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انداختم اتاقم دیوار و در به نگاهی و برداشتم رو چمدونم  

بود شیرین و تلخ خاطرات از پر برام اش گوشه هر ! 

 اتاق از و کردم پاک رو خورد سر گونم روی که اشکی قطره

رفتم بیرون  

 

 

 بابا و مامان نگاه به نگاهم خواستم نمی انداختم، پایین رو سرم

 .بیوفته

میومد بدم خودم از کشیدم، می خجالت  

 

کردن حمایتم بازم اونا و بودم برده رو آبروشون . 
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لرزوند رو تنم مامان بغض از پر صدای رسیدم که خروجی در به  

میگیره دامنمو اهشون بودم مئنمط ! 

 

گفتم برگردم اینکه بدون  : 

 بله؟

 تار چشمام و خوردن می سر گونم روی اراده بدون هام اشک

 میدید

شد گرم دستم ! 

 

برگردوند خودش سمت به منو و گرفت دستمو مامان  

 پر و مظلوم های چشم به کردن نگاه توانایی اصال بود پایین سرم

منداشت مامانو حسرت از  

 

کرد متمایل باال به کمی رو سرم و گذاشت ام چونه زیر دستشو  

انداختم پایین رو سرم مصرانه  
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رفتم فرو گرمی آغوش توی بار این که  

داد می زندگی بوی که آغوشی  

 

کردم می گریه و نبود خودم دست هقم هق کنترل  

 

 گرم و خوب انقدر بود هرچی ولی گذشت چنددقیقه دونم نمی

رفت در دستم از ها قیقهد شمار که بود ! 

 

گفت و فشرد دستاش توی دستامو تا دو  : 

باش داشته خودتو هوای دخترم  

بازه روت به زندم من وقتی تا اینجا در  

اصال کنیم، می فراموشت نکنی فکر ! 

بمونه دلم روی ات داغ نذار بگیر خبر بزن زنگ بزن سر بهم  

 

بدم نشون العملی عکس چه دوستم نمی . 
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 اینجا در گفت می مامانم اما گذاشتم پا زیر ونوادموخ شرافت من

بازه روت به  

 

 کرد می رد عصبانیت با رو تسبیح های مهره که حالی در بابا

 : گفت

 

 اخرشم شد؟ چی کردی دخترم دخترم و کردی لوسش انقدر

 پدر و شوهرش دنبال بره کن ولش. کرد ابرمون بی همه جلوی

اش زاده حروم بچه .  

 

 بچم که بودم من این. خورد سرم توی پتک ثلزاده؛م حروم

 بودم من این شدم، آبرو بی که بودم من این بود، زاده حروم

  ...که

 

گفتم و زدم غمگینی لبخند  : 

نباش نگران مامان چشم  
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باش قلبت مراقب میزنم زنگ بهت  

 

انداختم خونه به نگاهی بار آخرین برای و .  

قشنگمون اما ساده ی خونه !  

 نمی فکر وقت هیچ و شدم بزرگ توش بچگی از هک ای خونه

وقت هیچ! کنم ترکش تلخ انقدر کردم ! 

 

 خونه از وقت فوت بدون و بوسیدم مامانو اشک از خیس صورت

زدم بیرون .  

 

 گذشتم از بارها و بارها و کردم می گالیه کردم، میکنم گریه

شدم می پشیمون کارهام از و زده خجالت .  

 

 افتاد دختری پریده رنگ چهره به نگاهم شدم که آسانسور سوار

 توی یواشکی رو رنگش قرمز لب رژ پیش ماه چند تا که

کنه جلوه بیشتر گرگ تا چند نظر در تا زدمی آسانسور  
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پناسیل از پر دختری نه و بود جیغ رژ از خبری نه حاال اما ! 

 

شدم پیاده و ایستاد آسانسور  

 شکسته اما شد می تر سنگین بغضم داشتم می بر که قدمی هر

  !نه

 

 سرعت به شهاب اسم بادیدن و شدم متوقف گوشیم صدای با

لرزیدن به کرد شروع دستام و رفت باال قلبم ضربان !  

 

گفتم و کردم وصل رو تماس  : 

اومدم... او  

کردم قطع اونو سریع خیلی و  

وحشی گرگ یک بود، گرگ یک مثل من ذهن توی شهاب ! 
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 یک لب رو از رو لبخند خودش لذت برای شد حاضر که گرگی

کنه محو خانواد .  

 

شدم خارج و کردم باز رو در .  

کردم جمع رو صورتم کوچه توی شده ول های اشغال دیدن با .  

باالشهر؟ واسه فقط رفتگر مگه   

 

بود کرده پارک در دم مشکی مازراتی ماشین  

 سوار هاییی ماشین چنین اطراف این کسی چون بود شهاب قطعا

شد نمی  

بگه باز ترسیدم اما بشینم عقب خواستم  : 

؟ ''اتم راننده من مگه ''  

 می قایم خودتو هی که ابروتم و چشم عاشق کردی فکر ''

؟ ''کنی  

سک درد به فقط تو '' ''  
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رفت هام گوش روی هام دست ناخودآگاه  

بدم ادامه افکارم به خواستم نمی .  

 

افتاد هرا نگاهی نیم حتی بدون اونم و نشستم جلو رفتم .  

 

کرد عرق هام دست کف دوباره خاطراتم آوری یاد با من و .  

 

شد خشک دهنم  

گرفت پاهام رگ و  

نیاوردم خودم روی به اما  

 

 و بودم کرده خداحافظی آرامش با بود وقت خیلی من چون

نداشتم خبر خودم  

 تر نحص رو اون و شد من زندگی وارد شهاب که وقتی از دقیقا

 .کرد
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#part_2 

 

 

انداختم نگاهی اطرافم به و اومدم بیرون فکر از . 

نبودیم خودش خونه مسیر توی . 

پرسیدم و نیاوردم طاقت  : 

ریم می داریم کجا  

گفت و انداخت بهم عصبانی نگاه  : 

ریم می قبرستون قبرستون،  

 و چرب زبونش گاهی فقط رو تند و اخالق بود؛بد همین همیشه

شد می نرم  

 هر دل راحتی به تونست می میوفتاد راست دنده روی اگر و

ببره رو دختری . 
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پرسیدم دوباره  : 

االن خب .... 

شد خالی مغزم و ماسید دهنم توی حرف کرد که کاری با  

 عصبانیت با لحظه هر و کرد می رانندگی سرعت آخرین با

فشرد می گاز پدال زدی پاشو بیشتری . 

 

مرگ حد به نه اما داشتم، دوست رو سرعت . 

 چشم کردم سعی و کردم سعی و فشردم صندلی کنار رو دستام

شد نمی اما ببندم هامو . 

 و کرد می حرکت متمایل راست و چپ سمت به ماشین لحظه هر

دره تو میوفتیم االن که بودم این فکر تو همش من  

بود خلوت و خطرناک جاده . 

گریه زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه . 
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 عصبانی صدای و داشت نگه بدی ترمز با ماشین ثانیه چند بعد

رسید گوشم به شهاب  : 

 خودتو که شد راحت خیالت خواستی؟ می همینو شد؟ خوب

دی؟کر یکی آویزون  

کنم می سیاه زندگیتو خوندی کور ولی  

بره پایین گلوت از خشک اب ذارم نمی  

بشی پشیمون رفتن قانونی پزشک از که میکنم کاری . 

 

اومد فرود فرمون روی مشتش و کشید عمیقی نفس . 

داد ادامه ارومتری صدای با : 

کردی بخت بد جفتمونو که بهت لعنت  

کن سقط برو کن ترمیم برو بگیر پول بیا گفتم بهت ... 

 

داد ادامه بیشتری عصبانیت با : 
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 خودتو ابرو رفتی کردی شکایت رفتی لعنتی نکردی نکردی، اما

چیز همه تو زدی گه بردی . 

 

بود شده تیکه تیکه قلبم بار هزارمین برای اونروز . 

گفتم درمیومد چاه ته از که صدایی با : 

تجاوز بهم رسما تو ... 

کنم کامل امو جمله تنذاش و حرفم بین پرید دوباره : 

 

اومدی خودت خواستی خودت کرد؟ زورت کی . 

 نبود تجاوز بود برداشته رو ساختمون همه هات ناله و آه وقتی

اره؟ شده تجاوز االن  

 گردنت وبال عمرت آخر تا بچه یک و کردی ضرر میبینی که االن

اره؟ شده  
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 چوب من گفت می راست بگم که نداشتم ندادم، جوابی

خوردم می گذاشتمو اشتباهات . 

 

 فکر که گفت می چیزایی لب زیر و اورد در حرکت به رو ماشین

بود فحش کنم ! 

 

**** 

شدیم آپارتمان وارد و  پیاده ماشین از  . 

 و شدیم آسانسور سوار خودش واسه بود برجی نه که ساختمان

زد رو15 طبقه . 

بیارم باال ممکنه آن هر کردم می احساس ! 

 

 سریع خیلی اونم و شدم پیاده اون از زودتر ایستاد که آسانسور

رفت کنار و کرد باز رو در . 

 اینجا خیلی قبال انداختم، اش خونه به نگاهی و داخل رفتم

بود کرده زیادی تغییر االن ولی میومدم !  
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 فریاد شویی ظرف توی ها ظرف و مبل روی شده پرت های مالفه

 رفت اینجا خترید اگرم و نیست خانم یک خونه اینجا که زد می

ای دیگه دالیل به داره آمد و ! 

رسید گوشم به دختری نازک صدای که افتادم راه اتاق سمت به  

: 

کیه؟ دختره این اومدی؟ عزیزم؛کی سالم ! 

گفت دختر کنجکاو لحن به توجه بدون هم شهاب  : 

باال طبقه دومی اتاق تو برو تو بارش. تینا نکنی فوضولی بهتره . 

باال رفتم کنم نگاه نبهشو اینکه بدون . 

 حتما نه نه کنم؟ زندگی اینجا دختر تا چند با من بود قرار یعنی

داده امضا دادگاه تو اون ساعته، سه دو واسه . 

 

دوختم دیوار رو خستم نگاه و نشستم تخت روی . 

راضی خود از پسره! هه. بود روش شهاب عکس ! 
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بود شده خالی ذهنم خزیدم پتو زیر کردم عوض هامو لباس . 

 شد نمی درست چیزی کنم خیال و فکر باز نداشتم دوست

 .دیگه

بخوابم کردم سعی و بستم رو چشمام پس ... 

 

#part_3 

کشیدم چشمام به دستی شدم بلند امج از در صدای با .  

بود8:00 انداختم ساعت به نگاهی .  

کردم بازش و رفتم دراتاق طرف به! بودم خوابیده زیاد چقدر . 

 حالت با ریختم هم به موهای و آلود خواب قیافه دیدن با شهاب

گفت پدکری  : 

 تر پاک ها خانم حاج از شما البته. خانم حاج خوابیدی می بیشتر

مقدسی مریم تو اصال تری امنپاکد و ! 
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 آبرو بی شد باعث خودش. برداشت تیک چشمام و شدم عصبی

نبودم خرابکاری آدم من وگرنه بشم ... 

بودم شنیده زیاد دادگاه بعد روز از بود تکراری حرفاش . 

گفتم و انداختم پایین رو سرم  : 

؟.حاال خوای می چی  

وگفت گرفت خودش به جدی حالت  : 

 برای لباس برین پیشت میاد گفت زد زنگ نتجو مامان امروز

داره ذوق خیلی خدا بنده بگیره اش نوه !  

باشی حاضر شی بیدار گفتم .  

 

رفت و . ..  

 براش دخترشون مشترک زندگی و عروسی اول روز ها مادر همه

میاد، سیسمونی و بچه وسایل برای من مادر و برن می صبحونه !  

 با نهایت در و زده غر کلی ه،زد کوفت سر بهش بابا کلی حتما هه

شده من دنبال به اومدنش به راضی مامانم اشک .  
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نداشت ای چاره من بیچاره مادر !  

 

 آوردم براش برهان و دلیل تا هزار نیاد گفتم و زدم زنگ مامان به

 شهاب دوست همسر با خودم گفتم که بعد ولی نکرد قبول اولش

شده بهتر ما رابطه حتما کرد فکر و شد قانع میرم !  

 

 کیکی تیکه و رفتم یخچال طرف به بود2:00 نزدیکای ساعت

بود کافی همون و نبود گرسنم برداشتم .  

 

برد خوابم کی دونم نمی و بودم کشیده دراز کاناپه روی .  

روحم، نه جسمم اما بودم خسته !  

 جسمم از شدن خارج برای عجیب و بود شده شکنجه من روح

کرد می قراری بی .  
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 صدای ها موقع همون تقریبا و شدم بیدار بعد ساعت یمن

شد وارد شهاب و اومد قفل توی کلید چرخیدن . 

 

بودم هاش تیکه شنیدن منتظر و بود تلخ نگاهش . 

 

گفت و انداخت روشن تلویزیون به نگاهی  : 

مخمه روی صداش رو لعنتی این کن خاموش ! 

کردم خاموش پس نداشتم بحث حوصله . 

گفت کنایه با دوباره و نبود کن ول اون ولی  : 

 ست چیا با اتو بچه سیسمونی خرید؟ رفتید اومد؟ جونت مامان

 کردی؟

 ذوق خیلی اره؟ هست ماهش سه پسرونه؟ یا دخترونه راستی

داری؟ شدن مادر  

 

گفتم شدم می بلند که همونطور و دادم تکون سری کالفه  : 
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کنی استراحت بهتره ای خسته تو ! 

 

گفت و فتگر رو راهم جلوی  : 

دی نمی تشخیص تو منو بد و خوب . 

 بریده کشیدم؛واقعا عمیق نفس و کردم بسته و باز رو چشمام

واقعا بودم ! 

 

گفت خالی گاز اجاق بادیدن و رفت آشپزخونه طرف به  : 

 درست هم غذا یک چرخیدی ول صبح از پرنسس نباشی خسته

؟نباشی اذیت وقت یک بگیرم خدمتکار برات خوای می نکردی  

گفتم پوزخند با من دفعه این  : 

 انجام تورو کارای من بخور چیزی یه خودت نگرفتی که کلفت

نیار من برای هاتو غر غر ندارم هم حوصله نمیدم . 

 

گفت که برداشتم قدم اتاق سمت به  : 
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 گه به رو جفتمون زندگی زندگی، این به اومدنت با شد؟ خوب

وظیفته تنیس ندارم حوصله و خوام نمی حاالم کشیدی ! 

 

گفتم عصبانیت با  : 

 من شدم؟ حامله تنها من مگه اومدم؟ خودم خواست به مگه

 بی شهاب، گرگی یک تو. نشه افکنده سر بابام بیشتر تا اومدم

 مالی ماست خواستی و کردی استفاده سو ازم وحشی و رحم

میاد زورت حاال و نشدی موفق اما کنی ! 

 

زیدملر خودم به من و کرد پاتند طرفم به .... 

#part_4 

 

 

 

دیوار به خوردم که کردم حرکت عقب به قدم دو . 

زبونم به لعنت ! 
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گفت و شد سینم به سینه و رسید بهم  : 

 من برای حاالم کردی قبول خودت پارتی اومدی باهام خودت تو

نذار باال طاقچه . 

 سعی پس رحم؛ بی خودت قول به بارش نیستم خوبی آدم من

ببندی رو گاله و بزنی گره رو زبونت کن ! 

لرزید می هام دست و بودم ترسیده . 

گفت تاکیدی : 

 باشه؟

گفتم و دادم تکون سری که بودم ترسیده انقدر  : 

باشه... با  

اومد در شدن کوبیده صدای و اتاقش توی رفت و گفت ای خوبه . 

 

 نبودم قبلی دختر من نشستم آینه جلوی و رفتم اتاقم طرف به

میدادم مو مستی تاوان داشتم من ! 
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**** 

 

بودم خوابیده ساعت یک فقط من و بود صبح شش ساعت . 

 ابدا رو شهاب کردن بیدار قصد اما کشید می تیر دلم زیر

 .نداشتم

. برداشتم استامینوفن ها قرص جعبه از و آشپزخونه توی رفتم

داشتم احتیاج بهش اما داشت ضرر برام . 

گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم مبل روی . 

شد بدترم هیچ که نشد اروم دردم ! 

نداشتم طاقت دیگه . 

 رو خودم تونستم نمی هرگز میوفتاد بچم واسه اتفاقی اگر

 .ببخشم

نبودم هم کش آدم اما بود یامبدبخت باعث درسته . 

بود وجودم از بخشی بود هرچی . 

شههاب اتاق توی رفتم و گذاشتم پام زیر غرورمو . 
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بود خوابیده راحت خیلی . 

گفتم آروم و گذاشتم دستش روی رو دستم  : 

شهاب شو بیدار شهاب  

 هاش چشم که کردم تکرار رو کارم. نشد بیدار اما خورد تکونی

 خیز نیم جاش از که همونطور و انداخت بهم نگاهی شد باز نیمه

گفت شد می  : 

کنی؟ می چیکار اینجا تو  

گفتم شده جمع صورتی درد با  : 

بیمارستان بریم کنه می درد دلم زیر  

گفت تلخندی با  : 

کنم؟ قبول داری انتظار  

گفتم گونه التماس بود بریده امونمو درد  : 

کنم می خواهش  
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 داشت می بر رو پیراهنش که همونطور و شد بلند تخت روی از

 : گفت

 راضی هم دنیا توی حتی  هیچ که خونه این توی وجودت به اصال

 تویی مامانش که نداره گناهی بچم اما افتادی چشمم از نیستم

سریع شو، حاضر برو ! 

#part_5 

ایستادم منظر در دم و کردم تنم رو لباسام وقت فوت بدون . 

شدم سوار منم شد رنگش سفید بنز سوار و اومد بیرون در از . 

گفت و انداخت بهم سریعی نگاه نیم راه بین  : 

نشد؟ بهتر چطوری  

نالیدم بادرد  : 

یکنهم درد خیلی نه وای  

گفت و کردمی نگاه جلوش به ابروش دو بین جدیت سر از اخم با  

: 
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 بالیی کن دعا نیستی مهم خیلی تو حاال میشی خوب نداره عیب

نیاد بچم سر  

 

نداشتم ازش بیشتری انتظار اما گرفت، دلم .! 

رفتیم اورژانس بخش به و رسیدیم بیمارستان به . 

 برام فوری سونو و زد برام سرمی و کرد ام معاینه ماما دکتر

 .بنوشت

برگشتیم خونه  سرم شدن تموم از بعد . 

گفت اتاقم برم اینکه قبل  : 

خیلی که تو وگرنه بچم برای البته باش خودت مواظب بیشتر ... 

گفتم و کنه کامل رو اش جمله نذاشتم  : 

دونم می نیستم مهم  

شدم اتاقم وارد و . 

گفت شتپ همون از و نشد وارد اما خورد در به تقه چند : 
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 ندارم دوستش درسته داره ضرر بچم برا کن خیال و فکر نشین

باباشم اما ! 

 

برد خوابم که کردم فکر انقدر بازم و زدم پوزخندی . 

*** 

گفت شهاب که بودم قهوه کردن درست مشغول  : 

 داشتی الزم چیزی باش حااضر7 ساعت داری سونو وقت امروز

رفتم من بزن زنگ . 

 کاری شد؟ اینجوری که شد چی شدم هخیر بسته در به متعجب

بزنم؟ زنگ داشتم  

شدم قهوه ریختن مشغول و نشست لبم روی متعجبی لبخند  

 

#part_6 

 

رفتم آیفون طرف به تند تند و انداختم سرم روی رو شالم . 
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گفتم و داشتم برش خورد می زنگ هم سر پشت  : 

دیگه اومدم ! 

کردم حرکت ها پله طرف به سریع و . 

 سرش و بود داده تکیه خوشگلش باالی مدل ماشین به شهاب

گفت و اومد خودش به من سرف تک با بود گوشیش توی  : 

ردشد وقتت که بریم پرب ساعته یک کاشتی منو کجایی . 

گفتم و شدم سوار و دادم تکون سری  : 

مونده ساعت نیم هنوز هولی چقدر ! 

گفت زیرکی با  : 

نشیم عالف اونجا گفتم جایی دارم کار اخه  

فهمیدم می جذابش و رسمی تیپ از باید ! 

نشد بدل و رد بینمون حرفی رسیدن تا و گفتم اهانی . 
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 منشیش به رو اطالعات و گذاشت شکمم روی رو دستگاه دکتر

نبود بد وضعیت انگار داد ! 

زدن هزار روی کرد شروع قلبم داد که رو گذارش اخرین  

پسر جنسیت ''  '' 

 هارو بچه پسر همیشه شدم می پسر یک صاحب داشتم من پسر

داشتم دوست بیشتر  

 می نگاه مانیتور  به محوی لبخند با که انداختم شهاب به نگاهی

 .کرد

 

بود؟ لخوشحا یعنی  

 

 

 

گفت بیمارستان از خروجمون با  : 

بگیریم لباس براش بریم بیا  
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داره الزم باالخره  

بهتره بدیم انجام هارو کار االن شلوغه سرم دیگه ماه چند من  

 

بزنه بیرون گوشام از دود بود نزدیک که قدری به کردم تعجب  

گفت که شدیم ماشین سوار  : 

خوام می من چون ارهند تاثیری نظرت خیلی ولی ندادی جواب . 

 

بشر این داشت رویی عجب ! 

 

کرد پلی خارجی موزیک که شدم خیره بیرون به ... 

#Part_7 

رسیدیم ژپاسا به باالخره . 

رفتیم بچه وسایل طبقه به و شدیم پیاده ماشین از . 

کرد می نگاه ها مغازه به شوق با همش شهاب . 

واقعا داشت تعجب جای ! 
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 کرد اشاره ای بچگانه بوتیک به سر با و گرفت منو دست باالخره

گفت و  : 

اونجا بریم بیا  

 به توجه بی شدیم بوتیک وارد وقتی از و شدم کشیده دنبالش

داشت می بر و کرد می انتخاب هارو لباس سایز و یمتق . 

 

گفتم کالفگی با  : 

بردار کوچکتر سایر! دوسالس بچه برای چیه؟اینجا اینجا شهاب . 

گفت و داد ادامه خریدش به من به توجه بی  : 

خریم می هم کوچک خوبه، . 

 

نشستم صندلی روی و دادم تکون کالفگی روی از سری . 

گفت و اومد سمتم به لجنی سبز سرهمی با  : 

شو؟ آبی یا بردارم اینو خوشرنگ چه ببین اینو  
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بود آور تعجب شهاب وجود توی ذوق از حجم این .! 

گفتم لبخند با  : 

بردار کوچکتر سایز خوبه، همین . 

 

صندوق سمت به رفت و داد تکون سری . 

 

اومدیم بیرون بوتیک از وسیله و نایلون خربار یک با . 

بود؛ ظهر سر  

گفتم گیخست با  : 

گرسنه خستم من دیگه، بسه شهاب ! 

گفت و انداخت بهم گذرایی نگاه  : 

مونده کلی هنوز  

گفتم گونه التماس  : 

بعد واسه باشه بسه میکنم خواهش ! 
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گفت و داد تکون سری کالفه  : 

 ها نزدیکی این رستوران یک بیابریم، دیگه تو لوسی خیلی

 هست

 

مبود کرده عادت چون نبود مهم اش کنایه . 

 

کردیم حرکت رستوران سمت به باهم  
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بود الکچری و شیک رستوران . 

 دیدن نداختم،باا منو به نگاهی نشستیم، ها میز از یکی پشت

شد بلند سرم از دود نجومی های قیمت . 
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 دغدغه که بود پولدار بچه یک اون نبود مهم شهاب برای البته

نداشت اش شبانه های مهمونی جز ای ! 

 

گفت کرد می نگاه منو به که همونطور  : 

کن انتخاب . 

 

گفتم منو به کردن نگاه بدون  : 

کردم هوس من لقمه، کباب  

 هرچی اما زد محوی لبخند کردم احساس و ختاندا بهم نگاهی

شد پاک زود بود . 

 

 خم شهاب جلوی جوری گارسون و زد صدا رو گارسون جدیت با

جمهور رئیس انگار که میشد راست و ! 

 

داد سفارش پر شکم ماهی خودش برای و لقمه کباب من برای . 
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گفت کنایه کمی و شوخی به رفت که گارسون  : 

خانم؟ کردین ویار  

چیزی؟ چیپسی لواشکی ندارین؟ میل ای دیگه چیز  

 

گفتم پررویی با پس بود کافی اومدن کوتاه دیگه  : 

کنم می عرض داشتم اگر نه . 

برگردوندم رو روم و . 

 جوابی اما کرد زمزمه لب زیر ای داره رویی چه خدایا اونم

 !نداشت

 

 کاش" گفتم خودم با شهاب غذای دیدن با من و آوردن غذاهارو

بودم داده ارشسف ماهی !" 

 

گفتم و نیاوردم طااقت که شدیم مشغول  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 شهاااب
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گفت بود غذاش خوردن مشغول که همونطور  : 

؟هووم  

گفتم مظلومیت با  : 

خوام می ماهی من.. من.. آخه... چیزه  : 

گفت و انداخت بهم وحشتناکی نگاه  : 

غذاتو بخور  

گفتم بیچارگی با  : 

چیکار؟ خوای می رو بزرگی اون به ماهی اون اخه ! 

گفت و شد مشغول دوباره  : 

 تو به فوضولیش بعدشم زیاده، اشتهام کنم می ورزش من

بخور تو غذا کن سکوت نیومده، . 
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 شدم، مشغول اشتها بی و انداختم غذام به نگاهی ناامیدی با

 که بودم شهاب غذای فکر تو همش و کشید نمی میلم دیگه اصال

 : گفت

موند گلومون تو بابا بیا ! 

 کباب عوض در و گذاشت من ظرف توی شو ماهی نصف بعد و

برداشت منو . 

 

ادمافت غذا جون به ها زده قحطی عین و شدم خوشحال . 

 

 باال رو سرم تا. کشیدم کنار و کردم سیری احساس باالخره

شدم مواجه شهاب خیره و سنگین نگاه با آوردم ! 

 

 

 و کرد جور و جمع رو خودش سریع که کردم نگاه بهش سوالی

 : گفت

 بریم؟

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

گفتم و دادم تکون سری  : 

بریم اره  

 

 دیمز قدم رو پیاده توی و شدیم خارج رستوران از تسویه از بعد

برسیم پارکینگ به تا . 

 

 لحظه برای بوتیکی اسم دیدن با و دوختم ها مغازه به رو نگاهم

اومد بند نفسم ای . 

 

 همه تقریبا گفت میشه و نداشتم خوبی خاطره اسم اون از اصال

شد شروع اونجا از بختیام بد . 

 

کنم حرکت تونستم نمی و بود شده قفل پاهام انگار . 

 خیره ای نقطه به و آوردن هجوم هنمذ به گذشته خاطرات سیل

 ....شدم
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 می پرو و ابانتخ هارو لباس تند تند اون شدیم، پاساژ وارد رزا با

بود نخورده چشمم به مناسبی گزینه هنوز من اما کرد ! 

 

 بلندی رنگ ای نقره لباس و چرخوندم مغازه تادور دور رو نگاهم

کرد جلب رو توجهم . 

 

 فروشنده های خانم از یکی به و رفتم سمتش به خوشحالی با

بیاره رو سایزش برام گفتم . 

 

 سفیدم پوست به عجیب زدم، تن رو لباس و رفتم پروو داخل

 .میومد
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 که بیارم در رو لباس خواستم زدم خودم به آینه توی لبخندی

 به در پشت از بود مرد یک صاحبش که گیرایی و محکم صدای

رسید گوشم . 

 

_ بیارن؟ دیگه سایر بگم یا هست اندازه! خانم  

 

فروشنده؟ بود؟ چی کردم تعجب  

 

گفتم و کردم باز درو پوششم به توجه بدون  : 

بفرمایید شما میگم فروشنده به داشتم احتیاج چیزی اگر ! 

 

گفت و زد جذابی لبخند  : 

زد بدنم به اشاره نگاهش با و. باشه خوب همین کنم فکر ! 

بستم رو در و انداختم پایین رو سرم خجالت با . 

شدم خارج پروو از و کردم عوض هامو لباس . 
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 روی رو هاش دست و بود ایستاده صندوق روی روبه پسر همون

کوبید می میز روی رو دستش اش توصیه هر با بود گذاشته میز . 

 

_  نره یادت باشه حواست میاد، هفته این آخر جدید های جنس

 هفته تا هم پاییزی های چکمه و ها کفش بگیری، فرودگاه از بری

 هفته آخر خودم من. حتما بزنن فاکتور بسپر میرسه دیگه

 اینکه خالصه. برگردم کی نیست معلوم و هامبورگ میرم نیستم

باش داشته هارو شعبه هوای . 

 

 صندوق پشت که فردی روبه و کردم حرکت طرفش به جدیت با

گفتم بود ایستاده  : 

لطفا کنید حساب برام اینو  

 

گفت کرد می انتخاب لباس هنوز که همونطوری رزا  : 

 شب فردا. باشه حواست پولداراس بچه جای مهمونی این بارش

اشی،عالیب عالی باید  
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گفت بود بوتیک های شعبه صاحب گویی که پسره موقع همون : 

 مدنظرتون ای دیگه مهمونی یا میاد کامران مهمونی به شماهم

 بود؟

 

گفت ادا و ناز با رزا  : 

همو بینیممی پس مهمونی همون دقیقا جالب چه عععع . 

 

گفت و زد لبخندی کامران   : 

بینمتون می بله  

کرد حرکت پرو طرف به دوباره و زد یلبخند متقابال هم رزا  

گفت شهاب اما. گرفت کارتمو دار صندوق  : 

دفعه این باشین من مهمون  

گفتم و کردم نازک چشمی پشت  : 

نیست نیازی مرسی  
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گفت سماجت با دوباره شهاب که بگم رمزو اومدم و  : 

رو دفعه این باشید من مهمون دیگه کنین قبول خانم، بابا ای . 

 

 کافه میرم من که گفتم رزا به و کردم قبول که کرد اصرار انقدر

پایین طبقه . 

 

 و شد سبز راهم جلوی پسر همون دوباره شدم خارج در از تا

گرفت سمتم به کارتی  : 

احتماال بینیممی همو فردا منه کارت این .  

 خانم چنین با افتخاره باعث بزنی، زنگ بهم اگر میشم خوشحال

برم مهمونی اون به جذابی   

شد دور و زد چشمکی و . 

 

 چه و داشت رویی عجب شدم خیره دستم توی کارت به متعجب

بود ماهری باز زبون !  
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 شرکت عامل مدیر آریایی شهاب" بود نوشته کارت روی

آلمانی های برند صادرات و واردارات "  

بود زده رو شرکت اسم بعدم .  

 

بود دار مایه بچه پس ! 
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اومدم بیرون فکر از شهاب صدای با . 

 

گفت و داد تکون صورتم جلوی دستی  : 

خوری؟ نمی تکون چرا کجایی؟  

گفتم و کردم جور و جمع خودمو سریع  : 

بریم هیچی . 
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شدیم ماشین سوار و رسیدم پارکینگ به . 

 

 حالم همیشه گذشته خاطرات مرور. بود حاکم سنگینی سکوت

 کرد؟ می چیکار داشت یعنی. افتادم مامان یاد. کرد می بد رو

ناله؟ و گریه بازم  

 

 و چیز همه از بودم خسته شه خالی مغزم تا دادم تکون سری

کس همه ! 

 

شدیم آپارتمان وارد و خونه رسیدیم باالخره . 

 این از من و باشیم منتظر نبود نیاز و بود همکف طبقه آسانسور

بودم خوشحال موضوع ! 

 

بشم سوار من اول تا داشت نگه باز رو آسانسور در . 

شد بسته در و اومد اونم . 
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 آسانسور که رفتم می گذشته به دوباره داشتم بود پایین سرم

شدیم پیاده و ایستاد . 

 

 با و کرد پرت کاناپه روی خودشو خونه به ورودمون محض به

گفت خستگی سر از ای دورگه صدای  : 

بخوابم باید جایی دارم قرار امشب کسلم، خیلی . 

 کنی، قفل درو باشه حواست نیستم خونه امشب من راستی

کنه نمی عیب کاری محکم از کار اما امنه اینجا ! 

 

 

 بزرگی این به ی خونه این توی اونم شب اونم تنهایی از راستش

دادم تکون سری و نیاوردم خودم روی به اما ترسیدم . 

 

گفت که برم اتاقم سمت به خواستم  : 

بره در خستگیم بیار برام چیزی ای قهوه یک . 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 

گفتم پررویی با  : 

 خودت برو خستم خودم من میدی، دستور نداری که باباتو طلب

بکن کاریش یک . 

 

گفت و رسید گوشمبه که بود بلند قدری به پورخندش صدای : 

 

 تو رفته خوردی پیک دو رفته یادت کردی؟ فرض چی خودتو

نمیومدی؟ پایینم اسمونا  

آوردی؟ در زبون من حاالبرا  

 

لعنتی کرد آوری یاد دوباره ! 

 

 

گفتم بغضی از مرتعش صدای به  : 
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 بهم ازت حالم شهاب؟ چیه دونی می اصال چی؟ که حاال اصال، اره

بمیر برو خوره می . 

 

گفت و روم روبه اومد شد بلند جاش از  : 

 

 بچه. موقته فقط اینجایی اگر ببین اره؟ عاشقتم من کردی فکر

 یک اول از چون نیست مهم ابروتم. میدم طالقت برمت می بیاد

بودی ابرو . 

 

گفتم داد و جیغ با  : 

ش خفه فقط عوضی شو خفه ... 

 

 بهش باور نا مشد الل تقریبا خورد بهم که محکمی دهنی تو با

رفتم اتاقم سمت به فورا و شدم خیره . 

 

زد کتک منو لعنتی ! 
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میکردم هق هق و خورد می سر هام گونه روی اشکام . 

 

اومد در شدن کوبیده صدای بعد لحظه چند . 

زورگو مرتیکه رفتی که بهتر ! 

 

 

 

#part_12 

 می درد چشمام گریه زور از من و بود شب یک نزدیک ساعت

بخوابم تونستم نمی و کرد . 

 دقیقا من زندگی نحس اتفاقات دیدم می کردم می فکر چی هر

شد شروع اون به شهاب ورود از بعد ! 

 

کردم پرت تخت روی خودمو و مرفت اتاق سمت به . 

شد می منفجر داشت سرم شدم، خیره سقف به ! 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 که شهاب باشه؟ تونست می کی اومد، در صدای کردم احساس

بود؟ کی پس. نمیاد صبح تا گفت  

 

 روم به رو صحنه دیدن با و کردم حرکت سالن سمت به ترس با

باشه؟ پست انقدر تونست می آدم یک یعنی! زد خشکم  

 

 چهره خوش و اندام خوش دختری و بود نشسته مبل یرو شهاب

بودن زدن الس مشغول و بود نشسته پاهاش روی ! 

 

 خودم با بعدش اما شم بیخیال و اتاقم به برگردم خواستم اولش

 تاصبح من و بگذره خوش اون به بذارم برم چرا چرا؟ گفتم

بکشم؟ درد چشم و سردرد  

 

 روبه و کردم کتحر سمتشون به گهانی نا تصمیم یک طی پس

ایستادم روشون . 

گفتم گری وزه و جیغ با  : 
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 و لش تن شهاب آقا. نیست خالی خونه اینجا تونه؟ خبر چه

دیگه جا یک ببر هاتو کاری کثافت . 

توپید بهم برزخی نگاه با شهاب و شدن جدا هم از  : 

 نکن، دخالت نیست مربوط بهت که کارایی توی اتاقت تو برو

 !سریع

گفتم لجبازی و پررویی با  : 

 هرکی داره؟ بچه و زن نیست حالیت تو! خانواده بی دختره هوی

 مثل میرفت؛اما در و کولش رو میذاشت رو دمش بود تو جاس

کرده کور تورو چشم پول اینکه ... 

 

 پای روی از خورده حال ضد بود معلوم که ای قیافه با دختره

گفت و شد بلند شهاب  : 

 بچه چیه؟ زن دختره؟ میگی چی! لعنت معرکه خرمگس بر اه اه

 کدومه؟
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 گری عشوه با و کشید شدش بلند موهای به دستی ناز با بعد و

گفت شهاب روبه  : 

 

بره؟ کنی نمی رد اینو عزیزمممم  

گفتم عصبانیت با  : 

تویی بره باید که اونی .. 

 می بلند که همونطور و کشید موهاش توی دستی کالفه شهاب

گفت شد  : 

 و نکن گری وزه آنقدر. بکشه کاری کتک به کار رنذا! اتاقت بارش

نکن فوضولی منم های کار توی ! 

 

گفتم و نشستم مبل روی  : 

نیست کاری کثافت جای خونم می نماز اینجا کن بیرون اینو ! 
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 اش تحفه دونستم می کنه، می کنترل خودشو خیلی داره معلوم

شده عزیز براش جدیدا ... 

 

گفتم دختره روبه  : 

 رو اشون اشیونه که اینایی از انقدر! دیگه برو زوینق پای سنگ

میاد بدم سازن می دیگران کاشونه روی ! 

 

 چون شد تموم گرون براش و اومد فشار روش خیلی انگار

گفت عصبانیت با و شد سرخ صورتش باالفاصله  : 

ندار گدا دختره ببند رو دهنت دیگه بسه ! 

 

گفت شهاب که بدم جوابشو خواستم : 

کنیم می صحبت باهم فردا لطفا برو امشب تو ملیسا . 

 

گفت تعجب با دختره  : 
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 ...اما

 سر با و گذاشت بینیش روی سکوت عالمت به رو دستش شهاب

کرد در به ای اشاره . 

گفت و انداخت بهم ترسناکی نگاه هم دختره  : 

همو بینیم می عشقم باشه .... 

رفت سریع و . 

بود شده ضایع جوری بد بیچاره ! 

 

گفت و گرفت دستمو شهاب که شدم ندبل جام از  : 

 تر مهم همه از شبم به حالم، به زدی گند کنیم؟ چیکار تو با حاال

گردنم انداختی رو برلیان ست یک خرج . 

گفتم و کردم خارج دستش از رو دستم توجه بی  : 

دیگه جای ببر گفتم نکن، نگفتم ! 
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 طربخا شاید. بود خون کاسه. افتاد چشماش به نگاهم ای لحظه

بود عصبانیت بخاطر شایدم یا مشروب . 

 ندونستم جایز رو موندن. نداشت اهمیت بود هرچی دلیلش حاال

شد حلقه کمرم دور دستی که برم خواستم و .... 

 

 

#part_13 

کردم تعجب هم خیلی کردم، تعجب ! 

گفتم ترسی سر از لرزون صدای با  : 

میاد خوابم کن ولم چته؟ . 

کرد زمزمه گوشم دم گرمی صدای با  : 

کنم؟ می ولت ها راحتی این به کردی فکر خانما خانم کجا  

بودم ترسیده سگ مثل چرا؟ دروغ ! 

گفتم لرز و ترس با  : 

مست بد پسره. بابا کن ول تو یگیم چی... چی ... 
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 که تنم باال سمت به کرد پیشروی دستش و خندید سرخوشی با

گفت ولی و شل صدای با. لرزیدم  : 

 تازه االنم خوردم سگی عرق امشب فقط تم... نیس مست بد من

میذاره اثر داره . 

 

 با اما بیارم دست به رو ارامشم بتونم تا کشیدم عمیقی نفس

رفتم سکته مرز تا کرد که کاری . 

بوسید آروم و گذاشت گوشم الله روی رو هاش لب . 

گفتم جدیت با  : 

بخواب بریم بیا شهاب نکن . 

کردیم حرکت اتاق سمت به باهم و کرد باز دورم از رو دستش . 

 

کرد باز شو پیراهن های دکمه و نشست تخت روی . 

گفت که بیرون برم خواستم کشید دراز تخت روی  : 

پیشم بمون نیسسسستم ب ...خو امشب  
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گفتم و دادم تکون نه معنی به سری  : 

پره می اثرش بخواب  

شدم پهن تنش روی و کشید رو دستم که شم بلند خواستم . 

گفت عمیقی نفس با اون و شد پخش صورتش روی موهام : 

تووله موهات میده خوبی بوی چه ... 

بود ول و شل تقربیا بود مست چون. شد مور مور بدنم . 

گفتم و کشیدم کنار رو خودم : 

توهم میرم من ... 

گفت سستی صدای با  : 

نیا تخت روی باشه؟اصال ها نرییی نننهه  

بخواببممم بده دسسسسستتو فقط  

گفتم و دادم تکون سری کالفه : 

 باشه
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 دستم کف داغیش از و گرفتمش که آورد سمتم به شو دست

 !سوخت

خوابید و شد گرم چشماش کم کم و کرد نگاهم کمی . 

خوابیدم و گذاشتم تخت لبه رو سرم پس میومد خوابم منم . 

 

 آرامش با و ندیدم بد نپریدم،خواب خواب از اصال شب اون

 .خوابیدم

 

 شده مهربون انقدر شهاب چرا که کردم فکر خودم با ای لحظه

یا مستی؟ بخاطر بود؟ ... 

 

 

#part_13 

 به نگاهی و شدم خیز نیم جام از چشمام به خورشید نور تابش با

اطرافم و دور   
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 دیشب آوری یاد با اما نبود، آشنا برام چیز هیچ. انداختم

شهابم اتاق توی که فهمیدم . 

بودم تخت روی من و نبود خودش . 

نبود ازش خبری بازم و رفتم سالن سمت به . 

 از زودتر شهاب و بود هشت دادم سوق ساعت سمت به رو نگاهم

بود رفته همیشه ! 

 

 اون از بعد زدم صورتم و دست به آبی و رفتم سرویس سمت به

 خونه کردن تمیز با رو سرم ظهر تا و خوردم مختصری صبحانه

کردم بند . 

 

 دیدن با و انداختم بهش نگاهی شد، بلند گوشیم مکپیا صدای

کردم باز رو پیام شهاب اسم : 

"  نصب رو بچه چوب سرویس که میان عصر چهار ساعت امروز

باشی بیدار کنن، " 
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 آدم منو اصال بشر این بود؟ خریده من نظر بدون چوب؟ سرویس

کرد؟ می حساب  

 

 میز ویجل کردم، حرکت خواب اتاق سمت به و دادم تکون سری

 خیلی. انداختم پریدم رنگ صورت به نگاهی و نشستم آرایشم

 پخش صورتم روی و برداشتم رو پودر کرم. بودم شده شکسته

کردم کامل رو آرایشم اون از بعد و کردم . 

 

بود قشنگ. کردن نصب رو چوب سرویس و اومدن شرکت از ! 

 چوب سرویس اون و رنگ کم سبز و نارنجی رنگ ترکیب

 !خوشگل

 

 با رابطم اگر میشه چی کردم فکر خودم با و کردم درست اهارن

 به. پسرم بخاطر بشه بهتر کنم می تالش خودم شه؟ بهتر شهاب

کنم زندگی عمر یک قراره که خودم خاطر . 
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 با من و شد باز در و اومد قفل توی کلید چرخش صدای باالخره

 ترمیم درباره که خودم افکار به و موند باز دهنم دیدم که چیزی

بود عوضی خیلی اون. خندیدم بود شهاب با رابطم ..... 
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شد وارد دیشبی دختر همون با شهاب . 

 روی و آورد در رو شالش زنی بهم حال ادا و ناز با دختره

گذاشت در دم جالباسی .  

 

گفت و زد آمیزی تمسخر لبخند من دیدن با  : 

ایشاال؟ خوبی جون بارش سالم  

 اینجوری چرا احمق پسره این. بود شده قرمز حرص از صورتم

کرد؟ می  

 در رو کتش که همونطور و انداخت بهم سریعی نگاه شهاب

گفت میاورد  : 
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بارش؟ داریم چی اهارن  

گفتم حرصی پر صدای با  : 

خوری؟ می داریم کوفت. کوفت  

گفت و رفت خونه آشپز سمت به من به توجه بی  : 

بهتره کوفت از خیلی بوش ولی ! 

 و کردم کج رو خورشت قابلمه و کردم تند پا آشپزخونه سمت به

 و کردم خالی آشغال سطل توی رو لعاب و رنگ خوش خورشت

 : گفتم

بخور بیا حاال . 

کرد نگاهم عصبانیت با . 

گفت و شد آشپزخونه وارد سرتق چسبونک دختره  : 

عشقممممم؟ شده چیزی  

 حرکت به شهاب شونه روی وار نوازش رو دستش ناز با بعد و

 .درآورد
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گفتم و زدم دربیاری حرص لبخند  : 

شماست منتظر آشغال سطل توی غذا. الل خانم الله عشقتون . 

شدم خارج آشپزخونه از ندبل های قدم با و . 

 کاناپه روی لجن دختره حرص از اما برم اتاقم سمت به خواستم

کردم روشن رو تلویزیون و نشستم . 

 

 محتویات با بطری یک با دخترش دوست و شهاب بعد لحظه چند

 ای دیگه کاناپه روی و سالن توی اومدن جام دوتا و رنگ قرمز

 .نشستن

 حال در که بودم جامی یرهخ که همونطور و مشروب فهمیدم

برگشتم گذشته به بود پرشدن .... 

 

بک پلی [ ] 

 

موند باز دهنم بزرگ باغ دیدن با و شدیم مهمونی وارد رزا با ! 
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کرد اذیت رو گوشم آهنگ گومب گومب صدای . 

بودن رقصیدن حال در هم بغل تو ها پسر و دختر . 

 

 زدیم معمولی گپ ای دقیقه چند و دادم پیام شهاب به دیشبش

 تویک گفت اونم و نکردم قبول دنبالم بیاد کرد اصرار هرچی

ببینیم همو که بریم ساعت . 

 

#part_15 

 

 و مانتو و شال و اومد خانمی که دیمکر حرکت ویال سمت به

گرفت رو کیفمون . 

 

خورد گوشم به آشنایی صدای بعد دقیقه چند  : 

خانما سالم  

گفت شهاب دیدن با رزا و برگشتیم سمتش به رزا منو : 
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شما؟ خوبین آریایی آقای سالم  

گفت و داد تکون سری شهاب  : 

شما لطف به بله  

گرفتم جواب گرمی با که کردم سالمی منم . 

 پرواز سمتش به و دید رو پسرش دوست بابک رزا بعد چندی

کرد فراموش کال منو و کرد ! 

 

گفت شهاب  : 

بار سمت بریم بیا خانم بارش .  

گفتم مصنوعی لبخند با  : 

خورم نمی چیزی ممنون نه .  

 درنهایت گرفتمی اونو جلوی داشت و بود گرفته خندش انگار

 : گفت

بریم بیا بخور الکل بدون .  
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کشید خودش دنبال و گرفت رو دستم حرفش دنبال به و .  

 سالم بخورم مشروب مهمونی این تو اگر کردم فکر خودم با

کنم باز گوشمو و چشم گرفتم تصمیم پس نمیرم بیرون .  

 

 

 و کرد جا هام انگشت بین هاشو انگشت بار به رسیدن با

گرفت سمتم به رنگی سفید نوشیدنی  : 

پایینه الکلش درصد .  

کرد متعجبم دختری زدن پوزخند یصدا .  

گفت من به رو  : 

 می پایین درصد اینجا میای میکنی غلط نداری جنبه که تو

میرسه دیگه یکی دوییم می ما! هه اره؟ خوای   

 

گفت عصبانیت با شهاب  : 

خوریم نمی هم درد به ما بردار سرم از دست لطفا برو فرناز .  
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رفت و گفت درکی دختره .  

 

 با مننم. میدادن صدا بی فحش غره چشم با بر و دور دخترای

 مونده ریخته براش دخترم حسابی آدم شهاب این گفتم خودم

خورم می پس نیست من .  

گفتم و انداختم شهاب به نگاهی   : 

بده منم به خوری می خودت هرچی .  

 

گفت شده گرد های چشم با  : 

باشه جدا؟   

گرفت سمتم به جامی و .  

کشید سر نفس یک جامشو خودشم .  

 

 شدت به گلوم و بود مار زهر عین مزش. خوردم می ازش کم کم

کردن روشن آتیش گلوم توی انگار سوزوند می !  
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 دوست. کردن تزریق بهم مضاعفی انرژی انگار بعد دقبقه چند

کنم پرواز برقصم داشتم !  

 

نداشت من از کمی دست حالش شهابم .  

 

تمگف نبود خودم دست که کشداری صدای با  : 

برقصیم بیا شهاب .  

رقصیدم می فقط و نبود حالیم وسط،هیچی رفتیم .  

 

 رو پاهام روی ایستادن توان دیگه که گذشت ای دقیقه چند

  .نداشتم

. دارم نگه رو خودم تا کردم حلقه شهاب گردن دور رو هام دست

 استراحت یکم اتاق توی بریم گفت و گرفت کمرمو متقابال اونم

 کنی؟
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گفتم و بود سرد و هوا  : 

هست سردمم ارههه .  

 

گفت و زد مرموزی لبخند  : 

دوشم رو بیا .  

کولش رو رفتم سرخوش منم و شد خم حرفش دنبال به .  

 

 

کرد باز هارو اتاق از یکی در و شدیم وارد  . 

 

پرسیدم خنده با. میومد بغلی اتاق از جیغ صدای  : 

چیه؟ صدای جووون شهاب  

 

گفت لبخند با  : 

میگیرن کشتی دارن . 
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گفتم وار دیوونه  : 

دارم دوستتتتتت کشتی منم  

 : گفت

بگیریم؟ کشتی خوای می  

 

گفتم و دادم سر ای خنده  : 

 اررره

 

 

 

 زندگیمو پاتیلی و مست توی شب اون شد چی نفهمیدم دیگه و

 ورق رو زندگیم از جدیدی صفحه و کردم خراب خودم دستای با

 ...زدم
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 به نگاهی گیج و اومدم خودم به چیزی شدن شکسته صدای با

انداختم ها جام و شهاب . 

بود شکسته ها جام از یکی . 

گفت عصبانیت با شهاب  : 

چلفتی پا و دست ! 

گفت هم چسبونک دختره اون  : 

دیگه میاد پیش عزیزم خب اااا . 

 

 مچ شهاب که کنم جمع رو بزرگ های تیکه وخواستم  جلو رفتم

گفت و داد هولم عقب سمت به و گرفت رو هام دست  : 

؟.اصال خوای می چی اینجا. تو اتاقت تو برو بیا  

 

نشستم تخت لبه و رفتم اتاقم طرف به . 

کرد؟می چیکار داشت االن مامان یعنی  
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 من مستی حکم که روزی کردم سفر دادگاه روز به آگاه خود نا

شد بریده . 

 

[ بک پلی ] 

 

 به نگاهی بار آخرین برای قاضی و بود حاکم جا همه سکوت

 و ریخت می اشک مامانم و میزد هزار روی قلبم. انداخت پرونده

 همیشه که تسبیحی های مهره حرص با هم بابا کرد، می ناله

بود شده قرمز خشم از صورتش و کرد می رد رو بود دستش .  

 

 و کرد می نگاه قاضی به آرامش با شهاب اما داشتن استرس همه

 و بشه حاضر دادگاه روز نشد حاضر مامانش حتی بود اینجا جالب

بود گفته فقط  : 

نیست مربوط من به کارهاش دیگه و شده بزرگ پسرم !  
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 دادگاه سخنگو جلوی رو متنی و بست رو پرونده قاضی باالخره

  .گذاشت

 

بود شده خشک دهنم و رفت می سیاهی چشمام .  

 

خوندن متن روی از کرد شروع سخنگو .  

. شدم نمی متوجه رو حرفاش از کدوم هیچ و نبود خوب حالم

شنیدم رو جمله یک فقط و فقط  : 

 درش جنین اینکه به توجه با کیانی بارش خانم رضایت با ازدواج

ندارد وجود سقط برای راهی و کرده ....  

 

 دیوار به شده مسخ فقط من و خوند می رو برگه داشت هنوز اون

کردم می نگاه .  

گفت بیداد و داد با و شد بلند بابام شد ساکت سخنگو وقتی  : 
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 دکتر بهترین پیش خودم چیه؟ ازدواج قاضی؟ آقای چی یعنی

اندازمش نمی رگگ بغل تو اما کنه سقط تا دخترمو برم می !  

 

گفت و کوبید میز روی بار چند قاضی  : 

نزنید برهم رو دادگاه نظم لطفا کیانی آقای .  

گفتم و شدم بلند که بگه چیزی خواست بابام  : 

نگین چیزی لطفا بابا .  

دادم ادامه قاضی به رو و  : 

کنم می ازدواج آقا این با من   

گفت و شد بلند دوباره بابام  : 

 برات رو بهترینش خوای؟ می شوهر سر خیره هدختر میگی چی

 بگو فقط زندگیت تو بار اولین برای بارش نشو خر اما میکنم پیدا

  !.چشم

بود شده خیس صورتم و نبود خودم دست هام اشک اختیار .  

گفتم و دادم تکون طرفین از سری  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 اباب هستم؟ کی زن من بگم کیه؟بیام بچه این بگم بیام بسه، بابا

نه بگی شما اگر حتی کنم می واجازد من !  

 

 آرامش با و شد بلند جاش از بود ساکت االن تا که هم شهاب

گفت تصنعی  : 

گرفتید شما تصمیمی هر .  

