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 تو تمنای منینام کتاب : 

 v.rahimi1نویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 "میبِسمِ اهللِ اَلرٌحمن ِ اَلرٌح"

 " نٌیاِنٌـَهُ لَکُم عَُدوٌ ُمب طانَیادَمَ َان ال َتعبُدُوا الشٌـَ یبَن ای کُمیاَلَم اَعهَد اِلَ "

  11 – سی"اشکار      یاو بر شماست دشمن کهیرا بدرست طانیش دیادم که نپرست یبن یشما ا ینفرستادم به سو یعهد ایآ

 

 

 

 یمن یتمنا تو

 

 V . rahimi1قلمـ :  به

 

 خدا را دارم من

 

 

 :خالصه

 یکس یایتو رو ریدگر غ ستیسرم ن در

 یکس یدایهمه ش نیهرگز نشدم ا قبال

 ییدل من جا شده ا یدر همه جا آنچنان

 یکس یاز تو نباشد دل من جا ریبه غ که

 مرا برده نگاهت ، نکند یایدن همه

 یکس یایبلرزد دل ودن رهیخ یبشو

 ریتوام ماه من ریتماشگر تصو من

 یکس ینبودم به تماشا چیه نیچن نیا

 تو هستم و پا پس نکشم از دل تو یپا

 یکس یبه دلت باز شود پا نگذارم

 یمن اریمن و جان من و  یتمنا تو

 یکس یبمان تا که نمانم به تمنا پس

 توست دنیخند دنیدر د بهشتم همه من

 یکس یبه لبها رهینشوم خ یتو باش تا

 از عشق توام یجلوه ا کیسراپا همه  من

  یکس یبه سراپا دمیرا جز تو ند عشق

من تمام جز جز  یول یشناسیتو که من رو نم یجلو روم سبز ش ابونیتو خ ییهوی یلیمثال خ دیچیم ییهویبرنامه  هی یزندگ کاش

اونقدر نگاهت  کردمینگاهت م ریدل س هی یخوردیبهم م یوقت یکن یعذر خواه یخواستیصورتت رو از حفظم اون موقع که م

تو بگذره مدل بودنت رو حفظ باشم  یعمر قرار باشه ب هیکه اگه  کردمینگاهت م راونقد ستادیا یکه ساعت از خجالت م کردمیم

به  یهوس کرد یاشتباه ییجا هی یموقع هیقدم هات به گوشم اشنا باشه که اگه  یباشم صدا دهییعطر لحظه حضورت رو بو

 یحت ییایم یدار یکه وقت یزنیمرو  یبدونم چه عطر ییایسمتم م یبهم دوست دارم بشناسمت بدونم چجور دار یدروغ هم بگ

 یرو از دست دادن بتونم بلد باشمت بتونم حست کنم درست با لبخندت با طرز برخوردت با هوا شونیینایاگه چشم هام سو وب

 یکس یپس بمان تا که نمانم به تمنا یمن اریمن وجان من و  یبودنت ، تو تمنا
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 همه تون یعشق برا ایدن هی با
v.rahimi1 

 22/11/1331 کیپیتا شروع

 

 :پینوشته شده ودرحال تا یرمانها

 قابل ارائه ری/...{غ1331یال1333/ 11}"شده لیفا"شبانه  یها یدلتنگ1

 {11/1334 یال 11/1331}"شده لیفا" یبه رنگ خاکستر دیشا2

 {11/1334 یال 11/1334}"شده لیفا"تقاص3

 {1331؟؟؟/ یال 13/1333}"پیدر حال تا"؟ییکجا4

 {11/1332 یال 13/1334}"شده لیفا"سورنا2

 {11/1332 یال 13/1332}"شده لیفا"دلمرده1

 {11/1332 یال 11/1332}"شده لیفا"ترس1

 {12/11/1331 یال 12/1334}"شده لیفا"کو مجنون؟ الیمن ل3

 {11/1332 یال 11/1332}"شده لیفا"مثل مجسمه3

 {12/1332 یال 12/1334}"لمنامهیف""شده لیفا"...یعنیبغض 11

 {1331؟؟؟/ یال 11/1332}"پیدر حال تا"مثل همه 11

 {12/1331 یال 12/1332}"شده لیفا"قرمز  لتریف12

 {1331؟؟؟/ یال 12/1331}"پیاستارت تا"من13

 {1331؟؟؟/ یال 13/1331}"پیاستارت تا"بد شدم14

 ...{ یال 12/1332}"شده لیفا"تا نفس هست12

 {1331؟؟؟/ یال 11/1333}"پیودر حال تا سیدست نو"یکس یب یاسطوره روزها11

 {1333؟؟؟/ یال 12/1331}"پیاستارت تا"بدون تو11

 {1331؟؟؟/ یال 11/1331}"پیاستارت تا" زییپا نیاخر13

 {11/1331 یال 12/1331}"شده لیفا"رخ13

 {14/1331یال12/1331}"شده لیفا" یمن یتو تمنا 21

 {1411؟؟؟/ یال 11/1334}"پیدر حال تا"روزگار تلخ من21

 ...و

 

کنم ساده وسخته  انشیتو ب یکه من بتونم جلو هیساده تر از اون یلیکلمه خ نیساده اس ا کنمیم دوست دارم وپاک سمینویم

صبح  نمیبیم کنمینگاه به اطراف م یکه وقت زنهیشب ها اونقدر هوات به سرم م یبعض ی، گاه یکه فکر کن یسخت تر از اون

 کنمیشده ومن هنوز هم دارم به تو فکر م

عالمه از صبح تا شب وشب تا صبح فکر  هی دونهیبه سرم اومده خدا م یشعله روشن شده چ هیمن  هیوریاحساسات شهر ریباز ز 

نا مفهومم رو با هم  یجمله ها دهیاثر نم گهید وارمید یرو یچوب خط ها شهینم یعنی شهیم یعنی گمیم زنهیبه سرم م الیوخ

 کننیمن رو هم عاشقت م یهمه کلمه که جمله ها نیموندم خودم و خودم وخودم ، باز هم خودم خسته شدم از ا سازمیم

،  سمینویهستش؟؟؟ من دارم واست نامه م یوقت کردم انقدر دوست داشته باشم اصال دوس داشتنت چه شکل یمن ک یراست

 فقط وفقط واسه خودت نقطه سر خط .

 ادیاهنگ رو تا ته ز یشدم صدا یاالتیخ یزده به سرم که حساب االتتیاونقدر خ المیدرست تو خ یباز هم سر جات کنمیم صدات

صدا بزنم و  سمیخاطره بگم خاطره بنو خوامیدوس داشتنت من م بیوغر بیحس عج نیغرق بشم ،غرق بشم تو ا خوامیم کنمیم

 صدا بشنوم

که فکرش رو کنم به فکر  یاز اون شیب شهینه درست نم کنمیوباز بهت فکر م گذارمیهم م یاروم چشم هام رو رو اروم

لبخند احمقانه  هیباز  کنمینگاه به دور وبرم م ستیتو خونه ن یام کس هیبه جز خودم و سا کنمینت معتاد شدم صدا رو کم مکرد

روزها  نیهم ترسمیکه م وونهیفکر کردن بهت احمقم کرده اونقدر احمق ود دیشا یهستم که فکرش رو کن یمن احمق تر از اون

 ون کنم جمعش خوامیببرتم ، م ادیخونه ب وونهید
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 شیباالخره از زندگ دونهیکه م یاون ادم هیگوشه خوب جمعشون کنم جمع کنم تا بشن درست شب هیها  گمیخاطراتت رو م عطر

  رسمیکه باالخره م دونمیم یول خوامیکه م یبشه همون یتا همه چ کشهیچقدر طول م دونمینم خوادیم یچ

 ؟؟؟ رهیم شیساعت انقدر زود پ نیچرا ا عه

 نمیاختصاص بدم به تو بب خوامیکارم شده امروزم رو م نیلذت بخش تر نیبا تو به به ا یبرم باز سر فکر خاطره ساز بگذار

 شه؟؟؟یم یفردا چ

 نه ایبازهم از فکرت معتاد هستم  فردا

از حد  ادیز ادیاز حد بهت م ادیاز حد واست جذابه ز ادینه ز افتمیصبحت م یخنده ها ادی شمیومن غرقت م خونهیم اهنگه

 یاون خانم یصدا دنیشن یسمفون نی، بدتر ستیادم خشن ن هیلبخندها واسه  نینه ا یول یبودم خشن دهیشن کنهیمهربونت م

تو هم به  رمیگینداره من که به خودم نم یبیع یول شمیناراحت م یکم باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم گهیهست که م

  میکه دوسش داراز اون قصه هاست  نجایا یریگیدلت نم

 ای نهیریاخرش ش رسمینم رسمی، م گهیشو د الیخیبابا ب یبابا بازهم که پدر کتاب فال حافظ رو در اوردم ، ا یا امیخودم م به

 ؟یتلخ

به مادرم رفته همه  میلجبازم لجباز ستیتر از تو ن زیعز یزیچ چیه دمیباشه مهم االن منه ،  االنِ ما دوتا ، که من فهم یهرچ

 ییواال من بچه نبودم راستش رو بخوا کنمیمن از عشق توئه که لج م دنیفهمیخوب م زویچ هیکاش همه  یول گنیرو م نیهم

 دارن  یمزه خاص هیبچگونه هم با تو  یورفتارها یلجباز

 مارستانیبرم ت دیها فکر کنم کم کم با خندمیشدم وم رهینقطه خ کیمن ساعتهاست به  خندمیم کنمیبابا ساعت رو نگاه م یا

 ییجمله ها هیکلمه ها  هی یهر از گاه گذرنی، روزهام م یشیم وونهید یفکر کن زیچ هیاز حد که به  ادیکنم ز یخودم رو معرف

 ارنیکه ناخوداگاه اخم ولبخند با هم به صورتم هجوم م شنومیم

 شنومیم یلیها خ یکلمه ها تازگ نیاز ا یمغرور از خود راض ی فتهیخودش

  ارمیوقت ها به روت نم یبشم راستش بعض فتهیخودش دمیبا یتو هوام رو دار یام وقت فتهیکنن من خودش همه فکر بگذار

 کنمیولحظه لحظه اش رو مرور م سازمیلحظه لحظه خاطره م یاخه ادم انقدر دوس داشتن شمیم وونهید ینگران یگیم یوقت یول

 مگه بده ادم تو خاطراتش غرق بشه؟؟؟

 نمونیب یفاصله ها یگاه یشناسیهنوز تو من رو نم یول کنمیم کاریوکجام و چ میمن ک دوننیکه همه م ییمنه جا یایدن نجایا

لبخند با  کیما به اندازه  میستینه ما اونقدرها هم دور ن گمیم رسهیوبه گوشم م ادیخنده ات م یصدا یوقت یول کنهیم تمیاذ

 کردن انقدر جذاب باشه؟؟؟ یمگه زندگ میاخه دار شنیتموم ممن  یاز حرف ها یخندیتو م یکه اونم وقت میهم فاصله دار

 نیا انیپا کشمیچوب خط م هیامروز خوبم  نهیبد مهم ا ایخوبم  دونمیبعد نم ؟؟؟روزیداشتن ، اخه انقدر دوس داشتن دوس

 نیجلو همه اعتراف کنم ا یومن به راحت میوشاد باش میبخند یبا هم قراره کل دونمیم یول شنیم ییچند تا دونمیچوب خط ها نم

عشق رو  ستیبد ن شهیعشق هم ستیاونقدرها هم دلزننده ن ستیهم تلخ ن رهاقصه اونقد هیقصه اس  هیخوش  انیهم پا

درست  تیتو زندگ دهیم یاساس راتییتغ هیکه  یسالگ ستیمثل ب یسالگ ستیدرست مثل ب یبا تموم سلول هات حس کن دیبا

 مثل من درست مثل تو 

 اتم  وونهیکه د یمثل من درست

 بخاطر حسودها دیشا یکه جرات اعتراف ندار ییمثل تو درست

 زیهمه چ یباشه ، راست ادتیکردن اگه  کیوقت ها همون حسودها بودن که مارو به هم نزد یاز حسودها نگفتم گاه یراست

  که من تو حس خودم بودم ییدرست همونجا یروز زمستون هیچقدر جالب شروع شد درست 

عاشقتم ،  یلیخ یکیتو  ییشد اها دایپ یکیدفعه سر وکله تو  هی میزدن تو دوران جوون جیحس خودم و تو حال خودم وگ تو

 یمن زندگ رفتمی، اره من راه نم ییتو رمیکه دارم م یراه نیا ونیمد ونتمیمد ی، اومد یزندگ یمن تو یتمام هست ییتو

وقت گفتن از تو خسته کننده  چی، ه کردمیم یرو سپر زیداشتم همه چ قطنداشتم من ف دنینفس کش یمن هوا برا کردمینم

به دلم  ستیقرار ن یداغ گمیرو از ته دل م نیمن مطمئنم وا شهیحس خوب خسته کننده نم نهمهیوقت داشتن ا چیه شهینم

 تا منم بمونم  یبمونو یفقط بمون ، یباش ویباش ویدرد بکشم قراره تو فقط باش ستیواسه لج حسودها قرار ن یحت نهیبش

 من یشده تکه کالم ها یبریتک کلمه ها که به کار م تک

 چرا؟؟؟ یخوب دار یانقدر تو واسه من حال وحوصله وهوا ینه؟؟؟راستیشیانقدر صدات به دل م یراست

 چیاون هم بدون ه یکنیبهم فکر م یدار کنمیکه فکر م یاالن نیاالن هم نیدرست مثل هم شمیم یاالتیوقتها اونقدر خ یبعض

احمق من کنارتم بس کن خودت رو به اون راه  یزبون یبا زبون ب گهیرو که م شیحس کرد صدات رو محکم شهیقشنگ م یتوهم

 گم؟؟؟یرو م یچ یدونیکنم تا باالخره برسم بهش م یباز رهاونقدر دارم خاط یهنوز اعتراف نکرد ینزن ول

 که گفتم  ییکلمه ا همون
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 دارم ستدو

و چوب  نشستمیچه روزها که م یدونینم گمی، م گمیاونموقع من هم م یاعتراف کن یتا بشنوم ، بگ کنمیم یاونقدر خاطره باز 

 یتا باالخره اعتراف کن کردمیم یو خاطره ساز نشستمیچه روزها که م دمیکشیخط م

 ییهمه ، مهم تو الیخیروزها ب نیشدم ا وونهید گنیهمه م ادیدلم نم یدست بکشم ول تیاز خاطره باز خوامیم ستمیا یم

 کشهیبرگش رو م گاریپله ها طبق روال معمول بابا داره س نییپا رمیم پوشمشیم میسمت بارون رمیم ادیرعد وبرق م یصدا

ماهه که  کی یعنیماهه عاشقت شدم  کیفصل فصل توئه فصل خودمون من تازه  نیبو گرفته تازه ، ا تیخاطره باز رونیب زنمیم

هرروز بدونم  دیماهه که با کی نمتیصدات رو بشنوم وبب دیماهه که هرروز با کی کنمیم یحسود ادیکه طرفت م یبه هرک

که تا مغز  ییها ییچا ونگرمه از هم ییچا هیخاطراتت مثله  یهوا سرده ول چسبونمیرو محکم به خودم م می، بارون یهست

کجاست درست مثل  دونمیاخرش نم رمیراه م شهیخند احمقانه ام از صورتم پاک نملب زنمی، قدم م دهیاستخونت رو گرما م

 بره؟؟؟؟ شیپ هیبا گر دیعاشقانه با یقصه ها شهیچرا هم ؟؟؟یکن هیبارون گر ریز دیبا شهیهم گنیرابطه االنم باتو چرا م

 االنم  من

 وتو

دلم  کنهیپسر بچه بهم با تعجب نگاه م هی رمیادامه راه رو م شهیمن پاک نم یکه از لب ها یلبخند نیتو هم یلبخند نیهم تو

 نکهینه ا رهیهمه سال به باد م نیکه جمع کردم ا ییابرو شهینم یمن عاشقشم ول یتو گوش تک تک عابرها داد بزنم اها خوادیم

 من دوست دارمکه چقدر  فهمنیوحسودهامون هم م زننیخل وچل روبهم م هی انگکه  گمیم نیبگم عاشقتم نه واسه ا

 کیداخل خونه نزد گردمیکوچه رو از اخر تا اول واز اول تا اخر رفتم بر م نیاز ده باره که ا شیبه کوچه ب کنمیراه نگاه م به

  یمگه عاشق گهیم زنهیبارون داد م ریز یچرا رفت شهیحالت بد م گهیم کنهیبابا غر غر م رمیشبه باز به اتاقم م یها

 فکر کنم نکنه من به همه گفتم عاشقتم؟؟؟ کمیبگذار  یعاشق شد گهیبه روزم اورده که بابا هم م ینگاه عشق تو چ نگاه

 نگفتم  نه

 یالک یها دنیرس نیا دنیباز فال وبازم رس پرمیجان دوباره سمتش م یبه حافظ ا افتهینه نگفتم نگاهم م کنمیفکر م کمی

من گذاشته باشن وبگن بدون توجه به چاق  یکه جلو ییامه اخ کیک ییلویجعبه سه ک هیدرست مثله  ننیریواسم ش یلیخ

فال حافظ رو کنار  رسمیم ییخامه ا کیکه به ته جعبه ک خورمیم نقدرومن هم او کننیها چاقت نم ینیریش نیشدنت بخور ا

 نیب یدونه ول هی یباز چوب خط بکشم بهم گفتن روز کنمیاهنگ عاشقونه حوس م هیباز  شهیم یاهنگه هم باز پل گذارمیم

خودش اندازه ده تا  ونمروز صدات رو نش هیکه  یوقت یدونیچوب خط رو اخه م هی کنمیکامل م دیروزها شا یخودمون باشه بعض

 نمتیبب دیربع چون جمعه اس نبا هی یروز دنتیکم بود قانون منم شده د نمیهم ایب کنمی، به فردا فکر م رهیم شیچوب خط پ

نگاه کردن بهت ارومم  کمیصدات  دنیشن کمیصدات رو بشنوم ، مثل قرص مسکن شده هر روز هفته به جز جمعه ها  دینبا

 کنهیم

 چکار کرد؟؟ دیبا فکر تو با ؟؟؟یفکر تو چ یبرم بخوابم ول دیشب شده با نکهیمثله ا یول شهیمن تموم نم یباز خاطره

عوض کردن جو  یو برا ستمیا یم ستیشدن ن دیاالن وقت ناام الیخیبابا ب یا ادیها جلو چشم هام م تیواقع کنهیهنگ م مخم

 یمنف یزهایبه چ دیبشم من نبا دیناام دیمن نبا گذارمیبهش و داخل گوش هام م کنمیوصل م یوهندزفر کنمیرو روشن م ریپل

  یفکر کنم تو دوسم دار

 هستم  یمن ادم دوس داشتن یدوسم نداشته باش یتونینم

 شه؟؟؟یم یچ یعنیورو شد  ریدلم ز کدفعهیهستم  اره

 بهیغر یول یخندیکنم م یخاطره ساز یانقدر الک ستیانقدر بهت فکر کنم درستش ن ستیدرستش ن نمیبیم کنمیفکر م یهرچ

 کنم کاریبا خودم چ دونمیکه ارزوت رو دل من مونده و من نم ییا بهی، غر ییا

 امیبا خودم چجور کنار ب دونمینم

هم  یزندگ دیشا ستیروزها لذت بخش ن نیهم ا دنیمن ، خواب ریپذ ی، خواب خستگ خوابمیم رمیاروم م امیکنار ب چجور ایدن با

 نکهیگذشته بود  ، به ا یبشم ساعت هم فکر کنم حساب داریبودم که بخوام سر حال ب یحوصله تر از اون یب ستیلذت بخش ن

کوه لذت  حیتفر میرفت شدیاب م لویک لویخوشحال بودم قند تو دلم ک شمیراحت م یلعنت یجمعه  نیباالخره دارم از دست ا

راه از تنم  یکه نشسته بودم تا خستگ ییدرست همونجا یبشه از فکرکردن بهت دست بکشم ول یچند ساعت دیبخش بود شا

 تیحما یخنده ات صدا یکنه صدا دایتو کوه بتونه من رو پ نجایا کردمیاومد فکرش رو نم نیپاورچ نیفکرت پاورچ رونیبره ب

 یانگار باز انرژ ستمیا یوم زنمیم ییلبخند احمقانه ا کنمیمرور م هیثان هیهات تو گوشمه دوسشون دارم لحظه لحظه اش رو تو 

 راه؟؟؟ یتو دمید یچ یدونیم رهیگیدلم م بیعج شمیاماده برگشت م رسهیوغروب کم کم از راه م شهیگرفتم عصر م

بگم دلم  ییخدا یعشقشون خراب بشه ول دمیهم گره خورده بود اه نکش یست هاشون تو دست هاتا عاشق بودن بدجور د دو

شدم در رو  نیکرد سوار ماش میشد وتنها وتنها شد ، عصب ریزده شد گوشه گ مییهوس عشق کرد هوس بودن کرد دلم از تنها
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رنگ  هیرو  زیساده همه چ یعذر خواه هیدلم گرفته بود  اوردیبه روم ن یول دمیشدن همکارم رو د  یبستم عصب یبد یبا صدا

 یودل خسته من و غروب جمعه لعنت کیاروم موز ینگاه کردم راه افتاد صدا رونیبه ب الشیخینبودم ، ب یداد ادم مغرور گهید

م جنگ راه باز تو ذهنم نکهیمثل ا ریبشه؟؟؟انقدر سخت نگ یمگه قراره چ الشیخیهمه اش دست تو دست هم داده بودن ب

اومدن بدجور هوس خونه کردم هوس اتاقم و چوب خط هام و فال حافظ و اهنگ  یافتاده بود نه عقلم نه دلم با هم کنار نم

 یلیدلم خ کردمیتو خودم غر غر م هیکوفت حیتفر نیوتنها فکر کردن به فکرت لذت بخش تر از ا ییحس کردم االن تنها یشگیهم

شب  نیبخوام باهات روبرو بشم خودم هم خبر ندارم فقط موندم صبح کردن ا ییبه چه بهونه ااز خودم گرفته بود باز فردا 

که غصه اش من رو دق مرگم  ییقصه ، قصه ا نیاز تو ونامفهوم بودن ته ا یروز دور هیروز اضافه شدن به عمرم و هیو یلعنت

از  شیحساب کردم ب ادیز یلیاونم خ ریدلگ رمیمثل االن ازت دلگ هم یگاه گنجمیاونقدر خوشحالم که تو پوستم نم یکرده گاه

به  کنهیم تمیبدتر اذ نینبوده ا میهم از تو تو رد زندگ یاثر چی، ه چیصدات که ه دمیو صدات رو نشن دمتیساعته ند یس

  ییشدم تو بیغر بیجکه من ع نهیا لشیکه دل یاون دوننیبده نم زشیچ هی یول دوننیفکر کردم که چه خوبه همه ازت م نیا

از اون  کنمیاونقدر ناراحت که حس م ایجدا هستن  نیپاهام از زم کنمیکه حس م کنهیاونقدر خوشحال م ایکه من رو  یاون

 هاش غرق شدن بدترم  یکه تمام کشت یتانیکاپ

 ؟؟؟یکنیفکر م یبه چ یو ودار ییایدن نیا یاالن کجا یعنیفکر تو زد به سرم  باز

اون سفر جا نداشتم بدتر  یو من تو یبر یخواستیکه م یدلم گرفت سفر دمیفکر کردم برنامه سفرت رو شن شیچند روز پ به

بد جور به هم  دونمیم یچجور بتونم تحمل کنمش ول دونمینم یشدیاز من دور م یسفر تو حساب نیبود که تو ا نیاز اون ا

 کمیکاش  یگفتیم شتریاز خودت ب کمیکاش  دمتیفهمیکاش م ییکجا دونستمیکاش م یاعصابم کاش دم دستم بود زهیریم

مسخره عشق  یباز نیکه  ا ایواز ته دلم داد بزنم سر دن نییپا نیبرم از ماش خوادیکاش وکاش وکاش دلم م شناختمتیم شتریب

 شمیم الشیخیب ندمبا خودم چند چ دونمیخب خودم هم نم یکه نه ول یعشق وعاشق یعنیمن گذاشت  یپا یرو جلو یوعاشق

که خوابش  گمیشب ها از تو انقدر براش م یلیفابمه خ قیمکبر مسجد محله ، خدا ، رف گفتیاذان رو م میخونه بود یها کینزد

وقت ها  یبعض خوابمیو م کشمیخودم م یچشم هام رو رو سیخ یواروم پتو گمینم یزیمن چ رهیگیهم خوابش م یوقت رهیگیم

 شدم وانهید یها فکر نکن گمیم یجد فهممیکه صدا خنده اش رو م گمیو ازتو م کنمیهم اونقدر براش ذوق م

انداختم و رفتم اتاقم  ییرایخونه نبود کوله ام رو تو پذ یگرم رفتم داخل  ، کس یخدافظ کیوبا  نییدر خونه رفتم پا میدیرس

حس  یچرا ول دونمیام نم ییوپاشا گانهیطرف  شتریب شهیپخش م گانهیاهنگ از محسن  هی شهیرو روشن کردم مثله هم رمیپل

مثل  میاهنگ شدم نشستم رو صندل یمعن الیخیب هیرگ خواب دوس داشتنن نگبه اه میبهشون دارم االنم خورد یبهتر

به  یبودم که فکرش رو کن ی، کسل تر از اون یشدم رو صندل ریدور خودم وول خوردم وجا گ یوبهت فکر کردم کم شهیهم

چشمم خورد به همون فال  الشیخیجا به جا کردم صفحه ها رو ب ینگاه کردم ماووسم رو گرفتم دستم وکم وتریصفحه کامپ

نه  ایدلش با ما هست  میدونیوصالش تو فالمونه ونم شهیکه هم هیاریچه  نیا الیخیب کهینزد اریوصال  گهید یکیحافظه باز 

جوهر انداخته بود از  وانمیام که تو ل ییرد به ته مونده چابودم چشمم خو یعصب یلیخ ییکتاب حافظ رو پرت کردم گوشه ا

 یباطنش تلخ گاه یول بندهیهم درست مثله منه عطر داره وتلخه ظاهرش فر یی، چا دایشدم شد ییچا عتادها م ی، تازگ روزید

 یکه از بغض تو حت روزیهم مثل د یگاه یفنجون سومت رو هم خورد ینیبیم ییایبه خودت ب ییایکه تا م یاونقدر دوس داشتن

 چیه مونهیقهوه ام م ایاب  ای ییته مونده چا هی شهیخودمون باشه ها من هم نیرو هم بخورم اما ب مییرفت ته مونده چا ادمی

 خودم هم خبر ندارم  هیخوب ایعادت بد  نوشمشونیوقت کامل نم

بهت  یو من الک یعاشق ؟؟؟نکنهیاالن تو چه حال گهیراس م یحاال تو نبودم بگو در چه حال گهیبه اون تکه که م دیاهنگ رس تکه

 فکر نکن انقدر بهش ایبه خودت ب الیخیمن  سردرگم شدم ها ب ته؟؟؟چقدریتو زندگ یکیدل بستم؟؟نکنه 

شنبه پنج  نکهیمثله ا الیخیکه بهت فکر نکنم به پنج شنبه فکر کردم اووف ب دهیعقلمم رفته اجاره دلم اجازه نم نکهیمثله ا یول

ناراحتت کردم  یلیمنه احمق خ یاز من ناراحت شد یلیکه گذشت خ ییاون هفته ا نکهینرفت مثله ا شیپ نیدلنش زیهمه چ

از دست من وبه  یکسل شد کنم؟؟؟نکنهیم تتیبه حرف زدن هات نکنه دارم اذ کنمیهم کردم حاال بهش فکر م یعذر خواه

 کنم؟؟؟ یو شروع کردم به متر کردن اتاق االن چه غلط ستادمی؟؟؟ایدیاز سر اجبارته جوابم رو م ؟؟؟نکنهیاریروم نم

تا هفت نصل قبلش رو  کنمیم لهینفر پ کیبه  یوقت هیبد یلیمن اخالق خ ؟؟؟اخالقیچ کنهیمن رو از سر اجبار داره تحمل م اگه

نکنه ازم متنفر شده که زنگم نزد؟؟؟قرار بود زنگ بزنه ها چرا زنگ  ستمیجلو چشمش نکشم و از خودم متنفرش نکنم ول کن ن

 که ازش بازخواست بخوام؟؟؟؟ میمگه من ک الیخیبپرسم؟؟؟ب ؟؟ازشداد؟؟؟ عینزد؟؟؟چرا جواب هاش رو سر

رست د کردمیم یتنش رو رنگ ای خوردیکتک ازم م ایهم خسته بود  وارید واریبه د دمیعه با مشت کوب گهیسرجات د نیبنش

با خودم و تو، ذغال  کنمیچکار دارم م دونستمیبودم نم یعصب یلیمشتم خط انداخت خط خون دستم ، خ یکنار چوب خطم جا

 بودم یاز حد از دست خودم عصب شیب نکهیمثل ا دمیشرو دستم گرفتم ومحکم رو تموم چوب خطام ک میمشک
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ذغال  نکهیداد مثله ا یکم یصدا نیبودم ذغال از دستم افتاد رو زم یعصب یلیخ اوردمیاز حد به خودم داشتم فشار م شیب

کنم؟؟؟من چند  کاریکه رو دستم مونده بود چ یدل نیشکسته شدن نداشت فرود اومدم کنار چوب خط هام االن با ا یهم نا

 چندم با خودم؟؟؟؟؟

 قلبم گذاشتم اروم گفتم: یرو رو دستم

 ت فکر نکرده باشه چه مرگته؟وقت به چیه دیاروم باش اون شا یلعنت-

 دینبا یاز حد کالفه بودم کس شیب ده؟؟؟؟یبابا کار من به کجا رس یا سمیخ یهام رو باال اوردم اروم نشست رو گونه ها دست

دوست نداشت  نیبابا دله احمق ا یا زنمیدارم زار م نجوریمرده که ا یجلو جمع بشکنم مگه کس دیمن که نبا نهیاشک هام رو بب

اروم کنه اون تو حرف  تونهیقشنگ من رو نم نقدریکه ا گهید یکی نهیشینم نجوریمن ا دلکه به  گهید یکیخب  یول گهید یکی

فروکش کرده اونقدر  تتیاز کجا انقدر عصبان یفهمینم یکه حت یجور کنهیداره اروم اروم اروم رو مغز ادم اثر م نیهاش مورف

دارم فکر  یاز حد خوبه اونقدر که هرچ ادیاون ز یول کنمیاز حد دارم بزرگش م ادیز من دیشا الیخیکه خود خدا هم تو تعجبه ب

 بکنم  تونمینم یغلط چیه رونیکنم بندازمش از دلم ب دایخاطره بد پ هیازش  کنمیم

کس بهش  چیرو قورت داده که دست ه دهاشیدر دلم رو هم قفل کرده وکل یسرجاش نشسته تو دلم قرص ومحکم حت واونم

 یبا اب داغ نه با اب سرد حمام کردم ول نباریا یداخل حمام ول دمیمتوجه بشه پر یکس نکهیدر خونه اومد قبل از ا ینرسه صدا

به خودم  زدیم شینداشت اشک هام پوستم رو ات یریتاث چیاب ه یوسرد یاب سرد داغ دلم تازه شد داغ ریرفتم ز یوقت

 ؟کنم؟ هیگر دیفوحش دادم مگه من با

که رو صورت  یاون لبخند یول زیبدم به همه چ نیریش انیپا هیکه جلو چشمم بود  یغیبا ت خواستیدلم م دیکشیم ریت سرم

 میکردم بر افروختگ یشدم اب رو گرم کردم سع الیخیمگه ارزشش رو داره؟؟؟ب ؟؟؟اصالیچ شدیخانواده ام بعد من نابود م

بودنم رو اعالم کردم  ریو رفتم اتاقم س دمیلباس هام رو پوش رونیب فتمقرص مسکن حله ر هیتموم بشه سردردم هم که با 

بخوره ، غر غراش هم دوس  ستیخوب بلد ن زیچ گهینکرد بابا غر غر کرد حتما با دوستاش آت واشغال خورده د یاعتراض یکس

 ریرو تختم دستم رو ز دمیکش زدم رغم بزنم درارو واسه خو یاونجور انیپا خواستمیبودم که م وونهیبود من چقدر د یداشتن

جانم ،  گهیبه من م رمیگیجانم دوباره جون م گهیم یوقت زنمیشدم فردا اول وقت بهش زنگ م رهیسرم گذاشتم به سقف خ

 اخه؟؟؟ یتک تک تکه کلماتم حفظم چقدر تو خوب یجانم مهربونه من ، مهربون من حت گهیم یجانم به جانش وقت

من از  یسالگ ستیکه ب کنمیدارم اعتراف م شهیواسه بار اول عاشق م یسالگ ستیساله که تو ب ستیب ین جوونمثله او شدم

 شهیشروع م نجایا

 دنیورس گذرنیکه م ییشروع شد روزها زنمیدست وپا م میسالگ ستیب یفیکه من تو بالتکل ییشد شنبه ها وهفته ها شروع

چقدر  دیخندیگرفت امروز چقدر م یرنگ بهتر زیهمه چ دمیهاش رو د تیوحما دمیباز صداش رو شن ی، وقت رشیبه شنبه دلگ

 یتا اون فقط حرف بزنه فقط وفقط برا کردیساعت رو متوقف م زدیکه اون حرف م یبود وقت یکیکاش  نشستیصداش به دل م

شده  یو چ یلذت بخش تره اون جذاب منه عشقه منه خاص منه وخودش هم خبر نداره که ک یزندگ یلیخ نجوریمن حرف بزنه ا

دارم واسه همه با  کنمیمشده اوضاعم که باور ن یپاط یکلمه اون هم تو ، اونقدر قاط هیتو  میمن، خالصه شده زندگ یتو زندگ

 کنمیم فیذوق ازش تعر

از  شیبه حرف هاش فکر کردم امروز ب زدینم نم بارون م گشتمیبر م یعشق باشه ومن خبر ندارم وقت یها جادو نیا دهمیشا

واسم مونده بود چقدر خوب شد که من  شتریب قهیاز حد واسم وقت گذاشته بود امروز چند دق شیحد دلم رو برده بود امروز ب

 زیشق دو نفره بود اونموقع همه چع نیاگه ا شدیم یاز من اعالم کرد چ یبه هر نحو رو حاال تشیو اون حما ختمیاونجور به هم ر

 شیخسته بودم امروز ب یلیرفتم داخل خونه خ نمیبیداشت انشاهلل که دو طرفه شدنش رو هم م گهید یمعن هیبارون  ریز یحت

 دمیمردم رو خوردم دراز کش یغصه ها رصاز حد ح شیاز حد کار کردم و خسته شدم ب شیبه خودم فشار اوردم ب یاز هرروز

واقعا چقدر امروز  نکهیبه ا دنیرسیبود وچشم هام هم رو هم رفته بودن و به اون م ریبودم به غذا خوردن ، روحم س لیم یب

گه یداستان د هیوبا  گهیجور د هیو رو شد وباز  ریپهلو به اون پهلو شدم فکرش هم ز نیزدم از ا یهاش غلط تیجذاب بود حما

شدم  داریوگلو درد از خواب ب یخوابم برد با کسل دمیکش یروتخت یرو یمفهومنا  یکرد خط ها ییتو ذهنم شروع به خودنما

 ستیاندازه خواب عصر زمستون لذت بخش ن یزیچ چیه یکرد ول شهینم شیکار گهیزمستونه د

 االن کجاست؟؟؟ یعنیرو نگاه کردم شش بود  ساعت

به سر  یکردم رفتم اب یشد پووف ییدلم بد هوا دمیکوتاه د لمیف هیمحدوده اشون  یعنی شیاز محل زندگ شیوقت پ چند

ها دستم گرفتمشون ورفتم سمت  دهیها هم پر نیحس ا نکهیکه قرار بود بکارم مثله ا ییوصورتم زدم چشمم خورد به گل ها

،  خاک کردم مهیخوشگل بودن گلدون رو تا ن یلیمرداب ها خ نیاورده بودم واسه کاشتن ا شیخاک چند روز پ کمیخونه  اطیح

وقت بود  یلیخ ادیم یجانم چه برف یسرم رو باال اورد انگار دل اسمون هم گرفته بود ا ه،یبرف چه حس جذاب یحس دونه ها
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 شهیدور ر ییا گهید یها وخاکخاک گذاشتم  یبودم  نگاه هوا رو ، به کارم ادامه دادم ومرداب ها رو اروم تو دهیند یبرف

 ختمیهاشون ر

 دهیم شهیبهش محبت بشه ر یکه وقت یاهیبه اون گ رسمیم زیچ هیبه  ادیم شهیحرف از اصل بودن و ر یوقت اهیگ هی شهیر

از کنکاش  میبگذر شدنیم یودرست حساب دادنیم شهیر موندنیاب م یتو کمیخاک وگل  یادم ها هم جا نیا یاگه بعض دیشا

 زدم ونگل تو گلد ییاومدم  ، چهارتا رونیکردن ادم ها ب

که بدون حرف اومد  یهم اون من رو عوض کرده بود همون دیداشتن شا یخاص تیزنده واسم جذاب یوکال موجودها عتیوطب گل

که از عشقش  مییساله ا یساله من همون ادم س ستیجوون ب یباز کیمن و چه به رمانت الیخیب رهینشست تو قلبم ونم

  سازمیباهاش خاطره م یبرف کل یو تو بندمیهام رو مچشم  اروماهنگ  هیو ییچا هینشستم االن پشت پنجره اتاقم وبا 

 سراغ ندارم  ییجا چیبرف با اون رو ه ریز یلذت بخش تر از خاطره ساز یول میاسمون ما نش یجا چیوقت ه چیه دیو اون شا من

که بشه تصورش رو کرد پاش  یبود سرتق تر از اون ستادهیومحکم ا یکه واسم ساخته شد فکر کردم قو ییها هیامروز وحاش به

 بشر هم هست؟؟؟ نیکنه مگه مهربونتر از ا تیکفش کرده بود ازم حما هیرو تو 

ذوق درست  یها ، با کل نمشیبیو م شنومیصداش رو م کنمیذوق م یمن چقدر به تازگ رهیگیخنده ام م کنمیخودم فکر م به

 توپش رو نشون بده  ایبه کل دن خوادیودلش م دهیخر دیکه توپ جد ییهمون بچه سه ساله ا شمیم

 ادیچقدر عشق مهربونم به من م دینیبب یینشونش بدم بگم اها ایاون رو به همه دن خوادیهم دلم م من

 شنومیصداش رو م یبگم وقت تونمینم کشهیم شیرو به ات امیدن زنهیحرف م یبگم که وقت تونمیبگم نم تونمینم شهینم یول

 داشیپ یباحال یلیو یلیق هی کننیعالمه پروانه تو دلم دارن پرواز م هی کنمیحس م زنهیم خیودست هام  افتهیقند خونم م

  انیخودش ساخته شدن درست به خودش م یبراجذابن درست  قشمیعم ینفس ها یصدا یحت شهیم

کرد اون خودشه خود خودشه  ایدن یبازنده  نیشد اون من رو خوشبخت تر فیرو حر شدنینم فمیحر ایکه دن ینفره من هی اون

 چیداره که تو ه ییجادو هیوار از اون بگم اون  وانهیکه انقدر بخوام د دمیرس ییبه جا کنمیمن باور نم کنهیوکار خودش رو م

  دمیند یبشر

ره از دا یبه من بخوره درست وقت طهیح نیاز  رونیجا ب هیگذرش  ی، کامال اشتباه یاشتباه خوامیروز از خدا م هیشده  یحت

 نکهیرو هر لحظه دارم با ا دنشونید یکه ارزو ییوتو چشماش نگاه کنم تو همون چشما ستمیبرم جلوش با شهیکنارم رد م

خنده  یصدا قتیتک تک تکه کلماتت تک تک نفس هات تک تک عال یدونیم وونهید یواروم بهش بگم ه بنمشونیهرروز م

و مثله  کنمیشب به تو وحرف هات فکر م مهیوشب ها تا ن یبه روزم اورد یمدته چ هی یدونیرو از حفظم؟؟م زیهات همه چ

 یدونستیم چیه ام؟یو باهات کنار م کنمیها باهات قهر م وونهیمثله د رمیها قربون صدقه ات م وونهیمثله د خندمیها م وونهید

 یبرا یادم زندگ نیال تر دهیاز ا من یشگیهم یتو همون ارزو یدونستیم چی؟؟؟هیرسوند نجایکه من رو به ا یهست یتو همون

 ؟؟؟؟یبود یادامه زندگ

 یشده اشتباه یحت

اون هم مثله من  نمی،  بب نمیحرف ها رو بهش بگم ودرست عکس العملش رو بب نیروز ا هی خوادیدلم م یگذر یلیشده خ یحت

 رهیوم گذارهیتنها م کطرفهی ابونیخ یرهگذر ساده من رو تو هیتفاوت مثله  یب ایحس رو داره  نیهم

 یشده اشتباه یحت

که من فرار کنم بعد  افتهیاتفاق ب نیا یاونقدر اشتباه زنمیحرف ها رو م نیکه دارم بهش ا میکه ندونه من ک یاشتباه اونقدر

جز  یمن واون مرز نیکه ب ییهمون جاده دو طرفه گم بشم همونجا یکه بهش کردم ، فرار کنم وتو ییاز اونهمه ابراز عالقه ا

و راحت به ادامه راهمون نگاه  میریگیهم رو م یدست ها میشیباهم م میشیما م میستیمن واون ن گهیاونموقع د ستین نفس

خوشبختش کنم قول  ادیکه ازم بر م ییقول خودم و قول مخصوصم رو که بتونم تا جا دمیمنم قول م میریم شیو پ میکنیم

 خوامیکه من م یشده همون یهدرست مثله خودش که کامال اشتبا خوادیکه م یبشم درست همون اشیدرست مثله رو دمیم

 قشنگش یصدا لرزونهیچهارم بتهون که وجودم رو م یدرست شده سمفون

 ؟؟؟یدار ییمن فردا چه برنامه ا ی وونهید سرتق

 ؟؟؟یورو کن ریدل رو ز نیا ییخوایباز چجور م فردا

 نیوباحال تر نیهم جذاب تر یاز زندگ یقسمت کوتاه یبرا یداشتنت حت یایاونهم اروم رو گذارمیهم م یهام رو رو چشم

 زونیبشم تا او داریمنتظر بود که ب نکهیمن همانا وفکر تو همانا مثله ا یباز کردن چشم ها کنمیشده چشم باز م میزندگ یایرو

 سرتق تر از خودت باشه ....فکرت  کردمیروز فکرش رو نم هیکنم نباشه  وول ادیگردنم بشه وتا شب دوباره دنبالم ب

هاش  یاسمون ، اسمون وتموم دل گرفتگ نیا ریز رمیوراه م کنمیدارم بهت فکر م یوقت استیدن یهوا نیجذاب تر یابر یهوا

جذاب  یشدن اخر قصه  شتریلبم خدارو شکر ب یرو یها لبخندها یراه تموم بشه به تازگ نیامروز ا خوامینم کنهیترم م وونهید

  دونمینم رسهیما به کجا م
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ماهه حسش کردم امروز درون تو حسش کردم  کیکه درست من  یزیامروز حس کردمش اون چ نکهیا دونمیرو م زیچ هی فقط

 هی نکهیخوشحال بود مثله ا یلیامروز صدات خ یتموم بشه حت خواستیدلت نم یبر خواستیدلت نم میحرف بزن خواستیدلت م

 یاز خوشحال دونمیفقط م دونمیرو هم نم لشیدل یحت یبود خوشحالباشه خداروشکرش که انقدر امروز  داشته یبیعج یروین

همه اشون رو تو  وونتونمیدورم رو ببوسم وبه همشون بگم عاشقتونم د یتموم ادم ها خوادیگرفتم که دلم م یتو اونقدر انرژ

مثله من  یاز ادم شقروز ع هی کردمیذوق داشتم فکرش رو نم یشده امروز کل یکنم به همه شون بگم که چ کیشر میخوشحال

 ها بسازه  وونهیمثله د یادم

محبوبم هم به  یغذا یخونه اونقدر ذوق کرده بودم حت دمیمثله امروز رس یروز هم صاف واب هی یروز افتاب هی یروز ابر هی

کردم  کی، خودم رو تو غذا خوردنم با فکرت شر داشت واسه خودش ییفکر تو صفا یدروغ چرا به وجدم اورد ول اوردیوجدم ن

خدا حفظش کنه انشاهلل عشقت رو  ختهیبه هم ر یمن رو حساب یزندگ عشقت دیساعت غذا خوردنم طول کش کیاونقدر که 

 کنم  دایها اونقدر حفظش کنه که تا عمر دارم کنارش ارامش پ گمیم

 کنمیروشن نم نباریواسم ، ا ادیاهنگ به نظر م نیاهنگ وشاد تر نیاهنگ هم به نظرم جذاب تر نیتر نیغمگ یاتاقم حت رمیم

اعصاب شده خوب حق داره مثله من خوشحال  یب کمیها  یسر فکرت با بابا بحثم شد تازگ روزید شمیم الیخیرو امروز ب ریپل

کردم که قرار شده فکر  ییرو تختم به روزها دمیبهش فشار اورده دراز کش یو خرج ومخارجش حساب یزندگ ستیوسرخوش ن

فقط وفقط تو  رمیبهت فکرم رو اختصاص بدم که هرجا م نقدریخونه به تو فکر کردن رو اختصاص بدم قرار نبود ا امیم یوقت

  نمیها رو بب تیقعهم وا کمی دیخب با یتو خوبه ول یهم برا ییموقع اما خب رسوا هیعشقت رسوام نکنه  یباش

 یعنی یهست  که اعتراف به عشق وعاشق ییزمونه ا نجایا کنمیم یزندگ یطیچه شرا نیوب کنمیم یدارم چجور زندگ نجایا نکهیا

و  یروز از دستت بدم اعتراف کردن و نکردن من باختنته اگه اعتراف کنم زندگ هی خوامیروز ببازمت نم هی خوامیحماقت نم

 یپ یوراحت بر یبه من چه که عاشق شد یبگ ستین دیکه از تو شناختم بع یسرتق تیاز شخص رهیبه باد م ستمیهست ون

اعتراف هم نکنم به دوست داشتنت ممکنه  یشرمندگ ایدن کیو  مونمیاونجاست که من م یاز تعهد وتعهلت نگ یحت ای تیزندگ

درست وسط برزخ که نه  ییجا هی؟؟؟یمن رو گذاشت یطیتو چه شرا ینیبیکه دورت هستن راحت تو دلت جا باز کنن م ییاون ها

به کدوم  دونمیکه خودم هم نم یابونیوسط ب میرو گذاشت اهینه اب وگل وگ نمیبیرو م شینه ات یام نه جهنم یبهشت دونمیم

 سمتش برم 

 نمیکه راحت بب شهیم نیاعتراف نکردن هم باعث ا شهیپشت سرم م یپل ها یلیاعتراف کردن من باعث خراب شدن خ یول

دعا رو بکنم در حق خودم  نیهم تونمیه من بهت دارم رو تو قلبت بگذاره فقط مک یحس نیکاش خدا ا شهیچجور دورت شلوغ م

 ینداشته باش تیتو زندگ یرو از هر دو طرف ببازم کاش تعهد یباز نیاجوره  چیه ستمیوخودت اونقدر دوست دارم که حاضر ن

کاش  یانقدر جذاب نخند ییا گهیکاش قبل از من دلت سنگ بوده باشه کاش واسه کس د یوقت عاشق نشده باش چیکاش ه

 نیهم یکاش فقط وفقط واسه من بود ینکن بیرو با من رغ گهیانقدر افراد د

نکنم کاش  ریگ یسالگ ستیمن با غصه تموم نشه کاش تو ب یخدا دعا هام رو بشنوه کاش حافظ راست بگه کاش قصه  کاش

هدف رو واسه من وتو گذاشته باشه کاش رنگ  هیه و را هیجا و هیکنم ، کاش خدا  یساله کنارت زندگ یس هیبتونم مثله 

فقط خودشه که  یها اونم حساب کنمیروزهاست که التماس خدا رو م ونخودت کمکم کن امروز از ا اینشه خدا ینارنج میزندگ

ه ب دیجور درستش کنه ام هیرو دادم دست خدا که خودش  زیوسط واسه نجات دادن من ، همه چ نیکنه ا یکار هی تونهیم

 بازمتیم ای برمیمن تورو م ایباالخره  شهیم یجور هیخودش 

 یکردم صدام زد نگاهت

 ؟؟؟یخوب-

 ؟؟؟یچ-

 ؟؟؟یخوب گمیم-

 یدیخند زیور

 خوبم ، خوبم-

 یگینم یزیچ ارنیواست بگم ب یخوریم ییچا گمیاخه دوساعته دارم بهت م-

 ؟؟؟ییچا-

 امروز نیستیخوب ن گمیمن م-

اونهم بلند  دیخندیشدم؟؟؟م رهیاس بهش خ قهیچند دق دهیفهم یعنی،  دنشیتو دلم نشسته از د یچه اشوب دهیشد فهم شرمم

 ، اروم گفتم: تابهیهمه نگاهشون سمت ما م دمیه؟؟؟دیراجع بهمون نکنن بق یفکر هیزشت بود  یلیخ

 نیبلند نخند نقدریتروخدا ا-

 چشم ، چشم-
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 یامروز رو مرخص انیساعت اخر به پا کیکردن داد کارش با من تموم شد  حیکرد نخنده وادامه کار رو شروع به توض یوسع

 تخت پرت کردم ینبود خودم رو رو یگرفتم ورفتم سمت خونه ، کس

عالمه فاصله  هیکردم و ریعالمه کلمه گ هی نیکه ب یشده دوس داشتنت ها ، داستان شده تورو داشتن واسه من من یداستان چه

اونقدرها  دمینخ کش بشه قول م تیکنه که زندگ ریقلبت اونقدر به فکر من گ ییجا هی یجور هیکاش شده  ی، واقعا هم داستان

تو باش تو فقط وفقط  یخوب باشم ول دمیمغرور نباشم قول م دمیقبولت کنم قول م لیبا کمال م دمیرحم نباشم قول م یهم ب

 باش 

وسط  نیا کردیم یکار هیکاش خدا هم  کنهیاز من دوا نم یدرد ستین زیخونه جا یسر تکون دادم موندن تو یچندبار ستادمیا

 یشروع کردم به قدم زدن تو رونی، زدم از خونه ب دیکشیم میبه زندگ یدست هیمن که تمام تالشم رو کردم کاش خدا هم 

 یبه کس یده؟؟؟تعهیچ یزندگ نیا یتو تو تیرو بفهمم وضع زیچ هیفقط کاش  دونمیبشه خودم هم نم یشهر فردا قراره چ

ازت  شهیفکرکنم چجور م دیبا گهیتا دو سه روز د دمیفهمیم نوینه؟؟کاش فقط حداقلش ا ای یهست ییرابطه ا رینه؟ درگ ای یدار

وسط  نینه؟؟ا ایهست  ین وسط کسیا نمیبب رونیزبونت بکشم ب ریاز ز تونمیچجور م نمیبکشم بب ینقشه اساس هی دیبا دیپرس

 جلو اومد وابراز عالقه کرد شهیکرد م یکار هی شهینه م نکهیا ایدلخوش بودم  یمن الک

 یبود دایکم پ گهیوچهار ساعت گذشت وگذشت روز هام و تو د ستیبه ب روزم

 کنارم نشست: نایمب

 کنهیراحت برخورد م یبا فتح دمیشن-

 ؟؟یکنیم یشوخ-

 ؟؟یدیمگه ند گنیهمه دارن ازشون م-

 رو؟؟؟ یچ-

 رونیواسه ناهار ظهر با هم رفتن ب روزید-

 ؟؟؟یگیم ینه ، جد-

 ؟؟؟یگیم یتو چ کننیها اخرش با هم ازدواج م نیا گمیاره بخدا ، من م-

 من؟؟؟-

 بگم؟؟؟؟ تونستمیم یزده بودم چ بهت

 رونیب کننیکنم واال از اداره پرتم م لیتکم دیالما رو با یها ؟؟؟پروندهیتنهام بگذار شهی، م یچیه-

 باشه-

  شمیسال م یسمفون نیتر نیغمگ سمیبخوام از تو بنو مروزا

غلط شد  یلیتهش خ یزیچ هی یدلمو نشکوند ول زتیت یبد دلم شکست حرفا ییجا هی ادیباال نم گهیحس کردم نفسم د ییجا هی

 گنیاز من کمتر بود درسته م یکه با همه بود وحت یتیمیبرداشت کردم صم ییا گهیرو به حساب د تتیمیمن صم نکهیا

چقدر از قافله عقبم  دمید یجلو همه با اون چجور برخورد کرد دمید یوقت کنهیراه غلط رو انتخاب م شهیاحساسات ادم هم

 بد شکست  یلیخ ندفعهیا یول شکنهیگفتم نم نباریدستت درد نکنه ا یچقدر سرد شد دمید یوقت

وسط قلب  نیا یچه قلب یفاصله دورمون چه طبقات نهمهیکم هستم من کجا تو کجا ما وا یلیهم من خ دیسرخورده شدم شا یلیخ

 دهیقول م گهیسالشه د ستیب گهیدرست شد،  بزرگ شد ، د شیسالگ ستیبه ب دیدر اورد ورس یاز حد شلوغ باز ادیمن ز

از  یلیخ یر خودت ادامه بده راستتو هم به کا کشهیونفس نم نجایهم ستادهیعمرش تموم شد ، درست ا ستگانیمحکم باشه ب

مبارکه اسمشم خوشگله درست مثله  نییایباشه ها به هم م یادم حساب ادیبهتره بهش م یلیخ شییمن سر تره و خوشگلتره خدا

کارو  نیزاجرات ومنت ا یکه بعد از کل یادم عاد هینبودم جز  یزیوسط چ نیشد من ا دایواست پ قیادم ال هیخودش درست 

 متشخص  یدرست مثه ادم ها دیباریاز سر وروش م یاون اصل ونصب درست درمون وپر پول یکرد ول دایپ

 :کردمیورو م ریحس خودم بود سه روز گذشته بود پرونده هام رو ز تو

 ؟؟؟یسالم خوب-

 ؟؟؟یسالم تو خوب-

 یمرس-

-...... 

