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"ازنویسنده سخنی"    

 

ودلچسب:( شیرین واقعیته واقعیته...یه یه از برگرفته کن بغلم  

 می حقیقی ها شخصیت های نام واکثره واقعی شده برده نام های مکان تمامی

 باشند!

«و... رضوانشهر های رشت،انزلی،کوه های: شهرستان-گیالن استان» لوکیشن:  

 

**** 

کن بغلم هستم " تــو" آغوش حسرت در  .... 

کن بغلم مستم"تــو" روی و بر عطر از  .... 

نبوده بزم این الیق دلـــم که گیرم   

کن بغلـــــم نشکستم را دلم که بیخود  ... 

بمونم " تـــو " از دور که قراره گفته کی   

کن بغلـــــم نبستم عهد احدی با مــن ...  

نشستم"تـــو" کنار خواب از آرومتر   

کن بغلـــم پرستم سایه هم و سایه هم ... 

کن بغلــــم  .... 

کویت سر از بپرم تــــا زدی سنگ با   

کن بغلـــم نپریدم نداشتم بال من ... 

بودم "تـــو " دیدار حسرت پراز عمـــری   

هستم " تـــو" آغاز سر که حـاال   
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کن بغلـــــم ...  

   ...❤کن بغلـــــم

 

"زاده نبی ازاحمدرضا کن بغلم ترانه"  

********* 
خدا  نام به  

 

 

«کــــــــن بغلــم»  

 

 

  زهراوحوراگوش های حرف به باهیجان همونطورکه

 من کردم،کال می جان نوش بودکه هویجی سومین این گازمیزدم هویجم دادم می

 باخنده آدرین که گاززدم بدجــــــور!هویجوبالذت هویجم عاشق

 لپموکشیدوگفت:

بگیرم؟؟! گازت خوبه االن لپاشووو وای مــــــــن بخورخرگوشه هویج کم -  

 منوکشیدسریع بدبخته لپه بازاین خدا هیع سمتش گشادبرگشتم باچشایی

وگفتم: عقب صورتموکشیدم  

 لپمومیکشی؟؟ول اونوقت میخورم هویج نمیبینی مگ زامبــــی میمونه وفتک -

دردگرف کن  
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 گازم وخواست خودش سمته کشیدم زدتندی بلندقهقهه بیشووور میکرد ول مگه

گفتم: وباحرص توسرش زدم که بگیره  

بزنـــــم؟؟ بازم یا عقب میری -  

 باقی سریع تگرف کردحرصم نگام وباشیطنت صورتم نزدیکه بیشترسرشوآورد

 بلندشدباتعجب خندش دوباره که وبرسم زامبی این تاحسابه هویجموخوردم مانده

وگفتم: کردم گردنگاش وچشای  

|شدرف: دیوونه خندی؟؟یاخدا توچرامی چته -  

میخندیدگفت: همونجورک  

شدی! بامزه قیافشوخیلی وای -  

 گرفت!!!!!منم وچنتاعکس گرفت وگوشیشودآوردجلوم توجیبش انداخت ودست

بوسیدوگفت: گونمومحکم توبغلش شدم فوتبال!کشیده توپ بود شده چشام  

شدی؟ چجوری نگاکن برم بامزت قیافه این قربون -  

 بودچشامم شده غنچه هویج ازخوردنه لبام منم؟؟ این کردم نگاه گوشیش به

 لپمومیکشید بودکه آدرین تودسته ک دستمم یکی اون هویج دستم یه درشــــت

سینشوگفتم: ب زدم بامشت خندیدم منم شده باحال چه خدا ییوا  

زامبی! بیشوره -  

گفت: دادوباخنده بیشترفشارم  

فنچولم دارم دوست منم -  

 نگامون باتعجب داشتن سمتشون برگشتیم ها بچه باصدای که بلندخندیدم

 میکردن!

 زهراگفت:
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هم؟! توسروکله میزدین داشتین که پیش دیقه تاچن چیشد -  

خندیدوگفت: آدرین  

  ایناابرازعالقس -

آدرینوگفت: کردسمته پرت سیب یه علی  

ن؟؟؟ ننمودی توجه من حرفای به خراصن آدرین عالقتونوببرن مردشوراون -  

گفت: ابروشوباالانداختوبیخیال سیبوتوهواگرفت آدرین  

  نوووچ -

؟؟؟ االن کنم نصفت بزنم ...استغفراهلل پسره مرض -  

کردموگفتم:نگا علی باتشربه  

میکنماااا نصفت میزنم بیشورخودم علی میخوری غلط -  

کردوگفت: محکم گونموماچ آدرین خندیدن همه  

برم فنچولم قربون جونم ای -  

گفتم: وگونشوبوسیدم گرفتم کوچیکم دستای صورتشوبینه  

  خدانکنه -

بوسیدگفت: چتریموزدکناروپیشونیمومحکم قشنگشوزدموهای لبخنده  

بودفنچول هنوزتنگت دلم ـــــــــــــــــــــــشآخیــــــــ -  

گفتم: آروم گرفتم بازی هاشوبه ودکمه سینش به سرموچسبوندم  

منم... -  

کردم: نگاه حورابهش کشیدباصدای توموهام عمیقی نفسه  

 خانووووووم شدن.سوژین دلتنگ دورشدن روزازهم دوتاسه بازاین هووف -

نه؟؟؟ دینکر ماگوش حرفای ب اصن که جنابالیم  
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 خندیدموگفتم:

نذاشت! آدرین ولی میگوشیدم داشتم حوری جون به چراااااا -  

 نیششوبازکردوچیزی آدرینم رفتن آدرین به توپی غره حوراوزهراچششم

 باهم هروقت بودیم نشسته کناردریاروآالچیق بودیم بوداومده نگفت.امروزجمعه

شتمدا جمعمونودوس میگذشت خوش خعلـــــی بیرون میومدیم .  من نفربودیم7

 علی بودن همکالسیام سامان.زهراوحوراوشیرین و وشیرین حورازهرا علی آدرین

 فقط هستن81 زهراوشیرینم معماریه ورشتم سالمه81 آدرین.من دوستای وسامانم

کنید! رااحساس سالشه،تفاوت62 ک منم تره.آدرینه کوچیک ماه حوراچن  

 رشتش آدرین کوچیکتره سال8 سامانم آدرینه سنه هم بزگتره!علی ازم سال1 

 بایدبیای میگفت همشم بودن زده باعلیوسامان مهندسی شرکت بودویه عمران

 صورته ب باشم! جونم زامبی پیشه بود ازخدام مرررررگ ذوق ک منم خودم پیشه

 هستیم باهم که ماهی سالوچن6 کردم،این نگاه خوشگلومردونش

 نمیتونستیم هم بدونه منوآدرین بوده عمرم روزای بهتـــــــــــــــــرین

 باهم وقتا گاهی داشتیم باهم قشنگی روزای بودیم وابسته هم بدجوربه بمونیم

 ناراحتم ازهم اگ میکردیم آشتی خود خودبه دیقه چن بعده بحثوقهرمیکردیم

 پیشم میمونه رشرایطیتوه ک کرده ثابت اینوبهم آدرین همیم پشته بازم باشیم

 دوستت ازاهنگ تیکه کردین؟؟)یه دقت دیوونگیشم!!! همین ی دیوونه ومنم

 بوداصن جذاب خعلی بودم چشاش بوددیوونه مشکی چشاش من باند(آدرینه62دارم

 بشی خیره داری دوس که چاهه انگاریه توچشاش میشدی غرق میکردی نگاش

 ومردونه جالب باالبودلباشموسر خوشگل بینیش داشت گندمی و...پوسته توش

بخوره! حرص اونم بریزم بهمشون دارم دوس هی که داره مشکی لخته بود.موهای  
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 قابه ی گوشیمودرآوردم کیفموبرداشتمو گرفتم نگاموازآدرین گوشیم باصدای