شد خارج جلسه از قاضی اجازه بدون و .  

 

 مامان منو به توجه بی بابا که رفتیم بیرون اتاق از ماهم باالخره

رفت و شد ماشین سوار .  

گفت و کرد نوازش و گرفت دستاش بین رو دستم مامان  : 

میشه درست چیز همه دخترم نباش نگران .  

 

گفت مامانم روبه و اومد نزدیک بود نرفته انگار که شهاب  : 

خصوصیه دارم، کار بارش با  
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گفت رویی ترش با نداشت شهاب از خوشی دل اصال که مامان  : 

خانواده بی پسره نبینمت برو کردی غلط شما !  

 

 منو دست و نموند جواب منتظر و لحظه چند فقط گفت شهاب

زدن حرف به کرد وشروع چسبوندم دیوار گوشه و کشید .....  

 

#part_17 

 

غرید صورتم توی خشم با  : 

 رو توله اون برو میدم پول من. کنی ازدواج خوای می کردی غلط

 آویزون خودتو خواهشا فقط کن ترمیم برو میدم پول کن، سقط

 !نکن

 و شدم خیره هاش چشم توی گریه سر از کرده پف هایی چشم با

 : گفتم

 سر همسایه و در جلو هفتس دو من شهاب؟ فهمی نمی تو

اصال من خرابم من کنن می فکر همه افکندم ... 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

گفت پوزخند با  : 

نیستی؟ مگه  

پرسیدم تعجب با : 

 چی؟

گفت پوزخند همون با  : 

 دختر خیلی اومدی؟ مهمونی اون به چرا نیستی؟ خراب مگه

نیستی هم خوبی . 

 

 وجود اونم از تر معرفت بی آدم گفت؟ می چی. بودم شده مسخ

نداشت داشت؟ ! 

 

گفتم داشتم کردنش انپنه در سعی که بغضی با  : 

 داری گذشته پل از خرت که حاال تو! خیلی شهاب نامردی خیلی

بودم خانم بارش که قبلش وگرنه میزنی حرفارو این . 
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گفت خشم با  : 

. نباشم تو مونده که ریخته دختر گله گله من برای ببند؛ دهنتو

 سقط که بگردن ماما دنبال برات بگو ننت بابا پیش برو حاالم

 .کنی

گفتم سماجت با  : 

 بعدم. بشه افکنده سر این از بیشتر بابام ذارم نمی من. خوام نمی

 حتی کشمش نمی من میکشه نفس داره بچه این نداری؟ دل تو

 و شهاب،روز متنفرم ازت منم. باشه بختیام بد تمام مسبب اگر

 میدم مستیمو تاوان دارم من حاال اما کنم، می نفرینت دارم شب

 نگاه فامیل روی تو دیگه نمیخوام من. بدی تاوان باید توهم پس

تونم نمی اصال یعنی کنم ! 

 

گفت و زد پوزخندی  : 

 داره،اوکی انجامی سر ازدواج این نکن فکر خانممممم بارش ببین

 من خونه تو ولی نشو راضی پول به و کن فشاری پا اصال تو

نیست منتظرت خوبی چیزای  
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نیستم تعهد آدم من . 

تمگف بیخیالی با  : 

 های کوفت سر از فرار دنبال فقط من بکن خوای می غلطی هر

بیشترم آبرویی بی و بابام . 

 شده خورد اعصابشون کنه قانع منو بود نتونسته که این از انگار

شد براق صورتم تو زیادی عصبانیت و خشم با همین برای بود  : 

 دو خودتو حاال همین از خانم بارش اومدی خوش جهنمت به

 تا کن تحمل و نباش معترض پس. جهنم تو نداختیا دستی

 .بمیری

شد محو چشمام جلوی از حرفش دنبال به و . 

 تحمل بودم مجبور من چون نکردم توجهی اما ترسیدم راستش

رو داغ دوزخ این رو، جهنم این خودش قول به کنم ... 

 

 [حال] 
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 انداختم، ساعت به نگاهی و شدم بلند جام از کرختی احساس با

بود ده . 

کردم می مرور رو نحسم خاطرات دیروز کل . 

 شهاب اتاق از هم ملیسا من با همزمان که شدم خارج اتاقم از

 یک با تعجب کمال در اون اما بره صبح کردم می فکر. دش خارج

 سمت به کشید می خمیازه که درحالی راحتی لباس دست

نشد من متوجه گمونم به و رفت سرویس ! 

 

 به آبی. کردم روشن رو ساز چای زیر و رفتم آشپزخونه سمت به

شد وارد شهاب موقع همون که زدم صورتم و دست . 

پرسیدم ازش شاکی لحن با  : 

 صبح تا که هم صداتون بره؟ کنی نمی ردش رو دختره این چرا

کرد می کر رو فلک گوش . 

گفت و شد ریختن چای مشغول بندازه بهم نگاهی اینکه بدون  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 البته بری، باید که تویی اون. مونه می اینجا اون بره، نیست قرار

دادی تحویل سالم و صحیح منو بچه اینکه از بعد ! 

 

 بدون اونم میده؟ طالقم یعنی برم؟ من گفت؟ می چی داشت

؟.بچم  

 

گفتم ترس کمی و تعجب با  : 

 تو کن سقط رو بچه گفت که اونی بدی؟ رو بچه و بری چیرو چی

که؟ من،متوجهی جنگید براش که اونی و بودی  

 

 پایه کانتر روی شو آرنج بود خوردن چای مشغول که همونطور

زد تکیه بهش و کرد . 

گفت متفکر  : 

 یک صاحب منت بی من! نمیشه بدم کنم می فکر که حاال اما اره،

زندگیت دنبال میری توهم و شم می بچه . 
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داد ادامه میشد خارج آشپزخانه از که همونطور : 

بشه کنده شرت زودتر تا جلوت اندازم می هم پول یکمی ! 

 

 

 آدم عجب. زدم متعجبی لبخند و موندم خیره راهش مسیر به

 کلفت گردن و دار مایه بچه اونقدری دونستم می. بود پررویی

 بدون اونم!کنه بیرون زندگیش از زور به حتی شده منو که هست

 !بچم

 و بود وجودم از نیمی اما بود بختیام بد مسبب درسته که ای بچه

من مثل احساساتی آدم برای اونم. بود ممکن غیر ترکش ! 

 

 ستمتون نمی من کردم، می پیدا راهی و کردم می فکری یک باید

کنم ول مو بچه . 

 

 همش. شدم خوردن مشغول اشتها بی و زدم برش کیکی تکه

آریایی شهاب. بود شهاب حرفای درگیر فکرم ! 
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 توی رو بلندش های ناخن انداخت بهم نگاهی و شد وارد ملیسا

گفت و کرد فرو شدش بلند موهای  : 

بذار منم برای . 

 

کرد تکرار حرفشو دوباره که نکردم توجهی . 

 

 از اونم بود وجودم تو که خشمی نهایت با که بودم من دفعه این

گفتم شهاب حرفای سر  : 

 

 پاداری، داری، دست نیستم،خودت تو کلفت من دختره، ببین

 رو من به کارات انجام برای دیگه پس متره دو ماشاهلل زبونتم

میکنم سیاهت رو بد دفعه این چون ننداز . 

 

 خارج آشپزخونه از و کوبیدم دستی پیش توی رو چنگال و

 .شدم
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 روز هر من و گذشت می خونه به من دق ی اینه وجود از روز دو

دمیش کمتر صبرم کاسه ظرفیت  

 برد می رو خانم عتیقه میومد هم ظهر و میرفت صبح شهاب

کردم می صحبت ها دیوار با باید من و گردش و تفریح ! 

 بچه عین هم ملیسا و خونه و اومد شهاب که بود چهار ساعتای

 حرفای کرد شروع و انداخت شهاب بغل توی خودشو لوس های

زدن زن بهم حال : 

 زودتر لطفا. بود شده نگت برات دلم چقدر شهاب کیه؟ من عشق

 .بیا

گذاشت هاش لب روی بوس یک بعدم . 

گفتم و اومد سر صبرم دیگه  : 

 ببرید بردارید رو هاتون کاری کثافت گفتم بهتون بار هزار

اه اه اتاقتون . 
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گفت حرص با ملیسا  : 

نبینی تا کن قفل روهم در اتاقت توی برو تو ! 

 بود انداخته یسامل کمر دور دستشو که انداختم شهاب به نگاهی

کرد می نگاه ما به داشت بیخیالی با و . 

گفتم بهش حرص با  : 

نمونه پدر نره یادت سونو بریم باید امروز خان شهاب . 

نیارم باال ملیسا چهره رو تا کردم حرکت اتاقم سمت به و . 

 

 

 بدون بالفاصله و اومد در شدن کوبیده صدای بعد دقیقه چند

باشه تونست نمی هابش جز کسی شد، باز من اجازه . 

 

گفت جدیت با و ایستاد درگاه توی  : 

بنده می کلینیک االن سونو بریم شو حاضر پاشو . 
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 بهش پشتمو که محبت بود کم یا بود حاملگی اثرات از دونم نمی

 کتاب مشغول رو خودم حرفی بدون و نشستم تخت روی و کردم

دادم نشون خوندن . 

رسید گوشم به وارش تمسخر صدای  : 

 کنی می ناز داری کی کوچولو؟برای خانم کنی می پشت منم به

 مثال؟

 تکونی همچنان پس بکشه، نازمو داشتم دوست چرا دونم نمی

نزدم حرفی و نخوردم . 

گفت هاش خنده بین ما و رسید گوشم به خندش صدای  : 

 منت که نیستم چاکت سینه عاشق شوهر من پاااشو بارش پاشو

بکشم تورو . 

خندیدن به کرد شروع دوباره و . 

گفت سرم توی صدا یک لحظه یک  : 

اس دیگه یکی عاشق اما شوهرت اون . 
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 تنگ رو گلوم راه بعض بودم، شده ضعیف درمیومد اشکم داشت

 تخت که نداشتم رو بغضم با مقابله توانایی واقعا دیگه. بود کرده

شد حلقه کمرم دور پشت از دستی و شد پایین باال . 

گفت و چسبوند گوشم به دهنشو شهاب  : 

نیستم خوبی آدم من بده گوش من حرف به خب؟ بارش پاشو . 

گفت و کشید شکمم به دستی بعدم  : 

بری باید تو یوقت، نشی زندگی این وابسته . 

 که همونطور و بوسید رو لبم گوشه و آورد جلو کمی رو سرش

گفت میشد بلند  : 

باش در دم دیگه دقیقه ده . 

 

 

 به چی؟ به اما میشدم داشتم من اام نشو وابسته گفت من به

 می تحدید منو که شهابی خونه؟ میاره دختر که شهاب؟شهابی

اندازه؟ می بیرون زندگیش از منو که شهابی کنه؟  
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 می کنترل رو احساساتم باید. بود بارداری اثرات شایدم! نمیدونم

 .کردم

 

 مبل روی از شهاب که بیرون رفتم و شدم حاضر سریع خیییلی

بریم گفت و دش بلند  
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بکشم دراز گفت بهم دکتر و شدیم اتاق وارد . 

 روی رو دستگاه و ریخت شکمم روی رو رنگی سفید ای ژله مایع

گذاشت شکمم . 

 منم و کرد می نگاه بورد مانیتور به خاصی شعف و شور با شهاب

اومد لبم روی ارادی غیر لبخند . 

شد؟ می شروع دیگه جور یک چیز همه اگر شد می چی  

داد تحویل بهم رو نتیجه از ای برگه و شم بلند گفت دکتر . 
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 به رسیدن با.رفتیم پارکینگ به و شدیم خارج کلینیک از

گفت و کرد باز برام درو هابش ماشین  : 

 .بشین

 عزیز براش انقدر تحفه اون یعنی. حرکتش بود آور تعجب خیلی

 بود؟

 شادی موزیک و آورد در حرکت به سرعت آخرین با رو ماشین

کرد پلی . 

خوند می لب زیر رو آهنگ های قسمت بعضی  . 

 با. رفت باال قلبم ضربان کم کم منم و بود باال خیلی سرعتش

گفتم ملتمسی صدای  : 

تر اروم یکم شهابببب . 

گفت و کرد کمتر رو سرعت  : 

 مهمونی شب به منو بودی، گفته هم دیگه یکبار رو حرفت این

 !برد
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 با. کردم نگاه رو بیرون پنجره از و شد قرمز خجالت از صورتم

گفتم شور با پاستا معروف های رستوران از یکی دیدن  : 

ردا نگه دار نگه پاستا شهاب، وای . 

 و انداخت ها رستوران به نگاهی ماشین پنجره از و داشت نگه

 : گفت

 کدومش؟

بریم که گفت اونم و دادم نشون بهش . 

نشستم و کردم انتخاب رو میز ترین دنج . 

داد سفارش همونو هم شهاب و آلفردو پاستای من . 

 

پرسیدم که شد سرگرم گوشیش با ها سفارش آوردن تا : 

 شهاب

گفت بود گوشیش یتو سرش که همونطور  : 

 بلههه
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 : گفتم

دارم ازت سوال یک . 

گفت همونطور. باشه خونده جالبی پیام انگار زد، لبخندی  : 

 اوهوم

 : پرسیدم

نمیشه باورم آخه واقعا؟ داری دوست پسرتو تو ! 

 

گفت و انداخت بهم متفکری نگاه  : 

..... 
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گفت و انداخت بهم متفکری نگاه  : 

 بچه اون ولی ندارم کاری گذشته اتفاقات به من بارش، ببین

نداره گناهی . 
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گفتم و دادم تکون سری  : 

 از نیمی ونا کشم نمی دست بچم از من شهاب ولی درسته،

 !وجودمه

 

 صورتش به دستی کالفه و گذاشت گذاشت میز روی گوشیشو

گفت و کشید  : 

کنم ازدواج میخوام من چون بری باید تو لطفا، نکن بحث بارش . 

 

 ازش من مگه. کشید سوت مغزم و سوخت دلم یهو چرا نمیدونم

 های محبت بخاطر شاید شدم؟ ناراحت چرا پس نبودم؟ متنفر

 دختر دربرابر نداشتم دوست اینکه بخاطر شایدم پوستیش زیر

باشم بازنده دیگه ! 

 

 حتما و کنه ازدواج خواست می بزنم،اون نداشتم حرفی دیگه

میداد دیگه یکی به بچمم ! 

گفت ای کشانه منت لحن با  : 
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شدی؟ ناراحت یا کردی حسودی مثال االن  

گفتم بیچارگی با  : 

تو من به بدش حداقل بچمه شهاب اخه ... 

 

نداشتم اشتها دیگه کردم، سکوت گارسون رسیدن با   
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 بزرگ لحظه هر هم لعنتی بغض و رفت نمی پایین گلوم از هیچی

میشد تر تنگ من گلوی راه و تر . 

 من غذای ظرف به نگاهی و تموم رو غذاش شهاب باالخره

 .انداخت

پرسید تعجب با  : 

بودی؟ نکرده هوس مگه نخوردی چرا  

گفتم حوصلگی بی با  : 

بریم؟. خستم ندارم، اشتها دیگه اما چرا  
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برداشت میز روی از رو پولش کیف و داد تکون سری . 

نبود ترافیک خداروشکر و شدیم ماشین سوار . 

گفت شدیم برجش کنم عرض چه که آپارتمان نزدیک وقتی  : 

 باشه خودش کار توی سرش هرکس نکنی، مگو بگو ملیسا با

 اوکی؟

شدیم وارد باهم و دادم تکون سری . 

 شهاب اینکه از قبل و شدیم خارج ازش ایستاد که آسانسور

بندازه در توی رو کلید  

 در چهارچوب توی ملیسا آرایش در غرق قیافه و شد باز در

شد نمایان . 

کرد بغلش جلو رفت هم شهاب و زد شهاب به لبخندی ! 

گفتم چندش با  : 

تووو برم من حداقل بذارید  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 غذاهای دیدن با و رفتم آشپزخونه سمت به منم و رفتند کنار 

 خواست می بود که هرطور ملیسا این! موند باز دهنم گاز روی

کنه موندگار رو خودش ! 

ببازم عملی جوجه یک از نداشتم دوست نم ولی . 

بگیرم دوش گرفتم تصمیم و برداشتم حولمو . 

 که سید گوشم به در پشت از شهاب صدای کردم باز رو آب تا

گفتمی  : 

باشی خودت مواظب . 

گفت که نگفتم چیزی  : 

ای؟ زنده الووو  

گفتم باالخره  : 

 اره

گفت کنایه با  : 

خودته با دیگه بعدش بیار یادن به منو بچه باش زنده فعال خوبه . 
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بهت لعنت شهاب، بهت لعنت  

 

 

 تماشای مشغول و نشستم مبل روی ساعته دو حموم از بعد

 رو پوشیدن لباس و حوله آوردن در حوصله اصال. شدم تلویزیون

 .نداشتم

 بلند خواستم رسید، گوشم به ملیسا های صندل تق تق صدای

گفت و شد ظاهر جلوم که شم  : 

گشتنه؟ عوض چه این  

پرسیدم تعجب با  : 

 چی؟

گفت و کرد اخم  : 

 می شهاب گوش تو هرشب من بمونی؟ اینجا تونی می کردی فکر

 بیاد دنیا به بچش تا میگه اون ولی بری کنه رد تورو که خونم
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. بمونی نمیتونی اون از بیشتر باش مطمئن توهم. هستی اینجا

اوکی؟ منه شوهر شهاب  

 

بود ملیسا سر زیر اینا مهه پس بود گرفته حرصم خیلی ... 

گفتم حرص با  : 

 دستی دم زنای این عین توهم اشه شناسنامه تو من اسم فعال

تو شدی ... 

 

ماسید دهنم توی حرف زد بهم که سیلی با . 

 جیغ صدای بعد دقیقه چند. اتاق توی رفتم و نموندم اونجا دیگه

 داشتن شد، گم شهاب محکم و بلند صدای توی و ملیسا جیغ

کردن می وادع ... 
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 فقط مدت این و بود گذشته شهاب خونه به من ورود از ماه چند

خوردم می حرص . 

گشت می بر امروز و بود رفته زهرو چند سفر یک شهاب . 

بود شده سخت برام رفتن راه و بود ماهم شش اواخر تقریبا . 

شدم خارج آشپزخونه از و کردم درست خودم برام ای نسکافه . 

 گفته طبق و بود عروس لباس ژورنال کردن نگاه حال در ملیسا

 دنبال هرروز ملیسا و بود عروسیشون دیگه ماه سه شهاب

بود عروس لباس و آرایشگاه . 

 به آمیزی تمسخر نگاه و کرد بلند رو سرش پام صدای شنیدن با

انداخت شکمم . 

 به اش کنایه پر صدای که نشستم مبل روی بهش توجه بی

رسید گوشم  : 

 بغل اومدنش دنیا محض به ضمن در هااا باش پسرم مواظب خیلی

میاد خودم . 
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 که شبحالشهخو خیلی باشه، راحت خیالت که میزنم رو حرفا این

داره من مثل مامانی و شهاب مثل بابایی ! 

 

گفتم عصبانیت با و انداختم بهش برزخی نگاه  : 

 من نیستی، تو منم بچه این مادر کن فرو کرت گوشای تو اینو

برم می خودم با رو پسرم . 

گفتم دراری حرص لحن با و  : 

موندم پسرم پیش و نرفتم اینجا از شایدم اصال ! 

گفت عصبانیت با  : 

 افتاد، عقب من عروسی حرومزادت بچه و تو بخاطر نکن زر زر

بیرون کنم می پرت شده هم زور به حتی تورو . 

گفتم پررو و شدم بلند جام از  : 

 رو خونه این کردن ترک قصد قبال برم عمرا من میبینی حاال

مونم می تو حرص آوردن در برای شده االن اما داشتم . 
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 و بود دوبلکس خونه این برم،لعنتی اتاقم هب تا رفتم باال ها پله از

بودم اذیت ها پله برای همیشه من . 

 

 و شدم داده هول جلو طرف به یهو که گرفتم میله به رو دستم

 درد اومدم فرود ها پله روی و کنم حفظ رو خودم تعادل نتونستم

 هیچی بعدش دیگه و پیچید هام زانو و شکمم ناحیه شدیدی

هیچی نفهمیدم، ..... 
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پیچید بینیم توی الکل بوی و کردم باز رو چشمام . 

 کمی. بیمارستانم توی شدم متوجه و انداختم اطرافم به نگاهی

 جلوی از فیلم یک مثل اتفاقات تمام و آوردم فشار مغزم به

 بچم": بود این اومد ذهنم توی که سوالی اولین ردشد، چشمم

شد؟ چی " 
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 و شد خارج رگم توی از سرم! لعنتی. کشیدم محکم رو دستم

 میز به دستم پشت شدید سوزش به توجه بی زد، بیرون خون

 پرتاب زمین ویر شدت با رو فلزی ظرف و زدم چنگ کنارم

 .کردم

گفت عصبانیت با و شد وارد هراسون پرستار بعد لحظه چند  : 

 بهم رو چیز همه ببین. نده تکون دستتو خانم؟ بود کاری چه این

 ...ریختی

بود جوونی دختر . 

گفتم التماسی پر لحن با  : 

شد؟ چی بچم بگو راستشو لطفا ببین  

 و رفت بهم یا غره چشم میکرد پاک رو دستم خون که همونطور

 : گفت

پرسی؟ می بچت از اونوقت بیهوشی روزه سه جون دختر  

گفتم کالفه  : 

بده جوابمو  
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 در چهارچوب توی شهاب و شد باز در بگه چیزی خواست تا

گفت اش مردونه و مغرور استایل و لحن همون با و زد تکیه  : 

 خوبی؟

بود متفکر نگاهش . 

گفتم و دادم تکون سری  : 

سالمه؟ است؟ کجا شد؟ چی بچم شهاب  

زد نچی و شد خیره بهم . 

گفت که کردم نگاه بهش نگران  : 

 طاقت دیگه که بره خواست و کنیم می صحبت بهش راجع بعدا

 به توجه بی. کشیدم بیرون پرستار دست از دستمو و نیاوردم

گفتم هاش اعتراض  : 

بده منو جواب کجا؟ شهاب ! 

 

گفت و برگشت سمتم به  : 

جوابی؟ چه  
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تمگف کالفه  : 

سالمه؟ بچه  

نبود خوبی نشونه من برای این و انداخت پایین رو سرش . 

 کشید تیر دلم زیر که نشستم شدت با نداشتم طاقت دیگه

گفتم بیچارگی با و اومد در اشکم  : 

ملیسا بهت لعنت لعنتی برگردونید بهم بچمو ... 

 کرده کر هم رو خودم گوش حتی هام جیغ و میکردم هق هق

 که بگیره هامو دستم خواست پرستار. اومدم یینپا تخت از بود

گرفتم رو اش یقه و رفتم شهاب سمت به سریع  : 

 بیاد دنیا به بچم نمیذاره اون گفتم بهت عوضی توعه تقصیر

 بهت لعنتی گفتم خونه بیار اونو بعد بیاد دنیا به بذار گفتم

 ...گفتم

 یینپا سرش فقط اون و میزدم گریه و هق هق با رو حرفام تمام

ش شلوار جیب توی هاش دست و بود . 

زدم تکیه دیوار به و برداشتم یقش از رو دستم . 
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میگفت همش پرستار و کردم می گریه بیچارگی با  : 

آروم تو میری هوش از باش اروم ... 

زدم پسش شدت به که بگیره هامو دست خواست . 

 گوشم به مامانم بغض از پر صدای و خوردم سر دیوار کنار

 ...رسید
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 رو به رو مامان وخسته پژمرده چهره با و کردم بلند رو سرم

  .شدم

گذاشتم دستش توی رو دستم کردو دراز سمتم به رو دستش . 

 محبتش پر و گرم آغوش در تنگ منو شدنم بلند محض به

 .کشید

 ماساژ رو پشتم فقط هم مامانم کردم می ناله و ریختم می اشک

گفت می و داد می : 

ارومم دخترم باش اروم . 
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 کردم می پاک هامو اشک که همونطور و شدم جدا ازش باالخره

 : گفتم

مامان؟ آورد اینجا شمارو کی  

گفت داشت کردنش پنهان در قصد که تیعصبانی با مامانم  : 

آریایی آقای . 

گفت مامان که دادم تکون سری  : 

 که نیست ای بچه دیگه. خونه گردی برمی و میشی امروزمرخص

هواس باد مردم حرف اصال بکشی، خجالت بخاطرش ! 

 

 فقط بمونم شهاب پیش خواستم می اگر. بودم خسته دیگه واقعا

نداشت وجود ای انگیزه و دلیل هیچ حاال ولی بود بچه بخاطر . 

گفتم و دادم تکون سری بنابراین  : 

بریم برمیدارم شهاب خونه وسایلم باشه . 

گفت که شد خوشحال خیلی انگار مامان  : 
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جان مامان باشه . 

 که خودش به مخصوص استایل و ژست با مدت این تمام شهاب

بود گر نظاره برد می منو جز هردختری دل قطعا . 

 

گفت ای فهسر تک با  : 

نمیاد تنها بیاد اگرم نمیاد، شما خونه بارش . 

 

بود؟ چی دیگه این خدا وای ! 

گفت مامانم  : 

اونوقت؟ حسابی چه رو  

گفت باپروویی هم شهاب  : 

 زنش نداره خوش شوهرشم داره شوهر بارش اینکه حساب رو

بمونه تنها جایی ! 
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 قنج دلم ته و نشست دلم به بد حرفش این اما چرا دونم نمی

 .رفت

 

 و خودشه حرف حرف شهاب دونست می خوب مامان انگار

 بده دست از رو خونه به من برگشتن فرصت نداشت دوست

گفت بنابراین  : 

 

خودته دست بارش بابای جواب فقط . 

گفت هم شهاب  : 

کنن قبول رو شون داماد باید باالخره ! 

 

 هم شهاب و کشید جلو رو چادرش و رفت ای غره چشم مامان

بده انجام رو ترخیص کارای رفت .... 
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گفت مامان که شدیم خارج بیمارستان از  : 

بیاره رو وسایلت بره شهاب ما خونه بریم تو منو . 

 مامانم به خطاب چون شنید مارو های حرف هم شهاب انگار

 : گفت

شبه دو یکی کال نیست، الزم وسایل خانم ساره نه . 

 تا برای رو دستش مامان و شه بیخیال گفتم مامان گوش در

داد تکون کسی . 

گفت گوشم دم شهاب  : 

که آوردم ماشین ماشینه؟ دنبال مامانت چرا ! 

گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون  : 

البد نمیاد تو ماشین با . 

گفت اروم دوباره  : 

میای من با تو بیاد تاکسی با اون ! 
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گفتم بهش و مامان کنار رفتم و دادم تکون سری کالفه  : 

 نمیتونم نکن لجبازی میریم شهاب با بیا برم قربونت جون مامان

میکنه درد شکمم بایستم زیاد ! 

گفت لجبازی با مامان  : 

مغرور پسره ونا با نمیام ! 

گفتم التماس با  : 

دخترت تنها بخاطر میکنم خواهش ! 

گفت و انداخت چشمام به نگاهی  : 

تو بخاطر فقط  

گفتم عشق با  : 

الهی برم خوشگلم مامان قربون ... 

 

افتادیم راه و شدیم شهاب بنز سوار . 

نشستم من پس بشینه جلو نکرد قبول مامان . 
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 غره چشم البته که اخلد اومد تعارف بی شهاب رسیدیم وقتی

نموند دور چشمش از بهش مامان وحشتناک . 

 من از تر دور یکم هم شهاب و نشستم ها مبل از یکی روی

بود موبایلش مشغول . 

گفتم کنجکاوی با  : 

کجاس؟ بابا پس! مامان  

گفت کردمی آویزون رو چادرش که همونطور  : 

کاری سفر رفته  

دادنمی رو شهاب ورود اجازه مامان هرگز وگرنه نبود بابا پس . 

بود شده تنگ دلم انداختم خونه دیوار و در به نگاهی ! 

 وسواس حسابی مامانم چون بود منظم و مرتب همیشه ما خونه

گرفت می دوش دوبار روزی گاهی خودش و داشت ! 

 

گفت و شد پذیرایی وارد شربت سینی با مامان بعد دقیقه چند  : 
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 مطلق استراحت دوروز راتب دکتر کن استراحت اتاقت توی برو

 .نوشته

 و گذاشت من جلوی رو شربت سینی مامان و دادم تکون سری

نداره وجود اصال انگار. نکرد تعارف شهاب به ! 

 

بود گرفته خندم مامان های رفتار از راستش ... 

 

#part_24 

 استراحت کمی گرفتم تصمیم مامان با کردن صحبت کمی از بعد

 .کنم

کنه آماده رو ناهار تا رفت آشپزخونه به هم مامان . 

 در گوشیش توی از رو سرش شهاب شدم بلند جام از که همین

گفت و آورد  : 

 !کجا؟

مگفت کالفگی با  : 
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اجازتون با کنم استراحت میخوام . 

گفت و شد بلند جاش از و کرد خاموش رو گوشیش صفحه سریع  

: 

کنم استراحت میخوام منم . 

گفتم و انداختم باال ای شونه گفتم تفاوتی بی با  : 

داره اتاق تا سه اینجا خب ! 

گفت و زد نچی  : 

عزیزم خوابن می اتاق تویک شوهر و زن ! 

 

گفتم تعجب با  : 

بخوابم تو با خوام نمی من اام ! 

گفت پررویی کمال با  : 

اتاقت میام من عزیزم نیست مهم تو خواسته زیاد . 

 ها اتاق سمت به و گرفت رو دستم شد نزدیک حرفش دنبال به و

 ...کشید
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گفت و ایستاد در اولین جلوی  : 

کدومه؟ اینه؟  

گفتم و کشیدم بیرون دستش از حوصلگی بی با رو دستم  : 

شو خیالبی شهاب  

گفت و انداخت باال هاشو ابرو  : 

خونه؟ ببرمت خوای می  

نداشتم رو اونجا تحمل اصال نه نه . 

 که بشه داخل شدم منتظر و کردم باز رو اتاق دومین در میل بی

 جلو سمت به که همینطور به و گذاشت کمرم پشت دستشو اون

گفت میداد هولم  : 

ترن مقدم ها خانم عزیزم ! 

بست رو در اتاق به شدنمون وارد با . 

گفتم و نشستم تخت روی  : 
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 نبودی؟چیشد اینجوری ماه هفت این تو خوبه؟ حالت شهاب

 یهو؟

 رو موهاش که همونطور و انداخت تخت روی رو کتش توجه بی

گفت کردمی مرتب آینه جلوی  : 

که؟ شناسیممی معاملم آدم منم داریم حساب باهم ما هیچی  

بود عالی خودش کار تو واقعا اون دادم تکون سری ! 

 پام رون روی رو دستش و نشست من کنار تخت روی اومد

گفت و گذاشت  : 

خبر؟ چه دیگه خانم بارش خوب  

گفتم و زدم پس رو دستش  : 

بیرون وگرنه بخواب بگیر نیست خبری ! 

 

 و بود نکرده تر دراز گلیمش از پاشو اصال ماه هفت اون تو شهاب

کنم اطمینان بهش بود شده باعث این . 
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گفت زیرکی لبخند با  :... 

#part_25 

 منو های برنامه ی همه و خوابیدی تخت اون روی روز سه: گفت

نه؟ مگه بشه، صاف نحسابمو وقتشه حاال زدی بهم  

 به اونو وار نوازش و گذاشت پام رون روی رو دستش دوباره

درآورد حرکت ... 

گفتم و زدم پس دستشو شدت به دفعه این  : 

 دوست اون بود کی بعدشم گفتم؟ من مگه! نمونی خواستی می

هان؟ خونه آورد شو ایکبیری دختر  

 بار این و انداخت چنگ گلوم به بغض دوباره اتفاقات یادآوری با

گفتم سنگینی بغض و عصبانیت با  : 

لعنت شهاب، بهت لعنت ! 

 

 مهار برای سعی هیچ و خورد می سر هام گونه روی هام اشک

نداشتم کردنش . 
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 هرچقدر اما کنم خالی خودمو فریاد و گریه با داشتم دوست

 اونم کرد می سنگینی دلم روی بیشتر چیزی کردم می گریه

 و پیچید می گوشم توی قلبش ضربان صدای مدام! بود بچم فقط

میشد تر روون هام اشک سیل ! 

گفت اش مردونه و اروم صدای با شهاب  : 

بابا ای دیگه بسه . 

 قرمز خشم از صورتم چرخوندم، طرفش به رو صورتم شدت با

خون کاسه گریه زور از چشمام و شد ! 

گفتم داد و جیغ با  : 

 اول ولی م،کن می تمومش من کنم؟هان؟چیو؟باشه تموم چیو

 مرده؛بچه بچت هان؟ هستی؟ پدری چه تو. برگردون بهم بچمو

 خودت میزد، لگد کشید، می نفس اون لعنتی مرده، ماهت هفت

کردی گوش قلبشو صدای خودت خریدی سیسمونی براش . 

گفتم خستگی با  : 

شهاب زمینی روی موجود ترین احساس بی تو . 
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گفت و کشید اشموه توی دستی کالفه و شد بلند تخت روی از  

: 

بیارم هاتو قرص برات میرم من نیست خوب حالت االن تو ... 

گفتم که نشست در دستگیره روی دستش  : 

وقت هیچ خان، شهاب نمیشه خوب دیگه من حال ... 

بودم نشده خالی هنوز من و شد خارج اتاق از توجه بی اون . 

انداختم اطرافم و دور به نگاهی. شدم بلند جام از . 

افتاد ام اینه و دراور میز سمت هب نگاهم . 

 رو بود میز رو که رو هرچیزی شدت با و کردم حرکت سمتش به

میزدم مشت اینه به و کوبیدم می دیوار و در به . 

 

 عصبانی بود، خسته من روح نکرد، ارضا رو روحم کدوم هیچ اما

بود سردرگم بود، ... 
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 به که طورهمون مامان و شد باز شدت با اتاق در بعد لحظه چند

گفت استرس با زد می چنگ صورتش  : 

کردی؟ همچنین چرا دختر؟ کاری چه این سرم، بر خاک  

بود خون از پر افتاد هام دست به نگام تازه . 

گفت و اومد نزدیک مامان  : 

بریم کنم پانسمانش بریم بیا ببین دستشو ... 

 

افتادم راه مامان دنبال اراده بی . 

 می نچ لب زیر هعی و کردمی اهنگ بهم متفکر مدت تمام شهاب

 .زد

گفت و کرد پانسمان دستمو مامان  : 

شام شهر که خودت اتاق من اتاق برو میارم برات مسکن . 

گفت مامانم به خطاب شهاب : 

گذاشتم کانتر رو هاش قرص . 
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 آن در که تصمیمی با و ایستادم شهاب روی به رو سالن توی

گفتم بود شده گرفته واحد  :... 

 

#part_26 

 : گفتم

 از تو! هرگز ببینمت، خوام نمی دیگه لطفا، برو اینجا از شهاب

 روحم. چیز همه به زدی گند شدی من زندگی وارد وقتی

 درخواست میرم هم فردا پس فردا. ندارم کشش دیگه خستس،

شه تموم دوستانه خیلی چیز همه بذار میدم طالق . 

 درد دستم. کردم قفل درو و رفتم مامان اتاق به حرفم دنبال به و

 و حال دیگه. بود خورده روحم و قلب رو اصلی ضربه اما میکرد

 از و شتمندا کردن بحث حوصله نداشتم رو چیزی هیچ حوصله

بودم بریده چیز همه . 

 

 شد، می رد چشمم جلوی روی از غمناک فیلم یک مثل چیز همه

مردنش بچه خونه، ترک لعنتی، کامران مهمونی شهاب، بوتیک، . 
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خوردم سر دیوار کنار و نشست لبم رو غمناکی لبخند . 

 

رسید گوشم به در پشت از مامان صدای  : 

بارش. کن استراحت و بخور هاتو قرص بیا بارش ... 

کشید تیر دلم زیر و شدم بلند جام از . 

 

 هدایت تختش سمت به منو و شد داخل مامان که کردم باز درو

گفت و کرد  : 

گفتی؟ چی پسره این به ! 

گفتم سوالی  : 

 !چطور؟

گفت میداد دستم به رو قرصم که همونطور  : 

میومد پریشون نظرم به. رفت و برداشت شو سوئیچ یهو! هیچی . 

پرسید باز مامان که گفتم یاهان  : 
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یا؟ میگیری طالق بکنی؟ میخوای چیکار گرفتی؟ تصمیمتو ...  

گفتم سریع خیلی و پریدم مامان حرف بین  : 

میگیرم طالق گردم نمی بر .  

کرد زمزمه لب زیر ای خوبه و داد تکون سری .  

گفتم و کردم تشکر ازش ها دارو بخاطر  : 

  !مامان

گفت و سمتم برگشت  : 

مامان؟ جان   

گفتم نگرانی با و کردم دست اون دست این یکم  : 

اینجا برگردم نمیذاره بابا برم؟ کجا طالق از بعد .  

گفت و زد مهربونی لبخند  : 

 کاریش یک هم موقع اون تا میاد دیگه دوماه بابات! نباش نگران

 گرفت می سراغتو مستقیم غیر بار چند بابات بعدشم. کنیم می

باشه دهش هم هرچی دخترشی .  
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بیرون رفت و . 

 موفق چندان اما بستم خوابیدن قصد به رو هام چشم منم

  .نبودم

 

 

 

#part_27 

شدم بیدار خواب از چشمام به یدخورش شدید نور تابش با . 

بود رفته خواب دستم و بود شده خشک انگاری بدنم ... 

کشیدم چشمام به دستی و نشستم جام توی . 

 بدون و برداشتم رو آب بطری یخچال از و شدم خارج اتاق از 

 به توجهم بستم رو یخچال در اینکه محض به. کشیدم سر لیوان

 مامان خط. شد جلب بود دهش چسبونده یخچال روی که ای برگه

بود شده نوشته روش که بود  : 

 مراقب گردم، می بر زود خرید بیرون میرم مینا خاله با من

باش خودت ... 
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 درد خوردم، مسکنی قرص و انداختم ظرفشویی توی رو کاغذ

بود شده زیاد دستم . 

 

 بلند آیفون صدای که کردم تلویزون سرگرم رو خودم ساعت نیم

 کردم باز هم رو در و فشردم رو کلید کیه ببینم اینکه بدون شد

بریزم چای تا رفتم آشپزخونه به و . 

 حداقل یا کنم فراموش هامو درد کردم تالش. شد بسته خونه در

نیارم خودم روی به مامان جلوی اونارو . 

گفتم انرژی با پس  : 

گفت؟ می چی خاله خریدی؟ چی خوبم، مامان سالم  

 سوپرایز یجورایی و افتاد دستم از ناستکا شنیدم که صدایی با

ترسیدم کمی و شدم ... 

گفت همیشگیش سرد و خشک صدای که بود شهاب  : 

شده تزریق بهت مضاعف انرژی! خوشحالی خیلی اینکه مثل ! 

برگشتم سمتش به . 
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 دست و بود داده تکیه کانتر به آرنج از هاشو دست از یکی

بود گذاشته جیبش توی رو دیگش . 

گفتم و کردم نگاهش سینه به دست  : 

میخوای؟ چی باز؟ اینجا اومدی چرا  

گفت سوالی اما نرم صدای با : 

بارش؟ طالق چرا  

گفتم وار کنایه و کردم نگاهش پوزخند با  : 

 تازه بیار سرم هم دیگه بالی دوتا بزن بیا چرا؟ پرسی می تازه

چرا؟ بپرس  

گفت میومد نزدیک که همونطور و ایستاد صاف  : 

 بیخیال توهم میرم ایران از دارم من نکن، حساب طالق رو زیاد

میشیم جدا فرصت سر برگشتم وقتی میرم من فعال. شو ... 

 کشید گونم روی وار نوازش هاشو انگشت پشت و رسید بهم

گفت و برداشت رو دستش که بردم تر عقب رو سرم  : 

 خداحافظ
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رفت و نگرفت جوابی . 

 جمع رو استکان های تیکه و فرستادم بیرون شدت با رو نفسم

 .کردم

 

#part_28 

 کردم می سعی من و گذشت می شدنم مرخص از هفته یک

 در اما. مامان دل واسه حداقل بدم نشون سرحال رو خودم

 کردم می نگاه رو سونوگرافی برگه شب هر و نبود اینطور واقعیت

کردم می گریه اخیر اتفاقات بابت و ... 

بود کاری تمیز و گردگیری مشغول همیشه مثل مامان . 

 شاید بزنم اینترنت تو چرخی و بردارم رو گوشیم گرفتم تصمیم

بشه بهتر حالم مجازی دوستای کردن پیدا با . 

کشیدم دراز تخت روی و آوردم در کولم توی از رو ایلمموب . 

شدم تلگرام وارد و کردم روشن رو گوشیم . 
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 اینکه از قبل و کردم بازش. داشتم پیام ناشناس پیوی یک از

کردم چک هاشو پروفایل بخونم رو پیام . 

 دختر یک رسید می نظر به و بود بچه دختر تا چند عکس همش

بود ویوال هم فایلشپرو اسم چون باشه فانتزی ! 

 یک از بهتر کسی چه و کنم دل و درد یکی با داشتم دوست

مجازی دوست ! 

خوندم رو پیامش  : 

 شدم وصل شما به دل و درد ربات یک از من راستش. سالم

بزنیم؟ گپ باهم میشه  

 

 هیچ توی اصال من که رسیدم نتیجه این به و کردم فکر کمی

نبودم عضو رباتی ! 

دیگه بود اکانت دلیت یک نهایتش نداشت ریخط نبود مهم اما ! 

 

نوشتم جوابش در. بود دیشب مال پیامش : 
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 امشب. کنم دل و درد یکی با دارم دوست خیلی منم. سالم

باش آنالین 11 ساعت ... 

 

 تاسف و نصیحت حوصله واقعا. نکردم باز دوستامو های پیام

 !نداشتم

 

گفت مامان که سالن توی رفتم  : 

تو دعوتیم عموت خونه امشب ... 

گفتم عصبی لحن با و پریدم حرفش وسط  : 

 بیاد خونه کسی نه و میام جایی نه نیست خوب حالم من مامان

 .لطفا

بگیرم دوش رفتم و برداشتم حولمو و . 

 اختیار دیگه انگار و بکنم رو مامان مراعات کردم سعی خیلی

نبود خودم دست زبونم ... 

#part_29 
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 سکوت و تاریکی توی خونه که درحالی شب ۱۱ ساعت حوالی

 تخت روی رو خودم خسته و برداشتم رو گوشیم بود رفته فرو

کردم پرت . 

 فرد اون جانب از پیامکی هیچ اام زدم اینترنت توی چرخی

نکردم دریافت ناشناس . 

 شد، بلند موبایلم صدای که شدم می امید نا داشتم کم کم

بود خودش ! 

بود نوشته  : 

بود شلوغ سرم کردم دیر ببخش چطوری؟ سالم ... 

دادم جواب  : 

هااا کردی دیر یکساعت ممنون سالم، ! 

نوشت و گذاشت لبخند ایموجی تا چند  : 

هدیگ معذرت ... 

نوشتم منم  : 
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باشی دختر باید ببینم بگو حاال خوب... نداره اشکال  

داد جواب  : 

پره دلمون جفتمون اینه مهم پسر و دختر نیست مهم ... 

نوشتم و گذاشتم متفکری ایموجی  : 

کن شروع حاال خب میگی درست اره . 

 : نوشت

کن شروع خودت . 

ماجرا کل کردن تعریف کردم شروع خواسته خدا از منم  : 

 ها پسر با و داشتم زیادی دوستان بودم، شیطونی و شر دختر

 دوستام طریق از شناختم می رو پسری اگرم نداشتم ای رابطه

نشم نزدیک گرگ موجودات این به اصال کردم می تالش و بود ... 

 بهترین همیشه اما من و داشتیم متوسطی خانوادگی وضعیت

 منو بود دوستم بهترین که رزا روز یک اینکه تا. داشتم هارو چیز

کرد دعوت عموش پسر کامران تولد مهمونی به . 
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 قیافه خوش و برخورد خوش پسری یا خرید درحال بوتیک توی

شدم آشنا . 

نشد خب اما کنم دوری ازش کردم سعی خیلی .... 

کردم تعریف براش رو ماجرا همه . 

داد جواب دقیقه چند بعد اونم  : 

باشی؟ تهداش دوستش رو شهاب شده وقت هیچ  

 انقدر حاملگی های ماه اوایل همون! اره خب. کردم فکر کمی

 شایدم. شدم می وابستش داشتم که داشت باهام خوبی رفتار

بود بارداری سر از شدنم احساساتی بخاطر . 

دادم جواب  : 

 بهش نفرت حس فقط االن اصال دیگه االن اما اره بارداری اوایل

 .دارم

 گرفتن جواب از داشتم کم کم و ندمو جواب بی پیامم دقیقه چند

نوشت که شدم می امید نا  : 

چیه؟ اون حس کنی می فکر  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

نوشتم معطلی بی  : 

نیستم مهم براش میدونم فقط نیست نفرت . 

داد جواب  : 

مطمئنی؟ انقدر ازکجا  

 : نوشتم

دیگه میدونم ... 

پرسیدم ش از : 

چیه؟ تو مشکل   

داد جواب  : 

شده من عذاب باعث این و نمیدونه اون اما شدم عاشق منم ... 

نوشتم براش  : 

 توی نه باشن قلبمون توی تونن می فقط ها آدم بعضی

 آخریش و نیستی اولیش چون نباش ناراحت توهم. زندگیمون

بود نخواهی هم . 
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 : نوشت

نمیکنه هم فکر بهت اصال اون بدونی که سخته خیلی . 

نوشتم براش  : 

بیرون بیای خودت پوسته از یکم باید شاید . 

داد جواب  : 

 کسی بشه هم شکسته اگر حتی و نمیشه شکسته من پوسته

 قابل غیر و سخت پوسته عمرم تمام من کنه نمی باور دیگه

 انقدر نبود من تقصیر این البته بودم کشیده خودم روی انعطافی

شدم دیگه یکی آگاه خود نا که کشیدم سختی و جنگیدم . 

نوشتم مشکوک  : 

دختری؟ تو  

داد جواب  : 

نه شایدم اره یدشا ... 

شدم منصرف بعدیش ام پی دیدن با اما بنویسم چیزی خواستم  : 
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مغرور دختر خوش شبت دارم کار برم باید من ... 

 حتی اون جون نگفتم رو واقعیم اسم و بود پروفایلم اسم این

بگه رو جنسیتش نشد حاضر ! 

 شارژر به رو گوشیم و گذاشتم بخیری شب استیکر جوابش در

 .زدم

 شایدم دل و درد بخاطر شاید خوابیدم تر راحت کمی شب اون

اعصاب و بخش آرام های قرص بخاطر ... 

 

#part_30 

 رو خودم معطلی بی و شدم بیدار خواب از وعته احساس با صبح

رسوندم دستشویی به ... 

 از لرزون پای و دست با و آوردم باال رو معدم محتویات همه

اومدم بیرون دستشویی . 

 خواب صدای با بود شده بیدار خواب از تازه انگار که مامان

گفت آلودی  : 
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بده؟ حالت شده؟ چی  

 کردم روشن رو ساز چای . رفتم آشپزخانه به و دادم تکون سری

آوردم بیرون کابینت از نبات چند و . 

گفت نگرانی با مامان  : 

شدی مسموم شاید دکتر بریم بیا بارش ... 

گفتم حوصله بی و خیال بی  : 

نباش نگران نیست، چیزی مامان . 

گرفتم ای دقیقه چند دوش و خوردم رو نبات و چای . 

گفت مامان که بودم کشیدن سشوار حال در  : 

 گرفته، رو اش زاده خواهر اول کالس جشن گفت زد زنگ غمهن

بری حتما حتما کرد سفارش . 

 

 پارتی و مهمونی اهل خیلی که بود دوستام بهترین از یکی نغمه

گشت می گرفتن جشن برای ای بهانه دنبال فقط و بود ... 

گفتم خیالی بی با  : 
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 رمنمی من اما. داره ای خاله چنین که باشه آراد مبارک خوب

ند حال مامان ... 

گفت و کنم کامل رو حرفم نذاشت  : 

 جمع رو حواست دفعه این فقط. خوبه ات روحیه واسه بارش برو

 ...کن

 مامان زدن کنایه البته و میشد بهتر حالم شاید گفت می راست

کرد زدم خجالت کمی ... 

پرسیدم و کردم خاموش رو سشوار  : 

کجا؟ چند؟ ساعت  

گفت کردمی پایین باال هارو کانال که همونطور  : 

بپرس بزن زنگ خونشون کنم فکر پنج ساعت . 

گرفتم ازش رو آدرس و زدیم حرف کلی و زدم زنگ نغمه به . 

افتادم راه و شدم خارج خونه از هم چهار ساعتای . 
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فشردم رو زنگ و کردم حساب رو تاکسی کرایه . 

 گومب گومب با همراه نغمه شنگول صدای و شد برداشته آیفون

پیچید گوشم توی  : 

باال بفرمایید خانم بارش به به ... 

شد باز تیکی صدای با در حرفش دنبال به و . 

زدم رو دوازدهم طبقه و دمش آسانسور سوار . 

 کجا میپرسیدن و کشیدن اووو همه خونه به ورودم محض به

 و دونستن نمی دوستام از خیلی. افتاده اتفاقایی چه و بودم

نیارن روم به کردن می سعی دونستن می که هم اونایی . 

گفت و کرد راهنمایی اتاقش به منو نغمه : 

 تویی چون ولی اتاقم دبیا نذاشتم رو هیچکس هااا کلفته پارتیت

داری رو جایی هر به ورود اجازه . 

گفتم و زدم هاش بازی زبون به لبخندی  : 

باز زبون خانم ممنون ... 

رفت بیرون اتاق از و زد نمایی دندون لبخند اونم  : 
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کردم عوض رو لباسام  

 رو شالم گرفتم تصمیم اول بودن، مهمونی توی پسر تایی چند .

 همون با و شدم پشیمون بعدش اما مها شونه سر روی بندازم

رفتم سالن به پوشیده چندان نه لباس . 

 روی پس نداشتم رقصیدن حوصله اصال من اما بودن وسط همه

کردم می نگاه هاشون بازی مسخره و ها بچه به و نشستم مبل . 

 به باری چند مدت اون و بود شهاب فابریک رفیق که آرمین

 شوخ لحن همون با و شد زدیکن دیدنم با بود اومده شهاب خونه

گفت همیشگیش باحال و : 

 کم شهاب؟ داش از خبر شما؟چه احوال شما حال زنداداش سالم

میاره بهانه جا فالن بیا مهمونی بیا میگم هم هرچی. پیداس . 

گفتم و زدم حالی بی لبخند  : 

 من از رو آمارش اونوقت شماس فاب رفیق. سالم علیک

داره خبر ازش احتم ملیسا پیش برو میگیری؟ ... 

نشست کنارم تعارف بی و داد تکون سری : 
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 راستی؟ بچه شد چی نیست؟ خبری هم ملیسا از خب ولی اره

نشنیدم خوبی خبرای . 

گفتم خشداری صدای با. بست رو گلوم راه بغض! بچه دوباره  : 

چیه؟ پرسیدنت شنیدی هارو خبر وقتی خب  

گفت بود دروغی یا واقعی نمیدونم که ناراحتی با  : 

 بره بود قرار. نیست اوکی زیاد هم شهاب واقعا، متاسفم

هواس رو شرکت. نرفته اما هامبورگ . 

گفتم تفاوتی بی با  : 

چه؟ من به خب  

گفت و کشید گردنش به دستی  : 

سردی؟ باهاش چرا  

گفتم پوزخند با  : 

 مهم برام اون درصد یک حتی چراباید چرا؟ باشم؟ گرم قراره

دیگه؟ جای ببره نامزدشو نشد حاضر حتی وقتی باشه؟  
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گفت کالفه  : 

 نمی قضاوتش وگرنه خب؟ نداری خبر چیز هیچ تواز بارش ببین

داشت دوست رو بچش  باشه هرچی اون. کردی ... 

گفتم و پریدم حرفش بین  : 

 به برو نکن توهم پس کنه توجیه نکرد سعی خودش اون

برس مهمونیت ... 

 های دختر تدوس پیش رفت و شد بلند جاش از عصبانی

 !رنگارنگش

 که لیوانی منم و گرفت جلوم نوشیدنی از سینی خدمتکار

  تا کشیدم سر و برداشتم رو میومد آب نظر به سفیدش محتویات

بشه کاسته درونم آتش از ... 

 عمق تا حلقم به فریبنده و سفید مایع اون ورود محض به اما

 اشنب ریخته حلقم توی سرکه پارچ یک انگار و سوخت وجودم

شد حس بی گلوم ! 
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 عادی رو خودم کردم سعی و گردوندم بر میز روی رو لیوان بقیه

 شب مضخرف های حالت و میشد گرمم همش اما بدم جلوه

میشد تکرار کامران مهمونی . 

 بین شد باعث و نشست دستم روی داغی دست بعد دقیقه چند

بکشم بلندی هین صدا و سر همه اون . 

