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 آشفته من یایدننام کتاب : 

 arina17نویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

  arina17 |آشفته من  یایدن 

 

 

 نام او به

 

 

 

 دست از سرم بردار کنمی:بابا خواهش مدمینال دمویصورتم کش یرو از رو ملحفه

 

 اب خنک مهمونت کنم وانیل هی گهیم طونهیااااا ش_

 

 حوصلت رو ندارم_

 

 یمگه کنکور ندار گهیپاشو د یادیز غلط

 

 گور باباش_

 

 ومدهیسگم باال ن یتا اون رو گهیپاشو د یهان_

 

 رمیبزار بم کنمیبابا...پدر هنوز زود خواهش م_

 

 یور دل خودم ترش نیسرم نرو...بش یگفت:اصال فدا رفتیشد و داشت م دیکه نا ام یبابا در حال دمیصورتم کش یرو رو ملحفه

 ندازمتیم

 

 دوست دارم یترش اتفاقا

 

 lنشده زنگ زد خواب و ارامش ما رو بهم زد: لیذل یمهر میکه ساعت نه ون دمیکه من دوباره خواب دیینپا یرید
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  گهید رهیخوب بخوابم که ظهر خوابم نگ خواستمیم مثال

 

هم مامان غر  یناهار خوردم هر چ لکسیر یلیبعدشم خ دمیخواب میفکر دوباره به عالم هپروت سفر کرده و تا دوازده و ن نیا با

 دمیاردک....زود دوش گرفتم و پر گهیبهم م نیحموم ...من عاشق حمومم واسه هم یزد گوش نکردم و خودمو انداختم تو

 ریدرگ ادیکه ز نیرو واسه ا میرو تنم کردم و مقنعه مشک ینخ یمانتو سورمه ا رهیت نیلباس تنم کردم شلوار ج عیسر رونیب

 کنکور هنر یبه سو شیپ دمیکش قینفس عم هی... ستیگاه کردم دو و بشال نباشم سرم کردم به ساعت ن

 

 خوب ببندن بهتر ستی...ولش بابا مهم نبالیوال یمل میدر حد ت خوردیحرص م بابا

 

 رفتمیم دیبا یدوست داشتم نقاش بشم ...اصال از اولش اشتباه کردم رفتم تجرب یلیکه خ یواقعا بسته بشه خوبه ...واسه من یول

 هنرستان

 

هم که  ییکردم روش ولو شدم به اطراف نگاه کردم...به مو طال دایرو پ میبابا دست تکون دادم وارد حوضه شدم صندل واسه

 کارو کردم ....کثافط موهاش تو حلقم نیکنار منه سرشو تکون داد منم متقابال هم

 

 زدیتو بلندگو حرف م یزن بدصدا ه هیما رو اتل و متل خودشون کردن و برگه ندادن و  میساعت سه و ن تا

 

بارزم شلوغ  یژگی...و دنیو خند یشروع کردم به مسخره باز ییو جلو یو پشت سر یشمردم و با کنار متیفرصت رو غن منم

 بود یباز

 

  کردنیما نگا م یایکالس برگشته بودن به خل باز کله

 

 خوش گذشت یبس ییحال داد خدا یلیخ

 

 تر زدن  یها رو که دادن من اماده شدم برا برگه

 

نفس  هیحوصله هست...باز  یداوطلب ب هیتفکر  نیکنن:((البته ا کاریچ خاستنیکنکور !!! انگار م نیهم داشت ا یقر و فر چه

 و شروع کردم دمیکش قیعم

 

تا  52از  کنهیخوب گفتن فکر م نیندونه با ا یلبخند خوشگل واسه خودم زدم هر ک هیفکر  نیهاش رو خوب زدم با ا یعموم

نخونده  یچیمن هــــــــــــــــــــــــ ــــــ نکهیبود به نسبت ا یتا زدم همونم واسه من عال 25تاش رو زدم در حد  52

 بودم 

 

سر  گهید یخوندم ...اره من درس خوندم ول اتیادب دونمیها رو خوندم... چه م یاره بابا من عموم گفتمیکه به همه م دُرسته

  خوردیجانم م یب یبمالم اون درس خوندنم به درد ب رهیش شهیخودم رو که نم

 

 ها بود یبه قسمت خوشمزه کنکور....قسمت قشنگش اختصاص دمیرس

 

 خنده  ریز میسمت هم زد میبرگشت میسواال رو نگاه کرد نکهیبعده ا ییها رو دادن من و موطال یاختصاص برگه
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 بود اونا اهلل العلم یـــــــ چــــــــــــــــــــــــ

 

 ...میبخند مینیدونه سوالش رو حفظ کنم با بچه ها بش هی خاستیم دلم

 

 یها رو جواب دادم اونم محض اطالعات عموم یکه جمعا ده تا از اختصاص خالصه

 

خوب شد زود اومد اصال حوصله  دمی...بابا رو دونریبود که اومدم ب 2تموم شد پرونده کنکور هنرم بسته شد ساعت  باالخره

 ولو شدم گهیکه د نیماش یمنتظر بودن رو نداشتم تو

 

 چطور بود ؟؟؟_

 

 ی:واکردمیم یذهنم وارس یرو تو زیهمه چ داشتم

 

 شده؟؟ یبا تعجب بهم نگاه کرد: چ بابا

 

 

 

بعد  میبود به صندل دهیکه چسب میدختره بود پشت من شماره ش رو نوشتم رو کارت داوطلب هیدادم  یخراب یاوه اوه چه سوت_

 رفت کارت رو بردارم  ادمی

 

  رشیکدم روش بود شماره بدبخت رو نوشته بودم اسمش ز نکهیا یجدا حاال

 

 شن ننه  ریهم پ یبه پا شاالیهم مراقب کالس ما بود...ا یپسره جوون هی اتفاقن

 

 یهم شد ریخ ی:پس باندنیکرد به خندشروع  بابا

 

 گهید مینیما ا_

 

 کنهیخونه باغ واسم زنده م یهامو تو یگوش دادم صداشو دوست دارم تموم خاطرات بچگ یرو بستم و به آهنگ اب چشمام

مامان و  یدر پ یپ یکرد کاریبه خونه همان و شروع شدن چطور بود چ دنیحس خوب تا خونه ادامه داشت رس نیالبته ا

 هی یکاشتم ه یگند هی دیقراره بس کن یچسبوندم و گفتم:ک رآمپ شهیهمان منم گذاشتم خوب بپرسن بعدش مثل هم یسام

 شد ؟؟چطور شد ؟؟ یخوب بود؟؟ چ پرسنیم زیر

 

رو  نیینشستم آهنگ همدم مع ستمیس یشده بود در رو بستم و پا یپاچه گرفتنم عاد هویاخالقم عادت داشتن...  نیا به

 رو باز کردم میدیکه تونستم صداش رو باال بردم آ ییگذاشتم تا جا

 

 به همه برو بچ هم که چراغشون روشن به
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؟؟جو کنکور  یبود :چطور بود؟؟ خوب داد نیسوالشون ا نیپنجره باز شد همه هم بعد سالم اول ینکردم که کل یمن کار هنوز

تا  شییجوابشون رو ندم خدا ومدیدلم ن پرسنیم نقدیمپول هوا کنن که افک کردن قرار آ نایا دمیچطور بود؟؟ واسشون خند

 هم آن شد  ییمو طال نیح نیهم ی...تودمیوارد کردم بهشون وخند وکش یها !!!!حساب چارهیتونستم ترسوندمشون ب

 

 یکنکور سخته چرت بود :د گفتنیم نقدیباز شد و نوشت:ا پنجره

 

 بود که من حلشون نکردم عیاصال سواالشون به قدر ضا ترسوننیمردمو م یبچه ها نقدی:آره بابا انوشتم

 

 طرز تفکرت مثل خودمو ادیخوشم م_

 

 ادی:همه از من خوششون م

 

 هات شده بود یوونگیجذب د یآره به خصوص اون مراقبه که حساب_

 

 در اون حد نبود ی:غلط اضاف

 

 !؟؟؟یمطمئن_

 

 اصال؟؟ هی:بعله که مطمئنم منظورت چ

 

 ستین یخاص زیچ_

 

 بخوابم خوامیخستم م رمیم گهیباشه من د نطوری:که ا

 

 یدنیدر حال خواب شهیتو هم_

 

 ؟؟یدار ی:تو مشکل

 

 نه اصال_

 

 :پس نطق نکن

 

 !!!یریگیپاچه م یدار ادیبرو تو االن خوابت م_

 

 رهیگیعمت پاچه م یتیترب یب یلی:تو خ

 

 !!!هیعمم که کامال وحش_

 

 ی:بفرستش باغ وحش خودت هم برو تنها نباشه با
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 یمن تنها نباشم با ایباشه تو هم ب_

 

 بدتر گهیکرده و د تیتازه مطمئنا مرض عمت به تو هم سرا رمینم ییجا ی:من با هرکس

 

 یکنیچطور چت م_

 

 :به خودم مربوطه

 

 اااا_

 

 :بعله

 

 عجب!!!!_

 

 یرجب با مش

 

 یبا

 

 یچشا شوییطال یرکه و خوشگله با اون موها یلیچون خ ادیمثل خودم پررو بود ازش خوشم م ییجورا هیرو بستم  یدیا

 دیکش یاتاق آهنگ رو قطع کردم آه یپر از تناقصش مامان اومد تو یمشک

 

 رو جمع کن اتاقت

 

 خوشگل تره و مدرن ینجوریا

 

 مدرن بخوره فرق سرت پاشو قراره مهمون دعوت کنم یهان

 

 ستمیمن ن ریفاکتور بگ یکی نیتورو خدا از ا مـــــــــــــامان

 

  یکنیغلط م تو

 

 رو بدم یبرم کنکور تجرب دیمن فردا با هیاصال چه کار ریبگ یمحسن شما مهمون شیپ رمیمن م مامان

 

 برات مهمه یلیخ نکهیا نه

 

 !!؟؟یکه مهمه پس چ بعله

 

 بدم ینجون خودت تازه من قراره دوروز بعد مهمو آره
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 مامان من واسه دوروز بعد چرا االن جمع کنم آخه

 

 شهیجمع نم نجایتا دوروز بعد ا چون

 

 وهیظرف م ایگوشه  هی کنمیلباسام رو پهن م امیم رونیبازار شام بود اتاقم من هر وقت از ب چارهیب گفتیراست م دمیخند

 اتاقم بمونه با اوضاع و احوال عاشق اتاق شلختمم یممکنه تا دوهفته تو

 

 کنمیمن خودم جمعش م مامان

 

 رمیبرم بم دیدختره لش تورو نشناسم که با آخه

 

 

 

 :خدانکنه ننه

 

 یزاریابرو واسه آدم نم یچ یعنیدستش بود رو پرت کرد طرفم و گفت:صد دفعه بهت گفتم به من نگو ننه آخه  یکه تو مانتوم

 

 کیهم ش یلیداره خ یه چه مشکلآخه ننه مگ_

 

 کنمیکردم تو برو خودم جمعش م یطرفم بلند شدم :شوخ ادیکه خواست ب نیهم

 

 راحت باشه المیخ_

 

 باشه_

 

 یخوردنت راض زیکه به چ یزنیحرف م یکنیغلط م یترسیم یوقت ینفسم رو فوت کردم آخه دختره روان رونیرفت ب یوقت

خو از سر  یرفت یتو به ک دونمیمن نم گهیم ادیمنظمه اتاق خودشون که بدتره ...بعد م یلی...اوووف حاال انگار خودش خیبش

لباس از مانتو و شال و شلوار و  یجمع کنه ...هر چ نجارویحوصله داره ا یخدا ک یبه خودت رفتم ....وا ینکرد دامیراه که پ

 اتاق پخش شه  یود کمدم بترکه و لباسا توجا دادم که هر آن ممکن ب یتیوضع هیکمد با  یو .....بود رو تو یروسر

 

 ؟؟؟ییکجا یداد :سالم خوب جیکه محسن مس کردمیکه کرده بودم استراحت م یپس کار سخت داشتم

 

 کنمی:سالم خونه ام ...دارم اتاقم و جمع مزدم

 

 دهیم رتییتغ یکیحاال حتما کنکور فردا کامال ژنت یبزرگ شد یدیاوه چه زود کنکور متحولت کرد فهم_

 

 کم آوردم زدم کردیفک م یجوابش رو بدم ول خواستیحرصم گرفت اصال دلم نم نقدریا
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کنکور که سهله شاخ غول هم بشکنم من همون  شنیمتحول م شهیم یمگه همه مثل تو از پشت کوه اومدن که تا تق زمی:نه عز

 شلخته ام یهان

 

 رونیب میبر یخانوم لش حاال حالشو دار خب

 

 گفتنیبهم برنخوردو اگه بگم اون لحظه م ادیز ندفعهیا یداده بود ول ادیکلمه متنفرم و محسن به مامانم هم  نیاز ا نکهیا با

 شدم دروغ نگفتم ...زدم:آره هستم  جیمس میکه از خوندن ا شدمیخوشحال نم نقدریسامانه ا یعروس

 

 حاضر باش اومدم دنبالت_

 

رو  یکی نشونیلباسام همه گذاشته بود از ب یقراره بجنگه حداقل اونشکلبا کمد  ینه حاال ک یحاضر شم ....وا عیسر دیبا

حاضر  دمیسرهم کردم و پوش یزیچ هیخوشبختانه مدل مانتوم چروک بود  رونیب دمیمانتو کش هی ی...با بدبخت کردمیانتخاب م

قراره  نیمن رو به مامان و بابا که داخل اشپزخونه بودن گفت:ا دنیاومد و باد رونیتازه از ب یاومدم سام رونیو اماده از اتاق ب

 کجا بره؟؟!!

 

 بخورم ییهوا هی رونیب رمیکه پشت سر گذاشتم م یاسم داره دوما دارم پس از کنکور سخت نیو گفتم:اوال ا جلورفتم

 

 حرف بزن ایب یهر وقت قبول شد یدیپز م نقدریا یکرد کایانگار چ اوه

 

 شب!! وقت نیگفت:ا بابا

 

 رمیبا محسن م_

 

 ؟؟؟یگفت:الزم نکرده مگه قرار نبود اتاقت رو جمع کن مامان

 

 جمع کردمش _

 

 از محسن بهتر یکارش ک یبره پ میرو به محسن قالب کن یهان نیا گمیوسط:اصال بابا من م دیپر یسام باز

 

 قالب کن یکیخودت و به  یبلد یلیاز تو نظر خواست ...تو خ یسرش :ک یزدم تو فمیک با

 

 زننیمنو که رو هوا م_

 

  دهیهم بهتون زن نم یکی دیگیم نویآره همتون ا_

 

 من رفتم گهیزنگ خورد :خب د میگوش

 

 باال ادیگفت:خب بگو محسن ب بابا
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 تا بعد ... یبا یولش کن بابا حوصله دار_

 

سرش رو تکون داد  زدیپسر حرف م هید...کامران هم دم در خونشون بود و با  رونیو اومدم ب دمیتخت و راحتم رو پوش یکفشا

 شدم  نیزمزمه کرد اما من جواب ندادم و سوار ماش یسالم

 

 سالم

 

 زبان آموزhelloپاش وگفت: یرو گذاشت رو شیگوش

 

 ندارم .. فیمعلم حوصله اراج یواسم آقا یاریدر ب یمعلم باز یخوایبروبابا حاال م_

 

 !!!یخط دار شد ینه بابا چته تو باز رو دور بد_

 

 که هست ...خب چه خبرا؟؟؟ نهیهم_

 

 ؟؟؟یکوه هست میقراره بر یآکادم یندارم جمعه بابچه ها یخبرخاص_

 

 نه..._

 

 گذره؟؟؟یچرا خوش م_

 

 شدن رو ندارم... داریچون حوصله زود ب_

 

 تنبل!_

 

نگه داشت نگه  یکیرستوران ش یشادمهر بود...جلو یکردم اهنگ انتخاب شادمهر...محسن عاشق صدا ادیضبط رو ز یصدا

 داشت 

 

 !!!یول خرج شد_

 

 !!؟؟یناراحت_

 

 آره _

 

 تعجب بهم نگاه کرد:بچه پررو با

 

 زده به سرم دنیکش ونیهوس قل_

 

 حاال؟؟!! ونی..قلیینه واقعا پررو_
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 خب  کارکنمیآره چ_

 

 واست نهیسنگ یآزمون بد یردا برف دیتو با یه_

 

 کنکور و آزمون یهاتون رو کنکور ...آزمون...کنکور...ازمون گور بابا یمسخره باز نیا دیجمع کن_

 

 کم یباشه باشه ول_

 

  میحاال بر_

 

 ها ستمیول خرج ن شهیمن هم یرستوران رو از دست داد یغذا یول میبر_

 

 ونیاول غذا بعد قل یه یه_

 

 یکی رینخ_

 

 دوتاش_

 

 یکی_

 

 دوتاش گمیااا با من بحث نکن م_

 

 باشه امشب شب تو _

 

 هووووووووووورااااا_

 

 نزن غیشو ج ادهیپ_

 

 مینشست زیجوون بودن پشت م بایشلوغ همه تقر یو کم یو خوشگل و مجلس کیش میرستوران شد وارد

 

 نه رفتار کنمخانوما دیبا یعنیگاه کردم و سرم رو گذاشتم روش و گفتم: هیرو تک دستام

 

 یآبرومون و نبر یهان یه_

 

 و اگه ببرم _

 

  امینم رونیباهات ب گهید_
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  دمیهه ترس_

 

 فعال انتخاب کن  ایرو گرفت طرفم:ب منو

 

 میپاشو بر یمشکل دار دمیخانومانه رفتار کردن نم یبرا ینانیاطم چیرو گرفتم:من ه منو

 

 که واقعا باورش شد زدمیحرف م یاونقدر جد یول کردمیم یشوخ داشتم

 

 خواهش یهان_

 

 خر شدم یاخ_

 

 یاونو که هست_

 

 یخودت شروع کرد نیبب_

 

 گشنمه انتخاب کن یه_

 

 :باشه دمیخند

 

 انتخاب کنم  ویرو باز کردم :خب چ منو

 

 پلو  ایغذا ها چرخوندم و نگهش داشتم: لوب یاسما یو چشمام رو بستم و انگشتم رو رو زیم یرو گذاشتم رو منو

 

 خوامیم نویقبول هم یول ادیب یا گهید زیچ خواستمیابنکه م با

 

 واقعا_

 

 بعله_

 

همه  هیاخه چه کار خورمیرستوران جوجه نم امینم رمیپلو واسه خودش جوجه من بم ایغذا سفارش داد واسه من لوب محسن

کردم  یباز وونهیهم خواستم خانوم باشم نشد د یشده هر چ یا شهیو کل یتکرار یلیخ گهیرستوران جوجه بخورن د انیم

 یزیچ هی یگفت راست شدو دیمحسن جد هویکه  خندوندمیکوچولو و محسن و م یول

 

 هوم_

 

 قراره شنبه برم_

 

 یبه سالمت کجا
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 یسربازززززززززز_

 

 !!!!!!!!!یچ_

 

 نگاه بهمون کردن  هیبودن  کیکه نزد ییکه کسا یکوچولو بلند گفتم طور هیدارم  قبول

 

 واقعا؟؟!!_

 

 آره شنبه هفته بعد اعزام دارم_

 

 واس کجا؟؟_

 

 زیتبر_

 

 یایخوبه مرد بار م یاوه چقدر دور...ول_

 

 ستمیمگه ن_

 

 ؟؟یهست یفکر کرد هیچ_

 

 از نظر تونه!!!_

 

 ادیاصوال ز هیهست که باهاش جورم با بق یبود البته بدون خبر محسن که ناراحت کننده بود محسن تنها کس یخوب شب

گفتم و  ریشب به خ یحرف چیبود بدون ه داریشم بابا هنوز ب داریزود ب دیساعت دوازده رسوندم خونه مثال من فردا با جوشمینم

 هپروت عالمتخت و سفر به  یبا همون لباسا ولو شدم رو

 

دوباره دراز  رمیلش بود خاموشش کردم :اصال من که نخوندم نمپو یبود کل فیح یول واریرو بزنم به د میگوش خواستیم دلم

 دمیکش

 

 شمیو پا م کنمیلعنت م طونیبار هم به خاطر تو ش نیمامان بزرگ ا ی:ه

 

بخوابم ...در اتاق  خوامیاتاقم م ادین یحالت غم زده گفتم کس هیچطور بود منم با  دینپرس یوارد خونه شدم کس یوقت ندفعهیا

 جواب دادم یزنگ خورد حوصله اونم نداشتم ول میتخت ولو شدم گوش یرو قفل کردم و رو

 

 سالم_

 

 ؟؟یسالم خوب_
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  ستمیبد ن_

 

 کن؟ فیچه خبرا چطور بود ؟تعر_

 

 م کردم تن یچ دمیشدم تو عالم خواب نفهم داریب ی...صبح با بدبختکنمیم فیاااووووووممم....باشه پس از اول تعر_

 

کنکور لعنت  نیمرد روبه رو شدم با ا هی:خالصه که مثل pاز من استرس داشت ...ننه که خواب بود اصال  شتریبدبختم ب یبابا

 lبود افتاده بود کالس ما : یمنگل و دهات ی...هرچدمیروند ییاشنا چیرو که نگاه کردم ه ی....هر طرفهیاهلل عل

 

 یپـــــــــــــــُر خوراک سهیک هیاورده بود با خودش با  خیاب نوشابه خانواده  شهیش هیدختره  هی

 

 واالع  شه،یالزمت م یاوردیمستراح هم م هی یبرگردم بگم ابج خاسمیم

 

 از کنکور دارن ؟؟؟ یبا خودشون چه تصور نایو من ادامه دادم:ا دیخند محسن

 

 زبان رو دو تا زدم فقط =((( اصن من استاد زبانم  ندفهیتفاوت که ا نیهنر دادم با ا هیشب قایها رو دق یعموم

 

 !!!!!!!!یدوتا هان یچ

 

 بلد نبودم خب  یچیکامال حوصله م سر رفت ه دیها که رس یبه اختصاص یسخت بود منم حوصله نداشتم ول یلیآره استاد خ_

 

 تا 3 نیتا زم 2 یمیدو تا ش کیزیف اینزدم  یچیه یاضیر ایتا زدم؟؟  2فقط  سیمن ز شهیباورش م یک

 

 از کنکور  نمینشستم بعدم برگه م رو دادم و خالص...ا میخسه شدم...بزور تا ده و ن گهیده بود که د یطرفا ساعت

 

 واقعا؟؟!!!_

 

 آره بچه زرنگ _

 

 ؟؟یرشته خوب قبول بش هی یتونیم فاتیتوص نیبا ا یکنیفکر م_

 

 باشه !!!! یچرشته  ستیقبول بشم مهم ن یدولت خوامیمحسن من فقط م_

 

 خاک تو سرت_

 

 تو سر خودتو عمت_

 

 کالس؟؟ یایبرم بعداز ظهر م دیبا گهیخودت من د_
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 رو بپرسم طشیرو شرا ینقاش یبرم کالسا خوامی... میریم یتو هم که دار امینم گهینه حوصله ندارم د_

 

 یباشه هر طور راحت_

 

سرم بدون  یرو انداختم رو یکردم و شال مشک تیو تنم کردم موهام رو هم به سمت باال هدا یو شلوار مشک یتونیز مانتو

لبم  یمحو رو یلیرو برداشتم و خ یرژ صورت شهینه بدون رژ نم دمیکه د رونیذره رژ خواستم برم ب هی یو بدون حت شیآرا

  مسادیپارک ملت وا یورود نارخونه نبود ....ک چکسیه رونیو اومدم ب دمیکش

 

 یدیافتخار نم یدیل_

 

رو  یکی دیبا رونیب امیتنها که ب شهیکردم من هم دایپ نیقی گهیشد اصال د داشیاز کجا پ گهید نیا یلعنت یلعنت برگشتم

 کنم  رشیخرد و خم خوادیندارم دلم م نویاصال حوصله ا گهیو االن که د نمیبب

 

 ماایگفتم:سالم آقا ن یلبخند زورک هی با

 

 یکنیم کاریچ نجایا یسالم خوب_

 

 که بخوام ناراحت نشه کارمهیچ نیاصال بد بشه ا شهینه بد م یبگم به تو چه ول خوادیپر رو دلم م بچه

 

 کردمیبا شما هماهنگ م دیبا دونستمینم_

 

 فوضول یپس حقته آقا ستیبه تو مربوط ن شعوریپسره ب جاخورد

 

 دیشیناراحت م دونستمینم دمیازتون پرس نطوریهم_

 

 برم دی...من کار دارم با دینپرس نطوریهم گهید دیلطف کنپس _

 

بهت دادم از  ی...خوب درس شهیپسر خاله م یشکل نیکه ا دهیمنوند شتریبار ب هیلبخند کج از کنارش رد شدم خوبه  هی با

 یهست یبد مارمولک دمیفهم دمتیکالس د یهمون اول که تو

 

 !!!!یزنیبا خودت حرف م یدار یه_

 

  یاینشد تو زود ب چوقتیه یرو فوت کردم :خدا مرگت بده فر نفسم

 

 کردم  ریبود گ کیتراف بامیمن فر هیهان_

 

 بخوره تو سرت  کیتراف_

 

 ؟؟؟ یچت شده داغ کرد یه_
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 یچیه_

 

 فلش سامان ممنون بابت لطفت نمیا زمیعز ایب_

 

 یندار یکار گهیرو گرفتم:خواهش با من د یفلش ممور_

 

  نمتیبیبعدا م زمینه عز_

 

 که دست نخورده شیزیچ یراست_

 

 مثل اولشه نه

 

 و مهمه یکه اطالعاتش واسش چقدر سر یدونیم کشهیمنو م یمطمئن سام_

 

 مطمئن باش دونمیبعله م_

 

 باشه تا بعد_

 

لو نگاه کردم رو نداشتم سوسول بود به تاب وونشیرو تنها گذاشتم امروز با دوست پسرش قرار داشت حوصله دست پسر د بایفر

 و وارد شدم ....

 

...به طرف مترو راه  رونیحاال چه وقت تموم شدن مهلتش بود از آموزشگاه اومدم ب شهیبرم خشک م ایراسته که من در یلعنت

 هیمهد دهیکه ننه محترم اجازه نم تاریبرم گ یکالس هی دیمن هر جور شده با نمیخونه بس بش یافتادم اه حاال باز مجبورم تو

مترو  یکار تو نیرو گذاشتم گوشم بهتر یرو ندارم ....هندزفر یکی نیحوصله ا الاص خوامیمن که نم یاطیخ رهیکه مهم 

رو به  سادنیوا یملت که کنار خروج هیکه با  امیب رونیکردم و نشستم ...خواستم ب یرو پل یعل ریآهنگ خط و نشون ام نهیهم

 یقطع کردم و جلو رفتم....آها گفتم چ هیبه چ یدعوا شده و بفهمم چ نکهیا یشده ...آهنگ رو به هوا یچ یعنیرو شدم، 

 نشن  سینکرده خ یوقت خدا هیکه  ستادنیسوسوال همه وا نیا ادیشده...بارون م

 

  یاون بارون رگبار ریز رونینگاه تاسف بار به همشون کردم با اقتدار رفتم ب هی

 

 ...رهینظ یب شهیبود،بارون هم که هم یبارون قدم زدم....هوا عااااااااااااااااااااال ریز ادهیرو پ ابونیتا خ سه

 

  

 

     

 

تفاوت به  ینشن... ب سیبودن خ ستادهیوا یحفاظ هی ریز ابونیاز آدم بود؛ انگار جزام اومده ...همه کنار خ یخال ابونیخ تموم

 ... رفتمیخودم راه خودم رو م ینگاهاشون تو حال و هوا
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 ریترسو ها اون ز نینگا بهش کردم که ع هیاحمق...  یشد سیکه انگار بخاد بگه خ یجور هی کردیپسره داشت نگام م هی

 که از بارون فرار کنه... یاز کس ادی... پوزخند زدم رد شدم...بدم مستادهیوا

 

...چه  کردمینشه،منم داشتم نگاش م سیکه خ دییدویروزنامه گرفته بود باال سرش م هی ومدیداش از روبه رو م یمرده مسن هی

 ...هیمهربون و دوس داشتن ی.... حتما از اون مرداکردایبه من نگا نم یداره ول ینگاه مهربون

 

 ...میشد دهیلحن مهربون تر از نگاش گفت: هردومون موش اب کش هیبا  دیخند دیمنو که د دیرس بهم

 

 ییلبخنده از همون جادو نیزدم سرم و تکون دادم...ا کنمیستفاده مدونه از اون لبخند مخصوصام که به ندرت ازش ا هی

بد بود حاال  یلیخوب بود تموم شدن مهلت آموزشگاه خ نیخوب بود...اما فقط هم یلی...خ کردایم ریها بود که اس ییجادو

 خبری...به ساعتم نگاه کردم نه ...ب گهیشده د یتکرار نجاهمیا میخونه هم بر نیا ازکنم ....در رو باز کردم خوبه که قرار  کاریچ

کفشم رو در اوردم و وارد شدم ...خونه  ستیمنتظر من که ن چکسیه ستیمهم ن یچیه گهید ستیبودم ...مهم ن رونیتا االن ب

 نیمهمم ...به لباسام نگاه کردم با ا واقعا یعنیهستم ... ستمیبراشون من کجام تنهام ن ستیمهم ن یحت ومدنیپس ن کیتار

شده بود رو  یجار اریاخت ی...اشکام که بموندیکه اعصاب واسم نم کردیو داد م غیج نقدریوگرنه ا ستیبهتر که مامان ن تیعوض

 حموم هم بمونم ندارم یتو نکهیحوصله ا یپاک کردم ...وارد حموم شدم حس مزخرفم گل کرده ،حت

 

اون وقت  یبخورم حاال ..نامردا رفتن مهمون یو تاپ بنفشم رو تنم کردم چ دیشلوارک سف رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی عیسر

هامو به رخ  یپولم ....اه دارم بدبخت یب بیروزا هم که عج نیهم که صفره ا میبکشم خاک تو سرم اشپز یگشنگ دیبا نجایمن ا

 م مرغ نه تخ خورمی...اوممم نه نمشبیاز د ای....الزان مرو باز کرد خچالی...در  کشمیخودم م

 

...اه به درک  ازدهیو بغض رو به زحمت فرو دادم به ساعت نگاه کردم ساعت  ریاز همه بهتره ...چند لغمه نون و پن ریپن آره

چند روز  نیرو گذاشتم سر جاش خوب شد ا ی...فلش سام دیخوش باش دیازم خبر نگرفت یسرم که حت یاصال فدا دیومدین

نقشه  خواستیم بایهرچند که فر کردیکه بدبختم م شیاصل بیرق بایدادمش دست فر دیفهمینداشته وگرنه اگه م شیکار

مزخرف چرخ زدم  یتایسا یسر زدم بعدش هم تو میدیال به ا شهیرو روشن کردم مثل هم وتریهاشون مثل هم نباشه ...کامپ

 چیرفتن تا االن ه کهنگاه کردم از ساعت چهار  میگوش 8ساعت دوازده به دمیدر رو شن یتو دیکل دنیچرخ ی..باالخره صدا

 دهیم تیبهم اهم یلیبابا خ کنمیاحساس م شهیدوست داشتم مامان بود چرا هم یلیاز من نگرفتن ...در اتاق باز شد خ یخبر

 اما مامان نه ..بابا اومد داخل

 

 ؟؟؟یکنیم کاریسالم چ_

 

 برات مهمه!!!_

 

 !؟؟!؟؟یهان یچ یعنیمکث کوتاه گفت: هی با

 

 ساعت رو نگاه کن!!_

 

 معذرت دونمیم_
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بود برات از مامان  یکار سخت نقدریا یعنی یگرفتیخبر ازش م هیخونه تنهاست ..حداقل  یکه تو یدختر دار هی یحس نکرد_

 بهم ... یدادیم جیمس هی...دوست داشتم حداقل  یلیاز تو خ یهم نه ول یانتظار ندارم از سام

 

هم که مهلتش تموم شده بود  یمن از کالس نقاش یبارشون نبود ول نیاول نیواقعا ناراحت شده بودم ا یخودم نبود ول دست

بغضم رو فرو دادم  زدینم ینگاه هم نکردم هنوز حرف میبهش مستق یداده بود من حت هیتک واریدلم گرفته بود..بابا به د یبدجور

 یراحت بخواب یبر یتونیم کنمیمهم ن یو گفتم:حاال هم خوبم کار خاص

 

 !!ه؟؟یچ یرفتارت برا نیا یهان یه_

 

......... 

 

برات  یلیخ یمهمون نیا کردمیمن فکر م یزاریحرفات اعصاب واسه آدم نم نیبا ا وونهیصورتم رو برگردوند :د کیاومد نزد_

  ینکردم فکر کردم خسته ا دارتیب نیهم یکسل کننده هست برا

 

 اصال برام مهم نبود یکه مهمون یدونیم_

 

 تکرار نشه  گهید دمیباشه قول م_

 

 باز شد و مامان اومد داخل :سالم در

 

 شده یمن زانو زده گفت:طور یو بابا که جلو دیمنو د یاشکا یوقت

 

 حاال نیتنهاست بب یخونه هان میبلند شدوبرگشت طرفش:بعله بهت گفتم زود بر بابا

 

 میبخواب میبزرگ بشه حاال هم بر کمیبهتره  ینشده که احسان تو لوسش کرد یرشد طو ی:فکر کردم چدیکش ینفس مامان

 من واقعا خستم 

 

 یحاال نه ..اشکام رو پاک کردم ول یکنم ول هیگر یها یبزنم و ها ادیفر خواستیبابا به من نگاه کرد دلم م رونیاز اتاق ب ورفت

 تنها باشم برو  خوامیم رونیبگه که نگذاشتم و گفتم:فقط برو ب یزیبابا خواست چ کردنیم یلجباز یلیخ

 

 یبود که با آهنگ همه چ دهیکش یتخت ولو شدم ..کارم به جا یو رو ادکردمیو صداش رو هم ز یاهنگ رو پل هیرفت ... بابا

 دونمیواقعا بچه ام ... نم دیبودم شا تیاهم یحد من براشون ب نیواقعا در ا یعنی ختمیریاشک م حیطالب زاده فج دیارومه حم

از همه  کنمیاهنگ متنفرم ...حس م نیاز ا کنمین آهنگ تکرار شد حس میچند بار ا دونمینم ختمیاشک ر یتا ک

  شمیبعد رفتنش واقعا تنها م رهیمتنفرم...چقدر بده که محسن م

 

هر  یبد...پس چرا ازش استفاده نکنم واقعا؟ تو ای گذره،خوبینگاه کردم .... عمرم م کیبه آسمون تار سادمیپنجره وا کنار

 خوش گذروند  شهیم یطیشرا

 

 رو عشقه ... ای...دنیهمه چ یخوش باشم؟؟ اصال گور بابا دیاجباره چرا نبا طشیو شرا یزندگ یاجباره،وقت یهمه چ یوقت
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 هیشب یکیتار نینگاه کردم االن تو اکه خراب شده  یخراب کنم...به ساختمون گرانیرو به خاطر د امیدن دیزدم چرا با لبخند

رو  میینجایکه ا یآخر یروزا نیبا خودم گفتم بالخره از شرش راحت شدم ا نجایکه رفت از ا زهیمرد ه نیخونه ارواحه... ا

من  یپنجره  قایرفت که ساختمونش رو بکوبه دوباره چن طبقه بزنه حاال دق ارویمن،،اما امان ازشانس گند  کنمیراحت سر م

 یکه رو شونهیلعنت ی...بدتر از همه صداوفتهیب اروی نیچشمم به جمال ا دیبا نجامیا ی...تا وقتهیلعنت یخونه  نیا یرو به رو

 یول دیشد کنمیم یبرام ،...احساس گرسنگ کنهیپخش م ررو با وضوح چن براب رونیب یاعصابه ...پنجره اتاق منم که انگار صداها

 رو باز کردم محسن آن بود  میدیو آ ستمیس ینشستم پا نمیبیا آشپزخونه رو در خودم نمحوصله بلند شدن و رفتن ت

 

 !!؟؟یدیهنوز نخواب ی: سالم خوبزد

 

 .. دارمیکه شبا ب یدونی...م؟؟یسالم ممنون تو خوب_

 

 چه خبرا؟؟؟ یداریکه مثل جغد ب دونمیبعله م_

 

 خبر تو چطور ؟؟ ی..بیعوض_

 

 شد؟؟ یچ یاول تو بگو کالس نقاش یدارم ول ادیمن ک خبر ز_

 

 مهلت ثبت نامش تموم شده_

 

 برو گهید یجا هیخوب  فیچه ح_

 

 از خونه دور بود  یکل نمیحوصله ندارم هم_

 

 یو هدف ندار زهیتو انگ_

 

 ولش کن محسن کالس مشاوره واسم نزار_

 

 رمیگیم یپنجشنبه مهمون میباشه تسل_

 

 یعنیفردا _

 

 میپس نه بعد سرباز_

 

 هیخداحافظ یپس مهمون_

 

 رمیبگ یپارت یگودبا هیهمه دوستام و دعوت کنم  خوامیآره م_

 

 میماهم دعوت نطوریکه ا_
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 میدور هم باش یخونه باغ همگ یفقط جوونا جمع دوستانه هست جمعه قراره تو یپس نه ول_

 

 هم هست ییموطال نطوریکه ا_

 

 یبه تو مربوط ن_

 

  یتیترب یب یلیخ_

 

 یداد ریخب چرا تو به اون گ_

 

 خوشگله یلیموهاش خ_

 

 منم خوشگله یباشه موها_

 

 کچل یبش یموهات رو کامل بزن گهیاعتماد به جو قرار چند روز د_

 

 هه هه هه هه_

 

 فک کنم بعد تو ورشکست کنن سوزهیو ...هم م رایکچل ..تازه دلم واسه کارخونه کت سوزهی... دلم برات میآخ

 

 کصافط_

 

 و عمت یخودت_

 

 عمم که مامان خودته_

 

 انهیهم هست  ییموطال ینگفت ین یباشه مشکل_

 

 همه خز باشه پیقراره ت یهست راست رمیآره ام_

 

 یچ یعنی_

 

 خز بپوشن یمن به همه گفتم لباسا یعنی_

 

 یتو ادم_

 

 بعله_
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 من شک دارم _

 

  یستیتو چون خودت آدم ن_

 

قراره بره حج به  هیو شروع کردم چت کردم با مهد نمتیبیآن شد و زد سالم جواب دادم واسه محسن نوشتم باشه م هیمهد

شب ،صب زود ،سر ظهر همه  دونه،نصفهیروزا که خدا م نیشده ا یجهنم هی....اصال رمیسن نم نیهم بدن تو ا یمن پول دست

  یحت نیسنگ ینایو تخته و ماش ریآجر و ت یاش صدا

 

 شهیم اهیدست س لمیرو وسا یکشیشده ...قشنگ دست م یجز سر و صداهاش اتاق من خااااااااک خال حاال

 

کتاب  ستین ی...اما از خواب خبر دمیدراز کش یخونه برم...خسته شدم حساب نیبه جون خودم مشتاقم زود تر از ا یعنی

 رو برداشتم اما... نوههیس

 

 نداشت که نداشت   دهیگوش دادم غلت زدم فک کردم...فا کیکتاب خوندم موز یهرچ

 

      

 

غوله بلند شد ...توروحتون  نیکه ع یینایماش نیا یصدا دمید هــــــــــــــوی بردیبودکه کم کم داشت خابم م 2 یساعتا

...بالش رو گذاشتم تونمیمن مبخوابم  دیهرجور شده با یکال ول دی!!!!خواب پرقایکجاست دق گهید نجایبخوابم ا خواستمیتازه م

هپروت خندم گرفته  یدعوا بود تو ی...آره صدا دمیرو شن ییکه صداها دمیخوابیم مسرم و چشمام و بستم تازه داشت یرو

 6ساعت یبه دعواهاشون گوشدادم تا باالخره طرفا یتا ک دونمی...نمهیچقدر عصبان یکیمرده اون  دهیم ییچه فحشا دیشد

 ... دمیخواب

 

 پاشو  یهان

 

شانس پخش  یداشت یسوال دارم وقت هیآخه ...اصال خدا من ازت  دمیرو باز کردم ساعت ده نه خدا من تازه خواب چشمم

داشت واسش مهم  یبودم ؟؟!!نه واقعا...به مامان نگاه کردم ناراحت بودن از دستش واقعا سود یکدوم گور قایمن دق یکردیم

شدن بهش رو نداد چرا برعکس باباست  کیوقت اجازه نزد چیچرا بهم ه مباش یمیموقت نتونستم باهاش ص چیبود چرا من ه

 یکنینگام م ینطوریکه مامان متعجب نگام کردو گفت:تو حالت خوبه چرا ا زدمیخودم غلت م یچراها ی...تو

 

 رونیب میبر میخوایرو تکون دادم:پس بلند شو م سرم

 

 کجا ؟؟؟_

 

 خونه عموت _

 

 ها یلباس خوب بپوش هیکه گفت: رونیاست بره برو تکون دادم خو سرم
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 دیزاریآخه ...اه حاال مگه م زنهیحرف م نطوریچرا داره ا نکاریا یچ یعنیخب  کردیباهام رفتار م ینشکلیمن بچه ام که ا مگه

خب اونم  یپسر عمو بهم داد هی ایاز دار دن ایاصال ندارم خدا گهیغاز سروش رو د هیصد من  یبشه حوصله حرفا الیخ یادم ب

 هیبا  میمشک کی...نه ولش کن ارزش نداره تون پوشمیمزخرف م کیتون هیهم که شده  ان...واسه در اوردن لج مام یدادینم

صبح هوس کردن برن خونه عمو ...مانتو  22ساعت  نایچرا ا دونمیرو هم سرم کردم من نم دمیتنم کردم شال سف دیشلوار سف