 برام آدرین ک نگینی میاوردوقلبای ذوقم سره همیشه ک داشت سفید صورتی

پشتش! بودم بودزده گرفته  

 نذاشت و گرفتتم محکم آدرین ولی بدم تاجواب گرفتم فاصله بود،ازآدرین مامانم

 گوشی دستموروصفحه باالانداخت ایی شونه ک رفتم بش ایی غره چشم برم

دادم: وجواب کشیدم  

مامان؟ بلی -  

خونه؟؟ میای کی کجایی سوژین -  

چطور؟ دریا اومدیم وشیرین بازهراوحوری مادرم سالم -  

پاساژ میرین نگفتی دریا؟؟مگ هارفتینتادخترتن3 -  

دادموگفتم: نفسموبیرون  

مگ؟ حاالچیشده دریا بیایم گفت شیرین بعدشم رفتیم خب -  

-بودم: انداخته بیچاره شیرین گردنه کرد! نگام باحرص شیرین D 

اقاجون خونه بریم میخوایم شب برگردخونه2 تاساعت خطرناکه -مامان:  

 شب ومیخواستم بودم نخونده زیادی چیزه ومن تمداش فرداامتحان کردم ایی ناله

 بخونم:)

گفتم: بااعتراض  

 بایدکلی شمابرین نمیام من دارمااا امتحان فردامتره من میدونی خوبه مامان عه -

میکشتمون فردامرتضوی کنم تمرین  

کارمیکنه باهات دفترکتابتوبرداربیاررسول نداره عیب -  

وگفتم: بیرون دادم نفسموباحرص  
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نیس؟ تهران مگ دایی خوندمامان؟؟بعدشم درس میشه مگ شلوغی تواون آخه -  

نداریم بهونم میای امشب توم اومده خیردیشب -  

گفتم: داره زورگوتشیف من کالمادره هوووف  

نداری؟ کاری خب خیله -  

برمیگردیااا...سوژین!؟2 بیاخونه دریانمونین زیادم باشین مواظب نه -  

خدافظ بااااشه -  

گفت: آدرین ردمک قط وسریع  

بود؟ مامانت -  

  دارم امتحان فردام پدری خونه بایدبریم امشب اوهوم -

هاگفتم: بچه روبه  

خوندین؟؟؟ شماهامتره -  

 بَـه پیشونیش زدبه محکم زهرام کرد ایی ناله شیرینم غش خودشوزدبه حوری

خندیدوگفت: هاشون قیافه به منن!علی بدتره که اینام  

 درس بچه خودم مث باید نمیخواماااااا تنبل زنه رامنتنبلی!زه دخترای عجب -

وگنه.. باشی خون  

گفت: بامظلومیت علی ک حرفشونزدبلندخندیدم اززهراخوردبقیه ک گردنی باپس  

 من نیس حالیت هیچی ولطافت توازظرافت اصن خشن زورگوی خوچرامیزنی -

خواستگاری! نمیام  

زدتوسرشوگفت: زهرام  
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 تنبل خودت بگوتوکه چرتوپرت برامن کم خر پسره نمیای میکنی توغلط -

 خانوم سوژین این اگ شدم شاگرددوم خوووونم درس خعلیم من ترهسی؟بعدشم

میشدم! اول خرنمیزدمن  

 کل کل باهم همش بااینکه مابودن خنده سوژه دوتاهمیشه این بلندترخندیدم

 نمجو حوری فقط بودن باهم وسامانم داشتن.شیرین همودوس خیلی ولی میکردن

زهراگفت: به باخنده دوستیوعشقواینانبود.آدرین توفازه تنهابوداصن  

 اول شاید بخونی درس خوب زهراخانوم؟میخواسی چیکارداری من سوژین به -

-خونه: درس خانومم ازبس نمیرسه من وروجکه پای ب هرچندهیشکی میشدی    

D     

 ساختگی زهراباعصبانیته زدم وچشمکی زهرادرآوردم واسه بازشد!زبونی نیشم

بدبختوگفت: علی زدتوسره دوباره  

علی کنن تومخت خاک -  

گردگفت: باچشای بیچاره علی ازخنده ترکیدیم همه  

 پیداکردی بزن دست چراااامیزنـــــــــــی؟؟؟زهرااااااااتوچراتازگیا -

چیه؟؟؟؟ عزیزم؟؟جریان  

وگفت: دستشوگرفت لیع ک علی توسره بزنه میخواس دوباره زهرا ازخنده پوکیدم  

شد! داغون سرم زهرا نزن عمت جان دیگ  نه -  

 زهرا:

نمیگی؟! زامبیت دوسته این به چراهیچی -  

گفت: علی قبله آدرین  

  عمته زامبی زهرا عه -
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گرفتوگفت: جانبی ب حق زهراقیافه  

خانومـــــــی سوژین زامبی جنابالی ک فعال -  

کردسرموبوسیدوگفت: خندیدبغلم آدرین  

منه! فنچوله  سوژینم آره اونکه خب -  

گفت: بودباخنده ساکت تااالن که شیرین زدم لبخندی  

همین تادیوونه6شما فهمیــــــــدیم آدرین باشه -  

 خندیدموگفتم:

دیگ! بعله -  

گفت: باشیطنت آدرین  

 یه برداشتی سامان با عاشقانتون ازنگاهای شمادست عجب چه خانوم شیرین -

زدی! حرف  

راهوگفت: اون شوزدبهخود شیرین  

سامــی؟ نه مگه میکردم زیبانگاه دریای به داشتم من گفته کی من؟؟؟نــه کی -  

 ومالیم آروم داشتم دوس عشقشونوخعلی کردوخندید.آخی نگاش مهربون سامان

 زهراوعلیم بودیم شیطون وقتا بیشتره میدادمنوآدرین آدم به خوبی حسه بوداصن

 آرومن که شیرینوسامانن وسط این فقط هم وکله توسره خدامیزدن همیشه که

 ازمن نبشینم؟؟؟اص آروم باآدرین جا یه میتونم مگه من ولی همیشه

 ساعتم به شدم!نگاهی مریض میکنه فک آدرین باشم ساکت اگ بعیــــــــده

 نمیخوادزودازآدرین دلم باشم بایدخونه2گذشت... زود چقد وایی بود2:82 انداختم

 خعلی که استانبولی ترکی ازآهنگای یکی توآهنگا رفتم جداشم..گوشیموبرداشتم
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 توجاش نمیتونس آدم که یشادبودجور جورایی ی اهنگش بودوگذاشتم قشنگ

میدادم! خودم ب تکونی ی من!حتمباید مخصوصا بشینه آروم  

 تودستش گرفت دستامومحکم سریع آدرین ک برقصم میخواستم همونجورنشسته 

لبموجلودادموگفتم: میکرد نگاهم بااخم ک کردم اِوا؟؟نگاش کرد وبیشتربغلم  

اهنگش!! باحاله خو چیه -  

گفت: مرفتوآرو بهم ایی غره چشم  

اینجابرقصی بذارم مونده همین جات سره بشین بچه نکرده الزم -  

کردوگفت: بیشتراخم ک کردم نگاش آویزون بالبولوچه  

تانخوردمت! کن لبولوچتوجم -  

 هم سره سرب داشتن بازم تاخندمونبینه!زهراوعلی روموبرگدونم لبموگازگرفتمو

بود! معلوم ک وسامانم شیرین میذاشتن  

میکشید! هاخط روماسه داشت حوریم   

 پاشم میخواستم بخورم تکون یکم من چرانمیذاره آدرین این پوکید حوصلم هووف

  گرفتاااااا ترکردحرصم محکم شکمم دوره دستاشو قفله نذاشت که

نیـــست اینجاجاش بچه کن ورجوورجه کم -  

: گفتم باحرص  

کجاجاشه؟ پس -  

باز! دمخور حرص روشوبرگردوندمن نگف چیزی  

 بود:(رفتم من تولده تاریخ ک قفلشوزدم داشتم افتادبرش گوشیش ب نگام

 سامان باصدای ک کردم بازی یکم انگار بودواسم جدیدریخته چنتابازی توبازیاش

 سرموبلندکردم:
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  گیتارموبیارم برم هامن بچه -

وگفتم: کوبندم دستاموبهم  

بدوووووووو خوونب آهنگ بدوبروبیاربرامون سامی ایول جووووون آخ -  

 چونشوگذاشته ک آدرین سمته برگشتم ماشینش سمته دادرفته خندیدوسرتکون

گفتم: آروم فقط گردنشومیدیدم بودروسرم  

آدرینی؟ -  

گفت: آروم خودم مث  

دلش؟ جون -  

وگفتم: زدم لبخندی  

بخونم؟؟ اهنگ منم میشه -  

وگفت: نفسشودادبیرون  

  صداتوبشنوه کسی ندارم وساینجاشلوغه...د نمیبینی خانومم نمیشه -

گفتم: ناراحت مثال کردم زامبیم!خودمولوس غیرته قربونه کردما ذوق چی مث ینی  

باشه -  

شقیقموبوسیدوگفت: کناره سرشوآوردپایین  

 هرچقد تنهابودیم خودمون خب؟؟بذاروقتی باشیاااا ناراحت نبینم دلم جونه ای -

نه... اینجا باشه؟ولی بخون آهنگ داشتی دوس  

 شیرین..اونم کناره نشس اومد باگیتارش نگفتم.سامان وچیزی دادم سرموتکون

گفت: روبهمون سامان میکرد بالبخندنگاش  

میخواین؟؟ چی درخواستی آهنگ خب -  

گفتم: سریع من  
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تتلوروبخووووووون کن بغلم سامی -  

