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 به نام خدا

 د بزرگرمان: در

 ای: پرسندهینو

 نیجلد: نازن طراح

 hilda_moonlight: راستاریو

 

  یتیانجمن رمان س عضو

 کانال تلگرام انجمن  یدیآ

@romancity 

 

 :خالصه

 ندارد. یکه کفش و لباس مناسب یپسرک یافراد است، همانند باران برا یکابوس برخ نیو بدتر نیترسناک تر گذشته

 کار صد مرتبه بدتر است. نیبکشد، عذاب ا یزندگ نیریذشته دست از طعم شگ یبخاطر تلخ دیفکر کن حال

 .شودیم یگانگیباعث  ردیکه از گذشته سرچشمه بگ یدرد

 بودن منه گانهینشانه  درد

 

 

 ~~از آن من است  عشق

 بگذارد گذشته ام  اگر

  کنمیم یزندگ

 عشقم بگذارد  اگر

 .کنمیا حس م، اما من تنها درد ر کنمیم یزندگ شوم،یم عاشق

 رو هل دادم و وارد شدم به افراد حاظر سالم کردم از راهرو گذشتم. یا شهیقدم هامو تند تر کردم ، در ش 

 سالم. با لبخند  مهربان  مخصوص خودش جوابم رو داد.  _

 رها ؟ یسالم چطور -

 . یخوبم ، مرس _

 . یایکمتر م دایجد -

 تکواندو کل هفته رو مشغولم.تا  ریبگ انویو پ تاریکار دارم از گ یکل _
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 خانم هنرمند . یخسته نباش -

 : تابلو کجاست ؟  دمیزدم و پرس ینخود لبخند

غرق شده بودم  دنیدست تابلو رو بهم نشون داد رفتم سمت تابلو رنگ ها رو در آوردم و مخلوط کردم ، شروع کردم به کش با
هوا پخش کرده بود البته  یو باد موهاش رو تو ایساحل در یود تودختر ب کیدوست داشتم ،  یلیتابلو رو خ نیا ینقاش یتو

 خودم بود . یاز عکس ها یکی یچون از رو داشتمدوستش  نیا یبرا شترینبود ب یخاص ینقاش

دهنم تا  یدستم و گرفتم جلو دمشید ی؟؟؟ برگشتم و نگاش کردم تار م یریکجا م ی، دار گهید سای، وا سای]رها ، رهاااااا ، وا
، چرا انقدر  رمیسرم و گذاشت رو شونش و گفت : رها جونم ، عز دیدستمم چشمم رو پاک کردم بهم رس کیبا  ادیهقم در ن هق

 نکن . هیگر برمقربونت  ی، اله یکنیم تیخودتو اذ

 . یدرکم کن یتونیمن ... تو.. تو نم یفهمیمهسا تو ... تو نم _

 . هق زدم. دادمینه تکون م ینو سرم رو به مع گفتمیحرفام رو با هق هق م همه

 خواممم مهســــاااا . ی، نه نه نه نه ن ن من نم کنمیمهسا چرا من ؟ مهساااا کمکم کن ، کمکم کن خواهش م _

 [ میبر ایخونه ب یتو میبر ایرها ب _

خواستم  ی، نم ادیب ادمی یزیخواستم چ یدستم گرفتم نم یکه کنارم بود ، سرم و تو یصندل یو تکون دادم ، نشستم رو سرم
 .  ارمیب ادیرو به  میزندگ یروزا نیبدتر

 رها . یخوب -

 خوبم . _

 ! یخر خودت یعنینگام کرد که  یجور

 . یآبم رو بهم بد یبطر شهیسرم درد گرفت م کمیخوبم  _

 رو بهم داد . یحرف بطر بدون

 بهم بگو.  یخواست یزیاگه چ -

 ینگاه به دور و اطرافم کردم فقط من و کسر هیتونستم.  ینم گهیاما واقعا د رو ادامه بدم یتکون دادم ، خواستم نقاش سر
 بود .  رونی. رهام هم ب میبود

  ؟یینجای، تو چرا همش ا یکسر گمیم _

 تو رو گرفتم ؟  یجا -

 سر کارت ؟ یریچرا نم ییخدا یول یندار ینه خب به من که کار_

 . رمیم -

 . یینجایتو ا امیمن هر وقت م یول _

  نجا؟یا یایتو چرا کم م الیخیخوب... ب -

... اممم... اها گهیتکواندو هم بزار روش د ی،کالسا تاریگ سیگفتم که ، ) دستم و آوردم باال و شروع کردم به شمردن ( تدر _
 مونه که . ینم یوقت گهیهم هست د انویپ

 ؟؟  یرو ول کن ینقاش یخوایاوضاع م نیآره خوب ... با ا -

 ... چه خلوته امروز !! چرا ؟؟دهیبهم آرامش م ی.. نقاشنه بابا . -

 . دونمینم -

 عه چته تو امروز ؟  _

 ..؟؟  ایواقعا سرت درد گرفت  -

 سرم درد گرفت ._

 کمی.  رهیبزنم تا دلم آروم بگ کمی خواستیهاش رو  کوک کردم ، دلم م میرو از کنارم برداشتم و از کاورش در آوردم س تاریگ
 به حرکت در آوردم. مایس یدر آخر باز هم آهنگ مورد عالقه ام رو انتخاب کردم دستم رو روفکر کردم ، 

 / شــــــــــمیبودن من / درد.... درد.... درد.... رها م گانهی... نشانه بودن من/ درد... نشانه ... گانهی...  درد

 / بســــــه کشــــــمیدرد...م من

  / تازمیخســـــــتم از.... م من

 / کشـــــــمیکه زنده ام درد م ی/ تا وقت کشمیبزرگ شدم دارم درد م ی/ از وقت کشمیدارم درد م دمیکه فهم یوقت از

 / بســــــه../  کشــــــمیدرد ... م من
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 تازم.../ درد... ی/ مکشــــــــمیم درد

 ♥/درددنیتــــــازم / مهراد ه یکشـــــــم بسه / نفــــس نفـــس م یم درد

 . کردینگام م یها گرفتم ، سرم و آوردم باال کسر میو نگام و از س دمیکش قینفس عم هی

 . یاز اون مهمتر نخونده بود یوقت بود نزده بود یلیخ -

 رو جمع کردم . لمیگذاشتم تو کاورش ، وسا تارویزدم و گ لبخند

 .رونیب میامشب بر یکسر_

 آره چرا که نه . -

 . ایم با رهام بتو ه گمیپس من به مهسا م_

 رها؟. -

 جانم !! _

 ؟؟. هیدرد تو چ -

 . نمتیبیروم و برگردوندم : شب م _

 اونم قبول کرد . رونیب میبر ادیزنگ زدم به مهسا و ازش خواستم ب رفتمیکه به طرف خونه م همونطور

 سالم ...مامان...من اومدم ._

 بودن ؟ چه خبر ؟ و رهام چطور ی.... کسر نجامیتو آشپزخونه من ا ایسالم ب-

 . یخوب بودن ... سالمت _

 به اتاقم.  رفتم

 ]مهسا دستم و گرفت و به داخل خونه برد . 

 اتاقت . یتو میبر ایرها ب -

 نه مهسا نه . _

 . امیمبل تا من ب یرو نیآروم باش رها پس بش -

 باشه تکون دادم . یو به معن سرم

 ها؟ [ وار؟؟ید یرو هیچ یجا نایشده ؟؟؟ ا ینجوریرهـــــا اتاقت چرا ا -

 به گذشته ها. رفتیخواستم به گذشته فکر کنم اما ناخودآگاه فکرم م یزل زدم به سقف نم دمیتخت دراز کش یرو

 ؟ یلنز گذاشت-]

 آره  _

 آخه چرا ؟؟ -

 زدم . ی. قهقه ا گرمیج شتریب ینجوریآخه ا_

 . یرو دار ایدن یچشا نیتو بهتر وونهید یگیم یچ-

 .زارمیلنز م نیام واس هم یصد در صد اما من عاشق چشم  آب اون که _

 . وونهید -

_ I'm psycho] 

رو نشون  ۷برد به ساعت نگاه کردم  یعنوان بدون قرص خوابم نم چیبود به ه یمسخره ا دهیکردم بخوابم اما واقعا ا یسع
 رفتم. رونی. از اتاق ب دادیم

 . رونیبرم ب خوامیمامان من امروز با بچه ها م _ 

 بچه ها ؟؟-

 ، رهام و مهسا . یکسر_

 هووم !! باشه مواظب باش. -

**** 

 شد.  ادهیپ عیاز ذوق سر یکسر میدیرس یوقت یشهرباز میشد بر قرار
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 . یدلم لک زده واسه شهرباز نییییبدو -

 . یتاسف تکون داد و رفت طرف کسر یاز رو یسر رهام

 . یتاب باز میبر ایداداش ب -

 پشت رهام . محکم زد یکسر

 گنده مثال من ازت بزرگترما . کهیخجالت بکش مرت -

 . _. قهیدق ۵ -

 .یحاال هرچ -

  میزد ی]تو پارک قدم م

 ؟  یرونیندارن که همش ب یمامان بابات مشکل _

 . ستیاوقات خونه ن شتریمامانم سرکاره ،ب -

 ؟  یپدرت چ _

 . ستین رانیپدرم ا _

  اد؟یم یک _

 . دونمینم_

 ؟  یچ یعنی_

 پدر و مادرم از هم جدا شدن . _

 اوه متاسفم . _

 . ستیمهم ن _

 هم سرسبزه هم تاب و سرسره داره :(  هیپارک جالب_

 از هم جدا شدن ؟ یاز تابا نشستم رفت پشتم و هلم داد : پدر و مادرت ک یکی یرو

 سالم بود. ۵ -

 ؟  ادیم ادتیپدرت رو  -

 .ششیپ رمیاوقات هم م ی، گاه زنمیباهاش حرف م شهیآره هم -

 سخته.  یلیبدون پدر خ یزندگ -

 اما هست. شهیپدر من هست نه هم -

 خوبه ... پدرت دوباره ازدواج کرد ؟ ینجوریهووم ا -

 نه. -

 ؟   کنهیمادرت چرا ازدواج نم _

 [دونمینم -

 رو تکون دادم . سرم

 تو فکر؟  یریچرا انقدر م _

 ؟ یمثل آدم ظاهر بش یتونی، نم یکسر مدیقلبم بود : ترس یرو گذاشتم رو دستم

 فکر؟ یتو یریرها چرا انقدر م -

 . ینجوریهم -

 ؟  یکنیفکر م ی: به چ دیاخم پرس با

  ؟یکنیم ییبازجو یواسه چ ؟یشد وونهید -

 ؟  هیرها درد تو چ -

 .ستایامروز حالت خوش ن یکسر -

 . شناسمیه که تو رو مسال ۷، من  چونیرها انقدر به من دروغ نگو ، انقدر منو نپ _

  ؟؟یشد وونهید -
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 ؟  یچرا دو سال همه کالسات رو ول کرده بود -

 هااا؟ دوست داشتم دو سال نرم کالس . دوســـــــــت دارم فکر کنم . هیتو مشکلت چ بودم : یکردم عصبان یاخم

 تو فـــــــــــــــکر؟؟؟؟؟؟ یریچرا انقدر م گمیبهت م -

 ه.چون دوست داررررم ا -

 رو گرفتم و رفتم خونه . یتاکس نیاول یجدا شدم جلو ازشون

 

 . لیآرومم کنه به جزء مشت زدن و شکوندن وسا تونستیهم نم زیچ چیبودم و ه یعصبان واقعا

 اتاقش بود . یتو شهیباز کردم مامان مثل هم درو

 . دیارز ینم سکشیبه ر یعنیمشت بزنم  واریبه د تونستمیبود که طبقه باال بود مانتوم رو در آوردم نم نیاتاق من ا یخوب

 یوقت شدیحالم بد م گرفتمیصدا بود  داشتم آتش م قیاتاق عا نیبار آرزو کردم کاش ا نیهزارم یبکنم برا تونستمینم چکاریه
شتم رو ام رو دادم به در اتاق دستم رو گذا هیتک نیزم یرو پرت کردم رو زیم یرو لیهمه وسا اوردیضعفام رو به روم م یکس

 گونه هام داغ بود.

 رو اه . یدرس لعنت نیول کن ا رونیبرم ب خوامیمهسا م -] 

 !! مایفردا امتحان دار یریم یرها کجا دار -

 . رونیبرم ب خوامیم الیخیب-

 هیمامانت به خاطر  ادیمدرسه دلت م کنهیمامانت رو دعوت م یاحمد یفردا اگه امتحانت رو خراب کن یبر دمیاجازه نم -
 احساس احمقانه ناراحت بشه ؟ 

  ؟ یکنیگفت تو چرا باور م یزیچ هیاون  یبچه ا _

 . یبر یگفتم حق ندار -

 اه . گهیدوس دارم برم ول کن د -

 . گمیبه مامانت م ویهمه چ یاگه بر -

 هااا؟؟؟  یگیم یچ -

 افته . یکه داره اتفاق م یهرچ -

 برو بابا . -

 .گمیم مرها... به ...ارواح خاک داداش -

اصال  نی.... خوب ا گهیبه مامان م رهیپس... پس م شدینم یعصبان چوقتیه خوردیخاک داداشش رو قسم نم چوقتیه مهسا
 دمیو عربده کش دمیبه سمت اتاقم رفتم درو محکم کوب یهمه منم منم کردن ...... عصبان نی.مهم غرور منه که با ا ستیمهم ن
 داغ بود. :([ دمیکش دستونه هام دادم به گ هیبودم به در تک یعصبان

شدم اما خب  یزود عصبان شهیمثل هم گهیزود از کوره در رفتم ؟؟ پوووف معلومه د یعنیکه انجام دادم فکر کردم  یکار به
 از من بپرسه مخصوصا اگه اون فرد پسر ) جنس مذکر ( باشه . یزیحق نداره چ چکسیه

 نبود :( یهم هر پسر یکسر اما

که تونست بعد از گذشته وحشتناکم منو به  یو تنها کس ستنیبده همه مردها مثل هم ن نانیتونست به من اطمبود که   یپسر
گذاشتم  یحت ای( -_-اجازه دادم وارد اتاقم بشه ) با زور البته  یبه کسر یبود وقت بیعج یلیبرگردونه واسه خودم خ یزندگ

 بودن !! میزندگ یکه تو ییو مردها رهابشه درست برعکس همه پس جادیا یتیمیصم

 

 ؟؟؟  رونیب یایب یخوایاومده نم یرهـــا!! کسر -]

 . ادینفسم هم در ن یصدا یدهنم رو گرفتم که حت ینزدم جلو یحرف

 .ششیپ رمیجون من خودم م مایر -

 برو پسرم . -

حق نداشت توش پا بزاره  یکسفقط شکنجگاه من بود  نجایوارد اتاقم بشه ا یکس خواستیعنوان دلم نم چیدر اومد به ه یصدا
 ... چکسیه

  نیبلوز آست نطوریبرام بزرگتر بود و هم زیکه فکر کنم دو سا ینگاه به لباسم انداختم شلوار بلند هی نییتختم اومدم پا از
 و در رو پشت سرم بستم رونیخودم رو به در رسوندم رفتم ب عیانگشت هام رو هم رد کرده بود سر یحت ناشیکه آست یبلند

 همراه با لبخند بود . یسالم شهیکردم جوابم مثل هم یبا عجله سالم
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 ؟ یخانم گل یچطور -

 صدا نزن. ینجوریمن رو ا گهینشست : لطفا د میشونیپ یرو یخودآگاه اخم نا

 تکان داد . یبا لبخند سر شهیتعجب کرد اما بازم مثل هم یحرفم حساب نیاز ا یکسر

 اتاقت . یتو برم خوامیبرو اونور دختر خوب م -

 زدم : نـــــــــــــــه! ادیفر بایتقر

 |کردم چشماش از کاسه در اومده : احساس

 اس . ختهی....اخه اتاقم بهم رزهی...چ یدونیاممم..مم. م -

 دفعه دومت باشه ؟  نیمرتب بود که ا ینداره اتاق تو ک یبیخودش رو جمع و جور کرد و گفت : ع کمی

 گفتم نه. -

 . ادام رو در اورد : گفتم نه!  نمیبببرو اونور  -

از.... با نشستن دستش رو دستم  کنمیخواهش م یکنم از باز شدن در : کسر یریتا جلوگ رهیرو گذاشتم رو دستگ دستم
 شدم . رهیبودم با ترس بهش خ دهیترس دمیدستم رو کش عیسر

 هو؟؟یبابا دختر چت شد تو  ی...ا ستیچته رها؟؟ رها ... حالت خوب ن -

 رلبیو ز دادمیعقب عقب رفتم سرم رو تکون م دمیکش رونیاز دستش ب عیرو گرفت تا ببرتم داخل اتاق .بازوم رو سر بازوم
 . رهیخواست دوباره بازوم رو بگ یگفتم نه ..نهـ..نه... . اومد جلو م یم

چه  دمیفهمیخودمم نم یکه حت گفتم یم ییزهایچ دنیکش غیو دستم رو گذاشتم رو گوشم و شروع کردم به ج نیرو زم نشستم
 :(یبرسه به کسر

نشده .  یزیسمتم و : رها... رهاااا .... آروم باش چ دیکرد مهسا دو یاومدن باال مامان با تعجب به من نگاه م عیو مهسا سر مامان
 شک بودن . یتو یخودم رو پرت کردم تو بغل مهسا . مامان و کسر

 داخل! انیمامانم ب یحت ایو  یکسرمن و برد به اتاقم و اجازه نداد  مهسا

دستش رو گذاشت رو دهنم  دمیکش غیکنارم بود ج یمهسا هم رفت بعد از چند ساعت چشمام رو باز کردم کسر دمیخواب یوقت
. 

 دختر ؟؟ .... چته تو  یزنیم غیآروم باش رها ... آروم باش چرا ج -

کالفه بود از رفتار هاش  یحساب یکسر دنیکش غیم به جچشمام نگاه کرد دستش رو آروم برداشت دوباره شروع کرد به
 : رهــــــــــــــــا خفه شــــــــــــو. دیبع یلیبود خ دیمهربون و اروم بع یکه از کسر یادیزد... فر ادیمشخص بود فر

 شدم.... از ترس رو به قبله بودم . ساکت

 ؟؟  یزنیم غیرها چرا ج_

 . کردمیبا چشمام دنبالش م رفتیاتاق راه م ی. تو دیبه موهاش کش یه دستبودم ، کالف رهیترس به چشماش خ با

 آموزشگاه؟  یایچرا نم -

کلمه جوابش رو بدم . کنارم نشست خودم رو  هیتونستم  ینم یبا ترس زل زده بودم بهش انگار زبونم بند اومده بود حت فقط
 . دمیعقب کش

 ؟؟  یکنیم ینجوریچرا ا زمیرها جان عز -

اتاق باشه با تمام توانم گفتم : لطفا از  یتو یکسر خواستیکردم حواسم رو جمع کنم دلم نم یرو به روم سع واریبه د زدم زل
 . رونیاتاقم برو ب

 . رمینم رمیتا جوابم رو نگ -

 . رونیبرو ب یکسر -

 ؟؟یدی. فهم رونیب رمینم یجواب داد : تا جوابم رو بهم ند یظیاخم غل با

 آموزشگاه سرم شلوغ بود . امیتونستم ب ینم -

 که سرت شلوغ بود هاااا؟؟ دو سال سرت شلوغ بود؟؟؟  -

 . یدروغ بگ یستیسمت در رفت برگشت چپ نگام کرد : رها دروغ نگو ... تو بلد ن به

 . رونیاتاق رفت ب از

شدم ؟؟  انویو پ تاریگ یکالسا الیخی؟ چرا ب یرم آموزشگاه نقاش یسالمه چرا نم ۷۷با خودم فکر کردم االن  یاز رفتن کسر بعد
 بود اما.... شی؟؟ جواب همه سوال ها دو سال پ رمیگیکالس رو م ینمره ها نیتر نییچرا پا
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 رها بشم.  دی. دوباره با ستمین یچیمن رها بودم ... من... من رها بودم . االن ه اما

 بشم[ دیقبل بشم... بـــــــا یرها دیبا دوباره

 

به  |باال : برهیمامانم انقدر ولوم صداش رو م ادیم یکسر یچرا وقت دونمیشدم نم داریب یمادرم و کسر حرف زدن یبا صدا صبح
 -_-نشسته خوابم برده بوده ینگاه کردم همونجور تمیوضع

 هم پشت سرم وارد شد . یسالم کردم و به آشپزخونه رفتم کسر نییرفتم پا 

  ؟یکجا رفت شبید -

 اب دادم :خونه .لحن ممکن جو نیتر الیخیب با

 عه چه جالب !!!  -

شده بود  فکرش رو  یمهسا که رسما روان میچقد نگرانت شد یدونیم وونهیخونه . دختره د یبرگشت هویادامه داد: چرا  طلبکار
 . یانقدر احمق باش کردمیهم نم

هم  یبرداشتم و شستم کسر بیدونه س هی خچالیبرو بابا تکون دادم .آخه به تو چه پسره فضول ،از  یرو به معن دستم
 رونیاز آشپز خونه اومدم ب زدیحرف م نطوریکردم هم یبه کسر یزدم و نگاه بیبه س یگاز زدیاومد و غر م یدنبالم م نطوریهم

 رفتم به اتاقم و در رو بستم .

 . زدمیحرف م داشتم واسه عمه خانوم محترم ای!! اصال حواست بود ؟؟  زنمایخانوم رها خانوم دارم با شما  حرف م -

 رو باز کرد و اومد داخل : با تواماااا!!! در

اعصابم بهم  شبی!! د زنهیپسرم مگه انقدر غر م ،یام کرد وونهی، د شهی، انقد غر نزن پوستت خراب م یرو مخ یلیخ یکسر -
 ؟؟؟؟؟  یاومدم خونه حاال که چ ختیر

 بشه هاااا؟؟؟  یکه اعصابت متالش یتداش یلیخونه؟؟؟؟ اعصابت بهم خورد؟؟ )با داد( چه دل یاومد -

. همزمان با حرفم دستم رو هم به  رونیبرو از اتاق من ب کنمیمحوت م نیدااااااااااد نــــــــــــزن سر مـــــــن که از کره زم -
 مهربان تر از مادر!! . هیشده اقا باال سر ، شده دا نیسمت دَر گرفتم . با خودم غر زدم: بابا که ندارم ا

. دوره زمونه عوض شدع  رونی. با حالت قهر رفت ب گهید رونیبرو ب یکنیزل زل منو نگاه م یدار هی: چ کردیتعجب نگام م اب
o_O 

عوض  یلیپسر خ نیدونم چرا اما ا یمهربون بود اما نه مثل قبل نم یعنیمهربون نبود  یاون کسر گهیعوض شده بود د یکسر
 شده بود :)

زنگ  یقرص خوردم و دوباره برگشتم به اتاق صدا هیرفتم و  شدیمسخره داشت شروع م یسر دردا دوباره زیدادم به م هیتک
 ومدینبود که نبود پس صداش از کجا م کردمیکشوها رو نگاه م یمانتوهام تو بیج یاما هر چقدر دور و برم ، تو ومدیم لمیموبا

 ؟

 O_oنیزم یپرت شد رو یزیچ هیکه جزوه رو برداشتم  نیکنم هم جمع نیزم یجزوه هارو از رو دیکنم اول با زیاتاق رو تم دیبا
 اتاقم . ومدیداشت م یکه زنگ زده بود کردم مهسا بود اگه کار ینگاه به شماره ا هیبود   لمیبا کمال تعجب موبا

 یکیاز  کهیت نیا ادی هویجزوه نخونده بودم خونه جن داره .  روزید ادیم ادمیکه  یی؟ تا جا کردیم کاریجزوه ها چ یال لمیموبا اما
 �� |نباش نگو جن داره خانه : یافتادم : خرافات شرویپ یاز ترک ها

 افتم:/ یاز آهنگ ها م کهیت هی ادیگذاشته با هر کلمه  ریرو مخم تاث رپ

. 

. 

. 

 روزیب :( دساعت جفت چه خو هی... دوباره به ساعت نگاه کردم  دمیخواب ۷۱چه عجب تا ساعت  ۷۱:۷۱به ساعت کردم  ینگاه
مهسا موقع خواب هم چون قرص خوابم تموم شده بود خوابم نبرد  شیکردم ، رفتم پ زیاتاق رو تم لمیکردن موبا دایبعد از پ

مامانم خوابم برد :]   یباالخره با خوردن قرص خواب ها ۳گوش دادم، رمان خوندم ، فکر کردم ،تا ساعت  کیموز نیهم یبرا
وقت صبحانه  گهیچون د دمیکالس دارم زود لباس پوش ی...... وااااااااا ۷۱۱ساعت  ستایوا دمیساعت خواب نیخالصه که تا ا

 خوردن نداشتم به جاش آدامس خوردم :/ 

روندم سمت  ادی؟؟ سوار شدم و با سرعت ز هیمشکلش چ رمیمامان م نیامروزه رو با ماش هیحاال  رونیاز خونه زدم ب عیسر
که به  یمحمد یوارد کالس شدم از آقا -_خراب بود + نیکردم و گفتم ماش یساعتم عذرخواه مین ریآموزشگاه به خاطر تاخ

 عذر خواستم . رمیو از کالس هم به خاطر تاخ ردمداد تشکر ک یبه بچه ها آموزش م رمیخاطر تاخ

 شدمیمن خونه تنها م نی، مامان که خونه نبود بنابرا رونیکردم و زدم ب یموسسه خداحافظ یکالس تموم شد از منش۷ ساعت
 .دیشهر رو بگردم و برم خر کمیگرفتم غذام رو در رستوران  بخورم بعدش  میتصم

 شدم . ادهیپارک کردم و پ دمیکه د یرستوران نیاول بغل



RomanCity 
 درد بزرگ رمان 

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

به پسره  ینگاه میزدن ( ن ینکنم ) با دوستش قهقه ا تتیاذ دمی؟؟ قول م یدیم ادیدست فرمونت خوبه ها به منم  یخانم -
 یلیبود که مامان خ نایسابر کیبا نیکردن و راه افتادم به سمت رستوران ، ماش نیبه ماش یتم حرفش احمقانه بود ، نگاهانداخ

،  مینبود یخوب بخره ، خانواده پولدار نیماش هیتا بتونه  کردیپول هاش رو جمع م لبود چند سا دهیزحمت کش دنشیواسه خر
البته مامان خانواده اش ثروتمند بودن اما به خاطر طالق گرفتن از پدرم از خانواده  ریجزء قشر متوسط جامعه نه پولدار نه فق

با  یرفت دیو اعتقادشون : با لباس سف دونستنیم یشه گفت خانواده اش اونو باعث سرافکندگ یم ییجورا هیطرد شده بود 
 بود :) یگردیهم برم دیلباس سف

 دهیرو ند چکدومیه چوقتیچرا ه دونمیبابا اما نم شیرفتم پ یلیخ نکهیبا ا شناسمیرو نم چکسیهم ه یطرف خانواده پدر از
 اونا من رو دوست ندارن . کردمیبودم . بچه که بودم فکر م

 افکارم غذا رو نوش جان کردم. الیخیب

[😹] 

 گرفتم .  یالک مشک هیتموم شده بود پس  اهمی، الک س یبهداشت لیپاساژ رفتم اول رفتم سراغ وسا کیاز غذا به  بعد

آل استار فکر کنم تا  یشدم طبق معمول چشمم رفت دنبال کتون یکه وارد کفش فروش نیهم گرفتمیم یکتون دیاز اون با بعد
 :/  دمیکوله هم خر هی یآل استار داشتم بعد از کتون شتریب ایتا  ۰۱ کیحاال نزد

بود از همونجا داد زد : رها  یونیزیشوء تلو هی دنیحال دمامان در  دمیبه خونه رس یبودم وقت رونیبود و من از صبح ب ۸ ساعت
 ؟  یاز صبح کجا بود

 کالس.  -

 ؟  یاش رو کجا بود هیبق ۷تا ساعت  -

 . دیخر -

 نزد منم رفتم به اتاقم . یحرف گهیمن هم بهتره .د یبرا ینطوریاما خب ا الهیخیب یادیمامانم ز کردمیاوقات فکر م یگاه

 

 رت اونم با دو تا پسر .مساف امیمهسا من نم -

 میو رهام بر یکسر ایدو نفر رو از سر کوچه آوردم ... قراره  کنهیندونه فکر م یبا دوتا پسر... هرک یگیم نیبابا رها ، همچ یا -
  گهید

 !!! گهیدو نفر د ایو رهام  یکسر کنهیم یچه فرق -

 . یو نه بهشون اعتماد دار یشناسیرو نه م هیاما بق یو بهشون اعتماد دار یشناسیو رهام رو م یخوب تو کسر -

 اعتماد داشتم ، بغض کردم . ایلیداره من به خ یچه ربط -

 یشناسیرو م یساله که کسر ۸، ۷تو  نی، جدا از ا هیپسر خوب یآخه ، کسر یکنیم سهیمقا یرو با ک یتو کسر زم،یرها جان، عز -
  ش؟؟یهمه سال نشناخت نیتو ا یبگ یخوا یم

 مسافرت . امیمن نم یهم بکن یتو هر کار مهسا ... -

 ؟؟؟  شهیم یمسافرت چ میبه خاطر دل من بر کباری، مثال اگه  یآخه چرا انقدر لجباز -

 .میریعهههه!!!! خوب بعدا باهم م -

 نه.  -

  ؟؟؟؟؟یشد ینکنه عاشق کسر ی* واستا .... واستا .... نکنه ... وا_* چسبهیم شتریکه ب ینجوریچرا آخه ا -

 ؟  هیعاشق چ وونهینه ، د -

 ؟؟؟ یعاشق رهام شد دمی؟؟ .... هوووم؟؟ شا یکنیپس چرا اصرار م -

برم  خوادینشدم ، فقط دلم م چکسیمن عاشق ه ری، نخ ی، عاشق اون شد یشد نیداره ، عاشق ا یگفت : چه ربط یعصبان
 مسافرت .

 . میریخوب بعدا باهم م -

 .  گذرهیخوش م شتریب ینجوریاهه رها ا -

 |: یبر یتونیم یندار یحرف آخرمه حاال هم اگه کار نیا امیب تونمیمهسا من نم -

دارم اما خب  مهسا با همه اخالقام آشنا بود  یادیگفت عادات بد ز شهیم بایاصرار کنه تقر یبه موضوع یکس ومدیبدم م شهیهم
. 

  م؟؟یکن کاریبه جهنم ... حاال چ می، خو نر شعوریب یکنیم رونمیب یدار -

 اشاره کرد . تاری، همراه با حرفش به گ یزنیم کمیفکر کرد و گفت : رها  کمی
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ها به حرکت در  میس یفکر کردم و در آخر دستم رو رو کمیزدم ،  یانجام بدم لبخند تونستمیبود که م یکار نیکوچک تر نیا
 آوردم.

 

 یقصه ا یسالم .. کجا آدمک

 میاالن دو راهه زندگ آهنم

 خوابمیم ـلترایمن دارم ال فـ. یرفت یوقت از

 اراده ام یخورده ب هیمن  یمشت یکه سخت الحق

 اراده اما سزامو دادم یب هی

 

 

 ♫♫♫ 

 یقصه ا یسالم .. کجا آدمک

 میاالن دوراهه زندگ آهنم

 خوابمیم ـلترایمن دارم ال فـ. یرفت یوقت از

 اراده ام یخورده ب هیمن  یمشت یکه سخت الحق

 زامو دادماراده اما س یب هی

 

 میند میقد یبا عادت ها گارینخ س هی منم

 بیغر بیعج یتو عالم ها واریبه در د چشمم

 ریسگ نظ یگرفته باز از آدما دلم

 یخط خط یباز رو کاغذ ها رقصهیم قلم

 نهیهم یزندگ ی، حاج خـب

 مهیکر ییها گذشت و رفت باال گذشته

 رهیباشه فرداها خم امروزت

 نهیکه نب یشم، کور بشه دو تا چ نیبب

 

 باز شکست رو دست شهیش

 خون رو فرش کهیچ کهیچ

 اشک یاهیو س ملیر

 فکر و لش یدل ب یب من

 من بدم نه تو نه

 جو زدم نه خل نه

 ام نه پر یخال نه

 مغز من ندو رو

 هاست یشهر وحش نجایا

 هاست یها مال مشت باخت

 تو حبس کن چرک تو تو هضم کن بکش

 لهیقب نیا از

 بدو دهیهار و در برو

 ریخودتو پس بگ حق
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 ریتو دست بگ اتویدن

 

♫♫♫ 

 

 به خاک دیمن مال پشت

 به حال زنده ها خوش

 حساب نیام رو ا مرده

 شدم تو هم بساب له

 که درد برسه به استخون خورد بشه نذار

 نور بشه رتیشمع کوچولو تو مس هیکه  نذار

 یطرد بش یقهرمان ش یکه مرد بش نخواه

 یدفت سرد بشاز ه یکه خسته ش نذار

 شو رو دو پات بپر تو با دو بال بلند

 اون بادوبان خدات که باد و داد بکش

 تو حرکت از اون برکت دستت پرچم سمت مقصد از

 که غرقم تو خودم من

 ام جویم یه روحمو

 گرفته اتاقمو گ۱ل گرفته دو بالمو مه

 وقت فهیح ییخدا

 من نیتو ع ینش

 بکش غیداد بزن ج یکه شد پُر

 بکش خیبه س ارویدن نیا گریج

 گنده بردار پرت کن سمت فردات سنگ

 کن به دردات زنده شو ال اموات خنده

 ُمرده.. / صادق ، آدمک / هیمثل من  نه

 

 . میدرست کن کیک میگرفت میتصم

 ؟یکیخوب چه ک -

 بچه ها گفتم : تولد . مثل

 نه سخته !! -

 ؟؟؟ گهید میمهـــســـا .... درست کن -

 با تو . نشیزئباشه اما ت -

 حله داداشم . -

 خب اول تخم مرغ . -

 چند تا ؟؟ -

 فکر کنم پنج تا بسه . دونمینم - 

 . یاوک -

 نداره . ری، نه نه ش ریشکر و روغن و ش کمی، خب حاال  زنمیرو م دهیخوب زرده رو هم بزن منم سف -

 بگو . یکی یکیآخههه  یگیم یرها چ یوااا -
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رو هم مخلوط کن  دهیسف نیا ای، ب زیروغن بر کمیبعدم  زیتا قاشق شکر بر ۵ یزرده رو زد نکهیز اباشه ، باشه ، خب بعد ا -
 تا هم آرد . ۵باهاش ، حاال 

 باشه آرد رو بده من . -

 دل غـــــــــــــافـــــــــــل  ی. بسته آرد رو پرت کردم سمتش که ا ایب -

 بود  دیغول سف هیبود مهسا ن گهیبه مهسا انداختم ، د ینگاه یچشم ریز

 خودم رو کنترل کنم و قهقه زدم . نتونستم

 .... دیکش یفرا بنفش غیاز شک در اومد و ج دیخنده من رو شن یکه صدا نیهم

  •_•نبود ، البته فکر کنم آروم شد  یخبر تیاز عصبان گهید زدیساعت آروم شد و فقط غر م میاز ن بعد

 ایبشر تو کل دن نیخنگ تر از ا یدونی؟؟؟ نم یشناسیدختره سر به هوا رو نم نیق تو ابه من بگه مهسا۱ احم ستین یکیآخه  -
 وجود نداره ؟؟؟ 

 دیآشپزخونه رو نگاه کن سف یچی.... من ه یآرد رو پرت کن دینبا یدونیاحمق تو نم یساکت شد دوباره شروع کرد: آخه رها کمی
 شده. 

 شده .. دیسف یستادیکه تو وا ییاونجا مکیفقط  کم،ی یگیبه جانب گفتم : چرا دروغ م حق

 کن . زیآشپزخونه رو تم میدرست کن کیو گفت : الزم نکرده ک دیکش یقیرهااااااا ..... نفس عم -

 به مَـ... با نگاه مهسا ساکت شدم . -

 :)  میدرست کن کیخودمم بود . نشد ک ریتقص خوب

 تابلو رو تموم کنم  دیز باکنم ..... امرو کاریکردم... حاال چ زیخونه رو تم آشپز

  ینقاش یو به سمت گالر دمیساعته لباس پوش نیپس االن بهتر ادینم ۷مامانم تا ساعت  دهیبود مهسا که احتماال خواب ۳ ساعت
 حرکت کردم .

 . دنیکردم و به سمت تابلو رفتم و شروع کردم به کش یرهام بود سالم دمیکه د یکس نیاول

 . یتمومش کن یخوایمن گهیچه عجب فکر کردم د -

 . یسالم اشتباه فکر کرد کیعل -

  یتمومش کن یخوایفکر کردم نم یومدیزد : چون نم یپوزخند

 *_دوست دارم * شتریمهربون رو ب یانقدر تلخ نباش من عادت ندارم من اون کسر ینگاه کردم : کسر بهش

 ؟؟  یرها... امشب چه کاره ا گمیم -

 خواب . ل،یخونه ، اتاق ، شام، موبا -

 . رونیب میامشب با هم بر ایخوب ب -

 به چه مناسبت ؟؟  -

 . ی، رستوران، بستن یشهرباز میگذشته ها. بر ادیبه  -

 . امیم یو گفتم : اگه واسم لواشک هم بخر دمیخند

 چشم. یبه رو -

 !!  امی]مامان صبر کن منم ب

 .یایب یخوایزودباش رها دو ساعته م -

 اومدم اومدم . -

گرفته بود تا  ی، امروز مامان مرخص میحرکت کرد یر خونه رو بستم و قفل کردم ، همراه مامان و مهسا به سمت شهربازد عیسر
 ببره . یمن و مهسا رو به شهرباز

 دنبالم. . ومدنیسمت دستگاه ها ، مامان و مهسا با خنده م دمیدو میدیرس یبه شهرباز یوقت

) اما خب  لرزوندمیرو م ایدن هیتر بود اما من .... آخ آخ به قول بابا  نیهسا خانم تر و سنگاما م میمن و مهسا هم سن بود نکهیا با
 داشت( :) یانیمنم پا یها طنتیداره ش یانیپا یزیهر چ

ازشون نبود به اطرافم نگاه کردم  یاما هرچقدر صبر کردم خبر انیسمت تونل وحشت رفتم و منتظر موندم مامان و مهسا ب به
 گم شدم . ایگو وندمشید ینم

هم نداشتم بهشون زنگ بزنم  لیکنم . موبا دایمامان و مهسا رو پ عتیجم نیا نیب یکنم اما چجور داشونیکردم پ یسع   -_-
 به مادرم زنگ بزنم ؟؟  تونیاز گوش تونمیخانواده : سالم م هیرفتم سمت 
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 البته دخترم بفرما .      -

 ممنون. یلیخ -

 .یکه گمم کرد ایب ییمامان کجارو گرفتم : الو  شماره

 . هوی یمن گمت کردم ؟ دختره سر به هوا کجا رفت -

 . امیمن ب ییمامان، زشته داد نزن شما بگو کجا -

  ؟؟یهست یکدوم قسمت شهرباز قای.... دق امیهمونجا بمون  تا من ب یالزم نکرده هر جا هست -

 . میدر ورود یمن جلو -

 باشه بمون همونجا .. -

 ممنون . یلیردم : خک قطع

 . کنمیخواهش م -

شدم :  زونیسمتشون و از گردن مامان آو دمیبا مهسا اومدن دو قهیازشون فاصله گرفتم و منتظر موندم بعد از پنج دق کمی
 تا حاال ؟؟؟ یکجا بود کردنیداشتم دق م گهیکردم د داتیمامان خوب شد پ یواا

 هااا؟؟؟ وهی یبرو اونور دختره سر به هوا ، کجا رفت -

 +_+ نیایم نیعه مامان من حواسم به شما نبود فکر کردم دار -

 ؟؟ یبه من زنگ زد یچجور -

 رو گرفتم . لشیاز اون آقا موبا -

 ) ': خوااامیم یمن ازشون تشکر کردم ... من بستن هیکارا چ نیبه سمتشون رفت تا تشکر کنه ، ا مامان

 بود سکته کنه . . کیجون نزد مای، ر یفکر یب یلیکرد و گفت : رها خ ینچ نچ مهسا

  اددد؟؟؟یبرو بابا .... چرا مامان نم -

 خانومه است.  هیبغل  یتو دمیکه رفته. بود نگاه کردم د ییجا به

 ؟؟ هیمهسا اون خانومه ک -

 . ششونیپ میبر ایب دونمینم -

 Oچه خبره : نجایواا ا کردنیم هیبغل هم گر یو خانومه تو مامان

 اومدن.  رونیاز بغل هم ب قهیند دقبعد از چ 

 ؟؟ مایتو هستن ر یها دخترها نیا - 

 بله . -

 و رهام هستن [ یهام پسرام کسر نیهمسرم رضا و ا شونیهستم دختر خاله مادرتون ا ایمن رو -

 

 به خونه برگشتم ، به اتاق مهسا رفتم . یاز اتمام نقاش بعد

 رها؟ . یکجا بود -

 . کنهیو درستش م خرهیگفت واسش قاب م یخوب شده..... کسر یلیتابلو رو تموم کردم ، خ ... یرفته بودم گالر -

 خوبه.  -

 تخت نشستم. یمهسا رو شیپ

 .رونیبرم ب یامشب قراره باکسر -

 خونه نمون . ادیز یکنیم یکار خوب -

 شده ؟؟ یزیچ -

 نه . -

 . کنمیمهسا بهم دروغ نگو خواهش م -

 برم خونه . یچند روز خوامی... مخوامیرها... اممم... م -

 خونههه؟  -
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 . کردمیم یکه با خانوادم زندگ ی۱منظورم خونه ا -

 .یشیدوباره ناراحت م یریبشه ؟؟؟ م ی: که چدمیپرس یعصبان

 دارم گذشته رو لمس کنم . ازیمن ن کنمیرها خواش م -

 . امیپس من هم باهات م -

 تنها برم !! . خوامینه م -

 .میکنیحرکت م ۷۱... فردا ساعت  امیگفتم من هم م -

 تخت بلند شدم و به سمت در رفتم . یرو از

 رها؟!!! -

 و نگاش کردم : بله . برگشتم

 . یهمه چ یبرا یمرس -

 دنبالم . ومدیم یکسر گهیساعت د می.ن ۷.به ساعت نگاه کردم  رونیزدم و از اتاقش اومدم ب لبخند

 اتاقم رفتم .... به

 نیشل و افتاده و آست قهیزانوم  یدامن تا باال یتاپ۱ صورت یبه مانتوهام انداختم در آخر مانتو مشک یگاهرو باز کردم ن کمد
 . کردیبه من نگاه نم یکس یگون نیا یبه قول مهسا : تو کردیجلب توجه نم ادیبود که ز ییآزاد ، مانتو یها

 . شدم یکسر نیکردن و سوار ماش یزنگ زد .... از مهسا خداحافظ یکسر

 سالم به رها بانو. -

 سالم . -

 بعدش شام . یشهرباز میخب اول بر -

 . میبر -

 رو به حرکت در آورد. نیزد و ماش یلبخند

 بد به دلم نشست . یکی نیاما ا ادینوع آهنگا خوشم نم نیاصال از ا نکهیبا ا ادیز یلیخوب بود خ یلیکه گذاشته بود خ یآهنگ

♫♫♫ 

 

 میدگکه من عاشق شدم زن یوقت از

 

 جهنم شد و توش گم شدم هی مثل

 

 قصه شد یمجنونت تو یلیل اون

 

 حرف مردم شدم ریمن اس اما

 

 که من عاشق شدم حالمو یوقت از

 

 دیگذشتم ند یمثل روزا یچکیه

 

 شدمیسوختم آب م یشمع م هیمثل  من

 

 دیکش یکرد و پر م یم یپروانگ اون

 

 کشم  یعذاب م شیروز از غم دور هر
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 از روز قبل بد تره  میگروز زند هر

 

  شدمیعاشقش م دینبا چوقتیه من

 

 دل / ی/ عاشق نشو ا  برهیعشق ابروم و آخرش م نیا

 

♫♫♫ 

 رو پارک کرد . نیماش یکسر میدیرس یشهرباز به

 . یکیخب کدوم  -

 دونم . ینم -

 ؟؟؟  میصبا شروع کن یاز کشت -

 . میشروع کن -

 ؟ یچرا ساکت یرها خانم -

 بودم . ینطوریهم شهیهم -

 . یساکت گهید جوریامشب  ینه نبود -

 :) نهیگذشته رو بب خوادیخونشون م میبا مهسا بر خوامیگفتم : فردا م میزدیکه باهم قدم م همونجور

 . ستین یبد زیکه چ نیخب ا -

 . نمیمهسا رو ناراحت بب خوادیگذشته اش حساسه ... من دلم نم یرو یلی.... اما مهسا خ ستینه ن -

.مهسا هم  یانسان هیچرا؟ چون تو  ،یشیشاد م ،یخندیم ،یکنیم هیگر ،یشیزد و گفت : رها تو خودت ناراحت م یمهربون بخندل
 انسانه . هیاون  نطوریهم

.... همراهش برو و آرومش  یکنیکه تو فکر م هیزیبزرگتر از اون چ یلینبود غمش خ یکیکنه ، اتفاق کوچ هیداره گر ازین مهسا
 . ریاش رو نگ هیگر یداره اما جلو بانیکر کنه پشتکن بزار ف

 .کنمیخودم رو م یسع -

 . میریبگ طیبل میانقدر دپ نباش ... بر گهیبسه د -

دست خودمم نبود ....  دمیترسیصبا م یخدا از کشت شهیکه حرکت کرد قلبم اومد تو دهنم هم نی... هممیصبا شد یکشت سوار
 مورد گند زده بود به تمام شجاعتم . هی نیبترسه اما ا یشهرباز یستگاه هانبودم که از د یعنوان دختر چیبه ه

 یکنارمه ... تو یکیحس کنم  خواستمیدستم و چشم هام رو بستم فقط م یرو گرفتم تو یکسر یحرکتش تند تر شد بازو یوقت
باشه ها  یمرد بد یکسر نکهینه ا دمیترسیمسخره بود اما من م یلی، خ یصبا و کسر یکشت دمیترس یم زیاون لحظه از دوتا چ

 :) دمیترسیم مناما  یکسر میآدم زندگ نینه اتفاقا مرد تر

 نگاه کردم . ی...چشمام رو باز کردم و به کسر ستادیآروم شد و باالخره از حرکت ا حرکتش

 :[  ومدیازت در ن ییصدا چیاما ه شهیکه هنجرت پاره م یکشیم غیبا خودم گفتم از بس ج -

 نکهینه ا یعنیبکشم....  غیج تونمیشال فرستادم و گفتم : خب ....من نم ریاز دور بازوش باز کردم و موهام رو به زرو  دستم
 . ادیصدام در نم ترسمیکه م ینتونما ... نه وقت

 !! یبیعج یلیرها خ -

 زدم : نظر لطفته . یلبخند نخود 

 .... میرفت یبرق نیصبا به سمت ماش یاز کشت بعد

 منننن ! نیییرو نکوب به ماش نتیانقدر ماش یکسر یوااا -

 دوست دارمممم . -

 .میسوار چرخ و فلک شد نیاز ماش بعد

 دستگاه ها اما من خسته شدم.  هیبره سراغ بق خواستیم یکسر

 . میمن خسته شدم بر -
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 ؟؟ ی: مطمئن دیتعجب پرس با

 آره . -

 . میباشه بر -

 .به سمت رستوران روند میشد نیماش سوار

 . مارستانهیپدر بزرگ ب یدونست یم -

 دارن . ی... مشکل خاص دونستمیپدربزرگ ؟؟ نه نم -

 دونم . ینم -

 ؟  شونیدیتو د -

 نه . -

 ؟؟ یدیاز کجا فهم -

 . گفتیبابا م -

 آها ....  -

 . شهیرها دلم برات تنگ م -

 . هشیدلم برات تنگ م یو گفت : فردا که بر دیرو گرد کردم .... خند چشمام

 . میدینزدم .... به رستوران رس یحرف

 ؟؟  یخوریم یچ -

 . گویم -

 لطفا ..... یکباب گویطرف گارسون برگشت و گفت : دو تا م به

 ن؟؟یکنیفردا ساعت چند حرکت م -

- ۷۱ . 

