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مهدیه | ایاز رمان  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

 مقدمه

وفا بی رهگذر یک نه باشی قلبم همسفر خواستم ! 

 نیمه هم ام کرده گم را تو هم که فهمیدم بعد اما من، گمشده نیمه تویی گفتم می خود پیش
خودم دیگر ي  

داشت پریشانی گرن ام زندگی همیشه و نیامد بهار ، کنی بهاري را ام زندگی خزان خواستم  

داشت پشیمانی هواي و حال درونت انگار اما ، مهربان و بود عاشق قلبت ظاهر به  

تنها و خسته من از کندي دل اما ، باشی همیشگی خواستم ! 

را حالم گرفتی بدجور ، بودم آمده وفایت با قلب هواي به که من ، را قلبم شکستی بدجور  

نبودت و بود دارد فرق چقدر میبینم ، نیستی که حاال ، برایم ندارد فرقی نباشی یا باشی اگر  

 خاك به را عشقت ، رفت و شد تمام بود بینمان چه هر ، رفت و گذشت بودن تو با روزهاي
خاموش نشده دلم در رفتنت غم آتش هنوز اما ، فراموش را قلبت و سپردم ! 

 هاي خاطره این ، شد آب رب نقش همه داشتم تو با که آرزوهایی ، شد تمام بود چه هر بینمان
 تو از یادگاري هیچ کاش ، سوزاند را دلم و شد شدماندگار ماندگار دلم در که بود بودن تو با
ماند نمی دلم در  
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 تو به را قلبم که بودم ساده چقدر من ، وفا بی رهگذر یک نه باشی قلبم همسفر خواستم
هوا بی سپردم ! 

 و راشکستی ،آن زدي ما قلب به سري که بودي يرهگذر ، نبودي من سهم ،تو نبودي ماندنی
 رفتی

 

- ؟وایستا میري داري کجا... دختر کن صبر شبنم  ... 

 آمدم پایین دیگري از بعد یکی را ها پله عجله با میزد صدا را اسمم که فاطمه به توجه بدون
 و حیطم آن خواست نمی دلم اي لحظه..  نماندم آسانسور منتظر داشتم که اي عجله از حتی..

کنم تحمل رو هایش آدم  .... 

 

 پشت حتی خواست نمی دلم اما بود افتاده شماره به زیاد رفتن راه از قلبم... رسیدم البی به
بیندازم نگاهی را سرم  ... 

 

 نبود بخش آرامش میز پشت دختر لبخند ورودم لحظه مثل دیگه گذشتم پذیرش کنار از
 جسمم اینکه با... میداد هولم جلو به کسی انگار... بود فرار داشتم لحظه آن که حسی تنها....

 نفس.... کردم تند پا خروجی درب دیدن با. داشتند نکردنی باور قدرت پاهایم اما بود خسته
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 زده چنگ را ام دستی کیف دیگرم دست با و بود قلبم روي ام شده مشت دست.. میزدم نفس
نیوفتد ام شانه روي از تا بودم   

 

 برداشتم قدم آرامتر رو پیاده گوشه از و کردم کم را سرعتم شدم دور جاآن از خوب وقتی
 سالها که منی میکردم گریه داشتم مدتها از بعد... بودند کرده باز رو خودشان راه اشکهایم...
 صبرم کاسه امروز... دانستم می ترسو هاي آدم براي فقط را گریه و بودم متنفر گریه از بود

 فکر وقت هیچ.. شکست آسانی به امروز بودم ساخته ذهنم در خودم از که بتی... شد لبریز
بیوفتد اتفاق این کردم نمی  ... 

 

 از باکانه بی حاال کنم حفظ شرایط بدترین در حتی را ظاهرم بودم گرفته یاد بود سالها که منی
تنداش ارزشی برایم پشیزي حتی سنگینشان نگاه و میگذشتم گریان هاي چشم با مردم کنار   

 

 حس و اوردند می هجوم من به الود زهر تیرهاي مثل خاطرات برمیداشتم که قدمی هر با
میکند فرو خنجر قلبم در کسی میکردم  .. 

 محکم ها آن یادآوري با میکردم فکر همیشه...... بود رفته خاطرم از بد ماجراهاي این سالها
 همه فهمیدم االن اما نیستم تهگذش ادم دیگر چون افتد نمی برایم اتفاقی و میکنم برخورد

ترکید پوشالیم حباب... شکستم دیدنش با... نیست بیش خالی تو حبابی فکرهایم  ... 
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 تازه.. آورد خودم به را من تلنگري مثل زمین با برخوردم... افتادم زمین روي محکمی تنه با
 دانستم نمی..... یرفتندم سو ان به سو این از عجله با که هاي آدم به. انداختم اطراف به نگاهی

 بود زده تنه من به که کسی...  بودم افتاده زمین روي رو پیاده گوشه.. هستم خیابان کدام در
بود رفته وضعم به اهمیت بی خیلی  ... 

 

 متعجب 6 ساعت دیدن با... انداختم مچیم ساعت به نگاهی.. بود شدن تاریک حال در هوا
 ساعتها و نبودم زمان گذر متوجه که شدم غرق افکارم رد انقدر.. کردم پاك را اشکهایم زده
بودم رفته راه اشکی چشمانی با   

 

 پیام چندین حتی داشتم فاطمه طرف از تماس 20.... اوردم بیرون کیفم از را موبایلم گوشی
بود داده هم  ... 

 و ختسو می اشک از چشمانم... ایستادم خیابان کنار و انداختم کیفم در را گوشی حوصله بی
کردم پاك ام شده گلی پالتو با را خیسم دستان... میکرد درد  

نبود مهم سرووضعم دیگه حتی  ... 
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 عقب قدم چندین ها ماشین به توجه بدون.. زدند بوق و ایستادند برایم شخصی ماشین چندین
ایستاد نمی تاکسی متاسفانه اما... ماندم منتظر و رفتم تر  ... 

 کاش... داشتم بدي سرنوشت چه... امد بیرون دهانم از بخار مانند سرما..  کشیدم اهی
میشدم بیدار قبل هفته و میخوابیدم  ... 

 

 جوانش وراننده بلند شاسی ماشین دیدن با... برگشتم حال زمان به ماشینی کشدار بوق با
 بقیه مثل هم ماشین این بودم منتظر... ایستادم تر عقب قدم چند و کشیدم اي کالفه پوف
نداشت رفتن خیال بوق روي دستش گذاشتن با اما برود  

 

امد ماشین برقی شیشه صداي... کردم ماشین به را پشتم او به توجه بی  : 

خانمی میزنی یخ... شو سوار بیا! وایستادي اینجا موقع اون از ؟دیدمت میکنی ناز چقدر -  

 

ندادم وقاحتش همه این به جوابی  

 

 دید که مردك... بود شده بلند ها راننده بقیه روصدايس...  داشت ادامه کشدارش هاي بوق
گذاشت تنها را من رکیکی حرف گفتن با و زد را بوق اخرین ندارم توجهی  
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 و ها برج به و نشستم خانه کوچک بالکن در خوابی بی شب یک گذراندن از خسته بعد روز
 طول تمام.... شدم خیره بودند کوچک هاي کبریت قوطی شبیه که دست دور هاي ساختمان

 نفرت موجود آن سالها از بعد که نداشتم باور هنوز...میکردم فکر برخوردم و دیروز به شب
 از سرم... بود کرده جهنم و برده تاراج به را زندگیم آسانی به که کسی.. باشم دیده را انگیز

 از بعد چگونه... بود برگرفته در را وجودم تمام وحشت... میکرد گز گز سرهم پشت فکرهاي
بود کرده پیدایم سال همه این  ... 

 کردن پیدا اما بودم زده بیرون انجا از دیروز اینکه با.. میکردم برخورد چطور باید حاال
نبود مشکل برایش آدرسم  

 

 که دوستی. میزد چشمک فاطمه شماره... خورد زنگ موبایلم گوشی که بودم خیال و فکر در
بود همراهم و همدم خواهر مانند سال همه این   

 سبز دکمه فشردن با اما کنم قطع را تماس تا رفت رنگ قرمز دکمه روي دستم اي لحظه
کردم نزدیک گوشم به را موبایل  : 

 

نمیدي؟ جواب چرا دختر! شبنم الو  

 ! سالم-
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؟ رفتی گوري کدوم دیروزه از.. احمق دختره کشتی منو.. کوفت و سالم  

 

- ؟ داشتی کاري... دنبو خوب حالم اصال! فاطمه متاسفم  

 

 رو ها کالنتري تمام کردم مجبور رو احسان... کشتی نگرانی از منو... که واقعا! داشتم کاري
من سر تو بخوره تاسفت... متاسفم میگه خانم... بزنه سر  ... 

 

بود افتاده زحمت در خاطرم به کسی دوباره... کشیدم اهی  .... 

 

- میگم رو چیز همه برات میام فردا جان فاطمه  ! 

 

نکنی بیرونم اگه البته.. خونتم دیگه ساعت یک تا نکرده الزم. میکنم دق فردا تا من!فردا  . 

 حتما فاطمه وجود... میگذاشت وقت برایم زندگیش از وقتی.. بگویم فاطمه به میتوانستم چه
است نکرده فراموشم هنوز خدا بدانم که بود این خاطر به  ... 
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 اوضاع و وضع اصال.. میگرفتم دوش باید.. کردم قطع را شیگو فاطمه خداحافظ شنیدن با
 سخت کار چند هر کنم پنهان را ام آشفتگی دوش یک با میتوانستم شاید.. نداشتم خوبی

بود ومحالی  ... 

 

 رفیقی.. بود شده خسته من از هم فاطمه دیگر حتی... زدم فاطمه درهم هاي اخم به خندي تلخ
آورد نمی ابرو به خم شرایطی هر در که  ... 

گذاشتم وسفیدش ظریف دستان روي را دستم  : 

 

 دیروز...  کردم نمی رو کار این وقت هیچ دیروز بود خوب حالم اگه کن باور جان فاطمه
 خبر بهت که نبودم فکر تو موقع اون اصال... رفتم راه خیابونا تو شب تا ها دیونه مثل خودم
 ... بدم

 

میشد تر باز و باز فاطمه يها اخم میگفتم که اي کلمه هر با  ... 

 

دوختم فاطمه مهربان چشمهاي به و اوردم باال را سرم دستم لمس با  
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 دوباره تو اومدن با اما شدم داغون خواهرم فوت از بعد.. خواهري مثل برام تو شبنم:فاطمه
 چی.. کرده کالفت چی بگو برام داري دوست اگه اما کنم مجبورت خوام نمی.. شدم زنده
 بزنی اتاق از و کنی باور قابل غیر عمل یک دیروز بودي صبوري دختر که تو شده ثباع

 ... بیرون

 

داشتم واهمه کردنش بازگو از که اي گذشته... میگفتم چه.. کشیدم اهی  ... 

گرفتم را دستش..  برود تا شد نیمخیز دید مرا مکث که فاطمه  ... 

 

شدم خیره اي گوشه به و اوردم باال را سرم اش دوباره نشستن با  : 

 

 

 داره و افتاده زندگیم روي زالو مثل گذشته این.. شدم خسته خودمم دیگه... میگم برات باشه
 گوش اخرش تا میخواد دلم اما.. نگرانی و ترس همش... شدم خسته دیگه....میمکه رو خونم
 دونم نمی خودمم هرچند میدم حق بهت.. بري شد عوض من به نسبت نظرت اگه بعد و کنی
مقصرم چقدر اتفاق اون تو  ... 

بود دوخته من به را سیاهش چشمان کنجکاوي با فاطمه  ... 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 11 

کردم شروع مکثی از بعد   

 

 از که میکردند زندگی مردي و زن گیالن روستاهاي از یکی تو بود پیش سال 34 درست
 خیلی مرد ونچ اما بود زن از مشکل... داد نمی بچه انها به خدا... بودند محروم بچه داشتن

 مادر شامل تنها که اش خانواده حتی.. کرد نمی گوش کس هیچ حرف به داشت دوستش
میکشید را پسریش نوه ارزوي که بود پیري  ... 

اما... بودند شده ناامید و بودند رفته را راهها همه  

 

 سه گرمشان خانواده حاال... شد باردار اوري شگفت بطور زن دعا نذرو کلی از بعد باالخره
 و نداشتند سواد زیاد اینکه با... میزدند حرف بچه مورد در عشق با زن و مرد... بود شده نفره

 تورج آقا.. میشد دیده زندگیشان تک تک در عشق.. داشتند گرمی خانواده اما نبودند پولدار
 بازي جانش با طوفان در و میرفت دریا به... رامیگذراند زندگی ان وبا داشت کوچکی قایق
 بچه و زن خرج و فروخت می محلی بازار در رو ها ماهی.. برمیگشت پر دست با اما کردمی

میکرد جور رو اش نشده متولد  .... 

 باردار که میکرد شکر رو خدا... بود تورج پشت شرایط همه در و بود توقع کم زنی هم خاتون
 کارهاي و زدمی حرف شکمش در کودك با میرفت دریا به تورج که روز طول در. ... شده

میداد انجام را کوچکشان خانه  ... 
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 دلش در ترسی اما میشد نزدیک زایمانش به کم کم خاتون... میگذشت سرهم پشت روزها
 ... داشت

 یک در و داد نتیجه صبر همه این باالخره.... بود همسرش به دادن ارامش سعیش تمام تورج
 هاي گل روي شبنم دیدن با تورج و بود خترد بچه... اورد بدنیا را اش بچه خاتون بارانی روز
گذاشت شبنم معنی به ایاز را نامش بود شده تشکیل باران از بعد که خانه کنار  

 

 حتی... بود داده نشان نفر سه هر به را خوشش روي زندگی... میرفت پیش خوب چیز همه
 روي را ریشپس نوه وقتی کرد نمی درماندگی و پیري احساس دیگر هم ایاز پیر مادربزرگ
خواباند می پاهایش  .. 

 

.  ایاز براي بیشتري هاي لباس تدارك در خاتون و میشد حاضر سرکارش عشق با تورج اقا
 اي قهوه مادرش پدرو چشمهاي مثل چشمهایش بود معمولی قیافه با دختري ایاز.. بود کوچک

 معمولی لبانی... تداش همخوانی اش قیافه با اما نبود کوچک اینکه با اش بینی... بود تیره
بود برگرفته در را اش چهره سبزه نه و بود سفید نه که گندمگون وپوستی  ... 

امد می حساب به بچه زیباترین ایاز خاتون و تورج براي  ... 
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 گذشته در انقدر... میکرد گوش و زد نمی پلک بود رفته من هاي حرف بحر در که فاطمه
کردم نمی حس را فاطمه وجود دیگر که بودم رفته  ... 

افتادم گذشته یاد.. بودم گرفته فاصله دنیا از انگار ... 

 

 و کرده پاك را چشمم گوشه اشک... کرد پرواز گذشته به روحم و بود حال زمان در جسمم
داشتم سن سال 16 تنها که روزي.. افتادم قبل روزهاي یاد به   

 

قبل سال 18   

 

 ایاز

 

 بزغاله برفی سفید... بود شده تنگ سفیدبرفی براي دلم... کردم باز را گوسفندان آغل در ارام
 افتاده زمین روي که سفیدبرفی دیدن با... بودم کرده بزرگش کودکی از خودم که بود سفیدم

 ترس از اي لحظه.. خورد نمی تکان و بود بسته را چشمهایش..رفتم سمتش و شدم نگران بود
زدم بیرون آغل از و کشیدم خفیفی جیغ زود خیلی اما امد بند نفسم  ... 

خانجون... خانجون:  میزدم داد و میدویدم خانه سمت  ... 
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 بزرگ بالکن روي و زد بیرون اتاق از خانجون.... میریخت هایم گونه روي شدت به اشکهایم
ایستاد چوبی  : 

 

شده؟ چی! ایاز خبرته چه  

 

پرسید بودند فتهگر نگرانی رنگ که چشمانی با و دید را گریانم صورت شدنم نزدیک با : 

افتاده؟ ؟اتفاقی شده ؟چی میکنی گریه چرا دخترم ایاز  

 

 انجام توانستم که کاري تنها است اورده بند را نفسم راه بزرگی بغض گلویم در میکردم حس
سرهم پشت هاي اشک و بود آغل به کردن اشاره دهم  ... 

 را چوبی هاي پله بوالفضلا یا گفتن با و زد اش گوشتی گونه روي را دستش ترس با خانجون
دوید آغل سمت و امد پایین ... 

میمردم میشد چیزي سفیدبرفی اگر... میکردم نگاه خانجون به و بودم ایستاده آغل در دم  .... 

 

دید آغل در کنار سرگردان مرا و برگشت عقب به خانجون  : 

بیارش محمود مش دنبال برو سریع!دختر واستادي اونجا چرا  ... 
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 دویدم محمود مش خانه طرف به گرفتم دست در را چینم چین دامن و دادم تکان سري
 می اهالی کمک به افتاد می حیوانات براي اتفاقی وقت هر که بود مهربانی مرد محمود مش..

 ... امد

میزدم صدا رو خدا دلم در میدویدم روستا گلی هاي کوچه در که همانطور  ... 

 

کردم تر تند را سرعتم سنگینشان نگاه به توجه بی.. دندمیش خیره زده تعجب دیدنم با مردم  

... 

شدم زمین نقش و کرد برخورد چیزي به پایم ناگهان... میزدم نفس نفس  ... 

 

 چشمهایم دستم با اي لحظه.. بود شده گلی سروصورتم و بودم افتاده گلی گودال در درست
کردم دویدن به شروع دوباره و کردم پاك را   

رفتم خانه سمت به و کردم باز را چوبیش در محمود مش خانه دیدن با   

زدم داد محمود مش زن نسا گل خاله دیدن با  : 

بگید خدا ترو! کجاست محمود مش  ... 
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؟ شدي شکلی این چرا... ایاز شده چی: کرد برانداز را سرتاپایم از باز دهانی با نسا گل  

- میمیره داره برفی ؟سفید کجاست محمود مش بگو خدا رو تو نسا گل خاله  ... 

 

 از قبل شد گرد چشمهایش سرووضعم دیدن با و زد بیرون خانه از محمود مش موقع همان
گفت محمود مش براي را چیز همه نسا گل دهم توضیح را وضعیت اینکه  ... 

باشد نشده دیر کند خدا.... رفتیم خانه سمت محمود مش همراه  ! 

 شبنم

 

 نبود زندگیم نحس شخص ورود از خبري هیچ بود گذشته یماجبار نشینی خانه از روزي چند
بود ام گذشته هفته خوب خبر تنها این شاید و  ... 

 کلنجار خودم با خیلی... برگردم سرکار تا کردم جزم را عزمم صبحانه خوردن از بعد امروز
 من نینشی خانه بیوفتد اتفاقی بود قرار اگر بودم رسیده نتیجه این به اخر در و بودم رفته

کرد نمی حل را چیزي  ... 

 

 خارج خانه از ستش کیف برداشتن با و زدم تن را دوختم خوش طوسی شلوار مانتو استرس با
 ...شدم
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 عمیقی نفس همیشه مثل... شدم سفیدرنگم پراید ماشین سوار و رفتم پارکینگ به اسانسور با
کردم زمزمه الهی بسم لب زیر و کشیدم  ... 

بگذارم جا سر پشت را اضطرابم تمام کردم سعی و کردم روشن را ماشین .... 

 از سالی هشت... زدم قدم ماهی پرورش استخرهاي سمت به و پوشیدم را مخصوص لباس
بود رفته پیش میلم باب چیز همه و میگذشت استخرها این احداث   

 کرده افتتاح را استخر این و کرده تالش توانم تمام با اما بود سخت خیلی برایم اوایل اینکه با
 از میافت پرورش اینجا در که ماهیانی.. بودم سوددهی منتظر کارم از راضی حاال... بودم

بودند برخوردار خوبی کیفیت و مرغوبیت  .... 

 

 تغذیه نحوه از و دادم رفتم،سالمی بودند شده استخدام غذا دادن براي که کارگرانی سمت به
شدم جویا روزه چند این در ها ماهی  ... 

 

 ماشین که بودم الر پرورش نحوه دادن توضیح حال در.. شدم کارگرها با زدن حرف مشغول
شد محوطه وارد که دیدم دور از را فاطمه  ... 
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 تکان سري کارگرها براي...بود شده تنگ برایش دلم روزه چند این در. امد لبم روي لبخند
 سر پشت که اي غریبه نماشی دیدن با اما برداشتم قدم محوطه ورودي سمت به و دادم

شد هم در هایم اخم شد وارد فاطمه ماشین  ... 

شد نمی دیده راننده فرد و بود دودي هایش شیشه تمام بود رنگ کاربنی تري مزدا ماشین  

... 

 

شد بزرگی لبخند من دیدن با و شد پیاده فاطمه رسیدم فاطمه 206 ماشین نزدیک   

عزیزم سالم:فاطمه  ... 

فتیمگر بغل را همدیگر  ... 

- ؟ خوبی جان فاطمه سالم  

 صفا اینجا اصال نیستی روزه چند... نمیشم این از بهتر دیدمت اینجا که ،االن عالی عالی: فاطمه
 رو آرامشت و کنی کنترل رو خودت میکنم خواهش ازت اما داریم مهمون راستی.. نداشت
شبیارم خودم با شدم مجبور اما میکنم تعریف برات بعد... کنی حفظ  ... 

نمیشدم منظورش متوجه اصال.. دوختم چشم بود شده هول که فاطمه به متعجب  ... 
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 ابروهاي با میکرد مشکوك ماشین به نگاهی و من به نگاهی که فاطمه اشفتگی دیدن با
برگرداندم ماشین سمت را سرم باالرفته  ... 

نداشت شدن پایین خیال راننده  ... 

؟ کیه ماشین ه؟اینخبر چه اینجا: برگشتم فاطمه سمت  

شد بلند در شدن باز و ماشین موتور شدن خاموش صداي کرد باز را دهانش فاطمه تا  ... 

 

 نداشت را وزنم توان پاهایم... لرزید بدنم تمام رویم به رو مرد دیدن با و برگشتم صدا سمت
میکردم سقوط حس و   

گرفت را دستم شتدا خبر ماجرا از و دید مرا درماندگی و پریدگی رنگ که فاطمه  ... 

 زل رویم به رو بلند قد مرد به تنها و... شنیدم نمی را میشد زده گوشم کنار که فاطمه حرفهاي
 در ناپختگی آن دیگر بود کرده زیادي تغییرات سال 18 این طول در اش قیافه... بودم زده

بودم ندیده را چشمانش هنوز هرچند.. شد نمی دیده ظاهرش  ... 

 

 پنهان سیاه افتابی عینک پشت در را چشمانش... بود زده زل من به ساکت ویمر به رو مرد
بود کرده  
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 زیر ساعت این در و االن گرفت را هستیم و کرد تباه را زندگیم که کسی با شود نمی باورم
 فکر روزي که هاي شانه.. شدم خیره پهنش هاي شانه به سر پشت از...هستم سقف یک

نبود بیش سرابی خیالم اما باشد زنانگیم گاه تکیه عمرم اخر تا شاید میکردم  ... 

 

 شده ساکت چرا دانستم نمی را او و دیدنش شوك و بهت از من بودیم کرده سکوت دو هر
بود می وجدانش عذاب دلیلش اگر است مسخره.. بود  ... 

کرد پاره را افکارم زنجیر صدایش با  ... 

-  کم امکانات با جاي همچین تو ماهی رشپرو مطمئنن... کردي تاسیس بزرگی استخرهاي
میگم تبریک بهت.. میخواسته زیادي تالش  .... 

 

 18 از بعد جمالتمان اولین میکرد فکر کسی چه... نشست لبانم روي پوزخندي حرفهایش از
باشد ماهی مورد در سال  ... 

 سرخ عسری بودم می پیش سال 18 دختر اگر شاید.. کرد غافلگیر مرا ناگهانیش برگشتن با
 نمی دلم اما بود اشوبی دلم در... کردم نگاهش تفاوت بی االن اما میدزدیدم نگاه و میشدم
کنم اشکار را ضعفم خواست  

نشست ام بینی در عطرش بوي... شد تر نزدیک و نزدیک هایش قدم  ... 
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- ایاز کردي تغییر خیلی  ! 

 

 سیاهی چشمان کردم نگاه مانشچش به پروا بی... بود نخوانده اسم این به مرا کسی بود سالها
بود کرده تاریک را زندگیم که  ... 

 که تعریفی بابت باشم ممنون ازت منتظري االن:گفتم جسارت با و زدم صداداري پوزخند
 کردي؟

 

بود شده ور شعله چشمانم از نفرتم شاید نداد را جوابم  .... 

میمردم هگرن و میزدم حرف باید... شود خارج اتاق از تا گذشت کنارم از : 

 

- کن صبر  ! 

 

اوردم زبان به محکم را حرفهایم و شدم خیره چشمانش به.... برگشتم هم من و ایستاد  : 

-  تو من نه و کنی تحمل منو میتونی تو بدي؟نه انصراف کار این از و شیالت بري خودت بهتره
 ! رو

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 22 

گفت بمش و مردانه صداي تن همان با زند پوزخند که بود او نوبت حاال : 

 وقت هیچ که میدونی خودت... نیست مهم قضیه این اصال من براي! گفته چیزي همچین یک
 و هستم استخر این دامپزشک من امروز از.. کنم نمی رها نصفه رو شده سپرده بهم که کاري

 چند... صیاد خانم خوش روز... شیالت بري میتونی داري مشکلی اگه.. دارم نظارت کارش بر
باشه اماده شرایطی هر از استخر موقع اون تا بهتره میام یسرکش براي دیگه روز  ... 

 

دهد زجر را من بخواهد کردم نمی باور... شد خارج اتاق از بلند هاي گام با  .... 

 اغوشم در و خواند را زارم حال ام قیافه از... شد اتاق داخل سریع فاطمه که نگذشت اي لحظه
 ..کشید

 

 اقاي که بودم رفته شیالت اداره به استعالم گرفتن براي کن باور... جان شبنم ببخش:فاطمه
 باشند داشته دامپزشک یک باید ماهی استخرهاي همه که اومده بخشنامه گفت اسدي

 حرف باهاش چی هر... کرد معرفی من به رو اقا این خودشم... کنه تایید رو ها ماهی تاسالمت
 باشه راضی هم دکتر خود که دکر عوض میشه صورتی در گفت تنها کنه عوضش که زدم

بود شده مشکوك اسدي کنم اصرار بیشتر ترسیدم دیگه...  .... 

 

نداشت تمامی من هاي گرفتاري... کشیدم آهی  ... 
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 ایاز

 

 به و بود همراهم دوستم بهترین پامچال... پریدم اب جوي کنار از و دادم سر بلندي خنده
میخندید کارهایم  ... 

 با و کنم راضی را اقاجان میتوانستم حاال... بود شده تعطیل مدارس و ودب شده تابستان باالخره
خروشانش و بلند هاي ؛موج بودم دریا عاشق... بروم ماهی صید به او   

 

 با.. بود بند روي لباس کردن پهن حال در خانجون.. شدم خانه سرسبز حیاط وارد کنان لی لی
بوسیدم را اش گوشتی گونه دیدنش  : 

میاد؟ کی اقاجان دریا برم میتونم حاال.. جون اخ... شد تمام خانجون واي  

 

 میشه سالت 17 داره. دختر اي بچه مگه..ایاز خبرته چه: کشید هم در را هایش اخم خانجون
 خوردم رو اقاجانت غصه کم.. دریا بري میذارم من مگه.. بودم کرده ازدواجم تو سن به من..

شدي اضافه توام  ... 
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 خانجون.. بره نمی منو وگرنه نگو چیزي اقاجان به.. خدا رو تو خانجون: کردم اصرار به شروع
؟ باشه بگیرم تنهایی خودم رو گاو شیر ماه یک تا میدم قول  

 ام دیگه.. نبرتت میگم اقاجانت به که من:گفت و داد تکان تاسف نشانه به سري خانجون
 و گرسنه االن اقاجانت که کن مگر رو غذا و بشور رو صورتت و دست برو زود.. نکن اصرار

میرسه سر تشنه  ... 

 

 هیچ اقاجان... میکردم راضی را اقاجان باید.. رفتم اتاق سمت به و گفتم چشمی گرفته قیافه با
نداشت مرا ناراحتی تحمل وقت  ... 

رفتم اشپزخانه سمت و کردم پرت اتاق گوشه را کیفم کشیدم که اي نقشه از خوشحال   

 

 که فاطمه بیچاره... کردم سپري اش دوباره دیدن اضطراب در را گذشته روز سه دو تمام
دهد ارامش مرا داشت سعی و بود شده همدمم  ... 

 که سختی گذشته... میکردم مرور را گذشته و میرفتم فرو فکر در اوقات بیشتر مدت این در
اورد می ارمغان به را رنج و درد برایم اش لحظه به لحظه  ... 
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 حرکت داشت قرار ان در استخرها که مزرعه سمت به لباسهایم تعویض از بعد و کشیدم اهی
 قرار که حاال خواست نمی دلم... میشد زدایی گند و ضدعفونی استخرها باید امروز... کردم

دهم اتو دستش ببینمش است  ... 

 مشغول که کارگرانی مزرعه حیاط به ورودم با... میرسد دیرتر کمی که بود داده پیام فاطمه
 تعویض از بعد.. رفتم خودم اتاق به و دادم تکان سري برایشان دور از.. دادند سالم بودند کار

 رشد زیاد هنوز.. رفتم ریز هاي ماهی استخر سمت... شدم خارج اتاق از کار لباس با مانتویم
بودند نکرده   

 

 این: فتمگر دستش از را غذا حاوي سطل و رفتم سمتش بود غذا ریختن مشغول کارگري
کنند شروع رو ضدعفونی بگید و برید دیگه استخرهاي به... میدم غذا خودم رو استخر  

 درون را سطل محتویات دستم با.... رفت و گفت چشمی بود ساله 30 حدود مردي که کارگر
میشدم خیره غذا براي ها ماهی هجوم به و میریختم استخر   

میخوردند غذا و میشدند جمع جا یک همگی یکباره... بود زیبایی صحنه  ... 

 

صیاد خانم: زد صدایم کسی که بودم کرده خالی را سطل بیشتر   
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 ما صیاد خانم ببخشید: شد نزدیک من به دیدم را کارگرها از یکی که برگشتم صدا سمت به
 گفت و نیست اصولی ما کار و دامپزشکه گفت و اومد آقایی یک که بودیم ضدعفونی حال در
کنم تکلیف کسب ازتون اومدم.. بدیم انجام رو کار این اي دیگه شیوه به باید   

 سعی که حالی در.... آمد باالخره پس گرفت را وجودم تمام استرس حرف این شنیدن با
 شما شدم متوجه:گفتم داشتم سرکار که جدیتی همان با کنم پنهان را اضطرابم میکردم
میام االن منم سرکارتون برگردید   

 

مصفا بردیا دکتر با... کردم او با مواجه اماده را خودم من و رفت کارگر   

 

 دیگر.. کشیدم عمیقی نفس... کردم تند پا اصلی استخر سمت و کردم هم در را هایم اخم
 خودم پاي روي االن و گذشته سال 18 نبودم ضعیف ساله 16 دختر ان دیگر میترسیدم نباید

ام ایستاده   

 

 سمتش و کردم جور و جمع را خودم اما شد سست پاهایم ودب نوشتن حال در که دیدنش با
 گذاشته مشکیش موهاي روي را افتابیش عینک و بود پوشیده نفتی ابی شلوار و کت.. رفتم
  بود
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 نمی رو توجیهی هیچ:گفت بیاورد باال کاغذ روي از را سرش اینکه بدون پایم صداي شنیدن با
بزنم حرف اون با تا بیاد رئیستون بگید هم شما بهتر پذیرم   

 

بود گرفته اشتباه کارگرها از یکی با مرا.. زدم پوزخندي   

 بفرمائید حاال! دکتر اومده رئیسشون:گفتم نداشت وجود ان در لرزشی هیچ که صداي با
کجاست مشکل   

 

 نفع به هیچ یک.. غافلگیري اولین... دوخت من به را چشمانش گردنش ناگهانی چرخش با
 ... من

میدم شکستت من   

 

 با و کشید هم در را اخمهایش و شد مسلط خود به کنم را فکرش اینکه از زودتر خیلی
 استخره بودن بهداشتی غیر این اصلی مشکل رئیس خانم:گفت و داد نشان را استخر دستش

نمیکنم امضا رو بهداشت برگه زیر باش مطمئن بشه داده ادامه اینجوري اگه..   
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 کف را هایم ناخن و بودم کرده مشت را دستم.. داد نمی نشان يچیز ام قیافه اما زدم حرص
ندهم دست از را کنترلم تا میدادم فشار دستم   

 نمیبینم مشکلی من: انداختم استخر درون به نگاهی و شدم تر نزدیک هایم اخم همان با
 مشکل.. بشه پاك ها جلبک از استخر کل دادم دستور بریزیم رو شیمیایی مواد اینکه از قبل...

دکتر؟ چیه  

 

 در خشم همان با.. هستم اعصابش روي زیادي میدانستم.. شد برافروخته صورتش آنی به
گفت صدایش : 

 

 استفاده فرمالین از استخرتون در فقط شما... رئیس خانم دارم شوخی باهات من کردي فکر
  کردید

دسپاداك کننده ضدعفونی ،محلول فرمالین از غیر به  Despadac و GPC8 بشه استفاده باید 
 براي... باشه موثر ویروسها و خمرها،جلبکها باکتریها،اسپورها،قارچها،م بردن بین از براي تا.

 در و میکنید مخلوط آب لیتر 99.5 در دسپاداك لیتر 0.5 استخرها سطوح کردن ضدعفونی
میکنید مصرف اسپري صورت به مربع متر 10  .  

بدم رو الزم دستورات بعد تا بدید انجام رو اینها همه میدم وقت هفته یک تا  ... 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 29 

 

 باشه نشده انجام گفتم که کارهاي از یکی اگه میکنم یاداوري برم اینکه از قبل البته
شیالته بهداشت قسمت با سروکارتون  ... 

 نگاهش خشم با.. ببیند را حرفهایش تاثیر تا زد زل صورتم به و کرد تمام را حرفهایش
میبرد لذت من ردنک عصبانی از.. میکردم  ... 

 

 در شماره به کردن نگاه بدون... خورد زنگ موبایلش گوشی بودیم هم خیره که همانطور
داد جواب و زد زل من چشمهاي : 

 

 ... الو

دخترم سالم  ... 

شده چی  .... 

نکن گریه  .... 

بابا الوین  ... 

میرسونم رو خودم االن باشه   
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اممی من تا کریمی اقاي خونه دم برو دخترم   

 ... اومدم

 

 سمت سرعت به و نشد من حضور متوجه اصال... شدم خیره پریشانش قیافه به تعجب با
زد بیرون مزرعه از تیکاف یک با و شد سوار رسید ان به تا... دوید ماشینش  ... 

داشت دختر پس... بابا الوین.. بودم اش جمله فکر در هنوزم من و رفت او  ... 

لعنتی... راگرفتم جلویش سرسختانه اما امد پلکم پشت تا اشک  ... 

 ایاز

 

بود مانده پتو تا دو و بود شده تمام رنگ الکی فرش شستن باالخره بودم شده خسته خیلی  ... 

 در را ابروهایش من دیدن با... بود کمرش دور چهارخانه رنگی شال بستن مشغول خانجون
کرد هم  : 

دختر؟ شستی رو پتوها! ایاز  

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 31 

 اجازه.. ام خسته.. شد تمام فرش تازه خدا به خانجون:گفتم و دادم نشان ممظلو را ام چهره
خدا رو تو.. میام زود.. اینا پامچال خونه تا برم میدي   

 

 باید من برگرد زود اما..برو نکردي ردیف سرهم پشت رو ائمه همه تا.. تو دست از: خانجون
ندهمو پتوها هنوز ببینم نیام... سرزمین خانم شمسی کمک برم  ... 

رفتم پامچال خانه سمت و شدم رد خانه پرچین از کنان جست و گفتم چشمی خوشحالی با   

 و شد پایم زیر دامنم که میدویدم تند تند انقدر... داشت فاصله ما با کوچه تا چند پامچال خانه
بودم افتاده زمین روي امدم خودم به تا   

 

 خانجون جاي.. زدم حرص بودنم چلفتیپا و دست از.. سوخت می زانویم سر.. کشیدم اهی
 بلند زمین روي از هنوز.... شوم بلند جایم از کردم سعی.... کند دعوایم دوباره که بود خالی
 که من دیدن با.. امد بیرون شهري سرووضع با زنی و شد باز رو به رو خانه در که بودم نشده
دخترجون اومده تسر بالي چه واي:گفت و امد سمتم به بودم افتاده زمین روي  

 

خانم نشده چیزي:گفت و بایستم کردم سعی شرمزده  ... 
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 و گرفت را دستم بود شده دروغم متوجه درد از من درهم ابروهاي دیدن با که زن اما
شده خراشیده کنم ضدعفونی رو دستت تا ما خونه بریم دخترم بیا:گفت  ... 

 

 خجالت کرد فکر که زن اما کردم تمخالف زده هول شوم ها غریبه خانه وارد نداشتم دوست
کشید خانه سمت و گرفت را دستم میکشم   

بود پیچیده جا همه خاك بوي و بود شده جارو و اب تازه خانه حیاط.. شدم یشان خانه وارد   

 

 زن.. نشستم فرش روي غریبه زن کمک با بود انداخته زیباي فرش خانه باالي سکوي روي
 از... بود بزرگی خانه... کردم نگاه را اطراف من و شد خانه وارد برمیگردم االن گفتن با غریبه

امدند شهر از و نیستند منطقه این از اینها فهمیدم بند روي لباسهاي و خانه سرووضع  

بود امده خون هم کمی و بود شده زخم زانویم روي.. زدم باال را دامنم زانویم زخم یاداوري با   

 

فشردم دندان زیر را لبم و بستم را چشمم سوزشش از کشیدم دست رویش ارام  ..  

بود غریبه زن حتما.. شنیدم را هاي قدم صداي که بود بسته چشمم هنوز  .... 
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 جفت یک تعجب با و کردم باز را چشمهایم از یکی.. نشد بلند صداي و گذشت اي لحظه چند
شد سبز جلویم مردانه کفش   

رسیدم جوانی پسر چهره به نهایت در و اوردم باال کفشها از را نگاهم  ... 

 

 رویم به رو پسر به من... دهم انجام باید کاري چه دانستم نمی و بود شده گشاد چشمهایم
دیگر جاي به پسر و میکردم نگاه  

 شده خیره زخمیم زانوي به مدت تمام پسر شدم متوجه خجالت با و گرفتم را نگاهش خط
 را سرم و بردم فرو را دهانم آب.. شدم بلند جایم از و انداختم زانویم روي را دامنم سریع..

انداختم پایین  

 

 لبهایم بین از ضعیفی آخ و پیچید زانویم در درد ایستادن براي ام زده شتاب حرکت با همراه
شد خارج   

 واستادي چرا:گقت ایستادم که من دیدن با و شد خارج خانه از غریبه زن موقع همین در
کنم ضدعفونی رو زخمت تا بشین دخترجون   

بود شده سرخ لپهایم خجالت از و بودم انداخته پایین را سرم من   

اومدي؟ کی.. بردیا سالم:غریبه زن  
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 شبنم

 

 روز تمام... بودم ندیده را بردیا هنوز خوشبختانه... میگذشت دیدارمان اخرین از روز دو
 خاطر به من هک خوردم حرص.... خوردم حرص و کردم فکر تلفنیش مکالمه به را گذشته
 لحاظ از تنها نه بردیا اما دادم دست از را عزیزانم.. شد نابود زندگیم تمام گذشته اتفاقات
 مهمتر همه از و بود شده خانواده یک صاحب بلکه بود کرده پیشرفت اجتماعی مرتبه و کاري

الوین نام به دختر یک  ... 

 خاطر به هم هنوز هرچند میشد هنامید دکتر باالخره داشت دوست مادرش که همانطور بردیا
بود پزشکی چشم هدفش چون بودم تعجب در دامپزشکیش رشته  ... 

 

 تنگ فاطمه براي دلم.. شدم خیره موبایلم به... بود گرفته درد سرم زیاد فکر از کشیدم اهی
 میکردیم گردي خیابان و میرفتیم بیرون هم با غم از فارغ که روزهاي ان براي.. بود شده
فاطمه هاي زدن حرص و خیابان کنار هایمان خوردن بستنی براي..  .. 

خودمان یواشکی و ریز هاي خنده و شوهرش احسان هاي کردن غرغر براي   

 نداده آزارم خانه سکوت و تنهایی بود مدتها... بود شب 7 ساعت... انداختم ساعت به نگاهی
 در سنگینی بغض... ودب بد حالم امروز فطرت پست آن وخوشی زندگی دیدن از اما بود

میکردم احساس گلویم  ... 
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 را کوتاهم سفید مانتو ناگهانی حرکت یک در و کردم باز را کمد در رفتم خواب اتاق سمت به
بگذرانم خوش و بزنم تیپ خودم دل براي میخواستم امشب... اوردم در  ... 

انداختم موهایم روي قیدي بی با را مشکی شال و پوشیدم هم را چرمم تنگ شلوار  ... 

 پس را دستم اما رفت صورتیم رژ سمت دستم... کردم پاتند آرایشم وسایل دراور سمت به
 شب در مخصوصا... داشت اي خیرکننده و زیبا رنگ... برداشتم را رنگم نارنجی رژ و کشیدم
المپها مصنوعی نور زیر  ... 

 نگاه را خودم و ادمایست قدي آینه روي به رو اخر در و کشیدم چشم خط و ریمل هم کمی
  کردم

 

 من و بود پابرجا گلویم بغض هنوز... داشت فرق گذشته با خیلی میدیدم که دختري
فروبرم دهانم اب با را آن داشتم سعی سرسختانه   

 مچیم ساعت به نگاهی دوباره.... شدم خارج خانه از و گرفتم دست در را کوچکم دستی کیف
 ساعت این که میکرد سرزنشم کلی بود زنده خانجون هنوز اگر.. بود شده 8 ساعت... انداختم
 خاطر به سختی سیلی میکشید نفس اقاجان اگر.. نیست رفتن بیرون وقت دختر یک براي

میخوردم ظاهرم  ... 
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 میکردم شکایت دنیا از و میزدم زار... میکردم گریه اغوششان در تا بودند کاش.. بودند کاش
بود بلعیده خودش در مرا نامردي با که دنیاي...  ... 

 فراموش را من همه ماجرا ان از بعد اما داشتم شمال در زیادي واشنا فامیل هنوز اینکه با
بودم رافهمیده پناهی بی طعم تازه.. بودم شده کس بی معنی یک به... بودند کرده  .... 

 

 خواست ینم دلم.... نداشتم رفتن براي را جاي... کردم نگاه رویم به رو خلوت خیابان به
 نشسته جا یک حسام و خودش مادر و پدر با االن حتما.. شوم فاطمه خانوادگی جمع مزاحم
میخندیدند و میگفتند گل و بودند ... 

 

 کند خوب را بدم حال تا میخواست سروصدا و شلوغی دلم.. خواست نمی را خلوتی این دلم
همیشه برعکس... ! 

 پایم جلوي شخصی ماشین چندین... بودم یرنگ زرد تاکسی منتظر.... ایستادم سرخیابان
میرفتند و میگذاشتند گاز روي پا من توجهی بی با اما میکردند ایست  ... 

 چشم دهانم به منتظر بود مسنی مرد که راننده... شدم سوار رنگ زرد تاکسی رسیدن با
بگویم را مقصد تا بود دوخته ... 

شهربازي: گفتم کلمه کی تنها و انداختم جلو آینه از چشمهایش به نگاهی ! 
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 مقصدم شنیدن از بعد مرد قیافه دیدن حتی.. االن مثل نبود مهم برایم چیزي دیگر بود مدتها
نداشت ارزشی برایم   

 به و بودم چسبانده شیشه به را سرم کناري هاي ماشین ویراژهاي و ترافیک در راه طول تمام
بودم شده خیره مردم  ... 

 

 حال در خانواده با خوشحال ها بعضی و داشتند دل در اندوهی و غم کدامشان هر که مردمی
بودند زدن قدم  .. 

 ماشین از و کردم حساب را راننده پول ورودیش شلوغی و شهربازي اصلی درب به رسیدن با
شدم پیاده  ... 

 گاهی اماادمها... سرووضع این با و تنها شهربازي به آمدنم.. بود محض دیوانگی کارم شاید
سدها و قوانین شکستن به نیاز... داشتند دیوانگی به نیاز حالشان بودن وبخ براي  ... 

 

 شدم شهربازي بزرگ محوطه وارد باالخره... رسید نوبتم ایستادن صف در کلی از بعد
بود پیچیده فضا در کوچک و بزرگ هیاهو...  ... 
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 هم سروکله در و بودند پشمک و بستنی خوردن حال در خوشحالی با که پسرانی و دختران
 حجم گاه تکیه هایشان شانه و بودند گرفته بغل را کوچکشان هاي بچه که پدرانی.. میزدند

بود وجودشان  ... 

میکردند تشویق را کودکشان و بودند ایستاده شوهرشان کنار که هاي زن  ... 

 

 اما... نداشتم را کدامشان هیچ حال و حس.... شدم خیره بازي وسایل به کمی.... کشیدم اهی
بگیرم را قطار بلیط گرفتم تصمیم کردن فکر کلی از بعد  ... 

بود می خوب حالم براي چرخیدن کمی شاید  ... 

 

 نگاه اطراف به... شود نوبتم تا بودم ایستاده بیرون... نداشتم را صف در ایستادن حوصله
میخریدم جان به را هیز هاي نگاه بعضی سنگینی... میکردم  ... 

 7 حدود بچه دختر و چرخیدم سمت ان به بود گریه حال در که اي گانه بچه صداي شنیدن با
شود قطار سوار تا میکند اصرار پدرش به الود اشک چشمانی با که دیدم را ساله  ... 

 

اخریشه.... یکی همین...بگیر بلیط برام خدا رو تو بابا:دختربچه  ... 

میکنی چکار ببین اما اخریه گفتی هم رو توپ استخر... نه یعنی نه گفتم یکبار شادي:مرد  ... 
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خدا رو تو یکی همین بابا:شادي  ... 

 شده اویزان ان از و بود چسبیده را پدرش بازوي که میکردم نگاه شادي کوچک دستان به
 به نفري چند... کشید بلندي داد دخترش سر و کرد موهایش در دستی کالفه مرد.. بود

شدند خیره سمتشان  ... 

زدم زانو میکرد گریه که بچه دختر مقابل رفتم سمتشان به... سوزاند را لمد دخترك گریه  

 

 

- شما مال ندارم وقت من... من بلیط این بیا عزیزم نکن گریه  ... 

 کرد دراز را دستش... شد ام خیره زده برق چشمانی با و امد بند اش گریه اي لحظه شادي
کرد نگاه پدرش به و کشید عقب تردید امابا   

نیست نیازي خانم ممنون: مرد  ... 

 لطفا.. منه طرف از هدیه یک:گفتم و دادم شادي دست را بلیط کنم نگاه مرد به اینکه بدون
کنید قبول   

شدم دور انجا از کنم صبر اینکه بدون و  .... 
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 سفارش و نشستم رنگش زرد هاي صندلی از یکی روي... رفتم شهربازي تریاي سمت به
دادم پیتزا  ... 

میرفت فرو بغضم غذا خوردن با شاید  ... 

رسید گوشم به اشناي صداي که میکردم بازي میز روي نمکدان با و بود تریا در به پشتم  : 

منتظره مامانی برگردیم زود باید بخوریم غذا بیا نگیر بهانه عزیزم الوین:مرد  .. 

باشه.. یخوامم هم زمینی سیب راستی... قرمز سس هم کلی... میخوام پیتزا من بابا:دختر   

بشینی صندلی روي کنم کمکت بیا عزیزم باشه:مرد  ... 

 

 حرف به تازه.. نداشتم را سرم پشت به کردن نگاه جرات حتی.. بودم انداخته پایین را سرم
بود زبانش ورد همیشه که رسیدم خانجون  : 

است کوچک چقدر دنیا  ! 

 ایاز

 

 خانجون اگه.. میدید اینطوري امر نامحرم یک که بود اولی دفعه کشیدم خجالت خیلی
میکند را پوستم میفهمید  ... 
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 رفتن با.. داد رفتن دستور بردیا پسرش به است مهشید اسمش فهمیدم که غریبه زن باالخره
 باهاش خانم مهشید توسط زانویم و دست ضدعفونی از بعد اما شد کمتر اضطرابم کمی پسر

زدم بیرون شان خانه از و کردم خداحافظی  ... 

 

 هم در را هایش اخم دیدنم با.. دیدم را بردیا کوچه سر که کردم پاتند خودمان خانه سمت به
 طلبکار او از باید من... میگیرد قیافه من براي هست کسی چه انگار گفتم ایشی لب زیر... کرد
میکند نازك چشم پشت برایم او حاال باشم   

 شوت داخلش سنگی پایم با و دمش رد نزدیکش آب جوي کنار از لجش اوردن در براي
 .... کردم

بردیا فریاد هم بعد و شد بلند آب قلپ صداي  .. 

 

 را فریادش صداي که حالی در دویدم خانه سمت به و کردم تر تند را هایم قدم ترس از
کرد تهدیدم که شنیدم : 

لباسهام به زدي گند..احمق دختره میکشمت برسه بهت دستم اگه   
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ان ضمیمه هم فحشی و کردم درازي زبان برایش دلم در   

 خانجون هنوز... کردم باز را خانه پرچین در غریبه پسرك ان جلوي نیاوردن کم از خوشحال
بود مانده خیس تشت در پتو تا دو و بود نیامده   

 کنم تمام را کارم اگر میدانستم اما نداشتم را انها شستن حوصله اصال.. شد آویزان ام قیافه
نیست خبري اقاجان همراه رفتن دریا از غروب   

 و اوردم در را هایم دمپایی.... زدم باال را لباسم استین و بستم همت کمر خانجون قول به پس
 زدن لگد به شروع و کردم جمع دستانم در را دامنم گوشه و ایستادم تشت درون پاهایم با

  کردم

 

 شدت به...  میکوبیدم پایم زیر را او انگار و کردم تصور ذهنم در را بردیا قیافه حال همین در
میگفتم خودم با بلند بلند و بودم افتاده پتوها جان به ها دیوانه مثل... شد اضافه ضرباتم  : 

ایش.... خودتی احمق... پررو...دیگه یکی... بخور.. حقته  

 

 دختر بده مرگم خدا: شنیدم نزدیکیم در را خانجون صداي که بودم غرق خودم خیاالت در
 میکنه فکر ببینه ده مردم از کسی االن میزنی حرف خودت با چرا.. سرت به زد باالخره..

نمیگیرتت کسی و بپوسی خونه همین تو عمر اخر تا باید و شدي دیونه   
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 یک با که میکردم گوش خانجون کننده امیدوار حرفهاي به و ایستادم تشت درون حرکت بی
 قیافه با و شدم خارج تشت درون از)کردي یسخ رو جا همه بیرون بیا تشت تو از( تشر

رفتم خودم اتاق درون اویزان  

 

 ایاز

 

 

 داد قول اقاجان و کردم التماس خانجون پیش کلی البته.. رفتم دریا به اقاجان همراه غروب
دهد تحویل سالمم میبرد سالم مرا که همانطور   

 با اقاجان.. میپریدم اب هاي جوب روي از و میرفتم راه اقاجان کنار گردش این از خوشحال
میکرد تماشایم مهربانی لبخند  ... 

 زیباست که همانطور دریا بدونی باید اما.... اوردمت کردي اصرار چون امروز جان ایاز:اقاجان
قایق درون مخصوصا... ترسناکه و خطرناك تو مثل دختري براي .... 

 

 دریا نرید من بدون دیگه که باشم یخوب دختر انقدر.. اقاجان چشم:گفتم و... دادم تکان سري
ببرید منو همیشه و  
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کشید رنگم زرد روسري روي دستی و خندید اقاجان  .... 

 هم اقاجان حتی... دویدم آب سمت کنان خیز و جست و نشناختم پا از سر دریا به رسیدن با
نگفت اشتیاقم به چیزي  ... 

کردم پرت آب درون سنگی و گرفتم دستم در آب مشت چند  ... 

واستا گوشه میندازم آب به رو قایق تا دخترم:گفت و رفت قایقش سمت اقاجان ... 

ایستادم منتظر گوشه و دادم تکان سري  ... 

 را دستش هم بعد... انداخت دریا به را قایق اقاجان که نکشید طول بیشتر اي دقیقه چند
شوم سوار کرد کمکم و کرد دراز طرفم  ... 

؟ داره زور بازوهات چقدر ببینم:گفت و گرفت سمتم را پاروها از یکی اقاجان  

 

 بیشتر اقاجان و نداشتم زیادي زور هرچند شدم زدن پارو مشغول و گرفتم رو پارو لبخند با
داشت برعهده را قایق هدایت   

گرفت دست در را بزرگش تور و داشت نگه را قایق اقاجان رفتیم که جلوتر کمی  ... 

کنی؟ نمی کمکم ایاز:اقاجان  
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انداختیم دریا در را ان اقاجان کمک با و گرفتم را تور دیگر سمت و زدم لبخند   

 صورتش روي را اش حصیري کاله اقاجان.. نشستیم قایق درون کارمان شدن تمام از بعد
بست را چشمانش و گذاشت   

نزد حرفی اقاجان و گذشت دقیقه ده... میکردم نگاه زیبا آبهاي به حوصله بی   

 

 چکار: نکند اذیتش خورشید نور تا گرفت صورتش روي را دستش که برداشتم را ناقاجا کاله
بده رو کاله.... بابا ایاز میکنی   

- سررفته ام حوصله من.. پاشو خدا رو تو اقاجان  .... 

 بیفتن تور تو ها ماهی تا بمونیم اینجا ساعت سه باید زوده هنوز جان دختر: خندید اقاجان
نیا گفتم که من..   

 دریاید تو اینقدر روز هر شما! ساعت سه:گفتم ناله با و دادم فشار هم روي را ایملبه
نمیره سر حوصلتون..   

 حوصله دخترم نه: گفت که کشیدم دراز کنارش... گرفت رو دستم و کرد زیبایی خنده اقاجان
 نجونتخا و تو به و میکشم دراز روز تمام... میکنم رو اینکار شما خاطر به چون نمیره سر ام

 هرکدوم.. کن نگاه ابرها به و بگیر باال رو سرت حاال.. میبرم لذت دریا نسیم از و میکنم فکر
شکلین یک  ... 
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 از یکی شدم متوجه تا گذشت کمی.. کردم ابرها به نگاهی و بردم باال رو سرم اقاجان حرف با
 گفتم ذوق با و دادم نشان اقاجان به انگشتم با سریع.. هست ام برغاله سفیدبرفی شبیه ابرها

سفیدبرفیه ببین اقاجان:  ! 

نمیره سر ات حوصله میبینی... ایاز درسته: اقاجان   

بود بخش لذت خیلی میگفت راست اقاجان  .... 

