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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :

wWw.Roman4u.ir

کانال تلگرام سایت @Roman4u :

دنیای من
نگین موسوی
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :
کانال تلگرام @Roman4u :

تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

دنیای من
نگین موسوی

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو
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دنیای من
باسمه تعالی
اه صدای ساعت رو مخم بود
زود خاموشش کردم تا پاشم آماده شم برم دانشگاه
صورتمو شستم یه شلوار لی یخی با مانتوی مشکی پوشیدم یه رژ صورتی و
ریمل کارم تموم شد
سریع ساعت رولکس نقره ایمو انداختم و کتونی الستار مشکیمو پوشیدم و
سوار 206آلبالویی خوشگلم شدم و رفتم دنبال رویا(دوستم).
اها راستتتی یادم رفت خودمو معرفی ک م استتمم دنیا رستتتگار  22ستتالمه
معماری میخوانم و بچه ی اخرم -سالم دنی خره خودم
+چ دبار بهت بگم به من نگو دنی بعدشم سالم
خو ببخشیدرسیدیم دانشگاه ه وز ىه ربعی مونده بود تا کالسمون شروع بشه
رفتیم سر کالس ....
کالس تموم شد رویا رو رسوندم و رفتم خونه
سالم مامان خوشگلم+سالم دخترم خسته نباشی -مرسی مامانم ناهار چی داریم گش مه...
+غذایی رو که دوست داری
نگو که سبزی قورمه ست+چرا خودشه
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ایولرفتم لباسمو عوض کردم تا اومدم بشی م زنگو زدن رفتم درو باز ک م
سالم داداشی خسته نباشی+سالم جوجه چطوری؟
خوف+سالم پسرم برو لباستو عوض کن بیا ناهار بخوریم
سالم مامان خانوم گل چشم برم دوش بگیرم بیام+بدو دانیال گش مه..
مگه جوجه ها هم گش شون میشه+پ ن پ فقط خرسا گش شون میشه
تا این حرف رو زدم دوید دنبالم م م با داد رفتم شت مامان قایم شدم
جوجه تو که میترسی چرا میگی+کی من من میترسم
آره تو میترسی اگه نمیترسی بیا این جا+نمیام
دیدم همی طوری داره میاد جلو خودمو شتتبیه گربه شتترد کردم میدونستتتم با
این کارم دلش نمیاد کاری ک ه -قیافتو ای جوری نکن کاریت ندارم
تا ای و گفت نیشم باز شد
مامان:فردا خاله نگارتون میاد
،+واقعا؟
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آره دارن برای همی شه برمیگردن ایران -میخوام فردا نری دان شگاه و کمکمک ی عصرم با دانیال برید خرید
+چشم
ستتاعت  5بود حاضتتر شتتدم و از اتاق اومدم بیرون همزمان دانیال با من از
اتاقش اومد بیرون +اووووووف دانیال چه خوشتتمل شتتدی ای دفعه میخوای
مخ کدوم بدبخت فلک زده ای رو بزنی
اصال به من میخوره از این کارا ک م+اصال
رفتیم خریدا رو گرفتیم و اومدیم خریدا رو با دانیال آوردم باال
تصمیم گرفتم برم یه دوش بگیرم.
از حموم اومدم و بعد ای که لبا سامو پو شیدم رفتم پایین زنگ و زدن رفتم در
رو باز کردم -سالم بابایی خسته نباشی
+سالم دخترم مرسی
رفتم چای ریختم و برای بابا بردم
بعد از شام من رفتم تو اتاقمو رو تختم دراز ک شیدم و ه دزفریامو گزا شتم تو
گوشم و کم کم با صدای آه گ خوابم برد
از خواب بیدار شتتدم لباستتامو عوض کردم و ىه آرایش مالیم کردم و رفتم
پایین داشتم از پله ها میومدم پایین که یهو پام سر خورد
و داشتم.میوفتادم که دست کسی دور کمرم حلقه شد.
گرخیده بودم در حد تیم ملی برگشتم تا ببی م ناجیم کیه
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یهو یه پ سر خو شمل رو دیدم م م که هیز دا شتم همی طوری نگاش میکردم
که با گفتن (راحتی؟)به خودم اومدم و دست از هیز بازی برداشتم.
مامان:آرتین خاله بیا دیگه -االن میام خاله جون
دروووووووووووغ این االن آرتی ه چی شده!!!
ای جوووون چه خوشمل شده چه هیکلیم ساخته
بابا تیریپ،بابا خوشگل،بابا هلو.
به خودم اومدم و سری کشیدم ک ار و رفتم پایین .سالم به همگی
حس کردم رفتم تو بغل یکی چه بغل تو بغلیه امروز.
خاله:وای دنیا خاله خودتی چه قدر بزرگ شدی ،چه قدر خانوم شدی تو
از بغلش اومدم بیرون و بعد از ستتالم و احوال پرستتی نشتتستتتم تا صتتبحانه
بخورم.
از بغلش اومدم بیرون و بعد از ستتالم و احوال پرستتی نشتتستتتم تا صتتبحانه
بخورم.
گوشیم داشت زنگ میخورد از جیبم در آوردم.
سالم+سالم چطوری؟
خوبم تو چطوری؟+م م خوبم دنیا پایه ای بریم با بچه ها بیرون
آره بریم+پس ساعت 5:30با بچه ها دم درتونیم
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باشه بای.+بای.
مامان قرار ه عصر با بچه ها بریم بیرون.مامان:باشه برید خوش بگذره.
ساعت  5بود که رفتم حاضرشم.
لباسمو پوشیدم نشسته بودم و م تظر بچه ها بودم .رویا یه تک زد و من رفتم
بیرون و چون ما شی م خراب بود سوار کوپه ی دانیال شدم و رفتم و بچه ها
سوار شدن و آرام فلششو داد تا آه گ بزارم.
سقف ماشین رو باز کردم و آه گ دادیم رفت تورو (سوگ د)رو گزاشتم.
بچه ها هم داشتن باهاش میخواندن.
تو ترافیک گیر کرده بودیم که ماشتتین بغلیه که یه ب ز بود توش چ د تا پستتر
سوسول نشسته بودن هی تیکه میپروندن و رو مخم بودن.
پسره که بغل دست ران ده نشسته بود گفت:پایه ای کورس بزاریم.
داخل کوچه و وایسادم.
آرام:دنیا دمت گرم.
رویا:عالی بود- .مرسی.
خوب االن چی کار ک یم؟رویا:برگردیم.
باش.بچه ها رو رسوندم و رفتم خونه.
سالم.
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همه جوابمو دادن و من رفتم لباستتمو عوض کردم و اومدم نشتتستتتم پیش
دانیال.
دانیال :دنیا،آرتین پایه اید فیلم ترس اد ببی یم.
آرتین:آره ببی یم.
دانیال:دنیا نظر تو چیه؟
نه نبی یم.آرتین با شیط ت نگاه کرد و گفت :میترسی؟
نمیخواستم جلوش کم بیارم .گفتم:نه نمیترسم بعد شام ببی یم.
بعد شام مامانی ا رفتن خوابیدن و ما سه تا نشسته بودیم که دانیال گفت :دنیا
برو پاپ کرن درست کن م م برم  DCرو بیارم.
باشتته ای گفتم و رفتم تو آشتتپزخانه یه پرف پاپا کرن درستتت کردم و اومدم
نشستم.
دانیال هم  DCرو گزاشت و اومد نشست و فیلم شروع شد.
نیال هم  DCرو گزاشت و اومد نشست و فیلم شروع شد.
وااااااااااااای چه قدر ترس اکه.
دانیال و آرتین داشتن پفیال میخوردن و فیلمو نگاه میکردن.
م م کوستتن را برداشتتته بودم و داشتتتم گاز میزدم کم مونده بود خودمو خیس
ک م.
باالخره فیلم تمام شد ..پاشدیم تا بریم بخوابیم رفتم اتاقم ولی هرکاری کردم
نتونستم بخوابم
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خیلی میترسیدم ...رفتم اتاق دانیال دیدم داره با گوشیش ور میره رفتم ک ارش
خوابیدم که یهو دانیال گفت :چرا نخوابیدی؟
چون نمیخواستم بفهمه میترسم گفتم :خوابم نمیاد.
هیچی نگفت و شروع کرد موهامو ناز کردن کم کم چشام گرم شد و خوابم
برد.
دانیال:دنیا دنیا بیدار شو دنیااااااااااا.
اه دانیال بزار بخوابم دیگه+ .پاشو شب مهمونی داریم.پاشو دیگهتا اسم مهمونی اومد سریع نشستم رو تخت.
چه مهمونی؟+آقاجون به خاطر خاله و آرتین مهمونی گرفته وهمه هستن.
نه بابا +آره پاشو ببی م.حاال من چی بپوشم.دانیال با این حرفم خ دید و رفت پایین.
م م بعد از این که صورتمو شستم و لباسامو عوض کردم رفتم پایین.
سالم
همه جوابمو دادن رفتم نشستم صبحونمو خوردم - .مامان میای بریم خرید
مامان:با دانیال برو.
یه نگاه به دانیال کردم.
دانیال:من دارم میرم کار دارم- .پس با کی برم؟
خاله:خاله جون با آرتین برو اونم خرید داره -
-چشم
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آرتین:برو آماده شو بریم -باش.
رفتم آماده شم یه شلوار م شکی با مانتو کتی ن سکافه ای با رو سری م شکی
پوشیدمیه ریمل و رژ زدم
گوشی و کارتمو برداشتم و گزاشتم توی کیف دستیم و رفتم پایین.
دیدم آرتین رو مبل نشسته و م تظر م ه چه خوشتیپ کرده بود
یه شلوار مشکی با پیراهن مشکی جذب پوشیده بود
آستی اشم زده بود باال یه ساعت مارد خوشگلم دستش بود.
آرتین:بریم -آره
سوار ماشین شدیم .
آرتین:کجا برم- .برو بهت میگم.
ماشی و پارد کرد و رفتیم داخل پاساژ .
آرتین داشت ویترین مغازه ها رو نگاه میکرد یهو گفت:دنیا بیا بریم ای جا- .
باشه
داشتیم کت شلوار ها رو نگاه میکردیم .
آرتین این چطوره؟ .آرتین:خوبه.
کت شلوار و از فروش ده گرفت رفت تا بپوشه.
آرتین:چطوره؟؟؟؟ یه نگاه بهش کردم تو ت ش عالی بود- .عالیه همی و بردار
بعد از خریدای آرتین رفتیم تا من لباس بگیرم داشتتتم لباستتارو نگاه میکردم
که یه پیراهن مشکی چشممو گرفت.
رفتیم داخل مغازه .
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فروش ده:بفرمایید.
سالم اون لباس مشکی که پشت ویتری ه رو برام میارید.
فروش ده:حتما.
رفتم تا پرو ک م اندازه اندازه بود خیلی خوشگل بود
یه پیراهن آستتتین بل د یقه گرد بود پشتتتت لباس باز بود یه چاکم از رون
میخورد و دور یقه اش هم کار شده بود.
آرتین:دنیا پوشیدی؟اندازه است؟ -آره.
لباسمو عوض کردم و پیراه م رو برداشتم گزاشتم رو میز
چه قدر شد؟
فروش ده:اقایی که باهاتون بودن حساب کردن
اها مرسی
از مغازه اومدم بیرون -ارتین چرا حساب کردی
ارتین:وقتی با یه مرد بیرون میاي دستت تو جیبت نکن -اخه ..ارتین:اخه بی
اخه
ارتین:دیگه چیزی نمیخوای.
نه
ارتین:پس برىم.
برگشتیم خونه مامان و خاله هر کاری کردن لباسمو نشون تدادم
رفتم حموم بعد از ای که از حموم اومدم موهامو س شوار ک شیدم تا خ شک
شه.
بعد موهامو اتو کشیدم تا ل*خ*ت شه
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نود موهامم حالت دار کردم
کار موهام تموم شد شروع کردم به ارایش کردن
یه سایه دودی با ریمل و یه رژ جیگری زدم و الکمم مشکی طالیی زدم
لباسمو پوشیدم مانتو و شالمم پوشیدم و رفتم پایین
دانیال و ارتین نشسته بودن و داشتن با هم حرف میزدن
با صدای کفشام دوتاشون برگشتن و داشتن م و نگاه میکردن .
دانیال:دنی خودتی؟
نه روحشم
دانیال:بی شوخی خیلی خوشگل شدی
خوشگل بودم
دانیال:بله بر م کرش لع ت.
با این حرفش خ دم گرفت و زدم زیر خ ده.
مامان وخاله هم اومدن یه عالمه ازم تعریف کردن م م ذوق مرگ شده بودم
بعدش رفتم سوار ماشین دانیال شدم ارتین هم با ما اومد
مامان و بابا وخاله هم با ماشین بابا اومدن
رسیدیم به امارت اقاجون ماشین و پارد کردیم
رفتیم داخل لباستتمو عوض کردم و رفتم پیش اقاجون محکم بغلش کردم
یکی دو ماه بود که ندیده بودمش دلم براش ت گ شده بود
سالم اقاجون خودم+سالم نوه ی گلم
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داشتم با اقاجون سالم و علیک میکردم که یهو ارتین خان هم اومد و اقاجون
رو بغل کرد
بعدش خاله اومد و اقاجون رو بغل کرد و زد زیر گریه یه فیلم ه دی شتتده
بود
مامانی هم اوند م ظورم مامان بزرگمه اومد خاله رو بغل کرد چشتتمای
اقاجون پرشده بود
دیدم ف ضا دپه سری رفتم اه گ تکون بده ارش رو پزا شتم و خودم و ستاره
(دختر داییم) رفتیم وسط
دیگه کم کم جوونا ریختن وسط با ستاره اومدیم نششتیم
واااای داشتم میمردم انقدر ر*ق*صیده بودم
داشتم با ستاره حرف میزدم که یهو اه گ عوض شد و یه اه گ الیت پخش
شد
همه دو به دو رفتن وسط وداشتن میر*ق*صیدن من و ستاره هم داشتیم نگاه
میکردیم که ارتین با شیط ت گفت:میشه در خواست این ب ده حقیر رو قبول
ک ید و با من بر*ق*صید
دیدم ستاره داره هی چش ابرو میاد که برم بر*ق*صم
البته
دستتتمو گزاشتتتم تو دستتتش وقتی دستتتمو گرفت یه جوری شتتدن یه حستتی
دلشتتتم یه حس .....نم یدونم این حس چی بود ....خیلی نزد یک بودیم
نفساش به صورتم می خورد و مورمورم شده بود
صداشو ک ار گرشم احساس کردم
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ارتین:خیلی خوشگل شدی
مرسی
دیگه نمیتونستم اي نزدیکی رو تحمل ک م
اه گ تموم شد اومدیم سر میزمون کیفمو برداشتم میخواستم برم تو حیاط
ارتین:کجا؟
میخوام برم بیرون هوا بخورم
ارتین'باشه
سزیع رفتم رو ص دلی هایی که تو حیاط بود نشستم
قلبم عین چی میزد
تو حال خودم بودم که گوشیم زنگ خورد دانیال بود.
الو
دانیال:دنیا کجایی؟
تو حیاطم.
دانیال:بیا اماده شو بریم
باشه اومدم
رفتم تو بعد از ای که مانتو شالم رو پو شیدم با همه خداحافظی کردم و رفتم
سوار ماشین شدم
خیلی خوابم میومد تا رستتیدیم با ستتتاره رفتم تو اتاق وبغد از ای که لباستتمو
عوض کردم خوابیدم.
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با تشتت گی زیاد از خواب بیدار شتتدم نمی دونستتتم ستتاعت چ ده ولی هوا
تاریک بود خوا ستم بخوابم ولی ت ش گی بهم غلبه کرد و بل د شدم و رفتم تا
آب بخورم .
خونه تاریک بود آروم قدم برمیدا شتم که یهو نیوفتم .خوا ستم برم آ شپزخانه
که خوردم به کسی.
اومدم داد بزنم که ده مو گرفت ترسیده بودم کم مونده بود گریم بگیره .
آرتین:دنیا م م نترس.
دستشو از رو ده م برداشت.
تا دستشو برداشت شروع کردم.
دنیا:بیشور نمیگی یکی میاد میترسه نمی تونی برقو روشن ک ی هان.
دیدم همی طوری زل زده بهم .
نگاشو دنبال کردم دیدم بله با لباس خواب اومدم جلوش وایسادم.
دنیا:آرتین،آرتیییییین .
آرتین:ها ،چی شده؟
دنیا :بب د.
آرتین:چی رو.
دنیا:چشاتو بب د.
آرتین:چرا؟؟؟ .دنیا:بب د من برم بیرون .
آرتین :نه که من ندیدم.
دنیا:آرتین خیلی پرویی.
خواستم برم که دستمو گرفت وم و چسبوند به دیوار.