 کنم؟؟؟ لیمن تکم یبهارستان رو بهم بد یپرونده ها شهیم-

 :هرگزدمیغر

 جلو بزنه از من بمیرغ خواستمیاصال نم شهیپرونده ها مربوط به اون م دونستمیم

 ؟؟؟یثابت کن ییخوایرو م یچرا؟؟؟؟مثال چ-
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 ستیباشه به شما مربوط ن یزیهرچ-

 که یدونیدارم ، خودت م ازیمن اونا رو ن کنمیخواهش م-

 دارم ازیمن هم ن-

 ؟؟یواسه چ-

 لطفا دی، االن هم مزاحم کارم نش ستمیاثبات خودم ، من مثل شما ن-

 میحرف تو اومد وسط س یوقت دمیامروز که باهاش حرف زدم فهم نقدر،یاون هم عاشقت باشه ا کردمیجانم فکرش رو نم یا

خبر نداشتم ماشاهلل رسم  یزیکرد ببخش عشقم عشقتو ناراحتش کردم اخه من که از چ یپات یقاط کمی دنیچیمغزش پ یها

 حواس پرت  میبگ هترهوب ستین شعوریه ها مثله من خنگ وببلد یلیخ میدلبر

حفظ  خوادیم دهیازت فقط گوش م فهمهینم یزیوچ دهیفقط داره به صدات گوش م یزنیحرف م یدار یحواس پرت که وقت اونقدر

 بشه 

 فکر کردن به تو اشتباهه حماقته امیتو رو یحت یسیماله من ن گهیکه د گم؟؟؟تویم یبابا من دارم چ یا

 کنم؟؟؟ یمن چه غلط حاال

  ی، راحت ِ راحت رفت یو رفت یختیرو به هم ر زیووقت رفتن همه چ یسرم نازل شد یاسمون یبال هیمثه  هویاخه؟  یبود توکجا

 سمت خونه: میراه افتاد نایبا مب همراه

 حق داره چارهیاون ب مزدیبخدا ، اگه من بودم جا م یکرد یرو ادهیز یلیامروز خ-

 ستمین یادم اضاف هیوسط  نیمن ا-

 ؟؟؟ییایکوتاه ب ییخوایبابا نم یا-

 به من زور بگه تونهی، اون نم دهیخودش رو انجام م فهیوظ یهرکس-

 زور بگه تونهی، پس م رهیاون مد-

 کرده  خودیب-

من هم کارمندم ومثل  ستمیبهم زور بگه ، من کارگر اداره ن یکس خواستمیخب من نم ی، ول رونیاز حدقه زد ب نایمب یها چشم

بگذار اون رو اون طرف بگذار  نطرفیرو ا نیپرونده ها رو ببر اونجا ا نیبگه ا ادیاز راه م یهرک شهیحق اعتراض دارم ، نم هیبق

 :فتوگ دیخند نایبه خونه مب دمیرس

 ها یندازیم باهاش بحث نکن اخرش بخشمون رو به دردسر نقدریتروخدا ا-

،  یعشق اشتباه هیبشه بخاطر  یاعصابم خط خط ستیبشکنم قرار ن یجلو کس ستیمن قرار ن نهیدرستش هم ا زنمیم قهقه

رو  یخستگ شتریب شهیفکر کنم امروز از هم یزیبودم که بخوام به چ یخونه خسته تر از اون دمیمحکم باش محکمه محکم رس

من با  یتو باش خوامیاره نم یتو باش یحت ایپول در اوردن  یباشه حت یکار یحت خوادیحس کردم اونقدر خسته شدم که دلم نم

کلمه هم  کیباهات  یحت خوامیکه ازت حفظه حفظم ، درست با شخص خودت نم ییخوده خودت مشکل دارم با تکه کالم ها

و نگاه کنم که عشقم و  نمیبش دیکنم که باچکار  رهیشنبه وهفته وهفته هام به تو گ یحرف بزنم اما چکار کنم که کارها یاشتباه

قول دادم بزرگتر از اونه  یلیهم که بهش خ ییاون خدا میدار ییما هم خدا الیخی، دستت درد نکنه ب خندنیعشقش جلوم م

 بزرگتر از فاصله هامون منم خدا را دارم  یحت یکه فکرش رو کن

 ییها شیاز همون ات زنهیم شیقلبم به تو فکر کنه فکرت سمه زهره کوفته درده به جون ادم ات یاشتباه خوامینم گهید یحت

 کنه  یزخمش کار یواسه جا تونهیهم نم یکه سوانح سوختگ

 افتهیکه قراره به جونم ب یسر درد ادیب ستیکه قرار ن یوصبح شدن کیتار یرو بگو واتاقم و چوب خط ها واهنگ وفضا امشب

 نمیشیاتاقم م یقد یو دوس داشتن ، کنار پنجره  یسردردم غورت بدم لعنت به عشق وعاشق یبا قرص ها دیبا که ییبغض ها

داد بزنم چون خود  تونمینم شهیهم که داره پخش م یشگیهم نیغمگ اهنگ،  ختهیزمستونم فقط برنامه سرد بودنش رو ر

 کنم؟؟؟؟ یرو به ک یچه کس تیکردم خوده خوده خودم، خودم خواستم انقدر جات رو محکم کنم تو قلبم ،االن شکا میلعنت

امروزم خراب  یول دونمی، فردا رو نم اهامیبشه عشق رو گذاشتیسر سوزن واسم ارزش نم هیکه  یادم هیباعث شدم  خودم

 شهیرو ش کنهیم یواسش دلبر یخوش به حالش چه ادم دمیم رونیو بهوا روبه غروبه نفسم ر کنمینگاه م رونیواواره اس به ب

به هم  شهیم اهینوک انگشت هام س کشمیم شهیشبنم انداختن وسط ش هک ییخط نا واضح وسط اون حرم نفس ها ییچند تا

اسمونه  زنهیخواننده هم حرف دل من رو م دمینوک انگشتم رو ودوباره کارم رو انجام م کنمیرنگش ، گرم م رهیم سابمشونیم

درست مثله  یکه بمون یبود ومدهیاز اولشم ن یمونیاره تو نم یمونیاما خودت نم مونهیم نجایهرروزم ابرو بارونه عشق تو ا

داشتم االن  لیدل زدمیروز که م هیدستم گرفتم وانداختمش اونطرفترم  زدیباهام حرف م تارمیگ ستادمیها شدم ا وونهید

از  یلعنت یاز چشم هات از اون چشم ها سمیبنو یچوب خط بکشم و اهنگ گوش کنم؟؟؟واسه چ یبزنم واسه چ یواسه چ

 عاشقم کردو بدبخت  یالک یلککه ا تیلعنت یصدات از صدا
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 کنهیم تمیخاطرات صبح اذ ادی

 ؟؟؟؟یبه تو گفته از حدت بگذر یک-

 گفتم یمگه من چ-

 :دادزد

  زنهیگفتم؟؟؟؟باز هم حرف خودش رو م یچ گهیم-

 نگفتم که بخوام بگم من انجام دادم یزیخب چ-

 نیفهمیم چیه یختیرو به هم ر یت ید؟؟ایکنیدخالت م نیستیرو بلد ن یزیچ یوقت ن؟؟؟؟چرایراه حل اشتباه داد یچرا به فتح-

 ن؟؟؟؟یکرد کاریچ

 شدیبابا مگه چ یا-

 زد: داد

 عه-

 کنارم نشست: نایمب رونیو رفت از قسمت من ب زمیپرونده رو زد رو م محکم

 شده؟؟ یکرده ، باز چ یقاط نیبازم که ا-

 ؟؟یاب بهم بد وانیل هی شهی، م یچیه-

 البته-

 زد وگفت: یرو جلوم گذاشت لبخند یاب وانیل

 شده؟؟یچ-

 رهیوم زهیریزهرش رو م ادیاخر روز م شیشناسیخودت که م-

 نکنه حاال؟؟؟ د؟؟؟اخراجتیسازیبابا چرا شما دوتا باهم نم یا-

 غلط کرده-

بکنه خبر  تونهیکه م ییاز کارا یندازیراه م دادیوداد وب یستیا یوجلو روش م یدیجرات به خرج م یلیبخدا ، خ یلجباز یلیخ-

 ؟؟؟یدار

 ستیخب دست خودم ن یاره ، ول-

 اخراجت کنه ادیب شتریب یبمون ترسمیم یگیم ونیهذ یخونه مغزت داغ کرده دار رسونمتیپاشو ، پاشو م-

 باشه-

 وگفت: دیخند نایافتادم سمت خونه ، مب راه

 ؟؟؟یچکار کرد یبا فتح-

 گفت پرونده بهارستان رو بده ندادم ، اشتباه کردم؟؟؟-

 یختیرو بهم ر یت یا گفتیاخه م-

 شده یچ دونمیمن نم-

 ینکرد یکار اشتباه هی ی؟؟؟مطمئنیدونینم-

 نیبخدا مطمئنم ، من فقط پرونده رو بهش ندادم هم-

 ؟؟؟یاخه چرا نداد-

 بدمش بره؟؟ یدست یدست کنمیپرونده دارم کار م نیدو ماهه رو ا یشد وونهید-

 هوا به مغزت خورد کمی دیاهان ، برو خونه خوب استراحت کن شا-

 ست؟؟ین یدستور یچشم امر-

 نه-

  نجایموند ا شهینداره نم دهیگذشت فا یه امروز نشستم لبه تختم ، کمحوصله بودم لعنت ب یب یلیداخل خ رفتم

 یکرد نیکه بهم توه یدوروز نیواسه گذروندن عصر پنج شنبه ا رهیاز حد دلگ شیخونه ب ابونیتو خ افتمیراه م ستمیا یم

در واقع  یعنیاون ناراحتت کرده بود  ینگو دلت از اون گرفته بوده سرم داد زد یواسه درد ودلت ول یداشتم غر زد دیام یلیخ

رو  ندازمیپالتوم رو م شهیتر از هم یداد زدنتم چقدر جذابه عصب یراست یکرد شیلوسر من خا یتو اون رو ناراحت کرده بود

 برسم دیبا یبه کجا برسم ول خوادیدلم م دونمینم عیسر یلیاون هم خ رمیراه م رونیب زنمیدستم و م

  رمیو م شمیاز جا کنده م یباد من رو تکون بده و به راحت ترسمیشدم که م فیروزها اونقدر الغر وضع نیا
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حال خرابم بشه کاش امروز  نیروز عشق مهربونم باعث ا هی کردمیفکر نم نکهیا کنمیقبل فکر م یوروزها شبیوپر شبید به

 هی کردمیکار کردن باتو وروبرو شدن باهات فرار م ریاز ز رفتمیتو در م یکارها ریواز ز کردمیمنم بهونه م یدادیجوابم رو نم

 یلعنت یزندگ نیا یگوشه پرت تو

کاش اونقدر  شدمینم یکوفت یزندگ نیاومدم کاش من باعث ا ینم ایوقت به دن چیبه من وروز تولدم که امروزه کاش ه لعنت

 بیدلم عج کردیونفتش رو واسم خرج م تیکبر یکیوبن  خیکاش کال از ب هیبق یبابت ناراحت سوختیودلم نم گرفتیدلم نم

 امروز خوادیمردن م

 هم اروم مردن رو بطلبم از خدا  دینشم شا داریب گهیگوشه بخوابم ، بخوابم و د هی اروم

واسه شب تولدم ،  روننیشمع بگ ارنیب فیسر قبرم تشر یموقع همگ نیا گهیخواب اروم بفرما ، انشاهلل تا سال د هی ایخدا

انتظارشون ، اصال  الیخیمنتظرمن هستند ب یجمع هیتو  دنیخبر بهم م کنمیوصلش م خورهیتره تلفنم زنگ م کیش نجوریا

زده  خی یچمن ها یتولدم نشستم کنار پل ِ اروم رو هیهد نهمیا دمیم دامهرو ندارم به راهم ا هیحوصله روبرو شدن با بق

 رسهیها م نینشون بده چمن ها رو کندم ازارم به ا یزمستون خود ستیقرار ن ادیب یبرف ستیقرار ن نکهیمثله ا دمیدست کش

 یخوش شانس یجواب ندادم ونگاه کردم به دورم خوش به حاالا ون ادم ها یزندگ نیلعنت به ا خوردیمادام زنگ م لمیفقط موبا

 شد بمیکه شب تولدشون تا صبح عشق وحال دارن من که فقط غم و غم و غم نص

که به اون  ییاعتنا یبود نگاه کردم به ب کشنبهینکنم صبح  ریخودم رو باهاش درگ ادیداشتم ز یذشته بود سعهفته گ کی

بفرما به حرف اومدم  یگفت یورو شد الل شده بودم وقت ریجانم ز یزدم با جانم که گفت شه؟؟؟؟زنگتیجا خوردم مگه م یکرد

 نه؟؟؟ ایوسط بپرسم  نیا ناز م ریهست غ یبپرسم بپرسم کس خواستیدلم م

تو  لویصد ک لویکه صد ک ییوخنده هام قندها دنتیدادم خند رونیراحت شد نفسم رو ب المیخ  تیالیخیازش و با ب دمیپرس

بهت گفت که چجور بهت دل  شدینشد نم یول دمیکش یهفته باهات حرف بزنم بگم چ کی نیاز ا خواستیدلم م شدیدلم اب م

نفس هات رو بشنوم فقط  یفقط و فقط صدا خوامیکه م نهیصبر کن واسه ا کمی گمیمن االن بهت ماعتراف کرد که  شدیبستم نم

 خوادیتو هم دلت نم دمیرو االن خوب فهم زیچ هیو دونمیرو بهتر م نی، لجبازم وخودم هم ا یکشینفس م یبدونم چجور نکهیا

 کنهیحرفت ذوق مرگم م نیباش ا یگیم یها ول یشیوقت ها خسته م یگاه یبمون خوادیرابطه قطع بشه تو هم دلت م نیا

  کنمیم ریابرها س یکه انگار رو شمیاونقدر ذوق زده م

که من مشکلم رو بگم ومن به لکنت افتادم درست  یهست نیخودم توجه کردم دو ساعته پشت خطتت هستم و تو منتظر ا به

صدام نلرزه باهات  نکهیحجم وکنترل ا نیبا ا تونمیمساده قطع کردم ن یمعذرت خواه کیمثل فصل بهار که لکنت بودنته با 

 رونیونفسم رو اسوده ب دمیسوالم رو پرس عیباز شماره ات رو گرفتم سر مباشم که دوست ندار الیخیب تونمیبرخورد کنم نم

 مکالمه امون تصورت کردم  دیطول کش یکنیدادم االن هرچند هم تمرکزم رو از دست بدم باز مشکلم رو تو حل م

رو تصور کردم  تیرو همه چ دنتیات رو شکلت رو مدل حرف زدنت رو خند افهیاز پشت خط تلفن تصورت کردم ق درست

 من باالست؟؟؟ لیقدرت تخ یدونستیمگه تو نم یراست

 یو داستان ساز کشمیکنارم چقدر م کنمیم  تیچقدر نقاش کنمیراه دورم که شده چقدر تصورت م نیاز ا یدونستینم یراست

فردا وپس فردا کنارت چجور شب وروزم شده داستان ساختن از تو ، من دلبسته تو شدم دل کندن از تو  نجوریامروزم ا کنمیم

 ستیکار من ن

 یزنیولبخند م یکنینقسه دارم نگاه م یکه رو ییوبا دقت به اجرا یستادیسرم ا یباال دمید

 ادامه بده نجوریخوبه ، هم یلیخ-

 یمرس-

 :یوگفت کینزد ینگاهت کردم ولبخند زدم اومد یچشم ریوز

 رو هم نکن یاستعفا بد نکهی، هوس ا یشیبرو موفق م شیپ ینجوریهم نیافر-

 چشم-

 زنگم بزن ی، من برم ، کارم داشت نیافر-

 چشم-

 ، فعال  یمرس-

 فعال-

هرروز صدات رو  دیبا نکهیا استیدرد دن نیهرروز بهت عادت کردم بد تر نکهیلذت بخشه ا ینگرانم نکهیا گذرهیم چندروز

 شیاونقدر تلخه که تلخ هیودوره قلبت از قلبم ، درد تلخ یستیکه ن امیبا خودم کنار ب دیهرروز با نکهی، ا نمتیبشنوم وبب

 برده  ادمیرو از  میبچگ یسرما خوردگ یشربت ها
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نفر چجور انقدر واسم مهم شده خودم هم  هی کنمیفکر م یواسه از توگفتن وقت رمیگیم زهیانگ کنمیبه خاطراتت فکر م یوقت

 یکیاونطرف تر عاشق  لیکه از صد ها ما دمیرس ییامروز به جا یمن توبه کرده بودم از دوس داشتن ادم ها ول کنمیتعجب م

شدم که از اسمون من تا  یچه برسه به تضاد طبقه هامون عاشق کس ستین یکیبا من  کشهیهم که نفس م ییهوا یشدم که حت

 مدل دوس داشتنه  نیتر زیغم انگ نیوا ستین یکیاسمونمون هم  یعالمه فرق هست حت هیون اون اسم

 نجایوا بارهیبارون رحمت م شهیاونجا هم ستین یکی نطرفیاسمون اونطرف با ا یمدل دوس داشتنه که حت نیتر زیانگ غم

 وماتم مردمش رو برده  یخشکسال

غم زده اش با ادم کنار  یطرف ما اسمونش هم با هوا نجایا یاون هوا لذت بخشه باتو بودن ول یوقتها اونقدر تو یبعض اونجا

  کنهیوتحملمون نم ادینم

 یدینقشه جد هیاسمونم هرروز  نجایا یول ارهیکردن به وجد م یوشمارو به زندگ کنهیم یاسمونتون هم عاشقه ، زندگ اونجا

 کنهیبارم رگبار غصه رو سرشون اوار م هیبار سنگ  هی کشهیسقفش م ریز یواسه ادمها

 واستون  خونهیشعر عاشقونه م یکل شهیاسمون شما هم یداره تو دلش ول یغم هی شهیما هم اسمون

 دیکش ادیمن وتورو ز نیفاصله ب دنشیکش ینقاش یکه خدا اونقدر دوسمون نداشت که انقدر تو نهیهم فرق ما هم دیشا

از تو چه پنهون  ییکه چشم هام رو ببندم و بخوابم راستش رو بخوا نمیتورو بب تونمیم یکه من فقط وقت دمونیاونقدر دور کش

 ییایشب ها باهام کنار نم یکنارم بعض دنتهیراه حل واسه د نیبهتر دنیسمت تختم خواب رمیذوق زده م شهیشب م یوقت

 داریبد عنق از خواب ب شهیصبح هم که م ستین داتیپ جورمتیانگار گمت کردم نم یستین نمیتورو بب کنمیم یسع یهرچ

 شهیمن که فقط تو خواب ارزوم براورده م یدوره از دست ها اتیاونقدر رو دنتیوخواب د دنیمن شده خواب یزندگ شمیم

  دونمیهم نم دیشا سازهیم دهیساله که به جاده نگاهش خشک یادم س هیساله  ستیجوون ب هیکه از  نهیهم درد عشق هم دیشا

 زمستون

کرد که به زمستون هم  یبیکرد اونقدر غر یبیحرف اسمون شد امسال زمستون هم واسه ما غر یها راست گمیرو م زمستون

 عاجز شدم  دنشیود دنشیاز شن یومن حت یدیزمستون رو فهم یخوب معن نکهیشد وبه تو به ا میحسود

درست  شیتو ساخت کنهیمثله منه با لبخند نگاهت ممن ها درست  هیدرست شده شب یهم که ساخت یاون ادم برف یراست

رو  زیچ هی یول یبا دست هات بهش محبت داد یدوست داره شال گردنت رو بهش داد زنهیدستساز خودته بهت لبخند م

چقدر دوست  نیبب زنهیقلبش داره م تیادم برف نیر نساز ببینرس د رینکن د رید شهیاب م تیادم برف ادیافتاب ب یدونینم

لبخند مشترک باهام داشته باش  هیحداقل  یادگاریعکس  هیوابش کنه حداقل  ادیداره ساخته دست هاته ها نگذار افتاب ب

 شه؟؟؟یقبل از اب شدنم م

 ؟؟؟؟یعکس مشترک دو نفره بنداز هیباشم و باهام  تیمن ادم برف شهیم

 یاز ترس از دست دادنش باهاش تو قطب زندگ یوحت یکن یکه سالها باهاش خاطره ساز یبشم همون ادم برف شهیم

که گردنم  یشال گردن دمیبد نباشم وبا اومدن برف وبوران ترکت نکنم قول م دمیبمونم قول م دمیهم قول م ؟؟؟؟منیکن

 میقلب برف یفقط صدا دمیخودت نگه دارم قول م یبرا شهیرو هم تیلبخند ادم برف دمیهمونجا بمونه قول م شهیهم یانداخت

 دمیکن من هم قول م یفقط تو باش تو من رو بساز وبا من خاطره ساز مونمیم یوفا دار یرو واسه تو راه بندازم من ادم برف

 یخاطره ساز خوب دمیقول م نیشده تو چله تابستونم کنارت بمونم و اب نشم نرم تو زم یحت ارمیافتاب دووم ب ریشده ز یحت

 بشم 

اونقدر  میکن یرو باهم ط ابونیاون خ یدو نفر دمی، دست هات باشه ، محبتت باشه من قول م باشه ابونیخ هی،  یتو باش فقط

کنم  یاونقدر واست فداکار ادیبه چشمت ن یکس یاونقدر مهربونت باشم که مهربون یخسته ش دنمیکنارت بمونم تا از هرروز د

  ارهیکم ب ایکه دن

انقدر  کردمیشدن فکرش رو نم نمیریش یتو بودن تا خنده هات تمامشون خاطره ها یادم برف یایرو بستم امروز از رو چشمم

 نه ایمن واست مهمم  نکهینه ا ای یدوسم دار نکهیا دونمیرو هنوز نم زیچ هی یول امیب شیبتونم پ

گرفتم  ادی یول رفتینم یدستش به کار گهیدلم شکست ود یلیمدت خ نیتو ا گذرهیبودن واسه تو م یمدته از برف هی

 دمتیوفهم

وجود نداره خاص تر از بودنت  ایدن یجا چیخاص تر از خنده هات ه کردمیکه من فکرش رو م یخاص تر ازاون یلیخ دمتیفهم

 ها  یکشیچقدر خوشگل نفس م ینفس هات ، راست یخاص تر از صدا

که  ییها تیو اذ ییایاونم با من ، کنار م یمن فدات بشم مهربونم ، مهربون یاله یاس وا گهید یایدن هیهات که اخ نگو  دنیخند

  یکنیرو تحمل م کنمیبهت م
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هم  خوادیکه دلت م ییاز همون عذاب ها یگینم یچیو ه دمیچقدر من دارم عذابت م دمید کنمیرو که با خودم مرور م امروز

هنوز  یدرک کن یتونیحس رو نم نیکه خودت هم ا رسمیم جهینت نیراستش دارم به ا یداد بزن ادیوهم دلت نم یداد بزن

 باورم کن عشقم  میما دو طرفه عاشق هم شد یلبه سرت اومده ، و یچ یدونیونم یرشیدرگ یدینفهم

 دونمیخوب م یلیخ دونمی، م یکدومش رو انتخاب کن یدونیکه نم ییجا هی قایدق یدل وعقلت موند نیکه تو مرز ب دمیفهم امروز

 یساز ایعمره دارم رو هی گمیعمره از عشق م هیمن  یول یزوده بگذار بهم بگن توهم یلیخ یلیهنوز واسه اعتراف کردنم خ

مهربونم دلت باالخره داره  دونمیمسخره اس واقعا م هیعاشق چ هیه؟؟؟ندونم حال یندونم عشق چ کارمیعشق رو تو دل همه م

 هنوز؟ یکنیم یاخه چرا لجباز کنهیم ریگ

فرداش  عیسر یول رهیوقت ها تو هم مثله من دلت واسه عشقمون م یگاه دمیعمرم ند یجا چیتو ه یادم به سرسخت راستش

من که به  یجلو یگذاریوقت ها هم اونقدر دلت رو قشنگ م یگاه شناسمتیوقتها منم نم یگاه  ،یکنیم یریجبهه گ ادیکه م

 زنمیم یی، لبخند احمقانه ا یسر درگم نهمهیبا ا یکرد جیمن رو هم گ وقلبت رو احساست رو لمس کنم راستش ت تونمیم یخوب

من عزمم رو جزم کردم تا از تو کلمه دوست دارم رو نشنوم اروم  ندفعهیمطمئنم ا یدیند ایدن یجا چیتو لجباز تر از من ه

به منظره رفتن فصل ها  رهیوخ نمیگوشه ساکت بش هیراحت  الیبا خ تونمیاونموقع م یتو بهم ابراز عالقه کن یوقت رمیگینم

 از عشقت رمیبم

 دوست دارم یگیروز که تو م هی ادیباالخره م ستین ریاونروز هم د دونمیم

 نگرانت شده بودم یکجا بود دیاز دهنت پر کدفعهیکه  شیمثله دو سه روز پ درست

 رو بهت بگم؟؟ راستش

 یچ یازخوشحال دونستمینم شدیتو دلم اب نم لویهزار ک لوینگرانت شدم بعد از تعجب قند هزار ک یکجا بود یکه بهم گفت یوقت

نفس بکشم راستش  تونستمیو نه من م رفتیکه نه عقربه ساعت جلو م یزمان هیتو  میانداخته بود یبگم درست اللم کرده بود

  یبشم حالم بد بشه تو نگرانم بش بیغ زنهیبه سرم م یاز اون روز تاحاال ه

 هیکه اگه من واست  یشدیبودم نگرانم نم یادم عاد هیواال اگه من واست  شنیعاشق نگران م یادم ها دمیشن ؟یدونیم اخه

خودم رو  ریمن دارم تاث یگرفت ادیمن رو هم  یتکه کالمها یکه ، تو حت یو ذوق کن یکردیاعتراف نم ینجوریفرد رهگذر بودم ا

 ستیباالتر از عشق ن ییجادو چیه کنهیعشقه عشق جادو م لیدل نیا دیشا یشیم منمثله  یدار قایدق یحت مینیبیتو م یرو

 یعشق خوب دمیروح تو دو بدن من قول م  هی میاونقدر عشق بهت بدم اونقدر عاشقت کنم که بش دمیخودم قسم قول م به

 باشم عشقم

اصال دوس ندارم به  یکنیدفعه توجه م هی هیبه بق نکهیها از ا شهیم میوقت ها هم حسود یراستش گاه کنمیصدات فکر م به

 اخه چرا واقعا؟؟؟ یبا من کار کن خوامیفقط م یگفت یوقت یامروزهم باز خودت رو لو داد یتوجه کن یکس

 چرا؟؟؟ جدا

 ؟؟؟یواقعا عاشقم ای یکنیم یاالتیمن رو خ یدار

 نیا یکجا ستیتو معلوم ن یبهت نده ول تیاهم نهیا شیرسم دلدار ارتیکلمه بلده  هیبگه فقط  یچ گهیحافظم مونده د راستش

 کیوهم نزد یدور باش ییخوایهم واست مهمم هم م یتفاوت باش یب ییخوایهم م یکرد ریگ یزندگ

، تو ومن ، فکرش رو کن وقت روبرو شدن  رهیگیدلم رو م یزیذوق شگفت انگ هی کنمیمدت که فکر م نیا یبه حرف ها راستش

 ؟؟؟یتو نگاهت تو چ شمیمن که غرق م

  خوامیم یو چ گمیم یدارم چ دونمیهم نم خودم

 یعشق یدرست معن کنهیولمست م کنهینگاهت م شهینم ریپ رهیجا مونده جلو نم یسالگ ستیب یقلبم تو دونمیرو م نیا فقط

 یکنیم یبیغر ییتنها یدرست با واژه 

 زدم: ، لبخند یزد یپرونده جلوم سبز شد سرم رو باال اوردم ساعت هست صبح بود لبخند هیگذاشتم  زیم یرو رو دمیسررس"

 ریصبح بخ یغالم یسالم اقا-

 ریسالم صبح بخ-

 ن؟یخوب-

 خانوم؟؟ یشما خوب یمرس-

 خوبم ممنونم-

 یکن لشیخوب تکم یلیخ خوامیپرونده بهارستانه م ؟؟؟ادامهیرسیپرونده رو بهش م نیا-

 حله-

درست  یرو به خوب یراشکیکه بتونه پ یخانم گهیم شهی، مامانم هم دیچسب یلیممنونم خ روزمید یها یراشکیبابت پ یراست-

 هیکنه خانم خونه دار
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 نطورهیبله هم-

 ادیب رمونیگ شیکینشده ان شاهلل  بمونیما که نص-

 دمیمنظرتون رو نفهم-

 تعجب نگاهش کردم ادامه داد: وبا

 درست کنه یخوشمزگ نیرو به ا یراشکیکه بتونه پ یخانم-

 اهان-

 وگفت: دی، بلند خند دمیوخند

 جلسه مهم دارم هیمن برم -

 بره صداش زدم: خواست

 یغالم یاقا-

 وبرگشت سمتم: دیپاشنه پا چرخ رو

 جانم؟؟؟-

 نیموفق باش-

 زد واروم گفت: ینیدلنش لبخند

 شما  نیبه همچن یمرس-

وقت دلم انقدر تنگ  چیه ینجوریا شدمیهرروز روبرو م یبا غالم نایمب ی، با حسرت به رفتنش نگاه کردم ، کاش جا ورفت

 "محفوظ داشته باشم میتو زندگ تونمیمطمئن بودم مثل جاش تو قلبم جاش رو م دیشا نجوری، ا شدینم

نگران بودم دور وبر  یلیخ شکوندمیبا دمم گردو م ستین تیتو زندگ یاحد وناس چیه دمیکه فهم شیچند روز پ یراست

 هیخب جا شکرش باق یول ادنیوصد در صد جاست فرندات ز میهرچند االن ما از هم دور یداشته باش یعشق مخف هی تیزندگ

 واست وصفش کنم تونمیکه نم ادهبه من د یبیعج یدل گرم هی نیوهم یندار یبه کس یتعهد

تو  تادیوقت ها اونقدر با  یازتو گفتن واز تو نوشتن از چشم هات که نگم بعض یحت استیدن یسمفون نیصدات بهتر دنیشن

وضعم  نیام که االن با ا وونهیشده اره د وونهید گنیم کننیکه همه بهم نگاه م زنمیبا خودم و قدم م زنمیحرف م ابونیخ

کاش زودتر  شهیم یچ ستیتازه برگ دوازدهشه برسه به ب نیواسه خودش ها ا رهدا ییایاز تو گفتنم دن گمینشستم و از تو م

 راحت تر دلم رو ببازم  تونمیاونموقع م یبشنوم ازت چقدر دوسم دار

 یتو چجور ادیکه داره نم نم م یبارون نیمثل هم یدرست شد شهیکه داره پخش م ییاهنگ عاشقونه ا نیمثل هم یشد درست

 نبود که عاشق شدم شتریسالم ب ستیمن ب دونمیم زویچ هیفقط  دونمینم یخودت رو باز کرد یتو دل من جا یوک

 ها  بهیعج عشقم

 هیکیکه راهشون  ییها کیمثله شر دنیدوست شدن به هم چسب یکه با هم حساب ییکلمه ها نیتر بیقاف عج نیش نیع شقع

روز فکرش رو  هیافته  یها اتفاق م نیانشاهلل که بهتر شهیوم خوادیانشاهلل به قول خودت خدا م یول دونمیفردا رو نم

 یول دونهینم یکس کنمیقصه من دارم فکر م نیا شهیداره گسترده م یلیخ شهیم دهیچیپ گهیداره د یلیبشم خ نجوریا کردمینم

 من عاشقت شدم  دونهیگفتم که سنگم م وارهایبا د یاونقدر از تو حت

ساده دوست دارم درست مثل اخالق خاصت ساده مثل نگاهت ساده مثل حرف هات ساده مثل راه رفتن وطرز برخوردت  من

 گوله نمکه  هیهم عشق تو  دیشا کنمیقصه رو شور م نیاز حد دارم ا شیهم ب دیشا از حد شاعر شدم ادیهم من ز دیشا

 میبگذر دونمیهم نم خودم

حرف زدنت دور از  ییشده ها هوا ییبگذره باز دلم هوا نیبهتر از ا یچقدر خوب گذشت با تو خداروشکر انشاهلل روزها امروز

حالت  یخوشحال بشم وقت یمنم کل یگیاز خودت م یمنم ذوق کنم که دار یتو اون فازت و واسم حرف بزن یلحظه بزن هیکار 

 تا ته حرفات رو بشنون دنیباشم گوش هام قول م یدوست خوب دمیقول م یفقط حرف بزن خوادیودلت م ستیدست خودت ن

 دادمیمن فقط داشتم صدات رو گوش م یول یموضوع رو واسم گفت هیچند بار  اریب ادتیرو به  امروز

خب حواست  یول ینجوریتو هم هم نهیاوقات هم شتریب کردمیداشتم کلمه به کلمه حست م یگیم یچ یحواسم نبود دار اصال

 هستم تمیحواس جمع نیمن عاشق هم یجمع تره گاف ند

 شه؟؟؟یم یچ ایکاش بشنوم خدا یاشکال نداره کاش بگ ینگفت یاعترافت رو بشنوم ول خواستیدلم م یلیخ دیرس نمیولنتا روز

 یبشن مورد عالقه هاش همه چ قمیکنارم بمونه وارزو هام بشن ارزو هاش عال خوادیم شهیبگه دوسم داره بگه هم شهیم یچ

 یو زندگ میمن تو نباشم واون هم شما نباشه من باشم عشقش و اونم باشه عشقم ما بش میبشه به خواست دوتامون ما بش

  میکن
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 یلیمن خ دونمیاما اون رو نم شهیاون که تنها منم که تنها من حالم با اون خوب م یحالمون رو عوض کن ییجا هی شهیم یچ ایخدا

ازش  دیکمکم کن کمکم کن بتونم ، بتونم تا قبل از اومدن سال جد ایکنم خدا لشیکناف تبد هینخ نازک رو به  نیا خوادیدلم م

 کلمه دوست دارم رو بشنوم

 میوقته دارم سع یلیخ امیوقته دارم باهاش کنار م یلیرار تر از قبل شده خق یب یلیشدن دلم هم که خ یلیخط هام که خ چوب

به  کنمیکه به عقل خودم شک م زنهیم ییحرفا هیوقت ها  یگاه تونمیکنم و نم رونیعشقش رو فکرش رو از کله ام ب کنمیرو م

که من بهش  کنهیم ییوکارها چرخهیصد وهشتاد درجه م شهیفرداش عوض م درست یعاشقمه ول کنمیمن دارم فکر م نکهیا

 وابسته تر بشم 

 باشه اهلل اعلم  یتهش چ یقصه تام وجر نیا ستیمعلوم ن یدوست ودشمن بودنمون حت یتام جر میقول مامانم ما شد به

به  کنمیم یتورو هم راض شتیپ امیم ایبد قول بشم باز خدا خوامیرو دادم نم زهایچ یلیخب من قول دادم به قلبم قول خ یول

از  ایرفتارهاش از سر اجبارن  نیبه من داره ا یبهمون بده فقط من بدونم اون چه حس یحال مشت هیعشق خداجونم فقط  نیا

 من عاشقتم هستم یزیهرچ ایسر عشق 

 شهیخوب م یلیچه خبره خ نجایفقط بدونم ا من

 ندهیاگه من و اون ا نکهیا ندمیبب یعهد هیبا خدا  خوامیبه جز خدا راستش امشب م ستیبا خبر ن یکیاز دل اون  یچکیه

 رو نشون بده  زیوبه من همه چ افتهیب یاتفاق هی میدار یمشترک

 نیواقعا از ا نیریش یلیخ ایتلخ واسم روشن بشه  یلیخ ای زیهمه چ گهیوچهار ساعت د ستیتا ب خوادیمعجزه دلم م هی دیشا

 هیفیبهتر از بالتکل یول دونمیخودم خوب م نارویا شمیبشه شاد م نیریش شمیخسته ام تلخ بشه له م یسردرگم

 کردن قهر

 هیانگار که من مرتکب  یدور شد یلیکنم خ یکار تونمیومنم نم یخب ازم دور شد یگذاشت قهر کردن ول شهیرو نم اسمش

 یوجه نشدخودتم مت یوحت یدیخطا که صبح سرم داد کش نیاونقدر بزرگ بوده ا یریبزرگ شدم و تو ازم دلگ یلیخ یلیخ یخطا

موندم ، بودم وبه  یقهر کنم نباشم ول خواستمیکردم و خودم خبر ندارم امروز م یهم من اشتباه دیخب اشکال نداره شا یول

معتادم  ییجورا هیتو هم  دونمیم یول یحرف هام باز حرص خورد ریباز زدم ز یو گوش دادم بهت ول یحرف هام گوش داد

من رو پس تو هم  یبنیروز نم هی یشنویروز صدام رو نم هی بهیبهم که عج یگفته بود یخودت گفته بود یدونیاخه م یشد

بهونه  ینیحتما من رو بب دیروز با هی یصدام رو بشنو دیبا کباریحداقل  یروز یشد دنمیتو هم معتاد شن زمیعز یعادت کرد

بوده که  یاشتباهم چ دونمی، فقط نم دونمیب مرو هم خو نیوا یاالن تو قهر یول دمیغر زدنتم خوب فهم یگرفتیکه م یالک یها

  وندهتورو رنج نقدریا

 ادیدلت نم یقهر بمون یتونینم شهیدرست م الیخیب یخودم هم تعجب کردم ول یزیباعث شده به هم بر نقدریا یچ دونمینم

خدا که بهم ثابت  ارمیرو در ب یفردا هرجور شده از دلت همه چ دمیقول م شهیس که باهات گذرونده م گهیروز د هیفردا هم 

 یکنیبهم لطف م یدار یلیرو هم خ نجایتا هم میواسه هم باش یخوب یدوست ها میتونیم دونمیخب م ینه ول ای ینکرد تو عاشقم

 خب شدم  یشدم ول رتیدرگ نقدریچرا ا دونمیراستش خودم هم نم یکه کنارم هست

هست که تو طول عمرم به کار بردم من عاشقت شدم خدا  ییکلمه ا نیتر بیکلمه عج نیشدم عاشق شدم ، عاشق شدم ا ریدرگ

و  شناسمیصدات رو م اتیمن فقط از تو ودن دونمیازتو نم یچیومنم ه یدونیازم نم یچیرو دوس داره تو ه یواقع یعاشق ها

 دیشا شناسمیوبرت نمرو دور  یکس چیو ه یزیچ چی، ه برهیدلم رو م عمقش یخندیم یحالت چشمات رو وچال گونه ات که وقت

 شدم  دهیتو افر یاونقدر بد شانسم که انقدر دور از تو ودست ها

 عشق

 یتر از حال االنم و چوب خط ها بیعج یلیخ یفکرش رو کن ییکه بخوا یتر از اون بیعج یلیها خ کنهیوقت ها جادو م یگاه عشق

که  یلمس کنم بودنت رو عشق واقعا جادوگره درست من رو جادو کرده حس نکهیبدون ا گهیروز د هیکه باز گذشت  وارمید یرو

 موندم وسط برزخ  دمکنم نه بخن هیگر تونمیاالن دارم نه م

؟ صدات رو  زارهیازت ب ایازت متنفره؟ دوست داره  ای ی!؟ عمرش یاشیدن یکجا قایدق یدونیکه نم یی، جا گهیبرزخ عشقه د نمیا

 عشقش!؟ ای یعادتش خوره؟یاز طرز حرف زدنت حالش به هم م ای خوادیهوات رو م

برزخ جهنم عشق درست  برهیحالم رو م شهیکه داره پخش م ینیاهنگ غمگ شناسمیکه خودم هم خودم رو نم ییوسط جا موندم

شدم که ازم فرسخ ها دوره  یعاشق کس نکهیاز کم بودنت از ا رهیگیدلم م یلیکه خ ییافتاده جا ریجهنم گ نیا شیات یوسط ها

 نمونیکه ب یکیزیفاصله ف نهمهیاز ا کنهیسرجاشه وهرروز ذهنم رو اشفته م ت، ازم سالها فاصله داره ودرست تو دلمه درس

  شنیدل هامون هم دارن از هم دور  م یفاصله ها یهست ما حت

  رهیگیم شیقلبم ات یدیم تیاهم هیکه به بق ییوقت ها درست
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صبح هم قانون  شمیم داریصبح داغون تر از شب ب یول خوابمیزود م نمیخواب کنار خودم بب یتورو تو نکهیا دیها به ام شب

 من یبرا یستیکه تو ن کوبهیوتو سرم م زنهیم یخودش رو داره افتاب لعنت

تر  الیخیب یستیوباز تو ن رمیگیبهونه م شمیم داریمن از قبل داغون تر بشم زود ب نکهیشده واسه  دهیفقط صبح افر نکهیا مثل

  گذرهیوم گذرهیباز م شهیاز هم

 عشقم یازم دور شد چقدر

 با من فاصله گرفته اتیدن چقدر

من هنوز هم  کنمیهم من دارم اشتباه م دیشا رسهیبه کجا م گذرونهیداره م یسالگ ستیکه تو ب ییساله ا یس نیا دونمینم

خوده  کنمیساله اس بازش م ستیهم شناسنامه ام همون ب دیرو شا زیبزرگش کردم همه چ کمیساله ام من فقط  ستیهمون ب

 من  یسالگ ستیخودشه ب

 قهیدق کیدرست  کنهیبه ساعت نگاه م یوساعته وقت قهیدق ییهویکه منتظر جفت شدن  ییساله ا ستیساله ، ب ستیب منم

باز با هم جفت  نهیکه بب یمنتظر ساعت بعد شهیم زیاش اواز دست ه دهیرس ریکه به قطار د یجلوتره درست مثل اون ادم

 نه ای شنیم

بهت فکر کنه مگه  ارتیوساعت با هم جفت بشن که  قهیدق یفکر کن نیبه ا ییبخوا یها وقت هییهم چه قانون مسخره ا واقعا

راستش رو  یفکر نکن وونهیبه منه د یتونیوسط افکار روزمره ات مگه م پرمیجفت پا م یکه دارم ه ؟؟؟منیکنیاالن فکر نم

 یگفتم اخه احمق خنگ مگه عشق چقدر ارزش داره ول دمیاز حد از خودم خجالت کش ادیز یکرد عمیضا یامروز وقت ییبخوا

اسرار من و  نهمهیبا ا دونمیاز تو دور بشم و از تو توبه کنم باز سمتت اومدم باز هم تو ، اخرش نم دیفکر کردم با یبعدش وقت

 تو  یکرده رو ریکنه که من بدجور سوزنم گ ریخدا بخ یول شهیم یانکار تو چ

بد عنق  نیا گفتیبه مامانم م کنهیم ریگ گهید کنهیم ریسوزنت گ یاخالقت بده وقت یلیتو خ گفتیمام بزرگم م شیوقت پ چند

دنده ومنه  هیاون احمق  یاحد وناس چیه یول خوامیبگه روم نشد بگم مام بزرگ من اون رو م ی! مامانم مونده بود چخواد؟یم یچ

چرا  دونمیخودم هم نم میمونیم ریدر ظاهر مثل کارد وپن یدر باطن ول رهیبه هم برسونه ، دلم براش ضعف م تونهیبد عنق رو نم

 خودیتو ب گهیپس گردنم و م زنهیم یکیبگم عاشقتم  یوقت کنمیکه حس م یعاشقش شدم ، جور یواشکیاز حد  شیب یول

 هبچ یکنیم

خب ماشاهلل تو هم صبرت  ینه ول ایبه دلت نشستم  دونمیجلوت که از بچه هم بچه ترم نم یباز جیحماقت در اوردم و گ اونقدر

اوقات حس  یبعض یدیواسه من صبر وحوصله به خرج نم ادیز میتر شد یبا هم خودمون کمیکه  دایباال بود جد یعنیباالست 

المصب در دهن  گهیکاره د یکنیخب بازم مراعات م یول یکنیکه م ییکارها نیبا ا ناال کنمیخفه ات م یبگ خوادیدلت م کنمیم

  بندهیادم رو م

 چشم دوختم ناینگران مب ینگران به چشم ها"

 کنم؟؟ یاالن چه غلط-

،  زهیریبه هم م یلیخ یختیپرونده رو داده دستت اخر سر بفهمه غناس طرحش رو ر نیماهه ا کیاز  شی، ب شهیم یبخدا جن-

 نی، االن ما هم تو ا ایبه خودت ب کمی ؟؟؟؟تروخدایدونیو ستون تاالر رو نم الیواقعا تو فرق ستون و نیحواست کجاست؟؟؟بب

انتخاب  ییالیکه الگو ثبتش رو واسه و یدید یتاالر کنفرانس چ نی، االن تو تو ا کنهیهممون رو بازخواست م میکیپرونده شر

بعد از ثبت  شیرایاز گروهمون که و شهیپرونده ششم م نی؟؟؟؟؟ایها گذشته متراژ ها رو چرا به سانت زد نیا ؟؟؟؟ازیکرد

 کنه؟؟؟یگفت به ده تا برسه گروه رو منحل م ادتهی خورهیم یینها

اومد جلو  یدست هی دمید هوی یچرا ول دونمیابرو باال انداخت نم نایتو چشمم جمع شده بود من واقعا حواسم کجاست؟؟؟مب اشک

 برگشتم دمیصورتم ودر لپ تابم رو بست ترس

 یییواا-

 :دادزد

رو اگه دلت خواست انجام  شهیکه بهت سپرده م ییکارها یکنیصحبت م نجایا ینیشیشما، م یاز دست کارا یواقعا هم وااا-

 خانوم نصف پرونده رو اشتباه داده واسه اجرا  میفهمیم یهم انجام داد یوقت یدیم

 ومثل خودش داد زدم: ستادمیا

 مشکل داره ییاجرا میبه من چه ، مگه من گفتم تو پرونده به سانت بزنن؟؟؟ت-

 باال انداخت ودادزد: ابرو

 ن؟؟؟یندازیم هیخودتون رو گردن بق ریشما؟؟؟؟تقص ایمشکل داره  ییاجرا میت-

 من تو کارم واردم دیدونی، خودتون هم خوب م ستیبله ، مشکل از من ن-

 مشخصه ، متاسفم واستونکامال -
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 :دمیغر ورفت

 مونیم-

 زد به صورتش: نایمب

 شنوهیم نیییه-

 به درک-

 کارهات نیتو اخرش با ا یکنیرو منحل م میت-

 به درک-

سرم داد  یسخت بود به درک که کارت خراب شد به چه حق یلیواسم خ یتحمل موندن تو اون اداره لعنت رونیاز اداره ب وزدم

 "یورفتم سمت تاکس نشیماش ریلگد زدم به تا غیج ؟؟؟بایزد

 هیبا تو هم  یچرا لجباز دونمیخب نم یخفه شم ول یگفت یزبون یبود که با داد زدنت با زبون ب ییاز اون روزها قایدق امروزهم

 میبگذر الیخیب تو ذوقمون یزنیم تیوبد عنق یبا لجباز میمعتادت بش مییایها تا م ومدهیداره ، معتاد شدنم بهمون ن گهیلذت د

 از خودم بگم گهیگفتم بسمه د واز حد امروز از ت شیانگار ب

 خودم خب

 ه؟؟؟یهم رو تو نظرت چ میدوس دار میبه هم بگ میاتش بس کن ایب گمیمن که م رسمیدارم سمت تو م باز

قصه رو با هم در  نیکه ته ا گمیبشر م یبن نیمن اونقدر از ا یدوست دارم ، ول گمی، م گمیم نجایمن من ا ی وونهیخب د یول

 نیشیقصه همتون ذوق مرگ م نینباشه انشاهلل که با منه وته ا ایبشر داره که دلش با من باشه  یبه اون بن یحاال بستگ میاریب

 هیهم گر رهیگیبهش فکر نکنم که هم خنده ام م الیخیمن ب روزیدرست مثله د نیشیم زونیخب اگرم نباشه همتون او یول

رو خفه کنم  ادیکه به جات م یتورو و خودم رو و اون خواستیدلم م یبر یدیکه انجام م یاز کار ییخوایتو م دمیفهم یوقت

دل  هیام رو بهتره همه  افهینکنم ق فیتوص میشدم بگذر زونیمن چقدر از لب ولوچه او دنیبود که همه فهم نجایبدترش ا

ما  میکنه که عاشقت دایدرز پ ییجا میگذاریما نم گهید مینیخودت ما ابه قول  دنینفهم یزیو چ دنیپرس لیدل دنیبهم خند ریس

 بسهبسه  زمیعز یگیم ییایزود خودت م یاهلل اعلم انشاهلل که به زود یچجور یول میشنویاعتراف اخرش هم م میمنتظر اعتراف

 یتا اون موقع دق مرگم نکرده باش دید دیالبته با کنمیمنم قبولت م میعمر کنار هم شاد باش هی ایب میانقدر حال هم رو گرفت

 سرم رو تکون دادم دو تا فوحش ابدار به خودم دادم یبار چند

از  یبابا چ یکنیبه اون فکر م یگیاز اون نم میوقت یگیاز اون م ییایراست م یریبسه ، چپ م گهید ایاحمق به خودت ب یه-

 گهید ایبه خودت ب ییخوایجون بچه مردم م

شخص  نیبه دلمون بده با ا یحال اساس هی دیفصل جد نیتو ا یلیخدا وک ایبهاره خدا یکهایکردم به متر کردن اتاقم نزد شروع

 گهیکارش ، خب د یبندازش تو قلبمون وراحتمون کن بره پ رشیبگ ایخدا خورهیکه تو ذهن وقلب وروحمون وول م یمورد نظر

 رمیبا خودم درگ یلیخروزها  نینبود ؟؟؟ ا ؟؟؟بازمییخوایم یچ

انقدر بهت غر نزنم که تو  یمنم الک یند ریگ یانقدر به من الک گهیبخوره پس کله ات د یزیچ هی نهیخب دعا سال نو بنده ا یول

 چیه یجات رو محکم کن میتوزندگ ییایب یبشه پاش رییدستخوش تغ یهمه چ یدرست حساب خوامیم یجاها کمکم کن یهم بعض

 نرم تا اخر عمرم کنارت بمونم چطوره؟ مییجا چیفاصله رو بردارم ه نهمهیا امیپاشم ب دمیمنم قول م ینر مییجا

 بسم اهلل  ؟؟؟پسیعاشقم باش یتونی؟؟؟مییایکه قراره بهت بدم بر ب یعشق نهمهیاز پس ا یتونیجواب بده ، م االن

 ؟؟؟یکن کاریواقعا چ ییخوایم حاال

 کنم کاریچ دونمیکنم چون واقعا نم کاریمنم بگو چ به

 احمقم کرده یلیذره قسمت خوب خوبشه خ هیذره ،  هیچون عشق تو  امیبه خودم ب دیبا گهیکنم د فکر

 !!رایسم-"

 بله؟!!-

 ه؟؟؟یچ نیا نمیبب ایب-

 کرده دایازم مواد مخدر پ لویندارم ، حس کردم مامان ده ک یزیکه چ ه؟؟؟منیچ یعنیقلبم تو دهنم اومده بود ،  رسما

 وداد زدم: دمیدستش بود از دستش کش ینده بهارستان غالمسمتش پرو رفتم

 کنهیشکته م یگرفت ینجرویبفهمه پرونده اش رو ا ؟؟؟بخدایکن شیجن ییخوایمامان م-

 ادیبابا بهش نم ؟؟؟نهیغالم-

 وادامه داد: دیخند زیور

 نمیبب خوامیم-

 بده من اون نقشه رو یدونیاداره ثبت اخه چه م یها یمامانم از نقشه کش-
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 زدم تو سرم رسما اشکم در اومد: یقاچ خورد وپاره شد دو دست هوی دمیوکش

 کنم یحاال چه غلط-

 نگران شد: مامان

 اونقدر مهم بود؟؟؟ یعنی-

 دیارز یم یپاره اش کرد یاون پرونده که زد یریمن که پول خون بگ یمامان اندازه ده تا-

 به هم بچسبونتشون داد زدم: شهیبا چسب ش خواستیهم مثل ماتم زده ها کنارم نشست م مامانم

 بکنم تونمیم یچه غلط نمیجان من مادرم خرابترش نکن ، بذار برم بب-

 اره؟؟؟ شهیباهاش باز دعوات م ؟؟؟حتمایکن کاریچ ییخوای، خب حاال م ییوااا-

 دونمیبخدا نم-

بگم ، اخه  دیوخودم با گهینم یبه غالم یزیگفت چ دیرو فهم هیقض یرو گرفتم وقت نایماره مباتاقم وتلفنم رو در اوردم ش رفتم

س شش ماهه قول اتمامش رو داده بود با طرف قرار دادش حدودا  گهیاز پرونده بود اتمام پرونده چهار ماه د یمین نیتازه ا

نگذشته بود  قهیدونه بوق خورد ده دق هی یقطع کردم ول عیبود شماره اش رو گرفتم وسر یرمت صدیثبت ده هزارتا اپارتمان س

 که خودش تماس گرفت:

 بله؟!-

 د؟؟؟یتماس گرفت دیداشت ی، کار یریسالم خانم ام-

 رینخ یعنیسالم ، بله ، -

 نه ای یحاال کار دار-

 دیخند زیور

 چجور بگم-

 به زبون اورد یل؟؟؟ویباز چکار کرد گهیهم رفته وبا خودش م یکردم االن اخم هاش تو تصورش

 ؟؟؟یکرد کاریباز چ-

 ، چجور بگم زهیمن ، چ-

 ؟؟؟یگیم شدهیچ-

 نه-

 نه؟!!!-

 کنهیقطع کنم مادرم صدام م دیمن با-

 یازاد یکرد کاریچ یگفت نکهیبعد از ا-

 پرونده بهارستان پاره شد-

 :دادزد

 ؟؟؟؟یچ-

 دیپاره شد ، ببخش-

 دادزد: باز

 فهممینم-

 خونه اوردمشیم دی، من نبا زهیمادرم ، چ-

 :دادزد

 اداره تو خونه چکار دارن اخه؟؟؟ یها کنه؟؟؟؟؟پروندهیم کاریاون پرونده خونه چ-

 دیسرم داد نزن شهیم-

 من داد نزدم-

 اروم گفتم: ؟؟؟یکنیم کاریچ یداد بزن ییخوایم یدلم گفتم پس وقت تو

 یزد-

خودم رو معطل شما کنم ، در  تونمیباشه ، من نم زمیرو مدرست شده اش  دیبا التینزدم ، در مورد پرونده هم بعد از تعط-

 دیکنیم لیتکم ییهمه اش رو خودتون به تنها گهیضمن تا چهار ماه د

 من؟؟؟؟-

 بله ، پس من؟؟-

 باشه نجورهیباشه ، حاال که ا-
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 قطع کنم صدام زد: اومدم

 یریخانم ام-

-...... 

