیکل چون بهاره احتماال

  بزنه

  کرد خی تنم آرش دنید با که کردم باز در

  بود شده برجسته گردنش رگ و بود توهم اخماش آرش

 یغلط چه نجایا تو:گفتم نبازم خودم کردم یسع اخم با

 (زد هارو هیهمسا زنگ احتماال) تو؟ یامد یچجور یکنیم
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  رونیب خونم در از برو گمشو

 یدار: گفتم خشم با بسته درو و عقب داد هول من آرش

  کشمیم غیج وگرنه رونیب برو گمشو یکنیم یغلط چه

 به نگاهش از انداخت پام تا ری به ینگاه تیعصبان با آرش

  افتادم شیپ سال چند ادی دمیلرز خودم

 نداشتم حال بودم دهیرس یموقع انداختم لباسم به ینگاه

 یروسر فقط بود تنم مانتوم شکر خدار ارمیب در مانتوم

  نداشتم

 دارم یشوخ تو با من مگه: گفت زد داد تیعصبان با آرش

  ایب گمیم بهت یوقت

  خونت ییایم یارینم هم خودت یرو به

  میتو دست مسخره من مگه

 امیب یدار توقع یهست یک یکرد فکر رونیب گمشو_

 ا؟یم خوشم منفورت افهیق از هم یلیخ نمتیبب
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 نشون بهت سگم یرو ترنج نکن یکار: گفت خشم با آرش

 بدم

  یتر زیناچ اونم از تو سگ اسم فیح_

  زد وارید به یمحکم مشت و وارید طرف دیچرخ آرش

 نگم یزیچ کردم یسع اما بودم دهیترس

 بده جواب راستش کنمیم سوال هی:گفت دیکش یقیعم نفس

 ینگ راست اگه

 من دختر بهار یا ان ید  شیآزما به کنمیم مجبورت

 نه؟؟ ای هست

 امد سرم دمیترس یم که یزیچ از بست خی رگام تو خون

  دمیپاش هم از  بدم نشون یقو خودم نتونستم گهید نجایا

 تو زدم حدس درست پس: داد ادامه آرش که نگفتم یزیچ

 ؟یبد یباز یخوایم منو که احمقم من یکرد فکر
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 یامد نه یگفت کن سقط رو بچه گفتم بهت شیپ چندسال

 که روزت اون یحرفا احمقم من یکرد فکر شهر نیا تو

 کنم؟؟ باور یکرد سقط یگفت
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  یختیر نقشه نیمت اقا شرفیب اون با

 پدرش حساب به یآقا به بهار گاگولم من یکنیم فکر االنم

 عمو؟؟؟ گهیم

  ترنج ؟یکرد فرض یچ منو

 یکنیم فکر تو شو خفه: زدم داد خشم با و گرفتم گوشام

 چند که یدختر همون هیتو دختر بهار آره آره یهست یک

  یکن سقطش یگفت شیپ سال
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 یکن سقطش تا یکرد تجاوز بهم یرحم یب با که یهمون

 یشد باعث یکرد خراب منو یزندگ تو کنه لعنتت خدا

 حسرت

  بمونه من و بهار دل به زایچ یلیخ 

  پدر یآقا یدار یچ یادعا االن

 کنه؟یم نگاه بهت بفهمه تو درباره قتیحق بهار یکنیم فکر

 سر ییبال چه ک

 نیمت کردم بزرگ بهارو سال چند نیا تمام یاورد مادرش 

 بهش درسته کرد تموم بهار منو حق در یمردونگ منه مرد

 اسم دکشی فقط تو مثل کرد تموم رو یپدر اما عمو گهیم

  ستین پدر

 یکرد خراب منو یزندگ تو رونیب برو در نیا از گمشو

 نیا تو تنها چندسال شم جدا مادرم پدر از که یکرد یکار

  بگذرونم شهر
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 امد آرش دیلرز یم بدنم و گفتم یم داد با حرفارو نیا همه

 گرفتم گارد که جلوم

 بغل اون و عطرش یبو از بغلش یتو دیکش منو آرش 

 ولم که کردم تقال زور به خورد یم بهم داشت حالم شیلعنت

  خورد ینم تکون اما کنه

 هی با آرش  دمیکوبیم نشیس به میپ در یپ یها مشت

 دستام دستش

 موهام گشید دست با بود کرده حصارم منو و بود گرفته 

 دادیم نوازش

 خوردیم بهم وضع نیا از داشت حالم

  

 همه دمیم قول دیببخش: گفت انهیجو دل حالت به آرش

 باری بگم بهت امدم االن کنم جبران بهار و تو یبرا ویچ

  بدم ریتغ ویچ همه دمیم قول باش من مال گهید

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 یحت ستادمیا حرکت از دمید روم روبه که ییا صحنه با

 امیب بغلش تو از نکردم تقال دمیشن ینم آرش یصدا گهید

  رونیب

 و ناباور که خورد میحام به چشمم خورد نیمت به چشم

 .....و بودم آرش بغل تو که من به زده زل ریمتح
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 و ناباور که خورد میحام به چشمم خورد نیمت به چشم

 بودم آرش بغل تو که من به زده زل ریمتح

 ازش که ینگاه و بهت با نیمت بودم کرده هنگ خودم

  امد یم رونیب سرزنش

 نبست درم یحت رونیب زد خونه در از و رفت عقب به آهسته

 من اگه کردیم فکر و بود نشده نیمت حضور متوجه آرش

 نیا از گرفتم آروم بغلش تو نهیا بخاطر کنمینم تقال ساکتم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 دادم هول آرش قدرتم تمام با نیمت یناراحت دنید با و فکر