داشتم که  اجیبه خواب احت نقدریشدم ا ولوتخت  یبود...و رو شمیو رژگونه همه ارا یرژ مس هیم تنم کردم رو ه میسورمه ا

 هیچند ثان یباز شد...اگه بگم برا یحیفج یهم که شده بخوابم تازه چشمام رو بستم که در با صدا قهیحاظر بودم واسه ده دق

 یوقت دمیرو ند یتر از سامان کس یدرد گرفت ،روان یدروغ نگفتم دستم هم محکم خورد به لبه تخت که حساب سادیقلبم وا

  وونهید نیپخش شد کف زم کنمیها بهش نگاه م وونهیدارم مثل د دید

 

برداشتم  که رو کنسول بود ییکاکائو ریش وانیصورتش ل یبا ناخن هام بکشم رو خواستمیبودم که م یببر وحش هیشب شتریب

 متوجه شد دستاش رو باال برد

 

 ینش وونهید یهان کنمیخواهش م_

 

 جدوآبادته  وونهید_

 

 یزدیاز باد کولر دروغ نگفتم کارد م شتریکردم آخ اگه بگم خنک شدم ب یشرت کرمش خال یت یرو رو رکاکائویش همزمان

برداشت که در رفتم من بدو اون بدو از پله ها با سرعت  زیبه سمتم خ یکرده بود حساب پیخوشت چارهیاومد ب یخونش در نم

 یعسل یکه رو شیچشمم به گوش کردمیو داد م غیو من ج دیخندیو بابا هم م میدیچرخیدوتامون دور بابا م نییبرق اومدم پا

 رو برداشتم  شیگوش عیبود خورد سر

 

 به خدا اگه... یهان یه یه_

 

 کیسرام یجلو افتاده رو یایب گهیقدم د هی یبه جون خودم سام_

 

 یکنیغلط م_

 

 کنهیغلط م یک ینیجلو بب یایب یتونیم_

 

  یروان کشمتیبه خدا م_

 

 یبدبخت یبگ گهید زیآم نیکلمه توه هی_

 

که به خاطر بدو کردنش سرخ شده  دشیهفته نشده گرفته رو شل تر گرفتم و به صورت سف هیکه هنوز  ییمدل باال یگوش و

هم اهل  اریهست و بس یبود که دل مهناز رو ببره ... انصافا اونم دختر مغرور دهیبه خودش رس یبود نگاه کردم ولبخند زدم کل

زدناش شروع  غیننه باالخره ظاهر شد و ج ی...وا ادیمثل خودم خوشم م ییاصوال از دخترا ادیمده و من اصال ازش خوشم نم

 گردن منو بزنه سامان به حرف اومد خواستیدلش م یعنیشد 

 

 رو بزار میگوش یهان_
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 مونهیسالم م تیکن گوش پتیبه حال تر یفکر هیبرو فعال _

 

هست که تو  ییچه کارا نیچقدر قراره از دست تو بکشم من اخه ا گهیبزرگ شو د یبچه ا یکنیگفت:چرا هنوز فکر م مامان

  یکنیم

 

که از دستم راحت  کنمیگم و گور م گهیخودمو تا چند وقت د شاالیلبخند تلخ مهمون لبام شد :ا هیرفت طرف اتاقش  یسام

 خوبه  یبش

 

 نشونیبود ب یشوخ هی ایرو یدار کارشیگفت:چ بابا

 

 یدیتو پوش هیچه لباس نیرو به من ادامه داد: اصال ا میمعطل سامان بش یکل دیاالن با یشوخ گنیم نمیآخه احسان به ا_

 

لباس بهتر  هیبرو  گمیکه دوباره مامان گفت:باتوام دارم م رونیو بلند شدم خواستم برم ب یعسل یسام رو گذاشتم رو یگوش

 بهتره یایلباس ن نیبپوش با ا

 

 نهیا پمیام تر هیهان ستمیهم ن ایمح ستمیسارا ن ستمیمهناز ن نمیشدم:به درک من هم رهیچشاش خ یطرفش تو برگشتم

  رمیتحملم کن بعد م گهیفقط چند ماه د شمیومهناز نم ایمن سارا مح یعوضم کن یتونینم نهیاخالقم ا

 

 داره  یبیچه ع پمیخب مگه االن ت یچ یعنیزن بابا برام شده  هی نیع رونیبگه که زدم ب یزیچ خواست

 

 

 

 تازه متوجه من شد رونهیب شهینداره هم یکه کارو زندگ نمیا به

 

 سالم_

 

 یدم درخونتون پالس یسر هی یندار یسالم کامران تو کارو زندگ_

 

 هیکاریاز ب گهی...نه د هیپالس ک مدل گوش_

 

 معلومه کال_

 

 چرخمیمنم م کنهیدعوا م یکاریتو از ب یبابا گهیآره د_

 

 کنهیمن دعوا م یعالمت سوال شدم بابا: هیشب

 

 یااامگه خبر ندار_
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 یاز چ_

 

هم  کهیبود اون مرت یعصبان نیبابات همچ یدیهمه سر و صدا رو نشن نیتو ا یعنی دیرو رس زادهیکله سحر بابات حساب عل_

 بودن ختهیر رونیکه همه ب دیکشیچنان عربده م

 

 بگو به خدا_

 

 جون تو_

 

شدم پسر  نیکردم و سوار ماش یهم اومدن از کامران خداحافظ هیدعوا کرده اصال بق یبابا بوده واسه چ هیاون مرد عصبان پس

از سامان که انتظار ندارم بابا  کردمیکامران و کچل م خوردمیو نت به مشکل م وتریکامپ یکارا یتو یوقت شهیبود هم یخوب

 یب زنهیحرف م شیبهتر بگم قهره و داره با گوش ایسامان هم از دست من ناراحته  و زدیبود و مامان حرف م یمشغول رانندگ

 یکردهوا گفتم:بابا چرا صبح دعوا 

 

 انیم نایو ا برهیو اون ساعت تازه خوابت م یخوابیم ریکه شبا د یبگه گفت:به خاطر جناب عال یزیبابا چ نکهیقبل از ا سامان

 بابا رفت و باهاشون دعوا کرد شنیم شتیمخل آسا

 

 یتو خودت رو به دردسر بنداز خوامیمن نم یگلم ول یبابا یواقعا بابا...مرس_

 

 ان خب ینکردم همه از دستشون شاک یکار_

 

کرده هرچند  نکارویبابا واسه من ا یعنیام من  یقبل همه از زهنم محو شد کال چه آدم خوشحال قهیچند دق شبید یناراحت

 شم تیبهش که اذ کنمینم یتوجه ادیز میذات یالیخ یالبته...طبق ب ستیبرام مهم ن ادیاون صدا ها ز

 

 چیالبته در هر صورت برام ه ایآ هیمراسم میخونه عمو دعوت میاومد لیچرا و به چه دل دمیپرسن یخونه عمو من حت میدیرس

 یلیزن عمو و سروش اومدن استقبال خ میوارد شد یپلو خور پیبا تر هیمزخرفم و بق پیهم نداشتم من با همون تر یتیاهم

کمتر  یلیمشهد قبول شده و از لرستان اومده خونه عمو پالس شده من خ نشگاهمهناز دا یسالم دادم و رد شدم از وقت یعاد

 میخونه عمو حوصله سروش رو هم ندارم تازه واسم جا افتاد که خانواده ها باهم قرار سفر گذاشتن االن هم اومد امیاز کم م

اوه با مهناز  رمیجهنم هم نم ماعتج نیکس به من نگفت من با ا چیچه مسخره چرا ه میکن فیرو رد زیخونه عمو که همه چ

که  دادنیو اظهار نظر م زدنیهمه داشتن حرف م شهیاون مسافرت کوفتم م دهیبرم مامانم منو دق م ییجا وفتمیهم که راه ب

 یبه سالمت دیمن گفتم:حاال قراره کجا بر

 

 شیک میرچابهار و بعد چند روزه هم از چابهار ب میاول بر نجایجور بشه از ا یگفت:اگه همه چ عمو

 

 دیدار یدل خوش شیچابهار و ک دیبر نیخوایگرم م یهوا نیا یتو_

 

 هیهان یچ یعنی:دیتوپ مامان

 

 امیمن که نم دیمامان هر جور راحت یچیه_
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 میریهمه با هم م هیچه حرف نیا_

 

 گذرهیبهم خوش م شتریب یلیبمونم خ نجایماه رو ندارم من ا نیا یحوصله مسافرت اونم تو امیمن نم_

 

 جون یهان گذرهیبهت خوش نم یایاگه با ما ب یعنیگفت: مهناز

 

دادم  لشیتحو یجون:لبخند زورک یاجازه نداره بهم بگه هان گهید نیاما ا ستیمنو با فحش صدا بزنه مهم ن یچرا هرک دونمینم

واقعا حاال حوصلش رو  یمن عاشق مسافرت رفتن باهاشم ول دونهینگفتم اتفاقا عمو خودش م نویام بعدشم من ا هیو گفتم:هان

 ندارم

 

که بعد مامان  امینم گفتمیم نجایا دیشروع کردن به حرف زدن با هیذوقش و ساکت شد دوباره بق یخورد تو یکه حساب مهناز

حالش  دیبترکم سروش هم فهم یکاریاز ب نجایا دیداخلشه وگرنه با میرو برام اورد و گوش فمیمجبورم نکنه ...خوب شد بابا ک

هم کنارش نشست  یمن و سام یسروش کنار من نشست مهناز روبه رو مینشست زیسر به سرم بزاره ...سر م ومدیرم که نرو ندا

 زنگ خورد  میو مشغول شدم گوش دمیواسه خودم غذا کش

 

 جواب دادم شدیروشن و خاموش م یصفحه گوش یرو گذاشتم و بلند شدم ...عکس محسن رو قاشق

 

 از صبح کچل شدم یدیرو نم جامیتو چرا جواب مس ییکجا یسالم خوب_

 

 دمیند دینفس بکش ببخش هی_

 

 حاال ییکجا_

 

 خونه عمو_

 

 تو یکنیم کاریاونجا چ_

 

 شده ی...طور گهید_

 

  یدنبالت دست تنهام حساب امیب خواستمیم_

 

 دنبالم ایباشه برگشتم خونه ب_

 

 پس تا بعد  یاوک_

 

 فعال_

 

 بود یمامان بهم نگاه کرد و گفت :ک زیبرگشتم سر م دوباره



Roman-City.ir 
 آشفته من یایدن نرما

 

https://telegram.me/romancity 26 

 

 

 گفتم:محسن بود یشگیبا همون آرامش هم یسواله ول نیا دنیآخه االن چه وقت پرس زیم یسرم و بزنم رو خوادیم دلم

 

 پسر خوشم اومد نیواقعا از رفتار و منش ا یول دمشیند ادیهست من ز ییپسر خوب و آقا یلیعمو گفت:محسن خ زن

 

 بهش  یکنیخودتو قالب نم یخوبه چرا هان نقدریلبخند مزخرف زد و گفت:اگه ا هی مهناز

 

 اطرافم خودمو قالب کنم  یکه به پسرا ستمیگفتم:من که مثل تو ن شعوریب دختره

 

 یو زن عمو هم اضافه شدن ول یسام ندفعهیبود ا یآشفته نشد انتظار داشت من جوابشو بدم مامان عصبان ادیاستاد بود ز اونم

با لبخند دندون نما تر گفت:نه  ندفعهیاز مهناز بود ا یریحال گ هیسروش هم که کال پا دیفهم شدینم یزیاز چهره بابا و عمو چ

 منن یدادشااطراف من همه مثل  یپسرا زمیعز

 

 یخودت نش یپس مراقب باش عمه بچه ها عـــــــــه

 

که دستش  یوانیل خواستیم دیداد شا دمیحرف بزنه شامهناز خواست  دنیانداخت شروع کردن خند نییسرش و پا سروش

 سرم بزنه که عمو مانع شد و گفت یبود رو تو

 

 ها بسه بچه

 

 هوی شهیم یها آخرش جد یشوخ نیهم ادامه داد:آره ا بابا

 

 بلند بخندم   خواستیدلم م یحالم جا اومد حساب دیخندیهنوز م سروش

 

      

 

زن عمو  یآبروش جلو یآخ کشهیشده مامان بتونه منو م نیجو وحشتناک سنگ ادیخونش در نم یمهناز و کارد بزن بخندم

اخ  هیسروش که ابله  یجواب سرکوفتاته ...با پام محکم زدم به پا نایاحساسات بودنته ا یجواب ب نایمامان گلم ا یدونیرفت م

 گهیبسه د رآروم گفتم:زهر ما دیخند شتریبلند گفت و ب

 

 یغذات رو بخور ستی:سروش بهتر ندیعمو توپ زن

 

مهناز بلند  خندهیم ینطوریداره ا نیمگه جک گفتم که ا دونمیمن نم دیرو تکون داد به مهناز نگاه کرد و دوباره خند سرش

 خوب بود یلیشد و گفت:ممنون خاله خ

 

 یشینترس چاق نم ینخورد یزیگفتم:عـــه تو که چ روزمندانهیپ

 

 یادب یجوابم رو هم نداد و رفت و من اروم زمزمه کردم: چه دختر ب یحت
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دوتا هم  نیازم تشکر کرد ا یلیخ هیسروش هم دور از چشم بق ومدین یواسه خداحافظ یبه بهونه درس رفت اتاقش و حت مهناز

مطمئن شدم خاطر خواه  یحساب گهیبود همه نقشه هاش نقشه بر آب شد حاال د یسامان هم عصبان رهیجو نم هی یابشون تو

و حرکت همان و شروع شدن غر  نیهمان و نشستن در ماش نایاز عمو ا یفظهست...خداحا قهیسل یمهنازه واقعا برادر من ب

 گفت: تیزدن مامان همان برگشت طرف من و با عصبان

 

 یزنیحرف نم دهیچرا سنج یشیچرا بزرگ نم یبود که به مهناز زد ییچه حرفا نیشعور ا یدختره ب یکشیخجالت نم تو

 

 عقل...  یگردنت رو بکنم ب خواستیدلم م ی:هانوستیهم بهش پ سامان

 

بهت زنگ  یک یدیکردم اول از همه مامان خانوم شما چرا از من پرس یخوب کار یچ یعنیعربده بود: هیشب شتریزدم نه ب داد

 گهیود بعدش هم خودش شروع کرد اون داره به من مب ینگفتم منظورتون چ یزیواقعا تحمل کردم و چ رسونهیم ویچ نیزد ا

 دیخودشو گفتم پس حق ندار یمن جواب حرفا یشینم یعصبان نیاز ا رابممن خ نقدریا یچ یعنیحرف  نیخودتو قالب کن ا

 دلم خوشه برادر دارم که یکن نیبه من توه شعوریبه خاطر اون دختره ب دمیسامان به تو هم اجازه نم دیبگ یزیچ

 

 کنمیخواهش م یگفت:هان بابا

 

 آخه بابا_

 

 تحکم گفت:تمومش کن با

 

همش به خاطر  نایاحسان ا ینیبیبشم دوباره مامان گفت:م ریتحق نقدریا دیبا یتا ک یعنیداغ کردم اشکام سر خورد  واقعا

 امیمسافرت نم یبگ یتو هست رو به من گفت:حق ندار یتایحما

 

 ربابا لطفا نگهدا دیگیچرا زور م امی:نم

 

 یهان_

 

 اروم بشم کمی خوامیبابا م کنمیخواهش م_

 

که با تعجب بهم نگاه  شمیرد م یاز کنار مردم الیخ یب کنمینم یلجباز چیو من ه خورنیسر م نطوریشدم اشکام هم ادهیپ

لحظه  هیصدا خسته شدم ...احساساتم پر از تناقصه  یب یها هیاز گر کنهیمچاله ام قلبم درد م کنمی...له ام حس م کننیم

عروسک  هیبچه بودم  یشدم چقدر اون عروسک آشناست وقت رهیخ یوشعروسک فر نیتریلحظه ناراحت به و هیخوشحال 

 ناز بود یداشم خعل

 

اون عروسک رو  ی...ولومدیخوشم نم زایچ نیوا یعروسکام فرق داشت اصوال از همون اول از عروسک و خاله باز یهمه  با

 دوست داشتم یلیخ

 

 جور خاص بود ،لباساش صورتش موهاش چشاش... هی
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 دادیارامش م حس

 

ازش  شهیبا نوازشش اروم نشدم هم یزندگ یایوقت تو تلخ چیوقت حسش نکردم ه چیاز اغوش مادر محروم بودم...ه یبچگ از

 دور بودم

 

  کردمیم هیصدا گر یو ب کردمیهمه بود واسم...هروقت غم داشتم اونو بغل م یعروسک به جا اون

 

 خابم ببره... تا

 

 یها اون عروسکو بغل کنم و اروم شم...چه حس بد یمث بچگ شدیم کاش

 

  

 

      

 

 دنبالت  امیدارم م یینگفته بودم که گفت :کجا یزیراه رفتنم ادامه دادم دوباره محسن زنگ زد جواب دادم هنوز چ به

 

 ستمی:خونه ن نتشونیبیرو پاک کردم انگار محسن م اشکام

 

 اونجا دنبالت؟؟ امیب یخوایم یگردیبرم یخونه پس ک یعــــــــه هنوز نرفت_

 

 الماس ایب_

 

 ؟؟؟یکنیم کاریاونجا چ_

 

 ...منتظرتم شهیهم یجا ایب_

 

...سوار میزنیالماس بهش سر م میایکه اونجا بود و منو محسن هر وقت م یسبز یرو قطع کردم راه افتادم به سمت فضا یگوش

 محسن شدم و زمزمه کردم:سالم یمشک ایزانت

 

 چه طور بود؟؟ یگرفت یحاال چ دیخر یایب یخوایم یسالم خانوم نگفت_

 

 ستیاصال حالم خوب ن کنمیمحسن خواهش م_

 

 نیغرق شدم...ماش یریاهنگ احساس آرامش خواجه ام یو تورو احساس کردم...چشمام رو بستم  نشیمتعجب و سنگ نگاه

 شد و رفت با نگاهم دنبالش کردم وارد فروشگاه شد  ادهیمتوقف شد چشمام رو باز کردم محسن پ

 

تباه  یعنی شتری...موندن ب یبر دیبا یروهم که آورد یبعد هرجور شده هر رشته ا گهیماه د هیفقط  یتحمل کن دیتو با یهان

باز خوبه  رفتیکاش حداقل محسن نم کنمیماه رو هم تحمل م هی نی... آره من اتیتباه شدن جوون یعنیخوبت  یشدن روزا
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 یاز بابا سخته ...محسن با کل یهر چند دور شمیخوشحال م شونیکه دارم از دور ممن نیقراره برن سفر ...واقعا ا نایمامان ا

 شست ن کنهیم دیخر یبرگشت معلومه که واسه مهمون لیوسا

 

 برگشتن؟؟ نایمامانت ا _

 

 رسنینه فردا صبح م_

 

 ...محسن؟!الیخیپسرشون قراره بره چند ماه نباشه اونوقت اونا رفتن شمال چه ب یعنیوا _

 

 جونم_

 

 محبت کنن؟ ستنیاحساسن بر عکس مامان بزرگ همشون مثل سنگن بلد ن یب نقدریا نایچرا خانواده مامانم ا_

 

 ودن آقاجون و کال اخالقشب یبه خاطر نظام دیشا_

 

 داره؟! یچه ربط_

 

  میبگ دیبا یجورن چ هیکه مامان بابامون  ایبار اومدن تازه واس تو و سارا خوبه من و مح یشکل نیخوب ا_

 

بهتر  یلیخاله خ کنمیتازه فکر م ستین یشکل نیا یمن واسه سام یفقط برا یبده مامانم قلبش از سنگه ول یلیخ ینجوریا_

 هیمیباهاش صم یلیاز مامان منه سارا خ

 

 کهیسارا تظاهر م_

 

 ؟؟؟یگیدروغ م_

 

 کرد تو هم عادت کن شیکار گهید شهیدختر خوب حاال که نم الیخیب_

 

 یالیخ یب یبه سو شیپ یول ارهیوقتا اشکمو در م یلیهر چند خ یاوک_

 

 یدیم هیروح رییزود تغ ادیخوشم م_

 

 رمیمن امشب خونه نم یبعله راست_

 

 یحتما قراره رو سر من خراب بش یکنیغلط م_

 

 باشه دیاز خدات هم با شیا_

 

 نم؟؟یبب ویک دیبا ستین_
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 عمم رو_

 

 یذاریم هیازش ما نقدریا یخوبه تو عمه ندار_

 

 شد یامروز چ یدونیاحسان نم یعمو دارم بس هفت پشتمه...راست هی_

 

 شد یچ_

 

 امیمن گفتم من نم هویفکرشو کردن  نکهیمثل ا روزیاز همه اونجا مطلع شدم قراره دوتا خونواده باهم برن مسافرت د اول

 گذرهیگفت نکنه با ما بهت خوش نم شعوریکه مهناز ب نایگرمه و ا شیک

 

 مگه اونم بود_

 

 آره مزخرف بود_

 

 شده یطالکار یعنیمزخرف _

 

 دنیکردم محسن شروع کرد خند فیرو براش تعر یزی...همه چخورهیبهش م یلیخ نکهیا نه

 

 زهرمار _

 

 یکرد یخوب کار دمینه شا یزد یحرف بد وونهیآخ خب د_

 

  میشد نگیپارک وارد

 

 خونه هست؟؟ یمح_

 

 یزنیصدا م مهیوگرنه همه رو نصف و ن یکنیتو فقط اسم منو مخفف نم یدونیم_

 

 کنمیم یکار خوب_

 

 شو ادهیپ یکنیم یگفته کار بد یدر رو باز کرد و گفت:ک رو پارک کرد و نیماش

 

 موندمیتو م نیوگرنه تا صبح ا یخوب شد گفت_

 

هم وارد شد که به محسن دست داد منم  گهیپسر د هیهمزمان با ما  میبود واردش شد نگیپارک یشانس خوبم اسانسور تو از

  هیدختر عمم هان الدیگفت :م یمحسن روان هویکه  نمشیسرم رو باال نکردم بب یکار کردم حت میبا گوش الیخ یب
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لبم نشوندم  یسرم رو باال کردم و چه لبخند مزخرف رو یبکوبم مجبور نهیآ نیا یمحسن سرت رو تو خوادیکه دلم م آخ

 رهیخ میتکون دادم و دوباره به صفحه گوش دنمیاز د شیهمون مراقبه هست سرم رو در برابر ابراز خوشنود نکهیعـــــــــه ا

 میو ما اومد سادیطبقه دهم وا یباالخره آسانسور گرام نکهیتا ا زدنیحرف م الدیافتادم محسن و م ییموطال یحرفا ادیشدم 

 یکرد یمعرف نیاصال منو به ا یگفتم:تو واسه چ میدیکه رس ییدر آپارتمان دا یجلو رونیب

 

 خوردتیچون داشت م_

 

 ها_

 

 نمیداخل بب ایب_

 

 یروز کنکور افتاده اصال هر چ امیباز وونهید ادیحتما  کردیمگه منو نگاه م نیا خوردیمحسن بودم داشت منو م یحرفا جیگ

 ولش 

 

 میمهمون دار ایب ییکجا ایمح_

 

 یکل یخوب شد اومد یهان یاومد طرفم و بغلم کرد:وا دیمنو د یو وقت رونیباز شدو اومد ب ایاز حرف محسن در اتاق مح بعد

 بود( یو خوب یاصوال دختر احساسات ای)مح یریتنهات نگ ییدختر دا نیخبر از ا هیدلم برات تنگ شده بود دختر 

 

 جون یمح یمرس_

 

  یبهم نگو مح گمیاز خودش جدا کرد :اه صدبار بهت م منو

 

 برم ضتی:من قربون ابراز احساسات ضد و نقدمیخند

 

 یخوش اومد زمیعز نیزد:بش لبخند

 

 یریم ییجا_

 

 یایم دیخر رونیسر برم ب هی خوامیآره م_

 

 شیببر یخوایفردا کجا م یاوردم که باهام کمک کنه واس مهمون نویا یایم ویچ یو گفت:چ رونیاز آشپزخونه اومد ب محسن

 رسهینم یریاز تو خ

 

 خوبش استفاده کنم قهیاز سل خوامیم میکنیبعدش باهم کارا رو م گردونمیو زود برم برمشیدستم و گرفت:داداش م ایمح

 

 دیبرگرد عیباشه سر_

 

 یریگیاجازمو م نیمگه من بوقم که از ا یه_
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پسنده  رید یلیهست خ قهیدختر گند سل نیبس که ا شدمیم دهیکش ایطرف به اونطرف دنبال مح نیاز ا میمجتمع شد وارد

بشه که جلوش رو گرفتم و  یا گهید یگفت نه... خواست وارد کفش فروش یول میمجتمع رو متر کرد یها یکُله کفش فروش

 کنمیسرت خراب م یکفشارو رو نیتمام ا یاریب رادیا نجاهمیا ایگفتم:به جان خودم مح

 

 :باشه بابا دیخند

 

هم داشت ...دو تا کفش  یبود برخورد خوب یگفت عال شدیپسر جوون بود از ابروهاش که بگذرم م هیفروشنده که  میشد وارد

 انتخاب کن ک از کت و کول افتادم ایآروم گفتم مح52یبعد 242 یکیکرده کدوم رو انتخاب کنه  ریگ ایبودن حاال مح یعال

 

 نگاه کرد و اروم گفت کدومش خوشگلتره ؟؟ بهم

 

 242گمیمن م یهردوش ول_

 

 بهتره 52نه _

 

 !!یپرسینظر م یکنیخب پس غلط م_

 

 رمیکادو بگ نیام یبرا دیمن با یول نهیعـــــه خب نظرت مت_

 

 !!یو دور ننداخت نیتو هنوز ام_

 

 !!ه؟؟یمگه دستمال کاغذ_

 

 یچ یبرا یسیبگه تو که خس ستین یکیفروشندهه رو در اورد اخه  اروی...سر ده هزار تومن پدر منو یجواب قانع کننده ا چه

 دیپوشیهمون کفشو م ارویرو بخره  هیتومن 52همون  کردمی...به جان خودم اگه وادارش نمیذاریم یزیچ نیچن یدست رو

 تو صورتش...واال ومدیجفت پا م

 

شد کدوم رو بخره پسره برگشت گفت  بیتصو یحرفا وقت نیدو انتخاب و ا نیکردن ب ریهمه وقت تلف کردن و گ نیاز ا بعد

 :مبارک باشه

 

 هم گفت:مبارک صاحابش باشه وونهید ایمح

 

 د؟؟؟ییبش شماگفت :صاح ایدر اورد و خطاب به مح یهم گاگول باز پسره

 

 !!!دییوسط و گفتم:پ ن پ صاحبش شما دمیجفت پا پر منم

 

 میشد نی...سوار ماش رونیب میماهم زد دیبس که خند یجمعش کن شدیجلف رو نم پسره
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 گه؟؟؟ید یجا هی میبر_

 

 بهتره یمحسن رو بکنم خعل یمنو برسون همون حمال کنمیخواهش م ینه مح_

 

 یزنیسره غر م هیکه  یعروس دیباشه بابا انگار اومده خر_

 

 یعروس دیکه باتو قراره بره خر یبدبخت چارهیب_

 

زنگ زد  ای...مح رهیو م زارتتیم نطوریآخرش هم ک ا رمینم دیخر وونهید نیمن با ا گهید رمیکرد و رفت بم ادهیمنو پ ایمح

باباهم گفته بود واسه من بهتره که اونجا  رمیمحسن هم به بابام زنگ زده بود و گفته بود که شب خونه نم ادیگفت شام نم

 کاناپه ولو شدم  یمن رو یو بعد باز میکرد یو بعدش کارت باز میدیبه خونه کش یبا محسن دست یباشم...کل

 

 محسن من گشنمه_

 

 به من چه!!!_

 

 ؟؟!! یچ یعنیعـــــــه _

 

 درست کن یزیچ هیخب برو _

 

 من مهمونتم _

 

هست  زیهمه چ خچالیمن پول مفت ندارم برو تو  یرستوران کور خوند زنمیزنگ م یکنیپاشو خودتو لوس نکن اگه فک م_

 بخور

 

  شهیتازه ادعاتون هم م سیخس دیهم نیحقا که خواهر برادر ع_

 

 شکونمیگردنت رو م کینزد یایب کنمیشدم :غذا درست م بلند

 

که  یزیسرهمشون کنه اما کو کجاست آشپز تنها چ ادیاشپز ب هی نکهیبه شرط ا یهست ول زیرو باز کردم همه چ خچالی در

 یخونه که بهتر بود ...باالخره تو موندمیم یخورد اه لعنت مرویشب ن نموقعیا شهیمگه م یبهش فکر کرد تخم مرغه ول شهیم

دست به کار شدم  عیو خوردنم سر همبرگر درست کردن هیمنم که پا شهین نمیتر از ا یعال یکردم وا دایهمبرگر پ زریفر

 میدرست کرد چیمواد رو درست کرد ...با کمک هم چند تا ساندو هیوبق ارشوریمحسن هم اومد داخل آشپزخونه و شروع کرد خ

 چند لغمه خوردم میو نشست زینوشابه وسس رو هم محسن گذاشت سر م یا هیفست فود واغذ یدست هرچ یرو زدیکه م

 

 تنهام کردمیبودم حس م هیدر کنار بق نکهیباور کن هر شب با ا ستمیتنها ن کنمیمحسن امشب حس م یدونیم_

 

 بده یلیخ ییحس ساخته ذهن توئه... تنها نیا یکنیاشتباه م_
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 همه مشکل نی...با اشهیم ریزود پ یلی..خشهیزود بزرگ م یلیبکشه...خ دکیمشکالتشو  ییادم تنها باشه و تنها یبده وقت آره

 یاستفاده کنه...جوون یکنه و از زندگ یو زندگ نیبب وانویپر ل ی مهین دنیکه فقط شعار م انشیمثل اطراف تونهی..نمشهیمرموز م

 هیکنه.. دائم عصب

 

 خوب باشه تیعصبان دیبه نظر تو کجاش خوبه البته شا نیا و

 

 یهست یعصبان ییوقتا هی یدید ستیخوب ن نه

 

 رونیب یدیو با فشار هوا رو م رهیم نییباال پا تینیب یپره ها یعاد دنیاونم نه نفس کش ،یکشیتند نفس م تند

 

 ت نهیبه قفسه س کوبهیخودش رو م یه رونیبزنه ب خوادیانگار قلبت م رهیم نییت باال و پا نهیس

 

 ؟؟؟ شهیم دیو انگشتات سف کنهیم خیو دستات  شهیکه چشات قرمز م یهست یانقدر عصب ییوقتا هی

 

عه داره خون  ینیبیم یحس کرد یسوزش هیکف دستت و بدش که  یدیناخنات رو فشار م تیاز شدت عصبان ییوقتا هی

 ...ادیم

 

 یبازم بشکن یو دوس دار شهیدلت خنک نم یول یکنیم ریخورد و خاکش زویچ هی یزنیو م یهست یعصب ییوقتا هی یدید

 

 تا کاغذ جر بخوره  یکشیو م یکشیو م یکشیکاغذ م یخودکارو رو تیبا حرص و عصبان ای

 

 ؟؟ یکنیم پیو تا یزنیم بوردیک یرو تیوقتا با حرص و عصبان یبعض

 

  یزنیبلند بلند داد م یدار ینیبیم یایبه خودت م هویو  یدیو فحش م یدیلب اروم اروم فحش م ریز تیاز عصبان ای

 

  واریبه د یکوبیو با مشت م یزنیم نیو پات رو به زم یکوبیدر و به تخته م تیعصبان از

 

 بغضه انگار خوار داره نیو ا یکنیبغض م تیهست از شدت عصبان ییوقتا هیخود  یهمه جا نایا اما

 

 المصب... کنهیرو پاره م گلوت

 

 ...تیاز عصـــــــــــــــــــــــ ـــــــــبان یاما نه از ناراحت نییپا زهیریم یاجازه بد نکهیکه اشکات بدون ا ییوقتا همون

 

 یرو رو ایدن نیا خوادیدلم م یگاه نیو نب میرسوندتم خونسرد یوونگیکه من همشو تجربه کردم و به مرز د هییوقتا وقتا نیا

 تسیخوب ن تیعصبان دمیرو که دورم تن یتفاوت یپاره کنم تار ب خوادیدلم م یسر تموم آدما خراب کنم...گاه

 

 یدادم :کل لشیلبخند تحو هیمن شده بود سرم و باال کردم و  خیجمله هارو ادا کردم محسن م نیکه من ا یتموم لحظات یتو

 و تو  دونمیذرش بمونه من م هیخان غذا درست کردم  سیخس دمیزحمت کش
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نگاه به محسن انداختم  هی زدمیشروع کردم غذا خوردن انگار نه انگار که چند لحظه قبل داشتم با تموم نفرت حرف م الیخ یب

 خوردیرو م چشیاونم داشت ساندو

 

 یهان_

 

کرد منم سس کچاپ رو به سمتش  یکه دستش بود رو روم خال یونزیبلند شد محسن سس ما غمیرو باالکردم و ج سرم

 یمحسن خال ینوشابم رو هم رو وانیکه من ل دمیخندیم میگرفتم و فشار دادم تموم لباسامون و صورتمون پر سس بود داشت

 حموم و در رو بستم  لکردم و فرار کردم اونم دنبالم اومد خودم پرت کردم داخ

 

 و تو دونمیمن م ارمیب رتیگ یهان_

 

 دمیخند ادیه زمحسن خواهشا بس_

 

 حداقل بزار من اول برم حموم وضع من بدتره  شعوریب_

 

 یداشته باش یبه حالت نقشه ا یوا یول رونیب امیمحسن م_

 

 تموم یباشه باز_

 

 صورتم و بشورم اومدم  سایوا_

 

محسن رو بپوشم ...در رو باز کردم همزمان با قرار  ای ایمح یاز لباسا یکی دیو صورتم و شستم لباسام داغون شده بود با دست

 شد یمربا روم خال ظیچار چوب شربت غل یگرفتن من تو

 

 ...گهیتموم شد د یباز یجنبه ا یو ب یلوس یلیخ_

 

 دهنم یصورتم و گذاشتم تو یرو دمیعاشق آلبالو وشربتشو مرباش بودم انگشتم رو کش ومدین بدم

 

 ینجوریهم یدادیم شعوریخوشمزه هست ب یلیدستت درد نکنه خ یول یرو هدر داد همه شربت نیخاک تو سرت که ا_

 بخورم

 

 دیبلند تر خند محسن

 

  یاریهم نم ایتنگ مح یاز لباسا اریمن ب یبرا یلباس هیمن ساده رو بگو که دلم به حالت سوخت حاال هم برو  یروان_

 

شرت  یخودش اورد ت یشرت و شلوارک از لباسا یت هیگرفتم محسن هم برام  یدوش حساب هیحموم و  یبرگشتم تو دوباره

 بهتر بود  یشیکه داخلشون خفه م ایمح یبود از لباسا یشلوار نه خوب بود هر چ یول زدیبه تنم زار م
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منو  یبود وقت دهیهنوز منو ند کردیداشت با تعجب به آشپزخونه نگاه م چارهیب رونیو از حموم اومدم ب دمیرو شن ایمح یصدا

 ادیبهت م یخعل یناز شد ی:خعل دیو بعدم خند شترشدیتعجبش ب دید

 

 برو عمت رو مسخره کن_

 

 ختهی... تموم کف آشپزخونه سس رنجایا هیچ وضع نیا_

 

 میخورد چیساندو هیخب چ_

 

 دیش ریتا س گهیتو سر هم د دیکه زد نهیا هیشب شتریب_

 

 کار  ریاز ز یدر رفت دونمیمهمونتون شام درست کنه تازه فکر کرده نم یریم یزاریتوئه اصال م ریتقص یزیچ نیهمچ هی_

 

 سر من یشکست تو زیاالن همه چ گهیبعله د_

 

 برو حموم  ایزدمو بلند گفتم:محسن ب لبخند

 

  

 

      

 

 نیکاناپه ولو شدم و چشمام رو بستم آخه من موندم با ا یاون لباسا رو عوض کرده بود ...رو رونیاز اتاقش اومد ب محسن

کامال معلومه بلد  یعنی گهید ختیبعدش که دوباره مثل بچه ها روم شربت ر یچیه شیمزخرف محسن تازه اول یها یشوخ

خوابم برد  یمونده به چهار من ک قهیشدم و به ساعت نگاه کردم ده دق زیخ می...چشمام رو باز کردم نرهیبگ ویحال کس ستین

سمت آشپزخونه راه افتادم  کردمیهم احساس ضعف م یاب بدم بد جور یبلند شدم سرو گوش دنیبچه ها کجان حتما خواب

 تر شده بود زینشسته بودن وارد آشپزخونه شدم اشپزخونه از اولش تم زیپشت م ایمحسن و مح

 

 نه خسته کننیخوب کار م سنیخس نکهیبه خواهر برادر برعکس ا_

 

 خوابهیم رهیگیم رهیبعدشم م کنهیبرگشت طرفم:کوفت و نه خسته بخوره تو سرت خانوم دردسر درست م ایمح

 

 یدیکشیمحسن کار م نیکرده از ا کاریاوه حاال انگار چ_

 

 محسن کارا رو انجام داده ریخودم کار کردم نخ یتر شد:پس فکر کرد قیعم لبخندش

 

پس موضوع  زدنیبود داشتن باهم حرف م ینبود پس چ یک تو چشماش بود خستگ نیساکت بود خسته بود نه ا محسن

  نطورهیبوده که ناراحتش کرده حتما هم یمهم

 

 مزاحمتون شدم _
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 ستین نطورینه ا_

 

 ری...شب بخدیبخوابم شما راحت باش رمیخب من م_

 

سرم من  ریبره بخوابه خ خوادیحاال باز م یکجا مثل حماال کار کردم شما خواب بود سایبرگردم که محسن گفت:وا خواستم

 از دستتون راحت شم کنمیبارون م ریاونجا خودم و ت رمیاصال م دیهوامو داشته باش دیمسافرم با

 

 یکنیلطف رو در حقمون م نیا یصداش بود لبخند زدم و نشستم :ک یتو شهیهم یطونیش

 

  کنمینم نکارویدست که نمک نداره اصال به خاطر خواهرم ا نیبشکنه ا_

 

 شدنت رو بشنوم ربارونیدارم که خبر ت نویا یهم گفت:واالع من کامال امادگ ایمح

 

 کردمیکردم وگرنه رو سرتون خرابش م زیرو تم نجایکه خودم ا فیخاک تو سر من ...ح_

 

 عرضه یب نیا کنهیم دیتهد یک نیبب یمح_

 

 تمریگیکه زود جو م یدونیجلو آورد:م دیرو به نشونه تهد انگشتش

 

 شهیازت پا نم ینه بابا بخار_

 

 ...اوووووووف گهیم طونیجاش بلند شد :ش از

 

 رو فوت کرد و ادامه داد:جنگ و دعوا بمونه واسه خونه باغ  نفسش

 

 گفتم:چش شده بود  دمیدر اتاقش رو شن یصدا یوقت رونیب رفت

 

 یها ک_

 

 گهیخب معلومه محسن د تونیپسر همسا_

 

 خسته بود فقط یچیمحسن ه_

 

 دمیم صیخوب تشخ یرو از خستگ یناراحت_

 

 یجوون م..راست یناراحته...من برم بخوابم هان نیاز همه دور بشه واسه هم یکه معلومه اون قرار مدت طوالن شیخب ناراحت_

 اتاق مامان و بابا تو برو اتاق من رمیمن م
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 باور کنم یکه گفتم:انتظار دار رفتیم داشت

 

  یاز من نپرس هان دونمیث گفت:نممک یکم بعد

 

بود فقط نور آباژور  کیتو خونمه...وارد اتاق شدم اتاق تار یاصال کنجکاو ارمیسر در ب دیچشون شده بود...با نایسرعت رفت ا با

ور انداخته بود واقعا با نییگاه کرده بود و سرش وپا هیتخت نشسته بود دستاش رو تک یرو ایفضارو روشن کرده بود مح یکم

 ایاتاق روشن شد مح یرو زدم و فضا دیشده مگه کل یناراحت کنه واسم قابل هضم نبود چ ور ایمح نقدریرفتن محسن ا نکهیا

 مبل رو به رو نشستم وگفتم یاصال حرکت نکرد رو

 

 یکه تو یانتظار دارم از کس یلیاز تو انتظار ندارم اما از محسن چرا خ یگیشده و به من نم یزیچ دونمیم نکهیناراحتم از ا_

مو به مو  گهید یزایچ یلیهام گرفته تا خ یافته از بدشانس یواسم اتفاق م یزیکه هر چ یکنارم بوده از کس میهر لحظه ناراحت

 کمیبهش نزد نقدریک ا ینبودم که بهم بگه چشه من نیا قیال نکهیواسش گفتم ناراحتم از ا

 

 ستین شیزیبلند شد:چ ایرفته مح لیتحل یصدا

 

 باشه تونهیم یچ یناراحت بودن تو برا نطوریناراحت شده ا هویعــــــــــه پس _

 

 اون قراره بره یهان هیعیطب_

 

 نداره یناراحت گهید نیا گردهیبرم گهیو کمتر از دوسال د یسرباز رهیبره م شهیواس هم ستیمسخره اون که قرار ن چه

 

 یکیرو باال کرد:واقعا بهش نزد سرش

 

 منظورت_

 

 رهیم شهیواسه هم رهیاون داره م یرو درست کرد و قرار شد نره ...هان شیسرباز یرفته اون سه سال قبل کارا ادتی_

 

از کوشه چشمش سر خورد امکان نداره نه نداره چطور باور کردم؟ درسته اون قبال کاراش رو درست کرده بود چطور  اشک

 ی؟ک دیکس بهم نگفت ؟چرا مامان بابا...چرا به فکر خودم نرس چی؟چرا ه هیچ لشیفراموش کردم؟ پس چرا بهم دروغ گفت؟ دل