 الوووو-

 شنومیم-

 ؟؟یکنیچرا لج م-

 لج نکردم فعال-

خرابش هم  یبره در ضمن االن که زد رونیاز اداره ب دیاداره پرونده نبا نی، طبق قوان گمیمن واسه خودت م نیصبر کن ، بب-

 یکرد

 من خراب نکردم-

 من خراب کردم؟؟؟؟؟ نیبگ نییخوایرو هم م نینکنه ا-

 روز خوش کنمیباشه من کردم خودم هم درستش م-

 "، روز خوش دیبردار یدست از لجباز نییخواینم نکهیمثل ا-

 یحس نو دیجد یسال نو یعنی دیبه سال جد دیحدود پرش خورش یزیکه از تو نوشتم چ یبار نیاز اخر گذرهیوقته م یلیخ

لبخند بزنم ، درونم  کنمیم یکمرم شکسته سع یچدگیپ نهمهیاز ا کنمیشدم حس م یدگیروزا بدجور دچار رکود وخم نیا دیجد

که  ییجا هیبا خودم چند چندم موندم وسط  دونمیها هم ازعشق اصال نم توق یگاه هیاز گر شمیوقت ها مملو م یغوقاست گاه

مثل من با خودش چند چند  دونهیانگار اسمون هم نم ادیرعد وبرق م یرسم کنم شکل قشنگش رو صدا تونمیخودم هم نم

 نهمهیوقت ها به شدت از خودم وتو و ا ینم بودنت رو گاههستم که بخوام لمس ک یحس تر از اون یبارون ب ریز رمیباشه م

حس احمقانه کردم  نیا ریخودم رو درگ یکه چرا الک فرستمیکه دارم به خودم لعنت م یفاصله متنفرم درست مثل االن االن

هم من باشم که له شدم و دلم  دیباشه شا یزندگ کیدردناک از  ریتصو نیتر کیدرامات نیمشکل ا نهمهیا نیهم ب دیشا

 یرو از دست دادم درست مثله همون روز میفرد زندگ نیتر زیکه عز یکنم درست مثله روز هیگر ماز ته ته دل نباریا خوادیم

 از ته دل هق هق زدم واسه از دست دادن یمن حساب یکه نه ابر بودو نه بارون ول

براش مهم  گهیکه د یخیادم  هیهم شدم  دیشدم از از دست دادن ها شا دلزده ودلسرد گهیاز اون موقع د گهیهم من د دیشا

 از دست دادن ستین

 ....نه ....نه

 یتورو از دستت بدم ول خوامیبگذارم واقعا من نم دیمکث با هی نجایا

 یالک کنهیم تمیاذ یتو چشمم رفته وداره الک شیکه تلخ یقتی، حق امیتلخ کنار ب قتیحق نیبهتره با ا ارمیب تونمیبدستتم نم یول

  ایبه خودت ب الیخیکرده ب سیشلوغش کرده وگونه م رو خ

االن ته دلم ته وجودم عمق  دیمثل قبل شا کنهیاتاقم ارومم نم ختنیشدم ، بهم ر وونهیدور اتاقم باز د رمیوراه م ستمیا یم

 یقتیحق نینفر باشه وبگه غصه نخور من هستم ا هی خوادیدلش م میته ته زندگ دیداره شا ازیاغوش ن هیدست و هیبه  مییتنها

 نیا یو تلخ گمیمن دارم دروغ م یگفتیهمه ش اشتباهه م نایا یگفتیو م یومدیکاش م ،دروغه  یقبولونیبه خودت م یکه دار

 ستین نمونیخط فاصله ب قتیحق

 واسه بار پنجم ، همخونه ... شهیکه داره پخش م یاهنگ

 مون؟یانداخت یتلخ جد تیوسط چه واقع یشوخ یشوخ ایمسخره است ، خدا یوز همخونه ام بشر هیتو  نکهیکردن ا الیخ یحت

ساعت رو  یاروم شدم الک کمی دیجلو شا دمیها رو به زور حول م هیهم غرقش شدم ثان دیشا زنمیدست وپا م مییتو تنها دارم

 روز که قراره با تو بگذره  یتو یاونموقع خوادیکه دلم م یاونموقع برمیم زمیریبهم م

راه  دادیداد وب ییهمه جا باز تو تنها یختگیباز بهم ر کنهیم ییچشمم و بدجور خودنما یجلو ادیم تیواقع شهیباز هم نم یول

 تا چند ساعت ومدنیانداختن وبه خود ن

واالن به اونهمه  میکلم تو زندگمش نهمهیوسط ا یچه ساده اومد نمیبیکه گذشت م ییبه روزها کنمینگاه م یهم من ، وقت باز

فرق داشت مثال اون روز ها  یلیبعد از تو وقبل از تو خ یزندگ گمیوقتها م یمشکل بزرگ  به اسم تو اضافه شده گاه هیمشکل 

و  ارمیدلت رو بدست ب ییبتونم ذره ا دیشا نکهیواسه ا کردمیحماقت نم نقدریحد بزرگ نبود مثال ا نیحداقل غصه هام تا ا

 یلیمثال خ ساختمیجلوت نم یاحمق دوس داشتن هیخودم رو  یوالک دادمیرو کش نم هیقض یالک نقدرینتونستم و نشد مثال ا

 هیگر یچکیکه جلو ه یمثال من شدینم جادیا میدگتو زن یدگیرکود وخم نقدریمثال ا دمیخوابیبود مثال شبها تا صبح راحت م زهایچ

 یگفتیمثال چند روز که ازم خبر نبود نم شدمیصدات ذوق زده نم دنیاز شن یافتادم مثال الک ینم هیگر یبخاطرت الک کردمینم

تلخ سرم  یدوست داشتن یبال نهمهیگذشت وا یول میکردیم یزندگ قیخط فاصله عم هینگرانت شدم مثال من جدا تو هم جدا با 
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روز  هیاگه  یقبل از تو وبعد از  تو فرق داره ول یایدن که چقدر کنمیفکر م نیاومد ، سرم اومد وسرم به سنگ نخورد دارم به ا

 میزندگ یبعد از حضور تو تو گمیم لیبا کمال م یکنیبگه کدومش رو انتخاب م یکی

 انتخابم باشه  نیهم تلخ تر نیا دیشا

 سخته نه؟؟؟ ریبمون وبم ای ریبم ایمن گذاشت  یراه رو جلو پا نیمثل انتخاب سرنوشت که تلخ تر درست

خب  یول شدهیبا خودت اوهه حتما چ یاالن بگ دیسخت تر از اون پس زدن اونهمه خاطره اس شا رسهیبه مرگ م هردوش

 کرد متاسفانه؟ کنم؟؟؟وخواهمیاونهمه حماقت کردم وم یالک یگاه هیاخه من با چه تک کنمیدوروزه دارم فکر م

هم همه ش  دیکردم شا دایدرد پ نیتسک هیهم  دیشابرام نمونده بود  یحق انتخاب چیکه ه ییهم موندم وسط جا دیشا

به سرم زد وهر حرف تورو واسه خودم کوه  االتیخ نهمهیا یهم من الک دیشا ستین شیدروغ احمقانه ب هیوعشق  هیوابستگ

 یپا یرفتار کرد نجوریا یعشق بودم که وقت دیبد دیها ند یمیاز حد به قول قد ادیهم من ز دیاز عالقه فرض کردم شا یبزرگ

واسه عشق  یقشنگ یجا نهیکره زم نجایا شدمیورد م الیخیب گفتمیم دیاز اولش هم با الیخیب یعالقه دو طرفه نوشتم ول

 گهیسگ ها د رنیگینم وشم گهیگربه ها د نجایا کننیوهم رو احمق فرض م زننیتا اسمونش هم رو دور م نیاز زم نجایا ستین

راحت به  دیوخورش بارهیکه دلش خواست م یکه اسمونش هم هر فصل هییجا نجایا دنیم یوفا ندارن واسه دزد ها پاسبون

رو بلد  یتا خاکش رنگ عشق وعاشق ریاز هوا واتمسفرش بگ نهیزم نجایا کنهیم ییوزمستونها خودنما کنهیم انتیتابستون خ

 کنهیمردم رو سوراخ م یگلو انتشونیخ گنیشده م یبا کربن قاط یبه خود هواش هم که حساب خود زهیریخاکش کرم م ستنین

وگربه  رنیگیموشهاش اونقدر بزرگ شدن که گربه م نجایکرد ا شیکار شهیرو نم نیزم گهید نهیزم نجایا شهیحس م یوقت

  دنیم حیترج زیسطل زباله رو به همه چ سیرودنبال غذا برن وسلف س دنیهاش اونقدر با وقار شدن که به خودشون اجازه نم

هم رو وبه  کننیهم له م یرو گذارنیداشته باشن پاشون رو م اتیح نکهیا یکه ادم ها برا ستیاونقدر ن اتیاب وح نجایا

خودشون رو  یها حی، گفتم ادم هاش از ادم هاش نگم که هرکدوم داستانها وتوج کننیپرتاب درست م یاز هم سکو یراحت

 حیو خودشون رو توج ننیشیون هرکدوم قشنگ عادالنه مهاش یودزد نهاشو بتیهاشون غ انتیدارن بابت دروغ هاشون  ، خ

 تیادم گهیادم هستن د میهم نکرد ییخبط خطا چیوه ستهیکارمون ب میکه کارمون درسته وما عالمه دهر کننیم فیوتوق

نفر به من  نیخرا کردنیرو قسمت م یاونجا که خوب یول میادم خوب یلیخ گمیخودم م شونیکی زهیریماشاهلل از سر وروشون م

کفش هاش رو  نکهینگاه کردم بدون ا خواستیکه دلم م یهرکس یدادن اونقدر نامرد بودم که نشستم وضل زدم وبه زندگ

 نیاز دست ما ادم ها از زم کشهیخدا چه م چارهیوسط وقضاوتش کردم بعد هم موندم تو کار خدا ، ب دمیبپوشم پا برهنه پر

  دیبهمون حس وعشق داد واسش بار که مه ییاز ماها دیوزمونش واسش بار

وتو که  ستیاون که تو ن نیلحظه با خودم نگفتم بب هیانداختم گردنش اصال هم  زرویخوده شخص من نشستم وهمه چ خوده

وقت  یوگاه دیمظلوم وارانه نشست وبه غرغرکردن هام گوش کرد درد ودل هام رو شن چارهیمنظورم خدا بودها ب یستیاون ن

چشم  یبرسم و من ب تیواسم پالچفتک گرفته تا من به موفق یه که دو دستیخدا همون نیهام دستم رو گرفت ا غیج غیها با ج

برسم ماها هممون  نجایبهم کمک کرد تا به ا نییاون پا یک ستین ادمیو اصال  خندمیم رسمیباال وبه هدفم م رمیم یورو وقت

 هیحاال کاف یکرده ول کاریواسمون چ یک رهیم ادمونیپشتمون بوده  یو ک میبود یک رهیم ادمونی ییجا هیبه  دنیبعد رس مینیهم

تشکر  هیکرده ، خالصه بگم خدا منتظر نگاه بود منتظر  کارمونیچ یکه ک ادمونهیاز بدو تولد  قایکرده؟دق کاریباهات چ یک یبگ

،  منو ییکه خودم اومدم باال خودم به تنها کردمیو ذوق م پروندمیمن اون باال ها داشتم واسه خودم جفتک م یول یخشک وخال

 بیتشکرم ازش نکردم ماها موجودات عج هینبود که انقدر کمکم کرد واالن  یحواسم به اون مشتت یواسه خودم ول کردمیمن م

 االن هم میوازش تشکر کن میکنیحسش نم یوما حت رهیگیده دفعه دست هممون رو م یکه خود خدا روز ییجا مییا ارهیس نیا

 م؟یدار گهیهست که از هم د یپس چه انتظار میکنیخودمونم توجه نم یما به خودمون وخدا میاز هم انتظار عشق دار

 عشق

 هیفصل عشق عمرم که با  کنمیکه خود عشقم اونقدر عشق نبوده االن بهش نگاه م کننیعاشقت م یجور هیفصل عشق  گنیم

 پنجره هیلب  کنمیم یدارم زندگ شیفانتز یکه فقط با توهم ها یاز من دوره شروع شده با عشق یلیکه خ یعشق

 رهیپنجره تلخ ودلگ نیچقدرمنتظر موندن پشت ا دیافتابش رو هم خواهم د دمیبهارش رو د دمیبارونش رو د دمیرو د برفش

 گهیاومده وم یکنیم یبا توهم هاش زندگ یکه چند فصله دار یاون یدرست بشه باالخره بشنو زیهمه چ یروز هی ی، منتظر بمون

فقط  ستیهم در کار ن یستونیوفرهاد وب نیریش ستیومجنون ن یلیمن وتو ل شق، ع شهیعاشقته فصل عشق از اونجا شروع نم

 زمیعز شیکه تو ندار خوادیدل م هی

 کیعاشق شد اونم با  یروز بارون هی ابونیخ هیدرست تو  شهیم خوادینم یعالمه رنگ و زندگ هی خوادیقصه وافسانه نم عشق

 نگاه

 یدل چیاونقدر دوس داشت که حسرت دوست دارم رو ه شهیم زهینر یاز چشم کس یاشک گهیاونقدر عاشق بود که د شهیم

وقتها لب  یگاه دنیکلمه رو نم نیما به لبمون اجازه گفتن ا یوقتها گوش ها یلب گاه یچرا گفت یگیحاال م یلب چینمونه ورو ه
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اونقدر عاشق بود که هرروز خواست وبدست اورد  شهی، م شنیم ریکه پ مهکل نیواسه گفتن ا خورنیت مهامون اونقدر حسر

 البته دل معشوقت رو

 ؟ میاز خودت کجام و در چه حال یبپرس دیشا شهیکه داره پخش م یبقول اهنگ گمیاز خودم م حاال

 ینباشم؟؟راست ییخوایباشم وچقدر نم ییخوایچقدر م یچقدر دوسم دار ی؟؟؟راستیدیسوالو پرس نیتاحاال از خودت ا یراست

 ه؟؟؟یتو رو داشتن چه حال ی؟؟راستیچقدر صدام رو دوست دار

 میاز حد توهم شیب االتتیخ دیشا کنمیو حس نم نمیبینم یزیچ شنومینم یزیچ ی؟؟ولیهست یکجا وتو چه حال پرسمیاالن م من

 کرده

 از خودت یروز اومد که بپرس هیهم  دیشا

بود صدام رو بشنوه و من  دیانقدر من واسش مهم بودم؟؟؟چرا هرروز مق داد؟چرایم تیبود؟چرا انقدر به من اهم یک یبپرس

جلو  کنهیازمن دفاع م میفهمدیانقدر من نم کنه؟چرایباشه که بهم سالم م ینفر نیاول یجور هی خواستیهرروز م نه؟چرایرو بب

 ودم و کجا رفتم؟ب جابودم وک یاز خودت من ک یبپرس دیهمه؟شا

باهاش تا من تمامش رو  ای، بگذار وکنار ب یسواالتت رو با حسرت خودت جواب بد نیبشه نگذار تموم ا رینگذار اونروز د یول

 درست تو چشم هات نگاه کنم و بگم

 دو کلمه بود نیتمومش واسه ا بگم

 دارم دوست

،  فاصله ،   یوابستگ افتهیب تونستیبود که م یاتفاق نیتر بیواسم عج ایدن نیا یداشتن ، راستش دوست داشتن تو تو دوست

 یی، مهمم تو میبگذر گمیخب باز م یول دونمیقراره پشت سرمون باشه نم زیبقول خودت چقدر چ ثیتمسخر، خنده حرف وحد

 یستیوقت ن چیکه ه

منظره  یبه نظاره گر میا نشستعمرم ، م یخسته  یسالگ ستیب کنمیکه م ییمسخره ا یکردن من تو لحظات تو، کارها یزندگ

 نیاخر ا میشد یخوب یوخاطراتت با هم دوست ها ییمن وتنها میما موند میرسینم ییا جهیرومون باز هم به نت یبهار جلو یافتاب

  یبهش فکر کن یکه بتون ینتر از او کینزد یلیاونم خ کهیقصه نزد

 لمیف هیدرست مثل  افتهیاتفاق ها ب یلیکه قراره خ دونمیرو خوب م نیا ینه ول ایرو بلرزونه  یما قراره دل یقصه  دونمینم

قرار مدار اخر داستان رو هنوز با هم  یول شهیکه از من وتو ساخته م یداستان داستان هیهم  دیرمان شا هیهم  دیشا

من  افتهیاتفاق خوب ب یقراره کل ییایو تو هم ب امیبگذره قراره من ب زهایچ یلیخ رهقرا ادیب شیپ زهایچ یلیقراره خ مینگذاشت

 ادیم یکیتو باالخره  یایومنم دن یشیمن م یایباالخره ، باالخره تو دن شهیشب سرد هم رد م نیا دیصبح سپ نیدلم روشنه به ا

 یگیو ممن مطمئنم باالخره ت یشی، باالخره تو عاشق م امینهمه د یگیباالخره تو به من م دارهیما بر م نیفاصله رو از ب نهمهیوا

چند  نی، باالخره من بعد از ا شهیدرست م زیباالخره همه چ میسازیباهم م یعمر زندگ کیو ییایباالخره م یواسه من ساخته شد

دست بکشم و باهاش  ایدنکه بخاطرت حاضرم از همه  یهست ییبهتره بگم ارزو ای یزیتو تنها چ رسمیکه خواستم م یزیماه به چ

 کنم یو ساعت ها تو عمق رنگ چشم هات زندگ نمیتپه سبز بش هیدرست لب 

فقط اهنگ گوش  امیم یاتاق لعنت نیمن به ا یوقت دوننیاونها نم گنیهمه اشون دروغ م یول ستمیکردن ن یمن ادم عاشق گنیم

که تو  یماد نمی، من ا برمیاونم با خاطرات تو لذت م ییاز تنها کنمیم یو زندگ کنمیم یمن ساعت ها از فکرت خاطره ساز دمینم

 دیمگه ادم با گنیاونها همه اشون دروغ م یساخت گهید زیچ هیزده اش وازش  خی اسرو احس یکه تو چکش زد یادم یساخت

دندونم  ریاز ز دنیواسه حرف کش نهیشیرو لبم م یلبخند افتمیم ادشیبود که  شیچند ساعت پ نیبزنه هم ادیعشقش رو فر

که  ستمین یادم یدونیم یکنیرو م تکار خود قایرو واست گفتم دق زیومن باز طاقت دلم طاق شد وهمه چ یلهنت رو عوض کرد

،  کنمیلبخند مثل احمق ها قبول م هیومن با  یندازیسر من م رهارویاخر سر هم همه تقص یدیحرصم م یلیازت دست بکشم خ

که  یمن یهمه رو متعجب کرد یتو حساب یرفتار کنه ول نجوریجسارتش رو نداره با من ا ایدن یتو یکس چیاره بهت راست گفتم ه

با  دهینکش هیبه ثان یشکنیقلبم رو م یزنیم یعشقه که وقت یجادو نیهم ا دیشدم شا گهیادم د هیتو  یجلو توپمیم ایبه کل دن

مهم  یمن تموم شه ول یسالگ ستینمونده تا ب یلیخ تا باز باهات سر حرف رو باز کنم کنمیبهونه خودم رو مقصر م نیکتریکوچ

کنه مهم  یعاشق یداشته باشم که دل یدل هی نهیباشه مهم ا یاخرش درست حساب که نهیمهم ا شهیتموم م یوک یکه با چ نهیا

وگذشتن لحظاتم رو  ستمیبا نهیقهوه دست به س هیپشت پنجره با  یونگذار یکنارم باش یسالگ ستیب نیکه اخر ا زمیعز ییتو

 گردنم بندازم زییدور هم ببافم وواسه پا ایهزارتا خاطره ورو یسالگ ستیواسه فوت کردن شمع ب ای نمیبب

تورو از دست دادن تو  شناسهیاحساسه نم بارون چشماتو م یبارون صدا یبقول مرتض شهیسختم تموم م یروزها نیا باالخره

 .... بازهیم اشویلحظه ادم دن هی

ته قصه امون  مگمین نباریا هینیتهش شر یول میدیچش یلیخ میدید یلیخ میدیوبا هم ادامه م میگذریوم گذرهیمئنم ممط من

 نباریا یباف ایرو یکنم و کل یخاطره ساز یکل خوامیم نباریومنم واسه تو ا یتو واسه من گمیم نباریا هینیریش گمیم نباریا هیتلخ
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 یبرف یومن وتو برف رو هم با هم ادم ادیببافم وگردن همه اشون بندازم قراره برف ب ایرو رشه یاندازه تموم ادم ها خوامیم

 ادیگرفتم ،  ادیازت  زهایچ یلیاز گذشته خ میو بقول خودت بگذر میو بخند میوما بگ ادیب نیریش یروزها یقراره کل میبساز

بسازم  ندهیخاطره خوب واسه ا یبهش فکر نکنم وکل الوبگذارم بره اص زمیکه گذشت رو دور بر ییگرفتم بزرگ بشم گذشته ا

من  یکنارم باش یوقت ییای، انشاهلل که با من کنار م میرو تجربه کن زهایچ یقراره کل یقراره من بشم خودم و تو هم که خودت

 خواستیدلم م یلیخ مثال شمیم رهیعاشقانه بهت خ ییهوی یلیدوست دارم مثال خ گمیبهت م ییهویها مثال  کنمیانقدر مراعات نم

هم که بودم  ییبهتره جا نیا سیمثال روان نو ایخودکارت  شدمیفکرش رو کن مثال م کردمیم یوکنارت زندگ ومدمیم ییهوی

  زدمیاتفاق خوب واست رغم م یوکل کردمیم تیلحظه هات همراه نیکنارت بودم تو بهتر شهیامن بود هم یلیخ

  خوادیم زهایچ یلیوقتها دلم خ یگاه گهید منم

درست صدات رو در گوشم درست کنارم درست لحظه به لحظه  کنمیهمه فاصله هم حست م نیوقتها از ا یلیکه خ ییتو نمیوا

 جاذبه ... یادم خاص با کل هیکرد  شهیکارش نم گهید یخودت زمیریبه هم م بیوعج کنمیحست م

 خاص باشن؟؟؟؟ نقدریا توننیمگه ادم هام م یراست

 یچقدر حسود کنمیکه گذشت فکر م ی، به لحظات یاز حد خاص وجذاب ادیخب تو ز یخاص منه ول دمیرو که من د شونیکی خب

 کنمیاالن که بهت دارم فکر م نیهم نمیبیشدنت رو م کتریونزد کیواالن دارم هرروز نزد ختمیکردم چقدر به پات اشک ر

 ادتهیتر از قبل  یمیتر از قبل هرروز صم کیهرروز نزد ندازهیجونم م بهاز حد تب ولرز  ادیتب کردم انگار عشقت ز یبدجور

 ؟؟یگفت یچ

ونه من دل رفتن دارم ،  یخب نه تو دل موندن  دار یول میسوزیم رهیگیم شیاز حد ات شی، ب میشیم یلیخ مینش یمیصم

 کنمیوقتهام کالفه ات م یگاه یاریبه روم نم یول یکشیعذاب م یدار یلیوقتها خ یگاه کنمیحس م میهم افتاد ریبدجور گ

به روز هم  یچ ستی، جفتمون معلوم ن ییاونم تو گهیمنم د کنهیم تتیاالن فکرم داره اذ نیدرست مثل هم یگینم یزیوچ

روز بعدش داد  یریگیکه ازم خبر نم رسهیبرو وفردا که از راه م یگیم یزنیداد م میشد چیدر پ چیبه هم پ نجوریکه ا میاورد

تر  بیعشق من ، عج یختیر همب بیحس کنم تو عج تونمیرو قشنگ م نیا یسردرگم یها هیتو ما یزیچ هی قایدق یکجا بود یزنیم

دلم  گهیکنم چون د کاریچ دونمیو اونروز که من واقعا نم یفهمیاز سمت من م هویعالقه رو  نهمهیجا ا هیروز  هیکه  نهیاز اون ا

 یمثل من اشفته وب نقدریهم یختیبه هم ر نقدریقرار بودنت تو هم هم یب دنتیقرار د یقرارم ب یواقعا تحمل نداره من ب

اسرار؟؟؟اونقدرها هم پررو  نهمهیواال من رو چه به ا یروز زنگت نزنم من رو فراموشم کن هی ترسمیبخدا م ی، راست یقرار

 ها ... ستمین

 ؟؟؟یهست یاالن تو چه حال یراست

 نه؟؟؟ ای یکنیمن فکر م به

ل -غ-خوابالودت رو محکم ب ریاتاقت بودم هرروز تصو نهییا یروز هیمن مثال  شدیم یکه چ کنمیفکر م نیدارم به ا من

اخ که  یحاضر بش یواسه مهمون یخواستیکه م ییوقتها ای یگشتیبه خونه بر م یوقت ای یسر کار بر یخواستیم یوقت گرفتمیم

گوشه رو تخت  هیو یکنیکه اخم م ییمثال وقتها ای رهیواست م شهیاز هم شتریومن دلم ب یرسیاونموقع ها چقدر به خودت م

که  ییاز حرف ها یکنیم مارمیکه هر لحظه ب یمن دنتمیتاب د یکه هر لحظه ب یمن افتهیاز دور از تو تو قلبم ب یریتصو ینیشیم

که در  یکنیکه با خنده اعتراف م شمیعاشقت م شتریب ییوعاشق توام درست همون لحظه ها ووانهیتو ام من د ماریمن ب یزنیم

 شهیانجام بده م خوادیکه نم ییزهایچ میمظلومانه تسل یلیطفل مظلوم که خ هیدرست مثل  یشیم میمن تسل یبرابر خواسته ها

اسمون از خودت بگم  هی دیاز کلمه خرجت کنم شا ایدر هی دیبا کلمه بهت بدم شا تونمیعشق رو نم نهمهیمن دوست دارم وا

تو  کنمیکه فکر م یی، وقتها رسونهیاخرش اونهمه عشق من رو نم تیو مهربون رهیم شیداره پ نمونیکه ب یزیات وهرچه یوخوب

که کفش نداره  یریدرست مثل اون بچه فق کنمیذوق م یلیخ یتو عاشقم بش نکهیهست به ا یدیام ینگرانم بش یتونیهم م

واسه زنده موندن درست مثل  کنهیم دایکه تو فصل زمستون دونه پ ییدرست مثل اون پرنده ا دنیجفت کفش نو م هیوبهش 

که  یشکالت دیکه چند روز بعد از رفتن ع ییدرست مثل اون بچه ا شهیباالخره نفر اول م دنیکه بعد از دو ییاون دونده ا

 شتریکرده هربار ب دشخو فتهیرفتارهات که من رو ش نیهست واسه من ا دیهمه اش ام نایا کنهیم دایپنهون کرده بود رو پ

 یکنیبهش فکر م یچند ماهه دار یمگه کم سعادته که کس یکنیبه من فکر م ی،  دار یدور نهمهیکه ا ییتو ، تو فهممیم شهیم

 نگرانت بشه؟ یوکم کم عاشقش شد

 یکل بندمیوچشم هام رو م خزمیپتو م ریتا خسته بشم نوشتن از تو کار من شده شب وروز اهسته ز سمینویوم سمینویم ازت

 دیشا هیفصل تیحساس گنیبه جونم افتاده بود م یماریب یعنیکسل بودم  کمیامروز  یشگیاتفاق خوب منتظرمونه باز روال هم

 تونمینم یستیخب امروز اگه نرسم وباهات حرف نزنم باز چند روز ن یول دونمیکرده بود بازهم نم رمیتب عشق اس شبیهم د

ندارم  یکه حال خوب یدیوفهم یدیوصدام رو شن دمیصدات رو شن یوقت دمیه افتادم ورسرا شمیم وونهیحرف بزنم باهات د

خونه حس کردم همه حس  تراه افتادم سم یعشق؟وقت نهمهیکنم حاال با ا کاریعاشق ترم کرده من چ تینگران ینگرانم شد
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 یزنیکه بهم م یبه اونهمه حرف قشنگ یقرمزه وتبم دو برابر شده وقت شهیاز هم شتریکردن که عاشقتم حس کردم گونه هام ب

حس  نمیو فقط با تو حرف بزنم وا نمیکه دوسدارم ساعتها بش نهیریبه جون خودت اونقدر حسش ش شهیدلم گرم م کنمیفکر م

کلمه از من  هیهرروز تا  یتحمل کن یتونینم یسخت که هرروز تا صدام رو نشون ادیاعت هی یمن شد ادکه تو هم معت کنمیم

همون روزش  ای یکنیم یکه کمتر بهت توجه کنم فرداش تالف ییخودمون باشه روزها نیب زیچ هی یحت یسر کن یتونیمنباشه ن

  کنمیداره ومن فقط دارم حماقت م گهید لیدل هی دهمیشا کنمیحس م ناروی، من که ا یشیبد اخالق م یلیخ

کاش دل از  مونیتو زندگ کننیم کاریها دارن چ تیواقع دید دیوقتهام با یخب بعض یواسم ول ننیریحماقت هامم ش راستش

دست وپا زدنم واسه  نهمهیا گمیو م کشمیم یاز سر اسودگ یراحت نفس الیاونوقت منم با خ یدوسم دار یدستت بره وبگ

االن باهم دعواتون بشه بره  نیهم تهیتو زندگ یاصال اگه کس ودخواهمتو دلت نباشه اره خ یشکینبوده کاش ه یعشق تو الک

با همه بحث  جنگمیدارم بخاطرت با همه م یدر حقم اگه بر شهیم یرحم یب کنمیدوست دارم ، حس م یلیکارش من بخدا خ یپ

 نکن وبمون که من عاشقتم ... یرحم یکنارم پس ب یباش نکهیتورو داشته باشم فقط واسه ا نکهیفقط واسه ا کنمیم

ومن هنوز واست همون شما هستم دوس ندارم من شما باشم  گذرهیم مونییوقته از اشنا یلیخ کنمیماضافه  گهیچوب خط د هی

دوس  یباش یباهام جد نقدریدوس ندارم ا یباش یرسم نقدریباهام ا گهیعشقت باشم دوس ندارم د خوامیتو باشم م خوامیم

 خوامیمن م یلوس کردنت ول نهمهیاز حد لوس بشه با ا ادیقصه ز نیا دیدارم تموم دردهات رو خودم و خودم به جون بخرم شا

که  ییزهایهستم و واسه چ یکه من چجور ادم یخوب شناخت یتو داشتنت خودخواه باشم تو هم اخالق من رو خوب شناخت

 جنگمیدر حد توانم م خوامیم

جلو وبه من  رهیکه م یساعت لعنت شهیکه داره پخش م یلبه تختم اهنگ نمیشیباز م کشهیطول م یجنگ تا ک نیا دونمینم یول

چند روزه که قراره کم داشته باشمت تو  زمیاشک بر یبغض کنم وه یتو ه یچند روزه قراره ب یستیچند روز ن دهینشون م

 یب نیا نمتیتحمل کنم نشنومت ونب دیکه نبا یاز اون شتریمحکوم هستم ب همروز هیمن  یگفتینم یحداقل اون دم اخر یزندگ

جلو  یستیتو ن یساعت که وقت یعشقه با عقربه ها یاسمش باز شمیهست که تو عمرم دارم متحملش م یباز نیرحمانه تر

باز بقول  خوامیم یکل شواس دمیبرنامه چ یوفرداش کل کنمیروز اخر فکر م یها من فقط دارم به غروب لعنت یلعنت رنینم

 یوجود داره عشق ایکه تو دن هینوع عاشق نیاحمقانه تر نی، ا چهیپیگوشم م یخنده هات تو یکنم همه  اش صدا تتیخودت اذ

 یدونیاس فقط م کارهیوچ هیکه ک یدونی، فقط م یدوسش دار یبهش بگ یبارم نتون هی یو حت یباش یباهاش رسم یکه مجبور

 یچقدر واست ارزش داره کاش اونقدر رسم یدونیفقط م شهیقلبت از جا کنده م شینیباشه بب رارق یووقت یچقدر عاشقش

 چقدر دوست دارم  گفتمیتا راحت تر بهت م مینبود

 "از شما صفحه چنده دونمینم یول ستیصفحه ب دهیمن رس کیپیبه تا"

ها راه  یلیومزه کردم با کفش خ دمیچش دمیرو شن زایچ یلیخ دمیرو د یادیز یسال ، دو دهه ، رفتن ها واومدن ها ستی}ب

جاها افتادم  یلیحرفا گوش دادم خ یلیحرفا زدمو خ یلیجاها دلم شکست خ یلیدال شکوندم وخ یلیقضاوتشون کردم خرفتم و

 هیهربار  دیشا کردمیتکه از خودم رو گم م هیهربار  دیوجور کردم شا جمعوخورد شدم وباز اهسته اهسته خودمو  نیرو زم

بزرگ  خوامیومن م رهیوم ادیمن داره م یسالگ ستیباز خودم شدم ب ستادمیباز ساختم خودم رو باز زانو زدمو ا یتکه نبود ول

 دیکه با یاالن شدم خودم کس موسه نسل قبلمو بر اورده کرد یبشم ارزو یواسه خودم کس خوامیبشم به قول مام بزرگم م

که تو عمرم  یزیچ نیرحم تر یخودشه ب ای، اره دن ای، دن ایدن نیتو ا ستمین یچون هنوز عدد رمیبگ یجد پیتر خوامینم بودیم

و واسم  ختمیر رونیدلمو ب یاعصاب شدم راحت حرفا یها دلم شکست وساکت شدم رک شدم وب یجاها از خود یلیخ دمیچش

چقدر همه جا رو هنوز به هم  یدونیسالم شده مام بزرگ واسه خودم بزرگ شدما نم ستیب ادیسرشون م به یمهم نبود چ

 یباش فیضع دینبا ایدن نیتو ا دمیخوب فهم زویچ هیمام بزرگ جونم  یول کنمیم یبچگ یسالگ ستیتو ب چقدر هنوز زمیریم

وداد بزنم سر همه  ستمیکه بخوام با دمیبشم هنوز به اون حد نرس یخب هنوز نتونستم ، نتونستم قو یول شکننیم فایضع

جاها بلد بودم  یلیواسه حفظ حرمتاس واال منم خ گمینم یزیاگه چ نیچه مرگتونه منم ادمم من رو انقدر نشکون یاشون اها

درخت  هیمثل  یریگیم ادی زیهرچقدر چ یشیگرفتم ، هرچقدر بزرگتر م ادیجونم که  ییاز بابا گهید زیچ هیباشمو نبودم و  یاقی

 هیمراقب باش  چرخهیم یلیگرده وخ نیزم نینداده مغرور نشو ا هیوخدا بهت داده وبه بق یدار ییزایچ نکهیافتاده تر باش از ا

 {یروز جابه جا نش

 ترسمیم یلیخ یلیعاشقتم خ نکهیا نیمن در ع یفاصله نبود وتو عاملش نبود نمونیب نقدرینبود کاش ا دهیچیپ ایاونقدر دن کاش

که بگم دوست دارم و تو داد  یاز اون روز ترسمیاز شکستن حرمت ها وشکستن دلم م ترسمیم یلیاز کم کردن فاصله ها خ

 ؟؟؟ییایدن نیا یکجا یهست یاصال توک ای یدوسم داشته باش یندار یتو حق ی، بگ یکنیغلط م یبزن

 زهایچ یلیزوده واسه نوشتن خ یلیخ دونمیچه م دهمیشروع داستان من بشه شا نیا دهمیسمت پنجره شا رمیوم ستمیایم

وسط  نیا سمینویکه من دارم م ییکه دوست دارم ها یبخون یموقعشه که من بگم وتو بخون دهمیکردنشون شا یساز ایورو
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 رمیواسه نوشتنشون چند ماهه دارم با خودم کلنجار م ستنیلفظ ن ستنین یوالک انیهستن واز ته ته دلم م یتمامشون واقع

 که قراره واسه تو بفرستم  یینامه ها نینوشتن ا

 یبکش شیبه ات کجایوتموم حس من رو  رشونیز یریرو بگ تیو دلسرد یرحم یب تینده کبرنخو دهمیشا یتو بخون دیشا

 نیا یاز اومدن تو دمیکه ترس یعشق درست همون شب نیبود که بخوام فکرش رو کنم اتفاق افتادن ا یتر از اون بیعج یلیخ

 رییدستخوش تغ زیگذشت چقدر همه چ یوقت یوحشتناک ول یوالیه هیمثل  دمیترس یلیخ یلیکار درست از خود شخص تو خ

اخه بقول  شهیبه عنوان معشوقه اش تو زندگ یشخص هیاالن  حتما،  ستیاون شخص اون ن گمیوقتها با خودم م یشد بعض

 هی دیوسط بود که اخه با نیا یاگه کس گمیوقتها با خودم م یبعض یکه ول ستیمثل من ن هیوامروز تیادم اپد هیخودش 

 گهید گفتیمثال م ایزنن؟یکه م ییها ثینبودواسش حرف و حد دهمیشا ای، مثال چرا مهم بود  شدیم دایپ زهایچ یسر هی ییجاها

 یمثله اون کس یادم شهیاحمق نشو اخه مگه م گمیم کنمیخودم رو قانع م عینباشه ، بعدش سر ثیکه حرف وحد یباش خوامینم

 خوادیها دلشون م یلیخ کنمیحس م چیکه ه یکیداره  ییباال یماخوش برخورده رفتار اجت پهینباشه جذابه خوش ت شیتو زندگ

 رک بودنش خوش برخورده  نیو خواهم شناخت در ع شناسمیکه فعال م هیادم نیباهاش باشن ، حقم دارن اون بهتر

 یزیوچ سمیازش بنو تونمیراستش اونقدر محاله که فقط م هیلیاز خ شیب هیلیکمم اون خ یلیدر مقابل اون خ ستمین یزیچ من

 ستمیمن خوب ن زنهیدلم رو م کنهیکه ازم م یالک یها فیوقتها تعر ینوشتن ازش بعض یهست برا ارینگم االن هم که وقت بس

چرا من که  دونمیرو نم نیوا کنهیوقتها اغراق م یگاه افتادیم یاتفاق هیدونم یحداقل چه م ای شدیاگه خوب بودم عاشقم م

 چرا؟ کنهیبزرگش م نهمهیبوده با کمک اون رفتم ا یبوده هر راه یهرچ

درصد عاشقم باشه اگه  هیاگه  یحت گمیم ادیشو بعدش دلم نم الشیخیب ایحماقت ب نهمهیبسه ا گمیوقتها با خودم م یبعض

 گهید اون اونه میمتفاوت یایخب واقعا ما از دوتا دن ی، ول شمیم مونیدست بکشم بعدش مثل احمق ها پش یبخوام از همه چ

مثال  ادیباشه اصال با عقل جور در نم یخب بخواد جد ینگاه بندازه ول هیترهمش  راز س دیشا میاگه بدونه من تو چه اوضاع یحت

 احمق شده؟ نقدریا ن؟؟؟مگهینامزدمه باهاش اشنا بش نیمن بخوام نامزدش بشم به دوست هاش بگه اوه ا

کبوتر با کبوتر  گنیگفتن االن هم م میاز قد دمیکامل بهش حق م میکه من واون به هم نرس ارهین شیپ یاگه خدا اتفاق راستش

 اخه؟ کاریچ خوادیباز با باز اون من رو م

 نیا گذارنینم اشیروز خودش هم بخواد اطراف هیاگه  یکه حت کنهیم تمیاذ نیو ا ستمیباهاش ن سهیوجه قابل مقا چیبه ه من

،  شهیحرف نزنه مگه م یکس شهیم شه؟؟؟مگهیمگه م ینداره ول یه همه اشون به شماها ربطدرسته بگه ب ستیهم درستش ن

اصال کال  کنمیچقدر قراره خجالت بکشم فکر م ادیب شیما دوتا با هم قراره پ ناتفاق ها که بعد از بود نیحاال که دارم به ا

اون به روم  دی، دوس ندارم بشکنم شا دمیکه ند زهاستیچ یلیخ ستمیکه من بلدشون ن زهاستیچ یلیخ شمیم الشیخیب

 . میاشسقف ب هی ریز میتونیفاصله نم نهمهی، ما وا ادیاز اب در نم یبعدا داستان جالب یول ارهین

 نجوریا ستیدرستش ن شهیطرف نم هیبخوام ازش دست بکشم رو ندارم از  نکهی، تحمل ا تونمیخب نم یول امیبه خودم ب بهتره

داد بزنم سر خودم وبه خودم  یحساب دیوقتم نبوده با چیه ستیاصال درستش ن نجوریا شهیو نم شهیرفت ، نم شیپ شهینم

همه اشون رو سوزوند ودور  دیفقط واسه دل خودم بودن با خورنینم یدرد چیبه ه نینامه هام بنظرم الک نینوشتن ا یحت امیب

دلت  دیتو هم با شنیارزش هات دارن له م ینیبیم یکه هست ییجا یکرد وقت شهیکه م هیکار نیفرستادنشون اشتباه تر ختیر

که سرم بود  ییبدتر از تمام بالها ییبال هیزار نزدم تهش باز  نهمهیخدا جونم کرمت رو شکر من ا یو بر یپات بگذار ریرو ز

 ینیبیم سوزهیاز ته قلب دلم داره م کشمیدارم م یچه درد نیخداجونم بب یجمعش کن گهید یکه خودتم نتون ییبال یاریسرم ب

 نیا سوزنیم یلیچشم هام خ دهیترازو عدالتت کار نم کشمینم گهیخسته شدم به خودت قسم د ؟؟؟خداجونمیکجام گذاشت

مرگ ،  نهیریاره ش کنمیفکر م نیریش انیادامه بدم باز از اون روزهاست که دارم به پا تونمینم ینجوریست من ایعادالنه ن

که  یزیهرچ تونهیتموم سوال هاش رو بپرسه م یتونیم رسهیباشه حداقل به خدا م تونهیهر ادم م یکه برا هیانیپا نیتر نیریش

 شهیاز بعد مرگ شروع م ستشونیبه نظر من ز رنیمیکه م ییاون ها ستنهیاز ز ینیریبفهمه رو بفهمه مرگ اغاز ش خواستیم

االن تا  نیعمر مرگ ارزو دارم از هم کی افتهیب تونهیکه م هیاتفاق نیبه نظر من مرگ بهتر رسنیم خوانیکه م ییزهایتازه به چ

،  رهیگیقهقه اش اسمون رو م فهمهیم یبخوام که خدا وقت ییزهایچ خوادیدلم نم گهیواسه خودم د دنمیروز نفس کش نیاخر

 بده بهم ... ندفعهیا خوامیم

 مرگ ارومم کنه دیشا

 یلیخ دیوشا دیوشا دیوقتم رو تلف کردم شا یمن همه اش الک دیدو دهه که سه دهه بگذره ازش بدتر بشه شا نیا دیشا

 ستیدرستش ن زهایچ یلیادامه شون بدم خ خوادیدلم نم گهیود دنیدارن عذابم م زهایچ یلیمن هستن خ یجلو رو زهایچ

 توبه کنم خوامیمن از عشقت معشقت  ثلم افتهیاتفاق ب گهید دینبا زهایچ یلیخ افتهیاتفاق ب

فقط دارم پشت سر  نجوریا شمیعذاب واسه خودم متحمل م یسر هیو  کنمیاعتمادها رو دارم خدشه دار م یسر هیفقط  نجوریا

 یخدا جونم کرمت رو شکر ول خواستمینبود که من م یاون نیا زمیریرو به هم م زیفقط دارم همه چ نجوریا کنمیهم اشتباه م
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 خواستمینم نجوریمن ا یشروع کنم اغازش کن وینبود که ارزوش رو کردم که درست همون شب که بخوام از نو همه چ یاون نیا

افتاد کاش از اولش هم نبود  یکاش از اولش هم نم افتهین یاتفاق چیکه ه یکن جور رشیشروع کنم خودت هم اروم ختم بخ

ساده حذف بشم  یلیمن خ شدیافتاده بود باعث م شیسال پ کیه ک یکاش اون اتفاق رفتینم شیپ نجوریکاش از اولش هم ا

وقته خوابشون  یلیکه خ ییومنم االن راحت بودم مثل اونها گذشتیم شدیم یخب عاد یول سوختیهام دلشون م یلیبخدا خ

 یلیکنم باورهام خورد شدن از خ یساز ندهیا تونمیجوره نم چیه گهیام رو بخورم من د ندهیبخوام هرروز غصه ا نکهیبرده نه ا

روز  هیباشم وباور کنم  دواریام تونمینم گهیوقت د چیه نمیام بب ندهیروز خوب واسه ا هی گهید تونمینم قتهو یلیخ شیوقت پ

وجود نخواهد  گهیوقت د چیروز خوب ه ادینم شیوقت پ چیباور تلخ که ه هیباشه  ایرو هیاون روز خوب  دیشا ادیخوب باالخره م

 .... دمیداشت شا

 کردن فکر

به  کنمیساله که انگار نشستم و بهت فکر م نیچند دونمیکجا هستم فقط م دونمیکه نم کنمیوقت ها اونقدر بهت فکر م یگاه

هات با شتریها من شبها ب می، خودمون یبعد یواسه اتفاق ها یکه افتاد نقشه ساز ییبه اتفاق ها نمونیکه زده شد ب ییحرف ها

وقتهام که  یکه چقدر دلم گرفته گاه گمیم گمیرو شبها با چشم باز تو ذهنم بهت م هامتا طول روز مثال درد ودل  زنمیحرف م

 زیچ هیبهت بگم فقط به  خوامیم رسهیفردا م یوقت یهم بهت بگم ول یواقع دیفردا با گمیم شدهیچ گمی، م گمیخوشحالم بهت م

 کشمیواقعا خجالت م کنمیکه م ییاز کارها اوقته یتر برخورد کنم راستش بعض نیسر وسنگ کمی دیبگم با دینه نبا رسمیم

 من بودم؟؟؟ نیبابا ا یا کنمیفکر م نمیشیبعدش ، م

 ایبود اخه تو که جاست فرند من  دیروز واقعا ازم بع هیکه  کنمیم ییدارم کارها کشمیدارم از خودم خجالت م یلیروزها خ نیا

من دوست دارم وعاشقت  یدونینم یکه حت یهست یعشق نیهم یعشق خاموش هیکه ،  تو فقط  یبا من ندار یدوست دونمیچه م

 در اوردم که ... یباز عیهم اونقدر ضا دیشا دونمی، نم نهیبیم بچه هیکه من رو فقط به چشم  یهست یشدم عشق

چند  نیوا افتادیم قیدو روز به تعو میماریکاش مثال ب گمیهمه اش به خودم فوحش وناسزا م کنمیکه فکرم شیدوسه روز پ به

 دیاصال درستش نبود اونجور بشه نبا کنمیکرد که اونجور بشه حاال که بهش فکر م یکار یفصل تیحساس شدمیم ضیروز مر

که دورم هستن   یوقتها از افراد یچرا اونجوره راستش بعض نجورهی، چرا ا راکه چ رمیهمه اش با خودم درگ دونمیچه م شدیم

وقتها  یما رو از هم دور کنن گاه خوانیدورم م یوبشنومشون ادم ها نمشونیبب گهیاصال دوس ندارم د شمیبه شدت متنفر م

 یکه از احساسات نجورنیا ورمد یادم ها شهیبشم چرا هم عیدوس ندارم ضا ادیمن خوشم نم کننیم عمیتو ضا یبدجور جلو

جلوت نشون  دونهینم یچیکه ه یاحمق هیمن رو  خوانیم شهیبهم لطمه بزنن؟؟؟چرا هم خوانیوم کننیبودن من سو استفاده م

 بدن وخودشون رو عالمه دهر نشون بدن؟

 ؟یستیاالن ن چرا

 اومد؟ شیاتفاق بد پ نهمهیمن ا یسر زندگ چرا

 دم؟یکه خواستم نرس ییبه جا دمیدو یهر چ چرا

 نجام؟؟یمن االن ا چرا

 نگفتم؟ یزیبهم گفت ومن چ یزیخواست هرچ یهرکس نهمهیا چرا

 کنم؟؟؟یانقدر من دارم تحمل م چرا

 کنه؟ رمیتحق یکس ارمیها جوش نم میمثل قد گهیمن د چرا

 ام؟؟یچرت وپرت کنار م یحرف ها نهمهیدارم با ا چرا

 ؟! چرا

واسه خودم هم مجهولن هنوز دلم جواب هاشون  یجواب دارن ها ول یعنی،  موننیجواب م یوب پرسمیعالمه سوال از خودم م هی

 ایب یکشیعذاب م یدار نهمهیبگه ا یکیبگه بابا من هستم  یکیکنه از من  تیحما یکی خوادیبره دلم م شیپ نجوریا خوادینم

 نهی، مگه عشق ا شمیم تیدارم اذ یلیخ شمیم کیکوچ ینجوریدارم ا یلی، خ منشد در حق  یانصاف یب یلینصفشم بده من خ

،  خواستمیکه من م ستین یزیچ نیا نمیبیم کنمیدارم فکر م ی؟ هرچ گهیچه مدل عشقه د نیا ؟؟؟اخهیبش تیاذ نقدریکه ا

 چیتنها ه یسفر برم تنها ودهاسوده بخوابم اسوده بخندم اس گهیکه من ارزوش رو داشتم من فقط خواستم د ستین یزیچ نیا

کنه  تمیتنگ نبودنش اذ یکنه وهرروز جا یداخل قلبم وزندگ ادیب یکس خواستمیبشه قلبم نم ریدرگ خواستمینباشه نم یکس

 یخال شهیته قلبم هم یزیچ هیبره  یوقت دونمینباشه چون م خوامیبره نم خوامی، نم خوامیاالن م یول خواستمینم نجوریمن ا

  خوامیبودن رو نم یحس ته نیاونم جاشه ومن اصال ا مونهیم

وقتها اونقدر خوشحال که مثل پروانه  یگاه خوانیم یکجان وچ دوننیکه خودشون هم نم کننیم ریگ ییجا هیوقتها  ادم ها  یگاه

که قرار بود  یاز کوچ کنهیوسقوط م خورهیبه بالش م ریکه تو اوج پرواز ت ییوقتهام مثل اون پرستو یگاه تابنیبه دور گل م

چه برسه به کمک  کننینگاهش هم نم یحت رنیگیکه دارن اوج م ییواون ها شهیم رتپ یگوشه زندگ نیتر ییبکنه گوشه ا
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وقتها  یوجود داشته باشه گاه تونهیکه م یزیچ نیمسخره تر التی، تعط ابونیافتام سمت کوچه وخ یوراه م ستمیا یکردن ، م

از حد ادم رو کنف  ادیز التی، تعط التیطتا تع برمیلذت م شتریمن از کار کردن ب یازش لذت ببر ول گنیو م خندنیهمه بهم م

شدم و خبر ندارم االن هم دارم غر  ریخنده ام گرفت من چهارساله خونه گ ریگفتم خونه گ یشیم ریخونه گ یشیخسته م کنهیم

 شنبا دهیبرنامه توپ چ هیخوبه که  ییها نیواسه ا التیخب تعط یبد باشه ، ول تونهیپس اونقدرها هم نم التیبه تعط زنمیم

که معلوم  یواسه من یپارک رفتن هم به نظرم خوبه ول دونمیچه م ای یشهرباز ایدونفره  حیتفر هیفره سفر دون هیواسش ، 

 یبهت فکر کنم مثال فکر کنم اگه تو تو کنمیمهلت م شتریهم عذاب اوره فقط ب التیتعط یزندگ نیچه کاره ام وسط ا ستین

قرار باشه تورو نداشته باشم به سرم  نکهیفکر ا هویکه  ییا قهیبه حال اون دق یوا یول شهیم یچ یمن رغم بخور ی ندهیا

که تو  کننیم یحسودها کار نیکه فکر کنم ا یروز ای رمیگیم شیباشه ات تیتو زندگ یزیچ یجاست فرند نکهیمثال ا ایبخوره 

 یدوسم نداشته باش دونمیچه م ای ادیازم بدت ب

 ؟یمگه تو دوسم دار یراست

 یجاها به عشق بعض یبعض رسمیجاها به ترهم م یبعض هیحست رو من چ ستیشدم ها اخه تو که اصال معلوم ن وونهیهم د من

ادم ها  یسر هیها  گمیرو واسه همه م نیادم ها هستن ا یسر هی،  یمن رو کجا گذاشت نیبب یحس یجاها ب یجاها نفرت وبعض

 یکل کنهیعشق خرجش م یکل دهیجوون هم بخواد واسش م بابام تا درمما شیکی دنیهم حسشون رو نشون نم رنیهستن بم

 یخودم ادم ینجوریاز اخالق ا ادی، منم بدم م دهیبار قربون صدقه ازش نشن هیخدا  یمحض رضا یول گذارهیسر به سرش م

درست  ینظر اخالق از میهم هست هیماها شب یلیدرست مثل بابام البته دور از جونش خ کنمیم یوونگیاز حد د ادیهستم که ز

بودنشون خب اخه  نجوریاز ا ادیوقتها بدم م ی، گاه یاز نظر اخالق گمیکه از وسط نصف کرده باشن البته باز هم م یبیس هیمثل 

 نیبابا هم بخاطر هم یلجباز گمیوم خندمیوقتها م یعشق خرجش کن گاه کمیکالس نداره که مادر من باهاش راحت باش 

 مثل تو زنمیادم سرتق سر وکله م هیمنم با  مرسیخودم م بهمامانه وباز  یکارها

 یدودل هیوسط  نیبا خودم چند چند هستم راستش ا دونمیخب بازهم هنوز من نم یانتظار ول نینمونده به تموم شدن ا یزیچ

خودم باشم خودم باشم و  خوامیم نبارینکردم ا دایعالمه سوال که هنوز جواب هاشون رو پ هیواگر  دیعالمه شا هیدارم ،  یبیعج

 رو دارم اسوده بخوابم شیکه پ ییبتونم شب ها دیسوال هام شا ابومثل قبل برم دنبال جو ستمیخودم با

 یبود حساب یچ دونمیرو نم لشیخوشحال بودم دل یلیشدم خ داریصبح که ب یبد افتاد ول بیبه دلم عج هوی یلیخ شبید

 زهایچ یلیدارم وخ زهایچ یلیرو خ تیمن حساسم  ، حساس یدیفهم نکهیا دمیمخوب فه یلیرو خ زیچ هی ختهیاحساسم بهم ر

راستش  یدیکه تو هم فهم تهامیحساس نیانقدر تابلو بوده ا دونستمیراستش خودم هم نم شنیم یمعن گهیجور د هیواسم 

تر از  ادیز کمی زنمیاز حد معمول حرف م ادتریز کمی ستمیعبوس ن هیوبه قول بق ریگوشه گ گهیروزها د نیا دونمیخودم هم نم

به  گردمیدارم باز برم رسالبا من که بعد از چها یکرد کاریخب تو چ یباشه ول نجوریا خوادیدلم نم رمیم شیحد معمول دارم پ

رو به اون رو کرد  نیکه من رو از ا شدیکه چ کنمیکه بودم ، به همون روزها که خوب درک م ییبه همون روزها یهمون بچگ

خانواده ام متعجب  کمی امیاونقدرها هم فرق نکرده واسه دور وبر یعنیها نه؟؟؟ بهی، عج رییتغ نهمهیواالن همه تعجب کردن از ا

  الیخیموضوع رو ب نیبازش نکنم ا میشده بگذر یخب واسه خانواده هم عاد یشدن ول

 شمیم وونهیعاشق و د یبر دونهیتو م ینفس نفس ها-"

 کرد نخنده وگفت: یجلو اومد وسع کردیم کاریچ نجایا یغالم یاقا رونیهام در حد امکان زد ب شمچ

 میکرد دایکه پ میباشه ، خواننده نداشت ادتی یکنیم یچیسرپ یلیاداره خ یاز قانون ها-

 رفته بود استراحت با خنده جلو اومد وگفت: نایقطع شد مب نایمب یرو لمس گوش زدم

 ؟؟یچرا قطعش کرد یخوندیقشنگ م-

 :دمیغر دیخند وباز

 د؟یبس کن شهیم-

 رو باال اورد وگفت: دستاش

 "میتسل-

تو هم  دونمیم میباهم گوش بد ذارمیاهنگ رو باز م نیروز شده ا هیلبخند شده رو لبم ،  هیباعث  شهیکه داره پخش م اهنگه

 یسمفون یکه اون اتفاق افتاد هزار بار تاحاال گوش دادمش نت به نت تمام یاعتراف کنم از روز ییجورها هی رهیگیخنده ات م

 هاش رو از حفظم 

به همون لبخند هم  میبگذر یول یکه گفت یزیاهنگ اونروز که من واقعا تعجب کردم از چ نیحست کنم با ا تونمیخوب م یلیخ

 یاونشب یدونیم م؟یوسط زندگ یظاهر شد هویها هنوز درک نکردم چجور  گمیواقعا؟؟؟تورو م هوی شدیجمله ، چ نیا کنهیاکتفا م

خاطره  یبخوام کل نکهینفر که عاشقش بشم نه ا هیبودم نه حضور  گهیاتفاق د هی ربودم منتظ یکه تورو شناختم تو چه حال

 طرفه باهاش بسازم کیاحمقانه 
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بعدش اصال دوس نداشتم باهات روبرو بشم  یتو اومد هوی یریاونشب وسط اونهمه مهمون وسط اونهمه درگ رهیگیام م خنده

 رمیرو بگ یکه هست یباهات همپر بشم دوس نداشتم کار خواستیاصال دلم نم دونمیچه م ایترس ازت  ییراستش رو بخوا

اجبار تلخ ، قشنگ اونروز  هیگل کرد اون وسط وبا  میداد زد کمک ومنم فداکار یکی یهست شیانجام بدم که تو عامل اصل یکار

که وصل به تو  یقبول کنم با اجبار ها وچشم غره ها گرفتم نشستم و شروع کردم کار خواستمیپرونده ها رو نم ادیم ادمیرو 

 تونستمیحد م نیتا ا فقط شناختمتینم یخب دمخور شدن باتو اصال واسم لذت بخش نبود من حت یبود روادامه دادم ول

 تونستمیدرکت کنم نم تونستمیاصال نم یعنی یساختیمن نم یقابل تحمل با اخالق ها ریغ یو خشک بود یدج یلیبشناسمت که خ

 ی؟سه هفته ازا ون اجبار لعنت هیک نیتلخ وخشک عه اصال مگه ا رنجوندیم یلیحرف هات ادم رو خ یبعض امیبا حضورت کنار ب

اال  شناختنتیهمه م کردمیکه تو تصورمه با تعجب نگاه م ینبود یزیگذشته بود واسه بار اول جرات دادم به خودم بشناسمت چ

که  یبشناسمت همون روز کار خواستیدلم نم یبود ومن حت دهیوتورو د شناختتینداشت م یهم که به تو ربط یاون یمن حت

 زدمیدست م یزیبه هر چ شدینم زدمیم یبود به هر در ممکن ریدرست کردنش غ ییجورها هیقابل باور بود  ریکردم اصال غ

بهت داشتم  یحس بد یلیدرست تورو شناختم صدات وحرف هات خ نکهیعالمه مشکل و ا هی نیمونده بودم ب شدیخرابتر م

 هیز بود یانگ رتیوکار من درست شد ح یجادو کرد یبیبه طرز عج یاخه؟؟ول یبود یمگه تو ک یباهام حرف بزن خواستمیاصال نم

من باز هم خطا  ینبودم باز هم اشتباه کار یبهم چون من ادم مغرور دنیازت کردم همه از مغرور بودنم توپ یتشکر خشک وخال

برسه که عاشقت بشم چجور شد  نجایکار به ا کردمیروز فکرش رو نم هی یحت نکهیمن باعث شد باهات روبرو بشم وا یها

خب  ی،ول یاز حد کمکم کرد شی، ب یز حد نجاتم دادا شیعاشقت شدم که ب نیواسه ا دهمیمن عاشقت شدم؟؟؟شا یراست

 دمیکه شن یزینبود چ نجوریاصال ا یول یهست یخشک وجد گفتنیکنم ، همه م دایقانع کننده واسه عشقت پ لیدل هی تونمینم

 ادیوقتها ز یگاه گمیخب هنوزهم م یرو به اون رو شد ول نیاز ا قایکه تجربه کردم صد وهشتاد درجه فرق داشت دق یزیوچ

 یریاز حد رو اعصابم م ادیوقتهام ز یگاه یحال دوس داشتن نیخب در ع یقابل تحمل بد عنق ول ریغ یوخشک هست یاز حد جد

باعث شد  یاون هم به صورت شوخ دمیکه من شن یگذشته بود از اون اجبار وحرف میماه ون کیبازهم دوست دارم خالصه  یول

به من فهموندن که من  یدست نگرفتن ول چیزدن بهم با ه یدست هیخب  یه شاخ که نه ولالبت ارمیدر ب شاخ چیتعجب که ه

 هی نیتو قانون من ا شهیعشق مزحک بود اخه مگه م نیا دمیکه شن یزیچ نیواقعا مسخره تر گهیعاشقت شدم مسخره بود د

مگه  کننیم ینیسنگ یادیرو سرش ز یانته یال ریبگ یوادگمثل من که مشکالتش از خان یادم هیبود اصال  یکار نبود عشق چ

تصور  نیا دیبا شدیم نجوریا دینبا دادمیبودم و به خودم فوحش م ریعاشق بشه شبها تا صبح با خودم درگ نجوریبخواد ا ضهیمر

دتر ب یلیخ ستین سطو نیا یعشق چیثابت کنم ه خواستمیم یافتاد وقت یبدتر یاتفاقها کردمیغلط رو از ذهن همه اشون پاک م

نشد باز  یول تونستمیکه م ییکنم تاجا یازت دور خواستمیمن م یرو جمع کردم ول زیشد وهمه چ دهیکش ییعابرو یتا مرز ب

 یکنه من کجا بودم و چه غلط کیبه هم نزد یاومد که من وتورو حساب شیپ نیفقط واسه ا ییعابرو یانگار اون ب میشد کترینزد

 هیموندم همون وسط  یتو هم به همه اشون اضافه شد شدیم شتریدونستم بار مشکالت تلخم هرروز بیخودم هم نم کردمیم

نداشت  یکس چیه یعنیکه بخوام بشکنم رو نداشتم  نباریمن تحمل ا گهینخ وصل بودم د هیطرفشم من به  هیطرفش دره بود 

رو انتخاب  یکی دیبد وبدتر با نیبار افتادن خورد بود ب رتمام بدنم از ه بایاز حد شکسته بودم تغر ادیمخصوصا خانواده ام ، ز

کار خودت رو  یهنوز هست یکنه ، تو خودت بود ینشد که قلبم نخواد کار نیکه بهم شد باعث ا ییخب گوشزد ها یول کردمیم

وخطر ناک بود  نیدلنش یکینزد نیا یول دونمیکرد چه خبر بود خودم هم نم شهینم شیکار گهید ینیبه قول خودت تو ا یکردیم

تا  ییجورا هیدخالت کنم  نیاز ا شیجسارت به خرج بدم وب تونمیواسم هنوزهم هست وخواهد بود من تورو نشناختم نم

 الیخیبمونم تو واسرار من وانکار، ب یمسر بود ینگذاشت یازت فرار کنم ول خواستمیم کنمیم یباز ریاالنشم دارم با دم ش

کنار  یناراحت کننده بود ول یلیسرش اومد خ ییاتفاقها هی تیزندگ میهم نبود ریانقدر درگ نحداقل اال گهیبرم د یگذاشتیم

قلبم شد عقلم سرخورده شد  میکنم عقلم تسل یکار تونمینم گهیمن هم بهت عادت کردم به خودم اعتراف کردم د یاومد

 نشونیکه ب یریواسه اثبات به عقلم درگ ارهیب تبتونه دلت رو بدس دیشا کنهیشد حاال هم داره تموم تالشش رو م روزیوقلبم پ

عقلم رو تو دست  شیوقتها قلبم با تموم بدجنس یگاه سازهیقلبم ومسر بودن عقلم با هم نم یلجباز دهیعذابم م یلیهست خ

 نهیا قشوسط فر نیبکنم ا تونمیهم نم یغلط چیوه شمیم نیواقعا ، بعدا شرمگ دهیکه از من بع کنهیم ییوحماقتها رهیگیهاش م

از  یول شناسنتیم دوننتیکنم وراحت به همه از تو گفتم همه م ینتونستم پنهون کار نباریا شناسنتیهمه تورو م بایتغر