wWw.Roman4u.iR

18

دنیا:ارتین چی کار میک ی؟
یه جور خا صی نگام میکرد ،کم کم صورن شو به صورتم نزدیک کرد و لبای
داغش لبامو به اتش کشید.
سریع پسش زدم و دویدم رفتم تو اتاقم.
نفس نفس میزدم تو ای ه به خودم نگاه کردم لبام قرمز شتتتده بود انگشتتتامو
کشیدم رو لبام .
ای خدا این چه کاری بد که کردیم
نه که خوشت نیومد
وجدان جان خفه
برای ای که وجدانمو خفه ک م رفتم خوابیدم
دانیال:دنیا دنیااااااااا پاشو.مگه دانشگاه نداری.
مگه امروز چ د ش به لس، .دانیال,:سه ش به
چی؟االن بیدار میک ن
دانیال:حراقل پاشو برای کالس بعدیت برسی
پاشو برو من لباسامو عوض ک م
دانیال:باش
دانیال رفت بیرون
رفتم دستشویی و مسواد زدم و صورتم و شستم اومدم بیرون
سریع لباسامو پوشیدم .دویدمرفتم پایین
دنیا:خداحافظ

دنیای من

رفتم کفشامو بپوشم
مامان:دنیا جان بیا صبحانه بخور
دنیا:مامان دیرم شده من برم
خاله:دنیا جان بیا بخور ارتین می برتت
دنیا:نه خاله جون خودم میرم
فشامو پوشیدم سوار ماشین شدم
هرکاری کردم ماشین روشن نشد
رفتم تا سویچ رو از دانیال بگیرم.
دنیا:دانیال سویچ رو بده ماشین روشن نمیشه
دانیال:من ماشی و الزم دارم
دنیا:پس زنگ بزن اژانس
ارتین:بیا صبحانتو بخور من میبرمت
مامان وخاله از لحن حرف زدن ارتین تعجب کرده بودند
نشستم صبحانمو خوردم بعد پاشدم
ارتین:خوردی بریم
دنیا:اره
سوار ماشین شدیم تو طول مسیر نه من حرف زدم نه ارتین
پیاده شدم -مرسی
خواستم درو بب دم.
ارتین:کی کالست تموم میشه
دنیا:ساعت 2

19

wWw.Roman4u.iR

ارتین:وایسا میام دنبالت
دنیا:نی خواد خودم میام
ارتین:گفتم وایسا میام
دنیا:باشه خداحافظ
ارتین:خداخافظ
رفتم داخل کالس نشستم
رویا:سالم رفیق
دنیا:سالم -بچه ها استاد نیومده
رویا:ایووووول
رویا:دنیا چته
شروع کردم به گفتن اتفاقاتی که افتاده بود
دنیا:اره
کالس تموم شد با رویا اومدیم بیرون
رویا:من برم بای
دنیا:بای
با صدای بوق برگشتم ماشین ارتین رو دیدم سوار شدم اروم سالم دادم
اصال حرف نمیزد و این داشت م و عصبی میکرد.دیگه طاقت نیاوردم
دنیا:ارتین نگه دار می خوام باهات حرف بزنم
ارتین داخل کوچه وایساد خیلی خلوت بود
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دنیا:ارتین چته هان.چرا ای جوری میک ی.چرا انقدر عوض شدی شاید دیروز
یه اتفاقی افتاد ولی فراموشش میک یم
لباشو رو لبام گزاشت و م ووادار به سکوت کرد
اروم هلش دلدم عقب
داشتم از خجالت اب میشدم
سرم و تا حد ممکن انداخته بودم پایین
ارتین:حرفات تموم شد؟
خجالت میکشیدم اروم سرمو تکون دادم
دنیا :ارتین اخرین بارت باش که این کار رو میک ی.
ارتین شیطون نگام کرد و گفت:قول نمیدم میدونی چرا؟؟؟
سوالی نگاش کردم.
ارتین:چون دیوونم کردی،خیلي میخوات دنیای من.
ه گ کرده بودم این االن چی گفت؟؟؟؟.
با گیجی داشتم نگاش میکردم
با خ ده لپمو کشید.
ارتین:چی شده خانومم؟؟؟؟
دستشو پس زدم.
دنیا :بشین ببی م رو دادم بهت پرو شدی خجالتم نمیکشه
داشتتتم ذوق مرگ میشتتتدم ولی نمی خواستتتم بهش رو بدم پرو بود پرو تر
میشد.
دنیا:برو دیگه.
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ارتین:چشششم
ارتین جلو در خونه نگه داشت
ارتین :دنیا شب میام اتاقت کارت دارم م تظرم باش
دنیا:باشه.
خیلي عادی انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده رفتم داخل.
مامان و خاله یه جوری نگاه مي کردن.
اهمیت ندادم و رفتم اتاقم.
شب شد رفتم اتاقم.
کرمم گرفته بود می خواستم ارتین رو اذیت ک م
یه ل باس خواب ستتف ید کو تاه پوشتت یدم.ارایش کردم و یه رژ قرمز جی
زدم.موهامم باز دورم ریختم و از عطر مورد عالقم هم زدم.
م تظر ارتین بودم.
تقه ای به در خورد یه دست به موهام کشیدم و رفتم درو باز کردم
ارتین سرش پایین بود تا م و دید خشکش زد.
اومد تو و درو بست
یه نگاه بهش کردم یه تیشرت سفید پوشیده بود با یه شلوارگرمکن طوسی
موهاش خیس بود انگار حموم رفته بود
یه تیکه از موهاش رو پیشونیش ریخته بود و شبیه بچه تخسا شده بود
ارتین شیطون داشت نگام میکرد اومد جلو رفتم عقب.
چه غلتی کردم من.
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انقدر اومد جلو من رفتم عقب که افتادم رو تخت
اروم خم شد و لپمو ب*و*سید سرشو گرفت باال و نگام کرد
تو عسلی چشاش غرق شده بودم.
اروم تو گوشم گفت :دوست دارم زندگی من.
ارتین:من از اول عاشقت بودم قبل ای که از ایران برم.به تو یه حسی داشتم.
وقتی اومدم تو رو دیدم ه گ کرده بودم .
بزرگتر شده بودی و البته زیباتر.
ارتین:حاال ای ا به ک ار خانوم خونم میشی.
هیچی نگفتم.
ارتین:سکوت عالمت رضاست
رفت طرف در من برم بخوابم تو هم بخواب خانومم
دنیا:باشه.
با کلی فکرای جورواجور خوابم برد.
مامان:دنیا جان،دخترم پاشو
اروم چشامو باز کردم.
دنیا:بله.
مامان:پاشو دخترم.
دنیا؛چرا؟.
مامان:پاشو میفهمی.
دنیا:چشم
مامان رفت پایین و پشت سرش درو نبست.