میشود حاکم بدبختی و میرود زود خیلی شیرینم زندگی لذت دانستم نمی من اما  

 شبنم

 

 براي چطور دانم نمی... میخراشید را روحم سوهان مانند دخترك زدنهاي حرف صداي هنوز
 نمی دلم اما داشت اي کودکانه زیباي آواي صدایش اینکه با... شدم متنفر بچه یک از اول بار

بشنوم را حرفهایش خواست   

بود سواالتش به دادن جواب حال در هم بردیا  ... 

 

 و گفت انیج نوش نوشابه و پیتزا گذاشتن از بعد و رسید سر پیتزا حاوي سینی با گارسون
 رفت
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 صداي شنیدن با... میکردم نگاهش تنها و نداشتم خوردنش به میلی ورودم لحظه برخالف
شد تیز گوشهایم بردیا  : 

 

؟ دخترم باشه.. برگردم تا میمونی همینجا بشورم رو دستهام برم من عزیزم:بردیا  

میترسم تنهایی من بیا زود ولی... بابایی باشه: الوین   

 من تا نخور تکون جات از فقط نداره ترس... شدي بزرگی دختر دیگه.. رفیهح چه این: بردیا
باشه دستت منم گوشی... بیام   

 سرویس سمت و شد دور انجا از هایش قدم صداي با بردیا که گفت اي باشه دیگر بار الوین
رفت تریا بهداشتی  ... 

 

 به میگفت عقلم اما بینمب را بردیا دختر و برگردم میگفت دلم.. بودند جنگ در عقلم و دل
کنم فرار اینجا از سرعت   

ایستادم سرجایم و برگشتم عقب به و شد پیروز دلم باالخره  ... 

 بود بسته اسبی دم را بلندش موهاي... داشت قرار رویم به رو ساله 7- 8 حدودا دختري
لخت و مشکی همانگونه... بود بردیا موهاي همرنگ شدت به که موهاي..   
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 بزرگ زرد هاي گل با رنگ قرمز پیراهنی... بود افتاده پیشانیش جلوي اي امزهب هاي چتري
داشت جا رنگی سفید شلواري جوراب درون کوچکش پاهاي و بود تنش  ... 

داشت شیرینی و کودکانه چهره  ... 

 نقش و ندهد دستم کار ام شده سست پاهاي تا گرفتم صندلی به را دستم اش قیافه دیدن با
داشت بردیا با زیادي شباهت اش چهره... نشوم زمین  

 

دید را ام خیره نگاه و اورد باال گوشی درون از را سرش که بودم اش خیره مدت چه دانم نمی   

 فرو گوشی درون را سرش دوباره و زد شیرینی لبخند که بود شده چطور ام قیافه دانم نمی
 ... برد

 با اما.... میبودم متنفر مادرش مخصوصا و دختر این از باید... امد باال پلکم پشت تا اشک
داشت نفرت شیرینی بچه همچین از میشد چطور اخر.. باخت زنگ نفرتم دیدنش  ... 

 

 دیدم را بردیا که کردم نگاه را ها سرویس سمت سرعت به هاي قدم صداي شنیدن با
بود دستانش کردن خشک حال در و بود پایین سرش...  ... 

 دوست.. کردم ترك را تریا سرعت همان به و انداختم میز روي را پیتزا پول کیفم از هول با
بود ارزش بی برایم چون... کند بدي فکر موردم در نداشتم   



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 49 

 که جاي تا میخواست دلم.... بردم باال تاکسی اولین براي را دستم و زدم بیرون شهربازي از
خانه ارامش دلم... میشدم دور اینجا از داشتم جان   

 دست از زندگی براي و گرفته بغل به را زانوهایم و بنشینم تختم روي تا خواستمی را ساکتم
بزنم زار ام رفته   

 

 شاید... کشیدم حسرت آه و بودم الوین چهره فکر در شهربازي دیدار و گذشته روز دو تمام
داشتم او سن به اي بچه هم من االن افتاد نمی اتفاقات ان اگر  .... 

 فکر عزیزم فاطمه..بود امده در هم را فاطمه فریاد که بطوري بودم مخود در بیشتر مزرعه در
است بزرگتر فاجعه عمق دانست نمی اما ریختم بهم نامرد ان دیدن خاطر به میکرد  ... 

 که کارهاي تمام تا بودم داده دستور کارگران به شود کنده کارم از شرش زودتر اینکه براي
دهند انجام مو به مو را بود گفته  .... 

دهم دستش اتوي خواستم نمی  .. 

 

شود نازل سرم بر اسمانی بالي مانند بودم منتظر روز هر  ... 
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 هاي روش انواع تاپ لپ درون از و بودم نشسته مدیریتم اتاق در که بود سوم روز باالخره
 فضا در اشناي سرد عطر بوي و شد زده در به اي تقه میکردم سرچ را ماهی پرورش نوین
  پیچید

 

 به دستم وبا دادم سالمی شوم بلند جایم از اینکه بدون و کردم نگاهی اش جدي قیافه هب
کردم اشاره رویم به رو صندلی   

 سالمم جواب و نشست صندلی روي بودند من نصیب همیشه که درهم هاي اخم همان با بردیا
داد را  ... 

 

 متوجه ان از هیچی حالیکه در بودم تاب لپ متن دیدن مشغول من.. نزدیم حرفی سالم از غیر
 .... نمیشدم

شکست بردیا را اتاق سکوت باالخره  : 

 

 پس دارم کار جا چند بنده بمونید ساکت روزو تمام میتونید و بیکارید شما اگر صیاد خانم
موضوع اصل سر برسیم بهتره  ... 
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 مشکلی هب بینایتون قوه امیدوارم: دادم جواب متعاقبش و زدم اي احمقانه لبخند زده حرص
 بدون که هستید شما این و هستم کاري مشغول منم که میبینید... دکتر اقاي باشه برنخورده

کنید کم رو مزاحمتتون زودتر و بگید دارید کاري اگه حاال... شدید من کار مزاحم قبلی وقت   

 

 در مخصوصا میشد عصبانی زود اوایل همان از شدم خیره اش عصبی چهره به خوشحالی با
شدنش تحقیر لمقاب   

 ندارم رو شما بازي بچه حوصله من.. متاسفم براتون کاره نت تو کردن بازي اگه:بردیا
میشید جریمه وگرنه هیچ که است اماده استخرهاتون اگه اومدم بازدید براي امروز....   

 

 رفتم در سمت به و شدم بلند میزم پشت از اراجیفش به توجه بدون نفس به اعتماد با
ببینید میتونید است اماده ما ياستخرها:  

 هاي قدم صداي و رفتم اصلی استخرها سمت و کردم حرکت بردیا از جلوتر تعارف بدون
میشد شنیده سرمن پشت درست بردیا   

 

 پرونده یک و برگه چندین چرمش کیف درون از بردیا.... رسیدیم استخر فضاي به باالخره
میزد خط گاهی و میکرد یادداشت هايچیز گاهی.... شد ارزیابی مشغول و اورد در  ... 
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گفت خونسردي با نهایت در و کرد بررسی را استخر 8 تمام ساعت یک حدود : 

 

 اما شده بهتر قبل دفعه از... داره وجود ها ماهی سازي مشکل براي مواردي هنوز متاسفانه
 دکتر االنم.... کنید اش اماده تا میدم بهتون و کردم لیست رو مشکالت همه... نشده رفع کامل

 برید شیالت به باید بدم خبر بهتون خواسته ازمن مجوز دادن براي شیالت رئیس حسینی
 توفیق این از زودتر تا بریم باهم االن مایلید اگه.. بدم تحویل بهشون رو گزارشم باید منم....

بشیم خالص بودن هم کنار اجباري   

 

کردم اعالم را خودم موافقت و دادم تکان سري حرفهایش تایید براي  ... 

 بیرون اتاق از میخواستم کیف برداشتن از بعد و درآوردم را کارم روپوش و برگشتم اتاق به
است فاطمه دست ماشینم امروز اوردم خاطر به که بزنم  ... 

 می اتفاق این باید امروز همین شانس بود خراب اعصابم.. نشستم صندلی روي و گفتم واي
  افتاد

 کرد نگاهم سینه به دست طلبکارانه بردیا و شد باز اتاق در که بودم خوردن حرص حال در
منتظره دکتر بریم سریعتر دارم کار من... استراحتید حال در که دارید وقت خیلی اینکه مثل:   
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 چون بمونم اژانس منتظر باید بیام تونم نمی من فعال متاسفم: انداختم مچیم ساعت به نگاهی
ستنی همراهم ماشینم  ... 

 برعکس.. بشه تمام کارمون نصف تا بیاي من با باید االن همین:گفت و امد اتاق درون بردیا
نیستم مایل دیدارها این به اصال من تو  ... 

 دکتر آقاي کردي فکر خودت پیش چی:زدم داد و ایستادم رخ به رخ رویش به رو خشم با
میخوره بهم نامرد تو از حالم.. ببینمت خواد نمی دلم منم..  ... 

 نیوفتاد اتفاق اما بودم آشناي سیلی برق منتظر و بستم را چشمانم امد باال دستش اي لحظه
 تنها و شد زده شدت به اتاق در منتظرم ماشین تو گفتن از بعد و شد دور عطرش بوي...

  ماندم

 ازيب شمیر دم با.. ها توهین تمام اخر یعنی مصفا بردیا براي نامرد صفت گفتن میدانستم
وجب صد چه وجب یک چه بود گذشته سرم از که اب اما میکردم  

شوم خارج اتاق از و کنم راضی را خودم شدم مجبور نکند بیهوده فکر اینکه براي   

بود طوالنی مدت به اینجا در دیدنش از بهتر ماشین داخل در تحملش دقیقه چند   

 ایاز
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 کل امار پامچال کمک با باالخره... ذشتمیگ ما روستاي به شهري خانواده امدن از ماهی چند
 خاطر به که بود بازنشسته پرستاري ،مادرخانه، خانم مهشید... بودیم اورده در را خانواده

بودند کرده مکان نقل ما روستاي به شدیدش آسم و شوهرش بیماري  ... 

 

 هاي هبچ از یک هیچ با که بود مغرور و نچسب بسیار پسري انها فرزند تنها بردیا پسرش
 که انطور.... داشت سن سال 18 االن و بود بزرگتر ما از سال دو و رفت نمی جو در ابش روستا
 بودند امده اینجا به سال هاي نیمه چون و بود دانشگاهی پیش شاگرد امسال بودم شنیده
 موضوع این و میرفت جبرانی هم ها بعدظهر باید میشد اماده کالس سر که ها صبح بر عالوه
بود من قلب روي التیامی بعدظهر در اش گرفته قیافه ندید و  ... 

 دیدن تحمل همچنان و بود امده بدم بردیا این از بسیار روز ان از اما نبودم اي کینه ادم
نداشتم را ریختش  .... 

 

 خواندن درس به مشغول ان در ها پایه همه که بود ساختمان یک ما روستاي مدرسه متاسفانه
 تنها همیشه و نداشت دوستی هیچ ماه چند گذشت با.. میدیدیم را ردیاب روز هر و بودند
بود هم در هایش سگرمه و مینشست اي گوشه   



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 55 

 به دخترانشان گذاشتند نمی و بودند هایشان بچه خواندن درس مخالف ها خانواده از بعضی
 بلکه نبود من مانع تنها نه اقاجان که بودم راشاکر خدا بابت این از من اما... بیایند مدرسه
بود من تحصیل و خواندن درس موافق   

 

 بیشتر... بود بیمار قیافه با مردي که داشت نام سیروس اقا بردیا پدر و خانم مهشید شوهر
 روي بر ماسکی و بود رفتن راه ارام و زدن قدم حال در میدیدم روستا در را او که اوقات

داشت صورتش  ... 

 بردیا سن به پسري سیروس اقا و خانم مهشید چطور هک بودم کرده تعجب خیلی اول دفعه
بود سالش 18 تنها بردیا و داشتند سن سال 40 باالي کدام هر انها چون داشتند  ... 

 

 اجازه با اوقات بعضی میرفتیم مدرسه به پامچال همراه و میگذشت هم سر پشت روزها
میبردم لذت دریا نسیم از و میرفتم ماهی صید براي دریا به اقاجان همراه غروبها خانجون ... 

 صبح معمول طبق.. بودیم تعطیل سرهم پشت روز دو معلم خانم مریضی خاطر به هفته اخر
بودم تنها و بود رفته سرزمین خانم شمسی کمک به خانجون زود  ... 

 کردم باز را پنجره و شدم بلند جایم از میزد صدا مرا حیاط از که پامچال صداي شنیدن با
گفت دیدنم با و بود ایستاده پرچین پشت پامچال... : 
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 یک... تنهام من و سرزمین رفته که من نشدي؟مامان خسته موندن خونه تو از تو میگم ایاز
باشه؟ نگی چیزي کسی به که شرطی به کشیدم اي نقشه  

 

نشستیم خانه سکوي روي پامچال همراه و کردم باز را در کنجکاو  ... 

نمود کردن تعریف به شروع تاب و آب با که ودمب دوخته پامچال دهان به چشم : 

 میکرد تعریف اونجا از چقدر دونی نمی...اومد شهر از پیش هفته پسرعموم ایاز:پامچال
 یواشکی و تنهایی قبل هفته اما بزرگتره ما از سال دو فقط دیدي رو پسرعموم که خودت...

 مغازه اون میخوام منم... بریم هم تو و من بیا میگم.. برگشته ظهر رفته که صبح... شهر رفته
بخورم ها خوراکی اون از و.. ببینم رو قشنگ هاي  

کردم نگاه پامچال به شده گرد چشمهاي با  ... 

 بریم میتونیم تو و من مگه... شدي دیونه:گفتم جدیت با سینه به دست و شد هم در هایم اخم
 مگه بعدم... برن دوري جاي ییتنها نباید دختر تا دو میگه خانجونم... تنهایی اونم شهر

میذاره خانجونم   

 اگه االن.. میگیم بهشون ما مگه.. خنگی خیلی:گفت و زد سرم به اي ضربه دستش با پامچال
 و برسیم وقتی تا... منتظره روستا اول که میشیم شهر بوس مینی سوار و میریم باشی موافق

 فصل االن میدونی که خودت.. من مامان نه و برگشته تو خانجون نه و شده غروب برگردیم
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 سرزمین از میشه تاریک هوا وقتی است هفته یک.. شلوغه سرشون و محصوله برداشت
ترسو.. نیا نداره اشکالی میترسی تو اگه.... وبیایم بریم داره اشکالی چه خب.. برمیگردن ! 

 ترسم نمی من نخیر: شدم بلند جایم از و زدم داد پامچال سر عصبانی ترس کلمه باشنیدن
برگردیم هوا شدن تاریک قبل باید اما بریم باشه  

 

 اونها اول بریم دارم پول کمی من راستی.. میایم زود باشه:گفت و پرید جا از شادي با پامچال
 و شیرینی از پسرعموم.. بخریم خوردنی هم و کنیم حساب رو کرایه هم که برداریم رو

کرده تعریف کلی شهر ابنباتهاي   

شدیم خارج خانه از پامچال دست در دست و بستم را پرچین در  

 ایاز

 

 شده سرخ صورتهاي با زده هیجان دو هر... نشستیم هم کنار و شدیم شهر بوس مینی سوار
میکردیم نگاه مسافران شدن سوار به و بودیم بوس مینی حرکت منتظر  ... 

 

 بود اصغر نام به جوانی پسر که بوس مینی شاگرد و شدند سوار همگی مسافران باالخره
شد ها کرایه کردن جمع مشغول  ... 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 58 

 شهر از ساعتی چه شما ببخشید:پرسید و کرد حساب را نفرمان دو هر پول پامچال
میکنید؟ توقف مسافر کردن سوار براي ؟کجا برمیگردید  

 همون... برمیگردیم و میزنیم مسافر دوباره رسیدیم اینکه از بعد ساعت دو ابجی واال:شاگرد
میکنیم سوار دوباره کردیم پیاده که جاي   

 به هوا شدن تاریک از قبل که شد راحت خیالمان حاال.. شد ماظاهر دو هر لب روي لبخندي
فهمد نمی چیزي کسی و برمیگردیم روستا   

کردیم زدن حرف به شروع راحت خیال با ما و کرد حرکت بوس مینی   

 

 

 روستا به میخواد هرکس میکنیم حرکت بعد دوساعت... نمونه بوس مینی داخل کسی:شاگرد
باشه حاضر همینجا برگرده  ... 

 در مختلف لباسهاي با مرد و زن.. بود شلوغ خیلی شهر.. شدیم پیاده ماشین از پامچال همراه
میرفتند سو ان به سو این از و بودند حرکت حال   

 

 گم نیستیم بلد رو جاي که تو و من.. کنیم چکار حاال: کردم پامچال به نگاهی اضطراب با
 .. نشیم
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میپرسم یکی از االن نخور غصه: فشرد را دستم پامچال   

پرسید را بودیم ان در که خیابانی اسم او از و رفت چادري خانم سمت به هم بعد  

 

آباده دولت خیابون اینجا:گفت و انداخت ما به مشکوکی نگاه زن  ... 

 را ادرس زن پرسیدکه را اینجا به ازارب ترین نزدیک ادرس و کرد تشکري لبخند با پامچال
نبود دور اینجا به زیاد چون شدیم خوشحال ادرس فهمیدن با... گفت   

 زرق به... داشتند قرار راه در که هاي مغازه به.. میکردیم نگاه اطراف هاي خیابان به اشتیاق با
اجناس برق و  ... 

 فصل اخر که بود ما محلی بازار مثل تقریبا رسیدیم بودیم گرفته ادرس که خیابانی به باالخره
تر متنوع و بیشتر اجناس با اما میشد تشکیل  

میکردند دورگردي بعضی و میفروختند را هایشان جنس مغازه در ها بعضی   

 چشمم که بودم کیفهایش دیدن حال در... میفروخت کیف که گذشتیم دورگردي زن کنار از
بود کرده بیشتر را کیف ه جلو و بود يدوز منجق تمامش.. افتاد رنگ صورتی کیف به  ... 

 

 پس بخرم را کیف ان با میتوانستم... انداختم هایم پول به نگاهی قیمتش پرسیدن از بعد
خریدم را کیف تخفیف کمی با و نکردم تردید دیگر   
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شد بیشترم خوشحالی باعث که کرد تعریف کیفم زیباي از کلی پامچال  ... 

میفروخت روسري و میزد داد روشیف دست که رفتیم جلوتر کمی : 

 شهر.. دارم رنگی همه.. دارم زیبا هاي روسري..بیار و بردار و زنبیل دار بچه و دار خونه
بپوش و بخر.... دارم فرنگ  ... 

رفتیم مرد چرخ سمت و کشید را دستم پامچال.... بود گرفته مان خنده مرد لحجه از  ... 

 همچین دیگه که بخر آبجی:گفت مرد که بود اه روسري به کردن نگاه حال در پامچال
نمیکنی پیدا هاي روسري  .... 

میاد بهم نظرت به ایاز: انداخت سرش روي و برداشت رنگی آبی روسري پامچال  ... 

 

نمیاد شاد رنگاي این سوخته سیاه تو به نه: خندیدم   

 سیاهی خودت... پررو:گفت خشم با بداند سیاه را پوستش کسی بود متنفر همیشه که پامچال
میخرمش اصال..  .... 

 

نمود حرکت من از جلوتر و کرد حساب را روسري پول هم بعد   
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 نمیشه سرت شوخی تو دیونه: زدم اش شانه در مشتی رساندم او به را خودم که همانطور
شدي خوشگل هم خیلی.. دیگه نکن قهر...  ... 

امد لبش روي لبخند و شد باز کم کم هایش سگرمه   

 و آش خوش بوي.. رسیدیم فروشی آش مغازه به خسته گشتیم را مغازه چندین اینکه از بعد
کردم هوس و خورد ام بینی به سیر   

شدیم مغازه وارد دو هر و داد تکان موافقت نشانه به سري بود فکر همین در که پامچال   

 

بود شده چیده پالستیکی هاي صندلی میزو مغازه درون  ... 

 بزرگی کاسه مغازه شاگرد... دادیم آش کاسه یک سفارش و شستیمن میزها از یکی پشت
مصرف یکبار دوقاشق با همراه اورد برایمان .. 

 واقعا... نمودم احساس دهانم در دلچسبی داغی.... شدیم خوردن مشغول و کردیم تشکر
بود لذیذ   

ستندنش کناري میز پشت مردي و زن که میبردیم فرو اش در را قاشقهایمان وقفه بدون   

شنیدم را مرد صداي که کردم پر اش از را قاشقم دوباره   

دنبالش بریم منتظره ترمینال تو برادرت..بخور زود سمیه:مرد  ... 
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 بلندي واي و پریدیم جا از هم با دو هر.... انداختم پامچال به نگاهی حرف این شنیدن با
  گفتیم

زدیم ونبیر مغازه از سرعت با و کرد حساب را آش پول پامچال  .. 

 اي لحظه اما بودیم دویده را مسیر طول تمام.... باشد کرده حرکت بوس مینی ترسیدیم می
  نایستادیم

 لبخند و کشیدم اسودگی سر از نفسی... دیدیم را ان و رسیدیم بوس مینی توقف مکان به تا
نشستیم صندلی روي و رفتیم ماشین دورن پامچال همراه زنان   

 

بودیم رسیده زود که ردیمک راشکر خدا واقعا ... 

نبود ماشین درون راننده و بود نشده پر ها صندلی هنوز  ... 

 گفتی راست خدا رو تو ایاز: اورد بیرون را روسریش و کرد باز را دستش پالستیک پامچال
میاد بهم   

 

 تمگرف را کیفم سراغ پامچال از ترس با... افتاد ام خالی دستهاي به نگاهم که دادم تکان سري
بود خودت دست... ندادي من دست: گفت که  
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 گفتم ناله با و کشیدم آهی فروشی آش مغازه میز روي ام صورتی کیف گذاشتن یاداوري با
کنم چکار حاال... گذاشتمش جا میز روي پامچال واي:   

 

 جمع رو حواست باشی تو تا... دیگه هیچی... بد چه واي:گفت شده ناراحت قیافه با هم پامچال
  کنی

 بلند جایم از بدهم دست از را انگیز هیجان سفر ان یادگاري تنها خواست نمی دلم که من
 وقتی تا... نشدن سوار مسافرا وهنوز نزدیکه مغازه... برمیگردم و میرم زود من پامچال: شدم

میام زود کنن صبر بگو کنه حرکت خواست ماشین دیدي اگه توام.. برگشتم بشه پر ماشین   

 

 میکنی چکار بره ماشین اگه... ایاز نرو نه: گرفت را دستم شده گشاد چشمهاي با پامچال
کن ولش..   

میگرفتم پس را کیفم باید.. شدم خارج ماشین از و کشیدم را دستم پامچال به توجه بی   

میرسیدم زود باید.. شدم فروشی آش مغازه سمت دویدن مشغول   

 

 که میزي سمت به... رسیدم مغازه به خرهباال اما سوخت می ام سینه و میزدم نفس نفس
نبود کیفم اما رفتم بودیم نشسته رویش   
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 و خوردیم اش میز اون روي پیش دقیقه چند ما اقا ببخشید: برگشتم دار مغازه سمت ناامید
کجاست دونید نمی نیست االن بودم گذاشته رو کیفم من   

 

 که من خانم نه: انداخت جانبم به اهینگ بدخلقی با بود کاسه در اش ریختن حال در دار مغازه
 اینجا یعنی نیست کیفت وقتی میکنی اشتباه حتما.. میخورن اش اینجا نفر چند مونه نمی یادم
نذاشتی جا   

 

دارم عجله کنم چکار حاال گذاشتم جا همینجا رو کیفم... خدا رو تو اقا:گفتم التماس با   

 مهمه خیلی اگه اما ابجی دونم نمی من...اکبر اهللا: انداخت ناراحتم قیافه به نگاهی دار مغازه
ندیدم چیزي من بپرس اونم از برگرده شاگردم کن صبر میخواي   

 میجوشید سرکه و سیر مثل دلم.. ایستادم اي گوشه میکنم صبر گفتن با و شدم خوشحال
برسد زودتر مغازه شاگرد میکردم دعا..  .. 

 دار مغازه سمت و شد مغازه وارد نوجوانی سرپ که کردم دعا و بودم منتظر چقدر دانم نمی
خریدم رو سفارشا اوستا:رفت  .. 

 

؟ دیدي تو مونده جا میز روي کیفش میگه خانم اون.. خوبه: دار مغازه  
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؟ بود شکلی چه کیفت: امد سمتم و انداخت من به نگاهی مغازه شاگرد  

 

 درحالی برگشت ثانیه چند از بعد و رفت مغازه ته انباري سمت که دادم را کیف مشخصات
بود دستش کیفم که   

زدم بیرون مغازه از و کردم تشکر باز چندین خوشحالی از  ... 

کردم دویدن به شروع دوباره  ... 

 

شدم خیره انجا به ناباور چشمهاي با خالیش جاي دیدن و بوس مینی توقف محل به رسیدن با  

... 

 ماندن تنها فکر... بود گذاشته تنها را من پامچال و بود رفته بوس مینی یعنی.. نداشت امکان
میکرد دیوانه مرا پول بدون بزرك شهر این در  .... 

افتادم زمین روي و چکید اشکم  

 شبنم

 

 نمی نفس حتی داشتم اي چاره اگر... بود برگرفته در را ماشین فضاي خنکش عطر بوي
باشد نداشته جریان ام ریه در عطرش تا کشیدم  .. 
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 میکردیم نگاه رو به رو به ساکت ما دو هر و بود شکسته پیانو ارام دايص را ماشین سکوت
 دستش کنار مصفا بردیا ماشین در روزي است قرار میگفت پیش ماه شش تا کسی اگر...

بود شده من اقبال این حاال اما میدادم شهادت دیوانگیش به بنشینم   

 هم کنار را بیشتري زمان میشد باعث این و بود طوالنی کمی شیالت اداره تا مزرعه مسافت
کنیم سپري  ... 

 و بود گذاشته چشمش روي را افتابیش عینک که انداختم بردیا به نگاهی چشمم گوشه از
بود ور غوطه شدیدي فکر در من حضور به توجه بدون   

 

 دیدن با و انداختم رنگ قرمز شمار ثانیه به نگاهی... کرد توقف ماشین قرمز، چراغ پشت
 میشدند سبز تا که چراغهاي... طوالنی قرمزهاي چراغ از بودم متنفر... کشیدم آهی ثانیه179
نمانند جا همدیگر از تا میگرفتند سبقت هم از ها ثانیه   

 با و اورد در کتش از را تلفنش گوشی بردیا... برگرداندم را سرم موبایل ارام ملودي شنیدن با
مودن زدن حرف به شروع نمایشگرش صفحه به نگاهی : 

عزیزم سالم... الو   

... 

؟ شده چی  
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.... 

الوین بگو تر بلند  ... 

.... 

نکن گریه  .... 

.... 

عزیزم میام االن  ... 

..... 

خب نترس  ... 

....... 

بزن صداش و کریمی خانم پیش برو میرسم وقتی تا  ... 

....... 

 اش قیافه و شدمی تر غلیظ اخمش لحظه به لحظه بردیا... میکردم گوش حرفهایش به کنجکاو
تر اشفته   

 از سرعت با و گذاشت گاز روي را پایش قرمز چراغ به توجه بدون گوشی کردن قطع با
پیچید فرعی  .. 
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 نگاهی بردیا جیغم صداي با.. کشیدم اي خفه جیغ که شدم کج جایم در کمی زیاد سرعت از
لعنتی:گفت و کوبید فرمان روي را دستش باشد دیده مرا تازه که ادمی مثل و انداخت من به  

 

 

 نداشتم قدرت حتی... بودم شده جمع خود در ترس از که میکشید الي و میداد ویراژ انچنان
کند پیاده مرا بگویم   

نبود توقف براي جاي و بودیم بزرگراه در  ... 

داد جواب که شد بلند موبایلش گوشی صداي دوباره  : 

 ... الو

عزیزم میرسم االن  ... 

 ... باشه

دارهن اشکال  ... 

نبودن خونشون  ... 

 ... اومدم

الوین نترس  ... 
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دخترم کن گوش من به الوین  ... 

اومدم نزن چیزي به دست  ... 

 بود افتاده الوین براي اتفاقی بود چه هر.. شدم نگران منم کم کم.. کرد قطع را تلفنش دوباره
باشد امده سرش بالي خوشرنگش موهاي با زیبا بچه ان.. میریخت بهم مرا تصورش حتی..   

 

 به توجه بدون و کرد باز را در شدت به بردیا هایش الستیک جیغ صداي و ماشین ایستادن با
شد واردش کلید انداختن از بعد و رفت ویالیی خانه در سمت ماشین و من  ... 

 ماشین از و دادم تکان تاسف نشانه به سري... انداختم روشنش ماشین و خانه باز در به نگاهی
شدم هپیاد  .... 

برگردد دوباره شاید گفتم بعد اما کنم قفل را ماشین درب خواستم اي لحظه  .. 

 شدن رد حال در ماشینی و بود خلوتی خیابان خوشبختانه.. بودم ایستاده خیابان در سرگردان
میکردم چه خیابان وسط کاربنی این با گرنه و نبود   

 خانه در از عجله با داشت دست روي را یزن که حالی در بردیا و نکشید طول زیاد انتظار
شد خارج ... 

 را صورتش اشک که حالی در و امد بیرون سرش پشت دختربچه همان که بودم صحنه مات
گفت بود کرده پر : 
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بشه کاري باز بمونم خونه میترسم من.. بیام منم.. کنم چیکار من..بابا  ... 

 با اما باشد جوانی زن میکردم فکر...دیدم را اش چهره... گذاشت ماشین درون را زن بردیا
شدم اش خیره بهت با بردیا مادر مهشید دیدن  ... 

 تغیر اش قیافه هنوز اما بود نشسته اش چهره روي پیري گرد و بود گذشته سالها اینکه با
بود نکرده چندانی   

 فرو غلیظی خون روسریش گوشه از... بود پریده شدت به رنگش و بود بسته چشمهایش
ختمیری  ... 

 

گرفت دستانش بین را الوین و نشست زانویش روي بردیا  : 

 خانم بمون خونه.... نمیدن راه رو تو اونجا.. نشده دیر تا دکتر ببرم رو مامانی باید من عزیزم
؟ باشه خونشون برو اومد که کریمی  

کرد شروع را سوزناکی گریه و گرفت را بردیا گردن و گفت بلندي نه الوین  ... 

رفت نمی عقب و بود پیچیده طناب مثل را دستانش کند جدایش خواست بردیا هرچه   

 

مونم می پیشش من میخواید اگه:گفتم و رفتم جلو چرا دانم نمی   
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انداختند من به نگاهی تعجب با دو هر دختر پدرو  

 و داشت اغوش در را دخترش که حالی در بردیا..رفتم جلوتر قدمی و کردم جمع را شهامتم
زد دردناکی پوزخند.. اورد باال را سرش بود شده پیچیده گردنش دور الوین دستان  : 

نیست فداکاري همه این به الزم  ... 

 روي دستی... بودند هایش گونه روي اشکهایش هنوز که انداخت الوین به نگاهی هم بعد
کرد پاك را هایش اشک و زد هایش گونه  : 

 مامانی عزیزم میرم دیگه من خب بابا نه مگه هبمون خونه تنهاي که شده بزرگ انقدر دخترم
نیست خوب حالش   

 داخل به هراسانی نگاه بردیا.. گذاشت گریه بناي و کشید بلندي جیغ الوین بردیا ایستادن با
 را دخترش نه و بود بد مادرش حال چون کند معطل زیاد میتوانست نه... انداخت ماشینش

بگذارد تنها   

هستم الوین مواظب من میشه بدتر حالشون االن.. دکتر اقاي برید هبهتر:گفتم جدي قیافه با   

 خیابان از عقب دنده و شد ماشین سوار سریع و کشید پرپشتش موهاي در دستی کالفه بردیا
زد بیرون   

میزد صدا را پدرش و میکرد گریه همچنان الوین   
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 کشیدم لندشب موهاي روي دستی.... کشید جیغی که گرفتم را دستش و رفتم کنارش
 نکنی گریه اگه... میرفت زود بابات باید نبود خوب مادربزرگ حال.. نکن گریه عزیزم:

؟ موافقی.. میدیم انجام جالب کار یک و میریم  

گفته بابا نمیزنم حرف ها غریبه با من: انداخت من به نگاهی زیبا چشماي همان با الوین  ... 

بود خواستنی و کودکانه بسیار حنشل.. زدم اش گونه روي محکمی بوسه ناخواسته  ... 

 که من اما نزن حرف ها غریبه با گفته راست بابات درسته؛: کردم دراز سویش به را دستم
خانم خوشگل بریم خب... باباتم همکار من دیدي االن نیستم غریبه   

تبرداش قدم یشان خانه سمت به من از جلوتر باالخره و انداخت من به نگاهی شک با الوین   

برداشتم خوب را قدم اولین خداروشکر:دادم بیرون شدت به را نفسم   

 سرم پشت را حیاط در و شدم واردش و رفتم خانه سمت به اما.. داشتم تردید هنوز خودم
  بستم

 

داشت قرار سفید سنگ نماي با ویالیی خانه رویم جلو  ... 

بود کرده بیشتر را خانه جلوه خاکستري هاي موزایک از پوشیده بزرگی نسبتا حیاط   

میزد سبز درونش درختچه چندین که داشت قرار حیاط گوشه بزرگی باغچه  ... 
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کردم حرکت خانه ورودي سمت و گرفتم حیاط از چشم   

بود الوین کار مطمئنن و بود باز خانه در  ... 

زیبا و کالسیک مبلمانی با داشت قرار رویم به رو بزرگی سالن.... شدم خانه وارد  ... 

 

میکرد خیرگی را چشم رنگی سفید بزرگ پیانوي خانه گوشه  ... 

 بزرگ تلویزیون.. نمیشد شنیده اسفنجی باب کارتون از غیر به خانه در صداي گونه هیچ
بود کودك برنامه کانال روي و داشت قرار اي گوشه   

کجاست؟؟؟ الوین پس  

 

نداد جوابی اما زدم صدایش بار چند و شدم نگران  .... 

رفتم خوابها اتاق سمت به اما نه یا هست درست کارم نستمدا نمی  ... 

 بود بزرگی خواب اتاق... کردم باز را اولی اتاق در... داشت قرار ها اتاق وسط باریک راهرویی
 جلوه قرمز و مشکی هاي دیواري کاغذ..جگري رنگ به ساتن روتختی با دونفره تختی با

بودند ساخته اي انهعاشق اتاق ان از و داده اتاق به زیباي   
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مغرورانه ژستی با بود شده زده تخت باالي بردیا از بزرگی عکسی  

بستم را در و گفتم اي خودشیفته لب زیر   

 پوي ازخرس بزرگی عکس رویش که دیدم اتاقی راهرو راست سمت ودر گرداندم چشم
داشت قرار  

بود انجا الوین اتاق شک بی   

 

اینجایی؟ خونه صاحب: کردم باز را رد الي ارام و زدم در به تقه چند  

؟ نیست کسی  

؟ میگردم خوشگل دختر یک دنبال من  

 

 بود کودکانه اتاق دکوراسیون... شدم وارد کردم باز را اتاق در کامل نشنیدم صدایی وقتی
 گوشه بازي لوازم و کتاب قفسه و بود شده انداخته اتاق کف پروانه طرح به فانتزي فرش...

 .. راستش

داشت قرار چپش گوشه ماشین شکل به نفره کی تخت  .. 

بود گذاشته زانوهایش روي را سرش و بود نشسته تخت روي الوین   
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 اما امد می بدش بچه این از بود من جاي کس هر شاید... امد لبم روي ناخواسته لبخندي
است اي العاده فوق دختر الوین میگفت من به حسی  

 

 

 و من نشد قرار مگه... جان الوین: کشیدم موهایش روي دستی و نشستم کنارش تخت روي
کنی؟ چکار داري دوست بگو و شو بلند.. بدیم انجام جالبی کار تو  

میکنیم بگم کاري هر: اورد باال را سرش الوین  .. 

 قول بیا.. کاري هر اره: گرفتم جلویش را دستم و دادم تکان سري زدنش حرف از خوشحال
 . بدیم

دادیم قول و زد ان به را کوچکش انگشت که گرفتم جلویش را کوچکم انگشت هم بعد   

 

 من... اشپزخونه تو اومد بعد بود خواب مامانی کنم درست کیک میخواستم من خب: الوین
افتاد و خورد لیز پاش مامانی بودم کرده کثیف رو جا همه   

 زده هیجان و زدم بهم را دستم دو کف: کنم دور اش مامانی افتادن از را ذهنش کردم سعی
کنی درست کیک بلدي تو یعنی... واووو:گفتم  ... 
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 اما میکنن درست کیک مامانش با گفت داده یاد من به فرشته دوستم: زد زیباي لبخند الوین
ندارم مامان که من  .. 

انداخت من به نگاهی کرده بق هم بعد  .. 

؟ کجاست مامانت خب: پرسیدم تعجب با  

رفته دوري جاي چون بیاد تونه نمی هم دیگه... سفر رفته مامان میگه بابا دونم نمی: الوین   

کنیم درست رو کیکت بریم پاشو فعال خب: زدم لبخندي اما نشدم متوجه انکه با   

جون اخ: پرید جا از شادي با الوین  ... 

برد ماتم رویم به رو صحنه دیدن با اما رفتیم اشپزخانه سمت الوین همراه   

 چند و.. بود شکسته سرامیک روي مرغی تخم... بود شده آردي و یفکث اشپزخانه کف تمام
میکرد خودنمایی باشد خون میدادم احتمال که قرمز لکه   

؟ خاله کنیم درست کیک تونیم نمی دیگه واي: الوین  

 کنیم تمیز رو اینجا هم کمک با باید اول اما عزیزم چرا زدم لبخند جدیدم لقب از متعجب
 .. باشه

گفت اي باشه الوین  ... 

شدم کردن تمیز مشغول الوین کمک با و زدم باال را هایم استین  
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شستم را دستهایم خسته.. شود تمیز اشپزخانه کل تا کشید طول دقیقه 20 حدود  .... 

میخورد سیب و بود نشسته صندلی روي الوین  ... 

؟ میکنه چکار ما خوشگل: بوسیدم را اش گونه و شدم نزدیکش  

 میخورم میوه:گفت دلنشینی لحن با بود کودکانه مظلومیت در غرق که چشمانی همان با الوین
خاله بیارم هم شما براي  .. 

؟ داري رو موادش.. بپریم کیک نبود قرار مگه خب.. عزیزم نه:گفتم و زدم اي خسته لبخند  

اونجاست:گفت و رفت کابینت سمت و شد بلند صندلی روي از الوین  ... 

 مدتها.. شدم کیک مواد کردن درست مشغول و کردم پیدا را نیاز مورد وسایل الوین کمک با
نشود خراب بودم امیدوار بودم نپخته کیک بود  ... 

 

 اشپزخانه وسط اینکه از.. دارم قرار درونش که موقعیتی از کنم منحرف را ذهنم کردم سعی
ودب کرده تمام حقم در را نامردي که مصفایی بردیا... ایستادم مصفا بردیا  ... 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  
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 ایاز

 

 اما بود حماقت شاید.. بودم منتظر اباد دولت خیابان در همچنان من و بود گذشته ساعتی یک
کند سوارم و برگردد بوس مینی امیدداشتم هنوز   

کردن غروب حال در خورشید و بود شدن تاریک حال در هوا  ... 

 روي رو پیاده گوشه.. بود شده کم بدنم اب و شدنمی باز چشمانم بودم کرده گریه بس از
میکردم نگاه مردم به و بودم نشسته هاي خاك   

 و رنگ هفت دامن و محلی لباس ان با داشتند حق.. میکردند نگاه من به تعجب با ها بعضی
دار چین  

 نشود رسوا ادم تا است خوب شدن جماعت همرنگ که میفهمیدم را جمله این معنی تازه
گرفتم نمی قرار نگاهها اماج انقدر دیگه بود تنم شهري لباس هم من اگر شاید..   

 

نبود گفتنی دیگر خانجون حال... نبودم امان در اش سیلی از شکر بی میدید مرا اقاجان اگر   

متنفر و بودم عصبانی پامچال دست از  ... 

 برگشته و بود ردهک ول مرا راحتی چه به.... میشناسد را دوستانش سخت شرایط در ادم واقعا
 ... بود
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 که داشت دشمنی من با هم خورشید حتی نظرم به امروز.. میکردم نگاه اطرافم به ناامیدي با
میکرد رها تاریکی در را من و میشد ناپدید بیشتر لحظه به لحظه   

 تق تق پامچال قول به که همانهاي از.. دیدم اي زنانه کفش پایم جلوي که بود پایین سرم
 را موهایش قیدي بی با که دیدم را زنی سرم اوردن باال با..... بلند هاي پاشنه با... میکرد
بود شده خیره من به ادامس جویدن حال در و بود ریخته بیرون   

 

مسافري؟:زن  

ندادم جوابی   

 تا دختر... سوخت برات دلم چرا دونم نمی فضولم نکن فکر... معلومه لباسهات و قیافه از:زن
 رفت محل چون بمونی اینجا تونی نمی دیگه میشه تاریک و تیره جا همه که هدیگ ساعت یک
 بهتره بگم بهت رو اینا اومدم فقط.. خطرناکه برات میشه بیکار پسراي و عالف هاي ادم امد و
بري اینجا از  

راحتی چه به... رفت حرفهایش زدن از بعد که کردم نگاهش ساکت  ... 

 

 اینجا در میکرد فرقی چه پس... بروم نداشتم را جاي که من اما بود درست حرفهایش شاید
باالتر خیابان یک یا بنشینم  .. 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 80 

 

غذایی و اب نه و داشتم پولی نه.. بگذرانم چطور را شب.. کنم چکار دانستم نمی   

بود اش بستنی خوردن حال در که زدم زل اي بچه دختر به و کشیدم آهی   

&&& 

 مردهاي و زن و بود شده تاریک هوا.. شد تبدیل قتحقی به که نکشید طول خیلی زن حرف
میرفتند هایشان خانه سمت به کم کم بودند خیابان در که  ... 

 در محکم را صورتیم کیف.. بود شده سردم هم و میترسیدم هم... کنم چکار دانستم نمی
 ناال گشتم برنمی اوردنش براي کاش.. میکردم نفرین را خودم دل در.  بودم گرفته اغوش

خانجون برنج کته خوردن حال در و بودم یمان خانه در  

 اما میرفت پامچال سراغ به شاید... بود ندیده خانه در مرا و بود برگشته حاال تا حتما خانجون
داد نمی بروز چیزي نشود دعوا اینکه براي مطمئنن   

 در گرديول سگ که کردم نگاه را خیابان طرف ان... پریدم جایم از سگی پارس شنیدن با
 در دوباره اشکم.. چسبیدم بیشتر سرم پشت خاکی دیوار به ترس از.. بود کردن پارس حال
کن کمکم خدایا.. امد   
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 به بدم شانس از اما... نشود من نزدیک میکردم دعا من و میرفت طرف ان و طرف این سگ
 خرهباال.. کشیدم اي خفه جیغ شدنش نزدیک ترس از چرا دانم نمی.... امد سمت همین

شد جمع من به حواسش  ... 

 شنیدم را چیزي صداي که میزدم هق بلند بلند.. رساند نزدیکتر را خود حرکت چند با دوباره
شد پرتاب سگ سمت به سنگ چندین و   

 

 جوانی پسر دیدن با ام انداختم ام ناجی به نگاهی خوشحال.. شد دور و کرد بلندي پارس سگ
 بلکه نبود سگ اصلی ترس فهمیدم تازه و شد بیشتر ترسم... میکرد نگاه مرا پروایی بی با که
بودند گرگ لباس در هاي ادم  

 

 

 اینجا مال معلومه وضعت سرو ترسیدي؟از خیلی حتما... کوچولو خانم سالم:پسر
چیه؟ اسمت...نیستی  

 حرفهایش مقابل در... بودم شده خیره جوان پسر به بود مشخص آن از ترس که چشمانی با
ندادم نشان العملی عکس هیچ  ... 

شد خم رویم و اورد نزدیکتر را سرش دید را سکوتم که پسر  ... 
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شاهینه من بگی؟اسم من به رو اسمت خواي نمی...خانمی نترس من از:پسر  ... 

بودم انداخته پایین را سرم  .... 

کنم پیدا نجات دستش از چطور دانستم نمی... چکید اشکم  ... 

 فشاري و گرفت را ام افتاده پایین چانه دستش با است شده بانیعص بود معلوم دیگر پسرکه
گفت که شد خارج ضعیفی اخ لبهایم بین از.. داد : 

 باهم کمی باشی خوبی دختر اگه بکشی درد نیستم راضی من... خودته تقصیر کوچولو خانم
؟ چیه نظرت.. میخوریم چیزي میرم بعدم و میگذرونیم خوش  

 سستم پاهاي روي بر.. زد داد و رفت عقب.. زدم صورتش روي چنگی دستم با ناخوداگاه
کشید و گرفت را ام شانه پشت از دستی که کردم حرکت قدم چند و ایستادم   

 روي بر محکمی ضربه بود شده عصبانی که پسر.. بود خلوت خیابان اما کشیدم بلندي جیغ
زد صورتم  ... 

اورد فرود ام گونه روي را بعدیش مشت و گرفت را ام یقه دوباره.... افتادم ها خاك روي  ... 

 دست اما کند رهایم میکردم والتماس میزدم داد.. میسوخت لبم و بود شده حس بی صورتم
نبود بردار   
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 مرا سومش سیلی هم بعد و کشیدم جیغ دوباره که زد موهایم بین روسري روي از چنگی
کرد برزمین نقش   

شنیدم را سومی نفر فریاد صداي که بودم بعدي ضربه منتظر  ... 

بیداد و داد صداي  .. 

 که بودم افتاده زمین روي هنوز... شد حاکم سکوت باالخره اما گذشت دقیقه چند دانم نمی
کردم حس نزدیکیم در را کسی حضور   

کرد فرار کتکهام ترس از... کنه اذیتتون تونه نمی دیگه نترسین... خوبه حالتون خانم:غریبه   

کرد غافلگیر مرا مبهوتش صداي اما کنم تشکر و ببینم را ناجیم تا دماور باال را سرم : 

دراز زبون دختره!تویی  ... 

 

  شبنم

 

 از البته بود کردن کمک حال در مدت تمام الوین... کرد پر را خانه تمام کیک بوي باالخره
خرابکاریش نوع  ... 
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 بود نمانده هوا تاریکی تا چیزي و بود شده غروب 6 ساعت.... انداختم مچیم ساعت به نگاهی
نبود مصفا بردیا از خبري اما...   

بود نقاشی کشیدن حال در الوین و بودم نشسته سالن درون مبل روي  ... 

؟ نشد اماده کیک جون شبنم: الوین  

 زمین روي.. بزند صدا را اسمم خاله جاي به بودم گفته خودم. امد لبم روي لحنش از لبخندي
میکنی؟ چیکار... عزیزم نزدیکه دیگه: زدم کنار را گوشش کنار موهاي و نشستم کنارش  

ببین... میکشم نقاشی دارم: الوین  .. 

 موهاي با ادمکی درونش و بود راست سمت کوچکی خانه... کردم اش نقاشی دفتر به نگاهی
میخورد شکالت داشت که بلند   

باباست نمای... میخورم فرنگی توت ابنبات دارم منم این جون شبنم: الوین   

بود دید در بیشتر همش در ابروهاي صورتش بین که بود کشیده ادمکی خانه بیرون   

بکشم هم رو تو میخواي راستی.... داره اخم همیشه بابا کن نگاه: الوین  ... 

دادم تکان سري و زدم لبخندي  ... 

شد مشغول و کرد دفترش درون را سرش دوباره  ... 
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 پخته نظرم به.. انداختم کیک به نگاهی فر گرفته بخار شیشه از.... رفتم اشپزخانه سمت به
بود شده   

اوردم در را سینی دستگیره با و کردم خاموش را فر  .... 

 بودم دیده که اي صبحانه شکالت ظرف یخچال درون از و گذاشتم کابینت روي را داغ ظرف
اوردم در  ... 

برگشتم الوین پیش دوباره پس ممیکرد تزئینش بعد تا میشدم کیک شدن سرد منتظر باید  

... 

 جلو را دفترش... امد سمتم و شد بلند جا از دید مرا تا بود اش نقاشی کردن رنگ حال در
گرفت صورتم  : 

کشیدمت جون شبنم:الوین  ... 

 و داشت سرش گوشی سه روسري که بود کشیده دیگري ادمک اخمویش ادمک کنار
بود اتشین قرمز رنگ به لبهایش  ... 

 از پس یکی خاطرات و باخت رنگ لبخندم اخمو ادمک دست در ادمک دست یدند با
بست نقش ذهنم در دیگري  

 

 ایاز
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 میکنند اشتباهاتی آدمها گاهی... شدم خم جلو به کمی و کردم قالب هم در را دستانم سرما از
کنند جبران را آنها توانند نمی که   

 میکردم نگاه مردم به و بودم نشسته وشیفر ساندویچ مغازه از بیرون چرك هاي صندلی روي
نیست روستا براي ماشینی فردا تا گفت پرسیدیم کسی هر از متاسفانه.. کشیدم اهی...   

 ساندویچش خوردن حال در خیالی بی با که او به... اوردم باال را سرم رویم به رو نشستنش با
نبود دلواپس و نگران من اندازه او مطمئنن... شدم خیره بود  ... 

 چون نیست خودش روي به بد هاي نگاه نگران جامعه این در که او باشد نگران چه براي
بود آزادي معناي به این و میگرفت جا پسر یک اسمش بند پشت   

 بردیا با... میشدم تنها شهر در او با باید اشنا ادم همه این بین چرا دانستم نمی را خدا حکمت
 نداشتیم را همدیگر دیدن چشم و بودیم گرفته دل به کینه مه از اول روز از که پسري.. مصفا

بودیم خیره بهم و بودیم نشسته هم روي به رو غریبی و تاریکی و شب این در حاال..   

 

 دردسر من وبراي نکنی ضعف امشب تا بخوري بهتره.. نمیاد گیر ماشین نخوردنت با:بردیا
  نشی
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 را کارم و نبود دردم دواي خوردن غصه و ستننش.. بود بردیا با حق شاید.. نداشتم جوابی
کرد نمی درست   

 

 از ام معده اینکه با.. پیچید ام بینی در همبرگر بوي... زدم را گاز اولین و برداشتم را ساندویچ
نداشتم اشتها اما میکرد درد گرسنگی   

زدمی اشتهایم بی و من به هم نگاهی بینش در و میخورد خونسردي با من برخالف بردیا  ... 

 نگاهش بهت با و نکردم تشکر او از ،حتی نامرد آن فرار و بود داده نجاتم که دیدنش از بعد
نداشت من از کمی دست هم بردیا... کردم  .... 

بود خوب بودنش تنها نبود مهم حضورش دلیل  ... 

 

 تا بازگشت مغازه درون به و کرد تمام را ساندویچش بردیا که خوردم را ساندویچ نصف
کند ابحس  ... 

 و زد بیرون مغازه از بردیا.. شدم بلند جایم از و خوردم اب اي جرعه کشید نمی میلم دیگر
دید مرا   

کردم حرکت سرش پشت کنارم از شدنش رد با  . 

- 
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 ایاز

 

 

بود کرده شلوارش جیب درون را دستهایش و میرفت من از جلوتر بردیا   

 هم و بود خسته جسمم هم.. بود نمانده شب نیمه به چیزي دیگر.. میرویم کجا دانستم نمی
  روحم

رفتم راه کنارش و کردم کم او با را ام فاصله شلوغی خیابان در پیچیدنش با  ... 

؟ میریم کجا: گذاشتم کنار را تعلل و کردم خیس را لبانم  

اشناها از یکی خونه: گفت و کرد خرجم نگاهی نیم بردیا  .. 

 کردي فکر:گفتم اخم با که کرد من به نگاهی و ایستاد هم بردیا.. ایستادم حرفش شنیدن با
شب وقت این اونم.. میام ها غریبه خونه من  

 وایستی خیاباون تو همینجا یا بیاي میتونی.. میرم من:انداخت جانبم به نگاهی تمسخر با بردیا
نیست مهم برام..   

کرد حرکت من به توجه بدون هم بعد  .... 

میکرد فکري چه خودش پیش.. خوردم حرص.. کردم نگاهش باز دهان با  ... 
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نه یا میرفتم... میکردم چکار  ! 

خطرناك اندازه همان به هم ها غریبه خانه و بود خطرناك خیابان   

 به باید.. نداشتم اي چاره.. رساندم را خودم تا دویدم سرعت با بود شده دور که بردیا دیدن با
میکردم اعتماد او   

 را جا همه و بود تاریک بودیم درونش که باریک کوچه.. ایستاد دیمیق درب با خانه مقابل
بود گرفته سکوت   

زد در باز چندین دستش با بردیا  ... 

 انداخت می ام ترسیده قیافه به نگاهی وقت چند هر بردیا.. بود گرفته را وجودم همه استرس
برمیگرداند سر تفاوت بی اما   

امدم: شد ندبل اي مردانه صداي ضربه چند از بعد  ... 

 

شد نمایان در پشت از ساله خورده و بیست حدودا مردي و شد باز در که نگذشت اي ثانیه  .. 

اومدي خوش سالم.. خان بردیا اینجاست کی ببین به به:مرد   

کرد احوالپرسی و داد دست مرد با بردیا  ... 

گفت کنجکاوي با و گرفت تعجب رنگ چشمهایش دید مرا تازه که مرد : 
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بفرمائید اومدید خوش خانم مسال   

داریم مهمان بیا.. کجایی خانم الهام: زد داد هم بعد   

داشت قرار رویمان جلوي تمیزي نقلی حیاط.. شدیم خانه وارد مرد تعارف با   

 نگاهش.. گفت امد خوش و کرد سالم بردیا دیدن با و شد خارج خانه از عجله با چادري زن
امد سمتم و زد لبخند افتاد من به  : 

بفرمائید.. امدي خوش.. عزیزم سالم   

 

 بشنوم من که طوري ارام خواند ام قیافه از را اسودگی که بردیا.. شد گرم دلم زن دیدن با
 میگیم بهشون.. میره ابروم وگرنه نفهمن چیزي بهتره.... دورمونن اشناهاي از یکی اینا:گفت

 امشب سپرده من به مامان و موندي اج روستا ماشین از که هستی قدیمی هاي همسایه از تو
کنم پیدا برات مطمئنی جاي  ... 

دادم تکان موافقت نشانه به سري  ... 

 امشب که بودم شاکر را خدا دیگر بار من و شدیم خانه وارد شوهرش و خانم الهام همراه
بود داده نجاتم  

 

  شبنم
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 با کیکش خوردن از عدب الوین... نبود خبري مادرش و بردیا از و بود شده شب یک ساعت
 این در را الوین بود صالح نه کنم چکار دانستم نمی... بود خوابیده اتاقش در راحت خیال

بمانم بردیا خانه در بود درست نه و بگذارم تنها شب وقت  ... 