 رونیب برو گمشو:گفتم داد با و آرش گوش ریز زدم و عقب

  زاده حروم

 یآدمها یشیم باعث شهیهم خورهیم بهم ازت حالم گمشوو

  بدم دست از مویزندگ مهم

 پس یخواست خودت:گفت خشم با و عقب به برگشت آرش

  خودت یپا عواقبش

 زانو به و ستمیا یب نتونستم پاهام یرو من رفت و گفت نویا

  دمینترس آرش دیتهد از من زدم زار دلم ته از و نیزم خوردم

 کردمیم هیگر نیا یبرا من دمینترس بفهمه بهار نکهیا از من

 همون نیمت رونیب رفت خونم در از یبد حال با نیمت که

 کرد مراقبت بهار منو از مردونه موند من کنار که بود یکس

  دادم دست از مویحام من

 کردن نامزد از بهار و من بخاطر که بود یکس همون نیمت

  کرد باز سر بود گفته( مامانش)میمر خاله که یدختر با
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 داشته رابطه بهار منو با دینبا نیمت بود گفته دختره چون

  گذاشت ما یپا به شو یزندگ ی همه نیمت باشه

 سوتفاهمه هی همه نایا که کنم ثابت بهش یچجور من حاال

 یالک همه دیشن که ییحرفا اون دید که ییا صحنه اون

 ..بودن

 شدم اتاقم وارد شدم بلند تیعصبان با نبود خوب اصال حالم

 پرت بود روش که یهرچ و رفتم لمیوسا و زیم سراغ و

 پرت و رونیب دمیکش خاطراتم دفتر..  نیزم یرو کردم

 یزندگ تو آرش خورهیم بهم ازت حالم  نیزم یرو کردم

  کنه لعنتت خدا یکرد نابود منو

 بلند بمونم خونه یتو تونستمینم کردمیم حساب که هرجور

 بود که ینجوریهم اتاقو و رونیب زدم خونه در از عیسر شدم

  کردم ول

 دونستمیم اما برم خوامیم کجا دونستمینم نشستم نیماش تو

  بشه عوض هوام حال تا برم دیبا که
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 از یچ همه مکان زمانو زدمیم چرخ ابونیخ دور ینجوریهم

 زنگ یصدا با چنده ساعت دونستمینم بود رفته در دستم

 ...و بود بهار کردم شماره به ینگاه  تلفنم

 بهار زبان از*

 کنم صحبت باهاش مامان شیپ خونه برم خواستمیم امروز

 خانواده میبزن یسفر هی شمال میبر باهم که کنم شیراض

 جواب یکس اما زدم زنگ خونه دمیرس یموقع بودن ارمیسام

 سوت خونه داخل رفتم و کردم باز در اوردم در دمیکل نداد

 احتمال دمینشن یجواب کردم صدا مامانو بار چند بود کور

  باشه خواب دادم

 اتاق نامرتب وضع از کردم باز که در رفتم اتاقش طرف به

  کردم تعجب

 بود؟؟؟ ینطوریا چرا اتاق

  بود نیزم یرو مامان یها لهیوس چرا
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 نیا رنگ ییا قهوه دفترچه به خورد پام که شدم اتاق وارد

 چیه بود گفته مامانم بودم بچه یوقت که بود یدفتر همون

 کردیم پنهون ازم دفترو نیا و بزنم دست بهش دینبا وقت

 افتاده یاتفاق هر حتما گفتم دلم تو لحظهی اما چرا دونمینم

 اولش بخونمش گرفتم میتصم نیهم واسه دفتره نیا بخاطر

 داخلش شعر هی شدم مامان خط دست متوجه کردم باز که

  شدم خوندن مشغول بود

 نیا نه نه شد ینم باورم رفت در دستم از مکان زمانو که

 توسط اونم باشه امده سرش بال نیا من مادر نداره امکان

 مثل من؟؟ پدر شهیم اریسام یعمو یعنی یعنی من پدر

  رفتمیم راه اتاق دور ها ونهید

 بود نگفته من به سال همه نیا چرا مامان شد ینم باورم

 بود؟ کرده یمخف من از یچ یبرا
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 هارو انیجر نیا بود من کنار که سال همه نیا نیمت عمو

 هم نیمت عمو یعنی کرد تیحما مامان منو از و دونستیم

 نگفت یزیچ سال همه نیا مامانمه؟؟؟ عاشق

 نیمت عمو شماره و اوردم در میگوش عیسر اما چرا دونمینم

: بود رمق یب و جون یب یلیخ دادصداش جواب که گرفتم

 بهار جانم

  سالم عمو الو_

 زمیعز سالم_

 من؟ جون ؟یگیم بهم راستش بپرسم سوال هی عمو_

 بهار؟ گفتم دروغ بهت تاحاال من_

 اتاقش تو امدم ستین خونه مامانم خونمونم االن من عمو_

 دفترچه نیا تو خوندم کردم دایپ ازش خاطرات دفترچه هی

 ه؟یک من پدر یعنی نوشته یچ
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 اون یعنی ؟یچ یعنی امده مامانم سر که هیچ بالها نیا