 ؟؟؟  امیباهاتون ب یخوایم -

 داره. ازین یی... مهسا به تنهاینه مرس -

 . کن یو آروم رانندگ اطیپس با احت - 

 باشه. -

 رها. -

 جانم . ـــ

 ؟؟؟  کنهیچرا گذشته ناراحتت م ـــ

 . میدرباره گذشته حرف نزن ای: ب یکردم دوباره لبخند بزنم هرچند مصنوع یسع دیلبم ماس یرو لبخند

 چرا آخه ؟؟ -

 . ادیمن از گذشته خوشم نم -

 . ترسمیده تو مغزم و من ازش ممثل خوره افتا زیچ هیکنم .... اما  یکمتر کنجکاو کنمیم یباشه سع -

 ریام هم تاث ندهیآ یکه رو یخرابه .... خراب یلیبه نفع خودته ....من....گذشته من خ یکن یهر چقدر کمتر کنجکاو یکسر  -
 گذاشته .

 . یها رو جبران کن یرها بزار کمکت کنم تا اون خراب -

 گذشته من شو . الیخیب ی...کسر شهیجبران نم  -

 حرف نزنم . ادیکردم ز یم ی....سع مین . مشغول شدرو آورد شام

 رهـــــــــــــــــا !  -

 بود ؟؟؟  یک یصدا نیکردم ا تعجب

  ؟؟ی: رهااا خودت دیبه سمتم. دو زهیم زهیدختر ر هیو به صاحب صدا نگاه کردم....  برگشتم

 . اوردمیبه جا ن دیببخش _رو به خاطر نداشتم.  یتیشخص نیعنوان همچ چینگاش کردم به ه گنگ
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 رامشم ! ادینم ادتیمن رو  یحرف رو چطور نیبلندم کرد : نگو ا یصندل یرو گرفت و به زور از رو دستم

 رامش؟؟؟  -

 فکر کردم رامش؟؟  یکم

 دخترررر؟!  یمن رامشششش....چطور یخداااا یگرد شد : وااا چشمام

 بمونم شمارت رو بده زووود باش . شتیپ تونمیاالن نم عالم دلم برات تنگ شده اما کی یاومد باالخره وااا ادتی  -

 فعال خداحافظ . مینمیبب گرویهمد یایب زنمیشماره من بهت زنگ م نیانداخت و گفت : ا سیم ۱۰***** باشه

 . دیرستوران دو  یبعدش به سمت خروج و

 نشستم : دوستت بود ؟؟  یکسر یبه رو رو

 . زیو عز یمیدوست قد هیاره ....   -

 خواستم من رو به خونه برسونه اونم بدون چون و چرا قبول کرد .... یاز شام از کسر بعد

.... لباسام رو عوض کردم و به  تونستمیخسته بودم و نم یفردا جمع کنم اما حساب یرو برا لمیوسا خواستمیاتاقم رفتم م به
 تختم پناه بردم و به سه شماره خوابم برد .

 شدم. ردایسر و صدا ب یبا صدا صبح

به  یتخت نشستم و نگاه یاومد رو یخوابم م یحساب نیخسته بودم اما باز هم قرص خواب خورده بودم به خاطر هم شبید
 اتاق بود . یاتاق انداختم مهسا تو

 تنبل خانم . ریصبح به خ -

 ؟؟  یکنیم کاریچ نجایوقت صبح ا نی... ا رینگاهش کردم : صبح شمام به خ تخس

 رو جمع کنم . التیاومدم وسا -

 ...... آخه چرا انقدر پر سر و صدا . یکرد یکار خوب -

 تشکر. یجا -

خواستم روز تازه  یاما نم بردیخوابم نم گهیسرم. د یرو دمیو پتو رو کش دمیتخت دراز کش یدستت درد نکنه . دوباره رو  -
 دوباره بخوابم . کردمیم یسع نیرو شروع کنم به خاطر هم یا

رو هم برداشتم ....رها  تیو شارژرت رو برداشتم چند تا شال و الک مشک یباسات رو جمع کردم هندزفررها واست ل  - 
 ؟؟  یداریسرم کنار زدم و گفتم : مهسا تو از ساعت چند ب یحواست به منههه ؟؟؟؟  پتو رو از رو

- ۵ . 

 -_؟؟؟؟ + یداریب ۵از ساعت  یواسه چ یآخه روان -

 خوابم نبرد  . گهیبعدش هم د دمیبا استرس از خواب پر -

 ؟؟؟  یکنیم کاریاز اون ساعت چ -

 زیهم اتاقت رو تم کمیتو رو جمع کردم  لیدرست کردم االنم اومدم وسا ییزایچ هیتو راه  یبرا کردمیرو جمع م المیوسا -
 کردم .

 بود که . زیاتاقم تم -

 کنم :/  دارتیخواستم ب یشلوغش کردم م کمیآره اما من   -

 ت چنده ؟؟ ساع -

- ۰ . 

 رفت . رونی. مهسا از اتاق بامیباشه برو منم االن م -

 .... نییشدم صورتم رو شستم  لباسام رو با مانتو.... عوض کردم و رفتم پا بلند

 رفته بود سرکار.   مامان

 . زیبر یمن هم چا یمهسا برا -

 . نیبش ایباشه ب -

کرد و گفت مواظب  حتمونیاونم نص میکرد یاز مامان خداحافظ میحرکت کرداز صبحانه از خونه به سمت محل کار مامان  بعد
 و.... نیباش گهیهمد

 . میحرکت کرد رازیسمت ش به
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 رها؟؟؟  -

 بله . -

 . میرو آورد ماجونیر نیما ماش -

 خب ؟؟؟  -

 . کنهیم کاریجون چ مایحاال ر -

 . کنهیرفت و آمد م دیبا پرا -

 . میومدیم دیکاش ما با پرا -

نزد و با ضبط ور  یحرف گهیمامان خودش اجازه نداد . د میایب دیبا پرا میخواستیما م یالزم نکرده عذاب وجدان داشته باش -
 آهنگ . هیبه  دیکرد رس یم نییآهنگ ها رو باال پا یرفت و ه

 دوست دارم . نویعوض نکن من ا - 

 باشه. -

 

 مارمیب زارمیمردم ب نیز اا ایدن نیاز ا میآ یم میآ یجگر بگذار م یرو دندان

 ، خواب راحت / نی/ حص قایهمچو آدمها دق ایکاتبانش ساده اند  قنینا رف بنیاز دروغ پر از فر پر

 

** 

 . یداریب ۵استراحت کن از ساعت  یاگه دوست دار -

 بهم بگو ....  یهر وقت خسته شد کنمیخودم رو م یسع -

 باشه. -

 . ادینم ادمیازش  یچیه بایکردم و تقر یاونجا زندگ یسالگ۵که فقط تا  ی، شهر رازیش رمیم دارم

 من داره . یخاطره ها رو برا نیو زشت تر نیقشنگه اما بدتر یلیخ رازیش نکهی: با ا گفتیم شهیهم مامان

 شهر . یبه خاطر فضا یبودم به خاطر حافظ و سعد رازیعاشق ش شهیاما من هم گهیدرست م دیشا

 . ستین ادمی یادیز زیاز اون موقع ها چ شناسمیم میرو از اول زندگ مهسا

 . میبود رازیسال بعد از تولد من ش ۵ما هم تا  کردنیم یزندگ رازیدوست مامان بود اونا ش نیدختر بهتر مهسا

 . نطوریخوشحال بودم  مامان هم هم یلیکنن خ یتهران زندگ انیب رنیگیم میروز مادر و پدر مهسا تصم هی

من هم از  گردهیو برم ییتا جا رهیآشفته شد . به من گفت م یتلفن به مامان شد بعد از اون مامان حساب هیاز چند ساعت  بعد
نبود  میحال زیچ چیو ه یسالم بود و تو عالم بچگ ۷کنم  ییرایمن ازشون پذ انیکه م یشوق مهسا قبول کردم خونه بمونم تا  وقت

، با هزار تا ترس از جن و روح خوابم برد فردا صبح مامان با مهسا  ومدینشب شد و مامان  دم،مهسا آماده کر یاتاق برا هی. 
 کردن دست مهسا هم شکسته بود . هیخاله و عمو کجان مامان شروع کرد به گر دمیپرس یاومدن خونه وقت

 : چرا دستت شکسته ؟؟  دمیمهسا پرس از

 . میتصادف کرد -

پدر نداره اما من مادر داشتم مهسا مادر هم  گهیهسا هم مثل من دحس کردم ، حس کردم م ییها زیچ هی یعالم بچگ یتو
 نداشت .

 یکه آماده کرده بودم شدم . وقت یاتاق الیخینگاه کردم و مهسا رو بغل کردم و به اتاق خودم بردم و ب کردیم هیکه گر یمامان به
 . کردیم هیمامان ... هنوز گر شیرفتم پ دیمهسا خواب

 است ؟؟ کج  میمامان خاله مر -

 . ستنین گهیو عمو رضا رفتن د میرها، مامان جان خاله مر -

 ؟؟  دونهیمامان مهسا م -

 . گردنیمامان باباش برم کنهیاما بازم فکر م دونهیآره م -

 ما بمونه ؟؟  شیمهسا پ شهیم -

 . کنهیم یما زندگ شیپ نیآره بعد از ا -

 کنه و خودش هم رفت . یاشت و ازش خواست از ما نگهداراز همکار هاش گذ یکی شیاونروز مامان مارو پ یفردا
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 و عمو رضا بهمون گفت . میرو درباره مرگ خاله مر زیسالمون شد مامان همه چ ۷۱ یوقت

کم کم عادت کرد اما  کردیم هیهر شب گر زدیچند تا کلمه حرف م یو ناراحت بود به زور روز خوردیسال مهسا غصه م کی تا
 فراموش نه!  :)

 به مهسا انداختم خواب بود ...  ینگاه

 شد.  داریکم ب کم

 ؟؟ یخسته نشد -

 نه.  -

 ؟؟ یستیگرسنه ن -

 . رمیمیچرا دارم م -

 . کنمیدرست م چیساندو هیاستراحت کن منم برات  کمیبزن کنار  -

 ؟؟  نمیراه رو من بش هیبق یخوایدرست کرد و دستم داد : م یچیشدم مهسا هم برام ساندو ادهیپ نیو از ماش ستادمیوا یکنار

 نه خسته نشدم . -

 . ترسمیرها من م-

 ؟؟  یاز چ -

 . ترسمیفقط م دونمینم -

 مثل موش . شتمینترس ترسو خانم من پ -

 مهسا روندم. یبه سمت خونه قبل میدیرس رازیبه ش ۸:۳۱ ساعت

 . شهیکمرم داره از وسط نصف م کردمیساعت پشت رُل بودم . حس م ۷۷

 به سمت کاناپه پرواز کردم. بای.... تقر میامان بهمون داده بود در خونه رو باز کردکه م یدیکل با

 کرده بود .... یاومده بود و به خواست مهسا داخل خونه رو بازساز رازیپارسال به ش مامان

 بکنم :/  یسع تونستمیممکن بود اما م ریکردم بخوابم غ یهم گذاشتم و سع یرو رو پلکم

اتاق پدر و  یکاناپه بلند شدم و به سمت اتاق ها رفتم .... مهسا رو تو یاز رو عیسا به خودم اومدم سرمه هیگر یصدا با
 کردم.  دایمادرش پ

من هم  کردیم هیو گر زدیبغلم حرف م یساعت تو کی کیکنه .... نزد یجلو و بغلش کردم .... اجازه دادم خودش رو خال رفتم
 بدم.... شیدلدار کردمیم یسع

 تخت خوابوندمش . یخوابش برد روکم  کم

 خودم رو باز کردم ... فیآوردم . ک نی. رفتم و ساک ها رو از ماش رونیاتاق اومدم ب از

 یرو از تو  کیکردم .... پالست داشیرفته باشه .... آها پ ادمی شهیخدا مگه م یوااا ستیکه ن ستیو رو کردم ن ریرو ز فیک کل
 در آوردم . فمیک

 . ههههیکه خال نیا ـــــــــهنـــــــــــــ

 که گرفته بودم همراهم بود ... یدینسخه جد اما

 شدم و به سمت داروخانه روندم . نیماش سوار

 . میدیخواب رو خر قرص

 لحظه مغزم ارور داد .... کی...  نیزم یپرت شدم رو هویبود  نییبزارم سرم پا بمیج یپول رو تو کردمیم یسع

 ؟؟؟  نیمز یپرت شدم رو یچجور من

حواسم  خوامیگفت : خانم من معذرت م دینگاه من رو متوجه خودش د یرو به روم بود وقت یکلیپسر ه کیرو بلند کردم  سرم
 به جلو نبود. 

 بلند شدم و از داروخانه خارج شدم . نیزم یگفتم و از رو ینداره ا یبیع

 خانم خانم . -

 سره بود .نگاه کردم همون پ زدیکه صدا م یو به کس برگشتم

 خانم دفترچه تون افتاد . -

 . یمرس -
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 ؟؟؟یرها مستوف ؟؟یرو گرفتم اما دوباره از دستم افتاد خم شد تا دفترچه رو برداره .... با تعجب گفت : مستوف دفترچه
 افتاده ؟! ینگاهش کردم با شک و ترس گفتم : اتفاق

 ؟؟  نیدار ینسبت یمستوف اریشهر یشما با آقا -

 هستن .بله پدرم  -

 ؟؟ یرها خودت -

 . ستیشما حالتون خوب ن کنمیمن فکر م یول دیببخش -

 . ستایلحظه وا کی.  نمیبب نجایکه تو رو ا شهیباورم نم ی.... ولینه نه من خوبم ول -

به رفتم و  نیاستفاده کردم و به سمت ماش تیگفت منم از موقع یزیبود چ ستادهیرفت و به دوستش که دور تر از ما ا عیسر
 سمت خونه حرکت کردم .

  تمی؟؟ نه من عمه گرام ییتو رها گهیم دهیبود اسمم  رو د وونهید پسره

 خودم نبود.  ریبودم .... خب تقص دهیترس قتایحق

سر به مهسا زدم خواب  هیشدم  مونیبردارم اما پش نیرو هم از پشت ماش تاریخواستم گ یخونه .... م دمیفکر ها رس نیهم با
 بود ....

 رو خوردم و به سه شماره خوابم برد. رصق

 برداشتم خواب آلود جواب دادم :  زیم یرو از رو لیاز  چشمام رو باز کردم و موبا یکیشدم  داریب لیزنگ موبا یبا صدا صبح

 بلـــه ؟_

 ؟ یخوب یسالم رها خانوم -

 خوبم ممنون شما ؟؟  -

 ؟؟ یرها خواب بود -

 شـــــــــما  ؟؟ -

 ! یکسر -

 شده؟  یزیآها چ  -

 ؟؟ ینه خواب بود -

 آره ساعت چنده ؟؟ -

۷۱  -_-  

 صبح ؟؟ -

 هنوووووز ؟؟؟  یدیرها خواب ی. وااا_نه شب . -

 باشه ؟؟؟ زنمیبهت زنگ م گهیساعت د کی ادیخوابم م یلیخسته بودم االنم خ یلیخ شبید یکسر -

 . نیایت تنگ شده بود زود تر بدلمم برا یدیخواستم مطمئن بشم که سالم رس یم گهید خوادینم -

 باشه خداحافظ . -و گفتم  دمیخند

 خدا نگه دار . -

رسوندم . صورتم رو شستم و به آشپزخونه  سیبودم بلند شدم و خودم رو به سرو دهیکاناپه خواب یهمون مانتو شلوار رو با
 رفتم .

 کردم . دایپرو  یبرق یکتر نتیباال کاب یطبقه ها یسماور گشتم اما نبود تو دنبال

 رو برداشتم و به سمت فروشگاه رفتم .... نیماش چییخوردن نبود سو یبرا یزیخونه چ یو دکمه اش رو زدم .تو ختمیر آب

 به سمت خونه حرکت کردم . عیکردم .... حساب کردم و سر یکل فروشگاه رو خال کردمیم احساس

 من به سمتم اومد و بهم کمک کرد. دنیشده بود با د داریبخونه. مهسا  یو بردم تو دیخر یها سهیهزار زور و بال ک به

 . میکه پدر و مادرش دفن بودن رفت یمهسا به سمت آرامستان با

 کنه . یکرد ... اجازه دادم خودش رو خال هیمهسا شروع  به گر میدیبه قبر ها رس یوقت

 م .بغلش کردم : آروم باش ماهک کردیم هیگذشته بود اما همچنان گر قهیدق چند

 من بود. کیتار یواقعا هم ماه من بود مهسا مثل ماه تو شب ها مهسا
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 ، از دستم ناراحتن ؟؟  ومدمین دنشونیساله که به د ۷۱رها من  -

 نکن . تی، خودت رو اذ رمیمها عز -

 کمتره ؟؟ هیاز بق میمادر داشته باشم مگه من چ دی... چرا من نبا خوامیرها من مامان بابام رو م -

 ... مهسا... من ... ستیکمتر ن تیچیه -

 زانوهاش . یاومد و زانوهاش رو بغل کرد و سرش رو گذاشت رو رونیبغلم ب از

بازم برم خونه و مامان منتظرم باشه ،  خوادیسخته .... دلم م یلیخ یباش میتیسخته  یلیدلم براشون تنگ شدم ، رها خ -
بپرم بغلش .... رها  ادیاز سرکار م یباشه که وقت یکی خوامیداشته باشم ، م دوباره بابا خوامیکابوس باشه م هی نیدوست دارم ا
 ....کنمیو بغلش کردم : آره من درکت م ششیپ ممگه نه ؟؟ رفت یکنیتو منو درک م

 از حدود دوساعت برگشتم خونه.  بعد

 گرفتم مهسا رو ببرم آرامگاه حافظ  میاستراحت کردم ، تصم یکم

 .میرفت نیحاظر شدم ، کتاب حافظ رو برداشتم و با مهسا به سمت ماش عیدم هم سرمهسا خبر دادم و خو به

 . میو  فال گرفت میفاتحه خوند میدیآرامگاه حافظ رس به

 

 فراق یفراق    که عمر من همه بگذشت دربال یمباد چو من خسته مبتال یکس

 

 فراق یاو داغه امیمحنت ا دهیو سرگردان       کش ریفق دلیو عاشق و ب بیغر

 

 فراق یدهم باز خون بها دهیبدست من افتد فراق را بکشم        به آب د اگر

 

 فراق یکه داد من بستاند دهد سزا    میروم چه کنم حال دل که را گو کجا

 

 فراق یها دهیرا به فراق تو مبتال سازم         چنانکه خون بچکانم زد فراق

 

 فراق یمگر بزاد مرا مادر ازبرا    از کجا و فراق ازکجا و غم ازکجا    من

 

 فراق یزنم نوا یجهت شب و روز   به بلبالن سحر م نیعشق چو حافظ ازا بداغ

 . میشد نیماش سوار

 بر بدن. میبزن یمشت یرازیفالوده ش هی یا هیمهسا پا -

 اتم بدجور.  هیپا -

 خوشحال بودم.  یتنبس یبرا شتریکرد البته ب یمن رو شاد م نیحالش خوب شده بود و ا مهسا

 ؟  یآرامگاه سعد میبر یخب ک -

 خونه . میگردیدونم ....فردا خوبه ؟ پس فردا هم بر م ینم -

 خوبه . -

 نگه داشتم رفتم دوتا فالوده گرفتم . یفالوده فروش هیکنار  -

 مهسا خانوم بزن بر بدن . ایب -

 . یمرس -

 زنگ خورد . لمیخونه موبا یپام رو گذاشتم تو نکهیسمت خونه حرکت کردم هم به

 بله ؟  -

 ؟  یسالم رها، خوب -

 رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم . شالم

 ؟ یخوبم ، تو چطور -
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 ؟؟  نیگردیبرم ی.... ک یمرس -

 . میایم گهیدو روز د -

 . نیایب خوادینم -

 چرا؟؟؟؟ -

 اونجا . میایم میچون ما دار -

 نه .آشپز خو یگرد شد مهسا اومد تو چشمام

 ؟؟ نیایب نیخوایچرا م -

 . میگردیبعد با هم برم میایم نایمن و رهام هم با مامان ا رازیبرن ش دیجون گفتن با مایمامان و ر دونمیمن نم -

 ؟ نیکنیحرکت م یآهان ... ک  -

 فردا صبح . -

 خداحافظ . نیباشه مواظب باش -

 بود ؟؟ ی: ک دیکردم مهسا پرس قطع

 . یکسر -

 ؟ گفتیم یچ -

 تهران . میگفت ما برنگرد رازیش انیب خوانیم -

 ان؟؟یب خوانیچرا م -

 دونم . ینم -

 مهسا ؟ -

 بله . -

 من خستم . -

 استراحت کن . کمیآورد گفت :  یدر م خچالیرو از  خواستیکه م یکه مواد همونطور

 . روحم خسته است . ستینه تنم خسته ن -

 شده ؟  یزیچ - 

 اتفاق بد افتاد . هی شیسال پ ۶_۵لب آروم گفتم آره  ریز

 :امروز چندمه ؟  دمیپرس

- ۷۳ 

  ؟؟یچه ماه -

 مرداد. -

 . یچه روز نحس -

 نباش . یخرافات - 

 اعتقاد دارم . ۷۳ یمن به نحس-

 ؟ یچرا اعتقاد دار -

 بود . ۷۳تو روز  میبد زندگ یچون همه اتفاقا -

 نباش ! یرها انقد خرافات -

 . زیم یو گذاشتم روو سرم  یصندل یرو نشستم

 بد بود . یلیامروز خ -

 نباش . دینا ام -

 هم ندارم . یزندگ گهیمن د نمیبیبودن نم دواریام یبرا یلیمن دل -

 . تهیحرفو نزن تو تازه اول جوون نیا -

 . کنمیم یکه نه مردگ ی... مرده ام اما به اجبار زندگ ینه اول جوون شهیآخر زندگ رهیکه دلش پ یکس -
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 ؟  یده گفت : شاعر شدخن با

 . گنیرو م دهیکه قلبم شن ییها زینه .... فقط چ -

 . دیشن یرو هم م یا گهید یها زیکاش قلبت چ -

نکن .قرص  دارمیشام ب یبلند شدم و به سمت اتاق خواب ها حرکت کردم. همونطور گفتم : مهسا من خستم برا یصندل یرو از
 م.اطرافم غافل شد یایخوردم و از دن یخواب

 ( به حمام رفتم ... شمیم داریب ریکه د ییاز روزها ریشدم طبق معمول هر روز ) به غ داریب ۷ساعت

از طرف  یادداشتیصبحانه آماده بود به همراه  زیو به سمت آشپزخونه رفتم م دمیساعت حمام بودم لباس پوش کی کینزد
 ، نون هم تازه است :(  زیبر یخودت چا یدم بزنم ، براق کمی، من رفتم  یحمام دمیشدم د داریب ر،یمهسا : سالم صبح بخ

 گذاشتم... وانینشستم دستم رو دور ل یصندل یو رو ختمیر یخودم چا یبرا

 رها بشم ...  دی]با

 اجتماع باشم. یدوباره تو دیقدم : با نیاول

 ...قبول کرد یبا تعجب و خوشحال رونیب میرفتم و از مهسا خواستم با هم بر رونیاتاق ب از

 از خونه :) رونیرفتم ب یدو سال بود که بزور اونم به خاطر مدرسه م کیداشت تعجب کنه نزد حق

 آزاد.  دیبا عقا یقبل یرها پیدوم : ت قدم

 دیمدل جد هیکه هر روز  ییرها شدیباورش م یدوست داشتم رو برداشتم ک یلیکه قبال خ ییاز مانتوها یکیرو باز کردم  کمد
 . دیکه مادرش و مهسا براش برن خر شهیم یخودش االن دو سال قهیاونم به سل خرهیلباس م هیو هر ماه  دهیبه مانتوهاش م

 گرم . یخنک و گاه یبود و هوا گاه بهار

 من. ییهوی رییهمه تغ نیبود از ا جیرفتم مهسا گ رونیاتاق ب از

 . دمیرهام رو روبه روم د نیگذاشتم ماش رونیرو که از خونه ب پام

 کرد و باهاش دست داد به طرفم اومد.  یا سالم و احوالپرسمهس با

 رها؟ یسالم چطور -

 ؟ یتو چطور یزدم ، بعد از دو سال : سالم مرس یلبخند

 رو جلو آورد . دستش

 . یکه خودت بش ی... رها تو قول داددمیترسیبود رها باشم اما... اما من هنوز هم م قرار

 برخورد کنه بهش دست دادم.  که فقط نوک انگشت هام با دستش یجور

 ؟ نیرفت یکجا م -

 من جواب داد : گردش. یبه جا مهسا

 چه خوب خوش بگذره . -

 .میستین یروزم که اومد هی نجایا یاینم چوقتیه -

 . ستمین یبرم سفر چند ماه خوامیم یاومدم خداحافظ -

 تعجب کنن . دمیبا ادیبود از کاسه درب کینزد رهام و مهسا ی.چشما اریب یمن سوغات یو گفتم : خوش بگذره برا دمیخند

 . میبود رفت ابونیکه پشت خ یبه سمت پارک مویرهام جدا شد از

 : یقبل یرها قیو عال طنتیسوم و آخر : ش قدم

 . میبزن یبستن میمهسا اول بر -

 نداشتم . یقانع کننده ا لیچون دل پرسهینم یزیبود اما خوشحال بودم که چ جیهنوز هم گ مهسا

 . میباشه بر -

 لطفا . یآقا دو تا بستن  -

رو  یجلو بستن ارهیدستش رو ب نکهیها رو گرفتم سمتش قبل از ا یاز بستن یکیها رو گرفتم و به سمت مهسا رفتم  یبستن
 درخت خشک شد دهنش باز و چشماش گشاد . هیبه صورتش ... مثل  دمیکوب

 به صورتش. دمیکردم و اون رو هم کوب یدستم نگاه یتو ید به بستنخوب نش ینجوریو گفتم : نه ا دمیبه چونم کش یدست

 سر و صورتت  نیپارک با ا میبر یگفتم : مهسا حاال چجور یناراحت با
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 چشم هام گمشو . یاما آروم گفت : رها از جلو تیتا داد نزنه با عصبان کردیخودش رو کنترل م یلیشک در اومد ... خ از

 ؟  یریاما تو کجا م یاوک -

 . ستین یخونه از پارک هم خبر میگردیصورتم رو بشورم بعدش هم برم رمیمن م  -

 صورتش رو بشوره ؟  خوادیمهسا کجا م ینشستم و منتظر مهسا ... راست مکتین یرو

 یها روز نیکه باعث بد تر ییکه کابوس روز و شبم بود .... آشنا یی.... آشنا دمید ییآشنا افهی.... ق دادمیرو تکون م پاهام
 فرار کنم  ؟؟ [  ایهم باشه  یقدم چهارم دی... با دیلرز یبه سمتم اومد دست و پام م دنمیبود با د میزندگ

 . انیخواستم مطمئن بشم که م یزنگ زدم م یو به سمت اتاق رفتم و به کسر ختمشیسرد شده بود ر یچا

 

 مهسا برگشت خونه . ۰:۳۱ ساعت

 . میتا با هم بر  یچرا صبر نکرد -

 رفتم سر قبر داداشم اونروز وقت نشده بود . -

 :)  ومدمیکاش منم م -

.... بهم گفته بودن که زنده است ....  یعنیزنده است  کردمیداشتم تنها باهاش حرف بزنم ... بچه که بودم فکر م اجیاحت -
بهم گفتن مرده .... شکستم ... منم  یزنده است .... وقت گفتنیاما همه م دیکشینفس نم دمیبود ... د نیماش یموقع تصادف تو
 همونروز مردم .

 . میبه گذشته فکر نکن ایب -

 داد و گفت : باشه .... حرکت کردن ؟ لمیتحو یلبخند

 ؟ ایک - 

 عمه هات ؟ -

 گفتم : من که عمه ندارم . جیگ

 ؟ یگیفکر کردم و گفتم : آهااا مامان رو م کمی

 تکون داد و گفت : آره . یسر مهسا

 . رسنیم ۴-۳صبح حرکت کردن ساعت  5 ساعت  -

 نییبودم و کانال ها رو باال و پا دهیکاناپه دراز کش یرو ۴خونه تا ساعت  میبرگشت ۰و حدود ساعت  میرفت یمهسا به سعد با
 رو باز کردم و دوباره بستم :/  خچالیها و  نتیحوصله ام سر رفته بود به آشپزخونه رفتم و در همه کاب کردمیم

  دنرسی[ ��] نایمامان ا ۴:۳۱ ساعت

 با دوتا چمدون و کوله  اومدن داخل .... یجون رو بغل کردم و گفتم برن استراحت کنن ... رهام و کسر ایو رو مامان

 دو قلو ان .... کردمیهرگز باور نم شناختمشونیدو تا برادر متفاوت بودن اگه نم نیا چقدر

 ن تنها نقطه مشترکشون هنر بود .گرفته تا اخالق و رفتارشو افشونیو ق پیت از

 داشت. ینقاش یگالر یخونده بود و با کمک کسر یرهام نقاش کردیم سیتدر انویخونده  بود و و پ یقیموس یکسر

و  ی) آشپزخونه رو پاتوق کردن (  کسر میاز اتاق ها رو بهشون نشون دادم تا استراحت کنن با مهسا به آشپزخونه رفت یکی
 اومدن. رهام هم پشت سرمون

 ؟  نی:  چرا استراحت نکرد دمیپرس

 . میجواب داد : خسته نبود یکسر

 گفتم و ساکت شدم . یآهان

 ؟؟  رازیش نیایب نیگرفت میتصم ییهوی: چرا دیپرس مهسا

 . نهیرو بب نایمامان ا خوادیبار رهام جواب داد : مادر بزرگ مامان زنگ زد و گفت که پدربزرگ حالش بده و گفت م نیا

جلوشون رو  میبه هزار زور و بال تونست رازیش انیب ارنیبود بال در ب کینزد دنیخبر رو شن نیا نکهیجون هم هم مایو ر انمام
 ..... میریبگ

 .رونیجون هم از اتاق اومدن ب ایبود که مامان و رو ۶ کینزد ساعت

 . مارستانیجان، مامان، مارو ببر ب یکسر -

 برو.  قربونت بشم فردا یمامان جان ال -
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 . میبر دیاالن با نینه هم -

 . میایفردا ما هم باهاتون م نیجون بزار ایکردم و گفتم: رو دخالت

 آقا جون . دنید میاالن بر نیهم دیبا شهینه رها جان نم -

 . برمتونیگفت : من که االن نم یکسر

 . میریودمون مرو بده خ نیماش چییسو نیبریاگه مارو نم میامروز بر دیگفت : رها ما با مامان

 . برمتونیالزم نکرده من خودم م ریحرص گفتم : نه خ پر

 نازک کردم و با غر غر به سمت اتاق رفتم . یباز کسر شین یبرا یچشم پشت

 . دمیرفتم و همه رو آماده د ییرایهام رو عوض کردم و به سمت پذ لباس

 : کجا رفت ؟ دمیپرس  دیبه سمت اتاق دو مهسا

 لباس عوض کنه . -

 و رهام گفتم : شما دو تا کجا ؟ یبه کسر رو

 . میایما هم م -

 . مونمیمن خونه م نیپس شما دو تا مامان رو ببر  -

 . میآشنا بش یبا خانواده مادر میخوایم اینه ، تو هم ب-

 باهاشون آشنا بشم ؟  خوامیسال تازه م ۰۷رو ندارم ... بعد از  ایجنگولک باز نیمبل لم دادم : الزم نکرده ... من حوصله ا یرو

 گفت : رها درست حرف بزن!  زیآم دیتهد مامان

 . گمیگفتم : دروغ که نم آروم

 باشن. یخوب یآدما دیهستن . شا یهستن چ یک مینیبب میبر ایمبل نشست و گفت : ب یرو یکسر

رو به خاطر عاشق بودن  یکیو اون  از دختر ها رو به خاطر طالق یکیکه  یبشنوه گفتم : خانواده ا یکه فقط خود کسر یجور آروم
 ؟؟  ادیطرد کنه به نظر خوب م

 . دیخند یکسر

 . کنمیروش و دوتا بارشون م زارمیم یکیبزنن  یاما اگه حرف امیگفتم  : باشه م بلند

 که هست. نهیباال انداختم و گفتم : هم یبهم نگاه کرد شونه ا یعصبان مامان

 شدن . نیو مهسا سوار ماش مامان

 خودشون رفتن . نیو رهام با ماش یجون وکسر ایرو

 . رازیاومدم ش یمامان من اگه جات بودم هرگز نم -

 ؟؟  یاینم نمتیبب ایبشم و بگم ب ضیمر یروز هیاگه من  یعنی:  دیبه جانب پرس  حق

 . ومدمیمعلومه که نم رونیب یکردیاگه از خونه پرتم م -

 . رونیمن رو از خونه پرت نکردن ب -

 تو رو طرد کردن . خوامی.. بله.... من معذرت ماوه.. -

 حرفو به نزن . نیانقدر ا -

: دخترک چطور  دنیبار نپرس کی یساله رو از خونه طرد کردن و سال ۵بچه  هیساله رو با  ۰۵زن  کینگم که  یعنیباشه  -
 ؟یکنیبزرگ م یپدر رو چجور یاون بچه ب ی؟ شوهر که ندار یکنیم یزندگ

 ها رو سپر کنم . میقد یحالم بده انتظار داررها آقاجونم  -

 ضهیآقاجونم مر یگیهاست . حاال تو م نیاز بهتر یکیگن بدون پشتوانه  یمامان ... تو غرورت چشم عالم رو کور کرده م یوااا -
 یلیدل هیتما اما ح دونمیطالقت رو نم لی... من که دل رونیکه به خاطر طالق گرفتن انداختت ب ی؟؟ کدوم آقاجون ؟؟؟؟ همون

کرد اصال مشکل از خود تو بود  انتیخ ایاصال اخالق درست و درمون نداشت  ایدست بزن داشت  ایمعتاد بود  ای گهیداشت د
 پشتت باشن؟ دیاون پدر و پدربزرگ نبا

 درباره پدرت درست حرف بزن !!  -

 باز موند : مامان حالت خوبه ؟؟؟؟؟ دهنم

درباره اش درست حرف بزن ؟؟؟ اصال مگه دروغ  یگیاونوقت م ینیعکس بابا رو بب یحت یستینتو حاظر  یکنیدفاع م یاز ک یدار
 ؟؟  گمیم
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 رها تمومش کن ! -

 . یتونیاالنم م یکرد یسال تنها زندگ ۷۶-۷۵ یول زنمیحرف نم گهیباشه ..... من د -

 رها  !!! -

 باشه باشه.  -

 . نیایمنتظرتونم زود ب نیماش یمن توگفتم :  میدیرس ینزدن وقت یحرف گهید مارستانیب تا

 خونه . میبرگرد یک ستیمعلوم ن میبا ما بر ایتو هم ب -

 رو قفل کردم. نیشدم در ماش ادهیزدم و پ یپوزخند

 کدوم بخشا ؟؟ یاووشیس ریاردش یخانم آقا دی: ببخش دیمامان از پرستار پرس میباهم رفت دنرسی هم[ ��] نایا یکسر

  ۷۰۸اتاق  ۰طبقه  -

 ممنون . -

از خانم ها مامان رو بغل کرد و شروع کرد  یکیما به سمتمون اومدن  دنیاتاق بودن با د رونی... چند نفر ب میسمت اتاق رفت به
کرد با  هیگر قهیجون رو بغل کرد و بعد از چند دق ایهم رو یکیاون  کردینم هیتعجب داشت که مامان گر یکردن جا هیبه گر

حوصله نگاهم  یبهم زد ب یکه به احترام ما بلند شده بودن شدم دختره لبخند یو پسر ترمتوجه دخ مکردیپوزخند نگاهشون م
بردارن! گفتم :  یو زار هیخانواده رو نداشتم . انگار قصد نداشتن دست از گر نیعنوان حوصله ا چیرو ازش گرفتم ... به ه

 یوجود داره شما هم حتما چند ساعت یآلودگ یلیخ نجایااون گذشته از  نیسر و صدا کن دیو نبا مارستانهیب نجایخانوما ا دیببخش
 جون حالشون بد بشه . ایامکان داره مامان و رو نیبنابرا نیبود نجایا

 جون  شدن به سمت ما اومدن. ایمامان و رو الیخیمن ب یبرام نازک کرد و خانوم ها هم بعد از نطق طوالن یپشت چشم مامان

 مامان جان . یدر بزرگ شدچق ؟؟ییمایتو دختر ر -

 ؟؟  ادیم ادتیزدم ادامه داد : من رو  یحوصله ا یو ب یلبخند مصنوع 

 ! ادینم ادمیرو  چکسیه نیسالم بود بنا برا ۵من  میرفت نجایما از ا یوقت -

 مادر بزرگت . امیمن ثر یگیبه مامان کرد و گفت: بله درست م یخودش رو جمع و جور کرد و نگاه ناراحت یکم

. به  ومدیکه با مامانم کرده بودن از همشون بدم م یاومد اما به خاطر کار یم یبه نظر خانم خوب نکهیزدم با ا یمسخره ا لبخند
 ؟؟ ییمایکرد و با تعجب گفت:  تو هم دختر ر یمهسا نگاه

 هستن. مایبده گفتم : بله  خواهر من و دختر ر یمهسا جواب نکهیاز ا قبل

 ! یدختر داشت هی یعنی یدختر دار هیکردم  یاه کرد و گفت : فکر مبا تعجب به مامان نگ 

و رهام  یکسر زدمیجون ، اسمش زهرا بود همونطور که حدس م ایبود مادر رو یکیبسنده کرد  حاال نوبت اون  یبه لبخند مامان
 داشتن . یهم رفتار سرد

 .... زدنیها و خاله هاشون حرف م ییدامدرسه از  یبچه بودم و بچه ها یوقت ادیم ادمیخودمون نبود  ریتقص

 هم نداشتم تا موهام رو شونه کنه و برام قصه بگه. یمادربزرگ یرو نداشتم حت یکس من

 ات . ییپسر دا مایهم ن نیدختر خالته رها جان و ا نایم نیکرد : ا یدختر و پسر رو بهمون معرف ایثر

 تکون دادم ... یسر

و... دوست نداشتم  فهیبدم اما االن دو ساعت نطق کرده بودم که کث هیتک واریبه د خواستیلنگه پا موندم دلم م هیحوصله  یب
 ینازک کرد پوف یپشت چشم میو بر نهیپدربزرگش رو بب عیحرفم بر ضد خودم باشه . با چشم هام به مامان اشاره کردم تا سر

بهش انداختم و دوباره به کار خودم  ینگاه تادسیوا شمیاومد پ یکردم کسر یم گاهن مارستانیب واریو به در و د دمیکش
 |مشغول شدم :

 . رهیحوصلشون سر م نجایخونه ا نیبچه هارو ببر مایو ن نایشد) البته همه متوجه شدن ( گفت : م میحوصلگ یمتوجه ب ایثر

 خونه . میبا مامان برگرد میمونیممنون منتظر م یلیگفتم : نه خ یزود

 بره . شمیسال از پ ۷۶دخترم بعد از  دمیعنوان اجازه نم چیخونه آقاجون به ه نیایامشب همه م زکمینه عز -

 . امیبهم کرد و گفت : رها برو من با مامان م ینگاه مامان

 رو بزارم . نیرو گردوندم و گفتم : ماش چشمام

 گفت : نه مهربونم راننده هست . ایثر

 باشه . -

 . دیدویدنبالم م بای، مهسا تقر رفتم نیو  با عجله به سمت ماش یخداحافظ بدون
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ام رو روشن  لهیتیف یخورد بود و فقط الزم بود کس یگاز فشردم اعصابم حساب یشدم و پام رو با تمام قدرت رو نیماش سوار
 . زمیرو بهم بر ایکنه تا کل دن

 لعنت به همه . اهههه

 برگرد ! یساله زنگ نزده بگه کجا رفت ۷۶ه ک یمادرته ؟؟؟؟ کدوم مادر؟؟؟؟ مادر کهیزن نیا مایبگه ر ستین یکی آخه

 سرم  یشدم دستم رو گذاشتم رو ادهیپ نینگه داشتم از ماش یا گوشه

خانواده رو قبول کنم  نیا تونستمیخانوادشه اما نم شهیکه مادرم پ شدمیهم خوشحال م یلیخ دینبود اتفاقا با یمهم موضوع
بفهمه که  یکی دمیترسیم شهیبودن هم یمن تو عالم بچگ یعث سر افکندگکه با ییمادرم بودن کسا یها هیکه باعث گر ییکسا

 مامان از خانواده طرد شده :) 

 آروم شدم . یکم

 . شدیروشن و خاموش م یگوش نیاسکر یرو یکسر اسم

 بله ؟  -

 ؟؟ یآروم شد -

 اونجا ؟ نی!! رفت بایتقر -

 . میمارستانینه هنوز ب -

 . نیمنتظر بمون مارستانیب امیم گهید قهیباشه ... منم چند دق -

 کن.  یباشه ... مثل آدم رانندگ -

 ... کنمیم یسع -

 رفتم . مارستانیشدم . دور زدم و به سمت ب نیماش سوار

 بود . ادیسرعتم ز دونمی...کنترلم رو از دست دادم م خوامیامم ... مهسا... معذرت م -

 . یکه االن آروم نهیزد :  مهم ا یلبخند

 بودم . ایآدم دن نیدوست خواهر شده  خوشبخت تر نی. من هر چقدر هم بدشانس باشم اما به خاطر داشتن ا زدم یلبخند

 گفتم : خب؟؟؟ یشدم رو به کسر ادهیپ میدیرس مارستانیب به

 هم مارو . یکیاون  برهیاشاره کرد : اون شمارو م نایم به

 رو به خودم بگه ( نیا دیبا یکی)  تنسیاما قاتل که ن یازشون ندار یگفتم : درسته دل خوش آروم

 . ستنیکمتر از قاتل هم ن -

 رفتم حواست رو جمع کن نکشتت :/  نیبه سمت ماش دمیخند

 سوار شد . دیشدم دختره هم با ترد نیماش سوار

 سالم . -

لطفا راه رو به ما نشون  زمیو خشن من انداخت و به دختره گفت : عز یعصبان افهیبه ق یتکون دادم .... مهسا نگاه پر حرص یسر
 بده 

 هم با لبخند گفت : حتما . دختره

 رو به حرکت در آوردم . نیرو زدم و ماش میآفتاب نکیع

 . دادمیجوابشون رو م یحوصلگ یکه با ب دنیپرسیم یاز من هم سوال یهر از گاه دیراه مهسا با دختره گفت و خند یتو

 ساکت شد .... نیماش

 چیاما خب ... خب ما بچه ها ه دمیو بهت حق هم م یکنیرفتار م ینجوریچرا تو ا فهممیستش... من مامم ..... رها..... را -
 . میندار یریتقص

 .دونمیبهش کردم و گفتم: م ینگاه نهیآ از

 پس ... پس چرا... - 

 . ادیخانواده خوشم نم نیچون از ا -

 .میما همه تو رو دوست دار یول -

 . شکشیحاال دوست داشتن پ نیدیاصال من رو ند یعنی نیشناسیشما اصال من رو نم -

 ساله رو فراموش نکردم . ۵ یمعصوم رها افهیق چوقتیاما ه ادینم ادمی قیدرسته که دق -
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 . نینکن تمیباهاتون بهتر برخورد کنم البته اگه اذ کنمیم یسع یزدم : اوک یپوزخند

 ممنون :( -

 . میدیخونه آقاجون مامان، رس به

 .دیراه ما رسهم هم یکسر

 با بودن( ��) نایهم اومد .... مامان ا یگرید نیماش میوارد خونه بش نکهیقبل از ا میو به سمت خونه حرکت کرد میشد ادهیپ
 میتکون دادم و وارد خانه شد یسر میاومد یبمونن ماهم زود مارستانیدخترام ب ومدیگفت : دلم ن اثری کردم نگاشون تعجب

 خونه بودن. یآدم تو لیا هی بایتقر

دو نفر بغلم کردن بدون استثنا همه از وجود مهسا تعجب  یکیبودن  یخوش برخورد یهمشون آدما بایهمه سالم کردم تقر به
 کردن .

اتاق  یاز مهمون ها باشه تو ییرایپذ یهم برا نجایکه ا دیرسیبزرگ بنظر م یلیاتاق خ هیاز اتاق ها برد  یکیما رو به سمت  نایم
 جوون. یختر و پسر هاپر بود از د

همه  نیدارن ا یینموند چه انتظارها ادمیرو  چکدومیاسم ه کردنیم یبه همه سالم کردم و خودشون رو معرف یلبخند مصنوع با
از  یعنی یخودت دونستمیپسره اومد سمتم : م هیکه  نمیاز مبل ها بش یکی یبرم رو خواستمیبمونه م ادمی یآدم رو چطور

 . نمتیبیخوشحالم که م دیفهم شدیم تیلیفامبفهمم اما از اسم و  تونستمیکه نم افتیق

 ؟؟  دینگاش کردم : ببخش جیگ

 داروخانه ؟؟ ی؟! تو ادینم ادتی -

 ؟؟یگیم یچ فهممیبهش کردم : اصال نم ینگاه

 ! میدیداروخانه د یرو تو گهیهمد شیبابا چند شب پ یا -

 اومد ! ادمیفکر کردم : آها  کمی

 . نیبرگشت نکهیشحالم از اخو اوشمیمن ن -

 یدستم رو گذاشتم رو دمیلحظه ترس هی دیلرز بمیج یتو یزیچ هیاز مبل ها رفتم و نشستم  یکیتکون دادم و به سمت  یسر
 رو حس کردم . لیپام و موبا

 o_O؟؟ بمیج یگذاشتمش تو یک

 تماس رو وصل کردم : بله؟ کردیم ییخودنما نیاسکر یرامش رو اسم

 انگار طلبکاره!  یعادت بدت رو ترک نکرد نی!! هنوز ابله و بال ! -

 عههه!!! رامش ؟؟؟ -

 ؟یعروس یرفت یی؟؟؟ چه سر و صدا ییکجا نمیزهر مار .... بگو بب -

 خونه آقابزرگ ننه امم ! رازیش ر،یخ -

 اون ها مگه قهر نبودن ؟؟ ،یاوهوک -

 ! رازیسته اومده ششده زنگ زده مامانم اونم از خدا خوا ضیمر نکهیبودن مثل ا -

 �� رازززیش امیب خوامیآهان ...... منم م -

 :/  ایخب ب - 

 ! امی؟؟؟؟ م امیب -

 O_O؟؟   یایب یخوایواقعا م -

 . یبا کنمیاالن حرکت م نیهم امیمنم م ایب یخودت گفت -

 ؟؟ ادیب خوادیم یشدم مهسا با آرنج زد به پهلوم : ک رهیخ لیکرد بهت زده به موبا قطع

 مش !را -

 ! ی؟؟ چرا به من نگفت شیدید یرامش؟؟؟ ک -

 دمش؟؟ید یدونیتو از کجا م -

 شماره ات رو داره ؟! یچطور شیدیاگه ند -

 .رازیش ادیگفت م دمشید رونیبودم ب ،رفتهیبا کسر -

 چه خوووب . -
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 اوهوم . -

  میکن یباز نیایبود گفت بچه ها ب اوشیپسره که فکر کنم اسمش ن اون

 ؟ عتیجم نیبا ا میبکن یبود گفت : چه باز یاسمش چ دونمینم که گهید یکی

 با هم گفتن:  مایو ن نایم

 ! قتیحق ای: جرات  نایم

 .می: پانتوم ماین

 همه ساکت باشن . قهیچند دق یبرا هیکردم و گفتم : نظرتون چ یپوف

 خنده . ریزد ز یکسر

 . یاخطار گفتم : کسر با

بنده   دنیبازم شروع کرد به خند قهیکرد خنده اش رو متوقف کنه اما بعد از چند دق یو سعباال برد  میرو به منظور تسل دستش
  |سکوت : گفتمیمن چون حوصله نداشتم م میکن یباز گفتیم یخدا حق داشت هر وقت که کس

 خوبه . قتیحق ایاما جرات  ستین یجالب یگفت : نه ساکت موندن باز اوشین

 کنم . یباز ستیمن که قرار ن نیبکن نیهر کار دوست دار باال انداختم و گفتم : یا شونه

 . میکردینگاه م هیبق یو به باز میمبل ها نشسته بود یو رهام و مهسا رو یو کسر من

 تهران ؟ میگردیبرم یرها... به نظرت ک گمیم -

 برگردم . تونمیفعال که اگه بخوام هم نم -

 چرا ؟ -

 . ستیها دست بردار ن و حاال حاال رازیش ادیب خوادیرامش م -

 آهان . -

 کردم. یپل یمانتوم در آوردم و آهنگ بیرو از ج ینزد منم هندزفر یحرف گهید

 

 مونده بودن . اوشیو ن نایم شهیخلوت شده بود فقط دو تا از خاله هام با بچه هاشون که م بایساعت خونه تقر کیاز  بعد

 خواهر و برادر بودن . نایو م اوشین

 هام بچه نداشت. از  خاله یکی

 بهم زد . یمامان نشستم لبخند شیو پ رفتم

 رها جانم حوصله ات سر رفته مادر ؟  نمی: نازن ایثر

 رو داره . ایدن کیک نیتر نیریمزه ش یداره مادر بزرگ داشته باش یزدم حس خوب یلبخند

 . زکمیقربون لبخندت بشم عز یاله -

وگرنه به تو زحمت  ستین مایبچه ها رو ببر بگردون حوصله اشون سر رفته ن جان پسرم اوشینگاه کرد و گفت : ن اوشین به
 . دادمینم

 . فمهیبانو وظ ایثر هیچه حرف نینه ا -

 و شالم رو هم گذاشتم . دمیرو پوش مانتوم

 برم ؟؟  کجا دمیپرس نایرو به حرکت در آوردم و از م نیسوار شد ماش قهیهم بعد از دو دق نایم میشد نیمهسا سوار ماش با

 و بپرسم . اوشیبزار زنگ بزنم به ن دونمیمن نم -

 باشه.  -

 رو بهم داد . لمیموبا مهسا

 کنم ؟  کارشیچ -

 . یدار سیم -

 دستم به لرزه در اومد و شماره ناشناس بود جواب دادم ........ یتو لیصفحه اش نگاه کردم شماره ناشناس موبا به

پشت رُل  یشد و بدون حرف ادهیشدم به طرف در شاگرد رفتم در رو باز کردم مهسا پ ادهیپارک کردم پ یرو گوشه ا نیماش
 . نیینشست در رو بستم مهسا پنجره رو داد پا
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 ؟؟ یسوارش یخواینم -

 . نینه شما بر -

 شده ؟ یزیچ -

 تنها باشم . کمی خوامینه م -

 ... خداحافظ . نیجلو بش ایکردم و گفتم : ب ینگاه نایم به

لباس  بیج شهیکار هم نیداشتم و به خاطر هم یکه از بچگ یعادت بمیج یقدم زدم دستم رو گذاشتم تو نیجهت ماشخالف  به
 ها و مانتوهام پاره بود  ....