جواب به ذهنم هجوم اوردن که هر  یاصال کجا قراره بره ؟ هزار تا سوال ب کنهیم یشلوغ کار نقدریرفتن ا یسرباز هیواسه 

 کردیترم م جیکدومشون گ

 

بره ؟چرا به من نگفت ؟چرا به من دروغ گفت؟  خوادینگرانه :کجا قراره بره ؟چرا م نقدریا نینگاه کردم پس واسه هم ایمح به

 چرا؟؟؟ ینگفت یزیتو چ یکس حت چیچرا ه

 

 نگن  یزیبه همه هم گفت که بهت چ یبدون خواستیقراره بره هلند به تو نگفت چون نم_

 

 بره ؟؟؟ خوادیچرا م_
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 ومدیازش در ن یینگفت هرچقدر صبر کردم صدا یزیچ

 

 بره؟؟ خوادیچرا م گمیبا تو ام م_

 

 رو تکون داد:هق هقش بلند شد از خودش بپرس سرش

 

ازش نبود به  یگذروندم اما خبر دیو در اتاق رو باز کردم همه جارو از د رونیبلند شدم و از اتاق اومدم ب عینکردم و سر تعلل

بود دستاش رو  سادهیتنه لخت وا میاند پشت به من با نکردم بم یشدم چطور فاصله در اتاق تا در تراس رو ط رهیدر تراس خ

و تند تند  نشیبه س دمیکوبیآغوشش و با مشت م یشد و برگشت خودمو پرت کردم تو رمبه نرده ها گرفته بود متوجه حضو

از خدا هوامو داشته هر دو  شتریکه ب یگاه هیتک شهیهم یگاهم سخته اونم برا هیتک نی... از دست دادن بزرگترزدمیحرف م

 دست گرفت  هیدستم رو با 

 

 یآروم باش هان_

 

کم  یزیچ نجایمگه ا یمونیچرا نم یبر یخوایچرا م ینامرد یلیبدونم خ دیچرا من االن با یچرا به من نگفت یبد یلیخ_

 شده آخه؟؟؟ یچ یدار

 

هم هست  گهید زیچ هیغم  ریشدم نه غ رهیو نافذش خ یمشک یچشا یغم نبود تو ریغ یچیچشماش نگاه کردم غم ،ه به

نفر رو حس کردم  هی یصدا ستینه کارم درست ن یاحساسم چ گهیم ینه عقلم چ ایفکر کردن سخته کارم درسته  ه؟؟؟یچ

از محسن جدا  ستین نطوری.... نه انانهیپر از اطم نمحس یلب ها دنیدرسته مطمئن باش بوس ستیکه گفت چرا درست ن

به چشام هجوم اورد نگاه  شترینموندن اشکام با سرعت و قدرت ب ایموندن  نیب شیتشو شهیسن پر از تشومح یشدم طعم لبا

 کاره دستم و گرفت نیموندن نبود رفتن بهتر یجا گهیتر شد و برگشتم د نیمحسن غمگ

 

نداشتنت عذاب نکشم ک هر لحظه کنارت  یتا بمونم تا با عذاب نرم عذاب نکشم برا یمونیبمون بگو م کنمیبمون خواهش م_

  کنمیبودم و نداشتمت خواهش م

 

 بوده  یا گهید یزیکه کنارم بوده احساسش چ یبار کنم ک تموم لحظات تونمیباشه نم تونهیم یچ نیزد عذاب اور تر از ا زانو

 

 ازم نخواه  تونمیمحسن نم تونمینم_

 

شدم و در رو بستم  ایوارد اتاق مح رونیو از اتاق اومدم ب دمیو کشبه هق هق شد دستش شل شد و من دستم ر لیتبد میگر

که امشب  نهیکار ا نیبهتر دمیلبام کش یدست رو سادمیوا نهیا یکردم ...جلو هیپشت در نشستم و زانو هامو بغل گرفتم و گر

کردم و  هیآغوشش گر یک تو ییاروز دمیکه با محسن بودم و خند ییقبل رو روزا یاببرم نه فقط امشب رو تموم روز ادیرو از 

 خواستیآروم حرکت کردم دلم نم رونیرو برداشتم و از اتاق اومدم ب فمیک کردیبودم و محسن آرومم م یاز آدم و عالم شاک

ده طبقه رو از پله ها برم وحشت به تنم  نکهیطبقه سوم بود فکر ا ی...آسانسور لعنت رونیبفهمه کفشامو برداشتم و زدم ب یکس

 پا اومد  یازش نشد صدا یپس ناچارا منتظر آسانسور شدم اما خبر نداختیم

 

 منتظر نشو آسانسور خرابه_
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 دیبود:مطمئن الدیم برگشتم

 

  یخراب شده بهتره از پله ها بر شبیآره د_

 

--- 

 

 ادیسرعتم رو ز نکهیون اج نییتوجه بهش راه افتادم طرف راه پله ها آروم آروم اومدم پا یشانس لعنت به من ب نیلعنت به ا اه

فقط  دونستمینم گفتیم یاما چ زدیحرف م ومدیشونه به شونه کنارم راه م الدیدنبالم م ادیکنم نداشتم مهم هم نبود محسن ب

 خرابه یلیحالت خ نکهیک گفت :نه مثل ا دمیفهم نویا

 

 و تکون دادم و گفتم: خراب سرم

 

 کارت منه بهم زنگ بزن نیا ایرو در اورد و طرفم گرفت:ب کارتش

 

هدف راه  یاومدم و کارتش رو پرت کردم و ب رونینگاه بهش انداختم و کارت رو گرفتم و به راهم ادامه دادم از ساختمون ب هی

 کردم  یگوشم گذاشتم و آهنگ رو پل یرو تو یافتادم هندزفر

 

 

 

 کوله بار دردم کی قد من بد آورد من

 

 خنجر از پشت دوباره دل کم آورد دوباره

 

 بی ستارگیم و به آسمون نمی گم من

 

 من غریبه ست احساس

 

 میدونه چی میگم؟! کی

 

 زمونه می خواد کسی نمونه باهام اصال

 

 قدم میزنم که درد می گیره پاهام اونقدر

 

 خونه ی غرورم کسی نمیشه هالی من

 

 شه سقف خونه خراب

 

 سر اهالی روی
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 می خواد کسی نمونه باهام زمونه اصال

 

 قدم میزنم که درد می گیره پاهام اونقدر

 

 خونه ی غرورم کسی نمیشه هالی من

 

 شه سقف خونه خراب

 

 سر اهالی روی

 

 _احمد وند یمهد_)من خونه غرورم

 

راه رفتم  ابونایخ یو کردم چند ساعت تو هیآهنگ پخش شد چقدر باهاش گر نیچند بار ا دونمیو تکرار کردم نم ختمیر اشک

...به رو به  یهم جسم یبده هم روح یلیحالم خ دونمیم یول دونمینم یچیرد شدم ه یبه چند نفر تنه زدم و بدون عذر خواه

طرف حرم  شهیم دهیکش هوینفر  هیو خوندم که  دمیها و رمانا د لمیف یتو جاهمه  دیدرخشیم شییروم نگاه کردم گنبد طال

پا بزارم داخل حرم با کدوم اعتقاد... راهمو  دیبا کدوم ام دهیچه فا یول دمیرس نجایبه ا اریاما باور نکردم حاال خودم بدون اخت

 تیوضع نیشدم برم اما چطور با ا یراض الخرهبرو داخل رو برنگردون با یدیکج کردم اما احساسم گفت کجا حاال ک بهش رس

شده من چند  کیشد ...هوا تار یو وارد شدم و دوباره اشکام جار دمیچادر خر هیسمت بازار کنار حرم و  راه افتادم شهیکه نم

 حیزربه  شهینم گهیاما حاال د رفتیباهاش م دیشا گفتینم یزیاگه محسن بهم چ زمیریگوشه نشستم و اشک م هیساعته فقط 

 شدم  رهیخ

 

خدات به  شیبرو پ یخواسته دارم تو که امام هیندارم ...نه  یاعتقاد یازت ندارم وقت یخواسته ا یچرا وقت نجایچرا اومدم ا_

برو بگو چرا دست از سر من  وفتهیاتفاق نم خوامیکه من م یزیاون چ چوقتیبده چرا ه میباز خوادیم یخدات بگو تا ک

به من برو بهش بگو  دهیل کرده چسبهمه بنده رو و نیبهش فروختم چرا ا ایدن نیتو ا یتر زمیمگه من چه ه دارهیبرنم

 اعتقادم و از دست دادم بهش بگو دست از سرم برداره...

 

توجه  یبود کنارم نشست دوباره ب نیچهره دل نش هیساله با  58 ای 52دختر  هیشونم قرار گرفت بهش نگاه کردم  یرو یدست

 نگاه کردم حیبه زر

 

انجام بده خدا  یتو بگ یهرچ ستیاز دست بده ...خواهر گلم کفر نگو خدا که قرار ن دیاعتقادشو از با یگل نیا یچرا دختر ب_

 که به صالحت باشه کنهیم یکار

 

که  ستین ییها یکار کرده که به صالح من باشه صالح من تو بدبخت هینشست گوشه لبم :کدوم صالح تا حاال  یکج لبخند

 ستمین یکیرفته من ادمم عروسک پالست ادشی یول کنهیم یره باهام بازعروسکم که دا هیمن واسه خدا  ارهیبرام به وجود م

 کشونیت کهیخرابشون کردم ت یکه تو بچگ رهیگیرو ازم م ییتموم عروسکا انتقام...خدا داره  دهیانجام م شیکه داره روم آزما

 من آدمم نه عروسک فهمهیچرا نم یکردم ول
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هست که بچش  یهات اندازه مادر یشونم بود و گفت:بدبخت یکردم دستش هنوز رو هیزانوم گذاشتم و گر یرو رو سرم

که پسرش به ناحق  شترهیب ریهات از اون مادرپ یبه رضات ...بدبخت میراض ایخدا گهیو م کنهیم هیگر نجایسرطان داره اومده ا

 ... زنهیو دم نم شهیداره اعدام م

 

 گهینم یزیو اون چ میشینگاه وحشتناک از کنارش رد م هیداره و هممون با  زدیکه ا یهات از دختر دوازده ساله ا یبدبخت

کردم آمارش از دستم در  تیچند ساعت چقدر شکا دونمیکردم نم هیکه اومدم مثل تو گر یروز اول نجامی...من هر روز اشترهیب

نکردم ...توهم  یناشکر گهیکردم د بود و هست پس شُکر شتریب یلیاز من خ داشونبرخورد داشتم که در ییرفته اما با کسا

نداره که تو فردات رو به  نویارزش ا ایدن یبریلذت م دنشونیکه از د ییزایذره به داشته هات فکر کن به اون چ هیگلم  یابج

 به حرفام فکر کن  یکردم ول یکه پرحرف دی...ببخشیخاطرش خراب کن

 

اطراف رو نگاه  یگذاشت و رفت هرچ یچیقرار دادو کنارم ساندو یحیدستم تسب یشونم برداشته شد و تو یاز رو دستش

 بوده اما رفته بود یازش بپرسم درد خودش چ خواستیدلم م نیزم یانگار آب شد و رفت تو دمشیکردم ند

 

به ساعت نگاه کردم سه نصفه شب  چوندمشونیدور دستم پ زیر یبا دونه ها یمشک حیتسب هیدستم نگاه کردم  یتو حیتسب به

توجهم رو جلب کرد بهش نگاه کردم شونه  یزن هیگر یساعت از شب شلوغ نبود صدا نیراه افتادم ا حیبلند شدم و سمت ضر

 گفتیمتوجه حرفاش شدم که م زدیم زاربود و  دهیصورتش کش یچادرش رو رو دیلرزیهاش م

 

ذهنم  یاون دختر تو ینکن ...صدا دمیتا خبر شفاش رو بشنوم و برم نا ام نمیشیم نجایا نقدریا خوامی: امام رضا بچم و از تو م

 زنده شد 

 

که اون  یچیهست که بچش سرطان داره چقدر حرفاش قشنگ بود ...ساندو یهات اندازه مادر یحرفام فکر کن ،بدبخت به

 آب رو سمتش گرفتم و صداش زدم... وانیدختر بهم داد رو کنارزن گذاشتم ل

 

 زدم  حیبه زر دست

 

 کمکم کن...  یارامش بهم بد خوامیفقط ازت م هیدردم چ دونمیهنوز نم یبخوام وقت یازت بخوام ،چ یچ_

 

به  یکه حت نیحرم بودم بدون ا یساعت رو تو 22از  شتریب کنهیداره طلوع م دیهوا روشن شده و خورش رونیحرم اومدم ب از

 و همه اونجا جمعا... رهینگرانشون کردم سمت خونه باغ راه افتادم امشب محسن م یلیبگم حتما خ یزیچ یکس

 

و  رونیزود باز شد سارا اومد ب یلیزنگ گذاشتم در خ یدستم و رو سادمیشدم و مقابل در بزرگ خونه باغ وا ادهیپ یتاکس از

به  یدونیهمه نگرانت بودن نم یبود ییکجا مینکرد داتیپ میپا گذاشت ریدختر شهر رو ز یبغلم کرد :کجا بود دیمنو د یوقت

 میکجاها سر زد

 

 داخل امیب_

 

  زمیعز ایجدا شد:ب ازم
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  گردنیصبحه همه دارن دنبالت م روزیرو بست و خودش رو به من رسوند:از د در

 

فقط به محسن نگاه  تیاون همه جمع نیاومدن ب رونیزود به همه گفت که اومدم چند لحظه بعد همه ب یلیخاله خ سادمیوا

بابام کرکننده بود که  یها ادیپرت شدم فر نیزم یرو یلی...از شدت س کردیزدم بود و به من نگاه م هیکه به ستون تک کردمیم

 گفتیمدام م

 

کردم  تتیترب نطوریخودمه که ا ریبرو همون خراب شده ،تقص ی،حاال چرا برگشت یتا حاال بود روزیاز د ی:کدوم خراب شده ا

 . و..

 

 صورتم گذاشتم محسن کنارم نشست یدستم رو رو گرفتیاروم نم کردیم یهرکار ییدا

 

  یهان یخوب_

 

 کردمیم هیبود که االن پناهگاه امن من بود من گر نیاتفاق افتاده بود مهم ا نمونیب یآغوشش قرار گرفتم مهم نبود چ یتو

 اروم باش  کنمیمن بود گلم خواهش م ریتقص خوامی: معذرت مگفتیسره م هیمحسن 

 

مهم نبود  یچیه گهیمهم نبود د یداشتن و چقدر تعجب کرده بودن ول یچه حال هیاون لحظه بق یحدس بزنم تو تونمیم

موند همه  رونیمحسن ب یاونجا نبود همه رفته بودن همراه مادرجون رفتم داخل ول چکسیمادرجون مارو جدا کرد و ه یچیه

مادر جون کنارم  دمیتخت دراز کش یباشم....رو نجایا خوامینم کردمبود آروم زمزمه  نشونیب ینیسکوت سنگ نشسته بودن و

 نشست

 

صبح داره  روزیباشه از د رونیخبر ب یروز کامل ب هیدخترش  دهیاجازه نم رتشیپدره غ هیحق بده بهش دختر گلم... اون _

 دهینخواب شبید چکسیبودن ه نجایهمه ا روزیسر زده از د ییهمه جا رفته خونه هر دوست و آشنا گردهیدنبالت م

 

واسش مهمم کاش مامان هم منو  دمیبود که بابا بهم زد ناراحت نشدم چون فهم یلیس نیاول یلیبابا ناراحت نشدم اون س از

 :واس مامان هم مهم بوددادیفحشم م زدیم

 

 کردیهم خودشو سر زنش کرده فکر م یبابات کل شهر رو گشته تازه کل یدخترم معلومه که مهم بود هم پا هیچه حرف نیوا ا_

 ؟؟؟یاونه حاال کجا بود ریتقص

 

 حرم_

 

 ؟؟؟ینگفت یزیکس چ چیآخه چرا به ه_

 

 فقط بخوابم  خوامیبابا م یحت نمیرو بب چکسیه خوامیخستم نم یلیکه خ دونمیفقط م دونمیمادرجون نم دونمینم_

 

 ستیگرسنت ن یخورد یزیچ_
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 یکه گفتم :مادرجون محسن چه ساعت رونیگفتم نه خواست بره ب سوختیم یکه واقعا گرسنه بودم و معدم هم کم نیا با

 پرواز داره؟؟؟

 

  رهیاومد نم شیکه پ ییایقضا نیبا ا یپرواز داره ول 8ساعت _

 

 ادیب دیبگ شهیم_

 

 باشه_

 

 یقاجون اونقدر دوستش داشت اما فقط واسه خوشگلکه ا نهیشدم چقدر خوشگل بوده واسه هم رهیعکس مادرجوون خ به

 ستنیدوستش نداشت مادر جون واقعا خوبه کامال با مامان متفاوته اصال انگار خاله و مامان دختراش ن

 

 هیبه در تک یمشک نیج هیتنش بود که هر لحظه ممکن بود جر بخوره با  دیشرت سف یاتاق باز شد ومحسن اومد داخل ت در

و بس که محسن تند هولم  نشستمیروش م شهیکه هم ینگاهش رو دنبال کردم تاب رینگاه کرد مس رونیبه ب زد و از پنجره

رو به خودم مسلط شدم بهش نگاه  زیهمه چ یرو فراموش کن زیهمه چ دزدم قرار ش بیبه خودم نه دمیکشیم غیج یکل دادیم

 /؟؟یقراره بر یکردم و گفتم:ک

 

 فعال هستم_

 

 یخواهش کنم بر شهی:مدمیکش یقیعم نفس

 

  دمیبگه که مانع شدم نگاهم رو از چشماش دزد یزینگاه کردخواست چ بهم

 

 کنمیاما خواهش م یکنارم بود طیشرا نیبدتر یتو یتر بود کیساال از سامان بهم نزد نیتموم ا یتو یتو واقعا خوب بود_

  مونمیتو م نویمد شهیمن هم رمیلطف و محبتات تحت فشار قرار بگ نینزار به خاطر ا

 

محسن  یبهتره بر یکارم ممکنه ناراحتت کنم ول نیبا ا دونمیچطور جبران کنم چطور جواب همه زحمتات رو بدم م دونمینم

 نمونیقبل ب تیمیصم گهید میداشته باش یاگه باهم رابطه ا میریاگه کنار هم قرار بگ دیشا میهست یمعن یمن و تو کنار هم ب

ازت برو  کنمیتموم بشه خواهش م دیبا نکهیمثل ا یتموم بشه ول نطوریا مونیوقت دوست نداشتم آخر دوست چینباشه ه

 نه تو... کشمینه من عذاب م ینجوریا

 

  یخودخواه یلیخ_

 

 حق با اونه من خودخواهم.... دیبا نگاهم بدرقش کردم شا رونیب رفت

 

زود بگذره ...در اتاق باز شد و بعدش هم اتاق رو نور  یلیروزا خ نیا ادخویکه چشمام رو باز کنم رو هم ندارم دلم م نیا حس

  کیاومد نزد ایفرا گرفت چشمام رو باز کردم مح

 

 یشد داریب_
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 یکنم اما مادر جوون و محسن نگذاشتن گفتن بهتره بخواب دارتیب امینشست:رفت چندبار خواستم ب کنارم

 

رو  گهیهم د یلیشما دوتا خ میکردیهممون فکر م یعنی یدوستش دار کردمیمکث کرد نفسش رو فوت کردو گفت:فکر م یکم

 شهیآخرش به ازدواجتون ختم م میکردیکه فکر م دیو پشت هم بود دیبود یمیساال با هم صم نیا یتو نقدریا دیدوست دار

دلش نگه  یو توراز ر نیسه سال ا هیاحساست چ دونستیم شناختیتفکر رو داشتن جز خودش اون خوب تورو م نیهمه ا

تو  یاز ذهنت پاک بشه اون شب از وقت دیترسیبشه م کیبگه و کوچ یزیبهت چ دیترسیگرفت بره م میتصم نکهیداشت تا ا

بهت  دیمن گفتم با شهیحرکت موندو بهت نگاه کرد اون شب مثل هم یکنارت نشست و بهت نگاه کرد چند ساعت ب یدیخواب

که اشکم رو  دیسرم داد کش نقدریا یتو رفت دیفهم یشد قبل رفتنش بهت بگه ..وقت یگوشش خوندم تا راض یتو نقدریبگه ا

چون حداقل چند سال  ستمین مونیچون من مجبورش کردم بهت بگه پش کشتیمنو هم م ومدیسر تو م ییدر آورد اگه بال

  یخاب دارو حق انت یتو ازاد یکه مخالف باش دمیم قبهت ...بهت ح گفتیکه کاش م خورهیحسرت نم گهید

 

منو ببخش  گفتمیفکرم و ذهنم م یشده بودم و تو رهیلحظات از پنجره به اسمون خ نیحرفاش تموم شد وتموم ا باالخره

 محسن 

 

 

 

 میزندگ دیکه فصل جد رمیم گردمیبرنم گهیو تا چند ماه د رمیم ی:ممنون که بهم آرامش دادسادمیوا ییگنبد طال یرو روبه

 ندفعهیا وفتمیاومدم ب نجایکه ا ییروزا ادیکه اونجا به شاهچراغ سر بزنم و  رمیکه برادرتون هست م رمیم ییرقم بخوره اما جا

 کن آروم بشه کمکم کن یباش مراقب محسن باش کار نوادمچند تا خواسته ازت دارم مراقب خا

 

 یتو یهندزفر شهیو بازم مثل هم رمیم ام تند تند راه ادهیتنهام و پ یوقت شهیمثل هم یراه افتادم سمت باغ نادر ادهیحرم پ از

اومد کنارم شروع کرد به حرف زدن  یمرده ا هی هویحال خودم بودم  یگوشمه و اهنگ هم تا پوست صداش رو بلند کردم تو

 نیا دمیشد و شن دهیکش یهندزفر میپولم رو دراوردم بهش پول بدم که س فیک ستفکر کردم گدا گهیم یچ دمیفهمیمنم نم

  گهیم یبنده خدا چ

 

 کارتم  نمی:من قصد مزاحمت ندارم خانوم من خادم حرم هستم ا گهیداره م دمید

 

  دیتا باور کن دینیبب نویا گفتیم دادیاونو نشون م یدستش بود ه یکارت هی

 

 کردم من که خادم حرم افتاده دنبالم ؟؟ کاری؟؟ چ گهیم یچ نیخدا ا ایکردم گفتم  هنگ

 

 کنمیراه عرض م یتو میبر نینستیبا استرس گفت :نه نه وا هویکه  سادمیزده وا هنگ

 

 خادم حرمه و مهندسه و ... نکهیو ا گفتیداشت از خودش م ینطوریهم نمیباهاش هم قدم شدم ا یهمون هنگ زدگ با

 

 ؟؟  ادیاز دست من برم یرو قطع کردم و گفتم: االن چه کمک حرفش

 

 کجه !!!!!!!! ونتینه گذاشت نه ورداشت گفت: چقدر دوزار اونم
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  کهیکجه مرت شیبگم ننه ت دوزار خواستمیم

 

 باهاتون حرف بزنم تا امروز که شد و اومدم... امیب شدینم یبودم ول دهیحرم د یشما رو تو یچند بار هیمن  دینیگفت: بب بعد

 

 بود  یدنیمن د افهیق همچنان

 

 شما رو پسند کردم  زیهمه چ یول کنمیکس رو پسند نم چیسخت پسندم ه یلیگفت:من خ کیش یلیخ اونم

 

 ؟؟ یچ یعنیبرگشتم نگاش کردم گفتم : تیعصبان با

 

  یخاستگار امیب خامیم دیو اگه اجازه بد دمیداد و گفت: شمارو پسند حیتوض شتریب اونم

 

ادامه  دیخوایم ه؟؟یشما چند سالتونه؟؟ رشته تون چ دادیم ریهم گ یه زدیداشت حرف م زیر هیاونم  میستادیگوشه وا هی

 خوبه  یانتظام روین دیداده بود بر ریکه خوبه تمام وقت گ ناینه ؟؟تازه ا ای دیبد لیتحص

 

 قاطع گفتم: نـــــــــــــــــع  یلیخوب حرف هاش رو زد منم خ یوقت

 

 چرا ؟ _

 

 چون نـــــــــــــــع!!!_

 

 داشه باشه  یلیدل هی دیخب با_

 

 نـــــــــــــــع =(_

 

 خب چرا ؟؟ _

 

 انداختم باال گفتم: چون نـــــــــــــع  شونه

 

 قصدش رو ندارم  گهیگفتم :من تا چن ساله د بعدشم

 

 ...دو سال خوبه ؟ کنمیباشه صبر م_

 

 نـــــــــــــع_

 

 !!!!!هیعجب ادم زبون نفهم گهینغ نع نع حتما با خودش م گفتمیم یمنم ه زدیپشت سر هم حرف م داشت

 

 متفاوت :نـــــــع نع نـــــــــــــــــــع نع نـع نع!!!! یانگار ، با لحن ها خوندمیگ آهنگ مقشن منم
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 نداشت تیبود که نها یانقدر هم از خود راض ارویکالفه شد اخرش

 

 حاال ؟ یبگم چرا انقدر از خودت متشکر هست خواسمیم

 

 محترم  یشده آقا رمیبرگشتم بهش نگا کردم گفتم من د یعصبان زنهیحرف م یلیداره خ گهید دمید

 

 بهم شماره بده  خاسیشد و دست از پا دراز تر رفت تازه م دینا ام باالخره

 

  ختمیریبه پسرا رو بهش م زمیریم شهیکه هم ییبعد کرما شدمیخادم حرم دوست م هیبا  من

 

اون حرف  الیخیچون حوصله نداشتم، ب کردمیمن اصال نگاش نم کهنیاومد ا شیسوء تفاهم جالب هم پ هیراهم ادامه دادم... به

وبا  کنمیهسم که بهش نگا نم ییایاصال حواسم بهش نبود اونم فکر کرد من دختر با ح کردمیو ادما رو نگا م ابونیمن خ زدیم

 … یانتظام روین دیبر خورهیگفت بهتون م ارویکه  زدمیحرف م یاخم و لحن جد هی

 

؟؟ صاعقه بزنم در جا خشک  یدل خادم من شکوند سیدهنت سرو گهیبه خوابم م ادیتو سرم حاال امشب امام رضا م خاک

 جکتیر خواستمیم دمیرو د ینگاه کردم و اسم مح یهم بده... به صفحه گوش یفحش ناموس دیتازه امام رضاست وگرنه شا یش

 شدم و جواب دادم یسوار تاکس ومدیکنم اما دلم ن

 

 خوامیتازه م میاز فردا خونه عمه قراره حلوا بخور یبه سالمت یشد یاخرم رفتن یدید یم بر دخترخاله در حال رفتنم،آخسال_

 رمیتورو بگ یخودمو لوس کنم جا

 

 باطل بدبخت اون جا قبال رزرو شده الیخ یسالم...زه_

 

 یاونوقت توسط ک یکنیم یشوخ_

 

 لوس ابله یدختر از خود راض هیتوسط _

 

 مشخصاتش رو نام نبر گهید دمیفهم دمیفهم_

 

 درس و دانشگاهم شهر شعر وادب یپ رمیمنم م یدار دیدختر عمه جد هیبه بعد  نیاز ا یدیخوبه که فهم_

 

 شاالیا یریبم_

 

 مهناز خانوم دتیبا اون دختر عمه جد یریخودت بم_

 

 یمُه گمیمن بهش م ندفعهیا شمیگفتن تو راحت م یهم داره تازه از دست مَح یچه اسم خوشگل_

 

 کنه زیصورتت رو آنال یتک تک اجزا یخوایم_
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 !!!!هیادم نیچن یعنینـــــــــه _

 

 سازمیمن باهاش نم یول هینه بابا من ازش غول ساختم دختر خوب_

 

 نمتیبیباشه گلم امشب خونه مادر جون م شناسمیبعله تورو که م_

 

 یباشه اموزشگاه_

 

  کردیاموزشگاه رو دوست داشت اصال چطور ادارش م نیچقدر سرم شلوغه من موندم محسن چطور ا یدونینم یآره هان_

 

 ینباش کاریحداقل ب یک بهتره اونهمه درس خوند یکاریحاال، از ب یریگیم ادی_

 

  یگیراست م_

 

 فعال بوسمتیم دونمیم_

 

 خداحافظ _

 

از خداغ ممنون باشم با اون وضع کنکور دادن من دور از انتظار  دیهم خوشحالم واقعا با یلیخ کنهیقراره برم ناراحتم نم نکهیا

رشته رو قبول  نیکه ا ی....افکار ذهن سرکشم به روز ارمیگفت بهش عالقه دارم ب شهیرشته که م هیشهر خوب و هیبود که 

نفر و  هیگفتن  کیتبر کردیم ییخودنما یلیخنفر  هی یجا یخونه باغ ول یتو دوباره میشدم سرک کشد همه دور هم جمع شد

 دهیازش بهم نم یهم نشونه ا چکسیتماس هم نگرفت تا باهاش حرف بزنم ه یبغلش رو کم داشتم حت یتو دنیپر یاز شاد

 یلیدلم براش تنگ شده خ یلیهر دومون بهتر باشه اما من خ یبرا ینطوریا دیتا بتونم باهاش تماس برقرار کنم اما شا

 یمگه من همون هان ستی...اما چطور معلوم نستیبا خودم معلوم ن فمیتکل جمیها گ وونهی....مثل د ستمیهستم نه ن مونیپش

 بهتر باشه ینجوریا دیشا ستمین مونیکه قصد ازدواج نداشت من که عوض نشدم پس پش ستمیقبل ن

 

 نشستم و بغلش کردم دیطرفم و دورم چرخ دیرپ دنمیبا د یلیدر اوردم و در رو باز کردم و وارد شدم ف فمیرو از ک دیکل

 

 ؟؟؟ یرونیچرا ب یچطور یلیسالم آقا ف_

 

نگرفتن حاال  نایا یه رنیسگ خوشگل بگ هی کردمیمن اصرار م یبهم زل زده بود بلند شدم ه شیخوشگل و مشک یچشا با

خوشم اومد  یو پشمالو رو هم سامان انتخاب کرد خنده دار بود ول یسگ قهوه ا نیاسم ا رمیرو گرفتن من دارم م یلیهم که ف

 ستیباکسش ن یچرا تو اطیح یگذاشته تو یرو ک یلیبلند گفتم:سالم من اومدم ف ی..وارد خونه شدم وبا صدا

 

 ذارهیبس که اعصاب نم رونی...اون سگ رو هم من انداختم بی:سالم باالخره اومدرونیاز اتاقش اومد ب مامان

 

 یو اروم یخوب نیبه ا یلیعـــــــــــــه ف_
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 آرومه یلیبا حرص گفت:آره خ مامان

 

حوصله ندارم بزنگم  کنمیم یخداحافظ جیباکسش و وارد اتاقم شدم ...با همه دوستام دارم با مس یرو گذاشتم تو یلیف

قبول شد  رجندیکه مشهد قبول شدن الله هم که ب هیو مهد بایرو نداشتم فر ششونیبرم پ نکهیچند روز وقت ا نیا نطوریهم

 نداشتم  برهم خ هیآزاد رو انتخاب کرد از بق یپرستار یول

 

 نشستم  یصندل ی...روگهیم یچ نمیبدست رفتم تو اشپزخونه بب یکه مامان صدام کرد منم گوش کردمیم یباز جیمس داشتم

 

ادامه دادم ...اخر صحبتش با طعنه گفت:  میباز جیو به مسندادم  تیمنم اهم زندیداشت حرف م کسرهی یجوریهم مامان

 !! گفتم: اره؟؟یدیفهم

 

 بود یچ دمیکالمشم نفهم کیباهام داشت و من  یکاریاومد مامان  ادمیبرم تازه  اومدم

 

 ؟؟؟یگفت یگفتم: چ برگشتم

 

نبود البته  یاز سرزنش خبر گهیاروم بود د بیروزا عج نیچنگال تو چشمم فرو کنه اما ا خوادیبود م دایاز چهرش هو قشنگ

 و گفت دیکش یقیآورد نفس عم یاشکم رو در نم ینینبود  یخبر

 

  یبد جیمس یخوایبا کدوم انگشت م نمیمن بب یریسرطان انگشت شصت بگ ی: اله

 

که حواس  باستیفر ریتقص هیمن چ ریبود خب تقص ینگفت کارش چ گهیاصرار کردم د یبردم...هرچ یبه عمق فاجعه پ تازه

  زارهینم

 

داره مشکل  یسام دمیفهم یحوصله توجه کردن رو نداشتم ول زننیکنار مبل نشسته و بابا و سامان هم دارن حرف م یلیف

 میبر دیمامان اومد و گفت :حاضر کنهیم ییو بابا هم راهنما گهیدوستش رو واسه بابا م یحقوق

 

 یصاحاب ش یب یمان هم چندشش شد وگفت:الهاز کنار مامان رد شد و خورد به پاش ما یلیف

 

 یصاحاب ش یگفت:خودت ب باباهم

 

راست از خونه مادر جون  هیجعبه که  یهست...چمدونام رو بابا گذاشت تو یبابام که کال فلسف یبا جوابا کنمیحال م یعنی

 فرودگاه   میبر

 

      

 

از نگاهش  کنمیچرا حس م دونمینم استیو از همه بدتر مح ییو دا ییهستن جز زندا یاون جمع همه خوب و عاد یتو

مامان با  ارهیرو ب ونیرو مجبور کنم قل نیمت ییدا کردمیمن تالش م یام...هر چ یالیخیاما منم استاد ب بارهیسرزنش م

 آغوش مادر جون غرق شدم یبکوبم به در ...تو وسرم  خواستیدلم م یعنی کردیم یتالشم و خنث داشیتهد
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 مراقب خودت باش دخترم_

 

 شهیتنگ م یخونه باغ حساب نیتو و ا یمادر جون دلم برا_

 

 ... زمیعز نطوریمنم هم_

 

شهر برام از اب  نیشدم دل کندن از ا ابونایبه خ رهیشدم...خ نیاز همه سوار ماش یآغوشش دل کندم و بعد از خداحافظ از

 یکمکاش رو فراموش کنم ول هیکه کم لطف زیچ هیهر ندارم جز ش نیبه ا یتعلق خاطر چیه کنمیخوردن آسون تره حس م

 قلبم بهتره یوجودش تو

 

 وخز بغلمان زن ب ِ رارِ_

 

معرفت بودن دوستام  تیبودن نها سادهیکنار هم وا هیو الله و مهد بایبرگشتم فر یبا خوشحال سادنیهم وا هیبق سادمیوا

حرف بزنه و  یحالش خوش باشه مشهد یکارشون عادت الله بود که وقت نیحس رفتن به االسکا بهم دست داد با ا شییخدا

 باهاشون کردم و ازشون جدا شدم  یمشت یخداحافظ هیبودن که  ییمنو زن داداش صدا بزنه بعد از بابا و مادر جون تنها کسا

 

 گهید نیمن ا ی...اوه خدا که اونجا بودن شدم ییزدن همه کسا دیهام رو گذاشتم و مشغول د ینشستم و هندزفر یصندل یرو

 انجام بدم  خوامیدفعه که کار خالف هم نم نیا نمیرو بب یکی دیبا رمیکرمت و عشقه چرا من هرجا م ایشد خدا داشیاز کجا پ

 

 یتیچه وضع یچقدر گذشته و االن تو دونمیوجه نم چیگرفتم حوصلش رو نداشتم به ه نییکنارم که رد شدد سرم رو پا از

 نیها خواب بودن ساعت پرواز که ا یلیکرده بودم خ ادیو تا پوست ز یریخواجه ام یچشمام رو بسته بودم و آهنگا میهست

 حساب که حتما مهمانداره چشمام رو باز کردم  نیشدبا ا دهیکش ی...هندزفررفتیانتظار نم نمیوقت شب باشه جز ا

 

 مرتبش توجهم رو جلب کرد و  وستهیپ یچشمام قرار داشت ابروها یجلو شیقهوه ا یچشا

 

 یشناخت یه_

 

 ندارم یسالم بله فراموش_

 

 یخوب باش دیبا ندفعهیا یخوبه چطور_

 

 چشمام محو شه اما گفتم یجوابش رو بدم تا زود تر از جلو نطوریا خواستیچقدر دلم م ستیتو مربوط ن به

 

 خوبم یلیبله خ_

 

 عجب !!!منتظر تماست بودم_

 

 خودم بکنم  یتک تک موهاو با دستا خوادیکه دلم م آخ
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 اون روز رو دیبرده باش ادیانتظار داشتم از _

 

 هیهان یبچه شد_

 

 نشون بدم  ویحرکت چ نیبا ا خواستمیم قایدق دمیخودم هم نفهم یتکون دادم ول یزدم و سرم رو کم یلبخند زورک هی

 

 ییتنها رازیش یریچرا م_

 

 دانشگاه_

 

 ????یه رشته اچ یعـــــــــه به سالمت_

 

 یدست عیصنا_

 

 پس کنکور هنر به درد بخور تر بود  نطوریکه ا_

 

همان همراه  الدیهمانا و راحت شدن از دست م رازیبه ش دنیگوش کردم و تحمل کردم رس الدیم یها یوقت و به وراج هیبق

دارم  یاحساس خوب ییخوابگاه دانشجو یبه سو شیبابا رفتم خونش تا صبح اونجا سرکردم و بعدش پ یمیقد یاز دوستا یکی

 دنمیبا د یدختر چشم آب هینفر داخل اتاق بود و به طرفم برگشت  هیکردم  ازحس بزرگ شدن ...طبقه دوم اتاق شانزده در رو ب

 لبخند زد چمدونم رو گذاشتم و به طرفش رفتم دستم رو دراز کردم با محبت دستم رو فشرد

 

 هیاسمت چ یسالم هم اتاق_

 

 هستم وتو هیزدم:من هان لبخند

 

 و تو یمنم سودا ام رشته هنر اسالم_

 

 یدست عیمن صنا_

 

 یتحمل کن نجایمنو ا دیبگم با دیخوشبختم و با میستیهم رشته ن فیاه ح_

 

 کنمیادمت م ستین یمشکل_

 

  یمن بش هینکنم شب یاوهو مراقب باش کار_

 

 ومدیازش خوشم ن یبود صادقانه بگم به اندازه سود میوارد شد اسمش نس هگینفر د هیجوابش رو بدم که در باز شد و  خواستم

 یول میهست یصداش زدم هر چهارتامون ترم اول یکه من از همون اول ال ایال وستیبهمون پ گهینفر د هیبود  یدختر خوب یول

 ... کیسه به  میشد یدست عیان فقط من صنا یهنر اسالم یو ال یو سود مینس
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فرق داره مانتوم رو در اوردم و پرت کردم  ابونیچند تا خ میستیاز دانشگاه دور ن ادیکه ز نهیخوابگاه ا یدانشگاه برگشتم خوب از

 یکه کل یواریکار شده کمد د نتیکامال کاب واریکنار د گهیگوشه اتاق دوتا تخت دوطبقه گذاشته شده طرف د کیتختم  یرو

 هیخوابگاه دوجداره هست اما پنجره اتاق ما  ینداره همه اتاق ها یدرست حساب هشیکه ش یهست و پنجره ا ختهیبهم ر

اما از  اوردمیسر هم اورده بودن از لحاظ خوب بودن اتاق که شانس ن یرو هم با چسب پنج سانت نشییبود پا شهیقسمتش ش

 گفت جفت شش اوردم شهیم یهم اتاق

 

اهل اصفهان البته  میماه کامل شناختمشون ...نس کی نیا یتو شنیم یمیدارم مثل خودم زود صم یخوب یها یهم اتاق واقعا

کارش از  چارهیب یاموختن از عشقشه البته پسره  ایحال اموختن سه تار از استادش و  درین ینوازنده  سینه به اون شدت خس

 خواب  شیدرصد مابق 5شده اون  لیتشک یدرصدش از چا58 دهیرد شده به جنون رس یعاشق

 

 شنیدچار م یاز دست ما دوتا به خود زن یکه مابق یجور میبا هم کل کل دار هشیهم

 

 اهل قم  یمرو،،سودین یروش حساب باز کرد حت شهیعنوان نم چیهم به ه یاشپز تو

 

 ینه به اون شدت مذهب اما

 

 روش حساب باز کنم تونمیاز خوابگاه م رونیب ایخوابگاه  یکه تو یفرد نیتر کیو نزد نیتر یمیصم دیشا

 

و البته زبون  ادیروش باال ب یکیماه معروف شده به مامان اتاق اما خدا نکنه اون  هی نیهم یشدت مهربون و با معرفت تو به

 دراز و به شدت خوابالو

 

 ستیکه عرفه و همش تو رخت خوابه ن ییاز خوابالو اون خوابالو منظور

 

 نیخوابه وسط هوا و زم دهیسرش به بالشت نرس نهیا منظور

 

اهل کرج ودغدغش  یخوبه ،،ال شمیخواب به سر کنه اشپز قهیدق 22 یشب رو تا صبح بدون حت کی تونهیعنوان نم چیبه ه و

 بپوشم ؟ یمن فردا چ یوا نکهیاونم ا یزیچ هیفقط 

 

به ما دوتا و عممون ارادت  شهیمرتبن و هم میاون و نس میکه شلخته ا یبر خالف من و سود افستیو ق پیتو فکر ت یادیز

 خاص دارن

 

 خورهیم کنهیم تیابغوره تل یکه نون رو تو یجات در حد یترش عاشق

 

 هم داره و درسخون تر از هممونه ییبه نفس باال اعتماد

 

 هستiو در حال اموختن سه تار  هییدر کل دختر مهربون و با وفا اما

 

چه  دونمیکه نم میخصوصا نس ستمینکنم دست بردار ن شونیو تا عصبان ذارمیکه تو خوابگاه به شدت سر به سر بچه ها م منم

 بهم فروخته  یتر زمیه
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 باالست یتخت طبقه  یاتاق رو یکنن اونم گوشه  دایپ توننیم کجایقول بچه ها هر موقع گم باشم منو  به