wWw.Roman4u.iR

24

با داد گفتم :چرا درو نبستی؟
با حرص رفتم درو بستم .بعد رفتم لباسمو عوض کردم.
یه پیراهن مردونه سفید با شلوار و جلیقه ست مشکی پوشیدم.
ریمل و یه سایه ی طوسی با رژصورتی زدم.
تو ایی ه به خودم نگاه کردم چه جیگری شتتتده بودم یه ب*و*س به خودم
فرستادم و رفتم پایین
پشت میز نشستم و صبخانمو خوردم.
رفتم روی کاناپه نشستم و تلویزیون رو روشن کردم زدم .cmp
اه گ هم فس از  mhlhsilaپخش می شد.
م م که عاشق این اه گ شروع کردم ر*ق*صیدن.
داشتم برای خودم قر میدادم ،یه چرخ زدم.
برگشت م همانا ارتین و دیدن همانا.
آرتین با یه لبخ د به ستون تکیه داده بود و داشت م و نگاه میکرد
خودم اومدم و دست از ر*ق*صیدن برداشتم.
خواستم برم اتاقم که زنگو زدن رفتم درو باز کردم .دانیال بود.
دستش یه پالستیک بود فضولیم گل کرد پالستیکو از دساش کشیدم.
نشستم رو کاناپه.
پالستیک رو برعکس کردم ،همه رو ریختم رو میز
دنیا:اخ جوووووووووووووووووون لواشک.
ارتین پقی زد زیر خ ده ىه چپ چپ نگاش کردم.
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خ دش بیشتر شد.
با لحن بچگونه گفتم.
دنیا:دانی مایه م ه.
دانیال:اره ماله توئه بخور فقط مراقب باش نترکی.
محکم لپشو ب*و*سیدم.
دنیا:باشه
شروع کردم به خوردن.
ارتین و دانیال با ح سرت دا شتن نگام میکردن ا صال اهمیت ندادم و هم شو
خوردم.
از ترشی لواشکا تش م شد و بل د شدم تا برم اب بخورم.
یهو دلم درد گرفت دستتتم و گذاشتتتم رو شتتکمو و خم شتتدم و رو زانوهام
نشستم.
داشتتم ناله میکردم که دستت کستی روی بازوم حس کردم فکر کردم دانیاله
اما صدای ارتین رو ک ار گوشم احساس کردم.
ارتین:چی شد دنیا ؟
نمیتونستم حرف بزنم فقط سرمو تکون دادم.
ارتین:من که چیزی نفهمیدم.
همی طوری اشکام میریختن.
سرمو به زور آوردم باال و زیر لب گفتم :ااااااااااای دلم .
ارتین با عصبانیت گفت:چرا انقدر لواشک خوردی پاشو ببرمت دکتر.
داشتم گریه میکردم زیر بازومو گرفت و بل دم کرد.
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خواستم قدم بردارم که یهو دلم تیر کشید.
ارتین م و رو کاناپه نشوند و رفت باال.
چ د دقیقه بعد با مانتو و شالم برگشت.
مانتو رو ت م کرد و شالمم انداخت رو سرم.
آروم بازومو گرفت بل دم کرد
با هر بدبختی بود به ماشین رسیدم
با کمک ارتین توی ماشین نشستم.
ارتین هم ماشتتین رو روشتتن کرد و به راه افتاد ،همی طوری داشتتتم گریه
میکردم.
ارتین:آروم باش االن می رسیم.
چ د دقیقه بعد جلوی درمانگاه نگه دا شت و کمکم کرد و رفتیم تو ن ش ستیم
رو ص دلی تا نوبتمون بشه.
داشتم از دل درد میمردم.
نوبت ما رسید .با ارتین بل د شدیم .
ارتین یه تقه به در زد و بعد از بفرمائید دکتر به داخل رفتیم.
دکتر:خب دخترم مشکلت چیه ؟
ارتین شروع کرد به گفتن.
دکتر:از دست شما جوونا.
دکتر بعد از توصیه هاش گذاشت که ما بریم.
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من رو صتت دلی نشتتستتتم و ارتین رفت تا داروهامو بگیره،چ د دقیقه بعد
برگشت.
سرم داشتم رفتم سرمم رو زدم.
ارتین ک ارم رو ص دلی نشسته بود .
ارتین:بهتری ؟
دنیا:اره.
سرمم تموم شد بل د شدم ارتین خواست کمکم ک ه نزاشتم.
سوار ماشین شدیم.
دنیا:ارتین.
ارتین:جانم.
دنیا:من بست ی میخوام.
ارتین:دنیا خانوم االن زیر سرم بودی.
دنیا:ارتین جونم خوب ه*و*س کردم.
ارتین:باشه.
دنیا:ایوووووووول.
ارتین جلوی یه سوپر مارکت نگه داشت.
ارتین:خانوم خانوما بست ی چی میخوری؟
دنیا:قیفی.
ارتین پیاده شد و بعد از چ د دقیقه با دو تا بست ی برگشت.
رتین:بفرمائید.
دنیا:مرسی.
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بعد از خوردن بست ی ها ارتین ماشی و روشن کرد و به راه افتاد.
رسیدیم ارتین ماشی و پارد کرد و پیاده شدیم.
ارتین رنگ و زد دانیال درو باز کرد.
ارتین:سالم.
مامان:سالم شما دو تا کجا بودید.نگران شدیم.
ارتین:خاله دنیا رو بردم دکتر .
مامان:چرا؟
ارتین:انقدر آلو و لواشک خورد حالش بد شد.
مامان:دنیا خوبی؟
دنیا:اره بابا یه بست ی زدم تو رگ حالم خوب شد.
دانیال:این در حال مرگم دست از خوردن بر نمی داره.
زبونمو براش در آوردم .
مامان:دنیا جان برو استراحت کن.
دنیا:چشم.
رفتم و رو تختم دراز کشیدم و کم کم خوابم برد.
مامان :دنیا جان دخترم پاشو،دنیا.
دنیا:بله.
مامان:پاشو یه لباس درست بپوش بیا پایین.
دنیا:چرا ؟
مامان:قراره برات خواستگار بیاد.
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دنیا:مامان حوصله ندارم.
مامان:پاشو ببی م.
دنیا:با غرغر پاشدم و یه کت تک قرمز با شلوار لی پوشیدم و موهامم یافتم و
یه ذره آرایش کردم.
مامان:آماده شدی؟
دنیا:اره.
مامان:بیا بریم پایین.
با مامان رفتیم پایین همه نشسته بودن آروم به مامان گفتم.
دنیا:مامان کوشن پس؟
مامان:هیس برو پایین می فهمی.
با مامان رفتیم رو مبل نشستیم.
خاله:دنیا جان خوبی ؟
دنیا:خوبم خاله جون.
خاله :خوب همتون می دونین واسه چی ای جا جمع شدیم.
با اجازه آقا بابک شروع میک م.
بابا:خواهش میک م بفرمائید.
خا له:من تو مستته له خواستتت گاری تجر به ای ندارم و شتت ما هم غری به
نیستید،بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب.
من دنیا جان رو برای ارتی م خواستگاری میک م.
بابا:تو کار خیر حاجت هیچ استخاره ای نیست.
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ما ارتین رو می ش ا سیم و مثل دانیال دو سش داریم.اما نگار خانوم مهم نظر
دخترمه و اون باید بگه.
همه داشتن نگام میکردن.انتظار همچین خواستگاری رو نداشتم.
دنیا:اگه اجازه بدین فرصت میخوام تا فکر ک م.
ارتین داشت با حرص نگام میکرد خ دم گرفته بود ولی خودمو ک ترل کردم.
بابا:من که موافقم ولی نظر دنیا جان مهمه.
بزرگتر ها نشستن به حرف زدن و ساعت  11بود رفتیم تا شام بخوریم.
یه ذره غذا خوردم و رفتم تو اتاقم داشتم به اتفاقات امروز فکر میکردم که یهو
در باز شد و
ن اومد تو.
دنیا:یه در بزنی بد نیستا.
ارتین:دنیا ول کن حوصله ندارم
دنیا:باشه نزن.
ارتین :چرا گفتی فرصت میخوای تا فکر ک ی.
دنیا :نمی تونستم که پرو پرو بگم بله.اون موقعه مردم میگفتن هوله
ارتین:خیلی خوب تمومش کن ،ازت انتظار نزاشتم و از دستت ناراحتم.
گ دزده بودم.رفتم رو به روش وایستادم.
دن یا:ارتین جونم خوب مجبور بودم ،ب عدم تو م و در جر یان نزاشتت ته بودی
شکه شدم.
ارتین ای جوری نکن دیگه.
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ارتین روشو برگردوند و شیطون گفت:ب*و*سم کن تا ببخشمت.
ارتین صورتشو اورد جلو و چشماشو بست.
بی ادب.با مشت ولگد از اتاق انداختمش بیرون.
ارتین با خ ده رفت و درو بست.
رو تختم دراز کشیدم و کم کم چشام گرم شد و خوابم برد.
ارتین:خیلی خوب تمومش کن ،ازت انتظار نزاشتم و از دستت ناراحتم.
گ دزده بودم.رفتم رو به روش وایستادم.
دن یا:ارتین جونم خوب مجبور بودم ،ب عدم تو م و در جر یان نزاشتت ته بودی
شکه شدم.
ارتین ای جوری نکن دیگه.
ارتین روشو برگردوند و شیطون گفت:ب*و*سم کن تا ببخشمت.
ارتین صورتشو اورد جلو و چشماشو بست.
بی ادب.با مشت ولگد از اتاق انداختمش بیرون.
ارتین با خ ده رفت و درو بست.
رو تختم دراز کشیدم و کم کم چشام گرم شد و خوابم برد.
باصدای االرم گوشیم بیدار شدم سریع تختمو مرتب کردم ودست و صورتمو
شستم یه شلوار مشکی با مانتو ابی کارب ی پوشیدم یکم کرم پودر بایه ریمل
و برق لب زدم مق عه ام رو ستتر کردم ورفتم پایین میز صتتبحونه روچیدمو
خودمم نشستم وشروع کردم به خوردن باصدای صبح بخیر مامانم دست از
خوردن برداشتمو
دنیا:عه مامان چرا ای قدر زود بیدار شدی؟
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مامان:من همیشه این موقع بیدارم تو تا ل گ پهر خوابی.
دنیا ko:فهمیدم .
مامان:چی شده توبه این زودی بیدار شدی؟تاثیرات خا ستگاریه؟میخوای
بگی بلدم؟
دنیا:عه مامااااااان.
مامان:یامان،مگه دروغ میگم؟
برای ای که مامانم ادامه نده باخ ده و قر رفتم سمتش همی طور که این شعرو