 برق بود نشسته کنارم که شخصی دیدن با و برگردوندم رو سرم

پرید سرم از ... 

 

 بی و مضخرف مهمونی این و نغمه به بارها و بارها دلم توی

اول؟؟؟؟ کالس جشن اخه فرستادم لعنت دلیلش  
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بود شهاب ... 
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 هم روی رو هاش دندون داشت انگار و بود شده کاسه چشماش

داد می فشار . 

گفتم لرزونی صدای با  : 

داری؟ چیکار چی تو؟... تو  

کردم برخورد متجاوزم با انگار ترسیدم ازش خیلی چرا نمیدونم ! 

گفت مرموزی لحن و محو لبخند با  : 

نه؟ نشدی خوشحال دیدنم از  

داد ادامه  نگرفت جوابی وقتی و کرد نگاهم کمی : 

نداری؟ دیدنمو چشم نه؟ متنفری ازم  

گفت ای گرانه اغوا لحن با بار این  : 

 فکر این غیر توچیزی. داشتم دوست رو بچم منم... بارش اما

هوم؟ میکنی؟  

 نگاهش داشتم شده گرد های چشم و تعجب با فقط من اما

ردممیک . 
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گذاشت گردنم پشت و برداشت دستم روی از دستشو . 

نشست پشتم روی سرد عرق و شد مشت هام دست . 

 لحن همون و تصنعی نگرانی با و انداخت هام مشت به نگاهی

داد ادامه مرموزش  : 

 افتادی؟ شب اون یاد نکنه ترسی؟ می ازم چرا ترسیدی؟ چرا

نخواستی؟ خواستی، هم خودت شب اون اما کامران؟ مهمونی  

کنه؟ آوری یاد رو شب اون باید چرا! لعنتی  

 جدی کردم کردم،سعی باز و بستم لحظه چند برای رو چشمام

گفتم عصبانی لحنی با و باشم  : 

 من. هرگز شهاب، کنی آوری یاد رو شب اون ندارم دوست هرگز

بیارم یاد به رو بدبختیام شب ندارم دوست ... 

میشد ترسناک داشت مک کم این و بود سرخ سرخ هاش چشم . 

پرسیدم موشکافانه  : 

عقب برو... برو کردی؟ مست باز  

گفت و اومد تر نزدیک سمج  : 
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 تکرار دارم دوست. شبو اون کنم یادآوری دارم دوست من ولی

 ...بشه

 لب و گذاشت هام لب روی رو داغش های لب حرفش دنبال به و

شد گرفته اسارت به من های . 

 بی انگار منم و گرفتن آتش رحالد هام لب کردم می احساس

کردم نمی حرکتی و بودم شده حس . 

 اما کوبیدم پهنش سینه به هام دست با و اومدم خودم به کمی

گرفت رو دستام جفت حرکت یک در اون . 

 حرکت راست و چپ به رو سرم که آوردم می کم نفس داشتم

کرد نگاهم خمار و کشید عقب که فهمید رو دردم انگار.دادم ... 

 

 

 

#part_32 

 ابرو و گرفت تر محکم اون اما کنم آزاد رو هام دست کردم سعی

گفت و انداخت باال رو هاش  : 
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رسه؟ می من به زورت کردی فکر  

داد ادامه پوزخند با  : 

هستی حرفا این از تر جوجه خیلی هنوز ! 

گفتم خشم با  : 

کنم داد و جیغ نذار...شهاب کن ولم . 

گفت و داد سر ای خنده  : 

 هر شنوه؟ می تورو نازک صدای اینجا کسی کنی می فکر تو... تو

خودشونن حال تو همه االن. بزن جیغ خوای می چقدر ! 

 تو رو هام دست از کدوم هر برداشت گردنم روی از رو دستش

گفت و گرفت دستش یک  : 

ری نمی خونه امشب بگو مامانت به بزن زنگ ... 

گفتم جیغ جیغ با  : 

 دیدن تحمل اصال شهاب میاد بدم ازت. کن ولم... کردی غلط

کن ولم....ندارم تورو  
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گفت عصبانیت سر از بود مشخص که ای خنده با  : 

 وزوز انقدر منم گوش دم. سرت رو نکشی وصدات انقدر بهتره

بخورمش خوام می انگار....نکن ! 

گفتم و نشوندم ابروم دو بین اخمی  : 

دارم دوست اصال سرم رو بکشم صدامو دارم دوست ... 

گفت عصبانیت با و پرید حرف بین  : 

 و در همه این بین از باش منو. نداری لیاقت. بکن میخوای کار هر

بیدمچس رو کی اومدم داف . 

 دخترا سمت و کرد ول هام دست شدت با و زد پوزخندی و

 ...رفت

 بش و خوش مشغول که بود دیده رو شهاب تازه انگار آرمین

شد باهاش کردن . 
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 که بود گوشی توی سرم آنقدر. کردم گرم موبایلم با رو سرم

 با و کردم نگاه اطرافم به لحظه چند برای. گرفت درد هام چشم

موند باز نمده دیدم که چیزی ... 

#part_33 

 

 ناز با هم اونا و بود نشسته پلنگ و داف دختر تا چند بین شهاب

زدنمی حرف براش ! 

 دخترا. نبود عالقه بحث. خوردم حرص خیلی که ودب این واقعیت

 می حسودی هستن بهتر خودشون از که دخترایی به همیشه

 .کنن

 دقت با انقدر شهاب که میگن چی ببینم داشتم دوست خیلی

میده گوش بهشون ... 

 میز به نزدیک های صندلی از یکی روی و شدم بلند جام از

نشستم شهاب ... 

بود سخت ایستادن گوش لیخی صدا و سر همه اون بین . 
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 اش کشیده پاهاش داشت ای برنزه پوست که دخترایی از یکی

 رنگ که رو موهاش از ای ودسته انداخت هم روی ناز با رو

 زنی بهم حال و شل لحن با و پیچوند انگشتش دور داشت فانتزی

 : گفت

 گفت هم آرمین بودی؟ کجا نبود خبری ازت وقت چند!شهااااب

بودی نرفته اینکه مثل اما رگهامبو میری که ... 

 با و داد تکون سری و گذاشت میز روی شو جام هم شهاب

گفت جدیت  : 

بودم درگیر مدت یک اره، . 

 هم دیگه دختر تا چند و کردمی نگاه شهاب به شده مسخ دختره

بود باز نیششون همش ... 

 با آبی های چشم و بلند موهای با پوست سفید دختری باراین

گفت ای گرانهاغوا لحن  : 

 وقتت و بیکاری اگر امشب. شهاب نیومدی من ویالی وقته خیلی

باشیم باهم بیا آزاده . 
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 باهم شب که میداد پیشنهاد شهاب به رسما داشت اون! عجبا

 !!!باشن

 و انداخت بودم نشسته قبال من که جایی به نگاهی شهاب اما

شد متعجب نبودم اونجا این از انگار . 

 با رو خودم و کردم مایل طرفشون به پشتمو یکم سریع خیلی

دادم نشون مشغول پاناکوتا دسر . 

گفت پرتی حواس با شهاب  : 

شلوغه سرم امشب نه یعنی اره، ... 

 می سعی که عصبانی لحن با چون خورد بر بهش انگار دختره

گفت کنه پنهانش کرد  : 

راحتی جور هر باشه، . 

 بلند که نطورهمو و کرد جور و جمع خودشو کم کم هم شهاب

گفت شد می  : 

شدم خوشحال تون همگی دیدن از دخترا خب . 

گفت می یکی شد بلند همه صدای  : 
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موندی می حاال خب . 

گفت می باز یکی اون  : 

که نشد هم ساعت یک  

گفت تفاوت بی شهاب اما زدنمی غر یکی یکی همینطور  : 

دخترا خوش شب ... 

رفتم نغمه اتاق سمت و شدم بلند جام از . 

 رو مامان نداشتم دوست خونه برم بود بهتر و بود نه ساعت گهدی

کنم نگران . 

 قرار در بین یی پا که ببندم رو در خواستم و شدم اتاق وارد

داد هول عقب به رو در و گرفت . 

گذاشتم دهنم روی رو دستم و رفتم عقب به قدم یک . 

و بست رو در و تو اومد ... 
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پرسید بود شده قرمز خشم از که صورتی با  : 

رفتی؟ کجا  

پرسیدم ترس کمی و تعجب با  : 

رفتم؟ کجا... کجا  

گفت و کشید ریشش ته به دستی  : 

نبودی جات سر بارش ... 

گفتم پررویی با  : 

هستی؟ کی تو اصال بگیرم اجازه تو از باید میرم هرجا من مگه  

گفت کالفگی با. کرد باز و بست لحظه چند هاشو چشم  : 

نمیری خونه امشب که بگو جونت مامان به گفتم ... 

 و سینش تخت کوبیدم پرروییش سر از عصبانیت با و رفتم جلو

غریدم صورتش تو  : 

. نشه نگران جونت نامزد خونت برو... بکن غلط... کردی غلط

چرا؟؟؟ نیاوردیش امشب راستی . 
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 دیوار؛این به خوردم که داد هولم عقب به و گرفت رو هام شونه

شد براق صورتم توی اون بار : 

 پاره افسار خودت مثل منم نذار... بارش بزن حرف درست من با

 ...کنم

 هول در سعی که رهمونطو و گذاشتم سینش روی رو هام دست

گفتم داشتم دادنش  : 

کن ولم هست که همینی ... 

گذاشت طرفم دو رو هاش دست و چسبوند بهم خودشو تر بد . 

 

بود شده میون در یکی هام نفس بودم ترسیده خیلی ... 

گرفتم می تیک ترسیدم می وقتی. کردم نگاه هاش چشم به . 

گفت و زد پوزخندی  : 

 ترسیدی؟

گفتم لرزونی صدای با  : 

کنار بروو برووو . 
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 گوشم الله روی اونارو بعد و گذاشت ام گونه روی رو هاش لب

 .چسبوند

گفت آرومی صدای با  : 

نترس من از ... 

اومد در پشت از نغمه صدای اون از بعد و در صدای موقع همون  : 

تو بیام تویی؟ اون بارش  
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گفتم مضطرب. کشید یقش به دستی و رفت عقب سریع : 

شو قائم جا یک برو برو ... 

گفت و رفت طرفم به بدی غره چشم  : 

خودتو کن جمع . 

گفت مشکوکی لحن با و شد وارد نغمه  : 

مرتبه؟ چیز همه  
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گفتم استرس با  : 

خوبه چیز همه... اررره  

 شو اکلیلی مشکی شنل. رفت کمدش سمت به و داد تکون سری

 گفتن با و انداخت شهاب و من به نگاهی. برداشت کمد داخل از

شد خارج اتاق از ای اجازه با . 

گفتم و کشیدم ای آسوده نفس رفتنش با  : 

 

گذشت خیر به هوف، . 

 

گفت طبیعی خیلی شهاب اما  : 

 

بریم نشده،بپوش چیزی  

 

گفتم متعجب  : 

بریم؟ کجا  
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گفت ای گونه هشدار لحن با  : 

خونتون گردونمت می بر نکن سوال . 

 بهم مدت تمام شهاب. شدم شدن حاضر مشغول و گفتم ای باشه

کردمی نگاهم متفکر و بود شده خیره . 

گفتم شدم که حاضر  : 

بریم؟ حاضرم  

گفت و داد تکون سری گیج  : 

بریم اره اره  

 کرد می رانندگی آرومی خیلی سرعت با شدیم که ماشین سوار

همیشه برعکس . 

گفتم و انداختم ساعت به ای کالفه نگاه  : 

برگردم باید من شداا دیر شهاب . 

کرد پارک خیابون گوشه رو ماشین و انداخت بهم نگاهی . 

گفتم شده گرد های چشم با  : 
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داشتی؟ نگه چرا  

گفت مقدمه بی  : 

کنم؟ بغلت میشه  

 کنم درکش تا کردم می تکرار مغزم توی رو حرفش داشتم هنوز

رفتم فرو گرمی آغوش توی که . 

 سخت برام کشیدن نفس حتی که طوری. بود کرده بغلم محکم

 ...شد
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کنم حرکت تونستم نمی و بودم شده خشک انگار . 

 و گذاشتم هاش شونه روی رو هام دست و اومدم خودم به کم کم

بدم هولش عقب به کردم سعی . 

رفت فرو گردنم توی اون سر و افتاد سرم از شالم ... 

گفتم گونه هشدار و ترس با  : 

میکنی؟ چکار عقب، برو شهاب ! 
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گفت طبیعی خیلی و رفت عقب اروم  : 

 بریم؟

 آدم کال! بودم کرده بغلش من انگار کرد می برخورد جوری

بود پررویی ! 

 که بزنم زنگ خونه به گرفتم تصمیم منم و انداخت راه رو ماشین

 سنگین هم مامان خواب و نداشتم کلید چون نخوابه مامان

 ...بود

 

 که میشدم نگران داشتم. نداد جواب کسی اما زدم زنگ بار چند

اومد در صدا به گوشیم . 

 اون از بیمارستان پیج و مامان صدای که دادم جواب استرس با

اومد خط طرف  : 

بیمارستان اومدم من ببین... بارش سالم ... 
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 گوش شنیدم می سختی به و میشد وصل و قطع مامان صدای

گفتم و گرفتم رو دیگم  : 

مامان؟ میگی چی چی  

گفت تند تند چون کنه قطع زود میخواست انگار  : 

 اینجا باید من شده، بد حالش ات خاله... بیمارستان اومدم میگم

 میری سپردم بهش... باالیی همسایه خونه برو خونه بمونم،برو

فعال برم باید من بذارم کلید رفت یادم . 

 

پیچید گوشم توی بوق صدای و ... 

شدم خیره موبایلم صفحه به تعجب با  

 

گفت و داد تکون سری بود رانندگی مشغول که همونطور شهاب  

: 

شد؟ چی  
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 که داشت هیز چندش پسر یک ما همسایه. بودم گیج هنوز

بود کرده آباد رو محله دخترای همه تقریبا ... 

 

کردم تکرار خودم با بار چند اطمینان با  : 

اونا خونه نمیرم من نه نه  

پرسید شهاب  : 

نمیری؟ کجا  

فتمگ بیچارگی با  : 

. ها باالیی همسایه خونه برم باید من بیمارستان رفته مامانم

عوضی خیلی پسرش! من خدای  

 

گفت و کرد اخمی شهاب  : 

بری اونجا نکرده الزم  
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گفتم بیچارگی با و انداختم سرم روی رو شالم  : 

بشم؟ کی دامن به دست شبی نصفه من خدایا  

گفت و برد باالتر رو سرعتش  : 

 خودم؛ خونه بیا امشب بشی؛ کسی دامن به دست نیست الزم

گردونمت می بر خودم صبحم . 

گفتم لجباز  : 

 خیابون تو شده هاااا مراع که یکی تو خونه عمرا تو خونه نه نه

 درست برام تازه بختی بد یک که بیام... تو خونه نمیام بخوابم

 کنی؟

 

گفت و زد فرمون به پشتی عصبانیم با  : 

نه؟ یا کنی می ول رو لعنتی گذشته بارش؛ کن بس  

گفتم پررویی با  : 
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 نه

گفت و زد پوزخندی و کرد مایل طرفم به رو سرش  : 

کنی فراموش میکنم کاری . 

گفتم و نشستم سینه به دست  : 

نغمه خونه دون برگر منو . 

گفتم که فشرد گاز روی رو پاش حرفم به توجه بی  : 

اما تو با هویییی  

گفت ترسناکی آرامش با  : 

بزرگترم ازت سال ده بارش باش مودب ... 

گفتم تمسخر با  : 

داری کوچیکی مغز ولی . 

سوزه می داره بد فهمیدم من اما نکرد توجهی ! 

داشت نگه لوکسش برج جلوی . 
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 رسید آسانسور کابین وقتی. بیاد تا شد منتظر زد رو آسانسور

 نشم ضایع اینکه برای منم و شد سوار من به توجه ای ذره بدون

شدم سوار ... 

 قابل غیر احمق یک گاهی و واقعی جنتلمن یک گاهی شهاب

 احمق یک که حاال چجوری بودم این نگران فقط و شد می تحمل

کنم روز باهاش رو شب شده .! 

 

انداخت رو کلید و شدیم پیاده آسانسور از . 

 روی رو خودش ورود از بعد اونم و شدم وارد من اول دفعه این

کرد پهن کاناپه ... 

گفت که برم ها اتاق از یکی طرف به خواستم  : 

کن درست چیزی یک. گرسنمه نخوردم شام . 

گفتم و مبرگشتی سمتش به اش پررویی همه اون از زده بهت  : 

بگیر غذا بیرون از میاد خوابم. نیستم تو کلفت ... 

گفت سمج  : 
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منه؟ حرف آخرش که میدونی نزن اضافه حرف و کن درست  

 

 صبح و بخوابم برم و کنم درست زودتر بود بهتر... گفتمی راست

برم خونش از زودتر هرچه هم . 

 

 ماکارانی کردن درست مشغول و رفتم آشپزخونه سمت به

 ...شدم

نشست میز شتپ و آشپزخونه توی اومد شهاب . 

 

توپیدم بهش داغون اعصابی با  : 

شه درست تا بیرون برو میخوای؟ چی چیه؟ ها؟ چیه؟ . 

گفت آرامش کمال در اون اما  : 

میشینم بخوام هرجا خودمه خونه  
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 خرد و ها زمینی سیب و شدم هاش با کردن بحث بیخیال

 ...کردم

 

#part_37 

 

 شهاب#

 

 

بود دار خنده خیلی ... 

 ظرف توی هارو ظریف و ریختمی ماهیتابه توی رو مواد حرص با

کوبوند می شویی ... 

بود کننده خوشحال بود من خونه توی بارش که این . 

 

 خراب رو چیز همه و بزنم گند دوباره نداشتم دوست

 مثل اما کنم بهتر رو رابطمون که کردم می تالش داشتم...کنم

خواست نمی بارش اینکه . 
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داشت هم حق . 

 به و اومدم بیرون خیال و فکر از میز روی ظرفی شدن کوبیده با

شدم خیره شده خمیر ماکارانی . 

 

بخور میکنی؟ نگاه چرا دیگه چیه: گفت عصبانی ! 

گفتم متعجب  : 

کشی؟ نمی خجالت بارش؟ چیه این  

گفت پررویی با  : 

 .نه

گفتم و انداختم ظرف به نگاهی تمسخر با  : 

بود بلد اینو از بهتر ملیسا ... 

 لپ برای رفت ضعف دلم من و شد قرمز خشم از صورتش آنی به

بگیرم گازشون که هاش ... 

 

گفت داد و جیغ با  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

برم؟ میاد خوابم من شهاب؟ شدی خیره چرا چیه  

زدم ظرف به ای اشاره و شدم بلند صندلی رو از  : 

بخوابم میرم منم. کرد کور رو اشتهام هم غذات قیافه حتی ... 

 

گفت و انداخت باال ای شونه بیخیال  : 

 !درک

 داری و خورد بر بهت خیلی میدونم" که بگم داشتم عالقه خیلی

میخوری خودتو درون از " 

 حفظ جلوش خودمو خشن چهره داشتم سعی و کردم سکوت ماا

 .کنم

 

گفتم جدیت با  : 

 خواب قبل دارم عادت میدونی که همونطور اما بخوابم میرم من

نمیبره خوابم چون فقط بیار زود. بخورم دمنوش . 

بدم تشخیص رو شدش مشت های دست تونستم می . 
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رسید گوشم به عصبانیتش صدای  : 

چه من به  

گفتم بودم گرفته پیش در رو اتاق راه که همونطور  : 

بیاری؟ باید آخرش که میدونی  

 من از تر سریع و اومد محکمش های قدم صدای بعد لحظه چند

بود اون مال قبال که اتاقی به رفت ... 
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 بارش#

 

کوبیدم هم به رو در شدت با و شدم اتاق وارد . 

بودم ندیده عمرم تو پررویی این به پسر ! 

بود افتضاح. گرفت خندم خودمم ماکارانی قیافه یادآوری با ... 
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 با و آوردم در رو هام لباس پ. بودم خسته و میومد خوابم خیلی

نشدم موفق اما. بخوابم کردم سعی تنگ شلوار و تاپ . 

 خوردم گره موهای به دستی و نشستم تخت لبه کالفگی با

 .کشیدم

شدم موهام کردن شونه مشغول و ایستادم آینه جلوی رفتم ... 

کرد می خون رو جگرم داشت تنگ شلوار اون واقعا دیگه . 

 بگردم هارو کشو تو گرفتم تصمیم پس و بخوابم تونستم نمی

کنم پیدا چیزی شلواری شاید . 

 بچه گیر دندون یک به چشمم کردم باز که رو کشو اولین در

 ...افتاد

بودمش خریده خودم . 

 وجودم به حسرت و غصه و غم بچه اون آوری یاد با دوباره

کردن گریه بلند بلند کردم شروع و شدن سرازیر ... 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 رو شمگو. کردم جمع شکمم توی رو پاهام و زدم تکیه دیوار به

 می اکو گوشم توی مدادم قلبش ضربان صدای اما گرفتم محکم

نداشتم خاطراتم از فراری راه من و شد ... 

 

 به شهاب نگران و متعجب صدای و شد باز در بعد دقیقه چند

خورد گوشم  : 

میکنه؟ درد جاییت شده؟ چت بارش؟  

 سمتش به و شدم بلند جام از شدت با و نیاوردم طاقت دیگه

زدم فریاد صورتش توی و ایستادم سینش به نهسی رفتم؛  : 

 کردن فکر توانایی دیگه زده زنگ مغزم. میکنه درد قلبم اره اره،

تو شهاب، تویی اینا همه باعث. ندارم  
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 سینش روی رو سرم و کشید آغوشش توی منو بیام خودم به تا

 ...گذاشت

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 گرفته حرفا این از بیشتر خیلی دلم و بود تر بد حرفا این از حالم

کنم مخالفت که بود . 

 بغل من نظر به کنن بغل رو همدیگر باید ناراحتی موقع ادما

کنه می عمل بهتر ها مسکن ترین قوی از کردن . 

 شهابه، کرده بغلم که کسی که نبود مهم برام اصال موقع اون

 خیلی اون که بود این مهم. بود اشکم های قطره باعث که کسی

 اون تو مهارتش حتی بود ماهر گرفتن آغوش در و کردن اروم تو

بود بیشتر من اشک آوردن در توی مهارتش از کار ! 

 

زد چنگ پیراهن روی از رو سینش و اومد باال هام دست ... 

 می حرکت موهام روی نوازشوار و آروم خیلی اونم های دست

 .کرد

 

پیچید گوشم توی گرمش صدای : 

 قرمز.... میگیره درد خوشگلت های چشم... نکن گریه بارش بسه

 .میشه
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 از بار اولین برای بود؟ خوشگل من های چشم گفت؟ می چی اون

کرد می تعریف من ! 

 دست ریختن اشک از و بگیرم رو مخود جلوی کردم سعی

 .بردارم

 و کشیدم کردنم پف های چشم روی رو هام دست و رفتم عقب

گفتم هق هق با  : 

کردم خیس هم تورو لباس... ببخش . 

 شصتش انگشت که طوری گذاشت جیبش توی رو هاش دست

گفت و کرد نگاهم متفکر. بود بیرون  : 

بخیر شب سرت، فدای  

گفتم یهویی تصمیم یک طی که بره بیرون خواست  
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کنم می درست جوشانده برات االن ! 
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 بهم که آرامشی اما کرده بدی حقم در درسته" گفتم خودم با

کنه؟ تزریق بهم امشب میتونست کی رو کرد ریقتز " 

بودم گرفته آرامش ازش ای ناباورانه طور به ... 

گفت و زد لبخندی و برگشت سمتم به  : 

شدی؟ مهربون شد؟ چی  

گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم  : 

نیارم؟ خوای می  

گفت سریع خیلی  : 

بیار نه نه  

گفتم و زدم لبخندی  : 

 باش

رفت و داد تکون سری . 

شدم بابونه کردن دم مشغول و رفتم آشپزخونه سمت به منم ... 
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. بردم اتاقش به عسل همراه و ریختم فنجون توی رو جوشانده

گفت که زدم در  : 

بیا بیا  

گذاشتم تختش کنار میز روی رو سینی و شدم وارد . 

زد تکیه تخت تاج به و شد خیز نیم کمی جاش از . 

گفت و برداشت رو فنجوش  : 

چی؟ تخود  

گفتم خسته و کشیدم گردنم به دستی  : 

خورمنمی  

گفت و خورد دمنوشش از ای جرعه  : 

بخواب برو ای خسته . 

گفتم و دادم تکون سری  : 

بخیر شب اره . 
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 دستگیره روی که دستم رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

گفتم و سمتش برگشتم. زد صدام رفت  : 

 بله؟

گفت جدی  : 

 بشه من همپای نیست کسی. دعوتم مهمونی یک دیگه هفته

میای؟ باهام ندارم روهم ای عشوه و عملی دخترای حوصله  

گفتم اروم  : 

بهت نمیدم قول اما میدم خبر بهت . 

بخوابم رفتم منم و گفت ای باشه  
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 خونه سمت به و شدم بیدار خواب از شهاب از زودتر صبح

کردم حرکت ... 

نداشت تعریفی زیاد هم خاله حال انگار و خونه بود اومده مامان . 
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 خودم برای چای ریختن مشغول و گرفتم مختصری دوش

 ...شدم

 از خبری تا برگشت ستانبیمار به دوباره ظهر های نزدیک مامان

بگیره خاله ... 

 

زدم تلگرام توی چرخی و کشیدم دراز کاناپه روی . 

کردم بازش داشتم شهاب از پیامی : 

رسوندمت می موندی می رفتی؟ زود انقدر چرا... سالم . 

نوشتم براش تاخیر کمی با  : 

گشتم می بر زود باید داشتم کار... سالم  

 

 : نوشت

کاری؟ چه  

 : نوشتم

دیگه اشتمد کار ... 
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شدم تلویزیون تماشای مشغول منم و نداد جوابی . 

 

 

 کسی تصویر. شد بلند آیفون صدای که بودم شده فیلم محو

کردم باز رو ودر انداختم باال ای شونه منم و نبود مشخص . 

 اجازه و بود مامان اینکه یا بود باالیی همسایه همیشه مثل یا

بودند نداده مالقات . 

شدم فیلم ادامه تماشای مشغول و کردم باز رو خونه در . 

بود مامان پس. خورد گوشم به پا صدای ... 

میگفت ای دیگه چیز تلخش عطر بوی اما ! 

 بدون که من به لعنت! بود شهاب رفتمی انتظار که همونطور

کردم باز رو در کیه بدونم اینکه . 

گفت و نشست کنارم  : 

ریخاکست طیف پنجاه. قدیمیه خیلی که فیلم این ! 

گفتم ترس و تعجب با  : 
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باز؟ میخوای چی اینجا؟ اومدی چرا  

گفت و انداخت صورتم به نگاهی  : 

برم؟ ناراحتی  

گفتم پررویی با و دادم تکون سری  : 

برو اره،  

گفت و زد نچی  : 

 اما قدیمیه درسته نیست؟ حیف قشنگی این به فعال،فیلم نمیرم

 .خوبه

گفتم کالفه  : 

باشه؟ خونه مامانم گفتین فکری بی انقدر چرا شهاب  

گفت بود تلویزیون صفحه به نگاهش که همونطور  : 

نیست اوکی زیاد خالت دارم خبر . 

گفتم و فشردم بهم عصبانیت سر از رو هام چشم  : 

حاال؟ خب  
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 چقدر فهمیدم تازه من و داد قرار صورتم مماس رو صورتش

کمه مون فاصله . 

گفت آرامشی با و اروم صدای با  : 

 بخاطر  مجبوره طرف چون امشب افتاد گفتم بهت که مهمونی

 رو مهمونیش جورایی یک میخواد و کانادا بره زودتر دانشگاهش

کنه پارتی بای گود به تبدیل ! 

گفتم و کشیدم عقب یکم خودمو و دادم تکون سری  : 

باره آخرین این ولی بیام، میکنم سعی . 

گفت و کاشت لبم گوشه یهویی بوسه و آورد جلو سمج رو سرش  

: 

 باشه

کشیدم آسوده نفسی منم و رفت و شد بلند حرفش دنبال به ... 
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 شش های نزدیک تساع و نیومد مامان موندم منتظر چقدر هر

 .بود

 گفت اونم و نغمه خونه میرم شب گفتم و گرفتم تماس مامان با

باشم خودم مراقب . 

 

 

زد زنگ شهاب بعد ساعت نیم  : 

خوبی؟ سالم  

گفتم حوصله بی  : 

اره سالم ... 

گفت پوکر  : 

بپرسی؟ رو من حال خوای نمی  

گفتم کالفه  : 

بشم؟ حاضر کی شهاب  

گفت و کشید پوفی  : 
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دنبالت میام هشت...اباب خب خیلی . 

کردیم خداحافظی و گفتم ای باشه . 

 

 که افتاد ای نقره لباس همون به چشمم و کردم باز رو کمدم در

بودم پوشیده کامران مهمونی برای ... 

 حلقه های آستین که بلندی مشکی لباس و زدم کنارش شدت با

کردم انتخاب رو افتاد می هام شونه روی اون ای . 

 هم رو موهام و کردم مختصری آرایش و ستادمای آینه جلوی

کشیدم بابلیس . 

 دور هاش بند که بلندم پشنه های کفش و کردم تنم رو ام لباس

پوشیدم رو شد می پیچیده پام ساق . 

انداختم سرم روی رو شالم و پوشیدم مو قرمزم اکلیلی شنل . 

 الک پس داشتم وقت ساعت نیم. انداختم ساعت به نگاهی

 دست همراه رو ام نقره گوشواره و گردنبند ست و زدم قرمزی

کردم دستم رو ام ظریف بند . 
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گفتم و برداشتم منم و فشرد رو زنگ تاخیر دقیقه ده با شهاب  : 

اومدم اومدم . 

 و بود زده تکیه رنگش مشکی پورشه به شهاب پایین، رفتم

بود موبایلش مشغول ... 

 ساعتش به روغید نگاه و آورد باال رو سرش هام پاشنه صدای با

کرد شرمندگی به تظاهر و انداخت  : 

گذاشتم منتظر دقیقه ده شمارو مثل خوشگلی خانم ببخشید . 

گفتم و رفتم ای غره چشم  : 

بریم؟ زودتر  

شدم سوار منم و کرد باز برام رو در  

 

#part_43 

 کالفه باالخره که کردمی نگاه بهم گشتمی بر همش راه بین

گفتم عصبانیت با و شدم  : 
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چته؟ شهاب  

گفت تعجب با  : 

شده؟ چی هیچی؟  

گفتم و انداختم بهش سهیفی اندر عاقل نگاه  : 

میکنی؟ نگاه هی چرا  

 باالخره کرد، می مهار رو خندش داشت انگار کرد جمع هاشو لب

گفت ای خنده پر لحن با و نیاورد طاقت : 

میکنم نگاه رو اینه من ... 

گفتم حرص با  : 

نیستما خر من شهاب  

گفت کشی دختر لحن با  : 

خودمی قناری... ای فرشته شما عزیزم نه . 

گفتم بودم انفجار حال در اینکه با و فشردم هم روی رو چشمام  : 

نیستم دخترا اون مثل... من کن بس . 
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گفت و کرد صاف گلوشو  : 

نیستی هیچکس مثل نیستی،تو ... 

رسیدیم تا نزدم حرفی . 

 

 باز باغ در و زد رمزی صورت به بوغ تا چند و ایستاد باغی در دم

 .شد

برد داخل رو ماشین . 

شدیم پیاده ماشین از ... 
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گفتم چندشی حالت با که گرفت رو دستم شهاب  : 

هاا دستمو کن ول اییی ... 

گفت جدیت با  : 

نیار در بازی مسخره... منی همپای مثال . 
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 حرکت جمعیت پر یها میز از یکی سمت به اون و کردم سکوت

 .کرد

 اووووو و برگشتن همه که بود مونده میز به قدم چند هنوز

 .کشیدن

 شد بلند ما دیدن با و بود نشسته نازی و ساده دختر کنار آرمین

گفت همیشگیش نمک با و  : 

 باز جارو... کردین رنجه قدم... شهاب آقا! اومده کی ببین به به

واسشون کنین . 

کرد پرسی احوال و سالم همه با و زد کجی لبخند شهاب . 

 لبخند یک با اما بودن شناس نا برام ها خیلی اینکه با منم

کردم می سالم همه به مصلحتی ... 

 رو دستم و کشید عقب رو صندلی جنتلمنانه خیلی شهاب

بشینم من تا گرفت . 

 با بش و خوش مشغول و گرفت جا کناریم صندلی روی خودشم

شد رفیقاش ... 
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پرسید کنجکاو وییمر روبه دختر : 

چیه؟ اسمتون عزیزم  

گفتم لبخند با  : 

 ...بارش

پرسید دوباره  : 

خواهرش؟ هستی؟ جان شهاب چیکاره  

داد جواب من جای به چون بود ما به گوشش شهاب انگار  : 

دخترمه دوست بارش... جان سولماز نخیر ... 

بشنون همه میخواست انگار گفت بلند نسبتا رو جمله این البته . 

 و کرد جور و جمع خودشو چون خورده جا بود معلوم لمازسو

 : گفت

بله اهاا . 

 داشت مشکی موهای و عروسکی عملی بینی که ها دختر از یکی

گفت آشکاری حسادت با  : 
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 ولی. میگم رو هیکلت... هاا ساختی خوب ماشاهلل شهاب ولی

نزده باشگاه به سری وقته خیلی انگار جون بارش . 

 اونقدر نه اما... بودم آورده باال گوشت یکمی انگار گفتمی راست

بشه دیده که . 

گفت دریاری حرص لبخند با شهاب اینبار  : 

 هم اندامش که البته. دارم دوستش باشه هرجور رو بارش من

 .خوبه

بودن فوضول اونجا همه انگار و کرد سکوت دختره ! 

گفت آرایش در غرق و بلند قد دختری چون  : 

 مهر دیدی رو بارش حاال شهاب؟ نمیگیری تحویل چرا بابا ای

رفته؟ یادت  

گفت شهاب اینبار  : 

.... 
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ترنم؟ داشتی رو ای صمیمانه رفتار چه انتظار  

گفت ظاهری آرامش با ترنم اینبار  : 

 االن کردی می بوسی رو و میدادی دست...بودی تر گرم قبال

شدی مثبت بچه خیلی ... 

گفت جدیت با و کرد صاف گلوشو شهاب : 

شده عوض ها رفتار بعضی به راجع نظرم شاید ... 

 

 بکنن تعجب بقیه که حد اون در... بود آدمی چنین شهاب پس

بود شده عوض ... 

 

 دستیش بغل با کردن صحبت مشغول توجه بی خودشو هم رنمت

 ماست عین من اما میخندیدن و میگفتن هم بقیه و داد نشون

 تو منو کردنمی تالشی هیچ هم احمق شهاب و بودم نشسته

خندیدمی قاه قاه خودش و بده جا ها بحث . 
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گفت خنده با که زدن چنگ رو شهاب بازوی کالفه  : 

چیه؟ جانم؟  

گفتم گیکالف با  : 

 خسته چی؟ من اما میکنی هرهرکرکر داری خودت خان شهاب

خونه؟ بریم نیست؟ بس شدم  

گفت و انداخت ساعتش به نگاهی  : 

برقصن و بزنن میخوان همه االن10 ساعت هنوز ... 

شهاب؟ کی؟ با اما بدم قر یکم داشتم دوست خیلی! رقص  

حمقا پسره. شد زدن حرف مشغول و گردوند بر شو رو دوباره ! 

 ریختن یکی یکی همه و گذاشت ریمیکس جی دی باالخره

 .وسط

گفت من به رو و شد بلند هم شهاب  : 

برقصیم؟ بریم  
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 و ناز با پس! اینجوری بود ضایع خیلی اره؟ گفتم؟ می باید چی

گفتم ادا  : 

رقصم نمی نه . 

 دختری همراه و گفت ای باشه اون اما میکنه اصرار کردم فکر

وسط رفت ماندا خوش و خوشگل ! 

بود وسط اون سوسول پسری با که دیدمش هم ملیسا ... 

 

 

 می خوشحالی با که کردم نگاه وسط جمعیت به ای دقیقه چند

بود شده رنگارنگ های دختر از پر شهاب دور و رقصیدن . 

شد؟ چی پس بشم اون همپا من نگفت مگه  
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 نوشیدنی پذیرایی مشغول مخصوص های لباس با ها خدمتکار

 ...شدن
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گفت و گرفت جلوم رو سینی خانمی  : 

خانم بفرمایید ... 

 الکلی مشروبات دیگه اینبار که کنم دقت خیلی خواستم می

 الکلی کدوم که بپرسم کشیدم می خجالت هم طرفی از و نخورم

 !هست

گفتم ظاهر حفظ با  : 

بخوابم راحت شب میخوام... باشه باال دزش خیلی خوام نمی ... 

 از یکی به ای اشاره چشمش با و زد مهربونی لبخند خدمت پیش

گفت و زد ها جام : 

میده آرامش بهت عزیزم بردار اینو . 

برداشتم رو جام تشکری پر اهنگ با و نگفتم چیزی دیگه . 

 آتش به رو گلوم و داشت تلخی مزه خوردم ازش کمی اول

 .کشید
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 توجهم زنی تر ور اون کمی و افتاد شهاب دور دخترای به نگاهم

 اس، حامله بود مشخص بودو اومده باال شکمش که کرد جلب رو

رقصیدن می اروم شوهرش با . 

 هفت جنین آوری یاد با ممغز بار هزارمین برای بچه، بچه، دوباره

 کامل رو جام دیدم اومدم خودم به که زمانی و کشید سوت ماهم

شد حلقه دورش دستم گلوم سوزش شدت از و خوردم . 

 کرده تزریق وجودم به مضاعف انرژی انگار. بود شده داغ بدنم

خواست می کردن پرواز و زدن فریاد شدت به دلم و بودند ... 

کردم حرکت نور رقص و دیجی تسم به و شدم بلند جام از . 

 لحن با و زد کنار رو دخترا و کرد باز رو بغلش من دیدن با شهاب

گفت کشی دختر  : 

اینجاس کی ببین ... 

زدنمی غر یکی یکی دخترا که انداختم بغلش تو خودمو  : 

رقصیدیما می داشتیم شهاب .. 

_ دختره این باز  
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_ ذلیل دختر دوست شهاب .... 

 

 دخترا به خطاب و گرفت محکم منو مشونه به توجه بی شهاب

 :گفت

دخترا نکنین حسودی ... 

گفت لوسی العاده فوق لحن با دخترا از یکی  : 

 برن بقیه بردار رو یکی خب... شهاب انداختی راه حرمسرا توهم

مناسبشون های کیس دنبال ... 

گفت خنده با شهاب  : 

میشین حیف هستین مناسبی های کیس همه شما اخه . 

 دهن تا بکشم بیرون آغوشش حصار از خودمو مکرد سعی

 منو اون اما کنم شهاب نصیب ای غره چشم و ببندم همشونو

زد لب گوشم دم و گرفت محکمتر : 

خانمی بگیر اروم . 
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 دور رو هام دست و شدم شل اش کننده اغوا لحن با رسما دیگه

کردم حلقه گردن ... 
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 سمت به کدوم هر و شدن متفرق شهاب دور از دخترا کم کم

رفتن پسرا از یکی ... 

بود آروم و الیت خیلی آهنگ . 

 دوست. دادم می تکون خودمو زور به و بوده شده جون بی تنم

بخوابم داشتم . 

زد لب گوشم دم و فشرد رو کمرم شهاب : 

بخوابیم؟ خوای می خوردی؟ مشروب... وقت یک نیوفتی  

 کشداری لحن و اروم صدای با و فشردم سینش روی رو سرم

 : گفتم

نیوفتم؟ که هست حواست نمیکنی؟ ولم که تو شهاب؟  

گفت دلبری با و کرد آرومی خنده : 
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اره؟ خوردی مشروب فتینگ خب... نمیکنم ولت وقت هیچ  

 گردنش دور رو هام دست حصار و شدم خیره هاش چشم به

گفتم آرومی صدای با. کردم  تر محکم  : 

نخوردی تو که نگو. بود پایین الکلش دز... خوردم اره . 

گفت و زد لبم روی آرومی بوسه و آورد پایین رو سرش  : 

میشی؟ ساقیم تو.نخوردم نه  

گفتم ای خنده پر صدای با و کردم بلندی خنده  : 

 ساقی؟

گفت و زد ای مردونه لبخند  : 

ساقی... اره  

 کمر دور که ساعدش روی و کردم باز گردنش دور از رو دستم

گفتم و گذاشتم بود : 

 .باشه
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خوشی در به بودم زده و نبودم دنیا این تو انگار ... 

 

 دنبال منو و برداشت بزرگی بطری شهاب و رفتیم بار سمت به

کشید خودش . 

رفتیم باال ها پله از و شدیم ویال وارد . 

 رو ویال سکوت کفشم های پاشنه صدای و بودم شده ول و شل

شکست می . 

 خودش دنبال منو یجورایی و بود باالتر من از پله تا سه دو

کشیدمی . 

گفت و انداخت بلوریم پاهای به نگاهی و برگشت  : 

بیار درش میکنه اذیت پاهاتو اگر ... 

 حرکت یک تو که انداختم هام کفش به نگاهی یجیگ و سکوت با

کرد حرکت باال سمت به تند تند و انداخت کولش روی منو . 

گفتم اعتراض با  : 

میکنی؟ اینجوری چرا شهاب  
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گفت مهربون  : 

میگیره درد پاهات  

#part_47 

گذاشت تخت روی منو و کرد باز رو ها اتاق از یکی در . 

زیاد خیلی... بود گرمم ... 

 بطری به اشاره منتظری نگاه با. بهم داد رو جام و نشست کنارم

 از کمی و برداشتم میز روی از رو بطری بیخیال منم و زد

ریختم جام توی رو محتویاتش . 

گفتم خوش سر و گرفتم شهاب مقابل رو جام  : 

شکست دستم دیگه بیا... بیا . 

گفت تصنعی جدیت با و کرد اخمی  : 

بده بهم خودت نه اینجوری ... 

گفتم و خنده زیر زدم بازم  : 

گرفته؟ شوخیت  
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گفت و انداخت باال رو هاش ابرو شیطون  : 

ام جدی کامال... نه  

 جام خورد که دادم،کمی قرار لبش با ماسم و بردم جلو رو جام

 کمی بود کرده عرق بدنم حرارت از دستام چون و بردم عقب رو

ریخت شهاب فک روی محتویاتش و شد کج جام ... 

گفتم استرس با و گذاشتم میز روی رو جام زود  : 

کنم می درستش االن ببخشید ببخشید ... 

 که کنم اکپ رو فکش خواستم و برداشتم میز روی از دستمالی

گفت ای گرانه اغوا صدای با و گرفت رو دستم مچ  : 

کنی پاک تو کاری کثیف خوشگلت های لب با تونی می . 

انداختم فکش به نگاهی و داغ سرم آنی به . 

 تر جذاب شد می باعث این و داشت ریش تهه همیشه شهاب

بشه دیده ... 

گفت می مغزم تو صدایی یک  : 

بزنی؟ پس ور جذابی این به پسر باید چرا  
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گفت تر بلند ای دیگه صدای اما  : 

کرده نابود زندگیتو اون ... 

... کنم زندگی لحظه در و ندم اهمیت دوم صدای به کردم سعی

بود مست بارش یک تصمیم...نبود من تصمیم این ... 

گذاشتم فکش روی رو لبم و کردم خم کمی رو سرم . 

زد ای مردونه و محو لبخند که کشیدم عقب سریع ... 
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گفتم و انداختم بهش مظلومی نگاه  : 

میاد خوابم من شهااااب . 

گفت آورد می در رو کتش که همونطور  : 

خستم منم... باشه . 

کرد باز رو هاش دست و کرد پرت تخت روی رو خودش . 

بودن پیراهنش آستین کردن پاره حال در هاش بازو ! 
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گفت آلودی خواب لحن با و داد خودش به تکونی : 

جوجه بخواب بغلم بیا ... 

گفتم حرص با و نشوندم ابروم دو بین اخمی  : 

ام؟ جوجه من  

گفت و زد لبخندی  : 

نیستی؟... اره  

گفتم اطمینان با و رکنا زدم هامو چتری  : 

نه که معلومه ! 

گفت و زد ای مسخره بیاره در حرص لبخند دوباره  : 

ای جوجه خیلی من برابر در. نیستی منم نصف تو ... 

 لبخند پس شدم می منفجر همونجا بدم ادامه اگر دونستم می

گفتم و زدم تصنعی  : 

کن فکر خوای می طور هر ... 

گفت و زد چشمکی  : 
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جوجه؟ آوردی کم  

گفتم حرص با  : 

نمیشه ای حرفه کار بیلدینگ بادی یک ای جوجه هیچ . 

گفت تعجب یا و انداخت باال رو هاش ابرو  : 

میکنی؟ کار بیلدینگ بادی تو  

گفتم و رفتم بهش اس غره چشم  : 

اره پیش یکسال تا... بله . 

گفت و زد لبخندی  : 

ورزشکار خانم بغلم بیا . 

 مردونه و بزرگ های بازو روی رو سرم و زدم لبخندی متقابال منم

گذاشتم اش . 
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 موهام روی رو بینیش شدو حلقه کمرم دور آزادش دست

 .گذاشت
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بود تنگ لباسم واقعا. کردم اراحتین احساس بعد کمی . 

 با و کشید عقب آلود خواب های چشم با که زدم وول تا چند

گفت داری خش صدای  : 

شده؟ چی  

گفتم و نشستم کوله و کج قیافه با  : 

نیست راحت... شهاب لباسم ! 

 میکرد باز رو پیراهنش های دکمه که همونطور و نشست اونم

 : گفت

برات بزرگه. شبپو رو من لباس. بیار درش . 

 روی تا. انداختم بود شده گرفته جلوم که پیراهنش به نگاهی

بود خوب و میومد رو رونم ... 

گفتم و شدم بلند تخت روی از و گرفتم رو پیراهن  : 

گردون بر روتو ... 

 و آوردم در زحمت هزار به رو تنگ لباس منم و کرد بهم پشتشو

چرخشه حال در بدنم روی نگاهش دیدم اومدم خودم به وقتی ! 
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گفتم داد و جیغ با و گرفتم بدنم جلوی رو پیراهن حرص با  : 

برگرد میکنم خواهش روتو برگردون... شهااااب ... 

 پرت تخت روی رو خودش و رفت هوا به اش خنده شلیک صدای

 .کرد

پوشیدم رو پیراهن سریع و کردم استفاده فرصت از . 

 که کنم پرتاب فطر به رو یکیش خواستم و آوردم در هامو کفش

گفت و گرفت گارد و شد متوجه سریع  : 

حاال نزن باشه... بابا باشه  

شدیدا بود گرفته خوابم و کرد می درد سرم ... 

گفتم مظلومیت با  : 

دیگه نکن اذیت... میاد خوابم شهاب ... 

گفت و کرد باز جارو کمی  : 

بخواب بیا باشه . 

کرد بغلم و کشیدم دراز تخت روی . 
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 نمیدونم. میدیدم کابوس که ها شب تمام عکس بر. خوابیدم اروم

 رو آرومی خواب بود هرچی اما شهاب آغوش یا بود مشروب اثر

زد رقم برام ها مدت از بعد  
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 شدید نور تابش با و کردم باز هامو چشم خفگی احساس با صبح

گذاشتم چشمم جلوی رو دستم سریع خورشید . 

 یک رو شب هر که منی برای این و بخورم تکون تونستم نمی

بود سخت خیلی خوابیدم می تنها دونفره تخت . 

 روی از که شدم شهاب دست متوجه اومدم خودم به که کمی

بود شده حلقه کمرم دور هم پاش و بود شده رد گردنم ! 

شدن جا به جا ای ذره از دریغ اما زدم پسش شدت با ! 

زد؟ می وول خواب توی انقدر هنوز و داشت سال سی گنده مرد  
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گفتم بلندی نسبتا صدای با بدم تکونش تونم نمی دیدم وقتی  : 

 .شهااااب

دمکر تکرار دوباره که نداد نشون العملی عکس . 

گفتم بیچارگی با که گفت ای کشیده هوم اینبار  : 

خودتو کن جمع میشم له دارم . 

اومدم در آغوشش حصار از من و کرد باز رو هاش چشم . 

گفتم طلبکار و نشستم تخت روی  : 

 یک روی اینجا، من حاال پس گردونی؟ بر زود منو نبود قرار مگه

میکنم؟ چیکار تو بغل توی تخت،  

گفت و انداخت بهم کوتاهی نگاه خواب از خمار های چشم با  : 

خوابیدی خوشگلی این به پسر بغل تو باشه خداتم از ... 

. کرد بغلش و گرفتش هوا روی که کردم پرت سمت به رو بالشتم

گفت آلودی خواب لحن با  : 

بعدا برای باشه هات غر غر... بخوابم بذار بارش . 
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 یکمی انداختم اشسینه و بازو روی های کوبی خال به نگاهی

 یکی هم گردنش پشت یادمه. ترسوند می رو من هاش طرح

بود کرده کوبی خال گردنش پشت رو چمپیونزلیگ طرح داشت . 

 آینه جلوی و شدم بلند جام از جیغ جیغ با مامان آوری یاد با

 : ایستادم

موندم؟ شب چرا... شده نگران االن مامانم... شهاب پاشو  

برگشتم و رفتم سکته مرز تا دیدم آینه توی که چیزی با ! 

 مونده باز بود تنم که پیراهنی باالی های دکمه و بود معلوم پاهام

شد می مشخص سینم چاک که جوری بود ! 

 به رو دستش بگم چیزی خواستم تا و برگشتم شهاب سمت به

گفت و آورد باال سکوت عالمت  : 

. خوابیدی بغلم تو اومدی کردی مست خودت... بابا خب خیلی

ندارم رو حوصلت نیار در بازی سلیطه . 

 شهاب کار یا خودم پرتی حواس سر از نمیدونم که عصبانیت با

گفتم بود  : 
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 و میکنی هاتو استفاده سو ازم عوضی یه تو... شهاب بزنن گندت

داشتی؟ قبلش چطور ندارم؟ حوصله ندارم حال میگی بعدش  

 صدای اب و ایستاد روم به رو و شد بلند تخت روی از شدت با

گفت اش مردونه  : 

 سر باید حتما سواستفاده؟ کدوم خودت؟ برای میکنی زرزر چی

چیز؟ همه به بزنی گند صبح  

 افکار نداشتم دوست و افتاده اتفاقی چه دیشب نمیدونستم

بدم راه ذهنم به رو منفی ... 

 که هام چشم تا کردم بهش پشتمو و انداخت چنگ گلوم به بعض

بودم؟ احمق انقدر من چرا... نبینه رو بودن باریدن آماده  

. شون برداشتم و انداختم نگاهی بود زمین روی که هام لباس به

 سریعتر هرچه تا انداختم توش خودمو و کردم باز رو حموم در

 رو شهاب دیدن تحمل واقعا چون برم و کنم عوض هامو لباس

 .نداشتم

 

اومدم بیرون و کردم عوض رو هام لباس سرعت با . 
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نبود ازش خبری. انداختم تخت روی رو شهاب ایه لباس ! 

 اونم و کجاس شنلم و کیف پرسیدم خدمتکار از و رفتم پایین

کرد راهنمایی . 

رفتم اصلی خیابون سمت به و شدم خارج باغ از  
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 اون صبح موقع اون و نشد رد ماشینی موندم منتظر چقدر هر

نمیزد پر هم پرنده طرفا ! 

 سخت برام ایستادن سنگین خز شنل و مجلسی لباس اون با

 .بود

 و برگشتم امید نا و انداختم بلندم پاشنه های کفش به نگاهی

 ماشینی که بشینم اتوبوس هایستگا های صندلی روی خواستم

زد بوق تک برام . 

شد خالی بادم دیدم که چیزی با و برگشتم خوشحالی با ! 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 روی از رو مارکش آفتابی عینک و کشید پایین رو شیشه شهاب

برداشت چشمش . 

 صندلی روی خواستم و برگشتم بیخیال منم و کرد نگاهم کمی

خورد گوشم به صداش که بشینم  : 

شو سوار بیا. نمیاد گیرت ماشین اینجا... کنن لوس خودتو بارش . 

 ماشین در شدن بسته و باز صدای بار این که نکردم توجهی بازم

 و بزرگ های دست تصرف تحت هام بازوم بعد لحظه چند و اومد

اومد در شهاب مردونه . 

زد غر بردمی ماشین دست به منم که همونطور : 

 این ندارم حوصله یه من... شدیم بچه دختر یک مچل... بابا ای

میکنه ناز هی ... 

گفتم عصبانیت با  : 

نمیام جا هیچ تو با من کن دلم کرده؟ زورت کی . 

 کرد پرت منو تقریبا و کرد باز رو ماشین در حرفام به توجه بی

ماشین توی . 
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 و کنم باز رو در تا میگشتم چیزی ای دستگیره دنبال داشتم

 پاشو شدن سوار حضم به اون چون شد دیر خیلی اما شم پیاده

فشرد گاز روی . 