و  زدمیمردم قدم م ینگاه ها الیخیگوشم ب یرو گذاشتم تو یشلوغ بود .... هندزفر یحالم خوب نبود امروز هم حساب شبید از
 .دشیم یآهنگ خلوت پل

🎵🎵🎵 

 ..شهینم خوادیاونجور که دلت م یزیچیه شهیهم

 ..شهیم ی.. که فردا چدونهیم ی.. کدونهیم یک

 گذشته.. هیاز  الیخ هیبا  یکنیسر م روزاتو

 روز هفته.. 7 یانگار شده اسم همه  جمعه

 

 ساعت قدم زده بودم  کیبود حدود  ۰ ساعت

 . دمیخر که اون اطراف بود یاز سوپرمارکت گاریبسته س هی

 راهم رو ادامه دادم . الیخیب شناختمیرو نم ییپام باشه اما جا ریکه کل شهر ز ییدوست داشتم برم جا 

ها نشستم  مکتیاز ن یکی یراهم رو کج کردم رو یبرگردم خونه به سمت پارک خواستیشده بود .... دلم نم کیکامال تار هوا
 اما مثل اسمش بغض رو به گلوم نشوند. بود  یآهنگش چ ریتفس دونمیشد نم یخلسه پل یصدا

🎵🎵🎵 

 یبود آسمان آب یروزگار

 خزان یپر از برگ ها نیزم

 بود یعاشق یاز لحظه ها پر

 زمان هر

 غروب کرد میآسمانش دل بست به

 ترک خورد نشیزم

 انتیشد پر از هوس ،دروغ ،خ زمانش

 میواریکنج د حال

 میماریهمه فکر کنند ب بزار

 میدانید مکه خو ستیکاف نیهم

🎵🎵🎵 

 ها رو از پاکت در آوردم و روشن کردم . گاریاز س یکی دمیکش گاریپاکت س یرو رو دستم

 خبر تلخ تر از زهر ..... هیپناه ببرم ....  گاریبودم باعث شده بود دوباره به س دهیکه شن یخبر

 . دیکارش رس یسال به سزا ۶بعد از  چرخه،یگرده ، م نیزم

 . نیتر از سنگ نیسنگ یلیبود خ نیگسن یلیکارش خ یسزا

 . شهیبه بعد تلخ م نیاز ا شیزندگ

 معشوقش زجر بکشه . ادیدلش م یعاشق کدوم

عشق نداشتم ....قلبم نشکسته بود ، خاکستر شده  یبرا یقلب گهیعاشق نبودم ... من د گهیمن....من د ادیعاشق دلش نم اما
 بود ، آتش گرفته بود و خاکسترش مونده بود 

 کاش فقط قلبم شکسته بود . ی. ا کردمیرو تباه م میزندگ دینداشت ... نبا ییکم بود عشق معنا مسن

 سنم کم بود ..... من



RomanCity 
 درد بزرگ رمان 

 

https://telegram.me/romancity 32 

 

 قطره بود... کیگونم جا خوش کرده بود بغضم  یقطره اشک رو کینشده بود اما رد  سیاز اشک خ دمیبه صورتم کش یدست

 وقت بود که مرد شده بودم .... یلیخ

 دخترانه نداشتم...  یها احساس گهید

 ...کردمیام فکر نم ندهیآ یتعداد بچه ها به

 ....کردمینم یپرداز الیام خ ندهیآ یدرباره خانه و زندگ گهید

 بودن مرد شده بودم  میزندگ یکه تو ییشده بودم .... به اندازه تمام نامرد ها مرد

 پدرته ..... تیعشق زندگ نیاول یدونیم یکه باش دختر

 سالم بود . ۷۳ دمیکه پدرم رو د یارب نیآخر

 عشق من پدرم نبود  نیها ، اول دهیهمه حرف ها ، متن ها و عق برعکس

 هم مرد بود ! مادرم

 زن به تمام معنا بود . هیمرد؟ مادر من  چرا

 دستم خاکستر شده بود و خاموش آهنگ قطع شده بود .... یتو گاریس

 نخ هم به من بده . هی -

 ؟یکرد دامیپ ی: چطوربهش کردم  ینگاه

 ...دونمینم -

 .... ایبارته  نی: اولدیکرد و پرس گاریبه نخ س یبهش دادم ... نگاه گاریس هیزدم و  یلبخند

 . ازهیاوقات ن ینه گاه -

 یی'نا چیه چوقتیانقدر مرد بود که ه دیشا یمرد واقع هیمرد بود ،  یهم نامرد بود؟؟ نه کسر یرو بهش دادم .... کسر فندک
 . ادیول مرد بودنش نا

 پارک ؟ نیا یچرا اومد -

 ! یوصل کرد ابیبهم رد کنمیاوقات فکر م ی...... گاه نجایبه ا دمی..... انقدر قدم زدم تا رسدونمینم -

 وصل نکردم. ابینه رد -

 حق بلند شده و االن حق سر جاش نشسته . یخدا از جا کنمی.... حس میکسر -

 ؟؟ یچ یعنی -

 . نهیخودش بش یحق جا یحق بلند ش یاز جا شهیحق نشسته خداجونم م یخدا جا گنیم -

 ..... یصبر کن دیهووم....... خدا خودش حق۱ فقط با -

 گناهکار ناراحتم . هیگناهکار، از نوع تنب دنیعمل رس یاز به سزا نکهی!! اما ناراحتم نه ا دیشا -

به  شهیم ختهیکه ر ییحواست باشه خدا بابت تک تک اشک ها یشکنیم ویکیدل  یکه دار یی: اونجا گنیکه م یدیرها شن -
 . رسهیحسابت م

 . ینامرد نش چوقتیچشم هام رو بستم : بر عکس همه به تو اعتماد دارم کاش ه یشونه کسر یرو گذاشتم رو سرم

 خسته بودم.... یلیخ دونمیخوابم برد فقط م یچجور دونمینم

هم خورد به  یکیسفت اون  یجا هیخورد به  شونیکیعادت دستام رو باز کردم کردم طبق  یصورتم حس م یآفتاب رو رو نور
 مثل استخوان . یزیچی

 آخ! -

 . شینیب یکه دستش رو گذاشته بود رو دمیرو د یچشم هام رو باز کردم .... کسر عیسر

 شده ؟ یچ یکسر یییییییهع -

 بودم . دهیخواب نیماش یتو شبیمتوجه اطرافم شدم د تازه

 برداشت.   شینیب یتش رو از رودس یکسر

 خونه ؟   مینرفت شبیچرا د -

 هم نداشتم . یحوصله رانندگ ومدیخوابم م -

 هووم .... -
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 موندن . یاووشیجون هم گفتم اونا خونه س مایزنگ زدم به ر شبید -

 . خوابنیدونستم  شب اونجا م یم -

 برم اونجا ؟؟ -

 کار دارم . کمینه اول برو خونه مهسا  -

 رو روشن کرد و به سمت خونه روند ..... نیشما

 من و مهسا بود رفتم لباس هام رو برداشتم و به سمت حمام پرواز کردم . یکه برا یاتاق به

 بودم ... دهیحموم پوش یلباس هام رو تو رونیساعت از حمام اومدم ب میاز ن بعد

 صبحانه رو آماده کردم . زیسمت اشپزخونه رفتم و م به

 صبحانه . ایب یکسر -

 نشست . زیلبخند پشت م با

 هم لبخند داشت. طیشرا نی، عضو ثابت چهره اش بود در بد تر لبخند

 هست بگو تا من هم بخندم . یخنده دار زیاگه چ -]  

 چه طرز حرف زدنه ؟؟ نیخنده ... مهسا با خجالت گفت : رها ا ریزد ز رهام

 باشه! یامزه اب زیچ دی.گفتم شا خندهیاومده داره م یاز وقت -

 . خندمینم زنمیلبخند م -

 . یزنیهست که لبخند م یبامزه ا زی، البد چ کنهیم یحاال چه فرق -

 کردم . دیکلمه لبخند تاک یرو

 . زنهیلبخند م شهیپسره کال شاده هم نیگفت : نه بابا ا رهام

 کردم و گفتم : چه احمقانه [  یاخم

 ؟ یکنیفکر م یبه چ -

 !یخندیم یبه چ دمیپرسکه ازت  یاون روز -

 احمق.  یکه بهم گفت یهمون روز ادمهیفکر کرد و گفت :  کمی

 به تو نگفتم به لبخندات گفتم .-

 ! کنهیم یچه فرق -

 ؟ یزنیلبخند م شهیجدا چرا هم میحاال خودمون -

 . رسمیچون با لبخند مهربون تر به نظر م دی... شادونمینم -

 . یاوهوم مهربون تر -

 رو جمع کردم .... زینزد .... بعد از صبحانه م یحرف گهید

 م؟؟یگفتم : بر یبه کسر رو

 . میبر -

 نزدم ... یگوش دادم و حرف شدیکه از ضبط پخش م یبه آهنگ میدیکه رس یرو عوض کرده بود .... تا زمان لباساش

 رفتم.  یاووشیخونه س داخل

 . یدیابخویخودم م شیپ شبید خواستیدلم م زکمیبغلم کرد : عز ایثر

 ناراحت بشه  ایبزنم که ثر یحرف دیترسینگران بود م مامان

 ... دیرو بوس میشونیزدم پ یاومدم و لبخند رونیحرف از بغلش ب بدون

 مبل نشستم . یسمت مهسا رفتم و رو به

 . دیرس ۴ساعت  رامش

 .دیخندیخاطراتمون مهم به  نایم میکردیم فیو خاطره تعر میزدیو حرف م میاز اتاق ها نشسته بود یکی یتو

 . شناختمشیم یسالگ ۰دوستام بود ... از  نیتر یمیاز صم یکی رامش

 کنن. یبرادرش که خانمش فوت شده بود، زندگ شیرفتن رشت تا پ شیسال پ ۰
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 و رهام هم اومدن . یدر اتاق رو باز کرد و اومد داخل پشت سرش کسر اوشین

 . نیینداخته بودن پابودن و سرشون رو ا ستادهیکنار هم ا بیترت به

 شده؟  یزی: چ دمینگاشون کردم و پرس باتعجب

 نه تکون دادن . یسه تا سرشون رو به معن هر

 نجا؟؟یا نیپس چرا اومد -

 جان بگو ! اوشین -

 من چرا ؟ نیشما هست ینه تا وقت  -

 رهام تو بگو داداشم ! -

 اگه من حرف بزنم . یمرگ کسر -

 انم ؟؟؟اصال .... رها ج گمیخودم م -

 بله ؟!  -

 بره اصفهان ! خوادیچون فردا م میبگرد میبر گهیم اوشین -

 .یناراض یگور بابا میمن راض میگفت : آره بر عیبگم رامش سر یزیچ نکهیاز ا قبل

 ممنون . یلیگفتم : خ آروم

 نداشت . یلب جواب داد : قابل ریز

 . میها نشسته بود نیساعت بعد همه تو ماش مین

 . یکسر نیمامان ، پسر ها هم تو ماش نیماش ی، رامش، و من تومهسا نا،یم

 . نیایو گفتم : دنبال من ب رونیسرم رو از پنجره بردم ب دیبه ذهنم رس یفکر هی

 رو به حرکت در آوردم. نیندادم . ماش یاعتراض به کس اجازه

 . میدیساعت به محل مورد نظر رس میاز حدود ن بعد

 کردم. تیرو به داخل هدا نیماش باغ رو باز کردم و دروازه

 سبز . یرنگارنگ و درخت ها یباغ بزرگ پر از گل ها هیباغ بزرگ ...  هی

خودمونه به سمت اتاقک  یمطمئن شد باغ برا یسمتمون وقت دیاومد و دو رونیکه کنار دروازه بود ب یاز اتاقک ییآقا هی
 برگشت. 

 .دنیخندیو م زدنیحرف م کردندیبه باغ نگاه م جانیها با ه بچه

 ؟؟یکرد دایباغ رو از کجا پ نیا -

 خانم.  مایحاصل سال ها جستجو در رابطه با گذشته ر -

 مادرته ؟! یباغ برا -

باغ و  نینداشته باشه ا ینید۱ نکهیا یاونم برا دیاش رو بخش هیطالق گرفتن مامان مهر یخان۱ .... وقت اریشهر یدر اصل برا -
 کرد.  خونه امون رو به نام مامان

 . میآتش روشن کن نیایشده بود داد زدم : بچه ها ب کیتار هوا

 بودن . دهیدر آورده بودن و دور تا دور گرد چ یشده رو به صورت صندل دهیتنه درخت بر ۷۱بود که  ییباغ جا یها وسط

 ها نشستم  یاز صندل یکی یرو از صندوق عقب برداشتم و رو تاریگ

 شروع کردم به خوندن :  قهیها به حرکت درآوردم و بعد از چند دق میس یرو بستم دستم رو رو چشمام

 روزش ۴که هفته رفته  دمیفهمم ، مغز۱ داغونه / تازه فهم ینم گهید

 بره قانونش ادتی ی، وقت یهم خوب آره آسونه / زندگ یلیسخت۱ خ گهیم یک

 داد غوینه ج دیشنیاتاق / مامانم صدا خندمو م نیاومد از ا یعربده نم یصدا یبود تو

 اُزم نی؟ خواستم از ا ی/ کجا ییکجا یتو فکرم نه بود همش لعنت منم

 🎵🎵🎵 

 چته یچش فهممیبهت / م یچیبگم من  فقط

 کشهینم گهیبشه ؟ / مغزم د یکه چ یرفت یگذشت
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 بود دوخته خودم / کار گذشتم روت سوبله مٌخم یول میدیبر

 هر روز کود به گُلم دمیمباغبونم دارم  دمید هویبقا نبودم ،  نیا تو

 انگار نقشه آلپه زیچ هی یدیکشی/ م نهیسطح۱ آ یآخر۱ شب رو ریبخ ادشی

 lگرل یبیشبها لب به شم ب یزد ی/ نم شهیتش چشات گرد م یرس یباال نم یریم یچ هر

 ی/ هنوزم باال تخت۱ خواب عکس۱ ما هستشا / چقدر خنده در هند رهیم یسکانس ه هر

🎵🎵🎵 

 ا به تو راه دارن / کدوم گوشا به تو راز دارنکوچه ه کدوم

 (2بره خوابم به زور ) یبگو ، وگرنه نم آنان

🎵🎵🎵 

 شب کاره ما بود / تا که بشه لپ تاپ۱ خاموش دنید لمیف

 آروم بعد یا خون / بعد حرفها ریمثل ومپا چشا

 نخون بعد یرنگا یکن پاک

 امون یشستا یپامون /بره ال یشستا مویش هوشیب

 همه خاطره ما داشتم نی/ا یسانت۵از  نمتیتنگ شده که بب دلم

 میهمه عکس ننداخت نیکه ا فیح

 شیکه هس نشناخت میکی/ یعاشق واقع هی دنبال۱

 میبگم بد شانس نمیبگم بش یخوب بود االن چ یچ همه

🎵🎵🎵 

 عکس اش هس زیم یدختر که رو نیهمه دوستام کوشش ا گنیم

 ستیکه باتـ۱ اون که ن نیا

 یجمعه ا هیرفت  ادمهی/ نیکه خوب بب مگیم

 جمله نگفتم یبهونه اورد و / من نه حت یکل بعدم

 از عهدش امدمین بر

 نپرس پس دونمیمن نم گفتیچرا م گفتمیم

 دادم نپرسم حیخوب ترج لمیکه تعط منم

 /نه تو روم نه پشت سر ریشو نگ یکه پ توام

🎵🎵🎵 

 به تو راز دارن گوچه ها به تو راه دارن / کدوم گوشا کدوم

 باره خوابم به زور یبگو ، وگرنه نم آنان

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 

 باغ بزنم.  یتو یجام بلند شدم تا گشت از

 ؟! دمیترس یبلند شد هوی: چرا  دمیرو هم شن یکسر یهمراهش صدا دمیرو شن یکس یپا یصدا

 . ینجوریهم -

 !! یدار یگرم یدستش : رها چه دست ها یرو گرفت تو دستام

جمله  هیاما  یرو فراموش کن یموضوع یکن یعذاب آوره سع یلیبندازه ؟ خ یزیچ ادیجمله شما رو  کی ایکلمه  کیحاال شده  تا
 رو خراب کنه . زیهمه چ

 . یرخ جذاب تر می: از ن رخشی]زل زده بودم به نم

 و گفت : من کال جذابم . دیخند بلند

 رو در آوردم . اداش

 ؟؟ گردهیاز لندن برم خواهرت فردا یگفت -

 آره .  -
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 باهاتون فرودگاه ؟؟ ادیاون دختر عموت هم فردا م -

 نه . -

 . میشد ادیپارک کرد پ یرو گوشه ا نیماش

 بود و هوا سرد.  زمستون

 برات لبو بخرم دماغت سرخ شده از سرما.  میبر ایب  -

 . مینیب یانگشت زد رو با

 بود که لبو داشت.  دکه اون اطراف هیبه اطراف کردم  ینگاه

 دستش.   ی... دستم رو گرفت تو میزنون به اون سمت رفت قدم

 !![  یدار یگرم یتعجب با صورتم نگاهرکرد و گفت : رها چه دستا با

  ؟یرهااا .... کجا رفت -

 بچه ها . شیپ می.... بر نجامیهم -

تو تنم  یجون گهیخونه د میبرگشت ی... وقت نالیترم میرو برد اوشیچند تا آهنگ شاد زدم صبح هم ن میدیو خند میصبح گفت تا
 مبل خوابم برد. ینبود رو

 

 تهران .... میهفته برگشت کیبعد از  باالخره

 آبان بود  ۷۳مثل برق و باد تموم شد و در کمال تعجب امروز  تابستون

 . وفتهیم یاتفاق بد کی؟؟؟ امروز نحسه مطمئنم ۷۳

 /  شهی/ عشق مثل بارونه رعد و برق باعثش م کرد دنینم نم شروع به بار بارون

 ! یقدم بزن رشونیز دیبود که با ییبارون از همونا نیا

 .... رونیو از خونه زدم ب دمیپوش یبارون

 . ستادمیا تیوسط جمع دمیخودم اومدم د به

 رهـــا؟؟؟ -

 خودش بود ! یصدا نی....انی....ا شناختمیصدا رو م نیا

 ؟؟؟؟؟یرهـــا خودت -

 خورد شدنش رو!  نمیبب خواستمی.... م نمیشکسته اش رو بب افهیق خواستمیکه برم اما من....م دادنیو مغزم فرمان م بمقل

 شده بود ، چهره اش شکسته شده بود.  دیاش سف قهیکنار شق یاش انداختم ... موها افهیبه ق یو نگاه برگشتم

 ساله ها بود.  ۴۷ یکه چهره اش برا یساله ا ۰۷ مرد

 رها ..... رها من .... -

 رو بهش کردم . پشتم

 من رو ببخش . خوامیرها معذرت م -

 رو تند کردم . پاهام

 هات شدم .... یکـــــــردمــــــــــ . مـــــن باعث تــــمـــام بدبــــخـــتــ یزد : رهاااا من اشـــــتبـــــاه بــــزرگــــــ ادیفر

 ..... رهـــــــــــا مــ...... یدیکش یچـــــه عذابـــــــ فــــــهــــــــمــــــــمیــا الـــــــان مزد : رهــــــــــ ادیتر فر بلند

 . دمیدو یم بای.... تقر دمیصداش رو نشن گهید

 . دیبار یشتریزد و و بعدش بارون با شدت ب یبود ... رعد و برق یکیرو به تار هوا

 خواست؟؟؟یال فقط معذرت معمرم شده بود حا یروزها نیبدتر باعث

 ببخشمش ؟؟؟ خواستیشده بود حاال م میزندگ کابوس

 ببخشمش ؟؟؟ خواستیترسم از تمام مرد ها شده بود حاال م باعث

 ؟؟؟؟؟؟؟ ببخــــــشمــــــش

 . بخشمی... هرگز نمبخشمی.... هرگز نم بخشمینم هرگز
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 بدون اشک . کردمیآسفالت زانو زدم هق هق م یرو

 ؟؟؟ یمن رو مشتـــــــــــ ینیبیزدم : خــــــــــــدا م ادید کردم و به آسمون نگاه کردم و فررو بلن سرم

 شده بود . یبارون قاط یقطره ها یاشک با سرما یشد گرما یهام جار اشک

 رهـا؟؟؟ -

 جلوم زانو زد و بغلم کرد . دیبه سمتم دو دمشیدیم تار

 داشتم . ازیآغوش ن نیاعتراض نداشتم ... من به ا توان

 بغلش زجه زدم.  یتو

 اهیرو س می....زندگ بخشمی....قلبم رو خاکستر کرد نم بخشمی... رها رو کشت نمبخشمی...عذابم داد نم بخشمشینم یکسر -
 ... بخشمیکرد نم

 . دیباریهام خشک شد بارون همچنان م اشک

 ...ی... از سرما...از ترس .... از زندگ دمیلرزیم یبغل کسر یتو

 ... خسته بودم . کردیدرد م مسر

 دادم . هیتک شهینشستم و سرم رو به ش یصندل یبرد رو نیاز جاش بلند شد و دست من رو هم گرفت و به سمت ماش یکسر

 ! یطیبود در هر شرا میناج ی.... کسر یبود ... گناهکار... ناج ختهیبودم افکارم بهم ر خسته

 ؟؟ییرها .... رها کجا -: یسالگ ۷۵]

 رگم و چشمام رو بستم . یرو گذاشتم رو غی... ت زدیدستم برق م یتو غیحمام کز کرده بودم و ت یتو

 باز شد . یوحشتناک یحمام با صدا در

خراش هم برنداشته بود  یکردم حت یشده بود به مچم نگاه یرو از دستم گرفت و پرت کرد دستش خون غیبا شتاب ت یکسر
**** 

لب گفتم : خداحافظ دخترک  ریموهام رو باال بردم ... چشمام رو بستم و ز کردیم ییدنمادستام خو یتو یچی: قیسالگ ۷۶
 خوشحال. 

 لبش لبخند نبود . یبهم زل زد رو یعصبان یبا نگاه دیرو از دستم کش یچیباز شد ق کیاتاق باز شد چشمام اتومات در

کز کردم ناراحت بودم  یرفت گوشه ا رونیاز اتاق ب کشمتیم خورمیکار رو هم نکن وگرنه قسم م نیفکر ا یهرگز حت گهید -
 . خواستمیاخم کرده بود، من لبخندش رو م ی... موهام رو دوست نداشتم ...کسر

*** 

 رها خودت باش . ای: رها به خودت ب یسالگ ۷۷

**** 

 . یباش ، چه خانم خوشگل نجاروی: به به ا یسالگ ۷۸

 . کردمیترس به پسر ها نگاه م با

 بدنم رسوخ کرده بود . یتک تک اعضا یکنم .... ترس تو یکار تونستمی.... نمگشتمیبرم ینقاش یگالر از

 آشغاال ! نیکنیم یچه غلط نیو داد زد : دار دیر.... به سمتم دو تارتیرها گ -

 به تو چه بچه سوسول !  -

 به  سمتشون حمله کرد هم زد هم خورد ... یکسر

 نترس . یگفت: رفتن رها خانم یبا لبخند  م ومدیکه از دماغش م یکه با وجود خون ییدوتا رفتن من موندم و کسرا اون

** 

 مانتو تنم بود . هیو من فقط  ومدیم یدی... بارون شد رونی: از خونه زدم ب یسالگ ۷۰

 مقصدم کجاست . دونستمیاما نم دمیدو یم

 بودم . یعصبان یلیخ یلیبودم.... خ یعصبان

 . کردمیزانو هام خم شدم سرفه م یدادم و رو هیتک وارید به

 حس نکردم . یزیچ گهیشده بود و د نی. سرم سنگ رونیب ادیهام از دهنم ب هیهر لحظه ممکنه ر کردمیم احساس

 روبه روم بود .... یچهره نگران کسر کردیم تمیرو باز کردم نور اذ چشمام
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*** 

 فکر کنم مامان و مهسا برگشتن خونه . دمیشناز آشپزخونه  ییبودم صدا دهیاتاقم دراز کش ی: تو یسالگ ۰۱

 معلوم بود . یکیتار یمرد تو هی هیسا دمیکش یسرک

 ... گمیم یچ دمیفهمیزنگ زدم اصال نم ستیل یشماره  نیرو برداشتم و به آخر لیموبا دیلرزیدست و پاهام م دمیترس

 . سیپل ریآژ یاو زد و خورد ... صد دادیدر اومد بعدش داد و ب یصدا قهیاز چند دق بعد

 پنجره اتاق و در اتاق در رفت و آمد بود ... نیاتاق کز کرده بودم و با ترس نگاهم ب یمدت تو تمام

 تکون بخورم . تونستمینم

 تکواندو ؟؟؟[  یریم یچ یاومد داخل جلوم زانو زد و گفت : رها تو برا یاتاق باز شد و کسر در

 ...دمینفهم یزیچ گهیو دهمه ضعف چشمام رو بستم  نیبودم از ا خسته

 ش۱ئ نرم فرود اومدم. کی یرو قهیچشم هام رو باز کنم بعد از چند دق تونستمینم ستمین نیزم یرو کردمیم حس

 وادارم کرد تا چشم هام رو باز کنم میشونیپ ینرم رو زیچ هی حس

 بود میشونیپ یروم خم شده بود و لبش رو یتخت بودم کسر یرو

 داشتم .... یبی...حس عج دمیکردم ... ترس تعجب

 شده!  جادیدر قلبم ا قیحفره عم هی کردمیم احساس

گفت : ا....اممم... رها.... م..من معذرت  هیباز و گرد من افتاد ، تعجب کرد بعد از چند ثان ینگاهش که  به چشما ستادیا صاف
 ! خوامیم

 . رونیسرعت نور از اتاق رفت ب با

 که داشتم رو درک کنم . یتونم حس ی.... نم دونمیبودم هم ..... نم یبود هم عصبانبرام افتاده  یچه اتفاق دونمینم

 هام رو بستم . چشم

 . وفتهین کردمیم یسرم گذاشته بودم و سع یرو رو فمیسرد . ک بایآذر بود و هوا تقر ۰۳]

 سالته . ۷۵ یآخه زشته تو بزرگ شد هیچه کار نی: رها بس کن ا زدیغر م مهسا

 . دادمیمهسا کار خودم رو انجام م یها غرغر الیخیب

 ساله باشم... ۵ خواستیبود اما من دلم م میسالگ ۷۵تولد  گهیروز د چند

 ��شد  فیکث فتی... ک یکنیم کاریچ نی: بب کردینگاهم م ی.... مهسا عصبان نیزم یافتاد رو فمیک

 سرم . یبرداشتم و دوباره گذاشتم رو نیزم یرو از رو فیک

 سرم چنگ زد . یاز رورو  فیک مهسا

 رو بده من! فیک ؟؟یکنیم کاریعه!! چ -

 بهت.  دمینم یمثل آدم رفتار کن ابونیخ یتو یرینگ ادی یتا وقت -

 باشه.  -

 خدا چقدر هوا گرمه. یرو از سرم برداشتم : وا مقنعه

 کجا گـ..... -

 من هنگ کرد ! دنید با

 با تعجب و.... یکی،  یعصبان یکی:  دادینشون م یعکس العمل هی شدیکس از کنارمون رد م هر

 رو . یسرت اون لعنت یرها بزار رو -

 . فیرو بردم جلو : اول ک دستم

 رو بهم داد بعدش هم صورتش رو به حالت قهر برگردوند . فیک دیترد با

 تعادلش رو حفظ کنم . کردمیم یسرم گذاشتم و سع یرو هم دوباره رو فیسرم ک یرو گذاشتم رو مقنعه

  ستادمیسرم برداشتم و جفتش ا یرو از رو فیک گفتینم یزیچ امهس

 مهسا ...        _

 نگفت دوباره گفتم :  یزیچ
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 مهسا .....  روش رو برگردوند ._

 سرم. یرو زارمینم  گهیخب د -

  گه؟ید ی: آشت دمیشدم و گونه اش رو بوس زونیگردنش آو از

 برو اونور رها حوصله اتو ندارم . -

 ؟مهسا ؟؟؟ -

 باشه برو اونور حاال. -

 نه ، بخند . ینجورینه،  ا -

 خوبه ؟؟  ایزد و گفت : ب لبخند

 . هیعال -

 سرم . یرو گذاشتم رو فیک دوباره

 سرت . یرو یزاریرو نم فیک گهید یاالن گفت نیرهــــا؟؟؟؟ هم -

 :D زارمیرو نم یسرم نگفتم چ یرو زارمیمن گفتم نم -

کردم و بعدش رفتم اتاقم تا لباس هام رو عوض کنم  یو بچه هاش خونمون بودن سالم احوالپرس جون ایرو میدیخونه رس به
.... 

 رفتم . ییرایپذ به

 ؟  شهیشروع م یامتحاناتون ک -

 ؟؟؟ نیدادیامتحان م یشما ها ک -

 ماه . ید -

 نپرس.  یدونیم یکردم و با حرص گفتم : وقت زیهام رو ر چشم

 وند .زد و سرش رو برگرد لبخند

 .... احمق ! خندهیم یلب گفتم : الک ریز

 مدرسه . ومدین نیبعد مهسا حالش خوب نبود به خاطر هم روز

 !کردیم یل یسرم ، ل یرو ذاشتمیرو م فمیک خوندم،یخودم آهنگ م یبرگشتن تنها بودم برا موقع

 رها . -

 ؟! یدونیا م: اسم من رو از کج دمیکه آشنا نبود به پسره نگاه کردم مشکوک پرس صدا

  دمیشن یزدیکه با دوستت حرف م روزیو گفت : د بشیج یرو برد تو دستاش

:   کردمیزمزمه م یلب آهنگ ری.  زومدیباال انداختم و به راهم ادامه دادم اومد کنارم و بدون حرف  با من راه م یشونه ا الیخیب
 نباشه دل ساکته دهیاگه د

 ثابته نیا میچش هیقربان ماها

 ادیو دل هر دو فر دهیو ز دست د دهیدست د ز

 ادیدل کند  ندیب دهید یکه هر چ ندیب دهید یهر چ که

 ز فوالد ششیخنجری بسازم خنجری ن بسازم

 تا دل گردد آزاد دهیتا دل گردد آزاد زنم بر د دهیبر د زنم

 تا دل گردد آزاد دهیبر د زنم

 چند سالته ؟؟  -

 . دمکریتوجه به سوالش آهنگ رو زمزمه م بدون

 جواب نده .  -

 ساکت موند بعدش گفت :  قهیدق چند

 (   چکسیاسمش ه کردیکه رها زمزمه م ی؟؟) رپکن اون آهنگ یدوست دار چکسیه_

 باال انداختم . یا شونه

 . یدیدیم اهاتیکه تو رو هیزیهمون چ نیا یگیم ینیبیم یزیچ هیکه تو  شهیاز اونجا شروع م یهمه چ -
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 . ترسوندیبرق من رو م نیو ا زدیبرق م بهش کردم چشماش ینگاه

 و گفت : من و چپ چپ نگاه نکن . دیخند

 باال انداخت . ینگاهش کردم شونه ا یکاغذ به سمتم گرفت پرسش هیدر آورد و  بشی.... دستش رو از ج دمیخند

 توجه به دست دراز شدش به راهم ادامه دادم . پررو... بدون

هامون هم  قهیادامه داد سل هیمکث کرد و بعد از چند ثان یاومد یفقط به نظرم دختر خوب فقط ... ستیکردنت ن تیقصدم اذ -
 . هیکه شب

 نزدم . یروح بهش زل زدم اما حرف یب

 . ستمین یبد یقبول کن ... من پسر کنمیخواهش م -

 مام تالشم رو کردم .نداره حداقل خودم مطمئنم که ت یبیع یزنگ هم نزد رشیکاغذ رو به سمتم گرفت : فقط بگ دوباره

 سطل زباله پسره احمق! یجلوتر انداختمش تو کمیرو از دستش گرفتم و  کاغذ

 فرستاده . هیمامان گفت : رها پدرت واست هد دمیخونه که رس به

 ! ـــــــــلهی: مامان موبا دمیکش یاز خوشحال یغیبازش کردم ج جانیه با

 بزنه . یبابا زنگ زدم اجازه ندادم حرفزد تلفن خونه رو برداشتم و به  یلبخند مامان

 .ییییبابا جونم مرس یییوااا -

 و گفت : تولدت مبارک خوشگل خانوم . دیخند

 بود . دهیخر لیموبا هیمهسا هم  یبابا برا میجشن گرفت اونشب

 . بردیخوابم نم یاز خوشحال شب

 [ رمیگیعمرم رو م میتصم نیاونروز بدتر یفردا دونستمینم اما

 شدم به ساعت نگاه کردم.  داریب خواب از

 . دیباریهمچنان م باران

 :  کردمیلب زمزمه م ریرفتم ز رونیبرداشتم و از خونه ب یصندل یرو از رو یبارون

 ببار که آتش گرفته ام  باران

 که قلبم سوخته است  ببار

 مانند اشک شده اند  تیندارم قطره ها اشک

 اند عشق شده  تیکه عشق ندارم قطره ها ببار

 .یامروز من و ترسوند -

 ؟  یچرا همه جا هست -

 دونم . ینم -

  ؟؟یدونینم یزیچرا چ -

 افتاده؟؟ یچه اتفاق یبگ یخوای... نمدونمینم -

 بهت گفتم . یروز هی دیو گفتم : شا دمیکش یقیعم نفس

 ؟؟ رهیگیذهنم جواب م یروز تمام سواال هی یعنیزد :  یلبخند

 بابام. شیم پبر خوامیم ی... کسردیشا -

 ؟؟؟؟ی: چرا ؟؟؟...ک دیزده پرس شوک

 آذر تولدم . ۰۴دلم براش تنگ شده ....  -

 ؟؟  یجون گفت مایبه ر -

 . گمینه هنوز ... بهش م -

 که دلت براش تنگ شده ؟؟؟؟ یریم نیا یکرد و گفت : فقط برا اخم

 شهر و خاطرات فرار کنم. نیاز ا خوامیتم : نه مو گره شون رو باز کردم و گف دمیابروهاش کش یجلوش و دستم رو رو رفتم

 ؟؟ یایگفتم : نم یفاصله گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم همونطور ازش
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 خونه . رمینه م -

 باشه مواظب خودت باش . -

 ماه انجام بدم متمرکز کنم . کی نیتو ا دیکه با ییکارها یفکرم رو رو کردمیم یسع

 یماه فقط برا کی نیو تکواندو رو لغو کنم ا انویپ یهمه کالس ها دیبعدش هم با دادمیستعفا ماز آموزشگاه ا دیاز همه با اول
 کل ماه رو با دوستام خوش بگذرونم بدون استرس... خوامیخودم بود م

ها  که عمر اون روز فیبه قرص نداشتم اما ح یازیبود که ن ی.... چند روز خوردمیقرص م دی.... دوباره با بردیخوابم نم شب
 کوتاه بود ...

 .... رامش قطعا خواب بود. ۷۷:۳۱کردم  یشدم ... به ساعت نگاه مونیخوردن قرق پش از

 رو برداشتم و به رامش زنگ زدم .. بعد از چند تا بوق جواب داد : هااا؟؟؟؟؟ لمیموبا

 ؟؟؟ یخواب بود -

 . یبا اجازه حضرت عال -

 !یکه خواب بود یچرا بهم نگفت یواا یا -

 ؟؟ینصفه شب یگیو چرا پرت و پال مره -

 ؟؟ یدیخواب یچرا به من نگفت گمی؟؟ دارم م هیدوما پرت و پال چ کی نیرهو عمته ا -

 . گفتمیبهت م یمشنگ !! آخه چطور -

 ؟ یکردیم کارایرو ولش کن چ نایا -

 ! یییییشد وووونهیرهاااااااا د یییییواااا -

 ؟؟؟ نجایا یاینه .... م -

 رو از دست دادم ؟ نه مگه عقلم -

 . گهههید ایب -

 نه تو هم برو بخواب مخت سوخته . -

 کرد :)  قطع

 اتاقم . ایزدم به مهسا : ب زنگ

 . امینم -

 اتاقم ؟؟ یایب شهیم - 

 . امیباشه االن م -

 کرد :)  قطع

 در زد و اومد داخل .... قهیاز چند دق بعد

خودم  رونیصبح مهسا خوابش برد از اتاق رفتم ب ۵رفتنم بهش نزدم.ساعت  از یاما حرف میدیو خند میصبح با مهسا حرف زد تا
 یکردن کانال ها خاموشش کردم از رو نییباال و پا قهیرو روشن کردم بعد از چند دق ونیزیکاناپه پرت کردم و تلو یرو رو

 عقد مامانم بود :(  سر نهیشده بود رفتم در اصل آ زونیآو ییرایپذ یوکه ت یا نهیکاناپه بلند شدم به سمت آ

که با رنگ  یحالت دار  مشک ی: موها بایرو به ز یچهره معمول هیدختر به  هیکردم :  یو به خودم نگاه ستادمیا نهیآ یبه رو رو
 یپهن وقت بایتقر یمتناسب با صورتم لب ها یدماغ رهیت یقهوه ا یبلند چشم ها یهم توش بود مژه ها یاز قهوه ا ییرگه ها

  ��پوشوند یکل صورتم رو م بایقرت دمیخندیم

 داشت . یغم بزرگ شهیچشم هام هم دادمیکه به زور شاد نشونش م یا هیبود با وجود روح نیخدا چشم هام غمگ شهیاما هم

 لنز رو گرفتم .... نیسالم بود که اول ۷۳ ذاشتمیم یلنز آب شهینوجوان بودم هم یوقت

 باشه و... ییباشه موهام طال یباشه لب هام قلوه ا یداشتم چشم هام آب دوست

استراحت کنم اما  یبه افکارم زدم و دوباره به سمت کاناپه رفتم و خودم رو پرت کردم روش چشم هام رو بستم تا کم یلبخند
 . دینکش اد،طولیز

  ؟؟یداریمامان به خودم اومدم : رها ؟؟ ب یصدا با

 .مثبت تکون دادم  یهام رو باز کردم و سرم رو به معن چشم

 ؟ یدیخواب نجایچرا ا -
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 بودم . دهینخواب -

 ؟؟ یبود دهیدراز کش نجایبگم چرا ا ینجوریبزار ا یاوک -

 . نجایشدم اومدم ا داریصبح زود ب -

 صبحانه . ایآها ، برو دست و صورتت رو بشور ب -

 باشه.... -

 ...  مینشسته بود زیبود و همه پشت م ۷ ساعت

 بابا . شیپ رمیآذر م ۰۴مقدمه گفتم : من  بدون

 مهسا ، مامان خشکش زد . یتو گلو دیپر ییچا

 به خودش اومد و زد پشت مهسا . قهیاز چند دق بعد

 ؟؟؟ ییهویچرا انقد  -

 وقتش باشه.  گهیفکر کنم االن د دمیبابا رو ند گهیسالم بود د ۷۳ یخب.... من از وقت -

 ؟ یمونیچه مدت م -

 دو سال . یکیاممم... احتماال  -

 دو ســــــــال؟؟؟؟ رهــا؟؟؟ یکی -

 . دمیساله که بابا رو ند ۸مامان من  -

 رها ؟؟؟؟؟ -

 شهر دور بشم. نیدارم از ا ازین کنمی.... اما حس مدونمی.... اما ....نم ادهیز یلیکه خ دونمیمامان م -

 حرف به سمت اتاقش رفت . بدون

 شدم .بلند  یصندل یفرستادم و از رو رونیرو آه مانند ب نفسم

 تخت نشسته بود. یزدم و رفتم داخل رو در

 هم دارم ! یبفهمم پدر دیمامان جونم از دستم ناراحت نباش من با -

 سال ؟؟؟ ۰رها  -

 شهر و آدم هاش دور باشم . نیدارم از ا ازیمامان ن -

 . شهیرها، مامان جان دلم برات تنگ م -

 . قیرف شهیمنم دلم برات تنگ م -

 من مادرتم . -

 . قمیهم رف یداره هم مادرم باش یبیچه ع -

 نداره . یبیع چیه -

 عشقم :(  دارمی، دست از سرت بر نم زنمیبهت زنگ م -

 . رونیو از اتاق اومدم ب دمی... گونش رو بوس دیخند -

 صبحانه رو جمع کرد. زیم مهسا

 

 کت کردم ....و به سمت آموزشگاه حر دمیهام رو پوش یهام رو عوض کردم و دم در کتون لباس

 .... رهیگیخنده ام م کنمیفکر م یمحمد یآقا افهیبه  ق یهنوز هم وقت رونیآموزشگاه اومدم ب از

 لغو کردم . یرو هم تلفن انویتکواندو و پ یآموزشگاه استعفاء دادم و کالس ها از

 ها نشستم . مکتیاز ن یکی یکه اون اطراف بود رفتم و رو یسمت پارک به

 بودن رو بلده ؟؟  ی.... مگه رها هم جد گهید هیجد میتصم هی... یجد میتصم

 یافسرده شده بود اما ک یبه خاطر دوره نوجوان یسالگ ۷۷تا  ۷۵در سن  کننیکه همه فکر م طونهیدختر بچه ش هی... رها  نه
 ؟؟؟؟؟ دونستیم ی؟؟ ک هیچ قتیحق دونستیم

 دن ، خونه ما اطراق کرده بود ...برم لن خوامیبود م دهیکه فهم یآذر بود ...رامش از وقت ۷
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 . ومدیاوقات مامان هم باهامون م یگاه رونیب میرفت یروز با مهسا و رامش م هر

 ... میکردیو رو م ریشهر رو ز می... رسما داشت گهید یحیتفر یینت گرفته تا هر جا میو گ یپارک و شهر باز از

 خونه . میاالن برگشته بود نیهم

برنامه  -_- یپارت یکه نه در اصل گودبا یمهمون هی یو برا نیزم یبودن رو دهیدراز کش بایکه نه تقرنشسته ، نشستن  دخترا
 . کردنیم یزیر

 الزمه ؟؟؟  هیمسخره باز نیا دمیفهمینم اصال

 کم بود . میمورد فقط تو کل زندگ هی نیهم

 . رنیرو بگ یروز قبل از رفتنم پارت ۳بود  قرار

 . نیبش یپارت نیا الیخی: دخترا ب ششونیپ نشستم

 . دادنیتوجه به حرفم به کارشون ادامه م بدون

 مسافرت . میبه جاش بر نیایب -

 و رامش مشکوک نگاهم کردن . مهسا

 . چونمینپ دمیقول م -

 . رمیگیم طی... من بل یچونیبه حالت اگه بپ یوا یفکر کرد و گفت : باشه ول کمی رامش

         یاوک -

 ؟ حاال؟؟ میکجا بر -

  ش؟؟؟ی: کمهسا

 شمال . می: نه بررامش

 . میبر نیخوب پس با ماش -

 . میریم مایبا هواپ رینه خ -

بود کم کم همه برق ها خاموش شد من هم برق اتاق رو خاموش کردم و به  ۷۷تکون دادم و به اتاقم رفتم ... ساعت  یسر
 تخت پناه بردم ....