میداذم قرم میدادم.
دنیا:شوهر شوهره شوووهر
بالشت پره شووووهر
شب زیر سرهههه شووووهر
نااااااازت میخررره ششششششوووووووهررررر
مامان:برو پدرسوخته پرو شدی.
باخ ده لپ مامانمو ب*و*ستتیدم کیفمو برداشتتتم و رفتم کفشتتامو پوشتتیدم
سوار ماشی م شدم و پیش بسوی دانشگاه.
رفتم داخل کالس دیدم رویا نشسته داره با گوشیش ور میره.
یواش از پ شت بهش نزدیک شدم که بتر سونمش اما باچیزی که دیدم ده م
اندازه قار باز موند .
اصال باورم نمیشد هیچوقت به این موضوع فکر نکرده بودم که یه روزی رویا
همچین فکری تو سرش باشه .
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دنیا:رویا.
رویا وقتی م و دید دستتتپاچه شتتد و این از حرکاتش مشتتخد بود دستتتمو
گرفتوکشید تا اومدم حرف بزنم با ضدای بغض داری گفت :دنیا هییییییییس
فقط بیا.
باهم رفتیم پشتتت ستتاختمون دانشتتگاه یهو رویا بغلم کردو زد زیر گریه م و
محکم به خودش فشتتار میداد دم گوشتتم گفت:دنیا خواهش میک م هیچی
نگو همه چیو بهت توضیح میدم فقط بذار خالی شم رویارو بخودم فشردم .
واااااای این دختر چقدر دیوووونستت فکر کرده من عصتبانی شتدم نمیدونه
که خوشحالم شدم.
رویا اروم شد و باهم روی نزدیکترین نیمکت نشستیم برای ای که اذیتش ک م
جدی نگاش میکردم
رویا:دنیاجونم میدونم ازم عصتتبانی هستتتی اما باورکن نتونستتتم بهت بگم
خیلی وقته میخواستم بگم و خودمو راحت ک م از این عذاب لع تی اما نشد
باور کن چون میدونستتتم دیدت نستتبت بهم عوض میشتته دنیا از دستتتم
ناراحتی؟
بااخم نگاهش کردم ودیدم قیاف شو مثل گربه شرد کرده و داره نگاهم میک ه
دلم براش سوخت نخوا ستم بی شتراذیتش ک م بغلش کردم گفتم دیوونه چرا
باید عصبانی باشم اتفاقا خیلی خوشحال شدم .
رویا:یع ی از اولشم عصبانی نبودی و م و فیلم کردی؟
دنیا:اوهوم
رویا:دنیااااااااا میکشمتتتتت .
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تا رویا ای و گفت زود بخودم اومدم و فرااااار کردم رویا همی جور که فحشتتم
میداد دنبالم میدوید کم مونده بود بگیرتم که یکی از استادامونو دیدم مجبور
شدم وا ستادم رویا از پ شت بازومو گرفتو شروع کرد به ف شار دادن م م هی
دستتمو میکشتیدم ولم نمیکرد اخر ستر برای ای که ول ک ه یه ستالم بل دباال
کردم به استاد اونم مهربون نگام کرد و جوابمو داد رویا که دیگه استادو دیده
بود شرم ده سرشو انداخت پایین وسالم داد استاد هم با خ ده جوابشو داد و
رفت برگشت و عصبانی بهم توپید :دنیا حالتو به موقعش میگیرم یکی طلبت
توکه دیده بودی میمردی بم م میگفتی ستتوتی نم یدادم دیدی چجوری به
حالت تمسخر نگاهم کرد بی ادب.
دنیا:گم شو چی میگفتم از بس تابلو و سربه هوایی حوا ستو جمع کن چقدر
باید بهت گوش زد ک م اخه خ گ.
تا دم در باهم رفتیم و هر کدوم سمت ماشین های خودمون رفتیم و به سمت
خونه هامون روندیم .وقتی ر سیدم دم در ما شی و پارد کردم و رفتم داخل به
همه ستتالم دادم و گفتم میرم اتاقم استتتراحت ک م خالم گفت:دنیاجان نهار
بخور بعد برو استراحت کن.
دنیا:نه خاله جون اشتها ندارم خسته شدم از این ترافیک مزخرف.
رفتم باال و لباسامو عوض کردم داز کشیدم تو تختم فکرم خیلی مشغول بود
نمیدون ستم چی می شه چجوری باید با دانیال صحبت ک م باید تا وقتی همه
میخوابن صبر ک م و بعد برم اتاقش ،همی طور داشتم فکر میکرم که نمیدونم
چی شتتد خوابم برد با صتتدای مامانم از خواب بیدار شتتدم و لباستتمو بایه
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تونیک سورمه ای و شلوار گرمکن مشکی عوض کردم و موهامو جمع کردم
و رفتم پایین همه توپذیرایی ن ش سته بودنو چای میخوردن بابام که چ شمش
بهم افتاد دستشو باز کرد وگفت:بیا باباجان بیا پیشم بشین.
رفتم باال و لباسامو عوض کردم داز کشیدم تو تختم فکرم خیلی مشغول بود
نمیدون ستم چی می شه چجوری باید با دانیال صحبت ک م باید تا وقتی همه
میخوابن صبر ک م و بعد برم اتاقش ،همی طور داشتم فکر میکرم که نمیدونم
چی شتتد خوابم برد با صتتدای مامانم از خواب بیدار شتتدم و لباستتمو بایه
تونیک سورمه ای و شلوار گرمکن مشکی عوض کردم و موهامو جمع کردم
و رفتم پایین همه توپذیرایی ن ش سته بودنو چای میخوردن بابام که چ شمش
بهم افتاد دستشو باز کرد وگفت:بیا باباجان بیا پیشم بشین.
رفتم و ک ار بابام رو کاناپه نشتتستتتم چایموبرداشتتتم دستتتمو دراز کردم ق د
بردارم که همزمان دستتت ارتین هم دراز شتتد ستتمت ق ددون .همه ستتاکت
شدن برای این که ق ضارو از این حالت خارج ک م د ستمو ک شیدم و صاف
ن ش ستم مجبور شدم چایمو بدون ق د ب و شم .دیدم همه بمن چ شم دوختن
باگفتن برم میز شتتامو بچی م بل د شتتدم و از زیر نگاهشتتون فرار کردم و رفتم
ا شپزخونه میزوچیدم همه و صداکردم که بیان سرمیز بعد شام شب بخیر
گفتمو رفتم تو ا تاقم م تظر مو ندم تا ه مه بخوابن ب عد برم ستتراغ دانی
جوووووونم که باهاش صحبت ک م .
در اتاقمو اروم باز کردم و رفتم سمت اتاق دانیال در زدم و صداشو ش یدم که
به داخل دعوتم میکرد .تو تاریکی اتاق دیدمش که رو تخت دراز ک شیده بود
رفتم و ک ارش نشستم دانیال انجشو رو پیشونیش گذاشته بود صداش کردم .
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دنیا:دانیال
دانیال:هوم؟
به من نگاه کن میخوام راجع به یه موضوع باهات صحبت ک م.
دانیال پاشد نشست و م تظر نگاهم کرد .
دانیال:خب من سرپاگوشم جانم.
دنیا:ببین داداشتتی نمیدونم چجوری باید بگم خیلیم راجع بهش فکر کردم
که چجوری بگم بهت اما به نتیجه ای نر سیدم بخاطر همون میرم سر ا صل
مطلب نظرت راجع به رویا چیه؟
دانیال باچشمای گرد شده از تعجب نگاهم گردوگفت:چی میگی دیوونه من
باید چه نظری راجع به رویا داشته باشم اخه.
دنیا:ببین داداشتتی رو یا ازت خوشتتش میاد میخوام ببی م اگه توام از رو یا
خوشتتتت میاد بریم خاستتتگاری واستتتت ای م بگم رو یا خیلی دخترخوبیه
وایرادی نداره .
دانیال:دنیا جان ابجی قشتت گم من به رو یا حستتی ندارم و هیچ وقتم فکر
نمیکردم که رویا فکر دیگه بک ه راجع بمن من اونو مثل تومیدونم.
دنیا:یع ی چی خب ای جوری نمیشتته که خب تو باید یکیو دوستتت داشتتته
باشی که داری ای و رد میک ی کیه طرف شیطون؟
دانیال:اول این به درخت میگن خ جول دوما اره کستتی هستتت که بخوامش
اما االن موقش نیس تا مطرحش ک م به موقش به همه میگم توام فضتتولی
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نکن دیگه پاشتتو برو بخواب یجوریم رویا رو اروم کن .دمت گرم ابجی گلم
ببی م چیکار میک ی.
هولم داد و از تختش پرتم کرد پایین پاشدم خیلی ریلکس بالشتو برداشتم از
رو زمین کوبیدم سرش دوییدم بیرون از پشت سر صداشو ش یدم که گفت:
مگه این که دستم بهت نرسه دنیااااااا.
برگشتتتم اتاقم درو بستتتم قبل ای که برگردم یه دستتت جلوی ده مو گرفت یه
د ستم دورکمرم حلقه شد اومدم جی بک شم اما وقتی بوی عطرش به دماغم
خورد مستتت شتتدم ارتی م بود عشتتقم بود دیگه بهتره خودموگول نزنم من
عا شقش شدم اروم شدم اما چون د ستش رو ده م بود نمیتون ستم در ست
نفس بکشم فهمید ودستشو برداشت.
اروم برگشتتتم ستتمتش زل زدیم تو چشتتمای هم تو نگاهش غرق شتتده بودم
واااااااااااااای خدای من چه چ شمای زیبایی دا شت اروم سرشو نزدیک کرد
م قاومتی نکردم برعکس ان گار م تظر بودم که دو باره این ات فاق ب یاف ته تا
اعتراف ک م دوستتش دارم.ای قدر بهم نزدیک شتتده بودیم که نفستتامون تو
صورت هم پخش می شد اما ه وز تو چ شمای هم نگاه میکردیم دل تو دلم
نبود د ستام یخ کرده بودکه نمیدونم چی شد ارتین خود شو ک شید عقب یه
نفس عمیق ک شید و رفت رو ص دلی ک ار تختم ن ش ست ه وز تو شک بودم
که چرااین کارو کرد بهتر بود بروش نمیاوردم بی ادبو رفتم و رو تختم نشستم
زل زدم به فرش گفت اتاق و ساکت م تظر ش یدن حرفاش موندم.
اما نزدیک یک ربع ستتاکت مونده بود اخر طاقت نیاوردم و گفتم اگه کاری
نداری میخوام بخوابم اصتتال حواستتم نبود که لحن صتتحبتم با دلخوریه که