 مرا خانه در صداي که بودم یخچال در گذاشتنش و اضافه کیک زدن برش حال در سرگردان
پراند جا از  ... 

شدم خارج آشپزخانه از ام شال کردن مرتب از بعد و بستم را خچالی در   

 

 دستی.. انداخت مبل روي و اورد در را کتش میبارید خستگی اش چهره از که حالی در بردیا
افتاد من به نگاهش سر اوردن باال با و کشید پرپشتش موهاي درون   

 

 روي و برداشتم مبل روي از را ام دستی کیف نگاهش سنگینی به تفاوت بی و دادم ارامی سالم
شدم رد کنارش از و انداختم شانه  ... 

برگشتم بردیا سمت به اجبار به و شد کشیده پشت از کیفم خانه در به مانده قدم دو  : 

میري؟ کجا شب موقع این  
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 ندارم کاري اینجا دیگه:گفتم شود ازاد دستانش حصار از تا میکشیدم را کیفم که همانطور
خونم برم میخوام... خوابیده سالمت و سالم اتاقش تو هم نالوی...   

 روي کتش کنار و برداشت ام شانه از را کیف حرکت یک با من تقالي به توجه بدون بردیا
نشست کنارش و انداخت مبل  : 

 خیابون جون زن یک براي االن.. برو صبح بمون اینجا امشب... ام خسته خیلی من بشین بیا
نیست امن   

 اقاي.. میزنه رو حرف این کی ببین اوه: کردم ارامی خنده و دادم تابی را دستانم سخرتم با
 مردتر بیرون اون باش مطمئن... کرده نابود.. کشیده لجن به را زندگیم که کسی.. مصفا دکتر
دکتـــــــــــــــر داره وجود تو از ! 

 

 خودش اسیر را دستم مچ و پرید مبل روي از جهش یک با و شد برافروخته آنی به صورتش
نداشت فاصله بیشتر وجب یک من با صورتش... کرد  : 

 مهمی برام گوشت تو نزدم اونجا اگه نکن فکر... کردي رو غلط این هم دیگه بار یک
اره!  نامرده کی بدم نشون بهت میخواي..  ... 

 ام گونه پوست بود خشم از که داغش هاي نفس... بستم را چشمانم.. پیچید گوشم در دادش
داشتم تب من یا بود شده گرم خیلی هوا یا... سوزاند می را   
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شدم پرت مبل روي که بیشترکشید را دستم مچ سکوتم با  ... 

 بود بسته را چشمانش.. داد تکیه پشتی به را سرش و نشست مبل روي خونسردي با بردیا
 خودت چشم از دیدي یچ هر یا تمرگی می همینجا امشب یا... کشیدم کافی اندازه به امشب:

 !دیدي

 

 حالم براي توانستم می که بود اي کلمه تنها نفرت... بودم کرده مشت خشم زور از را دستانم
  بگویم

 خونه این دیگه دقیقه یک اما بمونم خیابون تو حاضرم: گفتم حرص با و شدم بلند مبل روي از
 ریخت اما بیاد سرم بالي هر امشب حاضرم... نکنم تحمل رو مضخرفش صاحب و لعنتی
 من به نجستت انگشت نک اما بیوفته برام خیابون تو اتفاقی هر حاضرم.. نبینم رو تو نحس

تجا من به امشب همین اگه حتی... نخوره .... 

 

 رگ... بود زده زل من به طوفانی چهره با بردیا... شدم ساکت صورتم نصف سوختن با
بود قرمز صورتش و زده بیرون عصبانیت از گردنش   

گفت سختی به هایش دندان بین از و گرفت سمتم را دستش انگشت : 
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 بگی میاد زبونت به اراجیفی هر واستی جلوم نشدم غیرت بی اونقدر هنوز... شی خفه بهتره
میکنم ات خفه بگی دیگه کلمه یک...  ... 

 امشب.. بود ها ناگفته شب امشب اما ترسیدم می صدایش تن و قیافه از میبود دیگر زمان هر
نداشتم ترسی  ... 

 هم بر را دستانم کف و زدم سرخش چهره به نگاهی اورد می در را حرصش که لبخندي با
 ... کوبیدم

 گفتی دیالوگاي عجب...کردي بازي عجب.. افرین: میکردم نگاهش لبخند با و میزدم دست
اي کلمه عجب... غیرت...  ... 

 

میشه بیدار الوین االن.. رو بازي همسخر کن جمع: زد موهایش در چنگی کالفه بردیا  ... 

میریخت صورتم روي اشک لبخند جاي به دیگر و میزدم دست  : 

 اتاق اون تو االن تو غیرتی بی دلیل.. عوضی کن نگاه خوب.... نداري که چیزي.. غیرت
 ابروي با که الشخور یک...نبردي غیرت از دمی که هستی نامرد فطرت پس یک تو... خوابیده

 رو زندگیم..بمیر برو... میارم باال دیدنت با.. مصفا بردیا متنفرم ازت. میکنی بازي کسی هر
مونم نمی اینجا باشم هرکسی با امشب شده... گرفتی من از رو ام خانواده... کردي تباه   
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 به سرم برخورد با... بودم کوبیده صورتش در که بود هاي حقیقت جواب بعدي و بعدي سیلی
بودم شده سبک که بود این مهم اما شد جاري پیشانیم زا خون تیزي جاي  ... 

 بی دنیاي به و شد بسته چشمهایم ارامش با ساله18 بغض از شده خالی و سبک دلی با حاال
رفتم خبري  

 

 

 شبنم

 

 اندازد می چنگ که ریسمانی هر به و شده گرفتار طوفانی دریاي در که داشتم را کسی حس
نیست بیش سرابی   

شناور اب روي و است سبک سبک مجسم انگار  ... 

 از اما میشنیدم خوبی به را اطراف گنگ صداهاي... لرزید پلکم پوستم روي خیسی حس با
نداشتم توانایی خودم   

بود چسبیده همدیگر به چسب مثل اما کنم باز را پلکهایم کردم سعی  ... 

 بود ایستاده دستم کنار اي سایه... شدم موفق باالخره و بستم کار به را تالشم تمام دوباره
شد کم دیدم تاري زدم پلک بار چند..  
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بود ایستاده کنارم رنگش سفید روپوش با زن یک   

هستم بیمارستان در فهمیدم میشد حس اطراف در که بوي از  ... 

بود دهنده ازار گزگزش و میکرد درد شدن به سرم  ... 

شد بهتر یدمد... کردم بسته و باز را چشمانم سرهم پشت بار چند  ... 

دید را بازم چشمان و برگشت زن باالخره  ... 

 و دادي افتخار باالخره... خانما خانم سالم: کرد تنظیم را سرم دستش با و کرد مهمانم لبخندي
شدي؟ بیدار  

آب: گفتم سختی به ام شده خشک لبهاي بین از ... 

 ازمایشات جواب دکتر ایدب چون بدم آب بهت نمیشه فعال عزیزم:گفت و زد مهربانی لبخند
میام االن... کنم تر رو لبت خیسی پارچه با میتونم اما... ببینه رو   

نداشتم دادن جواب قدرت ... 

پزشکی وسایل و تخت با سفید اتاقی... چرخاندم اطراف به را گردنم کمی زن رفتن با   

بود من تخت بود اتاق در که تختی تنها  .... 
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 پیشانیم وبه اوردم باال را دستم... میکرد درد بدجوري سرم.. دوختم چشم سرم قطرات به
بود باندپیچی دورش... کشیدم   

امد اتاق در شدن باز صداي  ... 

خنک عطري اشناي بوي و ... 

 چیز همه.. میکرد نگاه من به خیره و بود ایستاده تختم کنار... برگرداندم طرفش به را سرم
؟ میشی حترا دستم از میکردي فکر چیه: بود یادم  

 اما... میگی چی هر نیست مهم برام: شد خم سمتم به کمی و کرد جیبش در را دستانش بردیا
نیستی تقصیر بی توام.. کردي عصبانیم و بودم خسته.. بیوفته اتفاق این خواستم نمی متاسفم   

نبود شکی مرد این پررویی در.. فشردم بهم بیشتر را خشکم لبان   

 

 بهوش که بودن شده نگران دکترا دیگه... بیمارستانی دیشبیه از:تگف دید را سکوتم وقتی
بدم اطالع کی به باید دونستم نمی.. اومدي نمی  ... 

 کسی شما لطف از:گفتم الود درد لحنی با و زدم بانداژ به دستی.. کشید تیري سرم ناخوداگاه
 را کالمم تمسخر..دکشیدی زحمت خیلی... برید میتونید... بدم خبر بهش تا نمونده من براي
کرد درك  

بود کرده تعجب رسمیم لحن از مطمئنن.. داد باال را ابروهایش بردیا  
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 دستمال و امد جلو بردیا دیدن با.. شد اتاق وارد زن همان دهد جواب کرد باز را دهنش تا
داد قرار تخت کنار کوچک میز روي آبی کاسه با را بود دستش که اي پارچه  : 

 خبر دکترشون به بزنم سر بیمارها بقیه به باید من بکشید رو اینکار متزح هستید شما خوب
میزه همین روي هم جمجمه عکس.. میرسن دیگه دقیقه چند تا دادم   

رفت زن که کرد تشکري بردیا  ... 

ببینمش خواست نمی دلم.. برگرداندم مخالفش سمت به را سرم ... 

گرفت قرار رویم به رو باز و امد تخت طرف این به که نکشید طولی  ... 

 به را سرم.. اورد خشکم لبان طرف هم بعد و برد فرو اب کاسه در.. بود دستش در پارچه
شنیدم را اش کالفه پوف.. برگرداندم مخالف   

ها گذشته مثل.. لجبازي:بردیا  ... 

برگرداند خودش سمت به و گرفت را ام چانه دستش یک با که ندادم جوابی   

 بهتره: کردم خیس را لبم روي پارچه با هم بعد و کرد کم را دستش شارف که گفتم ضعیفی اخ
میکنی ضرر خودت چون نکنی لجبازي  ... 

بود شده بهتر لبم خشکی... کرد تکرار را اینکار بار چند  ... 
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 مونده پارچه هاي نخ از یکی: کشید لبم روي انگشتش با برداشت را پارچه وقتی اخر در
دارم برش کن صبر..  

 برو.. خواد نمی: کشیدم کنار را سرم.. کردند وصل من به برقی ولتاژ کردم حس ینکارشا با
 عقب

 را نخ باالخره.. شد نخ اوردن در مشغول دوباره و شد نزدیک درهم هاي اخم با بردیا اما
 ... برداشت

گفتم خشم با.. بود زده دست من به جراتی چه به.. بودم شده عصبی : 

بیرون برو.. ديز دست من به حقی چه به   

 به:گفت و انداخت دیگري روي را پایش.. نشست تخت کنار صندلی روي خونسردي با بردیا
نرفته که یادت.. منه شناسنامه تو اسمت که حق همون   

زد خشکم شنیدم که حرفی از  ... 

 

 قبولت وقت هیچ من درسته چیه؟: اورد جلو را سرش نیشخند با که کردم نگاهش بهت با
 نمی حسابت من وگرنه نکنی فراموش رو جایگاهت بدونی که زدم رو حرف این اام نکردم
  کنم
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 ایاز

 

بودم دوخته چشم قالی به و بودم نشسته زمین روي بود سوال از پر که هاي نگاه از معذب  ... 

 چاپخانه در بودم فهمیده که انطور و بود بردیا خانواده دور اشناهاي از یکی الهام شوهر محمد
یکردم کار  .. 

 برخورد بود شده اشنا من با وقتی از و داشت مهربانی چهره که بود ساله 20 حدودا زنی الهام
میشد دیده رفتارش در اي صمیمانه   

 اشپزخانه در الهام و بود زدن حرف مشغول محمد با که بردیا.. بودم من جمع ساکت فرد تنها
پذیرایی مشغول  ... 

 من االن و اومدي شهر ؟چطور خبر چه جان بردیا خب: اوردم باال را سرم محمد حرف با
نیومدن چرا سیروس اقا و خانم ؟مهشید شدم خبردار   

 رفته روستا ماشین االنم.... بیام تنها شدم مجبور داشتم کاري:گفت و زد مصنوعی لبخند بردیا
برمیگشتم وگرنه شدیم مزاحمتون و بود   

پرسید بردیا درس دمور در دوباره و کرد من به نگاهی نیم محمد   

باشم الود خواب بود شده باعث جسمی و روحی خستگی  ... 
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 و کردم تشکر رسید که من به.. شد کردنش تعارف مشغول و شد وارد چاي سینی با الهام
ندارم میل گفتم   

 تو برات میخواي.. عزیزم قرمزه قرمز چشمات:گفت و نشست کنارم بعد اما کرد اصرار کمی
بخوابی؟ بندازم جا اتاق  

بروم خواب براي بقیه از زودتر که باشد ادبی بی ترسیدم اما شدم خوشحال حرفش از   

عزیزم پاشو:گفت و شد بلند جایش از و شد خجالتم متوجه دید را تعلل که الهام  ... 

 تمام حرفاتون اقایون شما تا:گفت الهام که دوختن چشم ما به شوهرش و بردیا الهام حرف با
اتاق تو بریم جان ازای و من میشه  .. 

 شد پتو و تشک انداختن مشغول من به توجه بدون الهام... شدم خواب اتاق وارد الهام همراه
نداریم تخت عزیزم ببخشید:  ... 

شدم نظارگر را کارش و گفتم میکنمی خواهش .... 

 

بیارم برات راحتی لباس:گفت و شد تمام الهام کار باالخره ... 

 تو باید شما و من نداریم زیاد اتاق ببخشید بازم: داد ادامه که گفتم یملبها بین از ضعیفی نه
بغلی اتاق تو واقایون بخوابیم اتاق این   
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خوبه خیلیم.. شدیم مزاحم ببخشید شما ممنون: زدم لبخندي   

 

رفت بخیر شب گفتن با و کرد خاموش را اتاق چراغ هم بعد و بود لبخندي هم الهام جواب   

برداشتم را ام روسري الهام رفتن با  ... 

 با شانس بود درست.. میترسیدم فردا از... دوختم سقف به چشم و کشیدم دراز تشک روي
میکردم چکار فردا اما شد نجاتم باعث بردیا و بود یار من   

شد حاکم چشمانم بر خواب که کردم فکر انقدر  .... 

 

 بوس مینی در نمیشد باورم... بود گرفته را وجودم همه استرس... میکندم را ناخنم گوشه
رسیدنمان منتظر و بودم نشسته بردیا دست کنار روستا  ... 

بود داده تکیه پشتی به را سرش و بود بسته را چشمهایش راحت خیال با بردیا  ... 

بود شده قرمز و ملتهب که کردم نگاه انگشتم کناره به  ... 

بود افتاده اتفاقی چه ناال به تا دیروز از یعنی.. بود پا به آشوبی دلم در  ... 

رسیدیم روستا به باالخره اما زدم جوش و کردم خیال و فکر چقدر دانم نمی  ... 

بشید پیاده... رسیدیم ،خانمها اقایون:گفت ماشین شاگرد سرجاده بوس مینی توقف با  .... 
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 جایش از من حضور به توجه بی.  کشید صورتش روي دستی و کرد باز را چشمانش بردیا
رفت بیرون و شد لندب   

شدم پیاده بوس مینی از سرش پشت سست پاهاي با   

 

بود یکی راهش و بود نزدیک تقریبا ما خانه.. کردم حرکت به شروع سرش پشت  

میکردند نگاهم جوري ها همسایه.. میشد تر خیره من به مردم نگاه میشیدم نزدیکتر چه هر  

.. 

میشدند خیره من به بندش پشت و میرفت راه من از جلوتر که بردیا به اول ها بعضی   

 

شد یشان خانه وارد و کرد خداحافظی ارام بردیا خانه به رسیدن با  ... 

دادم ادامه راهم به و شدم رد یشان خانه کنار از بندش پشت  

نبود کسی از خبري و بود باز پرچین در... رسیدم خودمان خانه پرچین به   

نحس صورتی کیف... بود دستم ییکزا کیف آن هنوز.. شدم وارد ارام ! 

 

کردم باز را اتاق در و رفتم باال ها پله از ... 
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داشت شکر جاي این و... نبود خانه کس هیچ   

زدم اب را صورتم و دست و کردم عوض را لباسهایم راحت خیال با   

دیدم را اقاجان شده سرخ چهره و شد باز شدت به اتاق در که بودم کشیده دراز   

نشستم سرجایم یکباره به   

بودم ندیده اشفتگی این به حال به تا را اقاجان  ... 

گرفتم گوشهایم به را دستم کشید که دادي با... بود عصبی  : 

میکشمت.... الت پسره اون با کی با اونم برگشتی.... برگشتی باالخره بیشعور دختره  ... 

 پا از مرا کتکش هاي ربهض که نکشید طولی اما شد گرد اقاجان حرفهاي و لحن از چشمانم
 ... انداخت

 اون حساب: گفتن با کرد بارم بود بلد نفرین چه هر اینکه از بعد و زد من به سیلی چندین
شد خارج اتاق از میرسم رو اشغال پسره  ... 

میکرد نوازشم تنها این از قبل تا که دستهاي جاي و ماندم من و  ... 

 ایاز
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 ترك را خانه عصبانیت آن با اقاجان وقتی از بودم هنشست زمین روي کرده ورم صورتی با
میریختم اشک و بودم گرفته بغل غم زانو همینجا بود کرده   

 از... شنیدم خانه بیرون از بیداد و داد صداي که بود گذشته اقاجان رفتن از چقدر دانم نمی
زدم بیرون اتاق از و پریدم جایم   

 و افزود هایش گریه شدت به من دیدن با که دیدم را پامچال شده گشاد چشمهاي با
کشتش.. ؟اقاجانت شده چی ببین بیا شدیم بیچاره ایاز:گفت   

 

؟ شده چی: پرسیدم من من با و پرید رنگم  

 بدبخت که بریم.. بریم بیا:گفت و گرفت را دستم... امد سمتم به و میریخت اشک پامچال
 ..شدي

 

 و زدیم بیرون خودمان کوچه از... کردیم کتحر پامچال همراه.. نبود اختیارم تحت پاهایم
رفتیم مصفا بردیا خانه سمت   

 روي پامچال فین فین صداي.. بودم شده خیره رو به رو به ها مجسمه مثل مسیر طول در
بپرسم او از را ماجرا توانستم نمی حتی اما بود اعصابم  
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 گرفت را ستمد پامچال... شد سست پاهایم یشان خانه کنار شلوغی جمعیت دیدن با
 انها پامچال کمک با.. میکردند پچ پچ هم گوش دم دیدنم با روستا مردم شدیم که نزدیکتر...
ایستادیم خانه باز پرچین روي به رو و زدیم کنار را   

وگریه داد صداي.. امد می نفرین و فریاد صداي خانه داخل از   

 تازه که کشید جیغی پامچال.... دبر ماتم مقابلم صحنه دیدن با و رفتم جلو سست هاي قدم با
امدم خودم به   

بود افتاده بردیا پدر سیروس جسم کنارش بودو نشسته زمین روي اقاجان   

میکرد نفرین و میزد را خودش خانم مهشید  : 

کمک... کشتن رو شوهرم.. کشتن.. خدا اي.... قاتال  .... 

است افتاده قیاتفا چه و چیست قضیه دانستم نمی من و بودند شده جمع مردم   

افتادم زمین روي و شد تار دیدم شد ایجاد سرم در که سوزشی با  

 

بعد هفته یک : 
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 خواب از دوباره و باشند خواب انها همه میکند ارزو ادم که اید می پیش روزهاي زندگی در
نیوفتاده اتفاقی هیچ ببیند و بپرد  ... 

میگذرانم را روزها نیست شبی خوابی ماجرا این تمام اینکه امید به است هفته یک  ... 

 که روزي همان از است بستري درمونگاه در خانجون... هستم غرق خودم رویاهاي در هنوز
میشود منتقل درمونگاه به و میگیرد درد قلبش من براي نگرانی از برنگشتم خانه به من ... 

 به دست رسید نمی مورچه یک به آزارش که اقاجانی شود نمی باورم هنوز.. اقاجان اما و
باشد زده کاري همچین  .... 

 

مصفا سیروس خون هم ان... شود الوده خون به دستش من مهربان اقاجان   

 زمزمه لب زیر بردند روستا کالنتري به را او وقتی که بود شده بد حالش انقدر اقاجان بیچاره
دادم هولش اشتباهی فقط بمیرد خواستم نمی من میکرد   

اشتباهم و بود من تقصیر اینها مهه بود سخت برمن چقدر  ... 

 بردیا خانه وبه بود کرده اشتباه فکر من مورد در اقاجان... بخشیدم نمی را خودم عمر اخر تا
 با موقعیت این در و بود شده درگیر پدرش سیروس با اما کند حفظ مرا ابروي تا بود رفته

 گیر سنگی تخته به پایش سیروس بد شانس از و میزند اي ضربه سیروس سینه روي دستش
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 سیروس برسد راه از دکتر وقتی تا.... میخورد ان لبه به سرش و افتد می پشت از و میکند
بود کرده تمام   

بود وزاري گریه من کار هفته یک تمام  .. 

 دیدن با خانم مهشید اما بودم رفته یشان خانه در به یکبار حتی.. نبود ساخته من از کاري هیچ
کرد بیرونم خانه از و کرد فرینن به شروع مرا  

کالنتري پایم یک و بود درمانگاه پایم یک  ... 

شنیدم صدایی بیرون از... کشیدم آهی  ... 

محمود کربالیی... دیدم را کدخدا تعجب کمال در و کردم باز را خانه در  ... 

زدم صدات انقدر کجایی.. دخترجان سالم:کربالیی   

؟ داشتید امري نشدم متوجه کدخدا ببخشید:گفتم اي نهخواها پوزش لحن با و رفتم جلوتر  

 

 تو اگه بدم پیشنهاد حلی راه یک تا اینجا اومدم... بزرگه خدا اما.. دخترجان داري حق:کربالیی
بدي نجات رو اقاجانت میتونی کنید قبول اقاجانت و  

 با باید اول.. کالنتري بریم بیا:گفت که دوختم چشم کدخدا به امیدوارانه حرف این شنیدن با
بزنم حرف اقاجانت  ... 
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رفتیم کالنتري سمت کدخدا با پرچین در بستن از بعد و گفتم چشمی خوشحالی با  

 

 ایاز

 

 همه... باباجان نکنی قبول!ایاز نه: میخورد زنگ گوشم در هنوز اقاجان بیدادهاي و داد صداي
منه تقصیر اینها  ... 

 میشوم خارج کدخدا همراه کالنتري در از خمیده هاي شانه با... میکنم فکر و میریزم اشک
میگوید مهربانی لحن با دیده را چشمهایم غم که کدخدا...  : 

 خانواده اون باید بازم البته دادم پیشنهاد تنها من اما... سخته تو براي انتخاب میدونم دخترم
 ده بزرگاي با تا بده خبر بهم بودي راضی اگه و کن فکر و بشین برو حاال... کنند قبول هم

بگیریم اي جلسه   

میکنم جدا کدخدا از را راهم و میکنم تشکري  ... 

 گرفته دلم... است نیامده هوش به خانجون هنوز.. میروم ده درمانگاه به لرزان پاهاي همان با
ندارم امیدي هیچ و است  ... 

 

میزنم زل چروکش صورت و بسته چشمهاي به و ایستم می خانجون باالسر   
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 کنم چکار بگو پاشو.. شو بلند قران رو تو... پاشو.. خانجون: میبوسم را پیشانیش بهایمل با
 کاري چه دونم نمی.. میکنن اعدام رو اقاجون نزدیکی همین به میگه کدخدا.. میترسم من..

کنم چکار خانجون... غلط کاري چه و درسته  ... 

 گریه شنیدن با است جوانی تردخ که روستا بهیار.. میزم حرف خانجون با و میکنم گریه
میکشد ام شانه روي دستی و اید می سمتم به من هاي وزاري  : 

 

 خسته بیشتر و بري بهتره هم حاال.. بخونی دعا مادرت براي بهتره... نکن گریه دخترجون
نکنی اش   

میکنم پاك را اشکایم و میدهم تکان سري  

میشوم خارج درمانگاه از و میکشم اهی  ... 

بگیرم را خودم یمتصم باید   

 

&&& 
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 قبول را کدخدا پیشنهاد اگر.. فکر و کردم فکر فقط.. اید نمی چشمانم به خواب صبح تا شب
 دوام نبیند را اقاجان و بیاید هم بهوش اگر خانجون.. میکنند اعدام الل زبانم را اقاجان نکنم

بیاید سرش بالي است ممکن و اورد نمی  ... 

درك به هم خودم... خانجون هم و ماند می زنده اقاجان هم بکنم را اینکار اگر اما ! 

 

میکنم اعالم را خودم موافقت و روم می کدخدا خانه در شبانه راسخ عزمی با   

 و میشود محکمی بله جوابم بار هر که هستم مطمئن پرسد می من از بار چندین کدخدا
دهدمی تشکیل را جلسه روستا مسجد در فردا میگوید کدخدا باالخره   

گردم برمی خانه به خداحافظی از بعد  ... 

 

&&& 

 

 :شبنم

 با البته میکند امضا را ترخیصم برگه و میزند سر بخش دکتر که میکشد طول ساعتی یک
پزشکی دستورات و نکات گفتن ... 
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 را بردیا که میکشم ترس از جیغی.. میشود باز اتاق در که هستم خودم لباس پوشیدن مشغول
بینممی جیب در دست   

 بهم مرد این از حالم چون ندارد مشکل حجابم میکنم شکر دل در خدارا و میگیرد حرصم
ببیند را انگشتم نک حتی نیستم وراضی میخورد   

 خانه حتما بدشانسی از و ندارم را ام دستی کیف متاسفانه.. میپوشم را کفشهایم او به توجه بی
است مانده جا بردیا   

میکند میخکوبم صدایش که شوم خارج اتاق در از میخواهم و میکنم عبور دستش کنار از ارام  

: 

 

 از باید چرا... رسیدم تصمیم یک به باالخره اما... رفتم کلنجار خودم با... کردم فکر خیلی
 بهت را حرفام باید بري اینکه از قبل پس... کرد نابود رو مادرم و من زندگی که بگذرم کسی

 ... بزنم

 

میشوم خارج اتاق از حضورش به توجه بی و میزنم پوزخندي  ... 

میشوم خارج بیمارستان از پس شده پرداخت حساب صورت که ام شنیده پرستار از   

میبینم را بردیا عصبی چهره و برمیگردم عقب به بازویم شدن کشیده با اما  : 
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میشی ینماش سوار ادم بچه مثل نشدم عصبانی تا پس بزنم حرف باید... نیاري در ادا بهتره .. 

 

 اما میدادیم نشان دندان و چنگ هم براي و میکردیم نگاه همدیگر چشمان در خشم با
 حرص را او هم کمی اینکه براي اما... کردم باز را در و رفتم ماشینش سمت حرص با باالخره
میبندم را در و نشستم عقب صندلی دهم   

 حرکت ویراژ یک با و میرود رهغ چشم من به الود خشم نگاهی با و میشود سوار هم بردیا
 میکند

  

 ایاز

 

 نظر مورد فرد از اما... شده پر مسجد دور تا دور...میکنم بودند امده که افرادي به نگاهی
نیست خبري  ... 

است زدن حرف حال در و نشسته روستا شوراي رئیس کنار کدخدا  ... 

 

دلواپسم من و یامدهن بهوش خانجون ؟هنوز چیست تکلیفم دانم نمی و میزند شور دلم  ... 
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 اتفاق این با اینکه مثل... کند شرکت جلسه این در نشده حاضر کس هیچ دورمان فامیلهاي از
شناختند نمی را ما و بودند کشیده عقب را خود همه   

 

 مسجد وارد مهشید مادرش با همراه بردیا... چرخید انطرف به همه نگاه در شدن باز صداي با
بود پیدا ابروهایشان میان اخم و بودند پوشیده کیمش پا سرتا... شدند  ... 

نشستند هم کنار و کرد تشکر لب زیر خانم مهشید تنها که گفت امد خوش انها به کدخدا  .. 

 چیه اینجا خواستنمون دلیل بگید میشه کربالیی خب:گفت خانم مهشید که شد حاکم سکوت
 ؟

 

 رو شما هم و افتاد که اتفاقی....  شدیم جمع اینجا موضوع یک براي ما همه مصفا خانم: کدخدا
 اقا دیدید و داشتید حضور اونجا در که شما خود...کرد گرفتار رو تورج اقا هم و کرد داغدار
 مرگ یک وقتی ما روستاي رسم به توجه با.. اومد پیش اما نداد انجام رو اینکار قصد از تورج

 از یکی ما عذادار خانواده هم و کنند پیدا نجات قاتل خانواده هم اینکه براي نباشه قصد از
 اعدامی دیگه اینجوري.. میدیم مقتول خانواده به بس خون عنوان به رو خانواده دختراي
 قبول اگه البته کنیم برگزار رو رسم این که شدیم جمع اینجا هم حاال... گیره نمی صورت
 ... کنید
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 من... مامان پاشو: کرد بلندش و گرفت رو مادرش بازوي و شد بلند جا از عصبانیت با بردیا
 تا نمیزارم من.. برن در قاتل اون اعدام زیر از میتونند اینکارها با کردند فکر.. مونم نمی اینجا
نیستم کن ول نندازم گردنش رو دار طناب خودم   

میزد حرف اقاجانم مورد در اینگونه که چکید اشکم.. امد بوجود اي همهمه  .. 

 

 بشین خدا خونه احترام به. جوون بشین:گفت ارامش با بود مسنی مرد که شورا رئیس
 رفتن در کوره از همین مگه... میري در کوره از زود چرا.. نشده تموم حرفامون هنوز بشین....

پسر باش داشته صبر کمی.. باشه خاك خروارها زیر پدرت االن نشد باعث   

 درهم هاي اخم با و نشست سرجایش ارضایتین با بردیا که کرد بردیا به نگاهی خانم مهشید
میکرد نگاه اطراف به   

انداختم پایین را سرم خجالت از.. شد بیشتر هایش اخم من به نگاهش خط رسیدن با  .... 

 اقا کنید باور.. نمیکنه عوض رو چیزي که قصاص اما میدم حق شما به من مصفا خانم:کدخدا
 اعدامش نمیاد خوش رو خدا.. میاره در نون حالل راه از و ماهیگیره... خوبیه خیلی مرد تورج
 روح بکشید اعدام از دست اگه... نمیشه زنده کارها این با بیاموزه خدا رو سیروس اقا.. کنید
باشید مطمئن.. ارامشه در دنیا اون سیروسم اقا   
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اهیدنخو رو این ما از... نمیگذره پسرش بگذرم منم.. تونم نمی من.. کربالیی نه: مهشید  ... 

 

 یک... کنید فکر خوب برید.. ادمه یک زندگی بحث.. نده جواب زود خواهرم:شورا رئیس
 اگه.. کنید فکر شم خانواده و مرد اون زندگی به فقط.... قبوله باشه چی هر جوابتون بعد هفته
 احترام به...کنید فکر برید... پسرت زن میشه.. باباش بس خون میشه ایاز دخترش کنید قبول
 موافقت مقتول خانواده و بوده همین رسم همیشه.. نندازید زمین رو ما روي خدا خونه این

  ... میکردند

 

 سمتم الودي خشم تیزو نگاه بردیا حرف این با.. میکردم حس رو میریخت پشتم از که عرقی
 کرد خداحافظی لب زیر خانم مهشید.. زد بیرون مسجد از بقیه به توجه بدون و انداخت
رفت بندش وپشت   

 

 

 باهاش و ایستادم می خانجون تخت کنار روز هر... بودم خواندن دعا حال در را هفته تمام
کند دعا اقاجان و من براي تا میزدم حرف   

 حرف خانم مهشید با و میرفت مصفا خانه در روز هر و میکشید زحمت خیلی من براي کدخدا
بودند کارهایم یرپیگ و نکردند کوتاهی هم شورا افراد حتی.. میزد  ... 
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 به چون میترسیدم او با رویارویی از... بروم اقاجان دیدن هفته یک از بعد داشتم تصمیم امروز
بود کارم مخالف شدت   

بود نشده برده شهر به و بود کالنتري بازداشتگاه در اقاجان هنوز  ... 

 

گرفتم پیش در را کالنتري مسیر و شدم خارج خانه از  ... 

بودم معروف روستا در شادي به که من.. بود نمانده باقی چیزي من از دیگر  .. 

 پچ پچ هم گوش در ها بعضی.. میکردند اي خیره نگاه میشدن رد کنارم از که مردمی
میشدند رد تفاوت بی ها بعضی و میکردند  ... 

میشناخت مرا در دم سرباز.. رسیدم کالنتري به باالخره  ... 

 

 ساختمان وارد زدن امضا از بعد و نوشتم را اسمم کرد باز برایم را ورود دفتر که کردم سالمی
  شدم

کردم اعالم را ورودم منشی به و رفتم افسرنگهبان اتاق سمت به  .. 

رفت اتاق داخل و شد بلند جایش از میکنم هماهنگ گفتن با بود جوانی سرباز که منشی  .. 

فرورفتم فکر در و بودم زده گره هم در را دستانم... نشستم صندلی روي  ... 
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دهم چه را اقاجان جواب حاال  .... 

شوم وارد میتوانم گفت و امد بیرون سرباز که کشیدم اهی  ... 

 کرد اي اشاره من دیدن با.. بود ساله 40 حدودا مردي افسرنگهبان.. شدم اتاق وارد تشکر با
میخواند را اي برگه و بشینم که   

 این اما... بدم مالقات بهت که داره دردسر من براي... دونی نمی رو قانون تو دخترم:افسر
 از بعد و برو سرباز همراه... کرده رو سفارشت کدخدا چون میکنم پوشی چشم رو دفعه
نیست تو جاي کالنتري.. خونه برگرد بابات دیدن   

 

 سرش پشت منم و کرد حرکت بیا دنبالم گفتن با سرباز... شدم خارج اتاق از و کردم تشکر
مرفت   

 برو:گفت و کرد باز را در سرباز... داشت قرار اتاقی راهرو ته.. گذشتم کوچکی راهرویی از
داري وقت ساعت نیم فقط..  

 

 گرفته را سرش دستش با و نشسته صندلی روي که اقاجان دیدن با.. واردشدم و کردم تشکر
چکید اشکم   

دکر نگاهم تعجب با و اورد باال را سرش اقاجان که دادم سالم   
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نیست تو براي خوبی جاي اینجا نیا دیگه نگفتم قبل دفعه مگه.. ایاز میکنی چکار اینجا:اقاجان  

.. 

 تخت روي خانجون.. برم کجا پس اقاجان: رفتم فرو اغوشش در و کردم پرواز سمتش به
کنم چکار من. اینجا هم شما افتاده   

ریخت فرو دیگري از پس یکی اشکهایم.. فشرد خودش به مرا اقاجان  ... 

 و من... بیرون میارمتون.. برم قربونتون: بوسیدم را دستش و شدم جدا اقاجان از گریه از بعد
 تو این ذارم نمی بیوفتم پاشون به برم شده.. میکنیم بیاد بر دستمون از کاري هر کدخدا
میشید ازاد.. دادیم رو بس خون پیشنهاد بهشون... بمونید   

 باشم غیرت بی چقدر من جان بابا اخه: کشید صورتم روي دستی... کرد نگاهم اندوه با اقاجان
 شدن بس خون... بشه نابود ات واینده د بیا سرت بالیی تو باشم راضی خودم نجات براي که

نیست اسون   

انتخاب حق و نداشتیم اي چاره اما.. بود اقاجان با حق.. نداشتم جوابی  ... 

پرسید خانجون حال از اقاجان   

بدهم حیه رو اقاجان به مکرد سعی  .... 

شده تمام وقت گفت و زد در به اي تقه سرباز که زدیم حرف انقدر   
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میکنم خالصش اینجا از باشد مطمئن گفتم و بوسیدم دوباره را اقاجان   

شدم خارج کالنتري از و زدم بیرون در از خداحافظی از بعد   

 

 

بودیم خانم دمهشی جواب منتظر.. بودیم شده جمع مسجد در دوباره  ... 

موضوع این با بردیا مخالفت یعنی این و بود امده تنها خانم مهشید   

 و در با... کردم فکر کلی هفته این تو... غلط یا درسته گرفتم که تصمیمی دونم نمی:مهشید
 همینه براي.. مخالفه شدت به پسرم و منه تصمیم تنها تصمیم این... کردم مشورت همسایه
داریم شرط یک اما... باشه بس خون دختر این که میکنیم قبول ما هباش... نیومده  .. 

؟ مصفا خانم چیه شرطتون:داد جواب خوشحالی با کدخدا  

 

 میشه بس خون دخترش اینکه بر عالوه دختر این پدر باید:گفت و کشید اهی خانم مهشید
بمونه زندان سال چند  ... 

 و کشید محاسنش به دستی دید را من شونیپری که کدخدا.. کردم کدخدا به نگاهی بهت با
نمونه زندان تو قاتل دیگه که همینه براي ما رسم مصفا خانم:گفت  ... 

اعدام فقط و هیچی یا همینه شرطمون یا نمیشه: کرد اخم خانم مهشید   
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چکید اشکم اعدام شنیدن با دوباره  ... 

کردي رو فکرات خوب دخترم:شورا رئیس  .... 

ااق حاج بله: مهشید   

 پیشنهاد یک منم پس میشی راضی شرط این به شما و اینطوریه اگه پس خب: شورا رئیس
قبوله؟.. بمونه زندان سال یک تنها تورج اقا اینکه اونم... باشن راضی طرف دو هر که میدم  

نیست چیزي که سال یک اقا حاج نه: مهشید   

شماست سب خون دخترش که بگیرید نظر در هم رو این مصفا خانم: کدخدا  ... 

شد برقرار مسجد در سکوت  ... 

قبوله باشه: شد بلند جاش از خانم مهشید باالخره  .. 

 

 زندان قضیه از چند هر.. ماند می اقاجان اما میکرد سیاه را ام اینده که لبخندي.. زدم لبخندي
نداشتم اي چاره اما نبودم راضی  .. 

 ادمی شرعی و رسمی زن من دیگر روز ندچ تا شد این بر قرار شد انجام که هماهنگی از بعد
داشت نفرت من از و نبود ازدواج این موافق که بشوم  .... 
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 شبنم

 

 درخت یک کنار و بودیم شده خارج شهر از... انداختم اطراف به نگاهی ماشین توقف با
بود ایستاده بزرگ   

دهد منجات نبود کس هیچ اورد می سرم بالیی اینجا اگر داشت برم ترس اي لحظه   

 

شد پیاده زودتر خودش پایین بیا گفتن با و کرد باز را ماشین در بردیا  

 در معمول طبق را دستانش و بود ایستاده درخت به رو بردیا..... زدم بیرون ماشین از ناچار به
بود برده فرو جیبهایش   

انداختم فراخش هاي شانه به نگاهی سرش پشت از  ... 

 

بود گذاشته تنها مرا و بود کرده خالی را پشتم یطشرا بدترین در که هاي شانه  ... 

 حق بعد و میدي گوش رو حرفام همه اول.. بزنم باهات را حرفام من تا اومدیم اینجا: بردیا
بزنی حرف داري   

میکرد نگاه پایین به باال از را همه.. زدم غرورش و تکبر همه این به پوزخندي   
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 نکنی باز فکري هیچ روش بهتره میزنم که رو حرفایی نای: داد ادامه و برگشت سمتم بردیا
 دوم صفحه...سال 18 اونم... شناسناممه تو اسمت من بدشانسی از میدونی که همونطور...

 بهترین ها موقع اون... کرد سیاه پدرت رو زندگیم که همونطور کرد سیاه اسمت رو شناسنامه
 باشی داشته نظري هر من به نسبت نیست مهم... نیست مهم نظرت برامم.. کردم رو کار

 به فقط ابروتم و چشم عاشق نکن فکر البته... کنی زندگی ما با بیاي باید بگم که اومدم اینجا...
بده انجام رو خونه کارهاي هم و باشه الوین مواظب هم تونه نمی مادرم دیگه اینکه خاطر  ... 

 

 بردیا کردم نگاهش نفرت با... بود فتهگر رو وجودم تمام خشم.. کردم بردیا به نگاهی بهت با
گفت خونسردي با و زد پوزخندي من تهاجمی حالت دیدن با : 

برسه خونه به تا کردم استخدام رو کسی میکنم فکر نشد بدم من براي  ... 

 

 نامردي تو.. میخوره بهم ازت حالم... شو خفه:غریدم عصبانیت با و کردم مشت رو دستم
بخوره جسدم به دستت ذارم نمی هم بمیرم اگر من...   

 اخ دستش فشار از... گرفت دست در را بازویم و رساند من به را خودش حرکت یک با بردیا
داد ادامه که گفتم ضعیفی  : 
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 همون باید... مطمئنم االن داشتم تردید اي ذره اگه.. میبینیم بودنت زنده تو و بیداري تو
بشه میخوام که چیزي  ... 

 مجبور منو تونی نمی توام کنم نمی قبول وقت هیچ: میکردیم نگاه رو گرهمدی خشم با دو هر
دکتر اقاي کنی ! 

 

 میشی راضی خودت... مجبور چرا: کشید دست بازویم روي دستش با و زد لبخندي بردیا
 براي که زحمتهاي میخواي اگر بعدم.. نمیاد خوشم ماجرا این از چند هر منی زن اوال... بیاي

 که دارم اشنا انقدر میدونی که خودت... بیاي راه من با باید نره بین از ديکشی ماهیت استخر
میگی؟ چی... کنم تخته رو اونجا در اشاره یک با  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

30 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fsaba21 
,Gharar1370 ,has 21 ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,Miniko ,miss_fa 

,MiSS__SaNa ,mouneshasanpour ,Namira ,sepidar_87 ,  فرنوش, مومنی فاطمه
لوانی نرگس, غ.مارال,  ,Yasi.mirjalili ,yasiii_ab ,  آفتاب دختر, بارانا, 22بیتا, آوینا

سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی,  

37# 14:53, 1395 تیر 27 یکشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 126 

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده شکرت  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 
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161.38ماهانه فعالیت % 

 

 ... سالم

پایانتون بی لطف از ممنون   

میرم باال اوج تا میبینم رو زیباتون نظر وقتی  ... 

کنید حفظ رو نخونسردیتو اما نباشه بردیا تن به سر میخواد دلتون میدونم االن   

راهه تو خوبی خبرهاي  

 

========================= 

 

 

نیست مهم اونجا برام: بود گذاشته ضعفم نقطه روي دست بردیا.. بود کم حسم براي نفرت  

... 

 فاطمه ؟اهان بود چی اسمش شریکت اون اما بگذري اونجا از بتونی تو ؟شاید مطمئنی: بردیا
 نابود بشه بسته اگر گذاشتن اونجا رو شون سرمایه کلی هرششو و اون میدونم که اونطور..

میشن بیکار هم کارگرها از کلی.. میشن  ... 
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..... 

کند چکار باید میدانست خوب بردیا... عزیزم فاطمه  ... 

کند بدتر را وضعیت که نزنم حرفی تا کردم سکوت.. کردم سکوت  ... 

 هفته یک.. شو سوار بیا: رفت ماشینش سمت به و کرد رها را بازویم دید را سکوتم که بردیا
بکشی خط بهتره رو مزرعه استخرو دور بود همون حرفت بازم اگه کنی فکر داري وقت  .. 

کردم حرکت مخالف سمت به او به توجه بدون ببینم را نحسش ریخت خواستم نمی  ... 

 ترمز صداي هک گذشت دقیقه چند... نداشت ارزشی برایم اما نبود ماشین از اثري جاده در
دیدم جلویم را خودش بعد و شنیدم را ماشینش   

نکردم سوارت زور با تا شی سوار ادم بچه مثل بهتره:بردیا   

گرفت را مچم که بزنم سختی سیلی تا اوردم باال را دستم... فشردم هم روي را دندانهایم  : 

حماقته سکه پشت درست شجاعت بدون البته..کوچولو خانم داري شجاعتی عجب:بردیا ... 

کرد باز را در و کشاند ماشینش سمت به مرا که بود دستش اسیر مچم  ... 

شد سوار راننده سمت از خودش... نشوم پیاده تا زد را مرکزي قفل و کرد سوارم زور با  ... 

ریختم می اشک و بودم چرخانده پنجره سمت را صورتم  ... 

بدبخت و ضعیف... بودم ضعیف چقدر ! 
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ببیند را اشکهایم خواست نمی دلم... میکرد ندگیران آرام بردیا  ... 

میدانست کجا از را آدرسم نبود مهم برایم حتی.. ایستاد ام خانه جلوي باالخره  ... 

 کنم نگاه را سمتش اینکه بدون... زد را مرکزي قفل بردیا که رفت دستگیره سمت دستم
گفت که شدم منتظر : 

 سرت از دست استخر بستن از بعد کردي فکر اگه راستی... نکنی فراموش رو حرفام بهتره
 میدونی رو قانون بهتر که خودت.... ماجراست شروع تازه میکنی اشتباه بگم بهتره برمیدارم
زنمی نباشه هرچی... بگیرم تمکین عدم حکم میتونم راحت  ... 

 

 زد را قفل که کردم نمی نگاه نحسش قیافه به هنوز... بود شده زخم دندانم فشار از لبم
رسید هایم شش به تازه اکسیژن.. شدم پیاده ماشین از سریع...  ... 

انداختم ساختمان داخل را خود در شدن باز از بعد و نکردم نگاه را عقب حتی  ... 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 
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رمان و کتاب بخش قوانین  

نرما و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

32 

*saede* ,Ar mes ,Deliz ,faridehsabaghi ,Fsaba21 ,Gharar1370 ,Maed_79 
,magicgirl ,mahdieh76 ,MahsaMani ,Miniko ,miss_fa ,MiSS__SaNa 

,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,roz GoL ,sepidar_87 ,  مومنی فاطمه
لوانی نرگس, غ.مارال, فرنوش,  ,Yasi.mirjalili ,yasiii_ab ,Zeba ,  بارانا, 22بیتا, آوینا

سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی, آفتاب دختر,  

38# 15:31, 1395 تیر 27 یکشنبه  

 mhk مهدیه
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 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی ینهم در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 132 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 جیغغغغغغغ

  هورا

شد درست باالخره رمانم جلد  ... 

گذاشتمش اول پست اول صفحه االن...   کشید رو زحمتش که نازنینم حوراي از ویژه تشکر  

... 

بگید برام مورد در رو نظراتتون میشم خوشحال   

 

اما بزارم پست نبود قرار امروز جدید جلد شیرینی اینم  .... 

 

================================================== ======= 
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 ایاز

 

بخت صندلی... نشستم صندلی روي  ... 

 و بود تنم مشکی لباس جایش به بلکه... ارمند عروس لباس که هستم عروسی است مسخره
بود شده جمع چشمانم در اشک   

بود فراري عروسش از که دامادي.. ابرویی بی ته یعنی این و بود نیامده هنوز بردیا  ... 

 

 نباشد دخترش تک شدن بدبخت شاهد تا بود بسته دنیا این به را چشمانش هنوز خاتون
نداشت حضور مراسم این در نیز او و دبو داده عقد اجازه تنها اقاجان...   

مهربان کدخداي و بودند امده روستا مردم از تا چند  

انداخت نمی سمتم نگاهی نیم حتی و بود نشسته عزا لباس با درهم هاي اخم با خانم مهشید  

... 

نحسی عروس چه  ! 

 

 بودم من رت دلواپس همه از و بودیم منتظر همه.. بود گذشته شده تعیین زمان از ساعت یک
رفت می روستا در ابرویم امد نمی اگر..  ... 
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داشتند را طال حکم برایم ها ثانیه  ... 

 فریاد مرا رسوایی طبل و میکردند پچ پچ هم گوش دم بودند امده شاهد عنوان به که مردمی
  میزدند

 و ریدپ جا از فنر مثل خانم مهشید.. شد وارد الود اخم چهره با بردیا و شد باز در باالخره
کردند پچ پچ هم گوش دم چیزي.. رفت کنارش   

بخواند گفت عاقد به کدخدا  ... 

 من کنار صندلی نه اما نشست صندلی روي که گفت بردیا گوش در چه خانم مهشید دانم نمی
تر دور هاي صندلی از یکی روي بلکه..   

 چرا داماد اقا:تگف و انداخت ما جانب به نگاهی تعجب با عاقد.. ریختم شرم عرق خجالت از
نمیشینی خانم عروس کنار   

اقا حاج بخون..عروسی چه... خانم عروس هه: کرد نگاهم پوزخند با بردیا  ... 

 

 اهللا اله الاال عاقد که گفت او به چیزي و رفت عاقد سمت نیوفتد اتفاقی اینکه براي کدخدا
کرد خطبه خواندن به شروع و گفت   

نبود شتربی سکه یک ام مهریه قرارمان طبق  ... 
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 روي برگه و امد سمتم نارضایتی با که کردم خانم مهشید به نگاهی اما شد من گفتن بله موقع
گذاشت چادرم  .. 

را اقاجانم آزادي برگه  ... 

داشت فرق همه با من لفظی زیر  ... 

 

 امضاهایش زدن از بعد و گفت را خود بله هم بردیا... گفتم ضعیفی بله و زدم جانی کم لبخند
زد بیرون سرعت هب   

بودم مانده بالتکلیف  ... 

 اینجا اینه مهم اما.. افتاد اتفاقا این که شد چی نیست مهم برام: امد سمتم خانم مهشید
 بردیا االن... ندارم باهات خوشی دل منم البته نداره قبولت پسرم.. بردیایی زن االن... رسیدیم
میشه چی ینمبب تا.. خونتون برو... بمب یک.. اتیشه کوره یک  ... 

رفت هم خانم مهشید که گفتم چشمی تنها  ... 

 اقاجانت ازادي کاراي دیگه روز چند تا... میگم تبریک دخترم خب: امد پیشم لبخند با کدخدا
خونتون برسونمت بریم بیا االنم.. برمیگرده خدا امید به و میشه تمام  ... 

رفتم خانه سمت به کدخدا همراه و کردم تشکر  ... 
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شده پیوست تصاویر شده پیوست اویرتص  

مهدیه | ایاز رمان  mhk | 60- قلم کافه انجمن کاربر .gif  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  
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30 

Artimes ,atefeh.amel ,baharehfri ,Deliz ,faridehsabaghi ,Fsaba21 
,Gharar1370 ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,minaheidari ,Miniko 
,miss_fa ,MiSS__SaNa ,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,roz GoL 

,sepidar_87 , لوانی نرگس, غ.مارال, فرنوش, مومنی فاطمه  ,yasiii_ab ,  22بیتا, آوینا
سیمرغ, سونامی, آفتاب ردخت, بارانا,  

39# 17:54, 1395 تیر 28 دوشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  
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1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83یتفعال متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

بعد هفته یک  

 

 بردیا زن... مصفا بردیا عروس... بودم شده عروس که زمانی از روز پنج.. بود گذشته روز پنج
 ... مصفا
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رسمیش زن از.. بود نگرفته من از سراغی هم یکبار حتی روز پنج این در اما  

خوشحالم من و است آقاجان آزادي وزر امروز  ... 

ماندم آقاجان منتظر و زدم عطر... پوشیدم را لباسم بهترین  ... 

است عاشقش آقاجان که کردم درست ماهی و پلو باقالی... کردم جارو و آب را خانه  ... 

نمیشد پاك لبم روي از لبخند و دادم غذا ها برغاله به   

بود انتظار عتسا ، ساعت سخترین و داشتم هیجان  ... 

زدم بیرون اشپزخانه از غذا شدن درست از بعد  ... 

 

شدم خیره پرچین بیرون به و نشستم پنجره کنار ببینم زودتر را اقاجان اینکه براي  ... 

میدوید خانه سمت که کسی.. دیدم را کسی دور از که نکشید طولی  ... 

شد محو لبخندم کدخدا کوچک پسر دیدن با نکشید طولی اما امد لبم روي لبخند  ... 

دنبالش رفته بابام...اونجاست اقاجانتم... درمونگاه بریم میگه بابام خانم ایاز: پسرکدخدا   

خانجون دیدن است رفته اقاجان که دادم امیدواري خودم به اما... گرفتم دلشوره  .. 

تادمفرس صلوات چندین مسیر طول در.. کردم حرکت درمانگاه سمت و رابستم خانه در  ... 
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 کنارش کدخدا که دیدم را اقاجان حیاط گوشه.. شدم حیاطش وارد درمانگاه به رسیدن با
میلرزید هایش شانه اقاجان اما میزند حرف او با و ایستاده   

بود پایین سرش  ... 

دید مرا زودتر کدخدا... برداشتم قدم سمتشان  ... 

 

 اشک از صورتش... دیدم را اش هرهچ تازه من و برگشت اقاجان آنها به نرسیده قدم چند
بود خیس   

 بی که ببین بیا.. ایاز بیا.. دخترم اومدي: امد خودش به زودتر اقاجان میکردیم نگاه هم به
شدیم بیچاره ایاز.. رفت خانجونت... شدیم خانجون   

فهمیدم نمی را اقاجان حرفهاي از چیزي  .... 

میکردم نگاهش تنها زده شوك  ... 

خانجونت بی کنم چکار... اباب ایاز:اقاجان  ... 

 خوب دخترت حال ببین.. مرد کن بس: زد اقاجان شانه روي دستی دید را حالم که کدخدا
باشی پشتش االن باید تو... نیست  ... 
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 سست پاهایم که گذشت کمی... شنیدم نمی را صدایش و میخورد تکان کدخدا هاي لب تنها
افتادم زمین روي و شد  

 

 

****** 

بدانی کاش... شدم چشمانت اي لهت شکار ! 

 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

25 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,Fsaba21 ,Gharar1370 
,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,MiSS__SaNa ,mouneshasanpour 

,Namira ,roz GoL ,sepidar_87 , لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  ,yasiii_ab ,  آوینا
سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی, آفتاب دختر, بارانا, 22بیتا,  

40# 17:55, 1395 تیر 28 دوشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و تابک دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  
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مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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 ایاز

 

میکردم درك را بودن هم با معنی حاال... افتاد اقاتف سریع خیلی چیز همه  ... 

هوشیاري و هوشی بی بین حالتی در... بودم بستري درمانگاه همان در روز دو  ... 

بزنم حرف نداشتم دوست اما میشنیدم را بقیه و دکتر صداي  .. 

بود وحشتناك.. نبود زیبا دیگر دنیا نظرم در  ... 

میزد زار تنش در مشکی لباسهاي... میریخت اشک من پاي به پا بیچاره اقاجان  ... 

امد پیشم افتاده هاي شانه با اقاجان بودم درمانگاه در که روزي فرداي  ... 

گرفت دست در را جانم بی ودستان نشست تخت روي کنارم  : 

 

 نشنیدم رو صدات و شدم آزاد زندان از روزه دو... بگی چیزي خواي نمی.. دخترم ایاز:اقاجان
 دفن رو خانجونت امروز دخترم...رو تو هم و بدم دست از رو خانجونت هم نیست افانص...

بشی بلند خواي نمی.. بیاي خواي نمی... میکنیم  ... 
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بود سکوت تنها من جواب  ... 