 بود.  کیرو درک کنم... هوا هنوز تار تیم موقعکرد یسع دمیاز خواب پر لیزنگ موبا یصدا با

 رو وصل کردم : بله ؟ تماس

     ؟یرها؟؟.......خواب بود -

 آره  -

 افتاده ؟؟ ینداره ... اتفاق یبی: ع 12:11کردم به ساعت نگاه کردم  ی... مکث خوامیمعذرت م -

 ، بخواب . یچی، ه الیخینه ..... راستش .... ب -

 . برهیابم نمخو گهیبگو د یکسر -

 . نییپا یایب شهیرها م -

         ن؟؟؟ییپا -

 آره  -

 . امیباشه االن م -

 لباس گرم بپوش هوا سرده . -

 لبم نشست : باشه . یرو یلبخند

به خاطر رنگش  رهینم ادمی چوقتیرنگ رهام بود ... ه یسوار موتور آب ی... کسر نییلباس هام رو عوض کردم و رفتم پا عیسر
 رهام دعوا کرده بودم .  با تعجب بهش نگاه کردم . چقدر با

 حواسم به ساعت هم نبود زنگ زدم به تو  بردیراستش خوابم نم -

 !میچند چند نمیموتور نشستم : برو بب ترک

از گذشته  بکنم  یخواستم امشب ذهنم رو خال یکرد اول آروم بعدش با سرعت باال دستم رو دور کمرش حلقه کردم م حرکت
 سرعت بودم.  نی.... من عاشق ا میشدیبه سرعت رد م زیاز کنار همه چ.... 
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به راهش ادامه  یکسر دمیکش غیانجام بدم به سمت عقب پرواز کرد ج یبتونم کار نکهیاز دور سرم باز شد قبل از ا شالم
 کرد.  شتریسرعتش رو ب دادیم

 : شالت کو ؟ من تعجب کرد دنیبرگشت طرفم با د ستادیا یامدت گوشه هیاز  بعد

 باال انداختم.  دونمینم یبه معن یا شونه

 . نیرها ؟؟؟ شروع کرد به خند -

 و اخم کردم.  دمیورچ لب

 سرت . یرو بزار رو نیا ایسرش بود رو به سمتم گرفت : ب یکه رو ینداره ... کاله یبیاش رو خورد : ع خنده

 کاله دوست ندارم . خوامینم -

 نامعلوم حرکت کرد ... یجا هیم و دوباره موتور رو روشن کرد و به سمت سر یکاله رو گذاشت رو خودش

 شب کل عمرم بود . نیزدم و گفتم امشب بهتر ی... لبخند نییپا دمیخونه از موتور پر میصبح برگشت ۷

 نداشت . یقابل -

 داخل؟؟ یاینم -

 بخوابم. دیو گفت با دیبه چشم هاش کش یبرگردم خونه ... دست دینه با -

 باشه . -

 ؟؟یریم گهیچند روز د -

 شمال. رمیهم م گهیلندن چند روز د رمیم گهیروز د ۷۴-

 ؟؟ گهیشمال چرا د -

 مسافرت.  میگفتم به جاش بر رنیبگ یخواستن مهمون یم -

 . نمتیبیچه خوب ! بعدا م -

 تکون دادم. یسر

 

 به سمت اتاقم رفتم . نیپاورچ...  دارنیخونه هر چند که مطمئن بودم همه ب یسر و صدا رفتم تو بدون

 ؟؟ نیداشت فیبه به سرکار خانوم تا حاال کجا تشر -

 که در حال سرقت مچشون رو گرفتن ، شوکه شدم ! ییآدم ها مثل

 . کردنیبرگشتم و به رامش نگاه کردم ...مامان و مهسا هم پشتش بودن ... همه طلبکار نگاهم م دهیترس

 . رونیب میاممم... رفته بود -

 ؟؟ همون موتورسواره !؟ ی؟؟ شما و ک نیرفته بود -

 ؟؟؟ ی: موتور رهام بود ، با رهام رفته بود دیمشکوک پرس مهسا

 !! ینه کسر -

 ؟؟؟ نیو االن برگشت رونیب نیباهم رفت یبا تو داره که نصفه شب یچه صنم یکسر نی: ادیطلبکار پرس رامش

 به توچه !؟ -

 ؟؟ یکنیازش دفاع م یبله بله بله ؟ دار -

 دفاع کردم ؟؟ یک۱ -

 دفاع ! یعنیبه تو چه  یگیکه به من م نیهم -

 هام رو دادم جلو و اخم کردم . لب

 ! ستین بهیکه غر یبچه ام رو کسر نیگفت : ول کن مامان

م هم ا ۷۷ یرفت رو گرفتم برا طیفردا بل یرامش اومدم و به اتاقم رفتم رامش هم پشت سرم اومد : برا یبرا ییو ابرو چشم
 . یاوک -برگشت ....      طیبل

 ؟؟؟ هیمال ک نیسرم برداشت : ا یتخت .... اومد جلو و کاله رو از رو یهمون لباس ها خودم رو پرت کردم رو با

 رفت بهش بدم . ادمی یعه مال کسر -

 !! یذاشتینگاهم کرد : تو که کاله نم مشکوک
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 بهم داد . کالهش رو نیهم یبرا ابانیآخه شالم پرت شد وسط خ -

 . رونیآها ..... بدون حرف از اتاقم رفت ب -

 کم خوابم برد ............ کم رمیرو بگ جانمیه یتونستم جلو یدستم فشردم نم یهام رو بستم کاله رو تو چشم

و رفتم  .... لباس هام رو عوض کردم ومدیم نییاز پا یادیز یبود سر و صدا ۰هام رو باز کردم و به ساعت نگاه کردم  چشم
 ��باز موند.  یرامش و مهسا دهنم همونطور دنیکه با د دمیکش یا ازهیخم نییپا

 صورتاتون ؟؟ یرو هیبه خودم اومدم : اون چ قهیاز چند دق بعد

 غر زد : رنگ .    مهسا

 رنگ ؟؟؟ -

 رو صورتم . ختیرامش احمق رنگ ها رو ر نیآره ا -

 ؟  نیرنگ از کجا آورد -

 کردن و ساکت شدن ... رامش دستش رو برد پشت سرش، رفتم جلو و دستش رو آوردم جلو .دو تا بهم نگاه  هر

 ؟؟؟؟؟؟؟ یمـــــــــن رو چــــــرا برداشــــــــت یرامممممششششش رنــــــگ هــــــا یواااااااا -

 گفت : کار داشتم باهاشون . تخس

 نشم ... یتا عصبان دمیکش یقیعم نفس

 داشتم.  یاس ام اس از کسر کی... رو برداشتم . لمیموبا

 مسافرت ؟ یریم یبه رهام کمک کنم ، ک یگالر رمیمن نتونستم بخوابم ، دارم م -

 فردا . -

 بعد جواب داد: فردا؟؟ چرا انقدر زود ؟ هیثان چند

 . یگالر ایامروز ب شهیفرستاد : اگه م گهید یکی

 .کنمیم یسع -

 برداشتم و به سمت بچه ها رفتم . گهیت ددس هیرو با  تاریدست و گ هیرو با  کوله

 ما رو تا فرودگاه رسوند و خودش برگشت خونه . مامان

 بود . شتریتازه عشق و حالش هم ب گهید میرفتیم نیبا ماش مای: آخه چرا با هواپ غرزدم

 .یاستراحت کن دیو تا دو روز با یشیخسته م نیحق به جانب گفت :برو بابا با ماش رامش

 ؟؟ ستین شتریهفته که ب کی نیودتون چمدون آوردچرا با خ -

 برن مسافرت . دارنی؟؟ همه که مثل تو دو تا دونه لباس برنم یرها چرا انقدر غرغرو شد ینازک کرد : وااا یپشت چشم مهسا

رامش رو مهسا و  یعنوان حوصله حرف ها چیبه ه دمی.... از اول راه خواب میرفت مایساعت به سمت هواپ ۷ بایاز تقر بعد
 نداشتم .

  میبرادر رامش بود یالیو یشمال ، تو میبود که اومده بود یدوم روز

 ... معلوم نبود دخترا کجا رفتن . زدمیبودم و چرت م دهیکاناپه دراز کش یحوصله رو یب

 اما چشم هام رو باز نکردم . دیرامش خوابم پر غیج یصدا با

 . دیخــــــــر ــــــــــمیشـــــــــو بـــــــــر دارــــــــیرهــــــــــــــــا بـــــــــ -

 . رهیبا چشم بسته گفتم : االن د یهمونطور

 .میشو بر دارینــــــــــه ب -

 .شمیم داریمن هم ب نیتا شما دو تا حاظر ش یاوک -

 ! میما حاظر -

کاناپه بلند شدم و به  ی... با هزار زور و بال از رو مدیاز چشم هام رو باز کردم . مهسا و رامش رو حاظر و آماده رو به روم د یکی
 برگشتم و بهشون نگاه کردم : شما کجا ؟؟؟ ومدنیسمت اتاق رفتم .... دخترا هم پشت سرم م

 . میبرات لباس انتخاب کن میایم -

 . پوشمیاز اون دوتا رو م یکیمانتو آوردم  هیبافت و  هیالزم نکرده من فقط  -

 مالونه . یو دست هاش رو بهم م زنهیداره م ینقشه شوم یکه تام وقت ییاز همون ها زدن  یطانیش لبخند
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 شدم و دوباره به سمت اتاق حرکت کردم پشت سرم وارد شدن . الیخینگاهشون کردم اما ب مشکوک

 رو برداشتم تا بپوشم ، مهسا از دستم گرفتش . مانتو

 مانتو رو بده ! یکنیم کاریعــــــه چ -

 نه باال انداخت . یرو به معنهاش  ابرو

 ؟؟ مانتو رو بده بپوشم.  یچ یعنیکردم :  یاخم

 بپوش . نویا ایکاور به سمتم گرفت : ب هی رامش

 . شدیبسته م قهی یدکمه رو هیکه با  دیسف اهیبافت س هیباال انداختم و کاور رو از دستش گرفتم و بازش کردم  ییابرو

 ؟!رو بپوشم  نیبهشون کردم : ا ینگاه

 بوت پاشنه بلند به سمتم گرفتن. مین هیو  دیشلوار سف هی یشال مشک هی

 ها رو بپوشم ؟ نیا دیچرا با -

سخت بود برام  یلیخ تونستمینم یعنی دمیپوشیپاشنه بلند نم یعنوان کفش ها چیبوت بود چون من به ه میمنظورم به ن شتریب 
. 

 تند و تخس گفت : چون خوشگلن . رامش

 . وفتمیب دمیترسیداشتم ، م دیبوت ها ترد مین دنیپوش یداختم و لباس هام رو عوض کردم فقط براباال ان شونه

و حوصله ندارم وگرنه صد سال  ادیکه خوابم م فیتکون دادم و گفتم : ح دواریانگشتم رو تهد کردنیدوتا با تعجب نگاهم م هر
 . دمیپوشیبوت ها اشاره کردم ( رو نم می) به ن نیا گهید

خدا آخر و عاقبتم رو با  رونیاومدن ب یمثل آدم راه برم با لبخند مرموز کردمیم یرفتم و منتظرشون موندم سع رونیاتاق ب از
 کنه ... ریدو تا به خ نیا

 میپاساژ اون ن یتو گرفتنیخونه اگه جلوم رو نم میبرام نمونده بود برگشت ییپا گهیکه د یدرست و حساب یپاساژ گرد هیاز  بعد
 انداختم سطل زباله . یو م اوردمیرو در م یلعنت یابوت ه

 بردنمیبه جاش م گرفتنیبخرم جلوم رو م یکتون هی رفتمیمن م نکهیپاساژ سر زدن اما هم یو مهسا به همه مغازه ها رامش
 شب رو نگاه کنم . یمانتو ها و لباس ها

البته بماند که چقدر دعوام کردن که چرا  دمیخر یلشلوار  هیو  یکتون هیحواسشون نبود  یشده بودم در آخر هم وقت کالفه
 ... دمیخر یدوباره کتون

 ؟؟ هینشستن و مظلوم زل زدن بهم : چ گهیمبل د کی یمبل پرت کردم رامش و مهسا رو به روم  رو یرو رو خودم

نگاهم  یهم همونطورباز کردم هنوز  قهیتکون دادن ... چشم هام رو بستم و بعد از چند دق یچیه یبه معن یدوتا سر هر
 : چتونه شما ها ؟؟؟؟ کردنیم

 . دوباره چشم هاش رو مظلوم کرد . یبزن تاریساحل برامون برامون گ میگفت : رها بر اطیبا احت رامش

رو برداشتم و  به سمت ساحل حرکت کردم  دختر ها با شوق و ذوق، مثل بچه ها  تاریو به سمت اتاقم رفتم گ دمیکش یپوف
 . نومدیدنبالم م

 ؟؟؟ میآتش درست کن -

 درست کن . یتونیاگه م -

 . میساعت،آتش درست کردن دورش نشست کیاز حدود  بعد

 ها به حرکت در آوردم. میس یرو رو دستم

🎵 🎵🎵 

 یاز تو صحنه محو ش دیتا شا یشد تار

 یتا آخر از تو دره پرت ش یبود بام

 آروم آروم آروم

 و باد و بارون رفتم

 یبخند مصنوع پس

 یاگه هست زور یحت

 با من آره

 با من آره
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 و یمن بود همرنگ

 یو سرد بود آروم

 باور نیا با

 تو خاطرم رو داشتم با

 ها رو کاشتم صحنه

 دوستات بد مارو خواستن یوقت یحت

 میشکونیهامون و م ساعت

 میدونینور رو م سرعت

 کهکشون هی میشکونیم

 مارو نیب ی فاصله

 ما غروب ما شد طلوع

 آرزمون دروغ پاشو نمون خواب

 تا مولکول هاشو میدیرو جوو رابطه

 تو روز ما تو ادینم یدیجد زهیچ

 یمصنوع بخند

 یکن مست بود وانمود

 یاگه هست زور یحت

 یمن بود همرنگ

 یو سرد بود آروم

 باور هی با

 خاطرم رو داشتم باتو

 ها رو کاشتم صحنه

 دوستا بد ما رو خواستن یوقت یحت

 ها رو ساختم مله

 رو باختم اآدم

 یرفت یوقت یحت

 پاتو خواستم رد

🎵🎵🎵 

 کاناپه پرت کردم . یخونه دوباره خودم رو رو میاز چند تا آهنگ برگشت بعد

 . میکن یباز ایرها ب -

کاناپه  نیاز ا گهیعنوان د چیزدم و خوندم  به ه تاریعالم گ کیور و اون ور االنم براتون  نیا نی: از صبح من رو برد دمیغر
 . خورمین نمتکو

 .دمینفهم یزیچ گهیشد و د نیبه حرف هاشون گوش ندادم ، چشم هام سنگ گهید

 بود... نیروت یبعد هم به همون روال گذشت با وجود مسافرت باز هم زندگ یروزها

 .... شدیم یکساعتی بایخونه تقر میبود برگشته

 م بره ...مسافرت از تن یبودم تا مثال خستگ دهیتختم دراز کش یحوصله تو یب

 افتاده.... یروز چه اتفاقات ۸ نیبدم تو ا حیدر اصل حوصله نداشتم توض اما

تنگ  نجایا یذهنم هکش کنم .... دلم برا یکامال تو کردمیم یو سع کردمیمکث م یزیهر چ یرو تو کل اتاق چرخوندم رو چشمم
که دوست نداره رو قبول کنه  ییزهایالزمه آدم چاوقات  یاتاق رو دوست نداشتم اما خب گاه نیا چوقتیاتاق... ه نیا شدیم

 رو که دوست داره از دست بده.  ییزهایو چ

 اتاق کم کم بهم نفوذ کرد ... نیا آرامش
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رو باهاش ببرم هر چقدر هم  المیبودم تا وسا دهیرفتم .... دو تا چمدون بزرگ خر لمیتخت بلند شدم و به سمت وسا یرو از
 . گهیخل و چل بودم د کردمیکن . قبول نم دیلندن خر نجایا ها رو بزار نیا گفتیرامش م

قطور و رمانم رو  یچمدون کتاب ها یو بعد از اون هم تو فیک هی یگذاشتم تو شمیآرا لیهام رو برداشتم و همراه با وسا الک
 . گهیگوشه د هیرو گذاشتم  ینقاش یگذاشتم گوشه چمدون رنگ ها

 چمدون . یجعبه گذاشتم و بعدش هم تو یام رو تو از عطر مورد عالقه ریهام به غ عطر

و  میو رهام گرفته بود یکه من و مهسا و کسر یننوشته بودم ، چند تا کتاب و دفتر نت ، عکس یزیچ بایکه تقر یخاطرات دفترچه
 چمدون . یجون و عمو رضا گرفته بودم لپ تاپم رو هم گذاشتم تو ایکه از مامان و رو گهیعکس د کی

 هام رو هم گذاشتم، یال استارم ، کوله هام ، پالتو و بارون یها کفش

 آشپزخونه بود . یرفتم ، مامان تو رونیرو بستم و از اتاق ب چمدون

 مامان ؟  یکنیم کاریچ -

 که دستش بود رو بهم نشون داد . یکتاب

 مهسا و رامش کجا رفتن ؟؟ -

 دونم . ینم -

 .رونیو از آشپزخونه رفت ب بلند شد یصندل یاف اف مامان از رو یصدا با

 . ختمیر یخودم چا یباال انداختم و برا یا شونه

 .  زدیکه با مامان حرف م ومدیجون م ایرو یصدا

 . مونهیجون هرگز تنها نم ایمطمئن بودم که اگه من برم مامان با وجود مهسا و رو نیاز ا حداقل

 دم .نگفته بو یزی، هنوز بهش چ زدمیبا، بابا حرف م دیبا امشب

و از  دمیبه اتاقم برگشتم بافتم رو پوش ،یدرست و حساب یجون و مامان به آشپزخونه اومدن بعد از سالم و احوالپرس ایرو
 . کردمیزمزمه م یخودم آهنگ یو برا رفتمیراه م رونیخونه زدم ب

 برم .... رانیااز  خوامیفکر کردن ها باعث شده که االن م نیهم دیشا کردمیفکر م میو به زندگ زدمیم قدم

 کج کردم .... یبود راهم رو به سمت گالر قهیدق ۵:۰۱ کیدر آوردم نزد بمیرو از ج لیموبا

 رو هل دادم و وارد شدم . یا شهیش در

 دوست داشتم . یلیرو خ نجایبهم منتقل شد ، ا یخوب یلیحس خ هی یوارد شدنم به گالر با

. بعد  دادیبهت دست م یحس خوب یو کف قهوه ا واریبچه ها و رنگ کرم د یها یتابلو ها و نقاش دنیبا د یشدیکه وارد م نیهم
 سالن بزرگ وجود داشت . کیاتاق و  کیکوچک  یراهرو هیاز 

 .... کردنیقلم و رنگ روغن کار م اهیبود که س یافراد یبود که تازه شروع کرده بودن و سالن برا یکسان یبرا اتاق

 ها بودن و چند تا بچه  یاتاق مرب یاما تو میدیو رهام رو نم یکسر

 شدم . یبرگشتم و منتظر رهام و کسر یسالن هم چند نفر بودن ، به ورود یتو

 داخل . دادن،اومدنیرو هل م گهیو همد نیخندیکه م یو رهام در حال یکسر قهیاز چند دق بعد

 تعجب کردن .... دنمیاز د اول

 ؟؟؟  نورایاز ابه سمتم اومد : به به رها خانم گل گالب!  رهام

 . نیشما ها که معرفت ندار دنتونید امیباال انداختم : از مسافرت برگشتم گفتم ب یا شونه

 ! یایکه امروز م میدونستیحرف رو ما نم نینزن ا -

 تکون دادم :(  یزدم و سر یلبخند

 . نیها رو بب یچند تا از نقاش ایبه سمت سالن رفت : رها ب یکسر

 حرکت کردم . یم و پشت سر کسربلند شد یصندل یرو از

 چند تا از بچه ها رو بهم نشون داد  . ینقاش

 ها رو برداشتم و با دقت بهش نگاه کردم . یاز نقاش یکی

 ؟؟ یریم گهیرها ... چند روز د -

 هفته . کیساعت نگاه کردم : کمتر از  به

 ؟؟ یندار یکاربرم خونه  دیخوبه ... من با یلیخ ینقاش نیرو به دستش دادم : ا ینقاش
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 برسونمت ؟؟؟ یخواینه برو به سالمت .. م -

 نه . -

 و به سمت خونه حرکت کردم ... رونیزدم ب یکردم و از گالر یرهام هم خداحافظ از

 نه . ایدستم ... دو به شک بودم زنگ بزنم  یتو لیتخت نشسته بودم و زل زده بودم به موبا یرو

 !! ایکه بگه ن نهیقش انداره که فو تیرها پدرته کار نیبب -

 بگه . یزیبشه، نتونه چ ریغافلگ رمیم ییهویکنم .... اصال  کاریمن چ اینه اگه بگه ن یواااا -

 ؟؟ کنهیم یکجا زندگ یدونیکه ... امکان داره خونش رو عوض کرده باشه از اون گذشته مگه تو م شهینم -

 مغزم آزاد بشم.  یرو تکون دادم تا از کشمکش تو سرم

 کردم . یشدن .... عجب اشتباه ریبد به سمت قلبم سراز یبوق همه حس ها نیشماره رو گرفتم .... با اول عیسر

 گفتم : الو بابا ؟؟؟ عیاتصال تماس سر با

 جواب بده. یا گهیفکر نکردم که امکان داره شخص د نیهم به ا اصال

 باباجان ؟؟؟ ییرها ؟؟؟ تو - 

 سالم !! -

 برات تنگ شده بود.سالم خوشگلم ... دلم  -

 ..... اممم .. راستش.. بابا ، زنگ زدم بگم که ..... نطوریمنم هم -

 شده دخترم ؟؟؟ یزیچ -

 رو ... یمدت هی..... هی شتونیپ امیب خواستمیبله راستش من م یعنینه  -

 که مخالفت نکنه.  کردمیهام رو بستم و دعا م چشم

 . نمیدخترم رو بب یطوالن یلیمدت خ هیخوشحالم که قراره بعد از  یلیبگم خ یچ دونمیبابا جان ؟؟ واقعا نم یگیم یجد -

حرف زدن تماس رو  قهیبه خودم اومدم لبخند تمام صورتم رو پر کرد بعد از چند دق  هیمغزم ارور داد .... بعد از  چند ثان اولش
 قطع کردن 

 Zzzخواب فرو رفتم  یایثر کرد و به دنکه خورده بودم کم کم ا ی.... قرصدمیتخت دراز کش یرو یخوشحال با

 ... رفتمیم رانیاز ا گهیدو روز د بایتقر

 دوم رو باز کردم  چمدون

 ها بلوز ها و... رو تا کردم توب چمدون گذاشتم شرتیت یل یها شلوار

 لباس ها رو جمع کرده بودم . شتریب بایتقر

 در زد و اومد داخل .... کنارم نشست . مامان

 ؟؟؟؟ یمطمئن -

 به عمرم انقدر مطمئن نبودم . -

 . شهیدلم برات تنگ م -

 . نطوریمنم هم -

 ؟؟؟ یزنگ بزن یدیقول م -

 بهت زنگ نزنم . شهیآره مامان گلم مگه م -

 !!.یبرنگرد گهیو د یبر ترسمیم -

 نترس من تا آخر عمرم وبال گردنتم . زمینه عز -

 :)  هییترس مامان به خاطر طالق و ترس از تنها لیلد فهمهینم چکسیرفت و ه رونیزد و از اتاق ب یلبخند

 رو بستم.... چمدون

 ؟ینر شهینشست : م یصندل یاتاق  رو یبدون در زدن اومد تو یکسر

 رفت.  دیبا شهی: نه نم دمیخند

 پووووف . -
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 .کردیم دادیرفتارش ب یتو یکالفگ

 و منتظر موندم خشک بشه . دمیندم کشبل یناخن ها یرو رو یتا از الک هام رو برداشتم .... الک مشک دو

 من برات طرح بزنم ؟؟؟ یخوایم -

 ؟؟ یبلد -

 سخت باشه . دینبا -

 فقط حواست رو جمع کن . یاوک -

 خوب طرح بزنه. تونستیخوب بود پس م شینقاش یکسر

 .... کنهیم کاریداره چ نمیبب تونستمینم یدستم خم شده بود که حت یجور رو هی

 باز زل زد بهم  شیساعت سرش رو بلند کرد و با ن مین بایاز تقر بعد

 حد ممکن گشاد شد . نیناخون هام نگاه کردم .... چشم هام تا آخر به

 ؟؟؟؟ ــــــــــــــهیچ نیا ؟؟؟؟؟؟؟؟یکســـــــــــــــر -

 نوعشه .... هی نمیا گهیباال انداخت و گفت طرح زدم د یا شونه

 من  یخدا یواااا -

 |راه راه کنه : خواستیکرده بود مثال م دیسف بایو تقرر یمشک یها الک

 . میبگرد رونیب میبر میخوایم ایهم خوبه .... حاال هم ب یلیزل زدم بهش حق به جانب گفت : خ یحالت زار با

 .... رونینزدم ..... لباس هام رو عوض کردم و از اتاق رفتم ب یتاسف تکون دادم و حرف یاز رو یسر

 خودم بود. یبودم برا رانیکه ا یروز نیبود ...آخر خودم یبرا امروز

 به سمت بام تهران رفتم ..... یخط یها یاز تاکس یکی با

 . کردمیروشن شهر نگاه م یها نشسته بودم و به چراغ ها مکتیاز ن یکی یرو

 شهر فرار کنم ؟؟؟ نیاز ا دینبا دیشا

 نشست نگاهش کردم . مکتین یرو یکی

که روشون به صورت خط چال  ییمتناسب گونه ها ینیب رهیت یقهوه ا یتناسب نه نازک نه پهن  چشم هام یبلند ابروها یشونیپ
 . دنیخندیم شهیکه هم ییافتاد و در آخر لب ها یم

 ؟؟؟یکرد دامیپ یزدم : چجور یلبخند -

  ؟یکرد ینگاه م ی.... به چ دونمینم -

 . درخشهیم که یزرد ی: شهر .... به اون چراغ ها دمیکش یقیعم نفس

 !؟یبر یخوایچرا م یهنوز نگفت -

کنم اگه  فیکامل تعر یو بزار یوسط حرف هام نپر خوامیامشب ... فقط ازت م نیهم گمی: برات م دمیکش یا گهید قیعم نفس
 وسط حرف هام نپر.  یبرو ول یبدون حرف یگوش بد ینخواست گهید

 هام رو بستم.  چشم

که عقب نمونن دنبال دوست پسر  نیا یبچه ها برا شتریهام ازدواج کرد بعد از اون ب یاز همکالس یکیسالم که بود  ۷۵ -
 بچه بودم . یلینخواما ، نه ، من فقط خ  نکهینه ا یعنیخط ها نبودم،  نیعنوان تو ا چیبچه بودم به ه یلیبودن اما خب من چون خ

 .ترسوندیمن رو م نیو ا زدیچشم هاش برق م دمیره رو دپس هیبود .... روز بعدش  دهیخر ی؟؟ بابا برام گوش ادتهیرو  تولدم

نبودنا  ینطوریداده بود  اون روز هم همونطور .... خب من واقعا بچه بودم و عقلم کم .... دوستام ا یدوست شنهادیقبلش پ روز
 قبول کردم .... یچطور دونمیاما من واقعا بچه بودم .... اصال نم

 و گره ابروهاش رو باز کردم :( شیشونیپ ی... دستم رو بردم رو کردیتم با اخم نگاهم مانداخ یبه کسر یکردم و نگاه مکث

 دوستم داره ! گفتیم شهی.... هم گذشتیچشم هام رو بستم : روز ها م دوباره

 .... عاشقش نبودم اما داشتم وابسته نینداشتم که بهم محبت کنه جنس مخالف هم فقط تو و رهام دور و برم بود یپدر من
  شدمیم

پسر ؟؟؟ خب ترس رو به دلم  کیبه مادرم و وابسته شدن به  یشدم حت یوابسته نم چکسیبه ه یشناختیرو هم که م من
 که شروع شده رو تموم کنم . یرابطه ا کردمیم یسع لیدل نیانداخت .... به هم

 ...رهیم نیمدت که بگذره رابطه هم از ب هیکم ، سرد شد رابطه و مطمئن بودم  کم
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 و به رو به رو زل زدم   دمیکش یقیساکت شدم .... نفس عم وبارهد

 مثل اسمش ترسناک بود ، بسام ! -

 کردم با مشت کردنشون لرزشش رو پنهون کنم . یسع دیلرزیساکت شدم ....  دستهام م 

 ؟؟  ادتهیجون رفته بودن مشهد رو  ایکه مامان و رو یاون روز -

 تر شده بود . دیدست هام شد لرزش

 .... منم خوشحال که تنهام  نایروز مهسا هم رفت خونه رامش ا همون

 چرا بهش گفتم که تنهام . دونمیزده بود نم زنگ

 نداشت ... یفاصله چندان نیپنجرش از زم ادتهیمن رو هم که  یبودم ..... اتاق قبل دهیخواب

 آروم بشم. یهام رو بستم تا کم چشم

 ... دمیه از خواب پرپنجر شهیشکستن ش ینصفه شب با صدا -

آب به سمتم گرفت و نگران بهم نگاه  یبطر هی ی.... کسر دهیگلوم رو فشار م یکس کردمیاحساس م دمیکشینفس م یسخت به
 کرد . یم

 از آب رو خوردم و تونستم نفس بکشم . یکم

 ؟؟؟ ینگ یزیچ گهید یخوایرها م -

 دست اشاره کردم نه ! با

پنجره با اتاق نگاه  رونیباال  و از ب دینفر خودش رو کش کیبودم....  دهیره شروع کردم : ترسو دوبا دمیکش قیتا نفس عم چند
تو کل اتاق  یالکل وحشتناک یبسام ترسناک تر شده بود .... خودش رو به داخل اتاق پرت کرد .... بو یکرد .... برق چشم ها

 . دیچیپ

 زد .... یترس بهش نگاه کردم .... قهقه ا با

 لرزش شده بود . نیمتوجه ا یمطمئنم کسر دیلرزینم مبد تمام

ســــال از تو بــــــزرگــــــترم .... عاشقتم؟؟؟؟ معلومه که  ۰خانم کوچولو ؟؟ آره کـــــوچـــــولـــو .... من حداقل  یچطور -
 نـــــــــــــه 

 .زدمینم یبودم و حرف دهیزد .... ترس یا گهید قهقه

 یاز دست من راحت بش یخواستیچسبوند : که م واری... دستش رو دور گلوم حلقه کرد و به دیزنیحرف نمچرا  هیجلوم : چ اومد
 هـــــــا؟؟؟؟؟ 

 بسام!  یخودم و قهقه ها یها غیج یجزء صدا ادینم ادمی یا گهید زیچ

 خواستمیچرا باز هم م ونمدیاما نم دمیلرزیکردم  دوباره نفس هام قطع شده بود ... بدجور م ینگاه نم یشدم به کسر ساکت
 وحشتناک بود ... توان قبول کردنش رو نداشتم . قتیعمرم بود .... حق یروزها نیادامه بدم : اون روزها بدتر

 چون بسام رفته افسرده شدم اما....  کردیفکر م مهسا

 . یقبل یگرفتم دوباره بشم همون رها میسالم شد ، تصم ۷۷ یوقت

که گفت الله  ی، وقت یمیقد یاز دوستا یکیگفت : رها  یزن .... وقت هیبا  دمشید رونیب میرفتکه با مهسا  یروز اول همون
 یوقت یول دمیترسیمرد م نیچرا اما حس کردم خرد شدم ... من هنوز هم از برق چشم ها و خود ا دونمیهمسرم .... نم

 .... شدمیخرد م وفتادهین یاتفاق ارکه  انگ یجور زنه،یانقدر راحت حرف م دمیدیم

 یافتاده ... خب برام مهم نبود ....اما اتفاق ینفر بهم زنگ زد و گفت  براش اتفاق بد کی میبود رازیکه ش یوقت شیماه پ چند
کردن ، زنش  دایبودن و بعد از چند روز جسدش رو پ دهیبسام بود ، دخترش رو دزد یاتفاق برا نیکه افتاده بود بدتر

 .... ودشمونده و خکرد و االن فقط خودش  یخودکش

 .... ازم خواست ببخشمش  ؛(  دمشید شیهفته پ چند

 د.نمونده بو یشدم حرف ساکت

 ؟؟؟ شیبخش یم -

 هرگز ! -

 بلند شدم ... مکتین ی. از رو ۰:۱۱ساعت نگاه کردن  به

 فکر کنه ..... یهنوز هم باور نکرده ، تنهاش گذاشتم تا کم یکسر کردمیم احساس
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 بودم .... دهی.. اصال نخوابصبح بود . ۴ ساعت

که  یاتاق به تنها اتاق نیسالم بود از ا ۷۷ یوقت ادمهیحق نداشت توش پا بزاره  چکسیه یرفتم اتاق یمیسمت اتاق قد به
 طبقه باال بود نقل مکان کردم .

 داشتم . یزدم و در رو بازکردم... حس بد یپوزخند دیلرزیگذاشتم دستام م رهیدستگ یرو رو دستم

 اتاق سوخته بود ... پالم

که به خاطر مشتهام  ییها یفرو رفتگ کردمیواضح نبودن اما من حسشون م یلیخ دمیکش وارید یها یفرو رفتگ یرو رو دستم
اتاق نگاه کردم  ی، به همه جا وتریکامپ زی، م ی، کمد ، پاتخت نهی.... جلوتر رفتم به تخت ، ا کردمیبه وجود اومده بود رو حس م

واضح  یلیهام رو خ غیج یاما صدا دمیکشینم غیج دمیترسیکه م یسوق دادم ، هرگز وقت تره نگاهم رو به سمت تخ.... دوبا
بود  اهامیاتاق رو شهیهم نجایدادم .... ا هیتک ،تختیها هی... به پا دمیکشینم غیج گهیاز اون شب به بعد د دیبود ... شا ادمی

 تخت بود کردم . یکه درست رو به رو یبه پنجره ا ینگاه شد .... لیشب به کابوسم تبد کیاما در عرض 

 به سمت اتاق خودم رفتم ..... رونیو از اتاق اومدم ب دمیکش یآه

 جون، مامان، رهام ، مهسا و رامش منتظرم بودن . ای، رو ییرایها رو برداشتم و بردمشون کنار در.  برگشتم به پذ چمدون

 اومدم . رونی، از بغلش ب کردیلش موندم اونم در گوشم سفارشات الزم رو مبغ یتو قهیرو بغل کردم چند دق مامان

و به صورتش  دمشیکش رونی. از بغلم ب یکردن ، دخترک چشم گربه ا هیبغلم و شروع کرد به گر یخودش رو پرت کرد تو مهسا
 ینی، ب دونمینم یخاکستر ای یسبز ،آب که رنگش برام مجهول بود ، ییچشم ها یقهوه ا یبلند ابروها بایتقر یشونینگاه کردم : پ

 . یا وهقل بایکوچک اما تقر یکوچک ، لب ها

 . گردمی، برم رمیکه بم رمینکن مهسا نم هینما زدم : گر قیخواهر رف نیبه ا یلبخند

ثل من م شهمی تنگ برات دلم باش خودت مواظب رها:  گفت و کرد بغلم ��نق نقو  نمیمهسا رو هل داد : برو اونور بب رامش
 نعمت بودن. نیزدم قطعا رامش و مهسا بهتر یمکه ها زنگ بزن . لبخند یحاج یحاج ینر

 مامان رو کرد . یها حتیحرف زد و همون نص کمیجون رو بغل کردم  ایرو

 از وجودش۱. یکاله جزئ نیانگار ا دورایبا کاله ف یتر از خاک ، پسر یآخر رهام پسر در ظاهر مغرور اما خاک در

 دادم . دست بهش

وجع مغرور  چیپسر به ه نیا دمیمدت فهم هیاما بعد از  نیکره زم یآدم رو نیمغرور تر کردمیفکر م دمشیکه د یبار نیاول
 . ستین

 خداحافظ دختر بچه بزرگ . -

 خداحافظ مرد بزرگ . -

 ژانس شدم....خونه بمونن و من هم سوار آ یها رو تا درواز آورد ..... از همشون خواسته بودم که تو چمدون

  "دادم  هید ایدن نیسال به ا ۰۷من  "بگم  تونمیزدم حاال م یرو خاموش کردم پوزخند گاریس

 . هیچ دونستمیکه نم یزیناراحتم کرده بود چ یزیچ کردیم ینیقلبم سنگ یرو یزیداخل فرودگاه رفتم چ به

 اسمم متوقف شدم . دنیبرم  که با شن مایخواستم به سمت هواپ یدادم م لیها رو تحو چمدون

 رهـــــــا ؟! -

 همان .... یبغل کسر یسمت صدا برگشتن همانا و فرو رفتنم تو به

 . دمیترسیآغوش نم نیآغوش اعتماد داشتم از ا نیهام ، من به ا یاعتماد یرو بستم با وجود تمام ترس ها و ب چشمهام

 لبخند مهربون . شهیگ مرفته بود آروم گفتم : دلم برات تن نیاز ب میناراحت کردمیم حس

 رها خانومم . شهیاومدم با چشماش تمام صورتم رو وجب کرد : دلم برات تنگ م رونیبغلش ب از

 ! مونیبودم ، پش مونیاما لبخند زدم پش دیاشکام جوش دیبا بغض اما از ته دلم زدم لبهام لرز یلبخند

 . یخداحافظ کسر -

از  دمیترسیاز احساس گناهم م دمیترسی، م دمیترسیه پشت سرم نگاه نکردم مرفتم ب مایندادم و به سمت هواپ یحرف اجازه
 از گذشته شومم . دمیترسیام رو گرفته بود م ندهیکه آ یگذشته ا

 ادم جهان بودم .... نیترسو تر من

******* 

 نرو.  کنمیلب زمزمه کرد : نرو ، نرو خواهش م ریکرد، ز یبه دخترک نگاه م شهیپشت ش از

 ر شدن دختر بلند تر گفت : رهـــا نـــرو !دور ت با
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 زد : رهــــــــا دوســــتــــــت دارم نــــرو ! ادیبلند شد فر نیاز زم مایهواپ

و هزار  فیماند ح یباق جهیکه بدون نت یاز ابراز احساسات فیو هزار ح فیح دیشن یجمله را نم نیکه دخترک ا فیو صد ح فیح
 پسرک . یاز عشق جوان فیح

 کاریمــــــن چ ؟؟؟؟یزد : خــــــــــــدا پــــــس مــــــــن چــــــــــ ادیامد رو به آسمان کرد و فر رونیاز فرودگاه ب شکستهدل
 کنــــــــم ؟؟؟ 

 کند ؟؟  میتوانست قلب شکسته اش را با قطرات باران ترم یآمد ؟؟؟ چرا نم یها باران نم لمیمانند ف چرا

 ببرد  ادشیکه تمام عشقش را از  یا هیگر خواستیم هید؟؟؟ دلش گرمرد بد بو یبرا هیگر

اعتماد نداشت ؟؟ اما رها به او اعتماد داشت  یمرد چیکه به ه ییعاشق شده بود . گناه کرده بود ؟! عاشق رها؟؟ رها عشقش؟؟
 .... خودش گفته بود برعکس همه به او اعتماد دارد .

 بـــودن مـــنــ ـــہـــگـــانـــی ــہدرد نشــــانـــ مورد عالقه رها را زمزمه کرد : آهنگ

 زن جهان است . نیدانست رها مردتر یدانست درد رها چه بود حال م یم حال

 به اندازه تمام آن ها، مرد بود! ایدن یمرد بود برعکس تمام نامردها رها

 .... کردیحتما گردنش را خورد م تتوانسیاحمق بود اگر م کیاز  شتریبســـام ... مردک احمق حقش ب نامرد؟؟؟

 دینشد ؟؟ شا دیاز رها ناام دندیکشیمثل گذشته رها دست از عشقشان م یگذشته ا دنیکه با شن گرید یمانند عاشق ها چرا
رگ است  یب ینیزم بیس یشد به قول رها کسر یکه باعث دعوا و جدل م یکورکورانه ا یاز تعصب ها یبود خال یعشق او واقع

 از حد عاشق نبود ؟؟  شینبود فدا کند ، ب شیرها ریکه تق یاشتباه یبرا اعشقش ر توانستیداشت اما نم رتیم غاما او ه

 یاز باور نشدن عشقش . ا دیترس یاز اعتراف م دیترس یرها را از دست بدهد . م دیترس ی... م دیترسیبا تمام عشقش م اما
 شد . یگذشته نم ریگیکاش هرگز پ

 تلخ است و گذشته تلخ تر ... قتیرها اخطار داده بود که حق دیاز حسرت کش یآه

 یفکر که  دخترک به خاطر نوجوان نیو در آخر هم خودش را با ا زدیرا پس م نهیگز نیراز رها را کشف کند ا خواستیگاه م هر
 . زدیگرفته است گول م یافسردگ

 او بلرزد ... یمرد بود که رها دلش برا یکاش انقدر یا

 کلمه مرد بود نبود ؟؟؟  یواقع یبه معن یکسر اما

نگاه کرد ،  شیآورد و به چشم ها رونیب بشیبسام برق داشت ؟؟؟ تلفن همراه را از ج یچه گفته بود ؟؟ گفته بود چشم ها رها
 نداشتند . یبرق

 رها مهم نباشد .... ی، براکاش چهره  یها جذاب نبود ا آنقدر

 ها چه ؟؟؟  قهیسل

رها  یناخن ها ادی.  دندیکش یم یمسائل توافق داشتند مثال هر دو نوازنده بودند ، هردو نقاش یدر بعض ! از حق نگذرد خب
دستانش را به او سپرد  کشدیم شیبایو ز دهیکش یناخن ها یرو شیبرا ییبایطرح ز نکهیا الیافتاد خنده اش گرفت رها با خ

رها هم دوستش  شدیم یعنیاما.... اما رها الک ها را پاک نکرده بود ، کرده بود  دیسف ار یمشک یاما او چه کرده بود؟؟ ناخن ها
 دوست قائل باشد ؟؟؟ آخر الک ها را پاک نکرده بود.  کیاز  شتریب یارزش شیحداقل برا ایداشته باشد 

 ییدختر بچه ها. شدم مثل  کنمیفکر م ییها زیبه چه چ ینیبیشدم ، م وونهید ایرل بلند کرد و به آسمان نگاه کرد: خدا سرش
 ! یکه تازه عاشق شدن .... کمکم کن مشت

 را در فرودگاه جا گذاشته بود . نیآه از نهادش بلند شد ، ماش نیماش ئچیشلوارش فرو برد با لمس سو بیرا در ج دستش

 خواهد شد . یکمد یلمیبه ف لیاش از حاال به بعد تبد یرحم کند ، زندگ خدا

 پاکش کردم ... تیسمج از چشمهام فرود اومد . با عصبان ینشستم ، اشک مایهواپ یصندل یرو

 دادم  هیتک یبه صندل ماینداشتم ، با پرواز هواپ یکاش گذشته ا یا

 الیخیساله ب ۰۱ساله سخت شد ، رها  ۷۰ساله ناراحت شد ، رها  ۷۸ساله شاد شد، رها  ۷۷ساله افسرده شد ، رها  ۷۵رها "
 "بره  نیآدم بودنش باعث شد از ب نیساله آدم شد  و هم ۰۷شد ، رها 

 به سمتم حمله نکنه ..... کم کم خوابم برد ..... یفکر چیهام رو بستم تا ه چشم

*** 

 چشمهام رو باز کردم ... مایفرود هواپ با

 فرودگاه رفتم ، از یکوله ام گذاشتم و به سمت خروج یگرفتم ، شال رو از دور گردنم باز کردم و تو لیها رو تحو چمدون
 گرفته باشه. دیگرفته دلم گرفت ، انگار همه جا با یهوا دنید

 بغلش کردم. یشده بود، به سمتش رفتم و بدون حرف دیکرده بود ، موهاش سف ریی، چقدر تغ دمیاز فرودگاه د رونیبابا رو ب 
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 دختر خوشگلم . نمتیبیهرگز نم گهیکردم د یگفت : فکر م آروم

 . بغل بابا حل بشم یتو خواستیم دلم

 تنگ .... یلیتنگ بود خ دلم

 ؟؟؟  میبر شهیزدم : م یاومدم لبخند رونیبغلش ب از

 آره دخترم . -

 آورد. یپسره هم چمدون هام رو م هیکرد ،  تیهدا نیرو به سمت ماش من

د تا کلمه و از چن ریبود که پسره به غ نجایو جالب ا زدنیبه  خونه پسره و بابا حرف م میکه برس ینشستم تا وقت نیماش یتو
 .... زدیرو روون حرف م یلهجه فارس

 یتو میچمدون و کوله ام رو برداشت و رفت یکیرو برداشتم اون پسره هم اون  تارمیاز چمدونا و گ یکیشدم ،  ادهیپ نیماش از
 خونه .

 همون اتاق گذاشت.  یطبقه باال و چمدون رو من تو یاز اتاق ها یکیبود ، پسره  یبزرگ خونه

 . ممنون -

 کنم .... یخواهش م -

 رو جلو آورد : من جکم فرزند خونده پدرت . دستش

 دادم و بدون توجه به دستش گفتم : منم رها هستم ، خوشبختم . لشیتحو یمسخره ا لبخند

 رفت . رونی. و از اتاق ب نطوریهاش گذاشت و گفت : من هم هم بیج یبه در اشاره کردم . دستش رو تو نامحسوس

 توالت گذاشتم . زیم یرو رو یشیآرا لیکشوها و کمد گذاشتم وسا یاز چمدون در آوردم و تو  ها رو لباس

 ها گذاشتم . یپاتخت یها رو هم رو عکس

 و به خواب فرو رفتم .... دمیتخت دراز کش یخسته بودم ، رو یلیخ

 رفتم ... رونیشدم و از اتاق ب داریاز چند ساعت از خواب ب بعد

 یزیچ تیبرا گمیم ی، من به خانم ل ی... حتما گرسنه هست نیبش ایزد و گفت : رها جان ب یسته بود لبخندنش ییرایپذ یتو جک
 . ارهیب

 : بابا کجاست؟  دمیکاناپه نشستم ، صدام رو صاف کردم و پرس یرو

 . گردهیبر م یبه زود رونیرفته ب -

 در آوردم . بمیرو از ج میتکون دادم و گوش یسر

 . نجاستیا یکارت برا میس نیگرفت: ا به سمتم یمکارتیس

 . دهیکردم ، کالفه گفت : بابا برات خر نگاهش

 دستش گرفتم ..... به مامان زنگ زدم و باهاش حرف زدم ..... از

پسره جک هم ....  نیشد . ا یاصال نم یعنیحرف نزده بودم  یماه با کسر کی نیا یتو گذشتیماه از اومدنم به لندن م کی
 نه ؟! ای هیخوب پسر دونمینم

چند،تا کلمه  زدمیحرف م ی، با خانم ل دادمیکاناپه لم م یرو ییرایپذ یزدم تو یم تاریاتاقم گ یسر کارش ، منم تو رفتیم بابا
  |: ناکن : گفتیم زدمیدست م یزیبه چ نکهیداده بودم مثال کلمه نکن :/ هم ادشیهم  یفارس

 نه بودم ....خو یو عالف مثل روح سرگردون تو کاریکل ب در

 گفت : سالم  دنمیآشپزخونه بود با د یرفتم جک تو رونیاتاق ب از

 تکون دادم . یسر

 Tongue ulceration touchگفت : انتظار داشتم  شخندین با

 ( ی)زخم زبون بزن

 ...بدون حسش نبوده  ینخورد شیعقرب دارم که اسمش زبونه ، اگه ن هیزدم و گفتم : من  یشخندیهم متقابال ن من

 بود . ومدهین یآب خوردم ، امروز خانم ل یوانیل

 You do not show yourاما .... اممم...  میخانواده بش هیباهات دوست بشم و مثل  کنمیم یسع یلیرها ، من خ نیبب -
indelicacy 

 ( یدینشون نم ی)تو لطافت
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 . ینیدوست بب کیواقعا دوست دارم که من رو حداقل مثل  من

 . کنمیروش فکر م یزدم : اوک یامسخره  لبخند

که  نیهم کماهی نیا یدوست باشه . تو کیمثل  تونستیسمت اتاقم رفتم . من حرف هاش رو قبول داشتم،  واقعا هم م به
 �� دمیپریبهش م زدیم یحرف

 اعتماد بودم . یداشت که من ب یبنده خدا چه گناه نی، ا دمیموهام کش یتو یدست

 . رونیب یمن رو ببر شهیبه طرف جک رفتم : اممم... جک .... مهام رو عوض کردم و  لباس

 . میزد : البته ، بر یلبخند

 .میسر زد دی، به چند تا از مراکز خر میشهر زد یتو ی. چرخ میشد نیماش سوار

 . میو واقعا مثل دوست بعضا خواهر و برادر بود میشده بود یمیصم یگذشتن ، من و جک حساب یهم م یاز پ روزها

اما خب وقتش  دونستمیرو م نیهم وجود دارن. البته ا یو افراد خوب ستنیوقتش بود که بفهمم همه مردها مثل هم ن دیاش
 بود که ترسم رو کمتر کنم ....

 . گمیاتاق جک رفتم : اممم... م به

- what happend?? 