 منه؟؟ پدر اریسام یعمو شرفیب

 یبدون زارویچ از یسر هی دیبا یدیفهم قتیحق که حاال_

 مادرت رفت اورد مادرت سر بالهارو اون نکهیا از بعد تو پدر

 ابونیخ گوشه کردم داشیپ من یزمان دیکش یسخت یلیخ

  بود کرده پرتش شرفیب اون بود افتاده

 یسخت یلیخ تره معصوم و تر پاک هم گل برگ از مادرت

 و پدرته یک یدونیم و یدیفهم قتیحق که حاال بهار دهیکش

 منطق بدون و ناعادالنه میتصم دینبا افتاده ییها اتفاق چه

  گرفت

 یبد فکر مادرت درباره و یکن باور ویکس یحرفا دینبا تو

  هست فرشته اون یبکن

 انویجر نیا هیوقت چند پدرت دهیکش زحمت یلیخ تو یبرا و

 چند بده عذاب مادرتو که آتو  هی کرده نویهم و دهیفهم

 تو کنهیم فکر مادرت و کنهیم ناراحت مادرتو داره که هیوقت
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 به شرفیب مردک اون نزار یشیم ناراحت دستش از یبفهم

 اگه که کن فکر حرفام به خوب االن برسه خواستش

 اجیاحت بهم ینش مونیپش بعدا یبد انجام یکار یخواست

 خدافظ بزن زنگ یداشت

 سر یوارید کمد کنار همونجا و کردم یخداحافظ رمق یب

  باشه خواب نایا ی همه کاش شهینم باورم من یخدا خوردم

  بود نیمت عمو با حق کنم؟ کاریچ دیبا من

 که االن بشکنه مادرم دل رمیبگ یاشتباه میتصم دینبا من

 رد جواب منم ارهیب در یباز خوادیم پدر حساب به یآقا اون

  کرد شروع رو یخوب هیباز دمینم بهش

 اور میگ که یکس مطمئنم و منم یباز نیا تو فشیحر االن

 با کنم درست ویچ همه و باشم یعاد دیبا من اونه شهیم

 ...و گرفتم مامانو ی شماره زد سرم به که یفکر
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 هارو انیجر نیا بود من کنار که سال همه نیا نیمت عمو

 هم نیمت عمو یعنی کرد تیحما مامان منو از و دونستیم

 نگفت یزیچ سال همه نیا مامانمه؟؟؟ عاشق

 نیمت عمو شماره و اوردم در میگوش عیسر اما چرا دونمینم

: بود رمق یب و جون یب یلیخ دادصداش جواب که گرفتم

 بهار جانم

  سالم عمو الو_

 زمیعز سالم_

 من؟ جون ؟یگیم بهم راستش بپرسم سوال هی عمو_

 بهار؟ گفتم دروغ بهت تاحاال من_

 اتاقش تو امدم ستین خونه مامانم خونمونم االن من عمو_

 دفترچه نیا تو خوندم کردم دایپ ازش خاطرات دفترچه هی

 ه؟یک من پدر یعنی نوشته یچ
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 اون یعنی ؟یچ یعنی امده مامانم سر که هیچ بالها نیا

 منه؟؟ پدر اریسام یعمو شرفیب

 یبدون زارویچ از یسر هی دیبا یدیفهم قتیحق که حاال_

 مادرت رفت اورد مادرت سر بالهارو اون نکهیا از بعد تو پدر

 ابونیخ گوشه کردم داشیپ من یزمان دیکش یسخت یلیخ

  بود کرده پرتش شرفیب اون بود افتاده

 یسخت یلیخ تره معصوم و تر پاک هم گل برگ از مادرت

 و پدرته یک یدونیم و یدیفهم قتیحق که حاال بهار دهیکش

 منطق بدون و ناعادالنه میتصم دینبا افتاده ییها اتفاق چه

  گرفت

 یبد فکر مادرت درباره و یکن باور ویکس یحرفا دینبا تو

  هست فرشته اون یبکن

 انویجر نیا هیوقت چند پدرت دهیکش زحمت یلیخ تو یبرا و

 چند بده عذاب مادرتو که آتو  هی کرده نویهم و دهیفهم

 تو کنهیم فکر مادرت و کنهیم ناراحت مادرتو داره که هیوقت
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 به شرفیب مردک اون نزار یشیم ناراحت دستش از یبفهم

 اگه که کن فکر حرفام به خوب االن برسه خواستش

 اجیاحت بهم ینش مونیپش بعدا یبد انجام یکار یخواست

 خدافظ بزن زنگ یداشت

 سر یوارید کمد کنار همونجا و کردم یخداحافظ رمق یب

  باشه خواب نایا ی همه کاش شهینم باورم من یخدا خوردم

  بود نیمت عمو با حق کنم؟ کاریچ دیبا من

 که االن بشکنه مادرم دل رمیبگ یاشتباه میتصم دینبا من

 رد جواب منم ارهیب در یباز خوادیم پدر حساب به یآقا اون

  کرد شروع رو یخوب هیباز دمینم بهش

 اور میگ که یکس مطمئنم و منم یباز نیا تو فشیحر االن

 با کنم درست ویچ همه و باشم یعاد دیبا من اونه شهیم

 ...و گرفتم مامانو ی شماره زد سرم به که یفکر

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



198 

  

 زد سرم به که یفکر با کنم درست ویچ همه و باشم یعاد

 گرفتم مامانو ی شماره

 داد جواب بوق چندتا از بعد که

 ؟؟ییکجا سالم مامان الو_

 چرا؟ رونمیب جانم سالم_

 هرجا نمتیبب امیب خوامیم ام خونه کینزد من مامان_

  دارم کارت خونه ایب یهست

 امیم االن باشه_

 در گذاشتم بود شده پرت که همونجا دفترو کردم قطع تلفن

  نشستم مبل یرو باشه یعیطب یچ همه تا بستم اتاق
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 قهیدق ده حدودا دونمیم ویچ همه منو بفهمه مامان خوامینم