نداشت اثري من در اما زد حرف و زد حرف انقدر اقاجان  ... 

دادم دست از را خانجون دفن مراسم من و گذشت چیز همه   

 

*** 

 

ام گرفته افسردگی میکردم حس... کرد مرخصم دکتر روز سه از بعد  ... 

بود قبرستان رفتم درمانگاه از که جاي اولین  ... 

بزنم حرف روز چند از بعد شاید تا برد مرا اقاجان  ... 

 خاك... افتادم قبر روي بود نوشته کوچکی تابلو روي اسمش که خانجون خاکی قبر دیدن با
شکستم را ام روزه چند بغض سوزناك هقی هق با و گرفتم مشتم در را ها   

 نگاه من هاي زجه به و بود ایستاده اي گوشه ساکت اقاجان.. میکشیدم جیغ و میزدم داد
 ...میکرد

 با منو بیا... کجایی خانجون... خانجون: گرفت درد گلویم که زدم صدا را خانجون انقدر
 کنی نمی رو کارات حواس بی دختره بگو بهم... کن عواد منو دوباره بیا خانجونم... ببر خودت

بیا فقط بیا...   
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داشتم گله خدا از و کردم ناله.. ریختم اشک تمام ساعت یک  ... 

بود شده گلی صورتم و بودم افتاده قبر روي  ... 

دادم تکیه او به پشت از.. کرد بلند مرا اقاجان هایم شانه گرفتن با  ... 

کنی اذیت رو خودت انقدر نیست راضی مادرت.. دخترم پاشو: تگرف را صورتم هاي خاك  ... 

میزدم هق هنوز  .... 

زدیم بیرون قبرستان از هم همراه و دادم تکیه اش شانه به... شدم بلند اقاجان کمک با  

بعد روز چهل  

 

 ایاز

 

 خانجون چهلم مراسم پیش روز دو... کردم پهن طناب روي و شستم را اقاجان مشکی لباس
شد گزاربر  ... 

بودم نیاورده در را خود مشکی پیرهن هنوز  ... 

بودند امده خانه به تسلیت گفتن براي محل اهل همه  ... 
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تحمیلیم شوهر خانواده... بود مصفا خانواده بودند نیامده که کسانی تنها  

3 

ها رمانگروه ماتایپ با هاتماس ارسال اصلیانجمنآخرین صفحه  

آمدید خوش گرامی، آذرخش  

11 رخشآذ  

قلم کافه  

قلم کافه  

ایرانیان ادبی فرهنگی، ي رسانه  

0 

 نوشته

0 

 پسند

 از مهمحمایت هاموضوعات فایل گالري فایل آپلود  امتیازات  انجمن  خبر؟ چه تازه 
 نویسندگان
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 رمان کاربران شده کامل هاي شدهرمان کامل هاي رمان رمان و سایتانجمنکتاب اصلی صفحه 
مهدیه | ایاز  mhk | قلم کافه انجمن اربرک  

 ارسال و قلم کافه در عضویت نحوه تصویري آموزش مشاهده براي  تـــوجـــه
کنید کلیک را اینجا رمانتان؛  ! 

شد بروزرسانی کتاب بخش قوانین -  تـــوجـــه  !  

 رمان بررسی و نقد تاپیک در شرکت همچنین و نویسندگان رمان از تشکر با عزیز، کاربران -
باشید انجمن نویسندگان لگرمید موجب ها .  

 تواند می شما هاي نوشته و هستید جامعه فرهنگی و ادبی نخبگان شما عزیز، نویسندگان -
 غیرمجاز، موارد بیان از بنابراین باشد داشته خوانندگانتان دیدگاه تغییر بر مستقیمی تاثیر

نمایید خودداري جدا شکنانه هنجار و غیرشرعی .  

 طریق از را موارد حتما نامناسب محتواي با هایی رمان مشاهده صورت در عزیز، کاربران -
 با زمینه این در که کاربرانی براي امتیازاتی است، ذکر قابل. دهید اطالع ما به گزارش دکمه
است شده گرفته نظر در کنند می همکاري ناظرین تیم . 

82 از 50 به 41 از: ایجنت نمایش آخرین... 34567... نخست  9 از 5 شدصفحه بسته موضوع  

مهدیه | ایاز رمان: موضوع  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

موضوع ابزارهاي  
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موضوع جستجو  

موضوع نمایش نحوه  

41# 17:58, 1395 تیر 28 دوشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  
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2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 خانم مهشید نه و را بردیا نه.. بودمشان ندیده ازدواجمان روز از که داشت مسخره جاي واقعا
  را

 که امد می صدایشان و نبودند بردار دست هم خانجون ختم مراسم در حتی فکر کوته مردم
ندارد بودن به تمایل شوهرم که است من از مشکل حتما میگفتند هم گوش در  ... 

زد نمی دم و میشنید را حرفها این که اقاجان بیچاره  ... 

نداشت ارزشی برایم زندگی نبود خانجونم وقتی.. نبود مهم برایم بردیا بودن  .... 
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برگشتم خانه به و برداشتم را تشت لباسها کردن پهن از بعد  .. 

داشت شدیدي سردرد چون بود کشیده دراز اقاجان  ... 

 

میکردیم خرج اندازمان پس از فعال و بود نرفته صید به یکبارم خانجون مرگ از بعد حتی  ... 

کردم خاموش را یرشز افتادنش جا از بعد و زدم غذا قابلمه به سري  ... 

رفتم اتاق سمت و برداشتم را سفره  ... 

 درست خانجون که ماستی.... گذاشتم رویش هم ماست کاسه یک و کردم پهن اي گوشه
داشتیم بزرگ دبه یک هنوز.. بود کرده   

میگرفتم سرحال را خودم باید داشت گناهی چه اقاجان... کشیدم آهی   

گذاشتم رهسف روي و کشیدم ظرف در را غذا   

 بیدار اقاجان... اقاجان:کشیدم بازویش روي دستی و رفتم اقاجان سمت.. بود مرتب چیز همه
است اماده ناهار.. شید نمی   

بخور تو... دخترم نیستم گرسنه من: کشید صورتش روي دستی.. کرد باز را چشمانش اقاجان  

 االن که باشید منم فکر... خورید نمی حسابی و درست غذا روزه چند اقاجان نه: کردم اخمی
شمائید امیدم تنها  ... 
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نشست سفره کنار من همراه و شد بلند جایش از اقاجان  ... 

گفتم جانی نوش و کشیدم غذا برایش و شدم خوشحال   

 

امد می ظروف و ظرف صداي تنها و بودیم خوردن حال در  .... 

زد در کسی  ... 

خیره شاهللا ان.. ظهري وقت این کیه:گفت و شد بلند زودتر اقاجان.. کردیم هم به نگاهی  .. 

شدم بلند جایم از منم  ... 

بود در پشت کدخدا... کرد باز را در اقاجان  ... 

ناهار براي زد تعارفش اقاجان  ... 

 اما بشم مزاحمتون شد نمی روم من راستش.. اومدم موقع بد ببخشید.. تورج اقا نه:کدخدا
بدم خدمتتون و دارید دستم که امانتی تا بیام بود ام وظیفه  ... 

 

 خانم مهشید دیشب رو این دخترم بیا: گرفت طرفم اي نامه پاکت که کردم نگاهش کنجکاو
بیارم االن گذاشتم بود دیروقت دیشب... اورد خونه دم  .. 

گرفتم را پاکت  ... 
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رفت و نیامد خانه زدیم تعارفش چه هر  ... 

شد خیره دستم کتپا به اقاجان.. نشستیم سفره کنار دوباره  : 

 بیارن نامه پاکت یک و نزنن سري شده روشون چطور ماه یک از بعد ببینم دخترم کن بازش
عروسشونی االن تو باشه چی هر..  

 

کردم باز را پاکت در  ... 

بود پاکت درون نامه برگ یک  .... 

کردم خواندن به شروع  : 

 ... سالم

 اما نیست درست ما کار میدونم... نیستیم وستار تو پسرم و من میخونید رو نامه این که االن
 میریم روستا این از ما پس بده طالقت کنم راضی رو خودم تونم نمی... خوادت نمی پسرم

 پدرتم و تو مجازات.. داري شوهر زن یک و نیستی سابق دختر دیگه تو بدون رو این ولی...
 نشد راضی حتی اون.. نمون بردیا منتظر... کنی زندگی شوهر اسم یک با عمر اخر تا... همینه
نبینیم رو همدیگر دیگه امیدوارم... مینویسم دارم من و بنویسه برات نامه  ... 

 

بهت از دنیاي و ماندم من... شد تمام نامه  ... 
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باشد حقیر و پست میتواند چقدر انسان یک  

 

 

================= 

گل دوستان   

 پست براتون باز جمعه روز ندارم احتماال چون اما داشتم نت شایدم البته نیستم روزي سه دو
  میذارم

میخونند رو رمان که عزیزانی از ممنون   

 

لطفا نشه فراموش صفحه باالي امتیاز نظرسنجی در راي و تشکر   

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  
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رمان و ابکت بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

37 

*saede* ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,Fatemezargar 
,Fsaba21 ,Gharar1370 ,im_niusha ,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 

,MahsaMani ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a 
,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,niilooofar ,roz GoL ,sepidar_87 ,  فاطمه

لوانی نرگس, فرنوش, سادات فاطمه, مومنی  ,Yasi.mirjalili ,yasiii_ab ,  22بیتا, الیرا, آوینا
سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی, آفتاب دختر, بارانا,  

42# 15:45, 1395 مرداد 5 شنبه سه  

 mhk مهدیه
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 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

نرما و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 
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25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

گل دوستان سالم  

باشم داشته میکنند همراهی رو ایاز و منو که عزیزانی همه از اهیخو معذرت یک همه از اول  

... 

رفتم کاري ماموریت براي سفر یک به اما بزارم پست جمعه بود قرار  ... 

مهربونا ببخشید منو خودتون بزرگی به لطفا شدم بدقول میدونم   

دوست رو شما همه مهدیه   

 

================================== 

 

 شبنم
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 درست کار دانستم نمی و بودم عقلم و دل با جنگ در که روزي شش... گذشت روز شش
است کدام  ... 

 رها پیش سال 18 مرا وقتی چطور.. داشتم شک تصمیمش این به همه از بیشتر و میترسیدم
پناه بی ساله 16 دختر یک.. هستم زنش که بود نکرده فکر این به بود رفته و بود کرده  

 

 و خورد غصه روز چند اقاجان.. شدم بیهوش خواندم را مادرش نامه وقتی رود نمی یادم هنوز
 با و شدند خبردار روستا مردم همه کم کم.. بکنم کاري نتوانستم من و شد اب شمع مثل

کرده رهایم شوهرم که میخواندند نانجیب مرا ها بعضی.. میدادند نشان مرا اتهام انگشت   

 سختی روزهاي.. میزدند خدابیامرز خانجون حتی و دمخو سر پشت زشتی حرفهاي ها بعضی
 ... بود

 بودند گذاشته اسم رویم... بکنم کاري نه و بروم جاي توانستم می نه مصفا خانواده کار این با
بودند رفته و   

 بودم بردیا گرو در من اما نکند فکر منم به اصال و کند ازدواج میتوانست راحتی به بردیا
اسیر یک مانند...   

را انتقام ترین سخت بودند گرفته من از انتقامی خوب انها  .... 

نداشت را دریا به رفتن حوصله دیگر حتی اقاجان... بود تلخ برایم روزها ان چقدر  .. 
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میگرداندم را زندگی بزغاله کره و شیر فروختن و ترشی کردن درست با تنه یک خودم   

 شهر باید اما کنم شرکت کنکور گرفتم متصمی ان از بعد و گذشت منوال همین به سال یک
  میرفتم

 

 امتحان که نکشید طولی و میکردم سرگرم درسیم کتابهاي با را خودم کار از بعد روزها
 ... فرارسید

بدهم را امتحانم تا امد شهر به من همراه اقاجان  ... 

کرد موفقیت ارزوي برایم  ... 

نبود ستبر هاي شانه ان از خبري ردیگ.. بود گرفته خیلی اقاجان شدن شکسته از دلم  ... 

بود شده برف سپیدي به موهایش و بود افتاده نحیفش هاي شانه که میدیدم را پیرمردي حاال   

 نشان خوب من مقابل را خود همیشه اما داشت مشکل اش ریه.. است بیمار اقاجان میدانستم
 ... میداد

 شدت به مرا دکتر.. بودم زده حرف دکتر با و بودم رفته درمانگاه به یواشکی باري چند
میکرد اقاجان جسمانی حال از مراقبت به موظف  ... 
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 به وباز خوردیم شهر همان در بود ساندویچ شامل که را نهارمان کنکور شدن تمام از بعد
برگشتیم روستا   

 در پول بیشتر ترشی و محلی ماست کردن درست با میتوانستم و بود شده بیشتر وقتم حاال
 خانه میگفت خنده با و میداد یاد من به زور به همیشه که بودم خانجون مدیون را همه.. رمبیاو

 پیدا را طال حکم برایم اینها خودمان خانه دانست نمی خانجون... میشود الزمم ها این شوهر
  میکنند

 ارهچ راه و میشد بیشتر غمم و درد میرفتم ها گذشته به قدر هر... امدم بیرون گذشته فکر از
میدادم را بردیا جواب باید فردا.. نداشتم اي  ... 

 تمام شوهرش و فاطمه اما میدادم دست از را استخر و مزرعه اگر حتی.. درك به خودم
پیشرفت امید به بودند گذاشته انجا را خود سرمایه  ... 

 

 اي فاطمه.. کنم خودم فداي را زندگیش توانستم نمی و بود کرده خوبی خیلی حقم در فاطمه
 شیالت در بار اولین راداشتم استخرها این کردن باز قصد و بودم امده تهران به که اوایل که

بودند مجوزش و کار این دنبال هم شوهرش و او... دیدمش  ...  

 من به شناختند نمی اصال که منی.. شویم شریک هم با شدند راضی کمم سرمایه و من دیدن با
کردند کمکم و کردند اعتماد   
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 گفته به بردیا بازم میدادم دست از را استخر اگر تازه.. میگذاشتم تنهایشان نبود روا الحا
رسمی و شرعی بودم زنش سرم خیر.. نبود بردار دست خودش   

نداشتم دلیلی من و.. میکرد شکایت من از خودش قول به   

 را امانم ردسرد.. بریزم چایی خودم براي تا رفتم اشپزخانه سمت به فکر همه این از خسته
بود بریده   

برگشتم اتاق تراس به نبات برداشتم از بعد و ریختم چایی  .. 

بود پیدا چیز همه باال این از.. داشتم دوست را اینجا   

میشد خنک داشت هوا.. پیچیدم خودم دور تر محکم را شالم  ... 

بود مشخص هوا سردي اما بودیم مهر در هنوز  ... 

داشتم پیش در که بود اي آینده درگیر فکرم و دمکر می نگاه خورشید غروب به  ... 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 
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رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

30 

*saede* ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,Fatemezargar 
,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa 
,mohsen30a ,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,roz GoL ,sepidar_87 

, لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  ,Yasi.mirjalili ,yasiii_ab ,  بارانا, 22بیتا, الیرا
سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی,  

43# 15:49, 1395 مرداد 5 شنبه سه  

 mhk مهدیه
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 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 
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25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 

امدم می کنار زندگی این با باید... بودم گرفته را تصمیمم  .. 

بود جوابم منتظر... گرفت تماس بردیا شوم خارج خانه از اینکه از قبل صبح  ... 

دادم را مثبتم جواب ممکن وضع ترین حال بی با  ... 

 و داده شکست مرا چندم بار براي میگفت خودش با.. میزند حرف غرور با بود معلوم
است کرده خرد را شخصیتم  ... 

 را هایم وسایل.. برویم اش خانه به او با تا اید می دنبالم فردا گفت راشنید جوابم اینکه از بعد
کنم جمع   

 گفت هم بردیا.. نزند زیرش بعد تا کنم قرار او با را نکته چند باید گفتم قبلش اما کردم قبول
گذاشتیم قرار شاپی کافی در بعدظهر براي پس بزند حرف من با باید   

... 
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میشدم نهارم فکر به باید... داشتم وقت و بود 10 ساعت هنوز  ... 

شود اماده زود که کنم درست ماکارانی گرفتم تصمیم  ... 

شدم اي دلمه فلفل کردن خرد مشغول و بپزد گذاشتم عدس کمی پس ... 

بود شده باز یخش و بودم اورده در قبل از را چرخی گوشت بسته   

 اب در را ها رشته ضمن همین در و کردم درست را ماکارانی مواد پیاز دادن تفت بعداز
بودم انداخته جوش   

 باید.. کنم انتخاب مناسبی لباس بعدظهر براي تا برگشتم اتاق به ماکارانی کردن دم از بعد
 حالم زندگیم از رفتنش از بعد کند خیال واستخ نمی دلم.. میشدم ظاهر شیک همیشه مثل
است شده خراب وضعم و است بد   

 

*** 

 

خوردم نسبی ارامش در را نهار  ... 

بود عجیب هم خودم براي که ارامشی  ... 

 اي دلهره و گزید نمی ککم دیدنش با حاال میریختم بهم مصفا بردیا اسم شنیدن از که من
میرفتم پیشش قبل دوسال تا که بودم وانشناسیر مدیون را ها این البته.. نداشتم  ... 
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گرفتم دوشی پس داشتم وقت کمی هنوز  ... 

کردم درشت فر بابلیس با را صافم شده رنگ موهاي  ... 

 کتش جلوي... میخورد رویش هم کتی که بود رنگ مشکی شیک مانتو یک انتخابیم مانتو
میشد مشخص بود براق که زیرش پارچه و داشت باز حالت   

پوشیدم را مشکیم لی شلوار  ... 

امد می ام چهره به اش طالیی حاشیه.. را نازکم ساتن روسري اخر در و  ... 

را بویم خوش عطر اخر در و زدم کرم و لب رژ کمی پس نبودم ارایش اهل زیاد  ... 

محبوبم نیناریچی  ... 

کوتوله خیلی نه و میکرد بلندم خیلی نه بود شاپ کافی براي مناسب سانتی 5 پاشنه کفشهاي  

.. 

رفتم پارکینگ به و برداشتم را ام دستی کیف تیپم از رضایت با  .... 

کند متهمم نشناسی وقت به نداشتم دوست میکردم عجله باید  

 

 

&&&& 
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 در که مونده جزیی نکته چند... شد مشخص حوادث همه و شد تمام گذشته قسمت دوستان
میپردازم بهش آینده همین  ... 

هستند یادم به همیشه که وستانید از ممنون   

داریم دیگه پست یک جبران براي   

 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

28 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,Fatemezargar ,Fsaba21 
,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a 

,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,roz GoL ,sepidar_87 ,  مومنی فاطمه
لوانی نرگس, فرنوش, بنگاله فاطمه,  ,yasiii_ab ,  سانیا, سیمرغ, سونامی, بارانا, 22بیتا, الیرا

 سلطانی

44# 15:57, 1395 ادمرد 5 شنبه سه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  
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1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  
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4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی لیتفعا % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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 سمتم بودند نشسته که نفري چند نگاه... شد بلند در آویز صداي.. کردم باز را شاپ کافی در
 شدم مطمئن اینکه از بعد و گذراندم چشم از را ها صندلی تمام ها نگاه به توجه بی.. برگشت
رفتم اي دونفره میز سمت به نیامده هنوز  ... 

 

خوشگلشان هاي تیغ آن با بودم ها کاکتوس عاشق... بود زیبایی کاکتوس گلدان یزم دکور  ... 

گرفت را سفارشم گویی امد خوش و سالم از بعد و امد سمتم دست به دفترچه خدمت پیش  

دادم سفارش شکالتی کیک همراه پس بودم کرده چاکلت هات هوس   

بود مانده رارق به دقیقه 5 هنوز.. انداختم گوشیم ساعت به نگاهی  ... 

رفتم تلگرام در و شدم مشغول گوشیم با برسد بردیا که موقعی تا  ... 

 

 با همراه جهان در زیبا هاي ماهی انواع از تصاویري که بود کرده عضو گروهی در مرا فاطمه
میداد نمایش را خصوصیاتشان  

 عینک که دیدم را بردیا سرم کردن بلند با... نشست رویم به رو کسی که بود گوشی در سرم
گذاشت ماشینش سوییچ با همراه میز روي و اورد در را آفتابیش   

بود تنش رنگی آبی شیک اسپرت کت و بود زده باال به را موهایش  ... 
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 هم بردیا بود نشسته جلویم ساله 36 مردي حال... نبود خبري الغر ساله 18 پسر آن دیگراز
میکرد نگاهم  ... 

داد ترك قهوه سفارش بردیا خدمت پیش آمدن با  ... 

گذاشتم کیفم در را ام گوشی  ... 

 کرده فرق... است همان مورد در هم اون نظر میدانم... میکرد نگاه تیپم به موشکافانه بردیا
 نظر از چه بودم مستقل و بود سالم 34 حاال نبودم تجربه بی ساله 16 دختربچه دیگر... بودم
عاطفی چه مالی  

 فقط اخر تا قراره اینکه مثل خب:گفت و گذاشت میز روي را دستانش هک آوردند را اش قهوه
ایاز بگو داري حرفی اگر.. کنیم نگاه بهم .... 

شبنمم من...ایاز نگو من به:کردم نگاهش تیز درهم هاي اخم با  

 نیست مهم من براي.. شبنمه همون ایاز معنی خب... شبنم: کرد هم در را ابروهایش بردیا
کنم صدات چی  ... 

نوشیدم را چاکلدم هات از اي جرعه و دادم پیشانیم به چینی  ... 

بگم من یا میگی رو شرایطتت تو اول:بردیا  ... 
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 االنم بوده شما حرف.. حرف همیشه حاال تا:دادم ادامه امیز کنایه لحنی با... زدم پوزخند
کن شروع خودت  ... 

 منم کار اینجوري.. میزنه رو اخر و اول حرف کی میدونی االن از خوبه: امد جلو کمی بردیا
  آسونتره

ندارم مکش کش حوصله... کنم نمی نگاهش  ... 

 رو خوب برخورد توقع پس نبود راضی بیاي قراره گفتم مامان به من اینکه همه از اول: بردیا
شده شدنش بیوه باعث پدرتو باشه چی هر باش نداشته  ... 

 و مادر این تا میداد پس تقاص بار چند ام هبیچار اقاجان... گرفت را گلویم گردو قد بغض
میشدند راضی پسر  

 کسی پس عزیزتره دنیا این تو چیزي هر از برام الوین.. هست الوین بعدي مطلب:بردیا
 دادي آزارش لجبازي و لج یا من با دشمنی خاطر به بفهمم اگه.. میبینه بد بده آزارش بخواد
میکنم جهنم برات رو دنیا   

بزند را حرفهایش همه تا بودم ساکت  ... 

 پس منم اختیارت صاحب و زنمی اما ندارم قبول همسر عنوان به رو تو درسته: داد ادامه بردیا
 وقتی...مردانه جمع در چه و اخالقی چه ببینم ازت ناشایستی رفتار و حرکت ندارم دوست
 مسئول میدن نجاما کار همه شون خانواده براي که دار خانه هاي زن تمام مثل اومدي ام خونه
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 مادر و اولم همسر مورد در و.  بیاي بر پسش از امیدوارم... تویه با زندگی و خونه به رسیدگی
 حرفی دیگه... مرده مادرش میدونه الوین.. کنی فضولی ام زندگی تو نباید وقت هیچ الوین
منتظرم... تویه نوبت حاال شد تمام من حرفاي خب.. بیاد میون به خوام نمی ازش   

 

 گفتم شمرده شمرده کردم نگاه چشمانش به ارامش با و نوشیدم فنجانم از دیگري جرعه
 نمیشم خونت وارد خوش دل با بدون و نیستم راضی اصال من بدونی میخوام همه از اول:

 باهاش را برخورد کمترین میکنم سعی من نیست من وظیفه مادرت بودن راضی اینکه دوم...
 مادرم هم گرفت رو پدرم هم من از مادرت شدن بیوه چون نزار منسر منتی پس باشم داشته

 به رو کسی گناه وقت هیچ من... الوینه دخترت مورد در مطلب سومین... رو ام آینده هم و رو
 دختربچه یک با قدیمها خاطر به دارم وجدان اونقدر بدون پس نویسم نمی اي دیگه کس پاي

نکنم صاف رو حسابم  ... 

 پایبندتر چیزا خیلی به خودم بدون اما دونم نمی خودم شوهر رو تو منم نکته آخرین اما و
مردا با کاریم روابط هم نیومده پیش مشکلی برام جامعه در هم حال به تا... هستم  .... 

 ولی... میکرد اخم ها موقع بعضی میکرد گوش حرفام به تیزبینی با و بود نشسته صاف بردیا
 اي کنایه.. گرفت را ام کنایه کنم فکر زدم حرف الوین مورد در که بود موقعی اخم بیشترین

زدم او به بیگناهیم براي که  ... 

خودم شرایط اما حرفات جواب این:گفتم که میخورد را اش ه قهو بردیا   
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برخوردي و رابطه هیچ... باشی داشته نباید رو چیز هیچ انتظار من از اصال اصال  ... 

 هفته در روز سه.. استخره در ام سرمایه چون بدم ادامه کارم به یدبا من.. کارمه دومم شرط و
 همه با و نیست مشکلی کنی قبول رو شرطم تا دو این اگر... میرم مزرعه به سرکشی براي

میرم اینجا از و میزنم رو چیز همه قید نکنی قبول رو شرط دو این اگر اما میام کنار شرایطتت  

... 
 

 نزدیک فکر اصال من چون.. قبوله شرطتت دو هر:گفت و گذاشت زمی روي را استکانش بردیا
 رو وظایفت که شرطی به البته قبوله هم دومت شرط...نباش نگران پس نمیکنم رو بهت شدن

 خرج خودت براي میتونی رو میاري در که پولی و منه با خرجت هرچند... بدي انجام درست
 ... کنی

 قرارداد بهتره راستی.. دنبالت خونت دم میام فردا سپ: شد بلند جاش از که دادم تکون سري
کنی لغو رو خونت  .... 

کرد حساب و رفت صندوق سمت به خداحافظی از بعد  ... 

 بیرون کافه از بردیا رفتن از بعد و برداشتم را کیفم... نوشیدم را اخر وجرعه خوردم را کیکم
 ... زدم

 

شوید وارد لبخند با لطفا  
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ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  
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*saede* ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,Fatemezargar 
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,sepidar_87 , لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  ,Yasi.mirjalili ,yasiii_ab ,  الیرا
سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی, بارانا, 22بیتا,  

45# 15:37, 1395 مرداد 6 چهارشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  
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2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 از و شود الزم باز و دهم پس را خانه میترسیدم فیطر از بودم نگرفته خانه براي تصمیمی هیچ
نداشتم آن از اي استفاده وقتی میکردم پرداخت چگونه را زیادش هزینه طرفی   

 اینکه گفتم برایش را وضعیتم.. گرفتم را خانه صاحب شماره که میرفتم کلنجار خودم با
برگردم زودي به یا برنگردم دیگر دارد احتمال  .. 

 انباري رادر وسایلم میتوانم گفت مهربانی با شناخت می مرا است سال ندینچ که خانه صاحب
دهد پس را پیشم پول نیز او.. دهم تحویلش را کلید و بگذارم خانه  ... 
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شدم کارگر گرفتن فکر به و کردم قبول خوشحال  ... 

*** 

 حساب را کارگرها پول.. کردم منتقل خانه انبار به را وسایل کارگر تا دو کمک با شب تا
بود مانده اتاق در که چیزي تنها.. زدم زل هایم چمدان به و کردم  ... 

بودم داده جا بزرگ چمدان تا دو در را ضروریم وسایل و لباسها کل  ... 

داشتم نگه پتو و متکا یک شب براي  ... 

 بردیا به پیامی قبل ساعت یک... کشیدم دراز رویش خستگی با و کردم پهن خانه کف را انها
 هنوز.... باشم منتظرش صبح نوشت تنها جواب در اما آیم می خودم ماشین با که بودم داده
بود مهم برایش خودش حرف تنها هم   

*** 

 خانه جلوي 7 قرارمان و بود شش ساعت هنوز... شدم بیدار زودتر ساعت یک خواب از صبح
  بود

خوردم کیک با همراه را پاکتی شیر  ... 

کتان شلوار همراه نفتی آبی مانتو... پوشیدم را اسهایملب و گرفتم سرسري دوش ... 

 در پریز از را گوشیم شارژ شدم مطمئن وقتی.. نگذارم جا را چیزي تا انداختم خانه به نگاهی
گذاشتم دستیم کیف ودر اوردم   
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بود بردیا شماره.. انداختم ان به نگاهی گوشی زنگ شنیدن با  ... 

است در دم یعنی این و کرد قطع بوق تا چند از بعد   

 از دیدنم با بردیا کردم باز را خانه در تا.. بردم پایین اسانسور با را چمدانها از یکی سختی به
سالم: شد پیاده ماشین   

گرفت را چمدانم که دادم را جوابش لب زیر  ... 

نداري؟ چیزي دیگه: گذاشت صندوق در  

 از غیر البته... میارم االن دارم دیگه چمدون یک:گفتم همزمان و برگشتم خانه درون به
  ماشینم

 از یکی بعدا میاي من با تو:گفت و امد باال من همراه و گذشت کنارم از حرکت یک با بردیا
خونه بیاره رو ماشینت میفرستم رو دوستام   

داشت قرار وسطش بنفشم چمدان تنها و بود خالی خانه... بود باز آپارتمانم در   

انداخت خانه اطراف به نگاهی نیم بردیا  ... 

بزرگه زیادي نفر یک براي اما.. خوبیه خونه:گفت من به رو برمیداشت را چمدانم که حالی در  

... 
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 داشته هم با صحبتی االن از میخواست دلم نه و داشتم را اش حوصله نه... ندادم را جوابش
  باشیم

شتیمبرگ پایین به اسانسور با بردیا همراه و کردم قفل را خانه در   

 بیرون چمدان بردن براي اما بردیا.. دهم خانه صاحب تحویل را کلید تا ایستادم اول طبقه
  رفت

 را کلیدم.. کردم تشکر او از سالها این خاطر به و دادم سالم... کرد باز را در کیوانی اقاي
 پیام بعدش و میکند واریز حسابم به دیگر روز دو تا را پیش پول: گفت که دادم تحویل
  میدهد

زدم بیرون ساختمان از حاللیت گرفتن و خداحافظی از بعد و کردم تشکر دوباره   

بود گرفته ضرب فرمان روي دستش با و بود منتظرم رنگش کاربنی تري مزدا درون بردیا   

کرد حرکت بردیا شدنم سوار با و کردم باز را جلو در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   
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مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  
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46# 15:41, 1395 مرداد 6 چهارشنبه  
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 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن ویسندگانن تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 
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133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

ندارد ماه شبم تو بی   

کجایی؟ تارم شب مهتاب  

 

 

****** 

 یادگاري برام پروفایلم در رو قشنگتون نقدهاي و نظرات ندارم نقد صفحه چون دوستان
  بزارید

 

****** 
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 میترسم جدید خانه با رویارویی از ها بچه مانند سن این با بیاید نظر به مسخره کمی شاید
تحقیر و کنایه از پر زبان آن با خانم مهشید دوباره دیدن از... ... 

 سابق عنوان دارم بفهمد اگر مطمئنن.... دارم وحشت ام دیده که الوینی با یاروییرو از حتی
 برعکس قضیه مورد این در چند هر..باشد نداشته خوبی رفتار بامن میکنم غضب را مادرش
بود کرده خراب را زندگیم الوین مادر و بودم من اول چون است   

 

 قبل دفعه که بودیم ویالیی خانه همان درب جلوي... شدم خارج وخیال فکر از ماشین توقف با
بودم دیده   

شد خم سمتم به و اورد در را عینکش بردیا  ... 

 

چسباندم در به کامل را خود و شد گشاد چشمهایم  ... 

شد نمیخیز سمتم به بیشتر بردیا اما  .... 

ستمب را چشمانم و کشیدم خفیفی جیغ کرد دراز را دستش تا.. گرفت را وجودم همه استرس   

 باز جیزجیز مانند صداي تنها.. نیوفتاد اتفاقی اما بودم کوچک تماس یک منتظر لحظه هر
امد شدن   

دیدم را بردیا پوزخند که کردم باز را چشمم الي   
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 داري نفس به اعتماد خیلی: زد صداداري پوزخند میبست را داشبردش در که حالی در بردیا
 منو که شگردته شایدم.. میزنی توهم چرا دونم مین.. نمیایی چشمم به بودم گفته که من..

کنی جذب  

کشیدم سرخشم از نفسی  ... 

 از رفته باال ابروهاي با پس کند اذیتم تا دهم دستش اتو نباید اول همین از گفتم خودم با اما
 شکی که هستم عالی نظر همه از من که این در: انداختم او به نگاهی نیم نفس به اعتماد
 ببینه اي صدمه میترسه عالیه نظر همه از که کسی مطمئنن.... نداره وجود یتوهم و نیست

زیادن جامعه تو گرگها چون..   

 

شد خنک دلم اش زده خشم چهره دیدن با  ... 

 

 دیگه و پایین بري نکنده رو پوستت همینجا گرگه اقا تا بهتره: غرید شده چفت فک با بردیا
 نمی غفلت شون طعمه شکار براي هم لحظه یک چون نکنی درگیر گرگها با رو خودت هم

  کنند

 

 پی کارم اشتباه به بیشتر میگذشت که لحظه هر.. کرد تهدیدم مستقیم غیر بردیا.. پرید رنگم
  میبردم
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کرد باز را در برداشت داشبرد از که ریموتی با بردیا  .. 

 

شد پیاده ماشین از در بستن از بعد و برد داخل را ماشین سرعت با  ... 

اورد بیرون را چمدانم تا دو و کرد باز را عقب صندوق در.. شدم پیاده منم او از تبعیت به  ... 

 شد مانع بردیا کنم بلندش خواستم تا اما گرفتم را اش دسته و رفتم رنگ قرمز چمدان سمت
معصومه هاي بره از بیشتر گرگها زور... بزنی دست تو خواد نمی:   

شوم پشیمان و بگیرم وجدان عذاب خودم گفته از که میکرد کاري   

 راه من از جلوتر و گرفت دیگرش دست با را آن که بردارم را دیگري چمدان خواستم دوباره
  افتاد

 چشمش.. کنم اصرار من چرا کنم کمکش خواست نمی خودش وقتی... انداختم باال اي شانه
بیایم اینجا خواستم نمی که من بکشد را جورم باید کور   

 ساختمان وارد بردیا سر پشت و برداشتم شانه روي از را ام دستی کیف گیریم نتیجه از راضی
 شدم

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 187 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 
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47# 17:36, 1395 مرداد 7 شنبه پنج  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  
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50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه لیتفعا % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

میگذشت خانم مهشید نظیر بی استقبال و خانه این به ورودم از ساعتی نیم  ... 

بودم صادره حکم منتظر و نشسته سالن رنگ بنفش هاي مبل از یکی روي حاال  ... 

 و اقاجان به چه من به چه.... بود گفته ناسزا بند یک دید مرا که ورودم لحظه همان از
  ...خانجونم

نزنم حرفی تا میدادم فشار را لبهایم  .. 

میداد عذاب را خانجون و اقاجان روح حرفهایش با اما نبود مهم میگفت خودم به هرچه   
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 حرف او با تا بود برده اتاقش به زور به را او کالفگی با بود دیده را مادرش رفتار که بردیا
  بزند

داشت گري میانجی در سعی که بردیایی و امد می دادنش فحش صداي هم هنوز  

بود خواب االن به تا حتما.. بودم ندیده را الوین و بود صبح نه حدوداي ساعت   

گرفتم ام شده رها چمدانهاي از نگاه  ... 

بود ممکن غیر که حیف اما برگردم ام خانه به سرعت نهایت با میخواست دلم   

شدند خارج بردیا بعد و مهشید اول و شد ازب اتاق در باالخره   

ایستادم اجبار به  ... 

 خوبی به اش چهره در سن کهولت عالئم و بود گذشته او از زیادي سن... شد نزدیکم مهشید
میشد یافت   

ایستاد قدمیم چند در  ... 

 

 کرده تیدرس کار بردیا... خوبه: انداخت من به نگاهی باال از امیز توهین و یخ نگاه همان با
 پس نیستی بیشتر نوکر یک حد در اینجا تو... اورده رو تو بگیره مستخدم اینکه عوض...
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 خون قاتل میبینی بد وگرنه نباشی چشمم جلوي زیاد کن سعی.. کن جمع رو حواست خوب
 بس

میشد دیده بدنم اعضاي تمام در عصبانیت  ... 

منده انجام ناشایستی حرکت تا بودم کرده مشت را دستانم  ... 

بودند نداده یاد را بزرگتر به احترامی بی من به خانجون و اقاجان  ... 

 

 دخالت را خودش انداخت ام شده مشت دستان و برافروخته چهره به نگاهی که بردیا
 نیست خونه این تو کن فکر اصال شما... باش نداشته کار ایاز کارهاي به لطفا مامان خب:داد

بدم نشونت ور اتاقت بریم توام ایاز....  ... 

 

هستم شبنم مصفا اقاي: غریدم حرص با  ... 

 اسمش سریع میاد شهر روستاشون از که اي عقده یک میگن.. غلطا چه.. شبنم.. اوه: مهشید
 به قصدتوهین و است مهشید هاي صحبت تنها( تویه قصه... نباشه دهاتی تا میکنه عوض رو

ندارم را قشري هیچ ) 

 

کرد حرکت رو راه سمت به و گرفت را بازویم شده تمام صبرم میدانست که بردیا  ... 
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میبنی بد بزنی دست بهم دیگه یکبار اگه: کشیدم پس را دستم خشم با   

 به و وایستی روز هر باشه قرار اگر.. بیفت راه.. دارم خوش دل ازت نکه... توام خوبه: بردیا
میبینی بد کنی توهین مادرم   

نیست بعید تو مثل پسري مادر ناو از:کردم امیزي تحقیر نگاه   

 تهدید حالت به مقابلم را دستش انگشت..  نشست صورتم روي سیلیش شد تمام حرفم تا
 دیدي خودت چشم از دیدي چی هر کنی احترامی بی مادرم یا من به دیگه یکبار اگه: گرفت

هستی کی نرفته یادم هنوز.. نکن فراموش رو جایگاهت.. ... 

 

 

 کند بلند زنی روي دست که کسی... نبود مرد آدم مثال این اسم.. ودمب متاسف خودم براي
میزد خط اسمش پشت از را مردانگی باید ...  

 اتاق سمت به اش ادبانه بی لحن به توجه بی و کردم نگاه چشمهانش در کوتاه اي لحظه فقط
کردم حرکت   

کرد بازش و ایستاد اتاقی در جلوي.. امد دنبالم حرف بی هم بردیا  ... 

شدم وارد او به پشت  .. 
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 اتاق اینجا.. میارم رو چمدونات االن: کشید موهایش بین دستی کالفه و پشیمان حالت با بردیا
 تا دبستانیه پیش الوین... کنی رفتار دار خانه زن یک مثل باید گفتم که همونطور.. تویه

میگیرم بیرون از کنی درست نهار خواد نمی امروز....میاد 12 ساعت  ... 

برود زودتر تا دوختم چشم حیاط به اتاق بزرگ پنجره از.. ندادم را جوابش  ... 

رفت ندارم گفتن براي حرفی دید وقتی  ... 

داشت قرار درونش رنگ یاسی روتختی با نفره یک تخت یک... بود متر 12 حدود اتاق  ... 

 هم ناپهکا یک و داشت قرار سمتش یک کشو با دراور کمد یک همچنین و دیواري کمد
دیگرش سمت  ... 

بود بهداشتی سرویس کردم نمی اشتباه اگر که بود راستش سمت هم الومینیوم در  ... 

 داشت دست در را چمدانم دو که حالی در بردیا و شد باز در دوباره کشید طول دقیقه چند
شد وارد   

گذاشت اي گوشه را چمدانها  ... 

امد رجلوت و کرد مکث اي لحظه... نکردم نگاهش حتی  .. 

 بدم خودم از که میکنی کاري.. ذاري نمی تو اما باشیم داشته تنشی هم با ندارم دوست:بردیا
 گم نمی... اومده بد خودم از دومه بار براي نشده بلند کسی رو دستم حال به تا که منی... بیاد
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 کنی یاحترام بی مادرم به نباید گفتم هم قبال.. مقصریم میزان یک به دو هر چون متاسفم
 چیز همه البته بود اخر بار میدم قول منم باشی زبونت مواظب بهتره.... نه تو اما داره حق اون..

خودته دست  

کردم سکوت دوباره   

زد بیرون اتاق از و کشید عمیقی نفس بردیا   

 چشمانم از اشک قطره چند و نشستم تخت روي هم بعد و بود اتاق در کردن قفل کارم اولین
 چکید

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

26 

*saede* ,Artimes ,Deliz ,es-mohammadi ,Fatemezargar ,Fsaba21 
,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a 

,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,roz GoL ,sepidar_87 ,  مومنی فاطمه
سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی, بارانا, 22بیتا, الیرا, لوانی نرگس, فرنوش,  

48# 17:46, 1395 مرداد 7 شنبه پنج  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

منانج نویسندگان تیم  
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مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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گل دوستان سالم   

بخونید رو زیر متن میکنید خوشحالم کنم عرض خدمتتون باید رو مورد چند  ... 

 اش ادامه برگشت از بعد و میرم سفر هفته دو من عزیزان.. بود امروز آخر پست تا دو این
مینویسم تمرکز و باز فکري با رو  .... 

 از جدیدي فصل بعدي پست... داشتمش کرده تایپ که بود من آماده پست اخرین این
 هر از است شوهرش اینکه با البته شوهرش خانه در زندگی.... میکنه شروع رو ایاز زندگی
تره غریبه اي غریبه  

 همون گذاري پست روال میزنه رقم رو) شبنم( ایاز جدید زندگی جدیدکه فصل شروع از بعد
 تا چند تا چند و تند تند داشتم شده تایپ رو رمان اینجا تا چون... میشه روز در پست یک

میذاشتم پست   

کنید دعا هم منو لطفا و یددار که صبري از ممنون   

بگذره خوش همتون به تابستون   

حق یا بعد دوهفته تا  

***** 

کنم تشکر حضورشون از دوستان به پستها ناقابل کردن تقدیم با میکنم سعی بعد به این از   
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 :پس

 رو پست به پست و بوده همراهم همیشه که عزیزم دوست به میکنم تقدیم رو پست این
میکرده پیگیري  MiSs__SaNa عزیزم  

 

******** 

 

بود برداشته سکوت را خانه مدت این در و بود شده یک ساعت  ... 

 وسایل چیدن و کردن مرتب حال در و نشدم خارج هنوز بودم شده اتاق وارد که موقعی از
بودم هایم  .... 

دراور روي را آرایشم لوازم و عطر و دادم قرار کاورهایشان در را لباسهایم  

 

 بعد و شد زده اتاق در که میکردم نگاه گوشیم به حوصله بی و بودم نشسته تتخ روي
رفت وباال پایین دستگیره   

بود قفل در اما   

میشد شنیده در پشت از عصبی بالحنی بردیا صداي  : 

کن باز درو بیا:بردیا  ... 
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 دفعه:داختان من به نگاهی خودراضی از و سینه به دست بردیا که کردم باز را در نارضایتی با
 امشب از... ناهاره موقع االنم.. نداره کاري بهت کسی اینجا... میکنی قفل رو اتاق در بود اخر

آشپزي تویه وظیفه  

میزند حرف من با حاال زد کتکم انکه از بعد بود پررو خیلی... ندادم را جوابش   

شد خارج دیدم جلوي از بیا دنبالم گفتن با بردیا  ... 

افتادم راه سرش پشت و ردمک تر محکم را شالم   

بودند نشسته میز پشت الوین و خانم مهشید... رفتیم آشپزخانه به  ... 

 خوشحالی و لبخند با الوین... داد کناري به را نگاهش و کرد اخمی دیدنم با خانم مهشید
 کرد حلقه دورم را کوچکش دستان بیایم خودم به تا و کرد پرواز طرفم به و شد بلند ازجایش

اومدین باز خوبه خیلی... جون شبنم المس:   

 

 نباید غذا سرمیز الوین: شد بلند خانم مهشید صداي که کشیدم بلندش موهاي روي دستی
بشین سرجات سریع بشی بلند   

میشینم االن... مامانی بله:داد جواب مظلومش نگاه همان با الوین   

نشستم هم خودم و بوسیدم را موهایش روي  ... 
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داشت قرار میز روي برنج و بیدهکو کباب ظرف  ... 

الوین براي هم کمی و کشید خودش براي بردیا  ... 

شدم خوردن مشغول آرام و گذاشتم برنجم روي کباب اي تکه و کشیدم برنج کمی کفگیر با  

.... 

*** 

 

کردم بسنده کشیدن عقب به تنها اما کردم تمام را غذایم بقیه از زودتر  ... 

بود کبابش کردن نصف درگیر بامزه حالتی با که ختماندا الوین به نگاهی  ... 

 برات میخواي:گفتم آرام و کشیدم کنارش را صندلیم بقیه به توجه بی.. آمد لبم روي لبخندي
؟ عزیزم کنم کوچیکش  

جون شبنم بله: الوین  ... 

 و کشیدم سمتم را بشقابش نمیزد صدا خاله مرا و بود داده گوش حرفم به اینکه از خوشحال
شدم کباب تکه کردن کوچک مشغول   

میکرد نگاه را ما که انداختم خانم مهشید درهم هاي اخم به نگاهی نیم  ... 

میخورد را غذایش دغدغه بی اما بردیا  ... 
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 و گرفت دست در را عصایش.. شد بلند جایش از خانم مهشید شد تمام کارم اینکه از بعد
 و میکنی جمع رو ظرفا:گفت بدي بسیار لحن با میزد بیرون آشپزخانه از که همانطور

  میشوریشون

 با کاري بودم کرده عهد خودم با.. نشود ایجاد درگیري و نزنم حرفی تا دادم بیرون را نفسم
باشم نداشته وپسر مادر این  

شد بلند جایش از و کرد تمام را غذایش هم بردیا مهشید رفتن با  ... 

انداختم برهم درهم میز به نگاهی  ... 

 درون و میکردم تمیز را کثیف بشقابهاي دانه دانه پس بود مانده غذایش از مقداري الوین
دادم قرار سینک  

کنم تحمل را برخوردها این بتوانم کند خدا  ... 

 

 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   
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مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

مانر و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

31 

*saede* ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,Fateme74 
,Fatemezargar ,Fsaba21 ,Ghazaal ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani 

,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a ,mouneshasanpour ,Namira 
,napors ,niilooofar ,roz GoL ,sepidar_87 ,  الیرا, لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه

سلطانی سانیا, سیمرغ, سونامی, بارانا, 22بیتا,  

49# 20:25, 1395 مرداد 20 چهارشنبه  
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 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

یکینزد همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 
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133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

بعد هفته یک   

 

 تنها گذشت که روزهاي تمام در... میگذشت بودم شده خانه این وارد که زمانی از هفته یک
دمبو کارها انجام مشغول   

 را صبحانه میز دوساعت از بعد و برمیگشتم اتاقم به بردیا صبحانه کردن درست از بعد صبح
میریخت بهم شکل بدترین به خانم مهشید که میزي.. میکردم جمع  ... 

میرفت دبستانی پیش به سرویس با 8 ساعت الوین  ... 

را فرمش لباسهاي پوشیدن جمله از میداد انجام خودش را کارهایش از بسیاري خوشبختانه  

... 

میکشیدم خانه سر به دستی و میشدم ناهار کردن درست مشغول آن از بعد   
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 را تلویزیون ،صداي است بلند جاروبرقی صداي چرا.. میکرد غرغر تنها هم خانم مهشید
،و کن خاموش ... 

 یفشتکال در الوین به غروبها... میشستم را ظرفها و جمع را میز ناهار خوردن از بعد ظهر
میساختم پرنده بازیش خمیر با گاهی و میکشیدم نقاشی برایش گاهی.. میکردم کمک  ... 

بودم کرده هماهنگ فاطمه با امروز اما بودم نرفته مزرعه به هنوز  ... 

مصفاها خانه در من اسارت.. داشت خبر اسارت این از فاطمه  ... 

 

*** 

 

 سرم را رنگم سبز شال پوشیدم را شلوارم مانتو اینکه از بعد و کردم آماده را صبحانه میز
شدم خارج اتاقم از دستی کیف با و انداختم   

بروم مزرعه به الوین براي نگرانی بدون میتوانستم و بود جمعه امروز  ... 

 و میکرد کار شیالت اداره در را ها صبح بردیا... رود نمی اداره به امروز بردیا بودم مطمئن
میکرد خوب را ها گربه الوین قول به و میرفت اش شخصی بمط به ساعتی چند بعدظهرها  

.... 
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 شیرین از بعد و نشستم صبحانه میز پشت... بست نقش لبانم بر الوین بیاداوري از لبخندي
شدم پنیر و نان خوردن مشغول ام چایی کردن   

داشت آدمها ما با عجیبی بازي زندگی.. رفتم فکر به و شدم خیره چایی لیوان به  ... 

کردیم نمی را فکرش قبل سالها که میرسیم جاي به گاهی  ... 

 شلوارکی شامل که راحتی لباسهاي و آلود خواب صورتی با بردیا... آمدم خودم به صداي با
بود ایستاده سینه به دست جلویم شد می کوتاه  .... 

شدم ام چایی نوشیدن مشغول توجه بی و رفت هم در هایم اخم دیدنش با  

است اعتنایی بی برایش چیز بدترین میدانستم... میکردم رصد را حرکاتش چشم گوشه از  ... 

گفت میزد شانه را موهایش انگشتانش با که درحالی و نشست رویم به رو که نکشید طولی : 

؟؟؟ میبرن تشریف کجا خانم جمعه صبح کله  

 برم میخوام اطالع محض اما بزنم حرف باهات ندارم تمایلی هرچند: جویدم را بعدیم لقمه
نرفتم است هفته یک بزنم ام مزرعه به سري   

باشی گرفته اجازه من از نمیاد یادم: بردیا   
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 من بزرگواري از اینم و نیستم اسیر... ندیدم نیازي: انداختم چشمانش به نگاهی حرص با
دکتر نرفته یادتون که هام شرط.. نرفتم حال به تا بوده  

بیاورم در را حرصش بودم بلد خوب.. گفتم نافری خودم به شدنش عصبی دیدن با  

 رو خودت من با...ایاز میدم هشدار بهت... کنم خراب را صبحم خوام نمی که حیف:بردیا
 برمیگردي ظهر تا رفتی جا هر هم حاال... تویی خود اصلی بازنده همیشه مثل که نکن درگیر

دعوتیم جاي امشب..   

 چشم به را افتابیم عینک که حالی در و برداشتم را کیفم و شدم بلند جایم از شدنش بلند با
 من و نکرده دعوت منو کسی چون نمیام جاي من دکتر اقاي:انداختم طرفش نگاهی میزدم
نکردم قبول   

ایستادم رخش به رخ و کشید را بازویم که بودم اشپزخانه از رفتن بیرون حال در : 

 و برم هرجا:گفت شمرده شمرده دمیکر نگاه عینک شیشه پشت از چشمانم به که حالی در
 مزرعه اون به نتونی دیگه ممکنه چون نکنی خراب رو اعصابم بهتره... بیاي وظیفته گفتم

بري مسخره  ... 

نخورد تکان سانتی... کردم وارد فشاري اش سینه به دستم کف با  ... 

شد دیرم کن ولم: کردم تقال  ... 

نمیام هم اصال: شدم خارج اشپزخانه از که کشید را دستش  ... 
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نکردي جمع رو میز راستی... میبینیم امشب میاد کی معلومه: زد پوزخندي بردیا  

 

 خانه از شدن خارج حال در کنم نگاه صورتش به اینکه وبدون پوشیدم را کفشهایم حرص با
خوبه ات اینده براي....دکتر خودته وظیفه کردنش جمع... نیستم مستخدمتون اینجا من:گفتم  

... 

بود دیدنی بردیا قیافه جوابم از بعد ئننامطم   

 

 

 

***** 

اشنایی خوش بوي چو سالمی  

 امام سایه و خدا پناه در امیدوارم میگم تبریک رو کرامت دهه چیز هر از قبل گلم دوستان
باشید خوش رضا   

رسیدم خونه امروز تازه.. شد دیر کمی ببخشید  . .. 

بودم دادن جان حال در خستگی از که بنویسم براتون میخواستم ظهر   

میکنه خسته خیلی رو ادم طوالنی مسیر   
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میخونیم رو ادامه و میشه تر منظم ها پست بعد به این از شااهللا ان   

بود یادم به که عزیزم سناي از ممنون   

 

 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش دیریتم دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 
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تخلف گزارش  

25 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 
,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a 

,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,roz GoL ,sepidar_87 ,  مومنی فاطمه
سلطانی سانیا, سونامی, بارانا, 22بیتا, لوانی نرگس, فرنوش,  

50# 14:40, 1395 مرداد 21 شنبه پنج  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  
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352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 

 گریه پایم به پا فاطمه و زدم زار... کردم خالی را هفته یک این عقده فاطمه مهربان اغوش در
بود غمگینم دل تسالي و میکرد  .... 
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 با و گرفت سمتم آبی لیوان فاطمه شد سبک دلم و مکرد گریه خوب که ساعت نیم از بعد
 بر من از کاري چه سخت شرایط این تو دونم نمی جان شبنم:گفت آرامبخشش لحن همان
 ناراحتم طرف یک از... نه یا کنی زندگی شوهرت با که بوده درست کارت دونم نمی... میاد
 تنها دیگه و شدي ادهخانو صاحب خوشحالم دیگه طرف یک از و هستی بدي شرایط تو که

  نیستی

 تو.. خدمتکارم حد در اونجا من.... فاطمه خوشه دلت!خانواده: زدم پوزخندي حرفش وسط
 اونجا وگرنه.... الوینه با خونه اون تو من خوش لحظات تنها... کنیزشم مثل شوهرم خونه

منه زندان  .... 

نوشیدم آب از اي جرعه... کشیدم آهی  .... 

 

 نشی درگیر مرد این با زیاد کن سعی من نظر به جان شبنم:گذاشت ام شانه روي دستی فاطمه
 حرف و باشه برنده همیشه میخواد دلش موردش در کردي تعریف تو که جوري اون چون
 تا کن سعی.. کنه درست دردسر تو براي نبره جاي به کار اگه میترسم باشه خودش حرف
کنی گوش حرفاش به میتونی که جاي .. 