 ؟؟ یشناسیجک تو روانشناس م -

روانشناس خوب  هیکه تو  نهیکردم و دستپاچه اضافه کردم :  منظورم ا کردیبه چهره اش که مشکوک به من نگاه م ینگاه
  ؟؟یشناسیم

 ؟؟؟ یپرس یچرا م -

سالشه با ،  ۳۱سالش بود تا االن که  ۷۱ یهم نداره از وقت یرو از پشت بسته البته تعجب ایرانیپسره دست همه ا نیخدا ا یوا
 ! کنهیم یبابا زندگ

 . ینطوریخب هم -

 هم هست . یرانیاز دوست هام روانشناسه اتفاقا ا یکیبه جاش گفت :  دینپرس یزیچ تر شد اما مشکوک

  ؟؟یریمن وقت بگ یبرا شهیم -

 البته . -

 بمونم. ینجوریهم تونمیتا آخر عمرم که نم گهیشروع کنم د ییاز جا دی، با دمیکش یقیاومدم ، نفس عم رونیاتاقش ب از

 کردم. با مهسا ارتباط برقرار پیاسکا قیطر از

 نخووووود شده براتتت. هی؟؟؟؟ دلم اندازه  ییییچطور ییییسالاااام مهسا یوااااا -

 هممون دلمون برات تنگ شده . یعنیمن هم دلم برات تنگ شده  ؟؟؟یییسلـــــــــام چطور -

 هم ظاهر شدن . یو رهام و کسر رامش

 ننن؟؟؟یسالمممم بچه هااا چطور یوااااا -

 کردم . یاحوالپرس تک تکشون سالم و با

 ؟  یرو جا گذاشت یگفت: حدس بزن چ طونیبا لحن ش رامش

 رو با خودم اوردم. یهمه چ دونمیکه م ییتا جا -

 ؟؟؟؟ کنهیم کاریرو نشون داد : نـــــــــــه اون ... اون دست تو چ دستش

 ��اشته بودم اتاقم جا گذ یبود رو تو دهیبرام خر یاومد که عطر مورد عالقم که کسر ادمی تازه

 کرد.  داشیاتاقت پ یتو یرو تا ته در آورد و گفت :کسر زبونش

 .کننیدوتا تمومش م نیتو رو خدا بردار ببرش وگرنه ا یگفتم : کسر هیحالت گر با

 . یخریم گهید یکی یاونجا بمون یخواینباش دو سال م سیپر از حرص گفت : انقدر خس رامش

 . ریعطرم رو ازش بگ یاست ، کسر هیاون هد خواااامیو گفتم : نه نه نه من همون رو م دمیبچه لب هام رو ورچ مثل

 . دیتکون داد و عطر رو از دست رامش قاپ یبا خنده سر یکسر

 راحت شد . المیخ گهیزدم : خب د یا قهقه

 . گمیبهت م رونیب ایدر زد و از پشت در گفت: رها ؟ به دوستم زنگ زدم کارت تموم شد ب جک
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 باشه . -

 بود؟؟ یآقا پسر خوش صدا ک نیخانم ا یه ی: هدیمشکوک پرس رامش

 چه خبر ؟  گهید ستیجک ؛ مهم ن -

 . رونیحرف زدن لپ تاپ رو خاموش کردم و از اتاق رفتم ب قهیاز چند دق بعد

 جلسه مشاورم بود .... نیاول گهیروز د چند

******&&*********** 

 . کردمیم یگکه لندن زند شدیم یکسالی بایتقر

 . رونیب میرفت یشب ها با، بابا و جک م یبعض

 .رفتمیو مهم تر از همه ، به مشاوره م کردمیم سیتدر تاریباز هم گ من

 کرده بودم . رییتغ یلیخ یلیخ

 ....دمی، اما هنوز هم فراموش نکردم ، هنوز هم بسام رو نبخش کنمیبه ترسم غلبه کردم . کمتر به گذشته فکر م بایتقر

 بود . رانی، شماره ا دیلرز بمیج یتو لمیخونه برگشتم ، موبا هب

 جانم ؟ -

 رهــــــــــــــا. -

 . دیچیگوشم پ یهق هق مهسا تو یصدا

 ؟؟؟ یکنیم هیافتاده ؟؟ چرا گر یشده ؟؟ اتفاق یمهسا ؟؟ مهسا چ -

 رهــــــا ، ُرهـــــــام .... -

 براش افتاده ؟؟ ی؟؟؟ اتفاق یرهام چ -

 نه ، رُهـــ.... رهــام نه  -

 . یکنینگرانم م ی... واقعا دار گهیمهسا بگو د -

 رهام بهم گفت دوستم داره . -

؟؟؟ رهام  یکه چ ینصفه عمرم کرد ایسر دن نیگفتم : دختره احمق من رو ا یعصبان هیلحظه هنگ کردم،  بعد از چند ثان کی یبرا
 !ی؟؟ خب تو هم دوستش دار یکنیم هیگفته دوستت داره ؟؟؟ چون دوستت داره گر

 گفته من دوستش دارم ؟؟؟ یک -

 . خوابمیذغال م یکن من شب ها رو اهیبرو عمه ات رو س -

 .میخواستگار ادیب خوادیاش قطع شد : بهم گفت م هیگر

 انشااهلل ؟؟؟ یبه به ، مبارکه ، ک۱ -

 . گهیهفته د -

 ؟؟؟ ینکن ، به مامان گفت هیکه خوبه ، گر نیخب ا -

 . زننیه ، گفت زنگ من -

 نیآنال زنمیزنگ م یول ستمیمن ن تمیخواستگار یکه من اومدم ، برا یوقت نیرو هم بزار تونیبکن ، نامزد اتویباشه برو شاد -
 . کنمیم افتیاخبار رو در

 باشه خداحافظ . -

 به سالمت. -

 .افتاده  ی، فکر کردم اتفاق بد وونهیتاسف تکون دادم ، دختره د یاز رو یسر

 داره .  ییحس ها هی دونستمیکه مهسا رهام رو دوست که نه اما م دونستمیم شهیهم

 کردم رهام هم دوستش داشته باشه ... یخب فکر نم اما

 زدم و به سمت اتاقم رفتم . یلبخند

 رها؟؟؟؟ -

 اتاقم.  ی، من تو ایب -

 زد و اومد داخل.  در
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 امروز چطور بود ؟؟؟ -

 خوب . -

 ؟؟؟ یکنیم کاریچ -

  ست؟یکردم : معلوم ن یدستم نگاه یتو یام و رنگ ها یرنگ شبندیپ به

 مفهوم سر تکون داد ! نا

 . یروش اشاره کردم : نقاش یو تابلو هیسه پا به

 ؟؟؟ هیسوژه ات چ -

 . دونمیهنوز نم -

 ؟؟ یدون ی: نم دیباال انداخت و خند ییابرو

 . دونمیکردم : نه هنوز نم زونیهام رو او لب

 ه من رو بکش .چهر -

 چونه ام و چشم هام رو تنگ کردم . یهام رو غنچه کردم دستم رو گذاشتم رو لب

 حالت فکر کردنم خنده اش گرفت . از

 . اریاز عکس هات رو برام ب یکی،  کشمیباشه م -

 ؟؟؟ خودم هستم. یچ یعکس برا -

 بکشم . تونمی، نم یخوریکردم : نه تو تکون م یاخم

 خورم . ی... چشم هاش رو بست : تکون.... آها .... تکون نمنه تکون نخواهم. -

 . یاون صندل یرو نی، بش یو گفتم : اوک دمیخند

 .... یو من هم شروع کردم به نقاش یصندل یرو نشست

 شده بود ! کیانداختم ، هوا تار رونیبه ب یآخراش بود . از پنجره نگاه گهید بایتقر

 بلند شو برو من خسته شدم.  ی. کسر کشمیم یساعته دارم نقاش ۴،  ساعت هشتwow ۱ساعت نگاه کردم :  به

 لحظه ساکت شدم و به جک نگاه کردم . کی

 ؟؟؟ من جکم . هیک یکسر -

 متاسفم جک ، حواسم نبود . -

 و چشم هام رو بستم . دنیکش یتخت پرت کردم ، پوف یاز رفتن جک خودم رو رو بعد

 . یجون ، رهام ، عمو رضا و .... و کسر ایامش ، رومامان ، مهسا ، ر یتنگ بود برا دلم

 . زیهمه کس و همه چ یتنگ بود برا دلم

 . هی، فقط گر خواستیم هیبد بود ، دلم گر یلیخ حالم

 بودم ؟؟ اما من هنوز بچه بودم ... یمن ؟؟؟ چرا من ؟؟؟ من آدم بد یو نوجوون یمن ؟؟؟ چرا جوون ی، چرا، چرا؟؟؟ چرا زندگ چرا

که نرفته ؟؟؟ فقط  ادتی،  یبه گذشته فکر نکن گهید یلب گفتم : رها تو قول داد ریو ز میشونیپ یو گذاشتم رور دستم
 کنم ... ی، خواهش م اریخاطرات خوب رو به خاطر ب

  رفتمیو دنبال صدا ها م دادمی]دستم رو جلو تر از خودم تکون م

 رها . -

 رهــــــــا.-

 رهـااااا.-

  ینجوریا کنمیم یون اسمم رو صدا بزنه من قاطت یکیزهر مار  یا -

 �� میزنیهمه با هم صدات م نیهم ی: خب ما هم برا دیچیگوشم پ یرامش تو طونیش یصدا

 . دمیچشمهام بسته بودن کش یکه رو یشال یرو یدست

 گفت : عههه بازش نکن . زیاز دوستهام ( اعتراض آم یکی)  ناریپ

 کنم . خواستم بازش یجواب دادم : نم تخس
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 . دی: آره جون عمت به گوشم رس گفتنیبچه ها که م زیر یصدا

  نیدستهام رو جلو تر از خودم گرفتم و حرکت کردم : دست بزن دوباره

 . ستتتتتییییبهم خوردن در خونه رو. داد زدم : اونطرف قبول ن یو بعدش صدا دمیدست چند نفر رو شن یصدا

 . ستیقبول ن نطرفیبرخورد کرد : آها گرفتمت ، مگه نگفتم ا ی، دستم به بدن کسرفتم  یکمک دستهام به سمت در ورود با

 اومد ، شال رو از دور چشمهام باز کردم ... ینم یکس یصدا

که مثل  ییدستم رو از دور بازو عاینگاه کردم سر یشرت چهار خونه مردونه افتاد ، به صورت خندون کسر یت هیبه  چشمم
 .نهینب یکردم تا لرزشش رو کس میکردم و پشت سرم قا مجرم ها گرفته بودم باز

 هاشون رو تا ته باز کرده بودن . شیبه بچه ها کردم ، همشون بدون استثنا ن ینیآتش نگاه

 ؟؟  یکردیم ینگاهم رو ازشون گرفتم : باز یکسر یصدا با

 آره . -

 . میدیرو ند گریهمد گهید دی، شا دایخب فردا جواب کنکور م هیباال انداخت ، حق به جانب گفتم : چ ییابرو

 .هیعال نیا ،یخندیو م یدوباره شاد -

 . یاگه هست زور یحت یزدم : بخند مصنوع یشخندین

 اتاق . یتو میبر نیایگفتم : ب هیو رامش رو گرفتم و رو به بق ناریکنارش گذشتم و دست پ از

 تکون دادم و از پله ها باال رفتم ...[ یسر یکسر یبرا

 کنم . یام رو مخف یشاد تونستمیعنوان نم چیخوشحالم ، به ه یلیخ یلیخ امروز

 خواهرم بود . یخواستگار امروز

 چند که من اونجا نبودم :) ، اما قرار بود زنگ بزنم و از اول تا آخر مراسم رو بشنوم ... هر

 دمیو نگران مهسا رو شن یعصبان یاسالم کنم صد نکهیو شماره رو گرفتم . قبل از ا دمیکش یقیوقتش بود،نفس عم گهید خب
. 

 بود سکته کنم. کینزد یزنیرهاااا فکر کردم زنگ نم یواااا -

 . شهیرهام باهات مزدوج نم گهید یشیوقت کج و کوله م هی یسالم ، سکته نکن کیعل -

 .کریگفت : صدات رو اسپ یحرص

 ... یییاواااا ،  چرا زود تر بهم نگفت -

 ؟؟؟.... نی؟؟ سالمت نی؟؟ خوش نی: سالممم به کانون گرم خانواده ، چه خبرا؟؟ خوبرو صاف کردم و گفتم  صدام

 که خاله شادونه داشت کم داشتم{ ایلینگیب لینگیج نیاز ا دونهی}فقط 

 یخوایاونجا؟؟ نم ستی؟؟ سختت ن یخوریمادر ؟؟ خوب غذا م یجواب داد : سالم خوشگلکم ، خوب هیجون زود تر از بق ایرو
 ؟؟ یبرگرد

 . یدَد شیکه زندان ، اومدم پ ومدمی، ن نیپرسیها رو م نیهم کنمیجون هر دفعه من با شما صحبت م ایرو -

 ؟ یگردیبرم ی: رها جان، مامان ، کدیشد،پرسیحس م یبه راحت شیو ناراحت یکه نگران یبا لحن مامان

 . گردمیاما برمبرگردم  یخیچه تار ستیمشخص ن قایعرضم به حضور مامان خوشگلم که بنده دق -

 افتاده ؟؟  یرها خانم ، اتفاق یخوشحال یلیشوخ گفت : خ رهام

 .... یاگه هست زور یحت ،یوانمود کن مست بود ،ی: بخند مصنوع دمیرو شن یکسر یصدا

  ینزن که رها رو ناراحت کن یحرف یجون با اخطار گفت : کسر ایرو

 ساکت شدن .... همه

از  میبگذر یکه از خودم سراغ نداشتم گفتم : خبببب از هر چ یطنتیو حفظ کنم با شکردم لحن شوخم ر یسع دمیکش یپوف
کار رو انجام  نیا یجانب رها مستوف نیا یریگی. عمو رضا جان اگه شما مجلس رو به دست نم میبگذر میتونیسخن ازدواج نم

 بدم ؟!

 . دیو اعتراض مهسا به گوشم رس هیخنده بق یصدا

 المت عمو رضا هست ...سکوت ع نیبله بنابرا -
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 یمهسا رو برا یعنیآوردن تا خواهر بنده  فی، تشر ییرو دوباره صاف کردم : عرضم به حضور حضار محترم که خانواده کفا صدام
 ینطورینداره هم یخاص لیبه خاطر .... دل دمیکنن ، که البته کور خوندن ما دختر به رهام نم یرهام خواستگار یعنیپسرشون 

 . میدیام نمدختر به ره

 جواب بده نه تو . دیگفت : عه رها مهسا با اهویپر ه رهام

 . میدیموضوع بهت زن نم نیاولن که مهسا خانم بعدشم به خاطر هم -

 . خوردیم یکه چه حرص یتجسم کنم ، وا تونستمیسرخ مهسا رو م افهیق نجایهم از

شما .... مهسا جان مادر ،  یبرا نیترش شده برش دار کمیر بود دختره مهسا ته با نینداره ا یبیع نیکنیخب حاال که اصرار م -
 . اریرو ب یچا

 گفت : قبال آوردم . یعصبان

 . میبزرگونه بزن یتا ما بزرگترها حرف ها نیسنگ هاتون رو وا بکن نیبر اهی، شما دو تا کالغ س یاوک -

 تماس خش خش کرد بعد از چند لحظه خوب شد: رفتن؟ هیچند ثان یبرا

 کنن! یچیسرپ کتاتورید یاز دستور رها توننیبا خنده گفت : مگه م انمام

 . شهی؟؟ دو تا باهم نم هیزیجه ایمهسا  ای ن،یجان ، جونم برات بگه که شما حق انتخاب دار ایبله بله ، خوب رو -

 رفتم .کامل رو گ هیزیدخترم جه یدادن با افتخار گفت : اتفاقا من برا یکه بهش کاپ قهرمان یجور مامان

 هم دختر . میبد هیزیکه هم جه شهی؟؟؟ نم شنومیم یبه به ، چ -

 رفت ! ادمیرو  هیآها آها مهر زنن؟؟؟یحرف م یدرباره چ گهید یها یخواستگار یفکر کردم : تو کمی

 بگه . دیگفت : رها اون رو خود مهسا با زیاخطار آم مامان

رهام هم اخالق  نیکه ! ا شهیتا شاخه گل ، نم ۷۴مثال بگه  ایخدا ،  یگانگی تیسکه به ن هیو مهسا گفت  می؟؟؟؟ اومد یچ گهید -
 اخالقش رو خوب کنه . هینداره حداقل به خاطر باال بودن مهر یدرست حساب

 رهــــــــــــااااااا! -

به  دمیو مر دمیسف شیتو دستش من ر رهیخود عمو رضا مجلس رو بگ گمینم یخواستگار نیدرباره ا یزیچ گهیمن د یاوک -
 اخهه؟؟؟  نیمن نفسم رفت انقدر تند تند چرت و پرت گفتم شما چرا انقدر ساکت ی..... وااا شونیا

 . شناسمیپسر خوب م هیرها جانم ، خودم  یخودت ینفر بعد شاالیگفت : ا جانیجون با شور و ه ایرو

 ! شیوااااا مگه من قراره برم خواستگار -

 . هیکه پسر خوب نهینه منظورم ا -

 من هنوز برام زوده . ریلقمه ها نگ نیمن از ا یخانم جان برا اینه دستت درد نکنه رو -

 . رانیا ایهم شده .... زود تر ب ریاتفاقا د -

 آخههه؟؟؟  امیمن چرا ب یخواستگار ادیقراره ب گهینفر د هی ایجون من رو با پسرات اشتباه گرفت ایرو -

 حرف بزنه ؟! واریبا در و د ینباش یتو ، وقت یخواستگار ادینگگگ قراره بگفت : آخه دخترههه خ یجون حرص ایرو

 . گمیرو بهتون م ییمن فکر هام رو بکنم جواب نها نینازک گفتم : حاال بزار یعشوه و صدا با

 هاناااااا؟؟ شیپ یبر یخواستی: رهاااا نم دمیجک رو شن یصدا

 رفت . ادمی یوا یلب زمزمه کردم : ا ریز

من  نکهیقبل از ا نشیبهم بد رانیرو هم اومدن ا دیسف شیر دونمیرو م یخواستگار نیا جهیتلفن گفتم : من که نت یتو عیسر
 ... نیریمراسم نگ امیهم ب

 تلفن رو قطع کردم . عایبزنه سر یحرف یندادم کس اجازه

ر فراموش کر دن جلسه مشاوره و چند تا هم به خودم به خاط ادشیهام رو عوض کردم چند تا فحش به جک به خاطر فر لباس
 شدم...... ریدادم و از پله ها به سمت جک سراز

 بگم: من ترسم کامال برطرف شده . تونستمیگذشت . امروز م یو خوش یجلسه مشاورم به خوب نیآخر

 ترسم کمرنگ شده بود . نیاز سال ها بزرگتر پس

 تونستم فراموش کنم . یو نم تمفرسیم نیدونم چرا هنوز هم به گذشته خودم لعن و نفر ینم اما

 یتونیتو فقط م ،یفراموش کن یتونیاز وجود تو هستش ، هرگز نم یلبخند زد و گفت  : رها گذشته بخش دمیاز هانا پرس یوقت
 ... یاز ذهنت ببر یاون خاطرات تلخ رو به گوشه ا
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و صد البته  یهفته از شب خواستگار کی،  تخت پرت کردم و به مهسا و رهام فکر کردم . خوشحال بودم براشون یرو رو خودم
 گذشت ... یجواب مثبت مهسا م

بودم  دهیرامش خر یچند تا هم برا یبودم حت دهیخر یو چند تا لباس مجلس نیمرداد بود .... چند ۷۳ یو عقد برا ینامزد خیتار
. 

و  دیچپ چپ نگاهم کرد ، جک خند یانم لکاناپه پرت کردم ، خ یرفتم و خودم رو رو ییرایتخت بلند شدم و به سمت پذ یرو از
 ؟؟  یکشیکاناپه دراز م یو رو ی، حاال هم اومد یکرد یاستراحت م یگفت : تا االن داشت

 لب گفتم و چشم هام رو بستم . ریز یتو چه ا به

 ران؟؟؟یا یگردیبرم ی: ک دیجک خوابم پر یشده بود که با صدا نیهام سنگ چشم

 . ستیم رو باز کردم : معلوم نحوصله چشم ها یگفتم و ب ینچ

 ؟؟؟  رانیا امیمنم ب شهی... م شهی: مدیپرس دیپا اون پا کرد و در آخر با ترد نیا کمی

 . ایب -

 زد و از جاش بلند شد . یقیعم لبخند

 اخه ؟ ؟؟؟؟ یپرسیاز من م یچ یاحمق برا پسره

 فرو رفتم. یقیچشم هام رو بستم و به خواب عم دوباره

********** 

 نیپشت تمام ا دانستیم ی. چه کس دیاز اعماق وجودش کش ی، آه کردیرا کوک م تارشیگ یها میتخت نشسته بود و س یرو
 پنهان است .... ییها چه درد ها

***** 

 بلرزد  شیشد صدا یکه باعث م ی، بغض داشت بغض دیها کش هیکالو ینشست دستش را رو انویپشت پ ،یصندل یرو بر

**** 

 یصدا هی، پس از چند ثان دیرس یخانه م یبه گوش اهال تاریگ ی. صدا دیکش یقیگذاشت ، نفس عم شیاپ یرا رو تاریگ
بود را  شیهمصدا شهیکه هم یبم یخواست ... دلش صدا ی. دلش همصدا م دیدخترک به گوش رس بایحال ز نیدخترونه در ع

 ... خواستیم

**** 

 یها واریکه بغضش د یبم یانداخت ، صدا نیکه در خانه طن یبم ین صدارقصاند ، همزما انویپ یها هیکالو یرا بر رو دستش
 لرزاند یخانه را م

🎵🎵🎵🎵 

 

 اما دلت با منه یدور ازم

 دورم اما دلم روشنه ازت

 تو عکس چشمامو یچشما تو

 تو یمن عکس چشما یچشما تو

 

 که دورم ازت ییلحظه ها نیا تو

 خاطره هامونو خط به خط همه

 کنمینگاه م تو ذهنم دوباره

 کنمیصدا م یاسمتو ه دارم

 

 کشمیگفته از عشق تو دست م یک

 کشمینفس م التیبا خ دارم

 یچه آرامش ییبیحس عج چه

 یکشینفس، نفس م المیهم با خ تو
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 یتو هم مثه من دلخور دونمیم

 یخوریهم مثل من بغضتو م تو

 پر از حرف و درد و دله نگاهت

 فاصله نیا شهیخب تموم م یول

 میقد یمثه اون روزا هدوبار

 میزدیباهم تو بارون قدم م که

 میکنیحظ م گهیاحساس همد از

 میکنیو زمانو عوض م نیزم

🎵🎵🎵🎵 

 ها از او فاصله داشت . لومتریکه ک یبود ، دلتنگ کس دلتنگ

 است. تیاقعکه رفتن عشق ، و دیرس یم جهینت نیبه ا شیاز پ شتریها اسم دخترک را صدا زده بود اما هر دفعه ب بار

 ؟؟؟  ،هستمیمن پسر بد ایها خاطرات را مرور کرده بود ... بار ها فکر کرده بود : آ بار

 قورت داد . یرا به سخت بغضش

 کیکند ذوقش را پس از تبر یمادرش هم فراموش کرده بود .هرگز فراموش نم یاش را ، حت یسالگ ۰۵آورد تولد  ادی به
 رها . یتلفن

 باران نم نم رها دنبالش آمد.  کرد در آن ینم فراموش

 ؟؟ بارونه !؟ میقدم بزن یآخه االن چطور -

 ، تولدته مثال. اری، بهونه ن یکسر میبر ایبارون ، ب ریقدم زدن فقط ز -

 بود افتاد، اسمش چه بود؟ دهیکه چند بار پشت تلفن شن یپسر یصدا ادی

  کرد ؟؟ یرا به اسم صدا م شی؛ آن پسرک که بود ، که رها جک

 ؟؟؟  گرید ینام رها از زبان مرد دنیشده بود ؟؟ به خاطر شن یرتیغ

 . دیترس یفقط م نه

 ... اوردی، عشقش را از چنگش در ب دهیداد آن پسرک تازه به دوران رس ینم اجازه

**** 

🎵🎵🎵 

 کشمیگفته از عشق تو دست م یک

 کشمینفس م التیبا خ دارم

 یچه آرامش ییبیحس عج چه

 یکشینفس، نفس م مالیهم با خ تو

 

 یتو هم مثه من دلخور دونمیم

 یخوریهم مثل من بغض تو م تو

 پر از حرف و درد و دله نگاهت

 فاصله نیا شهیخب تموم م یول

 میقد یمثه اون روزا دوباره

 میزدیباهم تو بارون قدم م که

 میکنیحظ م گهیاحساس همد از

 میکنیو زمانو عوض م نیزم
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 اما دلت با منه یدور ازم

🎵🎵🎵 

 . ی، دلتنگ خواهرش ، مادرش ، دلتنگ۱ ... دلتنگ کسر رانیبود .... دلتنگ ا دلتنگ

 که تلخ شده بود .  ینیریکه برمال شده بود . نگران مرد ش یکه در قلبش جان گرفته بود . نگران راز یبود از حس نگران

 . دیفهم یاما لحن تلخش را م دشید ینم

 ندارد؟  مرد تلخ را دوست نیبود ا گفته

 خواست . یاحمقانه اش را م یبا لبخند ها نیریآن مرد ش دلش

 . دیاز ته دل کش یآه

 جک را ،  یکرده بود حت یکار همه را عصبان نی، ا دیکش یآه م ادیز دایجد

 "کشدیدارد آه م یادیز یکه درد ها یکس ندیگو یم"

 خواب بود؟  یساعت نگاه کرد ، کسر به

 دانست! یتا به حال شماره را در دفتر ذهنش ثبت کرده بود، نم یرا گرفت از ک یه کسرزد و شمار ایرا به در دل

****** 

 خوابش برده بود؟  یبرداشت . ک انویپ یاز رو جیرا گ سرش

 آورد بدون توجه به شماره تماس را برقرار کرد  رونیب بشیرا از ج لیموبا

 بله ؟  -

 م به دنبال ساعت گشت.، با چش دیبه چشمانش کش ی، دست دینشن ییصدا

 چشم دوخت ، شماره خارج بود . لیموبا نیاسکر به

 ؟؟؟ یگشاد شد : الو... رها ؟؟؟ خودت چشمانش

 . دیهوم گفتنش را شن یصدا

 گفت احمقانه . یکه رها به آن ها م ییزد ، از همان ها یقیعم لبخند

 بود ؟؟؟  دهیرا شن شیصدا خدا

 دختر ؟؟  یخوب -

 ؟  ی: خوبم تو خوبدین رها به گوشش رسآرام و لرزا یصدا

 افتاده باشد ؟! یشد ، نکند اتفاق نگران

 شده ؟  یزیرها چ -

 که زنگ زدم.  خوامینه ....معذرت م -

 داد.  یبوق ممتد نشان از قطع شدن تماس را م یصدا

 . قیعم ی، پشتش لبخند دیکش یآه

 . گشت یبه دنبال خدا م ایخانه نگاه کرد ، گو دیسقف سف به

. آخه قربونت بشم تو که صدام رو  میبزار به هم برس دمی، حاال که بعد از مدت ها صداش رو شن یلب گفت : نوکرتم مشت ریز
 ؟؟ یریبا انتظار جونم رو بگ یخوای؟؟؟ م یدیم ینشون ریچرا د یشنویم

 . گهیخسته شدم د گه،یصبح د کی، باز هم  دمیبه چشم هام کش ی، دست دمیکش تونستمیکه م ییهام رو تا جا دست

 لباس هام رو برداشتم و به سمت حمام رفتم .... یحوصلگ یب با

 بدنم بود . یهنوز هم تو یخستگ

 ضرب گرفتم . زیم یگذاشتم با دست رو زیم یرو رو سرم

 ؟؟  یحوصله ا ی: چرا بدیو پرس زیم یرو گذاشت رو ریش وانیاز حرکتم خنده اش گرفت ، ل جک

 دونم ! ید کردم و بهش نگاه کردم : نمزور بلن هیرو  سرم

 یکسر  خوادیتنوع م کمی، دلم  خورهیبهم م نیروت یزندگ نیدادم و سرم رو به عقب پرت کردم : حالم داره از ا هیتک یصندل به
 کار کنم ؟؟  یبه نظرت چ

 من جکم . حالت خوبه ؟؟ ه؟؟؟یک ی: رها ، کسر دمیمتعجب جک رو شن یصدا
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  ؟یمن گفتم کسرنگاهش کردم :  جیگ

 . ستیبه نشونه تاسف تکون داد : فکر کنم واقعا حالت خوب ن یسر

 . کنمیم یرو قاط زیدونم چرا همه چ ی: نم دمیکش یحوصله پوف یو ب دمیبه گردنم کش یدست

 : کجا ؟؟ دمیجک رو شن یبلند شدم و به سمت پالتوم رفتم . صدا یصندل یاز رو جیگ

 دونم ! ینمتر از قبل جواب دادم :  جیگ

  ؟؟یجیلب تکرار کردم : رها چته دختر ؟ چرا انقدر گ ریو ز دمیبه موهام کش یدست ی. عصبان رونیخونه زدم ب از

 کرد . یم جمیگ شتریسوال ها ب نیا انگار

 بود . گاری، س دمشیکش رونیب یلیجعبه مستط کیپالتوم فرو بردم با لمس  بیج یرو تو دستم

 گاریدستم تکونش دادم ، چشمام رو به بسته س یدست راستم کردم و تو یتو گاریبه س ی، نگاه دمیکش رونینخ ازش ب کی
 ؟؟  یکشیم گاریسرم اکو شد : س یتو یکسر یدوختم صدا

 که اون اطراف بود . یسطل زباله ا یو انداختمشون تو دمیکش یپوف

 رفتم . یرو شلوغ ادهیبردم و به سمت پ بمیج یهام رو تو دست

که  یکه لباس یرو در حال یبود چشم دوختم . ناخودآگاه کسر نیتریکه پشت و یی، به لباس ها ستادمیاز مغازه ها ا یکی یجلو
 شرتیلبم نشست ، به داخل رفتم ، با دقت به لباس ها نگاه کردم : سو یرو یتصور کردم . لبخند دهیرو پوش دمیمن براش خر

روش بود ،  دیپسر با رنگ سف کیدختر و  کیرنگ که طرح  یشرت طوس یتبود ،  یاش مشک قهیگرد که مچ و  قهی یسرمه ا
 یسر قرار م یکه به صورت افتاده رو یرنگ یو قرمز بود ، کاله طوس یزرد ، آب یبه رنگ ها رهیپشت دختر و پسر سه تا دا

 کردم .... دیلبم رو تجد یگرفت ، لبخند رو

 . دمی، ذوق زده خنددستم نگاه کردم  یو به پاکت تو دمیکش یقیعم نفس

 بودنم اضافه شده بود . جیبه گ یبودم اما حس خوب جیشروع کردم به قدم زدن ، هنوز هم گ دوباره

 سرم گذاشتم و فشار دادم : رها ، آخه چته دختر ؟؟  یرو رو دستم

 رو به سمت خونه کج کردم .... راهم

چمدون گذاشتم ، لباس هام رو  یت اتاقم رفتم و ساک رو توبه سم میو به داخل خونه رفتم ، مستق دمیرو به هم مال دستام
 یخونه ا یتو شهی؟؟ هم یندار یتو کار و زندگ نمینشسته بود رفتم : بب یناهار خور زیم یعوض کردم و به سمت جک که رو

 سر کارت ؟؟  یری؟؟؟ چرا نم

 باال انداخت . ییو ابرو دیخند

 ( نشستم و غذام رو نوش جان کردم : یصندل یرو

 تشکر کردم و به اتاقم رفتم . یاز نهار از خانم ل بعد

زنگ زدم ؟؟ مات به چمدونم زل زدم ، سرم رو به  یفکر کردم ، واقعا چرا به کسر شبیپاهام گذاشتم و به د یرو رو تاریگ
 تکون دادم . نیطرف

 به صدا در اومد : بله ؟ در

 ؟؟  یبزن تاریگ یخوایاتاق : م یسرش رو اورد تو جک

 پام اشاره کرد . یرو تاریحرفش به گ اب

 که درست رو به روم بود نشست... یا یصندل یتکون دادم ، رو یسر

 .... دیچیاتاق پ یصدام تو هیها به حرکت در آوردم بعد از چند ثان میس یهام رو بستم و دستم رو رر چشم

🎵🎵🎵 

 ییخواب برگشتم به تنها از

 ییبایاز تو به ز زنمیم پل

 نمیبیم بندمویم چشمامو

 نمیبیرو با چشم تو م ایدن

 رهیمن با عشق درگ یایدن

 رهیمیم یکه تو نباش یعشق

 که تو دست تو گل داده یعشق

 که به دست من افتاده یعشق
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 یبافیم اتویمثل من رو تو

 یبافیدست من موهاتو م با

 با چشمات روشن کن دویخورش

 ماهو قسمت من کن کباری

 نمیشیپنجره م نیپشت ا من

 نمیبیتو چشم تو م بارونو

 نداره چشمتو وا کن یبیع

 نمینداره باز غمگ یبیع

 نکن با قلب داغونم یباز

 دونمیرو م یآخر باز من

 میاز هم جدا باش میبخوا فهیح

 وقته با تو هم خونم یلیخ من

🎵🎵🎵 

 . کردیافتاد که با لبخند نگاهم م یو چشم هام رو باز کردم  چشمم به جک دمیکش یقیعم نفس

 ؟؟  یرها ؟؟ عاشق شد -

 ؟؟  یچ یعنی: جک ؟؟ عشق  دمیو بهت زده نگاهش کردم ، سرم رو کج کردم ، درمونده پرس مات

 باشه. نانیاطم یبرا دیدونم ... شا ینم -

 جک.... به نظرت من عاشق شدم ؟؟  -

 ؟؟  یدونم به نظرت عاشق شد ینم -

 شدم . رهیبه در اتاقم خ جیگ

 . رانیبرگردم ا دی: جک من با دمیاز جام پر هوی

 ؟؟  یتعجب نگاهم کرد : چ با

 . ریط،بگی.  برام بلرانیبرگردم ا دیبا -

 خودت هم رزرو کن . ی: برا دمیبه سرم کش یشدم ، دست ساکت

 جک نگاه کردم . یخال یدر به خودم اومدم ، به جا یکردم ، با صدا یبه همه جا نگاه م جیو گ دمیچرخ یخودم م دور

 زانو هام : رها آروم باش دختر آروم ... یشکمم جمع کردم ، سرم رو گذاشتم رو ینشستم زانوهام رو تو نیزم یرو

 دو ماراتون شرکت کردن . یعقربه ها تو دیرس یکه به نظر م یجور گذشتیدور تند بود ، به سرعت م یرو میزندگ

 بودم . ستادهی، کنار در خونه بابا ا تارمیکوله و گ کیبه خودم اومدم که با دو تا چمدون بزرگ  یوقت

 کردم . یرو بغل کردم و ازش خداحافظ یل خانم

 شود.  یتنگ م تیگفت : رها دل من برا یظیبا لهجه غل یفارس به

دو سال چند تا  نیا یصحبت کنه ، البته من تو یتونست فارس یکرد اما نم یم یبابا و جک زندگ شیسال پ ۷۱زدم ،  یلبخند
 دادم . ادیکلمه بهش 

 سال ؟! چه زود گذشت . دو

 دونم ....  یشد ؟؟نم یخونه نگاه کردم ، دلم تنگ م به

 رفتم ... نیفاصله گرفتم و به سمت ماش یذاشتن نگاه کردم ، از خانم ل یم نیماش یکه چمدون ها رو تو یبابا و جک به

 آخرش بود . هگید نجای، خب مطمئنا ا دمیبه موهام کش یبه اطراف انداختم ، دست ینگاه

 ، بهم قول بده . رانیا ای، حتما ب ادیز یلیخ شهیگوشش گفتم : بابا ، دلم برات تنگ م ریرو بغل کردم و ز بابا

 . یرفت یکاش هرگز نم ی، دخترکم ، ا شهیرها جانم دل من هم برات تنگ م -

 یآورد ، چونه ام م یبه گلوم فشار م یبد ، بغض ومدیبدم م یاز خداحافظ شهی، هم دمیکش یقیاومدم ، آه عم رونیبغلش ب از
 از چشمهام روون شد ، با پشت دست پاکش کردم . ی، قطره اشک دیلرز

 . کردمیکرده بود حسادت م یپدرم زندگ شیکه تمام عمرش رو پ یغم به بابا نگاه کردم ، به جک با
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 کاش .... ی، ا رانیا ادیکاش بابا ب یدرد گرفت ، ا قلبم

 .میرفت مایپاسپورت به سمت هواپ لیپرواز بعد از تحوشماره  دنیشن با

 . ستادهیکردم ساعت از حرکت ا یبود نگاه کردم ، حس م دهیکه با آرامش خواب یجک به

 ؟؟  کنمیکار م یچ نجایخودم نگاه کردم ، من ا به

 ؟؟  یچ یبرا ران؟؟یا گردمی: دارم برم دمیبه سرم کش یدست

اونم بدون خبر  رانیبرگشتنم به ا یبرا لیدل کیتونم  ینم یاقعا مغزم قفل کرده بود ، حتبه خودم اومده بودم ، من و تازه
 کنم . .... دایدادن به مامان، پ

 شد .  نیتهران نفس هام سنگ یاستشمام هوا با

 با من بد کرده بود . یلیشهر خ نیا

 ذهنت ببر . کیخاطرات رو به گوشه تار : رهادمیداغم کش یشونیبه پ یکنم . دست یبخشم ، هرگز فراموش نم ینم هرگز

 .... میفرودگاه به خونه رفت یتاکس با

 خونه و آدم هاش تنگ بود . نیا یزدم ، دلم برا یقیبه خونه لبخند عم دنیرس با

 تنگ شده بود . اطیح نیا یخونه نگاه کردم ، دلم برا اطیکه داشتم دروازه رو باز کردم ، به ح یدیکل با

 .ومدیکردم و به داخل خونه رفتم جک هم پشت سرم مخونه رو باز  در

 . دیرس یبه گوش م یادیز یو صدا سر

 سر و صدا ها هم تنگ بود . نیا یزدم دلم برا یلبخند

 . دمیبه موهام کش یدست

 سر و صدا از اونجا باشه ، رفتم . زدمیکه حدس م ییجا ییرایدر گذاشتم و به پذ یها رو جلو چمدون

 جون ، عمو رضا، مامان ، رامش ، مهسا . ایرو ،ی، کسربودن ، رهام  همه

 نگاهم کرد و روش رو برگردوند . ینیکه متوجه ام شد مامان بود به وضوح جا خوردنش رو حس کردم با حالت غمگ ینفر نیاول

طرفم زدم ، دوباره به  یلبخند گرفتیم شگونیاش رو ن گهیدستش که پشت دست د دنیعکس العملش تعجب کردم با د از
 دستش زد . ینگاه کرد ، چشم هاش گرد شد ، محکم رو

 . دنیکرد رو دنبال کردن و به من رس یکه نگاه م ییکارش همه با تعجب نگاهش کردن، جا نیا با

 شک تک تکشون شوک زده شدن . بدون

 و به سمتم اومد بغلش کردم . دیکش یغیبه خودش اومد ، ج هیزودتر از بق رامش

 زیخواهر عز نیبه ا یهم تنگ بود ، بعد از رامش مهسا رو بغل کردم . اشک هاش روون شد ، لبخند طونیر شدخت نیا یبرا دلم
 زدم .

 . ادیز یلیتنگ بود ، خ یلی: مامان دلم برات خ دمیرو به آغوش کش مامان

 جون رو بغل کردم ، به عمو رضا دست دادم . ایاز مامان ، رو بعد

 کنه . یم هیکه بخنده گر نیا یمن به جا دنیکردم چرا مهسا با د یآروم بشه ، درک نم یتا کم زدیبا مهسا حرف م رهام

 زدم.  یقرار گرفتم ، لبخند محو یکسر یبه رو رو

 رو جلو آورد : دلم برات تنگ شده بود رها . دستش

 هم تنگ شده بود ... یحجم مهربان نیا یرو پررنگ تر کردم . دلم برا لبخندم

 ال جک گشتم .چشمهام به دنب با

 بار دوم شوک زده شدن . یکار من همه متوجه اش شدن و برا نیبود . به سمتش رفتم ، با ا ستادهیا ییرایاز پذ گوشه

 جک رو شناخت . قهیبه جک نگاه کرد بعد از چند دق زیر یبا چشمها مامان

 ه .ن هیشناخت اما بق یجک رو م بایمامان گفته بودم و مامان تقر یاز جک برا قبال

 تکون داد . ییبه جک زد و سرش رو به منظور آشنا یلبخند

 ؟؟ هیپسره ک نی: ا دیبه طرفم اومد و طلبکار پرس رامش

 مجرده ؟  نیباز به سمتم برگشت و گفت : ا شیباال انداختم . به سمت جک رفت و با دقت به جک نگاه کرد . با ن یا شونه

 له مجردم .که کامال باز بود جواب داد : ب یشیبا ن جک
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 یخدا چرا به من نگفت یاز دست هاش به لپش زد و گفت : وااا یکیبا  قهیها شد . بعد از چند دق یسکته ا هیرامش شب افهیق
 . شهیحال یفارس نیا

 نازک کرد . یهام رو بهش نشون دادم ، پشت چشم دندون

 خودش برگشته بود .  یبه حالت عاد زیهمه چ بایساعت تقر کیاز  بعد

 بود.... زیچ نیمن بهتر یبرا نینه انگار که من حدود دو سال نبودم و ا رانگا

 اتاق هم تنگ شده بود .  نیا یاتاقم رفتم با چشمهام تمام اتاق رو وجب کردم ، دلم برا به

 اتاقم که به کمد وصل بود رفتم . یقد نهیآ یبه رو رو

و شعر بچه  دمیچشمهام رو کش یگوشه ها یمیبه عادت قد دمیکشچشمهام و گونه هام  ریبه ز یبه خودم انداختم ، دست ینگاه
 نه ... ای. مطمئن نبودم که شعر رو درست خوندم  ین ین چارهی، ب ی، باباش ژاپن ینیرو زمزمه کردم : مامانش چ یگونه ا

 آورد هم تنگ شده بود . یشکلک در م نهیآ یکه تو وونهید یرها نیا یبرا دلم

 .دمیخودم خند افهیق به

 فرو رفتم . یقیراحت چشمهام رو بستم و به خواب عم الی، با خ دمیتخت دراز کش یرو

 رو آروم و با اکراه باز کردم . چشمهام

 کرد . یتخت نشسته بود و نگاهم م یرو یکسر

 ؟  یکنیکار م یچ نجایرو با تعجب باال دادم : ا ابروهام

 صبحانه . یکنم برا دارتی.... اومدم ب ریصبح به خ -

 ...  یکرد دارمیچقدر هم ب -

 . ومدیدلم ن -

 ... نی، شما صبحونتون رو بخور امیحمام بعد م رمیتخت بلند شدم : من اول م یزدم و از رو یلبخند

 رفت . رونیکرد و از اتاق ب دیلبش رو تجد یرو لبخند

 . کنهیکار م یچ نجایوقت صبح ا نیا ی، وگرنه کسر گهیخونه ما موندن ؟؟ آره د نایجون ا ایرو شبید

 پرت کردم . یصندل یرو جمع نکرده بودن ، خودم رو رو زیسمت آشپزخونه رفتم ، م به

مامان هم تنگ شده بود  یمربا ها یدهنم گذاشتم ، چشمهام رو بستم ، دلم برا یکاسه مربا فرو بردم و با لذت تو یرو تو قاشق
. 

 ؟؟  یخوریم یچا -

 بود نگاه کردم : اوهوم ...ممنون.  دهیسوال رو پرس نیاکه  یرو باز کردم و به کسر چشمهام

، وقتشه که  یخوش رنگ یبه به ، چه چا به فنجون ها کردم و گفتم : یو رو به روم نشست . نگاه ختیر یتا فنجون چا دو
 . میشوورت... نه نه زنت بد

 نگفت .  یزیزد و چ یلبخند

از هم جنس هاش لبخند هاش ناب بود ،  یلیکه برعکس خ یپسر نیا یبرا لبخند ها تنگ شده بود ، نیا یبودم دلم برا گفته
 ها غرورش زبانزد نبود ، اما لبخندش .... یلیبرعکس خ

 درست کردم . یخودم لقمه ا یرو تکون دادم و برا سرم

 .دممیخدا ترک ی: وااا دمیبه شکمم کش یلقمه دست نیاز آخر بعد

 جک کجاست؟؟  یراست : دمیکرد ، کردم و پرس یاه مکه با لبخند به غرغرم نگ ییبه کسرا رو

 باال انداخت .  یاطالع یب یبه معن یو شونه ا  دیکش یقیکرد  ، نفس عم یکم رنگ اخم

 یشیکردم و غر غر کردم : اخم نکن زشت م زونیهام رو آو لب

 غرغر کنان به سمت اتاقم رفتم. همونطور

 عد از چند بوق جواب داد. رو برداشتم و به رامش رنگ زدم ، ب لمیموبا

 ؟؟  یزنیفرت و فرت زنگ م ومدهیهنوز ن هیها چ -

 !ااایهست یعالمت سوال شد : رامش ، عجب ادم هیشب افمیق رسما

 ؟؟  یداشت کارمیخب حاال چ -

  ؟ییخواستم بپرسم کجا یم -
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 . رونیب میبا جک و مهسا و رهام اومد -

 ن رو نه ؟؟؟اما م نی؟؟؟ جک و برد یییعهههه پس من چ -

 دَدَر . میاریتا تو رو هم با خودمون ب ینخواب یمثل خرس قطب یخواست یم -

 تماس رو قطع کردم . تیعصبان با

 بدون من رفتن . ایخودم غر زدم : عوض با

 آوردم . رونیب یکی یکیکردم ، چمدون ها رو باز کردم و لباس ها رو  زونیهام رو آو لب

 ظاهر شد . یر کسراتاقم زده شد و متعاقبش س در

 ؟؟  یکنیکار م یچ -

 . کنمیم زونیحرص گفتم : اونا که رفتن و من رو تنها گذاشتن منم دارم لباس هام رو آو با

 باال انداخت و با لبخند به سمتم اومد . ییابرو

 کنم . یمن هم کمکت م -

 هم تنها نبودم . یلیزدم ، حداقل خ یلبخند

،  قهی، آره چه بده سل کیبم نزد عیذره سر هی ی، شد بهیذره غر هی شهیهم یکه بود یپسر بد رو زمزمه : تو اون یلب آهنگ ریز
تاتو از بوسه ات رو   هی، من  نهیکه حواست اونوره زم ـــــفیح ی، تو سر من یهـــ نیدخترا رو زود زم یبزن نهیاگه تو سرت هم

، چون من منتظرت  شمیمنصرف م ی، ول دمیمختلف د ی، آدما مریمختلف م یمال توام ، جاها ننیبب شهی، که هم خوامیلبام م
 تــــــو اووووه، ی، ول شمیم

، تو اون پسر  دیکه نبا ی،تو اون پسر بد دیکه نبا یدنبالت کرد ،منم همش دنبالتم ، تو اون پسر بد سامیدنبال شر ، پل شهیهم
 با من باشـــه . دیکه نبا یبد

 .یفرق دار هیآورد : رها تو با بق رونیرنگ ها رو از چمدون ب یکسر

 نگاش کردم ! گنگ

 . یفرق دار هیو تو واقعا با بق یهست یهنرمند واقع هیتو  -

 داره.  یچه ربط یکسر ی: وا دمیکردم و خند زیرو ر چشمام

 ، نه اما صدات قشنگه . یخواننده ا گمی، نم یخونیهم م ،ی، هم نوازنده ا یتو هم نقاش -

 هنر . یحت ستین یمالک برتر یزیچ چی، ه هیام مثل بق یکیب زمزمه کردم : منم ل ریزدم ز یلبخند

 افتاد . یگونه اش م یخط رو هیکه  ییزد ، از همون لبخند ها یلبخند

 گونه اتم . یرو یچال خط نیمن عاشق ا یکسر یزده نگاهش کردم : واا ذوق

 کرد و ابروش رو باال فرستاد .  دیرو تجد لبخندش

 . کنهیجذاب ترت م یلیبود که خ نیرم انه منظو -

 گفتم :/ یوقت با ذوق نم چیگفتم جذاب ، البته ه یبهش م شهیمن هم دمیفهم یرو نم یتعجب کسر نیا لیگفتم ، اصال دل ینچ

 برم افتادم . رانیخواستم از ا یکه م یشب ادیهام رو بستم ،  چشم

 . دونستیرو درباره گذشته من م زیهمه چ یسرخ شد ، کسر صورتم

 کشم . یمن خجالت م یجذاب . وا گمیبهش م الیخیخداجونم من چه ب یدلم غر زدم : واا یرو گاز گرفتم تو لبم

 . رونیجام بلند شدم و به سرعت نور از اتاق رفتم ب از

 من تعجب کرد . ییهوی رییاز تغ یکسر

 .ختمیصورتم ر یرفتم و آب سرد رو باز کردم و رو ییسمت دستشو به

 . یبه خودم نگاه کردم ، سرخ شده بودم ، به لبو گفتم ز۱ک نهیآ یتو

 . کنممممیم نیخداااا ، من چرا همچ یا

 زده به اتاقم برگشتم . خجالت

ام ،  صدام رو  قهی یتو بایتقر نییتخت نشستم، سرم رو انداختم پا یلباس ها رو جا به جا کرده بود ، رو شتریب بایتقر یکسر
 ..... اممم .... الشیخی..... ب خوادی..... نمیکسر .... زهیصاف کردم : چ

 شدم ، مااااماااان من چرا انقدر احمقممممم. ساکت

 بزرگ شده بود . بینگاه کردم ، چشماش رسما اندازه دو تا س یبه کسر یچشم ریز
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 .... گردمیو برم رمیسکته م کیتا نزد نمیبی، من اون چاالش رو که م زنهیخدا چرا انقدر لبخند م یزد ، وااا یلبخند

 ؟؟  رونیب میبر یخوایرها م -

 بخوابم .... دستتم درد نکنه بابت لباس ها . خوامی... من خستم ...م زهیجواب دادم : نه نه من ... چ یزود

 فعال . یگالر رمیباشه پس تو استراحت کن من هم م -

 که من دارم . هیه گذشته شومچ نیمن رو بکش و راحتم کن ، آخه ا ایخدا دمیکش یپوف یرفتن کسر با

 "که گذشته مانع ات شود  یاما، امان از روز  شودیمانع ات نم زیچ چیه یاگر عاشق شو "

 . کردیبا حرف هاش من رو آروم م شهیرو برداشتم و به هانا زنگ زدم ، اون هم لیتخت پرت کردم ، موبا یرو رو خودم

 آرامش رو به من برگردونه .  یرد با حرف هاش  کمک یکردم ، اونم سع فیتمام اتفاقات رو تعر براش

خودشون  یبچه ها برگشتن تا دو ساعت باهاشون حرف نزدم ، اوناهم انگار نه انگار که من باهاشون قهرم ، برا نکهیاز ا بعد
 . دنیخندیو م شکستنیو تخمه م زدنیحرف م

 با ما ؟؟؟  رونیب یومدیرها تو چرا ن :کاناپه پشت به اون ها نشسته بودم گفت  یکه رو یبار جک به من هی

 رو . شییدادم قدرت شنوا یبرگشتم و نگاهش کردم که قدرت تکلمش رو از دست داد بعدش هم با صدا چنان

؟؟؟؟؟  یــــــــــرو بــــــــــــپـــــــــرس ـــــــــنیا یـــــــتــــــــونـــــــیچــــطور م ـــــــومــــدم؟؟؟؟؟یچـــــــــــرا نـــــــ -
 هـــــــــــــــــا؟؟؟ 

 آخرم انقدر بلند گفتم که همه گوش هاشون رو گرفتن . ها

لحظه احساس کردم  کیکه  دمیکاناپه بلند شدم با غر غر به سمت اتاقم رفتم ، در اتاق رو انقدر محکم کوب یهم از رو بعدش
 در شکست . 