 

مثل  نکهیو ا شهیم دهیچیو روزا خواب کالسام هم اگه خواب باشم پ دارمیدرسته چون شبا ب یهمش خوابم و تا حدود گنیم

 رونیمنو از خوابگاه بکشونن ب دیبا دادیاردک همش تو حمامم و به زور و داد و ب

 

 اتاق باز شد و سه تاشون وارد شدن واقعا انگار از جنگ برگشته بودن  در

 

 چتونه یهو

 

 ازمون در اورد کار همه رو قبول کرد اال ما یسرمد چه پدر یببن ینبود یهان یگفت:وا یال

 

 میگفت:آره بعدشم مجبورمون کرد دوباره کار رو شروع کن یسود

 

 میایزد قرار بود با هم ب بتیغ یگفت: تو کدوم گور مینس

 

  میچوندیبراتون دلتون بسوزه ما که کالس اخرمون رو پ رمیآخه بم_

 

 گرسنمه شعوری:بیسود

 

 نداشت یزیسلف چ_

 

 یدرست نکرد یزی:شامشون تموم شده بود تو چمینس

 

 نه بابا حوصله نداشتم_

 

 یکردیدرست م زیچ هی یمردیبالش دستش رو پرت کرد طرفم: کثافت م یال

 

 میکردیغذا درست م دهمیبا فیکث یطرفا نیآره با ا_

 

  میسفارش بد تزایپ نیای:بچه ها ب مینس

 

 من که فقط چهار هزار تومن دارم_

 

 نهیهنر بودن هم یو به خصوص دانشجو ییدانشجو یحد پول داشتن زندگ نیهم در هم میخود نس یو حت یو سود یال

حسابم پول دارم  یالبته تو یخال بمونیت به باالست االن هم که پنجشنبه و ج 22 یکارمون هفته ا لیوسا نهیدست کم هز

 اما کارتم رو گم کردم 

 

 میریبگ تزایپ میگفت: زنگ بزن مینس
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  دنینونش رو هم بهت نشون نم ده؟یم تزایبه تو پ یتومان ک 4:با  یسود

 

 میبپرس می:حاال بذار زنگ بزنمینس

 

 میو فقط تماشاگر بود میبود لنتیسا یرو یو ال منو

 

 3222بدون گوشتش  تزایزنگ زد فست فودطرف گفت پ مینس

 

 گرفت انگار قهرمان المپاد شده یا افهیق هی روزمندانهیپ نیکه قطع کرد همچ بعد

 

 ؟؟ی:حاال مطمئن گفتم

 

 3222 ای 6222گفت  دونمینم قی! دقدیشا دونمی:نممینس

 

 یبه مسخره باز میدستمون شروع کرد میهم گرفت یسود منو

 

صاف  رمیگیو فال م کنمیم تیورق هارو گرفت و گفت: من االن ن یکه سود رهیرفت وورق پاسور اورد و خواست فال بگ یال

 هست 3222کرد:چند درصد  تینشست و ن

 

 درصد 42اومد  در

 

 هست ؟؟ 6222درصد  چند

 

 درصد 52اومد  در

 

  کنهیپولش ماچ قبول م یمابق یبجا ارویدرصد  چند

 

 درصد 52

 

 ؟؟ دهیبهش ماچ م میدرصد نس چند

 

 درصد 22

 

 از خنده میکه مرده بود میسوژش کرد نقدریا خالصه

 

 به صدا در اومد مینس لیبود که موبا نیح نیهم در

 

 تومان  2 یرو اورده بودن اما با گوشت و دونه ا تزاهایپ
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گوش زد کرد که پشت گوش نندازم و برم دکتر  یکرده بابا کل شرفتیپ بیعج میاز جا بلند شدم سرما خوردگ یهزار بدبخت با

هنوز زمستون  رمهیگ بانیگر یسرما خوردگ شهیمتنفرم از زمستون که هم کنهیخودم حوصله نداشتم... گلوم درد م یول

شلخته تر از قبل به سمت دانشگاه راه  یخدا با هزار بدبخت ی...ابدبختمکرده خدا رحم کنه زمستون  ریمن واشرم گ ومدهین

کز کردن رو نداشتم  ادهیوصله پح ینبود ول یفاصله ا نکهیافتادم بچه ها هنوز خواب بودن امروز فقط ظهر کالس داشتن با ا

اونطرف تر و نسبت به  فیما چند ردیولو شدم ن یصندل ینشده ...رو یهنوز خبر رنیبگ نیپدر گرام هم که قول دادن برام ماش

 جلوتر بود برگشت طرفم و با دست اشاره کرد  یصندل هیمن 

 

 یکردم اما حاال دارم پ خی یرو سنگ رو ماین ادینه هرچند من اون اول ها ز ایخوشحال باشم  دیاشنا با هیاز وجود  دونمینم

 گشید یژگینفره و و هی یپیازش بگذرم خوشت تونمیکه من نم یزیچ پهیخوشگله و خوشت هیپسره خوب یلیکه خ برمیم

اول خوشحال نبودم که  ی...روزا نهیهم دهیکالس به خصوص سپ یدخترا مومنظر ت یول کنمیفکر نم نطوریغرورشه البته من ا

بره کارگاه اما  خواستی...جوابش رو ندادم و باالخره استاد اومد م کنمیاز قضا هم کالسم شده هم حاالمثل قبل فکر نم نمیا

بود گفت باشه واسه  ییادم با خدا اریبس دکه استا ییخل بودن از اونجا نامیهمه غر زدن و دوتا از بچه ها هم منو بهونه کردن ا

 بعد  جلسه

 

اما دوست نداشتم حرف بزنم صدام بد جور گرفته بود اصال دلم  رمیاز استاد اجازه بگ خواستمیم سوختیبه شدت م گلوم

کنه و بخنده حوصله سوژه دادن  دایفقط سوژه پ خواستیخنده پسرا به خصوص مهران بشم دلش م یبرا لیدل خواستینم

 اومد کنارم نایسار رونیکه استاد رفت ب نیتا تموم شدن کالس تحمل کردم هم یدستش رو ندارم با هزار بدبخت

 

 یساکت یلیچته دختر امروز خ_

 

 زدم لبخند

 

 امروز همه فک کنم نگرانت شدن  ینداختیم کهیت یهر روز کل یحرف بزن فکر نکنم الل شد یه_

 

منتظرش  ریو ام کردیداشت کالسورش رو جمع و جور م امیهنوز بودن و ن ریو دوستش ام مایشده بود اما ن یخال بایتقر کالس

 ستیبودآروم گفتم:اصال حالم خوب ن

 

 یو دوستش بلند شدن وقت ماین کردیم زیو نسخه تجو گفتیم یچ هیکردم پشت سرش عطسه هر کدوم از بچه ها  سرفه

 یدیپرسیحال م هی یومدیحداقل م شعوریبهم نگاه کرد و رفت ب شدیداشت رد م

 

 کارگاه  میپاشو بر هیدستش رو دراز کردو گفت:هان سحر

 

  میکه کارگاه داخلش بود راه افتاد یرو گرفتم و بلند شدم و به سمت ساختمون دستش

 

 نهیا تتیهنوز که زمستون نشده تو چرا وضع ی:هتکتم

 

 نهیو زمستون هم زییپا یتو تمیکه خش داشت و گرفته بود گفتم:من اصوال وضع ییصدا با
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 یبدبخت ی:پس حسابتکتم

 

که استاد اومد خداروشکر امروز با مجد کارگاه  کردمیبودم و به بچه ها نگاه م لنتیسا یکارگاه هم رو یرو تکون دادم تو سرم

 چیبدون ه تمیوضع دنیاستاد و ازش خواستم اجازه بده برم که با د شیکالس رفتم پ یندارم وگرنه فاتحه ام خونده بود وسطا

 نداره برو  یگفت: اشکال یمخالفت

 

...وارد اتاق شدم  شدیجنازم سر کالس حاضر م دیبا موندمیهم که اگه م یبه جون عمش دعا کردم کالس بعد یراه حساب یتو

شدم ساعت شش بود  داریب یوقت یخوابم برد ول یک دونمینم دمیکلد استاپ خوردم و دراز کش هیبچه ها رفته بودن دانشگاه 

  کردیم منگران نگا یسود

 

  یصدات کردم تکون نخورد یهرچ یدختر فکر کردم مرد_

 

 کردم سرفه

 

 ؟؟؟یرو خوب تشیاوه اوه وضع_

 

 یدیسوال هم تا حاال پرس نی:مسخره تر از اگفتم

 

 جنازت رو ببره ومدهیدکتر تا دکتر ن میپاشو دختر بر نیمن صداشو بب یخدا_

 

و منتظرم  اوردنیلباسشون رو در ن میو نس یرو واسشون گفت و ال تمیعوض یهم تازه وارد اتاق شدن که سود میو نس یال

از  نکهیمعرفت داره که با ا یحساب ی...سود کنهیسوپ خوشمزه درست م هی میایو ب میهم گفت تا بر یدکتر سود میشدن تا بر

که به زور منو حاضر کردن هم  میو نس یال نطوریو هم دادیبا غر زدن انجام م مکه مامان یکارو بکنه کار نیمتنفره ا یآشپز

 دکتر میو رفت میاژانس گرفت

 

 ؟یگفت :دفترچه اورد مینس

 

 افتاد که جا گذاشتم ادمی

 

  رونیرو کشوند ب یمنو ال میتومان نس62گفت : یازاد چقدره؟؟ منش تیزیسوال کرد و یاز منش رفت

 

 

 

 می:چته نس

 

  ارهیدفترچه رو ب یسود زنمیزنگ م رنیگیم تیزیمگه قد خون باباشون و ی:همینس

 

 قبول نکرد خوادیگفتم نم یدر آورد و من هرچ یباز یاصفهان یحساب مینس
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 میشد مهیدفنرچه ب الیخیجواب نداد خالصه ب یبهش زنگ بزنه اما سود میتا سر کوچه که نس میرفت خالصه

 

 رونیدستش از مطب اومد ب یتو فیک هیبا  یکت شلوار ییاقا هی میدیداخل مطب که د میبر میگشتیبرم میداشت

 

 رهیدکتره داره م نیبچه ها فکر کنم ا_

 

 صبر کن میفهمیحاال م خورهیبه دکترا م افشی:اره به گمونم ق مینس

 

 یلفظ سوال هیشروع کرد به صدا زدن به  مینس دمید بعد

 

 اروم : دکتر؟ یبا صدا اول

 

 بلند تر: دکـــتــر؟؟ یصدا با

 

 

 

 بلند تر:دکتر؟؟؟؟؟ یصدا با

 

 که طرف دکتره میشدیم دیکم کم نا ام میداشت

 

 بلند: یبا صدا مینس باز

 

 رهه؟؟دکترر؟؟؟؟؟؟یعمووو؟؟ یه

 

 شد رهیتا چشم به ما خ 26روشو برگردوند با هشت تا چشم که چه عرض کنم  سادیطرف سرجاش وا میدید

 

گفت: بله  میجمعش کن یجور هیکه  میبود و در حال کلنجار رفتن با فکمون بود نییسه تامون از خجالت سرمون پا هر

 امرتون؟

 

 د؟؟یبریم فیتشر میداشت ضی:مر مینس

 

 ه؟؟ی: مشکل چدکتر

 

 داخل میکرد و رفت فیواسش تعر مینس خالصه

 

 شروع کرد چونه زدن با دکتر هیاصفهان میکه نس ییاونجا از

 

 بهمانه یفالنه ا یا دمیما دفترچمونو فراموش کر یا میضیمر نیما اخر یا مییما دانشجو یا که
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 دیبد یپول خوادیاصال نم ناااباشهیکن یباز لمیف نیو گفت: خوب بلد دیاخر دکتره خند تا

 

 حرفا اما دکتره پول قبول نکرد  نیبود و از ا یکه نه شوخ میگفت ماهم

 

تا امپول نوشته بود هرچند  3 مینداد تیزیدکتره هم از لج که ما و میریسمت داروخونه که دارو بگ میاز دکتر راه افتاد بعد

 گهیسرو کله زدن با هم د یبب کل ییخوابگاه و چهارتا میبود دوتاش روزدم به همراه بچه ها برگشت یلیخ ینداشتم ول یترس

 و من با خوردن داروهام رو به موت افتادم میرو خورد یسوپ خوشمزه سود

 

 

 

اما امروز  میاومد یو م میرفتیبود و با هم م یکیمن با بچه ها  یساعت کالسا شتریهفته سه روز ب یتو رونیکالس اومدم ب از

کز کنم تا خوابگاه برم داشتم از در رد  ییتنها دیو من با 6کالس داشتن اما من تا  کیاز اون روزاست که بچه ها فقط تا 

 یکالفه بود وقت مایکرده بود که خوشگل ترش کرده بود ن شیآرا حیکه خوشگل بود اما فج دختر هیبا  دمیرو د مایکه ن شدمیم

 مایداشت مطمئنا دانشجو نبود چرا ن کاریبود چ یندادم و رد شدم اما اون دخترک تیشد در ظاهر اهم یعصبان شتریب دیمنو د

 هیپهنه و بچه ها نشستن با  یبساط چا دمیخوابگاه که د دمیکردم خسته رس یفکرا ط نیرو با ا ریبود کل مس یعصبان

 نشستم کنارشون میشیسوژه م یبچه ها تونستم لباس عوض کنم اصال سر لباس عوض کردنمون کل یو مسخره باز یمکافات

 

 یلیآخ آخ خستم خ_

 

 !!!!یاله رمی:بم مینس

 

 و فرو کردم تو پهلوش:تو حرف نزن انگشتم

 

 چه مرگته؟؟ یآخ روان_

 

 دیخواهشا شروع نکن ی:هیال

 

 : باشهمیبا هم گفت دوتامون

 

 کجان؟//؟؟ انیک تیمیصم یتو بگو دوستا میکردیم فیاز دوستامون تعر میداشت ی:هانیسود

 

 همشون مشهد ان  شعورایجان من سه تا دوست مثل شما گل داشتم که االن ب یسود یه_

 

 و الله، هیو مهد بایزود تر گفت:فر مینس

 

 با بچه هام  یریدر حال صحبت کردن و چت تصو شهیکه من هم بس

 

 بازار بزازا مُ پارچه بِخَرُم  میدادن که فردا وخز بر جیخانم شان مس یرو فر هیبراتان خاطره بُُگم... ایها اصال ب_
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  قیکه خِراب رِف میمُ

 

  مید برو که رفت و میباباهه رو ورداش و گازش رو گرفت نیماش میُش رو بُگم رفتُم دره خانه شان ا خالصه

 

 مِرف  کیراه ِ ره با دنده  تِمام

 

 ک هالک سرعت  میمُ حاال

 

 پات  ریمُگم د خب اون گازه المصبه رِ فشار بده ز بهش

 

  مِترسُم  ِرهیگیشتاب م نیماش مِگه

 

 نداش مو رو بِ کشتن مِداد  ادیهم ک مِخاس دور بزنه چون  هرجا

 

 رف...بس که گرم بود هوا  سیدهنُم سرو رهی یول

 

 به مُ  دادیکه محل نم میُخانمشان او یگرمُم مِرف نق مِزدُم به جون فر یه مُ

 

 مهمونمان نکرد  یبستن هیگدا  سیخس

 

  نایا گرفتَنیم یچه پول زور رهیرفتُم... میُآموزش رانندگ روزش

 

  رشیوالغ یتومن تازه بدون اون خرجا 582 مِگه

 

 د ِ ره ؟؟؟ یجه با اون جه چه فرق یا ریبُگم خب  خاسُمیازشان م رنیتومن مِگ542 قوچان

 

 هم م ِ دن ؟؟ بعد اون وختش قوچان ن ِ مِدن ؟؟ سیو ساند سیجه مثلن همراه اموزش ک یشوما به ما بوگو ا نه

 

 : ال اله اال هللدمیکش یکه کارُم لنگ بود و اال مِگُفتُم نفس خالصه

 

 زدُم غیباباهه ر ِ ت ییهوا هی به

 

 خانه خاله مان عصرونه داشتن  میشم با ننه ب ِ رارِمان پاشُدم رفت یعصر

 

 که خــــــــــــــــــــــــ ــواب  میَُُمُ

 

 ر ِ گاز بزنُم از خواب خو خسه رَفتُم دِگه نیمِخواس زم دلُم

 

 نداشتُم  ادی ادیصبت کُنُم براتان ِبگُما ُم ز یجور حال کردُم مِشد یهم
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  رفتنیم سهیها ر بچه

 

 زهرمار_

 

 یزنیخوب حرف م یلیخ ی:همینس

 

 دونمیخودم م_

 

 هیاونم مشهد یانداخت مییزندا ادی:منو مینس

 

 منم گرسنم فیخب بسه تعر_

 

 اشاره کرد:ظرفا نکیبا انگشت طرف س یسود

 

 دیریبم_

 

 مهی:نوبت تو و نسیال

 

 ستین زیتم یچیه یعنی_

 

 یواسه بستن مشونیو مالقه که گذاشت ریفقط کفگ یچینه ه_

 

ظرف شستن  میشرووع کرد میناچارا منو نس میافتاد یو مالقه م ریبه جون کفگ شدیم فیبود همه ظرفا که کث شمونیهم کار

 بود جواب دادم:سالم یزنگ خورد و من فرار کردم سام میکه از شانس خوبم گوش

 

 رو روشن کن پیاسکا یهان سالم

 

 یبا باشه

 

 یکم بود ول کمی نترنتمیصفحه اومد سرعت ا یرو یسام ریرو باز کردم تصو پیرو روشن کردم و برنامه اسکا یگوش نترنتیا

 رو هم بغلش گرفته بود یلیف یقابل تحمل بود سام

 

 یاز من کرد یادیبه به برار حال شما _

 

 توام  ادی شهیمن هم_

 

 یپرسیحال و احوال م نیآره جون خودت واسه هم_
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 میدوروز قبل با هم حرف زد نیوبه همخ_

 

 دیدیدرسته چند بار اخر رو هم خودم زنگ زدم تو و مامان که افتخار صحبت نم_

 

  یخوب یخب ولش چطور_

 

 یچطور یلیف یچطوره ه یلیف یخوبم تو خوب ممنون

 

 

 

 هم سالم داره یلیچه خبرا اوضاع درس و دانشگاه چطوره ف یمرس

 

 هگذریدرس و دانشگاه هم م_

 

 رازیش امیب یقرار با دوستام چند روز_

 

 نطوریعـــــــــــــــــــه که ا_

 

 یالزم ندار یزیچ نمیآره خواستم بب_

 

  خوامینم یزینه چ_

 

منم بعد از  دیرس میبه داد نس ینبود و سود شیب یدر اصل وقت تلف کردن دمیبا باهاش حرف زدم و حال همه رو پرس یحساب

 بودم خوابم برد  دهیدراز کش یتخت ال یکه رو نطوریبا سامان هم یخداحافظ

 

 

 

وساعت  میبکوب هر چهار نفرمون کالس داشت رونیب میتموم شد از صبح که از خوابگاه اومد رازکالسمیش ادیقراره ب یسام فردا

 تا با هم4طبق معمول هر میسلف بود یکالسامون تموم شد شام تو 2

 

 هم کنار اون دوتا یروبرو یمن وال هم بودن یروبرو میو نس یسود زیم سر

 

 گرفت اومد مونادیرفت دو تا ل یسود

 

 میواسه خودشو نس شمیکیما  یگذاشت جلو یرو با دوتا ن یکی

 

 ما رو برداشت مونادیزد ل رجهیش میکه نس میغذا خوردن بود مشغول

 

 رو من بکش اون بکش شهیش رمیتو دستش منم افتاده بودم روش تا ازش بگ مونادیل شهیش
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 که سلف پسرا از خنده رفت رو هوا دیکش یغیاز پاش گرفتم که چنان ج شگونین هیاخر  تا

 

  زیم ی هیکنار پا زیم ریو گذاشتم ز دمیازش کش مونادویل شهیش

 

 دست من دادیم زیم ریاز ز خوردیقلپ م هیدست سحر باز اون  دادمیم زیم ریاز ز خوردمیقلپ م هی

 

 بدو یبرداشتم و حاال ندو ک مونادویل شهیمنم ش زیم ریز دیمثل فشنگ پر مینس دمید هوی

 

 کردنیگرد شده ما رو برانداز م یبودن و با چشما سادهیسلف وا رونیجماعت پسر ب هی رونیب دمیاز سلف پر غیییییییییج بااااااا

 

پشت سلف که اصوال خلوت  اطیدامه دادم سمت حرو ا دنیدو جهیمحال بود بخاطر پسرا دست از کل انداختن بکشم در نت اما

 باطل الیخ یبود اما زه

 

 دمینکش یکه مقنعم افتاد اما بازم دست از بطر رهیرو بگ یتا بطر دیمقنه ام رو کش مینس

 

 افتاده یهمه ادم من با مقنه  نیا جلو

 

 تماشاگران گراام  قیهمراه تشو شدیم دهیکش میمن و نس یدستا نیب یکه ه یبطر هی

 

 کنم یخال مینس یرو رو مونادیموفق شدم تمام ل تیدر نها و

 

 امیاز فانتز یکیدر حد  بایبود تقر یزیچ هیبود  میحس زندگ نیناب تر یعنی

 

شدم که سرش رو تکون داد و از  مایمتوجه ن تیاون همه جمع نیسوت و دست مقنعه ام رو درست کردم ب عتیجم خالصه

 کرد ینطوریچش شد چرا ا نیرفت عـــــــــــــه ا تیجمع نیب

 

  

 

      

 

خوشحال باشه ناراحته چرا شاد کردنش و خندوندنش  دیکه با یمواقع یوقت تو چینگاه کردم چرا ه یشد به ال دهیکش دستم

به خاط  دیواج کرد شاازد یکرد و با دوست ال یبدجور عاشقشه اما اون نامرد یکه ال یهمون پسر الدهیبه خاطر م دیسخته شا

 نگاهش بخونم یرو تو طنتیش یتونم گاهیم یساکته ول نقدریا یاونه که ال ینامرد

 

منو بابا شروع کردم کار با لپ  یکردم مثل هر شب بعد از حرف زدن نسبتا طوالن یافکار مسخره راه دانشگاه تا خوابگاه رو ط با

با  ادشیباز ش نکردم از اون وقت هر شب با  گهین رفت آره از اون موقع دکه محس یسر نزدم از وقت میدیوقته به آ یلیتاپم خ

چراغ خاموش محسن آه  دنیرو باز کردم با د یدیآ شنومیکه صداش رو نم ستیحسرت که ن یخوابم برد با کل یدلتنگ یکل

 هیکه  ییافتادم روزا میخبر نبود یوقت از هم ب چیکه ه ییروزا ادی میکردیبا هم چت م هیکه هم ییروزا ادی دمیکش یبلند
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رو باز کرد و اسمش رو من انتخاب  وزشگاهکه با تموم عشق آم یروز ادی گرفتنینبود همه سراغش رو از من م داشیساعت پ

  کردمیو کالفش م نشستمیکه سر کالسش م ییروزا ادیکردم و اون بدون مخالفت قبول کرد 

 

 نقطه دور نگاه کن واسه چشمات خوبه هیبه  قهیدو دق وتریکار با کامپ قهیدق ستیبعد از ب گنیم ی:هانیسود

 

 شدیسرد نم مییکه چهار بار چا گذرهیم یک قهیدق ستیب دونستمیمن اگه م_

 

 بود یهر چند تکرار گهی:هه راست ممینس

 

 دمیگذاشتم و کنار بچه ها دراز کش نیزم یتابو بستم و متکا رو رو لپ

 

 که مرد فیبود ح یمهربون رمردیپ نطوریدوستش داشتم اونم هم یلیافتادم خ میر بزرگ پدرپد ادی بی: امشب عجیال

 

 ادیخوشم نم می:من از خانواده پدریسود

 

 یهان یتو چ دیکش مارستانیکردم کارم به ب هیگر یروز مرگ مادر جونم کل ادمهیهستم  میمن عاشق خانواده پدر ی:ولمینس

 

داستان واسشون بگم اونام مشتاق چشمام رو بستم و  هیگذشته انداخت عادت داشتم  ادیبچه ها منو  یحرفا شهیهم مثل

 گفتم

 

 ریمن که خالبم گذاشت تا د یبه بهانه  یخواهر شوهر فرار یعروسا از خونه  یو مامانم که مثل همه  دمی: تا دوازده خواب

 بشه و بعد صدام کنه...

 

 عمه ... یخونه  میدیبود که رس کیساعت  طرف

 

 باباش... شیرفت پ عیباباسر

 

 عاشق باباشه بود... بابام

 

 قشنگه ؟؟ یفکر کردم که تا ساعت چند قراره لبخند بزنم و نشون بدم که زندگ نیحال و به ا یرفتم تو الیخیمن ب اما

 

 شده... یخبر هی گفیم یکه از صبح داشتم ه ی...حس بدعیصداها پچ پچ شد و رفت و آمدا سر هوی

 

بودمش و بهش زل زده بودم و با افکارم  دهیچند روز قبلش د نیبود و هم دهیاتاق مهمان که بابابزرگ توش خواب یتو رفتم

 بهش گفته بودم :

 

نه ؟؟  یزنت که من مطمئنم عاشقش بود شیپ یبر ینه ؟؟ دوس دار یدغل باز رو ندار یآدما نینه ؟؟ اعصاب ا یا خسته

 نه ؟؟  یمن جرئت رو به رو شدن با خدا رو ندارم تو داربدم ؟؟  انوریبهت س یخوایبابابزرگ م
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 ...ومدیم لییعطر عزرا یبود ، بو نیاتاق سنگ یبه دراز پهن شده بود کف اتاق...هوا دراز

 

 ...شهیو قلبم کند م لرزهی، پاهام م خیو دستام  شهی، نفسم تنگ م یدارم ، از بچگ یبوش الرژ به

 

 یعطر فروش میروز مث االن تا باهم بر هیمن ،  شیروز پ هی ای، ب یا قهیبد سل یخعل لییزراع یداد بزنم : اه اقا خاسیم دلم

شغل پر دردسر  نیو دس از ا یعاشق شد دیشا یدیخدا رو چه د ،یکه حض کن خرمیم یعطر هیمحبوب من...برات 

 و طرد ... کنهیم ینیعشق ادمو زم لییعزرا ی...اخه اقاینیزم یو شد رونیخدا پرتت کرد از بهشت ب دی...شایبرداشت

 

 ...دیشده ، دم گوشش اشهد بخون اهیاروم بگه :پاهاش س کردیم یسع مامان

 

 ...کردیبه بابا نگاه م یبا نگران و

 

 بابا عاشق باباش بود...بابا اب دهنش رو قورت داد و شروع کرد... اخه

 

 واسه باباش نشنوه... کنهیم یقلبش رو که داره عزادار یصدا یکس خواستیم گفت،یبلند م بلند

 

 نداشت... دمیکشیگوشه بغ کرده بودم و سخت نفس م هیبه من که  یکار یکس

 

 ...گرانی...کابوس مردن ددمیباهام بود رو د یکه از بچگ ی...مرحله به مرحله...کابوسدمید زویچ همه

 

 ...یمرگ خودت بترس از دیبا دیترس گرانیاز مرگ د دینبا گهیم مامان

 

 ...هیمرگ بق ی...وللمیی...من منتظر عزرافهمهیکه نم مامان

 

 ترسم... ینبودش برا ینه برا یکردم...ول هیمُرد گر یچرا دوسش نداشتم...وابسته نبودم...وخت دروغ

 

 تازه خوشحالم چون راحت شد... ستمیناراحت ن االنم

 

...سخت بود کردیم هیرو گرفته باشن گر شونیعموم که مث بچه کوچولو ها که آب نبات چوب یها هیگر دنیسخت بود د یول

هم  دیاحساس بود شا ینبود اون ب نطوریعمم ا ی...ولدادیتاسف واسه خودش تکون م یکه از رو یبابام و سر یها هیگر دنید

 بود ینبود ناتن میبود البته عمه واقع نطوریتو نظر من ا

 

و خنده هاشون رو پهن کردن رو  گهیروز د هیانگار ورق برگشت ، همه اشکاشون رو نگه داشتن واسه  یربعد خاکسپا از

 ...یو شوخ کردنیم یمسافرت...جوونا باز میچن روز رفته بود هیصورتشون...انگار همه 

 

 و خوش بودن خالصه... زدنیگپ م بزرگترا

 

 نصفه شب که وقت خواب بود... ی،حت شدیخنده قطع نم یصاحب عزا ها صدا یخونه  یتو
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نگاه  ادیز ی هیبود نه گر یخابیپف کرده و قرمزم که اثرات ب یبه چشما یخدا صبرتون بده و با دلسوز گفتیبهم م یمن هرک و

 ...گرفتمیعذاب وجدان م کردیم

 

 ...میشم کردبخت و تازه بچه دار یخونه  مشیو فرستاد میکه واسه سروش پسر عموم زن گرفت دونستنیچه م اونا

 

 نداشتش... شیبه ر میدیمن و سروش غش غش خند میکرد تیپسر عمم رو اذ مانیکه چقد نر دونستنیم چه

 

 حکم برنده شدم و پسرا مثل بچه ها لجشون گرفته بود... یباز یتو یبار متوال 22من  دونستنیم چه

 

 ...نجایفورت ن یسر باز میکه کل کل گذاشت دونستنیم چه

 

 نداشتن... لیبود و خنده نه غم و م یغذا فقط شوخ یکه سر سفره  دونستنیم چه

 

 بابا بزرگ... امرزتیب خدا

 

 ناراحت بمونه... کنهینم هیباشه که تا هفت روز اگه گر یکی...حداقل رمیچند وقت ارزو کردم مثل اون نم اون

 

 

 

 کردم  سکوت

 

 بد باشه  تونهی:واقعا چقدر ممینس

 

 یعمه هم دار دونستمی:نمیال

 

بابام واسش زنگ نزنه  یاگه گاه شهیهست البته عشق خارج رفتن داشت آخرش هم رفت آلمان باورت نم یگفتم که ناتن_

 هم داره یبرادر ادینم ادشی

 

ان که مام نهیباباها چقدر مهربونن واسه هم دیدیبا وفا ترن ،بهترن ،با معرف ترن ،دلسوزترن،د یلیمردا خ کنمی:من فکر میسود

 ...دهیمن جونش رو واسه بابام م

 

 ...گرفتمیاز بابام طالق م دهیسال نکش هیمادرم بودم، به  یمن اگه جا یاجازه ادامه دادن رو بهش ندادو گفت:ول یال

 

 من یایدن یو تو انتهیجور خ هی نی، اصال به نظر من ا ستیبخورن مرد ن گرانیکه حق زن و بچه ش رو بده د یمرد

 

 رمیازش پول بگ ستمیوقت حاضر ن چی...من هستیقابل بخشش ن یطیشرا چیتحت ه انتیخ

 

 ...رمیازش پول بگ ستمیوقت حاضر ن چیکه سر خواهرم زد هست که ه یادیفر واسه
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شاغل شدنه تا  یزندگ یهدفم تو نیبزرگتر دمیپول دار بودن بابام کش نیکه نداشتم در ع یسر پول شهیکه هم یواسه زجر و

 نشم... یمرد چیمحتاج ه

 

 مرد باشه... نیدار من نسبت به مردا هم شهیتنفر ر هیعلت اصل دیشا یهمه راست بگن درسته که من عاشق بابامم ول دیشا

 

 نهیکه پولش خرج نشه واس هم نیکه با ما نبودن واسش لذت بخش تره واسه ا یواسه زن و بچه ش...مرد سیکه مرد ن یمرد

 کنهیکه االن اون منو ساپورت م یشده در حد یو خداروشکر االن واسه خودش کس دکریکه داداشم همراه درس کار هم م

 

غم  امیواسه الت کردنینم دایپ یخودمه سکوتش تلخ بود بچه ها واقعا واژه ا نیع کنمیاز گوشه چشمش سر خورد حس م اشک

 یول دمیسرکوفت شن شهیف مامانم هماما از طر دمینکش یپول یاز همه من مثل اون ب شتریب دیشا کردمیاما من درکش م یال

کنه اما من...نه منم داشتم مثل بابا مثل  هیاز پدرش محکم بهش تک بعدبزرگتر مثل داداشش داشت که  بانیپشت هی یال

و ازش  دمیکاش الل م رفتیکرده بود کاش منو ببخشه کاش نم یرفت چقدر بهم خوب ادمیمحسن که پسش زدم و 

 بره  خواستمینم

 

 ستین یمرد کار اسون هیخورد شدن غرور  یلهش کردم...تماشا من

 

 ستیاشک حلقه زده تو چشماش اسون ن دنید

 

 ستیلرزش دستاش اسون ن دنید

 

 داره درد

 

 یگفتن نداشته باش یبرا یو حرف ینیدرد داره که بب یلیخ

 

 شرمندش شدم من

 

 گرفتمش دهیو ناد دیهمه زحمت کش نیا شیمن تو زندگ یکه برا یمرد شرمنده

 

 عمر به حرفام گوش دادو مراقبم بود  هی یکرد هم مادر یعمر هم پدر کیکه  یمرد شرمنده

 

 اشک به چشماش نشوندم تیعصبان یاز رو جایجمله ب کیشدم که با  یمرد شرمنده

 

 بخشمیخودمو نم من

 

دوتا  قیدوتا رف میحق داره که نبخشه:اما کاش ببخشه کاش ازم بگذره کاش برگرده و دوباره مثل قبل باشه دوباره بش اونم

 دوست ...

 

 ادکلنش... یبو دشحتاینداره ، سنش عقا یفرق چیبرام ه تشینفر که جنس هیبشه...  دایپ یکی کاش
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 چاه... نیاز ا ادیم یبد یو نگه چه بو رهیغش رو نگرو بکنه ...دما سکیر نیمن بشه ، ا یها ییچاه تنها وارد

 

 نکشه...خسته نشه... عقب

 

 ...ادیو ب ادیو ب ادیب

 

 تنهام و سرد است... یدلت گفت یانقد تو یخودت رو...خسته نشد یکنیو بگه چه مرگته تو ؟؟؟ چقد لوس م رهیرو بگ دستم

 

 ...خودی...بگه نفس بکش دختر لوس برونیببرم ب بعد

 

...درستش  شهی...اونم بدون حرف بغلم کنه و فشارم بده و بگه درست مهیگر رینتونم و بزنم ز یمن نفس بکشم ول بعد

 ...میکنی...درستش مکنمیم

 

 درستش کنه و درس شه و درس شم... بعد

 

عوض نشه  یخودیب هوی قهر نکنه ، خودیب هوینزاره و بره ،  یخودیب هویاگه دختر بود  ؟یشیاگه پسر بود نگه دوس دخترم م اما

 نره... یخودیب هویخسته نشه ،اصن  یخودیب هویپسر نشه و منو فراموش نکنه ،  هیعاشق  خودیب هوی، 

 

اون  هینفر شب هیکردن  دایدوستم باشه بدون منظور...مثل محسن آره مثل اون پ شهیابد بمونه و هم یبشه که برا دایپ یکی

 سخته

 

 

 

 کردن  داریداد منو از خواب ب یبا داد و ب دنیکه رس 25هاساعت  بچه

 

 8تا  5کالس داشتم و اونا  8تا  4ساعت  من

 

 نایکه کور از خدا چه خواهد دوتا چشم ب ییاونجا از

 

 دانشگاه میباهم بر 4و قرار شد ساعت  چوندنیرو پ 4تا  5ها کالس  بچه

 

شانسا  نیکه ما از ا ییاز اونجا یول میچقدر خوشحال شدکه هوا شد دونفره  رونیب میبود که ما از خوابگاه زد 3.2 ساعت

  ینفره و بارون 4هموا شد  میندار

 

 سمت دانشگاه میراه افتاد ادهیپ

 

 خودمون  یخوش گذرون یپ میو بر میچونیکه کال کالسا رو بپ میدیبه توافق رس یهمگ اما

 

 تا پارک  میادامه داد ادهیپ رویمس باز
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 میسرو کله هم زد یتو یتو راه چقدر کل و

 

 کردن سیرو خ گهیتو بارون همد میطرفشو شروع کرد میابسرد کن هجوم برد دنیپارک با د یتو

 

 شد  یرو به اون رو شد و باز افتاب نیدفعه هوا از ا کیکه  میچرخ زد یساعت میتو پارک ن ینجوریهم

 

 اب یتو میگذاشتو پاهامونو  مویسر ابنما و کفشا و جورابون رو دراورد میدیهم پر ما

 

 کرد سیرو خ گهیتو اب و باز هم همد دنیشاالپ شلوپ پا کوب میشروع کرد و

 

 ساز بود  نیعاشقا با سه تارش مشغول تمر نیا نیع قیاالچ ریگوشه ز هیافتخار نداد و  یال البته

 

 یخامه ا ینیریخوابگاه که با هوس کردن ش میتا کم کم برگرد میشب راه افتاد 8 ساعت

 

 مدرس کج شد ابانیسمت خ رمونیمس

 

 برگشت به چند نفر سالم کرد یال میکه از سر مدرس رد شد یمن زمان یاز خوش شانس و

 

که هم کالس هم نبودن پس چطور  مایاونو ن شناختیاز کجا م نویا یصفر اصال ال ریلحظه درجا خشکم زد و فشارم افتاد ز کی

زد تو پهلوم  یافکارم غوطه ور بودم که سود یتو نطوریبچه هاست هم یسهمکال مایدوست ن ریآها ام شناختنیم گرویهمد

 اومد سالم ندادم ادمیتازه 

 

 به راهم ادامه دادم نییو سرمو انداختم پا اوردمیبه روم ن نیقزو یکه سنگ پا منم

 

 یو من ب دادینظر م هی یهرک یو رفت نییپا یسرتو انداخت هویچت شد اصال چرا  دنیپرسیم یرو در اوردن بچه ها ه پدرم

  ادیاومده هفته بعد م شیپ یهم گفت واسش کار یهاش گذشت سام یاونشب هم با تموم خوش رفتمیراه م الیخ

 

 

 

 دادمیگوش م نایسار یو منم به حرف ها زدنیو همه بچه ها باهم حرف م ومدهیهنوز ن استاد

 

 چکسیمن اعتقاد دارم با همه هست و با ه ستین یکیوقت با  چیهم تنوع طلبه ه یلیطرفدار داره خ یلیخ گنیبچه ها م_

همه  یباشه ول یادم نیچن خورهیهم نم افشیبه ق کنهیم یخوب ظاهر ساز یلیخ نهیمنظورم ا گمیم یچ یدونیم ستین

 و دنبال.... نطورنیهمه مردا هم کنهیهست و داره عشق و حال م یکیمطمئنا با  ومدهیاالن هم که ن گنیم

 

 یبس کن شهیم نایبوندم و گفتم:سارچس آمپر

 

 بلند گفتم و حق داشتن  دونمیبرگشتن طرفم و بهم نگاه کردن م بایکالس تقر همه
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 بودن  سادهیتوجه بلند شدم و به سمت در راه افتادم مهران و دوستش کنار تخته وا یب

 

 هیشکل نیبرات چرا امروز اعصابت ا رمیبم یوا یا_

 

 نیداده بود ب هیتک واریغورتش بدم به د تونستمیشدم که م یدادم و رفتم طرفش چنان عصبان ریمس رییدور نبود تغ ازم

 گفتم رفتیم شیپ یادیز یگاه کردمیباالخره ادبش م دیحرف االنش بد نبود اما با دیصورتش و صورتم ده سانت فاصله بود شا

 

 شوخ طبعه تمی:شخص

 

 ..کنمیم تیعار شهیهام دو تا قانون رو هم یشوخ یتو همه  اما

 

 کنمینم یوقت باهاش شوخ چیه یرفته تو فاز جد ایو لت و پاره  یطرف عصب ی.وقت2

 

 ستیخنده دار ن چمیکه ه ییکارا یفقط بهش گف لودگ شهیمسخره که م یکارا یسر هینه  هیهام واقعا شوخ ی.شوخ5

 .ستین یکه شوخ ییکارا

 

دوسش داشته  قایقلبا و عم اگهیحت شمیم زارینکنه به شدت ازش ب تیهاس رعا یدو تا قانون رو تو شوخ نیا یکیکه  یزمان و

 ادیهات بدم م یباشم...از لودگ

 

 مایبه طرف در رفتم که ن کردنینه اما تموم کالس چشم شده بودن و مارو نگاه م ای زدمیبلند حرف م یداشتم با صدا دونمینم

 یقیاما انگار قرار نبود بره کنار نفس عم سادمیروبه روش وا دشیاز چهرش خونده نم یچیه دمیچارچوب در د یرو تو

 کنار یبر شهی:مدمیکس

 

 نوچ_

 

 حوصلت رو ندارم  ماین-

 

  هیحرفت تکرار_

 

که بره کنار که اونم مقاومت نکرد و رفت کنار ...از دانشگاه  یو هولش دادم اما نه باشدت در حد نشیس یرو گذاشتم رو دستم

 تمیعصبان لیبودم اما دل یعصبان یلیکه خ فهممیبزنم تازه دارم م هیبه حافظ یشدم هوس کردم سر یوسوار تاکس رونیزدم ب

 فهممینم کنمیرو درک نم
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 مینس ریزنگ خورد و تصو میاونم گوش ییپایبا چه ت ومدنیو م رفتنیکه م کردمینگاه م یگوشم بود و به مردم یتو یهندزفر

 جواب دادم شدیخاموش و روشن م

 

 سالم_

 

 تو ییسالم دختر کجا_

 

 ستمین یخاص یجا_

 

 !!!یکرد سیرو خوب سرو یکیدهن  دمیشن یکرد کاریعجب...چ_

 

 به تو گفت یک_

 

  یمردم و آسفالت کرد یزد یاز بچه ها گفت اعصاب نداشت یکیکالستون دنبالت که  میاومد_

 

 نکردم ینه بابا کار خاص_

 

 حاال ییکجا_

 

 هیحافظ_

 