 

 و برگشتم سمتش به شویم خارج موضوع این از اینکه براي.. داشت خوشی دل مه فاطمه
ترکوندنید الو حال در هنوز حتما.... گرام شوهر از خبر چه خب: گفتم  ... 
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 میخوایم دیگه روز دو حدود بگم ببینمت وقتی میخواستم راستش:وگفت.... زد لبخندي فاطمه
 شرایطتت این تو چند هر.. تویه با استخر زحمت و نیستم ماه یک حدود....مسافرت بریم
کنم فکر بیشتر رفتن به میخواد دلم و شدم پشیمون کمی   

 

 هنوز نیستی نگرانم و میري رو مسافرتت شما.. بیخود:گفتم و زدم اش شانه به مشتی اخم با
 سوغاتی کلی من براي برگشتی ام وقتی.... برنیام پسش از تا نشده قرمز وضعیت اونقدر

 .... میاري

شدیم ها ماهی فروش کتاب حساب مشغول باهم بعد و گفت چشمی فاطمه   

&&& 

زدم را پرایدم دزدگیر در شدن باز از بعد و انداختم قفل در را کلید  ... 

بود شب8 حدوداي ساعت و بودم خسته خیلی  .... 

 و بود گرفته درد پاهایم... رفتم ساختمان ورودي سمت به و کردم روشن را حیاط هاي المپ
میسوخت مانیتور صفحه به زیاد شدن خیره از چشمانم  ... 

 جوابی که زدم صدا را الوین بار چند زده تعجب... نبود کسی از خبري و بود تاریک خانه
 ... نشنیدم
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 از اطمینان و خانم مهشید و الوین اتاق کردن چک از بعد و کردم روشن را المپ چند
بود نمانده چیزي بودم کرده اماده که ظهر هارنا از.... رفتم یخچال سر نبودنشان  ... 

بودند نذاشته غذا خودم براي انصافها بی  ... 

نشستم میز پشت و برداشتم نان تکه چند همراه را پنیر ظرف  .... 

بود گرسنگی از بهتر اما آمد نمی خوشم زیاد پنیر از چند هر  ... 

 خارج آشپزخانه از ظهر کثیف يظرفها شستن و کردن جمع از بعد و خوردم اي لقمه چند
بود خواب هم آن میچسبید چیز یک تنها االن... شدم  .. 

*** 

 بدون شد شروع دوباره ثانیه چند از بعد اما... دادم تکان را سرم صورتم روي مورمور حس با
 خیالش بی نبود چیزي وقتی اما... کردم لمس را صورتم دستم با کنم باز را چشمانم اینکه

 ... شدم

 چشمانم کردن باز جرات اما... شدم هشیار گوشم کنار درست شخصی نفس گرمی احساس اب
میشد حس گوشم کنار نفسها هرم هنوز نداشتم را  ... 

کردن باز سرعت به را چشمانم و نیاوردم طاقت دیگر صورتم روي دستی گرفتن قرار با  ... 
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 را بزرگش دستان که شیدمک اي ناخواسته جیغ.... داشت قرار مقابل درست چشم جفت یک
گذاشت دهنم روي  ... 

 ترس از.. میشد دیده چشمانش برق تنها دیدم نمی را اش قیافه درست و بود تاریک اتاق
بودم کرده تهی غالب  ... 

 با را حرکاتم که خوردم تکان کمی.... داشتند را هوا راه هنوز دستها اما میزدم نفس نفس
 نبود کسی میکردم پیدا زدنم داد فرصت اگر حتی... شتمندا امیدي هیچ...کرد مهار پاهایش

رفت نمی بیرون صدایم و دهد نجاتم  .... 

 اولین چکیدن با... میزدم نفس هنوز و شدم خسته زیاد تقالي از. بود امده در اشکم دیگر
شنیدم گوشم کنار درست را صدایش قلبم ضربان یافتن شدت و اشک قطره  : 

کوچولو ترسیدن و کردن گریه براي زوده هنوز  .... 

3 

ها رمانگروه ماتایپ با هاتماس ارسال اصلیانجمنآخرین صفحه  

آمدید خوش گرامی، آذرخش  

11 آذرخش  

قلم کافه  
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قلم کافه  

ایرانیان ادبی فرهنگی، ي رسانه  

0 

 نوشته

0 

 پسند

 از مهمحمایت هاموضوعات فایل گالري فایل آپلود  امتیازات  انجمن  خبر؟ چه تازه 
گاننویسند  

 رمان کاربران شده کامل هاي شدهرمان کامل هاي رمان رمان و سایتانجمنکتاب اصلی صفحه 
مهدیه | ایاز  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

 ارسال و قلم کافه در عضویت نحوه تصویري آموزش مشاهده براي  تـــوجـــه
کنید کلیک را اینجا رمانتان؛  ! 

شد زرسانیبرو کتاب بخش قوانین -  تـــوجـــه  !  

 رمان بررسی و نقد تاپیک در شرکت همچنین و نویسندگان رمان از تشکر با عزیز، کاربران -
باشید انجمن نویسندگان دلگرمی موجب ها .  
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 تواند می شما هاي نوشته و هستید جامعه فرهنگی و ادبی نخبگان شما عزیز، نویسندگان -
 غیرمجاز، موارد بیان از بنابراین باشد داشته خوانندگانتان دیدگاه تغییر بر مستقیمی تاثیر

نمایید خودداري جدا شکنانه هنجار و غیرشرعی .  

 طریق از را موارد حتما نامناسب محتواي با هایی رمان مشاهده صورت در عزیز، کاربران -
 با زمینه این در که کاربرانی براي امتیازاتی است، ذکر قابل. دهید اطالع ما به گزارش دکمه

است شده گرفته نظر در کنند می همکاري ناظرین یمت . 

82 از 60 به 51 از: نتایج نمایش آخرین... 45678... نخست  9 از 6 شدصفحه بسته موضوع  

مهدیه | ایاز رمان: موضوع  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

موضوع ابزارهاي  

موضوع جستجو  

موضوع نمایش نحوه  

51# 14:16, 1395 مرداد 28 شنبه پنج  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  
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رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 
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161.38ماهانه عالیتف % 

 

عزیز دوستان سالم   

 دادم دست از رو مادربزرگم میشه روزي چند متاسفانه.. افته می وقفه داستان بین که ببخشید
نداشتم نوشتن حال و وقت مدت این و  ... 

 قبل از نشد اگر اما بزارم پست روز هر بتونم امیدوارم.... نبینه عزیز مرگ داغ کسی امیدوارم
باشیم داشته پست تا چند هفته در میکنم رو تالشم تمام باشید مطمئن اما میخوام معذرت  .... 

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 به شب موقع این چرا... شد بیشتر بلکه نشد کم ترسم تنها نه بردیا آشناي صداي شنیدن با
آمده اتاقم  .... 

 دهنم روي از را دستش بردیا که کردم سکوت... باشد داشته بدي نیت که میترسیدم
؟ شدي مشتاقتر ترس جاي به اینکه مثل صدام شنیدن با خب:گفت و برداشت  

 

کند نمی درازي زبان اسارت موقع در عاقل آدم زدم نهیب خودم به اما گرفت حرصم  ... 
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 چهره راحتی به حاال کرد روشن را تخت کنار میز روي خواب چراغ دید را سکوت که بردیا
میدیدم را اش  ... 

 کم یک همین اما کنم ادبت خوب امشب میخواست دلم:گفت و گرفت فاصله من از کمی
نکنی کاري من لج بر و من خالف بر دیگه که بدم گوشمالیت خوب باید.... بود بست  ... 

میشه نصیبت من ترسوندن و کردن اذیت از چی مریضی تو:گفتم زده حرص  ... 

 کردي دیر من لج بر.. مهمونی بریم باید و دعوتیم شام امشب نگفتم مگه خودته تقصیر: بردیا
 حال زیاد امشب اوردي شانس.. بیاي جاي من با میکنم التماس یا میشم منتظرت کردي فکر..
 دعوتیم مهمونی باز فردا هم حاال.. کردم نمی بسنده همین به فقط وگرنه ندارم حوصله و
 چند هر دارن رسم ما خانواده.. مهمونیه عمه خونه فردا و بودیم مامانم خاله خونه امشب..

 امادگی اعالم بعد نفر مهمونی همون تو و بدن ترتیب بزرگ مهمونی یک کدومشون هر وقت
 مخصوصا من فامیل چند هر.. میکنی زندگی من با فهمیدن همه اما نیومدي امشب... میکنه
کنم تحملت مجبورم.. خالمه کشک آش اما ندارن تو از خوشی دل مامان   

 هم فردا.. رو تو من همچنین کنی تحمل منو تو نیست نیاز نه: غریدم شده چفت هايدندان با
برید خودتون نمیام   

 همیشه از ترسناکتر کم نور در چشمانش.. اورد جلوتر را صورتش.. شد دستش اسیر ام چانه
 رو ها بچه با زدن سروکله حوصله نه و دارم رو وقتش نه من.. کوچولو کن گوش خوب: بودند
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 داري خود جاي دیگه تو کنه گوش باید میزنم حرفی بهش وقتی میدونه سن این تو الوین..

 اگه میکنی اماده رو خودت ادم بچه مثل بشه تکرار فردا حادتر امشب قضیه خواي نمی اگه..
 آبرو بقیه جلوي من چون خرید میري میدم پول بهت فردا نداري حسابی و درست لباس هم
  دارم

 

شکست را غرورم حرفهایش با وبارهد.. شدم تحقیر  ... 

 کارهاي چه دیدیم امشب.. نندازمش لج روي کنم سعی بود گفته که افتادم فاطمه نصیحت یاد
نمودم دادنش فحش به شروع دلم در اما کردم سکوت... آید می بر ازش   

 شههمی اومد خوشم.. خوبه: شد بلند جایش از کرد برداشت ترسم نشانه را سکوتم که بردیا
باش کن گوش حرف انقدر  ... 

سکوت بازم  ... 

 و الوین:گفت رفتنش از قبل..زد بیرون اتاق از و کرد گرد عقب اخر در و کرد مکث کمی
نره یادت صبحانه... اداره برم باید زود صبح... موندن خاله خونه امشب مامان   

 

احمق مردك.. کرد خارج اتاقم از را نحسش وجود باالخره  ... 

نداشت شعور ذره یک.... ترساند می مرا قیح چه به  ... 
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رفتم خواب به و شد بسته هایم پلک کی نفهمیدم و میکردم غرغر لب زیر   

 

&&& 

 

نبینمش تا برگشتم اتاقم به صبحانه کردن آماده از بعد صبح  ... 

شد ظاهر دست به کت بردیا و شد باز اتاق در که نکشید طولی اما  ... 

بزنی در بعد به این از و... کنی حفظ رو حریمم بهتره و منه مال اتاق این: گفتم عصبی   

اختیارتم صاحب زنمی توام اختیارشم صاحب خودمه خونه: گفت من به توجه بی بردیا  ... 

 براي بهتره: گذاشت میز روي و اورد در تراول چند کتش از که کردم نثارش احمقی لب زیر
باشی آماده امشب  .... 

برگرداندم فمخال به را صورتم  ... 

 

 اما نگردي بر دیگه بري: کردم زمزمه لب زیر.. شد خارج اتاق از و کشید اي کالفه پوف بردیا
میشد یتیم بچگی در داشت گناهی چه الوین... گرفتم گاز را لبم سرعت همان به  .... 

 زدم نمی دست پولش به عنوان هیچ به.. شدم امشب لباس فکر به و کشیدم سرم روي را پتو
انداختم می لباسهایم به نگاهی باید اما  



مھدرمانسایت   
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مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/08/18 14:51 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

27 
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Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fsaba21 
,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa 

,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
,sepidar_87 ,  سونامی, بارانا, بهگل, لوانی نرگس, یوسفی مریم, فرنوش, مومنی فاطمه

سلطانی سانیا,  

52# 14:17, 1395 مرداد 28 شنبه پنج  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 225 

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 نیمرو یک خودم براي و شدم پز و پخت خیال بی امد نمی نهار و بود داده بردیا که پیامکی با
کردم درست  ... 

 تا دامنش... رب سه استین و بود تور تماما جلویش که داشتم براقی رنگ مشکی دامن و کت
پوشاند را برهنگی زخیم ابجور با میشد اما بود زانویم  ... 

 



مھدرمانسایت   
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شدم لباسها کردن اتو مشغول و برداشتم را حریرم شالهاي از یکی  .... 

 منتظر و خندیدم.... میشد دیوانه میدید اتاقش در بود داده من به صبح که پولهاي اگر بردیا
شدم اش زده حرص صورت دیدن   

 

&&& 

 

باشم منتظرش آماده بود خواسته من از گرفتن تماس از بعد بردیا و بود شب 7 ساعت  .... 

امد می من به هنوز اما بود شده تنگ برایم کمی... بودم پوشیده را لباس  ... 

 به زن یک زیباي من نظر به.. کردم کار زیاد چشمهایم روي اما کردم مختصري ارایش
موهایش بعد و است چشمهایش  ... 

 ام شانه روي طرف دو از و گذاشتم هایممو روي داشت تضاد لباسم با که براقی رنگ سفید تل
 .... ریختمشان

پوشیدم را مانتوام ام مجلسی کیف برداشتن با و زدم اسپري  ... 

رفتم اصلی درب سمت به و برداشتم را خانه کلید گوشی زنگ شنیدن با  ... 

بود ومنتظرم بود نشسته ماشینش درون بردیا   



مھدرمانسایت   
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نشنیدم اسخیپ معمول طبق که دادم سالمی ارام و شدم سوار  .... 

بود کرده روشن را ضبط اما کرد سکوت هم بردیا و نزدم حرفی مسیر طول در  ... 

 

دارم دوست اي ساده زبون به  

دارم دوست اي العاده فوق که بس  

حالتم فکر به جوره همه من  

.. دنبالتم بري جا هر خدا به  

عالیه قلبم روز و حال تو با  

جنجالیه دلم اخبار تو با  

همه که بدونن اینو مدار دوست  

ثانیه یه باشم تو بی خوام نمی  

دارمه دوست خودم که همونی این  

آخرمه اولو عشق آخه  

انتظار قرارو همه این بعد  



مھدرمانسایت   
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بذار من دست تو دستاتو بیا  

زنم می آتیش و آب به برات من  

منم خوادت می که اون بفهمی تا  

کشم می خط رو تو جز کی هر دور  

آخرشم بدون عاشقی توي  

آخرشم بدون عاشقی ويت .. 

دارمه دوست خودم که همونی این   

آخرمه اولو عشق آخه  

انتظار قرارو همه این بعد  

بذار من دست تو دستاتو بیا  

 

 

 وقت هیچ.. میگذاشت الوین مادر براي را این حتما... امد لبم روي اهنگ انتخاب از پوزخندي
 بردیا من نظر به.... باشد بلد اشقیع و باشد داشته احساس بردیا مثل مردي کردم نمی فکر

بود وسنگدلی احساسی بی سمبل  ... 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 229 

بود ویالیی بردیا خانه مثل... انداختم رویم به رو خانه به نگاهی ماشین توقف با  ... 

 رو تو کسی اینجا چون بریم هم با میکنی صبر: گفت بردیا که کردم باز را دستگیره
 ...نمیشناسه

مایستاد منتظر و شدم پیاده  ... 

 بردیا.. بود باز کمی منزل درب... رفتیم خانه سمت هم شانه به شانه ماشین کردن قفل از بعد
رفتم سرش پشت منم شد وارد و کرد باز کامل را در  ... 

تنومند درخت چندین و داشت قرار مقابلم بزرکی حیاط  ... 

رسیدم ساختمان ورودي به و رفتم باال ها پله از بردیا همراه  .. 

آمد بیرون زنی شدو باز در شویم وارد اینکه از قبل  ... 

دادند دست هم با و امد سمتش و زد بزرگی لبخند بردیا دیدن با  ... 

منتظرتن وقته خیلی مهشید و الوین.. عمه کردي دیر چقدر.. جان بردیا سالم:زن  ... 

کشید طول مطب تو کارم کمی جان عمه ببخشید سالم: بردیا  .... 

داشتم نگهت سرپا جان عمه داخل بریم خب  ... 

کرد نگاه خانم عمه که بشن وارد خواستند اش عمه و بردیا  ... 



مھدرمانسایت   
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نباشه فکرمیکنم که کسی اون امیدوارم: گفت بردیا به رو و کشید هم در را هایش اخم کمی  

... 

داشتند مشکل خانوادگی اینها.. ماند جواب بی که دادم ارامی سالم  .. 

 

منتظرن بقیه... میدم توضیح داخل بریم حاال:گفت و گرفت ار اش عمه بازوي بردیا   

بود امشب ماجراهاي شروع تازه این بودم مطمئن من که حالی در شدیم وارد هم همراه  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 



مھدرمانسایت   
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رتشک   

   

تخلف گزارش  

27 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fateme74 
,Fsaba21 ,Ghazaal ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko 

,MiSS__SaNa ,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
,sepidar_87 , سلطانی سانیا, بارانا, بهگل, لوانی نرگس, فییوس مریم, فرنوش, مومنی فاطمه  

53# 17:10, 1395 مرداد 29 جمعه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  



مھدرمانسایت   
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1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 



مھدرمانسایت   
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 تنها.. بود شده نصیبم غره چشم تنها ورودم لحظه همان از... میگذشت آمدنمان از ساعتی نیم
بود الوین بود آمده استقبالم به که کسی  ... 

دوختم چشم اطراف به حوصله بی  ... 

 تنها شوهرش خانواده از که هستم عروسی تنها کنم فکر بود جالب واقعا زدم ديپوزخن
بودم دیده را خودش   

 یک بود راستش دست شربت لیوان که همانطور و بود ایستاده مرد چندین کنار در بردیا
میداد تکان سر مقابلش نفر براي و بود گذاشته شلوارش جیب درون را دستش   

 در و بود نشسته خانم عمه همان کنار خانم مهشید دیگرم سمت که گرفتم چشم آنها از
انداخت می من به نگاهی نیم هم گاهی و میکرد پچ پچ گوشش   

بود کردن بازي درحال پسربچه تا دو با الوین   

 

بود سخت نشستن تنها واقعا... میدادم تکان را لباسم هاي نگین و بود لباسم تور به چشمم   

 مقابلم شکیل ظاهري با ساله 40 حدودا مردي... اوردم باال را سرم کناریم مبل پرشدن با
میکرد نگاهم لبخند با و بود نشسته   

 اشتباه اگر... خانم سالم:گفت زیبایش صداي با و کرد اي سرفه که شدم اش خیره متعجب
مادمازل خوشبختم دیدنتون از... باشید خانم ایاز باید شما نکنم   



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 234 

 

 سالم:دادم جواب تنها و نشستم تر جمع کمی و آمدم خودم به... کردممی نگاهش باز دهانی با
ممنون...  

بردیا عمه پسر هستم اشتیاق اشکان نکردم معرفی رو خودم من ببخشید:مرد .... 

 این ذات تو بودن کنه اینکه مثل اما.... اوگرفتم از را نگاهم و گفتم خوشبختمی لب زیر
داد ادامه که بود خانواده  : 

باشید شده کسل کمی تنهایی کنم فکر... شینید نمی ها خانم محفل در چرا   

تیره اي قهوه چشمانی... شدم چشمش در چشم دوباره  ... 

 باشد داشته زیبا چهره اینکه از بیشتر.. بود پوشیده چشمهایش همرنگ شلواري و کت
بود باکالس و خوشتیپ   

 

 جدي را لحنم کمی... کردم نشسرز زدنش دید خاطر به را خودم دل در لبخندش دیدن با
وگفتم کردم : 

 رو بنده تنهایی دلیل شما مطمئنن... ندارید خبر چیزي از کنم باور ندارید توقع که شما
کنم نمی درك من رو گیرید نمی گارد بقیه مثل اینکه دلیل اما... میدونید   

 



مھدرمانسایت   
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 بینی در رشعط شیرین و خنک بوي.. آورد نزدیک را سرش کمی اعصابش رو لبخند همان با
خانمی هستیم جبهه یک تو ما.. ندارم خوشی دل جماعت این از تو مثل منم: پیچید ام  .... 

 

 مثل دستی که کنم اش حواله شکنی دندان جواب خواستم اش صمیمی لحن از زده حرص
 کی ببین به به:شد شنیده گوشم کنار از بردیا صداي بعد و شد پیچیده کمرم دور زنجیر

شدي نوار و نو کلی... ساخته خوب بهت آب ور اون... چطوري... خان اشکان اینجاست  .... 

 اما داشت لب روي لبخند اینکه با بردیا... میکردم نگاه اشکان و بردیا چهره به کنجکاوي با
میکشید شعله خشم چشمانش در اشکانم.... بود عصبانی   

دادم بردیا به و گرفتم اشکان از نگاه کمرم شدن فشرده با  ... 

 ور اون دایی پسر میگی راست اره: گفت و زد کمرم دور دست و بردیا به پوزخندي اشکان
 بیسته سلیقتم که میبینم.. داري زیادي شانس همیشه مثل تو اما میگذره خوش خیلی آب

میگم تبریک بهت واقعا...   

داد من سرتاپاي به را اش خیره نگاه هم بعد  ... 

 و... برد سالن سوي آن به مرا و گرفت را کمرم بگذره خوش نگفت با و زد عصبی لبخند بردیا
کرد دور اشکان نگاه رس تیر از  ... 

 



مھدرمانسایت   
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شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

25 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fateme74 
,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa 



مھدرمانسایت   
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,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,niilooofar ,nona ,sepidar_87 ,  فاطمه
لوانی نرگس, یوسفی مریم, فرنوش, مومنی  ,Yasi.mirjalili , سلطانی سانیا, بارانا  

54# 17:11, 1395 ردادم 29 جمعه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 238 

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی عالیتف % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

دوستان سالم   

دارم دوستتون خیلی... تسلیتتون پیامهاي از ممنون   

 

&&&&&& 

 

 



مھدرمانسایت   
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 از وقتی از بردیا چون نداشتم پرسیدنم سوال جرات... نداشتم مرد این به خوبی حس اصال
 جم کنارم از آنکه تربد و بود رفته فرو فکر در شده مشت دستانی با بودیم آمده اشکان کنار
کرد نمی نگاه خانم مهشید آبروهاي و چشم به حتی.. خورد نمی  

؟ میکرد زر زر گوشت کنار چی: بردیا  

بدهم را جوابش خواستم تا   

کرد دعوت شام براش را همه داشت نام مرضیه و بودم فهمیده تازه را نامش که بردیا عمه   

 بخوریم شام بریم.. بابا: گرفت دست در را دیابر دست و آمد نزدیکمان ورجه ورجه با الوین
گشنمه من   

 

بده شام بهت مامانی برو:گفت اي توجه گونه هیچ بدون بردیا   

بده شام بهم جون شبنم نه: کوبید زمین روي را پایش الوین  .... 

عزیزم بریم: گرفتم را الوین کوچک دستان و شدم بلند جایم از   

خوري نمی جم من کنار از تو نکرده مالز:گفت تند لحنی با بردیا اما   

 دختر بیچاره.. کشید داد سرش بردیا دیدم بود اول بار... کرد گیري بهانه به شروع الوین
شد گریه به معصوم  .... 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 240 

 

گذشت نمی هم خودشم بچه از حتی انداختم بردیا به نگاهی زده حرص   

 از که... بردیا اولتیماتوم با بتهال دهم شام او به من شد قرار الوین زیاد اصرار با باالخره
شد راضی میرسد را حسابم خانه بریم گفتن با و نخورم تکان کنارش  

 خودم کردنش کمک از بعد و کشیدم بیرون الوین براي را صندلی و رفتیم میز سمت به
گرفتم جا کنارش   

نشست و کشید مرا کنار صندلی هم بردیا  ... 

زد لبخند الوین و من به و گرفت قرار رویمان به رو درست هم اشکان بدشانسی از اما   

آمد نمی در بردیا خون میزدي کارد  ... 

 

 را محبوبش پاستاي از کمی الوین براي و نکنم نگاه اش شده مشت دستان به کردم سعی
  کشیدم

گرفتم بردیا سمت را ظرف و کشیدم خودم براي هم کمی  .... 

خوردم پاستا کمی اشکان خیره نگاه زیر.... کشید خودش وبراي گرفت را ظرف بردیا   

؟ بدي بهم رو پاستا ظرف میشه خانم ایاز:اشکان  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 241 

گذاشت سمتش را ظرف زودتر بردیا.. اوردم باال را نگاهم  .... 

شد پررنگتر اشکان پوزخند  ... 

 خالی رویم لیوان تمام و خورد دستش الوین بدشانسی از اما... ریختم دوغ کمی الوین براي
 .... شد

پریدم جایم از سریع پایم زدن یخ احساس با  .. 

داشتم نگه دور خودم از دست با را دامنم... برگشت سمتم میز دور سرهاي همه  .... 

نبود حواسم جون شبنم ببخشید: گفت بغض با الوین  ... 

 

میکنم تمیزش االن... عزیزم ندارم عیبی: کشیدم موهایش روي دستی   

رفتم راهرو سمت و کردم تشکري داد نشان را ها سرویس دستش با بردیا عمه   

 مشکی دامنم چون اما... شدم کردن پاك مشغول کاغذي دستمال با و ایستادم روشویی کنار
میشد معلوم رویش بزرگی لکه بود   

شد باز ناگاه به سرویس در که کشیدم آهی  . ... 

دیدم را اشکان تعجب کمال با  ... 

شد نزدیکم ديلبخن با که بود شده گرد چشمانم  ... 
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شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

27 

*saede* ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi 
,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko 
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,MiSS__SaNa ,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,niilooofar ,nona 
,sepidar_87 , لوانی نرگس, یوسفی مریم, فرنوش, مومنی فاطمه  ,Yasi.mirjalili ,  بارانا

سلطانی سانیا,  

55# 14:25, 1395 مرداد 31 یکشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  
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2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 

خواي؟ نمی ککم: اشکان  

بود افتاده راه دنبالم جراتی چه با پررو مردك.... میکردم نگاهش اخم با  ... 

ببندید هم رو در سرتون پشت لطفا...  خیر: گفتم درهم هاي اخم همان با   
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 چند تنها و بودیم هم چشم در چشم حاال.. اورد صورتم نزدیک را سرش و زد لبخندي اشکان
 کمک براي من تنها ادم همه این بین گفتم... خانمی میشی احتنار چرا:داشتیم فاصله سانت

تشکرته جاي به... شدم داوطلب کردن ... 

 همه پس از خودم.. نخواستم کمک کسی از من: غریدم و کردم ریز را چشمهایم زده حرص
یا بیرون میرید خوش زبون به یا هم حاال.. نشید مادر از دلسوزتر دایه بهتره میام بر چیز  .... 

 خوشم چقدر خشن و جسور هاي زن از من میدونی خانمی؟ چی یا: پرید حرفم بین اشکان
 ... میاد

 عصبی قیافه و شد باز شدت به سرویس در که کنم بارش بیاید در دهنم از چی هر میخواستم
 سر و بود نزدیک خیلی تقریبا اشکان و من فاصله... نمیشد این از تر افتضاح... شد ظاهر بردیا
داشت قرار صورتم از کمی فاصله در اصیتشخ بی  .... 

 و ایستاد راست اشکان که بود گردش حال در اشکان و من صورت بین نگاهش بردیا
 دیر همیشه.. خان بردیا... اومده کی ببین به به: گفت و کرد کتش جیب در را درستش
 دیگه من... شده تموم کارمون خب اما... میکردم کمک جان ایاز به داشتم... میرسی

ام گرسنه خیلی قبل دقیقه چند برخالف االن میکنم حس.. میز سر برمیگردم  ... 

 من خب:گفت لبخند با و برگشت سمتم که میکردم گوش اشکان هاي دروغ به زده بهت
فعال... میرم دیگه   
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گذاشت تنها را ما و گذشت بردیا کنار از اي تنه با  ... 

فشردم دست در را دامنم گوشه و کرده مشت را مدستان.... بودم انداخته زیر را سرم  ... 

شد نزدیکتر بردیا سایه  ... 

داشت قرار رویم به رو مشکیش هاي کفش با حاال   

باال بگیر رو سرت: گفت خشنی و جدي لحن با بردیا.. نداشتم را سرم کردن بلند جرات  ... 

بود همیشه از ترسناکتر چشمانش.. اوردم باال را سرم ترس از   

 غلطی چه هم با ساعته دو.. میگفت چی شرف بی مردك این: غرید عصبانیت و حرص اب
هان.. کنه کمکت شرف بی این که علیلی خودت مگه... میکردید  ... 

فشرد و گرفت دستش بین را بازویم که کردم نشینی عقب قدمی دادش از   

من گفت دروغ: دادم جواب لب زیر و کشیدم آهی دردش از  ... 

 هیچ االن خوام نمی.. هیس: اورد نزدیک را سرش و گذاشت اش بینی روي را تشدس بردیا
میرسم رو حسابت خونه بریم... بشنوم توضیحی  ... 

 نشود بلند صدایم تا گزیدم دندان زیر را لبم.. بود شدن خرد حال در دستش زیر بازویم
شد خارج سرویس از لعنتی گفتن با و کرد رها را بازویم ثانیه چند از بعد....  ... 

&&& 
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برگشتم سالن سمت به صورتم و دست شستن از بعد و کشیدم عمیق نفس چند  ... 

میزدند حرف و بودند نشسته همه دور همه دوباره و بود شده جمع شام میز  ... 

 که بشید حاضر اومدید وقت هر گفت بابایی جون شبنم: گفت و آمد سمتم دیدنم با الوین
خونه بریم میخوایم  ... 

رفتم کیفم و مانتو سمت و دادم الوین تحویل جانی کم بخندل  ... 

میکرد نگاه مرا و بود داده ستون به تکیه سالن گوشه اشکان  ... 

احمق مردك  ... 

شدم خار و حقیر چقدر امشب خاطرش به  ... 

داشت نمی بر سرم از دست آسانی این به بردیا مطمئنم   

پوشیدم را مانتویم  ... 

کرد اخم دوباره من دیدن با... بود منتظر در درم خانم مهشید  ... 

شدیم خارج جهنمی خانه ان از هم با و گرفت را دستم الوین  .... 

 بعد و کردم کمک الوین به اول و کردم باز را عقب درب.. بود منتظرمان ماشین در بردیا
شدم ماشین سوار هم خودم  .... 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 248 

 حرکت تیکافی با ماشین و گذاشت گاز يرو را پایش خانم مهشید شدن سوار از بعد بردیا
 کرد

 

 

 

دارد ادامه  ... 

******************************** 

 عزیزانی از ممنونم.. میکنه طی رو روندش داستان کم کم شاهللا ان... باشید صبور لطفا دوستان
ممنون.. میزارم اي دیگه پست امروز تونستم اگر.. دادند نظر که  

 

ویدش وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

26 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,elisadr ,es-mohammadi ,faridehsabaghi 
,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko 

,MiSS__SaNa ,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
,sepidar_87 , سلطانی سانیا, بارانا, لوانی نرگس, یوسفی مریم, فرنوش, مومنی فاطمه  

56# 15:1, 1395 مرداد 31 یکشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  
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انجمن نویسندگان تیم  

دیرانم تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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دوم پست   

.................................................. .................. 

 

 به... ارومتر کمی.. پسرم خبرته چه: شد بلند خانم مهشید صداي که بود زیاد انقدر سرعتش
کن رحم الوین جون به کنی نمی رحم پیرزن من  ... 

 و بود گرفته را دستم ترس از که الوین.. کرد کم را سرعتش بردیا که بودم نظارگر ساکت
 و زدم صورتش به لبخندي.... کرد باز را چشمانش سرعت شدن کم با نداشت اعتراض جرات

فشردم را کوچکش دست ... 

دارم کار جاي من خونه برید الوین و شما لطفا مامان:گفت بردیا ماشین ناگهانی توقف با  ... 

 

 بعد.. شود پیاده خواست الوین از من به چپی چپ نگاه از بعد و برگشت عقب به خانم مهشید
 اتیشا همه نفهمیدم نکن فکر: گفت من به رو و شد پیاده هم خانم یدمهش الوین شدن پیاده از

بیاد پسرم سر بالي حالت به واي.... میشه بلند تو گور از  ... 

میکشید الیی سرعت وبا کرد حرکت دوباره مادرش به توجه بدون بردیا  ... 

کند بخیر را عاقبتمان خدا   
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دوختم چشم ها نخیابا به و نشستم ساکت پس نداشتم زدن حرف جرات   

 کرد باز مرا سمت درب و شد پیاده ماشین از بردیا خلوتی خیابان در ماشین دوباره توقف با
شو پیاده:  ... 

 اي طبقه چند ساختمان سمت مرا دستم گرفتن با و فشرد را دزدگیر که شدم پایین ناچار به
داد هل  ... 

؟ خونه فتیمنر ؟چرا کجاست اینجا: نباشد مشخص صدایم لرزش کردم سعی  

فرستاد جلو مرا ام شانه به فشاري با و کرد باز را ساختمان در درهم هاي اخم با بردیا  ... 

بود پارکینگ پایین طبقه  ... 

 کردم سعی.. کرد حرکت اسانسور سمت و گرفت را بازویم که بودم اطرافم تماشایی حال در
بترسم که بودم نشده مرتکب اشتباهی کار من... کنم تقال نه بزنم جیغ نه   

شدیم اسانسور سوار  ... 

فشرد را 6 طبقه دکمه  ... 

 صاحب از که کردم نمی کتمان... بود رفته باال قلبم ضربان... پیچید اتاقک در موزیک صداي
میترسیدم ها اخم این   

داد هل جلو به کمی مرا دوباره بردیا و شد باز در اسانسور ایستادن با  ... 
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 مصفا بردیا دکتر: بود شده نصب در کنار زرینی تابلو... فتر اپارتمانی در سمت به
دامپزشک...   

بود شخصیش مطب اینجا پس  ... 

شدم وارد ندهد هل مرا دوباره اینکه براي در کردن باز از بعد .... 

کرد وقفل بست سرش پشت را در امدنش داخل از بعد  

موجود وسایل تنها... داشت قرار رویم به رو کوچکی سالن.. کرد روشن را ها چراغ   

اش رایانه سیستم با همراه منشی میز یک و بود ها مشتري براي مطمئنن که بود مبل چندین  

... 

بود کابینت سرتاسر که داشت قرار اپنی اشپزخانه راست سمت گوشه در  ... 

اتاق یک و  ... 

 شدنم پرت با... اورد مبل سمت به و گرفت را بازویم بردیا که بودم اطرافم زدن دید حال در
میکنی چکار: گفتم مبل روي  .... 

ندارم لطافت و نیستم اروم زیاد بقیه مثل من متاسفم: زد پوزخندي نشست رویم به رو بردیا  

... 

میگفت را اشکان گرفتم را منظورش  ... 
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 دل تو از هرچند من... میکنی اشتباه: دادم جواب سریع سوتفاهم هرگونه بردن بین از براي
 تمیز رو دامنم داشتم من... گفت دروغ مردك اون.. نیستم خیانت اهل اما باشم تهنداش خوشی
 تو که میکردم بیرونش داشتم من بعد...گفت پرت و چرت مشت یه و شد وارد که میکردم
  اومدي

 از... میکردي بیرونش: گفت وار دیوانه و کوبید بهم را دستانش کف.. کرد بلندي خنده بردیا
هان... خرم من کردي فکر.... بود معلوم ایستادنتون و بینتون فاصله   

زد بلندي داد  ... 

 

گرفت را مانتویم یقه و اورد یورش سمتم کنم دفاع خودم از خواستم تا  ... 

 رو روابطتت باید... منی زن تو بودم گفته... بودم داده هشدار بهت: اورد نزدیک را صورتش
 کنه نابودم میخواد و نداره منو دیدن چشم که شرف بی مردك اون با تو بعد... کنی کنترل

میکشمت.... میکنی یکی به دست  ... 

دادم قورت را دهنم اب  ... 

نداشتم تنفس براي هوا که بود گرفته محکم را ام یقه انقدر  ... 

کند رهایم تا گذاشتم دستش روي را دستم  ... 
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 میکنم خواهش: گفتم زدن نفس با چکید چشمم از اشکی قطره... میکرد نگاهم خشم با اما
شدم خفه..   

 کردم سرفه چندین... رسید ام ریه به شدت با هوا و شد کم دستش فشار حرفم شدن تمام با
کشیدم عمیقی نفس و   

بود نزدیکم اخم با هنوز بردیا  ... 

 وحشت که رفت مانتویم هاي دکمه سمت دستش و برداشت سرم از را روسریم دستش با
کردم صدایش زده  

 

شوید وارد لبخند با الطف  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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تخلف گزارش  
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Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fateme74 
,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,MahsaMani ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa 

,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
,sepidar_87 , سلطانی سانیا, بارانا, الیرا, لوانی نرگس, یوسفی مریم, فرنوش, مومنی فاطمه  

57# 21:13, 1395 شهریور 1 دوشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان یمت  
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مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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خوش شبتون.. سالم  ... 

میریم پیش قدم به قدم و هستم شما کنار در خوشحالم.... نظیرتون بی همراهی از ممنون  .... 

میگم رمان اخر که دارم براتون هم سوپرایز یه... کنم تمام رو رمان این زودتر میخواد دلم   

 

&&&&&&&& 

 

 

میکنی اشتباه تو.. میکنم خواهش بردیا نه   

ماند ثابت مانتویم هاي دکمه روي دستش بردیا  ... 

اورد موهایم نزدیک را سرش که شدم وارامید کمی  .... 

 یکبار حالت به واي اما.... میگذرم دفعه این:  کرد زمزمه گوشم زیر و کشید عمیقی نفس
فهمیدي؟... ببینم شرف بی اون کنار رو تو دیگه  

 روي هایش نفس.. داشت قرار فاصله نزدیکترین در هنوز بردیا.... دادم تکان سري بغض با
 خیال اما شود دور من از بودم منتظر و بودم گرفته دندان زیر را لبم... یکردمم حس موهایم

نداشت شدن دور   

میکردم حس لباس روي از حتی را قلبم ضربان  ... 
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میزد شدت به قلبم  .... 

 موهایم ریشه کردم حس و کشید که عمیقی نفس از بعد و شد دور من از بردیا دست باالخره
شد جدا سوزاند را  ... 

میکردم حس که بود اي واژه تنها خجالت االح  ... 

شنیدم را بردیا کالفه پوف... بود پایین سرم  ... 

بریم باید.. کن مرتب رو لباست سري: بردیا  ... 

 نداشته لک لباسم بود مهم خیلی برایم که من... برداشتم زمین از را روسري شدنش دور با
 میخواست دلم.. انداختم می موهایم روي قیدي بی با را بود شده خاکی که روسري حاال باشد
 انقدر بود اول دفعه.. داشتم اضطراب و گرما حس هنوز... بروم بیرون جهنم این از سریع

میکردم حس نزدیکیم در را مرد یک حضور  ... 

 

 از و رفتم سمتش لرزان پاهاي با... بروم سمتش کرد اشاره دستش با و کرد راباز در بردیا
چسبید را مچم دستش با که گذشتم کنارش   

نمیري بیرون.. کنم قفل رو در باید... بیام بمون منتظر پارکینگ تو:بردیا ... 

کرد رهایم تعلل با که دادم تکان سري  ... 
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 به حتی... رفتم پایین ها پله از سرعت تمام با باشد شده آزاد قفس از که اي پرنده مانند
نکردم اي توجه هم اسانسور   

 قلبم روي را دستم... کشیدم سرهم پشت عمیق نفس چندین... رسیدم پارکینگ به باالخره
میزد تند هنوز... گذاشتم  ... 

آمد بیرون ان از بردیا و... شد بلند آسانسور درب صداي ... 

داشتم شرم دیدنش از باشم عصبانی انکه جاي به چرا دانم نمی... انداختم پایین را سرم  ... 

بریم:  گفت و کرد زبا را ساختمان در بردیا   

 به چشمم اینکه براي و بستم را کمربند شدم ماشین سوار اینکه از بعد و رفتم سرش پشت
دوختم شیشه به را نگاهم نیوفتد بردیا  ... 

بود پخش فضا در مالیمی موزیک صداي  ... 

 هبچ دختر هنوز کاش... دارد هاي بازي چه آدم با زندگی... دوختم چشم خیابانها سیاهی به
 لباسهایم تمام و افتادم می زمین روي... دویدم می روستا هاي کوچه در و بودم ساله 16 اي

میکرد نگاهم مهربانی لبخند با اقاجان و میزد غر سرم خانجون... میشد گلی  ... 

دانیم نمی را خوشبختیمان هاي لحظه قدر گاهی  ... 

شدم خارج خیال و فکر از خورد ام شانه به که دستی با   
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 باشم داشته کینه کسی از اینکه به االن حتی... بود زده زل چشمانم به درهم هاي اخم با بردیا
گذشته دلتنگ.. بودم دلتنگ تنها.. کردم نمی فکر  ... 

بود شده ارامتر نگاهش اما... نه یا فهمید را حالم چشمهایم از بردیا دانم نمی  ... 

نداشت اخم دیگر  ... 

کردم تشکر ارام و کردم باز را ماشین در... بودم من رفتگ زودتر را نگاهش که کسی  .... 

 بود شب 2 حدود ساعت... انداختم مچیم ساعت به نگاهی.... بود کرده پارك خانه در جلوي
بود ساکت و تاریک کوچه...  .... 

کرد راباز در کلید با و امد خانه درب سمت ماشین دزدگیر فشردن با بردیا  ... 

 فشرد را چشمهایش دستش با بردیا خاموش هاي چراغ دیدن با شدیم خانه دوار اینکه از بعد
بیار مسکن قرص یه برام کردي عوض رو لباسهات اینکه از بعد میترکه داره سرم:گفت و  ... 

گذشت کنارم از که بودم نداده را جوابش هنوز  ... 

 

&&&& 

 بدن راي ندادند راي و نکردند پر رو صفحه باالي نظرسنجی که عزیزانی کنید لطف میشه
ایاز رمان به امتیاز(  ) 
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ممنون داشتید دوست اگه البته  

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/08/22 21:17 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 263 

26 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fateme74 
,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa 

,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
,sepidar_87 , سلطانی سانیا, بارانا, بهگل, الیرا, لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  

58# 17:14, 1395 شهریور 2 شنبه سه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  
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4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 

 بردیا به زیادي امشب... بودم مردد.. انداختم قرص بسته و بشقاب درون آب لیوان به نگاهی
بودم خوابش اتاق در پشت حاال و بودم شده نزدیک  ... 

بیاتو: دش بلند صدایش... زدم در به اي تقه نهایت در اما کردم مکثی  
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 به هم اینجا کردن تمیز حتی... میدیدم را اتاقش بود اول بار... کردم باز را در و کشیدم نفسی
بودم راضی خیلی بابت این از من و بود خودش عهده   

 قرار اتاق گوشه اي نفره دو تخت.. بود خودم اتاق اندازه تقریبا... انداختم اتاقش به نگاهی
دیگرش سمت اي کاناپه و داشت  ... 

داشت قرار بهداشتی سرویس درب کنار هم درآوري میز و کمد  ... 

بود چشمهایش روي دستش و کشیده دراز تخت روي بردیا   

نشست سرجایش من ورود با  ... 

بود دوخته من به را نگاهش بردیا... رفتم سمتش آهسته هاي قدم با  ... 

دار چین و بلند دامنی و رنگ آبی بلند آستین بلوز... بود پوشیده لباسهایم خوشبختانه   

شوم کچل خانه این در باالخره میترسیدم و بود سرم مدت تمام روسري  .... 

گرفتم سمتش را بشقاب  ... 

برداشت را لیوان و گذراند چشمهایم از را نگاهش  ... 

بیار در بستش از قرص یدونه: بردیا  ... 

بود چالق انگار... دممیدا را جوابش وگرنه نگذارم دمش روي پا امشب کردم سعی  .... 
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 طلبکارانه را دستانش بردیا... آوردم در اش بسته از را قرص و گذاشتم میز گوشه را بشقاب
بود کرده دراز سمتم  ... 

افتادم قرمز چراغ پشت گدایان صحنه یاد دیدنش با   

بست نقش لبم روي لبخندي  .... 

 

 به: گرفت سمتم را لیوان خوردنش و صقر گرفتن از بعد بود حرفها این از تر تیز که بردیا
خندیدي؟ چی  

بخیر شب.. هیچی: شد دور لبم از سرعت همان به لبخند  

 

 بده ماساژ رو سرم کمی بیا... کن صبر: کرد میخکوبم صدایش با که شدم دور تخت از قدمی
 تباب از تشکر جاي به بهتره... میکنه درد بدجور سرم و شدم عصبی تو کار خاطر به امشب...

بدي ماساژ رو سرم نداشتم کاریت اینکه  ... 

 

 اینکار براش دل و جون با حتما بود اشکان ؟اگه چیه: داد ادامه که کردم نگاهش نارضایتی با
؟نه میکردي رو ! 

نداشت تمامی تهمتهایش.. شد شروع دوباره  ... 
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 شقعا بخوام که ندیدم خیري شما محترم خانواده از من: دادم جواب ناراحت لحن با
بشم پسرعمتم   

 پرت و چرت خود براي... آورد عاشقی اسم کی.. میکنی غلط تو:گفت خشنی لحن با بردیا
چی؟ یعنی عاشقی کنم حالیت میخواي... میگی  

 

 شروع را غرغرهایش و شود بیدار خانم مهشید که بود االن.. میرفت باال رفته رفته صدایش
 اشتباه...خب خیلی:گفتم و نشستم تخت روي عسری دعوا هرگونه رفتن بین از براي..... کند

 برم من وگرنه بکش دراز لطفا... بدم ماساژ رو سرت خواي نمی مگه... میخوام عذر.. کردم
ام خسته خیلی اتاقم   

 

 

 

 

 

 

- - - Updated - - - 
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میکرد نگاهم بدبینی با.. آمد بیرون تهاجمیش حالت از بردیا  ... 

 گوشه تونم نمی که من... نزدیکتر بیا: بست را شمانشچ و کشید دراز تخت روي کم کم
برسه دستش خانم تا بکشم دراز تخت   

 کمی با البته بودم نشسته کنارش دقیقا حاال... شدم نزدیکتر و کشیدم اي کالفه پوف
کردم مکث راه بین اما بردم سرش سمت را دستم...فاصله   

 

 حاال کرد ولت سالها این که مرده همون نای ایاز:گفتم دل در و زدم نهیب خودم به اي لحظه
بدي انجام کاري براش میخواي چطور  ... 

 دوباره ممکنه... میره خودم چشم تو دودش کنم عصبانیش بخوام االن اگه: میگفت عقلم اما
 برش خیاالت اون نه میمیرم من نه بار یک با حاال.. کنه اذیتم بخواد و بشه وحشی مطبش مثل

  میداره

دیگه کن شروع.. کنی استخاره منتظري.. چیه:گفت بردیا که ودمب جدال در   

شد پیروز قلبم بر عقلم باالخره  ... 

 

داشت سردردش از نشان این و بود گرم کمی پوستش.... نشست بلندش پیشانی روي دستم  
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 امتداد را دستم گاهی.. شدم اش شقیقه ماساژ مشغول شصتم انگشتهاي با دورانی حالت به
میکردم لمس را اش بینی باالي تا و میدادم  ... 

بود هم در هایش اخم هنوز... بود کشیده دراز ساکت بسته، چشمان با بردیا  ... 

 

 به کوچکی فشار گاهی.. شدم ماساژ مشغول دوباره و... کردم باز را ابروهایش انگشتم نک با
میکردم وارد پیشانیش اطراف .... 

 که افتادم آقاجانم یاد بلکه.. دیدم نمی را بردیا یگرد که بودم رفته فرو کار این در انقدر
میدادم انجام را کار این برایش گاهی  ... 

بخیریم عاقبت.... خوشبختیم براي.. میکرد خیر دعاي برایم چقدر  ... 

نشد مستجاب دعایش همه آن چرا پس میگیرد مادر پدرو دعاي گویند نمی مگر  ... 

نشدم بخیر عاقبت و خوشبخت چرا  ... 

بودم کرده فراموش را دستانم خستگی حتی  .... 

تر منظم هایش نفس و شد سرد پیشانیش پوست کم کم  ... 

 بچسبد تخت پشتی به کمرم اینکه براي و دادم تکیه تخت تاج به پس میکرد درد کمی کمرم
رفتم نزدیکتر کمی  .... 
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 لذت با میدادم اژماس را سرش وقتی... آرامش صورت یاد به... بودم اقاجان فکر به هنوز
 یاد کجا از... ان قوي اینکار براي دستات ماشاهللا... میرفتی ماساژ کار تو باید تو: میگفت

باباجان گرفتی  ... 

میداشت وا خنده به مرا و میزد لبخندي  ... 

سوخت می خوابی بی از و بود خسته چشمانم.. بودم مشغول هنوز و نکردم حس را زمان گذر  

... 

 

باشد رفته خواب به بود سالها انگار بود خواب بردیا.. کردم متوقف را انگشتانم  .... 

شدم خیره بردیا نیمرخ به و دادم تکیه تخت به را سرم  ... 

دارند شخصیت جور دو ادمها چرا.... نبود خشن و عصبانی ادم آن اصال خواب در  ... 

 

 داده انجام اي مانهرح بی کار همچین من با آدم این نمیشد باورش میکرد نگاهش کس هر
 ... باشد

 اینکه بدون و گذاشتم هم روي اي لحظه را چشمانم خستگی از میکردم نگاهش که همانطور
رفتم فرو عمیقی خواب به بخواهم   
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شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

25 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fateme74 
,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mery20 ,MiSS__SaNa ,mouneshasanpour 
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,Namira ,napors ,niilooofar ,nona ,roz GoL ,sepidar_87 ,  فرنوش, مومنی فاطمه
سلطانی سانیا, بارانا, لبهگ, الیرا, لوانی نرگس,  

59# 21:6, 1395 شهریور 3 چهارشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  
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2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

برود رو از غم که بخند سیر آنقدر... نیست خوردن غم ارزش نفسی را زندگی   

 

باشید خوش... بخیر تابستونیتون قشنگ شب.. من عزیزاي سالم  ... 

 شرکت خط دست مسابقه در ممیکن دعوت همتون از بخونید رو جدید پست اینکه از قبل
 سبزتون حضور منتظر... اسونه بسیار و داره قرار انجمن مسابقات بخش در مسابقه... کنید
  هستم

&&&& 
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 اولین اتاق سفید سقف...کردم باز را چشمانم و شدم بیدار خواب از اندکی خوردن تکان با
بودند شده هحلق دورم طناب مانند که دستانی آن از بعد و دیدم که بود چیزي  ... 

داشت قرار ام فاصله نزدیکترین در بردیا صورت...  چرخیدم کمی  ... 

 ماساژ بود ذهنم در که تصویري اخرین... افتادم قبل شب یاد به و امدم در گیجی از کمی
 داده تکیه تخت پشتی به تنها که من بودم اینجا چرا اما... بود چشمانم بستن و بردیا سر دادن

بودم تخت روي االن و بودم  ... 

کنم جدا را خودم کردم سعی و شدم عصبی  ... 

بود آلود خواب اول من مثل هم او... کرد باز را چشمانش تقالهایم با  ... 

 خبرته چه:  گفت بمش و الود خواب صداي با دید را عصبانیم قیافه وقتی و زد پلک بار چند
صبحی؟ اول  

 به انقدر جراتی چه به تو.. خبرمه چه من: شدم منفجر باروتی بشکه مثل حرفش شدن تمام با
 درد سرت گفتم سوخت برات دلم دیشب.. دادم رو بهت اره.. منه تقصیر... شدي نزدیک من

باشی گر سواستفاده انقدر کردم نمی فکر... بدم ماساژ رو سرت کمی میکنه  ... 

 با ساکت دهانم روي دستش گرفتن قرار با... نمیکشیدم نفس و میزدم حرف ریز یک
نشست پیشونیش به اخم دوباره.. کردم نگاهش شده گشاد چشمان   
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 چرا... میشی بدتر میکنم رو مراعاتت هرچی... شو ساکت: زد پوزخندي دید را سکوتم وقتی
 اگه من... گرم سواستفاده من... واال خوبه.. دزدیدمت من انگار... میاري در گري هوچی

 اوردي نمی در بازي لوس اتاق تو شدن خواب یک يبرا االن کنم سواستفاده میخواستم
 کردم رفتار مالیم باهات و خندیدم بهت کمی... بگی چشم بگم من چی هر بودي مجبور...

 تو که چیزي اون اگه حتی پس.. من زن.. فهمیدي.. منی زن تو بعدم... نکن گم رو خودت
؟ شدي شیرفهم... نداري اعتراض حق بازم باشه درست فکرته  

 

 به و بکشم نفس توانستم نمی خوب بزرگش دست خاطر به... میکردم نگاهش تر چشمانی با
 گفت تهدید با و برداشت را دستش شد خسم خس متوجه که بردیا... بودم افتاده خس خس

 دور من براي که بگیرم اي دیگه تصمیم باید نمیشه اینجوري..نشنوم رو صدات دیگه:
اومدي خوش هم حاال.... برنداري  ... 

هري هم االن و گفت خواست چه هر... بود انصاف بی چقدر  ... 

ضعیف انقدر.. بودم متنفر حالتم این از.. جوشید اشکم چشمه دوباره... شدم بلند جایم از  ... 

گندت اخالق و تو از.. مغرورت لحن و تو از... متنفرم ازت: گفتم بغض با  ... 

 آمدن بیرون اما... شدم خارج و کردم باز را قشاتا در سرعت به کرد باز را دهانش تا بردیا
همان خانم مهشید عصبانی قیافه دیدن و همان  .... 
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**** 

 خانواده و من به میخواست دلش چه هر... میشد شنیده خانم مهشید هاي توهین صداي هنوز
 تپش نباید و است کوتاه دنیا از مادرم و پدر دست کرد نمی فکر اصال انصاف بی... میگفت ام

زد زشت حرف مرده  .... 

بود کردن بحث حال در و بود شده کالفه هم بردیا  ... 

 صبح... بودم خورده خانم مهشید از دوباره که بود سیلی جاي دستم و بودم نشسته اتاق در
 لحن با و زد من به سختی سیلی خانم مهشید بودم شده خارج بردیا اتاق از اینکه از بعد

 تا دو با و بشی زندگی و خونه این خانم راحتی این به بزارم ديخون کور:  گفت اي کوبنده
 زیاده سرتم از پسرم... نداري رو بردیا لیاقت تو.. کنی خر رو پسرم کردن نازك چشم پشت
نیست توش مرده میکنی گریه براش که گوري این...  ... 

 بعد و مهشید و شد باز شدت با اتاق در که انداختم موبایلم گوشی به نگاهی... کشیدم اهی
شدند وارد بردیا  .. 

 به متعجب و بود شده گشاد چشمانم.... ایستاد جلویم بردیا که اورد هجوم سمتم مهشید
بود شده متعجب هم بردیا... میکردم نگاه اش وحشیانه رفتار  ... 

 تا بود کرده دراز دوطرف از را دستانش و بود برگرفته در مرا کامال بردیا و بودم بردیا پشت
 در فقط ها صحنه این میکردم فکر همیشه... بود دار خنده واقعا... نرسد من به مادرش دست
دهد نمی رخ واقعی زندگی در و است ها فیلم   
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 خونه این از کن گم رو گورت: گفت داد با برسد من به میخواست که همانطور هم مهشید
احمق دختره.... نیستی خدمتکارم حد در تو... بشی خونه این وارد دادم اجازه کردم اشتباه...  

... 