زدوگفت: لبخندی  

اوکی -  

 ایصد کردسامان وعگیتارکشیدوشر جاکردانگشتاشوروسیمای جابه گیتاروتوبغلش

مینشست: دل به داشت خوبی  

  

خستم همه از من که کن بغلم   

من نفس تو از میکشم غم دم و دود این توی  

شکستم که کن بغلم هستم که جوری همین کن بغلم  

بردیم دنیا از من که کن بغلم  

**** 

دیدم تو با کن باور آرامشو عشقو  

میدم جاتو عمرا کسی به نکن فکر  

ناامیدم نیستی تو که کن بغلم  

*** 

و و و قشنگو حس من به میده تو بغل  

و و تو تن عطر و و تو بغل  

 آهنگ این بودیم آهنگ این عاشقه هردومون میکردیم زمزمه آروم منووآدرین 

شد.....! تبدیل قشنگی خاطره ب اخرش بود...ک غمگین خاطره ی یادآوره  

**** 

و و و قشنگو حس من به میده تو بغل  
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و و تو تن عطر و و تو بغل  

**** 

برات زده یخ  ولی ضبره ببین دیدی دستامو کف  

هوات مخزن شدم وصلت بشمور نفسامو  

صبره آیینه اما داره خط نگاه پیشونیمو  

دره پایین وایسادن بقیه ابره ماییمو باال تو با  

**** 

خوبه تو با حله عالیه چی همه  

صحنه خالیه باشکوهه گله باقی از کندیم  

رقصمون واسه میده جون  

نفسمون رو گذاشتیم پا همدیگه خاطر واس  

رقصمون وصفمونو جا همه .. 

**** 

و و و قشنگو حس من به میده تو بغل  

و و تو تن عطر و و تو بغل  

وو و قشنگو حس من به میده تو بغل  

**** 

نیستی تو و هست هوا هست خدا انگار تو با  

وصل شما به من شدم نیستو چی همه  

شمارس یه میدونی تو حتی واست مردن و دوبارس رعم بودنت  

**** 
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هی میکنم من همه از دل تو با  

میزنمش منه میز رو تو عطر هنوزم  

میشنومش شبا ویساتو هنو  

میزنمش بزنه حرفی هر کی هر تو پشت ... 

**** 

و و و قشنگو حس من به میده تو بغل  

و و تو تن عطر و و تو بغل  

و و و قشنگو حس من به میده تو بغل  

و و تو تن عطر و و تو بغل  

**** 

خوند: توگوشم آروم آدرین  

تو... تنه توعطره بغلـــــه  

 حسامون ک حالم خوش تنش عطره آدرین بود..بغله حالمون وصفه آهنگ چقداین

یکیـــه:( االن  

گفت: توگوشم   

یادتـــه؟ -  

وگفتم: کشیدم عمیقی نفسه  

بــره یادم محــاله -  

 هاانداختم بچه به کشید...نگاهی عمیق نفس من مثه واونم روسرم سرشوگذاشت

 شده خیره هم وبه بودن نشسته هم زهرا..بغله علیو حتی  توحس بودن رفته اونام

همینطور!! شیرینوسامانم بودن  
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سمتش: برگشتیم همه حوری باصدای  

 تنها تنها وسط این بیچاره منه الو توفازه رفتین همه چی عاخاینــــــی -

  میومدم نبایدباتون اصن شششایششش

وگفتم: خندیدم  

جیگـــــــــــــر منی عشقـــــــــه توکه -  

واشدوگفت: نیشش  

عسلـــــــــم!! منی معشوقه توم ژوووووووووووون -  

وگفت: نذاشت بازآدرین ک بلندشم خواستم ازخنده مردم  

؟؟اره؟ دیگ عشقته حورا ؟؟که معشوقت پیشه بری میخوای ببینم بشین -  

 حوریم بیشترپیشه من بیرون میایم هروقت میکنه!آخه حسودی آخـــی خندیدم

 پیشش برم نذاشته داشته زورنگهم به آدرین ما.امروزم بینه تنهابشه طفلی نمیخوام

گفتم: گوشش دره آروم  

بداخالق اخماروواکن اون اخموووووخان منی عشقه جنابالی نخیرم -  

واشدوگفت: کمی اخمش  

باشم! گفته بری نمیذارم وراهااااح پیشه نری -  

آدریــــــــن عه -  

حسابی درس ندیدمت روزه6 انصاف بی بابا گفتم همینکه -  

توم پیشه همش اومدیم که ازاول خب من عزیزه -  

  بمونی بایدهمینجابغلم نخیرم -

دیه بذاپاشم رفت خواب پام بابا آدریـــــــــــــــــــــــــن نوچ -  

کردوگفت: گامن دلخوری بااخم  
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بشینی؟؟ من بغله انقدسخته ینی -  

|جابشینم: ی نمیتونم من اصوال ولی ازخدامه منکه میگه نگاچی هووف  

وگفتم: رفتم بش ایی غره چشم  

 ی نمیذاری خب شدم خسته جابشینم ی نمیتونم میدونی خودت خوبه دیوووونه -

نذاشتی.. اهنگم نذاشتی ک رقصم پاشم دیقم  

حرفموگفت: پریدوسطه  

 خونه زودبری بعدبگی شی خسته کنی ورجوورجه میذاشتم کـــــردم خوب بعله -

نمونی!!!!! اصن منم پیشه  

میخوردم..! حرص عجیب ومن وقتا میشدبعضی پسرخودخواه چقـــداین  

گفتم: وتخس وروموبرگدونم شدم سینه به دست  

قهـــرم! -  

گفت: هباخند شدعلی جلب هاسمتون بچه بلندشدتوجه قهقش  

عاشق؟! شمادوتاکالغ هم گوشه دره میگین چی -   

گفتم: من  

میمون هاااااا عمته کالغ اوهووی -  

  علی:

بچه؟ شی زمین پخش بزنم کردی توهین من محترمه عمه بازتوبه -  

زودترگفت: جامن آدرین  

میکنی! غلط خعلی جنابالی -  

 ؟؟؟؟سریع2 به دیقه81 شد کی اوه اوه انداختم ساعت ب نگاهی خندیدیم هممون

گفتم: آدرینوبازکردموبلندشدم دسته  
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پخ پخ وگنه باشم بایدخونه2گفت مامانم خونه بایدبرم من پاشین پاشین -  

 ولی دوباره جداشیم ازهم زودی همین نمیخوادبه اونم کردمیدونستم اخم آدرین

دیگه کنیم چه  

 کناره زباله سطلتو چیپسوپفکوانداخت های بسته علی باغرغربلندشدن هام !بچه

 سمته افتادیم راه وهمگی توسطل هویجاروانداختم پوسته پالستیکه آالچیق،منم

زهراوگفتم: شونه زدم دخترا پیشه رفتم ماشینا  

هَن؟ کنیم چ فردا زرا -  

باالانداختوگفت: ایی شونه  

  کنیم تقلب تونستیم فرداشاید یکم بخونیم خونه بریم واال نمیدونم -

کرد تقلب میشه جلومرتضوی یکرد فک بابا ن -  

گفت: حوری  

دیگه میدیم جونی ی حاال -  

 خندیدموگفتم:

زدم! وچشمکی باشیم هموداشه فرداهوای بخونین خوب پ باشه -  

 سواره رفتن کردیم وخدافسی زدیم هم به همیشه دستامونومث خندیدن

 افتادضبطوروشن راه اونم  شدم آدرین مشکی3مزدا سواره منم شدن ماشیناشون

بودم: اهنگ این عاشقه شد پخش ترکی اهنگ کردم  

 

BIR MASAL YAZDIM EL ELEYIZ BIZ 

همیم دست در دست آن در که نوشتم داستانی  

 BIR HAYAL ÇIZDIM GÖZ GÖZEYIZ BIZ 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  20  

همیم چشم در چشم آن در که ساختم رویایی  

 BIR DÜNYA DILEDIM SADECE SENLE 

تو با فقط کردم آرزو را دنیایی  

 KOCAMAN HARFLERLE AŞK EŞITTIR BIZ 

"ما" با است برابر "عشق" بزرگ حروف با    

BIR RÜYA GÖRDÜM AŞKTAN IBARET 

عشق از بود عبارت ، دیدم رویایی  

 AŞK DEDIĞIM YANI SENDEN IBARET 

توست از عبارت عشق  

 CENNETI YAŞIYOR BU KALBIM SENLE 

میکند زندگی را بهشت تو با قلبم  

 KALBIMIN HER ATIŞI SENDEN IBARET 

توست از عبارت قلبم ضربان  

SENCE DE BAZEN ÇOK SAÇMALAMIYOR MUYUZ? 