بود  دهیند یجک ، بنده خدا من رو تا حاال انقدر عصبان چارهیبودم ، ب یا رهیزنج هیوانر هیکار خودم خنده ام گرفت ، من واقعا  از
.... 

 چشمهام گذاشتم . یو دستم رو رو دمیتخت دراز کش یرو

 . نیییریرو از دستم بگ لیوسا نیا نیای: بچه هاااا بدیبه گوشم رس یبلند کسر یصدا

 بخورررم . تونمی، نم ممی، من رژ یدیهمه خرت و پرت خر نیا یچ یمهسا بلند تر از حد معمول : برا یحرص یصدا

 . دمیهمه خرت و پرت خر نیا نیهم یبرا هیامروز درب -

 ؟  هیخودم رو به سرعت به سمت در رفتم و از همون باال داد زدم : امروز دربـــــــــــــــ یاسم درب دنیشن با

 سرش رو تکون داد . یکسر

ت کردم . لباسم رو با لباس استقالل عوض کردم ، دست بند ها و پرچم استقالل رو برداشتم و به رو به داخل اتاق پر خودم
 سمت در اتاق رفتم.

 ریگونه ام و ز یکردم و به صورت خط رو یدفعه متوقف شدم و به سمت رنگ ها رفتم . انگشت وسط و اشارم رو رنگ کی
 .دمیچشمهام کش

 کاناپه نشستم . یپرت کردم و کنارش رو یبودن ، پرچم رو به سمت کسر ونیزیتلو یرفتم ، همه جلو نییپا به

 مبل نشسته بودن . کی یو رهام رو مهسا

 بود نشست . ییرایکه گوشه پذ یصندل یحوصله رو ینشست . جک هم ب ونیزیتلو یجلو نیزم یهم رو رامش

 یکسر یتو یهم مشت کسر ی، هر از چند گاهشکستم  یشروع شده بود ، تند تند تخمه م یدستم گرفتم ، باز یرو تو تخمه
 رفت . یفرو م

 به سمت دروازه استقالل حمله کرد . سیپرسپول

 زل زدم . ونیزیبه تلو یحالت آماده باش بود ، چهارچشم یتو رهام

 دروازه رد شد . یاز باال توپ

 ها داد . کنیدار به باز بود کنار رامش و چند تا فحش پدر مادر دهیمبل پر ی، رهام از رو دمیکش یقیعم نفس

 مبل کنار مهسا نشست . یساکت شد و دوباره رو یاشاره کسر با

 زل زدم . ونیزیبهش انداختم و دوباره به تلو ییپاهام گذاشت ، نگاه گذرا یو سرش رو رو دیکاناپه دراز کش یرو یکسر

 خوندم . یم یرهام کر یو برا دمیکش یم یغیج یاز چند گاه هر

 حرف بزن . ایبعدش ب نیاول اون رو جبران کن میتا زد ۶گفت : ما  یفتم رهام فقط مگ یم یهر چ من
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 سر و صدا بخوابه . نیتو ا تونستیم یزد ، آخه چطور یجک نگاه کردم ، چرت م به

 چشم دوختم .... یفرو بردم و دوباره به باز یکسر یمو یرو تو دستم

  |: میجلو بود چیبود و ما صفر ه ۰۱ قهیدق

 اومد. یرهام هم در نم یکرد ، صدا یزده بودم گلوم درد م غیج بس از

 و عواملش به خصوص گزارشگر دادم و بغ کرده نشستم . یچند تا فحش به باز یباز انیسوت پا یصدا با

 شکست . یبود و تخمه م دهیهمونطور دراز کش یبود که کسر نجایا جالب

 .ممیوگرنه ما برنده بود ستنیبلد ن نای، ا مکنیم یها باز نیکردم و گفتم : من بهتر از ا بغض

 . نیببر سیاز پرسپول نیتون ی... شما هرگز نمنیدر آورد و گفت : آره حتما برنده بود یشکلک رهام

 برنده است . شههههیبه خودم گرفتم و گفتم : حرف نزنااا استقالل هم یو حالت تهاجم دمیجام پر از

 رسه . یاستقالل نم یبه پا یمیت چیزد : بحث نکن ، ه به رهام تشر یرو در آورد ، کسر ادام

 . . هیچ میفهمن ت یاحمقن ، نم نایزنم ، ا میبر اینازک کرد و دستش رو دور گردن مهسا انداخت و گفت : ب یپشت چشم رهام

 رو در آوردن . اداش

 .شــــــــــو .. داریزدم : جـــــــــــکـــــــ ب ادیسمت جک نگاه کردم و فر به

 بودم . داریگفت : ب جیگ دیجاش پر از

 آره جون عمـــــــت . -

 رو تکون داد و خوابالو به سمت اتاقش رفت.  سرش

 رم خونه ... فعال .... یمن هم م رو برداشت و گفت : فشیهم ک رامش

  ؟؟ینگاه کردم : کسـر یمبل نشسته بودم و به کسر یرو یهمونجور

 گفت : هوم ؟؟  خوردیم بود و تخمه دهیدراز کش همونطور

 ؟؟؟  رونیب میمهسا و رهام نگاه کردم : امشب بر یخال یجا به

 . میبر -

 ؟؟  انیرهام و مهسا هم م یکن یفکر م رو به رو زل زدم : به

 . میبگ ستیالزم ن -

 . مایند می، مثل قد رونیب میریم ییخب ؟؟ دو تا هیتعجب بهش نگاه کردم ، به چشمهام زل زد و گفت : چ با

 . میبرو آماده شو ، االن بر ۸کاناپه نشست ، به ساعتش نگاه کرد  : ساعت  یزدم ، رو یلبخند

 آخ جوووون . ی: وااا دمیذوق از جام پر با

 گرفتم . دهیرو نشن یقهقه کسر یسمت اتاق پرواز کردم و صدا به

 ؟؟  رونیب میفردا بر گمیکسراااا م -

 . دنبالت امیم ۳باشه پس من ساعت  -

 . نمتیب یباشه فردا م -

 ذوق به اتاقم برگشتم و به تخت پناه بردم .... با

عالف به  هیو خالصه  زدمیخوندم ، با جک حرف م یو آهنگ م گشتمیخونه م یخودم تو یشدم و برا داریزود از خواب ب صبح
 تمام معنا . 

 . دمیدو یبه سمت کسر بایتقر و سر سه سوت لباس هام رو عوض کردم و دمیاف اف به اتاقم دو یصدا با

 تکون داد . یو سر دیخند یکسر

 . مینشست نیماش یرفت پشت سرش راه افتادم ، تو نیسمت ماش به

 ؟؟؟  میخب کجا بر -

 . مینیبچه کوچولو موچولو ها رو بب یپارک باز میکه از خودم انتظار  نداشتم گفتم : بر یذوق با

 . مینیرو بب ایگوگول میکردم تکون دادم و گفتم: بر کینزدو انگشت هام رو به هم  دمیذوق خند با

 بودن . دهیمن رو دزد ادتهی ی: کسر دمیافتادم و خند یخاطره ا ادیزل زدم ،  رونیپنجره به ب از
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 بره ؟  ادمیشه  یو گفت : مگه م دیخند بلند

 بودن . یک دمیآخرش هم نفهم -

 نن .ک یفرار م ننیبب ییبنده خدا ها اگه تو رو جا -

 : عــــــــــه :)  دمیورچ لب

 که دست از سرت برداشتن ؟؟  یکار کرد یچ  ییو گفت : رها حاال خدا دیتر خند بلند

 نکردم . یمن کار -

 ؟؟  رنیبگ لیکه خواسته بودن رو تحو یکه پول نیخودشون آوردنت خونه و گفتن برو ، بدون ا یچ یعنیآخه  -

 یسرم ؟؟ چند بارم گفتم : من از بچگ یرو نیذار ی: االن تفنگ م دمید بار ازشون پرسکردم و تخس گفتم : من فقط چن اخم
 پس فرستادن ، احمق ها . ژهیعرضه ها من رو با پست و ینفر من رو بدزده ، ب کیآرزو داشتم 

 شعوراا یگفتم : نذاشتن به تفنگشون دست بزنم :/ ب یحرص

) صداش رو عاجز کرد ( :  گنیساعت زنگ زدن م کی، بعد از  مارستانیب میجون غصه خورد ، بنده خدا رو برد مایچقدر ر -
دختره احق رو چند روز  نیا نیکه دوست دار ی، فقط تو رو جون هر ک نیبد یپول ستیالزم ن گهیخونه،  د میدخترتون رو برد

 . لنتیسا یرو نیبزار

؟؟  نیها رو همون موقع نگفت نیپر حرص گفتم : چرا او  دمیدستم کوب یکیرو گرد کردم و دست راستم رو پشت اونو چشمهام
 اااای، عوض انننیساله بر نم ۷۴بچه  هیمن احمقم ؟؟؟ اون ها احمقن که از پس 

پارک رو به روم که مملو از بچه  دنی، با ترس به سمتش برگشتم ، با د دیلرز نیماش چیزد که چهارستون من ه یقهقه ا یکسر
 . ستاااای، وا ی، کسر یجاش با ذوق گفتم :  کسر رفت به ادمیبود ، حرفم رو 

 . دمیو به سمت پارک دو رونینگه داشت ، خودم رو پرت کردم ب یرو گوشه ا نیماش

 . رفتمیدلم قربون صدقه اشون م یکردم و تو یو به همه بچه ها نگاه م ستادمیپارک ا وسط

 کرد زل زدم ، به سمتش رفتم و جلوش زانو زدم . ینگاه م هیبق یبود و به باز ستادهیاز پارک ا یدختر که گوشه ا کی به

 سالم خوشگلکم . -

 ها حرف نزنم . بهیکرد و گفت : مامانم گفت با غر یفیظر اخم

 ، با خنده اضافه کردم : من فرشته مهربونم . ستمین بهیکردم : من که غر زیرو غنچه کردم و چشمهام رو ر لبهام

  ؟؟؟یفرشته مهربون ؟؟یگیذوق نگاهم کرد : راست م با

 رو چند صد برابر کرده بود . شییبایاش ز یتونیبلند ز یصورتش نگاه کردم مثل فرشته بود ، موها به

 چند سالته خانم خوشگله؟؟  نمی، بگو بب زکمیآره عز -

 ؟؟  یدون ی، چرا اسمم رو نم یو گفت : اگه فرشته مهربون دیلب برچ -

 دت بشنوم .خوام از زبون خو یدونم ، م یم -

 . ذهیزد : اسمم پان یقیعم لبخند

 ؟؟  یکن ینم یباز هیچرا با بق نمی.... خب بگو بب یچه اسم قشنگ -

 نکنن. یترسم باهام باز یکرد : م بغض

 کنن خوشگل خانم . یبهشون بگم باهات باز میبر ای: ب دمیرو کش لپش

 کردن رفتم .... یم یکه باز ییرو گرفتم به سمت بچه ها دستش

 شد. هیبا بق یفاصله گرفتم ، برام دست تکون داد و مشغول باز ذیپان از

 سمت اون تاب ها. میبود ، به سمتش رفتم : بر ستادهیاز پارک ا یگشتم ، گوشه ا یچشم به دنبال کسر با

 . دادیهم هلشون م یخانم کیتاب ها نشسته بودن و  یتا بچه کوچولو رو چند

 . شدم و سالم کردم کینزد بهشون

 شما هستن ؟؟؟ یها بچه ها نی: همه ا دمیپرس یجوابم رو داد ، با کنجکاو ییبا خوش رو خانمه

 زد و گفت : نه من بچه ندارم . یلبخند

 تعجب نگاهش کردم . با

 پارک . ارمی، هر روز چند تا از بچه ها رو ب رمیاونجا اجازه بگ ریکنم ، با هزار زحمت تونستم از مد یکار م یستیبهز یمن تو -

 و بهشون سر بزنم ؟؟؟ امیب یمنم هر از چند گاه شهیم یبا ذوق گفتم : وااا هیمتاثر شدم اما بعد از چند ثان یکم
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 و گفت : البته . دیذوقم خند به

 خوام به بچه سر بزنم بهش زنگ بزنم . یم یو در آخر شماره اش رو بهم داد تا وقت میحرف زد یکم

 . مینشست نیماش یتو

 به آموزشگاه هم سر بزنم . اریب ادمی یکسر -

 : آموزشگاه؟؟  دیپرس کنجکاو

 . سیتدر یاوهوم ، برا -

 ؟؟ یچ یسر کار ؟؟ اصال کار برا یبر یخوایم ومدهیبابا هنوز ن یا -

گوشه  ، رونیکه ننه ام از خونه پرتم کرد ب گهیکار کنم تا دو روز د دیپولداره ، من با تیو گفتم : بچه خوشگل تو دد دمیخند
 نخوابم . ابونیخ

 و گفت : خب برو خونه شوهر . دیخند

 و گفتم : کو شوهر ؟؟؟  دمیخند بلند

 شه .... یلب گفتم : با گذشته درخشانم اگه ازدواج نکنم نم ریام قطع شد ، ز خنده

 خونه ؟!  میزد و گفت : بر استارت

 دن .بر ب میبزن یبستن کیَشاپ ،  یکاف می....نه نه ، بر میآره بر -

 هوا ؟؟؟ نیتو ا -

 ؟؟  یخوب نیچشه مگه ؟؟ تازه اول آبانه ، هوا به ا -

 شد ، شکمته .. کیبه تو نزد شهیکه م یتکون داد و گفت : تنها راه یسر

 باال انداختم... یا شونه

 شد سپردم. یکه پخش م یزل زدم و گوش به آهنگ رونیپنجره به ب از

  یسی، خ سمیخ

 من قطره ام  یبارون تو

  یستین رمیتو گ رمیگ

 من بچه ام  یبزرگ تو

  یچیه چمیه

 بغض  یریم شمیپ از

 به روحم چنگ زنهیم بغض

 یستین گمیفقط من م بمون

 یستین یکس هیبا تو بور خوردم ، شب من

  یدید یبد ینگ کنمیم شک

  ونیسال مد ۰۱که به تو بودم  من

 هر روز  شکافتیقلبم و م یچ هینبودت  تو

 هنوز  شکافهی، م هر روز شکافهیم

 پلوم  ارهی، تو رو م خواب

  کیتار کمیمن تار ینور تو

  زییپا زمییمن پا یبهار تو

  فیاراج نیبا ا یش یرامم نم گهید

  ترسمیم ییاز تنها زیدهل نیا تو

 رو خاموش کردم . ضبط

 گفت : خوب بود که ، تازه رپ هم بود ... یشاک

 ها . نیبهتر ی، حت ستین نیوقت آهنگ غمگ بود .... االن نیکردم و گفتم : غمگ اخم
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 بود . یدنج یبه اطرافم نگاه کردم ، جا یو نشستم بعد از سفارش بستن دمیها رو عقب کش یاز صندل یکی

 ها نگاه کردم. زیم هیبق به

 . دیآشنا گشاد شد ، چونم لرز یاچهره دنیبا د چشمهام

 . دمیترس یبا وجود تمام درمان ها هنوز هم از خودش م انگار

 دستهام گذاشت : سردته رها ؟؟  یدستش رو رو ی، کسر دیلرز دستهام

 نه تکون دادم . یرو به معن سرم

 تونستم چشم هام رو ببندم . ینم ی، حت رمیتونستم نگاهم رو از بسام بگ ینم

 . دیچرخ یسرم م یتو "گذشته"سرم زنگ زد ، اسم  یتو یزیچ

 به صدا ها اضافه شد . ید افکارم بود، قهقه ترسناکساله بک گران ۷۵دختر  یها غیج یصدا

 یرو یبدن ینیتخت پرت کرد ، سنگ یفشرد و من رو رو یکه گلوم رو م ییچشم هام دو تا چشم سبز براق بود ، دستها یجلو
 تنم ....

 تر شد ..... دیدست هام شد لرزش

کرد ، خواب  لمیتبد یروان ماریکه به ب ییها تی، عصبانکه تلخ بود  ییها طنتیشد ، ش یکه بعد از اون شب مصنوع ییها لبخند
 که تباه شد ... یا ندهیکه از چشم هام ربوده شد ، آ ییها

 نشسته بود ، سرش رو بلند کرد و به چشم هام زل زد ، لبهاش تکون خورد ... زیم یرو تنها

 دوختم . یورت کسرصورتم گذاشت ، چشم هام رو از بسام گرفتم و با ترس به ص یدستش رو رو یکسر

که زل زده بودم نگاه کرد ، دوباره به صورتم چشم  ییجا قاینگرفت ، به پشت سرش دق یجواب یبه صورتم نگاه کرد وقت جیگ
 شده ، تکون داد . ی، چ یبه معن جیدوخت ، سرش رو گ

 . ادیما م زیبه بسام زل زدم ، از جاش بلند شد ، حس کردم به سمت م دوباره

 جاست . نیببر ، بسام ا نجایمن رو از ا یکردم : نه نه نه نه ، کسر لب تکرار ریز

 اسم بسام به پشت سرش نگاه کرد . دنیشن با

 حس نکردم ..... یزیچ گهیکه د ییمن ، تار و تار و تار تر ، تا جا یشد و چشم ها یتر م کینزد بسام

 م.عادت کرد یکرد ، بعد از مدت یم تمیرو باز کردم ، نور اذ چشمهام

بود ، لباسش نا  نیینشسته بود و سرش پا یصندل یکنارم رو قایبود که دق ییدست کسرا یاطرافم نگاه کردم ، دستم تو به
 لباسش نبود . یاز دکمه ها یکی ختهیمرتب بود موهاش بهم ر

 ؟؟  ی: بهتر دیاش پرس یشگیرو بلند کرد و با لبخند هم سرش

 به چشمهاش زل زدم . جیکردم .... گ یکه پاره شده بود نگاه م یبگونه اش و گوشه ل یمن فقط به زخم رو و

 به پرستار بگم ....  رمی. م مارستانیآوردمت ب یدستپاچه گفت : غش کرد دیرو که د جمیگ نگاه

 . ومدیاز سرم بدم م شهیدستم نگاه کردم ، هم به

 رفت. نیاز ب قهیدق رفت اما بعد از چند جیتخت نشستم ، سرم گ یو رو دمشیکش رونیدستم ب از

 .... رونیاومدم و از اتاق رفتم ب نییتخت پا از

 بود ، به سمتش رفتم . ستادهیا رشیپذ یجلو یکسر

 داد. یدست و سرش رو تکون م یزد و ه یبا عشوه حرف م پرستاره

 داز .، کارش رو راه بن دهیپا نم ینیب ی، م ای: خانم محترم انقدر عشوه ن ستادمیا یرفتم کنار کسر جلو

 هم نازک کردم . یچشم پشت

 ؟؟؟ سرمت که هنوز تموم نشده بود ! یتخت بلند شد یبه چشم هام نگاه کرد : چرا از رو یکسر

 بمونم . مارستانیب یخوام تو ینم -

 . نیکه بود یاتاق یتو نییداره. بفرما تیما مسئول یشه که خانم برا یگفت : نم یعصبان دختره

 ، اما به جاش ... انهیحالم خوبه  نیکردیو چک م نیومدیداشت زود تر م تیتم : اگه مسئولگف یسمتش برگشتم و جد به

 به نشانه تاسف تکون دادم . یسر

 نشستم . یصندل یشعور . رو یب دختره
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 . شدمیخر شرک م هیشب کردمیم یاصال بلد نبودم، هر وقت هم سع یعنی،  امیعشوه ب یکس یتونستم برا یوقت نم چیه من

 یرو از کسر چییاومد سو ادمیرو باز کنم که  نیخواستم درب ماش یرفتم ، م نیبلند شدم و به سمت ماش یصندل یرو از
 نگرفتم . آه از نهادم بلند شد .

 ، مغرور و عاشق. کیو تار رهیدادم و به آسمان زل زدم ، ت هیتک نیبدنه ماش به

 زد . یم ، لبخنددوخت ینگاهم رو از آسمون گرفتم و به کسر نیماش یصدا با

 .دمیفهم یلبخند ها رو نم نیلبخند زد ، هرگز حکمت ا شهیهم مثل

 زد ؟؟؟  یلبخند م چرا

 لبخند عضو ثابت صورتش بود ؟؟  چرا

 شد ؟؟؟  یهم م یجد یکسر

 ...... دمیرو هم د تشیمن جد آره

 زاد گوش سپردم : آرامش بخش هم یرو به حرکت در آورد ، به صدا نیاستارت زد و ماش یحرف چیه بدون

 رو زرد بکش  همرنگ فصلم  یزندگ

 بکش  همرنگ هر شب اهیرو س روزا

 کن کمرنگ کمرنگ  دشیو سف دیام

 رو بردار قلمو

  عتیدرخت بکش واسه طب هی

  قتیحق یدورش کن پا چوبه

 رو بردار گذشته رو خط بزن  قلمو

 ببر شانست رو بساز ندهردستیآ تو

 نه

 و خط بزن گذشته دست ببر شانست  تو

 ات رو  ندهیبساز آ خودت

 درست قسمت رو از تَش بزن قسم بخور  برگرد

  یهست ینکن از هرچ شرم

 باش حرکت کن  ریمس تو

 یجنگ یواسه مقصد م نگو

 🎵🎵🎵 

 ات رو . ندهی: خودت بساز آ دیچرخ یسرم م یجمله تو کی

 برو بام . یگفتم :کسر یجیهمونطور با لحن گ دمیکش یم هشیش یرو رو یدادم با دستم اشکال نامعلوم هیرو به پنجره تک سرم

 . شهیش یتو رش،یزدم به انعکاس تصو زل

 بهش زل زدم ؟؟ دیفهم یم یعنی

 رخش جذاب بود ، اخم نداشت . مین

 کنن؟؟؟ ..... یاخم نم یمردها موقع رانندگ مگه

 .نیناراحت و شاد ، به شهر خشمگ یهازرد ، به خونه  یبه رو به روم زل زدم ، به نقطه ها مینشست مکتین یرو

 رو گوشه لبم گذاشت . یگاریکه س یو در آخر دست مردونه ا گاریفندک دود س یصدا

 خودش روشن کرد . یهم برا یگارینگاه کردم ، س یکسر به

  "برات روشن کنه بزاره گوشه لبت به مراتب از بغل کردن عاشقانه تره گاریس نکهیا "جا خونده بود  هی

 ؟؟؟؟؟  انهعاشق

 ؟؟  یکش یم گاریس ی: از ک دیبه گوشم رس یبم کسر یصدا

 دونم . یباال انداختم : نم یا شونه
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 ؟؟یترسی: از من هم م دیکش یآه

 ترسم ، البته فکر کنم ... ینم یمرد چیاز ه گهیجواب دادم: د دیجا خوردم با ترد شییهویسوال  از

 پس.... امروز... بسام ؟؟ -

 ترسم . ینم یمرد چیتم از هبسام؟؟ من گف -

دو تا بچه به  یبزرگ شد یوقت یگفت ی، م دمیحرف هات رو شن  ،یزد یبا مهسا حرف م یداشت یسالت بود ، وقت ۷۴ یوقت ادمهی
 دختر. یپسر دوم ی. اول یاریم ایدن

 دور بود . یلیکه خ ییبه آرزوهام زدم ، آرزوها یلبخند

 کنه . تیداداش که ازم حما هیداداش بزرگ تر رو داشتم ،  کی یآرزو شهیکه خودم هم نیا یپسر برا یآره اول -

 من رو ؟؟  یحت ای... یاحتی.. ای ؟؟یدید یرهام رو مثل داداشت نم -

 خواستم که مال خودم باشه ... یداداش م کیدونم ، لج کرده بودم ، من  یاومد ، اما رهام رو...نم یخوشم نم ادیاز تو که ز -

 اومد ؟؟  ینم از من خوشت -

 یخانواده خوب هم داشت هی، البته تو  یندار تیزندگ یتو یسخت چیکردم که ه ی. فکر م شهیهم بای، تقر یزد یلبخند م یلیخ -
؟؟ بزار رک بگم به  هیچ یدونی، م امیبچه طالق دن نیزدم( من خوشبخت تر یگفت )پوزخند شهیداشتم م ی، من هم خانواده خوب

 شد. یم میلبخند هات حسود

 ؟؟  ادیاالنم از من بدت م -

 لحن رو دوست داشتم . نیخاص بود ، من ا لحنش

 بتهون . انویپ ینه .... نه االن لبخند هات رو دوست دارم ، لبخند هات آرامش بخشه مثل صدا -

 .نهیلب گفتم : لبخند هات مثل هروئ ریز

 روند . ینه مبا آرامش به سمت خو یدادم ، کسر هیتک نیماش شهیرو به  ش سرم

 افتاده؟؟ یصورتت ، چه اتفاق یرو یزخم ها یال میحرف زد یو کالفه گفتم : درباره همه چ دمیکش یپوف

 . ستین یزیچ -

 ؟؟؟یگفتم : عههه کسر معترض

 .... ستیگم رها مهم ن یم یجد -

 کردم و تخس گفتم : به جهنم که صورتت زشت شد . اخم

 م؟؟زد و گفت : مگه قبال زشت نبود قهقه

 ...یزشت تر شد -

 دادم و چشم هام رو بستم . هیتک یرو به صندل سرم

 شدن چشم هام . نیسنگ یشد برا یلیمن و... همه دل ی، خواب آلود نیماش آرامش

******************* 

 . دیرس یو خانم تر به نظر م باتریلوس نشده بود بلکه  در خواب ز یدخترک بغل دستش نگاه کرد، مانند بچه ها به

 زد . یدر خواب هم غم در صورتش موج م یحت

 . دیبه چانه اش کش یرو به رو نگاه کرد ، دست به

 . شهیپناه تر از هم یشده بود ، ب گریامروز شکننده تر از هر روز د یقو ی، رها رها

 . دیاز اعماق وجودش کش یآه

 تا مرز سکته رفته بود ، اما دلش خنک بود . امروز

 بود . دهیا رسر یبسام عوض حساب

 دنبالشان آمده بود رفت. مارستانیکه تا ب ی، به سمت بسام مارستانیب نیتر کیبه نزد هوشیب یاز رساندن رها پس

 . دیداشت ، دستش را مشت کرد و محکم و با تمام قدرت به صورت بسام کوب یقدم بر م نیو سنگ محکم

 ه بود،استفاده کرد .داد ادشی یزار هیکه رها با قهر و گر ییمشت ها باالخره

 ! ایهرگز سمت رها ن گهی: د دیافتاده بود نگاه کرد ، با پوزخند و خشن غر نیزم یکه رو یبسام به

 راه افتاد . مارستانیرا به او کرد و به سمت ب پشتش
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 شد . دهیکوب شیبه پهلو یشانه اش نشست ، مشت یرو یدست

 شد ، سرش به سمت چپ پرت شد . دهیصورتش کوب به یگریگذاشت ، مشت د شیشد و دستش را بر پهلو خم

 نکن . فیتکل نییمن تع ی: هرگز برا دیبسام را شن یصدا

 که مانند نامش ترسناک بود . یراست به

 .دیشده بود کش ریکه از گوشه لبش سراز یبه خون یدست

زد( هرگز  ادیکرد و خشن تر فر یبه شکمش کوفت و گردنش را در دست گرفت : هرگز ... ) مکث یبسام را گرفت ، مشت قهی
 . لیو عزرائ یدونیخودت م نمتی، که اگه بب نمتیدور و بر رها نب

 وارد کند . شیها هیرا به ر ژنیکرد تا اکس یافتاد تقال م نیزم یرا رها کرد و هلش داد ، رو گردنش

 برگشت . مارستانیبه سمت ب یاستوار یزد و با قدم ها یپوزخند

  ؟؟یکار ها بلد بود نیهم از ا ینیزم بیس یجذبه ، تو یگفت : مرس یتما مرها آن جا بود ح اگر

 که رها دوست داشت . ییلبش نشاند، از همان لبخند ها یرو یفکر رها لبخند از

جان رها زل  یب یکنار تخت نشست ، دست رها را در دست فشرد . به دست ها یصندل یکه رها در آن بود رفت ، رو یاتاق به
 زد ....

 عاشق رها شده بود ؟؟  ی، از ک دیکش یگرید هآ

و رک گفته بود :  یبدجنس تیکه با نها یآن موقع ایکه دخترک تخس از پدرش درخواست تلفن همراه کرد، یهمان لحظه ا از
 لبخندت احمقانه است .

بلند شروع به  یبا صدا به دست به سمتش آمد و لیافتاد که رها موبا یروز ادیکرد ،  یکاش هرگز گذشته را کنکاش نم یا
 کرد: یخواندن متن کوتاه

 راجع به گذشته عشقتون کنجکاو نباشید هیچوقت

 باغچه رو هم بکنى،زیرش کرمه... قشنگترین

؟؟؟  نیدیکردند هم برسد : شن یم نییرا باال و پا ونیزیتلو یکه شبکه ها ییبه گوش رهام و مهسا شیزد تا صدا ادیتر فر بلند
 . دینکن یهرگز کنجکاو

 کند . داریآمد رها را ب ی، دلش نم دندیخانه رس به

 . دیپا و گردن رها گذاشت و او را به آغوش کش ریرا ز دستش

 باز شد . یکیت یرا فشرد ، در با صدا فونیکمک آرنج زنگ آ با

 کرد ، در را با پا هل داد، رهام پشت در منتظرش بود . یرا ط اطیح

 کرد . یباال رفته نگاهش م یابروها با

  ؟یکن ینگاه م ینجوری؟؟ چرا ا هیگفت : چ طلبکار

 . یچیگفت : ه مرموز

 رفت . ییرایکرد و به سمت پذ یرا به کسر پشتش

 تخت خواباند . یآرام و بدون سر و صدا به سمت اتاق رها رفت و رها را رو یقدم ها با

 . دیبوس قیرها گذاشت و عم یشانیپ یرا رو شیها لب

 چگونه خوابش برد .  دیو به رها زل زد ، آنقدر زل زد و فکر کرد که نفهمنشست  یصندل یرو

، با دست سرم رو به  دمیبه گردنم کش یکردم، دست زونیتخت نشستم و پاهام رو آو یهام رو با اکراه باز کردم . رو چشم
 کردم. تیطرف باال هدا

 شه . یجن ظاهر م هیتم ، پسره احمق شبقلبم گذاش یدروغ نگفتم ، دستم رو رو دیبگم از ترس رنگم پر اگه

 بود . دهیخواب نجایهم شبیطور که معلومه د نیا البته

 بستش نازک کردم . یچشم ها یبرا ینگاه کردم و پشت چشم یبه کسر طلبکار

 تخت برداشتم و به سمتش پرت کردم . نییرو از پا میفرش رو

 شده رها ؟؟؟  یزل زد : چ کردمیمکه طبکار نگاهش  یترس چشم هاش رو باز کرد و به من با

آخهههههه  رهیگ یسر صبح ... گردنت درد م دمیخنگول ترس ؟؟؟یدیخواب یصندل یشده ؟؟؟ چرا رو یکردم : چ غیج غیج
 احمقققق...



RomanCity 
 درد بزرگ رمان 

 

https://telegram.me/romancity 76 

 

 خوش اخالق . ریزد: صبح به خ لبخند

  ؟؟؟یییدیخواب یصندل یتوجه به حرفش گفتم : چرا رو بدون

 بودم خوابم برد . خسته  شبی، د یغالف کن دخ -

 اعظم . یلب گفتم : دروغگو ریز

 سمت حمام رفتم ... به

 . نییو از پله ها رفتم پا دمیرو کش دستهام

 کامال مشخص بود. شونیاز حرکات عصبان نیاسترس داشتن ، ا همه

 شده؟؟؟ یچ ر،یبلند سالم کردم : سالممم صبح به خ یصدا با

 به سمتم اومد : رهااا. ونیگر مهسا

 گفتم : هااا؟؟؟ اننگر

 میجشن اجاره اش کن یکه قرار بود برا ینازک کرد و ادامه داد: اون باغ یادب . پشت چشم یب هیگفت: ها چ یعصبان هیگر وسط
... 

 خبببب؟؟؟  -

 کنسل شدددددد. -

 کنسل شددد؟؟  یچ یعنی -

 دونمممم. ینم -

. چند ماهه  نیمحضر عقد کن یشما هم تو م،یریگیبرات م کیچکو ینامزد هینداره ،  یبیبه سمت آشپزخونه رفتم : ع الیخ یب
 ن؟یرزرو کن گهیروز د کی یبرا نیتون ی.... نم میریگیرو م یهم عروس گهید

 .شهیم گهیدو ماه د یجواب داد: برا رهام

 شدم . یم ینامزد الیخیشما دو نفر بودم ب یمن اگه جا -

 . یشیم الیخیب یکنی: تو غلط م دیکش یوحشتناک ادیفر مهسا

 مسافرت . رمیهم م یعروس یباال انداختم : تازه به جا یا شونه

 حرف نزن رهاااا. -

 در آوردم ... ییادا

 دهانم گذاشتم . ینان تو یپرت کردم و تکه ا یصندل یرو رو خودم

 آشپزخونه. یتو ایزدم : جـــــــک ب ادیفر

 مسافرت ؟؟ میبر گهی: جک هفته د . زمزمه وار گفتم دیکش یم نیزم یحوصله پاهاش رو رو یب

 من حوصله ام رفته . م،یگفت : آره آره بر یکه رو به روم بود نشست و با ذوق آشکار یصندل یهاش برق زد رو چشم

 گفتم : کجا رفته ؟؟  جیتعجب نگاهش کردم و گ با

 حوصله ام رفته منم فکر کردم اون درسته . گهیرامش م نیدونم ا یکرد و گفت : نم یاخم

 زدم . یا قهقه

 رفت ؟؟ ینشست : ک یصندل یکرد ، رو به روم  کنار جک رو یبه آشپزخونه اومد ، با اخم به جک نگاه م یکسر

 باال انداختم و گفتم : حوصله جک . یا شونه

 رفت . رونیبلند شد و با غرغر از آشپزخونه ب جک

 ؟؟یکسر -

 هوم؟؟ -

 مسافرت؟؟ میبر یایم -

 مسافرت؟؟ یبرپسر  هیبا  یخوا یم -

 گفتم : منظور؟؟. طلبکار

 مسافرت . یتو افت داره با من بر یکه برا نیمنظور ا -

 نگاهش کردم . جیگ
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 مسافرت.  امینم یمن با رهام و کسر یبه جانب ادامه داد: خودت اون دفعه به مهسا گفت حق

 ؟؟  یدیتو از کجا فهم -

 . دمیگفت: شن تلخ

 دونم چرا اون حرف رو زدم . ی. منم... خوب... نم میع باهم دعوا کرده بوداون موق یگفتم: خب کسر انهیدلجو

 .یبهم اعتماد ندار یدلخور نگاهم کرد : گفت 

 !دیگفتم : ببخش مظلوم

 ؟؟  گهید یایزدم و گفتم : م یرفتم ، چشمک یم رونیاز جام بلند شدم و همونطور که از آشپزخونه ب د،یخند چشمهاش

 زد . یلبخند

 به وجود اومد؟؟  تیمیصم نیا یک از

 ]ماماننننننن جوراباممم کجاسسسست ؟؟؟ 

 دونم رها ینم -

 . سسسستین یکیلنگش رو دارممم اون  هیکن ...  داشووونیپ ایمـــــامــــــانننن ب -

 کرد  دایاتاقم اومد و جوراب رو پ به

 رهااا. یشلخته ا یلیانزجار به جوراب ها نگاه کرد و گفت: خ با

 ننه . دونمیباال انداختم و گفتم : م یا شونه

 ؟؟یر یکجا م -

 گفتم : دور دور. طونیش

 برو . یبا کسر -

 رمممم. ینم ییعههههه من با اون پسره احمق جا -

 . یبر یحق ندار ای یریم یبا کسر ایدرست حرف بزن رها ...  -

 گفتم : کجاست ؟؟؟ اخمو

 رفت . رونیتوجه به سوالم از اتاق ب بدون

 رغز دنبالش راه افتادم .غ با

 آشپزخونه بود . یتو یکسر

 . میگفتم : پاشو بر یعصبان

 تعجب نگاهم کرد.  با

 گرفتم . یپسر جبهه م نیا یدونم چرا انقدر جلو ینم

 گردش ؟؟  یبا رها بر شهیجان م یو گفت : کسر دیلب گز مامان

 جون . مایزد و گفت : البته ر لبخند

 . رونیو از خونه زدم ب دمیرفتم ، آل استار هام رو پوش یبه سمت در ورودگفتم و  ینیریلب خودش ریز

 ؟؟ میبر نیبا ماش -

 گفتم : نه.  یجد

 باال انداخت .  یا شونه

 . میرفت یبه شونه هم راه م شونه

 کرد. دینگاه کردم ، لبخندش رو تجد بهش

 . یکنن منگل یدار گفتم : انقدر مثل احمق ها نخند . همه فکر م شین

 . دیترک هویتعجب نگاهم کرد  با

 حالت خوبه؟؟؟  ؟؟؟یگشاد شد : کسر چشمهام

 ! یرک یلیاش رو خورد و گفت : رها خ خنده

 گم . یباال انداختم : دروغ نم یا شونه
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 زد . زبونم رو در آوردم و چشمهام رو چپ کردم ، با تعجب نگاهم کرد.  یلبخند

 رسم. یم گفتم :االن من هم مثل تو به نظر الیخ یب

 خو ام . یم یدستش بود از کنارمون رد شد . با حسرت گفتم: من هم بستن یکه بستن یبچه ا پسر

 جمله رو تکرار کرد . نیهم ا یمردونه ا یصدا همزمان

 . دمینگاه کردم و بلند خند یکسر به

 .کنهیاون حساب م دیرس رتری. هر کس د میزدم و گفتم : بزن بر یچشمک

 . یبخر یبستن دیزدم : من اول شدمممم ، تو با ادیفر دمی، زودتر رس میدیدو یفروش یبه سمت بستن باهم

 خوامممم. یم یکردم و گفتم : من شکالت یبه بستن یرو به طرفم گرفت ، از دستش گرفتم و نگاه یکیو  دیخر یتا بستن دو

 شه.  ینم -

 .خوااااامیم ییییشکالت یزدم : من بستن غیو مثل بچه ها ج دمیکوب نیرو به زم پام

 . یییگفت رید -

 . خوووااااممممیم یییو گفتم : منننن شکالااات دمیرو به صورتش مال یبستن

آروم باش ، طرف من  یقدم رفتم عقب و گفتم : کسر کیقدم جلو اومد ،  کی،  دیخند ثیدستش نگاه کرد و خب یتو یبستن به
 . این

 . دمیشنیپاش رو پشت سرم م یصدا دنیکردم به دو شروع

 و قهقه زدم . دمیکش جانیاز ه یغیرو حس کردم ، ج یبستن یشد ، سرد دهیکش دستم

 . ستادیلحظه ون گشت کنارمون ا همون

 باشن ؟؟؟  یگفت : خانم ک یشد و رو به کسر ادهیاخمو ازش پ یمرد

 نده ام گرفت. خ یلباس عروس یگرفته از تصور مرد اخموعه تو گهیدختر د هیرو با  یزنشه و مچ کسر انگار

 خونسرد جواب داد : از اقوام هستن . یکسر

 . برتمونیلب گفتم : االن م ریتعجب بهش نگاه کردم ز با

 طور ، از اقوام هستن ... نیکه ا -

 دستش گرفت و آروم گفت رها با شماره سه من بدوووو. یدستم رو تو یکسر

 گفت : سه!  آروم

نا  گهیبودم د دهی، انقدر دو دمیشنیرو م اروی یپا ی. صدامیدیدو یکوچه ها م کوچه پس یتو میکرد دنیهم شروع به دو با
 .ومدیهم نم ییپا ینداشتم ، صدا

، لپ هاش سرخ شده  دمیبلند خند یکسر افهیق دنیداد . با د هیرو به روم تک واریهم به د یدادم کسر هیکوچه تک وارید به
 . ایبا ح یبود مثل دختر ها

 بود [ یمن و کسر تیمیروز شروع صم اون

 سفر؟ یبرا میروی... امممم.... کجا مگمیرها م یسمت پله ها رفتم ، جک به سمتم اومد : ه به

 دونم.  ینم -

 ؟؟؟ نیبر نیخوای: کجا مدیبه سمتم اومد و کنجکاو پرس مهسا

 گفتم : مسافرت . الیخ یب

 .یبــــــــــــــر ییییی، حــــــــق نـــــــدار یییییکـــــــــــــرد: غـــــــــــــــلـــــــــــط دینعره کش یسرخ شد عصبان صورتش

 |گفتم : چرا آخه ؟ : پوکر

 . مهیعروس گهیچون دو ماه د -

 قرار بود تابستون باشه. -

 . یبود نه عروس یاون نامزد -

 بود. یحاال هر کوفت -

 .میریرو بگ مونیجشن عروس گهیدو ماه د میگرفت میفکر کردم و با رهام تصم -

 . میایو م میریم یهفته ا کی ی، من و جک و کسر یاوک -
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 چیسفارش ندادم ، به ه یزیچ یعروس ینکردم ، برا زانیام رو د ندهیخونه آ یکنم من حت یگفت : رها خواهش م یحالت زار با
رو  مونیعروس یهمه کارها میول دادبه هم ق میبچه که بود ادتهی.  رمیام بگ هیزیجه یبرا زیچند تا چ خوامیسر نزدم، م یمزون

 ؟؟ میباهم انجام بد

 کنم.  یمن درکتون م یزد: اوک یبه جک نگاه کردم ، لبخند ناراحت

رز  هیرز به خوب کیرز باشم  کیبرات دنبال  دی. با یاز جک داوسون هم بهتر یحت یخوب یلیته دل لبخند زدم : جک تو خ از
 داوسون .

 تکون داد.  یو سر دیخند

 . میدیدور دور ، من و مهسا هم کار خودمون رو انجام م نیبر فرستمتی، با اون م یکسر شیپ میبر ایب -

 دنبالم راه افتاد . یحرف بدون

 دستش بود.  ینیس کی دمیرو د یکسر

 . یکسر ،یکسر -

 سمتم برگشت و نگاهم کرد.  به

 ، حوصله اش سر رفته. رونیب یشه با جک بر یم یکسر -

 رو از چشم هاش خوندم . یتیما نارضازد ا یلبخند

 کنم . ی، جبران م زمیعز یمرس -

 از عطرهام رو برداشتم . یکیکردم و  یمیمال شیسرعت به سمت اتاقم رفتم و لباس هام رو عوض کردم آرا به

بخواد بده به  نکهیا؟؟ مگه  کاریچ خوادی، اون عطر زنونه م ارتشیبگم ب یباشه به کسر ادمیعطر مورد عالقم کجا بود؟؟  یراست
 دوست دخترش ، که غلط کرده ، اون عطر مال خود خود خودمه ، تازه استفاده شده هم هست .

 دونه . یراه برم خدا م دیبا کفش پاشنه بلند با یهام رفتم ، من چطور یبه سمت کتون اخمو

 . ریرو هم از مامان بگ چییمهــــــــسا سو -

 هوا گرفتمش. یو به سمتم پرت کرد تور چییتند به سمتم اومد و سو تند

عقب پرت کردم ،  یها یرو به سمت صندل فیک یو رو کرده بودم اما نبود که نبود عصبان ریرو ز فمیُرل نشستم .... کل ک پشت
 رفته بود . ادمیفلش رو 

 نبود . یسختکار  ک۱ینانیکه آهنگه تا نیآهنگ آرامش بخش حدس ا هیرو روشن کردم ،  نیو ضبط ماش دمیکش یپوف

 بردم . یآهنگ لذت م نیا از

اما به لذت لمس  میختیر یجک و رز اشک م نیبا مهسا به خاطر مرگ جک و عشق ب شهیداشتم ، هم یادیخاطرات ز کیتانیتا از
 . دیارز یجک و رز م نیعشق ب

 د .افتاده بو لمیف ادیکرد ، قطعا  یزد و به رو به رو نگاه م یبه مهسا کردم لبخند م ینگاه

 ؟؟؟  ادتهیرو  کیتانیرها تا -

 . ادمهیخوب  یلیآره خ -

 ؟؟؟ مشینیامشب دوباره بب -

 . مینیبب دیآره با -

 ؟؟ میبر دیچراغ قرمز ترمز کردم : خب کجا ها با پشت

 . گهیدونم د یاممم.... مزون ....فروشگاه .... نم -

 تکون دادم . یسر

 اش جعبه فال.  گهید یکی یبود تودستش گل رز  کی یزد تو شهیبه ش یبچه ا پسر

  ن؟؟یخر یخانم گل م -

 از فال هات رو هم بده. یکیدوتاش رو بهم بده ،  زمیآره عز -

 گل و فال رو بهش دادم . پول

 چپ چپ نگاهم کرد.  مهسا

 من به فال اعتقاد دارم . هیچ -

  ؟؟؟یدیچرا گل خر گهی، د یبه فال اعتقاد دار -
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رو  شونیکی  یسرپرست یازدواج کرد یوقت یبراشون ناراحت یلی، اگه خ رهیخودشون نم بیها که تو جپول  نیرها ، ا یاحمق -
 . ریبه عهده بگ

 عه مهسا من گل رز دوست دارم خوووو. -

 نگاه کرد . رونیلب گفت و به ب ریز یاحمق

 . میدیکه کم بود رو خر ییو خرت و پرت ها میچند تا فروشگاه رفته بود به

 کرد . یبه لباس ها بکنه ردشون م یکه نگاه نیاما مهسا بدون ا میهم سر زد ییمزون ها به

 بودم ..... دهیاز لندن لباس خر یتا مهمان ۷۱۱کردم چون خودم به اندا  یهم خونسرد به لباس ها نگاه م من

 .میو بعد از ظهر دوباره به چند تا مزون سر زد میخورد رونیرو هم ب ناهارمون

 . ارهیب رانیمهسا لباس عروس بخره و با خودش به ا یبه هانا زنگ زدم و گفتم از لندن برا یانهم من عصب آخرش

 کاناپه پرت کردم . یو کوفته خودم رو رو خسته

 . دیخر میخودت بر یبرا شاالینگاهم کرد : ا یبا مهربان اجونیرو

 نکن فدات شم . نمیجون ، نفر ایخدا نکنه رو -

رو که قراره باهاش  یاون بدبخت کنهینم نیرو به من گفت: تو رو نفر یهسا حلقه کرد و به شوخدستش رو دور شونه م رهام
 . کنهیم نیو نفر یازدواج کن

 در آوردم و گفتم : از خداشم باشه . ییادا

 اشاره از طرف توعه . هیفقط منتظر  زمیجون با افتخار گفت : از خداشه عز ایرو

 و برد.  دیرو کش اجونیرودست  یبگم که کسر یزیخواستم چ یم

 !زدماااااایجناااااب ، داشتم با مادرت حرف م یزدم : هوووو داد

 کردن رو تنها گذاشتم . یکاناپه بلند شدم و اون دوتا کبوتر عاشق که در گوش هم پچ پچ م یرو از

 زد.  یخونه پرسه م یبه دست تو لیموبا جک

 جک خوش گذشت ؟؟  یه -

که همش  یکی نینه به ا خندهیم شهیبد اخالقه همش اخم داشت، نه به رهام که هم یلیخ یکسر نیاوهوم خوب بود ، اما ا -
 اخمه. 