 هی دونمیبه اضافه بار تموم مشکالتم نم کنمیم یعقل وقلبم زندگ نیجنگ نرم ب هی نیدارم ب دوننیاشوب من خبر ندارن نم

 نیهمچ هیاصال  خودیب یگیو م یزنیداد م شناسمیکه ازت م یتیبا شخص یول ادیسرت م هب یچ یبفهم نارویروز تو اگه همه ا

ممکنه ،  ریبهت بگم غ تونمیحرف ها رو هم اصال نم نیاز حد احمقم ا ادیز یگیراست هم م یاز حد احمق بود ادینبوده وز یزیچ

 یچ نمیتا بب امیبتونم کنار ب دیبا خوامینم رو نیومن هم ا شهیبه من کال عوض م یحرف هارو بدون نیا یوقت دتید دونمیم

 خورهیم زیوقت ها از دستم ل یگاه افتمیکه من رو نگه داشته تا که ته دره ن ییاون تار مو کشهیقصه به کجا م نیوا شهیم

 هی باهات دیکش بدم با گهید تونمیرو نم نمونیب هیقض نیاز ا شیب گهیمن د یشرمنده عشقم ول ترسونهیمن رو م یوحساب
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من که  دونمیچه م ای یبر دیجلو پام سبز بشه شا گهیراه د هی دیبه دعوا بکشه شا دیکه اصال دوس ندارم برخورد کنم شا یجور

 وسط ... نیبکنم ا یفکر هی دیبا یاصال دلش رو ندارم ول

روز برم با اون لهنت  هی نکهیاز ا ینگرانمه وقت گفتیخب صدات که م یکه قطع رابطه کنم باهات ول کنمیدارم فکر م نیا به

کنم االن  یمن چه غلط زمیریهمه جا رو به هم م ستامیا یمن رو م زنیریبه هم م یها حساب نیا ؟همهیچرا بر ییخوایم یگفت

 یمیتصم چیوه دونمیرو نم یزیچ چیمن ه کردیرو واسم روشن م زیکه همه چ دیرسیماز طرف خدا  یبیامداد غ هیکاش  قایدق

عالمه  هیبا  یریدرگ یریتو هم اونجا درگ کنمیوقتها حس م یام و احساسم و تو چکار کنم گاه ندهیکه با خودم وا رمیبگ تونمینم

 یهمه اش حدس وگمان هستند که بعض نایا یدونیکه فکرم اشتباهه ، م رسمیم جهینت نیهستم بعدش به ا یفکر که من ک

 کاریبا خودم وحسم چ دونمینم قایواسم دق کننیفکر کردن بهت رو محال م یروزهاهم حت یوبعض رسوننیروزها من رو به تو م

 خوادیکردن و دلم م یسخته زندگ یلیخ کنمینفس بکشم حس م تونمینم کنمیحس م رهیگیدرد م ییهویوقتها قلبم  یکنم گاه

که از  کنمیم ییکارها هیها روز نیراستش ا کنمیم ییو واسه حرف زدن باهات بهانه جو نمیشیوقتهام ساکت م یگاه نمک هیگر

 یقراره چ نکهیا شدیروشن م یزیچ هیاز خودم کاش حداقل  شهیشرمم م یلیخ ننیبیاالن همه دارن ازم م یاومد ول یمن بر نم

 داشت؟ یچه معن نشییوپا الوبا یزندگ گهیکه د شدیخب اگه روشن م یبشه ول

 یباهات حرف بزنم ول خواستیاصال دلم نم رهیگیخنده ام م کنمیباهات روبرو بشم فکر م خواستمیکه نم یبه اون روز هربار

وقتها دلم به  یبعض دونمیچه م دهمیوشا شدمینم متیمنگنه من رو گذاشتن راستش کاش تسل نیب ییجا هیمجبورم کردن 

 یوبعد از اون مجبوره غر غرها شهیم میها راحت تسل ستیهم ن ودشدست خ ارهیجاها جلوت کم م یلیخ سوزهیحال دلم م

 عقلم رو هم تحمل کنه

جور اصال  هیجور من  هیتو  میمشرق مغرب هست ستین یکیباهم  امونیما دن یواسه من باش دیحرف ها تو نبا نیاز همه ا جدا

 ستمی مطمئن ناز نظر اطرافمون اصال یاز نظر خودمون مطمئنم ول ستیممکن ن میسقف باش هی ریز مییمن وتو بخوا نکهیتصور ا

درکش کرد به دورم نگاه  شهینم یعقل ومنتق چیکه با ه هیعشق هیاز دوستهام  یکیعشق بقول  نیممکنه ا ریغ ییجورا هی

تو  ستمیتو ن یانتظارها یمن حد باال ستین نیواصال دلنش افتهیکه قراره اتفاق ب ییزایبه چ یهست یهستم و تو ک یمن ک کنمیم

که  یمن اون ستمین یشناسیکه از من م ییباشم تو اون ادم فوق العاده ا یادم خودخواه دیبه هر حال من هم نبا یهم ادم

 یبه کس خوادیدلت نم یمن رو بشناس یکه وقت یاز حد ، جور ادیهستم ز یوعاد یاز حد معمول ادیمن ز ستمین شیبساز ییبخوا

 رورابطه امون  تمیالگور نمیشیم یکنم هرجور سهیخوام خودم رو با تو مقاکه ب یزیاون چ ستمیمن ن گهید نمیمن ا ینشونم بد

وقتها  یوجه ، گاه چیاصال وبه ه ستیدرستش ن نجوریا شهیجا نم یمیجدول تقس چیکه تو ه خورمیعدد نامجهول م هیبه  کشمیم

 یول خواستهیدلمون نم یها ول میباش مییخوایقرار داده که ما م ییجا هی یول دهیاسمون افر نیا ریما ادم ها رو ز گهیخداس د

خب من در  یکنم ول میاز زندگ هیوسط گال نیا خوامینشد پس واقعا شکرش نم یول بودیم شدیبدترهم م نیبازم شکرش از ا

خب  یول شناسمتیخوب م یلیکارِ از نظر تو چون من تورو خ نیاحمقانه تر نیکرد ا سهیکال مقا شهیهستم نم یچیبا تو ه سهیمقا

 هیومن  یهست یتو معادله چار مجهول ییجورا هی میشیوقت ما نم چیمن به اضافه تو ه یعنی، ما  هیچ تیواقع دید دیعشقم با

 نیا یهرجا هزار تا اشکال تو خورمیبازم به بن بست م کنمیم یمعادله ساز نمیشی، م میشیجزر ساده من وتو به هم اضافه نم

 یول هیچ رمونیو تاث میکنیم کاریچ نهیمهم ا یگیم میهست یوچ مییما کجا یگیکه اصال نم یهست یمعادله هست تو ادم سرتق

مگه  میبش دهیکنار هم د میتونینم ایدن نیا یجا چیکه من وتو ه نهیا قتیفاصله داره حق یلیخ قتیبا حق نیا ستین نجوریا

 ادیعشقم تو خودتم ز دونمیمن از ارزو هات م ستین سریم نمیبشم درست مثل تو که ا یمعجزه بشه ومن ادم حساب هی نکهیا

 خوامیسمبل عذابت باشم نم خوامینم یول پرستمتیعشق باشم از ته وعمق وجودم م نیمسر ا تونمینم یاز حد مشکل دار

به  تونمینم گهیاهنگه هست م نیبقول ا یوبهتر از من ها رو ونتونست یاریبدست ب یتونستیکه م ییزهایعمر چ هی یتحمل کن

 فداتشم ستین یعشق زور نهیزور مال خودم کنمت هم

من  دیجوره پاک نشه شا چیجور رو دلم بمونه که ه هیداغت  دیبهت نرسم شا یروز هی دیشا کنمیخوب م یارزو یکل واست

که لبخند رو لب هات بخشکن ادم  یوقت نشه اون روز چیه کنمیارزو م یهام رو به هم بچسبونم ول کهینتونم ت نباریبشکنم وا

کردن  یباشه زندگ هیاگه اون لبخنده باشه اون خوشحال یکنن ول یزندگ توننیکنن بدون پول م یزندگ توننیم تیها بدون موفق

، شاد  تیبشه از شاد شونیاونقدر شاد که همه حسود یکن یوشاد زندگ یعمر بخند کی دوارمیساده تره ام یلیواسشون خ

به بعد  نیاز ا دمیقول م افتهیب فاقکه به نفعته واست ات ییزهایچ یشاد باش شهیهم دوارمیام کنهیم ادیم ها رو زبودن عمر اد

سرنوشت راهم رو  گذارمیواسه تو ، م یلجباز چیبه بعد فقط وفقط خودم هستم بدون ه نیمسر نباشم واسه عاشق کردنت از ا

 سقمار کنم پ تونمیدوتا نم نیهام ،  من با ا یو عقلم دور وبر یهمونجور که گفتم تحمل باختن ندارم تو دلم نبارینشونم بده ا

 ... دیخوش ا دیا شیهرچه پ

 دمیاومدن ودلم رو شکوندن فهم شیاومدن پ شیهستن که پ یینایمنظورم ا ومدیبه نظرم خوش ن زیچ چیه ومدین خوش

،  هیخال هیخال یادم کوک هیبشه ،  قلب تو از احساس واسه من مثله  یزیچ ستیش قرار نبوده وته یجمله ساختن الک نهمهیا
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 یکنم اره تو خال هیو گر نمیبنش اتیواسه از دست دادن رو یبودوقت ن چیکه ه ییواسه تو کردمیوقت فکرش رو نم چیه

و حرف زدن من  دنیکه مجبورت کرده باشه به رفتن وخد یمثل کوک یخندیم یگیفقط م ستین یزیدرونت از من چ یهست

سوخت که  دمیاونقدر پر ام یمدت فکر کردم درونت از من پره ول نیسخته ا یلیخ یادم کوک هیتحمل کنم تحمل با  تونمینم

د ونخواهد افتاد اوم یونخواه یستیتو کجا من کجا تو که ن ی، ول شمیذوق زده نم ییایم یدار تیروز هم به واقع هیاگه  دونمیم

 ... یاتفاق

بار تو عمرم از تظاهر کردن به  نی، امروز واسه اول میخوش باش یکل ستیبشه قرار ن یروز خوب کنارت سپر یکل ستین قرار

 کنمیخودت ارزو م یوحت ایدن نیا یواسه تموم ادم ها دمیدست دلم جلوت رو شد جلو خودم خجالت کش نکهیخنگم ، از ا نکهیا

 روز دچار نشن نیبه ا

 وبس داندیدچارم که چاره اش را فقط دلم م یبه همان مرگ من

 یغلط چیه گهیقلبم زده شد د فیاخر تکل یبود االن که امضا یفیکرده ونخ کش شده کاش بالتکل ریگ شیمن وسط زندگ یزندگ

واز درون داغون  ستین یزیچ چیتظاهر کنم دوسش ندارم تظاهر کنم ه یبگذرونم با ادم کوک دیواسش بکنم فقط با تونمینم

 یباشن که به راحت زیانقدر ت ارنیادم رو از پا در ب هیقدرت داشته باشن که  رکلمه  ها انقد کردمیوقت فکرش رو نم چیبشم ه

 هی یکی دیازشون شا دیاستفاده نکن یکنن وزخمشون تا ابد رو دل ادم بمونه قدرت کلمه ها باالس الک یبتونن ادم رو زخم

خاطراتش  یزیتو خون ر رهیکلمه تون راحت بم یزیبا ت دیکنیکه فکرش رو هم نم ییجا تونیزندگ یجا نیتر ییگوشه از گوشه ا

 کردن نبودم  یومن ادم عاشق شدیم دیهم از اول نبا دیاز حد بزرگش کردم شا ادیهم من ز دی، شا

 دنشیکه انتظار شن یخبر یووقت شنوهیقته منتظرش بوده رو مو یلیکه خ یخبرخوب یبار وقت هی شهینظر من دوبار ادم الل م به

 نینادر تر کنمیسوخت وپودر شد ،  به اسمون نگاه م کجایو دمیام یشد رو ختهیر نیبنز لویده ک قایدق شنوهیرو نداشت رو م

متحمل بشم ،  دیمثل تورو با یدیدرد جد دمیحال وهوام امروز ، امروز هم فهم نیا اشقع شهیهم یمنظره از بهار، اسمون ابر

 یلیخ نیبعد از ا میندار گهیشرمنده ازش د ستمیاون ن گهیبزرگ بشم ، د خوامیاون ادم قبل باشم م خوامینم گهید نیبب

 یلیبهتره خ یلیخ نجوریا شمیم یمن هم مثل خودت ادم کوک ستیمرد ن گمیکجا رفت اون ادم ومن هم بهت م دیپرس یخواه

 کنمی، بهت ثابت م کنمیرو خوب بفهمم مطمئن باش بهت ثابت م زیهمه چ خوامینزنم م یخودم رو به نفهم گهید خوامیم کترهیش

تو حق  ادی، ازت بدم م خورهیمطمئن باش حالم ازت بهم م سازمیبت نفرت تو دلم م هیازت  یبشکنم ول یلیهستم قراره خ یک

غلط کنم  گهیمن د نمیبنش یغلط کنم به انتظار کس گهیمن د هشیقصه تازه شروع م نیا یول یبشکن نجوریدلم رو ا یاشتند

 عاشقتم من ازت متنفرم متنفر سمیبنو

خودم رو عوض کنم من همون ادم هستم همون  رمیگیم میکه تصم هیامروز روز اخر شمیکه نگرانت م هیروز اخر امروز

اشتباه بود من خواستم  یلیکار خ هیبه خاطر تو  تمیدادن هو رییتغ شمیمن همونم همون م یبداخالق عبوس همون از خود راض

محکم به هم  یکه امروز شکوند ییها کهیهمه اون ت کنمیم دایپ ،رو بسازم خودم هم از دست دادم  یکه دوسدار یزیچ

 هی گفتمیچند نفرن م شونیبخشیوقت نم چیکه ه ییاون ها گفتنیروز م هی دمیادامه م میوبا نفرت ازت به زندگ چسبونمیم

 ییبخاطر حرمت ها ناو بخشمتونیوقت نم چیدو نفر ه نیکه نمک هارو خورد و نمکدونش رو شکوند حاال شد هیفره اونم دوستن

 هیمطمئن باش بهت  یمن رو شکوند تیبودم تو هو دهیجلو خودم خجالت نکش نجوریوقت ا چیکه شکوند وتو هم بخاطر دلم ه

 چه از احساس وچه از کار  یحرف رو زد نیا یبه ک کنمیروز ثابت م

مگه  یتونیمگه م ؟؟؟؟اصالینجوریا یخوب واست دارم ول یارزو یکل یمن گفتم بر شدیختم نم نجایاخر قصه عشقم به ا کاش

 نهیس نیکه الل شدم ، حرمت دلم شکسته شده وهنوز ته ا یکه تو دلم بود رو شکوند یحرمت عشق یجور هیدرتوانته؟؟؟

 لعنت به من امیباهاش کنار ب تونمینم کنهیاله دلم نشسته والتماس مدوس یمثل بچه ها یلعنت

تلخش فقط واسه من رغم  یرهایکه تقد یزندگ نیعه لعنت به ا ریتقد گنیوبهش م ادیها فقط سر من م یباز نیرحم تر یب

 تونمینم گهیمن بسمه د خورنیم

حرف  یکیبا  خوادیدلم م یلیخ ترکهیسرم از درد داره م شمیم داریخواب بد از خواب ب کیوبا  خوابمیم زنمیبخوابم غلط م رمیم

از حد  ادیمشکالت ز نکهیساعته چقدر شکسته شده مثل ا هی نمشیبیم جورمینم نهیرو به جز عکسم تو ا یچکسیه یبزنم ول

بهونه  نیوحال خرابم بهتر یابر یهوا نیا پوشمیعقب پالتوم رو م رمیم کشمیخط مبهم رو عکسش م ییخوردش کردن چندتا

مادرم  یخونه نگران گردمیبودم که بشه فکر کرد برم یداغون تر از اون رسمینم خوامیکه م یزیوبه چ رمیواسه قدم زدنه راه م

 ارمیدرب نهیدلم رو از س خوادیدلم م یلیخ رهندا دهیفا یول دمیچند ساعته خواب خوابمیباز م رمیو به اتاقم م شمیم الیخیرو ب

 گهیاروم م کشهیرو سرم م یباال سرم دست ادیمامانم م شهیدر اتاقم اهسته باز م رهیاز حد داره رو مخم م ادیز رونیبندازم ب

 ستین علومم چیبه سرش اومده ه یچ ستیمعلوم ن چی: ه شنومیغر غر هاش رو م یول رونیاز اتاق ب رهیبا نه م ییخوایشام نم

داره با غرغرهاش  یاز حد نگران شده سع ادیز شنومیبلند بابا رو م یچشه غرغرها ستیاصال معلوم ن کنهیفکر م یداره به چ

 یهستم که بخوام برم جلو کس ینداره من داغون تر از اون دهیفا یول مینگرانت هست شمونیپ ایشام بخور ب ایبهم بفهمونه ب
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وکمتر رو اعصابم  شهیمتر مدلم هم ک دیحداقل ام سوزهیفردا خوبم حداقل جا زخمم کمتر م یلو هیبدم حالم چ حیوبهش توض

احساسات عشق  نیشبه تموم  هیباشم من  هیهمون ادم قبل دیهم با افتهیاتفاق اگه ب نی، نه ا رمیکه برم باهاش تماس بگ رهیم

کلمه از  نیرو بخاطر ا تمیمسخره س که بخوام هو قهمون بشم عش دیقبل با یهمون ادم کوک شمیمن م سوزونمیرو م یلعنت

در حق  تونهیادم م هیکه  هیکار نیودوست نداره مسخره تر یکه دوسش دار یکس یدست بدم من خودم هستم خورد شدن بپا

 خودش انجام بده

راحت تر  کنمیم یرو سع زهایچ یلیخ یول کنهیاهنگ گوش دادن داغون ترم م گذارمیوتو گوشم م ارمیرو در م یهندزفر

اسمون بهار رو باش اهنگ  زنهیرعد وبرق م کنمیت گذشته خونه ساکته ومن دارم به سقف نگاه مچند ساع امیباهاشون کنار ب

بودن  سیباز به هم گره خورده بودن خ یلعنت یها یتختم هندزفر لبهرو گذاشتم صداش بم شد درشون اوردم نشستم  یبعد

بدون سر وصدا چند مشت اب به صورتم زدم  نییرفتم پا افتهیاتفاق ب نیا دیمسخره اس نبا دمیدستم رو به گونه م کش

 ومدیاذان م یصدا

 خدا

ندارم  یچیوسط خدارا دارم اونم از دست بدم ه نیکه من فقط ا شهیبد م یلیرو گردنش بندازم خب خ رهایبخوام همه تقص باز

 بتونم راهم رو انتخاب کنم  دیدلم اروم بشه شا دی، وضو گرفتم ونماز خوندم شا گهید

س  گهیروز د هی خوام؟؟؟امروزهمیرو دارم از خدا م یوقته بهم نشون داده شده پس من چ یلیراهم خ یه؟؟؟وقتاس ن مسخره

صحبت  یوباهاش کل ینیرو هرروز بب یکیسخته  کننیرو انتخاب نم شونیادم ها زندگ میروز که باز باهم باالجبار برخورد دار هی

کن  یفقط اراده ام رو قو ایخدا یکن رونیفکرش رو از سرت ب یخودت قول داده باش هب یداستان باشه ول یحرف وکل یوکل یکن

عشقش مگه  یبره پ شیزدگ یبشم کاش ازم دور بشه بره پ رشیدرگ خوامینم نیاز ا شیادم واسه من ساخته نشده ب نیا

 نیوسط واسه ا نیا شمیمن زجر کش م نجوریمعشوقش کاش من رو تو حال خودم رها کنه خداجون ا یبره پ ستیعاشق ن

وراه  زنمیرو م کمیعطر الل شهیمثل هم کنمیلباس هام روعوض م دمیکردم و دارم خودم رو عذاب م یکه چند ماهه الک یانتخاب

 واسه کنار اومدن با خودم  دیشا افتمیم

 شمیم رهیخاموش خ توریو به مان نمینشیم میاروم رو صندل"

 شده؟؟ یزیچ-

 یکس چیگفت تو ه یزبون یکه با زبون ب یکار؟؟کسیچ خوامیرو م ستیکه واسه من ن یداشتم بگم کس ینگفتم چ یزیچ برگشتم

 ...یاز من بازخواست بپرس ییکه بخوا یستیمن ن یزندگ یتو

 ریخ-

 اتاقم اری، پرونده ها تموم شد ب یاوک-

 یاوک-

 "منتظرم-

 استهیمن م یو جلو ادیکه صاف م یبه موندن ، سرنوشت لعنت یواسرار کرد یکه باز اومد ییبا خودم و تو ، تو ومدمیکنار ن یول

احمقانه س که کم کم  یروز تموم بش هی ستیببرم که باز محتاجت بشم و باز تو و تو انگار که قرار ن شیرو پ یتا من نتونم کار

اصال دوس  رهیم شیببرم وخواه ناخواه داره احمقانه پ شیرو پ یزیمن اصال دوس ندارم چ وموضوع ر نیا فهمنیهمه دارن م

اونقدر  افتهیب یاتفاق چیباشم دوس ندارم ه گهیدوس ندارم د کنهیم دایکنه و باز کش پ دایموضوع کش پ نیا گهیندارم د

بتونم قلبم رو  ورنجیا دیهستم شا یکجا هستم وک ونمبه خودم بفهم دیبدترش رو با هینا ندارم تحمل  گهیاتفاق بد افتاده که د

 ستیجوره هم انگار قرار ن چیاومد وه شیکه پ یاشتباه من نیرو واسه عشق انتخاب کرده ، تو اشتباه تر یقانع کنم ادم اشتباه

 نیکنه گفتم زم تحرک نیزم گذارنیبره نم شیپ یزیچ گذارنیسه تا افتادن به جون هم ونم نیپاک بشه فرار وانکار واسرار ا

ادم ها ، بقول بابا پست  ی، راست کننیم یرو که روش دارن زندگ ییادم ها دهیم بیداره فر یلعنت نیزم نیچقدر ا یراست

هوا رو الوده  میودار میاومد یالک نجایا میستین یخوب ی، ما موجودها میپست یلیخ میما ادم ها هست نیموجودات کره زم نیتر

واقع  فیکه ضع یطرف هیو ادیمکان م هیکه وسط  یاصال اون ادم یراست میدینم دیواصال به هم ام میکنیم اهیقلبها رو س میکنیم

 لی؟نظرش رو به همه تحم ینظر بد ییتو که بخوا یهست یجمله که اصال ک نیداره مثال؟ با ا یچه قصد کنهیشده رو له تر م

جمع رو  ی؟معنایدونیدادن رو م نظر یخودت اصال معن ؟تویکن کاریچ ییخوای؟ تو م یایدن یکجا ؟تویهست یخودت ک یراس کنهیم

خوب نظر  یلیثابت کنه خودش االن خ خوادیداره بگه؟مثال م یچ بارهیعقده از سر وروش م خیادم که از ب نیا ؟اصالیدونیم

ما ادمها چه  یده؟؟؟؟راستمثال قلب اون از طال ساخته ش اینظرهاش خوبن؟ یلیخودش خ ای،  هیادم حساب یلیخودش خ ده؟مثالیم

 مرگمونه؟؟؟

رو  طیشرا نیوقت ا چیه یهست ییادم عقده ا هیتو  یهم نفهم دی، با یفهمینم یاز زندگ یزیتو چ یساکت باش خانم عبد-"

 یشد ریاالن جو گ نهیواسه هم ینداشت
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 یخانم فتح یبهتره شما ساکت باش-

 ادیاز عالقه ز نایمب هیعوض هی یبود ، فتح یخورد شده بود وعاملش هم فتح یوغالم یمن وفتح یکردم چجور جلو نایبه مب نگاه

 دهنش رو باز باز کرد یفتح میبش کتریما دوتا به هم نزد خوادیفقط م کنهیدخالت نم یبود برده ول یکم یها زیچ هی دیمن به ام

 مهمه؟؟؟از تو نظر خواست؟مگه نظر تو  یاصال ک ی، راست دیبگ یزیچ هیشما  یغالم یاقا-

 دوستم صدام رو باال بردم شهیداره خورد م یلیکردم خ حس

 شیوپ میکشیرو م گهیاحساسات همد میبه جون هم ودار یبه اسم کلمات منف یزیبا سپر ت میما ادم ها چه مرگمونه؟افتاد-

؟  میکنیخورد م یرو از نظر کلمات منف گهیبه جون احساسات هم وهمد میافتاد نجوریکه ا میاز دست داد یچمونه؟چ م؟مایریم

، پشت  یمهمون هینفر رو گوشه  هیصدا  یزهر دارن اروم وب یوزن ندارن ول م؟؟؟کلماتیکنیکلمات رو درک نم نیچرا ما قدرت ا

 کترهایها ، کنار بزرگترها ، کنار کوچ هی، تو کوچه کنار همسا ابونی، تو خ اشیجمع دوستانه ، وسط خوش هی، وسط  شیکار زیم

 هیبشن به ته دل ادم و ریبدجور سراز اتکه احساس شهیکه در دفعات مکرر باعث م رهیم شیاونقدر اهسته پ کشهیاهسته م

ماهم اره ،  مینشون بد دیشا میبزن میگرفت ادیقلمبه سلمبه که  یمشت حرف ها هیکنه  ینیونفرت رو دل ادم سنگ نهیمشت ک

 رالودگناه زه یکه وزن ندارن رو ب یکلمات می، ما ادمها واقعا پست میکن نیکلمات رو زهراگ می، ما هم بلد میبزرگ شد گهیما د

وکم  دهیکم د ییجا هیخودش  هییبابا طرف خودش عقده ا یکه ا میریگیمظلومانه به خود م افهی، بعد هم ق میدیبه خورد هم م

 شهیاز خود خودمون شروع م نهمویعقده ها از خود لعنت نیا میگینشون نداده نم یداشته که واکنش

  چهیپیکه محکم دور بازوم م نایمب یودست ها دمیرو د دیکمرنگ ام لبخند

 "از سگ هم کمتره ستیکه ادم ن نی، با ادم حرف بزن ا زمیاروم باش عز-

که تازه  نایکنه مب نیمن توه یکایحق نداشت به نزد یکس چیبودم ه یعصب یلیاداره برد خ اطیومن رو به ح دیرو کش ودستم

 یکه هوادارم هستن و حساب ینخوام از افراد دمید یاعتماد یبار ب هی شهینم لیخودش رو داره ، دل یچهارماهه دوستمه هم جا

 کنارم هستن دور بمونم

 زنمیداد م یها ول کنمیروبروم حسش هم م ستادهیخدا درست ا گنیم ستادمیتپه ا هیپرتگاه  هیلبه  کنمیوقتها حس م یگاه

جاها  یسر هی رهیم ادمیاز خودم که  شمیم یوقتها اونقدر خال یگاه شهیتفاوت رد م یوب کنهیفقط نگاه م ینجوریهم شنوهینم

 یدادم قول بد بودن راست یمن به خودم چه قول رهیم ادمیوقتها هم  ی، گاه ندنشلوغ وزن کلمات من رو شکو یجاها هیوسط 

که تو دل همه جا  گمیم یواسش اون بده هست ها از همون ادم شهیم فهیاشه وظخوب ب یهرک ومدهیخوب بودن به ما ادم ها ن

وقتهام دروغ  یدرسته ، گاه کنهیم یاربهتر از همه است وهرک کنهیکه فکر م یبه کلمات همون دهیکه راحت وزن م یداره همون

کردن رو بلدم فقط بلدم  یادم لجباز ومغرورم و فقط بد هی کننیفکر م کننیفکر م نجوریا هیبق یهمون ادم بده ول شمیچرا من م

ن یواال من وا نیخودتون رفتار کنم هم نیع رمیگیم ادی، من دارم  دیباور کن ستمین نیمن ا یداد بزنم من خودم بلدم ول

جا  یرفتار نیم چنبود که اصال تو دل یجور هی میقبال نداشت یول دونمیرو نم دایجد میبا هم ندار یرفتارها اصال رابطه خوب

 یلیهنوزهم حرمت خ یول هیلعنت یایدن نیتو ا یروش زندگ نیبد بودن بهتر دمیالل شدم وپسند دمیکم کم د ینداشت ول

 ینجوریاز بد بودن ، راستش من ا ادیجاها بدم م یارزش داره هنوزهم بعض سمهنوزهم رسم ادب وا دارمیرو نگه م زهایچ

کجا ، من فقط  ینقطه ضعف منف نهمهیبد باشم واال من کجا وا کننیکه دارن مجبورم م یمشت ادم هی نیب کنمیم یدارم زندگ

 یلیخ یبگ خوادیدلت نم یکن یوببهشون خ خوادیدلت نم گهید یچرا ول یدونیوقتها خودتم نم یخسته شدم از خوب بودن گاه

درست با  یبهشون بزن یتو دهن هی خوادیدلت م یحرف هاشون رو گوش بد خوادیدلت نم سوزهیاالن دلت م یلیخ یبگ یدل رحم

همون ادم بده  ی، حاال تو هم شد شهینم یکه بهت خوروندن بشه ، ول یاونهمه زهر نیتسک دیخودشون شا نیرفتار ع هی

بزرگ شدم  نجوریامن چند ساله  یخوب بودنت رو برگردونه ، پس تالش نکن من رو عوض کن تونهینم قمعش گهیکه د یهمون

 یگیببرم تو بهش م شیاز پ یکار تونمیکه اگه نخوام حرف خودم رو به همه بقبولونم نم دمینفس کش نجوریراه رفتم ا نجوریا

 نیبخاطر تو هم که شده ا یحت تونمیمن نم شهیهم حل نم یواما ول می، با بگذر نشهیفرق ب یلیاجبار خ گمیمن بهش م یلجباز

ببازم  یباز نیکه حداقل اگه تورو تو ا نهیبه خودم دادم واونم ا یقول هیرو عوض کنم ونخواهم کرد من  میاخالق تلخ لعنت

 چیکه ه یوسط اونم واسه احتمال نیا گذارمیواما واگرم نم دیپس بهش فکر نکن شا نجوریا دمیخودم رو از دست نم تیهو

کنار  دیهام با یاعصاب یب نیبهم با هم یاگه قرار دل ببند ی، پس اگه قراره دوسم داشته باش شهینم لیتبد قتیوقت به حق

که من  یزیچ یشکنیو دلم رو م یشیم یباالخره خودت عاص یتحمل کن یتونیتا کجا م نمی، بب ستین یتحمل من کار هرکس ییایب

که شکسته شد اون  یوقت دیدوست نداشته باشه شا شهیادب نم یقلب لعنت نیا یدلم رو نشکن یحساب توکه  ی، تا وقت خوامیم

از تو بشه  ریهست که بخواد عاشق غ یکه بعد از تو نه قلب شهیمنم راحت م الیاون موقع خ شهیاروم م گهیهم به دست تو د

 یعاشق من بش ییکه بخوا یهست ییونه تو

جا  یچرا ول دونمینم دیشیم یعصب دینیبیخودتون هست رو م نیکه ع یگرفتم مثل خودتون باشم ورفتار ادی یعنیبدم  من

 ینه عشق گهید دیمطمئن باش کارمیاز من ، از همه تون تو دلم نفرت م یخوب دید دینخواه گهیمتاسفانه د ی، ول  دیخوریم
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نگه چه  یکس چیهم بهتر بشه که ه دیکالس داشته باشه شا یلیخ دیباشم شا رت کیش دیشا نجوریا یبمونه نه احترام گذارمیم

راه رو  نیا شمیمن بد م یشیعمر راحت م هیبه جهنم بگذار بد باشم بد بودنم خوبه اونقدر خوبه که  ی، بگذار بگن بد یخوب

 طمیشرا کنهیهم بد بودن بهتر م دیکس نبوده خودم هستم خودم  ، شا چیه لیدوس دارم خودم انتخابش کردم حداقل به تحم

 نیام گذاشت فهیوظ یاز همه تون بسه انقدر خوب بودم و شما به پا شمیکه راحت م نیشیاونقدر همه تون ازم دور م دیرو شا

رو هرجور  یهرک ستین یمغازه ادمک ساز نجایکه هستم ا نمیمن هم نیهم دارمیاحترام نگه م ستیمن خوب بودن ن فهیوظ

 نخواست بره به درک  یقبل هستم هرک یعصب یمن همون ادم چرت گو یبساز یخودت خواست

وبقول خودتون عقده شد رو دلم  دمیکه زور گفتن که خسته شدم از بودن وادم بودن اونقدر د دمید ییها دورم ادم اونقدر

از شما  یکیهم دارم  دیشا کنمیدرد ، دارم وارونه اعمال م دنینموند واسه کش یحد گهید دیدردم رس مومیبه ماکس گهیکه د

جمع دوستانه به هم  هیحالم از نشستن دور  خورهیمخالفم بهم م یتموم جنس ها ازوخودم خبر ندارم حالم  شمیها م یادم کوک

کردم و االن که دارم پشت سرم رو نگاه  تشونیعمر حما هیکه  ییها نیاز ا خورهیحالم از مفهوم خونه خونواده به هم م خورهیم

پس هم تون  امیار ببا همه اشون کن دیلشکر عذاب جلو صورتم که با هیفقط خودم هستم وخودم و ستیکس ن چیه کنمیم

 گم؟یم یکه چ دیفهمیم دیکنارم باش گهید خوامینم دیوبر دیگورتون رو گم کن

 فکر کردم شیپ کمیبه  کردیجلوم نشسته بود و ماتم زده بهم نگاه م نایمب"

 میخارج از شهر بر ناریسم کیقراره به  یپرونده ها تا اون هفته اماده بشن من وخانم وفتح نیا یریخانم ام-

 ؟؟؟یک ؟؟؟کجا؟؟؟بایچ-

 سرتون به کار خودتون باشه ن؟؟لطفایپرسیکه از من سوال م نیهست یبه شما چه؟؟؟شما ک-

  ورفت

 دستم رو گرفت: نایهفته؟؟؟مب کیبکنن خارج از شهر اون هم  خوانیم یبا هم چه غلط یوفتح یغالم

 نار؟؟؟یبره سم خوادیم یگفت با ک نیا-

 دونمینم-

 یپرونده رو تو تموم کرد ست؟؟؟اونین نطوریبا تو بره، ابود  ؟؟؟قراریدونینم-

 واروم گفت: زمیداد به م هیبا لبخند تک یفتح

 اش بره ندهیبا نامزد ا خوادیخب حاال دلش م-

 نامزد؟؟؟!!-

 "شد ، الل شده بودم رهیبهم خ نایمب ورفت

 دیعشق مزحک ق هیکه بخاطر  یها ، ادم یرحم ینخواهد بود اونم بخاطر ب یکنه قطعا ادم خوب هیکه شب تولدش تا صبح گر یادم

رو از دست بده مثل اعتماد اون هم نخواهد زنده بود  زشیکه همه چ ینخواهد بود ، ادم یهمه رو بخواد بزنه هم باز ادم خوب

 نیتر زیکه به دست عز نهیاون ا سخت تر از زهیریفرو م یساخت اعتماده که به راحت شهیکه م ییبنا نیمطمئن باش سخت تر

 من حرف نداره درد داره درمانم نداره مطمئن باش  یاون اعتماد حرف ها زهیفرو بر تیشخص زندگ

تو دلم که  یو کفش هام رو بپوش یاز من باش ییپس زور نزن بخوا ستین یدرد داره که کنار اومدن باهاش کار هرکس اونقدر

که از  ییاون حرف ها دمیرو شن دمیشنیاز طرفت م دیکه نبا ییها یدنیاون شن یندار ییجا چیتو فکرم هم ه یحت گهید چیه

بگذار فکر  یبد رییرو تغ یزیچ ییبخوا ای یزور نزن من رو عوض کن یدم پس الکینداشتم هم شن دنیاال تو انتظار شن یهرکس

جا  میتو گذشته تموم زندگ نمیمن هم کنمیم یتو گذشته زندگ یس بگذار فکر کن دهیافکارم پوس ایادم دِ مده هستم  هی یکن

 یهرچ یداغون کرد یکه زد داشتم دیام کمیهم  یکینجات بدم به تو  تونمیموندم که خودم هم خودم رو نم ییمونده جا

 اعتماده

از  چیوه ادیخوشم نم یکه کرد یاز کار چیه یلبخند مزحک مسخره ام کرد هیکه ساده وبا  یوسط همون روز یرو جا انداخت من

از اولش هم انتخاب  هیثابت کنم عشق چ خواستمیم هیعشق چ ستین شیکه اصال حال یخودم که اونقدر احمق بودم که به ادم

االن از ته قلبم دارم  یحرف ول نیواسه زدن ا دادمیفوحش م یبود به خودم کل شیهفته پ کیاگه  دیانتخاب غلط بود شا هیتو 

 یکرد رمیس میاز زندگ زارمیازت ب گمیم

دلت  خوادیدلم م یلیخ کنهیرو حس نم یزیحسه واالن چ یکه افتاد که ب یدلم شکه شد از اون اتفاق لعنت کنمیحس م اونقدر

تو اصال  دهمیبجورم شا زرویت یکه بتونم کلمه ها دمینرس ی، هنوز به اون حد از نامرد کنمینم دایپ ییکلمه ا یکنم ول یرو زخم

به  دمیفهمیروز م هیکه چقدر اگه  کنمیدارم با خودم فکر م نهیرو دلت بش یزخم بخوادکه  یبه من نداشت یاز اولش هم حس

دفاع از خودت من  نیرحم تر یو با ب ستین تیتو زندگ یادم چیه دونمیکه االن که م سوختی، دلم انقدر نم زمیعز یگیم یکی

 یکنیم نجوریچرا ا دونمینم یول ستین نتونیب یزیچ دونمیمن م یرو از خودت روند
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قدرتش  یلیکردن خودم هم دور شدم خ یاز زندگ یحت یزندگ یگوشه  نیمن رو که پرت شدم گوشه تر یدور کرد اونقدر

 چیوبه ه شناسهیکس رو نم چیه کنهیم یشده که همه رو از ترسش زخم یادم که اونقدر زخم هیبود اونقدر که االن شدم  ادیز

 ییلحظه ا نیواسه ا کنمیفلج شد دارم فکر م ییجورا هیشد  یحد خال زا شیدفعه ب هیقلبم  کنمیحس م کنهینم یکس هم رحم

 نشه مثل من یخال نقدریته دلش ا یکس چیه یاله رسمیدعا م نیبجورم به ا ییکه انقدر دلم شکسته چه دعا

 خانواده ینبوده حت یکس چیکه از اولش هم ه انگار

 یخال هیفلش شده خال زنهیفلش م یلیموبا برمیکه م لمیدلم مثله موبا انگار

 شیچیرو ه شیصداش رو خوشحال کنمیوسط حسش نم نیهم نمونده ا ینباشه ها انگار که اصال دل نکهینه ا ستیتوش ن یچیه

 نیا یاصال تو نکهیا دمیکته رسن هیاالن من فقط به  یول میوقت گذروند یلی، از او نروز تا االن باز با هم خ یناراحت یرو حت

 زیجارو اوردم وتم عیسر یلیخ یشکوند یوقت یدلم رو شکوند یوحت زدهیواست م ممدت انگار نه انگار دوست داشتم و قلب

که بگم قشنگتره همه اش نگاه  یواریمثال همون ساعت د ای شهیاز خونه ات کم م یقاب هی یوقت یدیخب د یکردم ول شیکار

 هیواریساعت د موناالن حسم هم حس نبودن ه ینیکه بب ستین یساعت یعنی دهیم یجا خال یبه ساعت ول یکنیم

، بعد  گذارهینم دهیامونم رو بر یبغض لعنت نیخب ا یول ستمیبگم ناراحتم ن خوامیخب م یول ستمیدر صد خوشحال ن صد

و تو  ینشست نیتو ماش نکهیدرست مثل ا نمیبیهمه رو تار م نمیدرست بب گذارهیهاله اومده جلو چشم هام که نم هیبغضم هم 

رو  یچ یتموم بشه بفهم یحس یاثر ب نکهیوبعد از ا یرو بکن کنهیدرد م یلیخ هک یدندون یوقت نکهی،االن شدم مثل ا یمه رفت

 ادیدر م یه بگهم نبوده ک یریدور دندون ش یانداخت یکند یازش خسته شده بود یول یپرش کن شدیم یداشت ازشین یکند

 گم؟؟؟یم یچ یریگیرو انجام بده م هیکار اون اصل تونهینم میدندون مصنوع یحت یدندون یو ب مونهیعمر م هیهم  شیخال یجا

 دونمیموندم که نم یاجبار هینه کنار بگذارمت وسط  امیدور بندازمت نه پرت کنم نه تحملت کنم وباهات کنار ب تونمینه م یلعنت

که هرروز  ی، من شهیخورد م شتریکه هرروز دلم ب یومن یشیکه هرروز بدتر از قبل م ییکنم با خودم وتو ، تو یچه غلط

  شیشکنیم

 رابطه  نیانگار حافظم دودله از ا فرستهیلعنت بهم م رمیگیرفتن م تیحافظ رو به ن فال

که تو  خوادیکنار اومدن باتو هم جنبه م ستیکه اعصاب من فوالد ن یفهمیم امینا ندارم به جون خودت باهات کنار ب گهید

 یسقف ارزو کشهینم هیدوسش داشت همون  روز به ثان شهیامروز خوبه امروز م گهیادم م یدلم ، وقت زیمتاسفانه عز شیندار

 له شدم دمیکه هرروز به خودم م یواه یها دیام نیا اوار ریخسته ام ز یکنیسرش خراب م یادم رو رو

 دیبا یبد ریگ دیمعلومه با هیواسه چ زهایچ نیوا گذرهیم یتو دل من چ یکه اصال خبر ندار ییحق با توئه ، تو هم ییجاها هی یول

که خودم هم  گمیجاها اونقدر چرت م یمنطقم ، بعض یب کمیمن  یزنیحرف م یمنطق یکنیجاها اللم م یبعض یرفتار کن نجوریهم ا

بقول خودت اونقدر لجبازم که سر حرف خودم  بازمیمن نم یجاها واقعا حق باتوئه ول یزدم بعض نحرف ها رو م نیا شهیباورم نم

 کنمیکه اشتباه م ییوقتها یحت کنمیم یپا فشار

 هیودوست نداره ،  یهم هست که دوسش دار یکی،  یهست که انقدر دوست داره که خبر ندار یکی،  یتو هم خودت نمیا من

وقتها  یعشقن گاه بیعج ینباشه وهست قانون ها یکی ییخوایهم که م ییوقتها هی،  ستیباشه که ن یکی ییخوایهم م ییوقتها

همه  نیا نیکه ازب امبرهایاستثنا ، مثل پ یول رسنیبه هم م خوانیهم رو م جوناز  شیاون وسط ودو نفر که ب شهیاستثنا م هوی

بنده  یکه از اول هم رو بخوان ول یاون دو نفر ستنین امبریبنظر من پ ستهیوچهار هزارتا شدن بنده شا ستیادم فقط صد وب

 خدا هستن  ستهیشا

دوستت هم ندارم  یحت گهید هیبهتره بگم دوس داشتنت ، چند روز ای کنمیداشتنت ، دارم به دوست داشتنت فکر م دوست

 تونمیجلو چشم هام ، نم انیم یکه کرد ییکارها عیبعدش سر یهمون عشق خودمه ها اله نیعه ا گمیجاها م یفقط بعض

احترام تو واسه  گذارمیمن اسمش رو م یغرور ول گنی، م بخشمب تونمیاگه ببخشمت خودم رو نم ییجورا هیببخشمت هنوز 

 امیبا خودم کنار ب تونمیهنوز نم یکه در حقم کرد یعدالت یسوخت از ب یلیخ نجاشیودلم از هم یاحساس من احترام قائل نشد

 نباریا یببخشم ول روتا خودم رو مقصر کنم وطرفم  گردمیم لیدل هیدنبال  شمیناراحت م یکیاز دست  یتبهت گفتم وق ادتهی

االن  یهمون ادم یکه باز ببخشمت چون تو خودت شمیوقانع نم تونمیبود تموم حرف هات نم یباور کن واقعا الک جورمینم لیدل

 یدیواز همون اسمون ولم م یکنیم ییدوباره دوروز بگذره دلم رو هوا یستیتو عوض بشو ن یول یدلخورم مهربون شد یدیفهم

،  یتونیکه ، تو نم یفهمیم یدوتا بال واقع خوامیمن پرنده م یهر لحظه امکان سقوطت هست ول ییمایاپتو مثل هو نیرو زم

 گه؟ید گمیم یچ یریگیم یکه واسه من پر وبالت رو خرج کن یستیهم ادمش ن یبتون

 میدیبه هم کمک م میاز سه چهار روز گذشته ما هنوزهم کنار هم شیتا بتونم ببخشمت ب لمین بازهم دنبال دلوم یهمون باز

تکه  کنمیم یدارم تازه سر هم بند یواسم نگذاشت یتو دل یعنیباشم  خوادیدلم هم نم ستمین هیاون ادم قبل گهیخب من د یول

رو داخلش راه ندم ،  یمراقبم محکم چسب بزنم بهش کس یلیخ نباریا شهیم تدرس یول کشهیهاش رو تا درست بشه طول م

دلم با صدات  گهیداخلش بره ، د یواشکی یکس گذارمینم چسبونمشیدارم م اطیبا احت نباریتو قلبم ا یندار ییجا گهیشرمنده د
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نشه، احمق نشه  ی، احساس ادین ی، بارون زهینر یقول داده از شوق اشک یدوسم دار یروز بگ هیاگه  یمطمئن باش ، حت لرزهینم

از جونش دوست  شیکه ب یکی یتو کار خودت رو کرد یباورهام رو هم از عشق خراب کرد یوباور نکنه اره باور نکنه ، تو حت

که حاال چه جلو هزار نفر چه تو دونفره خودشون ،  کنهیکه انقدر دوسش داره رو خورد نم ی، ادم کس یداشت رو خورد کرد

 هیفقط واسه  یگیدرست م گهیم کنهیاگه داره اشتباه م یکه دوسش داره حت یکس یجاها شده واسه حفظ دلخوش یبعض

 نیهم یدلخوش

کنم واسه  یجمله ساز تونمینم یومن االن حت یکه من  رو با تموم توانت خورد کرد هینجوریدلم ، ا زیعز هینجوریداشتن ا دوس

ازت  یلیدلم خ نکهیکه االن با ا هینجوریسطر ازت دلخور باشم ، ا هیصفحه  کیاندازه  تونمینم یازت حت ادیبگم بدم م نکهیا

  شمینم ریدوس داشتنت س زدوست دارم وا گمیگرفته باز هم م

از خودت  شیب یناراحت یاشوبم  ، وقت یاروم ی، وقت زنهیهنوزهم قلبم تند م شنومیصدات رو م یهستش که وقت ینجوریا

از دستم اداره  گذارمیهست نم ی عشقه احساسه هرچ ِیمسابقه س باز نیجوره ا چیازت بگذرم ه تونمیناراحتم ، من نم

 باور کن کنمیهنوزهم از با تو بودن دفاع م کنمیکردنش خارج بشه من با تمام توانم عشقم رو حفظ م

حق نداره  یکس چیاز خودم ، ه ریغحق نداره پشت سرت غر بزنه  یکس چی، ه زنهیحرف تو وسط باشه قلبم تند م یوقت هنوزهم

 بدت رو بگه من هنوزهم از ته همون دل شکسته ام دوست دارم

 یدلم شکست ول یلیببخشمت خ تونمیوقت نم چیروز ه هی کردمی، فکر م برمیشدنم لذت م دهیوبخش دنتیاز بخش بخشش

 یکنارم قهقه بزن ینجوریبودم ا دهیوقت ند چیه دمتیصبح بخش روزید دمتیبخش یک یدونیم دمتیباهات کنار اومدم وبخش

چقدر  ارهیلبخند رو لبم م کنمیبود که االن هم که بهش فکر م باونقدر جذا دنتیخند یبودم ول یناراحت وعصب یلیراستش خ

از گوش  بردیادم لذت م یدیخندیخاص خودت م یجذاب تر بود یلیبه نظر من خ روزید یول یدیامروزهم خند یخوشحال بود

کردم اخه  بتعج یهست یگیم دمیشن یوقت ینداشتم بخوام باهات صحبت کنم ول یلیدل یعنی خواستمینت امروز اصال نمکرد

 بود گهید زیچ هیجواب سوال من من هستم نبود جواب سوال من 

 هیکردنم ،  تیاز اذ یلذت برد یاخر امروز هم که حساب یصدام معتاد شد دنیکه تو هم به شن دمیدستت رو شد فهم راستش

 ادیعشق تو ز ادیدر نم یقشنگ زیچ سمیبنو یتکرار یمن بهت عادت کردم عاشقت شدم عاشق بودنت ، بخوام جمله ها ییجورا

قصه حس نشه  نیا یعشق تو خوامیروح باشه نم یوتلخ وب خی خوامینم ادیدرباز اب  یکیداستان درامات خوامیاز حد خاصه نم

جذابه انگار خدا  تیعاشقشونم به جون خودت عشق اون موهاته اصال همه چ یلیکه خ تیواون دوتا چشم رنگ ییعشق تو

حال جذاب وخوش  نیعدر  یخوب کنار هم قرار داده ساده ول زیعالمه چ هیکرده سر فرصت  یادم نقاش هینشسته سر فرصت 

، بقول خودت  تونمیکنم نم حیتوجبخوام دوس داشتنت رو  گردمیم یکه هرچ یو خوش صدا ، بازهم بگم؟؟؟انقدر تو خوب پیت

 ست؟یچرا روزه االن وشب ن میکه روز باشه بگ مونهیم نیمثله ا

گم  یروزانه ام هرازگاه یمشغله ها نیمشغول کرده البته ب بیعج یلیکه ذهنم رو خ یدیازم پرس یزیچ هیدوروزه  نیوا االن

کردن  دایمثله پ خورهیداغ م ییچا هیو یرونیش ریاتاق ز رهیاوقات ادم م یمثله اخر شبها که بعض کنمیم داتیباز پ یول یشیم

 یوحساب ینیریهست ش نیریوش نیکه با قند دلنش ییتو درست مثل همون چا ودتخلوت تک نفره با خ یدنج برا یجا هی

لم اون غاف ادتیاز  یدیفهم ینگران نشو اگه ساعت نیخاص من هست یتابستون تو و فکرت واسه وقتها یتو گرما یحت یچسبیم

درد ودل کنم راستش  المیخ وباهات ت یدوساعت یکیواسه اخر شبهام که  کنمیکه مشغولم دارم فکرت رو جمع م ییموقع ها

دارم  المیومن تو خ پرهیرنگ شبم م ییوقتها هی،  شهینم یول گمیفردا بهش م گمیم کنمیعالمه حرف واست اماده م هیهرشب 

 عاشقتم برهیخوابم م یپرداز الیکه تو خ ییوقتها یهم عاشقتم حت المیهنوز من تو خ کنمیباهات صحبت م

***** 

، چند ساله که از  نیها دلم رو شکوندن فرورد هیسرعت ثان گردمیبه چند سال قبل برم گذارمیهم م یهام رو رو چشم

کنم ،  هیو گر نمیبنش وادخیکه دلم م ییها هیکه توش جا موندم من وثان ییگذشته ، من و گذشته ا یمتنفرم ساعتها نیفرورد

 نیا کشمیبا انگشتم خط م وارید ی،  رو مونهیرو دلت م شیناکام یباشه که تا ابد تلخ ایدن یمزه  نیلذت بخش تر تونهیعشق م

به جنس مخالف  شهیام عشق هم شهیاز اون اتفاق شوم ومن االن تنها تر از هم گذرهیاالن چهار روز م دمیکه شن ییمنم وداد ها

 یکنیبرداشت نم یزیچ مزخ هیجز  ی، ول یگذاریوقت ها واسه دوستت صادقانه عشق م یباشه ، گاه تونهینم

رو اشکم  کشمیبا نفرت دست م زهیبر هیبق یکه بخواد جلو یاشک کنهی، گذاشتم حسرت بکشم اشک ، غلط م نمیداغ بب گذاشتم

 ستمیا یم گمیحسش کن ، سوختن قلبم رو م نجایا یدرد عشق رو ول میباش دهید یلیتا االن خ دیباشه ، شا یتکرار دیقصه شا

سرم اوار شده بعد از چهارروز که  ای، من چهارروزه دن یشکر چیتلخ وزهر مار اسپرسو بدون ه رمیگیرو دستم م یقهوه لعنت

 یلعنت ی هیسا نیبا ا قراره یلیام انگار که خ هیو خودم هستم وسا ستیخونه ن یکس زنمینخوردم لب به قهوه تلخ م یزیچ

 زدیها نم یلی، کاش بودنم تو ذوق خ ختدلم سو یلیبود که من بشکنم من نباشم خ یباز هی زیهمه چ دمیفهم یکنم ، وقت یزندگ

راه افتادن  یتو نییدوست عمرم پرت شدم پا نیبا دست بهتر یکه بخوان نقشه واسه نبودنم بکشن ، من از همون تپه لعنت
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به  دمیحولم دادن من ام شتریهم نتونستن تحملش کنن وب میافراد زندگ نیتر زیعز یشکستم ، حت یلیزدم خ ادیفر یلیخ

 شهیوقته از ر یلیدرخت خ نیا نکهیغافل از ا یول رسهی، دستم بهش م رمشیبگ کنمیکه دم دستمه دراز م هیتدرخ نیهم

 زنمیداد م کنهیاونم داره فرار م نمیبیام رو م هیسا ستیکس ن چی، ه زنمی، داد م شکنهی، م سوزمیافتادم ته دره م دهیپوس

 ام روهم از دست دادم  هیمن سا مونهینم

برم وبارون رو  خوادیدلم نم گهیاسمون ندارم ، د ریواسه رفتن ز یهدف گهید کنمیودر خونه نگاه م واریبه د امیخودم م به

هدف  ینشسته ام ب میبستم رو صندل لیسوز وسرما اومد تو دلم که قند یجور هی یها بهار اومده ول نهیحس کنم ، فرورد

 یواسه بودن تو هیتنب نیبدتر نی، ا زنهیباهام حرفم نم یکس حت چیچند روزه ه رمیگیوضرب م کوبمیم نیپاهام رو مدام رو زم

اعتماد باشم به همه به چشم بد نگاه کنم  یبه همه ب نکهیعمر محکوم کرده به ا کیکه من رو  یاشتباه نیاشتباهه ، بزرگتر هی

 دهیاونم انگار فهم کنمیحس م نشویف نیف نهیشیسر همه خورد کنم مامان اروم دستش رو شونه ام م یرو تو یاعتماد یچوب ب

 رونیب یبر خوادیدلت نم گهیچهارروز اب شد اروم م نیذره ذره ا دیکشیعمر زحمتش رو م هیکه  ییبچه ا دیمن مردم ، فهم

 خوادی: دلت م ادیبه حرف م یول تونهینم یحرف بزنه ول ادیم یهرازگاه ستادهیهست باال سرم ا یساعت می، ن شنوهینم یجواب

 کشمیچند تا خط نامفهوم رو بدن پنجره م کنمیکنار پنجره اتاقم به اسمون نگاه م رمیم ستمیایم شنوهینم یزیچ یباهام حرف بزن

 صدای، ب رهیبسوزونه دستم رو انتقامش رو بگ ادیبا مشت بزنم به صورتش که صداش در ب خوادیدلم م یلیمثل من ساکته خ

 من  یزجر تکرار دنی، محکوم نباشه به د نهینش

 مادر

 ختنیاشک ر صدای، ب شناسمیکه م یادم نیوفداکار تر نی، اروم تر شهیپشتم باشه وبوده هم تونهیکه م یگاه هیتک نیتر محکم

نگفت  یزیوچ دیجاها بخاطرم حرف شن یلیجاها بهش غر زدم تا بزرگ شدم خ یلیجاها قضاوتش کردم خ یلی، خ دمیهاش رو د

 نمینشیبه خورد شدن م کنهیپر از اشکش وادارم م یسمتش چشم ها گردمیعذاب سخته بر م نیاالن هم بخاطر من متحمل ا

تا مجبور  گذاشتیزخم رو دلمون نم نقدریا ی، کاش زندگ شکنمیم صدایوب نهیاشکم رو نب رمیگیسرم رو به چپ م یرو صندل

دلمونم شده از  یواسه خنک مییکه بخوا موندیکاش اونقدر عقده رو دلمون نم میکن یرو زخم هیواسه بودن وحفظ بقا بق میباش

نفر بمونه  هی گهیواسه شکستن همد میکنیکه م ییپس کارها دیشا میزنیکه م ییپس حرف ها دیشا میریانتقام بگ گهیهمد

 یخودکش صدایب یلیاونطرف تر خ یکی دینگه شا یچیرو تو دلش نگه داره وه زیاون طرف قصه که مجبور باشه چهارسال همه چ

 کردن با زنده موندن چقدر فرقشه؟؟؟ یزندگ یدونستیم ینکنه ، راست یزندگ گهید یکیما باعث بشه  یفتارهار نیا دیکنه ، شا

 یکه بهم کرد یبابت لطف یوقته زنده ام ، مرس یلیخ من

 یتا بتون کنمیبتونم م یباهات لج کنه من مادرتم من باهاتم هر کار ایمن کنارتم دن گهیاروم م زنهیشونه ام م یرو رو دستش

بچه مغرورشم  کنهیافتخار م شهیهم نهیخورد شدنم رو بب نیاز ا شیب خوادیدلش نم نکهیمثل ا رونیاز اتاق ب رهیوم یخوب بش

 دیسررس یحت خوادیدلم اهنگ هم نم یبچه اش بد شکسته شده حت نباریا یول کنهغرورم رو بش یکس گذارهیوقت نم چیه