 میماهم اومد سایکثافت نامرد تنها تنها اونم وا_

 

 باشه منتظرتونم _

 

 باش فعال_

 

 رستوران میآخرش هم خودشون رو مهمون من کردن رفت میو حرف زد میقدم زد یها هم اومدن و کل بچه

 

 نفر با چادر نبود  هی ییپایعجب ت زدمیم دیمردم و د شهیمثل هم داشتم

 

 یهم بر انویکالس پ هیالزم  میگفت:نس یگرفته بود سود تمیر زیم یبا انگشتش رو مینس

 

 باز شد:اگه استادش حامد باشه چرا که نه ششین مینس

 

 :هه چه خوش اشتهایال

 

 دیتو و حامد خان به کجا رس میحاال تصم_
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 میخواستگار ادی:قراره بمینس

 

 یمطمئن می:نسیسود

 

 :بعله که مطمئنممینس

 

 میافتاد یشام عروس هی:پس یال

 

 یحاال گشنه ا نکهیبازوش:نه ا یرو زدم

 

  دیبزا برم بپرسم اصال سفارش داد ارنیغذا رو نم نای:به جون تو گشنم اه چرا ایال

 

 میغذا سفارش نداد مینشست یالک نجایما دو ساعته ا یهان ی:وامینس

 

 ومدیگارسونه ن میکن کاریچ_

 

 عرضتون کنن یخاک تو سر ب دی:واقعا سفارش ندادیال

 

 کننی:چرا بابا دارن تورو اسکول میسود

 

 که اونم بلند گفت: آخ مینس یبا پاش محکم زد به پا یال

 

 رونیب ندازنمونیم انیاالن م نیکوفت چه مرگتونه آبرو نگذاشت_

 

 خفه یکی:تو مینس

 

 یجا پهن ش نیهم زنمیم _

 

 یشَتَک نکن ییباباال برد :من غلط بکنم منو مثل مهران ص میدستاش رو به نشونه تسل مینس

 

 خدمت گفتم: شیرو آوردن بعد از رفتن پ غذا

 

 بدم  ادشیکردن و  یشوخ یاونو که الزم بود قانونا_

 

 یسرش داد زد مایاز دستت ناراحت بود گفت به خاطر ن نای:ساریسود

 

 سهیسرش داد زدم از فردا کامال دهنم سرو یبدبخت شدم اون االن تموم دانشگاه رو پر کرده که من واسه چ-

 

 یگفت ی:مگه چیال
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  نیهم نایو فالنه و بهمانه منم بلند گفتم بس کن سار یکیهر شب با ماین گفتیو م کردیم یبابا داشت وراج یچیه_

 

 یشناختیرو از قبل م مایتو ن دوننیهمه م الیخی:بیسود

 

 دونهینم چکسینه ه_

 

 :واقعایسود

 

 ستین گهید نمیاالن هم کردیم یاشاره ا هی مایاونم قبال ن یگاه میدیهم سالم هم نمب یاره ما حت_

 

 یکردیحفظ آبرو م ریام یحداقل جلو یو رفت نییپا یمثل احمقا سرت رو انداخت شبید نی:واسه هممینس

 

 

 

      

 

  شناسمیاون من اونو از کدوم گور م یگور بابا_

 

 درست بحرف ی:هیسود

 

 سه تامون گشاد شد  یچشا

 

 یکنیپسر دفاع م هیاز  ی:بعله بعله تو داریال

 

 داره یبی:مگه عیسود

 

 نداره عاشق شدن که شاخ و دم نداره یبیاصال ع زمی:نه عزمینس

 

 دیفرهنگ من فقط گفتم درست صحبت کن یعاشق شد ب ی:خفه... کیسود

 

 یکردیدفاع نم چکسیتو تا حاال از ه گهی:د نشد دیال

 

 :حاال کردم تا چشتون درآدیسود

 

 وبلند شدم :حسابش کن یال یپولم رو گذاشتم جلو فیبعد چند لحظه ک دادمیساکت به کل کلشون گوش م من

 

 ی:کجا هانیال
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 بخورم ییهوا هی رونیب رمیندارم م لیم _

 

 ندارم  لی...بعدش هم مثل من گفت م اریدر ن یبابا با کالس باز نی:بشمینس

 

  ادیتا چشمات در ب رمیم مونیخانوم م_

 

 از دستت راحت شم دیشا یریاصال بم یبر نگرد گهید ی:اصال برمینس

 

 رمیمیمن تا تو رو نکشم که نم_

 

 زمی:د نشد عزمینس

 

 وسط و گفت:بچه ها دیپر یسود

 

 معذرت میگفت دوتامون

 

با چشماش  یحاال دوستش دارم هر چند سود کنمیزدم و ازشون دور شدم برخالف گذشته فکر م میشونه نس یلبخند رو با

نظرم رو جلب کرد آشنا بود...  یخنده مرد یصدا زدمیمحوطه رستوران قدم م یو جاش تو قلبم فرق داره تو کنهیجادو م

بود اما اون  الدیم نمشیبب تونستمیرفتم جلو...حاال م هیکه بفهمم ک دادیقلقلکم م یحس هی نمشیبب تونستمیبود... نم یاماک

هوس کردم برم جلو مهم نبود  ندفعهیا شدمیآشناها خوشحال نم دنیکه از د شهیبرخالف هم نجایاونم ا کردیم کاریچ رازیش

 رفتم جلو... ستیخانم ن هیباهاشه فقط خوب بود که  یک

 

 سالم_

 

 یاریبه جا نم الدیهولم کردن دوباره گفتم:آقا م یقطع شد هر دونفر بهم نگاه کردن اه لعنت حرفشون

 

 خانم یهان یمعرفت رو فراموش کردچطور یتو ب شهیلبخند زدو دستش رو دراز کرد:سالم مگه م دوباره

 

 دیفکر کردم فراموشم کرد یبود:مرس شتریزور اون ب نکهیرو فشردم اما مثل ا دستش

 

 :مگه من مثل تو ام

 

که  طونیش یاز بچه ها یکی یگفت: هان دکریبه رخم بکشه ...رو به اون پسر که با تعجب بهم نگاه م خواستیجوره م همه

 شناختمش یاتفاق

 

 رو به من گفت:دوستم هستن و

 

 زنت باشه ایدوست دخترت  کردمیوگرنه فکر م یدلم گفتم خوب شد گفت یتو
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 دست دوستش که سمتم دراز شد نگاه کردم با لبخند بهش دست دادم به

 

 باهات خوشحالم عرفانم یی:ار آشناگفت

 

 نطوریمنم هم_

 

  یپشت سرت رو هم نگاه نکرد یرفت هویگفت: الدیم

 

 یکنیم کاریچ رازیبودم ش ریبا درس و دانشگاه گ عذر

 

همون  یکامال تو نویا یهم پررو باش الدیدر برخورد با م دیبا جهیدر نت کنمیکه من با هرکس مثل خودش رفتار م ییاونجا از

  دمیفهم دمشیکه د یدو سه بار

 

 هرچند وقت بهش سر بزنم دیدارم با یندگینما نجای:االدیم

 

  عجب

 

 رازیش یومدیم نیقبل هم واسه هم دفعه

 

 عرفان ادتیدفعه قبل اومده بودم ع نه

 

 من کهدستم زخم شده بود ادتیعرفان نگاه کردم گفت:آره لطف کرد اومد ع به

 

 میطور دمیخبر نم یبه کس گهیمن که د دیباور کن نطورنیشما هم ا ی:عـــــــــــه دوساکردیداشت منو اسکل م نطوریا که

 خورد از آلمان اومدن هیسرم چند تا بخ نکهیدفعه قبل به خاطر ا رسوننیشده... همشون هر جا باشن خودشون رو م

 

 گرد شده بهم نگاه کرد و گفت:واقعا یچشما با

 

 یخورد یدو دست چیکه ه یدست هی:عرفان دیبلند خند الدیم

 

 اسکلش کردم لبخند زد  دیتازه فهم چارهیب

 

با  ییآشنا نطوریهم دنتونیهم خوشحال شدم از د یلیعرض کنم خ یگفتم که سالم نطوریهم شمیمزاحمتون نم گهید خب

 شما اقا عرفان

 

 بده بهم یشماره ا یادرس هیبابا  یبر یزود یخوایم یخوش نشون داد ی:کجا حاال که بعد چند وقت روالدیم

 

ادم  دیفهم شدیو م دیفهم شدیاز نوع حرف زدنش م نویبود ا یرازیرو بهش دادم و گفتم که خوابگاه هستم عرفان ش شماره

برم به عرفان دست  دیخوشحال شدم با یلیگفتم:خب خ رونیکه بچه ها اومدن ب دمید میگوش یمهرداد تک انداخت رو هیخوب
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بود  نطوریهم هم یبچه ها و نگاه کردن طرفشون خشکش زد ال یادن صدیدست مهرداد بود که با شن یدادم هنوز دستم تو

  دیذهنم چرخ یو هزار تا سوال تو دمینگاه به دستمون کرد و سرش رو به نشونه تاسف تکون داد دستم رو کش هی

 

 بچه ها می:بردیاومد طرفم و دستم رو گرفت وکش یال

 

کرج بود  الدیچطور ممکنه اون م شهیکه مگه م الدهیهمونه م نی...نکنه ا الدیالد،می...مشناختیرو م الدیکرد نکنه م نطوریا چرا

 دهیکش یدنبال ال نطوریو من هم میمگه کرج با تهران چقدر فاصله داره... از رستوران دور شده بود یهان یگیچرا مزخرف م

البته  فهمشیذهنمه که نم یتو زیچ هیرو ول کرد خواست بره که من دستش رو گرفتم: ستمبهم نگاه کردو د سادمیوا شدمیم

 اما خودت بگو دمیرس ییجاها هیبه 

 

 گفتنینم یچیه یو سود مینس سادمیکردم و رو به روش وا سکوت

 

 که تو رو تنها گذاشت یهمون یکه تو ازش حرف زد هیالدیهمون م الدیم نیا_

 

 کردم دایپ نیقی دیاز گوشه چشمش چک اشک

 

  یبفهمون یخواستیم ویچ یخب بود که بود چرا مثل احمقا رفتار کرد_

 

 آروم تر هی:هانیسود

 

 کشهیم رهیگیها دست منم م وونهیکه اون بسوزه اونوقت مثل د کردیرفتار م یجور دیبا وونهید نیچطور اروم باشم ا_

 

 خودت رو یدادیمحکم نشون م یلیخ دیموافقم تو با ی:با هانمینس

 

 دیدونی...نمدمیکش یمن چ دیدونیگفت: شما نم دهیبر دهیشد بر لیبه هق هق تبد یال هیگر

 

 نشده ریتا د میحاال بهتره بر زمیعز یگی:درست میسود

 

 دویتختش دراز کش یراست رفت رو هیلباسش رو عوض کنه  نکهیاتاق هم بدون ا یتو یکرد حت هیاروم گر یرو ال ریمس تموم

حرف بعد از عوض کردن لباسشون رفتن سالن مطالعه منم از  یهم ب یو و سود میگوشش نس یرو گذاشت تو یهندزفر

چطور ممکنه  یول شدینم نطوریا میدیرو نم الدیجلو و م رفتمینماگه من  دیناراحت بودم شا کردمینگاه م رونیپنجره به ب

 دیکرده باشه اما بع یدختر نامرد هیفکر کنم در حق  تونستمیاگه سال ها باهاش دوست بودم نم یباشه من حت نطوریا الدیم

 اوردهیرو سر دوستش ن آورد یکه سر ال ییاصال از کجا معلوم تا حال صد باره بال دهیکه به همه شماره م الدیم نیا ستیهم ن

برام اومد بازش  الدیاز طرف م یجیمس کنمیحکم رو من صادر م نیوفادار بمونن البته ا توننیمردا اصوال بعدش نم نجوریا

کردم حاال  داشیاما حاال پ دهیبهم نم ینشون چیکس ه چیه گردمیوقته دارم دنبالش م یلیکردم نوشته بود:ممنونم از تو من خ

 کنم انجبر خوامیم

 

 ستیکارا قابل بخشش ن ی:بعضفرستادم
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 که از گذشته ها ونده رو فراموش کنه یریتصو تونهیمنو ببخشه نم تونهیداد:به نظرت نم جواب

 

  دونمی:نمزدم

 

 کمکم کن نمشیبب خوامیداد:م جواب

 

 ...تا بعدشهیم نمیزدم:بب واسش

 

 ینگم که ال یبگم چ یکه چ رفتمیداشتم با خودم کلنجار م دهیبد جور عذابم م یسکوت لعنت نینشستم اه ا یتخت سود یرو

 گفت

 

 شیشناسیوقته م یلی:خ

 

  دمشیچند جا د یباالخره به حرف اومد:نه چند بار دمیکش ینفس_

 

 دیهست یمیباهم صم یلیخ دیرسیبه نظر م_

 

 شمیم یمی:اصوال زود صماوردمیبه روم ن دمیهم فهم دینه شا دمیدار نفهم شیحرف ن نیرو از ا منظورش

 

اون  رفتمیاز کوره در م دینبا کردمیاونطور رفتار م دینبا یسرخ شده بود:تو راست گفت یو بهم نگاه کرد چشماش حساب نشست

 تو رو هم خراب کنه یفکر کردم که نکنه زندگ نیمن تموم شده اما اون لحظه به ا یبرا

 

 صداقت بود  هینه اما حرفاش شب ای کردمیباور م دیبا دونمینم

 

 زارهیط سرابه اون مفق یرکه که من عاشق چشماش شدم ول نطویکه منو زد هم نطوریهم زنهیزود گول م شیقهوه ا یچشما_

 رو  گهیبعد ما چند نفر د دونهیکه منو تنها گذاشت و بعدش هم دوستم رو و خدا م نطوریهم رهیم

 

 درست شده باشه دیاما شا_

 

 ستین یخوب شدن الدیم یماریهه ب_

 

 اشتباهات تکرار بشن شهیهم ستیممکنه اشتباه کنه قرار ن ی...هر کس یمگه تو دکتر ستیچرا ن_

 

 یهست یمنطق نقدریبه چشمام نگاه کرد:در مورد خودت هم ا میمستق

 

...نه امکان نداره...پس چطور دارم کردمیفکر م نطوریهم یاگه خودم جاش بودم چ گهینداشتم بگم راست م یزیکردم چ سکوت

 نه؟؟!!! ای دمیبخشیرو م الدی... اگه خودم بودم م دمیم لیحرفا رو تحو نیا

 

 ش؟یببخش یتونیشه اصال م گیاره بخواد بهت نزددوب ش؟اگهیدی:تو بخشگفتم
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کنم رو ندارم  سکیدوباره بخوام ر نکهیا تیمن ظرف یهان ستیمن قابل بخشش ن یایدن یتو انتیفکر کنم گفته بودم خ_

 اروم رو تجربه کنم یزندگ هی دمیم حیترج

 

 ست؟؟؟ین نطوریا یاما تو هنوزم دوستش دار_

 

 دوستش ندارم گهینه د_

 

 یرو به رو بش تیبا واقع ستیبهتر ن یتو هنوزم دوستش دار دیفهم شهیراحت م یلیخ یگیدروغ م_

 

 رسونهیرو نم یا گهید زیچ چیجز تباه شدن عمرم ه تیواقع ینداره چرا وقت یبرام سود تیواقع گهید یچرا وقت_

 

 ینگاه کن گهیجور د هی ستیبهتر ن ینیبدب نقدریچرا ا_

 

 نگاه کنم ... تونمیبه نظرت چطور م_

 

  یبرخورد کن یعاد ستیبهتر ن یببخش یخوایندارم حاال که نم یباشه من به نگاهت کار_

 

 شینیمگه قرار دوباره بب_

 

  مشیدیدوباره د دیشا دونهیدر هر حال اون االن شماره منو م دونمیباال انداختم :نم یا شونه

 

مطمئنا حرفام دردناک نره بابا زنگ زد اما جواب ندادم مثل  کنمینم درکش ینگفت منم نخواستم ادامه بدم وقت یزیچ گهید

 خواب باشم جواب دادم دیپدر درک نداره خب شا نیدوباره زنگ زد اصال ا شهیهم

 

 یسالم بابا خوب_

 

 یسالم دخترم ممنون تو خوب_

 

 چه خبرا یمرس_

 

 نگرانت شدم یچرا جواب نداد یسالمت_

 

 دیهست یانگار مهمون دییدستم بند بود کجا_

 

 و همه دور هم جمعا میخونه مادر جون زمیآره عز_

 

 تعجب گفتم:همه!!!! با
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 و آرش هم باالخره اومدن کایمل میهست یآره همگ_

 

 پس باالخره درسشون تموم شد  یعــــــــه به سالمت_

 

  نجایرو هم کشوندن ا نایآره س_

 

 میکردیم کایبا آرش شوهر خاله مل یباز وونهیذره د هی هیخال یمن حساب یجا گذرهیبهشون خوش م یگرفت پس حساب دلم

  گذاشتمیم نایسر به سر س

 

  یاومد یکاش تو هم م یهان_

 

 بابا به همه سالم برسون بهتون خوش بگذره  شهینم_

 

 ایپاشو ب گهینه نگو د گذرهیم شتریب یایاگه تو هم ب_

 

 یندار یبابا خب کار دونمینم_

 

 مراقب خودت باش زمینه عز_

 

 خداحافظ_

 

آخر  گهیکه د میتختم تا االن بچه ها چند بار رفتن خونشون اما من نه... نس یگوشه اتاق و رو میشگیهم یبردم به جا پناه

 یحساب نکهیشدم با ا مونیبار هم نرفتم خواستم برم اما بعدش پش هیفقط دوبار رفت... اما من  یخونشونه و ال شهیهفته ها هم

 بالیواسه وال میشدیکه خونه مادر جون جمع م ییمادرجون واسه آخر هفته ها اطیح یدلم تنگ شده واسه تاب خوردن تو

 ستین گهیاون اومده اما اونم د ایاگه محسن بود چند بار تا حاال رفته بودم  دیاللهو بابا شا هیمهد بایکردنامون واسه فر یباز

 

کردم بچه ها هم  دایگشتم تا چادرم رو پ یو حساب یمشک یو روسر یشلوار مشک هیا و قرمزم رو تنم کردم ب یمشک مانتو

 با تعجب گفت:کجا نامرد میحاضر بودن که برن کالس امروز من فقط عصر کالس داشتم نس

 

 شاهچراغ رهیچادر داره م یوقت گهیخوب شده بود گفت:خب معلومه د یکه حالش حساب یال

 

ارش هم باهامون  ی( و محسن و گاهنایمن و و شلغم خان)س میگروه داشت هی میکه بچه بود یینشستم:وقتا حیضر یبه رو رو

 بود ...

 

 ؛ با هم میکردیم ی، با هم گرو کش میکردی، با هم دعوا م میکردیم یبا هم باز شهی، هم میبا هم بود شهیهم

 

 ...یشهر باز میرفتیم

 

 کردیشلغم خان شروع م کردیم یکه باز یهرک شنیاست یپل یموقع باز شهیوقتا ، شلغم خان معروف بود، هم اون
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 ..باختیتعجب، طرف ناباورانه م تیچشم کردن و در نها به

 

 کهیو هزار ت وفتادیگلدون م هویچه قشنگه  گفتیمادر جون م دیاونقد شور بود که اگه مثال به گلدون جد چشماش

 

 ...شدیم

 

 معروف بود... چشماش

 

 میکردیمث شلغم خان چشمش م کردیم تمونیاذ یزیهربار که چ ی، ه میدوس داشت شهیو محسن هم هم من

 

 ...شدیچشم نم یول

 

 ...دینفله ش کن دیافکار شور بر گفتمیسرم م یو تو کردمیم زیچشمام رو ر یه من

 

 که چشمام شور باشه... کردمیتالش م یو ه کردمیم زیهم و چشمام رو ر یتو دمیکشیابروهام رو م یه

 

 وقت چشمم شور نشد... چیه یول

 

 کوه نمک.. هیشور بود...شوره شور مثل  شهیمن مث افکارم هم یچشما دمیاالن فهم اما

 

 ؟؟ یریگیم ینمره ها رو چطور نی؟؟ پس ا یخونیچرا درس نم ؟؟یادم ش یخایم یدختر تو ک گفتیم شهیهم مامان

 

 تا حاال، دمیدختر کتاب ند نیخانوم بخدا من دست ا : گفتیو کالفه م کردیمدرسه به معلم ها نگاه م ومدیم هروخ

 

 ؟؟ کنهینم تقلب

 

 من که نخوندم هرچه بادا باد... گفتمیم کردندیم عیبرگه ها رو توز یامتحان ، وقت یسر جلسه  شهیهم

 

 چقدر گفتمیو م شدیتا بناگوش باز م شمیدلم ن یتو دادمیرو مثل بلبل خاموش جواب م یچندتا سوال اول یوقت بعد

 

 ... شمیم ستیب آسونه

 

 بودم... دهیکه من به عمرم نشن دیپرسیم ییها زیاز چ هوی،  شدیسوال ها سخت م هوی اما

 

 ...شدنیچشم نم گهیسواال د یول سیاصلن هم سواال اسون ن اینه نه خدا گفتمیدلم م یتو بعد

 

 به روزه زدیگند م یزیچ هی هوی هیچقد امروز روزه خوب گفتمیدلم م یو تو بودیبرام خوب و شاد م یهروقت روز ای
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 ...خوبم

 

 بدم چشم نشدن ، خرخون کالس چشم نشد ، سارا چشم نشد ، محسن چشم نشد ، یوقت روز ها چیه اما

 

 یمحبت یرو از دست نداد محسن مثل من ب شیبد خوب نشد خرخون کالس صفر نشد سارا ازاد یروزا ینینشدن  چشم

 دینکش

 

 خوشحال شم تا چشم شه... یزیچ هیبود از  یکاف یبد چشم نشدن...ول یزهایوقت چ چیه

 

 ...زیگند خورد به همه چ هویو گفتم شد شد شد...و  دمیوقت از ته دلم خند هر

 

 ...کنهیدارم مثل ساعت کار م یعجب قلب گمیو م خندمی...مکنمیقلبم رو چشم م دمیتخت دراز کش یرو یوخت امشب

 

 ...ستادیا هوی دیشا یدیرو چه د خدا

 

 رو که خاستم چشم کنم چشم نشد... یزیهرچ ادمهیکه  ییتا جا هرچند

 

باهات دعوا نکنم  گهید دمی...قول مدمیازت متنفر نباشم...قول م گهیبعدش د دمیو قلبه منو چشم کن قول م ایخان ب شلغم

 نکنم بهت نخندم  یطونیش دمیباهات مهربون باشم قول م

 

  

 

      

 

راه برگشت  ی...تو شدمیحتما حذف م کردمیم بتیاگه غ دمیرسیبه کالس نم شدیم رمیساعت نگاه کردم داشت کم کم د به

و باهاش آشنا بشم  نمیرو بب الدیبهم گره بخوره من م ییهوی زیذهنم مشغول کرده بود چطور ممکنه همه چ زیچ هیفقط 

اقا  نیبعد بهش سالم بدم از قضا هم ا رونیو من هوس کنم برم ب میدکه ما بو یهمون رستوران قیباشه دق رازیاون ش شبید

مانتو  هیلباسم رو عوض کردم  قهی...در عرض ده دق دیحکمتش رو فهم شهیرو تنها گذاشته چطور م ایباشه که ال یهون کس

با بچه ها رو به رو  چطورحاال  ینترو سرم کردم و سمت دانشگاه راه افتادم لع یتنم و مقنعه خاکستر یبا شلوار مشک یطوس

 یجور هی دیگذشت با نطوریهم شدیخب مگه م یدیرو بدون فکر انجام م یکار یکنیبهم بگه تو غلط م ستین یکیبشم اخه 

به همه فهمونده  نایتا حاال سار ینگفت وا یخاص زیچ چارهیهر چند اون ب ارهیداره شورش رو در م گهید کردمیم یبهش حال

نبود  یخال یخودش رو با مدادش مشغول کرد کنارش جا دیتا منو د نایو وارد شدم سار دمیکش قیعم سچرا پاچه گرفتم...نف

 مایبود مهران هم پشت سر ن یچ شیبگه معن ادیبه منِ خنگ ب یکینگاه کردم لبخند زد و سرش رو تکون داد االن  مایبه ن

 گهید یجا هیمحو زدم و از سحر خواهش کردم  لبخند هیمنم بهش نگا کردم و  ندفعهیا زدمیداشت با عامر دوستش حرف م

 چیه یاز منت کش ادیبدم م قدریاعصاب بود ا یسرجات...اوه اوه بدجور ب نیگفت سحر بش نایخواست بلند شه که سار نهیبش

 سحر  نیدوباره خواست بلند شه که خودم گفت:بش سادمیهنوز اونجا وا دیوقت هم بلد نبودم درست منت بکشم سحر ک د

 

من  یچ یعنیبودم که اگه بهم بر بخوره خورده ها بدجورم خورده  یینشستم من از اون ادما میکنار مر نایدور تر از سار یلیخ

 سحر نیبش گهیاونوقت م نمیلطف کردم رفتم کنارش بش نهمهیا
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 حرص نخور نقدری:امیمر

 

 معلومه یلینگاه کردم:خ میمر به

 

 اونم با اون سابقت یکنیرو خفه هم م یکی یاز معلوم بتون شتریب_

 

 ستمیقاتل که ن گهید ی:هدمیخند

 

 که قتل کردن هم قاتل نبودن...هان بودن؟؟!! ییاونا_

 

 کن نکنه بعدا قاتل شم ریمنو از االن دسگ یخوایشده م ییواقعا افکارت جنا ینوشت ییدوتا داستان جنا یه_

 

 کنمیم ی:شوخدیخند

 

 ودمهیاستادتون هنوز ن دیاومد داخل لبخند زد :راحت باش میزده شد همه بچه ها مرتب نشستن در باز شد و نس در

 

 ایب قهیدق هیانگشتش رو باال اورد: دینگاه به همه کرد و به من رس هی

 

 شده ی:سالم چ ششیپ رفتم

 

 نهیبب خوادینفر تورو م هی ی:سالم هانمینس

 

 ؟؟!!؟؟ نهیمنو بب خوادیم ی...چیباال دادم:ک رو ابروهام

 

 اره..... _

 

 !!نجا؟؟یداره؟ ا کارینکرد خودشو؟؟؟ چ یهست ؟؟معرف یگفت ؟؟اصال چرا به شما گفته؟؟ چه شکل یچ_

 

بور  بایتقر یموها دیسف بایداره پوست تقر یمشک یهفت ساله چشما ایو شش  ستیب یآقا هی ینفس بکش خفه نش یه_

 متفاوت میفر هیبا  یافتاب نکیع

 

 مشخصاتت کامال شناختم نی:االن با ادمیخند

 

 دمینپرس ادیمنم ز گهینم یچیبگم ه ی:خب چ دیخند

 

 ادیداره استاد م نمشیبیباشه برو بعد م_

 

 نمتیبیباشه بعدا م_
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 رمیمن تو تقدهم واسه  الیخ یاومد که من ذهنم مشغول بشه اصال خدا آسودگ شیموضوع پ هیکالس شدم دوباره  وارد

 زود خودمو به بچه ها رسوندم یلیاشفته باشم بعد کالس خ دیبا شهیهم ای ینوشت

 

 کو کجاست؟؟؟_

 

 ؟؟ی:کیسود

 

 نهیمنو بب خواستیکه م یعمم خب معلومه اون_

 

 :رفتیال

 

 پنچر شدم:رفت کامال

 

 ادیب دیبعدش هم رفت شا شهیکالست تموم م یک دی:آره پرسمینس

 

 منتظر بمونه مردیم نیاصال نگ نیخواستیاه م_

 

 بچه ها زدنیتورش م ی:هیال

 

 حد خوشگل بود نیدر ا_

 

 شیاطلس یخوشگل تره با اون چشا یلیخ مایخوشگل تر نبود ن مای:نه از نمینس

 

 کن خواهر شی:چشات رو درویسود

 

 دیکنیم سهیزدم:حاال چرا همه رو با اون مقا لبخند

 

 که من گرسنمه میبر ینطوری:هممینس

 

 میکارد بخوره به شکمت بر_

 

 داد نییرو پا شهیجلومون متوقف شد ش ماین یدویکه پرا میرفتیراه م میداشت

 

 دیخانوما سوار ش_

 

 آروم:نه یسود میسادیوا چهارتامون

 

 :آره یال
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 گفت:آره میبودنس یریگ یرا ینگاه کردم انگار مینس به

 

نشستم با  مایدستم بندازه اما گور باباش ...بچه ها عقب نشستن و منم ناچارا کنار نبعد خوب  نهیبود منو مهران بب یکاف

  کردمیم یانگشتام باز

 

 موسسه عرفان میپنجشنبه قراره بر دیدی:شنماین

 

 کنه ی:اوهوم استاد صدر به ما گفت قراره اونجا طرح رو معرفمینس

 

 طول نکشه طرح هم لو نره ادیکه ز کنهیم بیهم گفت دوتا کالس رو باهم ترک روزی:درسته دماین

 

 یشونم: نظرت هان یزد رو یسود میخوشحال شدن که با هم یها کل بچه

 

بزاره ...کار خودش رو  یشتریحوصله هست که نخواد دوتا مکان متفاوت رو انتخاب کنه و وقت ب ینبود صدر اونقدر ب بیعج_

 راحت کرده

 

دوست نداشتم  یحرف بزنم حت خواستیچرا دلم نم دونمینم شدنیم ادهین پمتوقف شد بچه ها تشکر کردن و داشت نیماش

دستم و گرفت بهش نگاه کردم با صورتش به جلو اشاره کرد ...با تعجب به  مایبشم که ن ادهیتشکرکنم در رو باز کردم خواستم پ

موهاش گذاشته بود با  یرو رو شنکیشدم و رفتم طرفش ع ادهیپ نمیبیم درستدارم  ایخدا شدیجلو نگاه کردم نه باورم نم

...به زحمت رینگاه جذاب و نفس گ کی یتو رشیتفس یشرت طوس یو ت ی...شلوار مشک کردیمنو نگاه م شیمشک یچشا

اغوشش غرق  یتو استمبه سراغم اومد و راه گلوم رو بست خو ینزنم دوباره بغض لعنت غیخودمو کنترل کردم که نپرم بغلشو ج

 ...زمزمه کردم:محسن لیحا هی یفاصله طوالن هیفاصله بود  نمونیبشم اما ب

 

 برات تنگ شده یلیپر از اشکم لبخند زدم و به زور گفتم: دلم خ یزد با چشما لبخند

 

 یلیخ یمعرفت یب یلیگفت:دل منم کوچولو ...خ اهسته

 

 :به سالم آقا محسنماین

 

 تش خوندمصور یچشماش و تک تک اجزا یبهش نگاه کرد تعجب رو تو محسن

 

  

 

      

 

 بشونیکجا غ ییهوی ستنین دمیبچه ها افتادم برگشتم و د ادینگاه به من کرد  هینه  یمیصم شهیدست داد اما مثل هم ماین به

به افتخار محسن شام مهمون  میبر انیگفت:رفتن داخل برو صداشون بزن ب مایکه ن گشتمیزد هنوز داشتم با چشم دنبالشون م

 من



Roman-City.ir 
 آشفته من یایدن نرما

 

https://telegram.me/romancity 84 

 

 

 گهیوقت د هیجون باشه واسه  مای:ممنون نمحسن

 

 نیایب دیبرو حاضر ش هیهان شهیم مگه

 

هم خوشحالم داشتم  یلینه چرا نباشم هستم خوشحالم خ ایخوشحال باشم  دیرو تکون دادم و سمت خوابگاه راه افتادم با سرم

صحبت  یرسم شهیسئول بداخالقا بود و همخانوم سالک از اون م نیکه مسول خوابگاه جلوم رو گرفت اوه ا گذشتمیاز سالن م

 کردیم

 

 دیسالم خانم سالک خسته نباش_

 

 ممنون یلیسالم خ_

 

 دیداشت یخشک گفتم:امر یلیخ

 

 شهیخوابگاه بسته م یدر ها یکه چه ساعت دیدونیشما م_

 

 ورود و خروج ممنوعه 22ساعت  دونمیبعله م_

 

 به خوابگاه دیگردیبرم رید یلیخ دیکنیدرسته ...شما و دوستانتون فکر نم_

 

من تا ساعت ده حق دارم برم و  گهیقانون شما م کنمیآمپر چسبوندم:نه فکر نم شهیبود از چه نوعش اونوقت مثل هم خیتوب نیا

خوابگاه حضور  یقبل ساعت ده تو شهیگذاشته باشم منو دوستام هم نجایپا رو قانون ا کنمیاما به بعدش نه و فک نم امیب

 نمیبیکارتون نم نیا یبرا یلیو دل میداشت

 

 به خوابگاه گردنیزود تر برم یلیمن حرصش گرفته:اما تموم دانشجوها خ یبود که بدجور از گستاخ معلوم

 

 رو نکنن نکاریا توننیجلوشون رو نگرفته م ینداره کس یدخل چیبه منو دوستام ه هیساعت ورود و خروج بق_

 

 اما_

 

 برم دیطولش بده نگذاشتم ادامه بده و گفتم:خانم سالک من با یکل خوادیمعلوم م اوه

 

طرف بودن در رو بستم:شما  هیوارد اتاق شدم بچه ها هر کدوم  سمییر نجایبفهمونه من ا خواستیم قایکنارش گذاشتم دق از

 نیبهش سالم بد نینیبینفر رو م هی نینگرفت ادی

 

 یفراموش نکن دوستات رو ینیبینفر رو م هی ینگرفت ادی:تو یال

 

 واس خودش هیا کهیعجب ت یدار یخوشگل نیداداش به ا ینگفته بود ی:داداشت بود همینس
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 منتظرمونن دیحاضر ش دیپاش دیحرف مفت نزن_

 

 یواسه چ ای:کیال

 

 شام مهمونمون کنه خوادیم ماین_

 

 :اخ جونمینس

 

 کارستیگل کرده اون چ شیخوش خدمت هویخان چرا  ماین نیکه تا اون موقع ساکت بود گفت:زهرمار اخ جون اصال ا یسود

 وسط نیا

 

 گهید نیایب دیحاال هم پاش شناسمشیخره دوست محسنه منم که گفتم از قبل م_

 

 دمیرو کش میشلوار مشک دمیخوشگل کرده بودن منم مانتو سف یاکراه بچه ها قبول کردن و حاضر شدن هر کدومشون کل با

  دمیلبم کش یرو رو یپخش کردم و رژ مس یم با دست رژگونه ام رو کمرو هم انداخت میتنم و شال مشک

 

 دیحاضر_

 

 می:آره بریال

 

  میغضبناک سالک گذشت یچشما یزود تر حاضر شدن ...از جلو یلیخ هیبق یعنی میکه بگه بر یال

 

 کرد ینگاه م ینطوریچرا ا نیا ی:هیسود

 

 یکردن که خوب گفت قمیتشو یگفتم بچه ها کل یکردن که بهش چ فیشروع کردم تعر مینارنج که شد ابانیخ وارد

 میزدیهممون م یو هررررررررررر زدیم یفیخف غیج هیحفظ آبرو  یبرا یو ال گرفتمیم شگونین یال یاز پا یمن ه می...نشست

 خنده ریز

 

 یریو تکث ریلوازم و تحر ی...اول جلویاسکل باز یکه اون عقب چه خبره..خالصه با کل نیهوا و زم انیدوتا هم اسکل م اون

بشه  ادهیخواست پ مینس کیرستوران ش هیبه  میدیمقوا بخرن...باالخره رس شگاهشونیتا بچه ها واسه نما مینگه داشت روسیپاپ

 یچیه گهیکه د مایاز خنده ن میکمک کردنش غش کرده بود یبجا یما رو بگ بکرد و صاف رفت تو جو ریپاش لب جوب گ

  یجمعش کن شدیمابا جارو خاک انداز هم نمبدتر از 

 

  یگفت مواظب باش چقد هول میاخم رو به نس هیهم با  محسن

 

ناراحت  یلیخ میحرف و عکس العمل محسن ...نس نیخودم هم تعجب کردم از ا ختیریخونش نم خوردیو کارد بهش م مینس

رستوران هنوز هم رفتار خشک محسن پا  میخالصه رفت مینس پیبه ت زدیشد خوب شد جوب خشک خشک بود وگرنه گند م

 یتو میاما بچه ها نه بعد شام دوباره نشست ستین یآدم نجوریا میدونستیحداقل ما م میکامال متوجه شد مایبرجابود و منو ن
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اخمش کنار تو سرو کله هم محسن هنوز  میها زد یسر خوردن باقال یکل رهیبگ یبره و باقال میو مجبورش کرد ماین نیماش

جاشون تنگ بود منو پرت کردن جلو کنار  نکهیشد بچه ها واسه ا ادهیپ یهتل وقت میو خواست که اول اونو برسون رفتینم

ها  وهیبابت م میازش تشکر کرد یبرگشت و ما کل وهیم یرو نگه داشت و با کل نیماش مایخوابگاه که ن میگشتیبرم میماداشتین

 یکه ال میش ادهیپ می... دم در خوابگاه خواستدهیمجبور بشه بگه واسه ما خر میکرد یحاال اگه واسه خودش گرفته بود ما کار

 بود نیکه جلو ماش یتیک یدستمال کاغذ بهچشمش افتاد به جع

 

 میبا لباسم سته برش دار بر نیدر گوش من گفت:ا بعد

 

 روش دیپر مایهش بدم نجعبه دستمالو برداشتم تا اومدم ب منم

 

 بکش یبکش ال مایجعبه رو ن حاال

 

کردم و از  یدست شیهندونه که من پ ایدستمال  ایهندونه رو برداره تا بگه  دیکه پر رونیب ومدیم مایداشت از دست ن جعبه

 شد میتقس یقسمت مساو 3به  نیقل خورد و افتاد زم مایمن و ن یدستا نیو ب رونیهندونه رو اوردم ب یصندل ریز

 

 خوش باش تیگفت هندوانت)هندونت( فنا شد حاال برو با دستمال کاغذ یبود از خنده بعدم رو به ال دهیماپوکین

 

 برداشت و شروع کرد از وسطش گاز زدن و گفت:هم خدا رو دارم هم خرما نیهندونه ها رو از زم کهیاز اون ت یکی یال

 

 میکرد یخورده کل کل خداحافظ هی بعد

 

  ه؟؟یجواب دادم:چ زنهیداره زنگ م دمیرفت د ماین تا

 

 و قطع کرد دیبعد خند گمیمن جامونده مقواهاشو م شیبگو خداش پ یبه ال یچی: هگفت

 

 گایشده بود در حد الل ی:کفریال

 

 رفتیو م ومدیجلومون م نیهم با ماش ماین

 

  ومدین نییپا طونیاز خر ش ماین میتالش کرد ی...هر چرفتیم دادیگاز م نیسمت ماش میرفتیتا م زدیجلومون ترمز م ای

 

 

 

 هی یکه من بهونه آوردم و مخالفت کردم بهش گفتم بمونه برا مینیرو بب گهیهم د میزنگ زد و ازم خواست قرار بزار محسن

که مشغول کار بود نگاه کردم بهتره جواب  یبه ال شدیروشن و خاموش م میگوش ید یصفحه ال ا یرو الدی...اسم مگهیروز د

 رو تموم کنه  زیبهتره خودش همه چ دیبدم شا

 

 سالم_
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 ؟؟یخوب هیسالم هان_

 

 ؟؟یممنون تو چطور_

 

 چه خبرا؟؟ ستمیبدن_

 

 مد نظرت باشه یتا توچه خبر ادهیخبر که ز_

 

 یدونیخودت که م_

 

 نتتیبب ستیحاضر ن یکه ال دونمیم نمیبعله و ا_

 

 لطف رو در حقم بکن نیپس ا یکن شیراض یتونیکه م دونمیم یتونیتو م کنمیخواهش م هیهان_

 

 یبد یقول هیکه تو  یام رو بکنم به شرط یسع تونمیمن م_

 

 قول!!!_

 

  یاین کشینزد گهید یریسراغش رو نگ گهیو د یبهت گفت نه بر ایکه اگه ال یقول بد خوامیآره م_

 

 اما_

 

 کنمیرو جور م تشیمنم هر جور شده موقع یدیاما نداره اگه بهم قول م الدینه م_

 

 دمیباشه قول م_

 

 یایو کجا ب یک دمیباشه پس من بهت خبر م_

 

 ممنونم_

 

 یبار یخواهش...کار_

 

 تا بعد زمینه عز_

 

 خداحافظ_

 

تختم  ی..از رو یو دوباره ابغوره گرفت چ نهیرو بب الدی..اگه م کنهیکنم اگه بهش بگم حتما مخالفت م کاریچ تونمیحاال م خب

 یو ال الدیم خواستیمخالفت کرد اون نم دیموضوع رو واسش گفتم شد یوقت رونیب ادیاشاره کردم ب یو به سود نییاومدم پا

  مینیبب یرو ناگهان الدیپارک و م میما بر میمتقاعدش کنم قرار شد مبا هم رو به بشن اما باالخره تونست
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بزنه  بمونیکجا غ ییهویبود که ما  نیمشکل ا ادیدادم که حاال ب جیمس الدیمن به م میپارک و نشست میو رفت میشد حاضر

 یدعوتمون کن ینوبت توئه ها قراره بستن یزد به سرم و گفتم:ال یفکر

 

 نوبت تو هست  نباریهم گفت:نه ا وونهید مینس

 

 هست  ینوبت ال رمیخفش کنم :عـــــه نخ خواستیم دلم

 

 یهمه شکالت رمیگیمن م نباریخودتون رو ا دیگفت :خب بابا نکش یکه ال میکردیکل کل م میبا نس میداشت یسود منو

 

 یکردیتموم رشته هامو پنبه م یداشت یبر ونیکام ریز یاله میدور شد گفتم:نس یال یوقت

 

 با تعجب گفت:هان مینس

 