 مبل یرو من دنید با خونه دیرس مامان تماس از بعد

  یدیرس یک سالم:گفت

  تو یپا شیپ قهیدق پنج نیهم سالم_

 قرمزه؟ چشمات چرا مامان یبود کجا

 شده قرمز چشمام به خورده باد احتماال بودم رونیب_

  حاال یداشت کارمیچ

 خوب اوضاعش االن دونستمیم بچم من کردیم فکر مامان

 و اریسام با مییخوایم مامان:گفتم یعاد نیهم واسه ستین

 باهم که باش اماده بگم بهت امدم شمال میبر خانوادش

  میریم

 من شماله دلم چهارگوشه من تورخدا کن ول بهار یوا_

  نیباش خوش نیبر خودتون ندارم امدن شمال حوصله

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 امدم ییاینم ای ییایم بپرسم ازت ومدمین من گلم مامانه_

 اریسام با صبح فردا یکن جمع لتیوسا کنم مجبورت

  در دم میمنتظرت

 امدن شمال حوصله واقعا من کنمینم تعارف بخدا بهار_

 گهید منم ستین هم نیمت عمو بعدش نیبر خودتون ندارم

 ستمین راحت تنها امینم

  کنمیم یاوک اونم نباش نیمت عمو نگران_

 برنامه زنمیم زنگش گهید چندبار اما نداده جواب زدم زنگش

  گمیم بهش رو

 شماهم کنم یاوک اریسام خودمو ایوسا خونه برم من االنم

 به یند حرفم به گوش کن اماده لتیوسا برم قربونت پاشو

 لیوسا و لباس بدون برمتیم کنمیم نتیماش سوار زور

  یشخص

 شدن منتظر بدون و زدم مامان گونه رو ییا بوسه گفتم نویا

 شدم نیماش سوار رونیب زدم در از جوابش از
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 با که گرفتم اریسام شماره شیدوم حاال قدم نیاول نیا خب

 خانم؟ جونم: گفت و داد جواب اول بوق

  ینباش خسته زمیعز سالم_

  ؟یدار یکار جونم خانمم یباش سالمت_

  امیب کنم حرکت خوامیم مامانم خونه در دم االن من_

 ؟یکرد یراض تو مامان_

 ؟یزیچ هی اریسام فقط زمیعز اره_

 ؟یزیچ چه جونم؟_

 انیب بگو هم خانوادش و عمو اریسام_

 زم؟یعز چرا_

 تیجمع دارم دوست شتریب یشلوغ من یدونیم که تو_

 رمیم دارم منم بگو بهشون بزن زنگ بهتره باشه شتریب

 کنم اماده لمونیوسا خونه

 باش خودت مواظب گمیم زنمیم زنگ زمیعز باشه_
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 خدافظ فعال باش خودت مواظب توهم_

  کردم روشن نیماش کردم قطع ویگوش

  ادیب خان آرش کردم دعا دلم تو

  ادیم کنه تیلذ مادرم نکهیا یبرا ادیم مطمنا البته

 ...  که سوم قدم مونهیم

  اوردم در مانتوم خونه دمیرس یموقع

 نکرده باور اتفاقارو نیا هنوزم من بود مشغول یلیخ ذهنم

 بدم نشون یعاد خودم داشتم یسع فقط بودم

  ترنج زبان از**

 دفتر بود نرفته اتاقم تو بهار دمیکش ییا آسوده نفس

  نهیبب خاطراتم

 دلم کجا شمال ریواگ ریهاگ نیا تو حاال

 اد؟یم هم اریسام یعمو ینگفت چرا: گفتم و
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 خورده؟ اعصابت چرا حاال نبود ادمی: گفت تعجب با بهار

 امده؟ شیپ یمشکل

 در از و نه گفتم نیهم واسه کنمیم رفتار عیضا دارم دمید

 کردم بش و خوش اریسام خانواده با شدم ادهیپ نیماش
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 یمزخرف لبخند با که دادم تکون سر زور به آرش یبرا

  داد جوابم

 نمینب نحسش افهیق میکن حرکت زودتر کردمیم دعا دعا

 اهیس صدسال من ادیب قراره نمیا که گفتنیم من به کاش

 امدم ینم

 اد؟یم هم اریسام یعمو ینگفت چرا: گفتم و

 خورده؟ اعصابت چرا حاال نبود ادمی: گفت تعجب با بهار

 امده؟ شیپ یمشکل
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 در از و نه گفتم نیهم واسه کنمیم رفتار عیضا دارم دمید

  کردم بش و خوش اریسام خانواده با شدم ادهیپ نیماش

 یمزخرف لبخند با که دادم تکون سر زور به آرش یبرا

  داد جوابم

 نمینب نحسش افهیق میکن حرکت زودتر کردمیم دعا دعا

 اهیس صدسال من ادیب قراره نمیا که گفتنیم من به کاش

 امدم ینم

 یچیه و خوردم حرص فقط مقصد به دنیرس تا ریمس کل

 میدیرس یموقع دمینفهم عتیطب و جاده یها یقشنگ از

 ما از بعد و شد قشنگ و بزرگ یالیو کی وارد اریسام

  شدن وارد یلعنت آرش اون و اریسام مادر پدر نیماش

 بگذرون ریخ به روز چند نیا ایخدا میشد ادهیپ نیماش از

 مال الیو داخل اورد  داریسرا همراه به هارو ساک اریسام

 مادر بود یالکچر و قشنگ یلیخ یجا و بود اریسام پدر
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 ساک کرد ییراهنما مهمون اتاق طرف به منو اریسام