 شنومیبسته شدن در خونه رو م یصدا خوامیهم نم دنینفس کش یحت خوامیبهارم نم یبارون وهوا یحت خوامیونوشتنم نم

افتاب  یحت گذرنیروزهام م ستنیل کنه وخودش رو مثل من حبس کنه همه مثل من نتحم تونهیبمونه ، نم متونهین رونیرفته ب

ها کنجکاو  یلیها رفتن و اومدن خ یلیکنار بزنتشون خ یکس گذارمینم ییلحظه ا یوحت دمیپرده ها رو کامل کش خوادیهم دلم نم

 ادیلبخند مزحک نشستم بهشون نگاه کردم انگار که اومدن موزه لور وبه  هیساکت وبا  دنید ننیحال من رو بب نیشدن تو ا

 نمیبب رفتمی، منم بودم م ننیرو پر کرده بود رو بب ایروز خنده هاش وغرورش دن هیادم شکسته که  هیاثر از  نیرت یموندن

 غیت هیاشون به دلم موند مثل حرف ه یلیانداختن خ یادگاری یها سلف یلیها رو شونه ام نشست خ یلیدست خ هیدنید یلیخ

جاها  یلیتو استخونشم کارد فرو کردن خ یقلب من داره ، حت ینداره ول نقلب استخو گنیم رهیکه تو استخون فرو م یمثل کارد

خانواده ام هم موند  یاعضا یجاها داغش رو دل حت یلیحرف ها خ یلیها خ یلیلبخند زدن و خودشون رو بهم نشون دادن ، خ

 باشم  یکردم قو ی، لبخند زدم سع دمیومن د

شبها اصال  یلیکنم ، خ یکنم وبا کلمه خوبم ظاهر ساز هیساعتها از درون گر شدیحرف باعث م هیتلنگر ، هربار  هیبار  هر

  خوردمیوتا صبح کنار پنجره قهوه تلخ م دمیخوابینم

من رو  یکه جوون یمثل وقت دیرسیبوش به مشامم منفت ،  اطیمن باختم رو بردم ح فهموندنیکه بهم م ییزهایتموم چ ستادمیا

اون بت نبودم  گهیمن نبودم ، من د گهیزدم واروم همراهشون سوختم من د تیاروم کبر ختمیاروم ر دنیکش شیبه ات

مادرم فقط سوختنشون بد سوزوندم  یجلو یدر کار نبود حت هیگر گهیسوختن همشون دوزانو روبروشون فرود اومده بودم د

 یسوزونیم یکه دار ییزهایچ نیروز ا هی یکنیم کاریچ یدار یفهمیزدم مادرم داد زد م یشد لبخند مزحک ختهیکه روشون ر یاب

 وصل به قلبت بودن وصل به جونت بودن 

 ختیریاشک م دمیبه بازوش کش یبه خودم دادم دست یتکون ستادمیا
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 یحت شنیبه ضررت تموم م زهایچ یلیوقتها خ یلیوابسته شد ، خ دیوقتها نبا یلیرو سوزوند ، خ زهایچ یلیخ دیوقتها با یلیخ-

 نشده بسوزون رید نکهیارزوهات ،پس تا قبل از ا

 نشستم وسرم رو روبه طاق گرفتم واروم چشم هام رو بستم  یاتاقم رو صندل رفتم

، با لبخندش به باز شدن چشمم نگاه کرد اجبار داشت  استیدن یحام نیتر یباز کردم چند ماه گذشته خواهر مهربون چشم

 دنیلحظه عمرم د نیکه من رو، شکستنم رو به عنوان قشنگ تر ییهمون ها نیبرم ب الیخی، باز هم نه ب یباهاش برم مهمون

 چجور شده اوضاعم ؟ دنیواومدن ود

کردم مثل خودم زهرمار شده مثله اخالقم  دایپ دیبه قهوه عالقه شد نیب نیا خورمیوقتها غذا م یگاه شمیم داریوب خوابمیم

فنجون قهوه باعث  مین کیوقتها  یسراغم اومده گاه یماریاز اون روز به شدت ب گذرهیم میون کسالیروزها که  نیمثل بودنم ا

واسه  دامیکم پ گنیتنبل شدم م گنیهمه بهم م چمیمثل مار از درد به خودم بپ ساعتهازجر بکشم و نتونم خودم باشم و شهیم

اشتباه بود حالم اونقدر  یزندگ نیا یهم من اشتباه بودم ، بودنم تو دیشا ستیچرا اصال ن گنیم رنیبگ یوقت قبل دیبا دنمید

 نیبود ا نی، کارش هم هیزدم مادر گر یسرطان لبخند صیتشخ شیدکتر نشستم ازما یروبرو گفتمیم ونیبد بود که حض

گوشه ساکت حرص  هیبود بابا هم که  یچه درد گهید نیا ختیمن اشک ر یومد وبه جابال ها به سرم ا نیبدتر میون کسالی

 ادیکه فر خوردیاونقدر حرص م یچه پسر چه دختر همه واسش مهم بودن گاه ختیریعادت داشت تو خودش م شهیهم خوردیم

 نیاهنگ وخواب ا شهیرفتم اتاقم مثل هم دادمیم دیکه با یشیازما نیبود ا یخونه خبر بد میرفت کردیم ومشزدن سر ما ار

 کردیم هیمادر بود باال سرم گر ومدیوحرف زدن اروم حس کردم خواستم چشم باز کنم دلم ن نیف نیف یانتخابه ، صدا نیبهتر

  زدیوبا خودش حرف م

 بشه یزیچ خوامیمن نم اینشه ، خدا شیزیچ ایخدا-

 میزیبسه من که چ یوداد بزنم بسه مسخره باز ستمیبا خواستیداد بزنم سر خودم ، سر خدا که چرا من ، دلم م خواستیدلم م 

دستم رو فرو کردم  یرفت نشستم لب تخت چند بار یوقت رونیباالخره دل کند واز اتاق رفت ب دیکنیبزرگش م یالک ستین

خوابم  دیشده بودم وبعد از زدن خورش رهینقطه از اسمون خ هیصبح به پنجره تا  ارباهاش رفتم کن امیداخل موهام اصال کنار نم

که هرکدومشون پر  ییادم ها کینیسمت کل میشدم راه افتاد داریدست مادر ب یبا تکون ها دمیگرفت رفتم سمت تخت وخواب

 یه من داد؟؟؟جواب قطعرو واس صیتشخ نیدکتر اصال دکتر بود که ا نیا ستمیافراد هم ن نیصدم ا کی یاز درد بودن من حت

نداشتم به مادرم  بمیهم تو ج یهزار هی یمن حت دمیخجالت کش یحساب میقرار بود پولش رو حساب کن یهمون موقع اومد وقت

هست که  یختیچه ر نیداد از شرم اب شدم من کجام؟؟؟ا یرو تکون فشینگاه کردم اون هم اونقدرها پول همراهش نبود ته ک

وبچه  یقال ریما رو گذاشته ز شهیبه خودم لعنت فرستادم که خسته شدم چرا خدا  هم ه؟؟؟اونقدرییایچه دن نیامن دارم 

 چینه خوب بود نه بد ونه متوسط ما ه مونینشست وضع مال میشونیعرق شرم رو پ کننیم فیدارن ک یقال یپولدارها اون رو

بهمون بگه نه  خوادیم یهم مشخص نبود چ مونیضع مالو یحت نکهیادستم رو مشت کردم خسته بودم از  مینبود یقال نیا یجا

همه  میرو بد نهیکرد که هز دیدکتر بود تاک یکه منش یکرده بود ،  دختر ریهمه اش گ نیب ییجا هیخوب بود نه بد ونه متوسط 

 یکس چیخداروشکر پول درمانشم داشتن خدا به ه یبود همه درد داشتن ول یخصوص کینیکل هی نجایا کردنینگاهمون م

 یبا پولها شیخودم حس کردم خداروشکر پول ازما یسخت همه رو رو ینده نگاه ها ینجوریداد ا میوقت یانشاهلل درد نده ، ول

 نییراه از باالشهر تا پا نهمهیهم ا ادهیپ نکهیو ا مینخور یزیتا عصر چ میبود ومجبور بود ادیز یلیخ یمادرم جور شد ول فیته ک

 تونهیچقدر م شیازما نیوجواب ا یضیاتفاق ومر نیا نکهیبه ا گهید یاتفاق حت نیدردناکه ا یلی، خ میرفتیم ونهشهر رو تا خ

ادم ها فرار کنم برم گوشه  نیا نیاز ب خواستینداشت فقط دلم م تیوواسم اهم کردمینم یفکر رهیمن رو در بر بگ ندهیا

 نینمونده بود به براورده شدنشون وا یزیکه چ یمیقد یزو هاشهر ، برم همونجا که بودم ، من واون ار نییاتاقم تو خونمون پا

 یجوابش رو بشنوم ، ترحم دکتر خواستیدلم نم یاومد ومن حت یلعنت شیجواب اون ازما میبا هم نداشت یتشابه چیادم ها ه

جواب  نییخوایبشه صدام زد نم زهرو کم کرده بود تا پول ما اندا شیاز اون مبلغ ازما کمیکه اونجا بود حالم رو به هم زد 

رو جمع کرد واروم گفت چرا چرا راه افتاد سمت اتاقش ودست من  شیخسته زد چادر مشک یلبخند د؟؟مادرمیرو بدون شیازما

رو مادر  شیازما یسمت اتاقش واروم برگه ها میهنوز همونقدر غرورم واسم با ارزش بود رفت دونستیرو گرفت چون م

 مشت شده ام رو محکم گرفت اروم گفتم یمادرم دست ها امیوب رونیبرم ب دیگفت من با لعهطادستش داد بعد از م

 مطمئن باش کنمیروز همه اش رو جبران م هی -

 زد وگفت  یلبخند 

 تو فقط خوب باش یجبران کن خوادیرو نم یزیچ چیه یتو فقط سالم باش-

سالم سالم  یعنیسالم هستند  شونینداره وا ینگران یجا چیه هک دیبد یزد وگفت خوب خانم مژدگون یدکتر اومد واروم لبخند 

منع  گمیکه م ییزهایهست که درمانش فقط کنار اومدن باهاش هست وچ یمشکل عصب هیفقط  ستیسرطان ن یهم که نه ول

قهوه  وانیپنج تا شش ل یروز رفتمیبارش نم ریقهوه بود که من ز عموضو نیوقت استفاده نکنن واول چیبشه واسشون وه
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قهوه  نیواسه ا دونستمیم گفتیاون روز مادرم با لبخند هرروز م یبهش معتاد بودم از فردا یحساب خوردمیاسپرسو م

هم نبود که بتونه دردهام  یدرد نیتسک یحت گهید ختیقهوه رو دور ر یوتموم قهوه ها رو وفنجون ها یخورینم گهید اسیکوفت

 ودم ومحکم شدنکنه مجبور شدم به محکم کردن خ نیرو تسک

وقتها کالس  یفقط گاه رفتمینم رونیمن اصال ب یعنی ارمیدرب تونستمینم یپول یخراب شد از اون روز حت یاقتصاد جو

قبل  یاز دوست ها یسر هی گرفتنیم ادیکه   یاخه افراد گانیاون هم را دادمیکه بلد بودم رو اموزش م ییزهایوچ گذاشتمیم

لباس دوست وبودن تو نقاب دشمن  دنیپوش استیکه تو دن یزیچ نیتر مادقابل اعت ریوغ نیتر بیبودن ، دوست ، دوست عج

همه خوردم کرد خورد شدم بد نامم  یقابل باور من رو جلو ریکه غ ی، من دوساله محکوم شدم بخاطر دوست میبگذر الیخیب

شکل نشون داد  نیودش رو به بدترکه ازشون متنفرم وخ ییزهایکرد ارزوهام بشن چ یخوردم کرد کار ینتونست کنه ول

حاال  رونیب ادیگرگ درنده م هیوازش  کشهیصورتش رو م پیز هوی یکنیباهاش صحبت م ینفر نشست هیفکرش رو کن کنار 

 نه؟ یبود کار خودت رو کرد نیحرفم ا نیلبخند زدم واخر ؟یشیم یباهمون بوده چه حال تیلحظات زندگ نیفکرش رو کن بهتر

 یدلم بود زیتو عز ینبودم تو هم گدا نبود سیمن که خس یحس وحال رو حس کن نیا خوادیتو هم دلت م یگفتیم زمیعز اخه

 نجورینامرد ا یگرفتیازم نم ینجوریا یکه داشتم رو ول ییزهایتموم چ دادمیوشرط م دیق یمن بهت ب یساله بود نیدوست چند

خودم نشدم باور  گهید یتو اون بال رو سرم اورد نکهی،  من بعد ا واریکه با سر برم تو در ود یگرفتیشکل ازم نم نیبه زور وبا ا

که هم  یعاشق دوستت بش شهیوقتها م یگاه ستیبه خودم اعتماد کنم عشق فقط جنس مخالف زن ومرد ن تونمینم گهیکن ، د

 یندون لشمیدل یوحت ینتون طرفبدون اون  یعنیعشق  تیخونگ وونیعاشق ح یعاشق مادرت بش شهیوقتها م یجنسته گاه

که فقط دور زدن  یعوض یچشم بودن واسم ادم ها هی، بعد از تو همه به  یوبخاطرش خوب باش یکن یخوب لیدل یب یعنیعشق 

بهتره به  رمیرو بگ یزیچ مییبخوا یکیاز  یوقت میکنیوقتها ما ادم ها فکر م یبلدن ، چه جنس مخالف چه جنس موافق ، گاه

، مثل  میریبگ ینجوریا میگرفت ادیها ، ما  دهیبهمون م میاگه محترمانه ازش درخواست کن میکنیفکر نم میریبگروش انتقام 

تا  میشیبا دشمن دوستمون دوست م مینیشیبا انتقام م شهیهم میبار اومد ینجوریکه حوا وادم از خدا گرفتن ما ا یبیهمون س

هم دست رو  طانیوش میماها از همون اولش هم حسود بود میندار وماکه دوستمون داره  یزیاز چ میریانتقام بگ میبتون

 ادیاحترام گذاشتن رو  کمی میدوستانه باهم دوست باش کمی مییایب میعادالنه تر برخورد کن کمی مییایحسادت ما گذاشت ب

 میکن یو خوب میو خوب باش میریبگ ادیداشتن رو  اقتیل کمی میریبگ

 یکس گهیبعد از اون روزها د سازهیم بیغر بیشکل عج هی کشمیکه رو کاغذ م یومقابل مفه ریغ یحس خودم نشستم خط ها تو

من رو  خواستیم یهرکس ییجورا هیاز من جدا شده بود  ایجدا ودن ایانگار که مادر از من جدا ومن از دن دنمونیاومد د ینم

 یبد رو یشد لیمزحک همه وکلمه ستاره سه یکه تنها بودم لبخندها ییدر خونه وقتها ومدیدادن م یبه بهونه نذر دیبا نهیبب

 فاجه اس  یلیفاجعه اس ، خ شناختیمن رو نم وارمونیبه د وارید هیهمسا یحت رفتیاعصابم م

دلگرم کننده  شنهادیپ هیکردن نگاهم کردن  یصحبت از کار بود وبودن وزندگ رونیاومده بود ناخواسته رفتم از اتاقم ب مهمون

افتادم نگاه نگران مادرم  شیو ازما شیشش ماه پ ادیناخواسته  یول رهیگیخدا موش نم یمحض رضا گربه دونمیمن م یول یکار

گفتم بله واسه همه  رمیکنارشون نم ادیدوساله ز یکیکه  ییبه مهمون ها یبا ناباور یهستش ول یبود که جوابم منف نیا انگریب

 اوضاع رو بهتر کنم  کمی دیاسرار کردم خواستم شا نباریمن ا یمخالف بودن ول ییجورا هیبود همه  بیعج

 لیادم بداخالق تبد کیرفتن من به  رونیکنم استرس داشتم واسه ب دایخودم رو پ میدوسال ون نیبعد ا تونستمیم دیشا

خوشحال تر  شهیمادر از هم یباشم ول تونستمینداشت من خودم نم یبا ادم قبل یتشابه چیکه اصال ه یفرد کیشده بودم به 

ومشکالت به هرحال بزرگتر  گذشتیبود روزها م میموضوع زندگ نیتر بیجوبعد از اون استخدام شدنم ع یشیازما میبود تا

مادر  یپا یوقتها سرم رو رو یاونهم بلند بعض دمیخندیوقتها م یمن بودم ومن شده بودم بعض زدمیمن حرف م یول شدنیم

  شدمیکم داشتم عوض مکم  کردمیوواسش درد ودل م گذاشتمیم

رو  یشدم چ یچ دمیرس یمن کجا بودم به چ نکهیاز ا میتو زندگ یاومد نکهیاز من از تو از ا گذرهیازش م یمدت طوالن هی حاال

وقتها با بد  یتو همون حال قبل گاه رمیبدست اوردم من هنوزهم نصف روز تنهام هنوزهم نصف روز م یاز دست دادم و چ

که  یبه روز دیسر خطش به تو باز رس دیباز داستان من رس کیکوچ یمثل بچه ها اوقته یوقتها با ذوق وخنده گاه یگاه یعنق

 دونمینم یگرفتم تورو ، تورو حفظت کردم وخواستمت با تک تک سلول هام ول ادیباهات اشنا شدم وعاشق شدم  بیوغر بیعج

نداشته رو  یکس رفت وامد چیبا ه هحرف نزد یچکسیفل رو زده ، با هعمره خودش رفته تو قفس وق هیکه  ینیتو ا دونمی، نم

موند باهاش ، اصال درکش  یخواه کنهیم یداره زندگ یزندگ نیا یوکجا هیچه ادم یدیود یشناخت یوقت ایداشت  یدوست خواه

 عاشق بشه؟؟ تونهیادم م نی، اصال ا یکنی، اصال حسش م یکنیم

 من

خودم  یحت ستمیهاشون رو بلد ن لهیوقته باهاشون رفت وامد ندارم ح یلیخ شناسمیادمها رو نم نیاز خودم بگم ، من ا خوامیم

تو دلم  یحرف کنمیم یزندگ ی، من اونقدر ساده شدم وصفر شدم واز اول اول شروع کردم که تو سادگ ستمیبلد ن گهیهم د
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ادمها تو به چشمم خوش  نیا نی، از ب بمیعالم غر نیاوقته با  یلیعادتم شده من خ یولجباز کنمیلج م زنمیوهمه رو م مونهینم

اونقدر  خورمیکه خودم هم جا م ارمیدر م یباز عیجاها اونقدر ضا یکه بعض ینیبیم ستمیعشق رو هم بلد ن یمن حت یاومد

داره با تو من  یلیخ یزندگ نیا ستمیمن ن نی، ا ستمی، خودم ن یخودت زننیکه همه تلنگر بهم م ارمیدر م یجاها بچه باز یبعض

که به قلبم زده  ینیعادت داده ، دوس داشتنت شده  عادت هرروزم مثل مورف یلیمن رو به تو خ یزندگ نیا دهیم رییرو تغ

روز  هی، درست وسط  شناسمتیسالهاست تورو م کنمیکه حس م کنهیها ، اونقدر قلبم رو اروم م گمیصدات رو م شهیم

 یباش وونهید دیحتما با گمیم ییجاها هیقلبم صدات رو دوست داره ،  یرو به دلم اورد بهار عیسر یلیوخ یتو اومد یزمستون

شهر  ی وونهید گنیکردم که همه بهم م یوونگیتو د یاونقدر برا کنمیم یوونگیمن چقدر دوست دارم ، اخه من د یکه بفهم

من چقدر دوست دارم  یمحبت نفهم نهمهیبعد از ا هیانصاف ینمونده ب سشوا ییعشق تو دلم رو رسوا کرده که ابرو یاونقدر

قصه قراره  نیبه کجا ا دونمینم یول کنمیچه من بگم چه نگم ، اره من کار خودم رو م یکنیتو که کار خودتو م یامروز بهم گفت

  ادیماذون  یصدا رهیخدا واسه ما بنده هاش بخواد خ یزیکه هرچ رهیختم بشه انشاهلل ختم بخ

 ا بزرگه ...اکبر ، خد اهلل

هم در حال پخش  ایاهنگ دن نیبهتر شهیدارم بهش سر اذون که م یتعصب خاص شهیاذون هم یصدا کنمیاسمون نگاه م به

 هیلبخند قرمزش واسم  شویوصورت مربع شیصورت یخدا با اون چشما شهیهم دمیوگوشش م کنمیباشه اهنگ رو قطع م

 ریتصو نیخدا ا گفتنینبود بهم م شتریسالم ب شیبودم ش چهب یوقت شهیرو گفتم چون هم نایا یخاص داشته تو زندگ یاحترام

از  ریتصو نیتر بیعج یگرد صورت یولبخند قرمز داره وچشم ها هیدر اومده مشک یکه به شکل لوز یمربع هی ومدیتو ذهنم م

 زدیلبخند م شهیکه هم نجاستیه بودن ، جالبش ابود که کعبه رو بهم اونجور نشون داد نیبخاطر ا یمشک دیخدا تو ذهنم بود شا

 لیاوا ادمهی کردمیاز حد شبها باهاش دردودل م ادیهام هم ز یهمون بچگ گفتمیکه از ارزوهام واسش م ییشب ها یحت

وهمدردشون نبودم  دمیدیکنم زجر هاشون رو فقط م یبچگ خواستیفقط دلم م دونستمینم یچیبابا بود منم که ه یورشکستگ

شکل با اون لبخند  یلوز یکه بابا تا صبح با همون خدا ییچه شب ها ادینم ادمی یاعصابن وحت یکه چرا ب زنمیاالن غر م

 کنم  کاریبچه هام رو چ ایخدا کردیمهربونش تا صبح سر سجاده نماز درد ودل م

 نیتر یگرفتم قو ادیدر برابر مشکالتم رو از بابام  ستادنیا شهیهم ستادیا یشکسته شد ول یلیبزرگه بابا خ یلیخ گهید خداس

 نکهیبا ا یدیتو ناام یحت ستهیا یبازم م یول زنهیغر م زنهیمن بوده وخواهد بود داد م یمن اسطوره  یسمبل زندگ نیومحکم تر

چنگ ودندون مارو  تا با دیاونقدر جنگ جنگهینفسش م نیحس کرد تا اخر شهیرو م دنشیهنوز جنگ یندارم ول یدیام گهیم

 یصورتش رو سرخ کرد وسر جلو یلیبود که با س ی، اون کس میگرون واسش تموم بش میحق ندار چکدوممونیبزرگ کرد ما ه

االن  میدیکشینم یروز اونهمه سخت هیاگه ما  دیخودش رو جمع کنه ، شا کمیکار وکار وکار کرد تا تونست  ستادیخم نکرد ا یکس

 تی، من اگه االن تو اون وضع کنمیاز خودم شروع م دوننیکه درد اجتماع رو نم یدرد یب یمرفه ها نیاز هم یکی میشدیم

 یوقت نهیقانونش ا گهید نهی، هم کردمیکه همه رو از نوک دماغم نگاه م دمیرسیم ییبه جا یروز هیقطعا  رفتمیجلو م روزمید

 "هستش  تیقانون بشر نیتر اشتباه نیمغرور وباجذبه ا یباش یحساب دیبا یهست یادم حساب

 انتیخ

نشون  بیکه داره خودش رو واسه من به عنوان رق یکس یول یستیکاره ن نیتو ا ی، ول دمیکه شن ییکلمه ا نیوتلخ تر نیتر زیت

 کنمیکه دارم م ییفکرها نیهمه ا دهمیشا کنمیمن دارم اشتباه م دهمیشا دهیداره عذابم م یلیکاره است خ نیا یلیخ دهیم

  ستمیچرت و پرتن وتو اصال من واست مهم ن

 یمیصم نقدریعادته با همه ا ؟؟؟نکنهیبش یمیصم نقدریبا اون ا یوقت کرد یک گرمیم شیات کنمیبه صبح فکر م یوقت

 یشد ول یرتی، راستش قلبم غ یکنیبا اون هم مثل من رفتار م نقدریا دمید یبهم بر خورد وقت یحسادت نه ول ؟؟؟راستشیبش

بلکه از چهار پنج بار  کبارینه  یشکوند یودلم رو زد یرفت شیپ یلیخ زنداشت دلم بد شکست بازم از دستت امروز با دهیفا

 له شدم  کنمیحس م یلیگذشت خ

 گهی، خودم هم که د جنگیبا هم م یلیخ ری، شدن مثل کارد وپن انیروزها باهم کنار نم نیا رنیدرگ یلیومنطقم خ احساس

 یول یکنیم یواسش فداکار یاخه که انقدر دار هیک نیا الیخیولش کن وبرو ب گمیوقتها م یبعض امیباهات کنار ب تونمینم

که چرا تورو  گمیبه خودم فوحش وناسزا م یبرن فقط حساب گذارنینمواشک هام  شنیاخرش مثل احمق ها پاهام سست م

بشه رو  کیبهم نزد خوادیکه م یهر کس ی؟؟؟داریفهمیم دنیزجرم م یلیخ یکنیم یکه دار ییانتخاب کردم ، جدا از اون کارها

 ؟؟یفهمیم یمن رو بست یدست وپا یول یکنیکار خودت رو م یودار یتو هم حسود یکنیازم دور م

کردن  یچرا عاشقت شدم تو اصال ادم عاشق دونمیمن نم ستیهم واست مهم ن یچیوه یکنیمسخره م یزنیغر م یکنیم یلجباز

کاررو  نیمن بهتر یوبعد بگ یکار خودت رو بکن یدل بسوزون یتو فقط بلد یستیاصال عشق و احترام به عشق رو بلد ن یستین

 یوقتها خودت رو به جا یگاه دونمیدرسته همه اش من بهتر م گمیمن م یهر کار یگیم ینیهم شهیهم گمیکردم من درست م
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 گمیمن اشتباه م شهیهم گهیداره درست م دیشا دونهیم یزیچ هی نیا دیبا خودت شا یبگ گهیم یچ نیداره ا یبگ یگذاریمن نم

 یگیو تو درست م

بکنم دلم  تونمینم یغلط چیبشه ومن ه کیرو نابود کنم مخصوصا اون رو که جرات کرد بهت نزد ایدن یتموم ادم ها خوادیم دلم

 ؟یکنیبا اون رفتار م یانقدر مثل من دار یداد بزنم و بگم به چه حق یسرت حساب خوادیم

 یمن فقط تو یرو بهم فهموند میاصل گاهیهم که جا روزیندارم د یواست تو زندگ یگاهیجا چیمن ه نمیبیم یوقت شمیالل م یول

 یندارم باشه مرس ییجا چیه تیشخص یکارتم تو زندگ

ومن بچه  ییکه بخوام به تو دستور بدم به هر حال تو بچه باال میمن ک کنمیدراز تر نم ممیو پاهام رو از گل مونمیخودم م یجا سر

 یجز مادرم دوس داشتن چکسیکه واسه ه شعوریوب یادم عاد هیکه همه دوسش دارن ومن  ییتو اون ادم باشعوره ا نییپا

ساله هم  پسر بچه ده هیهستم که  فهیسه رد یومن اون سودوکو ارنیبدستش ب خوانیکه همه م یی، تو اون ارزو ستمین

که اصال خودت  یهست یتیمن همونم که ارزوت رو دلش مونده ، تو ادم باکالس وبا شخص فهمهیرمزش رو بجوره حال دلم رو م

با کالس  هیاندازه بق تونمینم ملباس نو هم بپوش یهستم که وقت یاز حد عاد شیب یومن ادم یدونینم اسیرو با من قابل ق

واست  ییبخوا یزیکه هرچ یهست یادم هیسوال برد که حوصله داشتنشم ندارم ، تو  ریرو ز تمیشخص ایباشم اونقدر دن

 یخدا چ نمیبب دیبهش برسم بعد از اونم با ستیمعلوم ن زیهرچ یعالمه سگ دو نزنم برا هیهستم که تا  یمن کس یفراهمه ول

برش گردون ، راستش  گهیم بعدش هم مکه واسش سگ دو زدم حال کن یزیبا چ گذارهیچند روز م هیبدونه  حاگه صال خوادیم

  شمیداغ نم شهیازم گرفته م یقرض گرفتم وقت کنمیبه بعد فکر م نیاز ا ارمیبدست م یزیهرچ نهیدرستشم هم یدونیم

 یقرض یول رمتیگیم یدارم ه یاز ک دونمینم یروز دارمت ده روز ندارمت توهم قرض هی نکهیبه ا کنمیبه تو فکر م دارم

 سوزهیبعد که بخوام پست بدم از ته قلب دلم نم رهیم شیکه داره پ ینجوریپس بدمت حداقل ا شهیواسه هم دیاخرشم با

 یچقدر مهربون یقشنگه چقدر خوب زی، چقدر همه چ گذرهیروز که دارمت چقدر خوبه چقدر زود م هیکه همون  کنمیفکر م نیا به

ما انگار که واقعا از ته دل هم  نیعشق ب نهمهیاز ا کنهیدا هم داره حض منه مخالفه انگار خود خ جنگهیم ایباهام انگار که نه دن

هوام رو  یاز حد مهربون شی، ب یخوب یلی، خ ادیبه جونم وصله ، انگار تو هم صدا قلبت م ونتانکار تو هم ج میرو دوس دار

  یدار

 یگیم یزبون یبوده وبس ، بهم با زبون ب ایرو هیفقط  روزید یکنیم یاداوریهمون ادم قبل ، بهم  یشیم ادیفرداش که م یول

  یتفاوت یب نهمهیاز ا شهیم یاز دست هام انگار که ته ته دلم خال شمیم زونینکن و دل نبند ومن باز او یساز الیخ

سلول  هی یروز اونهم تو کیتا ابد و افتادمیروز زندان م هیشکل اگه  نی، اون هم به بدتر یدیزجرم م یکاررو دار نیا نکن

 یسوزونیدل م یاز حد دار شیب یکنیم تیاذ یاز حد دار شی، ب یدیزجرم م یکه تو دار شدمیانقدر زجر کش نم یانفراد

 یکردیرو حداقل با خودت روشن م فتیتکل شدیکاش م یزنیحالم رو از خودم به هم م ییجاها هی یریم شیپ یاز حد دار شیب

چال غم  اهیبه س یوببر یادم رو نابود کن ییخوایم ایصد  ای یصفر ای یاسفانه ندارخوب تو حد وسطم مت ای یبودیبد م شهیهم ای

 از اسمونم باال بزنه  یکه حت یاونقدر به ادم اوج وبال پرواز بد ییخوایم ای

روز  هیاگه  ی، حت بهیعج یلیجا ، سر قرارخ نیاز ا رونیاون هم ب نمتیقراره بب نکهیا استیدن یواژه  نیتر بی، عج دنتید

 رو  زیهمه چ گذرونهیم ریخب خدا به خ یول کردمیدوست دارم انقدر تعجب نم یگفتیم

بازنده ام  نباریباز هم مطئنم من ا یول یشدیام م فتهیکه ش بودمیبنظرت اونقدر خوب م یدیدیمن رو م یکاش اونقدر وقت یا

 یشدیم یجذاب واسه منه معمول یکاش تو یاز حد معمول ادیومن ز یات جذاب شهیات بشم تو مثل هم فتهیاخه قراره من ش

  شهیم نیوهم خوادیانشاهلل که خدا م شهیهم یاون هم برا

 رهیکجا داره م دونهیخودشم نم ادیوبه سمتت م شهیم یاز حد توهم ادیز المیفکر وخ سمینویکه دارم ازت م ییوقتها یدونیم

 ...شتهیناخوداگاهانه پ یول

 شهیهم یدونیمنم توقعم باال رفته م یتو خودت ییجورا هیانقدر ازت دلخور باشم  نمتیقرار باشه بب یوقت کردمیرو نم فکرش

تو  خوامیبخوامت نم خوامیدوست نداشته باشم نم خوامیم گهید رهیباال م یلیدوست داره توقعشم ازت خ ادیکه ز یاون گنیم

از حد واست باشم  ادیز گهید خوامیهستم ها نگاهم کن نم ؟؟؟؟منمیفهمیکن م اهمنم هستم نگ یبگم اها یبپرم وه تیزندگ

هم  دیکه االن دارم نسبت به خودم رو داشته باشم ، شا یبد یحس ها نیا خوامینم زونمیحس کنم او خوامیجلو روت باشم نم

  میبگذر الیخیکردم در حقت پس ب یانصاف یمن ب

 دواریکردن رو دوس ندارم و ام یفصل رو دوس ندارم اصال حس زندگ نیاصال ا ستمیوقته خودم ن یلیمنم که خ یکه خودت تو

اونقدر  رهیاالن همه جا رو ابر بگ نیمثله هم خوامیخنک م میخوب باشه ونس یوهوا ادیب یگل خوامینم گهیبودن رو ، اصال د

اونقدر همه دلم  ادهیفر گمیماعتمادم کردن که حرف اروم هم بشنوم  یهمه ب یونقدربشه ، ا یدل من هم خال دیشا ادیبارون ب

خودم رو هم  گهیکه د نهیمن بد شدم و بدتر از بد ا کنمیرو ودرجا قضاوتش م یکس چیه کنمیتحمل نم گهیرو شکوندن که د

  شناسمینم



Roman-City.ir 
 تو تمنای منی رمان

 

https://telegram.me/romancity 43 

 

 هی دیشا کنهیواز پنجره به در نگاه م کشهیادم از بس انتظار م ییجاها هیراستش  ستنیتو ن ریکدومش تقص چیه نایا یدونیم

 کنهیاز شوق پرواز نم شهینم ریجو گ گهید طیشرا نیتو بهتر یحت شهیخسته م گهیبراورده بشه د ییارزو هی دیشا ادیب یدیام

 خوامیحاالهم نم گهید گهیوم گذرهیم زیلبخند از همه چ هیبا  شهیهم خوشحال م یوقت کنهیرو ثابت نم شیخوشحال ایبه همه دن

  گذرهی، م رهیوم

ما  دواریوام یحال من که انقدر شاد نیمن وبه ا یبه جا یدیتو هنوز نرس دیواسه موندن ندارم شا ییدل و حوصله ا گهید منم

اونطرف  نطرفیها با ابکش اب ا وونهیاون در برداشتم و مثله د ینگاهم رو از رو گهیوقته د یلیمن خ میفرق دار یلیبا هم خ

 ینطوریپس من جدا تو هم جدا ا یو درکم کن یتا صدام رو بفهم یبرس نجایه به اموند نوزه تهیتازه خوش یتو اولش یول برمیم

 ست؟ین نطوریا کترهیش

 یخواست دیشا یفرق کرد یلیمدت خ نیجلوم بعد از ا یکرد کیخودت رو کوچ یلیخ یستین دیتو واسم ادم قبل از ع گهید

ومنم کار خودم  یوکار خودت رو کرد یدلم رو شکوند یحرف احمقانه زد هیهربار با  یخرابش کرد یخودت رو ول یکن کترینزد

 دمیکردم وزهر خودم رو پاش یدلت رو زخم یجاها حساب یکردم بعض تهستم ونشستم نگاه یادم عال گمیرو کردم منم نم

اگه  ستمین ینجوریا من یهمونجا وبهت لبخند بزنه ول  ستهیبا یکنیم شیرو که زخم یکس خوادیم ه؟؟؟دلتیچ رادتیا یدونیم

من ادم  یتو نه ول شناسمیخوب م یلیمن خودم رو خ شهیزخمت خوب نم یجا گهید کنمیم تیخودم رو ازت دور نکنم بد زخم

 یبعض یدونیم زمیبا لبخند بگم بزن عز یکشیاونقدر فداکار باشم که اونموقع که سرم داد م تونمینم ستمیکردن ن یعاشق

نداره صبرت که  ییجا گهیشده د زیات سر ر مونهیپ وانیکه ل ییدرست همونجا مونیتو زندگ انیم ریادم ها د یوقتها بعض

از حد صبر  ادیادم ها قبل از اون ها ز یسر هیواسه  دوننیاون ها نم هیچه ادم حال بهم زن اوفف گنیبعد م یواسشون خرج کن

رحم  یوب یمونی، خودت م یخرج کردن ندار یبرا یواسه حرف زدن وصبر یینا گهید دهیونوبت به اون ها که رس یبه خرج داد

 گهید یکنه بخدا اگه بتون زیلبر یعالمه اتفاق بد صبرت رو تو نوجوون هیفکرش رو کن  شهیکه در موردت م ییقضاوتها نیتر

 ...یخرج کن یواسه کس یصبر

 یکه دعوتم کرد یحیبه تفر امیقراره ب گهیساعت د 43ر از کمت کنمینگاه م یبارون یگوشه پنجره اتاقم وبه هوا صدایب نشستم

بخوام باهات روبروبشم احمقانه است  نکهیحوصله ندارم وقت صرفت کنم چه برسه به ا یحت رهیگیرو م میشونیپ یظیاخم غل

 یدیام گهید دمیفهم یدارم چه برسه به تو راستش از وقت یریدرگ یلیهم خ دمروزها با خو نیا دونمیرفتارم خودم هم م

که بهش  یهست یاز همون افراد یکیتو هم  دمیم ریوزمان گ نیبه زم ختهیبه هم ر یلیبرم اعصابم خ شیپ نکهیواسه ا ستین

 کنم ... کاریچ دونمیواقعا نم دمیم ریگ

 یبه پهنا یلبخند ،یواسم وقت بگذار یجو لعنت نیاز ا رونیب نمیچند ماهم رو بب نیا یاهایقراره رو گهیساعت د 24از  کمتر

 شهینم یتر باشم ول یمیباهات صم خوادیدلم م یلیبا خودم وتو چند چندم خ دونمینم شهیمحو م عیوسر زنمیم تیواقع

 کمی یختگیهم به هم ر یکمی یجور سر درگم هیوصفش کنم  تونمیکه نم جانهیجور ه هی،  دنتیاسترس دارم واسه د یلیخ

نشم ، اخه زود  داریقراره صبح بشه؟؟؟کاش فردا خوابم نبره ، زود هم ب یاسترسم شده ، امشب چجور یهم چاشن یکالفگ

اسمون من قدم  ریتو قراره ز یعنیراه؟؟؟ نیبه گذشت از ا یکن فکرتو قراره  یعنیشدنم زجر خودش رو داره ها ،  داریب

 کنمیم یکه من دارم زندگ یاتمسفر نیا یقراره تو یعنی؟؟؟یرو نفس بکش کشمیکه من نفس م ییقراره هوا یعنی؟؟؟یبزن

خواب  هیمثل  نیریش یایرو کیچند ساعت مثل  یهم خوبه ، برا نیکم ، هم یلیخ یلیکم ، خ یلیخ ی؟؟؟ولیکن دایحضور پ

 دونمیم یول شهیدلم م نیهم تسک دنیذره د هی نی، من عاشقتم هم کوستیهرچه از دوست رسد ن متهیهم غن نی، هم یکنارم

جوره  چیسرگرمش کنم ، ه تونمیجوره نم چیاروم نگهش دارم ه تونمیجوره نم چیه گهیود یشیم وونهیدلم د نیبعد از ا

 ساکتش کنم  تونمینم

کمک کن اگه قراره طاق اسمون  ایخدا امیبا لبخند ب امیب دیبا ام امیعالمه خاطره خوب ب هیبا  یاتاق لعنت نیتو ا امیفردا که م کاش

 قتیاگه حق امیکه بتونم کنار ب یحساب یکمکم کن خوامیاز ته دلم م ندفعهیم که نشکنم اباش یکنه اونقدر قو ینیرو سرم سنگ

فردا  افتهیقرار هست ب یفردا اعتراف کنه هر اتفاق نیواسم اگه قراره اون عاشقم باشه هم شههست واضح واشکار ب یتلخ

 شتریب یکه حساب گهیتا چند ماه د نمیسمت جهنم من حاضر جهنم رو االن بب ایببره  یبه سمت خوش ایپل  نیومن رو از ا افتهیب

 روشن بشه  زیفردا همه چ خوامیکنم م بولرو بخوام ق یزیرو بفهمم چ یزیپس اگه قراره چ شمیم کیبهش نزد

،  نهیسنگ یلیفتاده خکه ا یبابت اتفاق دمیتو دارم به خودم م دنیکه قبل از د یاز حد مغرور ازار فکر شیلجبازم ب یلیخ من

داد بزنم  دونمیانگار که مثله جوجه اردک زشت که از مادرش دور افتاده شدم واقعا نم نهیتحمل اون جو هم واسم سنگ یحت

که سالهاست دارم واسه  یتیطرف هم شخص هیکه ماه ها ارزوش رو داشتم  ییطرف تو هیبمونم  ایدعوا راه بندازم فرار کنم 

تو  شنمیلبخند احمقانه سر جام م کیدردم بشن وبا  نیتسک دیشا سابمشونیهم م یدندون هام رو رو کنمیداشتنش تالش م

 رو خراب کنم زیهمه چ یبخاطر لجباز تونمینم یمن حیترج
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 یستادیزده از استرس روبروم ا خیمغزم  ییجورا هیتمرکز کنم  تونمیزدن نم خیدست هام  خروهیتکون نم ستهیا یم ساعت

روبرومه زبونم الل  میعشقم همه چ امیاسترس دارم دن زنمیمن عاشقت باشم لبخند م یکنی فکرش رو هم نماصال یخندیوم

 ... تو یاز ته ته دلم دوست دارم ول هیعشق واقع نیپس ا

به  میزبونم الل شده کنار ادیز یلیاز هم خ میدور یلیتو کجا و من کجا خ ستمیبا تو ن سهیمن اصال قابل مقا کشمیم یقیعم اه

 سردته؟؟؟ یچقدر سرد گهیزدم با اخم م خی زنهیدستم م

 ینگاه کنم انگار که قراره حساب میتو چشم هات مستق ترسمیم یخندیوم یکنیبه من نگاه م یتو گرمته هر ازگاه یول

کرده  تیانگار که خدا سر فرصت نشسته نقاش یاز حد جذاب ادیها خودت ز گمیرنگشون رو م بنیعج یلیکنن خ زممیپنوتیه

 خوشبختهچقدر  نهیبیاتاقت که هرروز تورو م نهیخوش به حال ا

  نیفکرته هم ارمیبدست ب تونمیکه م یزیتنها چ شمینم ریمن که از فکر کردنت س کنمیبه تو فکر م دارم

 م؟؟؟یکن شونیراض میتونی، به نظرت م یریخانم ام-"

 بهم نگاه کرد وگفت: نایمب

 قرار داده به نظرت؟؟؟ نیکرده ها ، واسه ا پیچقدر امروز خوشت یغالم نیا-

 :دیبه پاش غر زدم

 دردم گرفت یریکوفت بگ یییواا-

 فکر من رو مشغول نکن نقدریتروخدا ا-

 ؟؟؟یکنیبهش فکر م یدار یجد یواااا-

 ترو خدا-

 کرد وگفت: زیچشم هاش رو ر یغالم

 ؟یریخانم ام یدیجوابم رو نم-

 و؟؟؟؟یچ-

 م؟یکن شونیراض میتونیم گمیم-

 اره حتما-

 یشمال یاز کشور ها یکیبا  یدالر ونیلیکه اومده بودن بابت بستن قرار داد چند م یخارج یزد ورفت سمت شرکا یلبخند

 خودمون

 در گوشم اروم گفت: نایمب

 گونه ات قرمز شده-

 از دست تو-

 رایکرده سم ریگ ییجا هیبه من چه ، بخدا تو دلت -

 نه به جون تو-

 یشد یغالم دی، تو عاشق ام شعوریب به جون خودت-

چشم غره  دیام دیخند زیکردم نفهمه؟ر فیپسر تعر نیجلوش از ا نهمهیا ده؟؟؟خبیاز کجا فهم رونیهام از حدقه زد ب چشم

 میهمراهش بود نایقرار داد من ومب نیواسه ا نباریا دیساکت باش یعنی رفتیم

 اروم گفت: کردیصحبت م یالبته به سخت یاز اون شرکا جلو اومد وبا زبون فارس یکی

 همسرته؟؟ دیام-

 قهقه زد واروم گفت: دیام

 ؟یکنیم یشوخ-

 هست ییبایبانو ز یریام سیم ینه ، ول-

 نطورهیهم دیشا-

 "کرد دمیناام شتریب دیجواب ام یمن جا خوردم ول خنده؟؟؟البتهیم یچ یعنی؟؟؟یکنیم یشوخ یچ یعنیحرصم گرفته بود  یلیخ

 ینجوریوقت ا چیکاش ه کنمیشکسته دعا م یلی، دلم خ نمیببازم وتو خواب بب دیتو رو هم با بازمیم شهیبازنده ام هم هی من

اومد اندازه  شیباالخره پ ی، ول یکن یکار ینتونم از خودم دفاع کنم توهم نتون شمیدارم خورد م یکه وقت شدمیباهات روبرو نم

 یباش یتونیواسه منم نم یول ستین تیندگتو ز یتعهد چیکردم ه دایام رو پ

 یول کنهیرو نخ کش م میتوئه وداره زندگ ریدلم گ یلیچون هنوز خ ادیدلم نم یتموم کنم ول شهیقصه رو واسه هم نیا خوامیم

بهش پر وبالم داد اگه  یحت دینگه داشت با شهینم یعشق رو زورک ستیوسط ن نیا یاجبار چی، ه یباش نجوریا یستیتو مجبور ن
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که واسه از دست دادن ندارم راستش رو  ییا گهید زیچ سوزهیهست که م دلمفوقش  یعشقه اگه واسه من نباش دینپر

 واسه از دست دادن  میندار یچیجز سوختن دلمون ه ایمعمول ؟؟؟مایدونیم ییبخوا

 بوده مونییکه تنها دارا میهمون دل رو هم ندار گهیاونموقع د میشیله م یلیخ ایهمونم که بسوزه وبشکنه ما معمول دونمیم

 یواسه همه چ سوزهیبهم کنه دلم م ینگاه مین هی سوزهیدل خدا هم نم نکهیبودنم واسه ا یواسه معمول سوزهیم یلیخ دلم

 ینکیسر سوزنم بهم فکر نم هیاندازه  یداشته باشم حت ییذره هم تو دلت جا هی یحت تونمینم نکهیواسه ا

 یول لرزوندیدلم رو م یلیبا خودم خ یو خودمون کیانقدر نزد دمیدیبار بود که تورو م نیاخر نکهیا یخونه تو رفت گردمیم بر

بهش فکر کنم وداغون  یلیحسرت امروز رو بخورم قراره خ یلیبغض کنم قراره خ یلیبعد از امروز قراره خ دونمیتموم شد م

 خودم کردم... یبشم ول

مادام حالم رو  ینگران بود یتو خودت بود یتو هنوز سرجات یدو سه روز ول نیاتفاق افتاد ا یلیقراره ، خ یبدجور ب قلبم

 ییاونروز چقدر داغونم بر خالف وقتها یدیچقدر دوست دارم فقط فهم یدیتو نفهم یول نشستیبه دل م تینگران یدیپرسیم

به سر  یچ یدونیاز حد تو لک وبقول خودت پکر ، تو که نم شیساکتم وب حد زا شیب ستمین یادم جذاب یزنیکه باهام حرف م

که سرم  ییاز بالها یشیچه بسا که تو هم مثل همه خوشحال م یرو بفهم انیوقت هم دوس ندارم همه جر چیاومده ه میزندگ

 دنیلرزیبودم که  دست هام م زده جانیاونقدر ه دنتیمن با جون و دل اومدم د یول یومدیتو با قلب ن یکنیقضاوت م ایاومد 

بود  ختهیبهم ر یلیخ میوزندگ یهم اوضاع شخص گهیبه جونم افتاده بود از طرف د یاسترس و نگران ییجورا هیزده بودم  خیو

اونجا هست که  یکی دونستمیاومده بودم اونجا فقط م یچ یرفته بود برا ادمی یبود که حت زیتو وهمه چ ریاونقدر ذهنم درگ

روز  هی کنمیکه حس م یکیاون رو ،  طلبهیکه قلبم از ته ته وجودش م یکیبهش بگم دوسش دارم  خوادیدلم م قتهو یلیخ

 ...یسر بشه واسم به خوب تونهیاون روز نم نمشیصداش رو نشونم ونب

 ی تواصال ستمیاصال واست مهم ن یکه گفت ییها رو سرم اوار شد درست همونجا یامروز وسط شلوغ کدفعهیارزو هام  سقف

کدوم با هم  چیشکم اشک ، بغض ، ه یرو سرم هنوز تو یزیبود که بر خیپارچ اب  هیندارم ، درست مثل  ییجا چیه تیزندگ

  یستین یچیتو ه یگفت یومجلس کیعشق ش نهمهیکه بعد از ا ی، مرس کننیم انتیهردو به هم خ کننینم یاری

 تونمیتا م خوامیم گهیاز فردا د نهی، درستش هم هم اوردمیاصال به روت ن یقشنگ حس کردم غرورم خدشه دار شد ول یلیخ

 دیبا یبهم فهموند ییجورا هیتره  کی، نبودن بهتره ش اتیکه اصال نباشم تو دن یرابطه ام رو باهات کمرنگ وکمرنگ تر کنم جور

قشنگ از سمتت  یمنتظر حرف ها ستمین ییهویمنتظر فکر کردن  ستمیساعت ن یها همنتظر جفت شدن عقرب گهیبرم ، عشقم د

 شهیکه باز االن بخواد شانس در خونه ام رو بزنه هم یوقت نبودم ادم خوش شانس چیمن ه ستمیمنتظر اومدن بهار ن ستمین

 یرو رو یوسقف زندگ شهیاعتماد به سقف کاذب م یستیکه ن یزیچ دونهیاون نم یول ریخودت رو دست کم نگ گهیمام بزرگ م

 یایوقته تو دن یلیمن خ رمیم شهیدارم واسه هم یاز حد بزرگش کردم ول ادیهم حق باتوئه من ز دی، شا کنهیسرت خراب م

 یبود که صدا نیا نشیقشنگتر دمیرو باهات مزه کردم وچش زهایچ یلیخ میرو باهم داشت یخوب یلیلحظات خ ستمین یچکسیه

اخرش هم  ینشدم ول یادم کوک هیمن هنوز  دمیبه اسم دل دارم فهم نهیس یتو یزیچ هیهنوز  دمی، فهم دمیقلبم رو فهم

با  یکه بفهم نیهم خوادینم لیعاشقم شو من خودم عاشق شدم راستش عشق دل ایب یتو که به من نگفت الیخیدر اومد ب یتلخ

حالت  نیکه بتونم از ا میدیدیم دیام هیتورو  دیحالم خوب شا توبا یلیاتفاق خوبه ، من خ ایدن هیخودش  نیاون حال دلت خوبه ا

بهم  رسهیاز راه م یباال بره وهرکس میروابط اجتماع دیپله باشه که بتونم با همه خوب باشم شا هی دیشا امیب رونیب یافسردگ

که  یمثله همون روز رستشد همه اش د دهیچ یول رمیپر وبال بگ تونستمیم یلیمن با تو خ دیوشکاک شا بیوغر بینگه عج

همون دل رو هم نداره  گهیداره د نهیتو س یدل هیکه خوشحال بود  یادم معمول نیسرت ا یفدا یرو از دست دادم ول زیهمه چ

جاها توجمع  یلیمثال خ دیشد مثال مامانم خنده هام رو اشک هام رو د رییدستخوش تغ زهایچ یلیخ می، بعد از حضورت تو زندگ

که قهر  ییمثال بازم برات بگم وقتها شدمیدوساله ذوق مرگ م یثل بچه هام یشدیکه نگرانم م ییوقتها ثالم زدمیقهقه م

اوردم  یوبه روت نم رفتمیتو دلم قربون صدقه ات م یکل دمتیدیکه م یی، مثال وقت ها ینکن یکه اشت ختیریدلم م یکردیم

 دیق یوقتها حت یلینکرده بودم مثال بگم بازم برات؟؟مثال خ یکس چیکه واسه ه یمثال از ته ته دلم واست عشق خرج کردم کار

 زدمیرو به خاطرت رو م دمیشنیکه م ییخودم و حرف ها

 یحت گهید خوادیاالن دلم نم گهی، مثال د رنیحاال همه اون مثال ها موندن رو دست خودم ولجباز تر از خودم شدن ونم یول

 ، مثال ش رو بگم واست؟؟؟  زدمیواست مجاها از دلم  یلیاخه خ رمیرو دستم بگ تارمیگ

که خودم  ییجا هیمن رو نشناسه ،  یکس چیکه ه ییجا هیبرم ،  شهیبگذارم وواسه هم خوامیپام م ریرو همه اش رو ز ارزوهام

 ییکه راحت بتونم داد بزنم آ ییجا هیهم نگذارم  یپلک رو ینگاه کنم وحت دیساعت ها به رفتن واومدن خورش نمیبش

 ییاس کلمه ا دهیفا یتالشم ب جورمینم یدلم سوخت ، دنبال کلمه ام تا حقش رو ادا کنم ول یلیخ یلیخ یدونیم ییهم آ واقعا

 رو ثابت کنه  یبا حرفت رو دلم گذاشت هویکه  یغم نهمهیتا ا شهینم دایپ

 سوزمیچقدر دارم م دوننی، اونها نم رندیکلمات در برابر حال من حق ییجورا هی
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 کلمه

 ننیسنگ یلیاما وزن دارن ، خ ستنین زیگفته بودم کلمه ها ت یدونیگفتم کلمه ، م یراست

 هزارتا سوال ببره ریکلمه تونست ابهت من رو ز کیکه تنها  نیسنگ اونقدر

 یزیخون ر یجور موننیجاها مثل زهر م یبعض دنیبهار م یوبو کننیم یجاها دلبر یهستند بعض یمزخرف یزهایها چ کلمه

 ینیبیمرگ احساست رو م کشهینم هیکه به ثان یکنیم یداخل

 چقدر عاشقت بودم  یفهمیرفتم ودو سه روز نبودم م یوقت دونمی، جز کارهات ، جز ، جز حرف هات رو از حفظم م جز

 ادینخواهد شد انقدر حفظت کرده باشه ، اونهم با دقت ز دایپ یکس چیه

رو به  یزیچ هی ییخوایم ی، وقت افتنیچال خوشگل روشون م هیگونه هات  یخندیکه م ییرو حفظم تمامش رو وقت ها احواالتت

 رهیگیادم خنده اش م یکنیحالت چشم هات رو کج م یطرف بقبولون

  یستیبرو ، واسم مهم ن یتو که گفت گمیدارم م یچ اوففف

 الیوبا خ رمیگیمو دستم م قلم ستمیا یجلو چشممه م یسطل رنگ مشک هیواقعا اشتباهه  گهیاز تو گفتن ونوشتن د الیخیب

 هیانگار  زنمینه غر م خندمینه م گهیخونسردم د یلیکه قرار بودن ما رو به هم برسونن خ ییرو چوب خط ها کشمیاسوده م

بدون  ستهیا یمامان کنارم م نجامیهست ا یاالن هفت هشت ساعت ییبخواشده راستش رو  دهیکش رونیام ب نهیاز س یزیچ

قربون صدقه ام رفت ،  هیمن ، مامان با گر یایدن ی، حت واریشد د یمشک یستیمال من ن گهیروشون تو د زنمیتوجه بهش رنگ م

چه  دوننیاونها نم ستیفهم ن بلقا چکدومشونیکدوم واسه ه چینه غم امروزم ه حیکه باهات قرار بود برم تفر روزمینه ذوق د

 یبد زد یدونیکس دلم رو دوست نخواهد داشت اخه م چیوقت ه چیه نیبعد از ا دیشده راستش شا دهیرو دلم پاش یدیاس

 یکه زد یبا حرف یختیرو بهم ر لشیشکل وشما

 شد یکه چوب خط هات بودن رنگ یوارید تکه

جذاب بود  تیمدل حرف زدنت همه چ یخاص بود حت تیهمه چ ی، درست مثل رنگ چشم هام ، تو مثل من نبود یمشک هیمشک

 که گذشتم من کجا وتو کجا شهی، مثل هم میبگذر الیخی، ب یتر از عاد یمن عاد یمختص خودت ول

اونقدر راه  رونیب رمیوم کشمیوکالهش رو سرم م پوشمیم زنهیدستمه داره نم نم بارون م شرتمیسو شمیکنار مامان رد م از

دلت  ی، من اونقدر بدم وبد بودم که حت ستمیکردن ن ی، من ادم عاشق شدن وعاشق خوامیرو نم یکس چیتا شب بشه ه رمیم

 یکنیبهم فکر م یمن دلخوش باشم دار ایساعت دلت واسه من باشه  هیروز  هینخواست 

 با گذشتمون کرد یکه حساب ییگذشتن ها نیاز ا میبگذر رونیب دمیرو محکم م نفسم

  گذرمیو خواسته خودشون باشه ، م دوننیمن م فهیوظ شهیکردن رو هم گذشت

 ایمگه؟؟؟ یجوون عاشق ییاها زنهیراننده داد م یابون؟؟؟اقایوسط خ امیوقت کردم ب یمن ک کنهیتوجهم رو جلب م یبوق یصدا

 کور  ای یعاشق

 ، اخه من هم عاشقم وهم کور هردوش ظیبعدش قهقه وبعد از اون اخم غل زنمیم لبخند

 قبل چهارسال

 کنه شرفتیعلم پ ای،  یبد هیقرن وندیاونقدر حاد بشه که پ ای، فقط مدارا ، تا  ینه لنز بذار یبکن یتونیدکتر:نه عمل م"

 کنه؟ شرفتیپ خوادیوقت ماشاهلل تو کشور ما دلش نم چیکه ه یعلم دیبه ام نمیبش دیمن با یعنی:من