 زنه . ی؟؟ اون بنده خدا که همش لبخند م یرفت یبا کسر یتعجب گفتم: مطمئن با

 م رفتم .اخمو به سمت اتاق یباز از تصور کسر یتوجه به من ، با غرغر به سمت اتاقش رفت ، من هم با دهن بدون

خودم  یکه برا یزدم ، هم به بهونه لباس مهسا و هم به خاطر مشکالت یبه هانا زنگ م شتریبودم ب دهیکه بسام رو د یوقت از
 که داشتم و.... یدیجد یاومده بود ، حس ها شیپ

 مهسا بود . یعروس گهیروز د ۷۱تر از  کم

 کارها انجام شده بود . همه

 نواخته .... کی میکردم زندگ یس مهمه مشغله بازهم احسا نیا با

به مرور خاطرات داشتم اما با تالش ذهنم رو از گذشته دور  یبیعج لیو چشمهام رو بستم ، م دمیتخت دراز کش یرو خسته
 کردم .

 در دست از تقال برداشتم ، چشمهام رو باز کردم و منتظر به در نگاه کردم . یصدا با

 اق .ات یدر رو باز کرد و اومد تو یکسر

 شده ؟؟  یزیتخت نشستم : چ یرو

 زد : لباس بپوش ... یخاص لبخند

 ؟؟یگیچرا چرت و پرت م دمیدوختم : من که لباس پوش یچشمهام رو به کسر یبه خودم نگاه کردم و بعدش شاک هول

اها گفتم لباس خواستم بگم مانتو بپوش اشتب یحرفم رو تموم کنم... م یرو گرد کرد : رها حالت خوبه ؟؟ نذاشت چشمهاش
 خونه ما . میبپوش . لباست رو عوض کن بر

 چرت و پرت گفتن استاد بودم . یبودم ، واقعا تو یدست خودم عصبان از

 . رونیتکون دادم اون هم از اتاق رفت ب یکسر یبرا یسر
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 یم یباسد از کسر ؟؟یر خنگرهاا چرا انقد یرفتم ؟؟ وااا یم دیبا یچ یخسته بودم و اصال حوصله نداشتم برم . اصال برا یلیخ
 نه خودت احمققق. یدیپرس

 خورد . یخودم بهم م یکارها نیشد ، حالم از ا سیخ چشمهام

 باشم ؟؟  جیانقدر گ دیبا یچ یبرا

 . ادیپلکم رو با انگشت اشارم فشار دادم تا اشکم در ن ریز

 بودن رفتم . اطیح یبچه ها که تو هیهام رو عوض کردم و به سمت بق لباس

 رو به حرکت در آورد . نیشدن ، استارت زد و ماش یکسر نیبا رهام رفت ، من هم سوار ماش هسام

 رفت !! ادمی تارمیگ یوااا-

 من خونه است . تارینداره گ یبیع -

 تکون دادم . میاز تفه یسر

 دادم و چشمهام رو بستم . هیتک یصندل به

 چشمهام رو باز کردم. یکسر یصدا با

  ؟؟؟یوقت ازدواج کن چیه یخوا یرها تو نم -

 ؟؟  یپرس یم یچ یبرا -

 . یجور نیهم -

وقت تنها  چی، هم ه کنمیپزشک ازدواج م کیگفتم من بزرگ که شدم با  یسالم که بود م ۷۴ ادتهیو گفتم :  دمیکش یآه
 سگ بخرم. کی امییتنها یدم برا یم عیخانم دکتر.... اما االن ترج گنیهم همه بهم م ستمین

 . یریفرصت رو از خودت بگ نیا یدار ی، اما سع یازدواج کن یتون یم یراحت تو به -

 ام هم به همون اندازه درخشان خواهد بود . ندهیدارم قطعا آ یزدم : من گذشته درخشان یپوزخند تلخ -

 خودت رو سرزنش نکن. یکه مقصر نبود یتو موضوع -

 ؟؟یفهم یتو نم یسرم اومده . کسر ییچه بال یدون ینم ای یکرد من رو احمق فرض ایو سرم رو تکون دادم :  دمیخند جیگ
 یجا گهیزدم حاال دوست شدن باهاش د یمثل بسام حرف م یبا پسر دیخود من بود . من هرگز نبا ریمقصر نبودم؟اتفاقا تقص

 خود رو داره .

اون ... اون  ی،خطا کار اصل یمقصر نبودکه تو هرگز  دونمیفهمم فقط م ینم یچی...من ه ینه رها اشتباه نکن تو مقصر نبود -
 بود. یبسام عوض

سرم  یتو یکسر یکردم ذهنم رو از کنکاش گذشته منصرف کنم ، موفق شدم اما حرف ها یم یسرم رو تکون دادم ، سع گنگ
 . دیچرخ یسرم م

 کردم . یم میرو تنظ یکسر تاریبلند نشسته بودم و گ هیپا یصندل کی یرو

 شو بزار من بزنم تو بخون . ارتیگ الیخیرها تو ب -

 کنه.  یتونم بخونم گلوم درد م ینه من نم -

 باشه .  -

 . تاریبود بعدش گ انوی، اولش پ میکه قرار بود بخون یآهنگ

 ها رو دوست داشتم . هیکالو یرو یکسر یدست ها حرکت

 .دیبمش به گوش رس یصدا

Lili, take another walk out of your fake world 

 بردار یساختگ یایاز اون دن رونیچند قدم ب ،یلیل

Please put all the drugs out of your hand 

 کنار یرا بگذار یاون دارو ها که تو دستانت گرفت کنمیم خواهش

You'll see that you can breathe with no back up 

 ینفس بکش یکمک چیبدون ه یتونیکه م دید یخواه

So much stuff you've got to understand 

 یریبگ ادی دیهست که تو با یادیز یها زیچ
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For every step in any walk 

 یهر گذرگاه یهر قدم تو یبرا

Any town of any thought 

 ییایهر رو یشهر تو هر

I'll be your guide 

 تو خواهم بود یراهنما من

For every street of any scene 

 یا هر کوچه به سمت هر منظره یبرا

Any place you've never been 

 یکجا که تا حاال نبود هر

I'll be your guide 

 تو خواهم بود یراهنما من

 "ها به حرکت در آوردم  میس  یدستم رو رو"

Lili, you know there's still a place for people like us 

 شهیم دایمثل ما پ ییادما یبرا ییکه هنوز جا یدونیم ،یلیل

The same blood runs in every hand 

 هیهمه ما جار یخون در رگ ها کی

You see it's not the wings that make the angel 

 کنن یکه فرشته رو فرشته م ستنیبال ها ن ،یدونیم

Just have to move the bats out of your head 

 یخفاش ها رو از سرت دور کن نیا دیبا فقط

 

For every step in any walk 

 یهر گذرگاه یهر قدم تو یبرا

Any town of any thought 

 ییایهر رو یشهر تو هر

I'll be your guide 

 تو خواهم بود یراهنما من

For every street of any scene 

 یهر کوچه به سمت هر منظره ا یبرا

Any place you've never been 

 یکجا که تا حاال نبود هر

I'll be your guide 

 تو خواهم بود یراهنما من

 

Lili, easy as a kiss, we'll find an answer 

 میبه جواب برس میتونیبوسه، م هیاسونه مثل  ،یلیل

Put all your fears back in the shade 

 بسپار هیهات رو به دست سا ترس

Oh don't become a ghost with no colour 

 ریروح بدون رنگ رو به خودت نگ هی شکل

Cause you're the best paint, life ever made 

 دهیتا حاال آفر یکه زندگ یهست یرنگ نیتو بهتر چون
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For every step in any walk 

 یهر گذرگاه یهر قدم تو یبرا

Any town of any thought 

 ییایهر رو یشهر تو هر

I'll be your guide 

 تو خواهم بود یراهنما من

For every street of any scene 

 یهر کوچه به سمت هر منظره ا یبرا

Any place you've never been 

 یکجا که تا حاال نبود هر

I'll be your guide 

 تو خواهم بود یراهنما من

 تموم شدن آهنگ مهسا و رهام برامون دست زدن . با

 . دمیخند

 دو نفره رو دوست دارم . یاجراها نیبود، من ا یکه فقط خودم بشنوم گفت : اجرا دو نفره خوب یآروم جور یکسر

 دونفره رو دوست دارم . یاجراها یلیلبم نشوندم و گفتم : من هم خ یرو یکرد، لبخند یم دیکلمه دو نفره تاک یرو

 .دنینوش یم یبود که همه با آرامش نشسته بودن و چا نیمهسا و رهام بود اما جالب ا یعروس گهیهفته د کی کمتر

 کننیکه ازدواج کنن وقت نم گهی، دو روز د شهیها همه خاطره م ینامزد باز نیبه قول مامان : ا رونیدن بو مهسا رفته بو رهام
 و با هم وقت بگذرونن. رونیبرن ب

 کردم.  نییرو برداشتم و کانال ها رو باال و پا ونیزیتلو کنترل

 ؟؟  میسر بزن یحیباهم به چند تا مکان تفر یرو به جک گفت : جک دوست دار مامان

 .زنهیباحال با جک حرف م چه

 . لیبا کمال م مایبا ذوق گفت : البته ر جک

 ؟؟ یزل زدم بهشون : پس من چ تخس

 از خونه رفتن.  یبا خداحافظ قهیتوجه به من به اتاق هاشون رفتن و بعد از چند دق بدون

 کرد. دایاشه رو پدوست داشت داشته ب شهیکه هم یزل زدم ، فکر کنم مامانم  پسر یبه در ورود منگ

  دیخر یمن رو ببر دیبرگشتم : با یسرعت نور به سمت کسر به

 باال رفته نگاهم کرد.  یابرو با

  ؟؟یدی. فهمدیبرم خر دی، من با یاریبهونه ب یحق ندار یکسر -

 متعجبش به سمت اتاق رفتم .... افهیتوجه به ق بدون

 خنگ. ؟؟یپارک کرد ابونیرو سر خ نی. چرا ماشرو روشن کن  یبخار یکسر ینشستم : ووووو نیماش یتو

 سردههه. یدهنم نگه داشتم و ها کردم : ووو یرو جلو دستم

 لحظه از ضبط آهنگ بووو سرده پخش شد . همون

 :/ زنهیحرف دل من رو م نیا نیو گفتم : بب  دمیخند

 روند ... دیاز مراکز خر یکیتکون داد و به سمت  یسر

 . نمشیبب کیاز نزد میبر ایب خوامشیچه خوجله . من م نیرو بب نیا ی، کسر یکسر -

 . ارهیرو برام ب نیتریکه اونجا بود گفتم  اون لباس پشت و یسرعت نور وارد مغازه شدم و رو به پسر به

 . دمیذوق به سمت اتاق پرو رفتم و مانتو رو پوش با

 ه سمت چپش چند تا پروانه داشت شون یکه رو یمانتو زمستانه صورت هی:  دمیمانتو کش نییبه پا یدست
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 ییجورایمعلوم نبود ،  یدادی.اگه دست هات رو دو طرف بدنت قرار م یدیپوشیم یسرافون ریز دیبود که با یهاش جور نیاست
 شنل بود  ایمثل عبا 

چه خوشگلههه  نیبب یگفتم : کسر دهیکه مطمئن بردم تا گوشم رس یشی. با ن ستادمیا یکسر یرفتم و جلو رونیاتاق پرو ب از
 خوام . یرو م نیهم

 . دمیخودم رو پوش یبگه که اجازه ندادم و به سمت اتاق پرو برگشتم و پالتو یزیخواست چ یزد م یلبخند

 گذاشتم . زیم یکه فروشنده بود رفتم ، مانتو رو رو یسمت پسر به

 یو به سمت کسر دمشیاز کنه ، قاپپسره دستش رو به سمت کارت در نکهیکارتش رو به سمت پسره گرفت قبل از ا یکسر
 باشم . یکس نید ریز ادیخوشم نم یدون یمنه ، خودت م یلباس برا نیا یچشم هاش زل زدم : کسر یگرفتمش تو

 تکون داد.... یلبخند زد و سر شهیهم مثل

 . میرفت یرستوران هند کیشام به  یبرا یکسر با

سگ شدم  هی. شک نداشتم که شب دادمیهوا تکون م یدم و دستهام رو تولقمه آتش گرفتم ، زبونم رو در آور نیخوردن اول با
. 

 بود . یعاد ریغ یکی نیخوردم اما ا یم ادیتند ز یکه غذاها نیا با

 ، بدتر شد. دمیاب رو به سمتم گرفت، از دستش گرفتم و سر کش وانیکرد ، ل یگرد نگاهم م یبا چشم ها یکسر

 . دمیرستوران دو رونیبلند شدم و به سمت ب یصندل یرو از

 سوسول شده بودم . یلیخ دای، معدم درد گرفته بود ، جد دمیکشیدهن و تند تند نفس م با

 ؟؟ ی: خوبدیبه سمتم اومد و نگران پرس یکسر

 دهنم رو گرفتم.  یبزنم که هجوم غذا ها رو به دهنم حس کردم ،جلو یحرف خواستم

 شد؟؟  یرها چ -

معدم رو باال آوردم  اتیزانوهام خم شدم و تمام محتو یاز بوته ها بودم ، رو یکیو من هم پشت  رستوران پر از بوته بود اطیح
. 

 که اون اطراف بود نشستم ، اعصابم خورد بود ، اشکم در اومد. یسنگ بزرگ یرو

 . گهیطرف د تمیوضع نیطرف و ا کیکه روم بود  ییبد بود ، تمام فشارها یلیکردم ، حالم خ یهق م هق

داشتم   اجیگاه احت هیتک نیداشتم ، من واقعا به ا اجیآغوش احت نیکردم واقعا به ا نیف نیبه سمتم اومد و بغلم کرد ، ف یکسر
 .خودم رو ازش جدا کردم .

 . دمیرو د ی،کسر قهیدادم ، سرم رو کج کردم و به رو به روم زل زدم ،بعد از چند دق هیرفتم و بهش تک نیسمت ماش به

 داد ، به آسمون نگاه کردم. هیتک نیهم به ماش اون

 . شهیاستراحت کن حالت خوب م کمیخونه  میرها بر -

 شدم . نیحرف سوار ماش بدون

 .کردیبودم ، مغزم خسته بود، سرم درد م جیدادم ، گ هیتک نیماش شهیسرم رو به ش 

 . کشهیم ریکردم قلبم ت یم احساس

 حالم ندارم. نیا یبرا یلیاالن دل؟؟ من هم  رهیدلتون بگ لیحاال شده بدون دل تا

 بود . ریوصف ناپذ میبود . خوشحال یعروس فردا

 بود. کیجشن چهار نفره کوچ هی ییجورا هی رونیب میقرار بود با بچه ها بر امشب

 خوندم . یو آواز م دمیچرخیآشپزخونه مثل روح سرگردون م یتو

 و رهام عالف توان ؟؟  یربه سمتم اومد: رهااا برو لباس بپوش مگه کس یعصبان مهسا

 نمرده . یمنتظر موندن کس کمیرو در آوردم : انقدر نگران اون شوهر قناصت نباش با  زبونم

بنده خدا  یاون کسر نمیب یکنم م یگفتم : حاال که فکر م قهیسرخ مهسا لذت بردم بعد از چند دق افهیسکوت کردم و از ق یکم
 گناه داره .

 .دمیفهم یرو از حاالت صورتش م نیکرد ا یم وونهیآرامشم مهسا رو د نیقم رفتم ، او با غمزه به سمت اتا آروم

 یوقت بود که مانتو رنگ یلی، خ دمیرو پوش میبود دهیخر یکه با کسر یا یبرعکس چند روز گذشته خنک بود ، مانتو صورت هوا
 .  دمیپوش ینم

 ؟؟ یدیتو خر هیخز چ رنگ  نیگفت : ا یبا حالت چندش دیرنگ مانتو رو د یوقت رامش
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 کردم.  یمیمال شیآرا

 شدم . ریکه از خودم سراغ نداشتم از پله ها سراز یآرامش با

زد ، چشمم  یلبخند م شهیهم مثل هم یو کسر دیخند یگفت ، رهام م یلب م ریز یزیکرد و چ یبه ساعت نگاه م یعصبان مهسا
زده  جانی، ه دیپوستم دو یرو یبود ، شاد دهیبودم رو پوش دهیکه من براش از لندن خر یخورد ، همون لباس یبه لباس کسر

 لبخند زدم و با عجله به سمتشون رفتم .

 و گفتم : من اومدم.   دمیزده خند ذوق

 کردم. یکه تصور م یاز اون شتریبود ب یعصبان مهسا

که لپ هاشون افتاده  ییوتاهاسگ پا ک نیا هیشه بعدش فردا شب ی، پوستت خراب م ینباش مهسا جون یگفتم : عصبان ثیخب
 بود؟؟؟ یاس  اسمش چ

 . یش یدو تا م نیاز ا یکی هی... شبدونمیباکسر؟؟ نم ایفکر کردم : آها بولداگ  یکم

 شه .... یم ری، د گهید میکنه : خب بر یکرد با سرفه خنده اش رو الپوشون یمهسا سع یبا نگاه عصبان دیخند یکسر

 ؟؟  میخوب کجا بر -

 �� میبخور یبستن میبود گفتم : بر دهیسوال رو پرس نیکه ا یبه هم و رو به کسر دمیبرو کو دستم

 سرما ؟؟  نیتو ا -

 ...یبستن میرفت یزمستون با هم م شهیهم ستین ادتیگفتم :  تخس

 اومد.  ادمیکرد و با عجله گفت : آره آره  سرفه

 ؟؟  رونیب نیرفت ی: باهم م دیپرس زیر یبا چشم ها رهام

 گفتم : اوره.  الیخ یب

 ؟؟ ییدو تا -

 . میبرد یمن رو هم م ینه بچه ها -

 اونوقت ؟؟ نیرفت یم یک -

 . یکه تو، تو نخ مهسا بود یهمون موقع -

 خوام . ی، من لواشک م یگفتم بستن یراست ی. واایییبستن امی، من دارم م میگفتم بزن بر یرو باز کردم ، رو به کسر شمین

 به هم دارن . یچه ربط آخه گفت : یحرص مهسا

 دونن. یو لواشک رو نم یها ربط بستن نیشکم جان ا ینیب ی: م دمیبه شکمم کش یدست

 که من هر دوتاشون رو دوست دارم ، خنگول خانم . نهیبه مهسا گفتم : ربطشون ا رو

 نزدم . یحرف گهید

چنان ذوق کرده بود که فقط  دنشیبود مهسا با د یللباس خوشگ یلیلباس مهسا رو هم آورده بود خ رانیهانا اومده بود ا روزید
 . دیپر یم نییدو ساعت باال و پا

اومدن  تیکرد و گفت : من موقع یحرف خودش پافشار یمن باز هم رو یها یریها و بهونه گ غیبود ، با وجود تمام ج ومدهین بابا
 رو ندارم . رانیبه ا

 ردن در خونه ما بازهم به هتل رفت .استراحت ک یمن برا یها یهم با تمام پافشار هانا

، پدر مادرم و  ایاز ثر ریبودن ، اون ها هم به غ دهیظهر رس روزیرو دعوت کرده بود ، همه شون د یاووشیتمام خاندان س مامان
 آقاجون مامان ، به هتل رفته بودن ...

 . میبخواب میتتونس یجور که معلومه کل شب رو نم نیاما ا شگاهیآرا میرفت یم دیصبح با فردا

 شم . یم وونهی، دارم دwowخواست برقصم ،  یداشتم ، دلم م یذوق خاص هیبودم  دهیرو د یکه لباس کسر یوقت از

 نیبا ا ینسبت چیداداشت ه نیا نیمجبورشون کردم برام لواشک بخرن ، مهسا هم لج کرد و رو به رهام گفت : بب یاز بستن بعد
 ؟؟؟؟  یخر ینم لیمن پاست یبرا یسرت فردا قراره شوهرم بش ری، تو که خ دیک خردختره احمق نداره اما واسش لواش

 بخرم . لیبرات پاست یدلم تو که به من نگفت زی: عزبا عجز گفت  رهام

 برام بخر . میاالن که گفتم ، زود باش بر -

 رفتن . نیگرفت و با مهسا به سمت ماش یرو از کسر چییسو رهام

 دستم رو گرفت : ولشون کن . یرم که کسرخواستم دنبالشون ب یم
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 خونه ؟؟؟  میبرگرد یگفتم : ولشون کنم، خودمون با چ تخس

 کنه! یکار م یچ نجایا نی: عه ا دمیاشاره کرد . به همون سمت برگشتم و موتور رهام رو د ییجا به

 ؟؟؟  دمینفهم !! من چرا هیکه گالر نجاینگاه کردم : وا؟؟ ا میبود ستادهیکه جلوش ا یساختمون به

 تاسف تکون داد و به سمت موتور رفت .... یاز رو یسر

رو  یهم کمر کسر یکیاز دست هام به لواشک بود ، با اون  یکیدندون هام گذاشم و ترک موتور نشستم ،  نیرو ب لواشک
 گرفتم .

 . مممممیبرو بر -

 . دیخند یهم بلند م ی، کسر دمیکش یم نجایاز ه یغیاوقات ج یشد ، گاه یها رد م نیماش نیبا سرعت از ب یکسر

کاله رو بهش  ی. راست رمیرو بگ یو مثل دفعه قبل مجبور نشم کاله کسر وفتهیوقت از سرم ن هیبه شالم بود که  حواسم
 برگردوندم ؟؟؟ 

 زد  . ی، تند تند م نیزم یگنجشک کوچولو که از درخت افتاده رو هیمثل  قلبم

 شه . یم لیدرخت نوپا تبد کیم کم داره به قلبم ک یکردم جوونه تو یم حس

 ۱۱:۱۱ساعت دهنم باز موند .  دنینگاه کردم ، با د لمیدستم رو از دور کمرش باز کردم ، به موبا ستادیا یا گوشه

 زدم و گفتم : زود باش آرزو کن.  یکسر یساعت جفت بود به بازو عه

 ، ش۱ت . ومدین ادمی یینگاه کردم : آرزو یه کسرب سی، پوکر ف ومدین ادمی ییرو بستم ، اما آرزو چشمهام

 نداره من به جات آرزو کردم . یبیع : دیخند

 بشمممم. داریتونم ب یشددد. من فردا صبح نم رید یکسر یساعت افتادم : وااا ادی دوباره

 از کرد .به سمت عقب پرو هیو بعد چند ثان دیچیزدو با سرعت به سمت خونه روند . شالم دور گردنم پ لبخند

 .خخخخوااااممیم یمنننننییییمن کللالااااه ا ییییشالمممم دوباررره افتااااااد ، کسر یییییی: لعنت دمیکش غیج

 زد به سرعتش اضافه کرد ... یا قهقه

 . ااااییدادیبه کشتنم م یداشت ی: کسر دمیموتور پر یرو از

 بودم اشاره کردم ( ست بود. دهیکه پوش یبه شلوار )هیشلوار طوس نیبا ا زمیشال عز یگفتم : وااا یحالت زار با

 کرد . ی، نگاهم م یپر از خال وانیل کیکه با  ییمتعجب زل زدم به مهسا دمیشدن صورتم از خواب پر سیصبح با حس خ سر

 شده ؟؟؟ ی: چ دمیو با ترس پرس دمیکش سمیبه صورت خ یدست

 . شگاهیآرا میبر ۸قرار بود ساعت  ۰گفت : رها ساعت  یعصبان

 . یشعور یب یلیو با بغض ادامه داد : خ ناراحت

 آخه دختر خوب ؟؟ یمهسا تو چرا تنها نرفت -

 ادته؟؟ی!  یایهمه جا باهام م میروز عروس یتو یرم . خودت بهم قول داد یتر شد: من بدون تو نم دیشد بغضش

 ام؟؟یخونت هم ب یعنیگفتم :  طونیش

 . میزود باش حاظر شو بر ییپرو و ایح یب یلینازک کرد : خ یچشم پشت

 خونه ات. امیخواستم باهات ب یمن فقط م یتو منحرف ستمین ایح ی: من ب دمیخند

سر خودم  ی؟؟ به ساعت نگاه کردم ، زدم تو یتخت بلند شدم و لباسم رو عوض کردم. پس حمام چ ی، از رو رونیاتاق رفت ب از
 . یکسر رهی؟؟ همش تقص خوابهیساعت م نیاتا  یروز نیهمچ ی: خاک تو سرت رها آخه آدم تو

 جشن بپوشم رو هم برداشتم . یخواستم برا یرو که م یلباس

 بود رفتم . ستادهیسرعت نور به سمت مهسا که طلبکار کنار در ا به

 مامان کجاست ؟؟  -

 . شگاهیجون رفتن آرا ایبا رو -

 ماشاال اونا زودتر از عروس رفتن . -

 رفت . یجون با کسر مایر ایرو به سمتم گرفت : ب نیماش چییمهسا سو ، دمیهام رو پوش یکتون

 و پشت ُرل نشستم ... دمیرو تو هوا قاپ چییسو
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 یکیو مرگم رو  یزد : آروم تر برو... روز عروس یغر م یکرد و ه یم غیج غی، مهسا ج روندمیم شگاهیسرعت به سمت آرا با
 م رو کرده و .....دختره قصد جون نینکن.... رهام دوستت دارم ا

 کردم . یم شتریو سرعتم رو ب دمیخند یم منم

 . یعوض شعوریب یاحمق یلیسرم : خ یمحکم زد تو شگاهیآرا یجلو

 باال رفت . شگاهیآرا یشد و از پله ها ادهیپ نیحالت قهر از ماش با

 آورده .... یحمال یو برا ، من یبرد یشدم  غر زدم : حداقل لباست رو م ادهیپ نیها رو برداشتم و از ماش لباس

 گذاشتم . شگاهیآرا یاز اتاق ها یکی یها رو تو لباس

که برام آورده بود رو برداشتم ، بهم نگفته بود اما من مطمئن بودم ، چون صبحانه نخوردم برام  یچیمهسا ساندو فیک یتو از
 خواهر رو جبران کنم. نیا یتونم محبت ها ی. هرگز نم ارهیم چیساندو

رو داره و من شک  یخوشبخت اقتیدختر ل نیرفت نگاه کردم ، ا یم یبه سمت اتاق شگریزدم و به مهسا که همراه با آرا یلبخند
 کنه .... یندارم که رهام خوشبختش م

داده بود  ریجالبه که گ یلیپوست صورت من بود و خ یدر حال اتم شکافتن رو یخانم بد اخالق کیشد که  یم یساعت کی بایتقر
 . ادیبه صورتت م یلیبلوند خ گهیخوام باز هم م ینم گمیمن م یموهاتو رنگ کنم ، هبزار 

 موهام رو رنگ کنم . ادیآخر هم بهش گفتم : شوهرم خوشش نم در

 نزد . یحرف گهیبنده خدا هم د اون

 نده..... ریبه رنگ موهام گ گهیاز دروغ شاخ دارم خنده ام گرفته بود ، اما خب باعث شد که د خودم

 تزایزنگ زدم و دو تا پ ییبرامون غذا آورد نه رهام . من هم با کمال پرو یبعد از ظهر بود ، با کمال تعجب نه کسر ۴ ساعت
وگرنه  یصندل یهم مهسا رو با غرغر برگردوند رو شگری. آرا میخورد یو دو لپ نیزم یرو میسفارش دادم ، با مهسا نشست

 .... اشتد یبرنم تزایدست از سر کچل پ یخرس قطب

نبود اما  ظیغل یلیخ ششیبه مهسا که صورتش مثل فرشته ها شده بود نگاه کردم ، آرا رونیو از اتاق رفتم ب دمیرو پوش لباسم
 هم نبود . میمال

 بره . شمیروز خواهرم از پ کیکردم که  یچشمهام جمع شد به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم ، فکرش رو هم نم یتو اشک

روز  نیروز عمرم و هم بدتر نیهم بهتر ییجورا کیو امروز ، خب  دمیترسیبره م شمونیکه مهسا بخواد از پ یاز روز شهیهم
 عمرم بود . 

لباس رو  نییسه ربع ، قسمت پا نیرنگ ، بلند ، آست یریلباس عروس ش کیجدا شدم و به لباس عروسش نگاه کردم  :  ازش
پر از طرح گل کرده بودن ،  دیسف یطور قسمت باال تنه رو هم با پارچه ها نیطرح  گل و ترمه زده بودن . هم دیبا پارچه سف

 شد . یبه دکلته م لینبود تبد نشیاگه آست بایبود تقر زلباس با قهیرو هم همونطور، قسمت  نشیآست

 خارج شد. شگاهیاومدن رهام مهسا از آرا با

  میهم بر ایرو بده تا من و رو چییبه سمتم اومد و گفت : رها سو مامان

 ؟؟یپس من چ -

 . ایب یتو با کسر -

 . یاوک -

 رو بهش دادم . چییسو

 به سمتش رفتم و سوار شدم . دمیرو د یکسر نیشدم ، ماش ریسراز شگاهیآرا یو از پله ها دمیرو پوش پالتو

 سالم . -

 . یفرمون برداشت و نگاهم کرد : سالم چه خوشگل شد یسرش رو از رو -

 وشگل تر شدم .و گفتم : خ دمیخند

 رو به حرکت در آورد ... نیزد و ماش لبخند

 . میدیشد رس یکه جشن اونجا برگزار م یباغ به

 هوا سرده . چرا تـــ... یکسر -

 .... میکنیباغ هست جشن رو اونجا برگزار م یعمارت هم تو هینداد ادامه بدم :  اجازه

 کرده بودن.... یباغ رو چراغون کل

 یپسر ایکه با مرد  یکردم ، وقت یباهاشون صحبت م یا قهیو چند دق رفتمیهمه م زیها اومده بودن ، سر م مهمون شتریب بایتقر
 . دمید یهانا م یچشمها یرو تو نیزدم برق تحس یحرف م
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 گوشش حرف زدم و اومدم کنار .... ریز یرفتم و مهسا رو در آغوش گرفتم ، کم یکل به سمت ورود یصدا با

 ینم زیچ چیخواهرم بود ه ی، من هم بهشون ملحق شدم ، امشب عروس دنیرقص یهمه وسط بودن و مجشن بود  یها وسط
 تونست خرابش کنه .

کرد به سمتش رفتم :  یم ییصورتش خودنما یبود . گالس مشروب و اخم رو ستادهیا یگشتم ، گوشه ا یچشم به دنبال کسر با
 ؟؟ یجات رو با رهام عوض کرد

 . ادیبهت م گمیکاله رو م نیسرش اشاره کردم : ا یکاله رونگاهم کرد ، به  گنگ

 دورایو کاله  ف یمشک قهیکه تا آرنجش،تا کرده بود جل دی،بلوز سف یکالژ شلوار کرم یلباس هاش دقت کردم : کفش ها به
 .یکرم

 ؟؟؟ میبرقص یاینم -

 زد:  نه تو برو شاد باش . یلبخند

 تم ....برگش دنیرقصیکه م یبه جمع افراد دوباره

 . دمیخند یبلند م یهم با صدا یو هر ازگاه زدمی، حرف م دمیرقص یم اوشین با

 تونستم . یکردم دستم رو آزاد کنم اما نم یعمارت برد ، تقال م رونیجدا کرد و به سمت ب تیمن رو از جمع یدست

 یم ینگاه کردم : چه غلط یسرخ کسر به صورت یمن هم دست از تقال برداشتم ، عصبان دیکش یکه من رو م یشخص ستادنیا با
 ؟؟؟یکن

 . یدیرقص یو م ی؟؟؟ اصال حواست هست؟؟؟ همش وسط بود یکن یم یکنم؟؟؟؟ تو چه غلط یم یمن چه غلط -

 . یتر بود نیسنگ یدیپوش یرو نم نینگاه به لباست بندازززز ، ا هیبود گفت :  هیکه به عربده شب یبلند یمکث کرد با صدا یکم

زانو ، پشت لباس هم به  یوجب تا باال کیبلند ،  نیاز گل روش بود ، آست ییطرح ها ییبود که با رنگ طال رهیت یکرم لباسم
 شکل قلب تا کمرم باز بود 

 داره ؟؟؟  یگفتم: به تو چه ربط تخس

 یو از مردها نمگفت : مگه ت یداد و به چشمهام نگاه کرد عصبان هیسرم تک یدستش رو باال دمیکه کنارم بود چسب یدرخت به
 ؟؟یدادیادب به رهام دست م یکه به زور از رو یهست یی؟؟ تو همون رها یدیترس

 یمن رو م نیو ا دادیالکل م یاون سرما صورتم داغ داغ بود . نفسش بو یشد ، تو یصورتم پخش م یهاش داغ بود و تو نفس
 ترسوند.

 ... نــیا یگفتم : روانپزشکم گفته برا مظلوم

 فرستادم.  رونیدرخت برداشت و ازم فاصله گرفت ، نفس حبس شده ام رو ب یم نگاه کرد ، دستش رو از روبه صورت گنگ

 لباس وحشتناکهههه. نیمنفجر شد: روانشناست غلط کردههههه ا یکسر کهوی

 نیا یم تومادر ؟؟؟یپدرم ؟؟؟یداره ؟؟؟ مادرم ی: اصال به تو چه ربط ستادمیدرخت فاصله گرفتم و درست رو به روش ا از
 تـــ... فهممیکاسه داغ تر از آششش؟؟ من نم یوسط شد نیاونوقت تو ا دهینم ریبه لباس من گ هیمهمون

 من دوستتت دارم احمققق. -

 . دادمیقدم به عقب برداشتم ، ناباور زل زدم بهش و نا مفهوم سرم رو تکون م کی ادشیفر از

 من ... : رها... رها من ...دیبه چونه اش کش یدست کالفه

 تونستم هضم کنم . یرو نم یکی نیبار پشت سر هم پلک زدم . ا چند

 باال بردم . ستیقدم به سمتم برداشت ، دستم رو به عالمت ا کی

 . دمیشن ینم یزیخورد اما من چ یبه صورتش زل زدم لب هاش تکون م یبودم ، کم جیشد ، گ ینم باورم

که کم کم  یبا تعجب نگاهش کردم ، تعجب یشدن دستهام توسط کسر دیبا کشگرد کردم و به سمت عمارت حرکت کردم ،  عقب
 جاش رو به ترس داد .

 شدم . رهیترس به دستش خ با

 یمن چ یوا یوا ی: وا دیبه موهاش کش یدستم رو ول کرد . کاله رو از سرش برداشت و دست دیمن رو د دهینگاه ترس یوقت
 ندارم . یبدکار کردم ؟؟ رها باور کن من ... من قصد 

 رو گفته بود مگه نه ؟؟  نیهم هم بسام

 تر از قبل به عمارت رفتم . جیگ

ازدواج خواهرم سر  یبرا هیبق کیزدم و به تبر یلبخند م جیابرهام . گ یکردم تو یکردم حس م یاز اطرافم رو درک نم یچیه
 از اطرافم نداشتم .... یفیعنوان تعر چیبه ه دادم،یتکون م
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 .  زمیاشک بر یقطره ا یبود ، سفت بغلش کردم اما هر چقدر تالش کردم نتونستم حت دهیاز مهسا رس یخداحافظ موقع

 قرار بود بشم همون رها ؟؟  دوباره

 اون رها رو دوست ندارم . من

 اطرافم نداشتم . طیاز مح یقیو به سقف زل زدم ، هنوز هم درک دق دمیتخت دراز کش یرو

 به استراحت داشت .... جایرو بستم ، مغزم احت چشمهام

******************* 

 *****یکسر

 ، به گذشته لعنت فرستاد مگر چقدر توان داشت ؟؟ دیکش قیعم یآه

 داد ؟؟؟  یرا به خاطر گذشته از دست م عشقش

 .دیسوال را بار ها از خود پرس نیتوانست؟؟ ا یم

 ، زد . شیپا یکه جلو ینوشابه ا یبه قوط یتمام قدرت ضربه ا با

 ساخت . یکه او را از رها دور م زیبه هر چ لعنت

 به تو بسام ..... لعنت

************** 

 ***بسام

 که همراه رها بود. یزد همان پسر ینگاه کرد ، پوزخند یدقت به پسرک عصبان با

 به بخشش . ازمندیبود و ن سرخورده

 که انجام داده بود قابل بخشش نبود، اما خودخواه بود . یکار

 رفتن خانواده اش به خاطر قلب شکسته رها بود . نیبود از ب نمطمئ

 کرد . ینم شیوجدان رها عذاب

 . گریاست د ماریرها را تحمل کند ، ب یرها بود اما هرگز نتوانست  لبخندها عاشق

دارد ، اما خوب  یماریدانست چه ب یخواست تا درمانش کنند ، نم یرفت و م یم مارستانیگرفته بود ، فردا به ت یبیعج میتصم
 یو خوشحال یتونه شاد یهست که فرد نم یروان یماریب هیحرف زده بود :  یافراد نیبار درباره چن کیبه خاطر داشت که رها 

همه رو  یده ، وقت یعذاب م شتریکه دوست داره رو ب یتا اون ها رو ناراحت کنه ، افراد نهک یم ی، هر کار نهیرو بب انشیاطراف
 گرده . یراه چاره م کیو به دنبال  شهیم مونیکارش پشناراحت کرد از 

تواند  یدانست نم یدل رها را به دست آورد ، هر چند م یداشت دوباره با چرب زبان میکه آن کار را کرده بود تصم یشب همان
 شاد رها را به او برگرداند . یایدن

 خواست روانپزشک شود ، توانسته بود؟؟ یرها دلش م یراست

 سرش را باال آورد ... قهیغرق بود ، پس از چند دق الشیدر فکر و خ ایسرک رفت و شانه به شانه اش راه رفت ، گوسمت پ به

******************** 

 کل**** یدانا

 شدند . رهیخ گریکدیمرد در چشمان  دو

 . مانیو بسام پش یعصبان یکسر

توعه .  رهیتقص زیهمه چ ی: عوضدی، هلش داد و عربده کشکه از خودش سراغ نداشت یبسام را در دست گرفت و با قدرت قهی
 تو... تو.... رهیها تقص نیامشب با ترس به من نگاه کنهههه ، همه ا ی، تو باعث شد وفتهیحال و روز ب نیرها به ا یتو باعث شد

 یتوانست فحش بد یم، ن دیکش شیموها نیبه عقب برداشت و دستش را کالفه ب یفرستاد ، قدم رونیب تیرا با عصبان نفسش
 به بسام بدهد.

 قدم برداشت . یگریرا به بسام کرد و به سمت د پشتش

 یشناسمت و اصال هم نم یمن نم نی.... بب نیگذاشت : بب شیشانه ها یبه سرعت خود را به او رساند و دستش را رو بسام
 .یرو به رها بگ نیا خوامیدونم که م یدونم چرا انقدر اصرار دارم باهات حرف بزنم ، فقط م

رها  یاز طرف تو برا امیبعد ب زیگند زدم به همه چ شمیجور نیشعورر من هم یزد : احمقق ب ادیتر از قبل فر یعصبان یکسر
 ببرممم. غامیپ

 شد . یآورد کالمش نرم م یاسم رها را م یوقت ناخوداگاه
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 قدم برداشت . یشتریسرعت ب با

 کنم بهش بگو. یدارمم ازت خواهش م ازیشدن ن دهیبه بخش زد: بهش بگو من رو ببخشه من ادیفر بسام

  دیشن ینم یزیچ بایتقر یشد و کسر یتر م فیضع شیصدا

******************* 

 ****یکسر

 . دیپرست یموها را م نی، عاشقانه ا دیکش شیبه موها یسمت اتاق رها رفت و دست به

 دارد .اخمو را دوست ن یلب نشاند ، رها کسر یرو یقیعم لبخند

 د؟؟یترس ی، رها از او م دیکش یآه

 کند ؟؟ یابراز عالقه م تیبا آن وضع یحق هم داشت ، چه کس خوب

 خدااا . ی. وااا دیترس نی!؟ رها به خاطر هم یپسر ، شراب خورده بود ی، گند زد یکسر یاش زد : وااا یشانیدست به پ با

 پرت کرد. .. یصندل یرا رو خودش

**************** 

 . دمیبه صورتم کش یچشم هام رو باز کردم ، دست یآروم به

 شده بود . اهیدستم چشمام از تعجب گرد شد ، دستم س دنید با

 رو پاک کنم . شمیرفت آرا ادمی شبید شونم،یپ یدستم زدم رو یکیاون  با

 تخت بلند شدم . یرو از

 بدنم نفوذ کرد.  یتک تک سلول ها خوابش برده بود نگاه کردم . ترس به یصندل یکه رو یبهت به کسر با

 : رها آروم باش. دمیکش یقیعم نفس

 شو . داریب یپرتش کردم : کسر یافتاده بود رو برداشتم و به سمت کسر نیزم یکه رو یاطراف تخت نگاه کردم ، خودکار به

 داشت . یبیلرزش عج صدام

 شو . داریب یتر گفتم : کسر بلند

 شوووو. داریب یشدم : کسر یعصبان شبید ادی با

 چشم هاش رو باز کرد . جیگ

 شده ؟؟  یزیچ -

 ؟؟یکن یم کاری..ا چنجی.. انیبه دلم افتاد: ا بیعج یباز هم ترس یشدن کسر داریب با

 یمن هم.... نتونستم به صورتت تو یدیخواب دمیاومدم.... کارت داشتم .....بعد د شبی.... د زهینگاه کرد : چ تشیموقع به
 م .خواب نگاه نکن

 بزنم که اجازه نداد . ی، خواستم حرف دمیکش یقیعم نفس

 یمن مستم و قطعا خاطرات بد یگفتم ، تو فکر کرد یم یزیبهت چ تیتو اون وضع دینبا شبیکه د دونمیرها .... من.... من م -
 که طرز ابراز احساساتم درست نبود ... دونمیبرات زنده شد . من م

 زیهر چ ایو  شیعنوان مدل لباس، آرا چی، به ه یشناس یم یادامه داد : تو من رو به خوب هیمکث کرد و بعد از چند ثان یکم
 شدم.  یانقدر عصبان شبیچرا د دونمی، اما نم ستیبرام مهم ن یا گهید

 دیگذاشت ، نگاهم کرد : رها متاسفم اما دوستت دارم ، شا رهیدستگ یبلند شد ، دستش رو رو یصندل ینزدم . از رو یحرف
 باشه . ایحس دن نیخودخواهانه تر نیا

، چقد ابراز عالقه اش بامزه بود  دمیصدا خند یزدم ، ب یتخت پرت کردم ، ناخودآگاه لبخند یرو بستم و خودم رو رو چشمهام
.... 

 یجلو یخوندم چهره کسر یرو م ایکه آهنگ رو یوقت دم،یجواب به تمام خاطرات سرک کش یبرا ران؟؟یاومدم ا یچ یبرا من
 چشم هام بود.

بشم که از گذشته ام خبر  یسخته  عاشق کس یلیتونم باورش کنم ، خ یاحمقانه است . عشق ؟؟؟  نم نیبودم ؟؟؟ ا یکسر عاشق
بود ، من بدجنس نبودم اما اونقدر ها هم مهربون نبودم که  ییپسر مهربون و خوش رو یبشم ، کسر یداره . سخته عاشق کسر

 .رمیبپذ کیشررو به عنوان  یبتونم کس

 رو دوست دارم ؟؟؟  یتونستم بگم که کسر یها باز هم م نیهمه ا با

 . دونستمی، جوابم رو خوب م دمیکش یقیعم آه
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 رفتم . رونیاز اتاق ب میمغز یریاز درگ خسته

 : احمقانه است .  دمیاز حرس کش یپوف نهیآ یچهره خودم تو دنید با

 شده بود ) مثل جوکر( دهیژم مثل خط از لبم تا گونه هام کشبود ، ر اهیچشم هام مثل پاندا ها س دور

 شدم و به سمت آشپزخونه رفتم . الشیخیب نیشد، بنابر ا یشستن پاک نم با

 زدن. یها نشسته بودن و حرف م یصندل یجون و مامان رو ایرو

 سالم.  -

 . دنیخند جون شروع کرد به ایرو هویسمتم برگشتن ، اول بهت زده بعدش نگاهم کرد ،  به

 ن؟؟یخند یمن م افهینشستم : به ق شیکنار یصندل یرو

 اشاره گفت آره . با

 خونه مهسا . میگفت : برو صورتت رو پاک کن ، بعدش بر یحرص مامان

 خونشون ؟؟ میبر یچ یحوصله گفتم : برا یب

 چون تازه ازدواج کرده . -

 . گهید نمشونیب یم مامان ، ولشون کن ، امشب قراره برن ماه عسل . اون موقع -

 . میبر دیرها ، ما با -

 . امیمن نم -

 بلند شدم . با غرغر به سمت اتاقم رفتم . یصندل یرو از

 رو برداشتم و شماره مهسا رو گرفتم . لمیموبا

 جواب داد: هوووم؟؟ یخواب آلود یاز چند تا بوق با صدا بعد

 . شتیپ انیخوان ب یم نایشو مامان ا داریمهسا ب -

 تر گفت : االن ؟؟ اریهوش

 . ارنی... برات ببرنیعروس دامادا م یکه برا ییبود ؟؟؟ از اون ها یخوان  .... اممم .... اسمش چ یآره م -

 آها باشه . -

 . یگولیج نمتیب یباهاشون ، بعدا م امیمنم نم -

 یتونیبهت گفتم تو نم شهیهمونطور که همبره حرف زده بودم ، بهم گفت : به قلبت رجوع کن.  رانیکه از ا نیهانا قبل از ا با
 . یات رو بساز ندهیکن کم کم آ ی، سع یکم رنگش کن یتون یاما م یگذشته ات رو پاک کن

 مایبود ، با پرواز هواپ شیشونیپ یرو یظیبود اخم غل رانیا یکه جک تو یلحظه ا نیتا آخر یهم به لندن برگشت ، کسر جک
 و لبخند زد .  دیکش ینفس راحت

 .  دمیترس یام م ندهیاز آ گهیرو دوست دارم ، از طرف د یطرف مطمئن بودم که کسر کیکرده بودم ، از  ریگ یدو راه نیب

 مغز و قلبم رو دوست نداشتم . نیب جدال

 ام رو گرفت . ندهیآ ی: گذشته لعنت دیچرخ یسرم م یتو یا جمله

 .کدوم آهنگ بود ، اما واقعا حرف دلم بود  یبرا ادینم ادمی

 . ششیمامان دست از فکر کردن برداشتم و رفتم پ یکردم ، با صدا ینگاه م واریبه د مغموم

  ؟ییرها کجا -

 جام . نیهم -

 شده؟؟ یزی: چ دمیکردم ، متعجب پرس یحس م یصورتش رو به خوب یتو ی۱شاد

 درست کنم.  یتو کاچ یبرا یبه زود دیفکر کنم با -

 ؟؟ یچ یعنیزل زدم به مامان :  متعجب

 .تیخواستگار انیگفته زنگ بزنن تا ب ایبه رو یتر از قبل گفت : کسر خوشحال

تمام وجودم  یخاص ینیری، نفس هام کوتاه شده بود ، حس ش دمیشن یصداش رو م یکه به خوب یشروع کرد به زدن ، جور قلبم
 رو گرفته بود.