 همسایه و در االن زشته... میکنی منطق بی کارهاي چرا مامان:گفت عصبی لحنی با کالفه بردیا
میشنون رو صدات  ... 

 طرفداري ازش.. نه کرده خرت دیشب خوب.. احمق لوح ساده پسره زشته چی: خانم مهشید
میشه حالیت بعد فهمی نمی االن بشی راحت تا بیرون بندازمش میخوام... میکنی  ... 

 اینکه از قبل:گفتم بلند صداي با پس نداشتم را توهین اینقدر توان.. بودم شده خسته دیگر
نکنید توهین دیگه لطفا... میکنم جمع رو ساکم االن همین... میرم خودم کنید بیرونم   

اشب زود: کرد نگاهم عصبانیت با و برداشت تالشش از دست خانم مهشید  ... 

 سمت و گذاشتم تخت روي و داشتمش بر... رفتم ساکم سمت و امدم بیرون بردیا پشت از
منی زن تو رفته یادت ؟انگار کجا: گرفت بردیا را بازویم که رفتم لباسهایم  ... 

کنم زندگی پدرت قاتل با تونم نمی من... بره بزار... میگی چی بردیا: مهشید   

نگید چیزي لحظه چند شما لطفا مامان: شتبرگ مادرش سمت جدیت با بردیا  ... 

کنم ول رو زنم نشدم ناموس بی اونقدر من و منه زن باشه هرچیم ایاز  ... 
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 شدم زنت االن... افرین: گفتم دهد جواب خانم مهشید اینکه از قبل کردم عصبی خنده
 فکر چطور... هان.. کردي ولم اشغال تیکه یه مثل وقتی.. نبودم زنت قبل سال 18 چطور...

 به که کسایی.. نامرد همه اون بین کردي رها داشتو سن سال 16 فقط که جوونت زن نکردي
 نیا ادا من براي... داره جون چقدر مگه زنم نکردي فکر چطور... کنن نمی رحم کس هیچ
 اون مثل منم میگه راست مادرت... میبینی رو خودت فقط خودخواه تو.. بزرك مصفاي دکتر

بود محض دیونگی خونه این به اومدنم.. کنم زندگی شما اب تونم نمی  .... 

میزد نبض با چطور که میدیدم را گردنش هاي رگ... میشد تر سرخ بردیا چهره کلمه هر با  

... 

میکرد تماشا را نمایش ساکت خانم مهشید  .... 

تمبرگش چمدانم سمت دوباره... بود ضعفم باعث اشک.... ریختم نمی اشک بودم خوشحال   

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  
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رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

27 

Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi ,Fateme74 
,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa 

,mouneshasanpour ,Namira ,napors ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
,sepidar_87 , سلطانی سانیا, بارانا, بهگل, الیرا, لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  

60# 11:15, 1395 شهریور 5 جمعه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  
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رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان یمت  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 
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161.38ماهانه فعالیت % 

 

بخیر تون آدینه دوستان سالم  ... 

 رئوف امام.. رضاست امام زیارتی روز است ذیقعده 23 که امروزم... باشید خوب امیدوارم
دارم زیاد دعاي التماس ازشون هستند مشهد در که عزیزانی...  ... 

 میره پیش کم کم داره داستان عزیزان.. بگم براتون باید که است نکته یک داستان مورد در
 اتفاقهاي آینده در اما بوده خشک همچنان یابرد و بوده سختی االن تا درسته ایاز زندگی...

 رمانتیکشم جاهاي به باشید مطمئن... باشید صبور کمی... میشه عوض زندگیش کال که میوفته
  میرسیم

 

 

&&&& 

 

 

بودم لباسهایم کردن مرتب حال در... داد بیرون را نفسش کالفه بردیا  ... 

 شد پیدا در چارچوب در کرده پف يچشمها و آلود خواب صورت با الوین و شد زده اتاق در
بود تعطیل الوین و بود جمعه امروز بودم کرده فراموش اصال...  ... 
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سالم مامانی... بابایی سالم.. جون شبنم سالم: الوین  ... 

 لبخند با را سالمش... رفت ضعف برایش دلم که بود شده خوردنی نشسته صورت آن با انقدر
دادم جواب  ... 

میرین اییج بابایی: الوین  .. 

 با برو االنم نمیره جاي کسی... عزیزم نه:گفت جدیت همان با بردیا.. بود ساکم به چشمش
بیایم هم ما تا بخور رو ات صبحانه مامانی   

 بیرونش اتاق از زبانی بی زبان با چطور که انداخت بردیا به نگاهی ناراحتی با خانم مهشید
 شدند خارج اتاق از الوین و مهشید باالخره و دکر خواهش مادرش از لب زیر بردیا... کرد

ببینیم کارتون صبحانه بعد بیا زود جون شبنم:گفت اخر لحظه الوین...  ... 

شد کشیده بود دستم که پیرهنی...  شدم لباسهایم کردن تا مشغول دوباره آنها رفتن با  ... 

 

 چه نیست مهم برامم.. يبر نمیذارم من گفتم بهت یکبار ایاز:گفت که کردم بردیا به نگاهی
 و بودم بچه هنوز که بود این خاطر به نموندم پیش سال 18 خودت قول به اگه.. داري فکر

 زنمی بازم باشی ادم بدترین اگه تو حتی تونم نمی االن اما.. نمیشد حالیم چیزي مسئولیت
 اینجوري بگیریم تازه تصمیم یه باید بخوریم صبحانه بریم حاالهم...شناسناممه تو واسمت

 ... نمیشه
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 او اگر.. میکرد قانع را خودش بودن بچه بهانه با راحت چقدر... بود خراب دستش از اعصابم
بودم چه من بود بچه زمان آن  ... 

بود ساك به چشمم او به توجه بی و نشستم تخت روي  ... 

 با نمیشه هاینک مثل:گفت و کرد بلندم ، گرفت را بازویم بود شده کالفه سکوتم از که بردیا
بزنم حرف باهات خوش زبون  ... 

 آشپزخانه سمت به را دستم... کرد خارج اتاق از زور با مرا و نداشت فایده تقالیم
 و افتاد ما به چشمش الوین... کرد رها را دستم رسیدیم آشپزخانه به وقتی...میکشید

؟ میشینی من پیش جون شبنم:گفت  

 الوین براي خانم مهشید برزخی چهره به ردنک نگاه بدون و نشستم صندلی روي کنارش
گرفتم لقمه  ... 

&&& 

 حرف الوین با تنها.. بود قهر آدم و عالم همه با خانم مهشید همچنان و گذشت روزي سه دو
میرفت اتاقش درون به برمیگشت سرکارش از بردیا وقتی و میزد  ... 

بود من رفتن هم آن و داشت پا یک مرغش  ... 
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 دلتنگش و میسوخت الوین براي دلم تنها.. شوم خالص جهنم این از بود مخدای از که منی
 ... میشدم

 پایش و دست به زیاد میکردم سعی.. نداشت اعصاب و بود کرده گیر مادرش و من بین بردیا
نباشم دیدش در و نپیچم  ... 

میشدم بلند سرمیز از غذا از کمی خوردن از بعد و میکردم درست را شام و نهار همیشه مثل  

... 

نیست عادي همه بود شده متوجه وسط این هم الوین  ... 

 مهشید و ماندم من و بود رفته سرویسش با الوینم.. رفت سرکارش بردیا معمول طبق صبح
بود اتاقش در که خانمی  ... 

برداشتم گوشت فریزر از و دادم خانه به سروسامانی  ... 

شدم خانم مهشید ورود متوجه که کردم سخی برنج کمی... میکردم فکري نهار براي باید  ... 

دارم کارت بشین بیا: گفت خشکی صداي با که بودم ها برنج شستن حال در  ... 

 

 ظلم تو نظر به شاید: کرد شروع که نشستم مقابلش صندلی روي پس نداشتم بحث حوصله
 تو باعثش ماا نیستی تو بردیا پدر قاتل شخصه به درسته.. کنی زندگی ما با نخوام که باشه
 پدرت بین درگیري اون باعث... تنهایی اونم شهر به رفتن براي بود تو تصمیم باعثش.. بودي
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 نیست مهم من براي.. کنی قبول رو کارت مسئولیت باید االنم پس بودي تو سیروس و
 پیش مشکلی تا پس میري گفتی اتاق تو روز اون خودت... بري کجا و کنی چکار میخواي
 بعد و میره یادش بردیا بري که ماهی چند کردم پیدا برات رو یکجا خودم من... برو نیومده
 رو بردیا داشتم تازه من... نمیشه مزاحمت کسی دیگه... برگردي سرکارت به دوباره میتونی
 الوین براي خوبی مادر میتونه که کسی با.. مناسبشه که کسی با.. کنه ازدواج میکردم قانع
 خب... بري بهتره نیاد پیش مشکلی میخواي واقعا اگه االن.... شد پیدا وت سروکله اما.. باشه

؟ چیه تصمیمت  

 

 تیز دندون زندگیش و پسرت براي وقت هیچ من مصفا خانم:دادم جواب و زدم پوزخندي
 که قبل سالها من... میتونم بعدم به حاال از و گذروندم رو زندگیم خودم سال همه این.. نکردم

 نمی دلم چون هم بعد و بگیرم طالق نتونستم بود زنده اقاجونم وقتی تا داد خر زوري عقد این
 نمی دلم کنم نمی کتمان هرچند... ندادم طالق درخواست ببینم رو پسرت دوباره خواست
 زن یک براي زندگی باالخره.. بشه بدتر وضعیتم و بخوره ام شناسنامه تو مهرطالق خواست
 از میکنم قبول االنم..... باشه روم بردیا اسم خوام نمی یحت االن اما... تره سخت مطلقه

 ام غصه تنها... میرم تهران از خودم کنید پیدا جاي برام ندارم انتظار اصال... برم زندگیتون
میذارم جام به رو دوستم اونم که کارمه  ... 
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 از دوستم فردا... میبرم رو وسایلم نباشه خونه بردیا وقتی اینده روز دو یکی تا شده دیر امروز
کنید تحمل روزم چند این... میاد مسافرت   

 باور رو حرفت باشه: شد بلند جاش از حرفام شدن تمام از بعد.. بود فکر در خانم مهشید
 بده طالقت میکنم راضی رو بردیا خودم بگذره مدت یه بزار... گرفتی خوبی تصمیم... میکنم
مربوطه خودت به زندگیت دیگه...  ... 

کردم فکر نامعلومم آینده به و گذاشتم میز روي را سرم مهشید رفتن زا بعد  

3 

ها رمانگروه ماتایپ با هاتماس ارسال اصلیانجمنآخرین صفحه  

آمدید خوش گرامی، آذرخش  

11 آذرخش  

قلم کافه  

قلم کافه  

ایرانیان ادبی فرهنگی، ي رسانه  

0 

 نوشته
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 پسند

 از مهمحمایت هاموضوعات فایل گالري یلفا آپلود  امتیازات  انجمن  خبر؟ چه تازه 
 نویسندگان

 رمان کاربران شده کامل هاي شدهرمان کامل هاي رمان رمان و سایتانجمنکتاب اصلی صفحه 
مهدیه | ایاز  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

 ارسال و قلم کافه در عضویت نحوه تصویري آموزش مشاهده براي  تـــوجـــه
کنید کلیک را اینجا رمانتان؛  ! 

شد بروزرسانی کتاب بخش قوانین -  تـــوجـــه  !  

 رمان بررسی و نقد تاپیک در شرکت همچنین و نویسندگان رمان از تشکر با عزیز، کاربران -
باشید انجمن نویسندگان دلگرمی موجب ها .  

 تواند می شما هاي نوشته و هستید جامعه فرهنگی و ادبی نخبگان شما عزیز، نویسندگان -
 غیرمجاز، موارد بیان از بنابراین باشد داشته خوانندگانتان دیدگاه تغییر بر مستقیمی تاثیر

نمایید خودداري جدا شکنانه هنجار و غیرشرعی .  
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 طریق از را موارد حتما نامناسب محتواي با هایی رمان مشاهده صورت در عزیز، کاربران -
 با زمینه این در که کاربرانی براي تیازاتیام است، ذکر قابل. دهید اطالع ما به گزارش دکمه
است شده گرفته نظر در کنند می همکاري ناظرین تیم . 

82 از 70 به 61 از: نتایج نمایش آخرین 56789... نخست  9 از 7 شدصفحه بسته موضوع  

مهدیه | ایاز رمان: موضوع  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

موضوع ابزارهاي  

موضوع جستجو  

موضوع نمایش نحوه  

61# 16:25, 1395 شهریور 6 شنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  
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1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 
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 را چیز همه برایش تلفنی و بود برگشته مسافرت از فاطمه دیشب... گذشت هم دیگر روز دو
 بابت را ام نگرانی وقتی... سوزاند دل برایم و ریخت اشک من پاي هم بیچاره.. دادم توضیح
 حتی... باشد چیز همه مواظب برمیگردم وقتی تا داد مردانه قول زنیتش تمام با فهمید مزرعه

داد ام وقته چند سکونت محل براي خوبی پیشنهاد  ... 

 خوشحال فاطمه گفته به و میکرد زندگی تنهایی به شیراز روستاهاي از یکی در فاطمه عمه
باشم همدمش صباحی چند میشد  ... 

 حرف خانم عمه با فاطمه شد قرار و کردم قبول باشم شاکر را خدا چطور دانستم نمی که من
 ... بزند

بودم ها بچه عاشق که منی... میشد تنگ برایش دلم واقعا... بود الوین ناراحتیم تنها  ... 

 زبان به زیادش غرور با و داشت مادرش توجه جلب در سعی همچنان روز سه دو این بردیا
میخواست عذر زبانی بی  ... 

 تنهاي.. خودم و بودم خودم دوباره.. میرفتم خانه این از ههمیش براي باید که بود روزي فردا
 ... تنها

 بی آن از من که بود خانواده داشتن با ارامش.. بینم نمی خوشی رنگ عمر اخر تا میدانستم
بودم نصیب  .... 
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 میکردم فکر هم بردیا به حتی داشت دوست الوین که میپختم غذاهایی روز سه دو این در
 دارم زندگی کردم حس ماه چند این در اما داشت ادامه من دیمیق کینه بود درست..

دارم خانواده...  ... 

 مثل... کشیدم زیبایی نقاشی سیمی دفترسفید در برایش و کردم مرتب را الوین اتاق امروز
بود دستم در دست که الوینی و کشیدم را خودم.. دید مرا که اولی روز  ... 

نبود من کنار جایش نقاشی در دیگه چون.... نکشیدم را بردیا من اما  ... 

کردم جمع را ها رنگی مداد و کشیدم آهی  ... 

 اوایل مثل...کند محکومم نکرده گناه به میترسیدم.. بنویسم اي نامه بردیا براي میخواست دلم
بود زده تهمت چقدر که   

 

 بزنم صالح هزاد امام به سري میخواست دلم... بود صبح 9 هنوز.. انداختم ساعت به نگاهی
برگشتم اتاق به گاز شعله کردن کم از بعد و زدم غذا به سري پس...   

گذاشتم دفتري کیفم درون و پوشیدم را مشکیم ساده شلوار مانتو  .... 

 یاس عطر آن به کمی و برداشتم زیارت براي رنگی چادر خانجون یاد به... شدم خارج اتاق از
  پاشیدم
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بروم داخل گفت که زدم در به تقه چند و مرفت خانم مهشید اتاق سمت به   

 تا من... سالم: گفتم بود اش قدیمی هاي عکس آلبوم دیدن حال در که خانم مهشید دیدن با
 باشید مواظب لطفا... کردم کم رو شعله و کردم درست سبزي قرمه... دارم کار جاي یک

برمیگردم زود.. نسوزه  ... 

کن صبر: زد صدایم اما رفتم اتاق درب طرف هب که داد تکان سري تنها خانم مهشید  ! 

 نکردي فراموش که رو قرارمون: گفت و انداخت من به نگاهی عینک زیر از برگشتم سمتش
بري باید که روزیه فردا..  ... 

زدم بیرون اتاق از و دادم تکان سري او مثل هم من  ....  

راندم تجریش سمت به شدن سوار از بعد و برداشتم را ماشینم سوییچ  ... 

&&& 

شدم زاده امام محوطه وارد سالم دادن از بعد  ... 

 تمام از فارق میرفتم مذهبی مکان یک به هروقت... فراگرفت را وجودم سرتاسر خوبی حس
میشدم هایم غم  ... 

 کردم گریه سیر دل یک نبود شلوغ زیاد و کنم زیارت راحت میتوانستم اینکه از خوشحال
بزند رقم است صالحم به هرچه و نکند رها اي لحظه مرا خدا کردم دعا....  ... 
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خواندم حاجت نماز رکعت دو و ایستادم نماز به زیارت از بعد  .... 

کند رحمتشان خدا امیدوارم... خواندم نماز نیابتشان به هم خانجون و آقاجان براي  ... 

آوردم بیرون را دفترم و نشستم اي گوشه چادرم همان با  .... 

نمودم بردیا براي اي نامه نوشتن به شروع و برداشتم ار خودکارم  : 

 

  سالم

 یک یادته.. دارمکافاته دنیا اما باشه دار خنده شاید... نیستم من میخونی رو نامه این که االن
 گرفتار من سرنوشت به توام حاال کردي رها منو فهمیدم مادرت طرف از نامه یک با من روز

نیست تو براي بود سخت من براي که انقدري هرچند.. شدي  .... 

 موندنم متاسفانه اما بمونم اخرحرفم تا بودم گرفته تصمیم گذاشتم خونت تو پا که زمانی من
 لطفا... میشم عزیز الوین دلتنگ خیلی.... میشد همه براي ناراحتی و بیشتر دردسر باعث
 با امیدوارم کنممی خوشبختی آرزوي توام براي....دارم دوستش بگو و باش مواظبش خیلی
کنی ازدواج داري دوستش که کسی   

کنی باور رو حرفم امیدوارم... کنم نمی خیانت اسمت به اخرعمرم تا باش مطمئن  ... 

ببینیم رو همدیگه دوباره روزي شاید  .... 
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میکنم خداحافظی ازت من اما نکردي خداحافظی من از رفتی وقتی  ... 

 ایاز

 

 

دارد ادامه  ... 

 

&&& 

من یزانعز سالم   

باشید برده لذت پست از امیدوارم دوستان   

25 فردا  

القعده ذي  

دحواالرض روز و است   

میبینید رو هاش عبادت و ذکرها بکنید مفاتیح تو نگاهی اگر   

است شده توصیه روز 4 از یکی روز این روزه اما   

است سال 70 روزه اندازه باشه داشته روزه رو روزش هرکس   
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ندید ستد از تونستید اگر   

دعا التماس   

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  
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1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89گیهفت فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

عشقید خیلی که شما براي طوالنی پست یه   
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&&&& 

 

 از اشکی قطره و انداختم بردیا خانه به را آخرم نگاه.... گذاشتم ماشینم پشت را چمدان تا دو
چکید چشمم گوشه  ... 

 زندگی نهاآ با ماه چند... دارم احساس.. هستم آدم هم من اما برسد نظر به مسخره شاید
 ...کردم

برگشت اتاقش به بعدم و کرد خداحافظی زور به حتی که افتم می خانم مهشید یاد  ... 

گشت برمی خانه دیگه ساعت 2 تا بردیا.. رفتم می سریعتر باید  ... 

راندم فاطمه خانه سمت به... شدم ماشین سوار و کردم خاموش را گوشیم  ... 

&&& 

بکنم دلم او از آمد نمی مدل... بودم فاطمه اغوش در هنوز  ... 

بود اشک از پر صورتش و بود شده قرمز چشمانش.. شدم جدا فاطمه از سختی با  ... 

-  تو ماشینم.. برگردم تا دار نگهش لطفا میذارم پیشت رو هام چمدون از یکی جان فاطمه
بکنم براش اي دیگه فکر یه بگو میشه تنگ جاتون اگه.. گذاشتم خونتون پارکینگ  .. 
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 تنگ برات خیلی دلم.... برمیگردي زودي به شاهللا ان.. مزاحمتی چه..دختر شدي دیونه: فاطمه
 برو... مهربونه خیلی اما تنده گاهی اخالقش راستش... زدم حرف فرح عمه با... شبنم میشه

همراهت به خدا  ... 

شدم آژانس سوار و کردم خداحافظی دوباره لبخند با  ... 

فرودگاه برید لطفا: گفتم راننده به   

کرد ام بدرقه آب کاسه با که ذوختم فاطمه به را نگاهم اخرین ماشین حرکت با  ... 

&&& 

 رنگ اناري لبهاي با بود جوانی دختر که مهماندار راهنمایی از بعد و دادم نشان را پرواز کارت
نشستم صندلی روي  ... 

 7- 6 دختربچه کناریم صندلی.... بودم دوم صندلی من و داشت قرار وسط ردیف در ام صندلی
بودند مادرش پدرو حتما که مردي و زن آن از بعد و بود اي ساله  ... 

کردم باز را داشت قرار صندلی پشت در که اي مجله  ... 

میگفت را همیشگی توضیحات که شد بلند کاپیتان صداي  ... 

ینجاا بیا تو بشینم مامانی کنار میخوام من... دایی:شنیدم را دختربچه صداي  ... 
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 بیرونمون کنی شیطونی... بشه بلند میخواد هواپیما که بشین.. همونه شما صندلی کیمیا:  مرد
 ... میکنن

 دوباره است سرتقی بچه بود معلوم که کیمیا... امد لبم روي جانی کم لبخند مرد استدالل از
برداشت را گریه بناي هم اخر در و کرد گیري بهانه به شروع  ... 

نداشتم بچه پرسروصداي گریه شنیدن روحیه شرایط ینا در اصال  ... 

 گریه دیگه اگه... میکنی گریه چرا عزیزم: گفت کیمیا به رو و شد نزدیک لبخند با مهماندار
قبوله.. میارم شکالت برات نکنی   

بشینم مامانم پیش میخوام خوام نمی: کیمیا  ... 

 از ببخشید: گفت که برگشتم متشس زد صدایم مهماندار که میزدم برگ را مجله صفحات
بشینه شما کنار و کنه عوض رو صندلیش آقا این نیست مشکلی شما نظر  ... 

نیست مشکلی.. خیر:گفتم و انداختم کالفه مرد به نگاهی  .. 

شدم مجله هاي عکس دیدن مشغول دوباره که کرد تشکري  .. 

نشست کناري صندلی خان دایی و شد انجام جایی به جا باالخره  ... 

تندي بوي چه... شد تر واضح تلخش عطر بوي  ... 

کرد گرفتار رو ما چطور ببین... سرتق بچه:گفت لب زیر مرد   



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 301 

بودند کرده عقدش زور به انگار گرفتار میگفت همچین... بود گرفته ام خنده دل در  ... 

بودم متنفر قسمت این از چقدر... پرید هواپیما باالخره  ... 

کردم باز کمی را دهانم و بستم را چشمانم.. دارم تهوع حالت میکردم حس  ... 

کرد تعارف شکالت و شد پذیرایی مشغول مهماندار.. شد ثابت هواپیما باالخره  ... 

 در را تلخم شکالت بسته کیفم درون از و برنداشتم اصال... بودم متنفر اي میوه هاي آبنبات از
 ... آوردم

باال درصد هم آن... بودم تلخ شکالت عاشق  ... 

 تلخش مزه.. گذاشتم دهانم در کردن باز از بعد و برداشتم را درصد 90 هاي شکالت از یکی
رفت زبانم زیر  .... 

میخوام خوشگل جلد هاي شکالت اون از منم دایی: شنیدم دوباره را کیمیا صداي  ... 

میکرد اشاره من به دستش با که انداختم سمتش به نگاهی  .. 

گرفت سمتش را ایش میوه ابنبات و زد بچه به تشري درهم يها اخم با خان دایی  ... 

 بیا: گفتم و گرفتم دخترك طرف... آوردم بیرون شکالت تا سه دو و کردم کیفم درون دستی
باشی داشته دوست امیدوارم تلخه فقط عزیزم  .... 

خواد نمی... ممنون خانم نه: دایی   
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 از و میزد حرف مادرش با...  برداشت را اه شکالت کیمیا که گفتم لب زیر میکنمی خواهش
کند باز برایش را شکالت میخواست او   

دادم تکیه پشتی به را سرم و بستم را چشمانم  ... 

 دیدن با.. میداد نشان واکنشی چه من نبودن با... بود رسیده خانه به االن.. بودم بردیا فکر در
نه یا میگفت را راستش خانم مهشید... میکرد چه کمدش درون ام نامه  ... 

کشیدم آهی  ... 

 جانش دایی به را آنها و بود آمده بدش ها شکالت تلخ طعم از که شنیدم را کیمیا صداي
 ... میداد

 ما خانم ابجی این نیست تو تقصیر.. میبري رو آدم آبروي چرا خوري نمی که تو بچه اخه:دایی
خوري نمی رو گی مزهخوش این به تلخ شکالت...میخورمشون خودم... کرده لوست  ... 

زدم لبخندي کیمیا و دایی کل کل به  ... 

است کودکانه هاي کل کل همین در زندگی لذت گاهی  .... 

 

 و آبمیوه همراه کوچک ساندویچ یک... آناناس تکه چند... کردند پخش را غذا بسته باالخره
بزرگ شکالت یک  ... 
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دآم نمی خوشم هواپیما وجق عجق غذاهاي از وقت هیچ  ... 

کنم استراحت کمی شیراز به رسیدن تا گرفتم تصمیم  .... 

&&& 

امدید خوش شعر هنر و ادب شهر به  ... 

شدند آمدن بیرون مشغول مسافرا کاپیتان گویی آمد خوش با  ... 

 چرخشی ریل سمت به فرودگاه کارکنان از یکی راهنمایی با.... شدیم پیاده شیراز فرودگاه در
رفتم ها چمدان  ... 

ایستادم اي گوشه و انداختم شانه روي را ام دستی یفک  ... 

کرد اذیتتون هواپیما تو من زاده خواهر ببخشید: گفت و آمد کنارم خان دایی خوبم شانس از  

... 

 سبیل... مشکی و پشت کم موهاي با... ساله 34-33 حدودا جوان یک... انداختم مرد به نگاهی
داشت چشم به فرمی بی عینک و ودب کرده تر جذاب را اش چهره پرفسوري  ... 

نیست مشکلی میکنم خواهش:دادم را جوابش نکشید طول دقیقه یک انالیزم  ... 

شدم آن رسیدن منتظر بنفشم چمدان دیدن با.. انداختم ریل به نگاهی دوباره  ... 
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 آن و گذاشت زمین روي را آن و جنبید زودتر دستی که کردم دراز برداشتنش براي را دستم
نبود خان دایی جز کسی مه  ... 

رفتم ورودي سمت به... گذاشتم چرخی دست روي را چمدان و کردم لب زیر تشکري  ... 

 شیراز از دور زیاد بودم امیدوار...بروم فاطمه عمه روستاي به چطور میکردم جو و پرس باید
نداشتم مدت طوالنی مسافرت حوصله و بودم خسته خیلی چون نباشد  ... 

 است فاصله روستا تا ساعتی یک خانم:گفت که دادم فرودگاه هاي تاکسی از یکی هب را ادرس
ببرمتون دربست میخواید اگه..  ... 

شدم تاکسی سوار چمدانم گذاشتن از بعد و کردم قبول خوشحال  ... 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

31 

Artimes ,atefeh.amel ,baharehfri ,daughter-rain ,Deliz ,es-mohammadi 
,faridehsabaghi ,Fateme74 ,Fatemezargar ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl 

,mahdieh76 ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a 
,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,nona ,sepidar_87 ,ShakibaRose 

, لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  ,Yasi.mirjalili , سلطانی سانیا, بارانا, بهگل, الیرا  

63# 19:29, 1395 شهریور 8 دوشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  
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رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 
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161.38ماهانه فعالیت % 

 

ها پست زیر خوشگلتون هاي اسم دیدن بخشه لذت خیلی   

هستید ایاز و من همراه هنوز رمان کاستی و کم وجود با که ممنون   

 

سالم راستی   

 

&&&&&&& 

 

 

 

 

 نوشته را فرح عمه اسم تنها...انداختم بود نوشته فاطمه که آدرسی به نگاه روستا به رسیدن با
پور قلی فرح... بود  ... 

 یکاهگل کوچک مغازه یک کنار ماشین توقف با... میشوم پیاده همینجا گفتم تاکسی راننده به
گذاشت کنارم را چمدانم راننده... شدم پیاده  ... 
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رفتم کوچک مغازه سمت تشکر از بعد و کردم حساب را اش کرایه  ... 

برگشتند سمتم میزدند حرف و بودند نشسته هم کنار که مرد چندین شدم وارد تا  ... 

 بود ردنشگ دور که عرقگیري با و میکرد جا به جا را چایی استکانهاي چابکی با جوانی پسر
میکرد تمیز را مندرس چوبی میزهاي  ... 

 شما خانم: گفت شیرازي زیباي لحجه با و آمد سمتم بودم ایستاده بالتکلیفی با که من دیدن با
؟ میخواید رو جایی ادرس هستید غریب اینجا  

؟ شدید متوجه کجا از بگید میشه ولی غریبم اینجا متاسفانه بله:گفتم تعجب با  

 براتون تا بشینید لطفا:گفت و کرد تمیز را کوچکی صندلی روي عرقگیرش اب دوباره پسرك
شدم متوجه سروضعتون از اینه سوالتونم جواب... بیارم چایی  ... 

 و نشستم پسرك صمیمیت و صفا خاطر به نبود تاییدم مورد زیاد عرقگیر آن تمیزي اینکه با
شدم ام چایی منتظر  ... 

نه یا داشت انتن دانم نمی.. بودم نکرده روشنش زهنو.. انداختم گوشیم به نگاهی  ... 

میشناسم رو همه من میگردید کی دنبال خانم: پرسید و گذاشت میز روي را چایی پسرك   

 میگردم پور قلی فرح اسم به خانم یه دنبال: گفتم و انداختم ام برگه به نگاهی دوباره
میشناسینش...  ... 
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 ننه که کیه میشناسم که بله آبجی:گفت و گذاشت یزم روي را دستش سینی چابکی با پسرك
 میاد داداشم حسن االن بزار.. کرده داغون و درب منو عصاش با بارم چند... نشناسه رو فرح

ناجوره کمی ادرسش چون میبرمت خونش دم تا بعد میسپرم بهش رو مغازه  ... 

 از اما است بدقلق کمی اش عمه بود گفته فاطمه.... بود بداخالق آنقدر یعنی.. کردم تعجب
بود نگفته چیزي زدنش کتک  ... 

بودم داداشش آمدن منتظر و بود چایی استکان به نگاهم  ... 

 ببخش داداش سالم:گفت و شد وارد سرعت با نوجوانی پسرك که گذشت دقیقه 15 حدود
داشت نگهم بیشتر جواد اقا... شد دیر  ... 

 هم همراه و کرد را الزم سفارشات و ردسپ دستش را مغازه برادرش رسیدن با پسرجوان
 اما نداشت سال 20 از بیشتر انکه با.. بود خوبی جوان واقعا....رفتیم فرح عمه خانه سمت

کنم بلند من را چمدان نداد اجازه اش مردانه غیرت  ... 

 کنجکاوي با گذشتند کنارمان از که نفر چندین.. شدیم رد روستا هاي کوچه پس ازکوچه
میکرد معرفی فرح ننه مهمان مرا و میداد سالم پسرك... دندمیکر نگاهم  

 اش خونه خب: گفت و ایستاد اي خانه درب کنار... شدیم باریک کوچه یک وارد باالخره
بزنه منو عصاش با باز ندارم دوست.. برم دیگه من... اینجاست  ... 

میترساند مرا رفتارش این... گذاشت تنها مرا که کردم تشکر  ... 
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 در مسنی زن و شد باز در دقیقه چند از بعد... زدم در به تقه چندین و کشیدم عمیقی نفس
شد ظاهر در چارچوب  ... 

بود پیدا روسریش زیر از سپیدش موهاي و بود چروك از پر صورتش  ... 

 در ها بچه بودم دیده... مزاحمی نکنه دخترجون:گفت بود شده عصبانی سکوتم از که زن
بودم ندیده رو مدلی این اما میکنن فرار و میزنن  ... 

 لحظه یک من ببخشید.. سالم: دادم جواب هول با و کردم جور و جمع را افکارم حرفش با
کنه هماهنگ باهاتون رو اومدنم بود قرار و هستم فاطمه دوست... شد پرت حواسم  .. 

اخلد بیا حاال... میگفتی زودتر دخترجون سالم: گفت و رفت کنار در چارچوب از زن  ... 

شدم خانه وارد و برداشتم را چمدانم من و گرفت فاصله عصازنان   

&&& 

 چندین... سلیقه با و مرتب بسیار اما بود کوچک فرح عمه خانه... بود شده شب 7 ساعت
بود شده گذاشته چوبی میز روي کوچکی تلویزیون و داشت قرار پنجره درون گلدان  ... 

 از... داشت مهربانی چهره اما بود تندخو کمی بزنم یشصدا اینگونه بود گفته که فرح عمه
دارد نوه تا 4 و میکنند زندگی شیراز که بود کرده تعریف هایش بچه از بودم رسیده وقتی  .. 

بود گفته را هایش نوه اسم حتی... پسر تا دو و دختر تا دو  ... 
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 کاش... زدم خودم به پوزخندي... دارم بچه میکرد فکر... بود پرسیده من زندگی از هم بعد
 ام زندگی داستان وقتی... قد نیم و قد فرح عمه قول به بچه چندین با داشتم اي ساده زندگی

 کردي اشتباه:گفت اخر در و کرد سکوت دقیقه چند گفتم برایش کاستی و کم بی را
 تو عروس با آبش هیچوقت مادرشوهر... میکردي رها رو وزندگیت خونه نباید... دخترجون

 و بود خلقی کج زن بود سکینه اسمش خودم مادرشوهر بخیر یادش.. رفت نمی جوب یه
 مثل اگه منم میشد شروع غرغراش بیکارم میدید اي لحظه تا.. داشت زیاد رو پسرش هواي

 که حاال.. میکردي صبر سیاست با باید تو.. افتاد می اتفاقی چه حاال میکردم رها رو زندگیم تو
 پیرزن من حرفاي از... میکردي تکرار رو شوهرت اشتباه نباید بود تو با دلش شوهرت

دارم کار برم من... خیره شاهللا ان.. شده که کاري حاال.. نشو ناراحت  .... 

 برایم زندگی اما.. زدم جا زود.. بود فرح عمه با حق شاید... بودم حرفهایش به فکر حال در
نبود ساخته من از کاري.. بود شده سخت خیلی  .... 

 منو: شدم بلند جایم از داشت دستش سینی و آمد می سمتم زنان عصا که فرح عمه دیدن با
فرح عمه میزدین صدا  ... 

ترم سرحال خودت مثل جوون صدتا از دارم عصا نبین دخترجون:فرح عمه  ... 

 درون و بود چایی استکان دو سینی درون.. نشستیم رنگ قرمز هاي گلیم روي... زدم لبخندي
زردالو کشته مقداري چکیکو کاسه  ... 
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داشت خوبی خیلی مزه.... شدم خوردن مشغول و کردم تشکر  ... 

 که لطفی خاطر به بودم فاطمه ممنون... بود آمده خوشم مهربانش مردم و روستا این از واقعا
بود کرده من به  ... 

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/08/29 19:37 ساعت در  

 

یدشو وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 
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تخلف گزارش  

31 

*saede* ,amouei ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi 
,faridehsabaghi ,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 

,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a ,mouneshasanpour ,Namira 
,niilooofar ,nona ,roz GoL ,sepidar_87 ,ShakibaRose ,  فرنوش, مومنی فاطمه

لوانی نرگس,  ,Yasi.mirjalili , سلطانی سانیا, بارانا, بهگل, الیرا  

64# 21:42, 1395 شهریور 11 شنبه پنج  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

انرم تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  
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نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

خدمتتونم در طوالنی پست یک با فردا شاهللا ان.. است کوچیک پست ببخشید سالم   

باد تسلیت جواد امام شهادت   
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دعا التماس   

**** 

 

 

 نکرده روشن را ام گوشی مدت این در.. میگذشت فرح عمه روستاي به آمدنم از روزي ده
نداشتم را کردنش روشنش جرات میرفتم سمتش وقت هر... بودم  ... 

میکشید پر الوین براي دلم  ... 

 با خاطراتش و ها بچه از برایم فرح عمه و میرفتیم روي پیاده به فرح عمه همراه ها صبح
میکرد تعریف مرحومش شوهر  ... 

میخوردیم را فرح عمه عالی دستپخت گاهی و میپختم من گاهی زیاد اصرار با را نهار  ... 

 عمه.. بودند کرده کنجکاوي نم مورد در و آمدند دیدنش به فرح عمه همسایگان از تا چند
بود کرده معرفی اشناهایش از یکی انها همه به مرا فرح  ... 

 عمه... میکردیم جمع دارویی گیاهان فرح عمه با و میرفتیم دشت به مواقع بیشتر ها غروب
 برایم را خواصشان و میکرد معرفی را دارویی گیاهان یک به یک من ناواردي دیدن با فرح

 ... میگفت
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 میکردم فکر همیشه.. داشت جریان زندگی اما بود محدود بسیار تکنولوژي روستا این در
 کجا نیست مهم فهمیدم روستا این در اما کرد زندگی توان نمی موبایل و اینترنت بدون

باشی داشته ارامش که باشی جایی است این مهم کنی زندگی   

بود دستم خاموشم گوشی و بودم نشسته پنجره کنار... بود شده شب  ... 

کنم روشنش میخواست دلم روز ده از بعد  ... 

شدم منو آمدن منتظر زده هیجان شدنش روشن با... فشردم را پاورش دکمه تردید با  ... 

 

 یک حتی... نبود کار در پیامی هیچ شدم خیره هایم پیام صندوق به تعجب با و گذشت کمی
بود پرسیده سالمتم از که فاطمه پیام از بغیر البته... نداشتم رفته دست از تماس   

 کردن روشن با میخواست دلم اما میرسید نظر به مسخره شاید... گرفت را گلویم بغض
هستم مهم کسی براي کنم حس شده هم بار یک براي و شود جاري ها پیام سیل گوشی  ... 

 پدرش اتلق که کسی باالخره باشد ناراحت چرا.. بود امده کنار رفتنم با بردیا اینکه مثل
بود برگشته شان خانه به دوباره آرامش و بود رفته میدانست  ... 

 زهی اما بگیرد تماس من با بردیا او دلتنگی خاطر به میکردم فکر... بود وفا بی هم الوین حتی
باطل خیال  .... 
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 دراز سمتم را دستش.... بود مهربان اش چهره... نشست کنارم فرح عمه که بودم فکر در
کشید ام گونه يرو و کرد  ... 

 متوجه که بودم فکر در انقدر... میکردم گریه شدم متوجه تازه اشکهایم کردن پاك حس با
نشدم اشکهایم  .... 

؟ میکنی گریه چرا:فرح عمه  

 

 کسی شاید میکردم فکر...زندگیم براي... خودم براي: دادم جواب بود گلویم در که بغضی با
 نبودنم با... نبوده بیشتر سرابی فکرم میبینم که االن اما ردهبگ دنبالم و بشه ناراحت رفتنم از

نباشه مهم کسی براي نبودنش که ادمه یک بدبختی نظرم به... نیوفتاده اتفاقی هیچ  ... 

 گذاشتم فرح عمه آغوش در را سرم که شد چه دانم نمی... ریختم می اشک و میزدم حرف
 را فرح عمه... بودم محروم نعمت این از من اما میکنند ودل درد بیشتر مادرشان با دخترها...

شوم سبک و کنم گریه آغوشش در که مادري... دیدم مادرم اي لحظه  .... 

 کرد صبر حرف گونه هیچ بدون فرح عمه... خشکید اشکم چشمه باالخره تا کردم گریه انقدر
شود خالی دلم تا  ... 
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 رو تنهایی معنی اما کنم نمی درکت و منیست تو جاي من جان ایاز:گفت که کردم بلند را سرم
 خودشون زندگی سر کدوم هر هام بچه.. تنهام خونه این تو که سالهاست.. میفهمم خوب
 فرار نباید... نیست خوب اخرش تورفتی که راهی اما کنم بازخواستت خواد نمی دلم... رفتن

 شاید اما گرفتهن ازت سراغی شوهرت چرا دونم نمی من..خودت از فرار اونم... میکردي
 تصمیم بفهمی رو ماجرا اینکه از قبل نباید نظرم به.. نداریم خبر تو و من که افتاده اتفاقی
 هم تو و منو.. روستاست دختراي از یکی خورون شیرینی امشب که پاشو هم حاال... بگیري

 ... دعوتیم

 تا بودم کرده نتخابا را راه این که حاال... شد نمی عوض چیزي گریه با بود فرح عمه با حق
رفتم می باید اخرش  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 319 
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تخلف گزارش  

28 

amouei ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,elisadr ,es-mohammadi 
,faridehsabaghi ,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mery20 

,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a ,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar 
,nona ,roz GoL ,sepidar_87 ,ShakibaRose ,  لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه

سلطانی سانیا, بارانا, بهگل,  

65# 14:5, 1395 شهریور 12 جمعه  

 mhk مهدیه

دیهمه  mhk 

رمان تایپ مدیر  
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رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 
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161.38ماهانه فعالیت % 

 

 وقتی... بود آماده صبحانه معمول طبق.... نبود خانه فرح عمه شدم بیدار خواب از وقتی صبح
 نمی بدرد بازاري مرباي و پنیر فهمیدم می تازه بودم خورده طبیعی را چیز همه روستا این در

 ...خورد

 

 دلم... شدم خانه کردن مرتب مشغول هایش ظرف شستن و صبحانه خوردن از بعد
دهم انجام فرح عمه براي کوچک هرچند کاري خواستمی  ... 

 بودم شنیده... زدم حرف آنها با و کردم تمیز را هایشان برگ.. دادم آب گلدانهایش به
میشود آن سریع رشد باعث گیاه با کردن صحبت  ... 

 این در چون شدم نگران کم کم.. نشد فرح عمه از خبري باز و گذشت ساعت یک حدود
ندهد خبري و باشد بیرون خانه از اینقدر نداشت سابقه مدت  ... 

 همیشه بودم گرفته مرگ فوبیاي... بود سالم فرح عمه مطمئنن.. کنم دور را فکرم کردم سعی
میکردم فکر را حاالت بدترین  ... 

آمد فرح عمه باالخره... زدم لبخندي... زدند در که بودم تلویزیون گردگیري حال در  ... 

رفت بین از لبخندم رویم به رو فرد دیدن با اما... دادم بلندي سالم و کردم باز را در  ... 
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 من دیدن با... بود ایستاده داشت دست به چمدانی که حالی در آفتابی عینک با پسرجوانی
 کجاست مادرم... هستید کی شما... سالم:گفت گذاشت موهایش روي را عینکش که همانطور

 ؟

 کی با شما. هستم کی میپرسید من از حاال و زدید در شما بخشیدب:گفتم و زدم کنار را تعجبم
؟ کاردارید  

 بفرمائید میشه حاال.. دارم کار نژاد قلی فرح مادرم با من: کشید موهایش بین دستی پسرکالفه
؟ هستید کی و میکنید چکار ما خونه تو  

 داخل بفرمائید... نشناختم ببخشید: رفتم کنار زده هول است فرح عمه پسر اینکه شنیدن با
میشه پیداشون کم کم رفتند بیرون فرح عمه...  ... 

 داشته شما شکل به دایی دختر نمیاد یادم... فرح عمه: داد باال تعجب نشانه به را ابرویش پسر
 ... باشم

 

 من به هرکس چرا دانم نمی... میکردم حالیش گرنه و بود فرح پسرعمه حیف.. گزیدم را لبم
میشد رده عالمه میرسید  ... 

 من از بشه هم خونه تو کنم فکر... بایستید اینجا شب تا میخواید:دادم جواب کالفگی با
کرد بازجویی   
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 هم و بود مرتب خانه سروضع هم خداروشکر.. شد وارد و گرفت دست به را ساکش پسر
خودم لباسهاي  ... 

بود سرم هم روسري حتی... داشتم مناسب لباس همیشه بودم خوشحال  .. 

شدم خانه وارد فرح عمه پسر سر پشت و بستم را در رضایت با  ... 

 

&&& 

 

 از کیوان صدتا و میگفت کیوان یک.. میشد شنیده فرح عمه هاي صدقه قربان صداي هنوز
 و تیپ لحاظ از هرچند... بود اي تحفه چه انگار حاال... گفتم لب زیر ایشی... آمد می در بغلش
نبود بدك قیافه  .. 

 

 کنند دیدار خوب تا بگذارم تنها را پسر مادرو هم تا بودم ناهار پختن مشغول زخانهاشپ درون
کنم آماده را ناهار هم و  ... 

داشت سن سال 40 حدودا و بود کیوان فرح عمه پسر اسم  ... 

 تا و است خودسر پسري کیوان بود گفته برایم فرح عمه قبال.. بود سالگی 40 استانه در البته
است مجرد و نداده مادرش تله به دم حال به  ... 
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 می شهرداري مهندس و است ساکن شیراز در خان کیوان شدم متوجه فرح عمه هاي گفته با
است خوانده معماري مهندسی و باشد   

 ایاز اینجا بیا: گفت و کرد نگاهم محبت با فرح عمه.. شدم خارج آشپزخانه از نامم شنیدن با
 از داره اورد پیغام برام حسن که صبحی از.... بودم ردهک معرفی بهت که رو کیوان... جان

 زودتر ماشینشون اینکه مثل اما باشم منتظرش بیاد وقتی تا روستا اول بودم رفته میاد شیراز
نکن غریبگی دخترم بشین بیا.. رسیده   

 این اینکه از غیر گفتید رو چیز همه شما مادر خب: پرسید کیوان که نشستم فرح عمه کنار
؟ کنید معرفی من به رو مخان  

 از میکنه زندگی من با است مدتی.... ایازِ دخترم این... پسرم رفت یادم واي: فرح عمه
است فاطمه دوستاي  ... 

کرد براندازم شده ریز چشمهاي با کیوان  .... 

 

بخواند را افکارم درونم از داشت سعی انگار... نداشتم دوست را برخوردش اصال  ... 

برگشتم اشپزخانه به غذا بهانه با اخرش و بودم نشسته اي دقیقه چند  ... 
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 چرا.. میشناسید رو خانم این چقدر شما مامان:گفت مادرش به که شنیدم را کیوان صداي اما
 دور روستاي تو رو مدتی و بیاد تهران از خانم این باید چرا گفته فاطمه.. میدید راه رو هرکس
همشکوک نظرم به.. کنه زندگی افتاده  ... 

 چی.. هیس:گفت بیاورد پایین را صدایش داشت سعی که فرح عمه.. نشست گلویم به بغض
 به مردم زندگی بعدم.. نشنوه رو صدات شو ساکت.. دخترمه مثل گفتم بهت.. کیوان میگی

خداست حبیب مهمون.. اومده اینجا چی براي چه تو و من به.. مربوطه خودشون  ... 

زدم غذا به سري و کشیدم عمیق نفس چند پس نبود مهم برایم حرفهایشان دیگر   

 

 

&&&&&&& 

  سالم

میذارم امشب پستم یک بتونم اگه   

میشم ممنون بنویسید پروفایلم در رو نظراتتون لطفا   

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/02 14:12 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  
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ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

30 

*saede* ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi 
,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 ,mery20 ,Miniko 

,MiSS__SaNa ,mohsen30a ,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,nona 
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,roz GoL ,sepidar_87 ,ShakibaRose , لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  

,Yasi.mirjalili ,Yekta.k97 , بارانا, بهگل, الیرا  

66# 17:52, 1395 شهریور 12 جمعه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  
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2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

بودم داده رو قولش که دوم پست اینم   

باشید صبور.. راهه تو زیبایی اتفاقات   

 

**** 

 

 سر... نداشتم اي چاره هیچ اما... بنشینم کیوان روي به رو خواست نمی دلم اصال ناهار موقع
نشستم بود پهن که کوچکی سفره ... 
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 کرد دستپختم از کردن تعریف به شروع بگذارد دهان به را اول قاشق اینکه از قبل فرح عمه
گفتم جانی نوش و زدم جانی بی لبخند...  ... 

 

 قرمه عاشق اینکه با... گذاشت جلویش را خورشت ظرف و کشید برنج کیوان براي فرح عمه
نداشتم میل امروز اما بودم سبزي  ... 

میکردم بازي غذا با بیشتر البته.. شدم مشغول و کشیدم برنج خودم براي کمی  .. 

 گفت مادرش به شوخی لحن با بود غذایم به چشمش یک و من به چشمش یک که کیوان
نیست سم غذا این تو مطمئنی مامان:  ... 

 ات غصه همیشه من که بخور.. مادر حرفیه چه این وا: رفت سمتش به اي غره چشم فرح عمه
نه یا راهه به رو ناهارت و شام و میکنی چکار شیراز تو تنها و تک که میخورم رو  ... 

 نمی خودش سرآشپز میبینم اخه: کرد من غذاي به اي اشاره و نوشید آب اي جرعه کیوان
ترسیدم.. خوره  ... 

 اگه... خوري نمی رو غذات چرا جان ایاز:گفت افتاد من به نگاهش تازه که فرح عمه
مونه نمی ازت استخون جز چیزي دیگه وقت چند تا بدي ادامه همینطوري  ... 

 رفتن بین از براي... شد نصیبش مادرش غره چشم باز که خندید فرح عمه حرف به کیوان
شدم خوردن مشغول ثحدی و حرف  ... 
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رفتم آشپزخانه به و کردم جمع را بشقابم که بود مانده غذایم از نیمی ... 

 

میداد زن او به کسی نبایدم.. نداشت یاد هنوز را خانم یک با برخورد طرز.. ادب بی پسره  ... 

&&& 

 رد را اندعوتش... بزنند آشنایانشان و روستا به سري تا شدند آماده کیوان و فرح عمه غروب
 عمه... بود رفته که به پسر این دانم نمی.. کنم تحمل را کیوان که بود مانده همین... کردم

گستاخ اینقدر او و نوازي مهمان این به فرح  ... 

خالفکار یا میکرد تصور دزد مرا علنا که بود نرفته یادم صبحش حرفهاي هنوز  ... 

 مزرعه از کمی... زدم حرف او با اي یقهدق چند و زدم فاطمه به زنگی آنها رفتن از بعد
 کردم سوال بردیا مورد در او از وقتی... شد راحت ها ماهی فروش بابت خیالم و پرسیدم
نزده سري مزرعه به حتی نرفته سراغش اصال که کرد راحت را خیالم  .. 

 

دمیشو خراب اعصابم دانست نمی میشود راحت خیالم حرف این شنیدن با میکرد فکر فاطمه   

بزنم حسین مغازه به سري گرفتم تصمیم و کردم خداحافظی دلتنگی اظهار از بعد  ... 

شدم خارج خانه از رنگم سبز شال سرکردن از بعد و پوشیدم را شلوارم مانتو  ... 
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میداد نشاط احساس آدم به سبزه بوي... بود بهاري و خوب بسیار هوا  ... 

 عرقگیر همان با و بود نشسته دخل پشت ینحس... رساندم مغازه به را خودم زنان قدم
اومدي خوش.. آبجی سالم: شد بلند ازجایش من دیدن با.. میکرد تمیز را میز معروفش  ... 

 

 امتحاناتش.. خوبه اقا حسن... چطوري شما.. حسین اقا سالم:زدم صمیمیتش و صفا به لبخندي
کرد تمام رو  .. 

 خوره نمی آب چشمم من اما آبجی بله: مدآ سمتم میریخت برایم چایی که حالی در حسین
میاد مغازه همیشه ها غروب اما بخون رو درست و نیا اینجا گفتم صددفعه.. بشه قبول  ... 

داره زیادي راه و دبیرستانیه هنوز داداشت نداره عیب: کردم نگاه اش برادرانه دلواپسی به  

... 

برداشتم را چایی استکان من و رفت سمتشان حسین مشتري آمدن با  ... 

 

 و میخوردیم نخل شاپ کافی فاطمه با که هاي قهوه آن از.. میخواست ترك قهوه یک دلم
میکردیم کیف کلی  ... 

نشست مقابلم صندلی روي کسی که بودم فکر در  ... 

کرد نگاه من به و داد حسین به چایی سفارش کیوان... شدم خیره کیوان به تعجب با  .... 
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من دیدن از رديک تعجب خیلی چیه:کیوان  ... 

 به.. هستم رکی آدم اصوال من: داد ادامه که ندادم را جوابش و کشیدم هم در را هایم اخم
 اونجور امیدوارم...داره اعتماد خیلی بهت متاسفانه اما گفتم مادرمم به.. مشکوکی کمی نظرمن
نباشی میکنم فکر من که  ... 

 

 توهین جواب فرح عمه احترام به فقط نم: رادادم جوابش حرص با بود شده خراب اعصابم
بزنید حرف میخواد دلتنون هرطور من با ندارید اجازه اما... محترم اقاي دم نمی رو شما هاي  

.. 

 نیست مهم برام... میزنم حرف کسی هر با بخوام هرطور من:گفت که شدم بلند جایم از
شبنم ویا ایاز خانم بکن میخواد دلت هرکاري هم حاال...  ... 

 دونم نمی اما ایازِ شما اسم نبود یادم اهان:گفت و زد چشمکی که انداختم جانبش به گاهین
میشه جالب داره ماجرا کنم فکر.. زد صدا شبنم رو شما فاطمه چرا  ... 

 خالفی کار اینکه با... نایستادم زد صدایم حسین وقتی حتی... زدم بیرون مغازه از کالفگی با
شدم عصبی مرد این هاي رفح از اما بودم نشده مرتکب  ... 

 سیر پسرش دیدن از من خاطر به فرح عمه که بود ناانصافی هرچند... برمیگشت زودتر کاش
شد نمی  ... 
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*** 

 میارن تشریف جدید که دوستانی یعنی.. خوره نمی تکون اصال صفحه باالي امتیاز این دوستان
بدن راي ندارند دوست  ... 

  منتظرتونم

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

30 
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,mohsen30a ,mouneshasanpour ,Namira ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
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67# 17:16, 1395 شهریور 14 یکشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب انلودد مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  
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1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

رمان عاشقان به سالم  ... 
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سالمتید.. خوشید.. خوبید  ... 

بود شده تنگ براش دلم نداریم ایاز روزه دو حدود  .... 

بزارم پست یه گفتم  ... 

بیشتره ام عجله شما از من... کنم تموم رو ایاز زود میخواد دلم  ... 

که میدونید   

شماست عاشق مهدیه  ... 

 

&&& 

 

 

نداشت برگشتن الخی متاسفانه و بود گذشته کیوان آمدن از اي هفته دو  ... 

آزرد می را روحم بیشتر هایش توهین و سوزاند می دل بیشتر هایش کنایه و نیش روز هر  ... 