 خارج یبر نکهیا ای ،ی:مجبوردکتر

 نبودم نجایخارج برم که االن ا خواستمی:دکتر من اگه ممن

 مدارا کن باهاش ستیاز دست من ساخته ن ی: کاردکتر

 نگران کور شدنم هم باشم؟؟؟ دیبا نکیاخر عمر به اضافه ع ؟؟؟تایچ یعنی:من

 :متاسفمدکتر

 بره شیپ نجوریا خوامیدکتر ، من رو عملم کن من نم دهیبه من نم یینای:تاسف تو بمن

 دارم ضیشما باز هم مر ری، االن غ تونمی:نمدکتر

 :باشه ، باشهمن

 رونیب رفتم

 خواهر

وقتهام  یبعض تونستیوقتها نم یباشه بعض خواستیکنارم م شهیکه هم یباشه مگه نه؟ کس تونهیگاهم م هیتک نیتر محکم

 که بتونه  خواستینم

 دیبا ی، درست چند روز بعد از اون اتفاق لعنت دمیاونقدر خراب وداغون بودم که فقط رفتم تا رس یدنبالم ول ومدیم راه

،  شهیکه با قرص خواب اور خوب م یسر کنم با سر درد دیعمر با کیواسه خوب شدن ندارن ،  یچشم هام راه حل دمیفهمیم
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عمر حسرت  کیرو بخورم و میدوست یعمر حسرت انتخاب دوست اشتباه برا کیو  رمیدرد معده بگ شمیم یعصب یعمر وقت کی

 به دلم بمونه ییا شهیقاب ش نینداشتن ا

 االن

 گهیم یجذابه؟؟؟ک زنهیم نکیکه ع یادم گهیم یهم همراهم نبود ، ک نکمیع یکنار دلم گرفته بود حت ابونیاز وسط خ رفتم

 شهیم ایرو هیها  ینکیاز ما ع ینداشتن واسه بعض نکیوقت ها ع یواسه ادم؟گاه ارهیم تیبا کالسه وشخص نکیع

 جذابه؟؟ یادم عاد هی گهیم یک

 خوامیم یجور هیبهش فکر نکن  گهید یکنم عشقم ، ول سهیاز حد توهم زده بودم که بتونم خودم رو با تو مقا ادیمن ز دیشا

 چجور بوده یبشم که خودتم ندون نیباهات سر وسنگ

تو  ینبودن کس شهیواسم لذت بخشه هم ییتنها گهیبهش عادت کردم د ینجوریا زنمی، لبخند م ستین یخونه کس گردمیم بر

 کنم رونیهمه رو از خونه ب خوادیدلم م ادیکه مهمون م ییوقتها دهیارامش م خونه بهم

 چی، ه زمیتو عز یحت دونمیرو قابل اشتراک باهاش نم یکس چیگرفتم وخو گرفتم به تنها بودن ه ادیمن  ییرو بخوا راستش

  یبش کیمن شر ییتنها نیتو ا هیثان هی یبتون گهیوقت فکر نکن د

 رو هم ندارم... دنیاصال حوصله خواب گذارمیچشم هام رو رو هم م زنمیرو تختم غلط م کشمیم دراز

ابر  یبه بزرگ یغم هی، درونم  کنهیچشم رو هم گذاشتنم هم دلم رو اروم نم سوزونهیکه وجودم رو م ییکلمه ا نیتر قیعم تو

 سوزمیم یلیکه خ زنهیبه دلم م یشیچنان نوقت ها حرف هات  ی، گاه  ستیهم ن یکه تو اسمونه چمبره زده ورفتن یاهیس

 نیدرد من االن معتاد تر نیاور بود ا ادیاگه اعت گمیم ییجاها هی دمیرس نجایدرد تا به ا دمیکه چقدر کش کنمیخودم فکر م به

 بودم  ایادم دن

 ارنیدارن بدست م هیبق ارمیکه من نتونستم بدست ب یزیچ دمیفهم یحوصله خودم رو هم ندارم وقت یحت گذرنیها م هیثان

 هی کنمیخوده خودت ومن هم همون ادم قبلم اونقدر از تو دور که حس م یتو خودت یول سوزهیدلم م یلیخ یاون هم به راحت

ستاره حسش  هیمثله  شهینم یاونقدر دور که حت رسهیزمستون به پاش نم خیاونقدر سرد که  ستادهیا نمونیو اسمون ب نیزم

  دشیکرد ود

 مدت نیتو ا دی، مراقب اداره باش یریخانم ام رمیمن دارم م-"

 اخه...-

 بله؟-

 ، به سالمت یچیه-

 ی، ول گرفتیدلم اروم م دمشیدیاگه م هیثان هی،  نمشیاومد که بتونم بب ینم نجایقبل از پروازش ا یفردا حت گهیو د رفت

 "از نبودش دق کنم یبره ومن حساب یرفت ، قراره چند روز

 یبندیدرارو م ینیشیتو اتاقت م یاریوبه رو خودت نم یدیاز عشقش جون م یدار ینیبیم یچقدر دوسش دار یگیوقتها م یگاه

انقدر  یکنیم یخاطره اش نگهدار نیتا بزرگتر نیها ، از کمتر گمیعطر خاطراتش رو م یعطرش از اتاق نره بو یموقع بو هیتا 

 رونیب ادیحرف تلخش م هیاونهمه خاطره قشنگ  نیاز ب هوی یول یکن شینقاش نارتچند ساعت ک یتا بتون یدیخودت رو زجر م

و اون خاطره تلخ باعث  یومنتظر مرگت یشد ریس یسالهاست از زندگ یکنیکه حس م یزنیچنان تو ذوقت م کنهیم ییوخود نما

اون حرف تلخ رو از  یبتون دیشا یزرو بسا ییخوایکه م یاون یبتون دیهمه جا رو به هم شا یزیریم شهیچشم هات م یاشک تو

حاله اشک  هی نیب یچشم هات رو ببند شهیکاغذ همون باعث م هی ینیبیازش م یادگاری هی هوی شهینم یول یذهنت پاک کن

 نهمهیچقدر سخته ها ا یببوس یکاغذو بوکن کهیدوست دارم همون ت یوبگ یبش رهیوبه سقف خ یولبخند فقط اروم دراز بکش

 ییچند تا ریکاغذ رو ز یاز ته ته قلب دوسش دار یهنوز حس کن ینشه ول بتینص یزیکاغذ چ هیبه جز  یول ییبخوا یادگاری

 یکیکوچ یادگاری نیا یدونی، م گنیطال م متیاز ق شنومیوقت ها م یخاطراتش کمرنگ بشه بعض یمبادا بو یدیم چیدستمال پ

 یهرروز باهاش کل شهیتر م زیهرروز واسم عز شهیم شتریب ارشداره؟؟؟هرروز اعتب یاریچه ع یورفت یکه واسه من جا گذاشت

کاغذه که از  کهیت هی نیهم کنمیپنهونش م عیوسر کنمینگاه م مین هیهرروز فقط  زنمیحرف باهاش م یهرروز کل کنمیدردودل م

رو که جا گذاشتم رو  یزیچبرگردم  خوامیم یباز بگ یروز هیکنه کاش  دوارمیام یکل تونهیکاغذ کوچولو م هی نیرفتنت مونده هم

کنارت  شهیکه هم امیب خوامیم یوبگ یکه زنگ بزن یروز ادیکاش ب یدلت رو جا بگذار نباریا دمیبردارم وببرم اونموقع قول م

 ایرو هیاز تصور  نایکاش بشه همه ا یکه چقدر عاشقم شد یواز خودت بگ یکه باهام صحبت کن ییا قهیبمونم کاش بشه اون دق

حسرت  نقدریا گهیکه چشم هام د یبمون شمیکاش بشه اونقدر پ ادیفالم ب یوموندن تو رمیشه فال حافظ بگب اشخارج بشه ک

ما دوتا  ریعاشق تصو یکرد که خود زندگ یبا تو زندگ شدینزنه کاش اونقدر م خی ینشه ودستام الک یاالتیخ گهید المینکشن خ

اصال  ایکاش اونقدر خدا هوامون رو داشت  مینکن یخاطرات هم خودکش رواز عط میکنار هم بمون شهیکنار هم بشه ما دوتا هم
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عمر باشه اونقدر هوام رو داشت که  کیکنم اونقدر کم که به وسعت  یکنارت زندگ گذاشتیمن رو داشت که م یهوا

 یمن تحمل کن یروزهم ب هی یشدیکه حاضر نم یلحظه از کنارت جم بخورم وتو اونقدر عاشقم بود هی ذاشتینم

 دمیفرو م ییزبونم واروم با چا یرو ارمیقند م یبغضم رو جا کنهیم ییزده کنارم بدون قند خودنما خی ییچا کشمیم قیعم یآه

 یکلمه ترک هیمن رو  ختهیبد به هم ر زمشونیه یبو رهیگیم شیدرست وسط خاطراتت داره ات سوزهیدلم داره م خیانگار که از ب

 :شه؟؟گفتیم یچ شیمعن دمینوشته بود ازش پرس شیرو کاربر نفر هیتوجهم رو جلب کرد  شیچند روز پ

 ایدن نیمامان سوختم از ا-

 داره؟؟ یسوختن امیمگه دن ایسوختم از دن گهیکم داره که به مامانش م یکردم با خودم گفتم مگه چ تعجب

 نهمهیا دیشش بتونم اروم بشم شا-و-غ-با ا دیشا ایدن نیبرم وتو رو مامانم داد بزنم مامانم سوختم از ا خوادیدلم م حاال

درمون عشق کمرنگ  یدرد ب نیدرست کنه که ا یمامانم بتونه مرهم دیکمرنگ بشه شا کمیکه به دلم مونده  یحسرت وداغ

  تونمینم یبشه ول

 نیمن نتونم با او استهیب ایدن یجلو ترسمیکنه م شتریعشقم رو ب زمیمامانم ه ترسمیم سوزمیبرم داد بزنم دارم م تونمینم

که اگه سهم من نشه چقدر  رشمیکه بد درگ یاز عشق یحت ترسمی، از من بودن م ترسمیم زهایچ یلیاز خ امیمسئله کنار ب

  شمیمتحمل عذاب م

که بهش  جورمیوسط نم نیاز خدا ا ریغ ییکننده ا دواریام زیچ چیخودش ، ه گهیکنه د یکار هیبازم شکر انشاهلل که خدا  یول

 زهیریاز قبل اوضاع به هم م شیراه رو جلوم بگذاره که داره ب نیرو دستش بدم فقط اون بهتر دمیدل ببندم وام

داد  یلیاس خ ختهیکه بهم ر یاتاق زنهیتو ذوق م یلیشده خ یکه مشک واریاون قسمت از د یرفرش کنم خاطراتم رو ول خوامیم

 هستم  یک یانداخت ادمیکه  ندازهیم ادمیه نکنم دار یاور ادیرو  یزیسرم که چ زنهیم

معجزه  هی دیشا یبود یداشتم که وقت یدیام هیهمه اش  یدونیاخه م کنهیم شتریکردن خاطرات قبل درد قلبم رو ب رفرش

بودم به خوب شدن همه  دواریام یمن الک دیوقت اتفاق نخواهد افتاد شا چیاون معجزه ه یول یکه دوسم دار یبشه وتو بگ

بخوام مسخره  یچ دونمیاالن نم یحال خوب قراره واسمون رغم بخوره ول یکل تمد هیبودم که گفتم بعد از  دواریاونقدر ام زیچ

تو  یارزش چیکه واست ه دمیوفهم دمتیاالن که د یبود ول یدیام هیقبال  یدونیاست از خدا درخواست کنم بهت برسم اخه م

 عشق اشتباه بود  نیاز اولش هم ا دیگرفته شده شا یلیندارم حالم خ یکنیکه م یزندگ

برعکس شد من اونقدر حول  زیرفت همه چ شیبر خالف تصورم پ زیهمه چ یدونیاشتباه احمقانه اس اخه م هیتو فکر کردنم  به

 یجلوخنده هات همه اش  رینتونستم ذره ذره بودنت رو حس کنم واالن فقط تصو یحت یتو بود یکردم ودلشکسته بودم وقت

  ادیچشم هام م

 یدونی، م سوزهیدلم واسه خودم م یلیدروغ چرا من خ ییحاال شده از ته دل دلت واسه خودت بسوزه؟راستش رو بخوا تا

دل بسته  ی، اخه من با چه توهم خورهیکه به سرم م ییفکرها نیاز احمقانه تر یکی یبا حماقت هام گذشته ، تو هم شد میزندگ

 خوامیم ی، هنوزهم هرچ گمیهنوزهم دارم از تو م یست؟؟؟ولیجز غصه ن یزیقصه چ نیته ا نستمدویات شدم؟؟؟مگه من نم

واونقدر من رو به خودش  زنهیم رونیخاطره هام ب نیخاطره از تو از ب هی هوی گمیم یهنوزهم هرچ کنمیبخوابم به تو فکر م

 به خودم قول داده بودم تورو نخوام  رهیم ادمی یکه حت کنهیمشغول م

فرو رفته اونقدر  یقیساعت سالهاست به خواب عم کنمیکه حس م گذرنیاونقدر لحظاتم کند م ینباش ی، وقت یستیتو ن یوقت

هنوز فکرت سر جاشه درست همونجا وسط خواب  یتنها بودن ول نهمهیاز ا کشنیها خجالت م هیخود ثان یکه حت کشمیم ییتنها

، چقدر دوست دارم ،  یچقدر ماه شد زنمیوبهت ضل م ستمیا یواسمون م نیزم نیدرست ب ییجا هی یشیقوطه ور م المیوخ

  رهیواروم م زنهیم یلبخند معنادار هی نمیبیرو م ایادم دن نی، جذابتر یچقدر خاص

،  کشمیکردنت که خودم از خودم خجالت م دایوپ شهیبه تو اونقدر سخت م افتنیوقت ها دست یگاه یبود ایرو کیمثل  شهیهم

 شهیاونم واسه هم خوامیمن اونقدر خوبت رو م یول یخوریلحظه جم نم هیها اونقدر خوب ومهربون که از کنار من وقت  یگاه

 ازت دور بشم  رهیگیدلم م ییجورا هی یدور ش خوامینم یفقط وفقط کنار من باش

 با ذوق کنارم نشست نایمب"

 تو سالن؟ دمید ویبگو ک-

 و؟؟؟یک-

 یقول بده ضعف نکن-

 بابا چته؟؟؟ یا-

 دمیرو د یغالم دیام-

 ؟؟؟برگشته؟؟؟؟یچ-

 رو بهم داده بودن ذوق زده گفت: ایکه کل دن انگار
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 اتاقش یاره اومده ، گفت بر-

 ؟؟؟االنیچ-

 "روز بود رفته بود ستیب نمشیبب خواستیدلم م یلیخ دمیها رو دستم گرفتم وسمت اتاقش دو وپرونده

چه  نیا ادیوقت هم دلم نم چیه ومدیدلم ن یبرم ول خواستمیم میرو شناخت گهیه هم دمدت ک نیکه چقدر ا کنمیفکر م دارم

 نمیبیهات رو م تیحما یکه به راحت یلحظه هم ازت دور بشم ، اونقدر خوب و با اقتدار هست هی خوادیدلم نم یحت گهید هیعشق

ساعتها چشم  خوادی، اونقدر که دلم م یشیم یخواستن یلیخ یکنیکه م تیها حما توق یبعض یول یزنیکنارم درسته بهم غر م

 نیبود ب یرنگ هیجذابت به چال گونه ات به رنگ چشمات که  یفکر کنم به اون لبخندها دمتیکه د یهام رو ببندم وبه روز

 دیپشتم بوده وشا شهیکه هم ییتهایابه جز جز صورتت به جز جز حرف هات به حم تیتمام رنگها به خودت وحرف هات به همه چ

 اخالقتم... نیعاشق ا یدیبهم جر بزه م یدار ییجورا هی دمیرسینم نجایروز به ا هی یاگه تو نبود

ازت چقدر کم دارمت  خوادیچقدر دلم بودن م یونبود یگذر زمان گم شده بود یامروز کم داشتمت درست وسط لحظه ها چقدر

ازت  شدیدوباره م ییجا هی یجور هی یکاشک یبهم عالقه مند یتا چه حد دمیفهمیافتاد حداقل م یاتفاق م هی یروزها کاشک نیا

زبونم لکنت  نباریا دیشا رمیمیتو م یبهت گفت ب شدیم نباریا دیدارم شا دوستبهت بگم  تونستمیم نباریا دیشا دیحرف کش

 گفتمیتو رنگ چشمات نگاه کنم وبهت م قیکه صاف وعم کردمیم دایاونقدر جرات پ دیشا شدنیودست هام سرد نم گرفتینم

که از چند  ییکارها تموم گفتمیدوست دارم بهت م یعاشقت شدم حساب یشدم حساب رتیدرگ یاز ته ته دلم چندروزه حساب

 گهید زیچ چیاز دوست داشتنت ه ریمن فقط تورو دوست دارم وغ گفتمیتاحاال کردم فقط وفقط بخاطر تو بوده ، بهت م شیماه پ

 ... یستیکه ن فیح یول خوامینم ییا

 ییباشه خسته شدم از تنها یکی خوادیسرماخوردم دلم م یخوبتر شده امروز حساب یلی، رابطه مون باهم خ گذرهیداره م یدوروز

هوام رو داشته باشه نه که مامانم پرستار  یغر بزنه بهم کل یکینگرانم بشه  کنمیدارم تب م یباشه وقت یکیفقط  خوادیدلم م

 کمی یکاش بود ادیجونم داره باال م کنمیحال زارم حس م نیتو ا خوادینفر رو بد م هی یباشه ها من فقط دلم دست ها یبد

چرت وپرت ها  نیتموم ا دیبهم جمع کنه شا یلوس کنم تا حواسش رو حساب یکیخودم رو واسه  خوادیدلم م یکردیم ینازکش

 دیشا یبودیمراقبم م کمیاالن که حالم بده  یدکاش بو یحالم خرابه ول یلیوخ باال رفته یکه تبم حساب گمیم نیرو دارم واسه ا

 نیاونم نگاه توئه چقدر ا شهیقرص درمان م هیوتب فقط با  یسرما خوردگ یدونی، اخه م شدیتموم م یسرماخوردگ نیزودتر ا

 عشقم کشهیتو چشم هات پر م میروزها دلم واسه نگاه کردن مستق

 ...زهیریفرو م یکه فکرش رو کن یراحت تر از اون یلیکه خ ییا دهیچیپ یبنا اعتماد

وقته اعتماد به خانواده  یلیشکسته خ میهست اعتماد دوست یاعتماد کنم پنج سال تونمینم ایدن یجا چیه دمیفهم امروز

کنم  هیواسم نمونده که بخوام بهش تک یواعتماد دیام چی، ه ستیبند ن ییجا چیدستم به ه گهیوامروزهم اعتماد به کار د

 ... استیدن داعتما نیاعتماد به عشقم که نگو که اشتباه تر

که عمر کردم شکستم  یمدت نیبزرگ شده باشم انقدر ا یحساب دیمن االن با هینجوریاگه ا شهیادم با شکستن ها بزرگ م گنیم

  رسهیدستم به اسمون م گهیونقدر که دبزرگ شدم ا یتا االنم فقط شکستم ، من حساب یازهمون شش سالگ

 رهیگیاروم نم ادمیکه فر اونقدر

 بزرگ شدم یحساب من

 ستیوقتها برگ بودن خوب ن یلی، خ ستیکردن جالب ن هیوقتها به باد تک یلیخ

خورد  یشگیرو اسمون بشنوه ، عامل هم ادمیاز درد خورد شدنم فر خواستیشدم که دلم م کیتو کوچ یاونقدر جلو امروز

خورد بشم ،  نقدریدرستش نبود جلو روت ا یوجود من بود یببخشم ، تو عشق من بود تونمیوقت از ته دلم نم چیشدنم رو ه

با هر بار  کنمینا ندارم جلوت خورد بشم راستش حس م گهیومن د ردنجاها جلوت خوردم ک یلیعشقم؟؟؟خ یدونیراستش رو م

از وجودم  یمین کنمیرفته که االن فکر م شیفکر پ نیا نقدریا شهیز وجودم کنده منسبت به من ا دتیذره از د هیخورد شدنم 

  رهیگیدلم م یلیخ ینینب رومن  گهینمونده تا کامال جلو روت پودر بشم ود یزیچ کنمیحس م نیزم ختهیپودر شده جلو روت ر

  شهیلحظه روحش اعدام م هیکه تو  یادم شنیم دهیکه شن ییکلمه ها خورنیصورتم تکون م یکه جلو ییلبها

 شهیلحظه روحش اعدام م هیکه  یادم

 ؟؟؟یرو حسش کرد نیحاال ا تا

 ییجا نهیچپ دلم بش مهیخوابم امروز کلماتت زهر الودت باعث شده خون به ن یماه رو گرفته بود تو مهین شبیصورتت د مرخین

زخمت بدجور داره  یودل کندم که جا یل کندد یجور هی یستین گمیم تیاالن با قاطع یول یهست کردمیحس م شهیکه هم

 رو ماتم برده  امیبرده که دن م، اونقدر مات ییجورا هیتو دلم  کنهیم یزیخونر

قرص بغض دردم رو غورت بدم  شهیاب باعث م وانیل هیباز  نمیبیم رهیت ریتصو هیو همه رو تو  ادیمدام گلوم درد م ساکتم

تموم  یچند ساعت لعنت نیواب سرد همه اشون از سرم گذشتن ا قیعم یاروم اونم دور از چشم همه ، نفس ها یلیاونم خ
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 یچ شد؟؟؟مگهیمحکم باشم مگه چ دیمن با یطوفان تو دلشه ، ول هیامروز  مانگار اسمون ه کنمیم یومن راه خونه رو ط شهیم

 گفت؟؟؟

 شکنمیم شتریهربار من ب یول گهیرو م نیا مگه بار اولشه که شیتو زندگ ستمین یکس چیه گفت

به گوشم  ادشیسلول ذهنم وفقط االن فر نیتر یوقاطع اونقدر محکم که کلماتش محکم دلم رو انداختن گوشه انفراد واضح

  رسهیم

 گهیبهت م یلبخند لعنت هیبا  یجونش به تو وصله ، ول یکنیوقتهام فکر م یکه تمام حسش به توئه گاه یکنیوقتها حس م یگاه

  یواسم ندار یتیاهم چیاحمق ه

من تو سر شرافت وقلب من ، تو  هیپتک گرفت وزد تو سر من ، تو سر وجود هیاوار، انگار که  ریتک تک اعتقاداتم رفت ز انگار

 یبناش کرده بودم از پودر اهک بود به راحت یکه به سخت یمن انگار که ادم یمن تو سر وجود وهست یسر اعتقادات وزندگ

 ندارم نیکره زم نیا یجا چیبه ه یراهدار یبزنم ول ادیا فریسر تمام دن خوادیشکست وخورد شد دلم م

بگم همه  خوامیفرد به منه ، نم نیکترینزد شهیکه خوشحال م یکس نیاول دونمیم یداد بزنم ول خوامیم سوزهیاز همه م دلم

بگم  خوامیداستانم نم نیادم ا نیبگم من مظلوم تر خوامیاز تصورات خانواده بسازم نم یزشت ریتصو خوامیبدن ومن خوب ، نم

وقت ادم خوش  چیمن ه یبه دلم بزنن ول ییهمه چوب رسوا خوامینم دینیبب هالناسیتا جا شد در حقم ظلم شد وداد بزنم ا

 نبودم  یشانس

 شد هیاشک هدمن  یبرا دیتولد تو روز تولدشون رس کیکه به همه تبر ییاونجا

زخم هاش  یکرد که جا میزخم یاز رو بست و حساب ریدوست من شمش کردنیم یکه دوست ها واسه هم فداکار ییاونجا

 سوزونهیهنوزهم وجودم رو م

 رنگ اسمونش هم با من فرق داره یشد که حت یسهم من عشق یخوشحال یبه ادم ها با کل شدیم هیکه عشق هد ییاونجا

که  ییاز کمبود ها ارهی،  کم م ارهیادم کم م ییجاها هی یهمه اش غر غر وناسازا باشه ول دیهمه اش کفر نعمت باشه شا دیشا

 داره 

 یخراشیقلب جهان را م نیتر ی، زخم ؟؟؟یتراشیاز وجودم م یچه دار عشقم

  وزهیکه اروم م یوباد اطیح یمن تو یوقدم ها دیکل یقفل تو دنیچیپ یصدا

 زهیوقت قرارنبود سهمش بشه رو به اسمون کردم نگذاشتم اشکم بر چیکه ه یعشق یم همون که امروز شکست برامن خودم  

نبود اروم رفتم اتاقم اشک نه  یبوده اروم بند کفشم رو باز کردم ورفتم داخل کس یاحساسات لعنت نیکه هرچه خوردم از ا

 یول کردیتعجب م دیبا زدیحرفها رو نم نیخودشه اگه ا گهید هیعیطب کردمبه حرفهاش فکر  سوختیدلم از عمق وجودش م یول

 امیبا من داره که هربار م یچه دشمن دونمیمن بود ، واقعا نم یایروش باز کرده بودم اون دن گهیحساب د هی یمن ، منه لعنت

 شیاه دادن من تو زندگاز ر کنمیوقتها واقعا حس م ی، راستش گاه کنهیرو خراب م زیوهمه چ زنهیبهش دلم رو خوش کنم م

 ترسهیم

 مامان من رو به خودم اورد  یصدا

 ؟؟ییکجا-

 جا چیه-

 شم؟یپ ییایچرا نم-

 ادیخوابم م-

 ، مثه هرروز گهید شمیپ ایب-

 مامان خسته ام-

 ها یامروز از دنده چپ بلند شد نکهیباشه مثل ا-

 نجایکردم بهتر که ا رهیرو ت امیکردم بهتر ، بهتر که همه دن شیخورد خوب شد که مشک واریرو تختم چشم هام به د دمیخواب

بخوام بمونم مگه قراره همه  یبد عنقم مگه قرار بوده من ادم خوب ینجوریبهتر که ا رمینم رونیخودم رو حبس کردم و ب

 ه؟؟؟یچمگه  گرفتیم شیدلم ات شتریبهش نگفتم دوسش دارم واال ب هها از سمت من باشه؟؟؟خداروشکر ک یفداکار

  کنمیدوروزه فراموشش م خب

مورد  هی نی، ا یکنیمورد رو هم فراموش م هی نیا یگذشته رو فراموش کرد یهمونطور که اون خاطرات لعنت یاحمق یلیخ

 مونهیرو دلت م شهیداغش هم ستیگذشته ن یمورد مثل اون خاطرات لعنت هی نیا وانهیعشقه د

 تونمی، من م کنمیرو م میسع یول

  شیخودت ساخت یعنینداره ساختنش  یکه کار خوادیدل سنگ م هینخواستنت فقط  ستیها هم سخت ن اونقدر
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درد  یلیلبه تخت سرم خ نمیشیخونه وتنهام ، م یقسمت من شده تو ییباز هم تنها یشگیطبق روال هم شمیم رهیسقف خ به

سمت  دومیم کنهیباز داره سر باز م یبغض لعنت زنهیساعت بدجور دلم رو م کیت کیت یساعت از شش عصر گذشته صدا کنهیم

 نقدری، هنوز ا گهیادم د هیاون هم بخاطر  زهیاشکم بر خوامیمن نم وانیل تو زمیریم ارمیاب رو در م یراه پله واشپزخونه بطر

 ام بشکنم ؟؟؟نشکستم حاال بخو یکنم من از طرف خانواده ترد شدم وجلو کس هیترد شدم گر نکهیاحمق نشدم که بخوام بخاطر ا

 رمیاومدم دستم بگ دنیلرزیدست هام م کمونیاشپزخونه کوچ یها کیسرام یشد رو یاب خال یاز بطر یمین ختمیرو ر اب

 کار خودش رو کرد وانیل یقطره افتاد تو هیرو  وانیل

 نکهی، اومدم مزه کنم مثل ا رهینم رونیوقت از ذهنم ب چیکه ه یگس یاب داد وطعم شور وانیبه ل یافتادنش موج یصدا تق

  زهیریکرده بازم داره م دنیتازه شروع به بار یابر لعنت نیا

  نیهم رو زم یکیو وانیداخل ل یکی زهیریشرم شر

همه  خوادیدلم م رمیگیم واریدستم رو به د رمیدرست مثل قلبم ، عقب عقب م شهیهزار تکه م شهیاروم از دستم رها م وانیل

مطلق  یاهیاز بس که س نمیبب ییروشنا خوادیدلم هم نم گهیرو گرفته د امیرنگ که دن نیم ، لعنت به ابزن یجا رو رنگ مشک

  دمید

 نداشت من رو خوردم کنه یاون حق شهینم یبزنم ول ادیفر خوادیدلم م دارهیهق هقم کل خونه رو برم واریکنار د خورمیم سر

 ادمم هیاون حق نداشت من رو بشکنه ، منم  تمیهو هیادمم ، من  هی من

من  نکهی، از ا سوزهیدلم م شتریب زهیریم شتریب یرفتن نداره هرچ الیچشم هام خ یاز تو یابر لعنت نیا گذرهیم یساعت کی

که  ستمیاونقدر خوب و نامبر وان ن نکهیدوسم نداره متنفرم از ا نکهیکه اون دوسداره باشم متنفرم ، از ا یاون ادم تونمینم

که  یدیکشیمن زجر م یتو جا کمی دیمن کاش تو بودم شا زارمیاز من بودن ب زارمیب خودممن از  زارمیانگشت به دهن بمونه ب

 "تیتو زندگ ستمین یکس چیه"که  یگفتیچقدر سخته من بودن اون موقع انقدر ساده بهم نم یدیفهمیم

واسه خواهرش  یکی لیواسه فام یکی تیداشته باشه چند تا هو تیشخص دوره زمونه چند تا نیادم تو ا دیبا گهیراست م نایمب

، لعنت به من  یدار گهید یکی یرو از دست بد شیکیهربار  ینجوریواسه خودش ، ا یکیواسه کارش  یکیواسه داداشش  یکی

 ادم رو راست وصادق کی،  ماد کی، تو  تیهو کیکه همه رو جمع کردم تو 

  کنمیها رو جمع م شهیش خورده

قبلش  دونستینم یدلم بود مادرم که دلم نشکنه ول یقضا بال بود ، قضا بال گمیرو م وانیشکستن ل لیازم دل دیپرس مامان

 شکسته

 اتاقم  رفتم

 رییتغ یلیخ ییبودم قبل از تو ، راستش رو بخوا یادم عبوس وعصب هی دوننیکه همه من رو جادو شده اش م یاتاق همون

 یعشق زور گمیمنم م گنیهمه م یول ستمینداره اصال خوشحال ن یادم که اصال بهم حس هی یبرا رییتغ نهمهیاالن از ا یکردم ول

اسمون به  نیکه ا ییمطئن باش خدا خوادیمن رو نخواد خدا من رو نم یکس چیه ییتو من رو نخوا یکنیفکر م الشیخی، ب ستین

 زهایچ یلیادم هستم خدا واسه خاطر منم خ اردیلیاز همون چند م یکیمنم  دهیواسه خاطر ادم هاش افر دهیرو افر یبزرگ نیا

و  یحرف از دلتنگ گهیراهت رو بکش وبرو د زپس راه باز جاده درا ادیقطعا اون باهام راه م ادیباهام راه ن یکس چیه دهیافر

وسالم نامه تمام از امروزم  یکردیداغونم نم نجوریا یاگه قرار بود نگران بش کنمیدونه اش رو هم باور نم هینزن ، که  ینگران

مشکل ساز بشه  نهمهیبخواد ا ستین یکس چیه گهیراحت د التینباشه خ میزندگ یتو تو یصیبه شخ یشخص گهید رمیگیم ادی

 واست

بخوام  نکهیچه برسه به ا امیسمتت نم یحت گهید یباش نیادم کره زم نیاگه تو اخر یحت رمیبم یعشق یروز از درد ب هی یحت

 عاشقت باشم

 کنمیوبه سقف نگاه م دمیتختم دراز کش رو

 ؟؟یقهر کن اوردیاخرش دلت تاب ن-

 رینخ-

 خونه ینکرده بر یاشت اوردیدلت تاب ن گهیچرا د-

 سوال داشتم  هی ستین نطوریاصال ا-

 دروغ؟؟؟-

 من... ستیدروغ ن-

  گهیبود د یچه خواب نیکرده بود ا سیعرق کل صورتم رو گرفته بود واشک گونه ام رو وبالتشم رو خ دمیخواب پر از

بود  کیساعت هشت شب بود وهمه جا تار ختنیریلبه تخت رو تو مشتم گرفتم وفشار دادم اشک هام پشت سر هم م محکم

 ... یقلب لعنت نیخواب لعنت به ا یتو یحت نمتیبب خواستیاصال دلم نم
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 دارهیکه که هنوزهم دست از سرت بر نم یقلب نیبه ا عنتل

 دایاز اثار تو پ یاثر نکهیفردا به محض ا دونمیم یول شهیفردا درست م گمیم کنمیروز گذشته وباز من دارم بهت فکر م هی

 االن چقدر دلم واست تنگ شده؟؟ یدونی، م شمیتر از امروزم م وونهیبشه د

واسه صحبت باهات  یدیام هی یراه هیتا  یکردینم رمی، کاش انقدر حق یشکوندی، کاش انقدر دلم رو نم یگفتینم نجوریا کاش

وبعد  یکردیفکر م هیثان هی، کاش  ستیمعلوم ن شیچیکه ه ییرابطه ا نیبمونه وسط ا یذاشتیبخشش م یجا هیداشتم ، کاش 

به  ینجوریکاش ا ستمین یکس چی، من ه یخب حقم دار ی، ول سوختیدلم م کمتر نجوریا دی، شا یاورد یحرفت رو به زبون م

واست ندارم ، انگار که  یارزش چیه یبهم فهموند یبد دلم سوخت وقت یدونی، اخه م ستمین یکس چیکه ه یاورد یروم نم

 تو مغزم... یرو با پتک زد زهایچ یلیخ

 اجبار

دو سه روز ، اون هم  نیبزرگ شدم تو ا ی، ول ستیلذت بخش نباهات روبرو بشم اصال واسم  دیکه با یاجبار نیدادن به ا تن

 گم؟یم یکه چ یفهمیم زارهیکنم که ازم ب یکس زونینخوام خودم رو او گهیگرفتم د ادی،  ادیز یلیخ

 واسه ما ساخته نشدن میدیکه ما واسشون جون م ییزهایوقتها چ یلیگرفتم خ ادی

 دمیخوب فهم یلیرو خ نیدوتا خط جدان ا یشخص یکار وزندگ یایمثل خودت ، دن قایگرفتم بزرگ بشم و بزرگ فکر کنم ، دق ادی

وهمه  شکنهیدلم م نهیواسه هم دیهوا ، شا یرو رهیهم که هرروز م میکار ی، زندگ ستیمن که اصال برقرار ن یشخص یزندگ

 کنمیم یدوتا رو باهم قاط نیدارم ا کننیفکر م

 توننیکه م  یاز تو دورم هستن ، افراد ریهم غ گهید یادم ها کنمیموضوع هم دارم فکر م نیبه ا یمن حت ییرو بخوا راستش

باز  میکن یاز حد بزرگ کردمت ، درسته االن هم قراره باز با هم همکار ادیمن تورو ز ییداشته باشن ، راستش رو بخوا یشانس

 قلبم رو سرکوب کردم که تورو نخواد گهی، د یستیمن ن تو عشق گهینره که د ادتیرو  نیا یول میجاها به هم کمک کن یلیهم خ

تا صبح داشتم خوابت رو  شبید یدونی، م کشهیم شیتو مغزم وبدجور دلم رو به ات کنهیم یزیخاطره خونر هیوقت ها  یگاه

 یزدی، لبخند م یبود ستادهیا ای، بخاطرمن جلو همه دن یبود ، تو دوسم داشت ایخواب دن نیولذت بخش تر نیبهتر دمیدیم

خواب مسخره اس که  نیسر دردم هم ا لیاالن دل دیهمه اش خواب بود ، شا ی، ول می، ما عاشق هم بود یکردیوابراز عشق م

 اشفته ام کرده

 یاتفاق چی، انگار که ه یخاموشش کن کبارهیاالن به  یدیکشیم شیتمام وجودت رو واسش به ات یروز هیکه  یسخته کس چقدر

اونهمه حرف قشنگ رو اونهمه اتفاق خوب رو  ییبخوا یمریالزا کیعمر مثل  کیتو دلت نبوده و یانگار که اصال کس،  افتادهین

 یاپرا نی، تلخ تر زارهیازش ب دادهیکه واسش جون م یکه بفهمه کس نهیعاشق ا هیواسه  ایدرد دن نی، سخت تر یفراموش کن

که حس  دمیکه شن ییشدم وداغون بعد از اون حرف ها نی، اونقدر غمگ کنهیکلمه رو ادا نم یهم زده بشه حق تلخ یکیتار

 هیمثل قبل تو دلم  لرزوندیرو نم دلممثل قبل  یول دمی، امروز صدات رو شن خورهیوتکون نم ستادهیا کبارهیجهان به  کنمیم

سوز  شهیتو وجود قلبم ر یدار دمیمامروز فه یول دونمی، فردا رو نم دیلرزیمثل قبل دست هام نم کردنیعالمه پروانه پرواز نم

 یکه با تمام دلسنگ ییحست کردم درست مثل همون لحظه ا قایدق یبه سرم اورد ییچه بال یدی، حست کردم ، که فهم یشیم

 یکه گفت یوقت شهیم یلحظه تداع هیواسم  یزنیهرچقدر لبخند م یزنی، هر چقدر باهام حرف م ینبودنم رو تو صورتم زد همم

 کنهیم یاور ادی، بهم  خورهیتو گوشم مثل ناقوس تکون م ینوار ضبط تکرار هیمدام اون صدا مثل  تیتو زندگ ستمین یکس چیه

صدات رو  خوادیدلم نم گهیلحظه هم د هی،  رفتمیموندن ورفتن رو داشتم قطعا م بروز قدرت انتخا هیهستم وکجام ، اگه  یک

همه  دمید دمیشن یوقت یصدات رو بعد از چهارروز بشنوم ول خواستیدلم م یلیبشنوم ، دروغ چرا امروز بعد از اون حرفت خ

 گهید یعوض کنهی، همه اش غرورم بهم گوش زد م شهیسد راهم م یبغض لعنت هیهمه اش  ندازهیم ادمیخاطره رو  هیاش داره 

 کس  چی، ه یستیواسش ن یکس چی، باور کن ه یستین یکس چیاون خودشه همونه که بهت گفت ه ریانقدر باهاش گرم نگ

 گهیعمق احساس من رو خاکستر کرد ورفت ، باور کن د کبارهیکه به  یشی، ات یزد شمیبا اون حرفت ات یلیدلم سوخت ، خ یلیخ

 کنم  فیواسم نمونده که بخوام رنگ و لعابش بدم وواست تعر یاحساس

 جور تمومش کنه  هیقصه رو  نیهر جور شده ا خوادیادم خسته مونده که دلش م هی فقط

 یواصال به رو میکنیطرف مقابلمون رو احساسش رو خورد م میزنیم ییاراده ا چیه یوب ریتقص یوقتها ما ادم ها ب یگاه راستش

دل ها  رو شکوندم واصال  یلیجاها خ یلیکه منم خ نهیخودم ، بحث ا ییومظلوم نما ستی، بحث سر تو ن میاریمبارک خودمون نم

 هی ینکرد چون کفش داشتم ول یدرسته تو پاهام نرفت وپام رو زخم رمیراه م یدل ک ردهبا کفش هام رو خوحواسم نبود دارم 

هر وقت کنده  گنی، م شهیکه خوردش کردم و دودش کردم دودش باعث اشک چشم خودم هم م یمطمئنم اون احساس ییجا

چشم خودته ، پس  ادیکه از دوده اش اشک م یچشم نیبوده مطمئن باش اول سیکه خ یسوزونیم ییهوا یب یرو از رو یچوب

نه ناسزا که  ننیحرف ها نه نفر نینشن ، ا یروز اشک از چشم هات جار هیکه  یکشیم شیرو به ات یچ یحواست باشه دار

ز رو هیاگه  شناسمیکه از خودم م یبا اخالق یشکسته ول یلیاالن دلم خ یدونیدرد ودله ، راستش م هیبخوام بهت بگم فقط 
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 نمینرو بمون با تموم دل ود یبگ هیثان هی یروز شده حت هی،  ینگرانم یروز به دروغم شده بگ هی یزنیم خندبهم لب یدار نمیبب

واژه ها تا بتونم ببخشمت  نیب خورمیهرچقدر دارم چرخ م کنهیچرا انقدر دلم داره االن بزرگش م دونمیرو نم نی، فقط ا مونمیم

 یکلمه اخر یتلخ یحرف زد یوقت یبا تمام توانم ببخشمت ول خواستیدلم م روزام سوزهیدلم م شتریتازه ب رسمینم ییبه واژه ا

 نباریا یداد ،انگار که اصال زخم دلم از اول باز شده بود وحت یبد یلیخ یشد صدا دهیتو سرم کوب یبهم زد شیکه چند روز پ

خودش کرده وقصد  ریکه من رو درگ یاینا مفهوم ، دن یایدن هی نیم ب، انگار که مونده بود کردیم یزیتر از قبلش خونر دیشد

،  کنهیلهم م شیگذاشته وداره با احساس منف شیرحم یقدرتمند ب ی، من رو دور بازو ها ایدن نیکردنم هم نداره از ا رونیب

دوست نداره ، حرف حق همه جورش تلخه وادم رو به دار  یدیواسش جون ودل م یکه دار یکس کنهیهمه اش بهم گوشزد م

فردا همه  خوابمیامشب که م گمی، هرروز م کشمیتلخ پنج روزه دارم زجر م قتیحق نیبا ا هیهر ساعت ، هر ثان هرروز کشهیم

 ی، سردرد زمیم برهمه جا رو به ه خوادیودلم م رمیگیم شیات هوی سوزهیاز حد م شی، دلم ب رهینم ادمی یرفته ، ول ادمی زیچ

 یکه بهم زد یدلم سوخت از حرف یلیوبچگانه خ مساده بگ ستین یکه به جونم افتاده خوب شدن

 هیمن داره گر یجا کنمیحس م یبدون یی، راستش رو بخوا رهیاروم بگ خوادیدلش نم یکه پنج روزه حت کنمینگاه م یاسمون به

عالمه اشک پشت پلک هام  هی دنیدارن خجالتم م ی، حساب امیاز خجالت چشم هام در ب یچند روز نتونستم حساب نیاخه ا کنهیم

کنم  یخال یزیسر چ کبارهیهمه اش رو به  خوادیتو صدام ، دلم م ادیعالمه فر هیعالمه بغض نشکسته تو گلوم و هیجمع شده 

 وقابل فهم ستیاصال قابل تصور ن یحت ادم هستم که هیاز نظر تو هم من  یحت یدونی، اخه م رسهینم یزورم به کس یول

که همه دوسدارن ، راستش خسته  یی، دوس دارم بشم همون بله قربانگو شهیم یمعن یکردن واسم ب یبه بعد لجباز نیا از

تفاوت رد شدن ، شما ادم ها  یب ایمسخره کردن  ای دنیوکمک بهم خند تیحما یوهمه به جا ستادمیا یزیشدم از بس جلو هرچ

،  کنمیهم لجاجت نم یزیدر برابر هرچ گهید یول ارمیکس فرود نم چیجلو ه میظ، سر تع ادیبله قربانگو خوشتون م یاز ادمها

  جنگمی، واسه ارزو هام نم کنمیکه ندارم سماجت نم یزیواسه هر چ

، به اسمونم  شهیهم خسته م ایپرت بشم در اهمیخل دردا یکه وقت یاز حد خسته ام ، اونقدر ادیمن ز ییرو بخوا راستش

 شهیبخوام پر بکشم اسمون هم خسته م

نگاه  دیبه خورش یبهش انتقال داده شده ، اونقدر خسته که وقت میکاغذ وقلم هم خستگ نیا یحت کنمیخسته که حس م نقدریا

شده خسته  یمسر ماریب هیمن  ینور مطلق ، خستگ خوامیم یکیتار یووقت رمیگیم یکیتار خوامیم ییروشنا ی، وقت رهیم کنمیم

،  دمی، هربار فقط من بودم که جور کش دمیفقط من بودم حرف ها رو به جون خر ارهربار دلم شکسته شد ، هرب نکهیشدم از ا

  دمیمشکالت کمرش خم شد رو من کش ریهم که ز ی، جور اون دمیرو من کش ادیهم که از من بدش م یجور اون

فقط باال سر من  یابر بدبخت ه؟؟؟چرایاومده ، چرا انقدر هوا بارون امیبه سر دن ی، چ نجامیچرا من ا پرسمیوقتها از خودم م یلیخ

 رو واست بگم؟؟ یزیچ هیهستش ، راستش 

 نیز ماشا کردمیکه اراده م نی، هم ومدیبود دنبالم م اهیلکه ابر س هی رفتمیمسافرت کوتاه داشتم ، هر جا م هی شیروز پ چند

که فصل بهار بود ، ابر فقط داشت بهم ثابت  یکرده در حال ریکه انگار وسط زمستون گ یجور کردیبشم شروع به بارش م ادهیپ

 زمستون بره ستیوقت واسه من قرار ن چیه یلرفته و نکهیکه زمستون با ا کردیم

کار خودش رو  ی، بدون معطل بارهیو رو سرم م ادیهر جا برم دنبالم م ینجوریهم مهیکه تو زندگ یمن ، ابر یشده زندگ االن

همه رو از  ادگرفتهیگرفته ، فقط  ادیقضاوت کردنش رو  یزندگ نیمنطق و خودباوره ، فقط از ا ی، درست مثل خودت ب کنهیم

هت ب شدیکه ثابت م کردمیم کاریچ دیبا فهممیمن نم گهیدوسش داشتم ، د چقدرمن  ستین شیحال ی، حت نهیچشم خودش بب

 یتو کار خودت رو کرد یکه از ته قلبم عاشقت شدم ، ول

 نهیواسه هم دیشا یدیجون م یدار گهید یکیوتو هم واسه  دمیدارم واست جون م ینجوریمن ا دینامفهومه واقعا شا ایدن نیا

 ...یرحم یب نقدریا

نه چقدر  ای یدیفهم دونمی، نم استیکار دن نیتر بیدارم عج یبهت چه حس قایدق دونمیکه نم یتو نوشتن اون هم وقت از

نه تونستم نبخشمت نه مثل قبل هنوز بهت فکر کنم ، موندم  نمیبیم کنمیاالن که دارم بهت فکر م یول یناراحتم کرده بود

 دچار شده یبه چه مرگ وامحال وه دونمینم قایکه خودم هم دق یوسط برزخ

عاشقم  شهیواسه هم شدیکه کاش م دونمیم نقدری، فقط ا خوامیاز جوون خودم م یچ قایدق یزندگ نیاالن وسط ا دونمینم

ودوباره  رمیجون بگ کنمیصداش و نگاهش رو حس م یکه وقت ی، عشق خواستمیعشق موندگار م کیکمتر از  دی، شا یبودیم

که  یموندی، انقدر واسه من م بردمیم ادیسهم من نشده بود رو از  تاحاال یکه هرچ یزنده بشم ، کاش اونقدر سهم من بود

  شدیاومد سو تفاهم م شیپ میکه تو زندگ ییتموم رفتن ها

 لمس کنم تونستمیعاشق رو م هیعشق و هیلحظه حس بودنت اون هم کنارمن اون هم به عنوان  هیفقط وفقط واسه  کاش

 یاندک ی، اون هم برا یفقط تو بود ی، ول گرفتمیم کیرو به فال ن ومدیسرم م ییهر بال گهیکه د ایاز دن شدمیم یراض اونقدر

 زیهمه چ دادمیوادم هاش ، قول م یاز زندگ کردمینم تیشکا گهید دادمیمن وسهم من ، من هم قول م یوقت کنار من ، برا
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کنم رنگ هاش رو با جون ودل قبول  یرو حت ایبدم ودن دیباشم و به همه ام شیاند مثبتنگاه کنم ، اونقدر  گهید دید کیرو با 

 من یتو زندگ کردیم یبودنت چه زندگ هی، فقط 

 یبود کاش

 یحت یبودیکنارمن م ی، باور کن وقت شدی، اونقدر رنگ اسمون قشنگ م شدیدلم خوب م یکنارمن هوا یبودیکه م یوقت اونقدر

بود وباور داشتنت که من خوشبخت  کیفصل بود ، کاش اونقدر حس بودنت به من نزد نیفصل هم کنارتو گرم تر نیسرد تر

  کردنیم یاسمون هم بهم حسود یها فرشته ی، اونقدر خوشبخت که حت شدمیم ایادم دن نیتر

خودش  یجا بهشتهیقدم زدن داره ، االن که ارد ابونیخ نیتو برف وبارونش هم ا ی، حت ابونیخ هیومن و یرو کن تو باش فکرش

  شهیم بعشقیبا بودن عشق تو ارد بهشتیارد گنیم یونه چعاشق یتکست ها شهیهم یدونیرو داره م

  شهیم یدنیتو، اونموقع لمس بودنت د هیو خوادیخلوت م ابونیخ هینم دار وخنک فقط  یهوا نیا

چجور خوشبخت  شهیمگه م گهیکنارمن ، هوا هم خنک ونم دار باشه ، بارون هم باشه ، د یوبمون ییایباشه ، تو هم ب بهشتیارد

 بود؟؟؟

کنارم ، مگه ادم چقدر  هیبودنت اوج خوشبخت یدونیاخه م خواستمیاز خدا نم یزیچ چیه گهید دادمیبود قول م یبعشقیارد اگه

به  دادمی، من هم قول م دادینعمت بود که خدا بهم م ایدن هی یشدیکه تو سهم من م نیهم یزندگ هیواسه  خوادیم یخوشبخت

  کردمیرو فراموش نم کردیکه بهم م یخوب نیوقت ا چیکنم ، ه یرنگهدا ینعمتش به خوب نیاز ا شهیخدا هم

 ...شدیم لیمن به باور تبد یها ایکه رو ومدیم یروز هی کاش

که حس  ییبه گوشه ا شمیگوشه اتاقم اونقدر محکم پرت م شمیپرت م ایاز اوج رو کنمیداره فکر م تیکه وقع یزیبه چ یوقت

که مطمئنم اگه  کنهیم ییجلو صورتم خود نما قتیحق یوقت سوزهی، اونقدر دلم م شنیقلبم شکسته م یتموم استخون ها کنمیم

مغز سرم  هوی ییچه جاها یدونی، عشقم نم یموندیوکنارم م یومدیم یدیترد چیه یب یدیفهمیهام رو م یدلتنگ نیروز تموم ا هی

خودت  یبودیم خواستمیچقدر م یروز بفهم هیدارم که اگه  ازیجاها بهت ن یاز کم داشتنت ، از کم بودنت ، اونقدر بعض سوزهیم

، من مطئنم  یموندینم الیخیب نقدریا دمیواست جون م یمن چجور یدیفهمیروز م هینبودن ،اگه  نهمهیاز ا یشدیخجالت زده م

شدم ، از  زاریعاشقانه ب یها لمیاز ف یدونی، م ادیکه بفهمه طرف مقابلش چقدر عاشقشه بر نم یادم هیبودن از  الیخیب نهمهیا

 نیتموم ا مها عقده شدن تو دل نیشدم ، چند سال وچند قرن کم دارمت ، تموم ا زاریب ابونیتو خ یو دونفره ها یبارون یهوا

 ومدیکنارمن راه م یکیکنارم بود ،  یکیومنم  یکاش تو بود گمیم سوزهیدلم بد م نمیبیدو نفره م یحسرت هستن وقت هیها 

اون بود ،  یمن برا یکه خوشحال بودم تموم خوشحال یی، وقت ها دیکشیم یپا به پام نگران ومدیخم به ابروم م که ییوقت ها

 رفتمیتنهام و تو الک خودم م کردمیکه حس م یی، وقت ها کردیوازمن مراقبت م شدینگرانم م مکه تا صبح تب داشت ییشب ها

وغروب   نشستیجمعه کنارمن م یاورد ، روزها یدرم م یلعنت یحال وهوا نیهاش از ا یباز وونهیوبا د نشستیوکنارم م ومدیم

،  میکردیم یوبا هم برف باز میرفتیم ومدیکه برف م ییا، وقت ه کردیداغونم نم یعصر هر جمعه دلتنگ گهید ینجوریا دیدیرو م

 کردیرو عوض م امیواسم و دن شدیخاطره ساز م یکل

 دنیبخش

هم  یگاه یمونیپش یگاه دهیبهت دست م یبیعج یحس ها یواقع یبه معنا یکنیستفاده ش ما یکه وقت ایفعل دن نیبتریعج

وقت ها اونقدر  یدن؟؟؟گاهیجز نبخش مونهیهم واسم م یی، مگه چاره ا بخشمی، م شهیوقت هام دلت صاف م ی، گاه یخوشحال

 ینبخش ادیاخرش دلت نم یداره ول ییبها یزیهرچ رنیبگ ادی دیشا تانبخش  نباریا یگیم یشیکه خودت هم خسته م یبخشیم

 دو سه روز مثال من... نیها عوض شده تو ا زیچ یلی، االن خ یگذریوم یبخشیوساده م

فقط  دیبا نهیهم یهم زندگ دی، شا زمیکه دلم رو شکستن وباعث شدن چند روز وچند ماه اشک بر یگذشتم از افراد ساده

 ؟؟یکه نبخش یهست یتو ک بخشهیم یخدا به اون بزرگ الیخیبابا ب گمیببخشم م تونمیوقت ها که نم یوگذشت ، بعض دیبخش

ها هممون  یها وبد یکه با همون خوب نهیمهم ا ستیصد در صد بد ن ایکس صد در صد خوب  چیه میهممون ادم هست ما

تا به  یول یکلمه رو بگ نیکه ا نهیقانونش ا نهیدرستش هم هم گهیچقدر شر وور م یاالن بگ دیشا میرو قبول کن گهیهمد

بحث اخرش  یهم با کل ییجاها هیموند ،  دیهم با ییجاها هیرفت ،  دیبا ییجاها هیمن حس کردم ،  یکنیحسش نم یحرفم نرس

 گهید دیها شا قهیبه دق دیمحکم چسب دیوقت هام با ی، بعض ینفرت جمع کرد یوکنار گذاشت هرچ دیلبخند بخش هیبا  دیبا

 تکرار نشن 

هست که خدا واسمون  یزیچ نیباشه مطمئنم بهتر نیریهرچقدر ش ایقصه هر چقدر تلخ  نیقصه ، ا نینمونده به اخر ا یزیچ

 تونمیم یونتونم بگم کدوم روز بود ول ادین ادمیروزش رو  قیدق دیشش ماه شا زنمی، شش ماه گذشته ، لبخند م خواستهیم

 تحمل کردن من واقعا سخت باشه  دی، شا کنمیوتحملت م یکنیتحملم م یبه شش ماه هست که دار بیبگم قر

 یمن رو، گاه یکنیاسون تحمل م بایلبخند ز کیتو با  یتحمل کنم ، ول تونمیخودم هم خودم رو نم شهیوقت ها باورت م یبعض

 ینکیوحال اون روزمن رو خراب م یپریبه احساسم م ییجورا هیخودمون باشه ها  نیب رهیوقت هام که دلم واست م
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 نهیعشق هم دیشا

،  هتهیطرز فکرش شب قایکه دق یکن دایرو پ یکس ای، سخته تو دن یمن نیع قیکه دق ییتو ، همون تو یش خالصه شده تو همه

اندازه هم باشه ، من از  نیدیکه کش ییدرد ها زانیم یاون هم داره وحت یکنیکه تو م ییفکرها یلی، خ هتهینوع حرف زدنش شب

رو با هم ادامه  شونیوزندگ شنیگمشده اخرش چفت هم م یها مهین گنیم یدونی، اخه م دونمینم یزیگمشده چ یها مهین

حس کنم  قیدق ِقیدق تونمیرو م نیا یندارم ، ول یدیتو ام یکه دارم واسه چفت شدن به زندگ یدواریبا تموم ام ی، ول دنیم

 هی یرو هم گم کردم حاال تو شد دمخو مهیهمون ن دنتیوبا د یکه اومد ییا مهی، همون ن یگمشده من هست مهیکه تو همون ن

 نه؟؟؟ بهیومن همون من رو هم ندارم ودادمش دست تو ، عج یکنیم یمن کامل وراحت واسه خودت زندگ

 هیخودم رو هم از دست دادم  مهیچشمهات همون ن یبار نگاه تو نیومن با اول میکن دایمون رو پ مهیتا ن میکنیم یزندگ نهمهیا

گوشه  کیلبخند محو به  هیبا  کنمیلحظه ها ، االن هم که دارم بهشون فکر م یتو کننیادم رو قفل م نییچشمهات جادو ییجورا

 شه؟؟یم ت، باور ی، تو تمام من شمیم رهیخ

 ادم هی

ادم رو  کنهی، ساده عاشق م اشیهمه دن شهیم لیدل یوب گهیادم د هی یتو زندگ ادیم تشیوقتها با تموم انسان یادم بعض هی

 ییا گهیدل ببنده البته زبونم الل خدا نخواد بعد از اون ادم کس د تونهیکس نم چیکه عاشق شده به ه یوبعد از اون ، اون ادم

 کنه  ییخودنما ییا گهید ی نهیاصال اون ادم بره که بعد از اون بخواد گز ای ادیاصال بخواد ب

اداره بود جلوم  پیخوشت یاز پسرها یکی یه هستم امروز قراره من کنفرانس بدم عبدمتن جلس نینشستم ودر حال تمر"

 :دمیغر کردیلبخند خاص نگاهم م کیبود وبا  ستادهیا

 ه؟؟؟یزیچ-

 نه-

 ؟؟؟یدار یمشکل-

 نه ، چطور؟؟؟-

 یکنینگاه م یدار یستادیا نجایمثله برگ چغندر ا ینجوریاخه ا-

 ؟؟؟یکمکم کن شهیم-

 ؟؟؟یواسه چ-

 پرونده ام رو کامل کنم نتونستم کاملش کنم راستش تو.... دیامروز با-

 باعث شد از جا بپره: یمحکم یصدا کدفعهی

 یکه کارت رو خوب بلد کار؟؟؟؟تویچ ییخوایاونموقع کمک م-

 گرد شده نگاهش کرد اروم گفت: یبرگشت وبا چشم ها دیبه سمت ام یعبد

 متوجه نشدم یغالم یاقا-

 ستادنیا نجایپرونده ات از ا لی، فکر کنم تکم یبش یریمزاحم کار خانم ام نمیبینم یلیمن دل یهست ییحرفه اتو کارت  یوقت-

 ست؟ین نطوریوضل زدن بهشون مهم تر باشه ا

 گفت: تیهم با عصبان دیرفت از اونجا وام یعبد

 ؟یند تیاهم هیوبه بق یشما به کارت برس شهیم-

 "کرده ها یاز حد قاط ادیکه ز گذره؟؟؟انگاریتو مغزش داره م یشده وچ یچ نیبابا باز ا یمتعجب نگاه کردم به رفتنش ا ورفت

بعد از  یفهمینم چیکه ه فهیحرف رو زدم ها ، اونقدر ضع نیا دی، البته ببخش فهیضع وتیک یتو اونقدر ا کنمیوقتها فکر م یبعض

 دنیفهم ای، اخه همه دن شمیم دی، راستش از خودم نا ام یدیتا بفهمونم بهت عاشقتم نفهم کشمیکه من دارم خودم رو م نهمهیا

حس  دمیرو از دست م دمیکه پاک ام یزنیم ییحرف ها هی یکنیم ییکارها هیوقتها  یمن چقدر دوست دارم به جز خودت ، بعض

عشق مهربون ، اخه  روزینمونه اش د هیچقدر دوست دارم ،  یدیاحساس که تو نفهم یبرگ چغندرم ، اونقدر خشک وب کنمیم

 ییتو می، تمام زندگ گهینباش د وونهید ی، ول فهممیبود من نم یچ یواسه  تیتورو از دستت بدم که ، نگران امیمن ، من که نم

نکردم که بخوام راحت ازتو بگذرم ، اونقدر با  داتیراحت پ یعنیباور کن ،  گذرمیراحت ازتو نم ییامروزمن تو ییفردا هام تو

، اونقدر  نمتیوبب ارمیلحظه تورو کنار خودم ب هیواسه  دمیلحظه صدات رو بشنوم ، اونقدر ناسزا شن هیتا بتونم  دمیجنگ ایدن

تو هم  دمیفهم روزیبا رفتار د گهیخب راستش دل من دروغ نم یول یستی، هرچند االنم ن یمتحمل عذاب شدم هرروز که نبود

 یزیهرچ ای،  یکنم ، تعجب نا باور دایپ تونمینم واسش یاسم چیحس ، ه نی، عشق هم نباشه ا یعاشقم

رو  نیاحمق شدم که ا گمیوقتها م یخب بعض یبه من ، ول یستیحس ن یجان خودم تو ب ه؟؟؟؟بهیرفتار ها چ نیا لیخب دل یول

  یعاشقم دمیمدت نفهم نیباشه وواقعا ا فیمن ضع یویک یهم ا دی، شا کنمیفکر م
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با حرف  کنمیکه م ییوقت ها با کارها یومن ، من احمق بعض یرو ندار انشیو جرات ب یحس رو به من دار نیتو هم هم دیشا

باشه  ریخدا بخواد وخ یخب هر چ یبره ول شیداستان پ نیا گهیجور د هی تونستیم دیشا دونمی، نم رنجونمتیم زنمیکه م ییها

  افتهیهمون اتفاق م

 ؟یکه تو هم من رو دوسم دار نهیم ، اون ادوس دارم ازت بپرس یلیسوال رو خ هی

که سخت عاشق شده  یادم هی دیعشق باز کنم ، عشق از د یرو تونمینم یحساب چی، ه ستمیمطمئن ن شنومیاز جواب که م یول

سوال رو ازت  نیتا ابد ا گذارهینم رمیقراره بگ یچه جواب نکهیاسمون واوج هستش ، واقعا ترس ا یکه تو هییمثل پرنده ا

 یبهم بگ یدونیکه م یباشم ونه تو منتظر سوال من ، خودت راحت از راه وابروز برسه که نه من منتظر ج هیبپرسم ، کاش 

 دمی، من قول م یکردیکه خودت هم فکرش رو نم رمتیراحت قبول کنم ، اونقدر راحت بپذ دمیمن هم قول م یدوسم دار

 یریوجواب بگ یبپرس یلدکه ب یسوال رو نکشم ، کاش خودت از راه نیا دنینتظار پرسا نقدریکاش اونروز برسه و من ا یول

ممکن کاش  ریمسخره هستن وغ کنمیکه من فکر م ییزهایچ نینشکنه ، اگرم ا یدل چیوه افتهین یاتفاق بد چیکه ه یازم جور

 بتونم ازت دل بکنم دیشا افتهیدلم ب یباور تو نیهرچه زودتر ا

و لبخند رو لبت  یبخند شهیهم یکاش خوشبخت بش یبش گهینفر د  هیوواسه  یهم قرار بود واسه من نش یروز هیاگه  یحت

روز لبخند رو لبش  هیروز دلش شاد نباشه  هیاگه  یول ارهیدووم ب تونهیم یزیبدون هرچ ایادم بدون پول  یدونیباشه اخه م

 یکه هست یکنار هرکس دوارمینداره ، ام یاز زندگ تیواحساس رضا ستیگتس هم باشه خوشبخت ن لیاگه ب ینباشه حت

خوشحال وشاد  شهیباشه وهم یادامه راهت ادم خوب کیشر یکن یکه قراره زندگ یطیهرشرا یو تو یکه قراره باش ایدن یهرجا

تو هم کم درد  دونمیبا تو م ستمین بهیمن که غر یدیدیو خوابش رو م یبشه که ارزوش رو داشت یهمون شهیت کنه هم

 تیتو زندگ یشاد یخوب واست رغم بخوره وکل ی، کاش تموم اتفاق ها یبرس قتهیکه ال یکاش به اون تیزندگ یتو یدینکش

 یوقت یخندیم یوقت یدونی، م یوارد بش یبا عشق و شاد یشیمشترک م یوارد زندگ یدار یکاش وقت ینیبشه وغم نب ریسراز

تو  شهیشاد باش وشاد بمون جات هم شهیبه من وصله ، هم تیلبخندت وشاد ییجورا هیخوشحالم ،  تینهایمن هم ب یخوشحال

که  یبود یادم نیومهربونتر نیو بهتر نیتر بی، تو عج مونهیجات محفوظ م یروز سهم من نباش هیاگه  یقلبمه مطمئن باش ، حت

ادم فوق  هیداستان محبوب بچه هام از  یشینکنم م یاگه باهات زندگ یروز هی یفراموشت کنم ، حت تونمیوقت نم چی، ه دمید

 نیوقت ها نفس منم از ا یگاه دمیجا ند چیبودن تو ه یواقعا ادم به قو یومحکم ، دوسدارم سمبلشون تو بش یالعاده قو

ت شگف ماد هینمونه از ادم کامل خلق کرده ،  هیواقعا گرم  دهیکه تو رو افر یی، دم اون خدا یمحکم یلیتو خ یول برهیم یزندگ

مادرت ،  تیگفت به ترب نیافر دیرو هم بهت بگم با زیچ هیو  یهستش که انقدر موفق نیواسه هم دینامبر وان ، شا هی،  زیانگ

مادر تو واقعا گل کاشته وگل هم برداشته  یول کننیم تیترب یخوب یهرچند همه مادرها مهربونن و بچه ها ستهیب ستهیکارش ب

،  ادیاز اب در م یبچه شونم عال تیباشن ترب یخانواده ات ، خانواده که عال نیزن کامله ، وهمچن هی م، ماشاهلل مطمئننم مادرت ه

 کامل... تیشخص هیادم کامل  هیاجتماع دادن  لیخوب تو رو تحو یلیدستشون درد نکنه خ

 شنبه

اتفاق خوب  یجمع کنن ، کل حال خوب یتا اخر هفته بتونن کل یبا انرژ کننیهفته ، همه اول هفته روزشون رو شروع م اول

 یهمون حال یاخه معتقدن اول هفته هرجور باشه تا اخر هفته  تو سازنیخاطره خوب م یحرف ولبخند کل ی، کل افتهیواسشون ب

... 