 به مامان نگاه کردم.  یحسم ، اخم کردم و شاک برعکس
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 ؟؟ انین یبگ یخوا ینکنه م یرا اخم کرد: چدیپرس هول

 ؟؟؟؟یخواستگار انیب دیبا یچ یبرا ان،یبگم ن خوامیمعلومه که م -

کرده اس، از اون گذشته  لیخودشه ، تحص بیج یاست ، دستش تو افهی، خوش ق پهی، خوشت ستین بهیکه غر یعه رها کسر -
 .هیپسر مهربون و خوش اخالق

 داره ؟؟ یمامان چه ربط -

  ؟؟یدوستش ندار یبگ یخوا یبد مال -

که هرگز نتونستم بفهمم از  نیشناسم ، با ا یادامه داد : رها من مادرتم و تو رو بهتر از خودت م مینگاهش کردم ، مال تخس
 خونم . یعاشق بودم و نگاه تو رو م یدوره ا کیسرت اومده ، اما رها من خودم  ییچه بال تیسالگ ۷۷تا  ۷۵

 خوام ازدواج کنم . یگاهش کردم : من نمتر از قبل ن تخس

 ؟؟ هیچ لتیدل -

 . رمیگ یم یاحمقانه ا یها می، چون تصم می، چون سر به هوام ، چون عصبان ستمیچون از خودم مطمئن ن -

 . انیتاسف تکون داد و به سمت گاز رفت : امشب م یاز رو یسر

 هسا بودااا .م یعروس شیدارننن ، هفته پ یگفتم : عههه چه عجله ا معترض

 .نمتینب گهیبرو د یعنینگاهم کرد که  یجور

 . دمیتخت دراز کش یبه سمت اتاقم رفتم و رو یمظلوم افهیق با

حرفش افتادم: متاسفم ، اما  ادینظرم رو هم نخواسته بود .  یحت ؟؟؟یکسر ؟؟یدور تند بود ؟؟ خواستگار یرو میزندگ چرا
 باشه . ایحس دن نیخودخواهانه تر نیا دیدوستت دارم ، شا

 خواب پناه بردم . نیریش یایرو بستم کم کم به دن چشمام

 نگاه کردم. یحس نوازش صورتم ، چشمهام رو باز کردم . متعجب به کسر با

 بودم . دهینخواب شتریساعت ب کیچشم به دنبال ساعت گشتم ،  با

 د نگاه کردم .کر یگونه ام رو نوازش م رهیکه با پشت دست به صورت دا یبه کسر یپرسش

 . دمیزد : ترس یلبخند

 ؟؟ یاز چ -

 . یکه باهام قهر باش دمینگرفتم ، ترس یبار بهت زنگ زدم و برات تکست فرستادم اما جواب ۰۱تر از  شیفکر کنم ب -

 چرا بازه ؟؟ نیپنجره باز اتاقم نگاه کردم : ا به

 موضوع بود . نیداشتم بحث رو عوض کنم و پنجره بهتر قصد

 نجره اومدم .از پ -

 تخت نشستم : چرا از پنجره ؟؟ یصورتم کنار زدم و رو یرو از رو دستش

 . دیچیدستش گرفت و نرم دور انگشت هاش پ یموهام رو تو نییپا

 . نمیگفتم اومدم رها رو بب یجون م مایزشت بود به ر -

 : آها . دمیبه چشم هام کش یدست

 نگاهش کردم . یبلند شد و دستم رو گرفت ، پرسش تخت یتخت بلند شدم ، همراه من از رو یرو از

 بغلش پرت شدم . ی، تو دتمیسمت خودش کش به

 کنم . فشیتونستم توص یبود ، نم یبیکردم اطرافم پر از گل رز ، حس عج یم احساس

 . دیکش یقیموهام فرو برد و نفس عم یرو تو سرش

 ؟؟یرها تو ... تو قبول کرد -

 رو ؟؟ یچ -

 ... حسم رو..... من رو.....من... امممم. -

 دونم . ی: نم دمیتنش رو نفس کش عطر

 مگه نه ؟؟  یکن یموهام زد : قبولم م یرو یا بوسه

 دونم.  یاش قائم شده بود : نم نهیس یچون صورتم کامال تو نهیتونست بب ینم یزدم ، کسر یلبخند
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 مگه نه ؟؟ یدونیو گفت : من دوستت دارم ، م دیکش یآه

 که نشنوه گفتم : من هم دوستت دارم . یلب جور ریز

 دونم . یم -

 اومدم . رونیبغلش ب از

 . نمتیب یخونه ، امشب م رمیزد و گفت : من م یلبخند

 تکون دادم. یسر

 حس نباش.  یده ، ب یعذابم م نیحس نباش رها ، ا یگونه ام کاشت : ب یرو یا بوسه

 سمت پنجره رفت . به

 ؟و گفتم : از پنجره ؟؟ دمیخند

 . گهیآره د -

 .ایتاسف تکون دادم : با من ب یاز رو یسر

 شدم . ریپله ها سراز از

 . دمینشن یبار مامان رو صدا زدم اما جواب چند

 باال انداختم . یبرگشتم و شونه ا یسمت کسر به

 و به سمت در رفت ..... دیخند

 . دمیترس یکم م کیبود، استرس نداشتم ، فقط  شهیمثل هم پمینگاه کردم ت نهیآ یو به خودم تو دمیبه موهام کش یدست

 بپوش رها.  ینازک کرد : لباس مجلس یپشت چشم دنمیسمت مامان رفتم با د به

 مامان.  الیخیب -

 .یکرد رمینفسش رو فوت کرد : پ یعصبان

. اول از همه  تادمسیمن هم کنارش ا ستادیاستقبال از مهمون ها ا یاف اف مامان در رو باز کرد و کنار در برا یصدا با
ذاشت بهت بگم  یپسره نم نیگوشم گفت : ا ریکرد و به سمت من اومد ، با لبخند بغلم کرد و ز یاومد با مامان رو بوس اجونیرو

 . یشد یقبل تر عروسم م یلیوگرنه خ

 زدم . یلبخند

 تا دخترات عروسم شدن ؟؟آخرش دو  یدیخانم د مایجون عمو رضا به سمتم اومد رو به مامان گفت : ر ایاز رو بعد

 . دیخند مامان

 . ومدی، کت و شلوار بهش م یآخر هم کسر در

 پشت سر عمو رضا رفت . ریکرد و به سمتم اومد و دسته گل رو به دستم داد و به سربه ز یمامان احوال پرس با

 . نییرو انداخته بود پاهم سرش  ی، کسر زدنیو مامان و عمو رضا با هم حرف م اجونیکاناپه نشسته بودم ، رو یرو

 گشتم . یکردم و دنبال ترک م ینگاه م واریحوصله به د یب

 . میمزاحمتون شد یا گهیموضوع د یگفت : خوب ما برا ییرسا یرضا با صدا عمو

 کاش مهسا بود . یا

 . میکن یپسرمون خواستگار یکسر یتا رها جان رو برا میما اومد -

 کاش پدرم بود . یا

 و خونه هم داره . نیکنه . ماش یخودشه و کار م بهیج یمطمئنم ، دستش تو خودم یاز کسر -

 چقدر درآمد داره که بتونه خونه بخره؟ یخودم فکر کردم : مگه کسر با

 . نشیشناس یم یکنم ،  شما خودتون به خوب دشییتونم همه جوره تا یاز لحاظ اخالق هم م -

 نباشه. یشد گذشته ا یکاش م یا

 بچه ها برن و باهم حرف بزنن و سنگ هاشون رو وا بکنن. نیداگه اجازه ب -

 اومد . یهم دنبالم م یحس از جام بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم . کسر یب

 نشستم و به رو به روم زل زدم . یصندل یاتاق رو باز کردم و رفتم داخل ، رو در

 امم .... رها ؟؟؟ -
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 کنم . یخواهش م ازم نپرس یزیدونم ، چ یمن نم یکسر -

 آخه .... -

 دونم . ینم -

 بگه . یزیدادم چ یاجازه نم یکردم حت یکلمه استفاده م نیاز ا لیدل یب

نکن ، امشب  هیبغلش گرفت : گر یتخت بلند شد و به سمتم اومد ، سرم رو تو یاز رو یبه چشمهام هجوم آورد ، کسر اشک
 ناراحت نباش .

 . ترسم یمن م یبغض گفتم  : کسر با

 ؟؟ی: بهم اعتماد داردیپرس دیترد با

 گفتم : آره . نانیاطم با

 ؟؟ ی: دوستم دار دیپرس یلرزون یصدا با

 بگم . یزیچ دمیترس یم

 ؟؟ید یجواب نم -

 تر از قبل جواب دادم :آره . مطمئن

 نترس ، من تا آخر عمرم باهاتم . زیچ چیو گفت : از ه دیخند

 چشم هاش نگاه کردم .آوردم و به  رونیرو از بغلش ب سرم

 داشتم مگه نه ؟؟ دوستش

 . میرفت رونیهم از اتاق ب با

 بگم ، تا حاال تجربه اش رو نداشتم. یچ دیدونستم االن با ینگاهم کرد ، واقعا نم یلبخند زد و پرسش دنمونیجون با د ایرو

 انگشت خانومت . یتورو بنداز  نیگفت : ا یو رو به کسر دیجون بلند خند ایمامان نگاه کردم ، رو به

 . یبگ یچ یدونیزد و گفت : از نگاهت معلوم بود که نم ینگاهش کردم ، چشمک متعجب

عمو  دنیجون و مامان دست زدن و کل کش ایانگشتم انداخت. رو یبه سمتم اومد و انگشتر رو تو ی، کسر دیهم خند مامان
 . دیرضا هم خند

 کردن . یند نگاهم مدستم نگاه کردم ، همه با لبخ یانگشتر تو به

 بودم مگه نه ؟؟ خوشحال

بهم  یگفتن . بابا هم زنگ زده بود و با اظهار ناراحت کیگذشت ، مهسا و رهام زنگ زدنو تبر یم یاز شب خواستگار یهفته ا کی
 بودم ، اما .... شرمنده اتم دخترکم. یم شتیپ تیشب خواستگار دیگفت: رها جانم من رو ببخش من با

 دادم در اومده بود ، حوصله نداشتم هر روز کل تهران رو بگردم . گهی. د رونیب میرفت یم یوز با کسرهر ر بایتقر

 .... هیزیجه دیخر یبرا میرفت یاوقات با مامان و رامش م یگاه

 خواستم نصفه ولش کنم . یکردم . خسته شده بودم اما نم یکار م یدیتابلو جد یاتاقم بودم و رو یتو

 و دوباره کارم رو از سر گرفتم . دمیکش میشونیپ یرو رو دستهام

 ایزد ، احتماال خودکار  یداشت صدام م یدادم چون اگه مامان کار مهم یبه کارم ادامه م الیخ یدر به خودم اومدم ، ب یصدا با
 خواست . یم گهید زیچ

 زدم . یدست ها لبخند دنیدور کمرم حلقه شد ، با د یدست

 ؟ یگالر یومدیتابلو ن یگوشم گفت : چرا برا ریو ز دیام رو بوس قهیشق کنار

 . رونیب امیحوصله نداشتم از خونه ب -

 رو درست کن . نجایاز تابلو اشاره کرد : ا یدست به قسمت با

 که گفته بود نگاه کردم و همونطور که گفت درستش کردم . ییدقت به جا با

 گفت . یتابلو رو بهم م یها رادیاوقات هم ا یزد و گاه یگوشم آروم آروم حرف م ریز

 حوصله ندارم . گهیاز تابلو فاصله گرفتم : د کمیبغلش بودم  یتو همونطور

 کشم . یاش رو م هیبغل گوشم نشوند و گفت بزار من بق یا بوسه

 ؟؟ یاومده بود یچ یبرا یتخت لم دادم : راست یاومدم و رو رونیبغلش ب از
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 . رونیب میرفت ، اومدم بگم امشب بر یم ادمی: آها ، داشت  ستادیا روبه روم قایتابلو فاصله گرفت و دق از

 ، من خسته شدم . رونیب میری: چه خبره هر شب م دمیکردم و لب برچ یاخم

 کنه . یتخت نشست ، دستش رو دور شونه ام حلقه کرد : رها امشب فرق م یکنارم و رو اومد

 ؟ یچه فرق -

 . نیامشب ولنتا -

 منتظرم باش . نییشه پا یشم ، اگه م ینبود ، زود حاضر م ادمیبود رو کنار زدم :  میشونیپ یکه رو ییموها

 ؟ هیچ نی: ا دیکش میشونیبه پ یو دست دیخند

 بود؟؟ میشونیپ ینگاه کردم : رو شیدست رنگ به

 اوهوم . -

 .... رونیرفت بهم از اتاق  یتخت بلند شدم و به سمت کمدم رفتم ، کسر یباال انداختم و از رو یا شونه

 روند . یکجاست م دونستمیکه نم ییبه طرف جا یو کسر میبود نیماش یتو

عقب  یها یصندل یبودم رو رو دهیکه خودم کش یمتوجه بشه ، تابلو نقاش یکه کسر نیاومدن با دردسر فراوان، بدون ا موقع
 گذاشتم .

 ؟؟  میر یکجا م یکسر -

 پارک.  -

 ؟؟؟ یگفت یخب پس چرا بهم نم -

 . یطور نیهم -

 نگاه کردم . رونینازک کردم و به ب یچشم پشت

دوستت  یدونی: م دیبوس قیدستش گرفت ، )چشمهام به سمتش برگشت( دستم رو به سمت لبش برد و عم یرو تو دستم
 دارم مگه نه ؟؟

 دونم . یزدم : م یلبخند

 کرد . دیلبش رو تجد یرو لبخند

 دستش بود ... یآخر راه دستم تو تا

 فرو کرد. بشیج یبود ، به خاطر سرما دستم رو تو یدست کسر ی. دستم تو میزد یقدم م اهمب

 خوشحال بودم. یلیاز، خ شتریب یلیشد ، خ یصورتم پاک نم یاز رو یلحظه ا لبخند

 ؟یدونیکه گذشته ام رو م نیبا ا یچرا عاشقم شد یکسر -

 ز قبلش عاشقت بودم .بازوم گذاشت : چون ا یو دستاش رو رو ستادیبه روم ا رو

 ؟  یدون یکه گذشته ام رو م نیبا وجود ا ی: حت دمیکش یآه

 کرد : من همه جوره عاشقتم . بغلم

 . بهیدونم فقط برام عج ی؟؟ اصال ....نم ی؟؟ چجور یاز ک  -

 قلبش رو دوست داشتم . ی، صدا دیکش یقیعم نفس

ساله تخس شده تمام  ۷۵دختر بچه  کی دمیه به خودم اومدم و ددفع کیعاشقت شدم ، فقط  یدونم چجور ینم قایخب... دق -
شد به  لیکرده، بعد از اون دو سال تبد رییتا بفهمم چرا تغ رمشینظر بگ ریسال مجبور بودم ز ۰، بعدش هم به مدت  میزندگ

افتاده ،  یال چه اتفاقاون دو س یتو دمیفهم یم دی، حاال با نیغمگ یچشم ها با، مغرور و تخس حس  ی، ب یدختر عصبان کی
 کی، اون هم با  یو دوسال بعدش برگشت یو رفت یشد ارهیگرفتم بهت بگم ، سوار ط میکه تصم نی، اما هم دمیبعدش هم فهم

 !یاز حرف اصل ریگفتم به غ یمن درباره همه چ یدونی، خب م یپسر اجنب

 کیگلوم ، شوکه شدم ، انگار  ریقبش بوسه اش زمتعا یگرم کسر یزدم و خودم رو به عقب خم کردم، با حس نفس ها قهقه
 باشن . ختهیروم ر خیسطل آب 

 دونم چرا انقدر تعجب کرده بودم . یزده نگاهش کردم ، نم بهت

 ، سرده . نیماش یتو می... بر گمی: م ستادمیو کنارش ا دمیرو عقب کش خودم

 . میکرد حرکت نیدستش گرفت ، به سمت ماش یزد و دستم رو تو یمهربون لبخند

 و خرس در رفت و آمد بود . یکسر نیجعبه قرمز بود ، نگاهم ب کیبغلش  یخرس بزرگ بود که تو کی نیماش بغل
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زدم ، در آخر هم گونه اش رو  یپرت کردم . همونجور تند تند حرف م یبغل کسر یو خودم رو تو دمیکش غیزده ج جانیه
 اومدم . رونیو از بغلش ب دمیبوس

 . نننیخوبه ا یلیخ یو بغلش کردم :  وا سمت خرس رفتم به

 . مینشست نیماش ی، تو یخوشحال گهید کمیاز  بعد

 کادو ولن من . نیگرفتمش : ا یبرداشتمش و به سمت کسر یصندل یکادو خودم افتادم ، از رو ادی

 بزرگ رو که تابلو توش بود رو باز کرد . اریذوق از دستم گرفت و جعبه بس با

 چه خوب شده ! -

 زدم . یبخندل

 بود . یآسمان یهم آب نهیبودم زم دهیو به صورت کج و کوله کش گهیهمد یتا قلب رو تو دو

 زد و به سمت خونه روند استارت

 گذشت ، رهام و مهسا هم از ماه عسل برگشته بودن . یم نیاز ولنتا یهفته ا کی

 . دمید یشد رو م یکه پخش م یلمیحوصله ف یمبل لم داده بودم و ب یرو

 نشست . میکاناپه کنار یرو یکسر

 ... رها ؟ گمیم -

 حوصله جواب دادم : هوم ؟ یب

 ؟؟  میماه عسل کجا بر یما برا -

 . میر یزل زدم : ماه عسل نم ونیزیبهش انداختم و دوباره به تلو ینگاه مین

 ؟؟؟یچ ی؟؟؟؟ برا میر یگفت : نم متعجب

 . میریجشن بگ میخوا یچون م -

 ماه عسل . می، نر میرین قراره جشن بگ؟؟ چو یچ یعنی -

 آره  -

 ؟؟ یگیرها ، چرا چرت م -

 ماه عسل ؟؟ می، هم بر میریهم جشن بگ یچ ی، برا گمیچرت نم -

 به هم دارن ؟؟ یدو تا چه ربط نیآخه ا -

 برو ماه عسل . ییباال انداختم : خودت تنها یا شونه

 ماه عسل ؟؟  میشه نر یمگه م ؟یگینت بشم ، چرا زور مقربو یمن ، اله زیصداش رو نرم کرد : آخه عز لحن

 شه . یگفتم : معلومه که م تخس

 ماه عسل . میر یم هیشه ، ما هم مثل بق ینم -

 ماه عسل . ایجشن  ای.  امیگفتم : من نم یعصبان

 . یرو کنسل کرد یرها ، نامزد -

 داره ؟؟؟  یچه ربط -

 ؟؟  یانقدر تخس یچ ی: برا دیکش یقیعم نفس

 نکن ، اصال حوصله ندارم . یرو ادهیرو مخ من پ یکسر -

 کنم.  یرها جان ، ازت خواهش م -

 .اممممی: من نم ستادمیو دست به کمر مثل طلبکار ها ا دمیجام پر از

 .ییییایهم بلند شد : م یکسر

 نکناااا . فیتکل نییمن تع یداد زدم : برا یعصبان

 ماه عسل. میریرها ما م -

 خوش بگذره . به سالمت ، -

 کاناپه نشستم و روم رو ازش برگردوندم . یرو نهیبه س دست
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 ؟؟  نیکن یچه خبر شده؟؟؟ چرا دعوا م -

 ؟؟ یکن ینازک کردم و رو به رهام گفتم : تو با زنت دعوا نم یکسر یبرا یچشم پشت

 شعور . یکاناپه بلند شدم و غرغرکنان به سمت اتاقم رفتم : پسره ب یرو از

 ماه عسل .  میر یدر آوردم : ما مرو  اداش

 کنه ، خوبه هنوز شوهرم نشده . یم فیتکل نییمن تع یا۱ ا۱ برا ا۱

 شم.  یم ی: بزود دمیمتر پر کی یکسر یصدا با

 اتاق؟؟ یتو یایبهت اجازه داد ب ی، ک رونینازک کردم : برو ب یچشم پشت

 باال انداخت : خودم. یا شونه

 باش بچه . عی، مط ادیخوشم نم یکسر نی، من از ا ایپر رو شد یلیخ دایجد یکسر -

 ماه عسل ؟ میبر دیچرا نبا -

 . لیدل کیبه هزار و  -

 رو بگو . شیکی -

 .یتون ی، تو هم نم رمیبگ یدو هفته مرخص یکیتونم  یچون مسخره است ، چون نم -

 .رمیبگ یتونم مرخص یزد : من م یلبخند

 ن .کنم انقدر اصرار نک یخواهش م یکسر -

 فقط . میریگ ی: باشه پس جشن م دیکش یآه

 اوهوم . -

 من بود . یروز مجرد نیگذشت . امروز آخر یم یسال از شب خواستگار کی بایگذشت ، تقر یبه سرعت باد م روزها

 خونه رو به عهده مهسا و رامش گذاشته بودم.  نیزاینحو انجام شده بود ، د نیکارها به بهتر تمام

 کارها . هیدنبال لباس و باغ و بق میته بودهم رف یو کسر من

 نیرو به خونه مون منتقل کرده بودم. سخت بود دل کندن از ا لمیوسا شتریجا بودم ، ب نیاتاقم نگاه کردم ، من عاشق ا به
 خونه .

محکم  یبوسه ا شدم و از پشت دستم رو دور گردنش حلقه کردم و کشیرفتم ، مامان رو کاناپه نشسته بود، نزد رونیاتاق ب از
 زد . یلپش کاشتم ، لبخند یرو

 دوست داشتم . یلیپاهاش گذاشتم و به چهره اش نگاه کردم ، مامان رو خ یرو رو سرم

 ؟؟  یکن ینگاهم م یطور نیزد : چرا ا یتلخ لبخند

 دلم تنگته مامان.  -

 ! یهنوز که نرفت -

 .میاز هم دور شد یلی: دلم برات تنگ شده مامان ، خ دمیکش یآه

 شه . یشه ، لبخند مامان تلخ تر م یکه از دهانم خارج م یکردم با هر کلمه ا یم احساس

 . میتا گذشته رو فراموش کن میسرمون رو شلوغ کن میکرد یفقط سع میدخترکم ، ما از هم دور نشد -

 ریه همون اندازه دردناک و غ، ب یبر یکه باهاش دستت رو م هی، گذشته درست مثل اون کاغذ هیبد زیچ یلیمامان گذشته خ -
 منتظره.

 . دیبه موهام کش یدست

 ؟؟ یمامان چرا از بابا طالق گرفت -

*****&*********** 

 شدم .  رهیزرد رنگ رو به روم خ یو به چراغ ها دمیکش یقیعم آه

 چرخه ؟؟ یگرده ؟؟ چرا انقدر بد م نیزم

 به سرنوشت خودم زدم ، چه جالب ... یلبخند

تونست پدرم رو تحمل کنه و اون هم اشتباه خودش رو قبول داشت ، به خاطر  یتونستم درک کنم. مادرم نم یهم نم هنوز
 مامان رو راحت گذاشت. نیهم



RomanCity 
 درد بزرگ رمان 

 

https://telegram.me/romancity 98 

 

 کنه انیتونست حس من رو ب ینم نیمثل ا یآهنگ چیگوشم گذاشتم ، ه یرو تو یهندزفر

🎵🎵🎵 

  رهیتو خاطره گ سرسخت

 رشیدخترک و شکست و فاصله س غصه

  دهیته قصه تازه رس یول دیعمر و آدمک و خند هی کرد

 عشق پاک و ساده اش  یو داد پا زیچ همه

 با تو واسش  ایشد پرونده دن بسته

  یدیتو نفهم یو داد ول اشیدن

 تا تش  رهیگ ینم یگه تو قلبش کس یم بازم

 دلش  ونی، مد یونیمد جاتو

 خط رو دستا که بهش  ونیمد

 کنه  یکنه ، اشتباه م یم افتخار

 جوره نوشت  چیشه خوب ه ینم درداشو

 بازنده قبول  هیمنم  اگه

 بازنده تموم نیواسه ا یکرد ویباز تو

 یو از من گرفت ی، زندگ یمیزندگ تو

 پا من که نموند  یکس یبودن آره ول همه

🎵🎵🎵 

 تو داده  یپا شویتمومه همه چ گهید

 تو باشه  یتونه جا ینم یدونم گلم کس یم

 من باش  یلحظه ، جا هی، فقط  هیثان هی فقط

  یآدما سرگرم شد نیوقته با ا یلی، خ یدرکم کن تا

 ، یبس پر از

 به فکر جنگ و دعوا  همش

 و هر بار تنها شدم  یدلخور

 و بسه یباخت یو اندازه هر باز باز

🎵🎵🎵 

 پاک بود به قول خودت باکره   دخترک

 بدون سوء سابقه  یفرد احساس هی

 کرد یفرق م یلیولن خ ابونایخ اونا که تو با

 زد  یتو هر روز لباس و به تن م دنید واسه

 یبود لمایفکر خودش ، تو شاهزاده تو ف تو

 یجا بود نیکاش االن ا یا گهیم یستیکه ن االن

 حتما واسه خودم بوده نه بدنم یبود اگه

 رگ نزنم  گهیواسه خودم بود تا د بگو

 م برات داد یجونم و م یازم قلب و خواست تو

 لبات  یکنم رو یکه احساسم و حس م یگفت

 دارم مال تو یهر چ یکه مرد من گفتم

 تو  یح.ر.و.م.ز.ا.د.ه بابا نیا ینیب یم دخترم

 تو  ایبابا دن نیسالم کن ا ییبابا به
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 باعث بابا تو یاومد ایاگه به دن دخترم

 شناسمشیم امیسالگ ۷۸مرد و از  نیا

 دادمش  چین پفکر نکن که م دیچیمن و پ اون

 مثل خودت افتاده  یکی ریهم گ دخترمون

 عشق به طرف مفت داده  یخودش رو از رو تن

 وقته زده رگشو  یلیحاال خ دنشیچیپ

 به خودت نگو مرد فقط خفه شو  خواهشن

🎵🎵🎵 

 تو داده  یپا شویتمومه همه چ گهید

 تو باشه  یتونه جا ینم یدونم گلم کس یم

 من باش  یلحظه ، جا هی، فقط  هیثان هی فقط

  یآدم سرگرم شد نیوقته با ا یلی، خ یدرکم کن تا

 ، یبس پر از

 به فکر جنگ و دعوا  همش

 و هر بار تنها شدم  یدلخور

 و بسه یباخت یو اندازه هر باز باز

🎵🎵🎵 

 آهنگ شروع شد (  نیرمان از ا دهی، ا نیو گوش بد نیآهنگ رو حتما حتما بخون نی)خواهشن ا

شد .  یکرد از ذهنم پاک نم یکه مردونه ساعتها کار م یدم افکار مزاحم رو پس بزنم ، اما فکر مادرکر یرو بستم و سع چشمهام
 شد. یداد از ذهنم پاک نم یکه با عنوان عشق مادرم رو عذاب م یفکر مرد

 زدم، افتادم . یاز مامان حرف م یناراحتش وقت یچشمها ادی

 ؟ بود؟ دهیزدم، عذاب کش یپوزخند

 ام . چارهیب مادر

 شونه ام با عجله چشمهام رو باز کردم . یرو یحس دست با

 اش . یشگیهم یبود ، با لبخند ها یکسر

 شده ؟؟ یزینشست : چ مکتین یرو

 کردم به خودم مسلط بشم : نه . یسع

 ؟؟ یشد مونیپش -

 ؟؟ یاز چ -

 ازدواج با من؟  -

 نیکه به عنوان نامزد کنارت بود بهتر یکسالی نیشم، ا ینم مونیپش میتصم نیگفتم : معلومه که نه ، من هرگز از ا مطمئن
 عمرم بود . یروزها

 چشمهاش رو بست . نانیزد و با اطم یلبخند

 شهر و چراغ ها زل زدم . به

 رخش زل زدم. مینگاهم رو از رو به رو گرفتم و به ن یکسر یصدا با

 ؟؟ یترس یم -

 ؟؟ یپرس یم یچ یبرا -

 . یزد : چون دوباره به نورها زل زد یش بخشآرام لبخند

 ترسم . ی: م دمیکش یآه

 ؟؟  ندهی؟؟ از آ یاز چ -

 نه ، از گذشته . -
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 بهش فکر نکن . گهیگذشته ، گذشته. د -

 ترسم. یکه هنوز هم وجود داره م یاز گذشته ا -

 .هندینترس ، نه گذشته و نه آ زیچ چیاز ه یکه با من یگفت : تا وقت نانیاطم با

 ترسم . یاز گذشته م -

 ترسم راحتم نذاره . ی، م رهیام رو بگ قهیترسم  ی، م یترسم کسر یشونه اش گذاشتم : م یرو رو سرم

به  یناراحتت کنه . من تو رو به راحت زیچ چیه دمیسرم گذاشت : نترس رها ، اجازه نم یو چونه اش رو رو دیکش یقیعم نفس
گذشته تو  زارمیدل من ملکه بود ، من نم یدختر بچه تخس که تو هیعالقه ام متفاوت بود ،  دمتیکه د ی، از وقت اوردمیدست ن

 . رهیرو از من بگ

 نباشم ؟؟ یحجم مهربان نیتونم عاشق ا یزدم ، من چطور م یلبخند

 دوستت دارم . یکسر -

 کردم . یرو حس م لبخندش

 دوستت دارم . یکه فکرش رو کن یزیاز اون چ شتریکه مخصوص خودش بود گفت : من ب یآرامش با

 . میبود یعکاس یسوژه برا نیاون اطراف بود ، قطعا ما بهتر یعکاس اگه

کنه . سر سفره عقد نشسته بودم ، عاقد در حال خوندن خطبه بود :  یم ریی، سرنوشت من امروز تغ دمیکش یقیعم نفس
 ....یمحترمه مکرمه سرکار خانم رها مستوف زهیدوش

 .... زل زدم نهیآ به

 ادیصبح زود ب دیشدم ، چرا عروس با شگاهیرامش و مهسا چشمهام رو باز کردم . با اخم وارد آرا یزود با سر و صدا صبح
 ؟؟ هیچه رسم مسخره ا نیا شگاه؟؟یآرا

 اخمم رو باز کنه . یکرد با حرف هاش کم یم یسع چارهیب شگریزدم . آرا یحلقم بود ، به جون همه غر م یرسما تو اخمم

 که مامان برامون نهار آورده بود لبخند زدم . یوقت تنها

: بُکش و خوشگلم  گفتیکرد ، اون هم با لبخند م یم دشیهم تجد شگریموهام توسط آرا دنیکرد و کش یبه شدت درد م سرم
 کن .

 . استیعذاب دن نیبدتر نیا ی، لعنت نمیرو بب یک دیمن نخوام خوشگل بشم با آخه

 از سرم برداشت . از چند ساعت دست بعد

هم خوشگل بود اما من لباس  یلیکه زشت باشه ها ، نه ، اتفاقا خ نی، نه ا دمیبهش نداشتم رو پوش یکه عالقه ا یعروس لباس
 عروس دوست نداشتم .

 رو داشتم که قرار بود اعدامش کنن . یداشتم ، حس اون زندان یحس بد زیبه همه چ نسبت

دستش گرفت ، با  یرفتم . دست سردم رو تو ینامطمئن به سمت کسر یکنم ، با قدم ها لبم رو حفظ یکردم لبخند رو یسع
 نزد . یتعجب نگاهم کرد اما حرف

 انجام بده . یخواد رو به خوب یازش م لمبرداریکه ف ییکرد کارها یلبش نشوند و سع یرو یلبخند

 دادم .  هیتک ینشستم ، چشمهام رو بستم و سرم رو به صندل نیماش یتو

 رها جانم ؟  -

 و بغلم کرد . دتمیحس نگاهش کردم ، بدون حرف به سمت خودش کش یب

 ؟؟ ی، تو به من حس ترحم دار یاش گذاشتم : کسر نهیس یرو مشت کردم و رو دستم

 . رکمیبه گوشم خورد : نه عز یا گهیگرم تر و مهربون تر از هر وقت د صداش

 ؟؟ یدوستم دار یکسر -

 داشتم اون حس مسخره رو از خودم دور کنم . ازیما دست خودم نبود ، واقعا نلوس شده بودم ا یلیخ

 : معلومه که دوستت دارم خوشگلکم . دیبا جون کندن درستش کرده بود ، کش شگریکه آرا ییموها یرو نرم رو دستش

 ترسم . یم یو با بغض نگاهش کردم : کسر دمیرو عقب کش خودم

 جنوب که نه گرم تر از اون بود . یستون هاتاب یبه گرم  یزد ، لبخند لبخند

 دستش گرفت . یرو تو دستم

 روند . هیزد و به سمت آتل استارت
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 نگران و خسته .... یحوصله بودم و کسر یحس و ب یتفاوت که من ب نیزوج ها بود با ا یها مثل باق ژست

  گرفتم : رها حالت خوبه ؟؟ نهیدستم ، نگاهم رو از آ یرو یحس دست کسر با

محترمه مکرمه  زهیپرسم دوش یبار سوم م ی: برا دیعاقد به گوشم رس یانداختم ، صدا نییاطرافم نگاه کردم و سرم رو پا به
 ... یآقا یشگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ای، آ یسرکار خانم رها مستوف

 یزد ، عصبان یگوشم زنگ م یعاقد تو یکرده ، صدا انیکه طغ یمثل رود یداشتم ، عصبان ینگاه کردم ، حس بد یچهره کسر به
 گفتم : نه . یبلند یو با صدا

 . دمیدو رونی، از جام بلند شدم و به سمت ب دنیکش ینیه همه

 سست شدم : رها جانم؟ یکسر یزدن . با صدا یم غیو مهسا ج مامان

رو مطمئنم  نی، من عاشقشم . ا میتوده مهربان نیق اشدم ، هنوز هم مهربون بود ، پس من چرا قبول نکردم ؟؟ من عاش ناراحت
. 

 رها جانم ؟؟ -

 شد .... یسرم اکو م یتو صداش

 خودم اومدم ، سرم رو تکون دادم.  به

 ؟ لمیوک -

 رو رصد کردم . یکسر یچشمها یچشم ریچهره مامان و مهسا نگاه کردم ، ز به

 بله .، پدرم و بزرگترها  زمیزدم : با اجازه مادر عز یلبخند

 کرد . یخال یصورت کسر یرو تو یشد ، رهام برف شاد یقطع نم یکل و دست لحظه ا یصدا

 . دمی، من شادم، خند دمی، شاد بودم ، حس بد رفته بود ، عاشق بودم، خند دمیخند

 گفت . یگوشم م ریز یزیچ یگاه ی، کسر میعروس و داماد رفت گاهیبه جا یتو دست کسر دست

 به سمتمون اومدن. ، مهسا و رامش رهام

 خوشگل کادو داد . نیماش هیاما  ومدین تونیعروس یاومده هاا ، برا رتیگ یعجب پدر زن یگفت : کسر اهویپر ه رامش

 . رانیا ادیدونستم چرا بابا نم یزدم ، خوب حداقل االن م یپوزخند

زد و من  یحرف م زیر زیگوشم ر ریز ی. کسر میدینحو ممکن رقص نیبه بهتر نیبه خاطر هم میکرده بود نیتمر یلیتانگو خ یبرا
 بودم . یغرق شاد

 . دیرو بوس میشونی، متعاقبش سرش رو باال آورد پ دیگلوم رو بوس ریتموم شدن آهنگ نامحسوس ز با

 یم حیرو ترج یموتورسوار میرفت یم یکه با کسر ییبود ، اما من شبا یشب م نیشب عمرش ، ا نیبهتر یهر دختر یبرا دیشا
 .دم 

 یکرد ، بغلم کرد . مهسا با بغض نگاهم کرد : رها باورم نم هیگر یبرم ، مامان حساب یکه قرار بود به خونه خودم و کسر یموقع
 . یشه که ازدواج کرد

 زدم و بغلش کردم . یلبخند

 خونه ، خونه عشقه . نیخونه منه ، ا نیزدم ، ا قیعم یخونه گذاشتم ، لبخند یرو تو پام

 نشستم و موهام رو شونه کردم . یصندل یبودم و لباس هام رو عوض کردم رو حمام رفته به

 . زکمیزد : شبت خوش عز یلبخند یکسر

زدم ،  یکوب لبخند واریترسم . با خاموش شدن د یخودش فکر کرده من از اون م شیپ یکردم ، احساس کردم کسر تعجب
 زن باشم .  نینس ترمن خوش شا دیمرد باشم ؟؟ شا نیعاشق ا دیخوب من چرا نبا

زدم و چشمهام رو بستم  یدور کمرم لبخند یکسر ی، با حلقه شدن دست ها دمیپتو خز ریتوالت گذاشتم و ز زیم یرو رو شونه
 ... میکاش هرگز از هم جدا نش یداشتم ، ا اجیآغوش احت نی، من به ا

 سال بعد******** کی*****

که  یادیز یگذشت ، با وجود مشغله ها یم یسال از ازدواج من و کسر کیدود ح نکهیعمرم بودم ، با ا یروز ها نیبهتر یتو
 . میبازهم خوشبخت بود میداشت

 محکم برام بود . یگاه هیو تک ومدیبد من کنار م یاعصاب و جنگجو ، با تمام اخالق ها یب یلیمهربون و صبور بود ، من خ یکسر

 یرفت و وانمود م یطفره م دمیپرس یرفت، هر دفعه که ازش م یم فکر فرو یاسترس داشت و تو یبود که کسر یروز چند
 کرد حالش خوبه .
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و به حمام  دمیچ یصبحانه مفصل زیزدم و به سمت آشپز خونه رفتم ، م یانداختم لبخند یبه کسر یشدم ، نگاه داریزود ب صبح
 رفتم ....

   زمیعز ریبا مضمون : سالم صبح بخ یادداشتی هنوز خواب بود ناچار صبحانه ام رو خوردم و یبود و کسر ۸:۳۱ ساعت

 کنم ، صبحانه ات رو بخور .  دارتیب ومدیمجبور شدم صبح زود برم آموزشگاه ، دلم ن امروز

 دارم رها . دوست

 .رونیچسبوندم و از خونه زدم ب خچالیرو به  نامه

 ُرل نشستم و به سمت آموزشگاه روندم. پشت

 خودم هم مبهم بود. یبرا لشیم و دلخوشحال بود یزیطور شگفت انگ به

 یها یشهر به من بد نیبلند شدم ، از پنجره به شهر غبار گرفته نگاه کردم ، ا یصندل یبه بدنم دادم و از رو یو قوس کش
 چشم از شهر گرفتم.  یخانم محمد یهاش هم کم نبود ، با صدا یکرد اما خوب یادیز

 یکه م یی، هم به خاطر هنرجو میکه در راه دار ی، هم به خاطر کنسرت یسته شدمدت خ نیا دونمیرها جان ، م یخسته نباش -
 . رهیبگ ادیرو  تاریخواد چند ماهه گ

 برم. یلذت م تاریگ یصدا دنیمن از شن هیحرف ها چ نیا زمینه عز -

 .  اومدم رونیکردم و از آموزشگاه ب یخداحافظ تارمیبه آخر حرفم اضافه کردم ، با برداشتن گ یلبخند

 آموزشگاه مشغول بودم . یبود که تو یآوردم ، هفت ساعت رونیب بمیرو از ج لیموبا

 شد : جانم ؟ انینما نیاسکر یلحظه اسم مهسا رو همون

 برگشته ، منتظرتما... هیهم از ترک ناری، رامش هم هست ، پ نجایا ایسالم رها ، امروز نرو خونه ب -

رو  یدستم نگاه کردم ، سرم رو تکون دادم و شماره کسر یتو لیهاج و واج به موبابه من تماس رو قطع کرد ،  تیاهم بدون
 رمی؟؟؟ من دارم م ییکجا یگذاشتم : کسر غامیحوصله براش پ یداد ب یبار، دو بار ، سه بار، پنج بار ، اما جواب نم کیگرفتم ، 

 نشم . نگرانت، بهم زنگ بزن  نایخونه مهسا  ا

 یحاج ی، رفت یزیچ یپیاسکا ،یامی، پ یزنگ هیمورچه شده بود ،  هیدلم واست قد  ناری: پ دمیش کشرو به آغو ناریذوق پ با
 مکه ؟؟  یحاج

 حرف بزنه . یکس ید یتکون داد : هنوز هم اجازه نم یسر

 مبل نشستم . یو رو دمیخند

خوشگلم؟؟  یکوروشم ؟؟ چطور ی: چطور دمشیهمراه با پسرش کوروش به سمتم اومد ، بچه رو از بغلش گرفتم و بوس مهسا
 فدات بشه رها . یاله

گفت : رها من هم از  یکرد و در گوشم م یبا حسرت نگاهش م یکسر شهی، هم دیپسر بچه تپل و سف کیماهه بود ،  ۶ کوروش
 خوام . یبچه ها م نیا

 ..سپردم .. هیبق یکرد زدم و گوش به حرف ها یدهانش فرو م یبه کوروش که دستش رو تو یلبخند

کردم و سمت خونه  یاز رهام و مهسا خداحافظ دمشینشه بوس تیکه اذ یشب بود کوروش رو بغل کردم و نرم جور ۸ ساعت
 حرکت کردم.

رو صدا زدم . به سمت آشپزخونه رفتم و  یبود با تعجب چند بار اسم کسر یکیباز کردم ، خونه غرق در تار دمیرو با کل در
 آب شدم . الیخیب زیم یرو یکاغذ مچاله ا دنیا د. ب ختمیخودم ر یآب برا یوانیل

 شد .... یتعجب کردم ، باورم نم شیآزما دنیرو برداشتم ، با د کاغذ

 ؟؟ یدیفهم ی: چطور دیحال پرس یشونه اش گذاشتم ، به سمتم برگشت و ب یو دستم رو رو ستادمیا مکتین پشت

بوش هم  یشد که حت یم یه قول داده بودم نکشم و  دو سالک فیخواست اما ح یم گارینشستم ، دلم س یصندل یرو کنارش
 بود. دهیبه مشامم نرس

 ؟ نجامیا یدیسوالش رو تکرار کرد : چطور فهم دوباره

 . میجا رو پاتوق کرد نیکه نرفته ما ا ادتیزدم :  یلبخند

 نبود . یاش خبر یشگیهم یلبخند ها از

 رها ... من .. -

 ؟؟یداد یشیآزما نیچهم کی، چرا  دمیرو د شتیآزما -

 دونم . ینم -

 . ستیها درست ن شیآزما نیجواب ا شهیهم -
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 درسته. نیاما ا -

 مهمه؟؟ یلیخ -

، مهمه که  یتونم پدر بشم ، مهمه که تو حسرت مادر شدن رو داشته باش یمهمه ، مهمه که من نم یلیسمتم برگشت: رها خ به
که هرگز وجود نخواهد  یبه بچه ا یاتاق رو اختصاص داد کیمهمه که  ، ندمونیآ یبچه ها یبرا یخریتو با ذوق عروسک م
 با حسرت نگاه کنم . کیکوچ یها تبه بچ دیتمام عمرم با یداشت ، مهمه که برا

 . میرو دوست دار گهیکه ما همد نهیاز همه مهمتر ا یداد : کسر یمن رو آزار م نیداشت و ا بغض

 ؟؟ یخور یو مادر شدن رو نم تو هرگز حسرت بچه داشتن یبگ یخوا یم -

 منطق نباش . یب یکسر -

 نه ؟؟ یعجز گفت : رها دوستم ندار با

 مونم . یتمام عمرم عاشقت هستم و م یحرف رو نزن من برا نیا یرو در آغوش گرفتم : کسر سرش

 وجود،نداره ... یبچه ا ی، وقت یگیدروغ م -

 ؟؟  یشناخت ینطوریزدم : من رو ا یتلخ لبخند

 که دلت رو بزنم . یترسم از روز یم رها -

 هرگز به اون روز فکر نکن . -

 .ومدهیبه وجود ن یسادگ نیتر بغلش کردم : عشق من و تو به ا محکم

 عذاب آوره .  نیتونم بشم ، ا یسالمه اما هنوز پدر نشدم و هرگز هم نم ۳۷گفت : من  لجبازانه

 عذاب آور تره . ستمیکه من برات مهم ن نیا -

 ؟؟ ستین نطوریگاه باشه ا هیتک تونهیزن هم م کی یپناه شده بود ، خب گاه یب یپسر بچه ها مثل

 خودت رو عذاب نده من همه جوره تو رو دوستت دارم . ی: کسر دمیکش یقیعم آه

  ؟ یخوا یاومد و به رو به روش زل زد : ازم طالق نم رونیبغلم ب از

شن که نابارور هستن ،تو خودت  ی؟؟؟ روزانه هزارن مرد متوجه م یرو از دست داد؟؟ عقلت  یگ یم یدار یچ زده گفتم : شوک
 . دهیبه آخر نرس ایدن یرو باخت

 خونه . می: پاشو بر دمیبلند شدم و دستش رو کش مکتین یناراحت نگاهم کرد . از رو یچشمها با

عنوان قصد نداشتم  چیت رُل نشسته بود ، به هزل زده بود و من پش رونیاز پنجره به ب یعذاب آور بود ، کسر نیماش سکوت
 سکوت رو بشکنم .

 باز کردم. دیشدم و در خونه رو با کل ادهیپ نیبه خونه از ماش دنیرس با

برگشتم ، رو  ییرایرفتم و لباسم رو عوض کردم و به پذ یمبل نشست ، به اتاق مشترکم با کسر یمات و مبهوت بود ، رو یکسر
 نشستم . یکسر یبه رو

 .میخور یهرگز حسرت نم ینجوری، ا میریبگ یبه سرپرست یستیبچه از بهز کی میتون ی، ما م یکسر نی: بب دمیکش یقیعم نفس

 از گوشت و خون خودم . خوامیبچه م کی؟؟ من  یگ یم یچ -

 یبچه رو از ب کیو  میاده کنفرصت استف نیکه از ا نیبهتر از ا ی،  چ میبچه دار بش میتون ی، ما نم یایها کنار ب تیبا واقع دیبا -
 ؟؟ مینجات بد یسرپرست

 ؟؟ یرو بزرگ کن گهینفر د کیبچه  یبه چشمهام زل زد : تو حاظر مغموم

 نداشتن مراقبت بکنم . اقتیکه پدر و مادرش ل یزدم : من حاظرم از بچه ا یلبخند

 . یدو تا بچه رو بزن دیق دیبا -

 خونه رو پر کنه . نیبچه ا کی یها غیکه ج نهی، مهم ا یکسر ستیمهم ن -

 بچه رو قبول کنم . کیزد : من حاظرم  یلبخند

 و دست زدم ، از جام بلند شدم و به سمتش رفتم . دمیذوق خند با

 . یچسبوندم : عاشقتم کسر شیشونیرو به پ میشونیپ

 رو ازم گرفت. یا گهیرو با لبش مهر و موم کرد و اجازه هر حرف د لبم

.  میلبم بود. باالخره ما هم بچه دار شده بود یرو یقیکرد نگاه کردم . لبخند عم یم یکه با پسرکمون باز ییذوق به کسرا با
 .  میقبول کن یرو به فرزند خوندگ رادیه میتا تونست میداشت یماه دوندگ ۶حدود 
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هم  غشیج یبا صدا  کنم زنده شدم یکنم حس م یرو بغل م رادیکه ه ی، وقت استیحس دن نیتر بایشک مادر شدن ز بدون
 کردم . یصد ، با ادا اطفاراش غش م یرفت رو یکردم هم قلبم م یذوق م

دادم و  یدستم تکونش م یگرفتم ، تو یرو از کسر رادیبه خودم اومدم ، با عجله به سمتشون رفتم و ه رادیه هیگر یصدا با
 ، آرومش کنم . شششیکردم با گفتن : ه یم یسع

 رفتم و خوابوندمش . رادیک کردم و به سمت اتاق هناز یکسر یبرا یچشم پشت

 اومدم و به آشپزخونه رفتم.... رونیاتاق ب از

 جاش نبود . یتو یشب چشمهام رو باز کردم ، کسر نصفه

 ، به اون سمت رفتم . رادیدر باز اتاق ه دنیرفتم با د رونیاتاق ب از

 شهیرو بده ، اجازه بده تا هم یپاک یبو نیگلوت هم شهیتا هم: پسرک خوشگلم بزرگ نشو ، بزار  دیبه گوشم رس یکسر یصدا
،  ی، مهربون باش یکن خوب باش یچه خوب چه بد ، اما سع یمون یم ی، تو تا ابد پسر ما باق متیمن و مادرت عاشقانه بپرست

 مهربون رو دوست داره . یمادرت آدم ها

 ؟؟  ستین نطوریزن جهان هستم ، ا نیخت تردادم و دستهام رو بغل کردم ،من خوشب هیچهارچوب در تک به

 شوهر مهربون و عاشق . کیپسر خوشگل دارم ،  کی من

 خواهم داشت . یدرخشان ندهینداشته باشم اما عوضش آ یمن گذشته خوب دیشا

شق از اون ها بدون توجه به گذشته عا یوجود داشته باشه ، اما فقط تعداد کم یکسر اتیبا خصوص یفراوان یمردها دیشا
 . شنیم

 شون بشه . یباعث ناراحت زیچ چیه دمیپرستم ، اجازه نم یخانواده سه نفره رو م نیعاشقانه ا من

 ۰۵/۷۰/۳  ۰۰:۷۸ انیپا

 