 

 نمی میکرد فکر فرح عمه... شدم نمی ظاهر جلویش میتوانستم که جایی تا و نداشتم اي چاره
آورد می جمعشان در مرا زور به و شوم خلوتشان مزاحم خواهم  ... 
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 ها بچه که زیبایی چشمه.. میرفتم چشمه کنار گاهی و میگشتم روستا در تنهایی را ساعتی یک
داشت محدودي آب و میکردند بازي درونش   

 اهمیت کسی براي وجودم دیدم اینکه از بعد... نداشتم آدمهایش و تهران از خبري هنوز
بود نشده بردیا از خبري همچنان اما نکردم خاموش را موبایلم ندارد خاصی  ... 

 براي سبزي کردن خرد مشغول آشپزخانه در صبحانه هاي ظرف کردن جمع از بعد صبح
شنیدم را موبایلم گوشی صداي که بودم کوکو  ... 

داشت قرار تلویزیون کنار ام گوشی و بود کثیف هایم دست  ... 

 

 زده تعجب بود دستش در ام گوشی و شد ظاهر آشپزخانه چارچوب در که کیوان دیدن با
کردم نگاهش   

 ناشناسه شماره:گفت و شد خم سمتم به... آمد سمتم و زد خندي کج تمام پررویی با
بگیرم گوشت دم برات میخواي بدي جواب رو گوشی تونی نمی کثیفه دستات...   

 خوام نمی اصال... برداشتی رو گوشیم اي اجازه چه به شما... نخیر: کردم اخمی زده حرص
بدم جواب  

 رو نیتم حس وقت هیچ.. متاسفم:گفت و برد عقب را موبایل و زد اي ههقهق بدجنسی با کیوان
میدم جواب جات به من... کنی نمی قبول  ... 
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داد جواب و زد را اتصال دکمه که کنم بارش چیزي خواستم خشم با  : 

سالم... الو ... 

کیم میپرسی من از گرفتی تماس شما  ... 

خودشونه گوشی بله  .. 

بنده دستشون االن  .... 

 

کردم حرکت سمتش به و شستم را دستانم ترس از که بود اراجیف گفتن حال در کیوان   

میاد داره االن نه: داد ادامه عجله با  .. 

اشناییتون از شدم خوشحال  ... 

 ...م

 

 سویش به اي غره چشم و زدم چنگ دستش از را گوشی بگوید دیگري کلمه اینکه از قبل
 ... رفتم

بفرمائید بله: دادم جواب و زدم بیرون آشپزخانه از هک میکرد نگاهم خنده با   
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 نیستی پاستوریزه زیاد توام پس... بده جواب مرد یک رو گوشیت کردم نمی فکر سالم: مرد
 خانمی

بزند زنگ کند جرات و باشد داشته مرا شماره کردم نمی باور.. زد خشکم صدایش شنیدن با  

... 

عزیزم دي نمی جواب چرا: داد ادامه شد طوالنی سکوتم وقتی  ... 

بیاد دهنت به چرتی حرف هر دیگه یکبار.. بفهم رو دهنت حرف: غریدم خشم با  ... 

 فرار خوب... کن ول رو حرفا این.. میکشی منو میاي حتما.. میکنی چکار: پرید حرفم وسط
است تشنه خونت به بردیا میدونی... کردي  ... 

نشست گلویم به ارهدوب بغض... میخوردم حرص و میزدم نفس نفس  ... 

 چکار من نداره ربطی تو به نامحترم اقاي کن گوش خوب: کنم کنترل را خودم کردم سعی
میکنم شکایت ازت مزاحمت جرم به بزنی زنگ دیگه یکبار اگه... میکنم   

روانی مردك.... خورد زنگ گوشم در اش خنده صداي  ... 

 دونم نمی... نشستی دلم به دیدمت که روزي از چقدر دونی نمی... نترسون منو خانمی: اشکان
ببینمت میخواد دلم خیلی اما نیست مهم برامم رفتی چرا و کجایی االن  ... 

درك به برو... کردي غلط تو: دادم جواب داد با   
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داشت نبض سرم و بود شده ضعیف شدت به اعصابم... کردم قطع را گوشی  ... 

چکید چشمم شهگو از اشکی قطره اما کشیدم عمیق نفس چند  ... 

رسید پیامک بار این اما شد بلند گوشیم صداي دوباره  ... 

بود نحس شماره همان از.. کردم باز را پیام تردید با  ... 

(  ساقطش هستی از میکنه قطع اشکان روي گوشی که کسی وگرنه اومده خوشم ازت حیف
میگیرم تماس دوباره خانمی باش خوش برو فعال... میکنم  ) 

شد پیدا کیوان سروکله که میدادم فحش لب زیر  ... 

افتاده اتفاقی:گفت و آمد جلو من حال دیدن با  ... 

 

 محترم مثال اقاي یک... بد خیلی اتفاق یک اره.. اتفاق: کردم خالی سرش را عصبانیتم تمام
 میکنم سعی... شدم خسته دستش از دیگه... میده وجواب برمیداره رو گوشیم اجازه بدون
 جواب دیگه دفعه... کافیه دیگه اما... حرفاست این از پرروتر اما باشم نداشته کار بهش

باش مطمئن... میبینه رو کارهاش   

میکرد نگاه مرا بهت با هنوز.. گذشتم کنارش از  ... 

زدم بیرون خانه از و پوشیدم تونیک روي را مانتویم   
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میکردم خلوت خودم با کمی باید و داشتم ارامش به نیاز  ... 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

28 
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*saede* ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi 
,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa 

,mohsen30a ,Namira ,niilooofar ,nona ,roz GoL ,sepidar_87 ,ShakibaRose 
, لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  ,Yasi.mirjalili ,Yekta.k97 , بارانا, بهگل, الیرا  

68# 21:28, 1395 شهریور 16 شنبه سه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و بکتا دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  
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4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

تپل پست یک  .. 

دلمید ايعزیز که شما براي   

 اما بزارم پست هرروز نتونم مشغله خاطر به شاید میذارم پست بتونم هرقت من دوستان
میکنم رو ام سعی   
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&&& 

 

 

انگیز نفرت مرد آن فکر در.. بودم فکر در را شب تمام  ... 

 بود کرده پیدا راه دلم به ترس...بود احمق نامرد یک اشکان.. میگفت درست بردیا را اینبار
میرسید مغزم به گوناگون رافکا...  ... 

 فرار من بود گفته انگیز نفرت مردك آن... میخورد زنگ ذهنم در اش جمله هنوز
است تشنه خونم به بردیا..کردم  ... 

بود نکرده تعریف برایش مادرش مگر.. بود نخوانده مرا نامه مگر چرا  ... 

باشم خبر بی اتفاقات از است سخت چقدر... کشیدم آهی  ... 

برد خوابم که بودم حرفهایش و مرد آن فکر در درانق  ... 

&&& 

 فرح عمه بخورم صبحانه نتوانستم حتی.. بودم کسل هنوز صبحانه کردن درست از بعد صبح
هستم سالم کنم متقاعدش کردم سعی اما بود نگرانم   

میکردم حس را نگاهش سنگینی اما نداشتم را کیوان حوصله اصال  ... 
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 کنم فکر و بزنم قدم کمی تا پوشیدم لباس پس کنم جمع را ها ظرف تنگذاش فرح عمه بعد
 بگردم کمی روستا تو میرم خانم ایاز با من مامان: گفت فرح عمه به دید آماده مرا که کیوان...
نداري؟ کاري...  

 

 حالش کمی تا ببرم دخترم این.. برو مادر اره: زد لبخندي فرح عمه کنم مخالفت خواستم تا
خودشه تو خیلی... بشه خوب   

 اگر... باشی نداشته مشکلی امیدوارم جان ایاز:گفت فرح عمه... رفت شدن آماده براي کیوان
 هست کیوانم..کنم حساب من روي بزنی حرف باهاش میخواي رو کسی کردي حس وقت هر

مهربونه دلش اما است یکدنده و غد نکن نگاه بهش   

 شده عوض آسمان تا زمین اول روز از من با اخالقش.... زدم لبخند رویم به رو زن مهربانی به
 پاي تا کردن اعتماد از بعد اما میکرد اعتماد دیر که بود هاي آدم دسته آن از فرح عمه.. بود

رفت می جلو برایت جانش   

 

 من به بختک مثل اما باشم تنها میخواست دلم.. کردم نثارش پررویی لب زیر کیوان دیدن با
بود چسبیده  ... 

کرد آغاز را وراجیش که شدیم دور کمی.... شدیم خارج خانه از هم اب   
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 از بپرسم و بزنم حرف باهات اومدم راستش اما بیام باهات من نداشتی دوست میدونم: کیوان
 دلم اما مشکوکی معتقدم هنوز درسته... شده عوض اخالقت زدي حرف مرد اون با که دیروز

کنی حساب مرو میاد بر من از کمکی اگه میخواد  ... 

 

 روي که همین.. ندارم نیاز شما کمک به من: زدم پوزخندي.. برگشتم سمتش و ایستادم
 که ببرید کسایی براي رو دلسوزیتون... میکنید من به رو کمک بزرگترین نباشید اعصابم

باشم تنها میخوام هم حاال.. من براي نه.. میخوانش   

 

 تو روي مهربونی همیشه مثل خب: گفت و ایستاد سرعت با جلویم که رفتم جلوتر قدم چند
بپیچونی منو تونی نمی و میام باهات من.. باشه زنا سر باالیی زور باید حتما و نمیده جواب   

دیوانه مردك... گرفت حرصم کارهایش از  ... 

رفتم چشمه سمت به میزد قدم کنارم که او به توجه بی  ... 

دبودن تنی آب حال در پسربچه تا سه دو  ... 

رفت پوستم زیر خنکی حس... بردم فرو آب درون را دستم و نشستم چشمه کنار  ... 

ریخت صورتش روي مشتی و برد آب درون را دستش و نشست کنارم هم کیوان  
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 شد بلند ام گوشی زنگ حال همین در... شدم خیره ها بچه بازي به و برگرداندم را صورتم
ناشناس شماره هم باز... انداختم شماره به نگاهی.. .... 

 بازم خواست نمی دلم اصال باشد نحس مردك آن میترسیدم! نه یا بدهم جواب داشتم تردید
شوم کالم هم او با  ... 

الو:  کردم برقرار را تماس باالخره اما   

بخیر صبحت خانمی سالم: اشکان  

 بهت خطارا یک کار اول همین راستی: داد ادامه دهم فشار را تماس قطع دکمه خواستم تا
میوفته برات بد اتفاق یک وگرنه نکنی قطع رو گوشی بهتره میدم  .. 

 

 سرم از دست چرا.. میخواي من جون از چی: گفتم و کشیدم عمیقی نفس... رابستم چشمهایم
داري نمی بر  ... 

میوفته خوبی هاي اتفاق بیاي راه کمی من با اگه... نباش بداخالق انقدر خانما خانم:اشکان  ... 

 من کردي فکر.. هستی کی کردي فکر... خوب اتفاق: گفتم میداد تمسخر بوي که لحنی با
نزن زنگ بهم دیگه فقط خوام نمی ازت هیچی من... قائلم ارزشی تو براي   
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 نبودي که مدت این تو بگم بهت.. بدم خان بردیا از بهت خبري خواي نمی... مطمئنی:اشکان
بشنوم دور ییخبرها اینه عاشق خودم من... شده چی   

 من اوال: گفتم جوابش در نباشد مشخص تشویشم و هیجان کردم سعی.. رفت باال قلبم ضربان
 منه شخصی زندگی این و نیست مهم برام دوما.. باشم تو خبراي محتاج که نکردم فرار

نکنی کوچیک رو خودت این از بیشتر بهتره...   

 

 نکردي فرار تو.. هه.. میکنم کوچیک رو خودم من: غرید و شد خشم از پر اشکان صداي
 کی با نیست معلومم.. دررفته خان بردیا زن میدونن ادم و عالم همه... میزنی گول بچه...

 چموش زن من هرچند نیار در بازي چموش... نمیندازه صورتت تو تف دیگه بردیا.. هست
یا میشه میخوام من که چیزي یا... بکنی رو فکرات میدم مهلت روز دو بهت... دارم دوست  

.... 

 اذیت منو چرا: گفتم بغض با.. بود شده خراب اعصابم... کردم سکوت هم من و کرد سکوت
 بردیاست از داري اي کینه هر... دیدمت دفعه یک فقط.. نمیشناسم رو تو اصال من.. میکنی
نکن قاطی منو...  ... 

 بقیه مثل چون شاید.. شدي همم برام اما... کنم اذیتت خوام نمی من:  شد آرامتر اشکان لحن
فهمید میشد اینو برخورد یک تو حتی.. نبودي دیدم که هاي زن  ... 
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 باید.. میگیرم رو هستی که جایی ادرس ازت و میزنم زنگ دیگه روز دو گفتم که همونطور
خانمی خداحافظ... ببینمت  

 بودم زن یک هم من.. داشتم صبر چقدر مگر.. شد تمام تحملم دیگر بوق صداي شنیدن با
میشکستم.. آوردم می کم یکجا باالخره  ... 

 اما شدم کیوان حضور متوجه تازه کنارم از صداي شنیدن با... دادم سر جانسوزي هق هق
نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر   

 رهات خودت حال به تونم نمی چرا دونم نمی... شده چی بگی خواي نمی... نکن گریه: کیوان
کردم کمکت شاید بگو رامب رو واقعیت... کنم   

 من بدبختی جز چیزي واقعیت: گفتم و برگرداندم سمتش را صورتم... میریخت هایم اشک
 زنی... منم واقعیت.. میدم پس تاوان دارم سال همه این که کردم گناهی چه دونم نمی.. نیست

 بود هاومد خودش به تازه اما کرد رهاش سال 18 شوهرش که زنی... میبینی روت جلوي که
 رو خیانت اون از حاصل بچه حتی اما دید خیانت طعم که زنی... داره زن بود فهمیده تازه..

 اما بشه خوشبخت کنه زندگی میخواست فقط و نداشت کار کسی به که زنی... داشت دوست
 بود کرده پیدا تازه که اي خونه... کنه رها رو اش خونه کردن مجبورش.... نمیذارن ها آدم
بود ردهک عادت..  ... 
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 حداقل او بزار.. نبود مهم برایم کیوان هاي چشم درون ترحم حتی... میریختم اشک و میگفتم
ندهد نشان دندان و چنگ برایم.. کند ترحم  ... 

بودم شده سبکتر اما نداشت تمامی هایم گریه... ماند منتظر صبور و ساکت کیوان   

گرفت سمتم کاغذي دستمال  ... 

کردم دل دردو اي غریبه مرد جلوي.. بودم شرمنده... ختماندا پایین را سرم  ... 

شد سست پایم کیوان صداي با اما میرفتم باید.. ایستادم و کردم پاك را هایم اشک   

 

 کرده مجبور رو تو کی و شده چی دونم نمی.. مقصري افتاده که اتفاقاتی تو هم تو:کیوان
 بود معلوم اما بود کی تلفن پشت دونم نمی... میکشیدي پس پا نباید اما کنی رها رو زندگیت

 روي میتونی خواستی... نري اشتباه راه.. کنی فکر میکنم پیشنهاد بهت... نیست درستی آدم
کنی حساب برادر مثل هم من   

 نبود هموار زیاد راهم آخر... میگفت درست شاید... گذاشت تنها مرا و زد را حرفهایش
میکردم نظر تجدید اشتباهم در باید شاید...  

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/06 21:59 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  
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ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  

28 

*saede* ,arezu. ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi 
,faridehsabaghi ,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mery20 

,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a ,Namira ,niilooofar ,nona ,roz GoL 
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,sepidar_87 ,ShakibaRose , لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  ,Yasi.mirjalili ,  الیرا
بارانا, بهگل,  

69# 13:59, 1395 شهریور 19 جمعه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  
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2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 می نظرم به.. بود کیوان براي ماجرا کل تعریف دادم انجام که کاري اولین برگشتم خانه وقتی
 تعریف برایش را حوادث کل وقتی... کنم حساب اش برادرانه کمک روي میتوانم رسید
کرد سکوت مدتی کردم   

 

 میزنم که هاي حرف از نباید داري لقبو برادري به منو اگه: گفت و انداخت من به نگاهی بعد
بشی ناراحت  ... 
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 از اول اشتباه بدون گفتی که هاي حرف به توجه با همه از اول: داد ادامه که دادم تکان سري
 که حاال نباید کردي اشتباه تو االن اما بوده شوهرت اصلی مقصر قبل سال چند درسته.. بود تو

میزدي جا تو برد پی اشتباهش به بردیا  ... 

 خوبی نیت میفهموندي بردیا به شب همون باید... اشکانه مردك این مورد در دومت اشتباه
 کمکت باش مطمئن و ناموسشی تو باالخره باشه هرچیم شوهرت.. کنه کمک بهت و نداره
  میکرد

 به کارت این با تو.. کردي فرار و شدي قایم اینجا... کردي سکوت که االنه هم سومت واشتباه
بده انجام تو با میخواد هربرخوردي دادي اجازه دكمر اون  ... 

 

 نمی کاري دیگر االن اما... داشتم قبول را همه متاسفانه و کردم گوش حرفهایش تک تک به
شود نمی جمع شد ریخته که آبی.. دهد انجام توانستم  ... 

 

 یک من هم حاال.. باشی نشده نارحت حرفام از امیدوارم: گفت کیوان شد طوالنی که سکوتم
 خوب باهات اول شاید... بزنی رو حرفات بردیا با و برگردي تهران به بهتره کردم فکري
 انجام بدي کار چون بترسی نباید... میکنه اطمینان بهت کم کم صداقتت دیدن با اما نباشه
 تمام بگی و بدي بهش رو اینجا آدرس کنی جمع رو خاطرش اینکه براي میتونی تازه ندادي

بودي مامان شپی مدت  ... 
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ببینمش دیگر یکبار خواست نمی دلم.. میترسیدم بردیا دیدن از   

 

 بازم بخواي اگر خانم ایاز: گفت بود صدایش در که اطمینانی با ترسم و تردید دیدن با کیوان
 اگه حاال.. است فایده بگیري هرجا از رو ضرر جلوي.. دادي انجام رو بعدي اشتباه بمونی اینجا

 همچنان بخواي اگه اما میشه حل ماجرا سرزنش کمی با و نشده طوالنی رفتنت نوزه برگردي
 به.. بکنه بهت توهینی هرگونه میده اجازه خودش به اي دیگه هرآدم یا و اشکان کنی فرار

کن فکر خوب حرفام  

رفتم فرو فکر به کیوان رفتن با  ... 

 

&&& 

 

 با که میداد دلداري من به بمرت و شد خوشحال خیلی من تصمیم شنیدن با فرح عمه
میشود درست چیز همه برگشتنم  ... 

داشت برلب رضایتی لبخند هم کیوان  ... 

شدم امیدوار بیشتر کارم درستی به تشویق همه این دیدن از  ... 
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 کیوان.. بروم شیراز به کیوان همراه بود قرار و چیدم ساك در را وسایلم فرح عمه کمک با
برمیگشت باید دیگر هم  .... 

 دمغ هم حسین... کردم تشکر مدت این خاطر به او از و رفتم حسین مغازه به برگشت از قبل
ایاز آبجی داري داداش یک اینجا همیشه بدون: گفت و شد   

بودم کرده پیدا جدیدي خانواده روستا این در من.. زدم محبتش به لبخندي   

 

برگشتم خانه به خداحافظی از بعد   

بود خوشمزه خیلی واقعا... بود پخته دوغ آش برایم فرح عمه  ... 

بدونه خدا بخورم رو خوشمزه دستپخت این من کی باز... مامان نکنه درد دستت: کیوان  ... 

 

 الزم دیگه.. بگیریم خوب دختر یه بریم برات شو راضی تو میگم منکه مادر خب: فرح عمه
بشه تنگ دلت پیرزن من غذاهاي براي نیست   

 عوض عزیزم مادر دستپخت با رو هیچی من نه: گفت و کرد ترش رو کیوان که زدم لبخندي
کنم نمی   
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 ببرم گور به دامادي لباس تو رو دیدنت آرزوي میترسم:داد ادامه و کشید آهی فرح عمه
تو اما افتن نمی من یاد سال به سال میبینی و رفتن بخت خونه به که خواهرات برادرو...  .... 

 بیاد سرتون بالیی نکنه خدا... هستید سرما تاج شما حرفیه چه این فرح عمه:گفتم ناراحتی با
بیاره خوب عروس یه براتون میده قول هم کیوان داداش...   

 

 خودت براي شدم شما داداش کی من بعدم... خانم ایاز بده قول خودت طرف از: کیوان
میدوزي و میبري  

شد ندبل کیوان غرغرهاي بین در فرح عمه و من خنده صداي  ... 

 

&&& 

 

 را فرح عمه با خداحافظی لحظه هنوز... کردم پاك را چکید چشمم گوشه از که اشکی دستم با
میزد صدا دخترم مرا و میریخت اشک سوزي چه با پیرزن که دارم خاطر به  ... 

 

 راننده با زدن حرف حال در و بود نشسته جلو صندلی که شدم خیره کیوان به و کشیدم آهی
بودیم شیراز به رفتن حال در و بود گذشته ساعتی یمن... بود   
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بود گرفته برایم تهران مقصد به هواپیما بلیط دوستش کمک به کیوان  ... 

 

میکردم کاري باید اما میلرزید بدنم بردیا با رویارویی فکر از  ... 

 کلی کیوان... میگیرد تماس بودم مطمئن و میشد تمام بود داده اشکان که مهلتی امروز
کنم تعریف بردیا براي را ماجرا موقعیت اولین در و... ندهم جواب را تلفنش کرد سفارشم   

 

بود نبرده خوابم خیال و فکر از دیشب..بستم شیراز به رسیدن تا را چشمانم خستگی با  ... 

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/09 16:22 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ما شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

26 

*saede* ,amouei ,arezu. ,Artimes ,Deliz ,es-mohammadi ,faridehsabaghi 
,Fateme74 ,Fatemezargar ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 
,Miniko ,MiSS__SaNa ,mohsen30a ,Namira ,niilooofar ,nona ,roz GoL 

,sepidar_87 , بارانا, الیرا, لوانی نرگس, فرنوش, مومنی فاطمه  

70# 15:30, 1395 شهریور 20 شنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  
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انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در جاییسکونت محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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 روزي کردم نمی فکر وقت هیچ... کردم کیوان چهره به نگاهی و گرفتم دست در را بلیطم
 ازت چطور دونم نمی: گفتم میداد تشکر بوي که لحنی با... بدانم انکیو مدیون را خود برسد
 وقت هیچ نبود تو پیشنهاد اگه شاید...کردي تمام حقم در رو برادري واقعا.. کنم تشکر

برسی آرزوت به و باشی خوشبخت باشی جا هر امیدوارم... نداشتم برگشت شجاعت  

 

 اغراق خیلی داري دیگه: کشید یشمشک موهاي بین دستی و زد رویم به لبخندي کیوان
 نکردم برخورد خوب باهات اول روزاي اینکه براي بزاروظیفم رو کار این... خانم ایاز میکنی

 دیگه... پرید طیارت که دیگه برو... دارم رو همسرت کنار خوشبختی آرزوي برات منم..
روستا گردونمت برنمی   

 

 انتظار سالن سمت به و کردم خداحافظی دوباره... میکرد شوخی هم موقعیت این در حتی
  رفتم

 

&&& 

داشتم را بردیا با رویارویی استرس که من براي مخصوصا بود کننده خسته پرواز   

رفتم فرودگاه ورودي سمت به دستی چرخ همراه ریل روي از چمدانم برداشتن از بعد  ... 
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 دردلم... دادم را بردیا منزل آدرس چمدانم گذاشتن از بعد و کردم تند پا تاکسی دیدن ببا
نمودم الکرسی آیه خواندن به شروع   

 تا را چمدانم راننده و کردم حساب را کرایه... رسیدیم بردیا خانه به ساعت یک حدود از بعد
اورد منزل درب جلوي   

شدم منتظر و فشردم را زنگ.. چرخیدم آیفون سمت وبه کشیدم عمیقی نفس تاکسی رفتن با   

شد باز تیکی صداي با در... کردم مرور خانم مهشید با را مهای حرف ذهنم در   

ایستادم ورودي درب جلوي و گذشتم حیاط از... شدم وارد و گرفتم دست در را چمدانم  ... 

 

 کردم باز را ورودي در و اوردم در را کفشهایم.... ببرمش بعد تا گذاشتم اي گوشه را چمدان
کرد حلقه گردنم دور را دستانش و پرید بغلم در جت مثل الوین ناگهان که   

 

 سخت را کوچکش تن و پیچیدم کوچکش کمر دور را هایم دست... افتاد دستم از دستی کیف
گرفتم اغوش در  ... 

 تنها منو چرا جون شبنم: نمود کردن گالیه به شروع شیرینش کودکانه صداي همان با
خدا رو تو.. نرو دیگه... شده تنگ خیلی برات دلم.... رفتی و گذاشتی   
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 گونه و شدم خیره خوشرنگش چشمهاي به.. برداشتم ام شانه روي از را سرش و کشیدم آهی
 منم دل.. عزیزم ببخش منو: گفتم شدم سیر بوسه چندین با اینکه از بعد.. بوسیدم را قرمزش

ذارم نمی تنهات دیگه... برم بودم مجبور ولی.. شده ذره یه برات   

 

 مناسبی لباس.. چیدم سابق اتاق درون را وسایلم خوب روحیه با الوین یرنظ بی استقبال از بعد
برگشتم سالن به و کردم تنم   

 گونه روي اي بوسه دوباره و نشستم کنارش.. بود جري و تام کارتون تماشایی حال در الوین
زدم اش   

 دربزرگتما عزیزم راستی:گفتم الوین به رو خانه سکوت دیدن با.. زد شیرینی لبخند الوین
؟ کجاست  

خودم مامان پیش رفت مامانی جون شبنم: کرد زمزمه ناراحتی با الوین   

رفته؟ کجا.. عزیزم گفتی چی: کردم نگاهش زده بهت  

 

 رفتی شما وقتی... مامان پیش رفت مامانی: گفت میکرد بغل را عروسکش که حالی در الوین
 رو دستش دعوا وسط و کرد دعوا هم مامانی بعد کرد دعوا مامانی با شد بد حالش بابا

شد بد حالش و گذاشت اینجاش   
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میداد نشان مرا و بود گذاشته قلبش روي را دستش الوین  ... 

 

 مامانی...نبردن منو... دکتر پیش وبردش شد نگران بابا بعد: داد ادامه که دادم تکان را سرم
 وقتی و نیومد شب تا... رفت جلهع با بابا و زد زنگ دکتر روز یک اینکه تا موند اونجا روز چند
 و کرد گریه یواشکی بابا دیدم من... گذاشته تنهامون مامانی گفت و بود بد حالش خیلی اومد

خودمه تقصیر گفت  ... 

بودم من علتش و بود کرده فوت خانم مهشید یعنی.. شنیدم نمی را الوین هاي حرف انگار   

 تنهام من اخه... نمیري جایی دیگه که تو ونج شبنم: گرفت را دستم دید را سکوتم که الوین
 تو.. میترسم گاهی تنهایی من... میاد دیر خیلی هم بابا و هستند هم پیش مامان و مامانی..

میمونی پیشم  

 

 گفتم و کشیدم موهایش روي دستی.. گرفتم بغل در را سرش ملتمسش هاي چشم دیدن با
میدم قول ذارم نمی نهاتت دیگه.. رفتم ببخش منو.. میمونم پیشت معلومه:  

3 

ها رمانگروه ماتایپ با هاتماس ارسال اصلیانجمنآخرین صفحه  
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آمدید خوش گرامی، آذرخش  

11 آذرخش  

قلم کافه  

قلم کافه  

ایرانیان ادبی فرهنگی، ي رسانه  

0 

 نوشته

0 

 پسند

 از مهمحمایت هاموضوعات فایل گالري فایل آپلود  امتیازات  انجمن  خبر؟ چه تازه 
دگاننویسن  

 رمان کاربران شده کامل هاي شدهرمان کامل هاي رمان رمان و سایتانجمنکتاب اصلی صفحه 
مهدیه | ایاز  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

 ارسال و قلم کافه در عضویت نحوه تصویري آموزش مشاهده براي  تـــوجـــه
کنید کلیک را اینجا رمانتان؛  ! 
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شد وزرسانیبر کتاب بخش قوانین -  تـــوجـــه  !  

 رمان بررسی و نقد تاپیک در شرکت همچنین و نویسندگان رمان از تشکر با عزیز، کاربران -
باشید انجمن نویسندگان دلگرمی موجب ها .  

 تواند می شما هاي نوشته و هستید جامعه فرهنگی و ادبی نخبگان شما عزیز، نویسندگان -
 غیرمجاز، موارد بیان از بنابراین باشد داشته نخوانندگانتا دیدگاه تغییر بر مستقیمی تاثیر

نمایید خودداري جدا شکنانه هنجار و غیرشرعی .  

 طریق از را موارد حتما نامناسب محتواي با هایی رمان مشاهده صورت در عزیز، کاربران -
 با زمینه این در که کاربرانی براي امتیازاتی است، ذکر قابل. دهید اطالع ما به گزارش دکمه
است شده گرفته نظر در کنند می همکاري ناظرین تیم . 

82 از 80 به 71 از: نتایج نمایش آخرین 6789... نخست  9 از 8 شدصفحه بسته موضوع  

مهدیه | ایاز رمان: موضوع  mhk | قلم کافه انجمن کاربر  

موضوع ابزارهاي  

موضوع جستجو  

موضوع نمایش نحوه  

71# 15:31, 1395 شهریور 20 شنبه  
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 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 
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133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 

 توانم می که بودم خوشحال... خورد اشتیاق با او و کردم سرخ زمینی سیب بشقابی الوین براي
بیاورم لبش بر کوچک لبخندي  .. 

نه یا کنم درست ناهار دانستم نمی  ! 

کنم سرخ مرغ گرفتم تصمیم اما... برمیگردد شب پدرش میگفت الوین  ... 

 بسته آوردن در از بعد و رفتم آشپزخانه به بود کشیدن نقاشی سرگرم الوین که همانطور
شدم کردن درست مشغول مرغ   

 

&&& 
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بردم اتاقش به الوین براي و کشیدم ظرف درون مرغ تکه چند.. کشید طول کارم ساعتی یک   

میکشید نقاشی پایین سري با و بود نشسته تختش روي هنوز   

آوردم ناهار برات جان الوین بیا: کشیدم بلندش موهاي روي دستی و شدم نزدیکش لبخند با   

خوردم زمینی سیب.. جون شبنم نیستم گرسنه من: اورد باال را سرش الوین   

بود درخت کشیدن حال در.. کردم دستش زیر نقاشی به نگاهی... نداشت فایده اصرارم  

 

خوردم لقمه چند میلی بی با و برگرداندم آشپزخانه به را غذا سینی   

واکنشش از مخصوصا.. میترسیدم بردیا دندی از هنوز  ... 

 

 پایین و باال و بود خوشحال من با بازي از انقدر بیگناه دخترك... کردم سرگرم را الوین تاشب
شد خسته کلی که بود پریده   

رفت اتاقش به خواب براي شام خوردن از بعد  ... 

 این تا را بچه... بود رابخ بردیا مسئولیتی بی از اعصابم.. ببرد خوابش تا نشستم کنارش
میگذاشت تنها شب موقع  ... 
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 کشیدن از بعد و کردم روشن را خوابش چراغ... رفت خواب به الوین باالخره دقیقه ده از بعد
شدم خارج اتاق از رویش به پتو   

داشت قرار کثیف ظرف چند میز روي.. بود ریخته بهم کمی سالن  ... 

کردم گردگیري کمی را اطراف و شدم کردن تمیز مشغول ... 

 

گرفتم استرس... بود خورده و 10 ساعت... شدم بردیا رسیدن متوجه ماشین صداي شنیدن با   

کنم چکار دانستم نمی و بودم ایستاده باالتکلیف   

کرد عوض راحتی صندل با را کفشهایش.. شد وارد و کرد باز را خانه در که نکشید طولی   

زد خشکش نم دیدن با که اورد باال را سرش   

 

نداد جوابی که دادم سالم هول با.. میکردیم نگاه بهم دو هر   

 رساند مقابلم را خودش قدم یک با... برگشت صورتش به اخم و رفت بین از تعجبش کم کم
کرد دستش اسیر را بازویم و   
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 کدوم حاال تا.. مرگ و سالم.. کوفت و سالم: غرید عصبانیت با اش چسبیده بهم فک بین از
برگردي اومده یادت تازه...بري من خبر بی کردي جرات چطور.. بودي گوري   

 گوشه از اشکی قطره حرفهایش از هم و بازویم درد از هم... میداد فشار را بازویم و میزد داد
چکید چشمم   

گریه براي زوده هنوز: گفت و سرداد عصبی خنده اشکم دیدن با  ... 

زد صورتم به محکمی سیلی دستش نکرد بلند با که نشدم منظورش متوجه  ... 

&&& 

بود کبود ام گونه راست سمت... بودم نشسته تختم روي هنوز من و بود شده روشن هوا   

 تنها و نکرد بلند رویم دست دیگر سیلی از بعد اما بودم بیشتري هاي کتک منتظر چند هر
کرد زندانی اتاقم در مرا   

بردیا منطقی بی و خودم حال به... بودم ریخته اشک را شب تمام   

 تعطیالتش دیگر ماه یک.... اش دبستانی پیش به الوین رفتن موقع و بود صبح 7 ساعت
میشد شروع   

بود بردیا دست کلیدش و بود قفل اما کنم درست صبحانه برایش تا بود باز اتاق در کاش   
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 شنیده اما بود ضعیف صدایشان.. رساندم در به را خودم بردیا و الوین زدن حرف شنیدن با
  میشد

 

؟ کجاست جون شبنم بابا: الوین  

میرسه سرویست االن که بخور رو ات صبحانه.. خوابه اتاقش تو االن دخترم: بردیا   

بخوره صبحانه ما با تا کنم بیدارش میرم من: الوین   

نشه دیرت.. برو و بخور شما خوابیده دیر است خسته عزیزم: بردیا   

برگشتم تختم سمت به دوباره پس بودمن شنیدن به مایل دیگر   

بود رفته الوین حتما... شد فرما حکم سکوت ساعت نیم از بعد   

 

شد اتاق وارد بردیا و شد باز در قفل  ... 

امد جلو و زد پوزخندي بردیا... پریدم ترس از دیدنش با   

 گوشم یرز و ایستاد نزدیکم و امد جلو بردیا...چسبیدم پشتم دیوار به و رفتم عقب عقب
کنم شروع رو ات تنبیه چطوره... خانمی نیست ترسیدن وقت االن:گفت  ... 
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 را ام چانه که برگرداندم را سرم... آورد نزدیکم را صورتش که کردم نگاه اش چهره به گیج
میشه بد خودت براي وگرنه نشو چموش:گفت و گرفت   

خوردم شدیدي تکان نفسم روي نفسش گرفتن قرار با  ... 

میداد ادامه را کارش خشونت با و بود بسته را چشمانش من به توجه بی بردیا   

نشد جدا سانت یک اندازه حتی کردم تقال هرچه  ... 

نحوممکن بدترین به اما بود اولم تجربه   

میکردم حس دهانم در را خون مزه اما... گذشت چقدر دانم نمی  ... 

میکردم سقوط شک بی بود نگرفته مرا دستانش با اگر بود شده سست پاهایم   

 

 

 

 

دارد ادامه  ... 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  
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ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 
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133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

مبارك شیطان بردگی رفتن بین از و بندگی عید   

کنه عطا بهتون بخواید چی هر خدا از امیدوارم... باشه مبارك قربانتون عید.. من عزیزان سالم  

... 

دارم عیدي براتون پست تا دو امروز   

 در چون اما بنویسم رو موارد همه کردم سعی من بگم باید بخونید رو ها پست اینکه از قبل
برسونم رو مطلب اصل باشم تونسته امیدوارم داد شرح باز خیلی رو دثحوا شه نمی انجمن  

&&& 

 

 از اي لحظه.. میکردم تقال هنوز...کشیدم اي خفه جیغ بلوزم لبه روي دستش گرفتن قرار با
کرد نگاهم خمارش چشمان با و شد جدا من   
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ودمب بیزار ضعف این از... بود گردش در لرزانم چانه و اشکی چشمان بین نگاهش   

بگیرم را جلویش تا نداشتم قدرت چرا  ... 

 

 دوباره... نشست ام گونه روي نوازش حالت به و آمد باال دستش.. میکردم التماسش نگاهم با
نکن اذیتم میکنم خواهش: کردم زمزمه خفه صداي با که آورد جلو را سرش   

 هاي زنگ صداي هب توجه بی.. شد بلند خانه زنگ صداي حین همین در کرد تردید اي لحظه
میکرد نگاه مرا تنها ممتد   

میشد شنیده اتاق درون از موبایلش گوشی صداي   

 

زد بیرون اتاق از و کشید پریشانش موهاي بین دستی... کرد رها مرا و کشید اي کالفه پوف   

 روي دستی.. میداد خون مزه دهانم و بود خیس اشک از صورتم هنوز.. شدم مچاله تختم روي
شد جمع ام چهره درد از.. مکشید لبم   

 را چشمانم و کشیدم صورتم روي را پتو.. بشنوم صدایی و ببینم را کسی میخواست نمی دلم
میکرد عبور ذهنم از فیلم مثل قبل دقیقه چند اتفاقات هنوز.. دادم فشار   

&&& 

بود نیامده سراغم که میکردم خداروشکر.. ماندم اتاق داخل زیادم ترس از غروب تا   
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میشد شنیده آشپزخانه از صداهایی... افتاد اتاق ساعت به شممچ  ... 

است شده متورم بودم مطمئن و سوخت می زیاد گریه از چشمانم   

کنم روشن را چراغ خواست نمی دلم و بود شده تاریک اتاق  ... 

میزد شدت به قلبم.. گرفتم مشت در را پتو گوشه... خوردم شدیدي تکان در قیژ صداي با  ... 

 خبرته چه:گفت کالفگی با بردیا که کشیدم جیغ... شد کشیده صورتم روي از پتو ناگهان
گرفتم غذا پاشو!   

 بلندم جایم از زور به... میگذاشت تنهایم کاش.. خواست نمی چیز هیچ دلم.. گفتم ضعیفی نه
 دارمن درستی اعصاب امروز من: داد تکان تاسف نشانه به سري و کرد نگاه ام چهره به.. کرد
غذا بریم نیاوردم خودت و خودم سر بالیی تا   

 جیغ خاطر به که دار خش صداي با و دادم تکان سري ناچار به کردم نگاه سرخش چشمان به
میام خودم: گفتم بود هایم   

نیومدم تا بیاي زود بهتره:گفت میشد خارج اتاق در از که همانطور.. کشید عمیقی نفس بردیا   

 

 کردم بردیا نثار فحشی لب زیر... میکرد درد بدنم تمام.. نشستم تخت يرو دوباره رفتنش با
بود نمناك هایم گریه از هنوز... کشیدم صورتم به چسبیده موهاي بین دستی...   
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 بود وسرخ کرده پف چشمانم.. برد ماتم آینه در ام چهره دیدن با.. رفتم بهداشتی سرویس به
تیره اشک رد از پوستم و کبود لبم.  ... 

 بیشتر باید... کردم سرم را ام روسري و پوشیدم مناسبی لباس.. شستم را صورتم بغض با
نبود اطمینانی بردیا به دیگر... میکردم احتیاط   

 نمی دلم اما نبود الوین از خبري.. نشستم صندلی روي.. شدم آشپزخانه وارد افتاده سري با
شوم همکالم بردیا با خواست  ... 

بود شده چیده میز روي برنج و کوبیده ظرف  ... 

 خالمه دختر خونه الوین: گفت میکشید غذا خودش براي که حالی در و نشست مقابلم بردیا
نگرد دنبالش..   

 همراه به امنیت برایم الوین وجود اما میرسید نظر به مسخره.... بود االن کاش.. ندادم جوابی
  داشت

بخورم غذا خواست نمی دلم اما بودم سنهگر خیلی... کرد خوردن به شروع اشتها با بردیا  ... 

 کباب سیخ یک کالفگی با.. انداخت ام نخورده دست بشقاب به نگاهی بردیا دقیقه چند از بعد
 بدترش بهتره...خودت هم و من براي هم بود سختی روز امروز: گفت و گذاشت برنجم روي
بودي رفته هنمیج کدوم مدت این بدي توضیح برام باید بخور رو غذات... نکنی   



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 380 

 شما رسم در: بگویم و بکوبم صورتش در تا داشتم را جراتش کاش... زدم پوزخند دلم در
میخواهند توضیح وبعد میکنند مجازات اول   

 بغضم لقمه هر با.. شدم خوردن مشغول ارام.. نداشتم جنجال کشش دیگر... کردم سکوت اما
میبردم فرو را  

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/12 13:05 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  
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1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

میکرد نگاهم خیره و بود ایستاده بردیا.. بودم نشسته راحتی کاناپه روي بردیا اتاق درون   
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میدادم ماساژ و بودم گرفته را بازویم دستم با.. داشتم لرز احساس   

 باال را نگاهم هام شانه روي مسافرتی پتو گرفتن قرار با... شدم خیره پایم زیر قالیچه طرح به
  آوردم

 برام بود نرسیده مورچه یک به زارمآ حال به تا من:گفت بود ابروهایش بین که اخمی با بردیا
 ادم یک بود خراب اعصابم امروز.. باشه زنم فرد اون اگه مخصوصا بترسه من از کسی سخته

 پشت هاي حرف وقتی.. ناموسم و زنمی سرم خیر... کرد بارم پرت و چرت کلی مضخرف
 مخفی من از رو چیزي بفهمم اگه اما بگی رو راستش منتظرم االن... شدم دیونه شنیدم سرت
 کاست و کم بی... میکنم بدتر اوردم سرت امروز که بالیی از دادي تحویلم دروغ یا کردي
بگو رو چیز همه   

 

نشست تختش روي و رفت عقب که خوردم تکان کمی.. بود دستش زیر هنوز ام شانه   

 هاي حرف از... نمودم کردن تعریف به شروع لرزان صداي با و بردم فرو را دهنم آب
 در که لطفی و فاطمه دوستم از.. نوشتم که اي نامه حتی روستا به رفتنم از.. گفتم خانم شیدمه

شدم خسته که گفتم انقدر.. نوازیش مهمان و فرح عمه از کرد حقم   

 

 به هایم حرف شدن تمام از بعد... میکرد نگاهم تنها و بود نشسته ساکت بردیا مدت تمام
 برگشت طرفم به.  کرد مشت را آن نامه دیدن با.. رفت مبود گذاشته را نامه که جایی سمت
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 مدت این مگه.. کردي فرار مادرم حرف با چرا... ایاز احمقی چقدر اخه: گفت عصبانیت با و
 پایین من گلوي از خوش آب هم شدي باعث کارت این با تو.. دادم آزارت بودي اینجا که
 زنم میدونه که بزنه طعنه من به اکسن و کس هر شدي باعث... بشی آواره خودت هم و نره

بمیره مادرم شدي باعث... کرده فرار  ... 

 

میگفت ناسزا زمان و زمین به.. میزد داد بردیا... ندادم جوابی  ... 

 برایش را اشکان قضیه دانستم نمی.. کردم نگاهش مردد شد ساکت که دقیقه چند از بعد
نه یا کنم تعریف   

 یک باید:  گفتم و برگشتم بردیا سمت پس... میکردم اشتباه باز نباید.... میگفتم باید اما
بگم رو چیزي  

نگفتی مونده چی دیگه: بردیا  ... 

شیراز در هایش زدن زنگ تا... اش عمه خانه مهمانی از... گفتم اشکان از  ... 

کوبید دیوار به را عطرش شیشه بردیا.. اوردم باال را سرم چیزي شکستن صداي با  ... 

 راستش: داد تکانم و گرفت را بازویم... بود شده سرخ خشم از صورتش... میزد نفس نفس
ندیدي؟ رو کثافت مردك اون که دیگه بگو رو  
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 که روزي از.. گفتم که بود همینا فقط خانجونم جون به نه: دادم جواب ام خشکیده لب بین از
ندادم جواب که زده زنگ بار چند برگشتم   

بیار برام رو گوشیت: گفت و کرد من به را پشتش... شد شل بردیا دست   

شدم خارج اتاقش از  ... 

&&& 

بود شده قبل مثل خانه و بود برگشته الوین.. نیامد طرفم بردیا دیگر... گذشت روز دو   

برمیگشت شب آخر و میرفت بیرون زود ها صبح بردیا  .. 

 براي و بودم کرده خیس را حبوبات... بپزم رشته آش برایش بود خواسته من از الوین امروز
رفتم مارکت سوپر از رشته خرید   

 فاطمه.. کردم تعریف برایش را روز چند این حوادث و زدم زنگ فاطمه به برگشتن از بعد
 اظهار کلی و زده زنگ برایش فرح عمه: گفت که پرسیدم فرح عمه از...کرد نصیحت کلی

است پرسیده را حالم و کرده برایم دلتنگی   

رفتم آشپزخانه به آش کردن درست براي فاطمه با احافظیخد از بعد   

 بودم افتاده خانجون هاي آش یاد مدت تمام در.. شد اماده آش و کشید طول ساعتی سه دو
بود نظیر بی طعمشان...   
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کشیدم آهی  

 

 

 زبان شیرین دخترك... کشیدم آش الوین براي... بود نیامده بردیا... بود شب 8 حدود ساعت
مونده هم فردا براي جون شبنم:گفت و کرد فتعری کلی   

کردم درست زیاد... عزیزم اره:گفتم لذت با خندیدم  ... 

رفت اتاق به عروسکش همراه و کرد تشکر خوشحال  ... 

 کشیده دراز تخت روي.. رفتم الوین اتاق به... شستم را کثیف هاي ظرف و کردم جمع را میز
میزد حرف عروسکش با و بود   

 

میشه 9 داره ساعت... بخوابی بهتره دیگه عزیزم: زدم اش گونه روي بوسه  ... 

میاد کی بابا جون شبنم: الوین  ... 

 شب.. میبینیش صبح فردا... میاد ودیرتر داره کار کمی بابات: کشیدم موهایش بین دستی
 بخیر

خوابید و گفت بخیر شب الوین  ... 
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بستم را اتاق در و کردم خاموش را اتاق چراغ  ... 

 با نفرمان سه عکس به چشمم... بود تخت روي ام قدیمی هاي عکس البوم... برگشتم اتاقم به
افتاد خانجون و اقاجون   

 منم میشد چی... بودید اینجا االن کاش... شده تنگ براتون دلم: کشیدم عکس روي دستی
 نخونتو ها شب.. میشدم دار بچه.. میکردم عروسی... داشتم اي ساده زندگی همه مثل

 ... میومدیم

بود برگشته بردیا حتما.. شنیدم را ورودي در صداي که بودم دلتنگی رفع حال در  .. 

 عجله با و برد ماتم زخمیش صورت دیدن با.. زدم بیرون اتاق از شامش کردن گرم براي
رفتم سمتش   

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/14 14:02 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل نرما   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 
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رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 
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رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت ختاری  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 
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25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 و اشتد جریان خون از اي باریکه لبش گوشه... بود نشسته مبل روي زخمی صورتی با بردیا
بود پاره پیراهنش و کبود اش گونه روي.. بود شده زخم ابرویش گوشه   

 جایش از و داد بیرون را نفسش کالفه بردیا... پرسیدم را حالش نگرانی با و نشستم کنارش
بخواب برو..  نیست چیزي:گفت و رفت اتاقش سمت به.. شد بلند  .. 

 و میسوخت چشمم.. برداشتم اولیه هاي ککم جعبه از را پانسمان وسایل و رفتم آشپزخانه به
چکید پایین چشمم گوشه از اشک قطره چند آمدم خودم به وقتی   

ببینم را دیدنش صدمه توانم نمی و هستم بردیا نگران چقدر فهمیدم تازه   

 روي نازك رکابی یک با و بود اورده در را اش پاره پیراهن.. رفتم اتاقش به وسایل سینی با
نشدم معذب پوشش از بودم نگرانش بس از... بود هکشید دراز تخت   

کنم ضدعفونی رو زخمت تا پاشو بردیا: نشستم بزرگش تخت گوشه   

میاد خوابم بیرون برو خواد نمی:گفت بود بسته را چشمانش که حالی در بردیا   
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 نمی فکر.. میکنی دعوا اي بچه مگه بکش خجالت پاشو: کردم زدن غرغر به شروع عصبانی
میمیرم نگرانی از میبینمت زخمی بعدم و نمیاي شب موقع این ات کنی   

شدي من نگران واقعا: نشست تخت روي یکباره به بردیا  

 من میشم نگران معلومه خب:گفتم پته تته با پرسید دوباره وقتی.. بدهم جوابی چه ماندم
داره رو تو فقط که الوینم نگران بیشتر نیست سنگ از دلم تو برعکس   

 نگران خواد نمی:گفت تخسی با و کرد من به را پشتش.. کشید دراز دوباره و کرد اخمی بردیا
بیرون برو مزاحمی هم حاال.. باشی من دختر   

کرد من به رو و نشست ناچار به.. کشیدم را بازویش عصبانیت با   

 حس را نگاهش سنگینی...گذاشتم لبش برروي و ریختم استریل گاز روي بتادین کمی
فشرد چنگش در را پتو و بست را چشمانش درد با... میکردم   

کردم پاك را لبش کنار شده خشک خون  ... 

 دست زیاد درد از گذاشتم زخمش روي تا... ریختم ابرویش زخم براي بتادین کمی دوباره
فشرد و گرفت مشتش در را چپم   

کردي؟ دعوا کی با: پرسیدم بود دستانش در دستم که حالی در  
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 بی مردك اون با:غرید خشم با دیدم چشمانش در را خشم.. کرد باز را شچشمان بردیا
گذاشتم نمی اش زنده وگرنه گرفتند رو جلوم حیف.... رذل اشکان..شرف   

 اون... کنی نمی ولش چرا: زدم ابرویش روي زخمی چسب.. شدم نگران نحسش نام شنیدن با
نشو نزدیکش... خطرناکه  

 کسی کنم تحمل تونم نمی:گفت بود اسیر دستانش بین هنوز.. انداخت دستم به نگاهی بردیا
بود مرده االن وگرنه کردند جدامون آورد شانس بزنه حرف ناموسم سر پشت   

 خدا رو تو:کردم نگاهش التماس با و گرفتم را دستش دو هر و گذاشتم میز روي را وسایل
 هر بزار.. کنیم چکار ینالو و من بعد میاره سرت بالیی یکبار.. نداره رو ارزشش کن ولش
میترسم من.. ننداز دردسر تو رو خودت خدا رو تو..ببخش تو.. بگه میخواد پرتی و چرت   

 حال در که چیزي تنها.. نبودم هایم حرف و حرکات متوجه.. بود شده چشمانم میخ بردیا
بود بردیا سالمتی داشت ارزش برایم حاضر   

بود گرفته بازوانش میان مرا بردیا... بودم محض امنیت در آمدم خودم به وقتی   

 مواظب من باش مطمئن.. نترس چیز هیچ از هستم من تا... نترس: کرد زمزمه گوشم کنار
امنه من پیش جات.. هستم ام خانواده   

 گرم حس با... شوم بیدار است خواب اگر خواست نمی دلم.. بودم رفته فرو اي خلسه در
بستم را چشمانم پیشانیم شدن  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 393 

&&& 

 بار اولین براي که شبی... بود دیشب اتفاقات مشغول فکرم اما بودم ها ظرف شستن مشغول
بود وجودم در خوبش حس هنوز... کردم گاه تکیه داشتن احساس   

 اما زدم بیرون خجالت با بردیا اتاق از و بودم کشیده عقب را خودم مدتی از بعد اینکه با
بود جداناپذیر لبم روي لبخند   

 خجالت... نبینم را بردیا تا کردم حبس اتاق در را خودم صبحانه کردن درست از بعد صبح
  میکشیدم

 کرد رهایم که همان.. است مرد همان این میگفتم مرتب.. بودم فراري جدیدم احساس از
برد را ابرویم...  ... 

 به.. نبود خبري نفرت ان از دیگر.. است شده عوض چیز همه میکردم اعتراف دلم در اما
دانستم نمی را اسمش که حسی.. بود زده جوانه اي تازه حس قلبم در نفرت جاي   

شدم آماده مزرعه به رفتن براي ها ظرف شستن از بعد   

زدم بیرون خانه از شال برداشتن از بعد و کردم انتخاب خوشرنگی سبز مانتوهایم میان از   
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 مغازه که بود ساله 40 مردي ضلیفا اقاي.. بود ها مشتري از یکی با زدن حرف مشغول فاطمه
 معلوم حسابی خوش آدم حال به تا و بود ما از خریدش عمده... داشت فروشی ماهی بزرگ
  میشد

دادند را جوابم دیدنم با دو هر که دادم سالم   

نداشتید تشریف.... کنم نمی زیارتتون وقته چند مهندس خانم به به:گفت لبخند با فاضلی   

بودم سفر خانواده همراه.. فاضلی اقاي میکنم خواهش:دادم ار جوابش جدي لحن با  .. 

گذشته خوش مادر پدرو همراه سفر حتما... عالی چقدر:فاضلی   

 در تاهل از نشانی هیچ چند هر... کند خطاب مجرد مرا میکرد سعی چرا مردك این دانم نمی
ناقابل حلقه یک حتی... نداشت وجود من  

 همراه صیاد خانم فاضلی اقاي خیر:پرید فاضلی حرف بین سریع میدانست را اخالقم که فاطمه
بودند سفر دخترشون و همسر   

 نمیاد اصال بهشون ولی..دختر و همسر همراه: کرد زمزمه بهت با.. بود مانده باز فاضلی دهان
میکنید شوخی... باشن متاهل  

 زندگی.. باشم داشته شوخی شما با مورد این در نکنم فکر:گفتم تند لحنی با.. شدم عصبانی
مربوطه خودم به فقط بنده شخصی   
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رفتم اتاقم سمت به... کرد سریعی خواهی معذرت سرخ صورتی با فاضلی   

 رو مشتري... شد زهرترك بیچاره..دختر خبرته چه: شد اتاق وارد فاطمه بعد دقیقه 5 حدود
  میپرونی

بود حقش درك به:گفتم لب زیر  ... 

داد نشانم را کتاب حساب دفتر و نگرفت را دنبالش میدفه را عصبانیتم که فاطمه   

 

&&& 

دوستان سالم   

میشویم رمان عاشقانه فاز وارد زودي به   

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/14 13:50 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 
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رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208متیازا  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 
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25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

میخواست جدید پست و کرد کچل منو که عزیزم مینیکو به تقدیم   

&&& 

 

 برگه چندین درون سرش بردیا.. گذاشتم سینی روي خرما کاسه کنار و ریختم چایی دولیوان
بود بازي مشغول اتاقش در الوین.. نداشت اي توجه شاطراف به و بود  

 نشستم چهارزانو رویش به رو و گرفتم دست در لیوانی گذاشتم عسلی میز راروي سینی
گرفت تحویلم یکی باالخره عجب چه:وگفت کرد نگاهم عینکش باالي از بردیا...   