نمیگوییم؟ پرت و چرت زیادی وقتها بعضی هم تو بنظر  

 UFACIK SORUNLARI BILE BÜYÜTMÜYOR MUYUZ? 

نمیکنیم؟ بزرگ خیلی رو کوچک مشکالت  

 BÖYLE AYRI KALMANIN KIME FAYDASI VAR AŞKIN? 

دارد؟ فایده که برای عشق از بودن جدا اینطوری   

 MUTLU OLMAYI HAKETMIYOR MUYUZ? 

نیستیم؟ خوشبختی ی شایسته آیا  

GEL YÂRIM GÖNLÜME,HUZUR VER ÖMRÜME, 

بده آرامش م زندگی به من، عشق بیا  
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 SÖYLESIN TÜM ŞARKILAR 

بسرایند ما( عشق )از ها ترانه ی همه بگذار  

 SEVDAMIZ BIR MELEK, UÇUYOR GÖKLERDE, 

میکند پرواز آسمان در فرشته، یک مثل عشقمان  

 KISKANSIN TÜM AŞIKLAR 

ورزند حسادت عاشقان همه )بگذار(  

GEL YÂRIM GÖNLÜME,HUZUR VER ÖMRÜME, 

بده آرامش م زندگی به من، عشق بیا  

 SÖYLESIN TÜM ŞARKILAR 

بسرایند ما( عشق )از ها ترانه ی همه بگذار  

 SEVDAMIZ BIR MELEK, UÇUYOR GÖKLERDE, 

میکند پرواز آسمان در فرشته، یک مثل عشقمان  

 KISKANSIN TÜM AŞIKLAR. 

کنند حسودی همه عاشقان بگذار  

_)اهنگ (IIREM DERICI_ASK E SITTIR 

 

بده( آرامش م زندگی به من، عشق بودم)بیا تیکش این عاشقه  

بود: ابروهاش بینه ظریفی اخمه سمتش برگشتم آدرین باصدای  

داری؟ متره فرداامتحان -  

اوهوم -  

چیزی؟ خوندی -  
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تئوریاروخوندم یکم -  

نداری؟ مشکلی -  

کنم وقت اگ البته کنم تمرین باید فقط ن -  

وگفت: پنجره لبه دستشوگذاشت  

اینا بابابزرگت خونه بخونی درس میخوای چجوری امشب -  

کردموگفتم: نگاه بیرون به  

کارکرد شایدبام اومده اینکه مث رسولم نمیدونم..دایی -  

کردوگفت: نگام  

میان؟؟ اینام خالت -  

باالانداختموگفتم: ایی شونه  

دیگ! هستن همشون حتما ولی خبرندارم -  

وگفتم: کردم نگاش باتعجب دادبیرون نفسشوباحرص  

چیشد؟ -  

گفت: باعصبانیتوحرص  

 باش اصن سوژین نمیاد..ببین خوشم ازش البد...هیچ هس درازتم پسرخاله اون -

فهمیدی؟؟ ها نمیزنی حرف  

چرا؟؟ وااااا -  

بگوچشم چرانداره -  

گفتم: لب زیره وآروم زدموروموبرگدوندم بش ای غره چشم  

باشه! بارم دومین این که چشم گفتم زورگوکی زامبیه -  

 خندیدوگفت:
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گفتنو چشم ی میذاری دلم اخربه دیگه همین -  

گفتم: باحرص  

چشـــم بگم بهت من ببینی توخواب -  

سردموبوسیدوگفت: دسته پشته زددستموگرفت قهقه  

هوم؟؟ خوابه ب نیازی چه دیگ چشم گفتی االن همین دلم عزیزه -  

دستموکشیدموگفتم: شدم حرصی  

ایشششششش نخیـــــــــــرم -  

 بلندترخندیدوگفت:

!! من حرصوی فنچوله -  

عمتــــــه -  

تویی:( عشقم دیـــــگ ن -  

 کردم ساعتوونگاه داشت نگه خونه نزدیک نخورم تابیشترحرص نگفتم یزیچ

گفتم: آدرین وروبه بودکیفموبرداشتم شده2  

دیگ؟ نداری کاری -  

 بغلم خودش..محکم طرفه کشید بازوموگرفت سمتم برگشت کامل

 چونشوبوسیدم روی شد تنگ براش دلم االن بوسید...ازهمین کردسرموطوالنی

گفتم: اروم  

دارم تدوست -  

کشیدوگفت: عمیقی نفسه  

سوژینم! روانیتم من -  

پوستمومیکنه دیگ؟دیرشدمامان برم -  
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کردوگفت: بوددرست رفته عقب شالموکه  

 باهات داییت پیشه بشین نزن مسعودحرف با باش خودت مواظبه بروخانومم -

تابیای بیدارم خب؟من کنم کمکت بگو بهم شب اخره داشتی مشکلیم کارکنه متره  

شایددیراومدیم توبخواب نه -  

کردوگفت: اخمی  

بدوبرو حاالم میدم ام پی بهت نباشه حرف -   

خدافس رفتم خب خیلـــــه -  

 نگاش سئوالی سمتش برگشتم دستموگرفت برم ک دروبازکردم کیفموبرداشتم

 ژوووووونمی درآورد:(آخ تلخ شکالت چنتابسته داشبردوبازکرد دره که کردم

پموکشیدوگفت:خندیدل ک نیشموبازکردم  

فنچول سفارشت بیااینم -  

 آخیـــــــش کردم ماچ گونشومحکــــــــــــــــــــم گردنشوگرفتم پریدم

وپرسروصدابوسیدوگفت: لپوطوالنی بلندشداونم بودقهقهش مونده تودلم این  

باش من فنچوله مواظبه دارم دوستت -  

خدافســـــــــی دیـگ باشه -  

ردوگفت:ک نگام مهربونش بالبخنده  

خانومم سالمت به -  

 افتادم راه تن تن داد تکون خندیدودست کردم بای وبای دروبستم آروم پایین رفتم

 مبرگشت جلودرواستادم رسیدم نبودببنتمون بودکسی خلوت کوچه خوبه خونه سمته

 لپش چسبوندبه ک فرستادم بوس بالبخندبراش هنوزهمونجابود آدرین عقب

 های ازپله ردشدم ازحیاطون کنان لی داخل..لی رفتم خندیدموباکیلددروبازکردم
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 داخل رفتم ورودیوبازکردم دره توجاکفشی گذاشتم کتونیامودرآوردم باالرفتم تراس

چقدسررررردبود بیرون خرداخیش صورتم ازگرمابه موجی  

 مامانوصداکردم:

 مــــــــــــــــــــــــــــام مامـــــــــــــــی مامااااااااان -

خانوووووووووم؟؟؟؟ لیلـــا یــــــــــــیکجا  

 بیرون ازاتاقشون مامان وباالرفتم ها پله سمته رفتم باالاومد ازطبقه صداش

خندیدموگفتم: کردوجوابموداد نگام چپ چپ که کردم بازسالم اومدبانیشه  

میکنی( نگام نِگاکُنی؟؟؟)چرااونجوری اُتُومِره چِره جوووووون لیال چیه -  

دریا؟؟؟؟ نمیادتنهابری خوشم صدابارنگفتم پاساژدیگ؟؟؟مگ ااینامیریبازهر که -  

گفتم: وبیخیال اتاقم سمته افتادم راه  

دیگه دریاس یه بابا گیرمیدیاااا داری خعلی دیگ مامان -  

 ک کرده!صداشوشنیدم شوفاژوکم مامان سردبودبازاین یکمی اتاقم داخل رفتم

 گفت:

 دیگه رفتی بازم بفهمم سوژین دریاهااااااان یمیر تنهابادوستات اخره باره این -

بیرون بذاری پاتوازخونه نمیذارم اصن  

بلندگفتم: شد شروع اسرائیلیش بنی بازگیرای بیا د  

 بکنم دل بتونم عمرااگه دریام روانیِ گفتم!من !)الکی دیگه نمیرم بابا خب -

 ازش!!(

 مشکی شلواری باجوراب قرمزداشت قلبه روش سفیدکه تیشرتی لباساموبایه

 یعسل چشام انداختم صورتم به کنم..نگاهی تاآریشموپاک جلواینه نشستم پوشیدم

 می تعجب خودمم سبزدرمیومدکه رنگ به وقتا بعضی بودکه ودرشت روشن
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 ندیده کسی وحورا زهراوشیرین وتاحاالجز عسلیه چشام کنن می فک کردم!همه

وبابام!! مامان سبزبشه،حتی چشام که  

 های سفیدگونه صورتی کوتاه. دخترونه ایی قهوه ابروهای داشتم بلندیم های موژه

 روشن خرمایی موهامم کوچیک ولبه بود!!بینی عاشقشون آدرین که برجسته

 اهنگ چشام به خوشگلی میگن بقیه ولی یاجذابم بانمک میکردم فک وبلندبودخودم

 نگاه توچشات هرروقت میگفت آدرین بود توچشام خاصی برقه یشههم کردم

نگاموبگیرم! نمیتونم میگیرتم برقش میکنم  

 حرصم|میشدم: حساب جوجه آدرین رسمادرمقابله8,21بودقدمم متوسط هیکلمم 

 سفتش قویو بازوهای عاشقه بودمن هیکلی8,11بلنده خعلـــی قدش میگرفت

-میده: حااااال ای بگیرم مخصوصاگازش بودم D 

 تمرین ومشغول میزمطالعم پشته نشستم دفتروکتابموبرداشتم کردم آرایشموپاک

 کنم.یه تمرین یکم داشتم وقت پدری خونه بریم التاوقتیحا شدم متره کردن

 دان اهنگ توسایتاگشتم رفتم کردم تابموروشن لپ بعدش خوندم درس ساعتی8

شم! آماده دستوردادن خانوم مامان تااینکه کردم  

 تیناس ک برداشتم کوتاه سفید مانتوی یه گشتم مانتوهام بینه کمدموبازکردم رفتم

 میومد بهم خعلی آبی رنگ آبی وشال دمپاگشاد باشلوارآبی داشت سرب

 مانتوببینه منوبااین آدرین االن اوه اوه من شدم تیپی خوش چه به لباساموپوشیدم

|پوستمومیکنه:  

میاد! بدش کوتاه ازمانتوه شدت به  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  27  

 زدم رولبام نارنجیموبرداشتم مایع ازکجامیخوادبفهمه؟؟رژه اون حاال خب

 بودم مونده سفیدموبرداشتم کیفه سهب دیگ همین خب چشامومدادکشیدم

داره!! خوندن درس حاله اونجاکی بابا یان؟ولش دفتروکتابموببرم  

 آدرین به گوشیموبرداشتم میکنم نگاه بازیه شب اخره بودم زده دوری تقریبایه

دادم: ام پی توتلگرام  

عزیزم؟ نداری کاری میریم ماداریم آدرینی -  

داد: شدوجواب آن دیقه چن بعده  

نیست!؟ که دیگه؟کوتاه مناسبه لباست سوژینم نه -  

: گفتم دروغ به|اوه: اوه  

خوبه! آره -  

داد: جواب  

نکردی؟ آرایش دیگ؟؟زیادکه مطمئن -  

نوچ -  

ها!؟ نره یاده حرفام باش خودت برومواظبه خب خیله -  

دیگ؟ نداری کاری باشــــــه -  

باش:( خودت برومراقبه وروجکم نه -  

باش هستم -  

 حرف بودباتلفن نشسته آماده رومبل مامان پایین توکیفمورفتم وگذاشتمگوشیم

گفتم: میزداروم  

هنو؟ نیومده بابا -  

|نه: ینی داد سرشوتکون  
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 تهوخس بابااومدسالم بعدش رب یه کردم کاناالروباالپایین یکم جلوتلوزیون نشستم

 ومتم تلش زهتا مامانم کنه باالتالباسشوعوض جوابمودادورفت بابام گفتم نباشیدی

بودباباروصداکردوگفت: شده  

اینا آقاجونم خونه شوبریم فــــــــــرهـــــادزودآماده -  

بلندجوابشوداد: بابام  

میام منم دیگ دیقه چن توماشین شمابرین میشم آماده االن خب خیله -  

 قفلوبازکردم بیرون اومدم وازخونه ماشینوازرومیزبرداشتم سویچه پاشدم سریع

موردعالقموگذاشتم:( اهنگ کردم جلوضبطوروشن شدم خم ماشینتو ونشستم  

 

محضه آرامش صدات من عشق"  

من عشق میرزه دنیا همه به من عشق  

من عشق حرفات میشینه دلم به  

چشمات تو العادس فوق  

 

بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم  

موهامون رو موهامون رو شبنم نشست نم نم آومد  

 

بشه خوب رابطه بزار دلت تو بده جا نرو  

بره آسمونا تا هامون خنده صدا بینمون  

خوشکلت ناز چشای اون واسه پاسبون منم  

مشکله تو از کندن دل احساسمون خاصه  
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سرت آروم شونم رو میاد زده بارون  

هم از دور خرابو دالمون نداره قانون تو منو عشق  

کرد جادو منو تو عشق تره چشامون  

کرد غوندا زد بارون زیر  

آلودت شدم بد آلودت شدم بد خانومم واموندمو دل این  

 

احساسه پر بارون مثل من اشک  

میشناسه رو تو دستای من اشک  

دیوونه ابرام رو باال اون انگار آرومم  

میخوام وار دیوونه رو تو  

 

بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم  

"ونموهام رو موهامون رو شبنم نشست نم نم آومد  

 

"جهانی ومهدی علیشمس آروم آروم"  

 

 تموم که داشم.اهنگ دوسش خعلی بودم آهنگ این عاشقـــــــــه

 وپیراهن سوخته قهویی کته ی زده تیپیم چی بابام به به اومدن شدباباومامانم

-بودباال: داده موهاشم تیره آبی جینه باشلوار سفیدآبی چارخونه D  داریم دیگ بعله

 سوارشدنوراه بابااینام بزنه!!خالصه تیـــــــــــپ بایدم شپدرزن خونه میریم
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 پریدم سریع اونجاتارسیدیم عاشقه ک منم بود توپاسدارن جون پدری خونه افتادیم

داد: مهیارجواب پسرداییم لحظه چن بعده پایینوآیفونوزدم  

بعلــــــه؟؟ -  

 بازکن بعلــــــه میگی میدی وجواب تلفنت مگه وبلـــــــــــا بعله -

کردم!! یخ دروزوووود  

عمه؟؟! دخی سوژی توی عــــه -  

زووود درو بازکن داییته پ نه پ -  

باش خخخخ -  

 هرجابریم همینجوریم کالمن بیان اینام تامامان نموندم داخل رفتم دروبازکردم

بعداونابیان! میرم اول خودم  

 میوه درخت پره هدار بزرگـــــــــ حیاطه ی میدوستم پدریوخعلی خونه

-ازگیلش: با آلوچش درخت عشقه ک وگلواینامنم D 

 همه به به ودروبازکردم کفاشامودرآوردم اینجاولوام! همش من میشه ک تابستون

 جوابمودادن باخنده همه ک دادم بلندباالیی بازسلــــــــام بانیشه هستن ک ام

اومدوگفت: سمتم باخنده پدری  

کوچیکتری! بزگتری ی باالخره اومدی بازتواول جان بچه -  

وصورتشوبوسیدموگفتم: بغلش خندیدمورفتم  

 میکنم وحالواحوال سالم باانرژی میام من اول بده مگه  بیخیااال پدری عـــه -

میشه؟! حال خوش شادمیشه روحتون  

 رفتم منم کردن سالم اومدن تو!باباومامانم ازدسته گفت خندیدنوپدری همشون

 این بودمش بودندیده ماه8 رسولم دایی بغله رفتم دم!بعدشکر روبوسی هام باخاله
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 سومیم رسول دومی اردشیر اولی داریم تایی3 من داشتم دوس داییموخعلی

 شهالآخریم چهارمی پریسا سهیالسومی دومی صنم اولی دارم خاله تام2جواد!