 تراونطرف  میبهتره ما هم بر ششیرفت پ الدی:بچه ها میسود

 

از  یکی یکرد و رو شیراض الدی...باالخره م دیفهم شدیشده از حرکات دستش م ینگاه کردم معلوم بود آشفته و عصب یال به

 پارک نشستن یها مکتین

 

 هی یبچه هاکالسشون تموم شد و برگشتن ... ال ارمشونیبه زبون ب تونمینم یول کنمیدارم حرفام رو مزه مزه م یاز ک دونمینم

 شد شیراست سمت تختش رفت و روش نشستو مشغول کار با گوش

 

  میفکر عمل کرد یآروم :کارمون اشتباه بود ب یسود

 

 کردیرو تموم م هیخودش قض شدیحداقل با خودش روراست م دیروز با هی ادیبا خودش کنار ن یتا ک خواستیفکر م یچرا ب_

 بردیم نیخم رو از بز نیا دیزخم حداقل واسه خودش چرک کرده بود نبا نیا

 

 ... مینشست یال یبه رو رو

 

 یبود فردا دهیتختش دراز کش یرو شتریدانشگاه رفته بود و ب یغذا خورده بود نه درست حساب یروزا نه درست حساب نیا یتو

 بحثش شده بود... شیبا داداش دوم نکهیروز بعدش دوباره برگشت مثل ا هیرو جمع کرد و رفت کرج اما  لشیوسا الدیم دنید

 

جواب نه درست  هی کنهیبزرگش م یلیداره خ یال دیام شا یکه کردم راض یطرف هم از کار هیاما از  دونستمیرو مقصر م خودم

 کنمیمن همونطور که قول دادم عمل م دیداد که مراقبش باش جیهمون شب بهم مس الدیناز نداره م نهمهیدادن که ا یحساب

 اشتم ...ند یخبر چیازش ه گهی،د

 

 بهمون نگاه کرد:چتونه یال

 



Roman-City.ir 
 آشفته من یایدن نرما

 

https://telegram.me/romancity 89 

 

دنبال  دیبفهمه نبا گهیکه اونم د یخودت رو معلوم کن فیبود که تکل نیقصدمون ا ینیرو بب الدیم میما اگه خواست ی:الیسود

 اما... مینکرد یکار خوب نکهیاما مثل ا ادیتو ب

 

 ، تا حاال نئشه نبودم... دمیزد و گفت:تا حاال مواد نکش هیبه تختش تک دهیوارچسبینگذاشت ادامه بده به د یال

 

 ، بغض دارم... می، کالفه م ، عصب کنهی، بدنم درد م جمی...االن نئشه م...گدمی...شندمید یول

 

 ...ارمشونیکه بتونم بنبه زبون ب شنیکلمه ها ثابت نم یحت

 

 مخ پوکه من... یکلمه ها انقالب کردن تو مدونیذهنمه...من فقط م یتو یچ فهممیبگم و نم خامیم یچ فهممینم

 

 ...ارمیباال ب زویهمه چ خادیداد بزنم...دلم م خادیم دلم

 

 مست کردم هان ؟؟؟ دی...شاگمیم یچ فهممی...نه من نمرونیکردن تف کنم ب انیکلمه ها رو به جا ب خادیم دلم

 

 ...هیچ شیوقت الزم داشتم تا بفهمم معن هیدو ثان دمیشنیکه م یاز صبح مست بودم...اره بودم...هر حرف امرو

 

 چرا دلم گرفته... دونمیو بعد بگه نم نهیکه بب هی...کدوم خردونمی...اره بابا مهیچ لشیدل دونمیم اما

 

 دله لیدل یب شهیاحمقه...اصال مگه م هیچرا دلم گرفته  دونمینم گهیهم که م یچمه...هر خر دونمیمن م اره

 

 ؟؟ رهیبگ آدم

 

 ...یحت رهیگینم لیدل یب ییدسشو چاه

 

 بخورم... تونمینم یگ.ه چیه یوخت دهیهان ؟؟ چه فا دهیچه فا یول هیچ لشیدل دونمیمن م اره

 

 بگم ؟؟ یبگم واسه آروم شدن ؟؟ نه بگو چ یچ دیاالن با مثال

 

 ؟؟؟  هیچ اتیچرند نی؟؟برو بابا...ا رمیبگم از همه متنفرم ؟؟ بگم خسته م ؟؟ بگم دوس دارم بم مثال

 

 ؟؟ یبدبخت یلیخ میمثال ؟؟ که االن بفهم ی؟؟ که چ رمیبم خوامیم گهیم رسهیاز راه م یشده ؟؟ هرک مُد

 

 کردم... یعشقم ترکم کرده خودکش گهیساله شه م 22...پسره میدیباشه فهم اره

 

 رو هم خز کردن... یهاخودکش وانهید نیپُر شده از ا نجای...اهیبچه باز ی.وث فک کرده عشق و خودکشید

 

 اصال ؟؟ کفرم دراومده ...اره دراومده... یدونیم
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 خز شده... یواقع یکه به معنا یعشق لعنت نیکه تو ذهن من مقدسه...هم یواژه ا دنیلجن کش به

 

 عاشق شدم... گهیم کنهیکف م ششیو به قول مامان بزرگ ج رسهیپسره به بلوغ م تا

 

 ...وثیبا اون عشقت...د. یریبم یکه بر یا

 

 ...شدیاز شرت راحت م ایتا دن یمرد یپسره داد بزنم بگم کاش م نیامروز سر هم خاستیم دلم

 

 ؟؟ میباباش ؟؟ اصن من مسئول عشق شناس ای؟؟؟ ننه شم  زنمیچرا من دارم جوش عشق رو م اصال

 

 عاشق شده جغل بچه به من چه... دیشا

 

 بزنم تو تونمیسره من داد بزنه...و من اونقدر خسته م که نم کنهینگران خودم باشم که داداشم جرئت م دیبا من

 

 نیکه ا یسین یگ.ه چیمن خواهرتم و تو ه سمیگ.ه ت رو بلند نکن من بچه ت ن یو بگم صدا دهنش

 

 ...یسره من داد بزن یرو داشه باش اجازه

 

 خوشحال باشم که خواب رو خدا حرام دیبزا دلش خوش باشه بابا...من با چرا مهمه ؟؟ به درک که داد زده ، اصال

 

 ...نکرده

 

 که بخوابم... نهیهم یزندگ یمن تو یدلخوش تنها

 

 ...ازپامید بدون

 

 دایپ ی؟؟ هر خر یدیهم خز شده ، شن ازپامیروزا د نی؟؟ ا هینخوردم ، مزه ش چطور ازپامیمن تا حاال د یراست

 

 ...میخورد ازپامیتا د 6اره داداش ما  گهیو م خورهیتا ازش م 6برا کالسشم که شده  شهیم

 

 ؟؟ ازپامهیکه عنوانش د ییوبا نیا یدید ای

 

 دهن همشون... تو

 

 ؟؟ زنمیرو م نایخوردن ا ازپامیچرا دارم جوش د من

 

 که با خر یپول ی؟؟ چرا حت غمیرو بت یکس رمیدخترا نم یلیمن چرا مث خ یبه فکره پول باشم...راس دیبا من

 

 ؟؟ رهینم نییاز گلوم پا ادیبابام به دس م کردن
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 اون وقت ؟؟ یاومد االن مستم...با چ ادمی؟؟...اهان  گمیخزعبالت رو م نیدختر من چقده خنگم...اه اصال چرا دارم ا اه

 

 با جنس یکتاتوریبا اجبار با د یبا سلب ازاد تیبا محدود یبا ندار ییبا تنها یکس یبا ب یپناه یغم با درد با ب با

 

 جامعه بودن... فیضع

 

 شدم وونهید دیکنیمست کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟فکر م زایچ نیبا ا شهی؟؟ مگه نم یکنینگا م ینجوریا دیچرا دار هیچ

 

 خودم رو بکشم  تونمیمست کردم...من االن اونقد مستم که م زایچ نیمن با هم شهیخوبشم م چرا

 

 ی:خودکشدیخند

 

 ...زننیحرف م یاز خودکش یکالس ه یبزدل فقط برا یمشت ترسو هی

 

 ...میمن منطق سمیوضعم نبود...من ترسو ن نی...من اگه ترسو بودم که اسمیترسو ام ؟؟ نوج ن من

 

 ؟؟ یبعدش چ گمیو ته ش م رمیم ی...هر بار تا مرز خودکشکنمیبه بعدش فکر م من

 

 نداره واسم... فقط ضرره... یسود چیه یخودکش نمیبیم و

 

 محسوب بشه... یخودکش دیشا شهیخطرناک م شترشیتا بسه ؟؟ ب 6... خورمیم ازپامیزنده بمونم بابا...د بزار

 

 ...ازپامید هه

 

رو هم درآورد  یکرد اشک سود هیکرد بعد چند روز باالخره بغضش شکست و گر هیدستاش پنهان کرد و گر نیرو ب صورتش

 دیو خواب دیتختش دراز کش یرو هیگر یافتاد ...بعد کل هیو باالخره به گر دیکلمه کنار هم چ یکل

 

      

 

 کردنیداشتن واسه هم مستند اجرا م یو سود میتمدن داشتن و نس خیها فردا امتحان تار بچه

 

 مخالفت کرد یکه سود نایپارک س میزنگ زد و گفت: فردا شب بر ماین

 

 برداشتم شستمیرنگمو توش م یموهاکه قل ینریت وانیل

 

 صحبت کنه مایرو بهش بدم تا با ن یکه گوش یراه افتادم برم سمت سود و

 

 کنم یخال ییببرم تو دستشو نرمویت وانیداشتم ل قصد
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  اطیکردم تو ح یخال وانویل اتیپنجره چشام برق زد...پنجره رو باز کردم و با اعتماد به نفس کامل محتو دنیبا د اما

 

 دادیدختره...شروع کرد داد و ب هیتو سر  ختیشانس بد ر از

 

 دنیپنجره رو بستم وشروع کردم خند عیسر

 

 دیکشیم غیبود همش داشت ج یدختر عجب

 

 بساط کارمو چپوندم تو کمد و رفتم سفره رو برداشتم که در اتاق با شدت هرچه تمام تند

 

 شروع کرد داد زدن یعصبان افهیق هیشد و با  باز

 

 حواله کنه  گهید یجا تویبرو خدا روز ستیدعوا ن یجا نجایتو؟ا یگیم یچپ و گفتم: چ یخودمو زدم به کوچه عل منم

 

 رونیکردم اخرش هم در و محکم بست و رفت ب یباز لمیواسش ف یحساب

 

 از خودمون واسه دور زدنش فیخنده و تعر میغش رفت یدر اتاقو بست ما همگ یوقت

 

 باز شد یشتریدر با شدت ب ندفعهیا که

 

 بود دهیحد پشت در بوده و همه حرفامون رو شن نیدر ا یبدشانس

 

 دست سرپرست رو گرفت و اورد رفت

 

 داشت یبود و با ما رابطه خوب یکه سرپرست سرآمد ییاز اونجا و

 

 زده باشه  یکه خودشو محک یبهمون نگفت اونقدر یخاص زیچ

 

پاتونو سردر  هی رمیبگ یپوست یماری: اگه بگفتیدادمیو با داد و ب دیپریم نییباال پا شیات دختره همچنان مثل اسفند رو اما

 بشه بهمان یبشه فالن....اگه اونجور ینجوریپاتونو سر در شهرتون....اگه ا هی....کنمیم نجایا

 

 زمینر رونیرو ب یزیبز از پنجره چ نیع گهیشد تا د یرفتن وسط اتاق پهن شدمبا خنده گفتم: درس عبرت باالخره

 

قطره  هی نکهیتو ذهنم داشتم ا یفانتز هیو گفت:  دیخندیبود هم داشت م دهیکه با اون همه سر و صدا از خواب پر چارهیب یال

رو  یفانتز نیاعتراف کنم هنوزم ا دیرو سرش )با چکوندمیقطره م هی شدیرد م اطیاز ح یچکون داشتم پر از فضله پرنده هر ک

 دارم(
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 پارک میفردا بر دیندار یشما مشکل ی:هیسود

 

 ی:نه چه مشکلمینس

 

 نمیمن فردا قراره محسن رو بب_

 

 شینیبب گهیروز د هی شهی:نممینس

 

 کار دارم گمیبهش م یوجه اون چند روزه اومده من ه چینه به ه_

 

 :دوستت دارهمینس

 

 کردم سکوت

 

 ی:دوستش دارمینس

 

 دوستم نینداشته باشم اون پسرخالمه بهتر شهیمگه م_

 

 :به عنوان پسر خاله و دوست نهمینس

 

 دونمینم_

 

 باشه تونهیم یعقلت رو به کار بنداز بهتر از اون ک ی:همینس

 

 کنهیچقدر نازش م یدیصورتش رو د ی:بچه ها چال رویال

 

 گونش چال داره هی ی:آره ولیسود

 

 تو حلقمون لشیجذاب ترش کرده موهاشو استا نی:اره و امینس

 

هم دوستت داره و نسبت به تو حساسه کامال معلوم بود  یلیانتخاب مناسبه متوجه شدم خ هیاون  هی:جدا از ظاهرش که عالیال

 اونقدر خشن شده بود مایو به خاطر ن ستیاخالقش اونقدر تند ن

 

 مغرور بود  شتری:بمینس

 

 :اومده دنبال تو درستهیسود
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 دونمینم_

 

 فکرات رو بکن راحت از دستش نده گهیبه خاطر تو د رازیاومده ش دهیاون از هلند کوب دونمیمن م ی:ولیال

 

رو برداشتم و به  میشدم و گوش ادهیپ ی...از تاکس میشد یمیصم مایبا ن ادیز دایو بچه ها جدا شدم جد مایکالس از ن بعد

 ایب نمییمن پا محسن زنگ زدم:سالم

 

 باال ایب_

 

 ایب عینه منتظرم سر_

 

  شهیم ریکوچولو کار دارم د هیباال  ایب گمیبهت م_

 

 یاوک_

 

 سادهیتنه لخت وا میجلوش نبود رفتم داخل در بسته شد برگشتم محسن با ن یدر رو زدم و در باز شد اما کس زنگ

اما هنوز حاضر نشده  رونیمثل قبل نبود از اتاق اومد ب گهید تمیذهن کردمینم یراحت احساس نه نبودم راحت نشستم…بود

 بود 

 

 دنیخوابگاه راهم نم یزود برگردم وگرنه تو دیمن با یشیچرا حاضر نم_

 

  ستیخب ندن مهم ن_

 

  ستیمهم ن یچ یعنیتعجب گفتم: با

 

 رفتن رو ندارم  رونیحوصله ب_

 

 امیب یپس چرا بهم گفت_

 

 میهتل بخور یشام رو تو میباش نجایخب هم_

 

 اوردنیشدم اما به روم ن یعصب

 

 راحت باش لباست رو عوض کن_

 

 قبال بود برام مهم نبود اما حاال:راحتم دیباز تنم بود شا یلیتاپ خ هی فقط

 

 یتنگ راحت یمانتو نیراحتم کجا با ا یچ یعنی_
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 یقهوه رو رو یفکر مزخرف به سرم نزنه...فنجونا گهیحالتش باعث شد د نیبود ا یعاد شهیرو در اوردم محسن مثل هم مانتوم

 بامزت یگذاشت و نشست :چه خبر از دوستا زیم

 

 رفتن پارک مایبامزه :با ن یگیباال دادم االن م ییابرو

 

 هم کالسته ماین

 

 از قضا هم کالسمه آره

 

 یبابت خوشحال نیو تو از ا_

 

 باهام هست شناسمشینفر که م هیخوبه که  ستین نطورینه تازه اصال هم دوست نداشتم اما حاال ا ادیز دیاوال شا_

 

 اومد  یازش خوشم نم ادمهی_

 

و  رینادر و ام نیع قاینداره اون دق یکالس فرق یپسرا هیواسم با بق مایتازشم ن ومدیخوشم نم یپسر چیمن اصوال قبلنا از ه_

 هست هیبق

 

 یهست یمیکالستون صم یبا پسرا یلیمعلومه خ_

 

 ی...عوض شده نه بهتره بگم کامال عوض شد هیجور هیمحسن...حرفات  فممیمسخرش کالفه شدم:منظورت رو نم یسواال از

 

 ومدیکه قبال ازشون خوشت نم یپریم ییکه با کسا ینه من عوض نشدم تو عوض شد_

 

 فیتعر مایاز ن شهیکه هم یهست یتو همون کس میشد بهیغر کنمیحس م شناسمتینم کنمیرو تکون دادم:حس م سرم

 شده  یحاال چ یکردیم

 

 دیشد کیبه هم نزد یلیبا همون لحن قبل گفت:خ دوباره

 

 فهممتیفهمم...نم ینم_

 

چون همون  ستیمثل قبل ن گهیچون د دمیسکوت کرد و بهم نگاه کرد رنجش رو از صورتم خوند اره ازش رنج هیثان چند

عرضه دوست پسر داشتن ندارم حاال همون محسن اومده رو به روم نشسته و بهم  گفتیم کردیکه منو مسخره م ستیمحسن ن

 صداش رشته افکارم از دستم رفت و بهش نگاه کردم دنیبا شن یشد یمیصم یلیکالستون خ یبا پسرا گهیم

 

بدست آوردنت  یاشتباه کردم برا دمیکم فهم مدت نیهم یخودم رفتم ازت دور شدم اما تو یمن رفتم ...خودم با پاها هیهان

اومدم تا دوباره تالش  دیکش نجایبا پاهام رفتم اما با پاهام برنگشتم دلم ،قلبم منو تا ا دمیراحت پا پس کش یلیتالش نکردم خ

  یکه مال خودم ستین یبگو که مشکل یو نزارم از دستم بر ارمیکنم...تالش کنم و بدستت ب
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رو بابا بهم گفته بود ...آره گفته  زیهمه چ دونستمیم کنهیموضوع رو مطرح م نیحاال که اومده ا دونستمیود مبند اومده ب زبونم

که  ارمیبگم چطور بهونه ب تونمیموضوع رو اما حاال چطور م نیبود و خودمو آماده کرده بودم که بگم نه که بگم ولش کن ا

شد به  رهیو با فاصله کمتر روبه روم نشست و و خ یعسل یاز جاش بلند شدو اومد رو حسندارم ...م یاصال بهونه ا شهینم

 از چشمات دل کند  شهیتو بگو چطور به چشمات زل بزنم و بگم نه اصال مگه م یچشمام ...لعنت

 

 :بهم فرصت بده فکر کنمدمیلبام کش یرو رو زبونم

 

 

 

 

 

 تو نشدم  تیوقت دقت نکرده بودم چرا من متوجه جذاب چیگونش توجه کردم چرا من ه یزد به چال رو لبخند

 

  امیم شمیجا بلند شد:االن حاضر م از

 

 دنبالشون  میریسمت اتاق خواب که برگشت و گفت:اصال به دوستات هم بگو حاضر باشن م رفتیم داشت

 

 یمشک نیگذاشته بود و ج سیبه نما یو قرمز که عضله هاش رو به خوب یمشک زیر یکوتاه با چهار خونه ها نیآست راهنیپ هی

ها به من گفت لباست رو عوض کن و راحت  یقدر زود نظرش عوض بشه چرا مثل روان نیکه قرار بود ا نیا رونیاز اتاق اومد ب

  میشد نگیباش....وارد پارک

 

 یاورد نیمگه ماش_

 

 امروز بهم رسوندنش نیهم_

 

 گهید نیماش هیطرف  یریم یچرا دار یتوهم زد یرفت:ه 3xام و  یب هیطرف  به

 

 پول بابتش دادم یکل نمیبب نیبشن ایب_

 

 بود  تیادیهم ز ایپسر زانت یکرد دایواو مال خودت پس، گنج پ_

 

چرا بابات داره وکالت رو  ینشون بدم ...راست یخود هیگفتم منم  شهیحروم م یخودیمال و اموال بابام داره ب دمیکرد:د حرکت

 زارهیکنار م

 

 شهیمگه م زارهیداره کنار م یتعجب گفتم:چ با

 

 کشش نداره  گهیاره خودش گفت د_
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 امکان نداره_

 

 دفتر ثبت اسناد بزنه هی خوادیداره تازه م_

 

 نگفت!!!! یزیچرا خودش بهم چ یجد_

 

 م؟؟؟یکجا بر ینگفت دونمینم_

 

 نایبرو پارک س_

 

 !!!دمیآدرس رو فهم قایکف دستم بلدم االن دق نیو ع رازیمن ش نکهینه ا یدیزحمت کش_

 

 راهش رو فقط بلدم دونمی:خب چبکار کنم آدرس که خوب نمدمیخند

 

زنگ  رسونتتیراحت و آسوده م یگیکه اسم مکان رو م نهیا یرفت و امد با تاکس یخوب نایپارک س میدیبود رس یهر بدبخت با

...کنار میشد ادهیرو پارک کرد وپ نیمحسن ماش نمشیتا بب یکنار ورود ادیکجا هستن که گفت م دمیو پرس یزدم به سود

 دیخونیم یدست عیهم صنا اکه محسن گفت:سودا خانوم شم میرفتیراه م یسود

 

 میخونیم ینه من و بچه ها هنر اسالم_

 

 دیستین یعجب پس همکالس_

 

 میهست یهم اتاق ینه ول_

 

 هم هستن گهید یخانوم و اقا هیاروم به من گفت: ینگفت سود یزیچ گهید محسن

 

 ان؟؟؟؟ یک_

 

 بچه تپل خوشگل هم دارن  هی نیدیو شوهرش آ مایدختره بناز خواهر ن_

 

بود به خصوص چشماش که از  ییباینشسته بودن بناز دختر واقعا ز یمیصم یلیانداز پهن کرده بودن و خ ریز هیها  بچه

 هیشدن  بیزوج که باهم ترک نیزوج خوشگل تازه ا هینداشت  یهم خوش رنگ تر بود و شوهرش هم دست کم ماین یچشما

تنش کرده بودن تموم توجهم  یشلوارک مشک هیبا  یثاپ زرشک هیو تپل که  دیدختر سف هیتپل و ناز ثمرش بود  یلیبچه خ

 رو شده؟؟؟رو به اون  نیکه محسن از ا یکرد کاریچ یکنار گوشم گفت:ه مایزن و شوهر و بچه نازشون بود که ن نیبه ا

 

 االن مثال محسن چش شده که قبال اونطور نبوده کردمیم یکار خاص دینگاه کردم:با بهش

 

 چه شاد و سرحاله برعکس چند شب قبل نیبب_
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 خب حتما چند شب قبل حالش خوب نبوده_

 

 !!!دیرو تکون داد:شا سرش

 

 خانوم کوچولو هیاسمت چ یچه خوشگل یتو چه ناز یبناز رو بغل کردم:وا دختر

 

 کناریگفت:ن ماین

 

 یداد تیسن و جنس ریتا حاال تغ ینگاه کردم :از ک ماین به

 

 دمیتو رو د یاز وقت_

 

خنگ  گرانیمنظور د دنیفهم یمنظورش رو نگرفتم اه که من چقدر تو قایگرد شد دق ینگ یرفت باال چشمام هم بگ ابروهام

 داشت که دوست داشتم گاز بزنمش خوشگل ییچال سوبا هیگونش  یرو کنازی...نشمیم

 

داد که مورد  بالیوال شنهادیپ میو خورد میدیخند یدورهم یمخصوص بود و حساب یتزایشوهر بناز بعد از شام که پ نیدیآ

رو به محسن سپرد و من و  کنازیبناز هم ن کنهینم یو باز کنهیاسقبال همه جز محسن قرار گرفت محسن گفت دستش درد م

 گهیکه چند نفر د دینکش قهیدادن هنوز به ده دق لیرو تشک گهید میت میونس یو ال نیدیو بناز و آ میت هی یتو مایو ن یسود

کم مونده بود کارمون به زد و خورد  دنیخندیم مایو ن نیدیو آ میخوندیم یواسه هم کر یهم بهمون اضافه شدن منو بناز ه

و خوابونده حاال چه ناز بهش زل  کنازین نیخودشو بهم رسوند :محسن رو بب میبودم که نس سادهیبه نفع ما بود وا جهیبرسه نت

 زده

 

 کن خواهر شی:چشمات رو دروکردیرو گرفته بود و نوازش م کنازیگذاشته بودو دست ن یسمتش نگاه کردم هندزفر به

 

  یریکجا م هیگفت:هان مایخودش سمت محسن به راه افتادم ن یبرگشت جا مینس

 

 گردمیبرم عیکردم :سررو باال  دستم

 

 کنازینشون بوده و ن یکه واکنش دمیهم ترس نیاز ا یبود و متوجه من نبودخواستم بترسونمش ول نییشدم سرش پا کشینزد

 وفتهیواسش ن یهم که بغلش بود اتفاق

 

 کردم  یدوباره پل شیگوش یگوشم گذاشتم و آهنگ رو از رو یهاش رو در آوردم و تو یهندزفر

 

  ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 

 آرامشم ریتو درگ کنار

 

 هیاز تمام جهان کاف نیهم
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 کشمیکه کنارت نفس م نیهم

 

 

 

 ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 

 یمن یهر جستوجو انیپا تو

 

 ارامشه  نیتو ع یتماشا

 

 یمن یارزو نیتر بایز تو

 

 

 

  یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

 

  رسهیقلب تو به من نم تمام

 

 من بسه یبرا یکه فکرم نیهم

 

 

 

 عادت با تو بودن هنوز  نیا از

 

 لحضه لحظم کنارت خوشه نیبب

 

 روز هیعادت با تو بودن  نیهم

 

 کشهیتو باشم منو م یب اگه

 

 

 

 حالم بده  نقدیا ییوقتا هی

 

 حالتو یاز هر کس پرسمیم که

 

 پشت من کنمیحس م یییروزا هی
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 دنبال تو گردهیشهر م همه

 

 

 

  یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

 

  رسهیقلب تو به من نم تمام

 

 من بسه یبرا یکه فکرم نیهم

 

 (یری)احسان خواجه ام

 

چشش زل  یشد و هاج و واج منو نگاه کرد تو داریماچ گنده کردمش که ب هیبود  دهیو آروم خواب ینگاه کردم خرگوش کنازین به

 کنه که محسن منو کشوند کنار هیزدم خواست گر

 

 شیترسوند یچته وحش_

 

 ببوسمش یفشارش بدم و ه رمشویبگ خوادیمحسن دلم م یوا_

 

 رو از دستش گرفتم و لباسش رو مرتب کردم کنازین

 

 یکنیحاال دوتا دوتا ماچش م یدیسبویبچه رو نم کشتنتیم یشده تو که از بچه ها متنفر بود یچ_

 

 رو دوست دارم چپ و راست ماچ کنم ایاستثنا هم داره بض یآره ول_

 

 من ببوسمت ایباز شد و گفت:پس ب ششیمحسن ن_

 

  شمیاه اه برو گمشو من از کنار تو رد هم نم_

 

بهم نگاه کرد و بلند شدو  رو برداشت یافتاد به سرعت گوش یگوش ید یال ا یکه رو یاسم دنیزنگ خورد با د شیگوش

بود  یعمل کرد که من نتونستم اسم طرف زو بخونم بهش نگاه کردم عصب عیسر نقدریرفت دور و مشغول صحبت کردن شدا

فرو  بشیج یکرد و اومد به طرف من دستش رو تو وترو قطع کرد نفسش رو ف یگوش دیکشیموهاش م یدستش رو ت یه

 کار دارم ییبرم جا دیمن با دیرو دآوردو به طرفم گرفت:شما برگرد نشیماش چیکردو سوئ

 

 خودت ببرش میگردیبرم یجور هیما  ستیالزم ن یچ یعنی_
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 رمینم نیالزمش ندارم با ماش_

 

 هوی یریشده محسن کجا م یگفتم:چ ینه ول ایبودم بپرسم  مردد

 

 خودمو برسونم مشهد عیسر دینشده فقط با یخاص زیچ_

 

 موقع نیمشهد ا_

 

 کن  یهم از طرفم عذرخواه هیبرم از بق دیمن با یهان رشیدستم جا داد :بگ یرو تو چیسوئ

 

شده بود به  شیطور یافتاده بود نکنه کس یپار رفت و من مبهوت به رفتنش نگاه کردم چه اتفاق یسرع به سمت خروج به

 یاتفاق چیکه کامال مطمئن شدم ه نیبعد از ا زدیبود که بدون مراعات حرف م یزنگ زدم اون تنها کس ایسرعت به مح

از  نویو به به و چه چه بچه ها شروع شد داشتم ماش میشد نیماش وارس یکردم...بعد از خداحافظ یباهاش خداحافظ وفتادهین

 سمت چپ رو هم زده بودم یراهنما رونیب اوردمیپارک م

 

 دیبریم فیتشر دیو گفت: دار سادیکنارم وا 526 هی

 

 بود شیراهنما هم نکته انحراف میبا خانواده دور هم باش نیتو ماش میه اومد: نگفتم

 

 ملتم واقعا یویکی... تو کف آدیخند مرده

 

منم مخالفت نکردم  میایتا خوابگاه باهاتون م دیبهش زنگ زدم گفت شما چهارتا دختر هست کردیپشت سرمون حرکت م ماین

 بگم  دیبا یچ دونستمیاما من نم دنیپرسیرفتن محسن رو م ییهوی لیدل یبچه ها ه دادینم تیهم اهم کردمیهرچند اگه م

 

 هست ایصاحب هتل آر ماین یدونستیتو م ی:هانیسود

 

 نجایا ایتعجب گفتم:هتل آر با

 

 و که زده رو دست هتل نارنج کهی:آره همون هتل شیسود

 

 هست و سابقه هم داره یهتل معتبر یلیاون خ دمیشما من شن دیگیم یچ_

 

 چندماه هست که از صاحبش گرفتتش میدونی:میسود

 

 حد  نینه در ا یپول داره ول دونستمی...م دونستمیواو نم_

 

 پول داره ی:معلومه باباش حسابمینس

 

 پول دار بوده پدرمادرش فوت شدن _
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 :واقعا یال

 

 تصادف بابا پدر مادرش بوده و مرده یخواهر کوچکتر از خودش هم داشته که تو هیاوهوم _

 

 یدونیرو از کجا م نایتو ا یطفل ی:آخیال

 

 شناختیو بناز رو هم م نیدیکه محسن ا یدیدوست محسن هست تازه د شناسمشیعقل کل گفتم که م_

 

 شاد بود نقدریکه امشب ا یجواب بعله رو به آقا محسن داد یهان ی:راستمینس

 

 گرفتیچرا اونشب پاچه م دونمیفقط نم هینطوریا شهیچه حرفا محسن هم_

 

 یجواب بعله رو داد نمیکن بب فیتعر یشونم:حاال هرچ یزد رو مینس

 

 کنمیگفتم فکر م یبعله رو که نه ول_

 

 گهینوع ناز کردنه د هی نی:ایسود

 

 گفتم نه دیفکر کنم شا دینه جون تو با_

 

 نه یبگ یخوب نیبه آدم به ا یکنی:غلط میال

 

 نه یگفت الدیبه م نینگاه کرد:واسه هم یبرگشت وبه ال یسود

 

 دیشناختیرو نم الدی:شما میال

 

 یشناسی:خب تو هم محسن رو نمیسود

 

 دوباره رفت تو الک خودش یال

 

  رفتیم ادشی زیدر آورد تازه داشت همه چ یبمیچه ننه من غر شبیرفته د ادتی یمرض دار مینس_

 

 یاز خواب پاشده انگار نه انگار قبلش چ هیتعجب کردم بعد اون همه گر یفراموش کرد من کل شبیهمون د نی:راست امینس

 شده بود

 

 یهان کشتتیفک کن پوستش خراب شه م یکنم راست هیگر دیخواستی:با اون کارتون میال

 

 رو سر در مشهد یکیاون  کنهیم زونیپامو سردر خوابگاه او هی:تازه دمیخند
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 رو به تو سپردم یاما رضا هان ای:مینس

 

 داخل... میو رفت میو تشکرکرد دمیرو بوس کنازین

 

زود  یلیشد به باد و کم کم سرعت وزشش رفت باال از دانشگاه خ لیبعدش تبد مینس هینداشت اول  یفیاز صبح تعر هوا

 تمام اتاقها دوجداره بود ی شهیراه افتاده بود...ش دیطوفان شن شد هی شدیهر لحظه هوا بدتر م میبرگشت

 

 نیقاب اطراف جانخورده بود وسط هوا و زم یاصال تو شهیبودکه ش نیکاش فقط هم یداشت و ا یمعمول ی شهیاتاق ما ش اما

 چسبونده بودن یبا چسب پنج سانت

 

 خوردیتکون م شهیش نیاومده بود تو دهنمون بس که ا قلبمون

 

 کنمیم کاریمن چ ننیشدند و چشمام برق زد و بچه ها منتظر شدن بب یهمباز + کودک و کرم و خر درونمثمینفس خب بعدش

 

 اورده بودم رو برداشتم یطراح یکه برا ییدر چرخوندم تا قفل بشه سنگ ها یرو تو دیکل دمیپر

 

 گرفتیم لمیو ف ستادیبا چند متر فاصله ا شهیش یاز داخل اتاق رو به رو یسود

 

 !!!!!!!!!!!!!کیشل یشمارش معکوس برا یتراس سنگ به دست اماده  یاز رو میو نس یوال من

 

 نشکست میاول زد دفعه

 

 نییپا ختیهاش نر کهیشکست و اما همه ت یبلند یبا صدا شهیدوم ش یدفعه  اما

 

 از صدا کنجکاو شده بودن یبغل یاتاقا یاتاق زده شد و بچه ها در

 

 نییاپ میرو اورد شهیش هیو بق میدست بکار شد عیسر

 

 دادیو داد و ب یاتاق سرپرست میو رفت میدرو باز کرد بعدم

 

 اله و بله ... ؟یواسه چ دیریگیپول م ی؟کل هیچه اتاق نی؟ا هیچه خوابگاه نیا که

 

  دینفهم یاحد چیکه ه میکرد یباز یعینقشو طب یحد در

 

 رو درست کنه شهیش ادیاقا تا ب دیزدن به مج زنگ

 

 بنده خدا اوردیدوجداره از کجاش م ی شهیحاال تو اون فرصت ش اما
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 ارهیواستون ب دمیتشک گذاشت بجاش و گفت سفارش م هی اومد

 

 اقا سرگرم کارش بود دیکه مج ینیح در

 

 یمیقد یلمایدم بخت ف یدخترا نیچادر بسر ع یو سود میو نس من

 

 از خنده میدیو پوک یسمت سود دیکه ناگهان تمام نگاهها چرخ میدیخندیم میدادیم ریگ واریو به شکاف د میبود نشسته

 

عالم دکمه  هیکرده بود و روشون  یبود که خودش رنگ یجفت کتون هیبود که  دهیو پوش یال یچادر بسر کفشا پیبا اون ت اخه

 چسبونده بود یرنگ

 

 واقعاآخر خنده بود   پشیتر

 

      

 

فکر کردن اما تموم آمارش دستم بود بعد از  یبود برا یبهتر بود فرصت دیشته شاندا یتماس چیچند روز باهام ه نیا نکهیا

صحبت کردم بابا موافق بود اما  یاون دوروز مشهد نبوده بابابا و سام یتو یانگار دتشید ایرفتبود مشهد مح نجایدوروز که از ا

 یرک حرفش رو نزد به جا شهیبود مثل هم بیهمون عج گمیمنم م یتو بخوا یهرچ کردیموافق نبود فقط تکرار م ادیز یسام

نفر هم مشورت کردم جا  هیفکر کردم با  یلیمردد نبودم خ خواستیبود و جواب م ریگیپ یخواستگار خواهرش ه یآقا

من حواسش برگشت سرجاش بهش  نتر بود ...با تکو بیفکر برام عج یرفت تو هوی ماین نکهیبود ا بیبرام عج یلیخوردنش خ

 یلیکمکم کن بهتر بشناسمش اونم از جا بلند شد و گفت من رابطم با محسن خ یجاها باهاش بود یخعل یستشگفتم تو دو

و  یبود یبعدش هم منو تنها گذاشت و رفت اون لحظه با خودم گفتم عجب آدم احمق یسوال بپرس هیبود بهتره از بق یسطح

 شتریالزم بود الزم بود محسن رو ب نکارایشده بودم واقعا ا جیشدم گ یمیکردم باهات صم یاشتباه اراصال چه ک دونستمینم

که قبال  ستیبرام مهم نبود و ن یدونینم یچیهنوز ه یبفهم زارویچ یلیخ دیاره تو با گفتیهمش ته دلم م یزیچ هیبشناسم 

کرد فقط مال همون  یمجرد هر غلط یمرد تا وقت هیبود  نیا دمیرفته و ...عق شیچندتا دوست دختر داشته چقدر رابطشون پ

وارد  مایخط قرمز بکشه روز بعد که ن هیدورشون  دیکرده رو فراموش کنه با یهر کار دیمتاهل شد با یوقت یدورانه بعد مجرد

کنارم  یندلص ی...رو یازش بپرسم خوب خواستیبهش سالم بدم دلم نم خواستیکالس شد خودمو مشغول نشون دادم دلم نم

بردم دوباره گفت جواب سالم  نییکه تونستم سرم رو پا ییسالم داد تا جا دمیکوب یدسته صندل ینشست خودکارمو محکم رو

 دمید مایخودم و ن یرو رو نایگردنت شکست لبخند زدم سرم و باال کردم اما نگاه زوم شده سار ینشکلیواجبه نکن با خودت ا

 هیواجبه که واسه وجو  یگاه کردم و گفتم جواب سالم کسن مایندادم به ن تیاهم میقهر بود اه یهنوز باهم مثل بچه دبستان

گفت بعد کالس باهم  دمیخند یخودت زیگفت چ عیو بره سر نییبندازه پا زیسرش رو مثل چ نکهیقائل بشه نه ا تینفر اهم

 هینگفته بود پس وا یزیکه بهم چ دممخم بود از محسن ناراحت بو یحرفاش همش رو میزدیکاش حرف نم میزنیحرف م

خواستگارم بوده واقعا با  ماین گفتیکاش بهم م دیپرسیربط م یب یسواال نیاون شب ناراخت و اخمو بود واسه هم نیهم

دوست خوب نگاه  هیحرفاش دلم رو سوزوند اما آخر حرفاش واسم قشنگ بود باعث شد واقعا بهش اعتماد کنم و بهش مثل 

  یبود که قراره کمکم کنه...سود نیمهم اداشته و داره  یکنممهم نبود که نسبت به من احساس

 

 شهینگاش نکن تموم م نقدرینشست و به عکس محسن نگاه کرد:ا کنارم

 

 خفه_
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 هیچ متیتصم یجد ی:هانیسود

 

محسن  یکه موافق بودن مامان هم که جونش برا یبابا و سام ادیز یلیفکر کردم خ یلیخ ینگو سود یفعال به کس یول گمیم_

 من نه نگم یمحسن بده ول لیحاضره در صورت مخالفتم جنازمو تحو رهیم

 

 بعله یبگ یخوای:پس میسود

 

خوشبخت  شاالیا زمیمبارکه عز نیدوتاتون خوشگل نیایهم بهم م یلیخوبه خ یلیخ نکهیبغلم کرد ا یرو تکون دادم سود سرم

 یش

 

 اومدن داخل و با تعجب به ما نگاه کردن یوال میباز شدو نس در

 

 بوده یمهم یخبرا هی نجایا ی:غلط نکنم المینس

 

 دیکنیم ی:نامردا تنها تنها خوشحالیال

 

 رمیتقص یبه خدا من ب یگفت:هان عیسر یسود

 

 گرفتم واسه چند روز برم مشهد  میبعد از چند ماه از خونه دور بودن تصم باالخره

 

 واسه دعوا با مامان یتنگ شده بود حت زیهمه چ یدلم برا واقعا

 

اتوبوش  طیماه مجبور شدم بل یسرد د یهوا یحرکت قطارهم که پند روز بعد بود تو ومدین رمیگ مایهواپ طیکردم بل یهرکار

 رزرو کنم

 

...تو اتوبوس حالم خوب نبود و باز نالیترم یبه سو شیکردم و چمدونم و برداشتم پ یبود که از بچه ها خدافظ میو ن 6 ساعت

 دونهیمن از دستش راحت شم خدام یکنارم بود ک شهیابم مثل همف قیهم سرما خورده بودم رف

 

 قرص کلدستاپ خوردم و از حال رفتم هی....یبه شدت سرد و بود و بارندگ هوا

 

 دمیمرد از خواب پر هی یچند ساعت گذشته بود با صدا دونمینم

 

 د؟یگردیبرم ای دیشیم ادهی: خانم شما پدیپرسیراننده بود که داشت م کمک

 

 هیمنظورش چ دمیدر عالم خواب بودم و نفهم هنوز

 

 حالت گنگ بهش نگاه انداختم که خودش متوجه شد و گفت هی با
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 و راهها بسته شدن دهیراه اجازه عبور نم سیپل دهیشد یبارندگ

 

 دیبرگرد دیتونیم ای دیبر گهیاتوبوس د هیامامزاده و فردا با  دیبر دیش ادهیپ دیتونیم

 

 ختیریاشکام م کسرهی ارویجواب دادن به اون  یدست خودم نبود و بجا راه گلوم رو بست بغض

 

 میبرگرد میکه شده ما مجبور هیکه نداره کار هیگفت :گر مرده

 

 بمونم امام زاده از کجا معلوم بعدش بتونم برم تونستمینم گشتمیبرم دیشب بود و با مهین 3 ساعت

 

قدرت  یحس بد که حت هیمن بودن منم ذوقم کور شده بود واسه رفتن به خونه  دنیو چشم انتظار رس داریهم همه ب خونه

 رو نداشتم وجودم رو فرا گرفت فشیتوص

 

  میگردیبرم میاومده و ما دار شیزدم به بابا و گفتم مشکل پ زنگ

 

 دادیم یحال منو دلدار نیبغض داشت و با ا صداش

 