خوردمی خونمو خون مرد این گویی زور و عصبانیت شدت از . 

 سکته بود مونده کم و کرد تر بد رو اوضاع دارش کنایه صدای

 : !کنم

 فشار رو بغل اون دکمه باید کنی باز رو در خواستی بعد به این از

 .بدی

زد دکمه به ای اشاره هاش چشم با حرفش دنبال به و . 

میکرد مسخره منو داشت اون!من خدای . 

گفتم تمسخر با  : 

میکشی؟ رخ به پولتو داری االن  

گفت و کرد کج سرشو  : 

کردم ات راهنمایی فقط . 

گفتم و زدم پوزخندی  : 
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بود فرمون این پشت االن داشت تورو بابای پول هرکس . 

گفت و زد ای قهقه دفعه این  : 

خیلی بارش ای بچه خیلی ! 

پرسیدم و برگشتم سمتش به شدت با  : 

 چرااا؟؟

گفت و انداخت باال ای شونه  : 

نزن حرف نداری خبر چیزی از وقتی خب . 

 دیگه عبارت به و بوده چیکاره باباش بدونم شدم کنجکاو خیلی

 هامو فوضولی خوی و کنم سواستفاده موقعیت از میخواستم

 .بکنم

گفت که زدم صداش سوالی  : 

 بلههه

 : پرسیدم

اس؟ رهچیکا بابات  
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گفت و انداخت بهم نگاهی  : 

ساله خیلی مرده.... من بابای . 

پرسیدم دوباره  : 

بوده؟ چیکاره خب  

گفت اضافه حرف بدون اینبار  : 

بوده مهندس بابام . 

گفتم و دادم تکون سری  : 

چی؟ مهندس  

گفت و انداخت بهم سهیفی اندر عاقل نگاه  : 

 زندگی هم ایران... نبوده هم دار مایه...معماری مهندس

شد؟ تموم... کردهنمی  

 هارو پول این" اینکه مثال اومد وجود به ذهنم تو سوال خیلی

آورده کجا از سن این تو شهاب " 

دوختم خیابون به رو نگاهم و شدم بیخیال ولی . 
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 پرسه اخیر اتفاقات و خیاالتم تو و بودم شده خیابون محو انقدر

نشدم خونه نزدیک های خیابون متوجه که میزدم ! 

اومدم خودم به شهاب صدای با : 

رسیدیم بارش ... 

گفتم گیجی حالت با  : 

شده؟ چی چی؟  

گفت بخوره رو خندش کردمی سعی که حالی در  : 

رسیدیم امان و امن چیز همه . 

 ضرب رو فرمون هاش انگشت با که گفتم ای کشیده و بلند آهان

 من جانب از کردن خداحافظی مثل حرکتی منتظر انگار. گرفت

 ...بود
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گفتم و کردم جور و جمع خودمو  : 

 کاری... رسوندی منو اینکه بابت مرسی... دیگه خب خیلی

 نداری؟

 و میدادم قلوه و دل خیلی دوستام از یخداحافظ موقع معموال

میگم چی نبود حواسم بودم افکارم گیج چون بار این ! 

 به منم و شد خیره بهم لحظه چند. انداخت بهم متعجبی نگاه

 من اینکه از قبل اون اما کنم جمع رو گندم که بودم این فکر

گفت شیطنتی پر لحن با بگم چیزی  : 

شی؟میک پیش پا با میزنی؟ پس دست با  

شدم پیاده و کردم خداحافظی حرفش به توجه بی . 

. انداختم شهاب ماشین به نگاهی و انداختم قفل توی رو کلید

رفت؟ نمی چرا  

 معنی به بوق دوتا شهاب که داخل برم خواستم و کردم باز رو در

شد کنده جا از سرعت به ماشین و زد خداحافظی ... 
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کرد باز رو در تاخیر کمی با مامان که فشردم رو واحد زنگ . 

انداختم مبل اولین روی خودمو و شدم داخل . 

گرفتم  جونی بی و اروم جواب که کردم سالمی . 

 کم باز بود مشخص مامان سر دور شده یدهپیچ دستمال از

داره درد سر مامان و کرده خودشو کار خوابی . 

 بیرون آشپزخونه از رو مامان و شدم بلند جام از خستگی با

نشوندمش مبل روی و آوردم . 

گفتم مهربونی لحن با  : 

 خودش خاله... نکش بیداری شب گفتم بهت بار هزار... من مامان

 مریض هرروز تو که نمیشه اینجوری. داره نگهش بیاد داره دختر

بیوفتی و بشی ! 

گفت و گذاشت هاش شقیقه روی رو هاش دست مامان  : 

بیاد تونست نمی... داره امتحان هاله . 
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 کردم می دم اسطوخودوس که همونطور و رفتم آشپزخونه به

گفتم مامان به خطاب  : 

 و کیف پی اون میخونه؟ درس داره اون کجاش... بهانس همه اینا

 حاضر حتی و میوفته هم ترم هر! درس میگه و خودشه حال

 دختری همچنین که خاله بیچاره. داره نگه رو مامانش بیاد نیست

 .داره

 مامان که کردم حرکت حموم سمت به و نکردم یافت در جوابی

 : پرسید

 چه این اومدی؟ صبح چرا برگردی؟ دیشب نبود قرار مگه

دیگه بود مهمونی ! 

گفتم و کردم طبیعیش سریع خیلی  : 

باز نشه تصادف که نکنیم رانندگی گفتیم... بودیم خسته ... 

گفتم بلند صدای با حموم توی از و برداشتم رو حولم : 

کن استراحت برو و بخور رو ات دمنوش مامان ... 
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 به رو اهرم اما لرزیدم خودم به آب سردی از. کردم باز رو دوش

نچرخوندم گرم آب سمت . 

 های کار همه بخاطر. کنم شکنجه رو خودم مداشت دوست

 توش میدونستم که مهمونی بخاطر. دادم انجام که ای احمقانه

 از میتونستم وقتی تا رو بچه اون اینکه رفتم،بخاطر اما خبره چه

 گوش شهاب حرف به بازم اینکه نکردم،بخاطر سقط دلسوزی سر

میرفتم مهمونی به باهاش و میکردم . 

 ها بعضی. هست اعتماد خانواده یک برقراری های پایه از یکی

 لحظه و شکنن می رو پایه این خودشون لذت و خوشحالی برای

 شد، نابود ستون یک اینکه از بعد خونواده اعضا حال فکر به ای

 !نیستن

 و مستم من دونست می اون... کرد رو کار همین هم شهاب

نداد اهمیتی اما نیست؛ حواسم ! 

وقتاس همین واسه باد خودم بر لعنت که کردم خودم . 
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 فکر خودم با من و خوردمی هم به آب سردی از هام دندون

 رو هام تاوان من. نیستم من بده پس تاوان باید که اونی کردم

بودم دادن تاوان حال در مدت این تمام. دادم پس . 

گفت جنسی بد با ذهنم تو صدایی و کردم گرم رو آب  : 

بارش بده تاوان باید شهاب ! 

 

 

 

 

#part_54 

 آینه جلوی. رفتم اتاقم به و اومدم بیرون حموم از

انداختم آینه توی خودم به ایستادم؛نگاهی ... 

چکید می اب میومد هام نهشو روی تا که موهام از . 

 روی که کردم رها میومد سینم روی تا که رو کوچیکم ی حوله

افتاد زمین . 

نشستم تخت لبه و کردم تنم رو هام لباس . 
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. شدم پام ساق به مالیدنش مشغول و برداشتم رو بدن لوسیون

 باید که اونی واقعا رفتم؛ فرو فکر به و شدم خیره پاهام به

 از لبخند یک حتی مدت این که منی ودم؟ب من شد می مجازات

 بچه... بچم و کردم ازواج ابروم بخاطر که منی! بودم؟ نزده دل ته

 بیاد که کجاست ملیسا؟ کجاست حاال شد؟ سقط ماهم هفت

 حتی چرا نمیکنه؟ گناه احساس چرا شهاب اصال بده؟ جواب

نشد؟ متاسف اخیر اتفاقات بابت یکبار  

 و کنم می گوش حرفش به هنوز تیح که احمقم انقدر من یعنی

حسابی؟ چه رو واقعا چرا؟ میرم؟ پارتی به باهاش  

کردم پرتاب زمین روی رو لوسیون عصبانی . 

برداشتم رو گوشیم و افتادم تخت روی باز طاق . 

بودم شده بالک. کردم باز رو ناشناس آدم اون پیوی ! 

کردم چک رو پروفایلش و رفتم شهاب پیوی . 

داشت عکس تا ده . 
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 بوگاتی با کارش، میز پشت ایفل، برج ارتفاع،با باالی استخر، توی

دیگه جذاب های عکس و دوستاش با لعنتیش، .... 

گفتم و زدم پوزخندی عکس توی لبخندش به  : 

آریایی شهاب بدی پس تاوان تو وقتشه ... 

 شهاب از فقط و ببندم چیز همه روی رو هام چشم گرفتم تصمیم

بگیرم انتقام . 

 کردن فراموش اما کنم فراموش تا باشم دور ازش کردم سعی اول

باشم من بازی این بازنده فقط میشه باعث من . 

من اونم باشه، داشته برنده یک باید فقط بازی این . 

کردم تایپ براش  : 

رسیدی؟ چطوری؟... سالم  

 و سر رو ذهنم توی های نقشه کردم می تایپ که ای کلمه هر با

میشد تر خنک دلم و میدادم سامون . 
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بده جواب تا کشید طول ساعت نیم . 

 و رفت باال قلبم ضربان کردم دریافت جانبش از پیامی وقتی

لرزید هام دست  : 

داری؟ کار چطور؟ نیستم خونه! خوبم... سالم  

نمیاره خودش روی به اما کرده تعجب بودم مطمئن ! 

کردم تایپ براش  : 

_ بپرسم رو حالت خواستم همینجوری ... 

کرد تایپ بالفاصله : 

_ نگفت؟ چیزی مامانت خوبی؟ تو. اوکیه  

نوشتم براش  : 

_ دیگه پیچوندم من ولی داد گیر یکم چرا . 

کردم ارسال روهم بعدی پیام پیامم از بعد  : 
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 کجایی؟_

نوشت دقیقه دو بعد  : 

_ دوستم خونه . 

 

 برای! دختره از پر اونجا احتماال! حتما دوستش؟ خونه لعنتی

گرفتم تماس باهاش بشه تبدیل حتم به احتمالم اینکه . 

 

 با. داد جواب که شدم می امید نا دادنش جواب از داشتم دیگه

 رسید می گوشم به زور به صدا و سر همه اون بین که صدایی

 : گفت

بارش؟ الو؟  

گفتم و کردم جمع رو صورتم و گرفتم رو گوشم یک  : 

نمیاد؟ صدات چرا شهاب؟  

رسید گوشم به قطعی با صداش بازم  : 

میگیرم تماس باهات بعدا... ام مهمونی . 
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پیچید گوشم توی بوق صدای حرفش دنبال به و ! 

یدمم نشونت میکنی؟ قطع من روی رو تلفن! لعنتی ... 

 نتونه حتی که میکردم وابسته خودم به رو شهاب آنقدر باید

بکشه نفس من بدون ! 

کردم باز رو کمدم در و شدم بلند جام از . 

 نود قد یخی شلوار همراه به بازی جلو بلند لیمویی مانتو

انداختم تخت روی باهاشون هم رو آسمونی آبی شال و برداشتم . 

 باز رو در نهایت در و انداختم تاقا های دیوار به نگاهی گم در سر

شدم خارج اتاق از و کردم . 

بود برده خوابش کاناپه روی مامان . 

 های مزون گرفتم؛اون رو نغمه شماره و برداشتم رو خونه تلفن

داشت سراغ خوبی . 

گفت و برداشت  : 

 جانم؟

 : گفتم
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جون نغمه سالم . 

گفت مهربونی با  : 

خاااننممم سالم . 

گفتم هولی با  : 

 مانتو،. میخوام کش پسر تیپ یک بگم اضافه حرف بی مهنغ

برم؟ کجا بگو فقط کیف کفش، روسری، شال،  

 

 

 

#part_55 

 

گفت هاش خنده بین و زد ای قهقهه نغمه  : 

کلک؟ کنی تور میخوای رو کی  

گفتم کالفه  : 
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 پیاز تا سیر ببینیم همو. کن ول هارو حرف این توروخدا نغمه

کنم می تعریف برات رو ماجرا . 

 رو زعفرانیه توی برندی و معروف مزون آدرس و گفت ای باشه

داد بهم . 

مرسوند رو خودم بدبختی هزار با و پوشیدم رو هام لباس . 

گفت و اومد جلو ای چهره خوش خانم شدم؛ مزون وارد  : 

 فشن؟ بخش برید؟ میخواید عروس بخش بفرمایید؟ عزیزم سالم

یا زیر لباس ... 

گفتم و پریدم حرفش بین  : 

 تا بشینم گفت. داشتم قرار اینجا جون نغمه با من راستش سالم

 .بیاد

من نشی سالن سمت به منو و گفت اهانی  

کرد راهنمایی . 

 گریم یا لباس پوشیدن حال در که شدم هایی مدل زیبایی محو

بودن شدن . 
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شدن خارج سالن از سرعت با همه و اومد خانمی عکاس . 

 کرد می بش و خوش عکاس با که حالی در نغمه بعد دقیقه چند

شد سالن وارد . 

شدم بلند جام از احترام رسم به و اومد سمتم به من دیدن با . 

دادم دست عکاس به و کردم اهاشب مختصری پرسی احوال . 

 مهربونی با و آورد در مخصوص کیف از رو دوربینش عکاس

گفت نغمه و من به خطاب  : 

نیومده در ها مدل صدای تا برم من دخترا خب . 

دادم تکون سری لبخند با منم و زد چشمکی نغمه . 

نشست مبل روی من کنار و کشید عمیقی نفس نغمه . 

پرسید آوردمی در رو شالش که همونطور  : 

داری؟ کراش کسی رو پسری؟ دوست دنبال شده؟ چی خب  

گفتم و کشیدم آرایشم بدون صورت به دستی کالفه  : 

شدنم؟ عاشق آدم من نظرت به کنه می فرق خیلی قضیه نغمه نه  
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گفت پوکر و گذاشت مبل دسته روی رو شالش  : 

چیه؟ قضیه حاال... نیستی خب نه  

گفتم ظاهری آرامش با و نمشو روی انداختم رو شالم  : 

 اما بودم شیطونی و شر دختر من میدونی خوب تو... نغمه ببین

 برم داشتم دوست. بودم آرزو از پر. رسید نمی کسی به آزارم

کنم زندگی آزاد و خارج . 

 یک اما. نداشتم دشمنی و ببرم لذت زندگیم از داشتم دوست

 منو دیگه مبابا و مرد بچم. رفت بین از کال من زندگی شب

 حال و عشق پی هنوز هیچی دیگه که هم شهاب نپذیرفت

 بده تاوان هم شهاب وقتشه نغمه شدم مجازات من فقط. خودشه

 این بازنده ندارم دوست میشه؛ خنک من دل اینجوری حداقل

باشم من تنها بازی . 

 باد خودمو و شد ور شعله درونم انتقام آتش دوباره حرفام زدن با

 من و چیدمی هفتشو اخر سفر برنامه داشت بشها االن. زدم

خوردم می حرص! گرفتم می آتش داشتم ! 

گفت و گرفت گاز لبشو گوشه نغمه  : 
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توهم و زندگیش پی بره بارش شو بیخیال ... 

گفتم عصبانیت با و پریدم حرفش بین  : 

میشی؟ بیخیال میکنی؟ ول نغمه بذار من جای خودتو  

گفت و فشرد رو هام دستم  : 

شو بیخیال. بخوری ضربه بازم ترسم می بارش . 

گفتم لجبازی با  : 

 میرم پیش خودم برنامه طبق من ولی! نکن نکنی کمکم میخوای

بشم منصرف عمرا و . 

گفت و داد تکون سری  : 

 قراره که اونی نره یادت... نخوری ضربه باشه حواست ولی. باهاتم

تو نه اونه بخوره ضربه ! 
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 آینه توی خودم به نگاهی و زدم تن رو بود داده نغمه که مانتویی

نبود بد. انداختم ! 

 و شد ازب شدت یا پرو اتاق در که بودم نیاورده در رو مانتو هنوز

شد پرت بغلم تو ای دیگه مانتو ! 

 و گرفتمش صورتم جلوی و انداختم مانتو به نگاهی تاسف با

 بدن بود معلوم جنسش از و داشت جیغ قرمز دادم؛رنگ تکونش

 !نماست

 خوب رو نقصم بی بدن! میومد بهم چقدر لعنتی. کردم تنم اونم

میداد نشون . 

بشه چروک مبادا تا انداختمش دستم ساعد روی و آوردمش در . 

 بین گشتن حال در که نغمه به نگاهی و اومدم بیرون پرو اتاق از

انداختم بود لباس های رگال . 

گفت متعجب که کشیدم رو بازوش و رفتم سمتش به  : 

_ کنی؟ می همچنین چرا  
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گفتم و دادم نشونش رو مانتو کالفگی با  : 

بابا کردی کالفم! خوبه همین ببین . 

گفت گرفت می ازم رو مانتو که حالی در و رفت ای غره چشم  : 

_ ها میذاریم وقت عالی جناب نقشه واسه داریم. خوبه خوبه ! 

گفتم و دادم تکون سری  : 

_  جیب از  بیا هم حاال دادی من به تو بها گران وقت که مرسی

 پولدار تو مثل من چون کن حساب اینارو و بذار پول مبارک

بدم میلیونی مانتو پول که نیستم ! 

گفت و شد نعلبکی اندازه هاش چشم  : 

_  در آه گرفتم مهمونی ماه این خودم من! توروخدا بارش نکن

داری پول خودت نیار در بازی خسیس. ندارم بساط . 

گفتم آروم و دادم تکون سری  : 

_  هوا باید ماه آخر تا بدم لباسا این به پول اگر اما. دارم اره دارم

 سالممو جواب بیاد هم اگر ه؛سفر بابام که جریانی در. بخورم
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 در منبع که نمیرم باشگاه دیگه خودمم.... پول برسه چه نمیده

من... باشم داشته آمد  

 عالمت به رو هاش دست و پرید حرفم بین که بدم ادامه خواستم

گفت و برد باال تسلیم  : 

_  اینه نهایتش میکنم حساب خودم... کردم غلط بابا خب خیلی

میشم بابام امند به دست دیگه خودم . 

کرد نثارم مرگی که کشیدم آسودگی سر از نفسی . 

 مهربونی با برخورد خوش خانم همون و رفتیم صندوق سمت به

گفت من به رو  : 

_ نمیخوای؟ شال... میاد بهت قرمز هستی هم سفید اتفاقا  

گفتم نهایت در و کردم دست اون و دست این کمی  : 

_ بیار خوبشو یک عزیزم اره . 

رفت و گفت ای باشه لبخند با و داد نتکو سری . 

گفت حرص با و کوبید پهلوم به آرنجش با نغمه رفتنش محض به  

: 
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_  به دادم میلیون ده ماه این بابا دیگه ندارم پول... بمیر بارش

 .باد

گفتم تعجب با  : 

_ رو؟ پول همه اون کردی چیکار  

گفت آرامش با  : 

_  چون مخصوصا گرونه هم مشروب داشت مشروب مهمونی

بودن آورده فرانسه از من برای . 

 شال دیدن مشغول و دادیم خاتمه بحثمون به فروشنده اومدن با

شدیم ها . 
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 کنارشون خودمم و کردم پرت تخت روی هارو خرید خستگی اب

 .افتادم

داشتم شهاب از موفق نا تماس دوتا کردم؛ چک گوشیمو ! 

زدم؟ نمی میزدم؟ زنگ بهش. کردم فکر کمی  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 گوشم دم رو گوشی و فشرم شمارش روی رو انگشتم نهایت در

 .گذاشتم

 صدای که شدم می امید نا دادنش جواب از داشتم دیگه

پیچید گوشم توی دونشمر  : 

 ...سالم

گفتم لرزی از پر صدای با و تاخیر کمی با  : 

 .سالم

گفت تعجبی از پر صدای با  : 

_ میلرزه؟ صدات چرا خوبی؟  

 زیاد اینکه مثل اما کنم جور و جمع رو خودم کردم سعی زود

گفت اعتراض با چون نبودم موفق  : 

_ پشت؟ اون شدی الل  

گفتم زود  : 

_ هستم... نه . 
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 کنه می تصور احمق یک ذهنش توی منو داره کردم ساساح

گفت کالفگی با چون  : 

_ زدی؟ زنگ داشتی کار دیشب  

 

 دخترا ما مشکل بپرسه؟ رو حالم حتی خواست نمی همین؟ واقعا

 اگر مخصوصا هستن ما مرده کشته پسرا همه کنیم می فکر اینه

بذاریم پیش پا ما ! 

گفتم نرمی صدای با  : 

_ کنم دعوتت خواستم تولدمه شب فردا... اره . 

 به حتی چون. بود ریزون برگ تلفن طرف اون بودم مطمئن

کنم دعوت اونو تولدم برای من که کردنمی خطور مغزش . 

کنم بارش بلدم فحش هرچی بود نزدیک داد بهم که جوابی با : 

_ بگذره خوش. دارم مهم قرار یک فردا متاسفانه نه . 

نگم چیزی که داشتم نگه خودمو خیلی . 

گفتم تظاهری آرامش با  : 
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نداری؟ کاری... باشه  

 

بگه که بودم منتظر  : 

_ شدی؟ ناراحت  

خداحافظ نه گفت فقط اون اما ! 
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داد رو جوابم بود نخورده بوق دوتا هنوز که گرفتم رو نغمه شماره  

: 

_ جانم سالم . 

گفتم تمسخر با : 

_ بودی؟ خوابیده گوشیت رو  

گفت حرفم به توجه بی  : 

_ کردی؟ دعوتش بهش؟ زدی زنگ  

گفتم امید نا  : 
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_ نکرد قبول اما اره . 

گفت کشیده و جیغ با  : 

 بده شمارشو بارش !ابله پسره نکرد؟ قبول چی یعنی چییی؟

کنم بارش دارم دوست هرچی ! 

گفتم کالفه  : 

_  که بگو دوستات به. شد مالیده صوری تولد نغمه اینارو کن ول

 .کنسله

گفت تند تند  : 

_  مهمونی بین و بگیری عکس باید! بشه برگزار باید تولد! نه نه

 تا چند باید اصال. کنه جلوه طبیعی چیز همه تا بزنی زنگ بهش

کنم عوتد هم پسر . 

گفتم حوصله بی  : 

_  شلوغه سرش خودش قول به و نمیاد که اون. جان نغمه کن ول

بذاریم؟ وقت الکی چرا  

گفت مرموزی با  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 سعی گفتی بهم یادته چیزه؛ ترین بد مردا برای باخت میدونی تو

 پسر و نتونسته اون ببینه اگر حاال بشه؟ نزدیک بهت داشته

میشه ریزون برگ شهب نزدیک تو به تونسته ای دیگه . 

گفتم اعتراض با  : 

 !نغمهه؟

گفت و کرد ای خنده  : 

خوبه و بزرگ خیلی خونش میکنم اوکی مهرداد ی خونه رو تولد . 

کردیم خداحافظی و گفتم ای باشه خستگی با . 

کرد عضو گروهش توی منو نغمه و رفتم تلگرام توی . 

 بایک کردم نگاه رو جدیدش پروفایل و کردم باز رو شهاب پیوی

 بودم راست رو که خودم با باشه؛ خارجی میومد نظر به! بود دختر

بود خوشگل خیلی . 

بود نوشته گرافیش بیو تو  : 

بیوفته من زندگی تو میتونست که اتفاقی زیباترین عشق . 
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 درباره اون وقت اون کشم می نقشه واسش دارم من! رو آقا

میزنه حرف زندگیش قشنگ اتفاقات . 

رفتم پذیرایی به و گذاشتم کنارم رو گوشیم . 

زدمی حرف خونه تلفن با داشت و بود نشسته مبل روی مامان . 
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 گویا نشستم؛ مامان پیش و کردم آماده چاکلت دارک دوتا

گفت گونه نصیحت. کرد می صحبت هاله با داشت  : 

 باش داشته هواشو نیست خوب مامانت ؛حالدخترم جان هاله

داره احتیاج تو به االن اون ... 

گفت کالفه و کرد قطع رو تلفن نصیحت و صحبت کمی از بعد  : 

کرده لوس اینو ساره بسکه نمیره سرش تو حرف دختر این ... 

گفتم بیخیال و مشآرا با  : 

نشه سر . 
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 از بعد. خوردن کم کم کرد شروع و برداشت رو فنجون مامان

گفت دقیقه چند  : 

بگی؟ میخواستی چی  

 سر رفتم راست یک و نکردم انکار منم! بود شده رو دستم پس

مطلب اصل  : 

 نام ثبت روزه یک تور ها بچه با نیستم صبح از فردا راستش

 .کردیم

گفت مشکوک  : 

خبریه؟ میری بیرون خیلی وزهر چند  

گفتم طبیعی خیلی  : 

شه عوض روحیم میکنه جور نغمه اینارو نه ! 

گفت و داد تکون سری هم مامان  : 

حاال؟ میرین کجا  

گفتم؟ می چی! کردم گیر گل تو خر مثل  
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گفتم من من کمی با  : 

اینا و سنتی های بازار دیدنی جاهای... دیگه گردشگری . 

بود هاش چشم تو خاصی( یخودت خر) انگار مامان . 

گفت و گذاشت میز روی رو فنجونش  : 

سردی به رو هوا ببر خودت با گرم لباس . 

شدم بلند جام از و بوسیدم رو گونش . 

رفتم تراس به و برداشتم اتاق از رو گوشیم . 

 باید شده جور هر پس میشد برگذار شهاب بخاطر مهمونی اون

اونجا کشوندمش می . 

گفت عصبانیت با. داد جواب دیر همیشه لمث گرفتم رو شمارش  

: 

بله؟ بارش بله  

گفتم ناراحتی با و شدم دلخور ازش کمی  : 

 .سالم
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گفت طلبکار  : 

 شلوغه؟ سرم من نمیدونی زدی؟ زنگ چی واسه... سالم گیریم

خوب؟ نکن اصرار دیگه بیام؟ نمیتونم نمیدونی  

ابشه بهت لعنت. کردم قطع رو تلفن بدم جوابشو اینکه بدون ! 

 ریزش اجازه نمیخواستم اصال و بود زده حلقه چشمام تو اشک

بدم بهشون . 

 قول به چجوری؟ اما. جزوندمش می باید. میکردم کاری یک باید

همینه آره غیرتش؟ رگ گرفتن بازی به با نغمه ! 

 

 همیشگیش شاد و مهربون لحن با که گرفتم رو ارسالن شماره

داد جواب : 

کردی؟ ما از یادی عجب چه !معرفت بی خاله دختر سالم  

گفتم پوکری با  : 

خوبی؟ سالم  

گفت حالم بی صدای شنیدن با  : 
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شده؟ چیزی  

گفتم لحن همون با  : 

پا؟ هم عنوان به بیای مهمونی یک به باهام میشه  
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گفت و شد جدی : 

مهمانی؟ چه ولی... اره که اومدن   

گفتم و کردم دست اون دست این کمی : 

دوستم تولد .  

گفت تند تند : 

کی؟ فقط... حتما آره اره  

 :گفتم

  .فردا

بگم بهش من رو دقیق زمان شد قرار و گفت ای باشه   
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* 

 

شدم پیاده ماشین از ارسالن کمک با و گرفتم باال رو دامنم .  

گفت معترض  : 

میاد پاهایت زیر تا دامن مجبوری؟ مگه !  

گفتم کالفه  : 

بابا خیال بی .  

 در آروم کردیم پرسی احوال و اومد جلو نغمه شدنمون وارد با

گفت گوشم : 

ها داری ای خاله پسر عجب  

کرد سکوت که زدم پهلوش به نجم ار با .  

 مشغول جی دی و رفتیم ها میز زا یکی سمت به ارسالن با

شد کارش شروع .  
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 مهراد خود بود جالب برام و گرفت بخار رو سالن همه بعد کمی

  !نبود

 خنده از کنارش آدم جدا. شدیم بخند بگو مشغول ارسالن با

میشد بر روده !  

 فشردم می رو دلم که حالی در و انداختم اطرافم و دور به نگاهی

 :گفتم

ارسالن وای !  

نشنیدم رو ارسالن جواب و افتاد آشنایی نگاه به همنگا   

شدم مطمئن بعد اما دید خطای کردم می فکر اولش  
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بود زده زل بهم غلیظی اخم با .  

کردم نگاه ارسالن به و برگردوندم رو روم سریع .  

گفت کنجکاوی لحن با. بود مشکوک نگاهش : 
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کیه؟ پسره !  

گفتم و چونم زیر زدم رو دستم طبیعی خیلی  : 

مهمون یک البد نمیدونم .  

رفتم نغمه طرف به و شدم بلند جام از دستشویی هوای به .  

بود سوسول بچه یک با زدن الس مشغول .  

خودم دنبال کشوندمش و گرفتم رو دستش .  

گفت و کشید رو دستش اعتراض با : 

کندی رو دستم بارش چته .  

توپیدم بهش : 

 من نگفتی اما دونستی می اره میاد شهاب دونستی می تو

نیارم رو ارسالن  

گفت و انداخت باال ای نه شو : 

رو آدرس بود گرفته آرمین از نمیدونستم  

بخوره حرص کمی هببین بیاد شده؟ چی مگه حاال .  
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گفتم عصبانیت با  : 

برونمش خودم از اینکه نه بیارم دست به رو دلش قراره احمق   

 هدایت گوشم پشت به اونهارو و کشید لختم موهای به دستی

گفت و کرد : 

کن اعتماد من به  
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نشستم صندلی روی و کردم حرکت میز سمت به کالفه .  

 و زد تکیه صندلیش به و کوبید میز روی رو دستش ارسالن

گفت کرد می کنکاش رو صورتم که طور همون : 

بارش؟ پسره اون کیه... نمیشه اینطوری نه !  

گفتم و کشیدم سر ور آب لیوان نفس یک : 

نکن بازجویی  

 جلوی رو ام پروفایل و برداشت جیبش توی از رو گوشیش

گفت و کرد باز چشمم : 
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چیه؟ دپ های پرو این معنی  

 و بردم هام مو الی رو دیگری و زدم چونم زیر رو دستم یک

گفتم بیخیال  : 

گذاشتم عشقی .  

 ماومد تا شد بلند میز پشت از و کرد جمع رو گوشیش عصبی

 روم به رو صندلی روی ای آمده بر هیکل بکشم ای آسوده نفس

  .نشست

گفت و زد خندی پوز : 

 من کن فرو فندقیت مغز تو اینو گذره؟ می خوش زدن الس

 شماره دیگه. کنم ثابت بهت اینو اومدم یهویی نیستم تو مسخره

نیافته گوشیم رو ات  

رفت و شد بلند شدت با و  !!  

 

گفتم عصبانیت با که داد جواب مگرفت رو ارسالن شماره : 

کردی؟؟ ول منو کجا   
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گفت آرامش با : 

اومد پیش برام فوری کار من بیا دوستت با نکردم ولت .  

کردیم خداحافظی .  

بود بعید ارسالن مثل جنتلمنی از کارا این واقعا .  

شب؟؟ موقع این گشتم برمی کی با انداختم اطرافم به نگاهی   

〰️� 
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 خوش پسر یک با کردن صحبت مشغول. رفتم نغمه طرف به

بود جذاب و پوش .  

 و گذاشت میز روی رو مشروبش از لبالب جام من دیدن با

گفت و گرفت سمتم به وار اشاره رو دستش : 

جون رشبا عزیزم دوست  

خوشبختم گفت و زد لبخندی هم پسر .  

گفتم رویی خوش با  : 

بگیرم؟ قرض ازتون لحظه یک رو نغمه میشه !  
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گفت و زد خندی تک پسر : 

  !حتما

وگفت شد بلند جاش از نغمه : 

بریم جانم .  

کردم تعریف براش رو ماجرا و کشیدمش ای گوشه .  

گفت بعدش اما رفت فرو فکر به کمی اول : 

 و نیاوردند کیک هنوز نگرفت شکل تولدی هیچ ینجاا که ببین

 ضعف و غش به بزنی خودتو تونی می ببین نشدی سورپریز توهم

میکنه چکار شهاب ببینی و .  

 رو خودم و ندادم هم رو اش العاده فوق نقشه جواب حتی دیگه

انداختم زمین روی  .  

 یک و گرفت درد باسنم که زمین خوردم محکم اونقدر متاسفانه

کشیدم دل ته از یغج .  

میکرد نگاه منو بهت با داشت هنوز نغمه .  
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 با و شد خم و اومد خودش به زود رفتم بهش که ای غره چشم با

گفت نگرانی : 

مهرداد آقا! شدی؟کمک چی !!  

گفت و اومد سمتم به دو با مهرداد : 

آخه یهو شدی چی بزنم زنگ آمبوالنس تا ساختمان تو ببریمت .  

 با شهاب اومد جلو کردم بغل قصد به دادمهر دست تا اما

گفت عصبانیت : 

کنار همه کنار !  

گرفت نقشم ایول ! 

گرفتم قرار ارتفاع تو میکردم احساس. کرد بلندم .  

برد ماشینش سمت به منو بقیه به توجه بی و بلند های قدم با  
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 و نشست فرمون پشت خودش و گذاشت عقب صندلی روی منو

انداخت راه رو ماشین .  
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گفت که بودم زده مردگی موش به رو خودم هنوز : 

بسه فیلم. تری سالم منم از میدونم !  

 

بودم؟؟ ضایع آنقدر یعنی!  وای   

ترسیدم. بغل زد که ندادم نشون واکنشی .  

نشستم! بود بس بازی دیگه کرد؛ باز رو قبع در  .   

گفت و ایستاد ماشین درگاه توی  : 

دیدی؟ من از خیری چه! شی؟ نزدیک من به میخوای چرا !  

گفتم طبیعی : 

همین دارم دوستت !  

 تعلل با لحظه چند بعد. گرفت ازم رو نگاهش و زد پوزخندی

 :گفت

بگیری؟ انتقام میخوای نکنه !  

گفت زیرک که دادم نتکو سری سریع خیلی : 
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کن ثابت بهم !  

 

 کردم می بود الزم که کاری هر پس کنه اعتماد بهم که بود مهم

  !هرکاری

گفتم متفکر : 

میکنه کار همه عشقش واسه آدم .  

گفت و زد لبخندی  : 

بشین جلو بیا .  

جلو رفتم منم و نشست فرمون پشت .  

 

 ودمخ به وقتی میخواد؟ ازم چی که بودم این فکر تو همش

بودیم خونش در اومدم .  

 

گفت جدیت با : 

شو پیاده .  
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 رو اش کت لختم های بازو دیدن با. شد پیاده اونم و شدم پیاده

انداخت ام نه شو روی و آورد در .  

 اون دست این کمی با. زد رو آسانسور  و شدیم  آپارتمان وارد

پرسیدم دست  : 

ازم؟ میخوای چی !  

گفت و زد واری تمسخر لبخند : 

زدی؟ اج !  

گفتم فوری : 

اصال نه !  

 که کاشت گونم رو یهویی و داغ بوسه شدیم که آسانسور سوار

زد خشکم ! 

 

بود محض سکوت. شدیم خونه وارد و ایستاد آسانسور .  

گفت و کرد هدایت اتاقش سمت به منو : 

میخوابیم باهم .  
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گفتم سریع  : 

  !چراااا؟

 

گفت میکرد باز رو پیراهنش های دکمه که طور همون : 

کنی ثابت اینکه واسه ! 
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شدم بیدار خواب از دلم زیر شدیدی درد احساس با .  

نداشتم رو شدن خیز نیم توان حتی !  

بود یدهخواب کامل آرامش با شهاب. انداختم اطرافم به نگاهی .  

 کردم دیشب که ای احمقانه کار به و شدم بلند جام از سختی به

بود؟ شده جلب شهاب اعتماد یعنی. کردم فکر !  

 

نداشتم رفتن بیرون پای ایستادم اتاق در جلوی !  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بود ممکن محال! اون؟ جای بودم شده عاشق من نکنه! چرا؟ . 

 گاهیآ خود نا جیغ کمرم دور هایی دست شدن حلقه احساس با

گفت گوشم دم گرمی صدای که زدم : 

خانمم؟ صبح سر کجا !  

 

نداشتم کشش من!!! نه خدایا .  

گفتم لرزونی صدای با  : 

شده دیر میشه نگرانم مامانم .  

گفت الودش خواب صدای با باز : 

نیستی که بچه !  

 

گفتم کالفگی با : 

میبینیم همو باز .  

گفت خنده با : 
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کنم کل تورو دیگه محاله  
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 انتقام چیه قصدم بفهمه اگر حتما میشه؛ حبس سینه توی نفسم

میگیره ازم سختی .  

 نمی مقاومتی اونم. کنم باز دورم از رو هاش دست کنم می سعی

میگه و کنه  : 

تیرسونم م خودم شو حاضر .  

* 

 

 و میزنه و مرکزی قفل قبلش اون اما میره دستگیره روی دستم

 :میگه

بارش میشه تنگ برات دلم !  

میگم پوزخند با : 

شدی؟ عاشقم شب بایک !  
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میگه و میاندازه بهم لطیفی نگاه : 

 تعهد آدم من اما. دیدمت بوتیک توی که روزی همون از بودم

نیستم و نبودم .  

میگم مغموم : 

ماالن یعنی پس ...  

 عطر. میکشه بغلش توی منو و بدم ادامه رو حرفم نمیذاره

 چیکار خودم با داشتم من. میفرستم هام ریه به رو تلخش

  !میکردم؟

میکنه زمزمه گوشم در آروم : 

 کسی با نمیتونم هم بخوام اگر حتی کرده تغییر چیز همه االن

باشم تو جز .  

 خداحافظی با و میده دست بهم موفقیت احساس حرفش این از

میشم خونه وارد و پیاده ماشین از مفصلی .  

 حتی و میده نشون کارش سرگرم رو خودش دیدنم با مامان

نمیده هم رو سالمم جواب .  
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میپرسم خسته : 

باز؟ مامان شده چی !  

میگه عصبانیت با : 

بودی؟ کجا پسره این با !  

 تعریف براش دیشب جز به رو ماجرا کل طبیعی! بودم دیده پس

میگه وار نصیحت. نممیک : 

نیست درستی راه انتقام بارش .  

 

 اتاقم به و نمیکنم توجهی که بودم کرده گم رو خودم اونقدر اما

  .میرم

میده رو جوابم آلودی خواب صدای با که میگیرم تماس نغمه با : 

بارش؟ الو   

میدم جواب بیحالی با : 

  .سالم
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میپرسه سریع  : 

رفتین؟ کجا دیشب !  

 بلندش آفرین صدای و میکنم تعریف براش ور دیشب ماجرا

میکنه کر رو گوشم !  

میگه گونه هشدار اون از بعد : 

 لرزید دلت دیدی جا هر نشی وابسته باشه حواست بارش فقط

شو خیال بی  
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میگم اطمینان با و میبندم محکم رو هام چشم : 

نداری؟ کاری شم نمی نه !  

میکنم قطع رو تلفن و میگه ای نه .  
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 احتمال و نبود مامان. میرم سالن به و میگیرم مختصری دوش

باشه رفته خاله مالقات به که میدادم .  

 هول شهاب اسم دیدن با و میدارم برش میخوره زنگ موبایلم

 و میشه قطع که میکنم دست اون و دست این آنقدر میشم

 صدای با و میکنم وصل. میکنه خوردن زنگ به شروع دوباره

میگم ارومی : 

  .سالم

میرسه گوشم به تلفن طرف اون از انرژیش پر صدای : 

خوبی؟ خانمم سالم !  

 صدام ولوم پس بدم نشون تر شاد رو خودم میکنم سعی اینبار

میگم و کنه می تغییر کمی : 

؟خوبی تو مرسی !  

میگه کشی دختر لحن با : 

شم می خوب منم باشی خوب تو وقتی .  

میرسه گوشم به ارومش جان صدای که میکنم ای خنده .  
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 شادی لحن با بازم چون میخوند خروس کبکش روز اون انگار

 :گفت

ببینمت میخوام! بیرون؟ بریم ناهار .  

 اینکه بدون میتونستم پس نبود خونه که مامان میکنم فکر کمی

برم بشم ازجوییب .  

 

 :میگم

میتونم تنهایم اره .  

میگه و میزنه سوتی  : 

میگیرم هم غذا میام من پس .  

 داشت االن یعنی. میکنه قطع بشنوم جوابی اینکه از قبل

  میومد؟

 زود گرفتم تصمیم. آوردم در رو حولم و رفتم اتاقم به سریع

برسم خودم به خیلی و کنم عوض رو هام لباس .  
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 ربعی سه آستین بلیز و کوتاه دامن با من و گذشت ساعتی دو

بودم نشسته مبل روی .  

شده پشیمون شاید کردم فکر خودم با .  

چی؟ میومد مامانم اگر اصال !  

 زبانش زیر از و بزنم زنگ مامان به تا برداشتم رو تلفن سریع

میشد حساس اینجوری چون شدم پشیمون اما بکشم .  

 

 از. برداشتم رو آیفون گوشی و دمپری جام از آیفون صدای با

بود معلوم کاریش ورزش هیکل آیفون صفحه .  

گفتم و انداختم صدام توی ناز کمی  : 

تو بیا  

زدم رو در حرفم دنبال به و  
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گرفتم نفسی و شیدمک پایین رو دستگیره . 

کرد سالم رویی خوش با و شد وارد شهاب که کردم باز رو در . 

بدم رو سالمش جواب و بزنم لبخند کردم سعی . 

 به خودم که همونطور و کردم راهنماییش پذیرایی سمت به

پرسیدم رفتم می آشپزخونه سمت : 

شربت؟ چایی قهوه  

داد جواب : 

 !بوس

 آرامش با پس باشم تتفاو بی جوابش به نسبت کردم سعی

دادم جواب : 

میارم تو واسه همونم میخورم قهوه من . 
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 حرکت پذیرایی سمت به و گذاشتم سینی توی هارو فنجون

 .کردم

 جلب رو اعتمادش تا دستش بغل نشستم؟ می کجا کردم؛ مکث

بدم باد به رو هام تالش که روش روبه یا کنم . 

اشتمگذ رو روبه میز روی رو سینی و نشستم کنارش . 

 مشکوک. کشید ریشش ته به دستی و زد تکیه مبل پشتی به

 : گفت

 چیز همه یعنی نیستی؟ متنفر ازم دیگه تو یعنی کنم؟ باور باید

مازوخیسمی؟ نکنه کردی؟ فراموش رو بچمون رو  

گفتم اعتراض با  : 

 

مازوخیسم؟ میگی حاال که کردی تجاوز بهم مگه شهاب؟ عععع  

 محکم که بایکی آرامش با شهاب کنم زندگی گرفتم تصمیم من

 بچه که نیستم دختر که نذاره سرم منت که یکی با باشه پشتم
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 باشه کنارم یکی میخوام. شدم طرد پدرم طرف از که کردم سقط

نزنه انگ بهم و بدونه رو چیز همه که ! 

گفت و کشید عمیق نفس : 

نداری؟ دوستم پس  

گفتم طبیعی  : 

 کنی جبران میتونی ماا نکردی حقم در خوبی کن قبول. نه

کنیم فراموش میتونیم. شمب عاشقت میتونم . 

گفت و نشست صاف  : 

شدی عاشقم گفتی تو . 

گفتم پررو : 

گفتم دروغ . 

گفت اخم با  : 

 طرفی از نداری؟ دوستش که باشی کسی کنار میخوای چجوری

نمیشن راضی خانوادت . 
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گفتم و کشیدم گردنم به دستی  : 

شدی؟ عاشقم آشناییمون روز از که گفتی دروغ بهم دیشب تو  

گفت سریع : 

 نفع به پس باشی داشته آرامش من کنار نکنم فکر اما نگفتم نه

کشم می کنار تو . 

گفتم و شدم خیره چشماش تو : 

 کشیدن کنار باشم داشته دوستت منم کنی کاری کن سعی

داری دوستم واقعا اگر کن جبران. شهاب بزدلی خیلی . 

گفت جدی : 

ستمنی تعهد آدم من . 

گفتم جدیت با خودش مثل  : 

 ازت میتونم ببخشمت دل ته از اگر بشم عاشقت منم کن تالش

 بکشی کنار که این. میخوام فرصت فقط.بسازم متعهد آدم یک

خوردم شکست آدم یک کنم فکر میشه باعث . 

گفت و برداشت میز روی از رو فنجون  : 
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عاشقشم؟ که هستی دختری اولین میدونستی  

 تالش داشت اون. برداشتم رو فنجونم منم و زدم غمگینی لبخند

کنه نرم منو دل حاال همین از کردمی . 

 

گفت متفکر : 

 زندگی وقت هیچ اما. بیام نظر به بدی آدم ظاهر در شاید من

من بارش. نکردم خراب رو کسی ... 

بزنه رو حرفش ادامه نتونست . 

شدم مشغول و برداشتم رو فنجونم منم . 

 

 حرف به خودم پس نمیتونه اما بگه چیزی دمیخوا کردم احساس

وپرسیدم اومدم : 

باش راحت بگی؟ میخوای چیزای  

گفت آرومی لحن با : 
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 نشه خراب تو زندگی اینکه واسه. بارش میکنم رو تالشم تمام

 زندگی باهم کنم کاری کنممی سعی. نشه تر خراب این از یعنی

زندگیت دنبال برو و ببخش منو نشد اگر اما کنیم . 

رسیدمپ  : 

نداری؟ دوستم مگه  

داد تکون سری : 

 مطمئن بیوفته قراره که هایی اتفاق و خودم از ولی دارم چرا

 .نیستم
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بردم موهام بین رو دستم و کشیدم عمیقی نفس . 

اوردم زبون به اما تسخ چند هر : 

- نباش نگران. شهاب سازیممی باهم . 
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میترسیدم میدیدم چشماش تو که چیزی از . 

شک مظلومیت،  

کرد صاف رو یقش و شد بلند جاش از .  

گفت میرفت در سمت به که همونطور : 

- خداحافظ. دارم کار. برم باید .  

گفتم گری موزی با و افتادم راه به سرش پشت  : 

- نمیدی؟ دستم   

 جلو رو دستم متقابال کرد دراز سمتم به رو دستش و برگشت

 توی منو و کشید رو دستم ثانیه صدم یک  در اون اما بردم

انداخت بغلش .  

پیچید بینیم توی شسرد و تند عطر .  

زد لب گوشم دم : 

خانما خانم خداحافظ .  

رفت بیرون و کرد ولم بالفاصله .  
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شیدمک پیشونیم به دستی و نشستم مبل روی .  

پریدم جا از بود سکوت خونه چون خورد زنگ خونه تلفن .  

بود مامان دادم جواب ... 

بود؟ شده چی یعنی میومد گریه صدای  
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 نگاه و کردم قلمنت سرم باالی به رو رنگم مشکی دودی عینک

امینی ساره'انداختم روم به رو قبر سنگ به باری تاسف ' 

 

 با هم هاله و کرد می گریه و زد می خودشو داشت هنوز مامان

بود زده زل قبر به بهت . 

 سعی که همونطور. گرفتم رو دستاش و رفتم مامان طرف به

گفتم کنم بلندش زمین روی از کردممی : 
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- نکردی بس شما هنوز و رفتن ها مونمه دوساعته... بسه مامان . 

 دستش که بره خواست و انداخت دوشش روی رو اش کوله هاله

گفتم کالفه و گرفتم رو : 

 !کجا؟-

گفت جدی : 

دروغه  همه اینا... دنبالش میرم...زندس من مامان . 

 داشت رو پیش مامان که افسردگی بر عالوه. شد درست کارم

گردنم تاداف هم زنجیری یک از داری نگه زحمت ! 

افتادم راه و کردمشون ماشین سوار بود بدبختی هر به . 

گفت و کشید صندلی به دستی هاله  : 

میده رو مامانم بوی . 

گفت داد و جیغ با مامان : 

شد اینطور که دادی زجرش و کردی اذیتش انقدر...تویه تقصیر . 

گفت مطمئن و داد تکون رو سرش تند تند هاله : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

من نه نه ... 

 اشک قطره  یک حتی هاله. زد زل بیرون به بقض با و دندا ادامه

بود نریخته هم ! 

شدم کوچه سر شهاب حضور متوجه خونه به رسیدن با . 

 بگیره ازم خبری نتونسته وحتما بود خاموش تلفنم مدت این

اومده همون واسه . 

 

کوچه سر رفتم خودم و بردم خونه به رو هاله و مامان سریع . 

 کرد اشاره و شد متوجه که زدم پنجره به اشارم انگشت با دوبار

 .بشینم
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 نگران و انداختم بر و دور به نگاهی بستم آروم رو در و نشستم

 :گفتم
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- ببینه؟ منو کسی اینجا میای نگفتی خودت با ! 

پرسید بود فرمون به خیره که همونطور حرفم به وجهت بی : 

- مدت؟ این بودی کجا ! 

کردم تعریف براش رو ماجرا و کشیدم نفسی . 

پرسید پوزخند با و انداخت بهم نگاهی  : 

-  سرت حد این در یعنی بدی؟ جواب هم رو تلفنت نداشتی وقت

بود؟ شلوغ  

گفتم خسته و کشیدم صورتم به دستی  : 

کنیم؟ صحبت بعدا خستم االن  

 جام سر فریادش با که رفت دستگیره سمت به دستم نداد جوابی

شدم خشک ! 

گفتم ترسیده و برداشتم دستگیره روی از رو دستم : 

- دارم درد سر خودم کافی اندازه به من میزنی؟ داد چته؟چرا . 

گفت و کشید حالتش خوش موهای به دستی کالفه  : 
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ذاریمب قرار میزنم زنگ بهت بعد... برو باشه . 

 ماشین سرعت به اونم. شدم پیاده و کردیم مختصری خداحافظی

آورد در حرکت به رو . 

 این از... بزنم زنگ بهش نمیتونستم واقعا هفته یک این تو

بود؟ ناراحت  

 رو روم آشنایی عطر با اما انداختم رو کلید و رفتم خونه سمت به

گردوندم بر . 

بود ارسالن . 

گفتم و زدم تصنعی لبخند : 

- چطوری؟... سالم  

گفت جدیت با و نشوند ابروش دو بین غلیظی اخم : 

بود؟ کی پسره اون...علیک  

خدا وای ! 

گفتم و کشیدم عمیقی نفس : 
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- همکار یک .. 

پرسید مشکوک  : 

- میری؟ کار سر مگه تو  

گفتم طبیعی  : 

- بود باشگاه های مربی از یکی... خب نه . 

گفت جویانه باز و داد تکون سری : 

- داشت؟ تچیکار حاال  

 

نداشتم دادن پس جواب کشش دیگه! من خدای . 

گفتم و کردم باز روز در : 

 .بفرمایید-

گفت عصبانیت با  : 

- نگرفتم جواب هنوز من . 

گفتم و کشیدم عمیقی نفس کالفه : 
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- باشه؟ میدم توضیح رو چیز همه باال بریم  

 

#part_71 

 

 بشه وارد ارسالن اول شدم منتظر و کردم باز رو خونه ورودی در

 وارد من از بعد خودش و داخل سمت به داد هول رو کمرم اون اما

 .شد

 خیره ای گوشه به هم هاله و بود برده خوابش کاناپه روی مامان

 .بود

 دستش. رفت سمتش به و داد تکون سری هاله دیدن با ارسالن

گفت و گرفت رو  : 

 خوبی؟

گفت باشه پریده خواب از انگار هاله : 

هان؟ چی . 

شد باهاش زدن حرف مشغول ارسالن . 
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شهاب از پاسخ بی تماس پانزده رفتم؛ گوشیم سمت به ! 

دادم پیام بهش : 

کنیم صحبت باهم گفتی خوبی؟... سالم . 

شد ارسال برام جوابش بعد دقیقه چند : 

نبات کافه بیا عصر... رهآ. سالم . 

 خیلی. انداختم تخت روی رو خودم و کردم ارسال براش ای باشه

بودم خسته .. 
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 به رو ام نانسی عطر و مالیدم لبام به رو رنگم کم صورتی لب رژ

زدم شالم . 

 جز به ها چراغ همه. بود محض سکوت رفتم؛ بیرون اتاقم از

 بازش اروم و رفتم در سمت به. بود خاموش آشپزخونه چراغ
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 چشمام و گرفتم گاز رو لبم نشه بیدار مامان بودم امیدوار کردم

کشیدم آسودگی سر از هوفی و بستم رو در آروم. بستم رو ... 

 خسته دختر تصویر آسانسور آینه یتو و شدم آسانسور سوار

همکف:) گفتمی که خانمی صدای یا. دیدم رو ای ) 

شدم پارکینگ وارد و گرفتم اینه از نگاه . 

نداشتم هم دونه یک حتی من و بود ماشین چقدر ! 