 سونیا!

 رداییدخت8کردیم. پرسی سالمواحوال باهم هام دخترداییودخترخاله پیشه برم خب

 بزگتره! ازمون سال6مهیارِخیارکه ک داداششم منه سنه هم اسماء اسمه به دارم

 اولیمه خاله دختره سالشه82 ک معصومه دخترخالم هستن.. اولیم دایی های بچه

داره!!( عالقه بهش خعلی آدرین ک )همونی مسعوده همون ک داره داداشم8  

 هرچن معصومم|میگفت: پسرش ازدوست اونم اسماء دخترداییم پیشه بودم نشسته

توسرت! خاک بارمیگف ی دیقه  

 میگفت اسماء به همش همین پسرواینابودواسه دوس کالمخالفه معصوم اخه

 بودم نگفته فامیلمون های ازبچه کدوم هیچ به اصن که منم خخخ توسرت خااااک

اسماء!! جز دوستم باآدرین  

.مینشست.. دردودالم رازداربودوپای بودکه اسماء فقط  

 شام موقع درآوردیم بازی وخندیدیمومسخره زدیم بادخترافک کلی تاشام خالصه

 بودومهیارم نشسته من جلومون!مسعودجلوی پسرام نشستیم هم دختراکناره

 منم ومیخندیدن میکردن پچ پچ هم درگوشه هی کنارش

 باردیگ ی دوستان بسیـــــــــاربسیارشدیدکنجکـــــــــــاوبودم

 هم!شام درگوشه میگن چی بدونم که جکـــــــــــاوبودم()کن تکرارمیکنم

-فسنجووووون: عشقه که بودمنم ومرغ فسنجون D  کامل بشقاب ی خالی جاتون

کردم! جان نوش  
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 ازمدرسه اونام حرفیدم باش نشستم رسولم دایی پیشه یکمم شام بعده

 ب بودم دودل خانه:( به بازگشتیــــم86:31ساعت ودرساپرسید.وبلـــــاخره

 بازدیدش اخرین عایا؟!دیدم هست آن ببینم تلگرامم رفتم ن یا بدم ام پی آدرین

کردم: تایپ سریع خخ بوده پیش مین چن  

اومدم:( من جونم زامبـــــــــــــــی سلوم -  

شدو انالین لحظه چن بعده IS TYPING… 

گذشت؟ خوش برم قربونت اومدی خوش فنچولم سالم -  

داد! یفک خعلی خالی جات اوهوم -  

 میشه8 داره بروالالساعت سریع بعدم بخون متره برویکم خداروشکر،سوژینم -

میمونی خواب صب  

ینی..؟ برم -  

!!بعدبرو بمون یکم اصال نرو ابرو...نه! -  

یانرم؟ اخربرم  -  

آدرین دله بروعزیزه میادکه خوابت شدی؟اگ خسته -  

ذره:) هی -  

زود بروبخواب پس فنچولم قربونه الهی -  

 بروبخواب توم آدرینم بای بای!ها آشام باخون همراه نازوسوژینی شبت -

میمونی فرداخواب  

بخوابم میرم منم من:(چشم نوره آروم توم شبه من وروجکه  -  

خدافسی بخیر شب -  

بخیر شبت خانومم بخوابی خوب -  
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 توکولم فردامونگاکردموکتاباموگذاشتم درسیه توشارژ.برنامه گوشیموزدم

خواب..! سوی هب پیش روتختم کردموپریدم برقوخاموش ردمموهاموبازک  

 

 

   *************** 

 

 آسمون پنجره سمته الودبرگشتم خواب چشاموبازکردم گوشیم آالرم باصدای

 نشستم همونطوری دیقه چن ی همیشه مثه چشامومالیدم بودنشستم شده روشن

پاشه:)))))) داره حال کی خدا وایی  

 که اونایی اه اه اه اخه میشه تموووووووم کی هووووووف مدرسه برم نمیخوام من

ایشاهلل!! بشه کوفتشوووووون خوابن  

دیوووونه -  

ها عمته اوهوی -  

چل خل بزن حرف بیابروکم -  

سادیسمی گاوانترادوله خر االخ عمته بازم -  

(|دختردیوونس: این کنین فک مدیونین درونشه سوژین با سوژین بحثای )اینه  

 زمین بخورم بودباکله نزدیک پام زیره رفت بلندم شلواره یهو که دشدمبلن ازتختم

 هبست چشمم یکی بازبوداون چشمم میزوخداروشکرنیوفتادم!یه به دستموگرفتم که

خواب؟؟ میفهمین دارم خواب خوچیه|میومد: وهنوزخوابش  

 بابام اتاقم برگشتم دیقه چن بعده داخل ورفتم دسشوییوپیداکردم زحمت به

 مدرسه مزخرفه الودلباسای ببرتم.خواب شم زودتراماده گفت بودبم دهبیدارش
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 برگشت کیفوسویچشوبرمیداشت باباداشت بیرون واومدم کولموبرداشتم روپوشیدم

 سمتموخندیدوگفت:

نمونی گشنه ساندویچتوبردارمدرسه الووو خواب -  

دروگفتم: سمته رفتم بسته باچشای  

بابا بیابریم نمیخوام -  

 کتونیاموبرداشتم جاکفشیوبازکردم دروبازکردم ومدچشاموبازکردما خندش صدای

 دره باباباریموت پایین هارفتم ازپله آهستــــــه آهسته  وپوشیدم

 تمورف شیشه به دادم سرموتکیه روپام جلوکولموگذاشتم نشستم ماشینوبازکردمنم

ایی! دیقه چن الالی ی واسه  

 تهی وحسین بیگی سامی"االب" اهنگ جووون ای کرد اومدضبطوروشن بابام

 انگاراالن انگارن خودم دادنه تکون کردم شروع جام سره نشستم صاف سریع

خندید بهم فقط میزدم!بابام چرت داشتم  

 

♪♪♪♪♪♪ 

میاد تنهایی تابی بی وقتی  

میخواد آشنایی حس شبام  

میگیرم جون دوباره تازه شعر یه با  

میگیرم آروم میخونم نسازه بام دنیا  

میام کنار اینجوری مشکالتم تموم با  

میخوام چی میمونم گم پامه زیر دنیا همه  

 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  35  

ابرا رو انگار باال باالی  

دنیا حس بهترین دارم که حسی  

ابرا رو انگار باال باالی  

دنیا حس بهترین دارم که حسی  

همینجا حاال مشتم تو قلبم  

فردا شه بد میشه مگه خوبه که حالم  

همینجا حاال مشتم تو قلبم  

فردا شه بد میشه مگه خوبه که حالم  

 

ستاره ماهو کنار اینجا  

نداره غم دیگه دل زمینیمو از دور  

بیقراره ها دل تازه شعر یه با  

بیاره چی فردا نداره فرقی دیگه  

 

باما باال بیا حاال  

دنیاس حس بهترین باال باالی  

اینجاس تو منو جای باال باالی  

 

هااا دورن دیگه غما ابرا رو باال این  

هااا نورم پر دیدی منو کنارمه خورشید  

عقابم انگاری ابرا رو پرواز  
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اتاقم سقفه آسمون کوچیکه دنیا  

دیگه هم بغل تو دیگه کم چیزی نیس  

دیگه عمرا نمیبینه ما شبیه دنیا  

ما میمونیم همینجا ما آسمونیم تو  

ما شیطونیم ولی هاییم فرشته قاطی اره  

 

ما با باال همه حاال  

ابرا رو انگار باال باالی  

دنیا حس بهترین دارم که حسی  

ابرا رو انگار باال باالی  

 

 تاته صداشوکه ماشینو میترکونم االن من وای اوووووه حاال بیاباال اووووه اووه

 شادشروع میادروزموبااهنگ اصوالخوشم صبی سره ومیرقصیدم بودم زیادکرده

 که شم پیاده وخواسم گفتم خدافسی مدرسه رسیدیم میگیرم انرژیــــــی کنم

 باباگفت:

  بچه ساندویچتوجاگذاشتی کن صب -

-همینطور: نیز توجیبیم پول ساندویچموگرفتم برگشتم D 

 میدونم میشه گندی روزه امروزخعلی مدرسه سمته به کردموپروازکردم بای بای

 فقط اتوکدکلــــــاامروز بعدشم المصب هس ساعتم4 داریم متره اول زنگه من

 رفتم تن هاروتن خرفت!پله مرتیکه میادازش بدم ایشششششش اریمد بامرتضوی

 تمرین متره انگارداشتن هامیومدکه چنتاازبچه صدای بازبود کالسمون دره باال
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 ضربه ی پام با پریدم ارتیستی حرکت یهوبایه بود گرفته کرمم که منم میکردن

 شکه شون3هر ااکردنااااااا هاسکته بچه بگم در!!!!!!!ینی به زدم محکـــــــم

زدن: وجیغ خوردن تکون  

واااااااااایــــــــــــــــــــی   

 کرد قفل زبوناشون طفلیا هه میکردن بودنگام گردشده دااااااااادچشاشون حال ای 

بهشون: خندیدم غش غش  

 ممبفه بگین چی یه بابا نکنین سکته هههههه ترسیدیناااااااا مردم وایییییی خخخ -

  نگرفته زبونتون

واستاد: قلبم ک زد جیغ یهومهدیه  

 روانی دختره ای....... درررررررررد ای مررررررررض ای کوووووووووووفت اییییی -

 شتکت هااااااااااا؟؟بزنم اومدنـــه طرزه چ این شپششششش االغه خره

میکنیم؟؟ سکته نگفتی وعض خل االاااان کنممممممممم  

 هیچ بودحاالاین شده باحال خیلی هاشون قیافه که واقعا میزدم بدترقهقه من

 بی میخندیدن هم پونه شقایقو اینجوری! بزنه بعیدبودجیغ وآروم ساکت ازمهدیه

 پریدم جهش وبایه رومیزم کردم کولموپرت باالرومیخوندم اهنگ بهشون توجه

 حساااااابی ینی میخوندم اهنگم میپریدم باالپایین همونطورکه معلم رومیزه

 خندش مهدیم بود کرده غش که پونه کنه کیف ضویمرت ک کردم میزوکثیف

بودگفت: گرفته  

 بیاپایین نکن خخخ میاددخترررر بدش مرتضویی نکن روانی سووووووژیییییی -

میزوووووو نمیکنمااااااا تمیز من  
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دنیا حس بهترین دارم که حسی ابرا رو انگار باال باالی -  ابرا رو انگار باال باالی 

بیاباال وووووهووو دس دس اوووووووه  

بازگفتم: وبانیشه مهدیه روشونه زدم پایین پریدم کردم میزوکثیف که خوب  

تووووووو چطورییییی -  

رفتوگفت: بم ایی غره چشم  

روانی مرض -  

  عمته -من:

داییته -مهدیه:  

عموته -من:  

خالته -مهدیه:  

داییته زن -من:  

عموته زن -مهدیه:  

دخترخالته -من:  

دخترداییته -مهدیه:  

دخترعموته -من:  

پسرداییته -مهدیه:  

پسرخال.. -من:  

بدیم ادامه نذاشت شقایق  

  دیه بسه اه فالنته عمته داییته خالته هی عــه -

گفتیم: باهم منومهدیه  

اصن؟؟ توچه به کوفت -  
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گفت: باخنده پونه  

 بخونیم متره بیاین دیگ بسه چقدخندیدم صبی هاسره دیوونه نمیرین واییی -

هاااا زودجنازشومیاره مرتضوی شده7:31ساعت  

گفتم: سریع  

بخونیم بریم میگیابریم راس اوه اوه -  

 وشیرینم حوری زوداومد زهرام کردیم هموتمرین اشکاالی هم پیشه نشستیم

 صف..ایششش رفتیم بدجوووووور داشتیم استرس همه اومدن ک نفرابودن اخرین

 شدرفتیم تموم صفم صهخال مزخرف صفه ازاین میاااااااااااااااااد بدممممممم

هوووووو باالانگارروابرااااام باال)باالی  

دختر( بسه بسه  

دادزد: بود پنجره کناره که شقایقمون یکی اون بودکه دیقه1:81 ساعت  

میترسم من خدااااااا ویی هااااا اووووووومدبچه مرتضویییی واییی -  

  وگفتم: درواستادم کناره هابلندشدبلندشدم بچه سروصدای

 سرم جاشون)خیره سره بشینن میادهمه االن سروصدانکنین هابشینین هبچ-

 مبصربودم!(

هاگفتم: بچه روبه نشستم جام سره رفتم منم نشستن همه  

 میریم کم کم بعد خبرواینا حالواحوالوچه میکنیم حواسشوپرت اول ها بچه -

 هرچی باز کتاب میگیم نشد راضی اگ نگیره امتحان که مخشومیزنیم رومخش

اوکی؟؟؟؟ میگیم بازم نه فتگ  
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 لحظه چن|جنازشوبیاره: مرتضوی منتظرموندیم دادن هااوکی بچه همه

 اونم کردیم وبلندسالم پاشدیم همه خخخ گفتم برپا اومدداخل بعدمرتضوی

کردم: شروع من ازهمه اول ایششششش دادمردشورلبخنداتوببره لبخندزدوجواب  

هاخوبن؟؟ چهب خانوم خبراااا مرتضوی؟؟چ اقای خوبین -  

 میزاشاره اوهب میزافتاداوه ب یهوچشمش روصندلی بشینه میخواس ک مرتضوی

 کرد:

لقدزده؟ میزچرااینطوریه؟؟کی این -  

گفتم: بیخیال منم رفت غره چشم بهم مهدیه  

اخه اینجابودن حتماچهارشنبه دوماس کاره عه -  

دادوگفت: سرتکون  

کنن؟!! اینجوری میخوان بامن بعدم سال اخه وعضشه چ این -  

کردموگفتم: نوچی نوچ منم  

ها؟؟؟؟ بچه نه مگ مانیستن مث ک همه مرتضوی اقای دیگ بعله -  

خندیدنوگفتن: هااروم بچه  

دیگ اره -  

خندیدوگفت: مرتضویم  

مطمئنینااا ازخودتون خعلی -  

 پرروم میدونم باشه!!!!)خودم نمیتونه ک چیزی این غیره دیگ بله -

 نمیخوادبگین!(

 

زدن حرف بامرتضوی ازهردری کردم شروع  
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 ازاصفهان میرفتن هروقتی داشت بوتیک نرفتین؟؟)زنش اصفهان مرتضوی اقای -

 اون میشدیم تعطیل دیگ ها شنبه چون میشدیم حال چقدخوش مام خریدمیکردن

 روز!(

 کتشودرآوردوگفت:

بریم میخوایم امروز ولی هن -  

گفتم: سریع پرررررردرواوردماااااااا من ینی  

چند؟؟ ساعت عه -  

 باهاتون کارمیکنم سئوال نمونه یکم همین زیادواسه نداریم وقت میرم81 ساعت -

بایدبرم بعدکه  

  محاله محاله خوووشبختی ههم وایننم وای جووووووون یمجوووووووووون ای

جوووووون!!! نانااااااااااای نای نانااااای نای نانای ناناناااااااای  

 بادممون داشتیم معروف قول ب انونزدماهمامتح حرفه دیگ مرتضوی

 خوشم ازمتره هییچ کشیدم راحتی خوردنفسه که تفریح زنگ گردومیشکستیم

 متره ولی بخونم ریاضی حاضربودم نداشتم خوبی میونه بامحاسباتش اصن نمیومد

 بازی جنگولک کردیم وسطوشروع ریختیم همه بیرون رفت ک مرتضوی عمرا

 زدیمورقصیدیم!