wWw.Roman4u.iR

38

باعث شدنمیکردم بیاد ک ارم رو تخت ب شی ه ود ستمو گرفت تو د ستش و به
چشمام نگاه کرد اما من نگاهش نمیکردم
ارتین:دنیا
دنیا:بله(بااخم)
ارتین:دلخوری خانمی
دنیا:نه
ارتین :پس چرا نگاهم نمیک ی؟
برگشتمو نگاهش کردم و بی حوصله گفتم:ارتین زود باش کارتو بگو میخوام
بخوابم
ارتین:دنیا خانمم کی میخوای جواب خاستگاریو بدی؟
دنیا:نمیدونم
ارتین نزدیک تر شد و اروم م و ک شید تو بغلش و سرمو گذا شت رو سی ش
مقاومتی نکردم ک ارگو شم گفت:دنیا خانمم من عا شقتم اما نخوا ستم بااون
کارم برنجونمت احساس کردم دوست نداری این اتفاق بیافته
دنیا:مهم نیست خودتو ناراحت نکن فردا جواب خاستگاریو میدم
ارتین:جواب چیه؟
دنیا:بتوچه به موقعش میفهمی
سرمو ک شیدم عقب و با شیط ت نگاهش کردم یهو سرشو ارود جلو ولبامو
ب*و*سید چشمام گرررررررررد شده بود االن چرا همچین کرد وقتی سیر
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شتتد ازم فاصتتله گرفت گفت هیچ وقت ای جوری نگاهم نکن تحملم تموم
میشه ای جوری کار دستت میدم
یه چپ بهش نگاه کردم ویه ژست که مثال دارم عصبانی میشم بهش گفتم
دنیا:پاشو برو بیرون بذار بخوابم
ارتین:عه دنیا اذیتم نکن دیگه بذار واسه ای دمون صحبت ک یم.
دنیا:پاشو زود میخوام بخوابم
ارتین با پرویی:نمیرم
دنیا:پس من میرم
پاشدم که مچ دستمو گرفت خیلی خوب بابا بداخالق میرم پاشد و به سمت
در رفت درو پشت سرش بست تا اومدم یه نفس راحت بکشم کلشو از الی
در اورد تو و گفت :دنیا واااای بحالت اگه فرداهم بخوای اذیتم ک ی خیلی
ک جکاوم بدونم جوابت چیه؟
دنیا:ارتین برو دیگه تا بل دنشدم ب دازمت بیرون
ارتین:باش خانمی دوست دارم شبت بخیر بداخالق
دنیا باخ ده:شب بخیر
وقتی رفت بل د شدم لبا سمو عوض کردم و خزیدم تو تختم سرم به بال شت
نرسیده خوابم برد
صبح با تکونای د ستی از خواب بیدار شدم خالم دا شت بیدار میکرد رنگ
برو نداشت ترسیدم زود نشستم تو جام گفتم:چی شده خاله
خاله که کم مونده بود بزنه زیر گریه گفت:پاشتتو خالع فدات بشتتته بابات
حالش بد شد بردنش بیمارستان
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چشمام از حدقه داشت میزد بیرون
یع ی چی این حرف خدایا یع ی درست ش یدم وقت فکر کردن نبود
زود پریدم سمت کمد یهمانتو و شال و شلوار پو شیدم و فقط زیر لب ا سم
خدارو صدا میزدم
خاله :دنیاجان ارتین پایین م تظرته حاضر شدی بیا بریم من برم پایین
دنیا:بریم خاله م م حاضرم
بدو رفتم پایین تا چشتتمم به ارتین افتاد گفتم چرا معطل میک ی زود باش
حال زارمو که دید گفت اروم باش تا بریم
دنیا:من ارومم بریم
وقتی دید اصال موقعیت م اسبی برای بحث نیست چیزی نگفت و به سمت
در حرکت کردیم خاله جلو نشست و من پشت دیگه داشتم عصبی میشدم
چرا ای قدر راه طوالنیه فقط زیر لب صلوات میفرستادم حتی دلم نمیخواست
بپرسم چش شده بابام نیم ساعت تو راه بودیم اما انگار یه قرن گذ شت بمن
تا ای که جلوی بیمارستتتان ترمز کرد ه وز ماشتتین کامل نایستتتاده بود که
خودمو پرت کردم بیرونو به سمت ساختمان بیمارستان دویدم خالمم پشتم
میومد و مدام صداش تو سرم میپیچید که اسممو صدا میکرد بی توجه بهش
خودمو رسوندم به کریدور و اسم بابامو گفتم
پرستار:توکدوم بخشن؟
دنیا:نمیدونم توروخدا عجله کن
پرستار اسمو زد تو کامپیوتر و گفت بخش سی سی یو هستن طبقه چهارم
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دنیا:مم ون
به ستتمت پله ها دویدم پله هارو دوتا یکی طی کردم دوجا هم کم مونده بود
بخورم زمین که از نرده گرفتم تا رستتیدم طبقه چهار یه راهروی طو یل بود
اخر راهرو چشتتمم به مادرمو دانیال افتاد که مادرم رو ص ت دلی نشتتستتته بود
وگریه میکرد و دانیال تکیه داده بود به دیوارو چشماشو بسته بود
با دیدنشتون تواون وضتعیت ناخوداگاه پاهام شتل شتد کم مونده بود بخورم
زمین که دستی م و نگه داشت صداشو ک ارگوشم ش یدم که گفت
ارتین:دنیا جان خواهش میک م ماکه ه وز نمیدونم چی شتتده چرا ای جوری
میک ی باخودت.
دانیال و مامانم که صدامونو ش یدع بودن اومدن سمتمون دانیال بغلم کرد و
گفت
دان یال:دن یا جان خواهش میک مخودتو اذ یت نکن ب خدا هیچی نیستتتت
باباحالش خوبه
ای و که گفت پیره شو چ گ زدم و زدم زیر گریه
دنیا:دانی توروخدا دانی جونم مرگ دنیا بگو بابا کجاستتتت حالش چطورع
چی شده اصال بگو دارم دق میک م
دانیال:دنیا جونم قستتم چرا میدی اخه گفتم که هیچی نیستتتت بابا فقط یه
سکته کوچیک کرده که خدارو شکر رد کرده و حال شم خوبه فقط باید فعال
تحت مراقبت باشه همین گریه نکن قربونت برم
راضی نشدم بخاطر همون از اغوشش اومدم بیرون و رفتم سمت مامانم که
داشت گریه میکرد اغوششو بروم باز کرد با کمال میل به اغوشش پ اه برم
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دنیا:مامان جونم توبگو مرگ دنیا بگو توروخدا راستشو بگو
مامان:مامان فدات ب شه اذیت نکن خودتو مامان دانیال را ست میگه مطمهن
باش
دنیا:پس چرا گریه میک ین اگه خطر رفع شده؟؟؟
مامان:مافقط از این وضعیت که برام پیش اومده ناراحتیم درست مثل تو
دیگه اروم شده بودم اما ا شکم ب د نیومده بود یکی یه اب میوه گرفت جلوی
صورتم اروم نگاهمو کشیدم باال چشمم افتاد تو چشمای کسی که همه دنیام
شده نگرانی به و ضوح تو چ شماش دیده می شد با سر به اب میوه ا شاره کرد
که بگیرم و همزمان گفت:این اب میوه رو بخور رنگت پریده
از دستش گرفتم و زیر لب تشکر کردم
دکتر از اتاق ستتی ستتی یو بیرون اومد رفتیم ستتمتش رو کرد به مادرمو گفت
شما همسرشون هستین؟
مامان:بله اقای دکتر چی شده
دکتر:خداروشتتکر خطر رفع شتتده فقط دوروز تو ستتی ستتی یو بمونن جهت
اطمی ان بعد م تقل میشن بخش
هممون باهم خداروشکر گفتیم بعد دکتر یه پرستار اومد وگفت:بهتره همتون
تشریف ببرید خونه
دنیا باسماجت:نه من باید بمونم
دانیال :نه دنیا تو با مامانی ا برو من میونم
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پرستار:بهتره همتون تشریف ببرید چون اوال کاری ازتون ساخته نیست دوما
اگه خبری بشه ما حتما بهتون اطالع میدیم احتیاجی به نگرانی نیست
مامان:خانم پرستار راست میگن همه برمیگردیم
دنیا:اما اخه مامان..
مامان:اما و اخه نداره برمیگردیم خونه فردا دوبارهمیایم
دنیا :مامان بزار بمونم دیگه
دانیال:خواهر گلم بیا بریم خونه فردا میایم خوب
دنیا :باشه
همگی برگشتیم خونه لباسام
و عوض کردم و رفتم پایین
آرتین و دانیال نشته بودن و داشتن حرف میزدن و مامان و خاله هم رفته بودن
لباساشونو عوض ک ن.
رفتم آشپزخانه تا برای ناهار ماکارونی درست ک م مواد ماکارونی رو درست
کردم و ماکارونی رو هم گزاشتتم و نشتستتم به ستاالد درستت کردن که یهو
دانیال اومد
دانیال:چی کار میک ی؟
دنیا:به نظرت دارم چی کار میک م؟!
دانیال:آها داری ساالد مي.درستی.
دانیال:کی آماده میشه گش مه صبحونه هم نخوردم.
دنیا :الهی من بمیرم داداشم گش شه.
دانیال:خدا نک ه
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دنیا:یه ربع دیگه آمادست
دانیالko:
سفررو آماده کردم .دنیا:مامان،خاله،دانیال،آرتین بیاید ناهار.
دانیال:چه خواهر کدبانویی دارم من
دنیا :کم نوشابه باز کن.
همگی سر سفره نشستیم و شروع کردیم به خوردن
داشتیم می خوردیم که تلفن زنگ خورد سریع پاشدم
دانیال:بشین من میرم
دنیا:نه عزیزم بشین خودم میرم
دنیا:بله
+سالم خانم رستگار
دنیا:بله بفرمائید
+از بیمارستان.......زنگ.میزنم آقای رستگار بهوش اومدن
دنیا:واقعا
+اره عزیزم بهوش اومده
دنیا:مرسی مم ون
+خواهش میک م
سریع تلفن رو گذاشتم داشتم از خوشحالی میمردم
دنیا:جییییییییبیییییییی
یهو همه اومدن .
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مامان:چی شده؟
دنیا:مامان بابا
مامان:بابک چش شده
دنیا :بابا بهوش اومده
دانیال:راست میگی
دنیا:آره
دانیال:چرا وایسادید پاشید آماده شید بریم .
تا دانیال گفت سریع دویدم رفتم اتاق لباسامو پوشیدم و اومدم پایین ت د ت د
داشتم از پله ها میومدم پایین کم مونده بود بیفتم.
ارتین:دنیا آروم باش االن میرفتی
دنیا :خوب میخوام هرچه زودتر برم پیش بابام .
سوار ماشین شدیم دانیال راه افتاد دنیا:دانی ت د تر برو
دانیال :میخوای بفرستی اون دنیا من جوونم آرزو دارم.
دنیا:کم نمک بریز برووووو
رسیدیم اتاق بابا رو پرسیدم و رفتم.
دنیا :سالم بابای خودم،خوبی؟
بابا:سالم دخترم،خوبم
آروم لپشو ب*و*سیدم.
سرمو گذاشتم رو سی ش و اروم چشمامو بستم همزمان با بسته شدن چشمم
یه قطره اشک خودسرانه چکید رو پیراه ی که پرستارا ت ش کرده بودن دستشو
گذاشت رو موهامو نازم کرد
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بابا:دختربابا گریه نکن دیگه میبی ی که حالم خوبه پس گریه نکن
دانیال :پاشو دیگه لوس نشو بابارو ناراحت میک ی
از رو سی ه بابا بل د شدم که همزمان دکترم وارد اتاق شد
دکتر:خب ببی م حال این مریض ما چطوره؟
بابا:خوبم اقای دکتر خیلی خوبم کی مرخصم میک ی؟
دکتر:نه بابا خیلی زوداز ما خسته شدی فعال زوده دوروزم پیش ما بمون بعد
ایشااله میری خونه و اونجا استراحت میک ی.
مادرم با چ شم وابرو به بابا ا شاره کرد که دیگه مخالفت نک ه اونم دیگه ادامه
نداد
باالخره همه حا ضر شدن که بریم از بس حرص خوردم کچل شدم فکرک م
راه افتادیم که بریم بیمار ستان وقتی ر سیدیم بابا از هولش لبا سا شم پو شیده
بود
وقتی رسیدیم پریدم بغلش کردم که صدای مامان دراومد
مامان:دختریواش عه حواست کجاست
دنیا:ببخشید ببخشید
رفتم ک ار تا حرکت ک یم و بریم خونه وقتی رستتیدیم همه لباستتامونو عوض