 از تقریبا میدیدم که چیزی با و کردم باز رو پارکینگ در

! نبود یخط های تاکسی به نیاز دیگه. شد باز نیشم خوشحالی

 حالت با داد جواب و کردم سالم نشستم جلو و بیرون رفتم

پرسید مشکوکی  : 

نه؟ شدی خوشحال خیلی  

کردم اعتراف : 

نبود شلوغ های تاکسی به نیاز دیگه چون خیلی خیلی اره . 

افتاد راه و سرداد ای خنده . 
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. میگرفت خوابم داشت ماشین سکوت از که بودم خسته انقدر

گفت و انداخت بهم نگاهی  : 

میاد؟ خوابت  

گفتم سریع : 

خستم خیلی شهاب ؛خیلی . 

 رو جاش بهت و پرید سرم از خواب تقریبا کرد که کاری با

 !گرفت

 کر داشت گوشم که درحدی کرد بلند درجه آخرین تا رو موزیک

کرد زیاد رو ماشین سرعت و میشد . 

 پنهان در سعی که همونطور و گرفت اش خنده قیافم دیدن از

گفت داشت اش ندهخ کردن : 

میاد؟ خوابت هنوزم  

گفتم معترض و کوبیدم اش شونه به محکم حرص با  : 

 !شهااااب

کرد کمتر رو سرعتش و آورد پایین رو موزیک صدای . 
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میزد هزار روی قلبم ضربان . 

#part_73 

 

نشستیم میز ترین دنج پشت و شدیم شاپ کافی وارد . 

 محض به و داد سفارش ترک قهوه شهاب و چاکلت دارک من

زدن حرف جدیت با کرد شروع میز به برگشتنش : 

 شرایط از چندتا باید بشی رابطه این وارد میخوای اگر بارش ببین

کنی قبول رو من . 

پرسیدم تعجب با : 

شرایطی؟ چه  

گفت و کرد افص رو گلوش  : 

 در باید همیشه! ندی جواب یا کنی ریست نمیاد خوشم من

 وفا میگیرم تصمیم دارم چون میگم من چون باشی من دسترس

 بدم موندن منتظر از من... بیای راه باهام باید توهم. باشم دار

 .میاد
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گفتم کردم می بازی هام انگشت با که همونطور : 

ببین تونستم نمی خب ... 

گفت عصبانیت از حالتی با و کنم کامل رو فمحر نذاشت : 

نداریم نبودم و نشد و نمیتونم ! 

 

 جایز رو سکوت اما گرفت حرصم خواهیش خود همه این از

شدم ها سفارش آوردن منتظر و دونستم  

 

 

#part_74 

 جلو هام نقشه هرروز و گذشت می شاپ کافی ماجرا از هفته یک

بود شهاب همون شهاب. رفت می تر ... 

 چون کردم می تحمل من اما....زورگو... اعصاب بی... اخالق بد

بود میون در احساساتم پای . 
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 دوباره که نداشتم تحمل اصال. باشم بازنده من دوباره نمیخواستم

شکست حس بمونم من و بره زندگیش دنبال به اون ! 

 

 ضررش و سود فکر به که میکنه هایی کار زندگیش تو گاهی آدم

 ضرر به فقط تصمیم و کار این شاید میفهمه ها بعد اما. نیست

 این تا میزنه دری هر به که اونجاست... دیگران نفع به و باشه اون

 پشیمون نمیتونه میبینه وقتی اما ببره خودش سودی یک وسط

 .میشه

 

 قطعا نمیکردم بازی این از سودی اگر داشتم رو حس همین منم

 بزرگی ضرر یکبار چون نبودم ازدواج دنبال دیگه عمرم آخر تا

بودم کرده ! 

 

گفت اعتراض با که رفتم آشپزخونه به مامان صدای با : 

 مثل یا کردی مخفی اتاق اون تو رو خودت همش بارش؟ خبرا چه

گوشه یک به زدی زل ها دیوونه ! 
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 گرفتم مامان از هارو زمینی سیب و دادم تکون سری فهکال

پرسیدم حال همون در کنم تاخورد : 

شد؟ چی هاله  

گفت بیخیالی با مامان : 

 گرفت بلیط دیروز! عجبم در دختر این دست از دیگه که من

عموش پسر پیش ترکیه برگرده ... 

 من با اینکه مثل. داد جواب مامان و اومد در صدا به خونه تلفن

بنده دستش) گفت مامان چون داشتن رکا !) 

کرد خداحافظی و . 

 

 سرخ هارو سوسیس که همونطور و اومد آشپزخونه به مامان

گفت میکرد : 

داشت کار تو با بود ارسالن . 
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رفتم تلفن سمت به و کشیدم زمینی سیب کردن خورد از دست . 

 با. داد جواب بوق دوتا از بعد که گرفتم تماس قبلی شماره با

گفت آرامش  : 

ببینیم همو باید... بارش سالم . 

گفتم مشکوک : 

ما خونه بیا خودت ندارم بیرون حوصله من فقط باشه... سالم ... 

 

 دوساعت از بعد. گرفتم مختصری دوش منم و گفت ای باشه

بود طبیعی غیر یکم هاش حالت رسید؛ . 

بریم اتاقم به خواست ازم و کرد مختصری پرسی احوال مامان با . 

 موهاش بین دستی و نشست تخت لبه شدیم که اتاق وارد

 .کشید

گفتم نهایت در و کردم من من کمی  : 

آرومی؟ نا چرا شده؟ چیزی  
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 مسر که انداخت چشمام به مستقیمی نگاه و کرد بلند رو سرش

پرسید موزی لحن با. افتاد پایین  : 

شهاب؟... بود؟ چی اسمش بارش؟ کیه پسره این  

 باال سرعت با سرم و شد نعلبکی انداخت چشمام تعجب سر از

 .اومد

گفت و زد خندی نیش  : 

گرفتت؟ برق چرا  

 کجا از رو شهاب اون اصال! نشد اما کنم طبیعیش که کردم تالش

بود؟ دیده مارو نکنه بود؟ کرده پیدا  

 

گفتم بیچارگی با و شد کج کمی سرم : 

مگه؟ چطور  

 بین کوچیکی اخم با و کشید؛ کرواتش به دستی و نشست صاف

گفت ابروش دو : 

بار چند دیدمتون . 
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 که انگار ترسیدم لحنش آرامش از من اما... بود اروم لحن

بود بزرگ دردسر یک استارت . 

گفتم و مالیدم هم به رو هام دست : 

پرسی؟ می چرا دیگه میشناسی خودت وقتی خب  

توپید بهم و شد بلند جاش از شدت با شد؛ عصبی : 

 که روهم ریزه می کسی با آدم آخه! احمق بارش احمقی

 تو عوضی آدم یک اون! بفهم المصب سوزونده؟ رو زندگیش

بیاره سرت بال یک دوباره نذار! کن فرو مغزت ! 

یزنهم حرف احمق یک با داره انگار که بود طوری لحنش ! 

گفتم پررویی با و شدم سینه به دست : 

باشه خودت زندگی تو سرت توچه؟ به اصال . 

گفت باور نا  : 

نمیکنی؟ بس بارش! شدی عاشقش که نگو  

 

گفتم و انداختم ام غبغب به بادی بازم   : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 معاون کرده تورو و سفر رفته بابام! نیار در واسم هارو بابا ادای

 خودش؟

کرد می آروم رو خودش اشتد انگار کشید عمیقی نفس . 

 

داد بهم هم رو هشدارش آخرین که بشم خارج اتاق از خواستم : 

 پس نیست گفتن به نیاز و آدمی چه میدونی خودت... بارش ببین

چپ علی کوچه به نزن خودتو . 

 

شدم خارج اتاق از و کشیدم پایین رو دستگیره  
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گرفتم تماس شهاب با و برداشتم شارژ زیر از رو موبایلم . 

 جدی صدای که شدم می امید نا دادنش جواب از داشتم تقریبا

رسید گوشم به اش  : 
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 .سالم

دادم جواب سریع : 

خوبی؟ سالم  

داد جواب آرامش با : 

شده؟ چیزی... خوبم  

 ضرب رو زمین پام با که همونطور و نشستم تخت روی استرس با

گفتم بودم گرفته  : 

سراغت اومد اگر دیده؛ مارو ارسالن شهاب ... 

پرید حرفم بین و کنم کامل رو حرفم نذاشت  : 

 دست از کاری چه اصال نمیکنه کاری. دیدمش منم... نداره عیب

میاد بر ماشینی جوجه یک ! 

 

 و یک فرمول مسابقات توی همیشه ارسالن کردم فکر کمی

 می کجا از شهاب اما کرد می شرکت هایی مسابقه چنین

 دونست؟
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گفتم ترسیده کمی و مشکوک : 

چیه؟ منظورت  

گفت سریع خیلی  : 

 ...هیچی

داد ادامه که کردم سکوت  : 

 هاتم رفیق خواستی... بیا توهم بیرون میریم دوستام با امشب

بیا بردار . 

گفتم تعجب با  : 

 بریم شب میگی تو میمیرم استرس از دارم من میگی؟ چی

 بیرون؟

برد سکته مرز تا منو آرومش لحن بازم : 

فعال؟ نداری کاری. دنبالت میام ده... نباش نگران  

کرد قطع و گفتم ای نه . 
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میشد؟ چی انداختم راه که بازی این آخر یعنی خدایا  
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گفتم و فشردم رو نغمه دست استرس با : 

جوریم یک خیلی من ! 

پرسید و انداخت بهم سهیفی اندر عاقل نگاه و زد پس رو دستم : 

 مهمونی یک بابا! شدی ها دیوونه عین خوبی؟ بارش چجوری؟

سادس شبانه ! 

 به ای "حالتخوشب" دلم توی و گرفتم بازی به رو شالم گوشه

گفتم پرت نغمه ! 

 

 انداخت ساعتش به نگاهی کالفه نغمه که گذشت ای دقیقه چند

گفت و  : 

 خاله تا بریم زودتر میرسه؛ دیگه ربع یک پارکینگ تو بریم بیا

کنه پیچ سوال نشده بیدار . 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 

 هنوز مامان خوشبختانه. برداشتم رو کیفم و دادم تکون سری

کنم ماستمالی پیامک کی با میتونستم منم و بود خواب ! 

 میپوشیدم رو هام کفش که همونطور و شدیم خارج خونه از

 : گفتم

 جدیدا من... کن درستش تو آوردم در بازی ضایع جایی اگر نغمه

میدم سوتی خیلی . 

 کردمی نگاه رو خودش کوچیکش آینه توی که همونطور نغمه

 :گفت

بریم؟ باشه  

شدیم آسانسور سوار و زدم هام کفش به واکسی . 

 از نغمه همراه منم و رسیده کخ زد زنگ شهاب باالخره

شدم خارج ساختمون . 

 مطمئن که بود کرده پارک در دم رنگی مشکی و لوکس ماشین

بود شهاب بودم . 
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عقب هم نغمه و نشستم جلو من . 

کرد سالم نغمه به بعد و من به اول صمیمانه خیلی شهاب . 

 بزرگی باغ به تا شدن بدل و رد بینمون زیادی حرف راه بین

 .رسیدیم

 

برد داخل رو ماشین و کرد باز رو در ریموت با شهاب . 

بود العاده فوق واقعا شدیم؛ پیاده ... 

کردمی نگاه اطرافش به ها پدید ندید عین نغمه . 

کردم فرو پهلوش داخل رو ارنجم  و شدم نزدیکش . 

گفت حرص با و شد جمع صورتش آنی به  : 

مرگته؟ چه  

گفتم جدی  : 

رفت ابروم کن جمع زمین روی از رو فکت . 

افتادیم راه شهاب دنبال به و کشیدم رو دستش حرفم دنبال به . 
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 موزیک و بودن السیدن حال در پسر و دختر تا چند استخر توی

شدمی پخش ای کننده کر . 

 مختلف های خوراکی و مشروب از پر میز یک کنار باالخره

هستن دوستاش شدم متوجه آرمین دیدن با من و ایستاد . 

گفت طبعی شوخ با آرمین و کردیم سالم همه به : 

 هم دیگه لیدی یک... خانم بارش و شهاب... اومده کی ببین به به

کنن معرفی بدن افتخار اگر که هست همراهشون  
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گفت ناز با و داد آرمین تحویل دلنشینی لبخند نغمه : 

هستم نغمه ! 

 احترام نشانه به رو دستش و شد بلند احترامش به هم آرمین

گفت و گذاشت سینش روی  : 

هستم آرمین خانم نغمه خوشبختم ! 
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گفت کالفگی با شهاب : 

بابا بشینیم بذارید رو کی تو کیم من بساط کنین جمع . 

نشستیم میز پشت ماهم و گفت چشمی شیرینی دخو با آرمین . 

گفت گوشم دم نغمه : 

بودم ندیده ویالیی چنین خوابم تو... ها مهمونی عجب . 

توپیدم گوشش دم حرص با : 

بچسب رو اصل دیگه کن بس . 

گفت عشوه با بود نشسته من روی به رو که دخترا از یکی : 

سالتونه؟ چند شما عزیزم جون بارش  

گفتم و نیاوردم کم اما مخورد جا سؤالش از  : 

مگه؟ چطور  

گفت گری موزی با : 

میخوری شهاب از بیشتر خیلی اخه ! 
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سوختم باشه ریخته روم جوش آب پارچ یک یکی انگار ! 

 اما بدم بهش میاد بیرون دهنم از فحش چی هر داشتم دوست

 ترین سخت آرامش) افتادم جمله این یاد و شدم پشیمون

 (سالحه

گفتم ریلکس خیلی پس  : 

 پیر میکنم ورزش آنقدر و سالمه دو و بیست کال من آخه جدا؟

 !نمیشم

گفت و خندید ریز و گرفت دهنش جلوی رو دستش  : 

اینطور که ... 

گفتم زیرکی با  : 

گلم؟ چندی خودت  

گفت و انداخت غبغبش به بادی  : 

سالم هجده های دختر شبیه میگن همه اما هشت و بیست فقط . 
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گفتم ای دوستانه مثال لحن با  : 

بچس خیلی هنوز فکرت طرز اما اینا سی میخوره که قیافت ! 

 حال تو هم نفر چند و میکردن گوش ما گفتگو به نفر چند

بودن خودشون . 

 شوخی و اعتراض با آرمین چون دبو سوسن دختره اسم انگار

 :گفت

نکن کوفت رو شبمون دیگه سوسن بسه . 

 گوشیش مشغول و انداخت باال ای شونه توجه بی هم سوسن

انداخت می بهم ای خسمانه نگاه یکبار دقیقه چند هر اما شد؛ . 

 پسر با کردن صحبت مشغول گرم که انداختم نغمه به نگاهی

بود بغلیش . 

نبود کنارم. گشتم شهاب دنبال چشمام با ! 

گرفتم تماس باهاش و برداشتم رو موبایلم  
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پیچید گوشم توی آشنا نا مردی صدای بوق تا چند از بعد  : 

 بله؟

گفتم استرس و تعجب با  : 

 شما؟

گفت کلفتش صدای همون با دوباره : 

گرفتین تماس شما خاانم . 

 با. کرد آروم رو قلبم تپش تلفن طرف اون از شهاب گیرا صدای

گفت میرفت آلودی خواب به که صدایی : 

گوشیو من بده... بارشه . 

گفت من به خطاب شهاب حرف به توجه بدون تلفن پشت مرد : 

 خورده انقدر شهابتون آقا اینجا بیا دوم اتاق ویال دوم طبقه

بایسته پاهاش رو نمیتونه . 

 پسر با داشت هنوز که انداختم نغمه به نگاهی و گفتم ای باشه

گفتم اروم گوشش دم زدمی حرف  : 
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ویال تو میرم من . 

 منم و گفت توجهی بی باشه فقط که بود زدن گپ غرق انقدر

کردم حرکت ویال سمت به سریع . 

 باز زدن در بدون رو دوم تاقا  ودر رفتم باال ها پله از تند تند

میدم؟ چی! من خدای. کردم ! 

 داشت هم دوستش و بود شده پهن چرم کاناپه روی شهاب

 جمع زمین روی از رو شکسته های جام و مشروب شیشه

 .میکرد

 زور به هاش چشم. گرفتم رو دستش و رفتم سمتش به نگرانی با

 ترساس فرط از که صدایی با و فشردم رو دستاش شدمی باز

گفتم بود شده لرزون  : 

؟.شدی اینجوری چرا یهو؟ رفتی کجا شده؟ چت شهاب  
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گفت لرزونی صدای با و فشرد داغش دست بین محکم رو دستم : 

- کنیم می صحبت فردا امشب خونه برو تو... نشده چیزی . 

 انگار شهاب. انداختم اش هیکلی رفیق به نگاهی از نرفتم بار زیر

 صدای با و کردم استفاده فرصت از منم بود؛ بیداری و خواب تو

گفتم دوستش به خطاب ارومی : 

بیرون؟ بیاین لحظه چند میشه  

شدیم خارج اتاق از و داد تکون سری . 

 و انداخت شهاب به نگاهی درگاه و در بین از و ایستاد در پشت

پرسید خوابه شد مطمئن اینکه از بعد : 

 !بله؟

گفتم بیچارگی با : 

نمیدونم؟ من که هست چیزی یهو؟ شد چش شهاب  

 شک به دو کمی واقعیت گفتن از انگار. انداخت پایین رو سرش

 .بود

گفت نهایت در : 
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 یدنبا که دید رو کسی یک امروز شهاب... خانم بارش ببین

 تا اومده بازم ریخت بهم رو زندگیش ها قبل که یکی... میدید

کنه کارو همین ... 

پرسیدم متعجب  : 

 کی؟

گفت و کشید صورتش به دستی  : 

بهم ریخت دیدش پسره یک با امروز... عموش دختر... مانا . 

گفتم ناباور  : 

شهاب یعنی ... 

گفت من از زودتر : 

داره دوسش داشته دوسش ... 

 ام شال و مانتو و کیف و رفتم باغ حیاط به صبر ای لحظه بدون

برداشتم رو . 

بود گفته دروغ بهم بازم شهاب . 
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بودم؟ شده بازنده من بازم  

نمیذارم نه . 

 اصال. خورد گوشم به نغمه صدای که شدم خارج باغ در از

نداشتم رو اش حوصله ! 

 کنم عرض چه که خیابان تو. دادم ادامه راهم به و نکردم توقف

نبود ماشینی هیچ بیابون . 

گفت سرم تو صدایی لحظه یک  : 

 فراموشش تو وجود با حتی و داره دوست رو عموش دختر شهاب

 !نکرده
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کشید رو مانتوم آستین پشت از و رسید بهم نغمه . 

گفتم اعصاب بی و برگشتم اشکی های چشم با  : 

اه... کن ولم نغمه چته  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

گفت میزد نفس نفس که همونطور : 

اخه شده چی ! 

گفتم و نشستم جاده وسط بختا بد عین  : 

... منو نه داره دوست رو عموش دختر... گفته دروغ شهاب نغمه

 همه کرده؛ خستم بگیرم انتقام دیگه نمیخوام! خوردم گول بازم

 کرده مست عموش دختر بخاطر امشبم بوده الکی هاش اشقتمع

اتاق گوشه افتاده بختا بد عین . 

گفت و کرد پاک رو هام اشک و شد خم  : 

باشه نداشته دوستت واقعا اگر حتی بکشی عقب نباید بارش . 

 نزدیک بهم شهاب! نداشتم گفتن واسه حرفی... کردم سکوت

 فراموش رو عموش ردخت اینکه بخاطر خودم بخاطر نه اما شد

 دوستش خیلی که اینه دهنده نشون این و نتونسته اما. کنه

زندگی این به لعنت. داره ! 

گفتم و شدم بلند جام از : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 اینکه بخاطر! نه باختم اینکه بخاطر نه... ندارم کاری باهاش دیگه

خندیده بهم چقدر نیست معلوم نیستم کسی دست بازیچه من ! 

گفت سماجت با نغمه : 

 یک کن سعی اما داری حق شدی خسته...بارش نمیشه وریاینج

 هم عموش دختر قضیه این... نشه باورش که کنی ولش جوری

نیار روش به فعال  
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بود خوبی فکر ... 

گفتم و دادم تکون سری : 

چیه؟ ات نقشه حاال  

گفت و زد مطمئنی لبخند  : 

خونه برگردیم بیا حاال...میگم واست فردا . 

گفتم و شد آویزون ام لوچه و لب باز  : 

داری؟ ماشین برگردیم کی با ! 
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گفت و زد چشمکی  : 

 پای به هرچند گردیم برمی بنزش با کردم تور مایه پسر یک

نمیرسه شهاب آق های بوگاتی ... 

گفتم نمایشی حرص با  : 

سرش تو بخوره ! 

 

 

 

 

 

 

**** 

انداختم ارسالن به مرموزی نگاه و کردم ریجکت رو تماس . 

 شهاب که بریم مهمونی یک به ارسالن همراه بود قرار امشب

هستیم مهموناش از یکی ماهم نمیدونه اما داده تشکیل ... 
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پرسید کالفه و نیاورد طاقت ارسالن  : 

چیه؟ اش قضیه مهمونی این بارش  

 شبی از! داده تشکیل مهمونی چرا نمیدونستم خودمم راستش

 می رد رو هاش تماس بودم فهمیده رو عموش دختر قضیه که

 .کردم

 نقشه با کردم می احساس و بود داده یادم زیادی چیزای نغمه

میوفته راه تر زود کارم جدیدمون های ! 

کنم له رو شهاب بودم منتظر چقدر که آخ ! 

 

 کرده بد باهام خیلی میداد؛ پس رو کاراش تمام تاوان باالخره

خیلی... بود  
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 طبقه دکمه و شدیم برج شیک آسانسور وارد ارسالن همراه

زدیم رو هجدهم . 
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گفتم ارسالن به ها بدید ندید عین : 

 ها خونه این از یکی خدایا میبینی؟ ها داره ویویی عجب! ارسالن

بده هم ما به . 

 می مرتب رو کتش که همونطور و رفت بهم ای غره چشم ارسالن

گفت کرد : 

داری؟ عقده  

گفتم و زدم خندی تک  : 

 و بشن و ام بی سوار نیستن پولدار شما مثل که همه دیگه؛ بله

باشن داشته آمریکا اقامت ! 

شد باز در و ایستاد آسانسور چون بگه چیزی نشد فرصت . 

بود کننده کر هم در پشت از آهنگ گومب گومب صدای . 

 و نشست دستم رو ارسالن دست که بدم فشار رو زنگ خواستم

گفت سهیفی اندر عاقل نگاه با : 

میشنون؟ بزنی زنگ االن  
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 نگاهم جوری ارسالن. نگفتم چیزی و شد مشت هام دست

داشت شک سرم توی عقل داشتن به انگار که کردمی ! 

گفتم و اومدم حرف به خودم : 

بزنم کامران به زنگی یک بذار حاال خب . 

 باز برامون رو در لحظه چند از بعد اونم و زدم بهش زنگی تک

 .کرد

 رو دخترش دوست نگین و کرد احوالپرسی سالم ارسالن و من با

ببره ها اتاق از یکی به رو من تا کرد صدا . 

رسیدمی نظر به خونگرمی دختر . 
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گذاشتم دیواری کمد داخل و آوردم در رو شالم و مانتو . 

 به خودش دنبال  منو و گرفت رو دستم کامران دختر دوست

برد یمهمون وسط . 

برقصم که فهموند بهم مستقیم غیر هام دست دادن تکون با . 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

کردیم رقصیدن به شروع جمعیت همه اون بین . 

بود رفته یادم هم رو شهاب حتی و بودم شده فارغ جا همه از ! 

برد و گرفت رو دخترش دست و اومد کامران بعد لحظه چند . 

 نتیسا ده پاشنه های کفش اون با نمیتونستم دیگه که منم

نشستم روش و کردم حرکت راحتی مبل طرفم به برقصم . 

 به و شدم بلند جام از بودم نشسته هنوز بود؛ شده ام تشنه

کردم حرکت آشپزخونه سمت . 

 لیوانی و کشیدم آسودگی سر از نفسی خالی آشپزخونه دیدن با

برداشتم ظرفشویی باالی کابینت داخل از . 

 داخل آب ریختن غولمش و برداشتم سردی آب بطری یخچال از

شدم لیوان  

 بدی صدای با و افتاد دستم از بطری شنیدم که چیزی با اما

 .شکست

 

شد روشن جمالتون به ما چشم عجب چه! خانم بارش به به  
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افتاد لرزش به پام و دست صداش شنیدن با چرا نمیدونم . 

خوردم کابینت به و رفتم عقب عقب . 

گفت و گرفت مصنوعی نگرانی حالت اش قیافه : 

نره ها شیشه رو پات باشه حواست! عزیزم؟ . 

بردم عقب رو پاهام و شد کشیده زمین به نگاهم آگاه خود نا . 

اومد نزدیک . 

گفتم کنم پنهان رو ارزشش کردم می سعی که صدایی با : 

میزنم جیغ! نیا جلو . 

کشید ریشش ته به دستی و زد خندی تک . 

گفت مهربونی لحن با : 

میشنوه؟ کی! بزن جیغ! عزیزم  
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 عمیقی نفس و فشردم هم روی استرس سر از رو هام چشم

 بند یک بینمون دقیقا کردم باز رو هام چشم وقتی کشیدم؛اما

بود فاصله انگشت . 

گفتم من من با : 

میخوای؟ چی  

گفت جدیت با اون عوضش : 

ترسی؟می چرا میکنی؟ فرار چرا  

میترسیدم؟ چرا. گفتمی راست  

چمه نمیفهمیدم خودم حتی ! 

گفتم طلبکاری با : 

گفتی دروغ بهم چون ! 

 االن همین نکنه ترسیدم که اونقدری! شد جدی آنی به صورتش

بخورم کتک . 

گذاشت گردنم روی و آورد باال رو دستش . 
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گرفتم گر دستش داغی از  
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... رفتم فرو شیرینی خلسه تو و شد بسته هام چشم خواسته نا

ام دخترونه های هورمون و حس به لعنت ! 

 دوست انگار نمیتونستم؛ اما بزنم پسش که کردم سعی خیلی

 ابد تا منم و کنه نوازش رو گردنم بیشتر و بیشتر دستش داشتم

ببرم لذت شیرین نوازش این از ! 

 آرامش صدای با چون دونست می رو حالم من از بهتر اون انگار

گفت لعنتیش بخش : 

 هر تو اما میدونم رو دختری هر خواب رگ عزیزم؟ میبینی

کنم اذیتت دارمن دوست. واسم خاصی یکم تو نیستی دختری . 

 و پریدم حرفش بین که بده ادامه خواست و کرد کوتاهی مکث

 چشم باهاش بودم داشته نگه باز هام چشم زور به که همونطور

گفتم و  شدم چشم تو  : 

میکنی اذیتم اما ! 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

گفت و زد محوی لبخند : 

میکنی فکر اینطوری تو نه  

چیه منظورش نمیفهمیدم . 

گفتم و گذاشتم ونشمرد پهن سینه روی رو هام دست : 

عقب برو . 

 اپن روی راستم طرف و اومد پایین گردنم روی از دستش

شد گذاشته . 

 گوشم به هاش لب و شد قفل انگشتام بین هم دیگش دست

ای دیگه عالم تو رفتم رسما من و چسبید ! 

بهت لعنت  
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گفتم لرزونی صدای با و کشیدم عمیقی نفس  : 

میکنم خواهش عقب؛ برو ! 
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گفت داری تب لحن با و شد جدا گوشم الله از هاش لب  : 

گرفتی؟ استرس انقدر چرا عزیزم؟  

کرد؟می تکرار رو عزیزم کلمه انقدر چرا لعنتی  

 هام دست و کشیدم عقب رو سرم پس باشم محکم کردم سعی

دادم هولش عقب به و گذاشتم اش سینه روی رو . 

 میلی حتی اون اما بره عقب به متر سانتی چند داشتم انتظار

نخورد تکون هم متری ! 

گفت تمسخر با و رسید گوشم به گرمش خنده صدای : 

نمیرسه من ورزشکاری هیکل به زورت... کوچولو . 

گفتم کالفه  : 

عقب برو ! 

کرد بیشتر رو بینمون فاصله و اومد کوتاه باالخره . 

 

کشیدم پیشونیم به دستی و کشیدم آسودگی سر از نفسی . 
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 خروجی طرف به خواسته خدا از منم و رفت کنار راهم جلوی از

کرد متوقفم قاطعش صدای که کردم حرکت آشپزخونه  : 

دارم باهات واجبی کار بده رو جوابم میگیرم تماس باهات فردا . 

شدم پذیرایی وارد و ندادم جوابی . 

 ترس، استرس، همش. بودم شده خسته زندگیم وضعیت از دیگه

 .دلهره
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بخوابم که بودم نتونسته هنوز من و بود صبح سه ساعت . 

 وارد و برداشتم میز روی از رو گوشیم و کشیدم دراز کاناپه روی

شدم تلگرام . 

کردم بازش داشتم؛ نغمه از پیام یک : 

دارم باهات مهمی کار بیداری؟ بارش . 

نوشتم براش : 
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بگو... بیدارم اره . 

شد ارسال برام پیامش و شد تایپینگ ایز ثانیه چند از بعد : 

 تیوق. رفتم تو از بعد ساعت یک حدود من رفتی تو وقتی

 آرمین دست بغل دوستش و شهاب خوردیممی شام داشتیم

 کردم رو سعیم تمام منم بودن صحبت مشغول و بودند نشسته

 که میداد اخطار دوستش به داشت شهاب. میگن چی بفهمم که

 در که پرسود داد قرار یک بخاطر و نذاره چرخش الی چوب

نکنه زنی آب زیر نداشت شهاب برای ارزشی ظاهر . 

کرد می هدیدشت داشت . 

 

بهم؟ بود گفته دروغ دوستش یعنی کردم فکر کمی  

کردم تایپ براش  : 

بود؟ روز اون هیکلی همون مطمئنی نغمه؟ دوستش کدوم  

داد جواب بالفاصله : 
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 و بوده دروغ عموش دختر قضیه نکنه بارش میگم.... مطمئنم

زده بلف مرده . 

بود؟ هکرد مست شهاب چرا پس بود دروغ اگر! بودم شده گیج   
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کردم تایپ براش : 

بود؟ شده اونجوری چرا بود؟ کرده مست چرا دروغه اگر پس  

نوشت نغمه : 

بپرسی؟ خودش از نیست بهتر  

 

 باور یا. نداشت ضرری هک امتحانش میگفت؟ بهم راستشو یعنی

کردم نمی یا کردم می ! 

شد ارسال بعدیش پیام که بودم نداده رو پیامش جواب هنوز  : 

کن صحبت و بذار قرار باهاش ... 
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شدم بلند جام از و گفتم ای باشه . 

شدم خودم برای چای ریختن مشغول و رفتم آشپزخونه به . 

باشه؟ دروغ مرده حرفای اگر که کردم فکر خودم با  

 چه باشه دروغ چه بود؟ شده چم! شدم خوشحال آگاه خود ان

میکرد فرقی نباید یعنی نداشت، فرقی من واسه راست . 
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مشونفشرد  استرس ازسر و کردم مشت میز روی رو هام دست . 

گفت کالفه کمی اینبار و اومد سوم بار برای گارسون : 

 اشغال رو میز اس دقیقه پنج و چهل دقیقا شما! محترم خانم

بدین سفارشی کوچکترین حتی اینکه بدون کردین . 

گفتم ای دادگونه صدای با و دادم کف از اختیار  : 

خوبه؟... جنگل کیک با ترک قهوه یک آقا اصال... بابا ای ! 

 سفارش ثبت از بعد و داد تکون تاسف روی از سری ونگارس

 .رفت
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 گذاشته قرار شهاب با. بودم گرفته سختی استرس و شوره دل

نه یا بیاد میتونه نیست مطمئن که گفت اونم و بودم . 

 بود بعید مضطربم حال وجود با اما بودم کردم آماده رو هام حرف

بشم موفق بتونم ! 

 که کردم می مرور رو هام فحر داشتم خودم خیال و فکر تو

شهاب جز نبود کسی اون و نشست مقابلم شخصی . 

 صحبت هم باهام نبود مایل اصال و داشت عجله خیلی انگار

 ...شه

 چینی مقدمه بدون. داد لم صندلی روی و کشید یقش به دستی

گفت سالم حتی و : 

شنوممی ! 

سالم علیک گفتم تعجب با ! 

چرخوند کافه دور دور کی رو نگاهش و کشید ای کالفه پوف . 

گفتم و شدم مایل جلو به ناباور  : 

جناب گرفتم وقتتونو ببخشید ! 
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شد خیره زمین به فقط عوض در و نداد جوابی . 

. دوختم خستش صورت به رو نگاهم و برگشتم عقب به کالفه

گفتم خودم شدم امید نا زدنش حرف از وقتی : 

شهاب؟ بدی توضیح مییشه ! 

گفت تفاوت بی و دوخت بهم رو نگاهش : 

رو؟ چی  

گفتم بالفاصله  : 

شدنت مست! عموت دختر ! 
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 مشت میز روی رو هاش دست و کشید کالفگی سر از نفسی

 .کرد

 داشت قصد که حرصی صدای با و کشید جلو رو خودش کمی

گفت کنه حفظ رو ولومش : 
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 زیر پیکر قول یک چرندیات نه؟نشستی یا میکنی تمومش بارش

 نداشتی اعتماد بهم سوزن سر اندازه تو! کردی باور رو زن آب

 با کالم دو گرفتن خودتو و قهر جای به حداقلش وگرنه خانم

میکردی صحبت خودم ! 

مخواست می توضیح من حاال اما... گفتمی راست . 

 آتش تا چرخوندم کافه هنری های تابلو بین دور یک رو نگاهم

 اندکی بدون و فریاد با مطمئنم وگرنه کنم فروکش رو درونم

میدادم رو جوابش آرامش  

 

گفتم شک با و دوختم هاش چشم به رو نگاهم  : 

بده توضیح االن! بگو خب . 

 

 و کشید بود صورتش جذابیت از بخشی که ریشش ته به دستی

 :گفت

بعدا دارم کار االن ... 
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گفتم تمسخر با و زدم خندی تک  : 

 واسع میمونه و داری سفر هفته آخر میدونم! نیستم خر من

 .بعدش

گفت تفاوت بی  : 

بمونه خب ! 

#part_93 

 

 انگار کرد می رفتار یجوری!نداشتم رو هاش فتارر تحمل دیگه

عجبا طلبکار؛ اون ! 

 آشکاری حرص با و زدم چنگ میز روی از رو کیفم عصبانیت با

 :گفتم

قیامت واسه بمونه اصال! بمونه باشه،  . 

شدم خارج شاپ کافی از محکم های قدم با و شدم بلند جام از . 

 کافی های تپارک با  بلندم پاشنه های کفش  برخورد صدای

کرد جلب  بهم رو مردم توجه  شاپ . 
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 دادم تکون تاکسی اولین برای رو دستم و ایستادم خیابون کنار

برگردوندم رو سرم خورد گوشم به که صدایی با اما . 

 جدیت با کرد می اشاره ماشینش  به که همونطور! بود شهاب

 : گفت

شو سوار ! 

گفتم لجباز و زدم پوزخندی  : 

 .محاله

گفت و انداخت اطرافش و دور هب نگاهی  : 

شو سوار کالم یک! ندارم کشیدن منت حوصله . 

 خیابون تو اونم مردم جلوی که نبود بعید ازش اما شدم عصبانی

بندازه راه ریزی ابرو و فریاد شلوغی اون به . 

 با افتادیم راه به اینکه محض به شد؛ سوار اونم و شدم سوار

گفت جدیت  : 

بپرس داری سوالی اگر . 

گفتم طلبکاری حالت با و کردم مشت پاهام روی رو هام دست   : 
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کردی؟ مست چرا  

گفت تمسخر با و کرد کوتاهی خنده  : 

میخواد؟ دلیل کردن مست  

گفتم عصبانی  : 

یهو؟ چرا شدی؟ محو یهو چرا  
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 آه و انداخت بهم عمیقی نگاه و چرخوند طرفم به رو سرش

 گرفت غم رنگ اش چهره انقدر یهو چرا نفهمیدم. کشید عمیقی

شد خیره جلوش به ساکت و متفکر فقط و . 

 صدای با و آوردند هجوم وجودم به باره یک هردو بهت و تعجب

پرسیدم متعجبی  : 

شد؟ چی ! 
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 سیر خودش دنیای توی واقعا ارانگ نکردم؛ دریافت جوابی

کردمی ! 

 اما اومد خودش به تازه انگار که زدم چشمش جلوی بشکن دوتا

 بود نزدیک و شد خارج دستش از ماشین تعادل ای یلحظه در

 وسط همون تقریبا و گرفت ترمز سریع که بده رخ بزرگی تصادف

فرمون روی گذاشت رو سرش خیابون . 

 صدای با شد باعث مردم دایص و سر و ها ماشین بوق صدای

بگم ای کالفه  : 

یهو؟ شد چی بغل بزن  

. گذاشت هاش چشم روی رو دستش و بغل زد حالی بی نهایت با

بود شده داغون و پکر خیلی نبود قبل شهاب اصال شهاب این ... 

گفتم مغموم و شدم خیره بیرون به ماشین شیشه از  : 

درسته؟ بود میکردم فکر که همونطور چیز همه  

گفت عصبانیت با : 

نبود رابطمون و تو به مربوط چیز هیچ! نگو چرت . 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 سراغ خودم از که عصبی حالت با و دادم دست از رو اختیارم

گفتم نداشتم : 

نمیزنی؟ حرف چرا لعنتی؟ چرا پس  

گفت و برگشت طرفم به شدت با بدتر بلکه من مثل اونم  : 

 وهریش مرد؟ ای بچه خواهرمو؟ شدن له بدونی؟ میخوای چیو

 که جدیدی آدم میکنه؟ داره که فروشی تن کرده؟ ولش که

 این و شده اشغال یک خواهرم بدونی داری دوست خیلی شده؟

 من سالشه سه و بیست فقط اون میدونی میکنه؟ بد منو حال

نتونستم کنم عمل بابام وصیت به نتونستم ! 
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گفتم و زدم خندی تک : 

نمیکنم باور خواهرت؟ کردی؟ مست این بخاطر تو ! 

گفت بدی لحن با و شد عصبانی  : 
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 همش ندارم تورو های نق حوصله و دارم بختی بد کافی اندازه به

تو؟ چته! نمیکنی باور میکنی شک  

 برای این و بود گونه یادفر صداش! بود زده حرف بد باهام خیلی

 زیادی اخالقم؛ بد پدر حتی کشیدنمی داد سرم کسی که منی

 .بود

 که شم پیاده ماشین از خواستم و رفت دستگیره روی دستم

گفت و کشید عمیق نفس تا چند  : 

رفتم تند یکم من باشه خب خیلی ! 

گفتم تعجب با  : 

 رو حوصلم میکنی؟ فکر اینطور واقعا رفتی؟ تند یکم فقط تو تو؟

 روز... برس کارات به برو اره؟ داری گرفتاری و کار اره؟ نداشتی

آریایی جناب خوش . 

افتادم راه و شدم پیاده بدم فرصتی بهش اینکه بدون . 

 پایین رو شیشه که نکردم توجهی زد؛ بوق تا چند و اومد دنبالم

گفت ای کالفه و عصبانی لحن با و کشید  : 
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دارم حرف باهات... بارش شو سوار . 

 انگار! بود نمونده حرفی. شدم رد کنارش از توجهی بی با بازم

 و بود گفته رو بود مونده دلش تو مدت این که هایی حرف تموم

میکرده تحمل منو مدت این یجورایی . 

 درش کیفم توی از و کرد پاره رو افکارم موبایلم زنگ صدای

 باز بعدا و بشنوه گرفتمو صدای نداشتم دوست! بود مامان آوردم؛

انداختم کیفم توی و کردم خاموشی رو گوشیم پس بشم جویی . 

 پاسخی وقتی و زد صدام مجددا میومد؛ دنبالم همچنان شهاب

رفت و گفت درکی به نکرد دریافت . 

شهاب از اینم!خانم بارش ببین  
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 گوش به کردنام هق هق صدای تا کردم پنهان پتو زیر رو خودم

نرسه مامان . 

 دریافت شهاب جانب از پیامی بودم پارکینگ توی وقتی دقیقا

بود نوشته که کردم : 
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 خراب رو سرت پشت های پل همه امروزت بازی لوس این با

شه تموم ما بین چیز همه بهتره... کردی ! 

 وقتی حتی بود؟ طلبکار اون همیشه چرا بود؛ بعجی خیلی

 ترنازک مو از گردنم پیشش و میکرد زورگویی بود مقصر خودش

 .بود

 گریه داشتم چرا. بودم شده کالفه خودم احمقانه های رفتار از

 تخت روی و زدم کنار پتورو آنی به! شهاب بخاطر اونم میکردم؟

 تخت روی از و دمکر پاک رو هام اشک استینم با شدم؛ خیر نیم

شدم  بلند . 

 یک نه...کشیدم لبام روی رو سرخم لب رژ و ایستادم آینه جلوی

کردم تکرار رو کارم ها بار بلکه دوبار نه بار . 

 رو قیمتم گرون مارک ادکلن و کردم پرت دراور روی رو لب رژ

 بازی دل و دست با نهایت در و انداختم بهش نگاهی برداشتم

 حتی بلیزم، شلوارم،... زدن ادکلن هام لباس همه به کردم شروع

 !موهام
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 آینه توی دختر به رو نگاهم و انداختم تخت روی اونم

 عصبی دختر یک آینه تو! بودم شده ها دیوونه عین...دوختم

... میدیدم مسخره قیافه و پریشون موهای با خورده شکست

 خون کاسه هام چشم و بودن شده سرخ هام گونه و بینی نوک

بود؟ شده مرگم چه... بود  

 شدم بلند جام از ها دیوونه عین دوباره و نشستم تخت لبه کالفه

انداختم حموم تو خودمو و . 

 حال سر میخواستم نبود مهم اما بودم زده یخ کردم؛ سرد رو آب

زدم خواب به خودمو هرچی بود بس بیام . 

 هام گونه روی هام اشک و کردم فکر پیش دقیقه چند اتفاقات به

خوردن رس ... 

 !لعنت

پوشیدم رو حولم و رفتم بیرون حموم از . 

نمیشد طوری این میزدم شهاب با هم رو هام حرف آخرین باید  
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 و کشیدم عقب رو دستم سریع اما لغزید شمارش روی انگشتم

کردم خاموش رو موبایلم . 

 بود نشسته مبل روی مامان.شدم هال وارد و پوشیدم رو لباسام

بود تلفن با  کردن صحبت مشغول و . 

کردم درست خودم برای ای نسکافه و شدم آشپزخونه وارد . 

 که همونطور و نشستم مامان نزدیک های مبل از یکی روی

 دادم؛ گوش مامان مکالمه به میکردم مزه مزه رو ام نسکافه

گفت مهربونی و خوشحالی با مامان  : 

 زمان و میکنم صحبت بارش پدر با... بیارید تشریف حتما بله

 شماهم شب... حتما گلم خانم بله... میگم بهتون رو دقیقش

 .بخیر

 لحن با و انداخت ام گرفته صورت به نگاهی. کرد قطع رو تلفن و

گفت واری سرزنش  : 

 من کردی؟خدایا درست خودت واسه ای قیافه چه این! دختر اااا

بدم؟ شوهر شلختگی این با دخترو این چطوری  
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بده؟ شوهر میگفت؟ چی مامان  

پرسیدم مشکوک  : 

بود؟ کجا شوهر مامان؟ میگی چی ! 

 لبخند و کاهی زیر آب با و انداخت بهم مرموزی نگاه مامان

گفت محوی : 

میگرده بر عصر فردا بابات راستی! خواستگار زیاده که چیزی . 

 بابا... افتادم سرفه به و پرید گلوم توی نسکافه حرفش این با

میاد؟ داره  

گفتم ناباور : 

 میاد؟

 و کرد جور و جمع رو خودش بود خورده جا من بهت از که مامان

 : گفت

ترسناکیه؟ موجود بابات شده؟ چی مگه... حاال خب  

 خیره زمین به که همونطور و کردم حلقه لیوان دور رو دستم

گفتم بودم  : 
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 تو و غر حوصله...نیستم درستی شرایط تو واقعا من مامان ولی نه

ندارم رو بابا های سری ! 

گفت اطمینان با و داد تکون سری مامان : 

 یک بارش راستی... کردم صحبت باهاش... نباش نگران

زده رو خونمون در خوب خواستگار ... 

 خدایا کذایی؟ شرایط این تو اونم خواستگار؟ مامان؟ میگفت چی

 !نه

پرسیدم و شد نعلبکی اندازه هام چشم تعجب شدت از : 

 !کیه؟

گفت و رفت بهم ای غره چشم مامان : 

عجیبیه؟ چیز دختر واسه خواستگار وااا  

گفتم بایستی در روی بدون بی و دادم تکون رو سرم تند تند  : 

 بد و همی در همه این مگه که اینه از تعجبم نیست عجییب نه

میشه؟ یهوویی نفر یک زندگی تو بختی  
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 تاسف با دوختم مامان به رو نگاهم وقتی و نکردم دریافت جوابی

 : گفت

 حسابی درست خانوده... خوبیه پسر طرف بارش؟ بختی بد کدوم

 رو جدیدی زندگی کن سعی و  کن فراموش رو گذشته... داره

کنی شروع  
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 اتاقم سمت به عصبانی های قدم با و شدم بلند جام از کالفه

 راحت چه کنم؟ فراموش بود؟ خوش دلش مامان. کردم حرکت

کرد می بیان رو جمله این ! 

کوبیدم بهم عصبانیت با رو در و شدم اتاقم وارد . 

... کردم فرو موهام توی رو هام دست کالفه و نشستم تتخ روی

خواستگار؟ وضعیت این تو خدایا ! 

 آدم و داشت خوبی فکرای همیشه اون! بود نغمه چارم راه تنها

بود زیرکی . 
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. گرفتم رو نغمه شماره و زدم چنگ تختم کنار میز از رو گوشیم

 خسته صدای که میشدم امید نا دادنش جواب از داشتم کم کم

رسید گوشم به اش  : 

 .سالم

پرسیدم و دادم رو سالمش جواب  : 

شده؟ چیزی ای؟ خسته انقدر چرا  

گفت حوصلگی بی با چون نداشت دادن توضیح حوصله انگار  : 

داشتی؟ کار جانم. بود شلوغ سرم صبح از یکم... نیست مهم  

گفتم ای گرفته صدای با و کشیدم عمیقی نفس  : 

 از! زدم گند کنم فکر... تمومه ما بین چیز همه گفت شهاب نغمه

. داده نشون سبز چراغ ها خواستگار از یکی به مامان طرف این

ندارم کشش واقعا من . 

گفت تاخیر کمی با نغمه  : 

شه؟ تموم تون بین چیز همه گفت چرا  

گفتم ناراحتی با. شدم پهلو به و کشیدم دراز تخت روی  : 
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کردم کالفش میگه...شکاکی میگه . 

گفت گری وزیم با نغمه  : 

اره؟ داری خواستگار گفتی  

گفتم کالفه : 

چطور؟... اره  

گفت و زد باالیی بلند سوت : 

 !همینه

پرسیدم گیج  : 

همینه؟ چی  
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گفت انرژی با چون رفت در خستگیش آنی به انگار : 

 رو مردا غیرت و غرور چی میدونی تو! بنداز کار به مختو بارش

میکنه؟ تحریک  
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گفتم و بستم کالفگی سر از رو هام چشم  : 

خودت بگو... ندارم معما حوصله نغمه . 

گفت جدی : 

 مردا گفتم بهت دیگم بار یک اینو بابا! شدی اعصاب بی چه اوووو

میکنه تحریک رقیب یک فقط و فقط رو . 

 کمی و مشکوک و نشستم سیخ تخت روی ثانیه صدم یک در

پرسیدم ناباور  : 

میکنم فکر منم که میکنی فکر چیزی اون به  نگو  ! 

گفت و کرد شیطانی خنده : 

همونه دقیقا ! 

گفتم امید نا و شد خالی بادم باز : 

نمیکنه فکر بهم  دیگه یعنی تمومه چیز همه گفت اون ولی ! 

گفت و رسید گوشم به شعمیق نفس صدای  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 اون اگر حتی کنی جلب رو توجهش باید که تویی این اما... شاید

نخواد دیگه  
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 بی از اینکه از بعد و انداختم آینه توی خودم به نگاهی وسواس با

شدم خارج اتاق از شدم ئنمطم بودنم نقض . 

 قربون با و زد برق هاش چشم خانم مینا پذیرایی به ورودم با

گفت صدقه  : 

متین چه خانم چه... به به! بشم نازم عروس قربون الهی . 

گفتم خجلی صدای با و افتاد گل هام گونه خجالت از  : 

شما دارین لطف ! 

 لرزون پای و دست با و بود کرده عرق هام دست کف استرس از

کردم شربت از پر ترتیب به هارو لیوان و رفتم آشپزخونه به . 

رفتم هال به دست به سینی . 
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 چه! کردم تهی قالب کرد که اخمی با که گرفتم بابام برای اول

بود اخالق بد همیشه شتدا بدی اخالق . 

 با رسیدم پسر به وقتی و  گرفتم هم دیگران برای ترتیب بع

بشینم تونستم خرهباال و کرد تشکر خوشروئی . 

 صحبت تند تند و ذوق با کرد شروع خانم مینا نشستنم محض به

 : کردن

 کم بودن آقا از هیچی ماهه تیکه یک من پسر این عزیزم، بارش

 دهنش به دستش خداروشکر دلسوز، مهربون، نداره؛

 نمیخوای شما جان نیما... هست که ام کرده تحصیل...میرسه

بگی؟ چیزی  

 

بود نیما پسره اسم پس ... 

 

گفت و زد جذابی لبخند هم نیما  : 

روش هم دوتا گفتید خودتون رو چیز همه جان؟ مادر بگم چی  
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 به رو معج توجه ای سرفه تک با بود خلق بد همیشه که بابا

گفت ای ابروریزانه رویی ترش وبا کرد جمع خودش  : 

 شغل پسرتون که بفرمایید خب... مطلب اصل سر بریم نظرم به

چیه؟ اش مدرک خونده؟ ای رشته چه و چیه اش ثابت  

 لبخند با بود سفید سبیل و ریش با سالخورده مردی که نیما پدر

 بابا رفح این با و میکرد گوش جمع های صحبت به مهربونی

گفت و شد بجا جا مبل روی کمی  : 

 ساختمون شرکت یک هم مدتی و خونده معماری جان نیما

 وقتی و رفت آمریکا به تحصیل ادامه برای اما داشت سازی

 و گرفت عهده به رو خودمون کارخونه داخلی مدیریت برگشت

ننداخت راه رو شرکتشون دیگه . 

 منم چیزیه شاهی خودش انگار داد؛ تکون سری غرور با بابا

شاهم دختر ! 

میومد نظر به متدینی و شخصیت با مرد نیما بابای . 
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پرسید دوباره بابا  : 

 مسئولیت گرفتن عهده به توانایی و صالحیت شما پسر االن خب

داره؟ رو زندگی یک  

 گرفته خندش کمی بابا متکبر و جدی لحن از انگار که نیما بابای

گفت کجی لبخند با بود : 

 زندگی یک میتونه حتما و اومده بار مستقلی آدم لیخی من پسر

کنه اداره رو . 

 سوال دنبال داشت انگار کشید اش گندمی ریش ته به دستی بابا

 از سریع مامان خوردن تکون بابا های لب تا. گشتمی ای دیگه

گفت شوخی با و کرد جلوگیری بابا زدن حرف  : 

شد خشک دهنشون خدا بنده خبره؟ چه حامد آقا بابا ای . 

 های شیرینی و میوه به ای اشاره دستش دو با حرفش این از بعد

گفت محترم و کرد میز روی  : 

 نیما آقا خانم مینا فرهیخته آقای! بفرمایید میکنم خواهش

کنید میل میکنم خواهش ! 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 خرید جون به رو رفت بهش بابا که وحشتناکی غره چشم مامان

 بود بازرسی به شبیه بیشتر که بابا های سوال از عوضش اما

کرد جلوگیری  
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.**** 

 خستگی پوشیدم؛با رو رنگم صورتی تاپ و آوردم در رو تونیکم

کشیدم موهام به دستی . 

 به کمی رو خاطراتم دفتر و نشستم تحریرم میز صندلی روی

 از رو رنگم آبی خودکار کردم؛ بازش و کردم تر نزدیک خودم

 آه با و برداشتم بود خودم ساز دست که سفالی جامدادی داخل

نوشتن به کردم شروع دردناکی : 

"   نوشتم خاطره که باری آخرین از یکسال حدود امروز

 که افتاد من زندگی در زیادی اتفاقات مدت این در...گذردمی

 بارش من. داشتند من روحیات و آینده روی مستقیم تاثیر

 که شدم مسائلی درگیر بودم لب به لبخند همیشه که دختری
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 که زمانی...  دانستممی ناممکن هارا آن تقریبا میکنم مرور وقتی

 مینوشیدم شراب جام از جرعه جرعه و رفتم کامران تولد به

 کنار در شهاب نام به صفتی گرگ مرد وجود   به ای لحظه حتی

 را، ام زندگی. گرفتم بازی به را چیز همه و نکردم فکر خودم

 زبان مرد اینکه به حتی را چیز همه و را ام خانواده را، ام آینده

نکردم فکر بیاورد سرم تواندمی  بالهایی چه شهاب مثل بازی . 