  بود ایدر به رو و بود یقشنگ اتاق شدم اتاق وارد و برداشتم

 اما خورد بوق گرفتم نیمت ی شماره و تخت رو نشستم

 شیگوش که گرفتم دوم بار یبرا کردم بغض که نداد جواب

  دیچک گونم رو اشکم ندفعهیا بود کرده خاموش

 نامیزتریعز یامد من یزندگ به هربار که  آرش تو به لعنت

  یگرفت ازم

 کرم یوکم رفتم نهیا یجلو دمیپوش یمناسب لباس شدم بلند

  زدم صورتم به پودر

 نظر به فیضع آرش یجلو دینبا ادیب بنظرت یعیطب چهرم تا

  برسم

 یلیخ و ساکت زن واقعا بود نشسته حال یتو آرش همسر

 جواب زد یلبخند که نشستم روش روبه بود یخوب

 شب جز به بودمش دهیند ادیز  دادم لبخند با لبخندش

  بود نشسته دلم به اول برخورد تو اما ریمس تو و بهار یعروس
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 بچه و شهینم باردار آرش زن که کرد فیتعر ریمس تو بهار

  ندارن

 نشه تشیاذ آزار باعث و بدونه زن نیا قدر آرش کنه خدا

 بود یمظلوم زن چون

 از مقدمه یب آرش که میبود نشسته سکوت تو ینجوریهم

 و دیند زنش خدارشکر زد چشمک من یبرا و داخل امد در

 فحش هزارتا دلم تو و نییپا انداختم سرم بود بهش پشت

  دادم بهش آبدار

 یرو کنارم امد آرش که خوردمیم حرص داشتم نجوریهم

 نیا دونستمیم من اما بود دونفر مبل درسته نشست مبل

 یرو گذاشت دست که دمیکش یقیعم نفس داره کرم یلعنت

 ازش نامحسوس طور به منه دور انگار که یجور مبل

  گرفتم فاصله

 دل انگار گفت ینم یزیچ بود حنانه اسمش که آرش همسر

  کردیم نگاه آرش به مظلوم نداشت دماق
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 یحت که کرده کاریچ زن نیا با شرفیب آرش ستین معلوم

 نکهیا یبرا من منه کنار نکهیا از دهینم نشون المعل عکس

 رو و برداشتم میگوش شدم بلند جام از ادین شیپ یتفاهم سو

 نیمت به زنگ هی رمیم من زمیعز دیببخش:گفتم حنانه به

  زارم یم تنهات فعال کجاست نمیبب بزنم

 کاراش از دست و برسه یکوفت آرش گوش به خواستمیم

 برداره

  برو زمیعز باشه:گفت ییرو خوش با حنانه

 نگاهم حرص با و بود کرده اخم که کردم آرش به ینگاه

 با رفتن رونیب از تخت رو ونشستم شدم اتاقم وارد کردیم

  شدم منصرف یعوض آرش نیا وجود

 اما گرفتم نیمت شماره باشم نگفته دروغ نکهیا یبرا

 جواب توروخدا: نوشتم  امیپ هی تو نیهم واسه بود خاموش

 ستین یکنیم فکر تو که ینجوریا یچیه نگرانتم بده
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 نجایا ما که بود روز دو به کینزد نشد نیمت از یخبر اما

 امدنم رونیب چون امدم ینم رونیب اتاق در از یلیخ میبود

 اگه ای کردنش تیاذ و آرش دنید با شد یم مصادف

  میبر ییجا میخواستیم

 واقعا  سمتم ادیب آرش که نکنم ترک رو جمع کردمیم یسغ

 قهر باهام نیمت روز هی کردم ینم فکر شدمیم ونهید داشتم

  بده عذابم نقدریا نبودش و بشه

  شده تنگ قشنگش سبز یچشما یبرا دلم

  هوف... اشیدلدار.. صداش برا

 بودن پخش هم هیبق بودم ستادهیا پنجره کنار حال یتو

 داشتن ینحو به همه بود اتاقش تو یکی آشپزخونه تو یکی

 یصدا که بودم خودم یهوا حال تو کردنیم استراحت

 جونت نیمت خاطر به یناراحت چرا شده یچ: امد آرش

 ؟؟یناراحت
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 ادامه و گرفت حرصش که نگفتم حرفاش جواب در یزیچ

 رو ازت نیمت االن یبش ناراحت دیبا نمیا از شتریب:داد

 کنن نکارویهم هم هیبق و دخترت کنمیم یکار بگردونده

 بهار جونم به انداخت رعشه بهار یصدا که بدم جواب امدم

 ..کردیم کاریچ نجایا

 آرش به بود زده زل نفرت با و بود ستادهیا ها پله یرو بهار

 نکارویا یبخوا که یباش یک شما وقتاون: گفت اخم با و

 ؟؟یکن

 یزیر ابرو که نگه یزیچ و شه خفه آرش کردمیم دعا دعا

  بشه

 مادر پدر حنانه شدن جمع سالن تو همه بدم شانس از

 ..اریسام خود و اریسام

 یبدون خوادیم دلت یلیخ:داد جواب آرش که بستم چشمامو

 ..بپرس جونت مامان از میک من

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



  افتاد حرکت از قلبم کردم حس لحظهی

  من به شدن رهیخ همه کردمیم حس

  بود شده خشک دهنم

 دیبلع یم تیوضع نیا تو منو و کردیم باز دهن نیزم کاش

.. 