که من بخاطرش کردم  یواشتباه گهید یکیوقت بخاطر  چیکه تو عمرم گذروندم امروز بود ، ه یروز نی، امروزم ، جهنم تر شنبه

شکستم حس  یشد ، وقت یته دلم خال یلیحس کردم خ یول یرو نکرده بودم درسته اون شخص تو بود یالتماس کس انقدر

 تیشدم خودم هم رضا کیچقدر کوچ کنمی، راستش االن که بهش فکر م ندهادم پودر شده مو هی یشناختیکه م یکردم از اون

 یزیبخوام معموال چ یزیچ یاز کس ادیم شیکم پ یوقت که نه ول چیازت التماس کنم ، راستش ه یزیبخوام واسه چ گهید دمینم

هم از همون روزهاست که  روز، ام شمیناراحت م یلیخ دهیرو بهم نم خوامیم یزیکه چ یکس یوقت نیواسه هم خوامینم یاز کس

از  ریتقص رمیبه دل بگ یناراحت ای نهیازت ک خوادیدلم نم نیبا تو بوده واسه هم یهم ناراحتم و هم حق حساب کنمیحس م

 بوده نیهم شهیمن هست هم یمشغله ها

شهر موقع برگشت به خونه گم کنم  یکوچه پس کوچه ها نیخودم رو ب یروز حت هی ترسمیدقت شدم که م یروزها اونقدر ب نیا

بچه ام من ، با  چقدر گمیوقت ها واقعا م یوقت نتونم به هدفم برسم ، گاه چیکنم ، ه دایوقت هم نتونم ادرس رو پ چیوه

انگار که موندم تو  کنمیم ینخورم باز هم بچه ام وبچگ نیهستند زم هوادارمن ایدن کیبزرگ شدم و  کنمیحس م نکهیوجود ا

 کنمیم یوراحت هم اشت کنمیراحت قهر م شکنمیوقت قصد بزرگ شدن نداره ، راحت م چیهمون کودک پنج ساله درونم که ه

 ارمیراستش خودم هم از اخالقم سر درنم

درست همون موقع سر وکله اون کودک پنج ساله  کنهیرفتار م یبزرگ شده داره درست حساب گهینه د گمیوقت ها م یبعض

 نقدریکه ا بهیشدم واسه خودم هم مبهمه ، عج ینجورینبودم وچرا ا ینجوری، من ا زهیریبه هم م یوهمه جا رو حساب شهیم دایپ



Roman-City.ir 
 تو تمنای منی رمان

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

خونه اخه  یها واریبه نظر د ی، البته منزو دهیحالت م رییصد وهشتاد درجه تغ هوی یادم ساکت و منزو هی،  کنمیم یم بچگدار

در حال  شهیو احساسم از ر ومدیبه سرم م یروز داشت چ هیرفته  ادشونیهمه  گهیدر اوردم که د یوونگیاواخر اونقدر د نیا

وقتها ساکته ورسم ادب رو  یگاه زهیریهمه جا رو بهم م یکه حساب یادم هی شناسنینفر رو م هیخشک شدن بود حاال همه 

 کنهیم تیاز دور واطرافش گله وشکا یوحساب زنهیوقتها غر م یگاه کنهیم تیرعا یحساب

 شیوپ دومیشکله فقط دارم م نیهم هم میواقع یزندگ قاینقطه برسم ، دق هیبه  دیشا کشمیکاغذ م یرو ینامفهوم یها خط

اغازم هم از کجا بود ، لبخند واشک  دونمینم یهست که حت نیا شیوبد جورمیرو نم انینقطه پا یول رسهیبه کجا م نمیبب رمیم

 هیدر حال گر شهیشکه م یادم همزمان وقت یوقت گنیداشته باشه همه م تونهیادم م هیهست که  یحالت نیتر بیهمزمان عج

 ییجورا هی شمیم وونهی، فکر کنم کم کم دارم د کهینزد یلیشدنش خ وونهیبه د خندهیکردن م

درونت  ایدن یها تیانگار که تمام جذاب یشیجذاب م یکنیحسادت م یچقدر وقت رهیگیبه حسادتت ، خنده م م کنمیتوفکر م به

خوبه باور کن ، اونقدر که از دوس  یلیمن ، کنارتو حال دلم خ یشده عشقم ، جان من ، تمام من ، نفس من وزندگ دهیگنج

که  کنهیم ریگ یایدن هی نیوقتها عشق ب یمن و تورو به هم نرسونه ، راستش گاه شهیروش نم گهیداشتن تو گفتم خود خدا د

 ییهنوز به نقطه ا یول خوامیاز جونم م شیوهم من تورو ب یها هم تو من رو دوسم دار بهیکجاست ، عج دونهیخودشم نم

 میرو چقدر دوس دار گهیهم د میبه هم اعتراف کن مییه بخواک میدینرس

ازت بپرسم چقدر  یجور هی دیبا یچجور ول دونمیرو ، نم یدوسم دار نکهیکه قراره بشنوم ازت اعتراف ا نهیتراز اون ا بیعج

 بودم دهیواال تاحاال صد باره پرس پرسمیکه نم یشد یتوهم یبگ ترسمی، م یدوسم دار

 یکی نیا رمیخواستم باالخره تونستم ازت بگ ی، من که هرچ فهممی، عشقت رو م فهممیکلمه رو از زبونت م نیا فهممیمن م یول

 باور کن... رمیگیهم م

 ییجا هی کنمیگرونن ، حس م یلیخ یلیخ شنومیکه م ییزهایچ کشمیاز عمق دلم م یبشه ، اه نجوریا کردمیروز فکرش رو نم هی

دلت رو برد ، دله  گهید یکیواخرش  دمیدنبالت دو نقدریاز تو دورم ، ا نقدری، ا دهیرس نجایاحتما اشتباه کردم که کارم به 

خواستم و بهشون  شهیکه هم ییزهایبودن از چ یدارم ، حس خال یمن که حس پوچ االن نیمثله هم شهیورو م ریز هوی گهید

 بتینص ستیوقت قرار ن چیکه ه یعشق یرو دیخط محکم قرمز کش هی دیهم با دی، شا نجاستیهم ته قصه هم دیشا دمینرس

که فقط ابرش رو سرت داره  یوناسم ریز ینیبیم یدل کند ورفت ، وقت دی، با نهیبشه واروم اروم دل کند ، درستش هم هم

 یب دی، شا ادیبه دلت ن یغم ینجوریا دی، شا رهیدلت اروم بگ ینجوریا دی، شا تابهیکه افتاب مطلق م ییجا هی یبر دیبا بارهیم

که  یادم هیاحمق باشه ،  دیادم با گهی، اره د خندمیوقتها به حماقت خودم م یبعض یدونی، م هیاز زندگ یقشنگ تر وهیش یعشق

 هیوقتها عشق احمقه ،  یرو داره واقعا مسخره اس عاشق بشه ، گاه ایکه دن ینشون دادن خودش نداره جلو کس یبرا یچیه

که تو اسمونه وداره چشمک  یبه اون ستاره خوشگل یبندیدرکش کرد ، اروم دل م شهیمنطق که نم یحرف ب هیدروغ مطلقه ، 

 یول شیریبگ یکنیازت دوره دستات رو دراز م ی، اون ستاره حساب ننیبیم دارناون ستاره رو همه  یفهمینم چیه ی، ول زنهیم

 شده صبح ینیبیوم یخوریم نیونگهان زم یستیا یرو نوک پنجه پا م شهینم

رفتن  نیواسه هم یزخمات ریتو درگ یول کشهیوقتهام واسه صبح شدن چند ماه طول م یگاه شهیصبح م عیسر یلیوقتها خ یگاه

 ... یفهمیاون ستاره رو نم

 ... یاز حد دروغ بود ، چرا باورش کرد ادیز یکی نیبابا ا یا گمیم کنمیبهش فکر م یکه وقت کنمیوقتها اونقدر ساده باور م یگاه

 ییواسه دور زدن هم ندارن ، ادم ها یلیدل چیکه ه ییادم ها نمیبیخودم م هیدورم رو شب یادم ها ستیمن ن ریتقص یدونیم

،  نیزم دنیقصه اونجاست که با سر محکم حولم م یبد ی، ول رنیبگ ییا لهیپ لهیش چیه یدست هم رو ب خوادیکه دلشون م

 شنوهیصدات رو نم یچکسیداخلش ه یافتیکه اگه ب یی، همونجا دمیترسیم ازش شهیکه هم یی، همونجا نیزم ریهم نه وز نیزم

،  یاعتماد ندار گهید یخواست سمتت دست دراز کنه ول دیصدات رو شن یکی دهمی، شا یمونیهمونجا م شهیهم یوبرا

بدون  یکنیم ریس خودت ییوتو تنها یکنیعادت م نیزم ریز یکیبه همون تار ینیرو بب یکس ییخوایرو ، نم یدست کس یریگینم

 یبزرگ بش یریگیم ادیواسه خودت ،  یبساز ییروشنا یکیتو تار یریگیم ادی یکمک چیبدون ه یراه کیشر چیه

، اره  ییبچه ا یلیبزرگ بشم ، خسته شدم از بس همه بهم گفتن خ گهید خوادی، دلم م ستیهم وحشتناک ن شهیشدن هم بزرگ

فعل دوست  ییخوایاز من رو م ریغ یکس یفهمونیبهم م یاالن هم که دار نیهم ینیبیواقعا بچه ام ، تورو بچگونه دوس دارم ، م

ادم بزرگ  هیاز حد بچه ، تو  ادیومن هم ز یاز حد بچه ام ، تو هم از بچه ها متنفر ادیهنوزهم ز دی، شا کنمیدارم رو عوض نم

 دیهم به خودم قول دادم همون بچه بمونم ، شا شهی، هم ستمیداستان ن نیمن ادم بزرگه ا یخودت ، ول نیدرست ع ییخوایم

وقت بزرگ  چیداره واسه خودش ، ه ییایدن دین دی، ا نمیبچگونه ام بب دیرو با د زیهمه چ خوادیدلم م یول ییهمه بگن بچه ا

 یلیحرف ها که تو دلم مونده رو بزنم ، خ یلیخ رمیبگ خوادیها دلم م یلیانتقام ها از خ یلیبزرگ بشم خ یوقت دونمی، م شمینم

 یهوا نیا نیب تونهیادم م هیکه  هیحالت نیتر بایوقتها بچه بودن هم ز یگاه ستین نیریاصال ش نجوریدل ها رو بشکنم که ا

 شهر داشته باشه... رهیپوست ت ریالوده ز
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 میمشت خاطره کار من شده شب وروز اونقدر از هم خاطره دار هیکردن با  یکرد ، زندگ یهم مرد وهم زندگ شهیخاطرات م با

بودن تو ،  الیخیمن و ب تیحسادت وحساس نهمهیا هیبیداستان عج یلی، کال خ میفراموشش کن مییبخوا شهیداستان م یلیکه خ

 کنمیم یعالمه شکالت زندگ هی نیخوب ب یلیخ یجا هیدارم  کنمیکه حس م شهیوقتها اونقدر قلبم از عشقت ذوق زده م یگاه

از  ارهیکه خود ساعت ولحظه هم کم م کنمی، اونقدر بهت فکر م کنمیوقتها اونقدر حست م یگاه یعالمه خنده وشاد هی نیب

قاف ،  نیش نینفر عاشقانه چقدر دوست داره ، ع کی نکهیا الیخیعشق من ، ب یالیخیوقتهام تو ب یعاشق بودن ، گاه نهمهیا

تا بتونن  شهیندارن با هم شدن عشق ، کنار همن هم ییمعنا ییعشق هرکدومشون به جدا شنیه کلمه با هم مس نیا بهیعج

، درست مثل ما دوتا ، ما  زهیریبه هم م یکلمه به طور کل یبزنه معن بشیغ شونیکیبدن دوست داشتن رو ، هر وقت  یمعن

، فکرش رو کن  گذرهیم یتو دلت چ دونمینم ی، حت دونمیطرز فکر تورو هم نم یچون من حت ستیراحت ن ادیز هکلم نیگفتن ا

قشنگ شد وتو مهربون  ایدن ینیبیدفعه هم م هیتو کجا ومن کجا ،  یاحمق شد یگیوبا داد م یخندیم هویروز بگم عاشقتم  هی

منم خوش  دیشا یدیخدا رو چه د کال عوض شد ایکه دن یکرد الماونقدر خوشح هوی دی، شا زمیمنم عاشقتم عز یو گفت یشد

  دمیاز تو کلمه دوست دارم رو شن دیشا یدی، خدا رو چه د یشانس بودم وتو هم عاشق من شد

هنوز من رو انقدر خوب  دونمینم یمنته گمیم یزبون یوقتهام با زبون ب یخب بعض یمن بگم دوست دارم ول ستیجالب ن ادیز

که دارم  یاونهمه دردسر نیب ختهیکه رو سرم ر یاونهمه کار نی، ب یباش دهینه ، کاش فهم ایدوست دارم  یکه بفهم یشناخت

 دوست دارم ، باور کن یواقع یجاها هی،  رهیواست م دلم ییجاها هیهام  یخودخواه نیب کنمیتحمل م

 افتهیم یاتفاق هیبعدش  ی، ول یکنارم نقدریکه ا یواقعا عاشقم کنمیفکر م رهیکه دلم م یزنیم یکیکوچ یحرف ها هیوقتها  یگاه

من هم  یاعتراف کنم به همون اندازه که تو لجباز خوامیرو هم م زیچ هی،  یداشته باش یات دل نهیاصال تو س کنمیکه شک م

 لجباز هستم

هوا  نیا رمیراه م ابونیخ یولبه جدول ها ادیبه دلم بزنه ، داره نم نم بارون م یشعر وشاعر یهوا باعث شده هوا نیا دیشا

 داریبود ب دهیکه سالها خواب یامروز کودک دی، شا دینفس کش شهیهم دیبارونه وبارون رو با ی، ول بهیعج یلیخرداد ، خ یاونم تو

همه  دیداخل کوچه شا ستین یکس چیه رسمیبه کوچه م کنمیم ادیگذشته اش ، اروم سرعتم رو ز یها طنتیش یشده برا

دعاش رو  نیعمره دار هیشهر رو ،  دیونفس بکش رونیب نییایهمه ب ادیداد بزنم بارون داره م خوادیخواب موندن دلم م

،  کشمشیو نفس م رمیگیم سمونسرم رو سمت ا رهیگیبارون سرعت م نیبش سیتو خونه که مبادا خ دیاالن نشست دیخونیم

کنن  دایحال وهواش پ یهوا رو با بال زدن تو نیلذت ا توننیچقدر پرنده ها خوشبختن که م کنمیدست هام رو از هم باز م

 یبارون مثل پرنده ها ریز نهیهم یبه نظر من عاشق یبه در نبرن ول یهرچند ممکنه که جون سالم رنیاوج بگ توننیهرچند نم

روازت رو بال پ شهیهم یکه برا یکنیم یاز همون اوج سقوط تلخ ای یرسیم ییخوایکه م یزیبه چ ای یریواوج بگ یکشپر ب وونهید

 رهیگیم

ابر ها ، اونقدر باال وباال  نیب یریکه م دهیبهت پر وبال م یجور هیوقتها پرنده بودن وپرواز کردن واقعا لذت بخشه ، عشق  یگاه

ادم  یدونیاروم اغوشش رو به روت باز کنه ، م خوادیخدا هم دلش م یکنیوقتها حس م ی، گاه یکنیکه لبخند خدا رو حس م

از حد خاصه ،  شیطرز نگاهش ب ییجورا هیبه ادم عاشق ظلم کرد  شهی، نم شهیخطرناک م حال نیاز حد مظلوم ودر ع ادیعاشق ز

اروم  شناسهینم تیکه نژاد واقل هی، عشق نعمت ریزشت ، چه پولدار باشه وچه فق یلیخوشگل باشه اون ادم چه خ یلیحاال چه خ

در  شهیکه انگار سالهاست ر ی، درست مثل درخت کهن سال کنهیه جا خوش موارد شد اروم واهست یووقت کوبهیدر قلبت رو م

،  دهیرو بهت م یستیبا ایدن یها یرحم یتموم ب یجلو نکهیکه قدرت ا کنهیومحکمت م یوقتها اونقدر قو یوجودت گذاشته ، گاه

 یوازش اوار شهیاز هم گسسته م یکه با تلنگر فیشکننده تر ، اونقدر ضع یوقت ها هم از بلور وقطره شبنم صبحگاه یگاه

 ستیوقت ها از خوار همون گل بدتر ، عشق جادوگر ن یوگاه یشیم فیبرگ گل لط یوقت ها هم به نرم ی، گاه مونهینم شیب

 جادو کردن رو خوب بلده یول

سر  یوحت که وجودش شده وجودم یاون ادم یشده ، جادو امیکه تموم دن ییاون چشمها یوقته جادو شدم ، جادو یلیخ من

 احساس خبر نداره نیاز ا یسوزن

بهار فصل عاشق شدنه وتابستون فصل  گنیم کنهیعمق خاطرات کالفه ام م رمیگیم جهیسر گ شهیوقتها هوا که گرم م یگاه

 کنمیروز بهار بغض م نیاخر یوقتها ساده تو ی، گاه دهینم یکنارت نباشه تابستون اصال معن یکردن اگه تو تابستون کس یعاشق

وقتها  ی، نبودن گاه ستیشده ون امیکه همه دن یکی،  ستیهست که ن یکی،  هیبیج، فعل ع ستینفر هست که ن هیامسال  ی، ول

وقت ها  یخاموشت کنه ، گاه تونهیهم نم ایدر هیکه  گذارهیحسرت به دلت م یجور هیوقتها  ی، گاه ستیهم فقط درد نبودن ن

 یکه دلم اروم نداره ، به اون روز ستومن روزهاست که جهنم هستم ، روزها یستین ، تو ستیساده ن یفعل نه هینبودن فقط 

که  یهرچند کم وکوتاه هرچند مختصر و کم ، هرچند من دمتیکه د یکه باالخره انتظارم و انتظارت تموم شد به روز کنمیفکر م

صد بار مطالعه اش  یو چند روزه دارم از اون روز به بعد روز دمتید یجور استرس ، ول هیخجالت وجودم رو گرفته بود و

 که مردود بشم  ترسمیامتحان م نیکنم ، اخرش هم من از ایم
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با اونهمه فاصله وتضاد  یکی کنمیامروز حالم خوبه پس خداروشکر ، دارم کم کم باور م زنمیلبخند ساده رو به اسمون م هی

هام  ی، به دور وبر شهیحالم بد باشه حالش بد م ی، وقت رهیازم خبر بگ ستمین یتشده وق دایباالخره پ یکیدوسم داره ، 

دوس  کنهیبا کارهاش داره ثابت م یکه هنوز نگفته دوست دارم ول یکی،  خوادیم وبقول عاشق ها خاطرم ر یوکل کنهیم یحسود

من عاشق  یشیقائل م ضیتبع ایمن با کل دن، خداروشکر که من با همه فرق دارم ، خداروشکر که واسه  هینفر چجور هیداشتن 

اخرش  یول یدیوحرص م دمیحرص م جاها یمن هرچند بعض یها یهرچند با لجباز یدونیهمه م ی، من رو کال سوا ضمیتبع نیا

 ییا گهیفکر کنم با کس د خوامیومن واقعا خوشحالم ، نم یگذاریهستم که با همه فرق داره ، وتو فرق م یادم هیمن واسه تو 

کردم  تامتحان یهم حساب دی، شا یکنیم کاریبه بعد که واسه من چ نیفکر کنم از ا نیبه ا خوامینه ، فقط م ای یرفتار رو دار نیا

 یمن ادم شناسمیاز همون بدجنس هاش اخه خودم رو خوب م رهیگیحاال دور ، دورِ من باشه ، خنده ام م دیشا یدیخدا رو چه د

امتحان هام اونقدر  شهیمن هم شهیم دهیچیپ هی، اصال کال قض یحاال اون ادم تو باش رمیامتحان پس بگ یکه بتونم از کس ستمین

اصال  شهیکه م ییهم بخواد به طرفم قدم برداره بعد از اون امتحان ها ی، هرکس برهیبه در نم مجون سال یکه کس نیسخت وجد

که بدتر  نهیا یکیداره ،  لی، دو دل کنمیخدا رو شکرش م نقدریا چرا یدونیخداروشکر ، م کنهیفرار هم م چیجلو اومدن که ه

 یتا تو بتون ی، تا تو واسم مهم بش یونبود تا تو باش ستین یکس چیکه خدا رو شکر که ه نهیهم ا یکیاز حال منم هست ، اون 

وحسم داره بهم ثابت  دونمیکه االن م یادم اشنا بشم ، کس نیها سرم اومد که با بهتر نی، خدا رو شکر که بدتر یمعجزه کن

 ن؟یبهتر از ا یچ گهیدوسم داره ، د کنهیم

  رونیب کشتمیمامان از حس وحال م یصدا

 ایب-

 اومدم-

کنه ، حال دل مامان هم خوب شده ، خداروشکر  دیشهر قدم بزنه وخر یهوا تو نیتو ا خوادیدلش م رونیهمراهش ب افتمیم راه

 یهممون رو زنده کرده ، معجزه کرده وحال دل هامون رو خوب کرده انگار که مامان از چروک ها یبهار یهوا نیا نکهی،مثل ا

کوچه  یتو میبر نکهیقبل از ا شهیوقرمز م ندازهیرنگ م دشیتپل سف یگونه ها و خندهیوجوون شده ، م ستین یصورتش خبر

لحظه هام ، محکم داد زده سرم تو حق شکستن  نیکنارم بوده تو بدتر شهی، هم بوسمیطرف خودم وگونه اش رو م کشمشیم

حال وهوا  نی، حق ا دونهیخودش م ازرو  دنیکه حق خند ی، االن شدم ادم نیبهتر از ا یکرده ، چ تمی، ستونم شده ، حما یندار

اد بزنه د ابونیتک تک عابر ها رو ببوسه ، تو خ خوادیشهر دوست شده ودلش م یبا همه ادم ها دونهیواسمون رو از خودش م

دستش رو از  میرسیکه م یمهربون مادرم ، به کوچه اصل یبه لبخند کمرنگم و گرفتن دست ها کنمیاکتفا م یکنه ، ول یوخوشحال

 :گهیوبا اخم م ارهیدر م تمدس

 یمهربون شد یدید یچه خواب ستیبچه نشو ، امروز معلوم ن گهیزشته د-

 خواستیم رتیمهربون بودم فقط چشم بص شهیهم ؟؟؟منیبگ نجوریا ادیمامانم ، دلت م-

 یگیکه تو م نطورهیاره هم-

 کنارش : دومیوم کنمیچپ نگاهش م رهیخنده جلوتر م وبا

 مامان-

 جانم؟؟؟-

 خشن یگیکه به من م ریتو انقدر سختگ ایواقعا من انقدر خشنم ، -

 یمونیبل م یلیمثه انگ شهیاخه هم-

 قهقه زدم زد تو سرم: ییجورا هی دمیخند

 ه؟؟؟یبل چ یلیمادر من انگ-

 هستن مادر یها چ نیا دونمیاخه من چه م-

 هستن یچ یدونیخب من رو بهشون نبند که نم-

 دیچیزبونم پ ؟؟؟خبیدوباره تو پررو شد-

 ؟؟؟یگیم گهیبار د هی-

 از حد بچه بودم با اخم گفت: ادیباز زد تو سرم ومجبورم کرد درست راه برم انگار ز دمیخند زیور

 ؟؟؟یمن زونیاو مونیمثل م ابونیتو خ یکشیتو االن دو تا بچه دارن خجالت نم یهمسن ها-

انگار حاال من چند سالمه دلم  گذارهیمادرمون نم نیعوض کنم ا ییام گرفت ، امروز هم که حوس کردم حال وهوا خنده

درستش  دونستمیاز تو نم یچیاصال هخب تو ،  یخوب منم خودت رو اماده کن ، ول یاروم بهش بگم واسه روزها خواستیم

،  هیکه جونمون به هم وصله کاف میهست یریمن و تو کارد وپن بدوننکه  نقدریبفهمه از حس من به تو ، هم یزیچ ینبود کس

 دونمیبدون تو بودن رو واقعا مسخره م ییجورا هیاز قبل ،  شتریب کنمیم تیهستم که هرروز زخم یالبته من کارد
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 هی، من به همون  رهیگیم یلیدلم خ یستیو ن یوقتها که دور یروز که بدون تو سر بشه اصال انگار اون روز ، روز نبوده ، بعض هی

 یارومم کن ییخوایوتو م شمیاشفته م یکه حساب ییصدات ، وقتها دنیشن هیوقتها حس خوب ی، گاه میاش هم راض قهیدق

 :ارهیم رونمیاز فکر ب مامان

 م؟؟یبخور یشب شام چبه نظرت ام-

 ییتو بخوا یزیندارم ، هرچ یواال من نظر-

 وگفت: دینگاهم کرد وخند زیر

 من بخوام؟؟؟ یهرچ-

 خودم اومدم ابرو باال انداختم: به

 ؟؟؟ییتو بخوا یگفته هرچ یک-

 یاالن تو گفت نیهم-

 حرف رو بزنم نیغلط کنم من ا-

 وگفت: دیکه با تموم وجودم ازش متنفرم خند ییدرست کنه ، غذا یچ خوادیم خندهیم نجوریکه ا ییوقتها دونمیخوب م اخه

 رو گرفتم میکامل وجامع بود ، تصم یکرد مییممنونم که راهنما-

 وگفتم: دمیاومد امروز که حالمون خوبه بهش غر بزنم خند ینم دلم

 مگه؟ شهیم یچ میبخور یزیامشبم به عشق تو ما ابگوشت ود هی-

 وگفت: دیخند

 کنمیدرست م گهید زیچ هی زمی، نه عز سازهیهت نمب دونمیم-

 ادامه داد و گفت: دیابروم باال پر یتا هی

 رونیامروز اوردمت از خونه ب هی گهید میبر ایب-

 :دمیخند

 رونیب رمیمامانم من هرروز از خونه م-

 نه یاره ، ول-

 نه؟؟؟ ایحاال اره -

 ؟؟؟منینیشیخونه م یریگیتو م کننیورو م ریشهر رو ز شهیتو عصر که م یبچه؟؟؟همسن ها ی، اصال تو دل دار یرینه ، کجا م-

 خونه باشم خوادیازم گذشته عصر ها اصال دلم نم یهم که مادرتم وسن

 مادر من یچقدرهم خونه هست-

 زد به بازوم وگفت: دمیوخند

 ابونیادم باش بچه تو خ-

 چشم سلطان بانو شما امر بفرما-

؟  یروزه ازش حرف نزد ؟؟؟چندیدیهنوزهم حرصش م یکرد کاریبنده خدا چ نیبا ا نمی، بگو بب یزیریم یلیامروز زبونم خ-

 باز؟ نینکنه با هم قهر

 وگفت: دیزدم خند یبود ناخوداگاه لبخند یمنظورش از اون بنده خدا ک دونمیم خوب

 ؟؟؟؟یخندیکه م یکرد کارشیدوباره چ-

 کنم؟؟؟؟ تشیرو اذ چارهیمن اون ب یبریمادر من انگار لذت م-

از چند  شیکه ب چارهیب نیا خوادیروز مدال م هیبتونه تورو تحمل کنه  یواسش ، هرک شهیغصه ام م یخب نه لذت نه ، ول-

 سال شده ماشاهلل خدا بهش صبر بده هیفکر کنم  کنهیماهه داره تحملت م

 مگه من چمه؟؟؟-

 تحمل کرد شهیاخالقش رو نم ازمیپ لویکه با صد ک یکیدنده ومغرور ،  هیادم لجباز و هی-

 ، اصال دلشم بخواد من بخوام باهاش حرف بزنم کنهیکه تحملم م هینجوریخودش هم ا دیخب شا-

 ها یدلش نخواد عجب ، بند مردم دیشا-

 با من هم صحبت شدن ستین یکم افتخار ی، ول ستمینوچ ن-

 واریرو در ود پاشهیاعتماد به سقف م ایبه قول شما امروز-

  وارینه د نمیبینه در م نجایمن که ا-

 وگفت: دیخند
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 چارهیسر اون ب ییبال هیمطمئنم  یخندیروز که م هی ؟؟؟بخدایخندیکه باز م یکرد کارشیامان از دست تو ، اعتراف کن چ-

 یاریقراره سرش ب ای یاورد

 د؟؟؟یمن رو دار یهوا دیاون رو دار یبابا کارش نکردم ، انقدر که شما هوا-

 رف حق تلخه؟خب ح-

 تلخه ، انقدر هواش رو نداشته باش یلیاره واسه من خ-

 یهواشو نداشته باش؟؟باالخره منم ادم ظلم یگیکوکه؟؟؟حاال م فتیکن خوب ک کاریچ کنمیم تییکه هوادارتم راهنما ییروزا-

 ستمین

 کنم  شیازش بخوام وکار یرو راحت کنم نه کارش کردم نه قراره کار التیبگذار خ یبله کامال مشخصه ، ول-

 یزنیمشکوک م یخندیوم یخداروشکر ، اخه ساکت-

 نه مادر من مشکوک نباش ، من حالم خوبه-

 یخداروشکر ، خوشحالم که خوب-

 منم-

 ؟یچ یتو برا-

 کنهیخوشحالت م میکه خوشحال-

ارهست غذا به ما گشنه پلو بده ، برد اخرش هم فکر کنم قر ابونیبه اون خ ابونیخ نیزد تا ساعت نه شب من رو از ا یلبخند

خونه چراغ سالن رو زدم  میحس نکردم رفت ییسرما خوردم تو اتاقم که بودم بو کمینه اخه  ایدرست کرده بود  یزیچ دونمینم

 اومد؟؟؟ یبو نم نیا میومدیم یعطر غذا ، چرا وقت یبو

 وگفت: دیخند

 یغذا درست کردم فکر کنم عاشق شد یبود دهیکه نفهم یاونقدر تو هپروت-

 نه واال-

 وگفتم: دمی، خند دیخند

 هست حاال؟؟؟ یچ-

 یکه دوسدار یزیچ-

در  کردیمامان مستم م یعطر غذاها یجور واجور نبودم ول یها ی، اهل خوراک شدمیم کتریسمت قابلمه غذا هر لحظه نزد رفتم

 هستند؟؟؟؟ یکجا بود؟؟؟چرا دسته هاش فلز گهیقابلمه د نینطرف ، اچند تا فوحش دادم وانداختمش او هیقابلمه رو برداشتم 

 وگفت: دیکردم جلو اومد وخند اخم

 ؟؟؟یدست و پات رو گم نکن-

 شد؟؟؟ داشیاز کجا پ گهید نیا ینه ول-

 بودیم دیکه با ییاز همونجا-

داخلش بهبه چه شود دلمه درست  دمیارومتر شدم اروم رفتم سمت قابلمه غذا وسرک کش یاب سرد گرفتم کم ریرو ز دستم

 وگفت: دی، خند دمیمامانم ، عشق  ، خند یکرده عشق

به همون که صالحته و  شهی، ان شاهلل که هم یزنیم دنیبهت م یرو دوسدار یزیچ یهستم که وقت ییلبخندا نیعاشق ا-

 یبخند ینجوریکه ا یبرس ییخوایم

 ودو طرف بازوش رو گرفتم وگفتم: رفتم

 دستتم درد نکنه ی، خسته نباش یدیزحمت کش یلیخ ، یماه یلیخ-

فکر بودم که خدارو هزار  ینشسته بودم وتو یکیشدم تو تار رهیوبه سقف خ دمیسمت اتاقم اروم رو تختم دراز کش ورفتم

 یواسه کس تونمیکه منم م یدیرو بهم م نیباشم ، باور ا یادم خاص تونمیکه منم م یدیرو بهم م نیباور ا یمرتبه شکر که دار

نفر بهش شب  هینفر مهم باشه ،  هیواسه  رونیاون ب خوادیوقت ها ادم جدا از اون حلقه خانواده اش دلش م یمهم باشم ، بعض

وبگه  رهیودستش رو بگ ادیب یکی خوردیم نیداشت زم یوقت خوادیبشه ، دلش م داریها فکر کنه وبخوابه ، روزها از فکر اون ب

باش لطفا ،  شهی، هم نی، هم خوادیساده م نبود هیوقت ها ادم دلش  یمنم هستم ، گاه یهستن ول خانواده ات گذارمیمن نم

رو  نیحضورت بهم قدرت ا یهست یکن وباش ، باور کن وقت تمیحما شهیباش ، هم شهیتو هم یبهت بگم که ، ول تونمیمن که نم

اخرش اومدم طرف تو ، راستش  نمیبیوم رهیگیم زیوقت ها دلم ساده از همه چ ی، گاه ستمیهست با یسخت یکه جلو هرچ دهیم

 یوحوصله دردسرهاش رو ندارم ول ستمیبپا کنم اصال عددش ن ییرسوا یزیهرچ ایکه بخوام بخاطر عشق  ستمین یمن ادم

 ییایح یب یرو به حساب من ی، درموندگ شمیدرمونده م یدلم قلبم احساسم چجور به وجودت وابسته شده حساب نمیمب یوقت

 دوارمیوقت ها بودنت واقعا ام یخب گاه یبه بعد ، ول نیاز ا شمیک نمیهم بهت نزد هیثان کی یحت افتهینگذار واال پاش ب
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مدت  هیکه  یکه  نصبت به کس یبد رییتغ یرو جور دتیو کال د یبگذار یزیهرچ ای ییاسمش رو پررو دی، درسته شا کنهیم

واست بگم من  یکرده ، ول بازحساب  ی، رو چ هییکه چه ادم پررو یبد دهیعق رییتغ ییبخوا یگذرونیباهاش وقت م یدار هیطوالن

بهت  شهیهست که هم ییحساب نکردم وحساب هم نخواهم کرد باور کن برداشت من هم از حرف هات همون ها یزیچ چیرو ه

 تیوقابل دونستمی، باور کن اگه م یبه نظرم خوش اومد هویتن تو که دورم هس یادم نهمهیا نیچرا ب هوی دونمیحاال نم زنمیم

 نی، واشتباهه ا میمتفاوت یای، واقعا تو ومن واسه دو دن گذاشتمیپرانتز م یاز تو تو ریرو غ یرو داشتم هر کس تیواقع رییتغ

که همه  ی، ان شاهلل روز شهیضرر داره ، حاال که عاشق شده هم متقاعد نم زهایچ ینداده بودم که بعض ادیمن به قلبم  یفکر ول

که  شیشناسینم یکه حت یپشت سر هم واسه کس یچرت وپرت بباف یکل ییکه نخوا یباش یاونقدر ادم کامل یفهمیها رو م نیا

 یحت یدرکم کن یکه بتون هیچ درد عشق یوبفهم یبوده ، ان شاهلل که خودت هم عاشق باش بهیمدت با خانواده اش هم غر هی

که دوسش دارم وفکر  یراحت باشه کس المیروز خ هیداشته باشم ، که  تونمیارزو رو  م نی، حداقل ا یاگه دوسم نداشته باش

سختم هست که بخوام تو صورتت نگاه کنم وبگم دوست دارم ، هرجوره هم  یلی، دوسش دارم ، واقعا خ زارمیازش ب کنهیم

 یومهم یچجور بهت بفهمونم چقدر واسم ارزش دار دونمی، واقعا نم ادیازشون خوشم نم ادیز سنجمیمختلف رو م یدارم راه ها

تو هم مثل من  یکه بفهمم روز شمی، واقعا خوشحال م یرو به من داشته باش دید نیروز هم تو هم هی، ان شاهلل  گمی، کاش نم

 یدادیراه م اتیمنم تو دن شدی، کاش م یکردیباهاش درد ودل م یکه کل یاز من داشت ییتو هی، تو هم  یعاشق من بود

 بودن محتاج

به بال هاش  یدوسداره دست محبت بکش یلیکه خ ییدرست مثل اون پرنده ا میشیمحتاج م بایز یلیوقتها ما ادم ها خ یگاه

 ی، گاه میرنجونیرو م گهیهامون همد اجیوقتها با احت ی، ما ادم ها گاه کنهیقفس در انتظارش نباشه پرواز م نکهیاز ترس ا یول

 کنهیاجبارم م اجیاحت نیوقتها ا ی، گاه امیومن به خودم نم گذرنیکه ساعتها م شمیم شتنتورو دا هیوقت ها من اونقدر محتاج 

م ، دار اجی، من صادقانه بهت احت شهیم یواسه خودم ، محتاج بودن هم دروغ سوزهیوقت ها واقعا دلم م ی، گاه یالیخیبه ب

، اشتباه نشه ها ،  رهیحواسم بهت هست ودستم رو بگ من یکه داد بزنه اها یکی،  خوامیبودن م هیجاها واقعا از ته دل ،  یبعض

حس خوبه که  یدرست به هرچ زنهیتو کمه که گند م هی یخوبه ول یهست همه چ یزیوقت ها همه چ یبرداشت غلطم نشه ، گاه

 جمع کرده بودم

 یمحتاج عشق بودن خوبه ول گنیکه محتاجت باشم ، م دهیرس نیشدم با خودم وتو که کارم به ا بهیغر یلیگفتم ، من خ اجیاحت از

سطح رو  گنیجاها بهمون م یلیخ دی، شا یمن اشتباه گرفت یدوتا رو تو نی، متاسفانه فکر کنم تو فرق ا ستیقشنگ ن شییگدا

ادم اصال  هی یعشق اونم برا ی، اونم برا یی، گدا ستمیعشق ن یم باشم گدااخر فقر نباشه ، م ادتی یجامعه ول نییبه پا

 ستیخوشگل ن

 دی، شا یکنیونم یوکار یدونیم نکهیواسه ا دیاز حد از دستت گرفته ، شا ادیکسل کننده نزنم ، امروز دلم ز یحرف ها نیا از

واست  یلیکه خ نهیهم واسه ا دی، شا یالیخیاز حد ب ادیکه ز نهیواسه ا دی، شا یپاشیو نمک رو زخم دلم م یفهمیم نکهیواسه ا

 میزنیحرف رو م هی نکهیا نیدر ع میهست یبیاس ، ما ادم ها موجودات عج گهید یجا هیدلت  وداستان جذابه  نیبودن ا دهیچیپ

 هیبا خودمون وبق دیوقت ها با ی، گاه ستین یاصال راه درست نی، ا مییخوایمخالفش رو م میتو دلمون دار یحت ایتو سرمون 

کردن  یزندگ یول میی، ماها هممون زنده ا میکن یندگز میبتون دی، شا میداشته باش یبهتر یزندگ میبتون دیشا میصادق باش

خوش به  یکل انیعده م هیوسط  نیا مییها مونده ماها فقط زنده ا یلیلبخند ساده رو لب خ هیمونده ،  امونیلیحسرتش رو دل خ

 دی، شا رنیم وهم پر از حسرت وارز یها هم همونجور که اومدن همونجور یبعض رنیو م یبا زندگ کننیم فیو ک شهیحالشون م

 امبریوچهار هزارتا پ ستیمثل همون صد وب رسنیم یوخوشبخت یکه به خوش ییحسرت باشه واون عده ا هیهمه اش  یزندگ

 افتن یبار اتفاق م کیسال  محبوب ومحجوب خدا هستن ، اون هم تعدادشون کمه وهر چند یبنده ها

 لبخند

لبخند ساده  هیبا  شهیدلم داغون شده ، من هم یوقت یحت خندمیم شهیمن هم رینگ یتو جد یول خندمیم یلیوقت ها خ یگاه

 یلیکردن خ هیگر گفتمیاز دوست هام م یکیبه  ادیم ادمیکردن بدتره ،  هیلبخند از ساعتها گر نیا یول کنمیرو عوض م زیهمه چ

 یول یکنیم هیوخودت رو گر یخودت ستیدر کار ن یحداقل تظاهر هیوواقع یکنیم یارد هیگر یدروغ وقت یراحت تره تا خنده 

لبخند  هیبه  لیکش اومدن لب هات وتبد یبرا دنیشکل م رییکه رو صورتت تغ یبه اضافه چند تا سلول یبخند ییخوایم یوقت

 هی ی، گاه ستیاسون ن شهیهم دنیتا اشک هات رو از درون پاک کنن خند یریهزار تا سلول به کار بگ دیاز درونت با یواقع

،  ؟خوبمی، چطور یکنیم یظاهر ساز نهمهیسوال مسخره ا کی ی، فقط برا یخوب یبا خنده تا بگ یکنیم یرو ظاهر ساز رونهیادم و

جواب  هیسوال ساده و هیوقت ها  ی،گاه یکرد یسته وظاهر ساز، درونت شک ی، دروغ گفت یستیاصال خوب ن یول یزنیلبخند م

نبود ، کاش  یظاهر ساز نهمهیسوال وجود نداشت ، کاش ا نیوقت ا چی، کاش ه شهیتر از اون سوال چقدر گرون تموم م ادهس

 یدل چیه دیشا نجوریا ینی، قلبشون رو بب ینیبب یادم ها پوستشون شفاف بود تا فکرشون رو از سرشون ومغزشون بتون

 داره  ینیوقت ها ادم بودن تاوان سنگ ی، گاه گفتنیمادم ها کمتر به هم دروغ  دیشا نجوری، ا شکستینم
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وقته  یلی، من خ ستیانگار اصال خودش ن ستیخوب ن ادیادم ساده تو شروع فصل تابستون ، حالش ز هی کنمیخودم نگاه م به

دارم  یلیبدم ، خ یبد یخوبم وقت یخوب یوقت خندمیم یخندیم یوقت کنمیم یتو زندگ طیودارم واسه تو وطبق شرا ستمیمن ن

 شهیکه قبل تو داشتم تنگ م یوقتها دلم واسه اون ادم یرفته ، بعض ادمیرو  ودماصال خ گهیانگار که د کنمیم یتو زندگ یبرا

 ی، ول یکه خالصانه دوسش دار یبه کس یقلبت رو داد یدوتا شد یستین یکی گهیتو د یتو االن اون رو دار الیخیب گمیم یول

 ؟؟؟؟ی، اون چ کنمیوحشت م یلیجلو چشم هام خ ادیسوال م هی یوقت

 یبار تب کرد؟؟انقدر دار هیواست  یواسش مرد ؟؟؟انقدریوجودم رو ، اون چ کنهیداغون م یکلمه اس ، چند تا حرفه ، ول دو

بار شد تالش کنه حداقل بفهمونه بهت واسش  هیبار شد بگه دوست داره؟ هی یدوسش دار یبهش بفهمون یدیخودت رو زجر م

 کرد؟؟؟یم تحملتلحظه  هیاگه کارش نبود ،  یکنیم ؟؟؟فکریمهم

نبود مطمئن  ریکارش بهت گ ییجا هیروز  هیتحملت کرد ، اگه  شدیکم تحمل هستن ، عمرا م یلیروزها خ نیبخدا ادم ها ا نه

هم دلش  یاشتباه یجا حت هی، مطمئن باش  یهم واسش نبود شدیزارتا ادم از کنارش رد مه نیکه ب یاون عابر نیباش ع

 یدیخودت رو عذاب م یدار یلیبخواد تحملت کنه ، خ نکهیچه برسه به ا افتهیچشم هاش بهت ب خواستینم

 ؟؟؟یتمومش کن ییخواینم

واسه  یراه هی دیبخدا تو چشم هام نگاه کنه شا ی، گفت یدی، د نمشیبب یگذشتن ها ، گفت یلیخ یهم که داده بود ییقول ها از

 ی، شد میتر ش کینزد یتر ، گفت الیخیاز قبل ب شتریواون ب یعاشقش شد یاز قبل حت شتریب ینگاهش کرد یعشق باشه ، وقت

،  رهیکو هیونخواهد شد باور کن ، اون  ستیعاشقت ن ؟؟اونیفهمی، م ستین یول ، یوقت بگذرونم ، گذروند شتریب ی، گفت

 هیکه تا االن نتونست  یهنوز هم خشکه و سرابه ، مطمئن باش اون ینیبیوم خورهیواسش مثل ابه م یکنیهرچقدر عشق خرج م

هم نخواهد  نیباشه ، بعد از ا حتکه را یکه تموم قلبت رو پنت هاووس کرد ییتو دلش واست باز کنه واسه تو کیکوچ یجا

بچه  ی، فکر کرد نهیتا اسمون باهاش فرق داره بنش نیکه از زم یونخواهد گذاشت تو قلبش کس گذارهیکرد ، اون راحت نم

از حد بزرگه وتو  ادی، مطمئن باش اون ز نهیرو بب یزیتو چ دیرو دوسداره؟مطمئن باش اصال دوس نداره از د یبچه باز ایاس 

 نهی، فرق شما دوتا ا یدویو وتو با قلب تو دستت سمتش ماز ت کنهیحد بچه ، اون قلبش رو هر بار هزار فرسخ دور م زا ادیز

،به  کنهیحرکت نم یزیچ چیکردن وه ریها گ قهی، انگار که ساعت ودق کنمینقطه رو نگاه م هی، چند ساعته که دارم  امیخودم م به

االن  دیشا یدونستی، اگه نم یرو ، چقدر ساده گذاشتم بدون زیکردم همه چ انی، چقر ساده ب کنمیچند ساعت قبل فکر م

 ستین یممتد بوق تلفن ، اصال منظره خوب یصدا مسکوتت وبعد ه یتر بودم ، ول دواریام

 ساعت قبل چند

 سالم-

 ن؟یسالم خوب-

 ؟؟یخوبم شما خوب-

 خوبم ممنون-

 زهیراستش چ-

 شنوم؟ی؟؟میچ-

 رو بهتون بگم یزیچ هی خواستمیم-

 ؟یچ-

 یریبگ یمیچه تصم یحت دونمیراجع به من ، نم یچجور فکر کن ییخوایبعدش م دونمینم ،یدینشون م یچه واکنش دونمینم-

 رمیها بگ میتصم یلیخ خوامیتو م میبعد از تصم یول

 شنوم؟؟یم-

 الیخیب-

که  ییاز همون خنده ها دیبهش بگم دوسش دارم خند تونستمیمن نم شهیخراب م یلحظه حس کردم بفهمه همه چ هی

 عاشقشونم

 نه؟؟ ای یگیم-

 نه-

 ستیسخت ن یلی، خ گهید نیبگ-

 گفتم: هوی دیخندیم داشت

 از جونم دوست دارم شتریمن ب-

-..... 