 به... بود شده من جهنم دنیا ماه یازده این...گذشت ماه یازده

 دلم نیامده دنیا به که فرزندی و کردم عقد ابرو ترس از و اراجب

! زن یک... منم این. کردم سقط را میسوخت اش آینده حال به

 شادی جز که منی برای این و چشیده گرم و سرد دیده دنیا

بود زیادی نداشتم ام زندگی از دیگری درک  
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. زدم تکیه صندلی به و کردم پرتاب میز روی رو خودکار کالفه

 تازه هوای از پر رو هام ریه و کشیدم صورتم به رو هام دست کف

کردنمی آرومم هم نوشتن گذشته مثل.دیگه حتی. کردم . 

 دور تا دور رو نگاهم. دمکشی دراز تخت روی و شدم بلند جام از

 همیشه برگشتم نوجوونیم دوران به ای لحظه. چرخوندم اتاق

 میبره منو و میاد سفید اسب بر سوار من شاهزاده میکردم فکر

 چیکار خودم با داشتم چی؟ االن اما باشع مراقبم همیشه تا

 خونه این از که این واسه اما نداشتم دوست نیمارو من میکردم؟

دادم نشون سبز  چراغ کنم رارف خاطراتم و . 

 کنم فرار خونه این از بتونم شاید حاال... کردم فکر خودم با کمی

 خاطره دست از میشه مگه کنم؟ کار چی اونارو چی؟ خاطراتم اما

 با همیشه اونا ریخت؟ دور هارو خاطره میشه مگه کرد؟ فرار ها

 جون دوباره اما بشن کمرنگ گاهی ممکنه فقط هستن ما

 با باشن خوب هم اگر! میگیرن مارو جون باشن بد اگر و رنمیگی

 کاش. میگیرن ای دیگه طرز به مارو جون گذشت اینکه حسرت
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 ما بذاره و بیوفته کار از داره تعلق خاطرات به که ما مغز از بخشی

بکنیم زندگیمونو راحت . 

 وجدان عذاب حس و بود افتاده جونم به خوره مثل افکارم

 توی کالفگی! مدت این همه مثل شدم کالفه. ..بود کرده خستم

 و کشته آدم یک که کسی مثل درست بود آشکار هام رفتار همه

 نابود رو خودم من... بودم کشته آدم منم! کنه چیکار نمیدونه

رو خودم... بودم کرده  
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 ست سفید شال و شلوار با اونو و پوشیدم رو رنگم گلبهی مانتو

 از مامان از سرسری خداحافظی با و برداشتم رو کیفم. کردم

شدم خارج خونه . 

. شدم آسانسور وارد و پوشیدم رو سفیدم اسپرت های کفش

 نظر به خوب چیز همه... کردم نگاه دقت با آینه توی رو صورتم

 غمگین و پریشون ظاهرم خالف بر چشمام! چشمام جز میومد
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 پیاده آسانسور از و زدم پس رو افکارم آسانسور توقف با... بود

 .شدم

 ایستادم؛ آگاه ناخود شدم که آپارتمان خروجی درب نزدیک

 آدم یک من واقعا یعنی! برسه اینجا به کار نداشتم دوست اصال

 اصال د؟بو شهاب نظر فقط این یا بودم شکاک و تحمل قابل غیر

 این بعد وقتی باشه؟ مهم من برای اون های نظر و افکار باید چرا

مرده یا زندم ببینه که نداد بهم ساده پیام یک حتی مدت همه ! 

 زنجیر. کردم بازشون دوباره و کردم مشت حرص از رو هام دست

 جنسیس با نیما... شدم خارج آپارتمان از و کشیدم پایین رو

 بار چند ام اشاره انگشت با و شدم خم. بود در دم ماتش مشکی

 که کرد اشاره لبخندی و شد جلب توجهش که زدم شیشه به

 .بشینم

 که اخالقی خوش و مهربونی با... نشستم و زدم تصنعی لبخند

پرسید و کرد سالم میکرد خودش جذب رو آدم : 

 خوبی؟
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 روی با پس. بدم نشون سرحال و خوشحال رو خودم کردم سعی

گفتم گشاده  : 

منظری؟ وقته چند چطوری؟ تو! ممنون سالم  

گفت میزد رو استارت که همونطور  : 

دقیقه بیست ده نیست وقت خیلی... خوبم منم . 

پرسید که نگفتم چیزی و زدم لبخندی  : 

یا سنتی رستوران بریم؟ کجا راستی ... 

گفتم و پریدم حرفش بین  : 

ندارم رو باکالس جاهای حوصله... خوبه سنتی رستوان ! 

گفت و زد ای هقههق  : 

بینمون نظر تفاهم اولین ! 

 و رد بینمون حرفی مقصد به رسیدن تا و کردم ای خنده منم

نشد بدل  
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گفتم و انداختم منو به نگاهی سرسری  : 

برنج بدون جوجه . 

 به رو منو احترام با بست؛ رو منو و داد تکون سری هم نیما

گفت و داد گارسون  : 

مخلفات با برنج بدون جوجه پرس دو . 

 سفارش ثبت از بعد و شد خم کمی احترام نشانه به هم گارسون

رفت ها . 

 ترین دنج در خوشگلی چوبی آالچیق نیما! بود خوبی رستوران

بودم موافق شدیدا انتخابش با منم که دکر انتخاب رو باغ گوشه . 

 که باریکی رود به اشاره با و کرد دراز رو پاهاش راحتی با نیما

گفت داشت جریان باغ توی  : 

بذاری؟ آب توی رو پاهات نمیخوای  

پرسیدم ذوق با! بود خوبی پیشنهاد.زدم لبخندی  : 

نمیای؟ تو  
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گفت و زد خندی تک : 

برو تو نه . 

رفتم بیرون آالچیق از و دادم تکون سری . 

 کنارم و آوردم در رو هام کفش و کردم حرکت رود سمت به

 توی رو پاهام گرفتم؛ بغل رو هام زانو و نشستم رود لبه. گذاشتم

 پیدا جریان وجودم به خوبی حس خنکیش از و گذاشتم آب

 .کرد

رسید گوشم به سر پشت از صدایی که بودم خودم حال تو  : 

میگذره؟ خوش  

 به رو گردنم. پرسید رو سوال این شیطنت با که بود نیما این

گفتم کشیده و چرخوندم طرفش  : 

 !خیلی

 توی آب کردن وورجه ورجه صدای. کرد سکوت و گفت ای خوبه

بود کرده ایجاد رو  قشنگی ی نغمه رود ... 
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 به خودم. نمیزد حرف ای کلمه اما بود ایستاده سرم پشت هنوز

پرسیدم و اومدم حرف  : 

درسته؟ داری آمریکا اقامت تو. ..نیما  

 و بمونه بیرون شصتش که زد جیبش به جوری رو هاش دست

گفت بود خیره زمین به که همونطور : 

 زندگی اونجا دارم دوست بره پیش خوب  چیز همه اگر... اره

 .کنیم

 پیشرفت راه یک! بود عالی موقعیت یک دختری هر نظر از این

 به رضایت و خوشحالی از نقابی قطف من... نبود من برای اما! عالی

 وجودم زده طوفان دریای توی واقع در اما بودم زده صورتم

میزدم پا و دست . 

 که بودم خیره رود به متفکر ثانیه چند باشه حواسم اینکه بدون

آورد خودم به منو صورتم جلوی دستش دادن تکون با نیما  : 

خانم؟ کجایی  

گفتم گیج و دادم تکون رو سرم زود  : 
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 !همینجا

 : پرسید

چیه؟ نظرت  

پرسیدم متعجب  : 

چی؟ به راجع  

پرسید مشکوک  : 

دیگه مهاجرت به راجع کجایی؟ ! 

گفتم و زدم الکی لبخند  : 

عالیه یعنی... خوبه  

 

#part_106 

 بوق دوتا که دادم تکون نیما برای دستی و شدم پیاده ماشین از

 از سرعت با ماشینش اون از بعد و داد مو خداحافظی جواب

شد کنده جاش . 
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 زنگ روی  رو دستم و کشیدم خستگی سر از عمیقی نفس

اومد مامان صدای تاخیر با. فشردم : 

 !کیه؟

گفتم خستگی با  : 

مامان کن باز ! 

شد باز تیکی باصدای در . 

 باز رو هام دکمه که همونطور ایستاد وقتی و مشد آسانسور سوار

 بدم فشار رو واحد زنگ تا رفت باال دستم... شدم پیاده میکردم

گفت هیجان با و شد باز مامان توسط در اون از زودتر اما  : 

گفتین؟ چی شد؟ چی... تو بیا  

گفتم میشدم وارد که همونطور و کشیدم هوفی : 

کن بجوا سوال بعد برسم بذار! من مامان ! 

کرد هدایت مبل سمت به سمت به منو و بست رو در مامان . 

گفت دید رو زیادم خستگی وقتی  : 
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کندی؟ کوه مگه  

گفتم و انداختم مامان به ای کالفه نگاه  : 

خستم االن نخوابیدم دیشب ! 

 لیوان. برگشت پرتقالی آب لیوان با و رفت آشپزخونه به مامان

گفت و داد دستم به رو  : 

بده توضیح ملکا حاال خب . 

گفتم و خوردم پرتقال آب از ای جرعه  : 

همین ناهار یک با ساده حرف تا چند فقط... نَشد چیزی ! 

 با بود اومده خشم به دهنم بست و چفت از انگار که مامان

گفت عصبانیت  : 

 با دلت اگر کردی؟ کاری خراب باز نکنه! کردی خورد و اعصابم

بگو نیست پسره . 

 

 فقط روزا این! نبود کسی هیچ با دلم من! نبود نبود؟ باهاش دلم

بود برده خاطر از منو حتی اون که میکردم فکر یکی به ! 
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گفت و زد شونم رو دوتا مامان  : 

 کجایی؟

گفتم بیچارگی با  : 

میکنه؟ رو هاش فکر داره بگی مدت یک میشه مامان؟  

 قبل دفعه از بیشتر عصبانیتی با چون خوند رو مغزم مامان انگار

تگف : 

 فکر چیز همه بی پسره اون به بشینی میخوای البد! نه بارش نه

 هیچ. کن فراموش رو ات گذشته و کن ازدواج... نکرده الزم کنی؟

تو برای نیست نیما از بهتر کس  

 

#part_107 

 مامانم روی روبه شدم؛ بلند جام از عصبانیت و آخر سیم به زدم

توپیدم بهش و ایستادم : 
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 و مناسبه من برای کی میکنم مشخص که منم این جان مامان

 نظرم به لطفا بکنم رو هام فکر میخوام گفتم! نیست مناسب کی

بذار احترام . 

 کرده تعجب من ناگهانی خشم و عجیب رفتار از انگار که مامان

گفت و گذاشت بینیش روی سکوت عالمت به رو ستشد بود  : 

 خیلی... باز میکنه درست دعوا میشه بیدار بابات! خوبه خوبه

 حواست ولی. نکن تلف وقتتو توهم میگیرم فرصت من خب

 فکر شهاب به ای لحظه نداری حق نخوای رو پسره این اگر باشع

 .کنی

 

 که ونستممید نداشتم کردن بحث حال دیگه حتی... بودم خسته

 به رو خودشون حرف میخوان فقط که هایی آدم با زدن حرف

فایدس بی بنشونن کرسی . 

 

کردم حرکت اتاقم سمتم به و افتاد هام شونه . 
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 پیشم دقیقه چند کارهای از و انداختم تختم روی رو خودم

 خیلی اون... بودم زده حرف مامان با بد خیلی! شدم پشیمون

 حتی عصبانیت موقع من اما واستمیخ رو صالحم و بود نگرانم

 بغل میز روی که گوشیم سمت به دستم! شناختمنمی رو خودم

برداشتمش و کرد حرکت بود دستم . 

 

 بعد که گرفتم تماس باهاش داشتم؛ ازنغمه پاسخ بی تماس چهار

داد رو جوابم بوق تا چند از : 

بیرون؟ باهاش رفتی بودی؟ کجا! سالم  

گفتم حال بی : 

 نمیتونم که میدونم نمیتونم من نغمه اما رفتم آره... سالم

میذارم کارش سر دارم فقط و باشم داشته دوستش ! 

 

گفت طوالنی سکوت از بعد نغمه  : 

نشد؟ شهاب از خبری  
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 تالشی هیچ و بود خبر بی ازم دوهفته درست اون! بود نشده

 کنم فکر بهش داشت ارزش اون اصال شه، خبر با حالم از کردنمی

 نزدیک ای دیگه ساده پسر به نداشتش رگ تحریک بخاطر یا

 بشم؟

 

گفتم ناگهانی تصمیم یک طی  : 

 احمق من و کرد نابود منو زندگی اون... کنم فراموشش میخوام

 زندگی نیما با میخوام! شدس تموم چیز همه! میکنم فکر بهش

باشم نداشته دوستش اگر حتی... کنم . 

 

گفت غمگینی صدای با نغمه : 

 کنه ازدواج کسی با داره حق اون بارش نمیتونی تو! نیست حقش

نمیکنه هم بودن عاشق به تظاهر حتی که کسی نه عاشقشه که . 
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گفتم لرزونی صدای با  : 
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 الو؟

همیشه مثل... بود جدی و محکم کامال اون صدای من عکس بر . 

 :گفت

 .سالم

تنگشم دل چقدر فهمیدم تازه  صداش شنیدن با . 

گفتم و فشردم رو چشمام  : 

 !سالم

 آرومی صدای با اون از بعد و رسید گوشم به عمیقش نفس صدای

 : گفت

 خوبی؟

بود؟ مهم براش حالم یعنی این! افتاد تپش به قلبم  

 سخت برام زدن حرف و خشک گلوم هیجان و استرس شدت از

بود شده .! 

گفتم و خورد تکون لبام بدبختی هزار با  : 
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باشم؟ خوب داری انتظار خوب؟  

گفت وار تمسخر صدایی با. سوزوند دلم پوزخندش صدای  : 

 زندگیت به ورودم با نگفتی مگه نمیخواستی؟ رو همین تو مگه

میخواستی که شد همونی! رفتم کردم؟ سیاه اونو . 

گفتم بغض با  : 

 بهتر... نیست بد حالم رفتنت بخاطر من اما... میگی درست اره

رفتی که ! 
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 اعصاب روی هاش خیالی بی و ها رفتار این! زد پوزخند دوباره

 .بود

گفت مسخرش وار تمسخر لحن با  : 

 شب از دخترا همه آخه! فشارته افت بخاطر بدت حالت البد پس

ترسنمی ازدواج اول ! 

گفتم مشکوک  : 
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چیه؟ منظورت  

گفت ترسناکی جدیت با بار این  : 

 آقا... نیما آهان بود؟ چی اسمش... کنی ازدواج میخوای شنیدم

 !نیما

 به... بود ترسناکی آدم شهاب. کرد قفل مغزم و لرزیدن دستام

 کسی یک وسط این اگر حتی رسیدمی هاش خواسته به راحتی

میدید آسیب . 

 پس باشم پررو و باشم داشته آرامش خودش مثل کردم سعی

 :گفتم

بردار سرم از دست من؟ زندگی تو ای چیکاره تو توچه؟ به اصال ! 

گفت مانندی فریاد و بلند صدای با  : 

 چشمای تو، !برداری سرم از دست باید که تویی این واقعیت در

 من! بری باید که تویی این... همه و همه... هات لعنتیت،خاطره

 شب هر. نتونستم اما باشم تفاوت بی و برم کردم سعی خیلی

 اما... بودن میکردم مست یادت به که هایی پارتی تو دختر صدتا
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 لحظه برای رو لعنتیت چشمای نتونستن کدوم هیچ!کدوم هیچ

 به روز و شب... گذاشتم بپا برات احمق من! ببرن یادم از ای

 گذرونی خوش و ازدواج دنبال! هیچی تو؟ وقت اون بودم فکرت

 دست اینکه فکر بارش بگم بهت! بودی نیما مثل سوسولی بچه با

کن بیرون سرت از رو بخوره تو به کسی . 
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 و ها حرف این. افتاد تپش به شدیدا قلبم هاش حرف شنیدن با

نمیومد در جور هاش بارفتار اصال ها تهدید ! 

 ای کلمه هیچ گفتن توان اما میشد بسته و باز ماهی مثل دهنم

 کشدارم سکوت وقتی! نبودم دنیا این تو اصال انگار... نداشتم رو

گفت انیتشعصب همون با دید رو  : 

ای؟ زنده  

 

 یا شوخی بع شبیه اصال لحن این اما میکرد؟ مسخرم داشت

نبود کردن مسخره . 
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گفتم بهت با و چرخید دهنم توی زبونم باالخره  : 

جدیدته ماسک این... قبلی شهاب همون تو! نمیکنم باور ! 

رسید گوشم به تلفن ور اون از صداش که زد پوزخندی : 

 منو واقعی خود همیشه... اشتمند ماسک وقت هیچ من! عه

دیدیمی داشتی ! 

گفتم و کنم کنترل رو خودم نتونستم بار این  : 

 و خوب طعمه یک وقتی که ای  ای دیده بارون گرگ یک تو پس

میشی مهربون میبینی رنگ و آب خوش ! 

گفت تعجب کمال در  : 

 !درسته
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گفتم کنایه با  : 
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... کنم قطع میخوام! هستی رذلی آدم چه میدونی خودت حتی

میکنه اذیتم صدات شنیدن حتی ... 

 

 کمال در اما شه مانع جوری یک یا نکن قطع بگه داشتم انتظار

گفت ناباوری : 

مایلی جور هر اوکی ... 

 چقدر آدم  یک من خدای!نکرد هم افظیخداح حتی! کرد قطع و

باشه؟ بیشعور میتونه  

... شدم خیره موبایل صفحه به بهت با و آوردم پایین رو گوشی

 از و کوبیدم تخت روی رو موبایل عصبی پیش لحظه چند بافکر

شدم بلند جام . 

گفت میداد گوش اخبار به که طور همون بابا که شدم حال وارد : 

سالم علیک ! 

 به. باشم نداشته بدی برخورد بابا با تا کشیدم عمیقی نفس

 بود آشپزخونه توی که مامان سراغ و دادم رو جوابش آرومی
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 من دیدن با... بود ها کتلت کردن سرخ مشغول مامان. رفتم

گفت و زد لبخندی  : 

کنممی درست تورو مخصوص غذای دارم . 

گفتم و زدم الکی لبخند  : 

 ...ممنون

 کار از دست بود شده خطیم خط اعصاب متوجه انگار که مامان

پرسید مشکوک و کشید  : 

شده؟ چیزی  

 "نه" معنای به سری میخوردم آب یخچال بطری با که همونطور

برگردوندم جاش سر بطری و دادم تکون ... 

گفت مامان که بشم خارج آشپزخونه از خواستم  : 

باشم؟ مطمئن  

رفتم اتاق سمت به و گفتم ای اره  

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 نوشتم براش... شدم نیما پیوی وارد و تمبرداش رو گوشیم

 دنج جای ماهور کافه بریم بیا خالیه وقتت عصر فردا اگر... سالم)

خوبیه و ) 

 

کشیدم آسودگی سر از نفسی و کردم ارسال رو پیام . 

میکنه قطع من روی رو تلفن احمق پسره ! 

 داشتم دسترسی بهش اگر که بودم عصبانی کارش این از انقدر

میکندم وهاشوم دونه دونه ! 

... خوبه:)کردم دریافت نیما جانب از پیامی که نگذشت خیلی

دنبالت میام عصر پنج ساعت ) 

 

 شدم خوشحال چرایی و چون هیچ بدون اونم کرد قبول این از

زدم هوا توی بشکنی ! 

 **** 

 

شدم خارج خونه از بابا از خداحافظی با و بوسیدم رو مامان گونه . 
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 هیچ تقریبا انداختم؛ آینه توی خودم به نگاهی آسانسور توی

نبودم خوبی این به وقت ! 

 

 با و دیدم رو نیما خوشگل بنر شدم خارج که آپارتمان در از

شدم سوار خنده : 

 !سالم

گفت بود تر توپ حالش من از انگار که نیما : 

میومدی دیگه ساعت نیم... خانم سالم ! 

گفتم و زدم ای قهقهه کالمش کنایه از  : 

 بریم؟

وگفت زد چشماش به رو مارکش دودی کعین  : 

 !بریم

 

نشد بدل و رد بینمون پرسی احوال جز حرفی راه بین . 
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 دو هر و کردیم انتخاب رو کافه میز ترین دنج رسیدیم وقتی

دادیم سفارش موکا . 

 

گفتم و انداختم کافه دیوار و در به رو نگاهم  : 

اومدی؟ جااین حاال تا تو... پاتوقمه اینجا میشه سالی چند من  

گفت و کرد مرتب رو رنگش ای سورمه کت یقه  : 

باره اولین ! 

 : پرسیدم

آوردی؟ کجا از رو اینجا آدرس پس  

گفت و زد لبخندی  : 

گرفتم ها بچه از . 

 به دادن گوش و مردم تماشای مشغول و گفتم ای کشیده آهان

بود شدن پخش حال در که شدم فرانسوی و اروم موسیقی . 

 کنم تعریف نیما برای رو ام خاطره خواستم و افتادم چیزی یاد

شدم داغش نگاه متوجه که ! 
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پرسیدم و کردم جور و جمع رو خودم  : 

شده؟ چیزی  

کاشت گونم روی خیسی بوسه و شد خم بیام خودم بع تا ... 

 و نداشتم خوبی حس اش بوسه به نسبت اصال اما چرا نمیدونم

اومد هم بدم هیچ نیومد که خوشم یجورایی ! 

 دیدن با که بگم چیزی خواستم... نبود خوبی گزینه راضاعت

 و ماسید دهنم تو حرف ما رویی روبه میز پشت دقیقا شهاب

پرید رنگم  
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 عصبانی شهاب به برده مات همونطور و بود شده خشک گلوم

بودم شده خیره . 

 دستی بود کرده تعجب ام عادی غیر های حالت از انگار که نیما

پرسید نگران و داد تکون صورتم جلوی  : 

نداره رو ها حرف این که بوس یک بابا شدی؟ چی خوبی؟ ! 
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ببره؟ ماتم بوسه یک بخاطر که ام جنبه بی انقدر کردمی فکر  

گفتم و کردم نگاه مبهوتش چشمای به حواس بی  : 

چیه؟... چ ! 

نمیکردم سیر جهان تواین انگار که بود طوری لحنم ... 

 پشتم روی سرد عرق و شد مشت هام رون روی  هام دست

 ترس انقدر شهاب دیدن بودم؟ شده اینجوری چرا... نشست

نبود که هیوال داشت؟ ! 

گفتم نیما به من و من با  : 

بریم؟ میشع... می  

 گذاشت هام شونه روی و آورد االب  رو هاش دست بیچاره نیمای

گفت بود دادن ماساژ مشغول که همونطور : 

شدی گچ عین اخه؟ شد چت ! 
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 رو شالم. برداشتم میز روی از رو کیفم و زدم پس رو هاش دست

 شد بلند جاش از ناچارا که گفتم ای "بریم فقط" و کردم مرتب

گذاشت میز روی پنجاهی تراول تا چند و ... 

 رو هام دست عرق باهاش و برداشتم میز روی از دستمالی

 ضایع خیلی و میلرزید هام دست! لعنتی اما... کردم خشک

 ...بود

 مردونه هاش دست بین محکم هام دست و اومد من طرف نیما

پرسید نگرانی لحن با و گرفت اش : 

افتادی؟ چیزی یاد دیدی؟ چی دختر؟ شده چت  

 و دادم سوق بود ما گر نظاره اخم با که شهاب سمت به رو نگاهم

 : گفتم

دیگه بریم! نه... ن ... 

 به اما شدیم خارج کافه از دست در دست و داد تکون سری نیما

خروجمون محض ... 
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 طرز به و اومد سرمون پشت شهاب خروجمون محض به اما

 از هم بیچاره نیما... کشید پشت از رو نیما کت یقه ای وحشیانه

گفت شهاب به تحقیر با و برگشت خبر بی جا همه  : 

گرفتی؟ هاری مرتیکه؟ چته  

 

 مثبت خیلی اون! میدید کسی از رو رفتار این بود بار اولین انگار

بود مودب و ! 

 

چاک به بزن: گفت کالفه و زد پوزخندی شهاب ! 

گفت ومحترمانه شهاب ی شونه روی زد دوتا نیما بار نای  : 

 آشنایی به هم تمایلی! نمیشناسم تورو من... نباش شر دنبال

برو. ندارم باهات ! 

گفت بدی لحن با و زد پس شدت به رو نیما دست شهاب  : 

زنمم نیستم؛دنبال شر دنبال... میشناسم خوب تورو من ولی ! 

پرسید مشکوک و ختاندا بهم بهتی از پر نگاه نیما  : 
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این؟ میگه چی  

 

 این حاال و بود نگفته من گذشته به راجع چیز هیچ مامان! لعنت

  دختر و عروسی اول شب به حتی مامان... بود شده دردسر واسم

 مثل مناسبی فرصت تو میخواست یا بود نکرده فکر من نبودن

کنه؟ مطرح رو قضیه عقد سفره ! 

 

گفت و کرد استفاده سو من سکوت از شهاب  : 

 بارش بر و دور بعدی دفعه ولی. ندارم کاری باهات بار این... برو

خودته پای خونت باشی ! 

گفت و زد آمیزی تمسخر خنده نیما  : 

. شده هول اینه بخاطر فقط بارش سکوت! نداره واقعیت چیزا این

نه؟ مگه ! 

 

 شرمگین که انداخت بهم ای پرسشگرانه نگاه حرفش این از بعد

کردم سکوت و انداختم پایین رو سرم . 
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بود خورده بازی کافی اندازه به پسر این ! 

 

 بدون شهاب که کرد زمزمه ای "نه"ناباور دید رو سکوتم وقتی

کشوندم خودش دنبال کشید رو بازوم بده فرصت اینکه . 

 

 نگاه ما رفتن مسیر به داشت و بود بهت تو هنوز بیچاره نیمای

کردمی ! 
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 بهم محکم رو در و انداخت ماشینش توی منو قدرت با شهاب

 .کوبید

 بود بیشتر من از اون سرعت اینکه مثل اما شم پیاده خواستم

 انداخته راه رو ماشین و بود شده سوار اون بیام خودم به تا چون

 !بود

 روی شدت با رو دستم. لجباز بارش همون جلد تو مرفت دوباره

گفتم میدونی چاله لحن با و کوبیدم داشبورد  : 
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 میکنم پرت خودم نداری نگه کن باور شهاب... لگنو این دار نگه

 !بیرون

گفت تمسخر با و زد داری صدا پوزخند  : 

ترسونی؟ می چی از منو!بنداز  

 کوتاه زبونم راعم اما! بده رو جوابم اینجوری نمیکردم فکر

 ...میشد

گفتم حرص با  : 

خواستی خودت ! 

 کشیدمش؛ و گذاشتم دستگیره روی رو دستم حرفم از بعد

 بار چند! نشد باز در اما بودم شدید درد و بد اتفاق یک منتظر

گفت میزد موج توش خنده که صدایی با شهاب که کردم امتحان  

: 

 خوب خترد یک مثل حاال... زدم رو مرکزی قفل! نکش زحمت

 رو ات تیز صدای حوصله... کنار بذار رو بازی کری و بشین

 ...ندارم

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 قرمز صورتم مطمئنم... کردم مشت رو هام دست خشم شدت از

بود شده ! 

کردم سکوت و ندونستم جایز رو بحث دادن ادامه . 

برد؟می به منو داشت کجا شدم؛ خیره مسیر به  

 با نتیجه در کنم حفظ مو خونسردی  تا کشیدم عمیق نفس دوتا

گفتم تصنعی آرامش  : 

میبری؟ منو داری کجا  

 رو سوالم تری بلند صدای با بار این که نکردم دریافت جوابی

کردم تکرار . 

گفت و انداخت بهم ای کالفه نگاه  : 

 آشنا باهات وقتی از کنی؟ سکوت دقیقه دو نمیتونی چرا بارش

بوده باز بند یک دهنت شدم ! 

 دستش از منو خدایا! بود دراز زبون و رو رپ حد از بیش بشر این

بده نجات ! 
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گفت و داد سر ای خنده  : 

من؟ یا تویی دراز زبون  

کردی؟ فکر بلند بلند باز! بارش بهت لعنت  

 

کنم سکوت نمیتونستم ... 

گفتم حرص با  : 

 راه نیما جلوی که ریزی آبرو از اون میکنی؟ اینجوری چرا لعنتی

 میبری؟؟؟؟چرا منو داری گوری مکدو! االن از اینم انداختی

نیک؟ پیک بریم میخوای جاده؟ تو انداختی  
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 حرص لحن با و گذاشت بینیش روی سکوت عالمت به رو دستش

گفت یاری در  : 

ندارن جوابی هات والس میدونی! کنی سکوت بهتره . 
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نمیومد در خونم زدی می چاقو ! 

 

 و میذاشت جواب بی رو هام سوال چون کنم سکوت کردم سعی

میشد خورد خودم اعصاب اینجوری . 

 

گفت و داشت نگه باغ یک جلوی دقیقه چند بعد باالخره  : 

شو پیاده ! 

گفتم لجباز و شدم سینه به دست  : 

 تکون جام از آوردی نجاای منو چرا و کجاس اینجا ندونم تا

خورمنمی . 

گفت کردمی درست رو موهاش که همونطور و داد تکون سری  : 

بزنیم حرف اومدیم . 

گفتم آرامش با  : 

بگو همینجا کاریه؟ چه خب ! 
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 عصبانیت با بود اومده جوش به دستم از خونش انگار که شهاب

گفت و کوبید فرمون روی دوتا  : 

 راه من مخ رو همش باشه؟ بگی بگم چیزی شد یکبار... بابا ای

خب؟ برو  

 

عجبا... بود شده طلبکار اون انگار ! 

ایستادم منتظر باغ در دم و شدم پیاده ماشین از اجبار به . 

 

کرد باز رو باغ در و اومد اونم لحظه چند از بعد ... 

میدیدم؟ چی خدایا  

بود بهشت مثل که داخلش به نه داغونش در به نه ! 

 از پوشیده باغ و بود شده تزئین سنگ با که نمایی خوش ویالی

بود سرخ های گل و چمن ... 

گفت و داخل داد هولم و گذاشت کمرم پشت رو دستش شهاب  : 

کوچولو خانم زوده شدن محو برای هنوز . 
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 سر از شده سست های قدم با و کردم حرکت داخل سمت به

کردم حرکت ویال سمت به بهت ... 

 

 تاب یکم خواست دلم خیلی. بود ای نفره سع تاب ویال روی روبه

کنم بازی . 

 روی رو پاهام بار چند شهاب حضور به توجه بی و نشستم روش

کرد ارومی حرکت تاب که زدم زمین . 

 و حال تو... بستم رو چشمام که کرد وزیدن به شروع خنکی  باد

نشست گونم روی نرمی بوسه که بودم خودم هوای ! 
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 و نشستم صاف ها گرفته برق مثل و پرید آنی به حالم و حس

چرخوندم رو گردنم . 
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 لبخند با و بود زده تکیه تاب گاه تکیه روی رو هاش آرنج شهاب

 نگاهش اخم با و اومدم خودم بع سریع. کردمی نگاهم شیطونی

گفت شیطنت با و شد تر وسیع لبخندش. ردمک  : 

 !چیه؟

گفتم جدیت با  : 

شنوممی خب... بزنیم حرف اینجا آوردیم ! 

 جیبش داخل طوری رو اونا و کند تاب گاه تکیه از رو هاش دست

بمونه بیرون شصتش انگشت که کرد . 

 که همونطور. نشست پله لبه من روی روبه اومد و زد دور رو تاب

گفت میزد هم هب رو هاش دست  : 

کنیم صحبت اومدیم! درسته ... 

بده ادامه رو حرفش شدم منتظر و دادم تکون سری . 

 : پرسید

شدی؟ عاشقم داری؟ دوستم وقتی یادته  
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 تالفی سر واز بود دروغ حرفام موقع اون... رفتم فرو فکر به کمی

االن اما بودم؛ گفته .... 

گفت پوزخند با دید رو سکوتم وقتی  : 

حرفت؟ از شدی پشیمون  

 مخصوصا... داشتم دوست رو کردن بازی... بود خوبی فرصت

 به چه ببین میذاری؟ باال طاقچه شهاب؟ آقا میذاری تنهام! اآلن

میارم سرت ! 

گفتم و گرفتم خودم به مظلومی قیافه  : 

 !گفتم

گفت موزی لبخند با : 

 !خوبه

پرسیدم مشکوک  : 

خوبه؟ چی ! 

گفت بود شا شادی دهنده نشون که لبخندی با  : 
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داری دوستم که همین ! 

 

 !دیوونه

 

 دستم خواست. نشست کنارم... اومد سمتم و شد بلند جاش از

 انگار! شد گرفته اش قیافه... گرفتم گارد خواسته نا که بگیره رو

شد فشرده قلبش حرکتم از ! 

 

پرسید ناراحت  : 

میکنی؟ اینجوری چرا  

گفتم ای مسخره لبخند با  : 

فقط یچیه... اها! چجوری؟ ... 

 

بود؟ شده چم چی؟ فقط  
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 چشم ثانیه چند از بعد... نشم هول دوباره تا بستم رو هام چشم

 فرصت بهش اینکه بدون. شدم بلند جام از و کردم باز رو هام

 توی رو خودم و کردم حرکت ویال سمت به بدم زدن حرف

 که دیدم رو شهاب آشپزخونه پنجره از. انداختم آشپزخونه

بود گرفته هاش دست توی رو سرش ... 

 

 چیز هیچ به و میدادم بازی رو همه! بودم شده عوضی خیلی من

 آدم من اما... کرده بد باهام درسته! نمیکردم فکر خودم جز

بودم شده هیوال! بودم؟ کرده چیکار خودم با... نبودم انتقام ! 
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کل دانای زبان از شهاب گذشته  

 

 

. بود شده جمع خودش در جنین همچون رنگش آبی تخت روی

 می خط او اعصاب روی پدرش و مادر  جدال و بحث صدای
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 دیگر... بود کالفه. بخوابد توانستنمی اما آمد می خوابش. کشید

بود شده طاق اش طاقت ساله7 پسرک... نیاورد طاقت . 

 و بحث میان. کرد تند پا هال سمت به و شد بلند تتخت روی از

 با شهاب... نشدند پسرک حضور متوجه اصال هایشان دعوا

گفت مظلومی صدای  : 

_ میمونم خواب وگرنه بخوابم زود باید... دارم امتحان فردا . 

 شهاب به مرموزی نگاه اش کشیده عسلی چشمان با بلوند مو زن

 ...انداخت

 

داد ادامه اش بچگانه مظلومیت با شهاب  : 

نکنین؟ دعوا دیگه میشع مامان؟  

 

 ژولیده موهای با پسرک سمت به و زد ای عصبی لبخند فرزانه

 کشیده های پنجه میان را شهاب یقه و شد خم کمی. کرد حرکت

گفت حرص با و گرفت اش  : 
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_  آنقدر. مرده تو مامان! مامان میگی من به باشه آخرت بار

 ریش بیخ تورو و رفته اون حاال! مرد اومدنت دنیا به با که شومی

میاد بدم ازت! انداخته من . 

 

 سرش شهاب شد باعث و گفت حرص با و کشیده را آخرش جمله

بیاندازد پایین را ... 

 لبخند بود برداشته دلش سر از را اش عقده گویا که فرزانه

گفت حرص با و زد شیطانی  : 

 بکشمت اگر االن. نمیخواد تورو هم بابات حتی! جون بچه ببین

 اون از چقدر هر! تری چندش مادرت از تو! نمیزنه حرفی هم

میاد بدم بیشتر تو از میومد بدم پدرسگ ! 

 

... کند حفظ را آرامشش تا کشید صورتش بر دستی شهاب پدر

... شهاب مگر اما! نبود احمقی زن فرزانه.بگوید چه بود مانده

 گونه این او که بود کرده اون حق در ظلمی چه ساله هفت پسرک

میگفت؟ بد مادرش و اون از حرص با  
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 با و گرفت پیشی او از شهاب پدر که بزند حرفی خواست فرزانه

گفت حقارت  : 

_  حرف اینجوری من بچه با نداری حق... فرزانه ببند رو دهنت

 ببند پس! درازه زبونت االن که نکردی حقش در لطفی هیچ! بزنی

نبستمش خودم تا رو دهنت ! 

 

گفت...  کرد نگاه امین به ناباور و کرد راست قامت فرزانه  : 

_ میزنی؟ حرف اینجوری من با بچه الف یک بخاطر میگی؟ چی ! 

بود رفته فرو بهت در پسرک... انداخت شهاب به نگاهی امین ! 

 انداخت گر حیله فرزانه به را معروفش خشمگین نگاه همان امین

گفت و  : 

باشه حواست منه دنیای چهب اون ... 
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 وسط سال همه این رو خودش چرا او! نیاورد طاقت دیگر فرزانه

 و کند جلب اورا توجه اینکه بخاطر قطعا انداخت؟ امین زندگی

 و نرسیده او به امین از چیزی میدید که حاال اما... شود ثروتمند

 به را اش دارایی همه شبنم مرگ از بعد که بود فهمیده تازه

 نگه خودش برای را زندگی و خانه همین تنها و بخشیده خیریه

مینداخت راه دعوا هرشب ؛ داشته ! 

 

گفت و انداخت امین به شروری نگاه فرزانه  : 

 تو! نگو لعنتی شبنم اون از هرروز... نکن بچه بچه من برای انقدر

 تو! شدینمی شرکتت منشی عاشق داشتی دوست اونو اگر

 رو عاشق مردای ادای... من خونه یومدینم اش حاملگی روزای

  !درنیار

 

کشید فریاد عصبی امین  : 

... بیرون گمشو من خونه از االن همبن! اشغال ببند رو دهنت

  !سریع
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گفت و انداخت امین به نگاهی تمسخر با فرزانه  : 

هان؟ بمونم؟ که داری چی! میرم که معلومه   

 گرفتن با تنها و نداد رویش به رو عصبانی زن به جوابی آمین

رفت اتاق به پسرش دست ... 
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 حال*

 

 بارش

 

 ای قهوه مبل روی. شدم  خارج آشپزخونه از و خوردم آبی لیوان

 زیادی... ختماندا دوبلکس ویالی به نگاهی و نشستم چرمی رنگ

 کسی تازگی انگار زنندمی برق که سفید های پله! بود الکچری

 خوری ناهار میز و چرم رنگ ای قهوه های مبل... بوده اینجا

 شده گذاشته سراسری پنجره کنار دقیقا سالن گوشه که کرمی

 ...بود
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 لم مبل روی و گرفتم ویال کالس با و مدرن چیدمان از رو نگاهم

 ...دادم

 بهش کرد،نگاهی جلب رو توجهم ساعت "دینگ دینگ" صدای

 به رو چیز همه نیما االن حتما! بود شب نه ساعت... انداختم

نمیده آنتن اینجا بودم مطمئن... شده نگران اونم و گفته مامان ! 

 آشفته. بود شهاب چرخوندم، سمتش بع رو سرم در صدای با

 خورده چنگ انگار که ای ژولیده موهای از میشد اینو بود حال

 تک مبل روی که نشستم صاف... فهمید اش خسته صورت و بود

نشست  روم روبه نفره . 

 اما بزنه حرفی میخواست انگار و بود انداخته پایین رو سرش

 صدای با و شکستم رو بینمون سنگین سکوت... نمیتونست

گفتم ای گرفته  : 

 رمدی... خونه ببر رو من وگرنه... بگو بگی میخوای چیزی اگر

 .شده

 

گفت داری خش صدای با و گرفت باال رو سرش  : 
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کنیم صحبت جدی یکم میخوام . 

گفتم و دادم تکون سری  : 

شنوممی. بگو ! 

 

 رو سرش کرد؛ تازه نفسی و کرد باز رو پیراهنش باالی دکمه دوتا

گفت و داد تکیه مبل به  : 

 چیزی یک خونمون تو همیشه. داشتم سختی زندگی... بارش من

 دوستاش ها هفته آخر... نبود مهربون مامانم. محبت اونم بود کم

 و میکرد حبس اتاق توی منم گرفتمی پارتی و میکرد دعوت رو

 به کنه راضی رو مامانم خوش زبون با کردمی سعی بابام هم صبح

 چرا بود سوال برام همیشه! من وجود به... شرایط به... زندگی این

 زا سر مامانم فهمیدم ها بعد نیست؟ مادرم مگر نداره؟ دوستم

 خیلی! داشتم سختی بچگی! موندم نمی کاش... موندم من و رفته

تلخ سخت، . 

 حقوق و ماشین و خونه و مرد بابام شد که سالم هجده هفده

 مو نامادری فرزانه که بود موقع اون... موند اش بازنشستگی
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 ازم رو خونه و حقوق...  کرد حضور اعالم و شد پیداش میگم

 دانشگاهم اول سال! بودم جوون... بهم داد رو ماشین و رفتگ

 ازم سال پنج که شیدا خواهرم... نداشتم پولی هیچ اما بود

 بگم خالم؛بهتره پیش رفت دبستان دوران همون از بود کوچکتر

... خودش با ببره رو من نشد راضی شوهرش اما گرفت اونو خالم

 خبر بی ازش سال یازده ده که که ای خاله خالم پیش رفتم

 تا بده قرض پول بهم خواستم ازش. بود مرده شوهرش... بودم

 تمام ایران اومدم وقتی از منم و کرد برام کارو این. ایران برگردم

 خواهرم و خالم برای ماهیانه... آوردن در پول! کار شد زندگیم

 شد زندگیم تموم... داشتم پول کافی اندازه به... فرستادممی پول

 پول هم چقدر هر! نمیشد سیر چشمام... ذرونیگ خوش

بود برم و دور دختر و میداشتم ... 

 

داد ادامه و زد پوزخندی : 

بودم شده معنا تمام به عوضی یک ! 
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. پرسیدم ارومی صدای با : 

اب؟شه  

گفت نداشتم سراغ ازش که آرامشی با  : 

 !جانم

پرسیدم دوباره باشم؛ تفاوت بی کردم سعی. کردم تعجب  : 

خواهرت؟ پس رفته؟ زا سر مامانت نگفتی مگه ... 

داد رو جوابم و پرید حرفم بین : 

فرزانس بچه... نبود شبنم دختر ... 

 مهمونی و مشروب... کنه داری نگه بچه یک از نمیتونست اون

 راه بیداد و داد بیخود! بود کرده دیوونش انگاری شبانش ایه

 دختر پشت یا دست روی داغ قاشق هم باری چند... مینداخت

 براش من مثل. بود بابام دختر هم شیدا... گذاشت بیچاره بچه

 داره دخترش ببینه نمیتونست... نبود بدی مرد بابام. بود عزیز

میشه له دیوونه زن یک دست زیر ! 
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 روانی یک واقع در! نبود هیچی بود؟ مادر بود؟ زن نهفرزا

بود؟ کرده عقد اونو شهاب بابای چطور... بوده زنجیری  

 

 مشکوکی لحن با بار این.  بود افتاده جونم به خوره مثل کنجاوی

 : پرسیدم

کنه؟ عقد رو فرزانه شد حاضر چطور بابات  

 مبل پشتی روی  رو سرش و بود بسته چشماش که همونطور

گفت و زد پوزخندی بود زده کیهت  : 

 بود شده ورشکست بابام وقتی! بود گر کیسه سر زن یک فرزانه

 درجه هشتاد و صد اخالقش بود بخشیده رو اش دارایی همه و

 آقای از که رفتم ایران برگردم خواستم وقتی. کرد تغییر

 سرایدار اون... کنم خداحافظی بابا شرکت سرایدار... احمدی

 آمریکا به مامانم و خودش با اونو بابام که بوده زرگمب پدر خونه

بود برده ... 
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 اخطار پدرم به ها بار مادرم. بود گری حیله زن فرزانه میگفت

 افتاده دامش به بد بابام انگار اما کنه اخراج اونو که بود داده

بوده صبوری زن مامانم... بوده . 

 

داد ادامه و زد پوزخندی : 

 اینکه تا رفتنمی فرزانه طرف رسمش و اسم بخاطر هم بابام

کرد محکم پاشو جای فرزانه و رفت مامانم ! 

 رو شیدا پول ازای در... بودند شده ورشکسته ها موقع اون خالم

 رو شیدا بیداد و داد با اما فرزانه... کرد داری نگه ازش و گرفت

 باشه فرزانه دست زیر شیدا نداشت دوست خالم... گرفت پس

نمیکنه رحم هم خودش بچه به اون میدونست چون ... 

 

نشست صاف و کرد باز رو هاش چشم. کشیدم عمیقی نفس . 

نبودم راحت نگاهش زیر. شد خیره بهم متفکر ... 

. بود سخت براش بود ذهنش توی که حرفی آوردن زبون به انگار

گفت و زد دریا به رو دل باالخره  : 
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 یعنی... ارشب بدم راه دلم توی رو کسی نتونستم وقت هیچ من

 پول واسه یکی. خودم برای بخواد رو من نتونسته کسی

! دوستاش به پز واسع یکی موقعیت واسع یکی منو میخواسته

میخوای خودم بخاطر منو که هستی آدمی تنها تو میکنم فکر  
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 باور توی که مواقع اکثر خالف بر. میداد واقعیت بوی حرفاش

 رو حرفاش. نشدم بار این میشدم شک به دو نکردن یا کردن

کنم باورش میخواست دلم خیلی. کردم باور . 

پرسیدم اروم اما من و من با و کردم تر رو لبام  : 

چی؟ یعنی اینا خب  

 مایل جلو به کمی ور خودش و نشست لبش گوشه محوی لبخند

گفت احساس با و کرد قفل هم توی رو دستاش کرد؛  : 
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 تو موقت نمیخوام من دوستی برای نه اما. باشیم باهم میخوام

 یک برای... همیشه برای... میخوامت ازدواج برای. باشی پیشم

 !عمر

 رو دختری هر دل میتونست که قدری به. بود شیرین حرفاش

کنه آب ... 

 به من تا بودن شده باز ها راه همه انگار! گمب چی نمیدونستم

برسم هدفم . 

 

 و کردم دست اون و دست این کمی. بود شده خیره بهم منتظر

گفتم نهایت در  : 

باشم تو با من که نمیشن راضی من پدر مادر . 

 : پرسید

باشی؟ من پیش داری دوست خودت  

 

برد فرو فکر توی منو سؤالش ... 
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 حتی داشتم دوست رو شهاب من اینکه اعتراف داشتم؟ دوست

 دچار نکنه داشتم؟ دوستش چرا اما! بود سخت هم خودم پیش

بودم؟ شده روانی بیماری یک  

 

عجیبه. کرده باهات هارو ترین بد که بشی کسی عاشق ! 

 بدون عشق... بودم شده عاشقش! نداشتم دوستش رو شهاب من

 بنا ها دلیل پایه بر داشتن دوست اما میاد وجود به دلیلی هیچ

 .میشه

 

 وقتش بلکه. نبود احساساتم طغیان برای مناسبی زمان االن اما

 اما.... نبودم جویی انتقام آدم. کنم عملی رو هام نقشه  که بود

 بخاطر که احمق یک. بدم جلوه احمق یک رو خودم نمیخواستم

 رو زندگیش نداره اطمینان صحتش به حتی که  حس یک

 ...بخشیده

 

گفتم و شدم چشماش خیره  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 طرد  من باشی تو من انتخاب اگر که میدونم اینو اما! نمیدونم 

 .میشم

 

گفت اطمینان با  : 

 و میرم برگشته نظرت اگر اما... داری دوست منو که گفتی قبال تو

کنمنمی نگاه هم رو سرم پشت . 

 

 دیگه هرگز من اما میبخشیدن منو قطعا بابا مامان! نه نه

بیارم دست به خوبی موقعیت چنین نمیتونستم ... 
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بودم مردد بدم میخواستم که جوابی روی ... 

 ها بعضی از زندگی های بازی میگن که نه یا شنیدید نمیدونم

سازه می رحم بی یک ها بعضی از و بازنده یک ... 

 و پوسته تنها این و بودم شده رحم بی. بودم دوم دسته جزو من

میداد نشون مظلوم رو من که بود من ظاهر . 
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 کامال احساساتم و افکار! نبودم قدیمی بارش اون دیگه من

بود کرده تغییر گذشته به نسبت . 

 هیچ نداشت دوست که بود شیطونی و شاد دختر قدیمی بارش

نبود جویی انتقام دنبال که ریدخت... کنه اذیت رو کسی ... 

 

 شهاب چون بود شده طوالنی خیلی سکوتم اینکه مثل

شد خیره بهم شده تنگ چشمام با و گفت ای "کجایی" . 

 که هایی جواب عواقب. شدم خیره بهش و اومدم بیرون فکر از

کردم مرور ذهنم توی رو بدم بهش میتونستم . 

 و بیاره دستم به تا کردمی کاری هر دارم دوستت که میگفتم اگر

 هرچیزی همیشه شناختممی رو شهاب... کنه راضی رو خانوادم

آوردمی دست به خواستمی که رو ! 

 و میکشید رو راهش شدم پشیمون حرفم از میگفتم هم اگر

 آدم... بودم مطمئن من هم بود گفته خودش هم رو این میرفت

نبود الکی های اصرار ! 
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گفتم و چرخید دهنم توی زبونم باالخره  : 

هستم حرفم سر هنوز . 

پرسید ارومی صدای با. نشست لبش گوشه محوی لبخند  : 

 چرا؟

پرسیدم گیج  : 

چرا؟ چی ! 

گفت و نشست صاف و زد هم به رو هاش دست  : 

داری دوستم...دیگه همین ! 

" گفتم تفاوت بی و کردم زمزمه ای کشیده "آهان  : 

 چون عشق؛ گذاشت اسم میشه رو اسمش... نه داشتن دوست

 عشق خاصیت اصال. اومده وجود به دلیل بی و یهویی کامال

 !همینه

پرسیدم من بار این که داد تکون سری  : 
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 پریدم یهو متنفری؟ ازم نمیگفتی تو شدی؟ من عاشق چرا تو

زندگیت؟ طوس  

گفت  و شد خیره بهم جدی  : 

 که هستی کسی تنها تو میکنم حس... باشم گفته بهت کنم فکر

میخوای خودم واسه رو من . 

 

گفتم گری موزی با  : 

چی؟ باشه اشتباه حست اگر خب  

گفت و داد مبل به رو اش تکیه  : 

بهم نمیگه دروغ حسم من... دختر نباش نگران . 

 

گفتم استرس با و افتادم مامان یاد یهو  : 

خونه ببر منو... شهاب وقته دیر . 

 

گفت و شد بلند جاش از میکرد مرتب رو یقش که همونطور  : 
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شو بلند... باشع . 

 

 بود شده نصب دیوار روی که ای آینه جلوی و شدم بلند جام از

کردم مرتب رو شالم . 

 

 

 پایان به داشتم فقط من و نشد بدل و رد بینمون حرفی راه بین

 هم تصورش حتی. میکردم فکر بودم انداخته راه که بازی

بود وحشتناک ! 

 به آخرش میشی مجبور نکنی فکر آخرش به اولش اگر همیشه

... کنه راضی منو نتونست جمله این اما... کنی فکر اولش

 نبود مهم اما نیست انتظارم در خوشی ی آینده میدونستم

بدم ستد از رو خوبی این به فرصت  بود محال.... برام ! 
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کرد پیاده رو من خونه در دم . 

میومد زیادی های صدا و سر خونه از . 
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کشیدم ای کالفه پوف باشه اومده مهمون که این فکر با . 

 کرد باز رو رد که کسی دیدن با و فشردم زنگ روی رو دستم

بود بیتا... شدم خوشحال کردن ترش و ناراحتی بجای ! 

بودن اومده کرج از عمه یعنی این ... 

 

 که بود سال ده حدود.کردیم بغل محکم رو همدیگر و رفتم جلو

بودمش ندیده . 

 

گفتم خندون لب با  : 

 میکردم فکر که من! کردی ما از یادی طرفا؟ این! دختر؟ چطوری

کردی فراموش ور نامی بارش کال ! 

گفت و زد لبخندی متقابال  : 

 منم نیست سفر اهل میشناسی که رو بابا! چیه حرفا این

تو؟ خوبی... بیایم نشد دیگه داشتم دانشگاه  
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گفتم میرفتیم داخل به که همونطور و اومدیم بیرون هم بغل از  : 

 ...خوبم

 و داشت دوست رو من همیشه و بود من عمه تنها فخری عمه

گرفتمی متحویل . 

 

کرد حرکت طرفم به صدقه قربون با و شد بلند جاش از دیدنم با . 

کردم پرت بغلش توی رو خودم و رفتم سمتش به خوشحالی با . 