 کرد وارد بهم رو یبعد شوک بهار حرف

 مگه ویفیکث موجود نیهمچ ندارم مادرم یمعرف به یازین_

 نشناخت؟ شهیم

  شد الل چون خورد جا بهار حرف از هم آرش انگار

 متعجب و بهار به بودن زدن زل که کردم ینگاه هیبق به

 بهار که بودن ساکت همه گفت ینم یزیچ چکسیه بودن

 شناسمت؟؟ینم یکنیم فکر: داد ادامه

 ؟؟یبد عذاب مادرم یتونیم گمینم یزیچ اگه یکنیم فکر
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 مثل یندار حق گهید گذشته سال22 یخوند کور گهید

 فکر یهست یک یکرد فکر تو یبد عذاب منو مادر گذشته

 آغوش با من پدرتم من یبگ من به ییایب االن اگه یکرد

 کنم؟؟؟یم فراموش مادرمو و کنمیم بغلت باز

 وارید کنار آرشه پدرش دیفهم که بود بهار حرف سوم ریت

  خوردم سر

  هستن یتیوضع چه تو همه که کنم تصور تونستمیم

 خوبه حالت بهار؟؟ یگیم یچ: گفت که امد اریسام یصدا

 ه؟یچ حرفا نیا

 جون مادر: گفت بهشون رو و اریسام طرف دیچرخ بهار

 که ییزایچ بهتره اما خوامیم معذرت شما حضور از پدرجون

 شویپ دست شرفیب آدم هی تا شه مشخص مونده پنهان

 رهینگ

 عذاب لحظش به لحظه که ییزایچ گفتن به کرد شروع بهار

  قلبم ی واسه بودن درد که گفت ییها گذشته از برام بود
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 .. هستن ریمتح همه االن دونستمیم

 مبهوت مات  که یآرش سمت امد شد تموم حرفاش که بهار

 بهار به بود زده زل

 تو مگه یساکت چرا: گفت و ستادیا آرش یرو به رو بهار

 باش زود دِ برگردونن رو مادرم از همه یکنیم یکار ینگفت

 ..بده نشون

 پام به گذاشت شیجوون تمام که ویکس من باش مطمن یول

 دیکش یسخت یوکل شد مادر یسالگ18 سن تو که یکس

  مادر هم بود پدر هم برام که یکس برام

 بچه که ییتو به رو کنه بزرگ منو تا زد خودش از که یکس

 یبرگشت حاال یگذرون خوش یپ یرفت یکرد ول خودتو ی

 دم؟؟یم حیترج تو به مادرمو یبد عذاب باز
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 چون بخشم ینم من ببخشه تورو مادرم اگه یحت بدون نویا

 عمو گذرم ینم حق از ندارم ییا بخشنده قلب اون مثل من

 اوج تو من اما کرد پر هامو نداشته ی همه و تو یجا نیمت

 نداشتم باشم داشته پدر هیبق مثل خواستیم دلم که یبچگ

 بهش یاجیاحت گهید شدم بزرگ که هم االن باش مطمن

 ... ندارم

 حالم دونمینم واقعا من طرف امد و کرد آرش به پشت بهار

 تیحما طرف هی از اتفاق نیا شوک طرفی از بود یچجور

 .. ناراحت ای باشم خوشحال دونستمینم.. بهار

 یب یصدا با آهسته که  بغلش تو دیکش منو محکم بهار

 ..کردم پنهون ازت نکهیا واسه ببخش منو: گفتم یجون

 نیا تو نتونستم که ببخش منو تو: گفت و دیبوس دستمو بهار

 ...باشم کنارت یدیکش که یسخت سال همه

  رونیب رفت در از افتاده یسر با آرش
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.. داره یاوباش شوهر چه دیفهم که سوخت حنانه یبرا دلم

 ... برد پنهان اتاقش به غم با هم حنانه

  نمیبش مبل یرو کرد کمک من به بهار

 برادرم که ببخش: گفت من به رو یشرمندگ با اریسام پدر

 یخواه عذر ازت یچجور دونمینم.. کرد یبد حقت در

 .. کنم

 عذر ازت یدیکش عذاب که یسال همه نیا ی واسه اما

 ..خوامیم

 ای نیباش شرمنده یچ یبرا شما: گفتم جون یب لبخند با

  کردم فراموش من... افتاده که هیاتفاق دیکن یخواه عذر

  دارم خواهش هی اریسام و ازشما اما

 دینبا پدرش و مادر اشتباه دیکن نگاه قبل مثل بهارم به که

 ..شه شکسته چهی سر
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 چه نیا: گفت اریسام پدر که کرد نوازش منو دست بهار

 همه ماست خون از دمیفهم که االنم منه دختر بهار هیحرف

 باشه راحت التیخ بهاره یبرا مونیچ

 بهار مامان دینکن فکر زایچ نیا به: گفت یمهربون با اریسام

 بشه زمیچ هزارتا اگه نه که اتفاق نیا منه یزندگ عشق تنها

 ادیز بهش عشقم و کنمینم بهار درباره یفکر چوقتیه من

 ...شهیم تر

 .. زدم شون یمهربون به یلبخند

 شد یچ دونمینم داد جواب بهار خورد زنگ بهار یگوش که

 کدوم افتاده؟؟ براش یاتفاق چه:گفت ترس با بهار که

 ..رسونمیم خودم االن باشه مارستانه؟؟یب

  بهار شده یچ: دیپرس اریسام که کردم نگاه بهار به ترس با

 عمو بپوش زود: گفت و رفت اتاقش سمت به عجله با بهار

 االن کرده تصادف که بوده نجایا به امدن راه تو نیمت

 .. بده تشیوضع
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 بست خی رگم تو خون نیمت اسم و تصادف کلمه دنیشن با

 دونمینم رفت اتاقم طرف به و شدم بلند جون یب یپاها با

 یک دونمینم رونیب میزد در از یک دونمینم دمیپوش یچ

 اریسام مادر پدر از دونمینم مارستانیب ب میدیرس

 ختنیر به کرد شروع اشکام یک دونمینم کردم؟ یخداحافظ

  مارستانیب تو میدیرس یموقع

 ه؟؟یچ وضعش اتاقه کدوم تو نیمت که دنیپرس رشیپذ از

 نیزم یرو کردم سقوط و شد شل پاهام کما اسم آوردن با

 اشک با کردن کمکم و.. امدن طرفم به بهار و اریسام.. 