 م و تلفنو قطع کرد هینتونستم حرف بزنم از گر گهید

 

 به همون نقطه اول میدیبود که ما باز رس 2 ساعت

 

 گرفتم و برگشتم خوابگاه یاولت...تاکس یسر جا یساعت تو اتوبوس اخرم برگرد 25

 

و  دمیرو گذاشتم گوشه اتاق و پتو و بالشتمو برداشتم همونجا وسط اتاق خواب لمیسر و صدا وسا یها خواب بودن منم ب بچه

 پتو ریسرمو بردم ز

 

 یسود میدیرو جواب بدم که د یتا گوش رونیشدم و سرمو اوردم ب داریاز خواب ب میزنگ گوش یساعت بعد از صدا مین حدود

 تا چشم و دهن باز زل زده به من 2222222222با 

 

 مونده بود پاشه فرار کنه کم

 

 : چته بابا؟؟ مرده که زنده نشده من زنده بودم فقط برگشتم عگفتمیسر

 

 ناراحت شد یکردم و کل فیو شوک بود که من واسش ماجرا رو تعرهنوز ت یسود

 

 یگرم به زور کرد تو ریش وانیصدام کرد و دوتا ل کساعتیاما بعد  دمیخواب یباز چند تا قرص خوردم و تو تخت سود پاشدم

 صدام باز بشه بعدم مجبورم کرد لباس بپوشم باهاش برم دانشگاه و دکتر کمیحلقم تا بلکه 
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 میداشتیمشت برف برم هی ابونیکنار خ یشمشادا ای نیاز زم میشدیخم م ییهویخال  نیدانشگاه و تو راه ع میرفت اول

  میکردیرو دنبال م گهیتو صورت هم و همد میدیکوبیم

 

 میدکتر و باز هم با دوتا امپول روانه خوابگاه شد میرفت بعدم

 

  

 

      

 

 نقدریبهم نداده چرا ا جیمس هیمحسن  یکه هنوز حت بهیگوشم بود چقد رخوشحال شد عج یتو ایمح یها غیج یصدا هنوز

 یزیچ هیهمش مبهم  زنهیهم اصال درست درموردش حرف نم ایاما نگرفت مح رهیتفاوت بود قرار بود ازم خبر بگ یب

 سته بودمنش یو ال ماین نیبودن ب دهیکنار هم چ فیرو رد ای...همه بچه ها پسر و دختر صندلگهیم

 

 همه سرشون به کارشون بود  شدویپخش م یاهنگ سنت هی

 

 رفتنیطرف اون طرف م نیا یکوچک و قرمز بودن و ه یحوض دوتا ماه داخل

 

 دادمیگوش م یاب و گنجشکا و اهنگ سنت یخودم وبه صدا یو رفتم تو حال و هوا دمیاز کار کش دست

 

 برم دست بکنم بهش  خوامیانگشت اشارمو آوردم جلو چشمم و بلند گفتم: م هوی

 

 عالمت سوال نیهاشون شده بود ع افهیمن و ق یو نگاهاشون زوم شد رو رونیلجظه چشماشون زد ب هیها همه  بچه

 

 گمیرو م ایدر ادامش گفتم ماه دمیکردنش پر یماست مال واسه

 

 دنیخندیو م دادنیمرده بودن از خنده و تا آخر وقت انگشت اشارشونو بهم نشون م یلثواب کنم کباب کردم ناصر و ع اومدم

 کوتاه اومدن  مایکه با چشم غره ن

 

هست و  یمیصم یلیخ مایکالس که با ن یاز بچه ها یکیو سپهر  مایهمه بچه ها کارشون تموم شد و رفته بودن منو ن بایتقر

  میموسسه نشسته بود اطیح یتو یو ال یمنتظر سود مینس

 

 سالش بودوبه شدت زبون دراز،کنار ما بود 6بود و حدودا  حانهیخدمتکار موسسه که اسمش ر دختر

 

 قرمز و کاله نقاب دار شرتیاز در وارد شد با ت ییاقا هی

 

 اقا؟؟  یگفت :ه هوی حانهیر

 

 شکل عالمت سوال شد و گفت :بله؟ اروی
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بهت  میدیما قول نم نیزم یکه اگه بخور نیزم یباال و راه برو دوما کالهتو بده عقب تر نخور ری: اوال که سرتو بگ حانهیر

 جلفه؟؟؟؟؟ یادیز نجایا طیرنگ قرمز واسه مح یکنیسوما حس نم مینخند

 

 باال مشیبکش میتونستینم لمیبا جرثق نیبود به زم دهیچسب فکمون

 

درصد با  کیداد اگر  ییرایگ نیچن یبچه به شخص هی یخنده هاش گفت:وقت ونیو رفت سپهر م دیخودش هم خند پشره

  شهیتا پس گوشت باز نم شتین هیقیاقا ارکستر گروه موس نیا یخودت فکر کن

 

 یگوشه نشسته بودم و چون ژوژمان داشتم کار هیمنم  دادنیو نظر م کردنیبود شب بچه ها آهنگ گوش م یروز خوب یحساب

 به کارشون نداشتم 

 

که در طول ترم انجام شده به  ییکه تمام کارها یمعن نیژوژمان به ا شهیاخر ترم اسمشون م ی)تو رشته هنر امتحانات عمل

و نمره ها داده  کننیم دیبازد انی( تمام استادا و دانشجو ها مشگاهینما هیتو ما یزیچ هی)شنیسالن نصب م ایکارگاه  وارید

 (شهیم

 

نگفت و گفت  دمیهم ازش پرس یادرس هرچ هیببرمش به  دیو من با ارهیبسته م هینفر برام  هیبهم زنگ زد و گفت فردا  ایمح

 کرد یزود هم خداحافظ یلیخ یوجه باز نکن چیبسته رو به ه

 

 

 

 افتاد که چرمم رو تمومش نکردم ادمیشب تازه  2 ساعت

 

 م؟؟رو بزنم و سوراخش کن فیک یکجا برم و سنبه  اما

 

 تو اتاق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 

 نییباال و پا یطبقه  یبچه ها کننیم چارمینه اصال فکرشم نکن ب_

 

 سالن مطالعه؟؟؟؟_

 

 فکر کردن داشت؟؟ نمینه وجدانا ا_

 

 اط؟؟؟؟؟؟؟؟؟یتو ح_

 

 بازه االغ؟؟ اطیشب در ح 2اخه ساعت _

 

 نماز خونه ؟؟؟_

 

 زمینمااااااز خونه قربونت برم عقل عز اره
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 به لبم نشست که انگار مدال طال گرفتم یا روزمندانهیپ لبخند

 

 اول تو نماز خونه یکردم بدو بدو رفتم طبقه  دایبرداشتم...تخته و مشته و سنبه هم پ فمویک

 

 ضربهههه بوووووم نیاول

 

 ضربه بوووووووووووووووم نیدوم

 

 ضربه بووووووووووووووووووووم نیسوم

 

 در نماز خونه باز شد هوی

 

 باشه؟؟؟؟ ونستتیم یک

 

بنده  یبنده خدا نگهبانو ترسوند نیا یکنیم یدار کاریبا نمک و مهربون خوابگاه اومد وگفت:چ یاز سرپرستا یکی ییرضا خانم

 رهیم ادیم یه کساعتهیخدا فکر کرده دزده 

 

 کنم؟؟ فردا ژوژمان دارم خب کجا بـــرم؟؟ کاریچ_

 

 ماادر جان نیفرق سر من بش ایباحال و اشاره به سرش گفت: ب یلیلحن خ هی با

 

 نداره دهینه فا دمید

 

 کنمیو درستش م اطیتو ح رمیتفکرکه صبح زود م نیتو اتاق با ا رفتم

 

 دیبه گوشم رس ییصدا هی هوی

 

 ...ارهاره

 

 سنبه بود یمشته رو دنیکوب یصدا

 

 کجا؟؟ از

 

 من بود و اتاقشون دوتا اونطرف تر ما بود یاتاق سما که هم کالس از

 

 تنور داغه چسبوندم دمید

 

 کردم شروع
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 اتاق سما : بـــوووووم از

 

 اتاق ما : بـــووووووم بوووووووم از

 

 اتاق سما :بوووووووم از

 

 اتاق ما :بووووووووم بوووووووووم از

 

 شب  5بود ساعت  دهیچیپ بیمه یصدا هی

 

در اتاق  ختنیطبقه اول و سوم ر ی،بچه ها گهیزد تو اتاق و گفت بسته نزن د رجهیسالن مطالعه بود ش یکه تو یسود هوی

  دنیجرت م انیسما و جنگ و دعوا االن م

 

و رفتم در اتاق سما  دمیکردم و لباس خواب پوش دهیپول دهیخورده موهامو ژول هیو  میچراغ اتاق رو خاموش کرد میدیپر عیسر

 سوت کش دار زدم  هیصحنه  دنیو با د

 

 کردنیم دادیبودن در اتاقشو داد و ب ختهینفر ر 22 حدود

 

 کشون جلو سما ظاهر شدم و گفتم: چه خبره مادر جان ؟؟ ازهیشده بودم خم داریهم که مثال خواب بودم و از سر صدا ب من

 

 جان مادر کنمیگفت: من شما رو اسفالت م یلحن عصب هیسر به تنم نباشه با  خوادیم دیباریم افشیکه از ق سما

 

 دادم و صحنه جرم رو ترک کردم  لشیتحو یواقع یبه معنا یخنده  هیتمام  ییپرو با

 

آژانس بودم تا بهم اون بسته رو برسونه....به اطراف نگاه کردم  هیدانشگاه رسوندم منتظر  یبه ورود عیکالس خودمو سر بعد

 بفرسته چرا نداده دست همون اژانس تا بفرستتش رازیش ینفر تو هیبخواد اونو واسه  دیبا ایچرا مح هیچ نینبود اصال ا یخبر

 

 برسونمت ایب هیهان_

 

  گذاشتیرو م شیآفتاب نکینگاه کردم که داشت ع ماین به

 

 رو برسونه یزیچ هینفرم که بهم  هیمنتظر  ماین یمرس_

 

 ی؟چیک_

 

 جا هیببرمش  دیفرستادتش و من با مییدختر دا دونمینم_

 

 یرو گرفت تیمیعجب...تصم_
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 می:کدوم تصمیخودم رو زدم به خنگ یول زنهیحرف م یدر مورد چ دونستمیم

 

 محسن_

 

 تعلل سرم رو تکون دادم:اوهوم یکم با

 

 هیجوابت چ_

 

 هم من اونو  شناسهیهم محسن منو خوب م کنهیدرک نم یموضوع چیه یبهتر از محسن منو تو چکسیه_

 

 یخوشبخت بش دوارمیزد:ام لبخند

 

 ممنون _

 

 بچه ها کالس دارن ؟؟؟_

 

 آره اونا تا شش کالس دارن_

 

 هیبسته شدم  یو من مشغول برس ماین نیماش یتو میبود نشست سادهیهم کنارم وا مایرو بهم رسوند ن ینفر باکس هی باالخره

 محکم بسته شده بود  یبازش کنم خعل تونستمیبسته لباس بود اما نم هیبسته بزرگ شب

 

 ال؟؟هست حا یچ_

 

  دونمینم_

 

 نکنه بمب باشه داخلش یکنیتوش قبولش م هیچ یدونینم یچطور وقت_

 

 دمیجونم و از دست م کننیهستم رو ترور م یمهم نیحاال من که شخص به ا یوا یسرم:ا یآروم زدم تو_

 

  گمیخودمو دارم م یارز ینم ادیز دونمیتو که م گمیتو رو نم _

 

 ندازهیتو جون با ارزش منو به خطر م نیع یواسه کشتن ادم یاخه کدوم اسکل_

 

 محسن  ای تییحتما همون دختر دا_

 

دست تکون دادم و  مای...واسه نیفهمیم یزنگ زدم و ازش ادرس خواستم اما گفت بازش کن ایگرفتم به مح دهیرو نشن حرفش

زده بودن  رهیدا هیوجهم رو جلب کرد گذاشته بودن ت یخوابگاه دور هم یکه بچه ها یوارد خوابگاه شدم اول از همه جلسه ا

 دیشده جمع شد یزیاز بچه ها زدم:چ یکی یبازو یشدم و رو کینزد
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 ساعت ورود خروج رو کردن نه یدی:مگه نشندختر

 

 اخه چرا

 

 نطورهیهم هم نجایساعت نه هست پس ا یگفتن خوابگاه دولت یچیه

 

 بشه یچ که

 

 بچه ها خالف کمتر کنن خوانیفک کنم م دونمینم

 

 یاگه کس دوننینم نایا یعنیبلند همه به من نگاه کردن خودمو جمع و جور کردم و گفتم: یلیخ دیبلند نه شا دمیخند بلند

 اتاقاتون دیبساط رو بر نیا دیجمع کن ارهیهزار تا گند به بار ب تونهیکنه تا همون نه هم م یبخواد کار

 

 تر  ریساعت د هیحاال  اشنی وونهید توننیچقدر م نایا هم از کنارشون گذشتم اخه بعد

 

که فرار  نمیتوش اما خسته بودم و ا هیکنجکاو بودم بدونم چ نکهیتختم ولو شدم با ا یزود لباسم رو درآوردم و رو یلی...خ

چشمم به  نییو از تخت اومدم پا دمیبچه ها از خواب پر ی...با سرو صداگهیوقت د هیباز کردنش رو موکول کردم به  کردینم

 خورد باز شده بود  ایباکس مح

 

 اومده رتیگ یچه لباس خوشگل نیبب وونهید نی:بشیال

 

و  یمشک یزانو بود سنگ ها یحلقه و تا رو نیشد و آست یدور گردن بسته م قشیخوشگل قرمز بود که  یلیخ راهنیپ کی

 قشنگ هم داشت یکمربند مشک کیهاش رو پر کرده بود  هیحاش یزیر

 

 نفر برسونمش هیببرمش دست  دیبا ستیها مال من ن وونهیاومده!!!! ..د رمی:گ

 

 نیبخون بب ای:خانومو بیال

 

 نفر منتظرمه هیکاغذ بهم داد که نوشته بود بپوشمش برم  هی

 

منه اما به چه کردن  زیواسه سوپرا دیهست شا یمهمون یعنیمنتظرمه  یلباس ک نیبپوشمش اونم ا دیشدم چرا با جیگ

 مناسبت

 

 شود به به ی:چه شبیسود

 

 منتظرمه یک یعنی:

 

 یبهت شک کردم واقعا تو عقل دار یمعلومه محسن منتظرته هان کنهیکارو م نیخواهر محسن ا ی:خاک برسرت وقتمینس
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 نیهست ا یعجب بچه مثبت کنهیبشنوه فک م ی:هرکیال

 

 رو بپوشم یباز نیلباس به ا نینفر ا هی یجلو شمی:اوه من که اب میسود

 

 حرفا داشته باشه نیبا محسن از ا نی:من فکر نکنم ایال

 

 شهیم ریپاشو زود حاضر شو داره د ی:هانمینس

 

 شدیم کیساعت نگه کردم کم کم داشت به هفت نزد به

 

 شب مهمه هی... امشب یباش یعال دیبا یبه خودت برس یحساب دیزود باش با گهی:راست میال

 

 محسن منتظرمه دیدونی:اخه از کجا م

 

 په نه په شوهر من منتظرته پاشو زود تر حاضر شو ینسبتا بلند گفت:تو چقدر خنگ یصدا هیبا  مینس

 

داد که که عجله کن منتظرش نزار چند تا فحش حوالش کردم و رفتم  جیمس هیجواب نداد و فقط  یزنگ زدم ول ایمح به

 شیآرا کیو  ختمیموج دار کردم و دور ر کمیموهام  دمیبه خودم رس یلیباشم خ یخواست امشب عال یدلم م یلیحمام خ

سرم  یپام کردم و رو یجفت کفش مشک کیروش بستم ،  یکو کمربند مش دمیکردم . لباس و پوش کیش یساده ول یلیخ

 گذاشتم . یتل مشک کی

 

 ستیکم رنگ ن شتیآرا یهان ی: وا یال

 

 ... بخدا امشب ماه شدهباتریکمرنگ تر ز یهر چ یال یبگم و گفت : وا یزیمن چ اجازه ندا مینس

 

 یاگه دروغ بگ میبحالت نس ی:وا

 

 زنه یتنش حرف م یقشنگ نیلباس به ا ری: بممینس

 

  گهیشد د 8ساعت  گهیبرو د ایب ی:هانیسود

 

 برم یبا چ یوا ی: ا

 

 با خر اقا داماد برو سای:با خر عمم برو ...نه وامینس

 

 نجاستیمحسن ک ا نیماش گهی:راس میسود

 

 با اون برم ینی:
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 :پ ن پ با آژانس برومینس

 

 گفت یدستم بود رو خواستم طرفش پرت کنم که ال یکه تو یعطر شهیش

 

 گهیبرو گمشو د یدختره چقدر خنگه هان نیمن ا ی:خدا

 

 :باشه پس من رفتم 

 

 یبدون اطالع نر یرو پر کن یدفتر خروج یبر سایوا ی:هانیسود

 

 یواس چ آخه

 

 یتو تا قبل نه برگرد کنمیکرده منم حس نم رییساعت تغ یدونیمگه نم وونهید

 

 شب رو بمونم دیبا نصورتیا ریدرغ

 

 کرد وگرنه حراست منتظرته شهیهم نم یا گهید کار

 

 اه بگهمسئول خوابگ نکهیقبل ا ی:آره بهتره به خانوادت هم خبر بدمینس

 

 نمتونیبیپس بعد م باشه

 

و ساعت خروج رو داخل  خی... ادرس و شماره و تلفن و تارخوردیدختر همه جا به درد م نیعقل ا دمیرو بوس یسود صورت

دادم  جینکردم شدمو به بابا مس یباهاش رانندگ گهیاون شب د ریمحسن که غ نیوامضاکردم ...سوار ماش ادداشتیدفتر خروج 

 بعله رو بهش بگم و گفتم که برگه خروج رو پرکردم خوامیبرم خونه محسن م خوامیکه م

 

 یزیچ هینداره فقط  ی: مشکلگفت

 

 ؟؟؟یچ_

 

 دیداشته باش یدوست ندارم فعال باهم رابطه ا_

 

 یمگه بهم اعتماد ندار خوامیخودم هم نم_

 

 دادمیاگه نداشتم اجازه نم_

 

 فعال بوسمتیم ییممنون بابا_
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 خداحافظ زمیمراقب خودت باش عز_

 

 یخونه خوشگل رو به روم بود که سنگ ها هیخوشگل  یبزگ و پر از درختا اطیح هیباز شد هولش دادم و وارد شدم  در

به ساختمون چشم از همه  گینزد نمیخوب بب یلیرو خ زیدوست داشتم همه چ رفتمیچشم بود اروم راه م یواقعا تو شیمشک

داده  کهیبودم به در ت دهیکم از محسن د یلیکه خ یزیبدون کت چ یول یرسم پیت هینگاه کردم  یورود گرفتم و به در زیچ

به طرفش  کردمیسد احساس گرما م یاون هوا یتو ینه ول ایاز نگاهش بود  دونمینم کردیبود با همون لبخند جذابش و نگام م

خونه و دکورش  ی...فضا مواس آد ذارهیحواس نم یدارم بگم اه لعنت یچ گفتمیم دیبا یبگم نه چ خواستیقدم برداشتم دلم م

کارا  نیک واسش ا یمحسن بود کس نیا کیرمانت ییایرو زیحبس بشه همه چ نمیس یهمه باعث شده بود نفس تو دمانشیچ

 سمت خودش : خوب دیکه محسن رو به روم قرار گرفت ومن و کش زدمیم دیرو د زیبودم و همه چ سادهیمسخره بود هنوز وا

 

 مینیبش میچشماش نگاه کردم :بهتره بر به

 

 جوابم منتظر

 

 ؟ یجواب چه

 

 یشیمن م زن

 

 نگفت یزیبهت چ ایمح_

 

 از زبون خودت بشنوم خوامیم_

 

 چونه ام و سرم باال آورد : جواب من و بده ریدستش و گذاشت ز نییانداختم پا سرم

 

 : با اجازه بزرگ ترها بله

 

 دنید و شروع به چرخبغلم کر محکم

 

 رهیم جیمحسن تو رو خدا سرم داره گ_

 

 

 

 ارهیبخواد و بدست ن ویزیمحسن چ شهیباالخره بدستت آوردم مگه م یدی:دنیزم یرو گذاشتم

 

 نیشب به ا یبود نه نه هان یبدست آوردن من باز یعنیبا خودش شرط بسته بود  یعنیحس بد تموم وجودمو فرا گرفت  هی

 مزخرفت خراب نکن... یرو با فکرا یخوب

 

 دیرو بوس میشونیبود و دستم کرد لبخند زدم پ زیر ینایکه پر از نگ یکیش حلقه

 



Roman-City.ir 
 آشفته من یایدن نرما

 

https://telegram.me/romancity 116 

 

 لحظه ام منتظر بعله گفتنتم خانومم  نیوقته منتظر ا یلی: خ

 

کرد و بهم آرامش داشتم مثل هروقت که بغلم  شهیاروم بودم مثل هم نشیس یاغوشش غرق شدم و سرم رو گذاشتم رو یتو

نگاه محسن رنگ  ریفقط ز ایشام خوردم  دونمیکوچولو دلهره...نم هیبا  شیفهموند که همه جوره پشتمه ...آرومم اما با تشو

 گاه سرم کردم و به محسن زل زدم هیعوض کردم بعد شام دستم رو تک

 

 چته هان

 

 یستیبلد دوتا قربون صدقه رفتن ن ینیه هان چت یگیم کنمینگات م کیرمانت نقدریدلم گفتم:خاک برسرت دارم ا یتو

 

 یکتیم وونمید یدار ی:هدیخند خورمیرو به طرفم گرفت با ابروهام فهموندم نم نیشامپا وانیل

 

 رو طرفم گرفت  وانیکردم دوباره ل کاریانگار چ جنبهیرو جمع کردم ب لبخندم

 

 که الکلش کمه یدونیم کنهینم مست

 

 خورمینم یاشاره کنم:مرس دمیترس

 

 شهدیم میبر یایم

 

 چرا

 

 مونیسر خونه زندگ میبر میریزود تر مراسم بگ خوامیم

 

 زوده من هنوز درس دارم یلیخ یول امیو که م مشهد

 

 داشته باش خب

 

 تو هم درست رو بخون نجایا امیخونه دارم پس من م نجایکه منم ا ینیبیشد و به طرفم اومد:م بلند

 

 محسن اما

 

 مینباش فیبهتره بالتکل گهیرو گرفتو بلندم کرد:اما نداره د دستم

 

که وسط اتاق بود خوشگل  یفرش یبود پرده رو تخت ینقره ا زشیگفت همه چ شدیبزرگ که م بایاتاق تقر هی میاتاق شد وارد

 و ساده بود ...

 

 تو هست یهمه برا نایانتخاب کن ا یخواست یکمد رو باز کرد:هرچ در
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 شیارا لیکه اونجا بود هم پر از وسا یتوالت زیود از لباس شب گرفته تا لباس خواب از تعجب دهنم باز مونده بود ماز لباس ب پر

 منه یبرا نایتنه لخت بود نگاه کردم :ا میبرگشتم و به محسن که ن یمتیق یبود پر از ادکلن ها

 

 اوهوم_

 

 ازشون استفاده نکرده یمن قبال کس یفقط برا ینی_

 

 لباست رو عوض کن رونیب رمیتوئه م یهمشون فقط و فقط برا نایا یزنیکه م هیچه حرف نیا_

 

آغوش محسن و با  یبازه ...تو یلیخ کردمیلباس خواب رو انتخاب کردم اما هنوزم فکر م نیتر دهیپوش دمیتخت دراز کش یرو

چشمام رو باز  کنهیصورتم فوت م یتو داره یکیقشنگ بود خوابم برد...حس کردم  یول دادیم یخودخواه یحرفاش که بو

 بزار بخوابم یزیریکردم اخم کردم:چرا کرم م

 

 مهیو ن ازدهیبلند شو ساعت _

 

 ینکرد دارمی: چرا زود تر بدمیوصل کردن از جا پر یبهم برق فشار قو انگار

 

 شده مگه یباتعجب گفت:چ محسن

 

 بدبختم   یدوازده سرکالس باشم امروز کارگاه دارم وا دیشده با رمیمحسن د یوا_

 

      

 

 رسونمتیحاضر شو من تا دوازده م سین یمشکل خب

 

... محسن وحشتناک میسر به سر هم گذاشت میشد نیسوار ماش یتا وقت یشده بود حساب رید نکهیزود حاضر شدم با ا یلیخ

 قهیدوازده و سه دق دونستینم یچیوگرنه محسن ه کردمیم ییو راهنما دمیفهمیم ابونایاز خ کمیخداروشکر من  رفتیم عیسر

سمت  وفتهیاردک راه م هی نیکالس بعد ع رهیاستاد اول م نیاومد ا ادمی ماکه کارگاه بود ا یبود خواستم برم سمت ساختمون

من پشت  فیبچه ها باهمون توص دمیخواستم وارد ساختمون شم که د میریجوجه اردک پشت سرش راه م نیکارگاه و ماه ع

 ریبچه ها جا زدم مهران هم مثل من د نیاز کنارم گذشت خودمو ب یو وقت نهیکردم استاد منو نب یسر استاد راه افتادن سع

هنوز ناراحته از  یعنی کردینگاه م یجور هیکارو کنن مهران منو  نیهمه هم گهیکارو کرد فکر کنم از جلسه د نیو هم دیرس

 میمر یکار رو ول کردن و به حرفا بایبچه ها هم تقر رونیکالس استاد رفت ب یوسطا گهیجنبه هست د یباشه بدستم خب 

 یاومد کنارم هست مایو همه رو دعوت کرد از همه خواست که حتما باشن ن رهیبگ یمهمون خواستیم دادنیداشتن گوش م

 فردا شب رو

 

 برم مشهد خوامینه م_

 

 ستیزود ن_
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 زیشه دلم واسه همه چ لیفک کنم از فردا دانشگاه رسما تعط میهم که ندار یدادم امتحان خاص لیمو که تحونه همه کارا_

 مشهد تنگ شده

 

 گهید یایتو م هیاومد کنارمون:هان سما

 

  امیب تونمیمن نم زمینه عز_

 

 چرا آخه _

 

 امیب تونمی:چون کار دارم نمزدیداشت پرپر م نیمردم بود چرا ا یمهمون

 

با افراد  رنیبا کالس تر م یها یمهمون رنیها نم یجور مهمون نیکه ا شونیگفت:ا شدیکه از کنارمون داشت رد م مهران

 شنیام و م یسوار ب موننیشب خونشون م پرنیپولدار م

 

 نداره  یبرگشتم طرفش:به تو اصال ربط تیعصبان با

 

 به حراست ربط داره یور اون ور الس زدن تو به من که نه ول نیا یگیراست م آره

 

 یزنیحرف م یکنیم جایب یمدرک چیتو بدون ه یرو گرفت : حرف دهنت رو بفهم عوض قشی ماین

 

 بودن باتو شیکیزد : لبخند

 

 امروزش نیهم لمیف نمیا ایب یخوایدراورد: مدرک هم م بشیرو از  شیگوش

 

پخش  هیچ دونمیکه نم لمیف نیوش گرفتم :به خدا اگل ریکه دستم بود رو ز یبگه که کنارش زدم و کاردک یزیخواست چ ماین

کنم که به غلط کنم  تیچنان ازت شکا کنمیاالن پاتو به حراست باز م نیبرسه به خدا قسم خودم هم ییحرفا جا ایشه 

 یوفتیب

 

 یوفتیتو به غلط کردن ب دمیبکن شا نجاشمیفکر ا یکنیکارا م نیاز ا یداد:وقت لنمیتحو یشخندین خونسر

 

بعدا خوب  یرو پخشش کن ول لمیاون ف یخایم یحاال خود دان دمیرو انجام نم یمن که بدون فکر کار یزدم:آخه عوض لبخند

 ارمیپدرت رو درم

 

کارم رو به استاد نشون دادم  نکهیبدمش بعد از ا یگوشمال هی ومدیاز کنارش رد شدم بدم نم الیخیو ب نییرو آوردم پا کاردک

 کاریچ شبیخب د کردنیو همش تکرار م کردنیم تمیداشتن اذ یبرم کنار بچه ها نشسته بودمو ه وقبولش کرد بهم اجازه داد

  ماین نیکرد

 

و سپهر اومدن بچه ها سالم  مایوارد خوابگاه نشم که ن گهیرو به من برسونن تا من د لمیکه چطور وسا گفتمیبه بچه ها م داشته

 سادمیدادن و من بلند شدم و روبه روش وا
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 بوده یلمیچه ف یدونیم_

 

 چرت بوده حتما از منو محسن گرفته لمیف هیرو به نشونه مثبت تکون دادم:نه مطمئنا  سرم

 

 یگفت ینطوریکه ا یپس مطمئن بود_

 

 محسن شوهرمه خالف که نکردم گمیهم دردسر بشه م یلیخ لمیاره بابا تازشم اون ف_

 

 یندار یبا من کار گهیباشه خب د_

 

 مشهد یکردیبرم یتو ک یراست گهینه د_

 

 شهیکار دارم فعال نم نجایکوچولو ا هی دونمینم_

 

 وسپهر رفتن ماین

 

 نیزدیحرف م یدرمورد چ ی:هانیال

 

 رو گفتم  موضوع

 

 دهید یتورو چه جور نیهست ا ی:عجب ادم عوضمینس

 

 گهیکرده د عیآخرش خودش و ضا دی:ولش کنیسود

 

 دیرسونیرو بهم م لمیچطور وسا دیشما بگ گهیآره د_

 

 میتورو برسون لیهم وسا یسرگرمش کنه منو سود تونهیم یو وال هینباشه امروز مسول خانم جعفر تی:اون با من کارمینس

 

 حاال یریم ی:کیال

 

 فردا دیشا دونمینم_

 

 میذره بچرخ هی ییجا یپارک میخوابگاه با هم بر ایامشب رو ب یهان

 

 مینیروز نب ستیرو تا حداقل ب گهیقرار هم د وونهی:آره دمینس

 

 مونمیم قمیمن خراب رف دیدونیاومممم باشه شما که م_
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 و خرت و پرت ینیزم بیس سیسوس کمیاز سوپر نارنج نون تست و  میرفت یو ال من

 

 شورو خالصه اریو خ تزایپ ریو پن ینیزم بیو س سیقارچ و فلفل دلمه و سوس ییتا 4و  میاومد میکرد دیخر

 

 ساز چیتو ساندو میتست و گذاشت ینونا یال میختیو ر میکرد یپاط یدم دستمون بود قاط یهرچ

 

 پارک  میکه بر میراه افتاد ییفالسک چا هیبا  و

 

 خوابگاه میگشتیبرم دیبا 5که ساعت  یدر حال8 یکاینزد بایساعت تقر ویمل میبود در حد ت هواسرد

 

 تو ذهنم جرقه زد یفکر هی هوی

 

 ؟؟ میبرگرد میبخور مونویو چا چیساندو میسیهمونجا وا ادهیپل عابر پ یباال میبر دیا هیفتم :پابه بچها گ رو

 

 قبول کردن یجواد باز یها دهیا ی هیهام که پا بچه

 

 نارنج بود ابانیکه سر خ یهمون پل یباال میرفت

 

 میاهنگ گوش داد کمی میسادیوا

 

 فرهنگا اونام یب میگفتیم میکردیصداشون م شدنیرد م ابونیکه از خ ییو کسا میزد دیرو د نییکم پا کم

 

  دادنیجواب پس م ای دنیخندیم ای

 

 میکرد زونیرا او مانیو پاها میلب پل بنشست گهیخز د ی دهیا هیدستمون و با  میرو گرفت وانامونیل دیخوردن رس یچا موقع

 

 گشت ارشاد هم همانا دنیما همانا و رس نشستن

 

 از جا بلند شدن عیو سر دنیها ترس بچه

 

 عایضا دینیبش مینکردم و گفتم :خالف شرع که نکرد عیضا خودمو

 

 باال انیب شدنیم ادهیبردار نبود انگار داشتن پ یشوخ اما

 

 باال ومدنیسمت راست داشتن م یکه دوتا مامور از پله ها یو زمان میصبر کرد قهیدق چند

 

 نیزم یخوابگاه رو اطیح یتو میدینفس دو کیبدو تا خود خوابگاه  یو حاال ندو ک نییپا میدیسمت چپ پر یاز پله ها ما

 بخند یحاالنخند ک میپخش شد
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 دمیخواب میبا محسن حرف زدم و قرار فردا رو گذاشت نکهیاز ا بعد

 

 نیبا ماش یکه وقت شهیبهتر بود مثل هم ینجوریا میبر نیبا ماش میداد حیترج رونیکردم و زدم ب یاز بچه ها خداحافظ صبح

 میدر خونه بود یو جلو میدیشدم که رس داریب یوقت دمیسفر تموم راه رو خواب رمیم

 

 خوش گذشت یلیخ یبه محسن گفتم :مرس رو

 

  یلیگفت:آره خ باطعنه

 

 نمتیبیو محسن چمدونم رو گذاشت کنار در دستش رو سمتم دراز کرد و گفت:بعد م میشد ادهیپ

 

 داخل یاینم_

 

 میرو بزار یقرار عقد و عروس امیم یامشب همگ گینه د_

 

 !!!!!!یشوخ_

 

 نشده داشیپ تونیپسره عالف همسا نیکجا بود برو داخل تا ا میشوخ_

 

 فروخته... نیبه ا یتر زمیچه ه ستین ومدمعلومیاز کامران خوشش نم شهیهم

 

 محسن دست تکون دادم و در رو بستم  واسه

 

رو بهم  نینگاهاش هم شدیمجلس حرفش ثابت م نیکه تو ا یوالبته مهناز ،کس یو شلوغ همه بودن حت یمجلس خودمون هی

 حرف من ثابت شد ... یدیبهم بفهمونه د خوادیکه فقط م دادیبهم نشون م قیدق فهموندیم

 

 یشیباالخره زن محسن م یدید

 

ترمم  نیا دیموافق بودن و تنها مخالف جمع من بودم و گفتم با دی... همه با گرفتن مراسم تا قبل از شروع ترم جدیلعنت یلعنت

 یلیخ ینجوریمحسن مشهود بود اما مادر جون گفت :خب ا یکه خوب اخم و دلخور میتموم شه و تابستون رسما ازدواج کن

 هم خوبه 

 

 زمان مراسم هیسر قض دیگفت:هنوز که عروس و داماد باهم حرف نزدن چه زود رفت مهناز

 

دوباره باهم  یرفته درحضور تو با هم حرف بزنن حاال اگه ناراحت ادشونی:ومدگفتیاز مهناز خوشش نم ادیمن ز نیه عک سروش

 حرف بزنن

 



Roman-City.ir 
 آشفته من یایدن نرما

 

https://telegram.me/romancity 122 

 

 سارا دستم و فشرد یشادم کرد ایدن هیماچ آبدار بکنم  هی امیب خوادیسپهر دلم م آخ

 

 شد عیخوب ضا یگفتم:دختره عوض آروم

 

 نهیبیبگه عواقبش رو هم م یحرف بزنه و چ دیکجا با فهمهینم یولش کن حرص نخور وقت_

 

دادم تا باالخره دست از سرم برداشتن اونام قرار بود  حیبچه ها توض یبود کل شب رو برا یبهتره بگم عال دیبود شا یخوب شب

 ادمتماس رو قطع کردم محسن زنگ زد لبخند زدمو جواب د نکهیفردا بعد از کالسشون برن خونه هاشون بعد از ا

 

 یکردیوقت صحبت م نیتا ا یتو با کدوم احمق هیکوبم کرد:هان خیم ادشیفر

 

 حالت خوبه محسن_

 

 من خوب باشم یدیمگه تو اجازه م_

 

 کردم؟؟؟یصحبت م یمن با ک یکردی؟؟؟...محسن تو فکر م منظورت

 

 ستیبرام مهم ن یچیه_

 

  ستیمهم ن یچ یعنی_

 

 گهیول کن د یهان_

 

 دلخور شدم اما گفتم:باشه  یلیخ نکهیا با

 

 یندار یکار_

 

 یبگم از اولم نداشتم اما نتونستم:نه خوب بخواب خواستمیم

 

 تو هم خداحافظ_

 

اخالقت عوض  هویچرا  ینبود ینطوریاصال تو که ا یحرف بزن ینطوریباهام ا دمینگاه کردم:بهت اجازه نم یصفحه گوش به

 شده

 

 یمحسن رو که فرستاده بود و چک کردم که کل یها جیشدم مس داریاعت هشت از خواب ب...س دمیخواب الیهزار تا فکر و خ با

 خوادیبعد معذرت م کنهیرو داغون م زیهمه چ زنهیمعذرت خواسته بود مزخرف اول م

 

 یلیچرا خ یمخالفت کرد شبیچرا د یرو آورد یلیمامان شروع شد چرا ف یرو بغل کردمو رفتم آشپزخونه که غر زدنا یلیف

 منفجر بشم همویکه  کردمیرو گوش م زیداشتم همه چ شهیچرا و چرا و چرا منم که مثل هم یایوقته نم
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 گفتن  تیمُرده بود و تسل نیجاست یپسره کپ هیچشمم خورد بهش  هویبود...  زیروزنامه رو م یها تیتسل صفحه

 

 شد که مرده  فیمدل موهاش و رنگ موهاش ح یبود حت هشیشب واقعا

 

  گهیدو هفته د یندازیو مراسم رو م یکنیم یمعذرت خواه یریمامان نشست و گفت:امروز م زیهم اومد نشست سر م بابا

 

 به مامان نگاه کردم  یعصب

 

 احسان یدار یرو به بابا گفت:تو مشکل مامان

 

 نه به نظر منم بهتره_

 

  رمیبگ میمیخودم واسه خودم تصم دیذاریام چرا نم یاضاف نقدریا یعنیشما  دیگیم دیدار یگشاد شد:چ چشمام

 

 میخوایما صالحت رو م یگیم یمعلومه چ هیگفت:هان بابا

 

صالحم رو  دمیم حیترج دیخوایکه بفهمم واستون مهمم و صالحم رو م دیکرد یواسم کار یک دیصالح منو خواست یشما ک_

 دینخوا

 

بره لرستان  خوادیزمان رو عوض کنم گفت م خوامیداره و نمپا  هیکه مرغم  دیفهم یشدم و به طرف اتاقم رفتم مامان وقت بلند

کالم حرف  کیهم عوض کنه خاله و سارا هم با مامان هماهنگ کردن و قرار شد با هم برن بابا  ییآب و هوا هی شییخونه دا

 مونمیپش یواقع یبه معنا مونمینزده پش

 

حرفام  نیرو خوردم مامان عادت داشت با ا وفتهیفکر به کار م یکه ب میدوباره چوب زبون لعنت زدمیبدون فکر حرف م دینبا

 خونه ناراحت کردم  نیبابا نه لعنت به من که تنها حامبم رو هم تو ا یول

 

 بود که گذروندم ییپنج شنبه شبا نیاز بدتر یکی

 

 ها کم نبود یخوش

 

 سکوت کینگاه سرد و  کی یتوجه یب کی اما

 

 بود یها کاف یگرفتن تمام خوش یبرا

 

 چمیمن بدون اون ه دمیبود که فهم نجایا

 

 نگاهش بدون

 



Roman-City.ir 
 آشفته من یایدن نرما

 

https://telegram.me/romancity 124 

 

 ... چمیحرفاش و خنده هاش واقعا ه بدون

 

 میشب پارک بود مهیطبق معمول تمام پنج شنبه شبا تا ن امشب

 

 و کالفه بود کردیشروع به پارس کردن م یلیکه ف یزمان شهیمثل هم گهید

 

 اروم شه کمی میقدم بزن میپاشو بر گفتینم بهم

 

 کن من حواسم بهش هست یباز بالتویبونگه تو برو وال رتشیاز من بگ ومدینم

 

 رمیبگ یبرم بستن گفتینم

 

 یسوار قیقا میبر یخوایم گفتینم

 

 فرستادمیتو دلم به خودم لعنت م شیتر از پ شیسکوت گرفته بود و من ب روزه

 

  یلیسخته خ یلیواسم خ شیتوجه یب تحمل

 

 خوابه هیتمام حرفا  دمیدیو م کردمیو باز م بستمیچشمم رو م کاش

 

 حوصلم رو نداره گفتیکه ازم گذشته نم گفتیم کردمیم یکه ازش عذر خواه یزمان کاش

 

 نداد جیمس گهینگرفت د یتماس چیهم ه محسن

 

 شدم داریب یصبح هم با حال بدتر دمیکالفه خواب شب

 

 !ارهیتو رو به وجد ب یتا حدود تونهیکه م یدفعه ا هی یهایزیتلفنا و برنامه ر نیا از

 

 باغ خونه

 

 نداشته یاونجا گذر یکه سالهاست کس یخونه باغ همون

 

که  یاونجا از خونه باغ میکه بعد از سال ها قرار بر یخوبه خونه باغ یکه پر از حس و خاطره ها یو سرسبز یخونه باغ بزرگ هی

 شهره و آرومه رونیبا صفا تره ب کنهیم یحاال مادرجون زندگ

 

رو چپوندم تو صندوق  یلیو باکس ف نتنیبدم یو دسته ها بالیغذا و توپ وال یو قابلمه ها میفسنجون درست کرد ناهارو

 ادیسامان گفت خودش بعد م میو حرکت کرد نیماش

 



Roman-City.ir 
 آشفته من یایدن نرما

 

https://telegram.me/romancity 125 

 

ماهه باردار بوده و  که هفت یسر بچه ا کنمیاما فکر م گفتیرو هم نم لشیدل رفتینم مایوقت مسافرت رو با هواپ چیه مامان

قطار  یتا گرفته بود و به جا 5تا  3 یقطارو به جا یتایداره بابا بل یخاطره بد کنهیسفر سقطش م رهیم مایبا هواپ یوقت