کردیم و دانیال نهاراز بیرون گرفت میزو چیدیم و خوردیم تا اومدم یه قاشتتق
غذا ده م بذارم با حرف خاله همچین پرید تو گلوم که به سرفه افتادم داشتم
خفه میشدم
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خاله:خب دیگه خدارو شکر اقای ...هم که مرخد شدن و حال شون خوبه
من پیش هادی دارم که اگه بقیه ام موافقت ک ن عملیش ک یم
بااجازتون شتتب یه دورهمی بگیریم و دنیا جان نظرشتتو راجع به پیشتت هاد
خاستتتگاری ارتی م اعالم ک ه مونده بودم چی بگم که مامانم گفت :راستتت
می گه خواهرم بهتره تکلیف این دو تا جوون معلوم بشتتته دن یا جان مادر
مخالفتی نداری که؟
دنیا :راستش نمیدونم چی باید بگم هرجور شماصالح بدونین
و همزمان بل د شتتدم و رفتم تو اتاقم صتتدای خالمو شت یدم که پشتتت ستترم
میگفت:الهی قربونش بشم دخترگلمو که ای قدر خجالتیه
رفتم تو اتاقمو تا شتتب بیرون نیومدم شتتب مامانم صتتدام کرد که برم و پیش
بقیه بشی م یه بلوز دامن کرم بوشیدم که سر آستی ام و پایین دام م طرح های
زیبایی از گل داشتتت یه ارایش ملیح کردم و از اتاق رفتم بیرون همه دورهم
نشسته بودن وارد پذیرایی که شدم مامانم گفت دنیا جان چای میریزی مادر
دنیا :بله چشم
رفتم تو ا شپزخونه وم شغول ریختن چای شدم که حس کردم ک سی پ شتمه
برگشتم و مامانمو دیدم
دنیا:مامان چیزی میخوای؟
مامان:نه مادر میخواستم یه سوال ازت بپرسم توواقعا ارتین و میخوای ؟ببین
مادر نمیخوام چون پسرخالته و بخاطر خالت تو رودربایستی قرار بگیریا
دنیا:نه مامان اصال بحث رودربایستی نیست مسهله یه عمر زندگیه
مامان:پس میخوایش؟
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خ دیدموستترمو ا نداختم پایین ما مان محکم بغلم کرد و گ فت:الهی من
قربون دخترم برم که ای قدر زود بزرگ شده خوشبخت بشی مادر
مامان از ا شپزخونه رفت بیرون و م م چای و ریختم و پ شت سرش رفتم به
همه تعارف کردم وقتی چای و مقابل ارتین گرفتم لرزش دستتتشتتو حس
میکردم انگاره استرس داره
سی ی و روی میز گذاشتمو نشستم همه بهم چشم دوخته بودن
خاله :خب خاله جان بهتره بی شتر از این مارو م تظر نذاری و بگی که نظرت
چیه؟
از خجالت دا شتم اب می شدم نگام به بابام افتاد که با چ شماش مثل همی شه
بهم ارامش داد چشمامو بستم و نفس عمیق کشیدم اروم چشمامو باز کردم
و اروم زیر لب گفتم :هرچی پدرو مادرم صالح بدونن
خاله:پدرو مادرتم میگن هرچی دنیا بگه نظر خودتو بگو مادر بله یا نه؟
دنیا(باخجالت):بله
همه شتتروع کردن به دستتت زدن بعد خاله شتتیری ی رو پخش کرد .اون روز
بهترین روز زندگیم بود.
صبح با صدای مامان بیدار شدم ،کارامو کردم و رفتم پایین مامان دا شت با
تلفن حرف میزد بعد از چ د دیقه گوشی رو قطع کرد.
دنیا:مامان کی بود؟؟
مامان:دایی نیمات بود برای شام دعوتمون کرد.
دنیا:آهان خیلی خوبه
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عصر بود پاشدیم تا حاضر شیم .
یه مانتو کتی زرشکی با روسری ساتن وشلوار مشکی پوشیدم ویه ذره آرایش
کردم ورفتم پایین.
بابا آماده ن ش سته بود رفتم پی شش ن ش ستم ،دا شتم بابا حرف میزدم که دانیال
وآرتین او مدن پایین  ،دان یال چه تیپی زده بود همی طوری داشتتتم ن گاش
میکردم که
دانیال:خواهرم تمام شدم یه ذره هم به این شوهرتم نگاه کن.
دنیا:برو گمشه اصال دیگه نگاتم نمیک م .
دانیال  :نه دنیا این کارو بامن نکن.
دنیا :زهرمار
آرتین وبابا داشتن به کلکالی ما میخ دیدن
بابا:بسه کم شیطونی ک ید دانیال برو ماشین رو روشن کن دنیا تو برو مامانتی ا
رو صدا کن آرتین جان بیا ماهم بریم تو حیاط
رفتم تا مامانی ا رو صدا ک م
دنیا :مامااااان ،خااااااله بیاید دیگه دیر شد
مامان :اومدیم
دنیا :چه عجب
با مامانی ا رفتیم بیرون
دنیا :ما اومدیم
بابا :خوش اومدید
خواست سوار ماشین شم که
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بابا :دنیا جان تو با آرتین بیا
دنیا :باشه
سوار ماشین شدم آرتین ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد.
آرتین آروم دستمو گرفت ب*و*سید و گزاشت رو دنده
د مین بعد رسیدیم بابا زنگو زد و رفتیم تو ستاره درو باز کرد و دا شتیم سالم
ملیک کردیم و رفتیم.
نشسته بودیم ستاره ک ار من و دانیل وآرتین روبه روی ما نشسته بودن دانیال
قفل کرده بود رو ستتتاره آروم گوشتتیمو از تو کیفم برداشتتتم و به دانیال اس ام
اس دادم
دنیا:دانیال تموم شد
دانیال :ول کن
اون شب با نگاهای دانیال و ستاره تموم شد و اومدیم خونه.
همه رفتن بخوابن رفتم پیش دانیال
تق تق
دانیال :بیا تو
یه چیزی تو سرم بود
دنیا :دانیال تو ستاره رو دوست داری؟؟؟
دانیال :تو از کجا فهمیدی ؟
دنیا :آره یا نه ؟
دانیال :آره خیلی
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دنیا :از کجا فهمیدم انقدر که ضایعه داشتی نگاش میکردی
دانیال:خب دیگه حاال که فهمیدی برو بذار بخوابم.
دنیا:وا پس من رویارو چیکارش ک م اونم که عاشق توعه؟
دانیال:ببین خواهری من همیشه رویارو مثل خواهرم دوسش داشتم نه حس
دیگه ای جون دانی سعی کن قانعش ک ی باشه؟
دنیا:باش تمام تال شمو میک م ببی م چیکار میتونم بک م که نه سیخ ب سوزه نه
کباب.
دانیال:باش فدات شم برو میخوام بخوابم خسته ام.
دنیا:باش شب بخیر
از اتاقش اومدم بیرون و وارد اتاق خودم شتتدم مونده بودم چجوری به رویا
بگم رفتم تو رخت خوابم و تا صتتبح غلت زدم تو تختم صتتبح ال کستتلی
بل دشتتدم و حاضتتر شتتدم بی حوصتتله به شتتلوار جین ابی کارب ی و به مانتو
م شکب با مق عه ام پوشیدمو زدم بیرون خداروشکر تو پذیرایی باکسی رو در
رو ن شدم ا صال حو صله ندا شتم تو ضیحی بدم ما شین و رو شن کردم و به
سمت دان شگاه روندم وقتی وارد حیاط دان شگاه شدم رویارو م تظر خودم
دیدم م و که دید اومد سمتم
رویا:سالم دختر تو چرا ای قدر دیر کردی میدونی چقدر م تظرت موندم
دنیا:سالم ببخشید ترافیک بود
رویا:باش بریم بشی یم رو اون نیمکت ببی م امروز چرا ع قی ؟
رفتیم و رو نیمکت نشستیم تصمیمو گرفتم باید هرطور شده بهش میگفتم
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دنیا:ببین رویا تو بهترین دوستتتت م ی خب یع ی اصتتال دوستتتم نیستتتی
خواهرمی به هیچ ع وان ولت نمیک م اما باید یه موضتتوعیو بهت بگم اما
جون دنیا اروم باش دلم نمیخواد اذیت بشی باشه؟
رویا :باش دنیا داری میترسونیم زودتربگو
دنیا:من یه موضوعیو فهمیدم که باید بهت بگم چون حقته بفهمی
رویا:دنیا دارم سکته میک م توروخدا ای قدر لفتش نده بگو
دنیا:من با دانیال صحبت کردم فهمیدم که تورو مثل خواهرش دوست داره و
کس دیگه رو میخواد رویا جونم توروخدا خودتو اذیت
نکن میدونم یدونه بهترش پیدا میشه برات قربونت برم
رو یا:کار خوبی کردی گفتی خودم حس میکردم که هیچ حستتی بهم نداره
نگران نباش خواهری من خوبم
و یا:کار خوبی کردی گفتی خودم حس میکردم که هیچ حستتی بهم نداره
نگران نباش خواهری من خوبم
با لبخ د اون حرفارو میزد اما میدونستم که حالش خوب نی ست اما بهتر بود
بروش نیارم باید خودش با خودش ک ار بیاد
بعد کالس رفتم خونه خ سته و کوفته لبا سامو عوض کردم و خزیدم تو تختم
که کمی بخوابم هیچ کس خونه نبود معلوم نبود کجان با تکون های مامانم
از خواب بیدار شدم لباسامو عوض کردم و رفتم پایین همه نشسته بودن بابام
بهم گفت بیا ای جا پیش خودم بشین بابا جان رفتم و ک ارش نشستم دستشو
دور شونم انداخت
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مامان:دنیاجان پس چرا غذاتو نخوردی مادر بدون صبحانه ام رفتی دانشگاه
دنیا:اره امروز خیلی خسته بودم میلی به غذا نداشتم
بابا:ببین بابا جان ما به تصمیم گرفتیم خواستیم باتوام مشورت ک یم
دنبا:خیر باشه چی شده
بابا:خیره ای شااله ما ت صمیم گرفتیم سرماه عرو سیه تو و ارتین جانو برگذار
ک یم البته اگه تو مخالفتب نداشته باشی
دنیا:هرجور شما صالح بدونین
بابا:پس مبارکه
بعد شام ارتین از بابام اجازه گرفت که باهم بریم ویه دور بزنیم سوار ماشین
که شدیم ارتین صدام کرد
ارتین:دنیا
دنیا:جانم
ارتین:کجا بریم خانمم
دنیا:بریم بام تهران
ارتین:باشه عزیزم
حرکت کردیم وقتی نشستیم پشت میز و هردو اب زرشک سفارش دادیم و
بدون حرف خوردیم
ارتین:بریم بیرون قدم بزنیم؟
دنیا:بریم عزیزم
اومدیم بیرون از کافی شاپ و شونه به شونه هم قدم میزدیم .
نزدیک پرتگاه شدیم .
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ارتین :انقدر دوست دارم که حاضرم خودمو از ای جا پرت ک م پایین
م م به شوخی گفتم:اگه میتونی خودتو پرت کن پایین و عشقتو ثابت کن.
ارتین:باشه.
فکر نمیکردم این کارو بک ه ازم فاصله گرفت و رفت لب پرتگاه.
خودشو به سمت پایین خم کم کرد
دن یا:جییییییییییییییییییییییییییی ارتی م این کارو نکن حاال من یه چیزی
گفتم.ارتین برگشت و م و کشید تو بغلش.
داشتتتم گریه میکردم که ارتین دم گوشتتم گفت:هیییییییس اروم باش خانووم
من که ه وز نمردم.
با م شت کوبیدم به سی ش و گفتم:یه بار دیگه از این حرفا بزنی خودم پرتت
میک م پایین.
ارتین:ای جووووووون.
یه ذره تو بغلش گریه کردم و بعد ای که اروم شتتتدم از بغلش اومدم بیرون.
باهم به سمت ما شین حرکت کردیم سوار ما شین شدیم و به سمت خونه
حرکت کردیم رسیدیم چراغا خاموش بود انگار همه خواب بودن اروم کلیدو
از تو کیفم در اوردم و درو باز کردم .
اومدم برقو روشن ک م که یهو دانیال برقو زد و
دانیال:شما از اون موقع کجایید ساعت  2تازه اومدید.
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دنیا:داداشی اصال حواسمون به ساعت نبود ببخشید .بعد گفتن شب بخیر