 .. ششیپ نیببر منو توروخدا: گفتم

 چند از بعد رفت خودش و یصندل یرو نشوند منو اریسام

 بعد دادن من خورد به زور به برگشت وهیم آب با لحظه

  نمیبب نمیمت برم دادن اجازه

 مخصوص لباس بمونن رونیب خواستم اریسام و بهار از

 و بود بهش دستگاه عالمه هی نیمت شدم اتاق وارد کردم
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 تا گرفتم تخت به دست حالش دنید با بود بسته چشماش

  نکنم سقوط

 زخم رد که قشنگش صورت به زدم زل نشستم کنارش

 اشک با و گرفتم دستش بود وصل بهش ژنیاکس بود روش

 تا یبود گفته بهم ادتهی بگم؟ بهت یچ من ن؟؟یمت: گفتم

 باعث خودت حاال زم؟؟یبر اشک دینبا من یکنارم یوقت

 نیمت مگه تو دارم؟ ویک تو جز من معرفت؟؟ یب یشد اشکم

 تمام یحام تو مگه ؟ینبود من صبور سنگ همدرد، ،همراه،

  ؟؟ینبود من یکس یب یها سال نیا

 امده شرفیب آرش اون نبود یکنیم فکر که یجور اون بخدا

 که کنه خودش رام منو خواستیم بار اول خونم بود

 تقال یلیخ من... کرد بغل منو.. برم باهاش و ببخشمش

  رونیب امیب بغلش از کردم

 اون بغل تو من وگرنه کردم هنگ دمید تورو یموقع من

 ...نبودم شرفیب نامرد
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 .. کرد دمیتهد که.. عقب کردم پرتش یرفت که یموقع

 که حرفاش با بده عذاب منو امد امشب کرد یعمل دشمیتهد

  شد دایپ بهار کله سر

  کرد آب بر نقش هاشو نقشه ی همه بهار

... اونه پدرش که بود دهیفهم بهار برسه هدفش به نزاشت

 تو خون درسته.. کرد تیحما من از و ستادیا مقابلش اما

 شد من یحام تو مثل بهارم اما ستین بهار یها رگ یتو

 ..ییجا اون تو کردم فکر لحظهی.. کرد مراقبت ازم تو مثل

 ..کنمیم یبگ که هرکار پاشو تورخدا

 سال همه نیا از بعد پاشو ؟؟یدار دوستم ینگفت مگه تو

 ..نده عذابم تو یسخت

 نظرم من شه عوض نظرت تا کنمیم صبر ینگفت مگه

 دارم دوستت دمیفهم یشد دور ازم یوقت از شده عوض
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 االن اما.. دونستمینم تورو بودن قدر یبود که یزمان

 ..دارم دوستت

  شو میزندگ مرد یواقع ندفعهیا پاشو

 من کن بغل منو شیک میرفت یموقع همون مثل گهید باری

 ... دارم اجیاحت تنت عطر به بغلت به وجودت به

 یصدا با که نیمت دست رو گذاشتم سرم کردم پاک اشکامو

 ..دمیپر ازجام یدار دوستم یگیم راست: گفت که نیمت

 نیمت که بهش زدم زل شدم بلند جام از بهت با اهلل بسم

 خوشگل نکن یاونجور چشماتو:گفت و نشست تخت یرو

  نبودم هم کما تو خوبه حالم من خانم

 یچیه به ها میس رونیب دیکش میس تخت ریز از شد خم

  دارم خبر ماجرا ی همه از من: داد ادامه... نبودن وصل
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  بود خونده تورو خاطرات دفتر بهارم

 یزیر برنامه گرم دمش بهاره یزیر برنامه نایا ی همه

 دوستمم یگفت بهم سال همه نیع بعد تو که کرد یخوب

 ...یدار

 ...ییا ونهید یلیخ:گفتم و کردم پاک اشکام حرص با

 درو و رونیب زدم اتاق در از شد بلند نیمت قهقهه یصدا

 تر تر که افتاد اریسام و بهار افهیق به نگاهم دمیکوب بهم

..  دیکشیم نقشه من یبرا ها یلعنت دنیخندیم داشتن

 ..رونیب میزد مارستانیب سالن در از و کردم دنبالشون

 حس... بود من یزندگ شب نیبهتر شب اون نگم دروغ

 یسبک حس آمده در لشیپ از که داشتم رو ییا پراونه

 ...داشتم

 نیمت دیفهم ویچ همه بهار...شد برمال قتیحق همه نکهیا از

 ..شد برداشته سرم از آرش شر بود خوب حالش
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 به شدم قهر باهاش ارمیب در نیمت کار یتالف نکهیا یبرا

 .. میرفت الیو طرف

 ... نکنه تیاذ منو بشه هیتنب تا میببر نویمت ندادم اجازه

 یهوا دلم ومدین چشمم به خواب که بود یشب شب اون

 یکاینزد و بودن دهیخواب همه که یزمان بود کرده ارویدر

 لب رفتم ایدر طرف به رونیب زدم الیو در از بود زود صبح

 دل صحنه یلیخ دادم گوش امواج یصدا به و ستادمیا ایدر

 طلوع دیخورش و بود نشده  روشن ادیز هنوز هوا بود یزیانگ

 ...بود نکرده

 آرش دنید با عقب برگشتم دمیشن که ییپا یصدا با

 داغون یلیخ افشیق ارهیب سرم ییبال بخواد نکنه.. دمیترس

 یکار..نترس: گفت آهسته و جلو امد غم با بود خسته و

  ندارم

 یبرا دونمیم: داد ادامه که شدم رهیخ بهش و ستادمیا ثابت

 رید نویا من... دارم دوستت یلیخ بدون اما رهید حرفا نیا
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 تو یزمان...دادم دست از تورو که دمیفهم یزمان.. دمیفهم