 

گفت ذوق و خوشحالی با  : 

 هنوز کرج رفتیم ما وقتی... شده بزرگ چه ماشاهلل ماشااهلل

بود سالت پونزده چهارده . 

 

گفتم شیطنت با  : 

هااا جان عمه موندین نجوو خوب شماهم ! 
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گفت و کرد ای خنده  : 

میبینم آینه تو که رو خودم. روزگار هی ! 

 

 رو در و رفتم اتاقم سمت به همه با پرسی احوال سالم از بعد

 .بستم

 کی تا میخواستن یعنی. کشیدم عمیقی نفس و نشستم تخت لبه

اخه؟ وضعیت این تو بمونن؟ ! 

 

 چرا. داخل اومد مامان و شد ازب در که بودم خودم خیال و فکر تو

نمیزد؟ در ! 

 

گفتم امیدی نا با و شد و جمع صورتم : 

در جان مامان ! 

 

گفت گونه هشدار و نگرانی با و نکرد توجهی حرفم به اصال مامان  

: 
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 انجام رو ات مسخره های رفتار ات عمه جلو باشه حواست بارش

 هم خواستگاری و ازدواج به راجع... نباش بیرون همش! ندی

جمع تو بیا نباش ات دخمه تو هم همش... نگو ... 

بست سرش پشت هم رو در و رفت اتاق از حرفاش از بعد ! 
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 اینکه با. بود بچگیم دار راز یجورایی و من نازنین عمه دختر بیتا

نداشتیم تفاهمی باهم اصال ! 

 و منظم بود مجبور باباش اندازه از بیش نظم بخاطر اون مثال

 هاش راحتی لباس روی ساده چروک یک حتی و باشه مرتب

 .نبود

بود بیست همه هاش نمره و بود مرتب و کوتاه موهاش همیشه ... 

 مرتبی آنچنان دختر بابام های سختگیری همه وجود با من اما

 .نبودم

 

 از اونم و میگفتم بهش رو هام راز. بود بچگیام تو من همدم یتاب

میگفت بهم رو مشکالتم تمام چاره و راه عقل سر ... 
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هست و بود مهربونی و صبور دختر ! 

 

شدم هال وارد و کردم عوض رو هام لباس ... 

 هارو ساالد هم بیتا و بود میز چیدن مشغول عمه همراه مامان

ریختمی ظرف داخل . 

 

گفتم مامان به خطاب و شدم آشپزخونه وارد  : 

نمیخوای؟ کمک  

 

گفت و گذاشت اپن روی رو ظرف تا چند مامان  : 

میز روی بذار ! 

 

 با هم بیتا که نشستم میز پشت  و دادم انجام رو گفت که کاری

نشست کنارم و اومد ساالد ظرف . 

گفت و  : 
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فامیل خلف نا دختر خبر چه ! 

 

گفتم و برداشتم ظرف داخل از کاهویی  : 

نیست خبری من حوالی ... 

گفت تصنعی عصبانیت با و دستم رو زد محکم یکی : 

نزن ناخنک ! 

#part_125 

گفتم کنایه با و رفتم بهش ای غره چشم  : 

نمیخوره؟ بهم حالت نظم همه این از  

گفت و داد تکون یسر  : 

نمیخوره نه ! 

نگفتم وچیزی دادم تکون براش سری تاسف با . 

 که برم اتاقم به خواستم ناهار از بعد. خوردیم هم دور رو ناهار

 تو برم که فهموند بهم و کشید محسوس نا رو لباسم گوشه مامان

 .آشپزخونه
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گفت اخم با که کردم نگاهش سینه به دست و کالفه  : 

 تو حداقل... کرد جمع بیتا که رو میز... کنه کار مهمون زشته

بشور هارو ظرف ! 

 

 و انداختم مامان به ها اون از بعد و ها ظرف به نگاهی به تعجب با

 : گفتم

بشورم؟ تنها چطوری رو ظرف هممهههه این  

 

گفت و داد تموم برام تاسف نشونه به سری مامان  : 

 این بشورم؟ چطور میپرسی هنوز و شد سالت23... که واقعا

میکنه تموم رو درسش داره و توعه همسن بیتا دختره ... 

گفتم حرص با : 

نیستم هیچکس مثل من! مامان نکن مقایسه کسی با رو من ! 

 

گفت بود اومده جوش به خونش انگار که مامان  : 
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و شبانه های مهمونی به رفتن فقط تو... بله ... 

 

گفتم و پریدم حرفش بین  : 

اه... بلدم ور همبن من اره اره  

رفتم سینک سراغ منم و رفت بیرون آشپزخونه از مامان . 

کردم باز رو آب و انداختم کثیف های ظرف به نگاهی ناامیدی با . 

 ظرف همه این شستن زور تا ببرم لذت آب گرمی از کردم سعی

بشه کمتر ! 
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 هام دست به نگاهی و انداختم تخت روی رو خودم خستگی با

میکردم دستم دستکش  کاش... انداختم ! 

 

 و برداشتمش. کرد جلب رو توجهم گوشیم زن چشمک چراغ

کردم باز رو پیام . 
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بود نوشته که بود خط چند حد در پیامش...بود نیما  : 

 حرف نمیدونم حتی! گفتی دروغ بهم چرا ونمنمید... بارش سالم

... دروغه متنفرم که چیزی از من اما... پسره اون یا راسته تو

 من اعتماد متاسفانه و میبره بین از هارو اعتماد کاری پنهان

رفته بین از تو به نسبت ... 

 که بهتره... بارش میگفتی بهم زودتر بود بینتون چیزی اگر کاش

 امیدارم. نرسیدیم تفاهم به که میگم فقط.. .نباشه بینمون چیزی

عزیزم بارش باشی موفق هستی هرجا ! 

 

 مامان بگم بهتره یا میکردم کاری پنهان نباید من... داشت حق

 کوفت سر بدم؟ چی رو مامان جواب! کردمی کاری پنهان نباید

کنم؟ چیکار رو هاش  

 

 یشدنم که شرمندگی جز بدم نداشتم جوابی... ندادم رو جوابش

آورد زبونش به ! 
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شدم بلند تخت روی از و انداختم کنارم رو گوشی .... 

زدم کرم صورتم و دست به و ایستادم آینه جلوی . 

وضعیت این تو کردممی چیکار رو شهاب ! 

نمیشینه بیکار اون! بچینم براش داستانی چه ... 

 

 بد وسط دقیقا اومد وقتی و نیومد و نیومد که برم عمه قربون

اومد من یها بختی ! 
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 بابا همراه هم عمه شوهر و بازار رفتن عمه و مامان زود صبح

 .رفت

. بود تراس توی های گلدون به دادن آب و رفتن ور مشغول بیتا

 حرکت هال سمت به که مونطوره و ریختم قهوه فنجون دو

زدم صداش میکردم  : 

بسه دیگه تو بیا بیتا ... 
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گفت و اومد بیرون تراس از دست در  پاش اب بیتا  : 

داری؟ چیکار  

گفتم و کردم ها فنجون به ای اشاره  : 

 .قهوه

گفت و داد تکون سری  : 

هاااا دادیم زحمت ! 

گفتم تصنعی خستگی با  : 

آدم واسه داری زحمت فقط دیگه اره ! 

 هام بچگی رفیق بیتا. نشست روم روبه مبل روی و کرد ای خنده

بود تر نزدیک بهم خواهر از اما بود عمم دختر شاید... بود ! 

 میتونه که میدونستم... بزنم حرف باهاش داشتم دوست خیلی

من برعکس کامال بود عاقلی دختر بیتا. کنه کمکم ! 

گفت و نوشید رو قهوش از کمی  : 
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 که هم رو کالسات  پیچوندی که رو  دانشگاه ؟میگذره خوش

 !نمیری

گفتم بیخیال : 

 خسته زورگویی همه این از... ندارم رو چیزی هیچ حال دیگه

خودم جز میگیرن تصمیم من زندگی واسه همه! شدم ! 

 

میکردم چینی مقدمه اصلیم حرف زدن برای داشتم . 

 

پرسید و گذاشت میز روی رو فنجونش  : 

شده؟ چی باز  

گفتم و دادم لم مبل روی  : 

 منتظر آقا حاج اما کنم ازدواج میخوام که اونی با دارم دوست من

 مهندسی آقا منتظر هم مامان! خواستگاریم بیاد چیزی شیخی

کنم زندگی عمر یک قراره که منم انگار نه انگار! بیاد چیزی . 

خندیدمی بهم ذهنش توی داشت انگار. خندید بیتا ! 
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 :گفت

میاد؟ بر دستم از یکار چه حاال  

گفتم خونسرد : 

 اومد وقتی میخوام ازت... میکنن حساب تو روی همه

همین. کنی صحبت بابا مامان با خواستگاری ! 

 

گفت اش لعنتی منطق همون با  : 

چیکارس و کیه بدونم باید اول ! 

 

گفتم مطمئن  : 

... داره هم ای زنجیره فروشگاه تا چند... مارک پوشاک واردات

هست هم وشتیپخ و خوشگل . 

 

گفت متعجب : 
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چیه؟  بابات مامان مخالفت دلیل پس  

 : گفتم

میکنن مخالفت مطمئنم اما نگفتم بهشون هنوز ! 

 

گفت متفکر : 

نکنم فکر ! 

 

 سادگی به بابا مامان کردمی فکر و نداشت خبر چیز هیچ از بیتا

 ازواج شهاب با میخوام بفهمن که روزی اون از وای! میکنن قبول

نمیذاره زندم بابا! ایو... کنم . 

 

پرسید و داد تکون صورتم جلوی رو دستش بیتا  : 

 کجایی؟

گفتم گیج  : 

همینجا... هیچی  
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گفت و انداخت بهم بارری تاسف نگاه  : 

عاشقی خیلی اینکه مثل  

#part_128 

گفتم مظلومیت با : 

شدی؟نمی آدمی چنین عاشق بودی تو  

گفت غرور با و داد تکون نه معنای به سری اطمینان با  : 

 خوش من برای. متفاوته تو با کامال من های معیار! نه که معلومه

تره مهم چیز همه از مرد یک بودن مودب و  قول ! 

 به ارانگ عمه شوهر مضخرف افکار... کردم نگاهش چندش با

بود کرده سرایت هم دخترش . 

 در تا شدم بلند جام از. دادیم خاتمه بحثمون به آیفون صدای با

بودن عمه و مامان. کنم باز رو . 

 

کنن درست سبزی قرمه ناهار برای شد قرار ... 
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نداشتیم انگار اما بود قرمه سبزی دنبال مامان ! 

 

گفت و برداشت رو چادرش عمه : 

بگیرم میرم من ! 

گفت و گرفت ازش رو عمه چادر مامان : 

 با االن خودم... سمه پاهات برای خرابه هم آسانسور! بذارم عمرا

میرم بارش ... 

 

نداره حرفارو این که سبزی یک! چرا؟ من ! 

 اتاقم به ای اشاره مامان کنم مخالفت و بزنم حرفی خواستم تا

گفت و کرد : 

شد نیم و دوازده ساعت... بریم بپوش سریع ! 

زدم ای ساده تیپ و کردم حرکت اتاق سمت هب ناچارا . 
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 به در دم که کسی دیدن با اما شدیم خارج خونه از مامان همراه

 چکار جا این! شد خشک گلوم و پرید رنگم بود زده تکیه دیوار

کرد؟می  
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 چشم روی از رو مارکش دودی عینک ما دیدن با! بود شهاب

 مامان به خطاب مودبی لحن با و کرد منتقل سرش روی به هاش

 :گفت

بخیر روزتون سالم ! 

بود لبش کنج لبخند اون همه از تر بد . 

گفت اخم با و انداخت بهش سنگینی نگاه مامان : 

میخوای؟ چی اینجا... سالم علیک  

گفت و شد تر عمیق خندشلب شهاب : 

کنم صحبت بارش به راجع باهاتون اومدم . 
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 بدی خبر بهم اینکه بدون چرا! بهت لعنت شهاب بهت لعنت

اینجا؟ اومدی  

 که ها نگاه اون از... انداخت بهم ترسناکی نگاه مامان

دارم رو حسابت خونه به برسه پام بذارر":میگن !" 

 هام دست میون رو مشال های ریشه و انداختم پایین رو سرم

 ...فشردم

گفت خلقی بد با مامان  : 

. شم کالم هم عالی جناب با میخوام نه... دارم رو وقتش نه من

برگردین اومدین که. راهی همون از بفرمایید . 

 

 ازش هم رو این از بهتر انتظار. بود زده حرف بد خیلی مامان

 !نداشتم

 

 خالف بر    اما هبر و کولش رو بذاره رو دمش شهاب میکردم فکر

گفت و زد جیبش به رو هاش دست تصورم : 
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 کی... کنیم صحبت باهم موضوع این به راجع باید اما! میرم

 برگردم؟

 

#part_130 

گفت و انداخت ها ساختمان و کوچه اطراف به نگاهی مامان : 

... نشه پیدات ها بر و دور این وقت هیچ! جون پسر وقت هیچ

داریم ابرو اینجا ما! برو .. 

گفت و انداخت باال تعجب عالمت به ابرویی شهاب  : 

باشه شده ریزی آبرو باعث که باشم کرده کاری کنمنمی فکر ! 

 به چنگی شهاب  به توجه بی و گرفت سفت رو چادرش مامان

کشید خودش دنبال رو من و انداخت دستم . 

 

نالیدم و گرفت دردم دستش فشار از  : 

دستم مامان اییی ! 

توپید بهم و برگشت سمتم به شدت با مامان  : 
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 این میدونستی خیره دختره! دستم و کوفت... دستم و مرگ

اره؟ اینجا بیاد پاشه قراره کار و کس بی پسره  

 

گفتم لیدممامی رو دستم که حالت همون در متعجب  : 

مامان جون نه ! 

 از وقتی زد دید رو سرش پشت و انداخت بهم بدی نگاه مامان

 راه دنبالش. کرد حرکت خونه سمت به شد مطمئن شهاب نبود

پرسیدم و افتادم  : 

پس؟ چی سبزی  

 مامان اعصاب چون کنم سکوت کردم سعی پس نگرفتم جوابی

بود خطی خط عزیز ! 

 

گفت بمتعج عمه شدیم که خونه وارد : 

کو؟ سبزی نرفتید؟پس سبزی پی مگه  

گفت کردمی آویزون رو چادرش که همونطور مامان  : 
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نداشتن خوب  سبزی ! 

گفت چون شد خبر با مامان حال از هم عمه انگار : 

؟.عصبی چرا حاال  

کرد تند پا آشپزخونه سمت و نگفت چیزی مامان . 

مگفت پروا بی که داد تکون شده چی معنای به رو سرش عمه  : 

 بخت دم دختر برای خواستگار اومدن به هنوز من خانم مامان

نکرده عادت ! 

 

گفت حرص با و برگشت سمتم به شدت به مامان  : 

نکن! بارش نکن با رو من دهن ! 

 

 آبروشون خانم حاج و آقا حاج چون نمیزنه حرفی میدونستم

بود مهم خیلی براش ! 
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توپیدم مامان به عصبانیت و حرص با : 
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 خودم! کنم ازدواج شما نظر مورد کیس با اگر عمرا... عمرا من

بذارین احترام نظرم به لطفا پس... دارم انتخاب حق ! 

 از ارانگ که مامان. میکردم تموم خودم نفع به رو چیز همه داشتم

 چند از بعد و شد خیره بهم زده بهت بود کرده تعجب هام حرف

 تهدید رو انگشتش که همونطور و کرد ریز رو هاش چشم لحظه

گفت میداد تکون برام وار  : 

 آنقدر هم موقع اون میخوام بیاد بابا میکنیم صبر! خب خیلی

داری؟ زبون  

 

میرترسوند؟ بچه داشت مامان! نمیشد باورم ! 

انداختم امو تیکه  پوزخند با و کردم حرکت اقمات سمت به  : 

 باور نمیخواین! ترسوندن... بوده همین سالحتون اول از شماها

نیست ساله ده بارش اون دیگه بارش کنین ! 

 

کوبیدم بهم شدت با رو در و شدم اتاق وارد . 
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 واقعیت رنگ م ها نقشه هرگز کنم راضی رو مامان نتونم اگر

 .نمیگیرن

 رو خودم میتونستم چطور نمیشدم نزدیک شهاب به من اگر

... بخشیدم رو خودم و اومدم کنار خودم با من اگر اصال ببخشم؟

 که ای بچه... میتپید قلبش که ای بچه میبخشه؟ منو بچه اون

بود وجودم از ای تکه ... 

 بع داغی چنان! خان شهاب بگذره خوش بهت نمیذارم هرگز

نره یادت عمرت اهل تا که بندازم دلت ! 

 

باید. میذاشتم پا قلبم روی خصوصا و هام تردید روی باید ! 
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زدم بیرون خونه از و کردم صاف رو ام مقنعه حرص با . 

 

 برای نای و کنم شرکت زبان کالس که بود کرده مجبورم مامان

بود زیادی نداشتم هم خودم حوصله که من . 
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 که شم سوار خواستم. دادم تکون تاکسی اولین برای رو دستم

کرد متوقفم آشنایی صدای  : 

کن صبر  بارش ! 

 بستم رو تاکسی در. شدم مواجه شهاب با که برگردوندم رو سرم

شم سوار زد اشاره که کردم حرکت سمتش به و . 

 جابجا هوش مانتوم تنگی از... کردیم مختصری احوالپرسی سالم

بودم شده چاق تصورم حد از بیش انگاری. میشدم ! 

 نگاهش پرسشی میرفتم در مانتوم های دکمه با که همونطور

 : کردم

 

طرفا؟ این  

گفت بود روبرو به نگاهش  که همونطور : 

دنبالت اومدم داری زبان کالس میدونستم ! 

میدونست؟ کجا از اون  
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نگفتم چیزی منم و گفت بیخیالی که آوردم بونز به رو فکرم . 

 

گفتم و انداختم ساعتم به نگاهی  : 

سریعتر؟ نمیشه... شده دیرم  

 از بیشتر خیلی اما... کرد بیشتر رو سرعتش و داد تکون سری

بودم گفته من که چیزی اون . 

 

. شد ساختمون وارد من با اونم تعجب نهایت در رسیدیم وقتی

پرسیدم باتعجب.برگشت سمتم هب که کشیدم رو دستش : 

داخل؟ اومدی چرا تو  

گفت و زد مدیریت دفتر به ای اشاره  : 

اونجاس... اومده شیدا . 

 دختری جور چه یعنی. ببینم رو شیدا بودم مایل خیلی راستش

 بود؟
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 شهاب دیدن با ای میزه ریزه دختر... شد داخل و رسید دفتر به

 توی رو خودش و کرد پرتاب کناریش صندلی روی رو کولش

کرد پرت شهاب آغوش ! 

 

 مهربونی با و کرد حلقه شیدا کمر دور رو هاش دست شهاب

 : گفت

دختر؟ چطوری ! 

گفت و کرد جا شهاب آغوش توی بیشتر رو خودش شیدا  : 

خوب خیلی ! 

 

بود مسخره نشم که هرچند! شد  حسودیم بهشون خیلی ! 

 سوالی نگاه من ندید با شیدا. اومدن بیرون هم آغوش از باالخره

پرسید و انداخت شهاب به  : 

باشن؟ کی خانم  
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 و انداخت کمرم دور رو دستش و کرد حرکت من سمت یه شهاب

 : گفت

من، عشق خانم بارش ! 

 دراز سمتم به رو دستش و پاشید روم به خوشگلی لبخند شیدا

 : کرد

 !خوشبختم

گفتم مهربونی با و فشردم رو دستش  : 

 !همچنین

 

 

 از دقیقه ده فقط... شد کشیده دیواری ساعت تسم به نگاهم

نداشت فرقی نرفتنم و رفتن و بود مونده کالسم . 

 

گفتم شهاب به خستگی با و کردم مرتب شونم روی رو کولم  : 

خونه؟ میرسونیم  
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گفت و داد تکون سری : 

بیام من تا ماشین توی برید! حتما اره . 

بهم داد رو سوئیچ حرفش دنبال به و . 
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دادم تکون شهاب و شیدا برای دستی و شدم پیاده ماشین از  . 

 بدون و خوب دختر خیلی شیوا کردممی تصور اونچه خالف بر

بود ادعایی . 

بود شهاب طرف از.شد بلند گوشیم پیامک صدای ! 

بود نوشته : 

نداریم زیادی وقت! کن صحبت مامانت با ... 

نداشتم مامان با کردن صحبت و باشه نوشتن جز ای چاره ! 

 

 شده ساکت دوباره خونه بود رفته عمه وقتی از.. شدم خونه وارد

 .بود
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گرفت رو حالم مامان آروم و کوتاه سالم که کردم بلندی سالم ! 

 

پرسیدم و نشستم کناریش صندلی روی  : 

مامان؟ دهش چی  

 موج کالفگی و خستگی نگاهش توی... انداخت بهم نگاهی مامان

 .میزد

گفت ای گرفته صدای با  : 

 آقا این تو چی تو! بارش شدی پیاده پسره این ماشین از که باز

. بودی متنفر ازش که پیش دوروز تا ندیدیم؟ ما که دیدی پسر

یهو؟ شد چی  

 

بدم؟ هک داشتم جوابی چه انداختم پایین رو سرم  

چیدم هم کنار سختی به رو کلمات : 
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 نمیتونم من! نداره دلیلی عشق! دارم دوسش رو شهاب من مامان

 تغییر خیلی شهاب... هست ازدواج قصدمون. کنم فراموشش

برگشته واقعیش خود اون به واقع در شهاب... مامان کرده . 

 خراب سرم روی دنیا که چکید مامان چشم گوشه از اشکی قطره

 !شد

گفت و بست درد با رو شماشچ  : 

 اما برو صدا و سر بی... بارش میکنه کوب سنگ بفهمه پدرت اگر

کنه تحمل رو ننگ این بابات نذار برو همیشه واسه میری اگر . 

 

شدن؟ عاشق ننگ؟ کدوم  
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 منحنی و برداشتم دیوار روی از رو مون خانوادگی عکس قاب

 بار این میشد؟ چی میرفتم من اگر. کردم نوازش رو مامان لبخند

 این و برگردم نمیذاشت بابا دیگه... نداشتم برگشتی راه مطمئنا

دادنمی باباهم به رو اجازه . 
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 زود چه لعنتی وقت این. دادم سوق ساعت سمت به رو نگاهم

گذشتمی غمگین چه لعنتی وقت این! گذشتمی ! 

 نادم و پشیمون دیگه ماه سه یا دو شاید بعد کمی بودم مطمئن

پیش راه نه داشتم پس راه نه دیگه اما... میشم ! 

 مامان های گریه صدای... دنبالم میومد  دیگه دقیقه ده شهاب

انداخت می خش و خط اعصابم روی ... 

گذاشتم چمدون توی رو کسع قاب و بستم درد با رو چشمام  . 

انداختم سرم روی رو شالم و بستم رو چمدون زیپ . 

شدم خارج اتاق از و انداختم شونم روی رو کوچیکم کیف . 

 کم صدای با و کرد پاک رو هاش اشک سریع من دیدن با مامان

گفت جونی : 

شدی؟ حاضر  

 های تصمیم فدای عمرش تموم. بود صبور خیلی واقعا مامان

بود شده من مسخره ! 
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 پیش یکسال تکرار صحنه این. کشیدم آغوشش در و رفتم جلو

 االنم و رفتم شهاب خونه به بچم بخاطر که موقع همون... بود

میرم اون بخاطر ...  

گفت آروم و بوسید رو ام شونه مامان : 

 دختر هستم یادت به همیشه... بارش باش خودت مراقب

  ...خوشگلم

 آنقدر... میداد بال و پر بهم انقدر هک بودم ممنون مامان از واقعا

کردمی درک منو .  

 

. فشردم سفت رو هاش دست و اومدم بیرون آغوشش از

 سخت رو کار و میکشنه بغضم بزنم حرف ای کلمه اگر میدونستم

  .میکنم

 خونه از... رفتم و پاشیدم مامان روی به اطمینانی از پر لبخند

 همه من واقع در... مگذاشت جا اونجا رو روحم اما شدم خارج

رو چیزم همه گذاشتم جا مامان مهربون آغوش توی رو چیزم ! 
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 روم و رنگ تا زدم هام گونه به ضربه چند پارکینگ توی 

 نشون خوشحال و ضیرا رو خودم شهاب جلوی باید. برگرده

 .میدادم

 و بود زده تکیه ماشینش به شهاب. رفتم بیرون ساختمون در از

بود دستش صورتی گل شاخه چند . 

گفت و زد جذابی لبخند من دیدن با :  

ندیدم؟؟ جاییی شمارو من! خوشگلی خانم چه به به . 

گرفتم ازش رو ها گل و کردم نثارش ای دیوونه . 

شد بسته چشمام آگاه خود نا ها لگ خوش بوی از. کردم بوشون . 

 روی رو ها گل و شدم سوار منم. شد سوار و زد دور رو ماشین

گذاشتم داشبورد . 

 که من... بودیم کرده سکوت دومون هر و گذشت دقیقه چند

 از دروغ و بزنم حرف میترسیدم! نداشتم گفتن برای حرفی واقعا

شه مشخص حرفام ! 
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سیدپر و شکست رو بینمون سکوت شهاب : 

کردی؟ راضی رو مامانت چجوری  

گفتم جونی بی صدای با : 

همیشه... کرده درک منو همیشه مامان ! 

گفت و کشید هم توی رو هاش اخم کمی غمگینم لحن از  : 

واضحه. ناراحتی خیلی ! 

زدم لبخندی : 

میسوزه مامانم حال به دلم... اره ... 

 رو مدل که لحنی با و گرفت رو دستم مردونش و بزرگ های دست

گفت میکرد گرم : 

 همه من تقریبا تو بودن با.. منی پیش... اینجایی تو االن اینه مهم

چیز همه... دارم چیز ! 
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بشم وارد من اول شد منتظر و کرد باز برام رو در . 
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 سلیقه چیدمان این که بود مشخص کامال اما بود رتبم خونش

نیست خانم یک ... 

گفتم بلند و کردم حرکت باال طبقه های اتاق طرف به  : 

منه؟ برای اتاق کدوم ! 

گفت بود داده لم مبل روی که همونطور : 

خواستی که کدوم هر ... 

 توش رو وسایلم و کردم انتخاب رو شهاب اتاق از اتاق ترین دور

 .چیدم

 سوتی و نشم احساسات درگیر که میکردم دقت خیلی ایدب

خیلی... ندم ! 

** 

 

بردم لذت غذام رنگ و عطر از و برداشتم رو قابلمه سر ... 

میومد خوب خیلی نظر به ! 

گفت تلفن طرف اون از نغمه  : 
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هست؟ خوردن قابل شده؟ چطور  

گفتم چه چه و به به با و کردم خاموش رو شعلع زیر  : 

یادم عالی نظر به ! 

گفت غرور با : 

میاد در عالی همیشه من غذاهای دستور . 

گفتم خنده و شوخی با  : 

نکردی کاری که تو... خوبه زیادی من پختدست ! 

. شد بلند در زنگ صدای که بده شکنی دندون جواب خواست

آوردم پایین صدام ولوم از کمی  : 

نداری؟ کاری نغمه برم باید من  

افتادم دلهره به حرفاش با ! : 

خانم عروس نشی عاشق بپا...  ندارم نه ... 

خندید هرهر حرفش دنبال به و ! 
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 روی که دستم. کردم حرکت در سمت به  و کردم قطع رو تلفن

 بگیر اروم. کوبید سینم قفسه به بار دیوانه قلبم رفت دستگیره

 !لعنتی

 

 جلوم خوشگلش گل دسته شهاب از قبل در شدن باز محض به

بودم شون عاشق هک رز های گل شد، سبز ! 

گفتم نبود خودم دست که ذوقی با و گرفتم از رو گل دسته  : 

مرسی مرسی.. خوشگلن چقدر اینا! شهاب وای وای ! 

 

 بود گرفته خندش من حد از بیش ذوق و رفتار از انگار که شهاب

گفت و کرد ای خنده : 

کردم اشتباه...  نمیگرفتم رو گل اون کاش ! 

 رو ذهنم توی سوال جواب دشخو که شدم خیره بهش متعجب

 :داد

بود بیشتر من از ها گل اون به توجهت ! 
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 من خنده  اینکه مثل. گرفت خندم بود کرده حسودی اینکه از

 هین که جوری... کوبیدم دیوار به محکم چون  کرد اش جری

افتاد دستم  از گل  و کشیدم بلندی . 

 پچ وشمگ دم میترسوند رو آدم  که لحنی با و چسبید بهم کامال

 : زد

اره؟ میخندی من به که  
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 بیت رو فکم که نگفتم چیزی و شد باز عمیقی خنده به هام لب

فشرد و گرفت اش قوی های انگشت . : 

جوجه؟ خورده موش رو زبون  

بود دار تب هم و شوخ هم لحنش ... 

 آگاه خود نا چشمام. زد ریزی بوسه و برد گردنم زیر رو سرش

رفتم فرو شیرینی خلسه تو و شد بسته ... 

 بود نگرفته رو کمرم اگر! شد تبدیل عمیقی میک به اش بوسه

میشدم زمین پخش مطمئنا ! 
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 کتش یقه روی رو دستم گاز روی سبزی قرمه یادآوری با

 مرتعش صدایی با. بدم هولش عقب به کردم سعی و گذاشتم

 : گفتم

گازه رو غذا ...  

 روی از رو گل دسته و شد خم. داد تکون سری و رفت عقب کمی

رفت ها اتاق سالن به و کرد منتقل میز روی به زمین .  

کردم حرکت آشپزخونه سمت و برداشتم رو گل .  

 رو میز کردم سعی و گذاشتم اپن روی طالیی گلدون توی رو گل

بچینم سلیقه نهایت با .  

 آشپزخانه وارد بود گردنش دور حوله که حالی در بعد دقیقه چند

امیزی تحسین لحن با و شد  

 :گفت

کردی چه ! 

 همونطور و برداشتم رو ظرف. نشستم میز پشت و زدم لبخندی

گفتم شدم شهاب برای برنج ریختن مشغول که  : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بگو بود کافی موقع هر ! 

 و بسه گفت نموند خالی بشقاب تو جایی هیچ وقتی تقریبا

شدیم خوردن مشغول . 

 از لذت با و کردمی چه چه و به به کلی خوردمی که قاشقی هر

 وقت خیلی انگاری بود معلوم که جور این. کردمی تعریف غذا

نخورده خونگی غذای که بوده ... 

 

 دو. داد تکیه عقب به رو سرش و کشید خوردن از دست باالخره

گرفتمی تنفس داشت و بود خورده پر بشقاب ! 

گفتم خنده با  : 

اومدی؟ قحطی از مگه؟ خبره چه اخه  

 رو جوابم حالت همون در و کرد کمک بهم میز کردن جمع تو

 :داد

 این وگرنه میخوری غذا ها  جوجه مثل تو... بعدشم! اره تقریبا

هست هم کم من ورزشکاری و حجیم بدن برای ! 
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گفتم تمسخر با : 

بازکن نوشابه خودت برای یکم ! 

 

گفت راه بین. کرد حرکت اتاقش سمت به و خندید : 

بزن اتاقم به سر یک کردن جور و جمع از بعد ! 
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 و سر از ات زدم سر خودم اتاق به برم شهاب اتاق به اینکه از قبل

شم مطمئن خوبم روی . 

کردم حرکت شهاب اتاق سمت به  و زدم گردنم به عطر کمی . 

 چی شلوارک جز و بود کرد ول تخت روی رو خودش شکم روی

نبود تنش ای دیگه . 

گفت ای خسته صدای با و خورد تکون کمی در صدای شنیدن با  

: 

تو جون خستم خیلی بده ماساژم یکم بیا! عجب چه ! 
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شدم سینه به دست و ایستادم همونجا یسرتق با : 

نیستم بلد هم ماساژ... نیستم گوشت به حلقه نوکر من! اقا هی ! 

 

 پیشم ثانیه چن های جمله تمام تقریبا داد بهم که جوابی یا

شد فراموشم : 

 خستگیم کنی لمسم که همین نداره عیب! منی جون شما

 ...میره

 

قفیمس یک زیر ساله ده انگار زدمی حرف جوری ! 

 

گفت دوباره شد طوالنی که سکوتم  : 

دیگه بیا ... 

 

 تخت روی برم و بسوزه بحالش دلم بودکه مظلوم اونقدری لحنش

بدن ماساژ رو پشتش هام دست و بشینم کنار ! 
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... میدادن شرفتن خواب به از نشون بلندش های نفس بعد کمی

میشد مظلوم چقدر خواب موقع ! 
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بعد روز دو . 

 

 مهمونی برای کدوم هیچ اما کردم امتحان رو هام لباس تک تک

نبودن مناسب امشب ! 

 مهمونی تو کسایی بودم مطمئن و بودن الکچری همه امشب

میلیونه ده ساعتشون فقط که دارن حضور ! 

 

 بلند لباس نتیجه در و انداختم آینه توی خودم به هینگا کالفه

 کردم انتخاب میذاشت نمایش به رو سفیدم پوست که بادمجونی

انداختمش تخت روی و . 

 

میداد شهاب اومدن از نشون در صدای . 
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 به خونه های خانم تموم مثل درست و کردم تند پا هال سمت به

رفتم شوهرم استقبال ! 

 

تمگف و گرفتم ازش رو کتش : 

خبریه؟... اومدی زودتر دوساعت امروز... نباشی خسته ! 

 

 و خستگی با نشست نفره سه روی و رفت ها مبل طرف به

گفت کوفتگی : 

 زودتر حاجیتون ناراحتی حاال! امروز مردم... بود سنگین کارام

 اومده؟

 

گفتم و گرفت خندم حاجیتون لفظ از  : 

 از امروز ذرتمع عرض با اما!شدم هم خوشحال... حاجیمون نه

... بزنیم بهم مرغ تخم تا دو مجبوریم و نیست خبری ناهار

کرد درگیرم زیادی امشب مهمونی ! 
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زد غر  و گفت بود شوخی که باالیی بلند بابا ای شهاب : 

بخورم؟ تورو ناهار من االن غذا؟ شد هم مرغ تخم خب ! 

 

گفتم میکردم اویز رو کتش که همونطور و دادم سر ای خنده  : 

بتونی اعمر ! 

 

وگفت شد هنش پیر اول دکمه تا دوسه کردن بار مشغول : 

بکنم میتونم بخوام هرکار من ! 

 مرغ تخم کردن سرخ مشغول و کردم حرکت آشپزخونه سمت به

 زدم هم گوجه چهارتا بدم حال بهش خیلی اینکه برای. شدم ها

شتنگ ! 
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شدم فیلم ادامه تماشای مشغول و کردم سکوت ... 

 فشار محکم رو شهاب بازوی میشد که ترسناکش های قسمت

کنم جلوگیری زدنم جیغ از تا میدادم ! 
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 رو تلویزیون بود شده کالفه حرکتم این از انگار که شهاب

گفت من به رو و کرد خاموش  : 

 توی کردی فرو رو تیزت های ناخن اون انقدر االن تا فیلم اول از

بخوابیم بریم... بابا نخواستیم! شدم زخم هام بازو . 

 ملتمس و زدم چنگ رو دستش که شه بلند جاش از خواست

 :گفتم

 زنده و میمیرم بار صد صبح تا مطمئنم! بخوابم تنها نمیتونم من

تو؟ اتاق تو بیام میشه...شممی ! 

 

 شهاب! داشتیم جدا اتاق و بودیم شوهر و زن ما! بود دار خنده

 کنارش اینکه برای شاید! بود کرده قبول اصراری هیچ بدون هم

بشه باز یخم اصطالح به تا باشم تر راحت ! 

 

گفت مهربونی با و گرفت قویش های پنجه میون رو دستم : 

 

کوفتم خیلی که بریم پاشو! جوجه میشع که معلومه ! 
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رفتم اتاقش به باهاش و مشد بلند جام از . 

 

 پرت ای گوشه و آورد در رو شرتش تی بکشه دراز اینکه از قبل

 .کرد

گفت و انداخت تخت روی رو خودش تقریبا  : 

میگیری؟ استخاره! دیگه بخواب بیا ! 

کشیدم دراز کنارش و اومدم خودم به . 

 

 وار نوازش موهام روی رو دستش و کرد قفل پاش رو پاهام

داد حرکت . 

شد مور مور تنم که کشید عمیقی نفس گردنم گودی ویت ! 

 دور ازش نمیذاشت که حسی! داشتم بهش نسبت کشش حس

 نمیدونم! بشم غرق آغوشش در بیشتر داشتم دوست و بشم

عاشقی؟ از یا تنهایی از! میومد کجا از حس این منشا  

بدم دستش از نمیخواستم که حسی! بود خوبی حس بود هرچی . 
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بوسید نرم و عمیق رو هام لب و زد هخیم تنم روی . 

بودم بسته رو چشمام حرکت بی ... 

کرد زمزمه گوشم دم  : 

! ترسید شهاب... آره... ترسیدم شدم عاشقت فهمیدم وقتی از

 وقتی آدما... کنه بغلت نتونه... ببینت نتونه دیگه که ترسید

 همون تو! نشو تو اما میشن مغرور داره دوستشون یکی میفهمن

 تو چشمای چون داری دوستم توهم میدونم... باش قبلی بارش

بشنوم زبونت از اینو میخوام! نمیگن دروغ ! 

 

 به و کردم باز رو چشمام. بودم مردد و دل دو... نگفتم چیزی

 دید رو سکوتم وقتی...شدم خیره خمارش های چشم تاریکی

 لب گوشم دم دوباره و کرد باز یکی یکی رو پیراهنم های دکمه

 :زد

 نه؟ مگه داری دوستم توهم... میگن رو چیز همه شماتچ

توهم که بگو! بگو... عاشقمی که میدونم ... 
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 تیکه و برم قراره که میدونستم وقتی... گفتنش برام بود سخت

بذارم جا رو قلبم از ای ! 

 و امنیت حس بهم شهاب! بدم دست از رو امشب نمیخواستم اما

میداد آرامش ! 

 

... کشیدمش خودم سمت به و کردم حلقه گردنش دور رو دستام

گفتم و خوردن تکون باالخره هام لب : 

 توضیح بیشتر یا بشنوی میخواستی که بود حرفی این! عاشقتم

 !بدم؟

شد بسته چشمام و چسبید و گردنم به هاش لب ... 

 خود از و مغرور تخس پسر! بود  دیگه یکی انگار شهاب شب اون

 رفتار تک تک تو این... عاشق مرد یک به بود شده تبدیل راضی

بود مشخص هاش ! 
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شدم بلند خواب از شدیدی درد کمر احساس با . 

 خیر نیم و انداختم اطرافم به نگاهی مال کور مال کور

نبود شهاب....شدم ! 

 از خبری بازم اما شدم خارج اتاق از و پیچیدم تنم دور رو ملحفه

نبود شهاب ! 

 

 کردم سعی اما آوردن هجوم مغزم به فکر تا صد لحظه یک تو

بزنم پس رو همش . 

 

 در قفل توی کلید چرخش صدای که برگردم اتاق به خواستم

شد مانعم . 

بود دستش دیگه خوراکی  تا چند و سنگک نون... بود شهاب . 

گفت و زد دلنشینی و مهربون لبخند من دیدن با : 

 صبح نزدیک تا شدی بیدار زود چه! خانما خانم بخیر صبحت

بخوابی ظهر لنگ تا میکردم فکر بودیم بیدار ... 
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 داغ شرم از بدنم و گرفت رنگ هام گونه دیشب آوری  یاد از

 .شد

گفت شیطنت با میرفت آشپزخونه سمت که همونطور : 

بکشی خجالت دنمیخوا حاال ! 

 توی شدیدی درد چنان چون نبود موندگار زیاد اما زدم لبخندی

برید نفسم که پیچید کمرم و دل ناحیه  
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 سمتم عتسر با که گفتم بلندی "ای"و بیارم طاقت نتونستم

گفت میشد سقوط مانع که همینطور و اومد : 

نیست خوب حالت... کن استراحت برو . 

 

 هم لباسش روی  از حتی حرارت و بود داغ آغوشش.. کرد بغلم

میشد ساطح . 
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 تخت روی رو من باالخره... کردم پنهان اش سینه توی رو سرم

رفت بیرون اتاق از خودش و شتگذا . 

داخل اومد خوراکی از پر ینیس یک با بعد لحظه چند . 

 مشخص که ام تنه باال از بخشی و کشیدم باال رو ملحفه سریع

کردم پنهان رو  بود . 

 دهنم توی و گرفت برام مربایی کره لقمه و نشست تخت لبه

 .گذاشت

 خواستم. گرفت رنگ هام گونه دوباره که زد باال کمی رو ملحفه

گفت و لمد زیر گذاشت رو گرم اب کیسه که شم مانع : 

میکنی؟ پنهان رو چی! جوجه دیدم رو همه که من  

 

 پشتم دوتا. افتادم سرفه به و پرید گلوم توی لقمه شحرف این با

گفت و زد  : 

بشی تقویت باید بخور!ندیدم اصال... حاال خب !!! 
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 خیلی چیز همه و بود گذشته شهاب و من ازدواج از ماه یک

رفتمی پیش خوب . 

 چی که کردمی ام راهنمایی و میزد زنگ بهم روز هر تقریبا نغمه

کنم چیکار و بگم . 

 غذا و نمیخوابید من بدون... بود شده وابستم خیلی شهاب

 برام چیزی هیچ و بشینم ناراحت و ساکت نمیذاشت... خوردنمی

نمیذاشت کم . 

 مبادا که بودم کشیده زنجیر رو قلبم دور تا دور... من اما

بشم عاشقش ! 

 هاش خوبی تمام وجود با اما نشم وابسته بهش کردممی سعی

میشد؟ مگر ! 

 

زدم زنگ نغمه به طاقت بی و بستم رو کتابم . 

مطلب اصل سر رفتم احوالپرسی و سالم بدون  : 
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 تر سست لعنتی من میگذره که روز هر!!!!! ونمنمیت دیگه من نغمه

کنم تمومش زودتر میخوام... میشم ... 

بود آروم خیلی من خالف بر اما نغمه  : 

 بهش میخوای شی؟ جدا ازش زاری و گریه با نمیخوای که تو

بزنی ضربه ! 

 

گفتم کالفه و کشیدم پیشونیم به رو دستم : 

اره خب .... 

گفت و کرد آزاد رو نفسش : 

 بهش! صورتش توی بکوب... بگو بهش رو چیز همه وزامر پس

 احمقی اون تو که بگو... بکنه میخواد هرکاری نمیتونه که بگو

بگذری ازش و بشی عاشقش انتقام بدون که نیستی ... 

 

احمق همون دقیقا! بودم احمق من .  
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گفتم بیچارگی با  : 

تموم؟ و بگم امروز یعنی... خب ! 

 

گفت سرزنش با  : 

دختر؟ چته! ارش؟ب پکری چرا  

 

کردم قطع مختصری حافظی خدا از بعد و گفتم ای هیچی ... 

بود سختی روز امروز ! 
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کردم ترک رو اتاق و گذاشتم کشو داخل هم رو لباسم آخرین . 

 به و یادآوری جز کار این اما ببرم رو وسایلم داشتم تصمیم اول

 باعث ها لباس همین شاید اصال! نبود خاطرات کشیدن دنبال

میشد شهاب بیشتر عذاب ! 
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بیاد شهاب که شدم منتظر و گذاشتم مبل روی رو کیفم تنها . 

 استرس و برد باال رو قلبم ضربان قفل توی کلید چرخش صدای

کرد تزریق وجودم به رو زیادی . 

 

گفت خالی و خشک سالم بدون حتی وضعم و سر دیدن با  : 

سالمتی؟ به میری جایی ! 

. بدم نشون قوی رو خودم کردم سعی و دمش و بلند جام از

بدم نشون جسارت با و جدی رو خودم میخواستم . 

 

 بر عالوه که شد باعث این. زدم پوزخندی که کرد نگاهم پرسشی

بشه نگاهش چاشنی هم تعجب سوال . 

 

گفتم... انداختمش دوشم روی و زدم چنگ مبل روی از رو کیفم : 
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 دیدن تحمل دیگه! ارمند رو هام آرزو قاتل دیدن تحمل دیگه

 واقعا تو! همیشه برای میرم من... ندارم رو واقعی رحم بی یک

میبخشمت؟ و میمونم پیشت کردی فکر که ای ساده قدر اون ! 

 

 نگاهی رو پاش تا سر... پایین صدام ولوم و بود عصبانی لحنم

گفتم و انداختم گذرا : 

آریایی شهاب ! 

 

 اخم همش! نبود جبتع اون از خبری صورتش توی دیگه حاال

 سرم روی اینجارو کردممی فکر...ترسیدم حالتش از راستش! بود

... کردمی له رو اون که بود اروم جوری من حرفای! کنه خراب

فریاد از بیشتر حتی ! 

 

کرد نگاهم و کرد نگاهم سکوت توی فقط اون اما ! 
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 رارتح و آتش! شم ذوب و بمونم عصبانیش نگاه زیر نمیخواستم

بود مشخص هاش چشم از . 

 رو تنم شمحکم و عصبانی صدای که برداشتم قدم در سمت به

 :لرزوند

 باید... دروغه اگر... شوخیه اگر! رو بازی مسخره این کن جمع

اصال! نیست مناسب اصال بگم ! 

 

 بهش دادن جواب برای حتی! نمایش؟ یک این کردمی فکر اون

گفتم بود بهش تمپش که همونطور و برنگشتم سمتش به : 

عزیزم نیست درکار شوخی هیچ ! 

 

 با و شد کشیده شدت به شالم رفت در دستگیره روی که دستم

 کنم جور و جمع رو خودم خواستم. شدم پرت زمین روی ضرب

 زمین روی و گرفت رو یقم و کرد پهلوم نثار محکمی لگد که

 !کشوندم

داشتم شدن خفه احساس ... 
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 به فشار روی از ای گرفته صدای با و زدم چنگ دستش مچ به

گفتم گلوم  : 

وحشیییی... عوضی کن ولم  

 

نمیذاشت زنده منو خدایا! بدم ادامه نتونستم و کردم سلفه ! 

 

 کنم تازه نفسی تونستم تازه کرد قفل رو در و انداختم اتاق توی

بزنم کنار رو صورتم روی شده ریخته موهای و . 

 

 هست الیقش هرچی ستمخوا و شدم خیره بهش قرمز چشمای با

 منقبض فکی و خشم از سرخ صورتی با که بدم نسبت بهش رو

گفت شده  : 

 شیره رو آریایی شهاب سر بخواد که کسی نشده زاییده مادر از

 میکنم جهنم برات رو دنیا! احمقی دختره فسقل یک تو! بماله

 !بارش
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میرفتم بیاد که این از قبل کاش... گرفت گریم ! 

 *** 

 

 اطرافم به نگاهی و شدم بلند خواب از شدیدی سردرد با

 وارد و شدم خارج اتاق از... بود تاریک جا همه... انداختم

 شب یک... دادم سوق ساعت به رو نگاهم... شدم آشپزخونه

بودم خوابیده چقدر... بود ! 

 انقدر نمیکردم فکر... کشید تیر مغزم و لرزید پشتم عصر یاد با

باشه رحم بی . 

 

 

" قبل ساعت شش به بک فلش " 

 

گفتم بهش نفرت با  : 
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 کن پر دهن رو اسمت چنان! هان؟ آریایی شهاب باشی کی خر

هه!هستی چیزی ای شاهزاده میکنه فکر ندونه کی هر میگی ! 

 

... نمیتونست اما کنه کنترل رو خودش کردمی سعی خیلی انگار

کشیدمش آتیش به رسما بعدیم حرف با : 

 

 عوضی اسم آوردن از دهنم حتی... بیرون کن گم قاتا از تو گور

میگیره بو تو مثل ! 

 

رفتم تند خیلی که داشتم قبول ... 

 

 نه! پرید رنگم که آورد در رو بندش کمر! شد طاق طاقتش دیگه

 خواستم و رفتم عقب به کمی... بزنه منو خواستنمی اون نه

 زچی همه بازوم روی بندش کمر محکم ضربه  با که بگم چیزی

 اما شد کرخت تنم که بودن رحمانه بی ضرباتش انقدر! رفت یادم

... میشدن خالی مخم توی گلوله مثل که بودن حرفاش اون تر بد
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 حتی های آدم یعنی! افتاد؟ اتفاق یکساعت تو اینا همه یعنی

بشن؟ عوض ثانیه تو میتونن ! 

 

, مستی حکم  
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انداختم مبل روی رو کرختم تن و دادم تکون سری کالفه . 

 چرخش صدای که د  بو نگذشته آرامشم از هم دقیقه چند هنوز

انداخت تنم به لرزی قفل توی کلید ... 

ایستادم و شدم پا جام از سرعت به . 

 ای لحظه بدون اما انداخت بهم گذرایی نگاه و اومد داخل شهاب

 آدمی انگار که کرد برخورد جوری!رفت و کشید راهشو صبر

نداره وجود ! 

 

وحشی ی پسره! درک به نمیدی؟ محل !!! 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 که افتادم راه ها اتاق سمت بدم نشون واکنشی اینکه بدون منم

شد مانعم صداش : 

بخورم بیار چیزی یک بیا .... 

 صدای با رو در و شدم اتاق وارد بهش توجه بدون و نگفتم چیزی

بستم  سرم پشت بدی . 

 

زودتر چه هر! میرفتم اینجا از باید ... 

 

 میکنه فریاد و داد کردممی فکر. داخل اومد شهاب و شد باز در

... نشست تخت لبه و داخل اومد اروم خیلی اما میزنه کتک و

کردم بهش رو پشتم و کشیدم عقب رو خودم کمی . 

گفت داری خش و اروم صدای با : 

 قدیمی چون نمیکنم اما... کنم رفتار طور این باید که منم این

 ذهنم به جدیدی شیوا... خیلی شبار کردم فکر خیلی! شده

 روزی اینجایی اینکه از هم بری نمیذارم هم! اعتنایی بی... اومد

میکنم پشیمونت صدبار ! 
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زدم طعنه و زدم پوزخندی : 

 !مریضی؟

 

 زده شگفت دوم بار برای اون اما بودم تندی واکنش منتظر بازم

کرد ام : 

 نمیتونم نهاییت من! اینایی همه باعث تو و! دیوونم... مریضم اره

 جمع باید باهم رو قلبم های تیکه! شمبک زد همه این جور

 !کنیم

 

گفتم و برگشتم شدت با  : 

! هان؟ خودم جز کرده جمع کی رو من قلب شکسته های تیکه

باشم؟ عاشقت و کنم کمکت داری انتظار حاال! بودی؟ کجا  تو ! 

 

گفت و کشید دراز تخت روی : 
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 !نمیتونی؟
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 طرفم به رو سرش که بود غلیظ و بلند انقدر پوزخندم ارب این

پرسید عادی خیلی و چرخوند : 

شد؟ چی ! 

 

میخواست؟؟ چی من از! چیشد؟! هه  

کرد شروع خودش که نزدم حرفی : 

 از! دیدم؟ تو کنار رو آیندم و شدم عاشقت که بودم احمق من

 رو دلت حرفای مجبوری گاهیی اما! متنفرم احساساتی های پسر

 دل تو ها حرف بعضی اگر! میسوزی و میشی پیر وگرنه نیبز

کنه تغییر چیزا خیلی ممکنه بمونن ... 

 

گفتم و گذاشتم پیشونیم روی رو ساعدم : 
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 انتقام واسه اول از چون باشم داشته دوستت نمیتونم من

میده آزار بیشتر رو جفتمون فقط اینجا من بودن! شدم نزدیکت ! 

 

 دلم حرف آوردن زبون به از حتی. ..من... من... میگفتم دروغ

 شهاب حرفای همه و شه رو دستم میترسیدم! داشتم هراس

باشه دروغ ! 

 

گفتم ناآرومی با : 

 باورت هم درصدیک حتی من کنم؟؟ اعتماد بهت میتونم چطور

 !ندارم

 

 گرمی لحن با و انداخت بهم عمیقی نگاه... چرخید سمتم به

 :گفت

کنم؟ ثابت بهت میتونم چطور ! 

 

گفتم سریع خیلی : 
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جوری هیچ . 

 

... زد خیمه روم و برداشت خیز سمتم به ثانیه صدم یک در

رفت باال قلبم ضربان و ترسیدم . 

 

زد پچ گوشم کنارم و آورد نزدیک رو سرش : 

 

بمونی مجبوری و دارم دوستت که کنم ثابت بهت میخوام ... 

 حرفا این از تر پیکر غول اون اما بزنم پسش کردم سعی

 از و شد شل وپام دست رفت فرو گردنم توی که رشس.بود

 و گرفت اشتباه رو معنیش اون انگار که کشیدم اهیی بیچارگی

داد ادامه ریزش های گاز به قبل از تر حریص و بیشتر . 

 

, ] مستی حکم  
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 میباختم رو خودم و میشدم سست اگر! کنم چیکار نمیدونستم

بودم بخت بد ! 

 و بود شده آتش کوره بدنم همه! نبود مخود دست انگار اما

نداشتم رو حرکت ای ذره قدرت ... 