رفتیم اتاقامو تا بخوابیم .صتتبح که بیدار شتتدم همه رو در حال تکاپو دیدم
رفتم اشپزخونه و از مامانم پرسیدم چه خبره؟
مامان:قرار شب بریم خاستگاری واسه داداشیت
دنیا:خدایی؟
مامان :بله بدو برو اماده شو
سریع رفتم باال دلم خواست لباسمو با اقامون ست ک م .اروم درو اتاقو زدم.
ارتین :بله
دنیا :م م
ارتین:بیا تو
دنیا:ارتیییی م
ارتین:جانم
دنیا:چی می خوای بپوشی؟
ارتین:ای ارو.چطور؟؟؟؟
دنیا:هیچی ک جکاو شدم بدونم میخوای چی بپوشی.
سریع رفتم نو اتاق و لباسامو اماده کردم که موقع رفتن بپوشم.
سریع پریدم تو حموم.یه دوش گرفتم و اومدم.
از حموم که خارج شدم بدون ای که لباسمو بپوشم نشستم پشت میز ارایشم
به ارایش دلش ین کردم
بل د شدم و شلوار جین دمپای م شکیمو با مانتو سورمه ای و شال م شکی
وکفش پاش ه ده سانتی و کیف سورمه ایمو برداشتمو از اتاقم خارج شدم .
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وقتی وارد پذیرایی شتتدم ارتین ت ها نشتتستتته بود و وفتی چشتتمش بهم افتاد
نگاهشو نتونست دیگه از روم برداره از این که باهم ست کرده بودیم چشاش
از خوشحالی برق میزد اروم اومد جلوم و روبروم وایساد
ذل زده بودیم تو چشای هم
ارتین :خانومم چه خوشگل شدی
اروم لپشو ب*و*سیدم
دنیا :توام خیلی خوشتیپ شدی
اروم خ دید
دنیا:ای من قربون اون چاالت برم
با صتتدای پای کستتی ارتین ازم فاصتتله گرفت .دانیال و بابا اومدن پایین.کم
کم مامانی ا هم اومدن.
دانیال:بریم دیگه.
بابا:چه قدر هولی خوب دیگه االن میریم.
همگی سوار ما شین شدیم دانیال تو راه گل و شیری ی خرید و رفتیم .چ د
مین بعد رسیدیم.
بابا زنگ و زد زن دایی درو باز کرد زن دایی :سالم خوش امدید بفرمایید تو
با همه روب*و*ستتی کردیم و رفتیم تو دانیال خیلی بامزه گل و طرف ستتتاره
گرفت و گفت :قابل خانوممم رو نداره.
بیچاره ستاره داشت از خجالت اب میشد.
ما هم خودمون رو به اون راه زدیم مثال ما هیچی نش یدیم
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با تعارف دایی و زندایی رفتیم و ن ش ستیم دایی و بابا م شغول حرفای روزمره
شدن که مامان با چشم به بابا اشاره کرد که شروع ک ه.
بابا:خب بهتره بریم سر ا صل مطلب را ست شو بخوای خیلی وقته که این اقا
دانیال ما گلوش پیش دختر گلم ستتتاره جان گیر کرده اما به ما نگفته بود اما
االن که گفت ماهم تصتتمیم گرفتیم بااجازه شتتما مزاحمتون بشتتیم واستته
خاستگاری .
دایی:خواهش میک م بابک جان اجاره ماهم د ست شما ست ما شااله دانیال
جان و دیگه میش اسیم و پسر خودمونه فقط میمونه نظر دخترم ستاره
بابا:خب حاال بااجازتون بچه ها برن یه گوشتتته و حرفاشتتونو باهم بزنن
دایی:ستاره جان با دانیال برید تو اتاقت عزیزم
ستاره باخجالت:چشم
دانی و ستاره رفتن تو اتاق و ماهم مشغول حرفای متفرقه شدیم تا اومدنشون
وقتی که اومدن همه م تظر نتیجه بودیم که مامانم گفت:خب عمه جان
نتیجه چی شد ؟شیری ی و بخوریم یانه؟
ستاره سرشو انداخت پایین که مامان :سکوت عالمت رضاست ؟؟؟
دانیال:بله مامان جان
مامان:خب پس مبارکه
مامان:خب پس مبارکه
همه مشتتغول رو ب*و*ستتی شتتدن اخر شتتب که برگشتتتیم خونه رفتم اتاقم
بخوابم که مامان و خاله اومدن نشتتستتتم رو تخت و م تظر شتتدم ببی م چی
میخوان بگن
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خاله:دنیا جان م و مادرت صتتحبت کردیم قراره از فردا باهم بریم جهیزیتو
بگیریم یه ساعت تعیین کن بتونی باهم بریم
دنیا:مامان جون خاله جون خودتوپ دوتایی برید من که تز وسایل و مارد و
ج س شون چیزی سردرنمیارم شماهرچی بگیرین من میپ س دم من نمیتونم
بیام
ما مان :باش پس ما جهیز یه رو میگیریم توام با ارتین بر ید خو نه ببی ین
خوبه؟
دنیا:باش قبول
صبح که از خواب بیدار شدم رفتم صبحانه خوردمو و وارد پزیرایی شدم که
ارتین مشغول تماشای کارتون بود اروم از پشت بهش نزدیک شدم و دستامو
دور گردنش حلقه کردم و ک ار گوشتتش گفتم :مثل بچه ها ه وز کارتون نگاه
میک ی ؟
ارتین:خب تو که خواب بودی حوصلم سررفته بود
دنیا:بقیه کجان؟
ارتین :ما مان و خا له که رفتن خر ید جهیز یه ج اب عالی دان یال و ا قا بابکم
سرکار م م م تظر خانم بودم بریم سراغ خونه
دنیا:باش پس من برم حاضر شم
لپشو محکم ب*و*سیدمو دویدم سمت پله ها که از پشت گرفتم
ارتین:حاال دیگه ب*و*س میک ی و فرار میک ی؟حداقل صتتبر کن جوابشتتو
بگیر
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دنیا:وااااای ارتین بذار برم یهو یکی میاد
ارتین:خخخخخ م و نخ دون دختر خوبه میدونی کسی خونه نیست
برگشتمو دستمو زدم کمر و مثل طلبکارا نگاش کردم
دنیا:خب االن میخوای چیکار ک ی نمیذاری برم حاضرشم؟
چشماش شیطون شد دستشو گذاشت پشت سرم و لباشو گذاشت رو لبام
این حرکتش باعث شد بی حس بشم شل شدم کمی که گذشت ازم فاصله
گرفت بهتر بود خودمونو جمع و جور میکردیم من رفتم تو ا تاقم که ا ماده
بشم .خسته و کوفته کیفمو انداختم رو مبل
مامان:چی شد چیزی پس دیدین
دنیا:چ دتا مورد بود که من دوتاشو پس دیدم بقیشو سپردم دست ارتین پدرم
دراومد فردا هم قراره بعد دانشگاه بریم تاالر ببی یم
خاله:خب خوبه به سالمتی
دنیا:سالمت باشی خاله جیگگگگرم
صبح با کرختی از خواب بیدار شدم
خیلی خسته بود دلم میخواست بازم بخوابم اما نمیشد اخه من نمیدونم چرا
قبول کردم سرماه عروسیمون باشه تو این چ د وقته خسته شدم بس که دنبال
کارا بودم با بقیه .توخونه چخبره همه تو تکاپوان .بل دشدم و حولمو برداشتم
رفتم حموم یه دوش کوچیک گرفتم و سرحال شدم اومدم بیرون و سایلی که
اماده کرده بودم برداشتمو به لباس ساده پوشیدم رفتم پایین
مامان:دنیا بدو مادر دیر شد
دنیا:باش دیگه مامان چقدر هول میک ی ادمو
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مامان:نگرانم دیر برسی برات نهار سفارش میدم از بیرون بگیرن
دنیا:باش من رفتم فعال
ارتین:سالم خانم حاضری؟
دنیا:اره حاضرم بریم
سوار ماشین شدیم و به سمت ارایشگاه حرکت کردیم
ارتین:باورم نمیشه دنیا از امشب دیگ
ه رسما مال خودمی
دنیا:م م همی طور چقدر زود گذشت یه حس عجیب دارم هیجان زده ام
ارتین:م م همین طور اماده ای که واسه شب خانمم؟
تا ای و گفت از خجالت لپام گل انداخت با مشتتت کوبیدم به بازوشتتو گفتم
:خیلی بی حیایی ارتین
ارتین:وااا چرا اخه عشتتقم خب باید امادگیشتتو داشتتته باشتتی که بتونی
بر*ق*صی تو عروسیمون بانه(با شیط ت)
دنیا:اره اماده ام
رسیدیم دم ارایشگاه نگه داشت وسایلمو برداشتم
دنیا:خب من برم دیگه کاری نداری؟
ارتین:نه برو مراقب خودت باش بی صتتبرانه م تظرم تو لباس عروس ببی مت
خانم قش گم.
وارد سالن شدم و با خانم ارای شگر که ا سمش زیبا خانم بود سالم علیک
کردم راه ماییم کرد داخل یه اتاق و گفت که لباستتامو دربیارم تا خراب نشتته
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کارش م م همراه خودمو یه پیراهن حریر بل د که مدل پیراهن مردو نه بود
برده بودم و اونو پوشتتیدم از همون اول کارش چشتتمامو بستتتم انگار دلم
نمیخواستتت خودمو تو ایی ه ببی م با گفتن بستته دیگه عروس خانم خوابالو
پاشتتو چشتتمامو باز کردم و به خودم داخل ایی ه نگاه کردم وااااااااااااااااااای
خدای من فوق العاده شده بودم باورم نمیشد خودم باشم
زیباخانم:ماشتتااله عزیزم تو خیلی خوشتتگلی اما دیگه دیره بل دشتتو لباس تتو
بپوش که االن اقاداماد میاد با ش یدن اسم داماد ق دتو دام اب شد میدونستم
ارتی م خیلی جذاب شتتده زود بل د شتتدم و لباستتمو عوض کردم کفشتتامم
پوشتت یدم و وستتتایلمو جمع کردم قرار بود رو یا ق بل او مدن ارتین ب یاد که
وستتایلمو بدم بهش .رویا تا چشتتمش بهم افتاد باتعجب گفت :دنیا خودتی
چقدر عوض شدی
دنیا :خوب شدم رویا؟
رویا:عااالی شدی دختر ارتین قورتت میده
دنیا:ااا بی ادب
زیبا خانم:اقای داماد اومدن
اوووف تازه اونموقع بود که استرسم شدت گرفت
رویا دستتتمو گرفت و با گفتن چ د جمله ارومم کرد از ارایشتتگاه که خارج
شدم ارتین تکیه داده بود به ماشین با دیدن من از ماشین جدا شد و به سمتم
اومد نفسم تو سی م حبس شده بود بسکه این پسر جذاب و فوق العاده شده
بود
ارتین:وااایدنیا خودتی؟
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دنیا:اره عزیزم
ارتین:خانمم معرکه شدی وقتی دیدمت نفسکشیدن یادم رفت
دنیا:اتفاقا توام فوق العاده شدی
دست گلمو که ازش گرفتم باهم سوار ماشین شدیم و به سمت اتلیه حرکت
کردیم تو اتل یه با شتتیط تای ما و حرص خوردن ع کاس که خانم یکی از
دوستای ارتین بود گذشت و به سمت تاالر رفتیم بین صدای اه گ وشادی
مهمونا وارد شدیم
وارد اتاق عقد شدیم یک ربع بعد عاقد اومد و با جاری کردن عقد م م ارتین
به هم محرم شتتدیم حلقه هارو انداختیم و عستتل ده م هم گذاشتتتیم و بعد
عکس انداختن دادن و گرفتن هدیه ها وارد سالن شدیم و میز به میز با همه
احوال پرستتی کردیم و به جایگاه عروس و داماد رفتیم و نشتتستتتیم صتتدای
اه گ گوش و کر میکرد کمی همه میر*ق*صتتیدن وستتط کمی که گذشتتت
ارتین از قسمت زنونه به قسمت مردومه رفت رویا اومد سمتم و رو ص دلیه
ارتین نشتتستتت کمی باهم حرف زدیم و دراخر دستتتمو گرفتو بل دم کردکه
بر*ق*صیم من وسط سالت ایستاده بودم و همه خانمها دورم حلقه زده بودن
با رویا رفتیم وسط اه گ مورد عالقم پخش شد.
حالم خوبه دیوونتم دیوونه
جز من عشقم کی قدر تو میدونه
عشقم حتی یه روز نرو از جلو چشمم
بکشه شدی زندگی عشقم ♫♫♫ دوست دارم میگی و میگذری