 تتیاذ یلیخ من دونمیم.. گرفت جون قلبم دمتید دانشگاه

 آدم مثل نتونستم چوقتیه یببخش منو دوارمیام اما کردم

 من از شتریب تو که کردم یکار شهیهم کنم محبت تو به

 نارویا ی همه شدیم کاش اما رهید دونمیم.. یش متنفر

 ..میباش باهم دخترمون و تو کنم جبران

 بعد االن نگو یزیچ لطفا سیه:گفتم و حرفش وسط دمیپر

 ازدواج شده بزرگ تو دختر ستین حرفا نیل وقت سال22 از

 ..یباش کنارش یتون ینم گهید و کرده
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 یزمان.. بشم حرفا نیا خام ستمین ساله17 ترنج گهید منم

  ینبود یبود دیبا که
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 .. ستین حضورت به یاجیاحت االنم

 زن یهوا االن... رهید یلیخ عالقه ابراز و شدن عاشق یبرا

 یلیخ زن اون.. یند دستش از که باش داشته خودتو

 االن مثل بعد ها سال که نزار کم اون یبرا.. هیخوب

 ... یش مونیپش

 نگو یزیچ گهید لطفا برو: گفتم که بگه یزیچ امد آرش

 گردهینم بر گهید رفته دست از که یزیچ

 االن یگیم راست: گفت بود توش بغض که ییصدا با آرش

 زمانش گهید االن باشم کنارت که ستین نیا زمان گهید

 ازت اما هییجایب توقع االن.. یباش من مال بخوام که گذشته

 اقتیل دونمیم.. ببخش منو حداقل که.. دارم درخواست هی

 ..ببخش منو کنمیم خواهش ازت اما ندارم تورو بخشش

 ..ببخشه خدا...دمیبخش من: گفتم آهسته

 من به پشت و دیچک چشمش گوشه از یاشک قطره آرش

 به رو آرش و خاطراتم ایدر به زدم زل منم..  رفت و کرد
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 از نو صفحه هی گهید االن ببره خودش با دادم ایدر آب

 ...خوامیم میزندگ

 نیهم واسه باشه آرش زدم حدس دمیشن پا یصدا دوباره

.. برو اما آرش دمتیبخش من: گفتم و طرفش دمینچرخ

 دوست یبرا برنگرد من یزندگ تو چوقتیه چوقتیه گهید

 ... رهید یلیخ تو جبران و عالقه و داشتن

 بهم تا بود کنارم سال همه نیا یکس دارم دوست نویمت من

 مرد تنها نیمت ستنین هم مثل مردا ی همه کنه ثابت

 نیمت با خوامیم و عاشقشم من مونهیم و هست من یزندگ

  بسازم گذشته و یج همه از دور به یدیجد یزندگ

 اما... بره خودش آرش تا آب به زدم زل دمینشن یجواب یوقت

  شد حلقه کمرم دور دستش و شد کینزد بهم پا یصدا

 دمیفهم دماغم به عطرش یبو خوردن و باد دنیوز با

 ن؟یمت:گفتم آهسته بشم مطمن نکهیا یبرا... نهیمت

  نیمت جونِ:گفت که صداش دنیشن با که
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 به زدم زل و طرفش دمیچرخ و... دمیکش ییا آسوده نفس

  قشنگش یچشما

 ..بود هم مثل نیمت منو یچشما

 کرد بغلم تر محکم و نکرد باز دورم از دستش نیمت

 ؟یینجایا یک از تو: دمیپرس باخجالت

 تا بودم مراقبت دور از.. بود نجایا آرش که یزمان از_

 .. شه تموم حرفات

  دمیشن تو قشنگ یحرفا که.. شتیپ امدم رفت که آرش

: گفت یمهربون با نیمت که نییپا انداختم سرم خجالت با

 یدونیم دارم؟ دوستت یبگ بهم تا منتظرم چندساله یدونیم

 ..بودم لحظه نیا منتظر چندساله

 ازدواج من با: داد ادامه یمهربون با نیمت که نگفتم یزیچ

 ترنجم؟؟ یکنیم

 ...لیم کمال با: گفتم و زدم بهش یلبخند
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 و.. شد قفل نیمت ی بوسه با دهنم چون نداشت ادامه حرفم

 .. دیدو پوستم ریز عاشقانه ی بوسه نیاول از یخنک احساس

 هردومون بود گذاشته لبم یرو لبشو حرکت بدون نیمت

 ..میبود بسته چشمامون

 و کرد طلوع دیخورش لحظه همون.. بود یخوب حس یلیخ

 ییا صفحه دیخورش طلوع با..  زد رقم یتر عاشقانه صحنه

 ...شد شروع و کرد طلوع هم من یزندگ از دیجد

**** 

 از  خارج به آرش رفتن و حنانه طالق خبر بعد ها مدت

 دوارمیام و بودم دهیبخش آرش من خورد گوشم به کشور

 ..باشه داشته یخوب یزندگ

 منتظر صبرانه یب هم نیمت منو و بود شده باردار که بهارم

 ...میشد مون نوه امدن

 ....انیپا
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