 

بیاد در اشکم بود مونده کم کرد که کاری با . 

انداخت چنگ تنم باال به و داد جر تنم توی رو لباسم . 

 نفسم بع لعنتی و گرفت رو وجودم سراسر بدی احساس

 .فرستادم

 

 خودم دست میشد خارج هام لب بین از که اصواتی و حرکات

 !نبود

 

کرد زمزمه اروم گوشم دم و زد پوزخندی حالم به : 

که شلی بازم ! 
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 هام لب که بگم چیزی خواستم و دوختم بهش رو خمارم چشمای

شدم خفه و فشرد هاش لب بین رو ! 

 

 

 

 

#part_150 

 

 با که کردم باز چشمامو الی صورتم پوست روی نوازش حس با

شدم رو به رو مشکی گوی جفت دو . 

 خیز نیم جام سر و شد گرد چشام  ناخودآگاه دیشب یاداوری با

کشید عقب خوشو اونم که شدم . 

گفت بست نقش لباش رو که لبخندی نیمچه با  

 

 ترک زهره و مردم پسر نمیگی میکنی اونجوری چشاتو چرا _

  کنی
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زدم پهنش سینه به مشتی و کرد داغ گوشام حرص از   

یدیفهم میارم در سرت همشو تالفی _ .  

 

خنده زیر زد پقی و داد باال ابروهاشو  

 

 همین حاضرم من که دیشبه تالفی منظورت اگه لیدی اوه _

 تو مثه نرمی و چرب لقمه از من که میدونی کنی تالفی االن

خودمه به متعلق که کسی ، چی اونم. نمیگذرم . 

 

 می من که نبود چیزی این. کنم خفش همونجا خواست می دلم

 .خواستم

برم و کنم چال همینجا لعنتیو دل این نبود قرار مگه . 

میموندم ازین بیشتر نباید. میرفتم باید بود جور هر . 
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 به اومدنش با و گذاشت خونه این تو پا که دختری بارش، ، من

 که میشد اما اجبار به چند هر کرد تغییر زندگیش همه اینجا

 اما میشد نکشه اینجا به کار تا بگیره و هوسش جلوی شهاب

 ...نخواست

 

زدم پوزخندی   

 کرده بدبختم که کسی به متعلق توام؟ به متعلق من جالبه هه _

نمیبینم تعلقی هیچ من ولی متعلق اره . 

نمونده قلبی دیگه میفهمی دور انداختم کندم و قلبم ... 

 

 از که داد فشارش و گرفت دستمو مچ و هم تو کرد اخماشو

گفتم آخی دردش  
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 میشد تر فشرده مشتش تو دستام لحظه هر اینکه به توجه ونبد

غرید میاورد در اشکمو داشت و  

 کوفتیت قلب اون حتی. من مال فقط منه مال چیت همه تو _

 میفهمی؟

 

نلرزه صدام کردم سعی  

 از منو سلیطه دختره اون که موقع اون... نمیفهمم و نمیخوام _

 تو مال موقع اون چی؟ کشت بچتو بچمو و پایین انداخت پله

 نبودم؟

 

شدم خشک زد که دادی با   

دور بریز همشو.گذشته از بگو کم کن بس ، کن بس لعنتی د _   
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 چسبیده سفت و دورم مالفه که همونجور و شدم بلند جام از

 کردم باز و وسطی کشو و کمد سمت به رفتم لنگون لنگون بودم

 به که ای چهب برای بودیم گرفته که کفشی لنگه کشو ته ته از

 فکرش از.... صورتش جلو گرفتم و اوردم بیرون و نیومد دنیا

شد سرازیر اشکم   

 

 که باشه ای بچه پای بود قرار این ، ببینش خوب اینو؟ میبینی _

توعه تقصیر هم اینا همه. نیست دیگه   

 

 خوش موهای تو دستاش دوتا با چنگی کالفه شد بلند جاش از

 هیچی و باشه خوددار میکنه سعی داره بود معلوم. زد حالتش

 شهاب هنوز بسوزی باید... اره خواستم می همینو من ولی نگه

مونده هنوز خان ... 

 اگه.... اگه... تو حماقت پای به سوخت که چیبود بچه اون گناه _

 سر اندازه ، خونه از ببر  رو دختره اون گفتم که موقع همون

بود دهنمر بچه اون االن... بود مهم برات سوزن  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 

 بود شده سرخ که اش چهره از اینو و بود شده تند هاش نفس

 زد اتاق از حرفی گفتن بدون تعجب کمال در اما  فهمید میشد

 جام تو صداش با که بست سرش پشت محکم و در و بیرون

افتاد دستم از کفشا و خوردم تکونی  

 

 میدادم عذابش باید داره نگهم بزور میخواست که حاال نبود بس

 خیلی... کمه عذابا این برابر در دادم پس من که تاوانی بفهمه ات

 کم
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 چکه اب ازشون که موهامو و زدم تن رنگمو ابی ربدوشامبر

جونشون به افتادم بابلیس با و کردم خشک سشوار با میکرد ... 
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روشی هر به حاال بچزونم و شهاب گرفتم تصمیم . 

 دو نه بار یه نه ، کشیدم لبام رو محکم رنگمو اتشی سرخ لب رژ

هم سر پشت بلکه بار . 

 

 داشت قشنگی تضاد صورتم پوست با رنگش. مالیدم هم به لبامو

میکشید رخ به مشکیمو چشمای برابر دو و . 

 که نیستم ضعیفی بارش من ، نه دیگه. بیارم کم خواستم نمی 

میکردم خالی حرصمو باید. بشه سست .  

 

 به ساعت چند از بعد و بیرون زد خونه زا اینکه از بعد شهاب

 من که انگار حرفی بدون و نزد باهام حرفی هیچ برگشت خونه

؟؟؟؟ نبود بود عجیب خیلی این و نداشتم وجود  

 

 ، موهام روی انداختم مشکی شال و زدم تن رنگو قرمز بلند مانتو

 اتاق از کیف برداشتن از بعد و صورتم به زدم قشنگی ارایش
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 و پاهاش رو تاپشم لپ و داده لم مبل روی دیدم که مرفت بیرون

کار حال در ... 

 

 افتادن از بعد اما اخم چاشنی با باال گرفت سرشو پام صدای با

شد میخ نگاهش ، پام تا سر به نگاهش  
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 خیال به ، گرفت ازم نگاهشو تا نکشید طول بیشتر لحظه چند

 قدم به هنوز و برداشتم در سمت قدمی نداره باهام کاری اینکه

 و خورد گوشم به اش گرانه توبیخ صدای که بودم نرسیده دوم

شد کشیده عقب به دستم همزمان  

؟ بری کنی فرار خوای می ،،، سالمتی به کجا _  
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گرفت شکل لبم رو پوزخند   

 رفتارم یا فراریه ادمای شبیه من از چیزی! ؟ کنم فرار _

کنم؟ فرار خوام می میگی که میخوره کردن فرار به کدومش ! 

 

 دلم بست نقش پیشونیش خطوط رو که وحشتناکی اخم از

 ریخت

 

 و سر این با بری قراره گوری کدوم کردی؟ فرض خر و من _

 نفس دونه دونه حتی االن که من اجازه بدون اونم ؟ وضع

مربوطه من به هم کشیدنات . 

 

 هلش یعصب حالت با و اوردم باال دستمو و کشیدم عقب خودمو

 چون باشه کرده حسش که داشتم شک حتی اما عقب دادم

 نخورد تکون ای ذره و باشن ساخته سنگ از انگار و هاش عضله

جاش از   
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هیچی. شهاب نیست مربوط تو  من هیچیِ _ . 

ببینم قیافتو حتی نمیخواد دلم میاد بدم ازت  

 

 عمق از کردم حس زدمو که حرفی از پیچید قلبم تو که دردی

دارم دوسش که میدونستم وجودم   

 

 نمیتونی میگم من االنم. مراقبتم بری بخوای که قدم هر جا هر _

 که میدونی نکن تلف منو خودتو وقت بیخودی پس بری جایی

میشه چی بعدش  
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 و کردم باز درو حرکت یه طی و زدم لبخندی و رفتم عقب عقب

بیرون پریدم . 

 یه جلو و خیابون سر به سیدمر کی نفهمیدم که اومدم تند انقد

 سرم پشت از گفتنش بارش صدای. کردم بلند دست تاکسی

عقب برگردم نداشتم اینو جرئت حتی اما میومد ... 

 سوار سریع و کردم باز درو کرد ترمز پام جلو تاکسی همینکه

زدم و در قفل و شدم   

 

برو فقط زودتر برو اقا _  

 با شد همزمان الستیک جیغ صدای و گاز رو گذاشت پاشو راننده

بود شده دیر دیگه اما شهاب رسیدن   

 

مرده اون بود مزاحمت خانوم _   

. ببینم شو قیافه تونستم تازه و کردم بلند سرمو راننده صدای با

 نرسید بهم دستش که گذشت بخیر.کشیدم عمیقی نفس

 ...وگرنه
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بود مزاحم اقا بله _   

 

ددا ادامه راه به و داد تکون سری راننده   

 

 

 

*             *            * 
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 پنجره شیشه به بودم داده تکیه که سرمو تاکسی داشتن نگه با

شدم پیاده ماشین از کرایه پرداخت از بعد و کردم بلند ماشین . 
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 های هتل بهترین از یکی ، کردم روم به رو هتل به نگاهی

 بهم دستش کسی که برم جایی بودم گرفته تصمیممو... تهران

روز چند تا حداقل... نرسه . 

 به و دادم بیرون هامو ریه توی هوای و کشیدم عمیقی نفس

برداشتم قدم هتل سمت . 

 

 سمت به بود هتل 12 طبقه که اتاق گرفتن و مدارک دادن از بعد

 این و بود کارتم توی پول کافی اندازه به. کردم حرکت اسانسور

کرد می راحت خیالمو . 

 مورد طبقه و شدم داخلش کف هم به اسانسور سیدنر از بعد

 تا پیش ماه چند از و کردم خودم به اینه تو نگاهی. زدم مو نظر

 بارش اون دیگه اینه تو میدیدم االن که بارشی این انگار االن

 زندگیم ادمای ، زندگیم ، من... کرده تغییر ویزا خیلی. نبود قبلی

 می فرق همه و همه...کرمف طرز ، عقایدم حتی ، هام اولویت ،

بود کزایی شب اون خاطر به همشم.کردن . 
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 بیرون پا و اومدم بیرون خیال و فکر از طبقه به رسیدن با

  .گذاشتم

 گل با زیبا خیلی گلدون چند فقط نبود خاصی چیز طبقه این تو

 بعضی تو بودن شده چیده که سرخ و سفید و ابی رز های

محیط به بودن بخشیده زیبایی و قسمتها .  

 و گشتم نظرم مورد اتاق دنبال چشم با و شدم کنکاش بیخیال

213 ، خودشه... دیدم شمارشو راهرو وسط ... 

شدم واردش و زدم و کارت ... 

 دوس که چیزی دقیقا... بود دلباز و نورگیر که بزرگی تقریبا اتاق

 ...داشتم

 

 

  

 

#part_156 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 

 ، شهاب از بودن دور زا جورایی یه بود شده راحت خیالم که حاال

چی لعنتی حس این دونم نمی اما   

 

. داشت می وا تپش به و کرد می منقبض دلتنگی از و قلبم که بود

از اومد سراغم پشیمونی حس جور یه   

 

 داره دستگاه و دم انقد بودم مطمعن ولی باهاش کردن لجبازی

رفتنم با اما کنه پیدام زودی به که   

 

 داد عذاب منو که جور همون مبفهمون بهش داشتم دوست

برای هم حاال و ببینه عذاب باید خودشم   

 

 پیدام تا بگرده باید شده که هم ای ذره برای حتی کردنم پیدا

 .کنه
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 دقیقه دو کاش دقیقه دو ، کشیدم پیشونیم رو کالفه دستی

ذهنم خوداگاه نا ، میذاشت راحتم فکرش   

 

 و شدبختیمبد مسبب که کسی همون سمت ، رفت می سمتش

و خودم پیشونی رو گذاشت داغی  

 

و نداشت جبران جای عمر اخر تا که خانوادهام  

حال دیدن و کردنش اذیت با تونستم می فقط   

 

کنم کم و درونم خشم از کمی فقط.... کمی بدش  

کرد می جمع خودش باید و شدم خورد غرور و . 

 

خودخواهیشو این خواست می دلم شاید دونم نمی  

می شاید ،اونوقت بیوفته پام به و ارکن بذاره   
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 و میزد سازی یه دقیقه هر که بار نکبت زندگی این و بخشیدمش

کنم تمومش و رقصیدیم می ساز همون به باید هم ما . 

 

قلبم رو گذاشتم دستمو ترس از گوشی زنگ صدای با   

هوف زده زنگ کی هر کنه لعنت خدا اخ _  
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 و تماس باشه میتونه کی خط پشت شخص کهازین پرتی حواس با

کردم هنگ لحظه یه  زد شهاب که دادی صدای با و کردم برقرار   

 

_  من برنگردی اگه که بارش برگرد سریع هستی قبرستونی هر

. نمیوفته خوب اتفاقای میدونی خودتم وقت اون تو و دونم می
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 ذارینمی ، نفهم زبون دختره بیاری باال سگمو روی اون باید حتما

کنی می خرابش خودت باشیم هم کنار خوش روز یه برای  

 

 حرفاش با کشیدم عمیقی نفس و اومدم بیرون شوک حالت از

 کنم حفظ خودمو موضع کردم سعی ؟ کنه ثابت چیو خواست می

 در دادنم وا و زوری رابطه یاداوری از نلرزه صدام میشد مگه ولی

 خشم از شد می باعث و میکرد عصبیم بهش فکر که مقابلش

بلرزه صدام   

 

 میفهمی؟ باشی تو که جاییه از بهتر باشم هم قبرستونی هر _

 ارزوم تنها االن فهمیدی می کاش فهمی؟ می میاد بدم ازت

 نیست الزم ازینکه بگیرم ارامش و بمیری تو که اینه دیدن

کنم تحملت .... 

جهنمه هم باشی توش تو که بهشتی ... 
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 صورتمو داغم اشکای و رفت می تحلیل رفته رفته صدام

خاطر به ، خودمم قلب و بود پوشونده   

 

 میگم ناسازگاری سر از و نیست دلم ته از میدونستم که حرفایی

کسی داشتن دوست. سوخت ،   

 

 شکن قانون االن دلم انگار ولی قانونیه غیر بوده عذابت مایع که

کنه باور خواست نمی و بود شده ترین  

 

ولی کنه شکنی قانون نباید ، بدم وا نباید اینکه باور  

 ای نهفته غم صداش. کرد می قبول نفهمم زبون دل مگه اخه

زد لب هشدار نه یا کنم باور نمیدونستم که بود توش  

 

 

  ، عذابت ملکه شدم میدونم.کردم بد بهت میدونم _
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 بی با اینهمه شدم عاشقت که حاال که نیست انصاف این اما

 شهاب اون که ، کنم ثابت بهت اربذ ، بزنی پسم تموم رحمی

 دبدبه که ادمی ترین مغرور من و داده االن شهاب به جاشو قبلی

 دورش دخترا که کسی ، کرده کر و ادم و عالم گوش کپکپش و

 االن ، کنن کاری هر اوردنش دست به خاطر به حاضرن و میکنن

 مال کمال و تمام و حقشه که کس به که افتاده روز این به

برگرد کنه می لتماسا خودشه . 
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 خودخواهی هنوزم بذاره منت خواست می حرفاش وسط هنوزم

 نمی که حاال و کشیدم چشام زیر دستی. میزد نیش حرفاش تو

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 ادم مث کردنشم جبران و بزنه حرف حسابی و درست خواست

میومدم کوتاه نباید منم نبود   

 

گفتم بود هویدا توش زدنم پوزخند که لحنی با ولی محکم   

 

 برات و جونشون حاضرن که دخترایی همون پیش برو پس _

 دل تاوان شهاب نمیبخشمت بیوفتی پام به که وقتی تا... بدن

توعه خودخواهی و مدت کوتاه عذاب این از باالتر من شکسته   

 

 و کردم قطع روش و گوشی رضایت با حرفم شدن تموم با

همینه ، هخودش اره. کنه پیدا ادامه نذاشتم   

 

 نشونت مو واقعی ارزش. بیاره دستم به راحتی این به بذارم نباید

کن تماشا و کن صبر ، خان شهاب میدم   
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*   *   *   * 

 

 

 

 

 خودم به فرستادم لعنتی و کردم باز بزور چشامو ساعت زنگ با

ام احمقانه تصمیم با ... 

 

 رفک و زد سرم به فکری کردم قطع و گوشی که ای لحظه از

و بعدش عواقب دیدن جلوی کردنش عملی   

 

 شام وقت مطمعنن و بود شب نصف که حاال پوف... گرفت ازم

هر که موهایی و حالی بی با. بود گذشته   

 

و جام تو نشستم کردن می پرواز طرف یه به کدوم   

بخوابه پفش کمی بلکه تا کشیدم داخلشون دستی   
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 که بهداشتی ویسسر طرف به سالنه سالنه و شدم بلند جا از

از بعد و رفتم بود اتاق طرف اون   

 

جلوی و اومدم بیرون صورتم و دست شستن   

عقب سمت قدمی زده وحشت خودم دیدن با اینه   

 

 اب با شستن با حتی و بود شده پخش عصرم ارایش.برداشتم

انقدر اخ بهش بود زده گند بدتر خالی   

 

سرویس اینه داخل نگاه یه که بودم پرت حواس  

تنم لباسای به زدم چنگی. نکردم هم بهداشتی   

 

 به انگار نمیشد اینطوری نه. طرفی انداختم و کندمشون تنم از و

داشت نیاز رفتن حموم یه . 
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 دیدمو نوراباژور چون داشتم می بر قدم تاریکی تو راحت خیال با

 جام سر لحظه یه خشی خش صدای حس با. بود کرده راحت

گوشم به ایستادم   

 

 

توهم شدم مطمعن ازینکه بعد اما ، نداشتم ماداعت   

 زیاد خیاالی و فکر و خواب ساعت چند این خاطر به و زدم

کردم تند پا حموم سمت به شدم اینجوری . 
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 خستگیمو و پروند سرم از و خواب که ای دقیقه ده دوش از بعد

 هتل خود ادهآم و تمیز و تر که ای حوله همون با ، درآورد تنم از

 با موهامو حال همون در و بیرون اومدم بود گذاشته اختیار در

 رها روش خودمو و رفتم تخت سمت به ، میکردم خشک کالهش

  ... کردم

 

 تو... حالیه چه تو االن شهاب بدونم داشتم دوس چقد که آخ +

کنم عملیش االن بود قرار که بودم کاری فکر  ...  

 

 باالی موهام بستن حال در و خوردمی چرخ خیاالتم تو ذهنم

 میزد برق که چشمایی با همونجور و بودم آینه روی به رو سرم

گفتم حرص با لب زیر  

 

+  بد زورگوی...  خان شهاب جناب بدم نشونت بلدم

 ناحقی خیلی دیگه ولی ریخت بد زورگوی بگم خواستم....ری
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 براش خودمم دل...  قیافه و هیکل لحاظ از خدایی چون میشد

میشد آب   

گفتم زمینورو کوبیدم حرص با پامو   

 

+  اخالق گند اون...  کنی فک بهش میخوای چقد بارش اه

رهمی سمتش ذهنت هی که داره چی راضی خود از خودخواه  ...  

 

 خوای نمی ولی بینی می تو که داره چیزا خیلی شاید _

کنی قبولشون  ... 

 

 باال پریدم متر دو مپاچ تو افتاده قلبم میکردم حس که حالتی در

زدم و ناقص سکته کنم فک ترس از   

کشیدم خفیفی جیغ قلبم رو گذاشتم دستمو   

صدا طرف برگشتم  ... 
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 فاصله هم بیشتر که متر سانتی چند تو فقط اونم دیدنش با

 فرط از االن که انگار شد گشاد حد آخرین تا چشام ، نداشت

بود زبونم رو لکنت بیرون میزد تعجب   

تو اومدی چجوری... چجوری...کنی می چیکار اینجا تو. ..تو _  ... 

 

 خوش گفتم... گرفت شکل فرمش خوش لبای رو پوزخندی

 شده شهاب دهن و لب و هیکل زوم انقد امشب چرا!!! ... فرم؟

مقابلش میدم وا دارم... ضایعست خب...  بودم ... 

 

 دیکر فک واقعا هه! واقعا؟ میاری کجا از تو و نبوغ اینهمه _

جالبه!! کنم؟ پیدات سخته برام ... 

 

کردم نگاش چپ چپ و هم تو کشیدم اخمامو   
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 پاتو حقی چه به ثانیا...  مربوطه خودم به من نبوغ اوال _

 دلت کار هر نیست تو خونه دیگه اینجا...  من اتاق تو گذاشتی

منه مال هم اتاق این االن و... هتله...  بکنی بخواد  

 

 ازینکه قبل و برداشت خیز سمتم به فتگر آتیش چشاش یهو

 از منو و گرفت محکم دستمو مچ بدم خودم به تکونی بتونم

غرید لب زیر و گرفت بغلش تو پشت  

 

...  نکش خط من اعصاب رو انقد...  بارش نکن منم منم انقد _

شی؟ الل تشر و توپ با باید حتما...  بگیر دهن به زبونتو اون ! 

 

 از و اغوشش خاطر به بود افتاده تاب و تب به قلبم طرف یه از

بودم حرصی حرفاش از هم طرفی   

 

 تو مال هم وایسادی که اینجایی... کنم منم منم دارم دوس _

 بدم خاطر تعلق کسی به اگرم...  خودمم به متعلق من...  نیست
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 روی از نه...  دلش اعماق از داره دوسم که بهم شه ثابت که کسیه

روزه دو یکی هوس  ...  

 

 داشته تمرکز نمیذاشتن چشام جلو ریختن بدم خاطرات تموم

 تموم... کنم خالی سرش دلیمو و دق تموم داشتم دوس ، باشم

 بود هم برگشتی راه مگه ولی بگیرم پس و گرفت ازم که چیزایی

 بهم رفتمو دست از نجابت میشد بده؟ بهم خانوادمو که میشد... 

 برگردونه؟

 اون ولی باشه داشته اعتقاد چیزا خیلی به که نبودم دختری 

 دلم دیگه دخترای مثه منم ، بودم خونه دختر هنوز که موقع

 دوس...  دخترونه رویاهای همون ، خواست می چیزا خیلی

 آبرویی بی با نه...  کنم تجربه عشقم با عروسیمو اول شب داشتم

...  بدره منو راحت خیلی مستی و هوس سر از و بزور یکی و

نگرفتم جلوشونو دیگه...  شیدجو اشکام  ... 
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 زیاد... بودن زیاد اشکا این...  پایین بریزن میذاشتم نباید 

 نمیکنه حس هم دردی باشه نداشته غمی آدم وقتی تا! نبودن؟

 برای ولی بودن درد نشونه اشکا این پس بریزه اشک بخواد که

بودن زیادی من سال و سن  ...  

 

 

 

#part_160 

 

# مسـتـی_حکــم  

 

 

 چون شاید نمیدونم... میزدم حرفامو راحت خیال با دیگه حاال

 خودمو خواست می دلم من شایدم...  بود شده وابسته بهم االن

بکشه نازمو تا کنم لوس یکی برای  ...  
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 چی هر بود بس ، کنم نابود خودمو ازین بیشتر خواستمنمی ولی

نبودم؟ بودم آدم منم...  کردم تحمل  

 

 من و میدادن ویراژ مغزم تو زیادی های کاش ای و کاش و کاش

کردم می توجهی بهشون نباید دیگه .... 

 

...  کشیدم بیرون بودن آتیش گوله که دستاش از سردمو دست

 ریزش متورمم پلکای زیر دست کشیدن با و دادم قورت بغضمو

کردم متوقف اشکامو  ... 

 

 و بزنه حرفی خواست می که انگار شد بسته و باز دهنش بار چند

 غرورش به یا بود سختش شایدم...  نکردم توجهی...  نمیتونست

 بخواد فرصت ازم حتی یا بخواد معذرت ازم بخواد خوردمی لطمه

 حالت و نشستم تخت روی...  نگفت چیزی ولی ، بخشش برای

کردم بغل پاهامو مانند جنین ... 
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.. . زد کنار رو پرده و پنجره کنار رفت و گرفت فاصله هم شهاب

 اما و بود افتاده جذابش رخ نیم روی شیشه پشت از مهتاب نور

رسیدمی نظر به خسته چهرش...  انگار  ... 

 این رو کشید خط فندکش صدای... خواست می آرامش دلم

...  نداشتیم شکستنشو قصد کدوم هیچ انگار که سکوتی

 قرمزی نور به...  زد اتیشش و آورد بیرون پاکتش تو از سیگاری

 هوا تو و دودش و زد عمیقی پک...  شدم خیره بود سرش ور که

 دوست...  کرد شکار نگاهمو سرش برگردوندن با اما کرد فوت

 تا...  خواهانشم و مشتاق اندازه همون به منم کنه فک نداشتم

 و بار نکبت زندگی این دیگه...  کردم صبر خیلی هم همینجاش

خواستم نمی . 

 

 همچنان اون و شدم اش خیره تهوق خیلی دیدم اومدم خودم به

 جلب بهم توجهش که افتادم سرفه به...  میکرد دود سیگارشو

بیرون برن ها دود تا کرد باز رو پنجره و شد ... 
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نیاوردم طاقت که کنه روشن ای دیگه سیگار خواست   

 

 احیانا ، نیست بد بدی خودت به هم استراحتی یه... دیگه بسه _

 پس اکسیژن و بگیرم و کربن سیداک دی که نیستم درخت منم

  بدم

 

 شدشو روشن سیگار حرفی هیچ بدون و کرد باریک و نگاهش

 میز روی قبل از که سیگاری جا تو داشت کردنشو دود قصد که

 در و چیز همه هتل خود احتماال. کرد خاموش بود شده گذاشته

بود گرفته نظر  .  
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 بلند جام از عوض در دادم قورتش و اومد نمزبو نوک تا که سوالی

 حس کلی.  شد برآب نقش داشتم که ای نقشه همه...  شدم

 دوسم واقعا که کنم باور دونستمنمی.  سراغم بود اومده متفاوت

روانمه و روح به زدن سوحان قصدش قبل مثه فقط یا داره ... 

 وکیفم و وسایل و کردم باز و درش و ایستادم کمد روی به رو

 به دست و دیوار به بود داده تکیه ساکت... دادم قرار داخلش

 چی پای و سکوتش نمیدونستم...  بود من خیره سینه

 معنای به سرمو نرفت رو از ولی کردم نگاش طلبکارانه...بزارم

گفتم و دادم تکون چیه اینکه  

_  هدفت به که تو...  میکنی نگاه منو بر و بر...  ساکتی چیه

 چی خیره... میخوای چی دیگه راحته خیالت که ماآلن.  رسیدی

 !شدی

 برد شلوارش جیب تو اینبار و کرد باز هم از خوردشو گره دستای

گفت گرفتمی دیوار از تکیشو که همینجور  
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چیه مشکلش...  شدم زنم خیره _  

 

گفتم طلبکارانه و کردم اخم  

 

 باشم دور تو از که اینجا اومدم من دوماً...  نیستم زنت من اوال _

برو ازینجا پس...  شهاب  

زد نیشخندی  

باهم... میریم...  نه رم می _ ... 

 

باالتر بردم صدامو  

 

 نمیخوام... میفهمی نده آزارم انقد...  نمیام تو با جا هیچ من _

 و دخترات دوس میتونی آزادی االن... برو خونت برو...  باشی

 هرزه میتونی ... کنم تماشا بخوام که نیستم من..  خونه ببری

راحت خیال با ببری و میخوابیدی باهاشون قبال که هایی  ... 
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ماسید دهنم تو حرف صورتم طرف یه سوختن با  

 چشای... کردم نگاش شوکه و سیلی جای گذاشتم دستمو

پاهام به انداخت لرز برزخیش  

جوشید چشام از اشک و رفتم عقب عقب لرزونم های قدم با  

 

من...من... کردی چیکار تو... تو _ ... 

 

 مچ و اومد جلو میسوزوند آتیش عین که چشمایی با  کالفه

 الی از... آورد پایین صورتم رو از دستمو و گرفت دستمو

غرید شدش کلیک دندونای  

 

 آدم میشه همینجوری...  میگی و زبونت نوک میاد چی هر هی _

میده دست از خودشو کنترل دیگه  ... 

 

 کلمه گفتن برای و لرزونم لبای...  بود داغ بود زده که سیلی جای

 پشیمونی که نگاهی با و کرد دستی پیش اون اما کردم باز ای

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 انگشتاش با و گرفت قاب صورتمو دستش با ، میکرد بیداد توش

 دستاشم انگار که جوری کشید، صورتم روی نوازشگرانه

 قدم پیش صورتم پوست از کشیدن منت به و بودن پشیمون

بودن شده  ... 
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 چشاش تو که غمی با اما ، بکشم عقب سرمو لجبازی با خواستم

انگار شدم سالح خلع ، یهو دیدم . 
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 از تازگیا که حرفایی و چشما این بود شده مهم برام چرا نمیدونم

 رفت یادم که بود زیاد انقد نگاهش عجز.  میخوندم داخلشون

شده سرخ زد که سیلی جای . 

بشکنه تمدس _  ... 

داد ادامه و شد پایین باال گلوش سیبک  

 متنفر زن روی کردن بلند دست از روزی یه که رفت یادم _

 و همشون دارم االن که کارایی از روزی یه که رفت یادم ، بودم

 دنیا این اره...  میومد بدم نیست خیالمم عین و میدم انجام

 ، بارش باختم رامشموا من...  بچگی از برد یادم از رو چیزا خیلی

 خوامنمی دیگه اما...  باختم خودمم حتی من ، باختم زندگیمو

ببازم زندگی این به تورو خوامنمی ببازم، .... 

 

گفت چی اون... اون...  دهنش به زدم زل ناباور ... 

ببازه؟ نمیخواد... نمیخواد و من... و باخته چیو همه که گفت   
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 حرفایی از شوک بخاطر اما ، میشد بسته و باز ماهی مث دهنم

 شده خفه گلوم ته صدام بودم نشنیده ازش هیچوقت االن تا که

نمیومد باال و بود   

 

بوسید و لباش سمت برد و گرفت موهامو از ای تره دستش با  ...  

 چرا االن چرا...فهمیدمنمی خودمو حال...  فهمیدمنمی دیگه حاال

 که زمانی درست که نیست انصاف...  نیست انصاف این نه...  حاال

برداشته قدم سمتم به اون...  ازش بکنم دل میخواستم ... 

 

 کنم خودم عاشق که کنم؟ نابودش که خواستم؟نمی همینو مگه

شده مرگم چه پس...  کنم ولش بعد و  ... 

کنم کاری همچین ازینکه...  دارم وجدان عذاب چرا...  چرا  .... 

 حتما اره...فیلمشه شاید...  شه درگیر احساساتم بذارم نباید نه

 نمیذارم...دوباره کنه نابود منو که کنهمی بازی فیلم داره همینه

کنه نابودم کسی دیگه نمیذارم بارشم اگه من...   
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 شد سنگ دوباره...  شد رد ذهنم از ثانیه چند عرض در فکرا این

 کردم پرت سرمو و گذاشتم دستش رو شدت با دستمو... دلم

شه جدا دستاش از تا عقب  

 

 باید حرفامو بگم بهش تا کردم باز لب...  بود حرکتم به متعجب

بده قرار تاثیر تحت منو کاراش با باز ازینکه قبل تا میگفتم  .... 
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گفتم و کردم باز لب  
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 بدی ام شکنجه دوباره باز که میشم؟ خامت باز کردی فک _

 سابق بارش اون دیگه من بگم بهت بذار نه بدی؟ آزار روحمو

 گول که بدبختی و ساده بارش اون ، نیستم... جناب نیستم

میفهمی مرد... مرد خورد قیافتو و حرفاتو  ... 

 

 قرمز پوستش رنگ اونم من کلمه هر با بودم افتاده نفس نفس به

 عصبانیت از بود شده برجسته شقیقش کنار رگ و میشد تر

.... اینجوریه که صورتش تو کوبوندم و حقیقت شاید.... حرفام

 باید... کنم اشتباه اگه حتی اما... کنم می اشتباه دارم شایدم

 دلمو نمیتونستم... کردم می باید پیش وقت خیلی ، که کنم کاری

 میومد دودلی و شک بودنش پایبند از که کنم کسی زندگی بند

خوامنمی و زندگی این دیگه ، خواستمنمی...  سراغم  

 

بیاد دردم که حدی در نه ولی داد فشار و گرفت دستمو چم  .. 
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 کسی پایبند حاال تا... لعنتی کنی باور که کنم چیکار بارش _

 شبهه و شک سرتاپا تو ولی پیشت اومدم حاال... نشدم نبودم

من به داری   

 

زدم حرفامو صورتش تو آشکار حرصی با و دادم باال ابروهامو  

 آرامش شدم خسته من ، چی ههم به دارم شک من اره _

 از پر اش دقیقه هر که و زندگی این خوامنمی دیگه ولی.  میخوام

سردیه و استرس  

 

بود دستش تو همچنان دستم و میداد گوش حرفام به اخم با  .  

 

چی؟ کنم آرامش پر و زندگی این که کنم کاری اگه _   

 

 ، میزد حرفارو این شهاب که بود چیشده ، کردم نگاش مردد

 قبول بود دختری هر قطعا و بود شیرین حرفاش...  بود چیشده

 ، شهاب از کردن دوری ، بودم گرفته خودمو تصمیم ولی ، میکرد
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 یه بزار...  باشه همیشه برای دادنش دست از قیمت به اگه حتی

دلم حرف به نه کنم عمل خودم خواست به شده که بارم  

 

 و کمد سمت فتمر حرف بی و کشیدم بیرون دستش از دستمو

 شروع و تخت رو ریختم و آوردم در خودم با بودم آورده چی هر

کردنشون جمع کردم  ... 

 

گفت تعجب با جلو اومد  

 

کنیمی چیکار _   

 

نیست مربوط تو به _  .  

 

مربوطه من به تو چی همه اتفاقا _   
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 حس لحظه یه که برگردوندم طرفش جوری سرمو حرفش با

خورد گره هم به گردنم رگای کردم . 

 

 حرف دربارم اینجوری که وسیله یه یا بردتم من کردی فک _

 تصمیم برام میذارم احمقا مثه که! کردی فک چی!  میزنی

 هم از تو و من زندگی دیگه لحظه این از ، نکن اشتباه نه بگیری؟

میشه جدا  
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.  بست شنق پیشونیش رو اخم که بود سنگین حرفام کنم فک

 و من و گرفت دستاش تا دو تو محکم و ام شونه و جلو اومد

خودش سمت برگردوند   

 

 من میزنی؟ پس اومدم که االن چرا نمیکنی؟ بس چرا _

 و نبودم مطمعن حسم از روزی یه... بفهم اینو بارش میخوامت

 تو اومدن با اما ، باشم متعهد کسی به بخوام نیستم ادمی گفتم

 جلو همش بودم ای دیگه دختر با که لحظه هر زندگیم توی

 سر خیره لعنتی توی ، تو میفهمی؟ لعنتی میومد تو تصویر چشام

 شدی باعث تو ، بگیرم فاصله نقابم و جلد از من شدی باعث

 بودم کشیده خودم دور سالها که سختی و سفت ی پوسته

بلرزه نفر یه برای دلم بار اولین برای و بشه متالشی  ...  

 

 با.  میدادم گوش حرفاش به خیره و میدادم فشار هم رو امودندون

 اما شد گلوم مهمون بغض کردم حس صداش تو که خاصی غم

خودم با شاید ، کی با نمیدونم ، میکردم لجبازی هنوزم  ... 
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 داشت چپش سمت پلک دیدممی درست اره ، میپرید پلکش

داد ادامه طورهمون بود شده دار خش صداش و میپرید  

 

 از گفتم پدرم از ، نشده خاطره برام جالب چیزای بچگیم از _

 از هنوز که ای بچه پسر ، گفتم خواستنمی منو که نامادری

 دلش که االن تا اینجا و امروز ، نفهمیده هیچی بچگیش دنیای

ایستاده روت روبه و برات لرزیده  ... 

 

. .. ایستاد و رفت عقب عقب و انداخت هام شونه روی از دستشو

 دلم آخ ، آخ.  زد غمگینی لبخند و گذروند نظر از پامو تا سر

 االن ، بود اومده شهاب روز به چی ، گرفت آتیش ای لحظه

 زندگیش از هیچی که ای بچه پسر همون مثل بود شده درست

 . نفهمیده
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 دستم کار مستی که شبی با ارزوهام منم.  داشتم گناه منم ولی

 و شدم دلنازک هاتازگی چقدر...  چی من پس.  رفت باد بر داد

 حامی یه جای میکردم حس اینکه خاطر به شاید...  چرا نمیدونم

...  باشه پشتم جوره همه که کسی کمه زندگیم تو پشتیبان و

 با... حقیقی آرامش اما...  آرامش جز نمیکنم فکر چیزی به دیگه

 به زندگیتو باشی حاظر ، داره دوست....داری دوسش که کسی

بدی طرشخا  . 

 

 ور شبی کنم فراموش میتونستم کنم؟ اعتماد دیگه بار میتونستم

 مرد این تونستمنمی چرا داد؟ باد به خودش با و زندگیم همه که

 دوستش ریخت جونم به که دردایی و کارا تمامی وجود با و

باشم نداشته  !  
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 ازش میخواستم وقت ره چرا... کردم موهام تو دستمو کالفه

 مگه ، میکردم داشتن دوست حس بهش بیشتر کنم دوری

 هستیمو همه و شد زندگیم بالی اینکه جز ؟ داشت چی شهاب

؟ داد فنا به   

 

 

بود رفته.  نیستش دیدم اومدم خودم به تا  ... 

 می سیگار داشت و بود ایستاده...  افتاد تراس در به نگام یهو اما

 ... کشید
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 یا دادم می ادامه زندگی این به و میموندم... میکردم ارچیک باید

 نه انگار و کرد طرد منو که پدرم کجا؟ اما میرفتم؟ و میکردم ول

 کلی بیچاره خودش که هم مامان....  داشته وجود دختری انگار

بدبختی و داره غم  ... 

 

 

 خیلی ، گرفتم دستام تو سرمو و تخت رو نشستم ها بیچاره مثه

 که اون از زودتر و بالشت رو گذاشتم سرمو...  ومدمی خوابم

چیشد نفهمیدم دیگه و کنم فکرشو .... 

 

 

 

 

 

 

...  کردم خشک دستمال با صورتمو و بیرون اومدم سرویس از

 یادداشتی و بود رفته...  نبود شهاب ، پاشدم خواب از وقتی صبح
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 هم با بیرون بریم تا دنبالم میاد امروز که بود گذاشته میز رو برام

ناهار برای  ... 

 

 برای میرفتم امروز...  زیاد نه ولی شد نرم دلم دیشبش حرفای با

بزنه حرفاشو تا بار آخرین .... 

 نغمه با و اتاق تو برگشتم صبحانه خوردن از بعد و پایین رفتم

 و داده ازدواج پیشنهاد بهش آرمین گفت اونم.  کردم صحبت

نبود معلوم تکلیفم فقط نم وسط این انگار هوف...  کرده قبول ... 

 

 

 حوصله بی باز و زدم مجازی فضای تو چرخی و برداشتم گوشیمو

 شهاب پروفایل عکس به نگاهم یهو اما بیرون بیام خواستم

 ....خورد

 تک فقط بود نکرده پر مختلف عکسای با پروفایلشو قبل مثه

 بی صورت و هیکل رو چشام.  بود گذاشته خودش از عکسی
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 نگاه و هامون پیام آخرین.  شد جوری یه یهو دلم ، رفت نقصش

زدم و اتصال شد نمایان صفحه رو اسمش که کردم   

 

نره یادت و ظهر قرار کنم یادآوری بهت تا زدم زنگ  _  

 

 من چون یادآوری به نبود نیازی...  یادداشتتو دیدم ، سالم _

 نمیام

 

 چی هر نکنه فک تا کنم اذیتش و بدم حرصش کمی خواستم

شد عصبانی انگار اما چشم میگم بگه اون  

 

 هم تو دنبالت میام من کن بس بارش...  نمیام که چی یعنی _

میشی آماده ساعت سر  

 

کرد قطع ای دیگه حرف بدون و   
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 دلم خودمم انگار اما... زورگو و بود پررو چقدر. شدم پوکر

برم میخواست  ...  
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 دوش از بعد.. بشم آماده بعدم و بگیرم یدوش تا شدم بلند

 لوازم بعد و کردم خشک اول موهامو و بیرون اومدم سرسری

 دست دو. نشوندم صورتم رو الیتی آرایش و آوردم در ارایشیمو

 شال و بلند مانتو با جین شلوار.  بودم آورده خودم با اضافه لباس

.  زدم گوشم پشت و ساعد روی عطر هم کمی...  همرنگش

 رفتنم حموم خاطر به. صورتم توی بودم ریخته کج هم موهامو
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 و شدم بلند... بود شده دار موج و بود گرفته حالت پایینش کمی

 و برداشتم کیفمو مشکی بلند پاشنه هایکفش پوشیدن از بعد

 بودنم خوب از شدن مطمعن و آینه تو خودم به دوباره نگاه از بعد

موندم شهاب منتظر و پایین رفتم . 

 

 رو دستگیره.  کرد ترمز پام جلو ماشینش دقیقه چند از بعد

کرد نگام و برگشت سمتم به. شدم سوار و کشیدم  

 

میای میدونستم _  

بار آخرین برای اومدم اره _  ...  

 

بود آروم صداش اما هم تو رفت اخماش   

 

نداره وجود آخرینی هیچ _  
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 نشروش و سیستم سمت رفت دستش اما بدم جوابشو خواستم

ماشین تو پیچید آهنگ صدای و کرد  

 

_ میکنم گم و برگشت راه دارم  

کجام من بگو رسیدم بست بن به  

نزدیکمی باز کنم حس میخوام   

بیام؟ سمتت جـاده کدوم از بگو  

بده روزم و حال روزا این من   

زدم رو تو غیر شد که هرکی به  

برام، موندی تو دنیا یه از فقط  

ازم بگیری رو هم تو مبادا . 

 

 پشت حرص با...اورد هجوم چشمام به مزاحمی اشک قطره 

کشیدم دهنم توی و زیریم لب و چشمم روی و دستم  
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کنم پیدا تو سمت راهی باید  

منه نجات راه تنها این که   

بیام سمتت به روزی یه میترسم  

بشکنه سرم پشت پلهای که ... 

کنم پیدات که میتونم میدونم  

هدلخوش این به من دلِ میدونم   

هم باز برم دنیا هرجای من   

میکشه تو سمت منو حسی یه ! 

 

 گذاشت اهنگو این عمدا شهاب میکردم حس چرا نمیدونم

بگه؟ اینجوری میخواد دلشو حرف یعنی...  

 پیدا دغدغه کم سن این تو انقد که خودم برای...  گرفت دلم

 زندگیم کاش کنم زندگی آرامش با منم که میومد کی.  کردم

میشد ای دیگه جور  ... 
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نشد زده بینمون حرفی مقصد به رسیدن تا  .  

 یه... کردم باز چشامو و کردم بلند سرمو ماشین ایستادن با

بودم نیومده حاال تا که شیک و بزرگ خیلی رستوران . 

هستی چی معتل شو پیاده _   

 

 در کنار که خودش و کردم شده باز در به نگاهی صداش با

 رو شاخ تا دو بود نزدیک تعجب از.  شم پیاده من تا بود ایستاده

بشه سبز سرم  .  
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 عقل با اصال!  بودم شاهدشون جدیدا چیبود بازیا جنتلمن این

 و شدم پیاده سریع ، نبود کردن فکر برای وقت. نمیومد در جور

رفتیم داخل در بستن از بعد . 

 

 آرومی به شهاب که مکرد حلقه بازوش دور دستمو خودآگاه نا

دیدممی اشتباه من یا میزد برق چشماش. کرد نگاهم  . 

 شهاب و رفتیم بود شده رزرو قبالً انگار که ای نفره دو میز سمت

 رو نشستم. بشینم زد اشاره ابرو با و کشید عقب برام رو صندلی

نشست من از تبعیت به هم خودش صندلی . 

 

 که شم مشغول تا دمدرآور گوشیمو ، کنارمو گذاشتم کیفمو

دستم رو گذاشت دستشو  

 

بگیری دستت اینو اینجا نیومدیم _  . 

گفتم و انداختم باال ای شونه  

میره سر حوصلم من اما _   
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نسنج منو صبر کارات با انقدر ، کنار بذار گوشیو اون بارش _  

 

 و زدم ای بدجنسانه لبخند. میخواست کردن اذیت کمی دلم

 گفتم

 ثابت قبالً آخه...  بسنجم صبرتو خوامنمی من خب اوممم _

صبوری چقدر کردی  

 

گفت و کرد نگام مشکوک  

مثال کردم ثابت کجا و کی _  

گفتم و شد معلوم دندونام ردیف که زدم لبخندی  

بماند حاال خب _  

 

 سینه به دست و صندلی به داد تکیه و رفت بهم غره چشم

 حرصش تا مدست گرفتم گوشیمو و نرفتم رو از منم.  کرد نگاهم

بیارم در و  .  
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 اونم میرفتم ور گوشی با داشتم همینجور ای دقیقه چند

 کالفم داشت نگاهش سنگینی میکرد نگاهم خیره همینجور

کیفم تو انداختم گوشیو و کشیدم پوفی.  میکرد  . 

 

شد راحت خیالت شد خوب بیا... تو منو خوردی بابا ای _   

 

گرفت شکل لبش رو ای موزیانه لبخند   

 

_  که میزدم دید و خوشگل خانوم یه داشتم چون نشد خوب نه

جدیدا شده خواستنی خیلی قضا از   

 

سمتش کردم خم خودمو و کردم باریک چشامو   

نبودم قبالً مگه ؟ جدیدا _  

 

 چشاش گوشه چون نبود موفق اما بده قورت خندشو کرد سعی

خورد چین   
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شده بهتر النا ولی بود تحمل قابل گفت میشد ، نبود که نه _   

 

پررو پسره ، نمیومد در خونم میزدی کارد   

 

 سمت چرخوندم سرمو غیض با و رفتم بهش ای غره چشم

 مخالف
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گفت میزد موج توش خنده های مایه ته که لحنی با : 
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 زشت چقدر میکنی قهر وقتی میدونستی اگه! حاال نکن قهر 

عمرا دیگه میشی .... 

کردم قطع حرفشو و کردم نگاش برگشتم گشاد مایچش با  : 

خیلی داری رو خیلی _   

 تسلیم حالت به که دادم تکون براش تاسف حالت با سرمو

باال برد دستاشو  : 

چشاشو نگاه حاال تسلیم  خب خیلی _  

 

 کردم جمعش زود اما لبم رو اومد خنده بامزش لحن از لحظه یه

 داد رو منو. اومد گارسون  عموق همون.  نشه بیشتر روش ازین تا

 هم شهاب و دادم سفارش برنج بدون برگ کباب من. دستمون

مخلفاتش و جوجه  . 

کردیم سپری سکوت تو دو هر که دقایقی از بعد  

گفتم و طرفش شدم خم و شدم خسته بینمون سکوت از : 

بگی؟ رو دعوتت مناسبت نداری قصد خب  
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صندلی پشتی به داد تکیه و کرد قفل هم توی رو دستاش  : 

بزنیم حرف جذب میخوام _ . 

 

 شدم منتظر و دادم تکون سری تفهیم حالت به و باال دادم لبامو

بده ادامه تا : 

 

 فرق دورم دخترای تموم با زندگیم تو اومدی که روزی از _

 و مهربون حال عین در شیطون و لجباز و تخس.  میکردی

 در گاهی اما بهت نسبت داشتم خاصی حس نمیدونم. دلنازک

 کشیده سمتت خود به خود هم گاهی کنم سرکوبش بودم تالش

 . میشدم

 

 کشید دستشو و کرد باز هم دستاشواز و کشید عمیقی نفس

داد ادامه و گردنش پشت  : 
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 یه...   شنیدم دستگاه از رو بچه صدای بار اولین برای وقتی _

 لیو نبود عمیق اونقدر اما. کردم پیدا حالی یه انگار جدید حس

 و پایین و شدی پرت ها پله از که وقتی یا.  بود جدیدی حس

 وقتی و کردم فک تو به بچه خود از بیشتر شد سقط بچه

گرفتی رو بچه سراغ و اومدی هوش به و بازکردی و چشمات  ...  

 

 اشک نم... کرد نگام پریشونی با رسید که حرفش اینجای

 اون داورییا از. کردم پاک دست با و چشمام ی گوشه نشسته

 مطمعنم میومد بدنیا اگه که اخ.  شد فشرده قلبم لحظات و موقع

 کرده خودش وابسته منو شکمم توی جنین.  قلبم مرحم میشد

 حرف باهاش حتی میکردم حس کم کم دلم تو و مهرش بود

 دست از درد و بره بین از شد باعث فطرت پست اون اما  میزدم

میاد در اشکم هنوزم دادنش . 
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گفت پشیمون : 

شع خراب هامون لحظه ندارم دوست... بارش نه االن ... 

 مطمئنی لحن با که شدم خیره بهش و اومدم خودم به سریع

 :گفت

جدیه تصمیمم واقعا... من ! 

 چون نه بگم که نمیذاشت بهش نسبت حسم... کردم فکر یکم

میشم پشیمون عمر یک میدونستم ! 

 

زدم لب ارومی صدای با : 

 دوباره میشه نظرت به اما دارم دوستت منم... شهاب منم خب

چی؟؟؟ بدمون خاطرات پس کنیم؟ شروع  

گفت میفشردش همونطور و گرفت رو دستم  : 
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... میشیم دار بچه دوباره... کنی فراموش رو همه که میکنم کاری

 شروع بهتر و دوباره چیز همه... اصال میگیرم عروسی دوباره

بارش میشه  

 

 کردم سکوت فقط که بودن آور اطمینان و قشنگ شحرفا انقدر

دادم گوش قلبم حرف به همیشه مثل هم بار این و . 

 

** 

بعد یکسال : 

 ته از که صدایی با بودم دادن جون درحال درد از که حالی در

گفتم بیرون میومد چاه  : 

بچم... شهاب ! 

 

گفت کردمی بدو بدو تخت دنبال که همونطور  : 

 به فکر به فقط االن بارش میدم قول رهمی پیش خوب چیز همه

باش کوچولو اون اوردن دنیا ... 
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نفهمیدم هیچی دیگه و گرفت اروم دلم قولش به همیشه مثل .... 

 

 سفید دیوار و در دیدم که چیزی اولین کردم باز که رو چشمام

بود زایشگاه . 

شتمندا هم خوردن تکون توان حتی... بودم خسته و حال بی . 

 

 با داخل اومد شهاب و شد باز اتاق در که گذشت ای دقیقه چند

 چشمکی و کرد نگاه سرش پشت به لبخند با بازم چشمای دیدن

زد بهم  

گفتم ضعیفی صدای با... بودن عجیب کاراش  : 

شهاب؟ کجاس بچم  

 پرستار اینکه خیال با بعدش دقیقه چند و رفت بیرون اتاق از

 و دیدم رو مامان ستارپر جای اما موند در به چشمم میاره رو بچه

شد داخل که بود بابا اون بند پشت  

گفت میرفت بچه صدقه قربون که همونطور مامان : 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بوده خیر قدمش... مامان ببین بچتو بیا ! 

 

 برام خیلی بود اومده باال اینکه.کردم بهشون ضعیفی سالم

بود کننده خوشحال اما عجیب . 

 روی کوچیکی هبوس هم بابا و کرد بوسه غرق رو صورتم مامان

نشوند پیشونیم . 

 

 

 سالهای... موقع اون نبود وجودشون از بهتر من برای چیز هیچ

 روز شد تر خانم دخترمون... شد بزرگتر بچمون... گذشت زیادی

 دختر... گذاشتیم پیوند رو اسمش شهاب پیشنهاد به بیمارستان

من قدم خوش و باهوش و ناز ... 

 لحظه ترین سخت توی دومون پشتم کوه یک مثل همیشه شهاب

کنارم ها ... 
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 هیچ انگار بیمارستان روز از بعد... بخشیدن منو کامل بابا مامان

میکردن رفتار طبیعی کامال و بود نیوفتاده اتفاق چیز ... 

موند داداشش پیش و ایران اومد شهاب خواهر  

 

 

 

 همه آخرش بوداما سخت میبینم میکنم فکر زندگیم به وقتی

میشه درست چی همه آخرش نچو شد درست چی  

آخر پارت ... 

شد تموم باالخره  🌼 

باشین بوده راضی امیدوارم ... 

 این خب اما نوشتممی عشق با و داشتم دوست رو داستانم واقعا

زیاد داشتم مشکل اواخر ... 

کردین همراهی و موندین که مرسی اما  🙏� 
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دلم عزیزای باشین موفق هستین هرجا امیدوارم  🌻 

 

کنین حالل دیدین بدی خوبی 💞 
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