 اش چایی همراه خرما اي دانه و زد لبخندي.. بگیرد پس را حرفش تا کردم نگاهش تیز
  خورد
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 کمی و زدم دریا به را دلم باالخره..بودم مردد نگفتن و گفتن بین.. کردم تر زبان با را لبم
راستش بردیا میگم: کشیدم جلوتر را خودم ... 

شد حرفم ادامه منتظر و کرد نگاهم سوالی بردیا   

 موضوعش.. رسید تمدس شیالت از اي نامه..رفتم مزرعه دیروز راستش:دادم ادامه تردید با
مزرعه بیاي میشه داري وقت اگه.. بود استخرها بهداشت تایید   

صیاد خانم کنم نمی بازي پارتی من:وگفت زد خندي کج بدجنسی با بردیا ! 

 نمیاي اگه..ندارن مشکل من استخرهاي اصال..کن بازي پارتی گفته کی:دادم جواب عصبی
بگردم دیگه دامپزشک یه دنبال  

 رو ام برنامه اینده روز دو یکی تو نکن گریه باشه: کرد نگاهم بروبر رفته باال وهايابر با بردیا
میکنم تنظیم   

گرفت فرا را خانه کل بردیا قهقهه صداي..کردم اش حواله غلیظی ایش و شدم بلند جایم از   

&&& 

 به سري روز هر طوالنیم نبودن خاطر به... نشد بردیا قول از خبري و گذشت روي سه دو
میکردم نظارت نزدیک از را کارها و میزدم مزرعه   

 داد من به را حاملگیش خبر تلفنی دیشب و نیامد مزرعه به کسالت خاطر به روزي چند فاطمه
میشدم خاله مدتها از بعد... شدم خوشحال خیلی..   
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 که بودم ماهی پرورش هاي روش جدیدترین مورد در اي مقاله خواندن مشغول اتاقم درون
شد اتاق وارد فاضلی اقاي و شد زده در به يا تقه   

 روي و داد لبخند همراه را سالمم جواب فاضلی...دادم سالم و شدم بلند جایم از اجبار به
نشست صندلی   

 

 خانم میبینمتون باز خوشحالم خیلی:گفت انداخت می هم روي را پایش که همانطور
 زیاد خیلی مشتریام.. عالیه اتونه ماهی کیفیت.. بدهکارم شما به تشکر یک من..مهندس
  شدن

بدم انجام درست باید وظیفمه...نیست، تشکر به نیازي:دادم جواب ناچار به   

 در و کشید جلو را خودش کمی.. نشست کناریم صندلی روي و شد بلند جایش از فاضلی
 براي امروز... وظیفه نه.. شماست خانمی نزنین رو حرف این:گفت من به نزدیکی فاصله

اومدم پولتون پرداخت   

 توافق میزان از بیشتر خیلی که مبلغش دیدن با.. داد دستم و اورد بیرون چکی کتش جیب از
زیاده مبلغ نوشتید اشتباه رو چک اینکه مثل:گفتم و کشیدم عقب را خودم کمی بود ما .. 

 تو ارزش خودت براي باشه بقیه درسته مبلغ:وگفت آورد جلو را سرش کمی دوباره فاضلی
بیشتره خیلی من پیش   
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 وارد مرد یک همراه بردیا و شد باز اتاق در کنم بارش است الیقش هرچه کردم باز دهن تا
  شد

 

دادم سالم و پریدم جایم از هول با.. شد هم در ابروهایش نزدیکمان فاصله دیدن با   

شدیم مزاحم اینکه مثل:گفت سوءظن با بردیا اما داد را جوابم مرد   

هستند ما مشتریاي از فاضلی اقاي نه: گفتم جوابش در لرزان صداي با   

بزن صدا خسرو منو:گفت لبخند با فاضلی   

 بودم گفته قبل روز چند همین.. بود دیوانه مردك این.. کردم نگاهش شده گشاد چشمان با
کردم ازدواج  ... 

 باید چرا بگید یشهم:وگفت انداخت فاضلی به نگاهی.. ایستاد کنارم و آمد سمتم خشم با بردیا
؟ بزنه صدا کوچک اسم به رو شما همسرم  

؟ شما همسر:کرد تکرار تردید با فاضلی.. کردند نگاهمان باز دهان با دو هر مرد و فاضلی  

 

؟ دارید مشکلی.. من زن بله: گرفت را دستم بیشتر عصبانیت با اینبار بردیا  
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 خانم میرم دیگه من.. ببخشید دش سوتفاهم نه:گفت و برداشت را چکش پته تته با فاضلی
اجازه با میفرستم خدمتتون رو چک بعد مهندس   

 صیاد خانم نگفتی چطور وفایی بی خیلی بردیا:گفت و امد جلو غریبه مرد فاضلی رفتن با
 .. همسرته

کرد معرفی مرا و زد مصنوعی لبخند اجبار به تنگ خلق با بردیا   

 براي بردیا همراه و بود شیالت اداره شکهايدامپز از یکی بود علی امیر اسمش که مرد
بود امده بازدید   

شدیم تنها رفتنش با.. رفت استخرها دیدن براي علی امیر   

 این:گفت شده ریز هاي چشم با و اورد باال را ام چانه دستش با بردیا که بود پایین سرم
؟ میزد زري چه مردك  

 به تا.. میکنیم کار باهم وقته چند ماست مشتریاي از یکی.. دونم نمی کن باور:گفتم ترس با
نکرد باور کنم فکر اما کردم ازدواج گفت فاطمه قبل روز چند... نکرده اشتباهی کار حال  

 رو شناسنامه منتظره نکنه... کرده غلط:گفت و کشید موهایش بین دستی خشم با بردیا
 شریکت و دوست پس.. زدي حرف مردك این با تنها چرا.. توئه تقصیر... بدم نشونش
  کجاست



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 403 

 استرس از که افتاد دستانم به نگاهش تازه.. کردم تعریف را فاطمه کسالت ماجراي عجله با
میکردم پاك را ها آن کاغذي دستمال با و میکرد عرق هی   

امروز همین.. بخریم حلقه بریم باید:کرد نگاهش و گرفت را چپم دست بردیا   

گذاشت تنهایم و رفت استخرها بازدید براي ردیاب.. دادم تکان موافقت نشانه به سري  .. 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 
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 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  
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352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

رفتیم می حلقه خرید براي و بودم نشسته بردیا کنار ماشین در ردمک نمی باور   

نبودم ساله 18 دختري دیگر و بود سالم 34 انگار نه انگار.. داشتم زیادي هیجان   

بود باز من نیش اما میکرد رانندگی اخم با بردیا   
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پیچید ماشین فضاي در خواننده صداي... کردم دراز ماشین ضبط سمت به را دستم   

 

دارم دوست بگم خواد می دلم وقته خیلی  

دارم دوست بگم ، دارم دوست بگم  

دارم رو تو من که بخون من چشماي تو از  

میارم کم تو بی ، دارم رو تو فقط  

چشمات تو اشکو و غم نبینم  

دستات میلرزه داره نبینم  

نفسهات توي ترسو نبینم  

دارم دوست ببین  

تنهام خودم با تو مثل منم  

دنیام تموم از خسته منم  

شبهام همه میگذره سخت منم  

دارم دوست ببین  
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دارم دوست ببین  

میبندي چشماتو که وقتی دارم دوست  

خندي می دنیا این درداي به من با  

کندي دل غمات از بگی میشم آروم  

دارم دوست بگیم هم به بیا  

قشنگتو چشماي اون من دارم دوست  

آهنگتو این خونم می واست دارم  

و تنگت دل از بگو خواي می چی هر  

دارم دوست بگیم هم به بیا  

چشمات تو اشکو و غم نبینم  

دستات میلرزه داره نبینم  

نفسهات توي ترسو نبینم  

دارم دوست ببین  

جهانبخش بابک دارم دوست  
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بودم رفته فرو شیرینی خلسه در.. خواند می زیبا چقدر   

رسیدیم پایین برو:گفت و ردک باز را کمربندش بردیا خیابان کنار ماشین توقف با   

شدم پیاده ماشین از و برداشتم را ام دستی کیف   

آمد من سمت و زد چشم به را آفتابیش عینک ماشین کردن قفل از بعد بردیا  .. 

 افتاد طالفروشی به چشمم... میکردیم ها طالفروشی ویترین به نگاهی و میزدیم قدم هم کنار
داشت بزرگی ویترین که  ... 

شدم پرتاب آغوشی در و شد پیچیده کمرم دور دستی ناگهان که بودم فکر در   

 که کرد رویش به رو جوان پسر دو به الودي اخم نگاه و زد موهایش روي را عینکش بردیا
بودند شدن رد حال در   

باش نزدیکم:گفت و کرد رهایم بردیا آنها شدن رد از بعد   

یدیدمم را اخالقش این بود اول دفعه... کردم تعجب  ... 

حلقه ردیف چندین... داشت زیبایی ویترین.. رفتیم طالفروشی سمت به  ... 

ببینیم نزدیک از داخل بریم میشه: برگشتم سمتش... میکرد نگاهم اخم با هنوز بردیا   
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 وارد و شد باز برقی در.. کرد باز را در و گذاشت پشتم را دستش اما نزد حرفی بردیا
شدیم طالفروشی   

خورد صورتم به ولرک خنک هوا  ... 

 چیزي.. بفرمائید.. اومدید خوش خیلی سالم:گفت زبانی چرب با بود جوانی پسر که فروشنده
هست مدنظرتون   

اومدیم حلقه خرید براي بله: بردیا   

میارم براتون االن... داریم مختلفی هاي حلقه ما... مبارکه خیلی: فروشنده   

داشت بزرگی فضاي مغازه... نشستیم مبل روي فروشنده تعارف با  ... 

 رو کدوم هر... بفرمائید: نشست رویمان به رو و گذاشت عسلی روي را ها حلقه سینی باالخره
میکنم درستش باشه بزرگ و کوچیک اگه.. میدم خوبی تخفیف کنید انتخاب   

میخواست پرنگین و بزرگ حلقه یک دلم... میخورد چرخ ها حلقه بین نگاهم ذوق با  ... 

سفید طال بعضی و بودند زرد طال ها بعضی  ... 

 طرف دو از و داشت وسطش بزرگی نگینی توپ ها حلقه از یکی.. میکرد نگاه خیره هم بردیا
بود پیچیده دورش طناب مثل   

طالسفید دورش طناب و بود زرد طال داخلش توپ  .. 
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 کرد تمجید و ریفتع به شروع انتخابم با فروشنده.. انداختم انگشتم به و برداشتم را حلقه
اجرتش و کار و میگفت مارکش از....   

 را اول حلقه... گرفت را دستم و اورد در دیگري حلقه اما بود من انگشت به نگاهش بردیا
زرد تمام حلقه یک.... کرد دستم را ان و اورد بیرون   

آبی رنگش و بود بزرگتر وسطی نگین میخورد کنارش نگین تا سه   

 آدم دست کس هر اما بود زیبا هرچند.. نبود حلقه شبیه این..واستمیخ را حلقه آن دلم
باشد خاص باید حلقه.. است انگشتر میکرد فکر میدید   

بود تنگ کمی بود کرده دستم بردیا که انگشتري البته بود اندازه دو هر   

میکشه طول دقیقه ده کنم بزرگش کمی میتونم کردید پسند اگه: فروشنده   

کنید بزرگش فالط ممنون: بردیا   

 انتخاب میخواهم خودم است من مال حلقه بزنم داد میخواست دلم... شد آویزان ام چهره
میشوم ضایع میدانستم اما.. کنم  

 استیل حلقه ردیف یک انگشتم اندازه گرفتن براي و کرد جمع را ها حلقه سینی فروشنده
 ... آورد

فرستاد بیرون ردنشک بزرگ براي را شاگردش و گرفت را اندازه باالخره  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 411 

 حال در فروشنده.. شد بلند جایش از و انداخت سمتم نگاهی نیم بردیا... نداشتم هیجان دیگر
بود دیگر مشتري دو با زدن حرف  ... 

پالك یک با میخوام ظریف زنجیر یک من:گفت فروشنده به بردیا   

نیست مدنظرتون خاصی چیز بله: فروشنده   

بیارید میشه ریددا مشخصات این اگه نه: بردیا   

رفت ویترین سمت و گفت چشمی فروشنده  ... 

 

 فاطمه که گروهی در... زدم تلگرام به سري و برداشتم را ام گوشی... نکردم نگاهشان دیگر
 مشغول و زدم جانی کم لبخند... بودند فرستاده دار خنده عکس چندین بود کرده عضو مرا

شدم مطالبش خواندن   

 و بود ظریف خیلی... بود دستش زنجیري.. آمد نزدیکم که دیدم را ابردی ، اسمم شنیدن با
بود بامزه خیلی.. بود اویزان آن از کوچکی قفل  ... 

؟ اومد خوشت: بردیا  

کنی؟ امتحانش میخواي: گفت که زدم لبخندي  
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 اخر کنند تستش میخوان خانم اگه اقا ببخشید:گفت بود شنیده را حرفهایمان که فروشنده
اونجا ببرید تشریف میتونید.. نصبه بزرگی آینه مغازه   

 تقریبا.. نشود دیده بیرون از تا بودند گرفته پارچه را دورش.. رفتیم آینه سمت بردیا همراه
بود پررو اتاق یک از کوچکتر   

 حس را زنجیر سردي که اوردم در را شالم.. ایستاد پشتم هم بردیا.. ایستادم پارچه پشت
  کردم

داشت قشنگی جلوه سفیدم گردن روي... نداختا را قفلش بردیا  ... 

 از...زد زل چشمانم به و اورد باال را نگاهش ثانیه چند از بعد... بود گردنم میخ نگاهش بردیا
میکردیم نگاه هم به آینه درون   

 دستش تماس... گرفت انگشتانش بین را کوچک قفل و اورد گردنم سمت به را دستش بردیا
ادد قلقلکم پوستم با  ... 

داري؟ دوستش:گفت گوشم زیر  

کردم زمزمه اي بله ارام  ... 

کرد وزنش.. گردنت باشه... بیاري درش خواد نمی.. خوبه: بردیا ... 

زد بیرون پارچه پشت از بعد   
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پیوستم بردیا به شالم پوشیدن از بعد و زدم خودم به اینه درون لبخندي   

 

&&& 

نمونده رمان اخر به چیزي دیگه   

عزیزان همراهیتون خاطر هب ممنون  

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/16 15:28 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  
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1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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میاره در رو آدم اشک آخر پستاي   

میریم کم کم داریم بودیم گران بار اگر دیگه   

میشید خالص ایاز و من دست از زودي به.. همراهمید ممنون  ...&&& 

 

خرید برایم را حلقه همان نمیشد باورم... میکردم نگاه ام حلقه به لبخند با ... 

چپ دست در خودم حلقه و ودب راستم دست در بود کرده انتخاب خودش که انگشتري   

 من.. نمیاد خوشم بازیا جنگولک این از:گفت تخسی با و نخرید حلقه خودش اینکه با
بودم خوشحال   

 میکرد رانندگی کند نگاهم اینکه بدون.. گرفت را دستم بردیا که بود دستم به چشمم هنوز
کردي تمامش نکن نگاهش اینقدر بسه:گفت اما  .. 

خودمه مال میخواد دلم:گفتم و کشیدم بیرون را دستم آمیزش سخرهم لبخند از زده حرص   

منی مال توام اما توئه مال حلقه درسته:گفت تخسم لحن به توجه بی بردیا  ... 

 حرفش.. نبود آسان احساسم کنترل دیگر... زدم پس را امد لبم روي حرفش از که لبخندي
بود شیرین خیلی برایم   

گفتم بلندي واي... نداشتیم ناهار و بود ظهر 12 اعتس.. انداختم ساعت به نگاهی   
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؟ شده چی: کرد نگاهم اي لحظه بردیا  

خونه میرسه الوینم االن نپختم غذا:گفتم سریع  ... 

 میخرم الزانیا براش الزانیاست عاشق الوین.. میگیریم بیرون از امروز... شده چی گفتم: بردیا
میخوري؟ چی تو....  

بگیر برمنم میخوري خودت هرچی: پرید زبانم از  

 پس: کرد نگاهم رفته باال ابروهاي با...چرخید سمتم و کرد پارك رستوران نزدیک بردیا
میخوري توام بخورم من هرچی .. 

ندادم جوابی  ... 

 زدم سرم به اي ضربه شد ناپدید نظرم از وقتی... رفت رستوران سمت و شد پیاده ماشین از
دادم سوتی فقط امروز.. میکنه فکري چه حاال... گفتم ودب چرندي چه این... سرم بر خاك:   

...  شد سوار و گذاشت عقب را نایلون... برگشت بزرگی نایلون با که شدم منتظر اي دقیقه ده
 دید مشغول را خودم ساکت و نکنم نگاهش کردم سعی.. کرد حرکت کمربند بستن از بعد و

دهم نشان اطراف زدن   

&&& 

بود گرفته برعهده را غذا چیدن مسئولیت بردیا.. بودم لباسم کردن ضعو مشغول اتاق درون   
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بود فرمش آوردن در حال در هم الوین  ... 

کوتاه آستین لباس یا بپوشم تونیک بودم مردد  ... 

 کردم تنم را کوتاهم استین است محرمم گفتن با و زدم دریا به را دل پس بود گرمم کمی
کردم محکم را یمموها کش و پوشیدم بلندي دامن..   

 چیده میز روي را غذاها و بود کرده عوض شلوارکی با را لباسش بردیا.. شدم آشپزخانه وارد
  بود

بود گرفته ماهیچه خودمان براي و بود الوین براي الزانیا ظرف   

میشه سرد ناهار... بیا زود بابا الوین: زد داد بردیا که نشستم صندلی روي   

من براي هم کمی و یدکش خودش براي برنج کمی  ... 

نشنیدم که کرد زمزمه لبش زیر چیزي و رفت فکر در... بود لباسهایم به نگاهش   

بابا ممنون... الزانیا واي: کشید جیغی الزانیا دیدن با.. نشست و شد وارد کنان ورجه الوین  

دبو حاکم فضا در سکوت و بودیم خوردن حال در... گفت جانی نوش و زد لبخندي بردیا   

خریدین تازه.. خوشگلی گردنبند چه جون شبنم: الوین . 

 گرما... میکرد نگاهم خیره هم بردیا... بود گردنم به چشمش... کردم الوین به نگاهی
میکردم احساس پوستم زیر مطبوعی   
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قشنگه.. خریدیم امروز... عزیزم بله:گفتم لبخند با   

میخرید برام بشم بزرگ منم... خوشگله خیلی: الوین  

 غذات... بخرم کی براي نخرم دخترگلم براي.. میخرم که بله: کشید سرش روي دستی بردیا
 وبه بودي دخترخوبی مدت این چون... شهربازي ببرمت میخوام امشب که عزیزم بخور رو

میدادي گوش حرفم  

 نگاه را خوشحالیش لبخند با.. شد آویزان بردیا گردن به و کشید جیغی الوین
این یعنی واقعی دهخانوا...میکردم  . 

 میگرفتند کشتی هم با دختر پدرو و بودم ها ظرف شستن مشغول ناهار شدن تمام از بعد
 اندازه این تا بود مدتها.. کردم خداروشکر... بود پیچیده خانه در هایشان خنده صداي..

نبودیم خوشحال   

برگشتم سالن به و گذاشتم سینی درون میوه کمی  .. 

 شکمش روي الوین آورد می در را ها خورده شکست اداي و بود تادهاف سالن وسط بردیا
شدم میوه گرفتن پوست مشغول و نشستم مبل روي... بود نشسته   

کشتم رو بابا ببین جون شبنم:الوین  

 منو: شد دادنش قلقلک مشغول و کرد پهن زمین روي را او الوین حرف شدن تمام با بردیا
میدم نشونت حاال.. فسقلی کشتی  .. 
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میخواست کمک من از و کند رهایش میکرد التماس الوین   

دهم نجات را الوین کردم سعی و شدم بلند جایم از الوین اصرار با  ... 

 بردیا و بودم افتاده پارکت روي من حاال شدو عوض جایمان من سعی و الوین تقالهاي با
خورم تکان تا بود گرفته سرم باالي را دستانم   

بده قلقلک رو مامانت باش زود دخترم:بردیا  

 شکست رو مامان االن بابا باشه:گفت و افتاد جانم به الوین.... شدیم مات سه هر حرفش با
  میدم

 انداخت الوین به نگاهی لبخند با و شد متوجه بردیا... لرزیدم مامان کلمه شنیدن از
میزد برق خوشی از دخترك چشمهاي...  ... 

&&& 

 

 به و بود نشسته برقی ماشین درون که کردم نگاهش... شد ندبل دوباره الوین جیغ صاي
میزد ضربه اطرافش هاي ماشین   

میگفت را مامان جمله هر در بند یک ظهر همان از  ... 

 کلی پشتش اما بود آسان خیلی مامان کلمه... میترسیدم اما میبردم لذت الوین خوشحالی از
بود بزرگی مسئولیت.. داشت حرف   
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 میکرد نگاه الوین به که همانطور بردیا... دوختم کنار به را نگاهم ام شانه نگرفت احساس با
الوینه خاطر به... فکري تو ظهریه از:گفت   

 خوشحالیه باعث برام راستش... ام شوکه کمی من.. نه معلومه:کردم نگاه الوین به دوباره
تهسخ دختربچه براي مادري... میترسم اما داره دوست اینقدر منو الوین   

میکردي چکار براش حاال تا: بردیا  .... 

 غذا... میکنیم بازي هم با.. بودم امدش و رفت مواظب مادرها تمام مثل من... کردم فکر کمی
میخرم برایش لباس.. میپزم  ... 

 فکر بیشتر بعد به این از میخوام... بودي مادر براش هم حاال تا: گفت دید را سکوتم که بردیا
 تلخه هردومون براي گذشته اتفاقات... وشوهریم زن تو و من.. ایم خانواده یک االن ما... کنی

 کم و بود سالم 18 موقع اون... کنم توجیه رو خودم تونم نمی من... گذشته ها گذشته اما...
 کور رو چشمام انتقام... کنم دفاع زنم از نداشتم غیرت اونقدر شاید... کردم اشتباه... سن

 شاید... شناختیم همو اخالق... میکنیم زندگی هم با ماهه چند.... میکنه فرق االن اما بود کرده
 بازم خوام نمی من..... شوهریم و زن حاال باالخره اما نبوده شوهرا و زن بقیه مثل اشنایمون

 منو و کنی فراموش رو گذشته تونستی اگه... کن فکر ماه یک... دارم نگهت زور به قبل مثل
 اگه... نمیذارم تنهات دیگه....میمونی ناموسم... الوین مادر میشی... مونیمی خونم زن ببخشی
 فقط... میدم طالقت خواستی اگه حتی... رفتی چرا پرسم نمی ازت... برو خواستی نتونستی

کنی فکر الوینم و من به ماه یک این تو میخوام ازت   
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 هم بردیا... بود شده جمع مچشمان در اشک... میکردیم نگاه هم به... شد تمام بردیا حرفاي
بود سرخ چشمانش و بود کالفه   

کنید نگام بابا مامان:برگشتیم سمتش به الوین صداي با  ... 

نه یا میکردم رها را ام زندگی... میکردم چکار باید واقعا  .... 

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/17 18:37 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام هشد کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

23 

*saede* ,arezu. ,Artimes ,baharehfri ,Deliz ,es-mohammadi 
,faridehsabaghi ,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 

,mery20 ,Miniko ,MiSS__SaNa ,Namira ,niilooofar ,nona ,sepidar_87 
, بارانا, الیرا, لوانی نرگس, فرنوش  

78# 19:53, 1395 شهریور 29 دوشنبه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  
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نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

 

نمیشد کاري ضربتی را علی   
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گفت علی یا ملجم ابن گمانم   

 

مبارك امامت و والیت عید خم غدیر سعید عید   

بمیریم گونه یعل و کنیم زندگی گونه علی امیدوارم   

 

دعا التماس   

دارد ثواب خیلی عید روز صلوات ذکر   

علی امام ابجد عدد به یاعلی ذکر مرتبه 110 گفتن همچنین   

 

&&& 

 

 

داد را خانه به برگشت اجازه الوین بازي چندین شدن سوار از بعد باالخره  ... 

بود هرفت خواب عقب صندلی روي الوین و بود دستم الوین نیمه و نصف پشمک  ... 

 با... میکردم فکر بردیا پیش ساعت یک حرفهاي به... دوختم صورتی پشمک به را نگاهم
آمدم بیرون فکر از بردیا صداي  
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نمیشه تمام کنی نگاه پشمک اون به چی هر:بردیا  ... 

 بیا....فکر تو بري باز خواد نمی حاال: داد ادامه دید را سکوتم وقتی... انداختم بردیا به نگاهی
بخوریم رو شمکپ  

 با رانندگی حال در تاریکی این به شب تو میکنی شوخی:گفت که گرفتم سمتش را پشمک
بخورم پشمک دستم یک  

گفتی خودت خب:گفتم گیجی با   

بوده پایین مدرسه تو کیوت اي کنم فکر: کرد کوتاهی خنده بردیا   

بخوري خودتم... بدي دهنم به تو اینه منظورم نابغه اخه:گفت که زدم صدا را نامش حرصی  

 خودت کنار بزن:گفتم که کرد تکرار را حرفش دوباره بردیا... کردم نمی را فکرش اصال
 بخور

 پیشم ساعت یک حرفاي به اصال:گفت انداخت چین پیشانیش روي که کمرنگی اخم با بردیا
 هم اب اینه مهم نیست پشمک خوردن مهم.... بکنیم رو تالشمون دو هر شد قرار... کردي فکر
بدیم انجام رو کار این   

 کوچکی گوله.. دادم فشارش و کندم پشمک کمی پس بود بردیا با حق شاید کردم فکر کمی
 در که خفیفی درد با... گذاشتم دهنش به اجبار به.. کرد باز را دهنش که گرفتم سمتش شد

رفتم سمتش اي غره چشم و کشیدم عقب را دستم کردم حس انگشتم   
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میشه بیدار الوین االن خبره چه:گفتم که داد سر بلندي خنده  ... 

 تمام بردیا و من را پشمک بقیه صورت این به و خوردم کمی خودم..انداخت باال اي شانه
  کردیم

&&& 

 تکرار را درخواستش وجه هیچ به بردیا مدت این در... گذشت باد و برق سرعت به هفته یک
 در.. میشد تر پررنگ مهربانیش اوقات بعضی... بود بهترشده اخالقش اما... بود نکرده

بود حالم کمک خانه کارهاي  ... 

بخوابد دیروقت تا توانست می و میشد تعطیل زودي به چون بود خوشحال الوین   

 نثارش جانی گفتنش مامان هر با.. میرسیدم اوج به زبانش از مامان کلمه شنیدن با هنوز
میبوسیدم را شیرینش هاي گونه و میکردم   

 لبخند میکردم سعی و میکردیم بازي هم با خانه کارهاي به دادن سروسامان از بعد هرروز
بیاورم برلبانش  ... 

 بود روزي چند... بودم تماس در فاطمه با اما بودم نرفته مزرعه به دیگر فاضلی ماجراي از بعد
بود برگشته سرکار و بود شده بهتر حالش   

 فرستاده پست با را چک فاضلی مزرعه ماجراي از بعد روز دو که کرد تعریف برایم فاطمه
  بود
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نکند ماخرید از و نبینمش دیگر بودم امیدوارم.. کنم کار او با دیگر خواست نمی دلم   

 چیزهاي چه میرفتم اگر اینکه به.. بودم کرده فکر بردیا هاي حرف به را هفته یک تمام
میدهم دست از چیزهاي چه و آورم می بدست   

بود خواهد هایم داشته از بیشتر میدهم دست از که چیزهاي مطمئنن   

 مثل گاهی تکیه... را ام مادرانه محبت مهرو... میدادم دست از را الوین مثل گلی دختر من
مطلقه زن به بود خودم به جامعه بد دید آوردم می بدست که چیزهاي و.. را بردیا ... 

 مطلقه زنان به مردم دید آنها از یکی کند نمی تغییر وقت هیچ جامعه در چیزها بعضی
 به اشکان شبیه کسانی.. میکنند تیز دندان آدم براي انسان لباس در هاي گرگ...است

میدهند را خصوصیت حریم به ورود اجازه خودشان  ... 

 ممکن وجه بدترین به یکبار که کسی به چگونه... رفتن عقلم و میداد ماندن فرمان من به قلبم
میکردم اعتماد بود کرده خالی را پشتم   

&&& 

 خسته و گرفتم را کتش و کیف و رفتم جلو... رسید راه از بردیا که بود 9 ساعت حدود شب
گفتم نباشیدي   

ام گرسنه و خسته خیلی امشب:وگفت زد جانی کم لبخند خسته چهره با بردیا ... 
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 رو شام کنی ضعو رو لباست بري تا:گفتم و کشیدم بازویش روي دستی دلسوزانه لحنی با
  میکشم

رفت اتاقش سمت به و آورد دستم به فشاري حرکتم دیدن با بردیا   

میتپید تندتر بار هزاران قلبم کوچک تماس هر با.. بود افتاده تپش به قلبم   

کردم تزئین زعفران با را برنجم روي و کشیدم ظرف در را قیمه خورشت   

 وارد داشت نم موهایش و بود پیچیده گردنش دور را اش دستی حوله که حالی در بردیا
خانمی ممنون... کرده چه خانمم ببین به به:نشست صندلی روي و شد آشپزخانه  

نماند دور بردیا چشم از که شد ظاهر لبم روي لبخندي ناخواسته آمیزش محبت کلمات از   

خوابید دادم رو شامش بود خسته خیلی بچم:گفتم که گرفت را الوین سراغ بردیا  ... 

 از بعد... بکشم غذا برایش تا گرفت سمتم را بشقابش... رفت باال بچم گفتن از بردیا ابروهاي
 مشغول و کشیدم خودم براي هم کمی...گذاشتم جلویش را خورشت ظرف برنج کشیدن

  شدم

نخوردي؟ شام خودتم:گفت گذاشت دهنش به قاشق یک که حالی در بردیا  

بخوریم هم با شدم منتظر نه دوما نزن حرف پر دهن با اوال: رفتم بردیا به اي غره چشم   

میدي تذکر هی خانم مامان گرفتی اشتباه پسرت با منو کنم فکر:گفت بردیا  
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 کارهاي شما:گفتم شدم خیره چشمانش به که حالی در گذاشتم دستش جلوي را ساالد کاسه
زد حرف نباید خوردن غذا موقع میدونه الوینم حتی.. ندم تذکر بهت تا نده انجام رو ها بچه   

 تا کردم جمع را آمد لبم روي که لبخندي.. شد خوردن مشغول مامان چشم گفتن با بردیا
نشود پررو ... 

 

&&& 

داریم پست عیدي براي هم فردا  

مهدیه توسط ویرایش  mhk : 2016/09/19 20:46 ساعت در  

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  
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 تشکر 

   

تخلف گزارش  

23 

*saede* ,arezu. ,Artimes ,baharehfri ,es-mohammadi ,faridehsabaghi 
,Fateme74 ,Fsaba21 ,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 ,mery20 ,Miniko 

,MiSS__SaNa ,mohsen30a ,Namira ,niilooofar ,nona ,roz GoL ,sepidar_87 
, بارانا, لوانی نرگس, فرنوش  

79# 12:1, 1395 شهریور 30 شنبه سه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 432 

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  

4,491دهش تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 
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عزیزانم سالم   

میکشه رو آخرش هاي نفس داره دیگه هم ایاز رمان  ... 

مونده دیگه پست تا دو   

بزارم رو همه امروز شاید   

بودید همراهم که ممنون   

رمانه اخر چون بکشه رو زحمتش نکرده پر رو صفحه باالي امتیاز رسنجینظ که عزیزي هر   

 

&&& 

 

 دلم... رفتم نمی پس بودم الوین مامان من.. ماندم می بردیا با من گرفتم را تصمیمم باالخره
بگویم او به را ماندنم خبر و کنم سوپرایز را بردیا میخواست   

 و بود جمعه امروز... آورد نمی طاقت دلم اما دبو مانده خیلی ام ماهه یک مهلت از اینکه با
 بگیرند جشن مدرسه در که مدتی از بعد بود قرار... بودند گرفته سال آخر جشن الوین براي
میرفتند هم شهربازي آخر در و بروند اردو به  .. 

 بخورد دوستانش با تا مرغ ساندویچ چندین و کردم درست الویه ساالد کمی الوین براي
ریختم مغزدار آجیل کمی پاکتی در و گذاشتم نایلون در میوه يمقدار...  
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اومدي می اردو من با کاش مامان:گفت ناراحتی با گذاشتم الوین کوله در را همه وقتی  

 جان الوین... بگذرون خوش برو دوستات با نمیشه.. عزیزم شم فدات: بوسیدم را صورتش
 دوستات با رو هات وخوراکی نشو دور تمعلم از نرو جایی معلمت اجازه بدون نکنم سفارش
 تعریف برام رو همه برگشتی که بعد... بگذرون خوش حسابی و باش خودتم مواظب و بخور
 کن

دارم دوستت خیلی.. مامان چشم: بوسید را صورتم و کرد حلقه گردنم دور را دستانش الوین   

 به شد راحت الوین از المخی اینکه از بعد... رفتم همراهش سرویس دم تا و بوسیدمش دوباره
برگشتم خانه   

داشتیم وقت هنوز پس بود صبح 8 ساعت.. بود خواب هنوز بردیا   

 زدم دریا به را دلم اما بود کوتاه کمی قدش.. پوشیدم را قرمزم پیراهن و گرفتم دوش
کردم قانع است شوهرم اینکه گفتن با را خودم...   

 و خامه.. وگردو پنیر... پختم را بردیا عالقه مورد زعفرانی املت چایی کردن دم از بعد
چیدم میز روي را همه کره و عسل...مربا  ... 

رفتم بردیا اتاق سمت شد جمع خاطرم چیز همه از وقتی   

 

بود عمیقی خواب ودر کرده فرو متکا درون را سرش بردیا کردم باز را اتاق در آرام   
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دادم تکان را موهایش دستم با و نشستم تخت لب   

 با زد پلک بار چند من بادیدن..کرد باز را چشمهایش که دادم ادامه کارم به خورد تکان کمی
چنده؟ ساعت:گفت اي گرفته صداي  

 سوما شده 9 دوماساعت بخیر صبحت سالم اوال:وگفتم کشیدم رویش از را پتو شیطنت با
بیا زود کردم درست صبحانه  

بخوابم بیشتر خوام می است جمعه زامرو:گفت و کشید رویش را پتو و زد غري بردیا  ... 

 روت آب لیوان یک نشی بلند خودت اگه:  کردم جمع را پتو دوباره و کردم نوچی نوچ
 رو الوین و شدم بلند زودتر من تازه.. کردم درست املت برات کشیدم زحمت کلی... میریزم
کردم اردو راهی   

کنم استراحت بیشتر روز یک ببینی ومن نداري چشم... ظالم باشه:گفت و نشست کالفه بردیا   

نیست خبري صبحانه از وگرنه باش زود.. ممنوع غرغر:گفتم و شدم خارج اتاق از   

 هاي چشم با که نکشید طولی.. نشستم صندلی روي و کردم پر را ها فنجان بردیا رسیدن تا
شد آشپزخانه وارد کرده پف   

 عجب... رو راه همه این میره کی به به:گفت سریع و کشید بلندي سوت میز دیدن با
دونستم نمی و داشتم کدبانویی   
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کردیم صبحانه خوردن به شروع لبخند با نشست دلم به هایش حرف   

&&& 

 کردم جمع را میز شاد روحیه با..  کرد تشکر من از پیشانیم کردن مهر با بردیا صبحانه از بعد
شستم را ها ظرف و   

میکردم شعوض باید بود شده خیس کمی لباسم   

برگشتم اتاقم به دوباره.. میدید سینمایی فیلم و بود نشسته تیوي جلوي بردیا  ... 

 از زدن عطر و کردن آرایش از بعد و زدم تن کوتاهم دامن همراه را بادمجونی گردنی تاپ
شدم خارج اتاق   

نشد من شدن رد متوجه و بود گرم تیوي با سرش بردیا   

 کرده تزئین شکالت با را رویش.. برداشتم را بودم پخته هک شکالتی کیک یخچال داخل از
  بودم

برگشتم سالن به و کشیدم عمیقی نفس.. داشتم زیادي هیجان   

 کنارش و گذاشتم میز روي را کیک.. بود گردش در چشمش.. زد خشکش من دیدن با بردیا
  نشستم
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 رو دهنت:گفتم و گرفت ما خنده.. بود ام خیره باز دهانی و گشاد هاي چشم با هنوز بردیا
میره مگس داخلش االن ببند   

 چشمانش مردمک اما باشد تفاوت بی کرد سعی و آمد خودش به سریع اما خورد تکانی بردیا
بود کیک خاطر به تعجبم نشدم اومدنت متوجه اصال:گفت میخورد تکان   

خان بردیا میگی دروغ میدونم که من.. بگی راست خداکنه: گفتم دلم تو  

 لمس را ام حلقه روي و کرد دستم به نگاهی بردیا... گرفتم را دستش و زدم زل چشمانش به
 ... کرد

 تنها رو والوین تو تونم نمی.. کردم رو فکرام من: گفتم و زدم زل چشمانش در حسم تمام با
 میخواد دلم... داشتنه دوست روي از عادتم.. کردم عادت هم تو به الوینم عاشق من.. بزارم
 مردم میخواد دلم...بچشم رو خوشبختی طعم میخوام... کنم امتحان زندگی براي رو مشانس
بیاد سمتم نکنه جرات کسی تا باشی پشتم.. باشی  

 عزیزم ممنونم: گفت و کشید موهایم روي دستی بردیا... دادم قرار امنش بازوان بین را خودم
 کاري..دارم دوستت خیلی.. فسمن کردي قبول منو خوشحالم خیلی.... میکنم جبران ایاز...

بشه نزدیکت نکنه جرات کسی میکنم کاري... بخورن غبطه زندگیمون به همه میکنم  ... 

آوردي بالیی چه اشکان سر راستی:گفتم و آوردم باال را سرم  ... 
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 و باشم من فقط میخواد دلم االن!  نه االن:گفت و کشید را دستم و شد بلند جایش از بردیا
ببینم دل ته از رو خانمم خواممی... خودت  ... 

 

شوید وارد لبخند با لطفا  

 

ام شده کامل رمان   

مهدیه | ایاز رمان  mhk 

رمان و کتاب بخش قوانین  

رمان و کتاب بخش مدیریت دفتر  

 

 

 

 

 تشکر 

   

تخلف گزارش  
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/manoo/ ,Ar mes ,baharehfri ,faridehsabaghi ,Fsaba21 ,Girl month 
,Maed_79 ,magicgirl ,mahdieh76 ,mery20 ,Miniko ,mohsen30a ,Namira 

,niilooofar ,nona ,roz GoL ,sepidar_87 , بارانا, لوانی نرگس, فرنوش  

80# 12:9, 1395 شهریور 30 شنبه سه  

 mhk مهدیه

 mhk مهدیه

رمان تایپ مدیر  

رمان و کتاب دانلود مدیر  

انجمن نویسندگان تیم  

مدیران تیم  

1395/4/7عضویت تاریخ  

نزدیکی همین در سکونتجایی محل  

352ها نوشته  

1,585تشکر  
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4,491شده تشکر  

2,208امتیاز  

15سطح  

50.83فعالیت متوسط % 

133.21روزانه فعالیت % 

 

25.89هفتگی فعالیت % 

 

161.38ماهانه فعالیت % 

 

بعد ساعت چند آخر پست   

============ 

 

 تصادف انگار بودم خسته.. زدم کپل آرام... آمد می اتاق حمام داخل از آب شرشر صداي
میکرد درد بدنم تمام.. باشم کرده شدیدي   
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 لبخند با و بود کنارم بردیا...کردم باز را چشمانم دوباره کنارم در کسی حضور احساس با
 امروز...بلندشی خواي نمی عزیزم سالم:  کشید موهایم روي دستی.. میکرد نگاهم زیبایی

میرسه دیگه ساعت یک ات الوینم... داریم کار خیلی  ... 

 

 االن... عزیزدلم داري تب ککمی: گرفت را دستم نگرانی با بردیا که دادم سالم حالی بی با
بریم دکتر تا میارم لباس برات   

دکتربرد به مرا و نکرد قبول بردیا کردم مخالفت چه هر  .. 

 و گرفته تماس اش ربیم با بود گفته اطمینان با بردیا... بماند در پشت الوین بودم نگران
رسند نمی دیگر ساعت یک تا فهمیده   

 یک و مسکن کمی و داد تقویتی دارویی کمی بینمان اتفاق شنیدن با و معاینه از بعد دکتر
دردم براي امپول   

 

 را نکات تمام جدیت با بردیا.. شدم سرخ و کشیدم خجالت سفارشاتش و دکتر هاي حرف از
میپرسید سوال و میکرد گوش   

عزیزم بهتره حالت:گفت بردیا.. شدم ماشین سوار بردیا کمک با آمپول تزریق از بعد  ... 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman Page 442 

 روي را دستم... بود نشده نگرانم اینگونه کسی بود دیروقت... زدم نگرانیش به لبخندي
بمونه در پشت میترسم... نرسه الوینم که بریم.. عزیزم خوبم:گفتم و گذاشتم دستش   

 خانه سمت و کرد روشن را ماشین بردیا و زدم لبخندي ستمد پشت در دلچسبی حس با
  رفتیم

*** 

نباشم نگاهش تیررس در زیاد میکردم وسعی میکشیدم خجالت بود افتاده که اتفاقی از هنوز   

ندارد وجود خجالت براي چیزي و هستم خانمش که میکرد یادآوري من به شیطنت با بردیا   

 چیزش همه... بود رفته دلم در بردیا داشتن دوست یزانم این سرعت این به چگونه دانم نمی
درهمش هاي اخم حتی مهربانیش.. لبخندش... بود بخش لذت برایم  

 این در بردیا.. میدادم انجام را خانه کارهاي خودم و بود شده خوب حالم روز سه دو از بعد
فتمیگر بیرون از هم غذا و بزنم خانه کارهاي به دست بود نگذاشته روز دو   

 حال در و بودم نشسته آرایش میز صندلی روي من و بود کشیده دراز تخت روي بردیا شب
بودم موهایم زدن شانه   

میکرد نگاهم لبخند با.. چرخیدم بردیا سمت به  ... 

بردیا: گفتم و رفتم کنارش   
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بردیا دل جون: گفت کشیدو نفس را عطرم بوي  ... 

 سرش بالیی ؟چه چیه تو با دشمنیش دلیل.. بگی برام اشکان از امشب میشه: پرسیدم لبخند با
نشد خبري ازش دیگه که اومده   

 

 هاي شیطنت... بودیم صمیمی هم با خیلی اشکان و من:  کرد گفتن به شروع غم با بردیا
 و بود دخترا بر و دور خیلی اشکان.. میخندیدیم دل ته از ها ساعت و میکردیم پسرانه
 تا بود خوب چیز همه.. نداشتم رو جراتش وقت هیچ که من فبرخال.. داشت زیادي دوستان
 افسرده و مینشست اي گوشه همش... نبود خوب حالش اشکان و گذشت مدت یک اینکه
 خیلی بود برادر مثل برام اشکان که من. نبود خبري شیطون و شاد اشکان از دیگه... بود شده

 از و کشید اهی اشکان کنه تعریف برام رو جریان تا کردم پیله خیلی روز یک.. بودم ناراحت
دونست نمی رو احساسش... بودند شده اشنا هم با بود مدتی که گفت برام دختري  ... 

 روز دو از بعد اما کرد قبول اشکان کنه صحبت احساسش مورد در دخترِ با کردم ترقیبش
 و شد تمام تحمل اول مشت چند با... کرد دعوا به شروع اول همان از و شد پیدا اش سروکله

 گفت خشم با اشکانم...میکنه رو برخورد این چرا پرسیدم ازش...  کردم دفاع خودم از منم
 براي چی هر... شده دوست اشکان با من خاطر به... منه عاشق داره دوستش که دختري
 میخواست... شد بد من با اشکان دیگه... دونست مقصر منو و نکرد قبول دادم توضیح اشکان
بگیره امانتق  ... 
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نشد خوب من با وقت هیچ دیگه اشکان... کرده ازدواج و کرده ولش دختره فهمیدم بعدا   

 

 کردم سعی... نداشتم را بردیا ناراحتی تحمل.. شده ناراحت خیلی بود معلوم.. زدم زل بردیا به
 ندار دوست ها بعضی.. نده ازار رو خودت... نداشتی تقصیر تو جان بردیا: دهم دلداریش

بندازن بقیه گردن رو تقصیرها  .... 

 

 اون... مهمی تو فقط.. نیست مهم برام دیگه:گفت میزد موج چشمانش در که غمی با بردیا
 نزدیک اگه گرفتن تعهد ازش.. اومد وسط پلیسم پاي.. کردم حجت اتمام باهاش کلی سري
برسه آسیبی بهت من خاطر به زارم نمی دیگه.. میکنم زندانیش بشه ام خانواده و من   

بود مهربانیش در رفتن فرو بردیا برابر در امد برمی من از که کاري تنها  ... 

بعد سال یک   

 

 شدم کردن جمع مشغول غرغر با بود انداخته تخت روي شلخته که بردیا هاي لباس دیدن با
میریزه بهم رو چیز همه ها بچه مثل کن نگاه:  ... 

 هاي لباس سبد با و کشیدم کمرم بر دستی... بود فتهگر درد کمرم زیاد شدن راست و خم از
زدم بیرون اتاق از چرك   
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ببرم هم رو عروسکم این مامان: گفت و آمد سمتم عروسکش با الوین   

 چهارمین این میریم هفته یک کال ما عزیزم نه: گفتم و انداختم ماشین درون را لباسها
شده پر ساکت.. عروسکته   

میبرم رو سیندرال جاش به نمیبرم رو شنگول باشه:گفت برچیده لبانی با الوین   

کردم روشن را لباسشویی و زدم عروسکش هاي اسم به لبخندي  ...  

شود عوض مان روحیه هم و بشود عسل ماه هم تا.. برویم سفر به هفته یک بود قرار   

 و ودمب کرده اضافه مزرعه به فاز چندین گذاریش سرمایه و بردیا کمک با یکسال این در
دادم توسعه را استخرها و مزرعه  ... 

 چیزي حسرت گذاشت نمی... داشت را هوایم جا همه.. بود خوبی همسر واقعی معنی به بردیا
کنم حس را  ... 

بود بیشتر شیطنتش جوان زوج صدتا از  ... 

 به را خانه کارهاي ها جمعه.. بپزم غذا گذاشت نمی و میبرد گردش به را ما ها هفته اخر
میداد انجام اییتنه   

 وبردیا خودم مشترك ساك کردن جمع مشغول و برگشتم اتاق به برنجم کردن دم از بعد
  شدم
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عزیزم سالم: شد اتاق وارد بردیا که بودم کتش کردن اتو حال در   

 تعطیل ومطبو اومدي زود عجب چه.. نباشی خسته.. عزیزم سالم:دادم را جوابش لبخند با
 کردي

 کمکت باید و میریم سفر فردا گفتم دیگه.... خانمی ممنون: گفت و وسیدب را پیشانیم روي
خوبه بابا پسر راستی.. نزن سفید و سیاه به دست شما دیگه.. کنم   

 

 محبت نیامده دنیا به هنوز که پسرمان به میکرد سعی همیشه... زدم مهربانیش به لبخندي
 ... کند

مدلبند پسر و بردیا عاشق و بودم پنجم ماه در  ... 

شوم قائل تفاوت بینشان خواست نمی دلم.. بود شیرینتر برایم الوین اما  ... 

 بخاطر من از و ریخت شوق اشک بردیا دادم را بارداریم خبر که روزي است یادم دقیقا
 حرفهایش و او اگر.... بودم متشکر او از من دانست نمی بردیا.. کرد تشکر بار هزاران ماندنم
میکردم زندگی تنهاییم در و بودم هاتن حاال شاید نبود   

برانگیخت را بردیا خنده که داد نشان بردیا با را ساکش الوین ناهار خوردن از بعد   

 بود برداشته را اسفنجیش باب تیشرت یک با عروسک تا سه... انداختم ساکش به نگاهی
را ارایشش هاي بازي اسباب و اسکیت هاي کفش...   
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 که لباس... ببندم ساك برات بیام بزار... جان مامان برداشتی چیه اینا جان الوین: گفتم بهت با
نداري هیچی  ... 

 نیست خوب بابا پسر براي..نخور حرص عزیزم: نشاند مرا مبل روي و گرفت را دستم بردیا
میبندیم رو ساکش دخترم با خودم..  ... 

گرفتم ارامش کمی و تمبس را چشمانم بزنم سروکله الوین با نیست قرار اینکه از خوشحال   

&&& 

بود کرده رزرو هتل مشهد در هفته یک براي بردیا... رفتیم فرودگاه به آژانس با صبح  ... 

 رسیدن از بعد.. ندارد مشکلی برایم هواپیما با سفر بود گفته و بودم زده حرف دکترم با قبال
فرودگاه سالن به   

 و میرفت ه را ام شانه به شانه بردیا اما... میدوید گاهی و برمیداشت قدم ما از جلوتر الوین
میگرفت را دستم گاهی  ... 

 نشو دور ما از زیاد جان الوین:گفت بردیا که زدم صدایش نگرانی با الوین دویدن خاطر به
میشه نگران مامانت   

رفتیم انتظار سالن سمت به .... 

 بازي کلش میخوام یديم رو گوشیت بابا: گفت و نشست بینمان الوینم.. نشستم بردیا کنار
  کنم
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دخترم نیست خوب شما سن براي...  کردم پاك رو بازي عزیزم:گفت بردیا   

 دختر: گفتم و کشیدم زیبایش موهاي روي دستی که کرد زدن نق به شروع ناراحتی با الوین
داخلشه ارایشگاه بازي اون.. بگیر منو گوشی بیا گلم  ... 

 بخري برام معدنی آب بطري یک میشه جان بردیا:  گفتم بردیا به و دادم الوین به را گوشی
است مغازه اونجا..  ... 

رفت مغازه سمت به و شد بلند سریع بردیا   

؟ خوبه که حالت.. عزیزم بیا: گفت و شد پیدا اش سروکله که نکشید طولی  

اوردبی در دلش از تا بود خریده پاستیل الوین براي.. کردم مجابش اطمینان با و زدم لبخندي   

شدیم بلند جایمان از الوین و بردیا همراه شدن سوار اعالم با   

 جا از هواپیما که نکشید طولی و نشست پنجره کنار الوین شدیم هواپیما سوار اینکه از بعد
 گوشم زیر بردیا و بودم گرفته محکم را بردیا دست... میترسیدم ارتفاع گرفتن از... شد بلند
میزد حرف بامن   

شد کم هایش تکان و شد ثابت هواپیما باالخره  ... 

بگذرد زمان زودتر تا بخوابم کمی کردم سعی   

&&& 
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 بودم خوشحال خیلی... داشت قرار حرم نزدیک و بود الرضا مدینه بود گرفته بردیا که هتلی
کنم زیارت میتوانستم خواست دلم هروقت که   

رفتیم حرم به استراحت یکم از بعد و گذاشتیم کمد درون را لباسها بردیا کمک با   

 امام به سالمی ورود اذن خواندن از بعد... داشت خوبی حال و حس و بود معنوي فضا چقدر
کردم تشکر ازش خوشبختیم خاطر به و دادم رضا   

 قربان دل در من و میکرد نگاه اطراف به کوچکش چادر با الوین.. رفتیم سقاخانه صحن به
میرفتم اش صدقه   

شدم نامه زیارت خواندن مشغول و یمنشست صحن درون   

 گم که نشو بلند مامان کنار از بابا الوین.. بیام تا نرید جاي شما.. زیارت برم من عزیزم: بردیا
  نشی

کردم راحت را خیالش  ... 

 بازم اما بخواند را ها سوره همه تواند نمی میدانستم... میخواند نماز و بود گذاشته مهري الوین
  میخواند

برگشتم تعجب با کنارم در اشنایی صداي نیدنش با   

بیارم اب طال حوض از برات تا بشین اینجا شما مامان:مرد   
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بود همراهش هم وکیوان بود فرح عمه  ... 

 بودم فرح عمه اغوش درون بیایم خودم به تا... برگشتند سمتم دو هر که دادم سالم هیجان با
میکردم گریه و   

بود گرفته را چادرم و یختمیر اشک ام گریه از الوین   

؟ میکنی گریه چرا دخترگل: گفت و کرد بغلش را الوین میکرد نگاهمان لبخند با که کیوان  

میکنه گریه مامانم:گفت گریه با الوین  

 گریه.. خوبم من دخترم بیا: گفتم و کردم پاك را هایم اشک و امدم بیرون فرح عمه اغوش از
  نکن

مشکشه دم اشکش.. خودته دختر الحق: گفت و دنشان کنارم را الوین کیوان   

 چکار اینجا مادر:وگفت گرفت را دستم مهربانی با فرح عمه که رفتم کیوان به اي غره چشم
میشی مادر داري سالمتی به.. ببینمت باز کردم نمی فکر.. میکنی   

شد خوشحال خیلی فرح عمه کردم تعریف زندگیم شروع از لبخند با   

 زیارت هم شما جاي به مامان: گفت فرح عمه به و آمد کنارمان دخترچادري که نکشید طولی
بود شلوغ خیلی نیومدید شد خوب.. کردم   

جذاب و بانمک اما سبزه پوست با دختري... انداختم دلنشینش چهره به نگاهی   
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 گلرخه من گل عروس اینم... کنم معرفی بهت رو جان ایاز بیا... دخترم اینجا بیا: فرح عمه
همکارشه و کرده ازدواج کیوان با ماهه یک...   

 چیه: کشید موهایش بین دستی و انداخت پایین را سرش خنده با کیوان نمیشد باورم
کشیدم خجالت میکنی نگاه اینجوري چرا.. باشم کرده عروسی نمیاد من به مگه..خب   

کردم احوالپرسی گلرخ با خندیدیم همه  ... 

 کرد تشکر خیلی کردم معرفی را فرح عمه و کیوان وقتی رسید هرا از بردیا که بودیم نشسته
بودند من مواظب مدتی اینکه خاطر به...   

دادیم سفارش چلوکباب و رفتیم رضایی رستوران به ناهار براي هم با زیارت از بعد   

نمیشد پاك لبانم از اي لحظه خنده  ... 

 با هم بردیا... بگذارم رضا امیر را پسرم نام خوشبختیم شکرانه به گرفتم تصمیم حرم در
بود راضی خوشحالی .. 

بود عمرم روزهاي بهترین بودیم مشهد در که روزي چند  ... 

داشت را هوایم حال همه در و گذاشت نمی تنها مرا اي لحظه بردیا  ... 

 و الوین و بردیا... بودم خدا مدیون را ام زندگی من... بود کرده خوشبختم باالخره زندگی
میکردم زندگی کنارشان در و داشتم دوست عاشقانه را عزیزم ضاير امیر  
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است نرسیده اخرش هنوز بدانیم نیست خوب اگر است خوب چیز همه اخر بدانیم همیشه  ...  

 

 پایان