 از ظهر گرفته بود بعد 4 ریالس عیشب قطار سر25ساعت  یمعمول

 

 میبعد برگرد میرو عوض کن تایبل میبر شهیبه بابا گفتم: م دیشدبا ترد ادهیمامان پ یوقت

 

ازش  گهید کباریباد تا  شیپ یتیکه موقع کنمیفکر م نیمن به ا ریکرد و کل مس دییاخم کوچولو تا هیحرکت سرش و  با

 کنم؟؟ یعذرخواه

 

 خودت برو عوض کن رمیبگ گاریس رمیراه اهن و بابا گفت: من م میدیرس

 

 باشه و _

 

 و رفتم پشت سر باباتو ذهنم جرقه زد  یفکر هی هوی تیسمت باجه بل رفتم

 

 ن؟؟یکنیلطف م یبدون توجه بهش رفتم جلو و به فروشنده گفتم:دوتا بست گاریس دیبودجلو دکه و درحال خر سادهیوا اون

 

 با تعجب فراوان ساکت و زل زده به من بابا

 

 ؟؟یاشت شهیسمت بابا گرفتم و گفتم: م شویکیو  رمیگیها رو م یبستن

 

 رو گرفت یکردو بستن اخم

 

تو گلوم مونده رو شونه هاش  شبید نیکه ا ییبغضا نیهمونجا بغلش کنم و به اندازه تمام ا خواستیذوق کردم و دلم م یکل

 کنم هیگر

 

 مونمیباهاش حرف زدم و گفتم که پش یکل نیماش تو

 

 رهینم ادشیاز  چوقتیو کرد و گفت اون حرف ه یاشت باهام

 

 قلبمو اروم کرد دمیکه لبخندو دوباره رو لبش د نیهم اما

 

 خونه باغ میذوق فراوون رفت هی به

 

 دنیچیجمع بودن و داشتن سفره ناهارو م همه

 

 آب نداشت شتریب وانیل هیمامان پارچ آب رو برداشت تا آب بخوره اما  میسفره ناهار منو مامان کنار هم نشسته بود سر

 

 :مامان گفت برو پارچو آبش کن
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 رمیاونموقع گفتم: نم ومدیم میباز یرازیکه ش منم

 

 رو کنار بذارم یباز یرازینفس بره باال تا مجبور بشم ش کیآب رو  وانیل هیهم درمقابل حرف من خواست کل  مامان

 

 حضار هم در حال خنده هیو من بکش اون بکش بق وانیو حاال ل وانیزدم رو ل رجهیمنم ش اما

 

 سفره  یشد تو یخال وانیکل ل اخرم

 

 اطیتو ح میو رفت میرو خورد ناهار

 

 و خاله  ایو مهناز و مح نیمت ییشلغم خان و سروش ومحسن و سامان و سارا و دا منو

 

 دیطول کش بالمونیوال یدوساعت یکیکردن یباز بالیوال میکرد شروع

 

که خودم درست کرده بودم و  رقهوهیش یسفارش ونیقل هیو نعناع پرتقال و  بیدوس ونیوسط باغ و سه تا قل میختیاز اون ر بعد

 رهیاعصابم م یروزا رو نیچقدر ا نیا دونمیبکشم من نم ادیاما محسن بهم اجازه نداد ز

 

 یوسط باز میباز رفت ونیاز قل بعد

 

 تا مرد که سروش و شلغم خان بودن5و  میتا زن بود 4ما  گروه

 

 نفر مرد بودن 6مقابل هر  گروه

 

 تموم شد یو باز میباخت باالخره

 

 شدم  الیخ یکه ناراحتم کرده من ب اوردیخودش هم ن یبه رو یتموم شدمحسن حت نایبود و با بدرقه مامان ا یخوب شب

 

و  بای... فردمیم جیبهش مس یه ادشمیاما من به  رهیگیخبر نم ادیز ادیحوصلم محسن نم یروزه اومدم مشهد اما کسلم ب چند

 ادیدوستت خوشم نم نیاز ا گفتیمحسن م شهین و همباهم مشکل داشت ییاول اشنا یمحسنهمون روزا

 

 اروم بود زیدوتاشون بخاطر من اتش بس بودن و همه چ اما

 

 بود یحساب یجنگ و دعوا هیو اخرش  ختیکرم ر ایباز اون اخر بایفر نکهیا تا

 

زنگ زدم  یهست من باشم به سود بایکه فر ییوسط دودش فقط تو چشم من رفت حاال هم محسن گفته حق ندارم جا نیا

دادم اما جواب نداد با بچه ها  جیبه محسن مس بیهوس آش کردم عج کردنیدرست م یخونه مادربزرگش آش رشته نذر

 دنبال من انیو الله و بعدش ب هیبره دنبال مهد بایفرقرار شد  هیاونام که پا میباهم آش بخور میهماهنگ کردم که بر
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 رهیگیتا چند روز پاچه م کنهیبه پا م امتیمحسن اگه بفهمه ق اما

 

 گفتمیبهش نم نکهیا ایو  رفتمینم نکهیا ایراه داشتم  5اون اوضاع  با

 

 بود  دهیفا یهم نبود چون صحبت باهاش ب یسوم راه

 

 ام یکه آدم سرخود و لجوج ییاونجا از

 

 زدم  ایدروازه دل و به در یگریگوشم در و د کی و

 

و اش  مینشست میاورد ریرستوران گ یتخت آخرا هیداخل  میمورد نظرمون رفت یبه رستوران سنت میدیرس یباز وونهید یکل با

 میسفارش داد

 

 ون؟؟یقل میاز اش الله گفت: بر بعد

 

 میافتاده بر نییخونم افتاده بود پا ونیوقل دمیوقته نکش یآره منم خعل_

 

 دختر پسر ایپسرا بودن  ای خونه بود و اکثرا یباغ که چا یقسمت پشت میرفت میپاشد

 

 اونجا نبود یگروه دختر چیاصال ه و

 

و مهرداد هم  ایو ار مونیکالس خصوص کیزیاستاد ف ،یچشممنون به جمال استاد محمد میشد دنیکش ونیمشغول قل تا

 ما نشسته بودن یتخت رو برو قایروشن شد که دق هیمهد تاریگ ینواز

 

 اتفاق بدتر افتاد هی نیتو زم میبر میاب ش میاومد تا

 

 من فاتحم خوندست  یوا یباخود گفتم :ه فیقابل توص ریغ یتیجلومون سبز شد با عصبان محسن

 

 کنمیبچه ها گفت: من تو رو آدمت م ایبا من  یکیسالم و عل چیه بدون

 

 : خالف شرع که نکرده دیهم توپ بایفر

 

 نجاینه ا گهید یجا هیواسه  دیدعواهاتون رو بذار دیگفت: لطف کن یاستاد محمد بعدم

 

 بزور ببرمت؟؟؟؟؟؟؟؟ ای یشیگفت: پا م محسن

 

 نبودم از پسر جماعت ترس داشته باشم یکنم اصوال ادم سیمونده بود خودمو خ کم

 

 شناختمیاخالقش رو خوب م نیا شناختیبود خودش رو هم نم یعصبان یمحسن وقت اما
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 نمتونیبیعد مپا شدم و به بچه ها گفتم :ب عیسر نیهم یبرا

 

 کرد یبود سرم خال تیعصبان یخونمون هرچ یجلو دیکه رس یتازه اول داد زدناش بود تا وقت نیماش تو

 

شدم  ادهیپ یاشکام رو گرفتم وقت یبه خودم مسلط شدم و جلو عیسر یاشکم دم مشکم بود اما خعل شهیکه مثل هم منم

 دست تکون داد دنمیکه با د شدیخونشون م نگیوارد پارک نشیکامران هم داشت با ماش

 

 نمتیبیم امیزدم و دست تکون دادم گفت:بعدا م لبخند

 

بود که  ییکارا نیپرونده ها آخر نیتوجه به محسن وارد خونه شدم بابا سرش با پرنوده هاش گرم بود ا یرو تکون دادم و ب سرم

  شدیبود به بعد دفتر وکالتش بسته م لشونیبابام وک

 

 بود ینیریبازم واسم شب ش اشیهاش و تلخبا همه دعوا اونشب

 

 بهمون مزه داده بود  یو اش رشته حساب ونیقل یو چا میبود دهیخند یاز اون دعوا ها حساب قبل

 

 

 

 

 

ازش  گهیو د رهی... مرهیو م کنهی...فقط هر چند وقت ابراز عالقه م رهیگی!! مشهد اما اصال خبر نم??کجاست ستین محسن

واسش مهم نبود که هر  یدنده که حرف کس کی هیلجوج هان هیمنم همون هان نیام ا ی،حوصله ندارم انگار زندان ستین یخبر

 نیاز ا دیبا کنمیدوس داشتن محسن درد داره حس م کنمیندارم حس م یمونحوصله مه دیخندیبود خوش بود م رونیب هیثان

 شمدردسترس با شهینباشم هم رونیبه بعد به حرفاش گوش بدم ب

 

...حسود نبودم اما حس  هی... حس بدبتاشیغ ینبودنش تو یداره تو شهیر گهینفر د هی کنمیپر از غمم حس م کنمیم حس

 افتادم  ماین یحرفا ادیحسود شدم  کنمیم

 

بود که با خط  یینظرم رو جلب کرد انگارپر از جمله ها واراید یکوچک و مدل دار رو ینفره نشستم کاغذ ها هیمبل  هی یرو

 نیا دونمیخوب م یتو غرور محسن رو شکست کنمیحس م_شربت اومد و نشست  وانیبا دو تا ل ماینوشته شده بود ن قینستعل

 نشیوقت دست رد به س چیکه خواسته رو بدست اورده ه یزیهرچ محسنمعلومه  یکه زد ییحرفا نیرفتارش رو و با ا

 یک خعل یدونیداره بهش زمان بده م اجیبه نظرم به زمان احت یاونطور برخورد کردکه باهاش  یبود ینفر نینخورده و تو اول

 دوستت داره

 

 نکنه  رییاخالقش تغ نیوقت ا چیه بدیصبر کنم شا تونمیم یچطور ممکنه من تا ک اما

 

  شدمیم یوسط قربون نیبود اما همش من ا یمنطق ماین حرفاش
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گذار تر از همه بود که باعث شد به  ریجمله تاث هیبود اما یقشنگ یبود افتادم واقعن جمله ها وارید یکه رو ییجمله ها ادی

طرف و ان طرف  نیرا با خود به ا دیرا که از همان بدو تولدم به قتل رس میها یخاطر بسپارمش:من جسد خوشبخت

 من به معجزه معتقدم  ید...آرمرده را زنده نکر میابراه یدوباره زنده شود ...مگر خدا یروز دی...شاکشمیم

 

خب معلومه  یهان یگیم یدار یچ ستیخوشبخت ن مایپس خودشش نوشته بود اما واقعا ن مایکاغد نوشته بود ن ی گوشه

 ییپسر مقاومه اگه خدا نیچقدر ا مونهینم یحس خوشبخت گهید یتصادف خانوادت رو از دست بد هی یتو هم اگه تو ستین

و  دمیرو د شیآزما یاون برگه ها ینداره واقعا وقت یهاش تموم یاما بدبخت ردمیمیافتاد م یاتفاق م نیمن ا ینکرده برا

 هست دلم گرفت  یناقل تاالسم ماین دمیفهم

 

 انگار خودش باهاش کنار اومده  اما

 

محسن خوشحال بشه  دیسر به زبانکده بزنم شا هیگرفتم  میراه تصم یکردم تو یخداحافظ مایکردم ن یخداحافظ مایاز ن یوقت

 ذهنم زنده شد یتموم اون لحظات تو

 

  شیاصلن مگ قرار بود برم خواستگار شدیلوس م یاما خعل رمیدسته گل بگ خواستم

 

مبل نشسته بود و رو  یکنم بدون در زدن وارد شدم محسن رو ریشلوغ نبود خواستم محسن رو غافلگ ادیزبانکده شدم ز وارد

بلند شد  ترایشدن محسن اخم کرد و م ریراحت نشسته بود دو تاشون انگار غافلگ یزبانکده خعل یاز استادا یکی ترایبه روش م

 محسن جون  نمتیبیبعدا م

 

 قلب من  یمحسن جون گفتنش خنجر فرو کرد تو با

 

 نه زمزمه کرد و رفت و در رو هم بست دمیشا ایسالم  هیشب زیچ هی

 

 یکنیم کاریچ نجایاز نگاهش بخونم نشستم گفت:ا تونستمیرو م تیعصبانتر شده بود و  ظیکه اخمش غل محسن

 

 منظورت ؟؟؟_

 

 یخبر اومد یچرا ب_

 

 کنم زتیسرم خواستم سوپرا ریچون خ_

 

برخورد رو هم نداشتم خواستم بدون  نیانتظار ا یرفتار کنه رو نداشتم حت نطوریا نکهیرو فوت کرد بلند شدم تحمل ا نفسش

 یشد یمیصم ترایبا م یبهش نگاه کردم: خعل رفتیمخم رژه م یحرف و ابهام تو هیسوال  هیحرف برم اما 

 

 باشم یمیباهاش صم دینبا نجاستیاون همکارمه استاد ا_

 

 یبا زبان آموزا چ یهست یمیصم نجایا یعــــــه پس با همه استادا_
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 هیعیطب نیخب ا_

 

 خورهیحالم ازت بهم م_

 

 یتو عروس قلب من یحرفا بزن نینشنوم از ا گهیرو محکم گرفت:خانومم د دستم

 

تموم فکرام اشتباه  نکهیقلبشم از ا یمن تو نکهیدلگرم شدم از ا دیکنار گوشم جک گفت خواستم بخندم اما نه شا انگار

بلند شد و به سمت اتاق  دیو دمن یسالن نشسته بود و وقت یتو ترایم رونیمورده اومدم ب یب تمیحساس نکهیخوشحال شدم از ا

رو هم سرجاش  ترایکنم اما به موقعش م یبگم نخواستم محسن رو عصبان یزیدر هم نزد و وارد شد نخواستم چ یرفت حت

  شونمیم

 

 

 

بشه امروز  یباز نبود موهام رو فر کردم چه تولد مزخرف ادیتاپ خوب بود ز قهیشلواز تنگ کتان تنم کردم  هیبا  یتاپ مشک هی

و سوار آژانس شدم تا  رونیکردم و از خونه اومدم ب یاز بابا خداحافظ فمیک یحوصله ام جعبه کادو رو گذاشتم تو یچه ب

 بود بهش دست دادم ییموطال دنیهمزمان با رس دنمیبود و چشمام هم بسته...رس مگوش یتو یهندزفر ییبه خونه دا دنیرس

 

 ست؟؟؟ین یخانم ازت خبر ییکجا_

 

  یکنیم کاریتوچ رمیبا دانشگاه درگ ریام یخوب_

 

 دانشگاه  نیهم کنمینم یمنم کار خاص_

 

 گفتم کیاومد استقبال بغلش کردم و بهش تولدش رو تبر ایاپارتمان باز شد و مح در

 

 بایمهمونا کنار فر هیرو تنها گذاشتم تا بره استقبال بق ایکرد و از ما جدا شد منم مح یگفت و عذر خواه کیهم تبر ریام

نگاهش رو دنبال کردم و  ریشده بود مس شهیخوشگل تر از هم دمیرو د ترایکه م گشتمینشستم و با چشم دنبال محسن م

دلخورم دوست دارم برم کنارش اما  یمحسن گرفته از دستش حساب زنظر داشت دلم ا ریپس محسن رو ز دمیمحسن رو د

گوش  بایفر یبه حرفا ستیخانوم محسن مال تو ن ترایم یدلم گفتم:کور خوند یکه هستم بشم تو نیکوچک تر ا خوامینم

شدم  رهیخ ودنو خوش ب دنیرقصیکه م ییشدم و به بچه ها رهیبا رو به رو خ زدیداشت از دانشگاه و دوستاش حرف م دادمیم

گشتم نبود همه رو جا رو نگاه کردم اما نبود محسن  تراینگفت با چشم دنبال م یزیچ گهیحوصله ندارم د دیهم که فهم بایفر

 کجاست ترایم ایاومد گفتم:مح یوقت ادیاشاره کردم که ب ایهم نبود به سمت آشپزخونه رفتم اما اونجا هم نبودن به مح

 

 جا بود نیاالن ک هم زمیعز دونمینم_

 

 یرو دعوت کرد ترایشده م یچ_

 

 ازش ندارم یم هم دل خوشمحسن گفت دعوتش کنم وگرنه خود دونمینم_
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 ممنون زمیبا شه عز_

 

سرما  تونمیدستم و مشت کردم م سادمیتوهم باشه پشت در وا هیرو تنها گذاشتم و به سمت اتاق محسن رفتم دعا کردم  ایمح

باز  عیسر یلیحس بد تموم وجودم رو فراگرفته بود ...در اتاق رو خ هیکرده خواستم برگردم اما  خیرو احساس کنم تموم بدنم 

اما چرا  رونینبود تراس رو هم نگاه کردم و اومدم ب یزیو خداروشکر کردم که چ دمینفس راحت کش هینبود  یکردم اما کس

 زده  بشونیغ ستنیکدومشون ن چیه

 

 میوسط برقص میذره بر هی ایتو ب ییراحت شد سارا اومد کنارم و دستم رو گرفت:کجا المینبود خ یهم خبر ایمح اتاق

 

  میزدم و گفتم:بر لبخند

 

 میبر ایب هوی:چت شد  سادیسارا هم وا سادمیوا میگذشتیکه م ییکنار اتاق دا از

 

من  یخرا بشه اما که چ تمیذهن خواستمینم نمیبب یزیچ خواستمینم دمشیبردم اما باز عقب کش رهیبه سمت دستگ دستم

دل شدم و در رو باز  هیباالخره  کردیسارا ساکت به من نگاه م شدمیاگه مطمئن نم خوردیمثل خوره م یزیچ هیتموم وجودم و 

که  یبگم درباره صحنه ا یچ دونمینم نمیواژه بچ تونمینم ستمین شحالخوشحالم نه خو یاما به سخت دمیکردم...نفس کش

دوتاشون مات  نهزیم شمیسارا داره آت یکردم و دستا خیهم بودن  دنیمحسن نشسته بود و درحال بودس یپا یرو ترایم دمید

دست سارارو رها کردم و  نمرو بشک یبغض لعنت نیکنم و  هیگر خوادیادمه دلم م یمتنفرم از همه از هرچ کننیبه من نگاه م

 لرزونم در اوردم و به سمتش پرت کردم یجلو رفتم حلقه رو با دستا

 

بود جواب  نیبود اون دوست داشتنت ا نیا یکه قرار بود برام بساز یبود اون خوشبخت نیمهخمون لبهام شد :ا یکج لبخند

 اعتمادم به تو ...پست تر از تو وجود هم داره 

 

 چشمام نگاه کرد:متاسفم  یتو سادیبه روم وا رو

 

 بود نیا یدوهفته برا نیازدواجمون تو ا یسرت اصرارت برا یزدم به صورتش :تاسفت بخوره تو یلیتموم قدرت و نفرت س با

 

طرفش چرا  یرفت یشرط بند هی یفقط برا یگیچرا نم یدوستش ندار یگیمحسن چرا نم یزنیبلند شد:چرا حرف نم ترایم

 که من زنتم یگینم

 

شکستن حق من نبود  شتریتعادلم رو حفظ کنم اما ب تونستمی...نم خوردیسرم م یپتک تو هیمثل  ترایم یتک کلمه ها تک

 حق من نبود که خرد شم

 

کرده سارا خواست بهم کمکم کنه که پسش  سیاشک صورتش رو خ ایان مح سادهیکه وا دمیرو هم د ایو مح ریکه ام برگشتم

 زدم 

 

همه سال کنارم بود منو نشنختامش...تموم باورام  نیچطو نشناختمش چطور ا رونیشکل ممکن از اون خونه زدم ب نیبدتر به

 رو کشت 
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کس جز باباو سامان  چیاما آدرس آپارتمان سامان رو ه نمیو بب یکس خوامیاعصابم بود به همه گفته بودم نم یدر رو زنگ

کنه  یعذاب وجدان داشته اومده عذرخواه دیشرمنده بود شا دیبود شا نییدر رو باز کردم خودش بود سرش پا هیندارن پس ک

 یتونیم شناسمتیم یمنو ببخش ینتوینه من خواستم در رو ببندم که گفت :م زدیم یتفاوت بهش نگاه کردم نه حرف یو بره ..ب

 یو بگذر یریبگ دهیگناهمو ناد یتونیم

 

 که  خورمیم قسم

 

  نمتیبب گهید خوادیوجودم و اعتمادمو دلم نم یرو نابود کرد زیتو همه چ یزنیادامه بده:حالمو بهم م نگذاشتم

 

 کردم یو آهنگ رو پل دمیتخت دراز کش یرو بستم ...رو در

 

 میبکش از زندگ رونیب دسیفا یب گهید هیگر

 

 میهر دو سمت عشق و اعتقادمون بر دیبا ما

 

 دنبال هوس یبر تو

 

 ویهم نفس بش هیاون  یبرا

 

  وینفس نفس بزن یه

 

 خفـه شو زر نزن ــــــــــــــــسیه

 

 یو تنها بمون یکه بر نهیهم اقتتیل

 

 یبدون یزینکنم هنوزم از عالقه چ فکر

 

 

 

 ــــششششششششیهـ

 

 نگو خفه شو و آروم بتمرگ یزینزن چ زر

 

 پر کلک یحرف زدنا نیتو بهتر از ا سکوت

 

 آب یخونه رو هیبسته بودم به چشات مثل  دل
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 عذاب هیکس و کارم  یواسه دل ب یشد فقط

 

 یو تنها بمون یکه بر نهیهم اقتتیل

 

 یبدون یزینکنم هنوزم از عالقه چ فکر

 

 (زی)دوهنجره(عز یمعارف نیاز مت اقتی)ل

 

رو فراموش کنم و خرابه به وجود اومده رو دوباره بسازم از سامان  زیگرفتم همه چ میچند روزه گذشته اما تصم دونمینم

 کنهیفکر م دونهیگفت منو مقصر م یکنم مامان هنوز برنگشته اما سام هیته دمیکش یالزمه واسه نقاش یخواستم واسم هرچ

 من باعث شدم 

 

 

 

 ...دمیشادم رو گوش م یاهنگا دارم

 

 کردم... ادیتا پوست ز صداشم

 

 ... خونمیدارم جک م یحیتفر تیسا رفتم

 

 ...زارمیچتام شکلک خنده م یتو

 

 ...کنمیم یشوخ

 

 اوره... یشاد گنیم خورمیم شکالت

 

 ...کنهیاعصاب رو اروم م گنیم خورمیسرد م اب

 

 ...شهینم اما

 

 شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهینم

 

 نه اب سرد نییپا رهینه با شکالت م یبغض لعنت نیا

 

 نه با اهنگ شاد شهیدله گرفته نه با جک باز م نیا

 

 و نه با پست خوندن... شهینه با پست گذاشتن اروم م یکالفگ نیا

 

  کنهیداره داغونم م ستین یاز سر دوست داشتن کس دونمیکه م یدلتنگ نیا
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 ...شهیاروم نم یچیه با

 

 ...شهیسبک نم یدرددل چیبا ه نیسنگ ی نهیقفس س نیا

 

 ...رمیپذیهم م یکی نیا یزندگ یها یتمام نشدن مث

 

 منو ؟؟ ینیبیمهربون قصه ها م یخدا یآ

 

 گرم...دمت گرم... دمت

 

 یرو حس کن یبهت بده که خوشبخت یزیچ هیتا  دهیخدا بدجور عذابت م یبهم گفت گاه یکیروز  هی ادمهی

 

 بگم و بعدش به کارت ادامه بده نویا خامیم فقط

 

 ...نیتر ، ارحم الراحم کیخدا جون ، از رگ گردن نزد ا،یبگم خدا خامیم فقط

 

 خوبه برسه  زیروزم به اون چ هیاگه  یدیو انقد عذابش م شیدخترک بدبخت که ساخت نیا

 

 رو حس کنه یبراش نمونده که خوشبخت یجون گهید

 

 بخنده تونهیو نم کشهیدرد م اونقد جسمش داغونه که همه ش ای

 

 روحش ناک اوت شده قربونت برم... ای

 

دست راستت  یریکه قلمو رو بگ سین نیمن باالتر از ا یبرا یلذت چی...ه سادمیتابلوم وا یحوصله فکر کردن نداشتم جلو گهید

 ...یبکش یو نقاش یسیوا یدست چپت ، کنار سه پا یری، پالِت رنگ هم بگ

 

 لذت بخشه... ایادکلن دن نیخوش بو تر یواسه من به اندازه  کنهیم تیها رو اذ یلیکه خ ینریرنگ روغن و ت یبو

 

 نوک شهیمث هم ینیبیو م یتا دستت رو بشور ییدسشو یریم یوخت یعالمه نقاش هیکه بعد  نهیباالتر از اون ا و

 

 ته ته ته ینی یزنیچشمک م نهیا یخودت تو یخنده و برا ریز یزنیشده و م یلبت رنگ یو گوشه  دماغت

 

 ...یخوش

 

 باشه اگه لذت همون دماغ تونهیم یچ ی...زندگکنمیتجربه م یرو گاه یاعتراف کنم هنوز زندگ دیواقعن با اره
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 که مامان اومدو یروز ادیپوچم ر کنمیناراحت حس م یخوشحالم گاه یگاه ضمیروزا پر از احساسات صد و نق نینباشه ا یرنگ

عاطفه باشه که قلب  یب تونهیم نقدریمارد ا هی یعنیبه اسم من نداره  یدخدر گهیدلش خواست بهم گفت گفت که د یهرچ

که هنوز که هنوز با اون کار خجالت آور محسن هنوز هم ازش دفاع کنه چقدر اون لحظه که حرفاش رو زد  نهیشکسته منو نب

 کردم یپل کیتخت و موز یه حالم بد بود ولو شدم روک ییتموم شد مثل تموم وقتا نیو رفت واسم سنگ

 

 یاتاق لعنت نیزندونه برام ا مثل

 

 یتو هم با منه تنها بد یخدا حت یا

 

 تو دلم مرده حالم ناخوشه آرزوهام

 

 کشهیخوش داره من رو م یروزا حسرت

 

 همه تنها شدم نیکه ا شهینم باورم

 

 تلخ خستم از دست خودم یاز روزا خستم

 

 که تا دم مرگ رفت و مرد یبگم از حس یچ

 

 ضربه خورد انتیکه از خ یبگم از قلب یچ

 

 پوچ من به غم وابسته ام یعشقا یزخم

 

 عشق از ترحم خسته ام یرو دمیکش خط

 

 یاتاق لعنت نیزندونه برام ا مثل

 

 یتو هم با منه تنها بد یخدا حت یا

 

 تو دلم مرده حالم ناخوشه آرزوهام

 

 کشهیخوش داره من رو م یروزا حسرت

 

 همه تنها شدم نیکه ا شهینم باورم

 

 تلخ خستم از دست خودم یاز روزا خستم

 

 که تا دم مرگ رفت و مرد یبگم از حس یچ
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 ضربه خورد انتیکه از خ یبگم از قلب یچ

 

 پوچ من به غم وابسته ام یعشقا یزخم

 

 عشق از ترحم خسته ام یرو دمیکش خط

 

که  ییروزام بود همدم روزا نیا یها ییآرومم کرد بازم با تک تک کلمات اهنگش خو گرفتم همدم تنها نیمت یحس صدا بازم

 دل و دماغ ادامه دادنش رو نداشتم   گهید دمیدانشگاه خط کش یرو

 

      

 

به  یگاه زنهیف محر شمیپ ادیهست م مایرو داره ن نجایکهادرس ا یتنها دوست نیب نیا زننیوقتا بابا و سامان بهم سر م یبعض

شکست  یبرا یناخوش نیا ستیناخوش بودن به خاطر عشق ن نیا ستیاما دل خوش ن میچرخیو م رونیب برتمیزور م

 باختنمه یخوردنمه برا

 

دوست ندارم با  گهیخونه مادرجون د یمهمون رمینم گهیاطرافم دورم د یاز آدما زیاما من از همه چ دهیع کینزد گذرهیم روزا

 کنهیم تمیو اذ شکنهیکه نم یبغضم بغض کنهیم تمیاز همه اذ شتریب نیب نیا یزیچ هی رونیبچه ها برم ب

 

 بود  یکردم ناگهان یپل ینجوریاهنگ رو هم هی کردمیحوصله داشتم لپ تاپم کار م یب شهیهم مثل

 

 گفتم:من ؟؟ اره من خوبم یبلند بایتقر یپنجره به آسمون نگاه کردم و با صدا از

 

 خوب یخعل

 

 سین یزیچ

 

 بروفق مراده یچ همه

 

 ؟؟یشنویم خندمیم

 

 خندهیمن از ته دل نم یکس به اندازه  چیه گفتنیم همه

 

 هه

 

 یحت رفتیگیمن خنده شون م یهمه از خنده  یدونینم مگه

 

 من بد باشم؟؟ شهیچطور م پس

 

 یعال میعال من
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 اشکا ؟؟؟ نیا

 

 کنهیخورد م ازیمامان داره پ دیااشک؟؟ ش کدوم

 

 شناسهیمنو نم گهیمامان همون که د کدوم

 

 بغض؟؟؟

 

 افتاب ریز یحت کنمیم خیروزا  نیا یدونیسرما خوردم اخه م دیبابا شا نه

 

 ؟؟ی؟؟ من؟؟ از زندگ خسته

 

 حرفا چه

 

... 

 

 کنم یخودمم باز یبرا دیبا یالیخیزد به ب دیبا اره

 

 و بخندم نهیهر روز صب برم جلو ا خوامیم

 

 دروغ  نیباور کنم ا خوامیم

 

 نمشیکه فقط و فقط خودم محکومم بب افهیق نیشدم از ا خسته

 

 اشکا... نیشدم از ا خسته

 

 یشدم انقد تو الک خودم بودم تا مجبور نشم تظاهر کنم به شاد خسته

 

 کنم یوونگید خوامیم اصال

 

 ؟؟ خدا

 

 ؟؟یشنویرو م صدام

 

 ولش کن یچیه

 

 از حس زنده بودن ینگاه ته نیا دهیلبخند ماس نیکه رو قلبم بسته ا ییتار عنکبوتا نیا یخاکستر یروزا نیا
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 که بهش خو گرفتم... ییزایچ نایا

 

 یچینه ه خوامیکمک م نه

 

 خوبه یمنم فک کنم همه چ خامیشم...م کیشر یباز نیمنم تو ا خامیم

 

 لرزش دستم شدم و نوشتم الیخیصورتم رو فرا گرفته بود ب یپهنا یخجالت چیبدون ه اشکام

 

 ...دخترم

 

 ...زمیعز دختر

 

 ....سمینویتو م یبرا امروز

 

 یو بزرگ شد یآمد ایبعد اگر به دن سالها

 

 یو خانوم شد یدیکش قد

 

 محله و یتورو از همه پسر ها خوادیم دلم

 

 و دانشگاه دور کنم... مدرسه

 

 ...یبرو رونیخانه بنگذارم از  خواهدیم دلم

 

 ...ینیخانه بب اطیرنگ آفتاب را فقط در ح خواهدیم دلم

 

 ...یشو یاز من متنفر م دانمیم دخترم

 

 ...یدانیم ایمادر دن نیدانم مرا بدتر یم

 

 دانمی...خوب مدانمیم

 

 دخترکم... اما

 

 مادرت امد... یبرسر جوان ییکه چه بال یبدان اگر

 

 تباه شد... شیدلش شکست و آرزوها چگونه

 

 شد ریپ یدر اوج جون چگونه
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 از دست رفته اش نشست... تیبه سوگ معصوم و

 

 ....یکن یاز مادر گله نم گرید آنوقت

 

 احساس است ریسنت هنوز درگ یوقت دخترم

 

 شناسدیمنطق نم و

 

 یشویم عاشق

 

 درمان... یدرد دارد،درد ب یعاشق دخترم

 

 یخوب جوان یدارد به اندازه تمام شدن روزها ینیسنگ یبها

 

 ندیرا نب تیمادر و درد،آن روزها ردیبم

 

 شمیازش خسته نم یرو گوش دادم ول یاحمد یچند بار آهنگ عمرگل الله هاد دونمینم دمیکش دراز

 

تنم بود  یشرت و شلوار مشک یذره خوشحال شدم به خودم نگاه کردم ت هی شهیدر باعث شد از جا بلند شم برخالف هم زنگ

کنم  ییرایهست که بتونم ازش پذ یزیچ دونمیبه سمت آشپزخونه رفتم نم نهیاومد داخل دعوتش کردم بش مایدر و باز کردم ن

 ها رو پر کردم و رفتم  وانیدم کردم ل یچا دمیند یچیاما ه

 

 ستین ییرایواسه پذ یچیه دیببخش یخوش اومد_

 

 نمیفقط خودت رو بب اومدم وونهید نیبش یمرس_

 

 یلطف دار یمرس_

 

 خونه  نیا یتو یدینپوس_

 

 خونه نیا مهییتنها یروزا قینه دوستش دارم رف_

 

بهم نگاه کرد:اومدم  یکنیکارو با خودت م نیا یدوباره بگه چرا دار خواستیم دیبگه شا یچ دونستینم دیکرد شا سکوت

 یمهمون هیدعوتت کنم به 

 

 یک ی...مهمون یمهمون ی!!!!!چیتعجب:مهمون با

 

 رهیگیم یمهمون یاز دوستام چهار شنبه سور یکی_
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 شناسمشیبه من داره من ک نم یخب دوست تو چه ربط_

 

 هست یخودمون یمهمون هی یخونه باش نیا یهمش تو نکهیبهتر از ا یشینداره اشنا م یاشکال_

 

 جداشم  یرخوت و روزمرگ نیکه از ا نهیکار ا نیبگم دوست دارم برم بهتر تونستمیم یچ

 

 گه؟؟؟ید یایشد م یچ_

 

 رو هم ندارم دیندارم حوصله خر یمهمون نیواسه ا یمناسب زیچ چیاما من ه امیدوست دارم ب_

 

 دیخر میاالن بر نیبلند شو هم ستین یزیچ نکهیخب ا_

 

 مایحوصله ندارم ن_

 

 میبر شد و اومد طرفم:حوصله ندارم و بزار کنار بلند شو حاضر شو بلند

 

 اما......._

 

 خودم لباس تنت کنم ای یریم_

 

 ادیبهت م شتریرنگ ب نینگذاشت و گفت ا مایکه ن رمیبگ یمشک خواستمیمن م یاسیبلند گرفتم رنگ  ریحر راهنیپ هی

 

روح بدم به  دیهم کم رنگ کردم اما نظرم عوض شد با شیآرا ختمیدورم ر یرو تنم کردم موهام رو همونطور عاد راهنیپ

زنگ  میکه گوش رمیبدون پاشنه ام رو هم پام کردم شماره آژانس رو خواستم بگ یرو پر رنگ تر کردم کفش ها شمیصورتم آرا

 بود جواب دادم:سالم مایخورد ن

 

 یحاضر یسالم خوب_

 

 امیو م رمیگیآره حاضرم االن آژانس م_

 

 منتظرتم نییپا ایب یریآژانس بگ ستین یازین_

 

 اشه اومدمب یمرس_

 

 ...یگفت :راست هویهم سکوت کرده بود اما  مایرو حرف نزدم ن ریشدم کل مس نیماش سوار

 

 نگفت یزینگاه کردم و منتظر شدم ادامه بده که چ بهش
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 یچ یخب راست_

 

 میبرس سایحاال وا یچیه_

 

همه  شناختمیرو نم چکسیبه چکسیشلوغ نبود اما من ه ادی... ز میکرد یسکوت ط یرو هم تو ریمس هیباال دادم بق ییابرو

بغلشون جا گرفتم  یتو شدیلبخندم هر لحظه پررنگ تر م سادمیچن نفر سرجام وا دنیبا د میرفتیکه م نطوریجوون بودن هم

  گفتیم یزیچ هیهر کدومشون 

 

 دیکنیم کاریچ نجایواقعا خوشحالم شما ا یمنو بچه ها رو تنها گذاشت و رفت:وا ماین

 

 میو ما رو هم دعوت کرد و گفت حتما باش رهیبگ یبهمون گفت قراره مهمون مای:نیسود

 

 گرفته مایرو ن یمهمون نیگفته مگه ا مایتعجب گفتم:ن با

 

 دهیکه نفهم کردهیفکر م یبه چ ستی:به خانومو معلوم نیال

 

 ماستیامشب تولد ن یدونیتو نم یعنی:مینس

 

 نگفت بهم دونستمیتعجب گفتم:مگه تولدشه...نه نم با

 

 :خب اشکال ندارهیسود

 

 ندارم بهش بدم یا هیهد چیاشکال نداره من ه ویچ یچ_

 

 یتو کادوت رو نداد فهمهینم یکس یشلوغ نیا ی:خب بعدا بهش بده بعدشم تویسود

 

تموم مجلس رو  دهیم یکوچولو به ادم انرژ نیکرد بناز هم اومد دختر خوشگلش بغلم بود واقعا ا شیکار شدیشدم اما نم کالفه

اصرار کردن که برقصم قبول نکردم بعد از شام  مایهم بچه ها و ن یتکون نخوردم هرچ کنازیکردم از جام به بهونه ن یباهاش باز

اخه  کردمیمسخرش م نقدریفوت کنه ا کیک ینجوریا رهیبگ امشب قزرار تولد دونستمیبزرگ اگه م کیک هی دیرس کینوبت ک

 گفتم که گفت تولد رو واسش بناز گرفته یبه سود نویکارا کنه خجالت داره ا نیاز ا ادیمرده گنده ب هیمگه بچه هست 

 

بهم  دیباخودش بود  ریشرمنده بودم اما تقص کردمینگاه م دادیاش رو م هیکه هر کس هد یبغلم بود و به صحنه ا کنازین

 گفتیم

 

 اش رو بده هینفر فراموش کرده هد هیهاشون رو دادن که محسن بلند گفت:عـــــــــــه  هیکنم همه هد فک

 

 یحرف بزنم لعنت تونستمینم کردنیاومد به طرفم همه به من نگاه م کردمیقطعا کتلتش م تونستمیبه من نگاه کرد اگه م و

 امشب تولدته دونستمیو گفتم:شرمنده من نم دمینفس کش
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 خوامیکه نشد کادو من امشب از تو کادو م نیا نه

 

 کادوت نمیسرت بگم بفرما ا یکشت بزنم تو هی خواستیم دلم

 

 ماینکن ن تشیاومد وسط و گفت:اذ بناز

 

 رونیبعد اوردش ب هیکرد و چن ثان بشیج یبهش نگه کرد و بعدش دستش رو تو ماین

 

نگاهش  جیبود چشمام گشاد شد قدرت فک کردنم رو از دست دادم و گ ییلقه طالح هیرو جلوم گرفت نوک انگشتش  دستش

 کردم 

 

 عمرمه هیهد نیبهتر نیمن ازدواج کن ا با

 

حرف بزن  یپهلوم ه یمحکم زد تو میتونستم افکارم رو جمع و جور کنم نس یشدم نم رهیخ مایکردم با بهت به ن خی دوباره

 گهید

 

 سرم رو تکون دادم یکنیدوباره گفت:با من ازدواج م مایرو بستم و باز کردم ن چشمام

 

 حلقه رو دستم کرد  مایدست زدن همه بلند شد و ن یصدا

 

  میدیآتش پر یشب رو دستم از دستش جدا نشد و با هم از رو تموم

 

 مونیعروس ومدیمامان ن میکه چقدر مشکل جلومون بود با هم همه رو پشت سر گذاشت ستیمهم ن گذرهیسال از اون روز م سه

ماه بعد از  هیغوغا کردن و ما کمتر از  مایو دوستام اما خانواده ن ایو مادر جون و سارا و مح یکه اومدن بابا و سام ییتنها کسا

و امروز  میو ما واقعا خوشبخت گذرهی...سه سال از اون روزا م میکنیم یبا آرامش زندگ نجایو ا هیترک میاومد مونیعروس

نگاه کردم دستم رو محکم فشرد  مایبه ن میهست که دوتامون آرزوش رو داشت ی...امروز اون روز شهیم لیتکم مونیخوشبخت

ساله بغلش بود  کیدختر  هیکه  یمشک فرمیو اون یآب یو پنج ساله با چشما ستیب بایدختر تقر هی میدوتامون منتظر بود

بچه تحقق  نیاغوش فشردم ا یبچه رو ازش گرفتم و تودختر  دیبهمون رس یدادم و وقت هیتک مایشد به ن کیبهمون نزد

 تونهیبچه هم م نیهم یول میریاغوش بگ یبچه خودمون رو تو میتونیمشکل داره ما نم مایکه ن ستیدوتامون بود مهم ن یآرزو

 ... میگذاشت نینازن مایخواهر ن ادیکنه اسمش رو به  یرو شکالت امونیدن

 

 دادم هیتک مایسرم رو به شونه ن دهیدستم خواب یرو نیو نازن مینشست ایدر یرو به رو یصندل یرو

 

 گوش دادم کردیزمزمه م مایکه ن یبه شعر و

 

 یچه ندان یاز تو نخواهم چه بدان ریبه غ من

 

 یچه بران ینتابم چه بخوان یدلت رو از
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 ییچه نجو ییتو دارد چه بجو لیمن م دل

 

 یچه نمان یتو باشد چه بمان یام جا دهید

 

 یچه نپرس یتو هستم چه بپرس ماریکه ب من

 

 یچه ندان یبه راه تو سپارم چه بدان جان

 

 یچه نخواه یاز بهر تو دارم چه بخواه یجان

 

 یچه نخوان یآهنگ تو دارد چه بخوان شعرم

 

 ممنونم ازت ایآسمون نگاه کردم خدا به

 

 

 

  انیپا

 

56/6/2355 

 

22:42p.m 

 

   
 

 