 اروم گفتم: دمی، ترس دیکشینفس نم یگذشته بود حت یلیخ



Roman-City.ir 
 تو تمنای منی رمان

 

https://telegram.me/romancity 14 

 

 ؟؟؟یشنویالو ، م-

 یشتریسرم اوار شد وزلزله هشت ر ایلحظه دن هیاتفاق رو حس کردم  نیاصال دوس نداشتم ا دیچیبوق ممتد تو تلفن پ یصدا

پشت سرم رو خراب کرده  یگوشه وارفتم وبه حماقت خودم فکر کردم ، من تمام پل ها هی رفتینم رونیبه بدنم وارد شد وب

به سرش  یگه؟؟؟چیداره م یکنه؟؟؟چیفکر م یدونست عاشقشم ، االن چیم دیدوسش دارم ، نبا دیفهمیم دیبودم ، نبا

 ، انگار که قفل کرده بود رفتیاومد ؟؟؟به ساعت نگاه کردم اصال جلو نمبه سرم  یاومد؟؟؟چ

 االن

 یعنی،  دمیرسینم یینقطه ا چیبه ه کردمیکه فکر م ی، هرچ کردمیکار رو م نیا دیدست هام گرفتم ، من نبا نیرو محکم ب سرم

 اد؟؟؟یم یچ یزندگ نیاالن به سر ا

داغون شده بود که  مایورشیه یمثل خرابه ها زینبود ، نفس نبود وهمه چ ی، زندگ ادیداره جونش باال م میکردم زندگ حس

 کشنده... یباشه سرطان ها رشیسالها بعد هم تاث

تصور کنم که چقدر ناراحت  هیثان هیاگه بخوام  نکهیچجور بخوام باهات روبرو بشم ، فکر ا نکهیفکر کنم به ا یحت تونستمینم

وقت  چی، کاش ه گفتمیوقت نم چی، کاش ه یدیفهمیرو نم قتیحق نی، کاش ا دادیعذابم م قتیحق نیاز دونستن ا یشد

  یمن ی، تموم ارزوها یهست امیمثله همه دن یستیتر ن زیعزتو از جونم  یزیاز جونم واسم عز شیب گفتمینم

گرفته شد  امیدن کبارهیبه  ی، ول امیمن ، نفسم وهمه دن ی، قلب من ، زندگ ی، تو خودِ خود من شد یستیاز جون ن شیفقط ب تو

 شتریتو دلم قربون صدقه ات برم ، ب یواشکی تونستمیم شتریبشناسمت ب تونستمیم شتریب یدونستیازم ، حداقل اگه نم

وبعد از  هیچ میتو زندگ گاهتیکه جا یدونی، م یدونیاالن م یرو داشته باشم ، ول یروز عاشق بش هی نکهیشانس ا تونستمیم

من  یصدا یینخوا گهید دی، شا یباهام روبرو نش گهید دی، شا ینباش گهیخودت د دیعوض بشه ، اصال شا زهایچ یلیخ دیشا نیا

 یسمفون شهیخنده که هرروز م یداص هیلحظه هم  نیتو محروم شدم واز اخر یاز صدا شهیمن واسه هم دی، شا یرو بشنو

جسارت کنم وبهت زنگ بزنم بگم  تونستمینم گهیود دچشم هام ب یکنه شماره ات جلو یعذاب دادن من با من قراره زندگ

 کنمیو استعفا نامه ام رو امضا م رمیهم نمونده بود فردا م یراه برگشت چیبوده ، من کار خودم رو کرده بودم وه یوشوخ هیشوخ

واقعا نتونم مثل قبل  گهیمن د دیچال ، شا اهیپرت بشم اعماق س دیبه اوج برسم با امیشانس من که تا م نهیهم شهیهم دیشا

کنار اونهمه حس  یوبگذار یببوس کبارهیبه  ییرو بخوا زیبد بود که همه چ یلیبشم ، تا صبح غلط زدم وبه فکرم فکر کردم ، خ

خودم  یاون وبرا یاصال برا نیکه ا کردمیم دایپ گهیکار د هی دیبا ای؟؟؟؟؟یقبل هنمبه همون ج گردمیمن باز برم یعنیخوب رو ، 

 ینبودم که بفهمم ک نیا قیال یکنار ، من حت دمیکشیراحت م نکهیا ایه نبود بهتر از اون کار واسه خودم سراغ نداشتم منصفان

 قیال ی، حت یاز دهنت بفهمم ازمن متنفر تونستمن یمن حت تیتو زندگ ادیخاطره خوب ب یقراره کل ی، ک یقراره خوشبخت بش

 متحمل بشه تونهیادم م هیهست که  یعذاب نیبدتر نیوا ینفرتت هم من رو ندونست

 گذرهیروز م پنج

 یمامان ، حت ی، حت نمیبب خوامیرو نم یکس چیاتاقم خودم رو حبس کردم خطم خاموشه وه یپنج سال گذشته ، باز تو انگار

 یول ننیباز ببها اومدن من رو  یلیمن به خودم وتو بد کردم خ زارمیرنگ افتاب ، از خودم ب ی، حت یاسمون اب یخانواده ، حت

نگرانه باز  یلی، مامان خ لمیدل نیا ستیاصال قابل قبول ن یوگفتم سرما خوردم ول ستی، حالم اصال خوب ن توننینتونستن ونم

 اومده پشت در اتاقم

 مامان؟؟؟ هیچ-

 ؟؟؟یکنیدر رو باز م-

 نه-

 چرا؟؟-

 تنها باشم خوامیم-

 ؟؟؟یتا ک-

 تا اخر عمرم-

 باز کن-

 دلم زیعز شهیمادر من ، نم شهینم-

 نهیتورو بب خوادیم نجاستینفر ا هی-

 ؟؟؟یک-

 اومد با غر غرداخل و گفت: نایمب یبه سرم زد صدا یتو باش نکهیلحظه توهم ا هی

 یهنوز در رو باز کن ییخواینم-

 خل وداد زد:رفتم سمت در ودر رو باز کردم اومد دا یلحظه رو سرم اوار شد به سخت هی اهامیکه سقف رو انگار
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 کهیچقدر تار نجایعه ا-

 ها رو کنار زد نشستم لبه تختم وسرم رو گرفتم نشست اون طرفم وگفت: پرده

 شده؟؟؟یچ-

 ستین یزیچ-

 هست دونمیمن م-

 زد وگفت: یوتنهامون گذاشت لبخند رونیرفت ب مامان

 شنومیم-

 رو؟ یچ-

 اعترافت رو-

 اعترافم رو؟؟؟-

 اره-

 ندارم بکنم یمن اعتراف-

سر کارت ، ادم با خودش  ایسرم پاشو ب ختهیوتموم کارهات ر یختیبه هم ر یاعتراف هات رو ، همه جا رو حساب یتو که کرد-

 کنه؟؟؟یم نجوریا

 ؟؟یدونیم ی؟چیفلسفه نباف نقدریا شهیم-

 بهم گفت-

 ؟؟یک-

 یاز جون واسش مهم شیب یکه بهش گفت یاون-

 خواستیکار رو کرده بود؟؟؟م نیبگه ، چرا ا هیرو به بق گمیکه بهش م ییزهایچ ادیبدم م یلیخ دونستیم رونیهام زدن ب چشم

 کنه؟؟؟ لمیداشت؟؟؟خار وذل یلیکارش چه دل نیاز حد خوردم کنه؟؟؟خوب دوس نداشت من رو ا شیب

 زد دستم رو گرفت وگفت: یلبخند

 چرا خاموشه؟؟؟ لتیموبا-

 ؟؟؟یتنهام بگذار شهیم-

 گفت؟؟؟ یچ گهید یبدون یدوس ندار شه،ینه نم-

 ؟یتنهام بگذار شهیبشنوم م خوامینبودم اصال نم یراض کردیکه م ییوقت از کارها چیه یتو که خبر دار-

 ؟؟؟یمطمئن-

 اره مطمئنم-

 رون؟؟؟یب میبر ییایم-

 نه-

 چرا؟؟-

 رونیب امیباهات ب نمیبینم یلیدل-

 شهیحال وهوات عوض م کمی-

 بشه خوامینم-

 نکنم تیاذ دمیدوساعت ، قول م یکیباشه نزن ، فقط -

 امیراجع به اون م یزنیاگه حرف نم-

 زنمینم-

 قول بده-

 قول-

 که گفت: میدر حال قدم زدن بود رونیب میولباس هام رو عوض کردم راه افتاد ستادمیا

 لحظه هی-

 من بعد از اتمام مکالمه اش وگفت: کیزنگ خورد رفت اونطرف تر واومد نزد لشیموبا

 امی؟؟میمونیلحظه م هی-

 اخه کجا؟؟-

 امیبمون م-

 باشه-



Roman-City.ir 
 تو تمنای منی رمان

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

، اروم  الیخینکردم ب ییکنارم نشسته ، اعتنا کنفریگذشته بود حس کردم  یربع هیکه بهش اشاره زد  یرو صندل نشستم

 گفت: ییاشنا یصدا

 د؟یکنینگاه نم-

 نکردم اروم گفت: نگاه

 منم سالم ،منم خوبم-

پنج روز اندازه پنجاه سال من رو ازش دور کرده  نیا نکهی، ذوق نداشتم ، مثل ا دیلرزیرو باال اوردم خودش بود ، دلم نم سرم

 میقد یلعنت ینگفتم ، انگار که مثل همون روزها یچیچه خبره؟؟ه نهیهم بب کیبود ، له شدن غرورم کم نبود اومده بود از نزد

تر از دفعه قبلش  پیخوشت یلیخ دیبود ، شاقطره اشک گوشه چشم هام جمع شده  هیفقط  ،لب هام به هم دوخته شده بودن 

 نداشت یواسه من جذابت گهید ی، ول دمشیدیبهتر از سرکار که م یلیخ دیباشه شا

 یدوسم دار یگفت یوقت-

که برم  ستادمیادم جلوش خورد شده ا هیمکث کرد ، دست هام رو مشت کردم لبخند زده بود چقدر خوشش اومده  کمی

 روبروم وگفت: ستادیا

 جواب سالمم رو هم نگرفتم یز حرف هام تموم نشده و حتهنو-

 تنها باشم خوامیم-

 ؟؟؟یریگیحرفت رو پس م یول-

 شدم مونیپش-

 اخم داد زد: با

 ؟؟یگردونیبرش م عیسر یزنیکه م ی؟؟؟حرفیکنیکار رو م نیا شهیچرا هم-

 برم؟؟ دیبگذار شهیخودتون ، االن هم م نیع قیدق-

 گفت: عیوسر رونیاخم ضل زد بهم نفسش رو فوت داد ب با

 ؟؟؟یاون کار رو کن ی، چجور تونست یلی، خ یبچه هست یلیخ-

 نکردم که یمن کار-

 ه؟یکشک زهایچ نیندارم؟؟؟؟؟مگه ا یگیبار م هیدوست دارم  یگیبار م هی ینکرد ی:کاردادزد

 خودش: نیدرست ع دادزم

 ندارم  گهید یاره دوست دارم ول-

از حد به کارتون  ادی، شما ز کنمیفراموش م وینداره ، اومدم بگم همه چ یدوس داره وک ویک یبگم که ک ومدمین نجایمن ا-

 دیاز اهدافتون دست بکش یزیهرچ ایبخاطر من  خوادیرو ، نم زیهمه چ دیسر کار وادامه بد دیبرگرد دیدار اجیاحت

 :دمیخند

 ستیشما ن یجا نجایا یوبود یکه هست ییبرگرد جا یاومد یمسخره اس ، پس الک-

 یکنی، اصال مراعات طرف مقابلت رو نم یزنیبد حرف م یلیخ-

 ؟؟؟یشما کرد-

 اومدنم واقعا اشتباه بوده نجایا نکهیمثل ا الیخیب-

 راه بازه جاده هم دارازه ، راهت رو بکش وبرو یهرجور راحت-

 کرد وگفت: زیهاش رو ر چشم

 دیگیاز حرصتون م دیحرف ها رو دار نیا شناسمیمن شما رو خوب م-

 داره؟؟ یچه ربط-

 ؟یچ-

 از دلم؟؟ ایاز حرصم بگم  نکهیا-

 نبود ینجوریا یگفتیربط داره از دل م یلیخ-

 برم دیمن با-

 جواب بده کنمیسوال م هیقبلش  یبرو ول-

 بفرما؟؟-

 فکر کن وجواب بده کمی؟؟؟یهنوز هم دوسم دار-

-...... 
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برنامه تازه داره واسمون ، از کنارش رد شدم  هیعشق  شهیهم ارمیکه سرم اورد رو سرش ب یزیچ یفتال خواستیدلم م دیشا

 بلند گفت:

 از جونم شیمن دوستون دارم ، ب-

که صد رد صد توهم بوده فکر کنم ،  دمیکه شن یزیبخوام به چ یحت ایدرستش نبود اونجا بمونم  دیبرنگشتم ، شا یول ستادمیا

 ستمیمن که بچه ن الیخیعاشق بشه بگه دوست دارم؟؟؟ب ادیکه اصال بهش نم یکس دمیبا تمام توانم دو

 سوار شدم ورفتم سمت خونه ... دمیکه رس یتاکس نیاول به

اخر هنوز  هیشدم تا ثان ریچقدر تحق نکهیا دادیبهم نشون م شتریدردم رو ب یلیخ یکاریبودم ، ب کاریهفته گذشته بود ومن ب دو

 رو نداده بودم استعفا نامه ام 

 از جونم شیفکر کردم : من دوستون دارم ، ب دمیکه ازش شن ییکلمه ا نیاخر به

، هر بار  کردمیرو رسد م یمضوع هی، هر بار  کردمیم دایازش پ دیهدف جد هیهربار  شدینم یبار تکرارش کردم ، تکرار صد

بود ازش متنفر نبودم ،  نی، مشکل من ا کردمینم دایپ یزیچ یکنه نفرتم رو ول انیکلمه بودم تا بتونه ب یهدف دنبال کل یهم ب

، من االنش  کنهی، من هنوز صداش ارومم م ادمهیخاطره خوب ازش  یهنوز هم کل منمن هنوز هم عاشقانه دوسش داشتم ، 

 هیقلبم هنوز هم مدت از اون اتفاق بگذره ، من هنوز هم خالصانه عاشقشم ، از عمق  نهمهیاشتباه کردم که گذاشتم ا یهم کل

 دوست دارم گمیتو خلوتم م ییجاها

به من نداره ، اخه ادم  یحس چیاون ه گفتمیمن بود که م دید یخطا دیاشتباه بودم ، شا یمدت سخت تو نیهم من ا دیشا

 یایاون هم از همون اولش من رو دوسم داشت ، انگار که دن دیکه ، شا کنهیکه ازش متنفره نم یرو واسه کس یفداکار نهمهیا

،  دمیباالخره رس خواستمیکه م یعوض شد ومن به اون کبارهیبه  زیخوشش رو بهم نشون داده ، انگار همه چ یورو دهیخدا چرخ

 یلی، واسه ما شدن خ میکه ما االن با هم نهیا شیخوب یسختمون بشه ول یکل دیدونفره بشه شا میزندگ ریمس نیبعد از ا دیشا

شده عشق  یکه هوا افتاب ی، از وقت کردومبتالمون  ختیباالخره عشق زهرش رو ر یول میجاها کم اورد یلیوخ میدیکش یسخت

معجزه سر راه هم قرار داد از  هی، انگار که تابستون معجزه داره اروم اروم ما دوتا رو مثل  شهیداره تو دلمون گرم م یبه خوب

 باواروم  میهم شد ریبد درگ یلی، خ گهیرفت واهسته اهسته دل هامون گرم شد به وجود همد یزمستون تا تابستون ، سرد

هامون بود ،  یواسه دلتنگ دیشا میکرد تیواز هم گله وشکا میجاها به جون هم غر زد یلی، خ میبارون قدم زد ریخاطرات هم ز

که  دهیرس نیاالن وقت ا دی، شا میوعاشق هم بش میریر قرار بود از اولش هم اخرش بشه که ما سر راه هم قرار بگانگا دیشا

همه داد  یاز حسم صحبت کنم ، اون هم جلو یباشم وجد یجد کمیکه  دهیرس نیوقت ا ناال دیرو بزنم ، شا میچوب خط اخر

فرسنگ ها  یروز هیکه  یکی نکهیبه نظر همه مسخره باشه ا دیبزنم که اره من دوسش دارم از عمق وجودم دوسش دارم ، شا

 ییایدن هیوقت ها تو  ی، عشق بعض گمیم مبارها گفتم االن ی، ول اتیاالن بشه همه دن یچه عقل یچه دل یباهاش فاصله داشت

 ... شناسهینمکه خودشم خودش رو  رهیگیقرار م

اومد  زدیبود واسم م بیروزها عج نیلبخند که ا هیداخل اتاقم در اتاق باز شد مامان بود با  ادیپرده ها رو پس زدم افتاب ب "

 کنارمن وگفت:

 منتظره  رونینفر ب هی-

 ؟؟؟یک-

  رهیدلش نگ چارهیبهتره ، ب نجوریهم خوشگل کن وبرو ا کمی،به نظر من  نیخودت برو بب-

 پشت در منتظرمه؟؟؟؟ یک یگیمامان م-

 یکنیبهش فکر م یکه االن دار یاون دیشا-

 اخم گفتم: با

 مامان-

 وگفت: دیخند

در  یکس یجلو یواسه کس یالک شناسمی، واال من بچه لجبازم رو م یچقدر دوسش دار دونستمیمن از همون اولش هم م-

 ؟یلجباز یلیخ یدونستی، م رهیقربون صدقه مامانش نم ی، الک ادینم

 نمیرو بب یکس خوادیمامان ، من االن دلم نم الیخیب-

 وگفت: ستادیرو از اون طرف کردم اومد جلوم ا وصورتم

 ؟؟؟؟؟یمطمئن-

 اره-

 برم بگم بره؟؟؟؟؟-

 برو بگو بره-
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 ؟یشینم مونیبعدا پش یمطمئن-

 مطمئن ترم شهیاز هم یپرسیمامانم چند بار م-

 شینیبب ییخوایتو چشم هام نگاه کن وبگو نم-

 دروغ بگم تو چشماش نگاه کردم وگفتم: خواستمیبار م نیاول واسه

 خوامینم-

رو در  رونمیب یلباسها عیشدم سر مونیپش هیاز ثان ی، در کسر نمشیبب خوامیزد وبا نوچ نوچ رفت بره بهش بگه نم یلبخند

قبل از  شهیباز خراب م زیبرسم همه چ رید کمیاگه  ینبودم ول یبه خودم نگاه کردم اوک نهیاوردم  از کمدم وعوض کردم تو ا

 انداختم وگفتم: ریسرم رو ز  دیترس لوشج دمیمامان به در خونه برسه پر نکهیا

 شهیباهاش صحبت کنم اگه م خوامیم-

 وبعد گفت: دیخند اول

 بگم بره خوامی، برو کنار م یتو حرفت رو زد شهینوچ نم-

 اینه ، نگ-

  گمینه م-

 مامان-

 ستنیالف بچه ن هیتو  کاریکه ب ش؟؟؟؟مردمینیبب ییخواینم یمامان و درد ، مگه نگفت-

 رو من رو ببخش نباریلطفا ، ا-

 وکنار رفت تا من برم وباهاش صحبت کنم ، در رو باز کردم من چجور تونستم انقدر دلسنگ باشم؟؟؟؟؟ دیخند

**** 

 نکهی، قبل از ا میحلقه عاشق بود نیعاشق شد ، ما قبل از وجود ا شهینم حلقه هیجاها با  یلیشدم ، خ رهیدستم خ یحلقه تو به

که  یمثل همون روز جذابه ، مثل روز زیهنوز همه چ یول گذرهیم کسالیجونمون به هم وصل بود االن که  میبه هم وصل بش

 :ردمن واسه اون واون واسه من شد صدام ک

 زمیعز-

 سمتش  برگشتم

 جانم؟؟؟-

 مدکرد وجلو او اخم

 از دستت در اومد نیباز که ا-

 زد وگفت: یدوباره داخل دستم کرد حلقه رو ، لبخند وباز

 از دستت گهید ادیدر ب نمیوقت نب چیه-

 وگفتم: دمیخند

 نه؟؟؟ میبه تفاهم برس ستیوقت قرار ن چیما ه-

 نه-

 "....دیوخند

ساعت رو  زیپا پس بکشم از همه چ تونمیبوده من دلتنگشم ، من نم نیبودم هم دهیکه د یخواب نیتلخ تر دیاز خواب شا دمیپر

در اداره چندبار نفسم رو  یجلو دمیرس یجهنم بمونم لباس هام رو عوض کردم وراه افتادم وقت نیتو ا تونمینگاه کردم من نم

همه اومدن واز  یکی یکی یهست وقت دیهنوز هم ام یعنیننشسته بود  میصندلپشت  یرفتم داخل کس رونیفوت دادم ب

 خواستمیباشه ونم خواستمینفر بود که م هیفقط  خواستمینفر رو م کیمن فقط  یحضورم مطلع شدن ذوق زده شده بودن ول

باز هم  ندهیهفته ا یعنی ، ندهیجلسه هفته ا یهمون موقع ابالغ اومده بود برا خوادیم یدلم چ دونستمیباشه خودم هم نم

بفهمه برگشتم سر کارم تمام توانم رو  خوامیتا روز جلسه نم دونمیم یول دونمیرو نم شیبد ای خوب میقراره با هم روبرو بش

 یدیام هیباز  دیبفهمه که من اومدم تا شا خوامی، نم زنهیتا نفهمه که من باز برگشتم باز دلم داره واسش پر پر م کنمیجمع م

 واسه خودم وخودش مبجور

 نمش؟؟؟یباز قراره بب یعنی دادیم یناک تروحشت یهرروز قلبم صدا گذشتیم دوروز

 نشده؟؟ یزیباز تو چشم هاش نگاه کنم انگار که چ تونستمیچطور م یوونگیاز اونهمه اعتراف ، بعد از اونهمه د بعد

  کشمیاشتباهاتم م یکه برا ییبنا شده رو حسرت ها میکل زندگ دی، شا کنمیواقعا من دارم اشتباه م دیشا

 لبخند اروم کنارم نشست: کیبا  نایمب

 کار قبلش یبازگشت به سو یعنیواسه جلسه؟؟؟ نجایا ادیداره چند روز م دمیشن-
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 الیخیب-

ذوق زده ات رو من  افهیرفته من تورو از حفظ شدم هرروز ق ادتی، انگار  یباهاش قهر کن ادیدلت نم دونمیمن م الیخینگو ب-

 دمیدیم

 لطفا-

 اوردمیمدت واسش در م هیکه  یالیخیب نهمهیانداختم شرمم شده بود از ا ریرو ز وسرم

 نمیبینفر رو م هی یخوشحالم که باالخره دارم خوشبخت-

 ستمیمن خوشبخت ن-

 مطمئن باش یشیم-

 از کجا؟؟-

 ؟؟؟یدیطول م یالک یدار یواسه چ یدوست داره تو هم دوسش دار ؟؟اونییایچرا به خودت نم-

 یکنیه ماشتبا یدار دیشا-

 موقع تلفن زنگ خورد لبخند زد وگفت: همون

 ؟؟یجواب بد ییخوایعشقت پشت خطه نم-

 نه-

 اخم وتشر گفتم: وبا

 برگشتم سر کار ینگ-

 وگفت: دیخند

 بله؟-

-.... 

 یسالم مرس-

-..... 

 بله خوندم-

-..... 

 ارهیم فیخودش تشر یریخانم ام-

-...... 

 گهید یریام رایسم-

-...... 

 بله-

-..... 

 االن کنارم نشستن کنمینم ی، من شوخ رینخ-

-....... 

 بله-

-....... 

 لحظه هی-

 کرد سمت من وگفت: رو

 باهاش صحبت کن  ایب-

 هرگز-

 گهید ریزشته بحدا ، بگ-

 خوامینم-

 یداخل ریددختر جوون که عاشق م هیگوشه اداره ثبت ، من کارمند اداره ثبت اسناد بودم  نیتر ییورفتم گوشه ا ستادمیوا

هاش رو بشنوم وغر  ادیکه مجبور بودم بارها باهاش جلسه بگذارم بارها باهاش در صحبت باشم وفر یاداره ثبت شده بود کس

 یوحت کردیم یکه اون طرف شهر زندگ یعشق ساده باشه پسر هی نکهیبود تا ا امیهمه دن ییجورا هیکه  یغر هام رو بشنوه ، کس

شروع کرد به  لمی، موبا الیخیوقت ها واقعا ب یگاه یپسر مغرور وجذاب ، ول هیفرق داشت کردنش هم با من  یرنگ زندگ

 بودم وصل کردم: یباز زنگ زد عصب مکرد جکتی، ر شدیروشن خاموش م یو غالم یسیهمون اُ انگل ای یغالم دیزندگ خوردن ام

 ؟؟؟یغالم یبله اقا-
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 ریبخ دنیرس یریسالم خانم ام-

 یمرس-

 یدیاومده؟؟جواب سالمم رو هم که نم شیپ یاز حد خورد شده؟؟؟مشکل ادیانگار که اعصابتون ز-

 پسره هم ول کن نبود نیدر اورده بود و ا یشلوغ باز یلیخ قلبم

 ریمد یاقا ریخ-

 کنم یاداوریخوبه ، زنگ زدم جلسه شنبه رو -

 بود یپر از انرژ صداش

 دونمیبله م-

 بخشتون امروز اومدم دیواسه بازد دیشا-

 یاوک-

 ، تون نمتیبیم-

 یاوک-

 قطع کنم صدام زد: اومدم

 یریخانم ام-

 بله؟؟؟-

 ییاز جادو شتریب یبود ، حت ییادم جادو نینفسش ، ا یمکث کرد باز صدا یکم

 ؟؟؟یخودت خوب-

 خوب؟؟؟-

 بله-

 خوبم-

 اهان ، خوبه-

 ؟؟یغالم یاقا دیندار یکار-

 ریخ-

 روز خوش-

 :دمیچرت وپرت گفت رفتم سمتش وتوپ یبهم کل ناینموندم قطع کردم لبخند مبجواب  منتظر

 یخندیچرا م یادب یب یلیخ-

 یدار رمیمد یشماره اقا ادیخوشم م-

 کردم بهش اخم

 ادب یب-

 هاست ،  ریاز مد یکیخوب -

 نقدریا مینزن لیمیکن مشکالمون رو سه سوته حل کنن ا دایرو هم پ هیشماره ها بق-

 ؟؟یچ گهیچشم د-

 ؟؟؟یاورد ریرو از کجا گ دیشماره اقا ام یراست-

 خودش داد-

 خودش؟؟؟-

 کن یاور ادیزنگم بزن اسناد بهارستان رو بهم  ییبرم جا خوامیشمارمه م نیروز گفت ا هیاوهوم ، -

 ؟؟یهست شیمگه منش-

 اون روز شماره اش رو داشتمدور از ادبه از  دمیگفت من هم د نجوریا نیواال اون پرونده ها دست من بود واسه هم-

 گذارنیچرا واسه هم کالس م میگی، بعد ما م یشماره ازش دار یدیخوبه واال اصال هم لو نم-

 ها سرت به کار خودت باشه یگیچرت وپرت م یدار یلیخ-

 خب رهیپسره مو ال درزش نم نیاخه ا-

بخش بازار من بودم  ری، مد وونهید ینایطرف هم مب کیاز  یغالم دیطرف ام کیرو مخم رفته بود از  یلیخ میرو صندل ونشستم

سمت من از  یبود ول نجایا یمیکارمند به نصبت قد نایمب میکردیو باهم کار م دمیدینم هیاز بق یوقت خودم رو سوا چیه یول

من  یولبعد  یکردم بماند برا یوانگیمدت د نیچقدر تو ا نکهیجمعه اس ا امروزبود دو روز به سرعت گذشت  شتریاون ب

مجبورم به تحملش به مامان نگفتم امروز باز  یول ستیاصال واسم لذت بخش ن یریدرگ نیشدم ، ا یغالم دیام ریدرگ یحساب
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 نجوریبودن درستش هم هم موافقمن  مینگفت انگار که همه با تصم یزیچ گهیکس د چیباهاش جلسه دارم بعد از اونروز ه

 هیمن بود ومن  سیرئ ییجورا هیواسه ما نمونده بود اون  یتفاهم یجا چیه میبا هم نداشت ینقطه مشترک چیه دیبود من وام

که از اون روز  یبرخورد ساده و عاد ییبه جز چندتا میشناسیرو نم گهیهمد ادیهمکار ساده که ز کی ایکارمند بودم واسش 

هنوز هم سرجاش بود اون  زدیرنگ چشمک م یمشک واریاومدم و رفتم سمت اتاقم د رونیاز حمام ب دمشید هشروع شد ک

 دونمیمن نم گذرهیرو تختم فردا چجور م دمیزدم ودراز کش یلبخند یرنگ مشک ریکه پنهون کرده بودمشون ز ییچوب خط ها

از همکار هام بود که  یکیبود  یمیابراه یخورد عل دناسترس دارم تلفنم شروع به زنگ ز کمیبره  شیخوب پ زیکاش همه چ

 بودن وصل کردم: یمیمثل دوتا دوست صم ییجورا هیداشت  دیبا ام یرابطه خوب

 بله؟-

 ریوقت بخ یریسالم خانم ام-

 یسالم مرس-

 شماست؟؟ شیشرمنده مزاحم شدم پرونده بهارستان پ-

 گفتم: ظیک کردم وبا اخم غللبخندم رو پا عیافتاد سر ادمی دیداشتن شماره ام لیدل هیاز ثان یزدم در کسر لبخند

 بله-

وپرونده  دمشیبعد از اون اتفاق ند گهیمن د یکنم ول لیمونده اون روز اخر بهم سپرده بود پرونده رو واسش تکم ادمی خوب

 مونده بود شمیپ

 دارن ازینسخه ازش ن هیهم  یغالم یمطالعه اشون کنم واسه فردا ، اقا دیمن با-

 رسونمیچشم فردا به دستتون م-

 مطالعه کنم دید؟؟؟ّبایامشب بهم بد شهینم-

 ازم نیریبگ نییایب یچرا ول-

 ن؟؟ییایخودتون ب شهیم-

 گفتم: عیسر ی؟؟؟ولیچ گهید دمیهم کش یهام رو تو اخم

 کجا؟؟؟-

 اداره  کیپارک نزد نییایب-

 اونجا هستم گهیساعت د کی، تا  یاوک-

 یمرس-

به اون  رفتمیبود م یکار درست یعنیادامه بده وقطع کردم لباس هام رو عوض کردم ساعت هفت عصر بود  نگذاشتم

 واسه فکر کردن نداشتم پرونده رو دستم گرفتم وراه افتادم  ییپارک؟؟؟جا

 توجهم رو جلبه کرد: ییصدا ستادمیپارک ا یدر ورود یروبرو

 یریخانم ام-

 اومده بود یمیابراه یبود ، خودشه همراه با عل دی، ام زدی، قلبم محکم م ادیبود بند ب کیزبونم نزد برگشتم

 شیپ یمیابراه یعل سوختنیگونه هام م فهمنینفسم رو م یتر از قبل شده حس کردم اگه نفس بکشم صدا پیخوشت چقدر

 قدم شد:

 ن؟؟؟یسالم خوب هست-

-...... 

 ؟یریخانم ام-

 دوختم پرونده هارو سمتش گرفم وگفتم: نیوبه زم دمیدزد کردیکه نگاهم م دیرو از ام نگاهم

 ؟ دیندار یپرونده ها ، کار-

 تر  عیهرچه سر شدمیاز اونجا دور م دیمن با رمیبگ یتا بتونم تاکس ابونیجواب نموندم ورفتم سمت خ ومنتظر

که در  یزرد رنگ یتاکس یفرار کنم جلو زیبدوم واز همه چ خواستیدلم م ابونیمخالفشون رو گرفتم ورفتم اون سمت خ راه

در رو بست ورفت سمت راننده ماتم برده بود  کنفریاومدم سوار بشم که دست  ستادیحال حرکت بود دست تکون دادم ا

 هم گذاشتم چرا ول کن نبود؟ یچشم هام رو با حرص رو نمشیبکج کردم تا بتونم ب ینگاه کنم سرم رو کم دمیترسیم

 د؟؟؟یکار رو کرد نیچرا ا-

 خونه دیبرگرد یبا تاکس نمیبینم لیدل دیاومد نجایخاطر من تا اشما ب-

 ؟؟؟؟یچ گهید-

 داد وگفت: رونیونفسش رو با حرص ب ستادیکه اومد روبروم ا رمیبگ یرفتم تا تاکس وجلوتر
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 ابون؟؟؟یوسط خ ستیزشت ن ینجوریا دیبهتره سوار بش-

 یغالم یمن راحتم اقا-

 زد وگفت: یلبخند

 کنم؟؟؟یمن دارم اسرار م نکهیاز ا-

 شده رمیاالنش هم د نیبرم خونه تا هم دی، من با ریخ-

 رسونمتونیخودم م یخونه ول دیبر گمیخوب ، من هم م یلیخ-

 دیاسرار نکن نیاز ا شیراحت ترم ، االن هم ب یبا تاکس یممنونم از لطفتون ول یمرس-

 کنمیواسرار م ستمیا یم نجایمن تا فردا صبح هم شده ا-

 زد وگفت: یاز جونم دوسش داشتم لبخند شیزبونم بند اومد من هنوز هم ب یحرص به چشم هاش نگاه کردم ول با

 گهید نییایب-

 یمگه من راننده ات هستم با استخاره رفتم جلو نشستم راه افتاد بو گهیم نمیبرم عقب بنش دمید نیافتادم سمت ماش راه

 یچشم ها یمشک یموها یمشک شیجذاب بود ته ر یلیصورتش نگاه کردم خ مرخیپخش شده بود به ن نیعطرش تو کل ماش

 اروم گفت: دمینگاهم و دزد عیروشن وپوست روشن سر

 م؟یصحبت کن نیدوسدار-

-......... 

 بره شیپ ستیهم خوب ن نجوریا یول شدیچ دونمیمن نم-

-......... 

 یشنویحرف هام رو نم کنمیحس م دیسکوت نکن نقدریا شهیم-

 شنومیم-

 ؟؟یندار یخوبه ، نظر-

 ؟؟یراجع به چ-

 یچی، ه دونمیبه ، به چه م-

 هم واسش حرف زدن سخت بود اروم حرفش رو مزه مزه کرد وگفت: اون

از  یکیهم  نیا کنهیم یبوده ، همه اش شوخ یهمه اش شوخ گمیوقت ها با خودم م ید؟؟؟گاهیحرفتون رو پس گرفت هویچرا -

 یرو باور کنم که شوخ نیا دهیدلم رضا نم ی، ول ی، ول ارهیحرصم رو در ب نکهیواسه ا کنهیکه م هییمزه ا یب یها یهمون شوخ

 د؟؟؟یردا یچه حس دیواضح بهم بگ شهیبوده  ، م

  ریخ-

 چرا؟؟-

 ، همه اش سو تفاهم بود گمیگفتم باز هم م کباریمن -

شدم ، من غلط کنم از سر سو تفاهم بهت بگم دوست دارم ، من از ته ته دلم دوست  رهیخ رونیرو به دندون گرفتم وبه ب ولبم

 زد وگفت: یدارم باور کن لبخند

 یستیوقت دروغ نگو اصال بلدش ن چیه-

 بشم که صدام زد: ادهیدر خونه اومدم پ میبود دهینگفتم رس یزیانداختم وچ ریرو ز سرم

 یریخانم ام-

 ینجوریا ستیکه حقم ن یکس ینداشتم به چشم ها یتو دلم به خودم ناسزا گفتم ، من حق وبه چشم هاش نگاه کردم برگشتم

 نگاه کنم

 زد وگفت: یلبخند

 شمیجامونده پ فتیک-

انداختم داخل در ورفتم داخلو پشت در وا رفتم ، اروم  دیگرفت ازش گرفتم وبدون تشکر رفتم سمت در خونه وکل وسمتم

واسم سخت بود که بخوام رو  یلیرفت داستان ما ؟ خ شیپ ینجوریا کرد؟؟؟؟چرایکار ها رو م نی، چرا با من ا ختیریاشک هام م

 دلم پا بگذارم 

 دمیسمت تختم رفتم وخواب میداخل مامان نبود رفتم اتاقم ومستق رفتم

دادم اروم به ساعت نگاه کردم از  یگرم خودم رو کش وقوس کمی یخوب بود ودلچسب ول یلبخند چشم باز کردم هوا حساب با

 دونستمیتا پنج عصر،  نم شهیشروع م میصبحه و جلسه از ساعت نه ون میساعت نه ون رونیچشم هام زد ب دمیکه د یزیچ

رو  دمیاماده شدم پرونده هام رو دستم گرفتم وسررس عیسر پوشملباس ب ایکنم واقعا دست وصورتم رو بشورم  کاریچ
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باال  دمیاومد ساعت رو نگاه کردم ده وربع بود پر قهیاز ده دق اد؟؟؟؟بعدیچرا نم یسمت اتوبوس عه لعنت ابونیسمت خ دمیودو

 زنگم زد وصل کردم: نایمب زدیدلم شور م یلیوکارتم رو زدم خ

 بله؟-

 پس؟؟؟ ییکجا-

 خوابم برده بود -

 ؟؟یِیساعت خواب االن کجا-

 اتوبوس-

 رو یسه بار دنبالت فرستاده حجت یغالم یدالور اقا یخسته نباش-

 بشه؟؟؟ ینکنه عصب ییوااا-

 نه نگران نباش ، صبح هم خودش اومده بود اخالقش امروز خوبه راحت باش-

 رسمیبه زور م گهیساعت د میکنم تا ن کاری، من چ وونهید-

 شهیم یاگه بفهمه جن یبابا ، بخدا خوبه ول یا-

 ترو جون من هوادارم باش-

 تو ییپررو یلیخ-

 عشقم-

 کوفته-

 یمرس-

 ای یفرد بهش باش نیتر کینزد خوادیحاال م فهمهیرو نم یکس چیحرف کار باشه ه یوقت دیهوا دارمه ، ام دونمیکردم م وقطع

 ادم نیدور تر

ودو  دمیکش قیچندتا نفس عم دمی، به در اتاق جلسه رس زدمیسمت اداره وطبقه چهارم نفس نفس م دمیدو دمیرس باالخره

 کلمه بفرما رفتم داخل  دنیه در زدم با شنتقه ب

 :دیجلو اومد وغر دیانداختم ام ری، اشهدم رو خوندم سرم رو ز دیچشم ها به سمتم چرخ همه

 یریساعت خواب خانم ام-

 زد اروم گفتم: دمیکه من فقط د یولبخند کمرنگ دیشدم اخم هاش از هم پاش رهیرو باال اوردم وبه چشم هاش خ سرم

 دیببخش-

 که بشنوم گفت: یجور اروم

 دمیبخش-

رشته کالم  شدمیم رهیکه بهش خ یگوشه سالن نشستم هر از گاه نیتر ییدادن گوشه ا حیسمت برد و شروع کرد به توض رفت

 دیمن مثل دفعات قبل نبودم با چشم هاش پرس یول دادینظر م یهرکس کردیخودش رو جمع م عیسر یول دیپریاز دستش م

اب به  یکم رونیرفتم ب یوبا معذرت خواه ستادمیکنم ، ا کینزد هشباال درستش نبود انقدر خودم رو ب ابرو انداختم هیچ

زنگ خورد  لمیساعت نگذشته بود که موبا میاسترس برگشتم داخل ن نهمهیاز ا کردیمغزم درد م شدیصورتم زدم حالم خوب نم

  رونیکردم ورفتم ب یمامان بود معذرت خواه

 جانم؟-

 ؟؟؟ییکجا-

 جلسه -

 زنگزدم تلفنت همکارت جواب داد نگران شدم-

 نشو-

 ؟؟یخوریم یظهر چ-

 رستوران میریحتما م میکه جلسه دار شهیمثل هم دونمینم-

 اهان ، مراقب خودت باش-

 تو هم ، فعال-

 فعال-

 کرده بود  اریسکوت اخت یحرف زد ول یکرد کل زیشد وچشم هاش رو ر ریسکوت کرد وبهم خ کمی یغالم دیداخل ام رفتم

 کمیبود باالخره رفت سمت پرونده هاش و کیهنوز ساعت رو نگاه کردم ساعت  ادیجلسه بود حس کردم چقدر خوابم م اواسط

 جمع وجورشون کرد وگفت:
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 بعد یاش باشه برا هیناهار بق میبر-

 ییمن گوشه ا کردندیکه انتخاب م ییها یوراه افتادن سمت رستوران اداره وهر کدوم نشستند رو صندل ستادنیا همه

نشسته روبروم استرس گرفتم دست هام  دمینرفته بود که د نیینشستم ومشغول خوردن غذا شدم لقمه دوم از گلوم پا

 از غذا خوردن دمینخوردم ودست کش شتریغذا کوفت کرد که دوتا لقمه ب شهینم نجوریاخه ا دنیلرزیم

رو  دینگذشته بود که حضور ام یزیخودم رو مشغول کردم ، چ لمیودم وبا موباخ یسمت سالن اجالس ونشستم سر جا رفتم

 اروم گفت: کردیحس کردم سرم رو باال اوردم پرونده هاش رو جمع و جور م

 د؟یچرا غذا نخورد-

 نداشتم لیم-

 ؟یاهان ، امروز ساکت-

 ساکت؟؟-

 اوهوم-

 دونمینم-

 یتو مراسم باش یتونیبره تو واسه شب نم شیپ نجورکهیا نمتیخوب ، من امشب قراره باز بب یلیخ-

 ؟؟یمراسم ؟؟!مراسم چ-

 خونه بهتره دیبر دیبه نظر من پاش ی، ول یچیه-

 نه راحتم-

 ستیخوب ن نکهیحالتون مثل ا-

 نه خوبم ممنون-

 یاوک-

همراهش راه افتادم  میکن دیخر کمیبا هم  میگفته بود از اونجا بر نایپنج جلسه تمام شد ، رفتم سمت اداره اخه مب ساعت

 هیسمت خونه  میراه افتاد نایهم شارژش متاسفانه تمام شده بود ساعت نه بود همراه مب لمیاون اطراف موبا یسمت پاساژ ها

در خونه مون زد رو  یجلو نایکردم مب کیتفک نایرو نگاه کردم از مانتو مب دمیخر که ییدلشوره باکس مانتو هیداشتم شب یحس

 وگفت: دیخند نایچه خبره؟؟؟؟مب یعنیدرخونه باز بود  ترمز تعجب کردم

 ه؟؟یچه خبره در خونه بازه؟؟؟عروس-

 داخل؟؟ ییای، نم ینه بابا چه عروس-

 وقته برم خونه رید گهینه د-

 اواز ریداخل گردنم رو کج کردم وواسه خودم زدم ز رفتم

 و اون خوابه سمینویهست تو قلبم که هر شب واسه اون م یکی"

 "تابـ.... یب نهمهیبدونه واسه اونه که قلب من ا خوامینم

نگاهم  یبا چشم غره و حالت تدافع یغالم دیخشکم زد ، دهنم رو بستم ، ام دمیکه د ییدر سالن رو باز کردم از منظره ا یوقت

 یپیبابا مامان خوشت خانواده اش هستند؟؟؟فکر نکنم چه کنن؟؟؟اصالیم کاریچ نجایوخانواده اش ا دی، ام ستادنیهمه ا کردیم

 لبخند کج زدم وگفتم: هیابرو هام رو کج کردم و کمی زدیداره ماشاهلل ، خانم لبخند م

 !!!!!!!!نجا؟؟؟؟ًی، شما ا یغالم یاقا یعنی،  دیعه اقا ام-

 کمونیومن رو به سمت اشپزخونه کوچ دیرو نشون نده ، مامان دستم رو کش تشیعصبان تونستینم یکرد لبخند بزنه ول یسع

 :دیبرد غر

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یکنیم هیچه کار نیدختر ا-

 :دیوغر ستادی، خواهرم هم کنارم ا شدیرو مرتب کنه و نم زیهمه چ خواستیانگار م ومدیبابا هم م یصدا

 ها کنهیبهش شانس رو کرده داره چکار م کباریحاال که -

 وگفتم: دمیخند

 !!!دیزنیحرف م دیدار یاز چ دونمیمن نم-

 :دیغر مامان

 تیاومده خواستگار یغالم یاقا-

 که حدسش رو بشه زد دادزدم: یوا برم از استرس وترس وهر حس خواستمیجمله مامان ده بار تو سرم زده  شد ، م نیا

 غلط کرده-

 :دیغر شهیباز بشه بسته نم دونستیدهنم گذاشت م یدستش رو رو مامان
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 تیاز جون زندگ یچ گهی، االن د شیپسر رو از حرص کشت نیبا تو ، تو که ا دونمیمن م یکلمه حرف بزن کیبخدا اگه -

اتاقت  یری، االن مثله بچه ادم م یکنیم تشیچقدر اذ دونمیکه من خوب م یکنینم تشینداره که داره ، اذ ؟؟؟؟دوستییخوایم

 دیشن کن شاصاحبت هم رو یب ی، در ضمن اون گوش یکنین اتاقتم مرتب مییپا ییایم یپوشیرو تختته م دمیلباس واست خر

 شهیزنگت بزنم نم خوامیاز چهار عصر تاحاال م ستیبد ن یمرد با خبر بش یکی

من ، سمن خواهرم دستم رو  یخواستگار ادیمن هنوز مسر بودم که غلط کرده ب یدستش رو از در دهنم برداشت ول اروم

پر از خنده مادر وپدرش رفتم تو اتاق نشستم لبه تخت ،  یو نگاه ها دیبد ام یگرفت وبه اتاق من رو برد البته بماند از نگاه ها

 سمن گفت:

 گهیبپوش د-

 خوامینم-

 باشه پیخوشت نقدریا یغالم دیام نیا کردمیمن فکرش رو نم وونهی!!!د؟؟؟ییخواینم-

 قرار نده یسمن تروخدا من رو سر دوراه-

 یقبولش کن ییخوایوقته مشخص شده فقط نم یلیتو خ ه؟؟؟راهیچ یدو راه-

 بشم یغالم دیهمسر ام تونمی، نم خوامینم-

 که سمن دستم رو گرفت گذاشت رو سرش وگفت: خوامیونم شهیو بگم نم رونیاز در اتاق برم ب وخواستم

 فردا بگو ، آبرومون حداقل نره ینه بگ یخواست ایامشب رو کنار ب هیباهاش حرف بزن ،  یجونه خواهر-

 خوب یلیخ-

دلخور شده بود  نکهیمثل ا دیرو لبشون بود ، ام یبخش تی، مامان بابا لبخند رضا نییاسرار سمن لباس عوض کردم ورفتم پا با

 یایاون همون رو میشدیاسمون خدا ما نم یجا چی، حق نداشت دلخور بشه من واون ه دمیخوب بهش حق نم یچرا ول دونمینم

همون شاهزاده  دیکه از هر لحاظ از من بهتره شا ی، پسر نهیشیبه دلم نم نششد یباشه ، واقع تونهیمن م یخوشگل شبها

به اتاقم  دیبه اتاقم برم ام دیوهمراه ام ستمیمجبور شدم با ستیدرست ن شیواقع یول نهیهم گنیکه م یهر دختر یایرو

 یمشک واریرفت سمت د بود خشک شد رفت جلو ودر رو بست یکه مشک واریاون قسمت از د دنیلبخند رو لبش با د دیرس

اتاقم خشکش بزنه  واریوکنار رنگ د ادیمن هست ب یایشدن دن یمشک نیروز خودش که عامل ا هی کردمیشده ، فکرش رو نم

 رو پاشنه پا چرخ شد وگفت: دیکش یبه رنگ مشک یاروم دست

 چرا؟؟؟؟!!!!!-

 ؟؟؟یچ-

 لبخند ساده زد وگفت: هیلب تخت  نشستم

 چقدر سوال دارم؟؟؟ یدونی، جالبه ، م هیاتاقش چه شکل مگفتیمدت با خودم م نیا-

 وگفتم: ستادمیا

 یغالم یاقا-

 اومد وگفت: جلوتر

 حرف بزنم نباریبگذار من ا رایسم-

که بخوام ازدواج باهاتون رو  دهینم یمعن یول رمیجو رو بپذ نیاالن قبول کردم ا دینره ، شا ادتونیوقت  چی، ه یریخانم ام-

 قبول کنم 

 رو لبش خشک شد وگفت : لبخند

 یبگ ییخوای، نم یدونیرفتارت من رو م نیکردم که مستحق ا کاریمن چ یبگ ییخوایچرا؟؟؟نم یبگ ییخواینم یحت ؟؟؟تویچ یعنی-

 وسط؟؟؟ نیا هیگناه من چ

 :شهیصداش رو باال اورد مثل هم کمیانداختم وسکوت کردم ،  ریرو ز سرم

 یگذاریوقت احساست رو نم چیه یول یلجباز ؟؟؟؟؟؟؟؟درستهیفهمی، م زارمیرابطه ام با تو بحق با منه تو  نکهیاز ا شهیهم-

 ییبچه ا شهیحق با منه ، هم شهیبشه ، هم انیب

 تو چشم هاش نگاه کردم وگفتم: شکوندیدلم رو م شهیداد زدنش هم زهیکردم نر یتو چشم هام اومده بود سع اشک

 یباهم ، من بچه ام وتو بزرگ میندار ینقطه تفاهم چیما ه ینیبیم یباهات ول امیتو کار بتونم کنار ب دیشا-

که من  ستمین امبریمنم پ ینیبیخودت م دیرو از د زی، همه چ یکنیلج م شهیهم ییبچه ا یلی، خ یی!!!!بخدا بچه ا؟؟؟؟؟یستین-

 ؟؟؟یبفهم ییخوایدارم چرا نم رادیهم ا

 تحملتون کنم ممیتو زندگ خوامینم-

 زنم؟؟؟یچرا؟؟؟چون حرف حق م-
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 شهیکه نم ینه ، من دوست ندارم ، زور-

 نشست اونطرف ترم واروم گفت: ختیلبه تخت واشک هام ر ونشستم

 یگیدروغ م یبه جان خودم قسم دار-

-.......... 

هستم وتو ، تو چشم فقط من  نجای، ا ینگ یزیکه از ترس آبروت چ ستین یاون اداره لعنت نجایسکوت نکن ، ا نقدریتروخدا ا-

 یازدواج کنم ، فقط بگو دوسم ندار گهینفر د هیبا  گهیماه د کیتا  دمی، بهت قول م رمی، منم م یهام نگاه کن وبگو دوسم ندار

-........ 

رو پر  نمونیفرق ب نهمهیبگم ا تونستمیخوب چجور م یاز جونم ول شتریکنم ، من دوسش داشتم ب یچه غلط دونستمینم

 بود یخوش رنگش نگاه کردم پر از نگران ی،سرم رو با ترس باال اوردم وبه چشم ها ییبچه ا گفتیم زدیاد مکن؟؟؟ّاز د

 شنومیم-

 رو ندارم زهایچ نیا یفعال امادگ ؟؟؟منیبر شهینگم؟؟؟م شهیم-

 مطمئن باش رمینم ییجا چی، من ه یریمن جوابم رو گرفتم خانم ام-

-.......... 

 ؟یکار کن یبعد از ازدواج باز هم دوسدار-

-.......... 

 نشست وگفت: نیزم یبود اومد وروبروم رو دهیاومد ، حرف دلم رو خوب فهم ینفسم باال نم یشده بودم حت الل

 گذرهیم یتو دلت چ دونمیم میکنیهست باهم کار م یکسالیدست کمش  شناسمیتورو بهتر از خودم م ؟؟؟منیزنیچرا حرف نم-

 هیبه چ یتو فکرت چو 

-.............. 

  یناراحت بش گذارمی، نم یشیمطمئن باش کنار من خوشبخت م-

 وگفت: واریورفت سمت د ستادیا

 ؟یگیمن م یرو برا نیا هیقض-

 ستین یخاص زیچ-

 ؟؟؟یکرد شیمشک یک یگی، م دونمیکدوم روزش بوده رو نم ینفره درسته؟؟؟ول هی ریتقص-

 ستمین یچکسیمن واست ه ینیبی، م ستمین یچکسیومن واست ه نمتیبب خوامینم یکه گفت یروز-

پشت  یموقع بفهم هی،  یو ازمن دور بش یبش تیاذ خواستمی، نم یها بسوز ثیبا حرف و حد خواستمی، نم گفتمیم دیاونروز با-

، هربار  زهیآبروت بر یترسیچقدر م یبهم گفت ادتهیبهت عوض بشه ،  دشونیهمه د خواستمی، نم زننیسرمون همه حرف م

 ییها تیاز حما بردمیلذت م یکه داشت ی، از غرور زهیآبروت نر  ینش ستهدلت نشکنه ، خ دمیترسیبشم م کینزد خواستمیم

روز که  هیکه بهت وابسته شدم ، راستش رو بگم  نهیواسه هم دیشا ستادیبرابر خودم روبروم ا یکی،  یکردیکه از همه م

نداشتم ،  یزیچ هیکم بود ،  یزیچ هی، انگار  زدمیها به همه غر م وونهیتا شب مثل د یزدیزنگ نم یدزیزنگ م دیبا دمتیدینم

 یکس گذارهیوهوام رو داره نم ادیکه ازم بدش م ی، کس زنهیبه جونم غر م یکه کل یکس کسالیواسم  یعادت باحال شد هی

 یدوسم دار یگفت نکهیرو گرفتم بعد از ا میکار واسم انجام داده تا االن که باهاشم ، تصم یکه کل یپشت سرم حرف بزنه ، کس

دلم  یلیهزار دفعه مردم وزنده شدم خ یدو سه هفته که نبود نیدلم ازت گرفت ا یگفتم واونجور گفت یوقت یبهت بگم ول

دوست  فهمونهیداره بهت م ینجوری، ا یکن یرازش خواستگا دیبرگشت سرکارش با گفتیسر کارت ، مامان م یبرگرد خواستیم

 یاریاز دلش در ب دیداره فقط ازت دلخور شده ، با

 شناسه؟؟؟یمگه مادرت من رو م-

 یواشکیعکس هم ازت گرفتم ، البته  هیاداره ازت واسش بردم  یعکس از پرونده ها هی یواشکیاره -

 دیوخند

 بود بخاطر من ادامه داد: ختهیهمه جا رو به هم ر یپس اون هم حساب دمیخند

 م؟؟؟یشد کیچجور به هم نزد ادتهی-

 اره-

دوست دخترم داشتم دو ماهه باهاش به  یدورم باشن ، اونموقع حت یادیز یدخترها دی، شا رهینم ادمیوقت  چیاونروز رو ه-

، اروم  ی، مثل مسکن بود کردیوحرف هات بود که ارومم م یبده ، فقط تو بود یبهم دل گرم تونستینم یهم زدم ،اون هم حت

همه دوسش  یکه کل زهیم زهیادم ر هیخاص ،  یلی، خ یادم خاص بود هی،  یبفهم تخود نکهیبدون ا یگذاشتیرو قلب ادم اثر م

رو با  میکه ادامه زندگ شدیم شتریب میتصم یکنیکه م ییاز کارها زدنیازت حرف م ی، وقت خوانیهمه خاطرش رو م یدارن ، کل
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از جلسه ها  یکیتو  ادتهی یکنم ، حت کاریچ دونستمیواقعا نم میوبهت بگم باهم ازدواج کن امیچجور ب دونستمینم یتو برم ول

سوال  نیاخه ا ختیاعصابم بهم ر یلی، اونروز خ یوتو تلفنت زنگ خورد ورفت دمیاشون پرس ندهینظر همه رو واسه همسر ا

 بگذارم  شیکه پا پ خورمیمالکته ، من به مالک هات م یبدونم تو چجور ادم خواستمیاومد ، فقط م یمزحک از من بر نم

 سوال بپرسم؟؟ هی-

 صدتا بپرس-

 ؟؟؟ییبچه ا یگیبه من م-

 ؟یبگ ییخوایرو م نیخودم بچه ترم اره؟؟؟؟هم-

 ییواقعا تو هم بچه ا گمیوقت ها م یاره ، بعض-

 وگفت: دیزدم خند یولبخند

، سر  یالک ؟؟؟اونمیکردیروزها قهر م یچرا بعض یبهتره ،راست ی، بخند ادیبهت م یلیخ دنیخند یول کنهیخوشگلت م هیگر-

 یکنیها قهر نم یسادگ نیکه به هم شناسمتی، من تورو م یخودیموضوعات ب

 ...یدیم تیاهم هیبه بق دمیدیوقت ها م یبعض-

 زد وگفت: قهقه

 اوه اوه حسادت؟؟؟-

 رینخ-

 شده  میمن حسود گهیداره م میمستق ریحرف غ نی، ا یدیم تیاهم هیبه بق یخودت گفت گهیچرا د-

 خب حاال-

 می، قرار شد راحت باش گهید میخب حاال ندار-

 شد میخب حسود-

 راستش رو بگم ؟-

 شنومیم-

 زد؟؟؟یباهات حرف م میجلسه داشت یبار بود با افتخار هی-

 اره-

 زدیگردنش رو بشکنم باهات حرف م خواستیدلم م-

 چرت وپرته حرف دلم رو گفتم: کنمیها که من فکر م نیا گفتمیم یشده ول شیبودم حسود دهی، اونروز فهم دمیخند

 شد تیاونروز حسود دونستمیم-

 وابرو باال انداخت وگفت: دیخند

 مرگ من؟؟؟چجور؟-

 وسط حرفمون  یدیپر هویاخه -

 ؟؟؟یکریشما وسط حرف من با اون اقا صحبت نم یها ول دیببخش-

 دیال پرسخب سو-

 غلط کرده-

 شد وگفت: یکه گذشت جد قهیو چند دق دی، خند دمیخند

با چنگ ودندون واسه خودم  دمشونینم یکس چیکه مال منه ، به ه ییزهایحساسم رو چ یلیمن نگذار ، خ رتیدست رو رگ غ-

 که ساده بخوام از دستت بدم اوردمی، من ساده بدستت ن کنمیحفظشون م

 وگفتم: چشم هاش نگاه کردم به

 دیام اوردمیمن هم ساده بدستت ن-

 زد چال گونه اش مشخص شد اروم گفت: یقیعم لبخند

 ؟؟؟یزنیاسمم رو صدا م گهیبار د هی-

 صداش کنم استرس گرفته بودم : گهید تونستمینم دمیخند

 گهید الیخیب-

تو اتاق  یدوساعته رفت گهیم رونیب ندازهیمن رو از خونه م ادیاالن بابات م گهید نییپا مینه جون من ، اسمم رو صدا کن بر-

 یکنیم یدخترم چه غلط

 وگفتم: ستادمیا عیکه زد سر یشد از حرف شرمم

 میبر-
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 نوچ-

 باال انداخت اخم کردم وگفتم: وابروم

 دیام-

 فدات بشه دیام-

 خدا نکنه-

....... 

من  گمیوقت ها با خودم م ی، گاه کنهیم ریچاله گونه اش گ اهیمن تو س یایدن خندهیم یوقت یوقت ها اخم کنه ول یبعض دیشا

دور بودنش رو  هیثان کی یاالن کم صبر شدم حت یصبرم باال بود ول یروز هیروز بدون اون تحمل کنم ،  هی تونستمیچجور م

قدم  رشیکه ز میارکه از اسمون طلبک یی، چه بارون ها میها که کنار هم قرار شده بساز یتحمل کنم ، چه ادم برف تونمینم

خاطره  ی، کل میکه قرار هست با هم بر یی، چه سفرها یبهم بگ یکه هنوز نتونستم بهت بگم ونتونست یی، چه حرف ها میبزن

  میوقول دادم واسه هم بساز یخوب قول داد

کلمه که من بخوام بهت بفهمونمش چقدر وجود داره ، چقدر هست  نیونبوده ا ستی، ساده ن ینیدوست دارم تا تو بب سمینویم

 ... یمن یایوصلم به تو دن یمن وجان من اری  یمن یای، تو کل دن یمن ی،تو تمنا زهیریرو به هم م ستمینباشه هست ون یووقت

 یکس یایتو رو ریدگر غ ستیسرم ن در

 یکس یدایهمه ش نیهرگز نشدم ا قبال

 ییمن جا شده ا دل یدر همه جا آنچنان

 یکس یاز تو نباشد دل من جا ریبه غ که

 مرا برده نگاهت ، نکند یایدن همه

 یکس یایبلرزد دل ودن رهیخ یبشو

 ریتوام ماه من ریتماشگر تصو من

 یکس ینبودم به تماشا چیه نیچن نیا

 تو هستم و پا پس نکشم از دل تو یپا

 یکس یبه دلت باز شود پا نگذارم

 یمن اریمن و جان من و  یتمنا تو

 یکس یبمان تا که نمانم به تمنا پس

 توست دنیخند دنیبهشتم همه در د من

 یکس یبه لبها رهینشوم خ یتو باش تا

 از عشق توام یجلوه ا کیسراپا همه  من

  یکس یبه سراپا دمیرا جز تو ند عشق

31/13/1331 
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 V.RAHIMI1: امضا

 

 

 