دنیای من

تو حرفات گاهی میگی عاشق تری
مثل یه رویا توی بیداری ای و میدونم از خودم بهتری
حالم خوبه دیوونتم دیوونه
جز من عشقم کی قدر تو میدونه
عشقم حتی یه روز نرو از جلو چشمم
شدی زندگی عشقم ♫♫♫ تو چی میدونی از م و حال من
شک نکن عشقم بیا دنبال من
من گذشتم از همه این آدما
شدی عشقم تو دیگه مال من
تو دیگه مال من
حالم خوبه دیوونتم دیوونه
جز من عشقم کی قدر تو میدونه
عشقم حتی یه روز نرو از جلو چشمم
شدی زندگیم عشقم
(دیوونتم دیوونه ) (حسین استیری)
داشتیم میر*ق*صیدیم که ارتین اومد همه رفتن عقب.
اه گ بعدی پخش شد.
میب*و*سم من لباتو
امشب تو نگاهت من عشق و میبی م
بامن که میر*ق*صی میام پیشت میشی م
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تمام آرزوم بود دستاتو بگیرم بگی عاشقمی تو
برای تو بمیرم
میب*و*سم من لباتو
میب دی تو چشاتو
عاشق این حسی میدونم
تورو دارم ک ارم تموم انتظارم
من این عشق و ازچشات میخونم
برای با تو بودن من خدارو دیدم
دستامو گرفتی با تو عشقو دیدم
واسه شادی ب ده لحضه هامو میدم
امشب دیگه با تو به ارزوم رسیدم
میب*و*سم من لباتو
میب دی تو چشاتو
عاشق این حسی میدونم
تورو دارم ک ارم تموم انتظارم
من این عشق و ازچشات میخونم
برای با تو بودن من خدارو دیدم
دستامو گرفتی با تو عشقو دیدم
واسه شادی ب ده لحضه هامو میدم
امشب دیگه با,تو به ارزوم رسیدم
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میب*و*سم من لباتو
میب دی تو چشاتو
عاشق این حسی میدونم
تورو دارم ک ارم تموم انتظارم
من این عشق و ازچشات میخونم.
اه گ تموم شتتد یهو ارتین جلوی همه لبامو ب*و*ستتید همه شتتروع کردن
دست زدن م م داشتم از خجالت اب میشدم.
بعد از کلی ر*ق*صیدن رفتیم تا شام بخوریم.
فیلم برداره دست از سرمون بر نمیداشت غذا دهن هم بزارید این کارو ک ید
اون کارو ک ید.
دنیا :وااای ارتین من گش مه.
ارتین :دیگه بسه فیلم.نگیرید
+چشم
مرده رفت بیرون شروع کردم خوردن داشتم از گش گی میمردم .
مامان :خوردید؟؟؟بیاید بیرون
دنیا:باشه
اروم پاشدم ارتین دستمو گرفت و رفتیم بیرون
همه م تظرمون بودن ستتوار ماشتتین شتتدیمو رفتیم خونمون خونه خودمون
خونه م و ارتین کلبه عشتتقمون جوونا کمی زدن و ر*ق*صتتیدن و بابام یه
گوستتف د زیر پامون قربونی کرد و خانمای فامیل رفتن داخل خونه و دیدن و
بعد همه کم کم خداحافظی کردن حاال م و ارتین و مامان وخاله و بابا و
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دانی مونده بودیم بابارو بغل کردم و هردو به گریه کردن افتادیم کمی که گریه
کردم از بغلش جدا شدم و خودمو تو بغل مامان رها کردم و گریه کردیم بعد
نوبت خاله و بعد دانی ر سیداز بابا م و به ارتین سپرد و مامان بهم گفت اگه
شب مشکلی پیش اومد باهاش تماس بگیرم
وقتی وارد خونه شدیم خیلی خسته بودم
زود لباستتمو عوض کردمو موهامو باز کردمو خودمو انداختم تو حموم بعد
حموم یه لباس خواب قش گ بوشیدم هم استرس داشتم هم هیجان زده بودم
ارتین چای درست کرده بود صدام کرد که برم چای بخورم وقتی وارد پذیرایی
شتتدم تو چشتتماش یه چیز جدید همراه با کمی شتتیط ت میدیدم چایمو تو
سکوت خوردیم که من گفتم
دنیا:بهتره بخوابیم
بل د شدم برم که مچ دستمو گرفت و وادارم کرد بشی م کمی بهم نزدیک شد
دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو بل د کرد اروم اروم بهم نزدیک شد و دیگه
مرز بین لبامونو برداشتتت اروم چشتتمامون بستتته شتتد کمی بعد خودمو تو
بغلش احساس کردم از زمین ک دم و به سمن اتاق رفت اروم گذا شتم روی
تخت مثل یه ج سمی که میتر سید ب شک م باهام رفتار میکرد چراغو خاموش
کردو من خودمو به دستش سپردم تام و وارد یه دنیای جدید بک ه.
صتتبح با نوازش و ب*و*ستته های ارتین بیدارشتتدم خجالت میکشتتیدم به
چشماش نگاه ک م نگاهمو ازش دزدیدم .
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دستتشتو گزاشتت زیر چونم و سترمو بل د کردو گفت:قربون خانم خجالتیم
برم.
خم شد و لبم و ب*و*سید و گفت :از جات تکون نخور.
چ د دقیقه بعد ارتین با یه سی ی پر اومد.
ارتین:پاشو خانمم پاشو باید همشو بخوری تا ته.
دنیا:چی؟ مگه من خرسم انقدر بخورم.
ارتین:دوراز جونت خانمم پاشو
با غرغر بل دشدمو نشستم برام لقمه گرفت ومن خوردم یکی خودم میخوردم
یکی از دستتتش میگرفتم میذاشتتتم ده ش تموم که شتتد رفت از اتاق بیرون
رفتم تو حموم و وقتی دراومدم یه تاپ پ شت گردنی پو شیدم با یه دامن کوتاه
ستتتش یه ارایش غلیظ کردم و موهامو باز ریختم دورم از اتاق رفتم بیرون
ارتین و ندیدم وارد اشتتپزخونه شتتدم تا نهار درستتت ک م مشتتغول کار شتتدم
کتلت در ست کردم دا شتم ساالد در ست میکردم که د ست شو دور کمرحلقه
کرد و اروم ک ار گوشم گفت:بااین لباسی که پوشیدی ه*و*س میک م دوباره
به جای نهار بخورمت.
برگشتمو برگشتمو با مشت کوبیدم به سی ش
دنیا:بی ادب
ارتین خ دید و م و کشید تو بغلش.
ارتین:باشه نمیخورمت چرا میزنی.
اروم از بغلش اومدم بیرون.
دنیا :ارتین جونم.
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ارتین:چی میخوای؟
دنیا :ساالدو دریت کن م م سیب زمی ی رو سرخ ک م.
ارتین:چشم قربان.
ارنین ساالدو درست کرد و رفت بیرون.
غذا اماده شد .
دنیا:ارتین ،ارتین بیا ناهار.
ارتین:اومدم.
ارتین :به به خانمم چه کرده دست دردنک ه پرنسس.
دنیا:خواهش میک م
بعد از پهر حدودا ساعت ۶بود که ارتین گفت اماده سم بربم بیرون.
رفتیم یه پاساژ که برای مراسم دانیالی ا به چیز بخرم.
داشتیم نگاه میکردیم که یه لباس نظرو جلب کرد.
دنیا :ارتین اون لباس ب فشه چطوره؟
ارتین:قش گه بیا بریم تو بپوشش .
رفتیم تو لباس رو برام اورد پو شیدم خیلی خو شگل بود یه پیراهن دکلته مدل
ماهی که پشتش یه پاپیون بزرگ داشت و یکمم دنباله داشت.
ارتین :دنیا جاان درو باز کن ببب م.
اروم درو باز کردم.
دنیا :چطوره؟؟؟
ارتین :قش گه خیلی بهت میاد.همی و بردار.
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دنیا :باشه.
لباسو در اوردم و لباسمو عوض کردم و رفتم بیرون.
با ارتین رفتیم تا برای اونم کت و شلوار بگیریم.
رفتیم داخل یه مغازه.
دنیا:ارتین این چطوره؟؟ به کت و شلواری که بهش نشون دادم نگاه کرد
ارتین :خوبه
دنیا :پس برو بپوش
ارتین:باشه.
ارتین رفت تا بپوشه.
داشتم کراواتا رو نگاه میکردم که با صداش برگشتم.
دنیا:واااای عالیه.
ارتین رفت تا لباسشو عوض ک ه اومد بیرون.
یه پیراهن مشکی با کراوات ب فش هم خریدیم و رفتیم.
ارتین:خانممم دیگه چیزی نمی خوای؟؟
دنیا:نه.
ارتین:پس بریم.
سوار ماشین شدیم.
ارتین:دنیا خانممم دوست دارن کجااااا غذا بخورن.
دنیا:نمیدونم هر جا خودت دوست داری.
ارتینko:
ارتین جلوی یه رستوران نگه داشت.
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پیاده شدم و رفتیم تو.
+چی میل دارید؟
ارتین :چی میخوری؟؟؟
دنیا:جوجه.
ارتین 2:پرس جوجه با مخلفات+ .چشم
چ د مین بعد غذاهامونو اوردن شروع کردیم به خوردن.
غذامونو خوردیم ارتین رفت تا حستتاب ک ه پاشتتدم و رفتم بیرون ارتین هم
اومد رفتیم خونه.
رسیدیم لباسامو با یه لباس خواب عوض کردم و دراز کشیدم
.
ارتین:بیا ای جا ببی م.
اروم رفتم تو بغلش و ستترمو گزاشتتتم رو ستتی ش و کم کم با صتتدای قلبش
خوابم برد.
3ماه بعد
جلوی ای ه ای ستادم د ستی به لبا سم ک شیدم و د ستمو گذا شتم رو شکمم یه
لبخ د از سرشوق زدم صبح جواب ازمایشمو گرفتم و فهمیدم که ثمره عشق
م و ارتی و توی شکمم دارم باصدای ارتین به خودم اومدم
ارتین:خانمم بیا دیگه دیر شد
دنیا:اومدم
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کیفو مانتوو شتتالمو برداشتتتم و از اتاق خارج شتتدم ارتین مثل همیشتته فوق
العادع شتتده بود م و که دید برای چ د لحظه خیره شتتد بهم ه وزم بااین نگاه
های پراز عشقش غرق لذت میشم
دنیا:تموم شدم بسه دیگه
ارتین:وااای دنیا میترسم ببرمت نک ه بدزدنت؟
خ دم گرفت
دنیا:دیووونه
ارتین اومد جلو و بازو هامو گرفت پیشونیمو ب*و*سید
ارتین:اره دیوونه توام
دنیا:دوست دارم
ارتین:من بیشتر خانم نازم
دنیا:بریم االن صدای مامان درمیاد
اراین:بریم
د ست همو گرفتیم و از خونه خارج شدیم وارد سالن شدم با فامیل سالم و
علیک کردم و رفتم پیش ستاره که تو جایگاه عروس نشسته بود کمی پیشش
نشتتستتتم و باهم حرف زدیم از ک ارش بل د شتتدم حالت تهوع بازم داشتتت
میومد ستتراغم و حالمو بد میکرد رفتم از کارک ان تاالر یک لیمو ترش گرفتم
که حالت تهوعمو کم ک ه لیمو رو خوردمو رفتم ستتمت دستتتشتتویی جلوی
ایی ه ای ستادمو توافکار خودم غرق شدم صبح که خبر بارداریمو به رویا دادم
چقدر گریه کرد که پیشتتم نیستتت دلم خیلی براش ت گ شتتده فداش بشتتم
بچش دوماه از بچه من بزرگتره خاله اما حیف که فرس گ ها فاصله بی مونه
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برگ شتم داخل سالن رفتم و سط و با ستاره شروع کردم به ر*ق* صیدن از
عرو سی زیاد چیزی نفهمیدم فقط ای و میتونم بگم که ستاره خیلی خو شگل
شده بود داداشمم فوق العاده جذاب و خوشتیپ بعد صرف شام که نتونستم
زیاد بخورم چون حاال تهوع دستتت از ستترم برنمیداشتتت عزم رفتن کردیم
باارتین سوار ماشین شدیم
ارتین:بریم دنبال ماشین عروس؟
دنیا:وای نه من به دانیالو ستاره گفتم خیلی خسته ام نمیتونم
ارتین:باش خانمم بریم خونه پس
دنیا:باش
وقتی ر سیدیم خونه رفتم و لبا سامو عوض کردم یه لباس خواب سفید کوتاه
پوشتتیدم ورفتم از اتاق بیرون ارتی م لباستتشتتو عوض کرده بود و نشتتستتته بود
جلوی تلوزیون رفتم و برای جفتمون چای ریختم و با کیکی که خودم
درست کرده بودم رفتم ک ارش نشستم دیگه وقتش بود بفهمه
دنیا(باگریه):ارتین
ارتین:جانم چی شده خانمم چرا بغض کردی؟
دنیا:صبح رفته بودم دکتر
ارتین:خب بگو دیگه تو که م و نصف عمر کردی
دنیا:دکتر بهم گفت ما هیچ وقت نمیتونیم بچه دار بشیم
ارتین(باتعجب)یع ی چی ؟برای چی اخه من نمیفهمم
دنیا:نمیدونم ای جوری گفت بمن ارتین من میخوام مامان بشم
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ارتین:خانمم با بچه دار میشتتیم این چه حرفیه هرکاری انجام میدیم تا بچه
دار بشیم میریم دکتر
قیافه مظلوم بخودن گرفتم و گفتم:ارتی م؟
ارتین:جانم
دنیا:یه خبر دیگه میخوام بگم
ارتین:بگو خانمم
دنیا:داری بابا میشی
ارتین:چیییییییییییییییییی؟
گیج شده بود
ارتین:پس االن چی میگفتی؟
دنیا :شوخی بود
ارتین :دنیا من میدونم و تو
به ستتمتم حمله کرد که زود بل د شتتتدم وفرار کردم کل خونه و دنبالم کرد
داشتم میدویدم که پام پیچ خورد وهمین اتفاق باعث شد که ارتین م و بگیره
محکم تو بغلش م و ن گه داشتتتت م م هی دستتتت و پا میزدم که ک ار
گوشمگفت:هیس اروم باش عشق من
بااین حرفش دست از دستوپا زدن برداشتم
ارتین:تو ..تو واقعا بارداری دنیا؟
دنیا:اوهوم
ارتین الله گوشمو ب*و*سیدوگفت:اخ من فدای تو و اون کوچولوی تو دلت
برم خدایا شکرت من چقدر خوشبختم که یه خانواده خوب دارم
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تو دلم خداروشتتکر کردم و از خدا خواستتتم که تا اخر عمر همی طور
خوشبخت بمونیم
با تشکر از نگین موسوی عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