اهنگومیخوندیم: نای هممون  

 

جانه نکن ناز حیرانه حیران جانه نکن ناز حیرانه حیران"  

قربانه چه من کنم وا در چقدر خانه بشین بیا قربانه تی من  

نخوام تره بوشو بوشو نخوام تره بوشو بوشو  
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نخوام تره بالیی نخوام تره سیاهی  

"نخوام تره سوخته سیاه  

 

اوووووووووه کوررر سیاه ای نخوام تره نخوام تره -  

 درمی بازی مسخره یکم میرقصیدیم شمالی بودهممون اوضایی ی اصن 

 پوربااخم حسین خانم دفعه بخیــــــــر(یه یادش داد حال خعلی آوردیم)خدایی

 اومدداخلودادزد:

اینجااااااا؟؟؟؟؟؟ خبرررررررره چه -  

 خب؟ میگفتیم چی بودیم شده ساکت بودهممون پورمعاونمون حسین اووووه اوه

 کرده فک چیه میکردم نگاش منم میکرد نگام بدجورداشت پوربااخم حسین

عمراااااا! ازش میترسم  

پور: حسین  

 مبصرنیستی؟؟این و شوراء عضوه تومگ نمیکشی؟؟ازتوبعیده نورزادخجالت -

 بیوفتین راه همه بوشوبوشومیکنی؟؟؟ بااینا میرقصی داری کاراازتوبعیده

 دفتررررزووووووووووووود

 مجبوری پور! اسماعیل پیشه بایدبریم االن نداریماااا شانس نه واییییییی ووفهو

 نگامون کنجکاوی باتعجبو هاداشتن بچه پورهمه حسین سره پشت افتادیم راه

 دفتر معماریاچیکارکردن!رفتیم بازاین میگن ااالن رفت ابرومون هوووف میکردن

پور)مدیر(گفت: اسماعیل پورروبه حسین  

 )نمیدونی کُنُن بوشوبوشومِره بُون کُودی چی اَشان پورنَنَی عیلاسما خانم -

میکنن!( من بوشوبوشوواسه ایناچیکارمیکردن  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  43  

گفت: مزخرفش صدای سرشوباالآوردوبااون پوربااخم اسماعیل  

 خبربودباال؟این اینابود؟؟؟نورزاد؟؟چه واسه سروصداهاپس بوشوبوشو؟؟این چی -

 دبیرامون ماازهمه چــی مث میگفت ین)دروغشاک دبیراازتون دخترهمه وعضیه چه

عایا ازماناراضین کردیم سئوال  
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 کالس ترین (شلوغ|خوبین: شماهاخعلیم نکردیم اعتراضی مااصن ن گفن ؟؟اونام

کاراچیه؟؟ این اخرین شماهامثالساله معماریابودن امسال  

گفت: آرومی باصدای مهدیه  

 بدبریم باخاطره واینمیخ اخریم ساله پورخب اسماعیل ببخشیدخانم -

مارسید... ب ک امسال قبلیازیادگیرنمیدادین سال امسالو؟؟چطوربه  

گفت: پورسریع حسین  

 اشهب اخرین کارتونوسال نکن نداشتیم؟؟دخترتوجیح قبلیاکاری ماباسال گفته کی -

 اینجوری میخواین اونجام دانشگاه فردامیرین پس کاراروبکنین این قرارنیست ولی

 کنین؟

گفتم: رمنبا این  

 ک رومیکنن استفاده بهترین مدرسشون ازساالی همه پور حسین نخیرخانم -

 اینونخوریم بعداغصه شادباشیم میایم ماتایکم اونوقت بشه خاطره بعدبراشون

که...؟ شمامیگین روزا ازاین نکردیم چرااستفاده  

 خاطره روزاواسمون این مگ؟؟مامیخوایم میگم کرد!دروغ نگام پوربااخم حسین

 سال کردن کوفتمون ولی شدن خاطره برامون روزاهمه اون بشه)خدایی

 هه تعهدبدیم مامانامونوبیاریم فرداهممون گفتن نگذره!(خالصه اخروخداازشون

 منکه البته مامانامونوبیاریم مجبورشدیم بیشترمون روز اون اییم)فردای انگاربچه

(|دوسته: باهاش اخه حرفید عسی زنگیدبا مامانم من  

 مابریم دادن تااجازه کردیم تحمل جوری ی81تاساعت خالصه ریــــــــــمبگذ

زهراگفتم: به ازمدرسه بیرون رفتیم خونه!همینکه  

رفتنوندارم خونه حوصله خونه؟منکه بریم چیکارکنیم زرا -  
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گذاشتوگفت: زهراکولشوروشونش  

اینا؟؟ آدرین شرکت بریم چطوره میگم ندارم حال منم هوم -  

 پرست افتاب گاوزنبوره االخ خره منشی اون ببینم میریم ترازاینبه چی اوووم

یانه! هنوزاونجاس  

کردموگفتم: شیطونی باخنده  

بریم پایتم -  

 خدافسی باهاش خونه میخوادبره گفت حورابودک فقط ازخداخواسته که شیرینم

 شرکته مبر ضااااااایع تیپ بااین عمراااااااا بابامن ای افتادم لباسامون یهویاده کردیم

گفتم: سریع|آدرین:  

 بعدبه کنیم عوض لباس اول خونه بریم بیاین لباسانمیامااااااا بااین من هاااااا بچه -

خب؟؟؟؟؟ بیرون بیایم ازخونه ایی بهونه ی  

 همه نزدیکه خونمون هامون..خوشبختانه خونه رفتیم هرکدوم کردن قبول اونام

 نگرفت رفتومتحان مرتضوی که کردموگفتم سالم مامان وبه داخل رفتم بودزودی

گفتم: هاباالمیرفتم ازپله ک همونطورم  

کتابخونه بریم میخوایم وشیرین زرا با راستی -  

چی؟؟؟ واسه کتابخونه -  

دیگ میریم همون واسه مام من؟؟خب مامانه چی واسه میرن کتابخونه -  

یان؟؟ زودمیاین -  

تانهارمیایم آره -  
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 مشکی وشاله آبی باشلوارجینه کوتاهموبرداشتم نتوآبیما تواتاقم پریدم سریع

 خوشگی آرایش تندی داشت سفیدم باپوسته جالبی تضاده مشکی رنگه پوشیدم

بخندم! بدم حرص آدرینوامروز حساااااااابی میخوام زدم رژقرمز یه کردم  

 کتونی کردم خدافسی ازمامان پایین ورفتم سفیدموبرداشتم کیفه زدم عطرمم

 کوچه سره اومدن که زدم تک زهراوشیرین به بیرون اومدم وازخونه دمآبیموپوشی

 نمای شرکتشون بعدرسیدیم ساعت بود!نیم رسیده خودشون به حسابی اوناهم

 من موردعالقه ک داشت هخامنشی نمای بود طبقه7 میدوستم شرکتشونوخعلی

 وررفتم باموهام یکم کردم نگاه صورتم ب ی آسانسورشدیم وسواره داخل بودرفتیم

 بعده زنگوزدم شرکت دره جلوی رفتیم شدیم تمدیدکردم!آسانسورواستادپیاده رژمم

 اون خوردبه چشمم داخل ورفتیم کردیم اومددروبازکردسالم آبدارچی لحظه چن

 جلوی بیشوووووووررفتیم االخ آرایششوکصافطه ریختشونگاه اه عجوزه.اه منشی

 خونوادش |شوووووووخدااابنفشش:قیافشورنگوموها بانازسرشوبلندکردعووق میزش

کردوگفت: دیداخمی میکنن؟؟؟؟؟؟؟!ماروکه چطوراینوتحمل  

داشتین؟؟ دختراکاری -  

کردموگفتم: اخمی  

باشمان ولی بله -  

گفت: تودماغی ابروشوباالدوباصدای ی  

باکی؟؟ -  

گفتم: رکوصریح خعلی  

فضولی؟؟ -  

کارداری؟؟ باکی میگم چی ک ینی -   
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هست؟ رضایی بگومهندس بدم؟؟؟فقط توتوضیح بایدبه من -  

داری؟؟ وشماچیکارش هست بله -  

رفتموگفتم: بهش ایی غره چشم  

بدم جواب بهت نمیبینم لزومی -  

 نقشه روزمیزه آقامونووو اوخییی دروبازکردم سریع آدرین اتاقه دره سمته رفتم

بود مشغول بودوسخت شده خم کشیش  

اومد: جدیش صدای  

خانم؟؟؟؟؟ وروددربزنین قبله چندباربایدبگم ـیکریمــــــــــــ خانم -  

 پیشه راحت تامن کنه رودک عجوزه این کردم اشاره زهراوشیرین به برگشتم

  تیپشو آخییی کردم بالبخندنگاش باشم:(دروبستم آدرینم

 داده که موهاشم مشکی سفیدوشلوارکتون باپیراهن آسمونی آبی اسپرت کته یه

گردشدوگفت: خوردچشاش بهم چشمش که گهب چیزی خواست عقب باال!برگشت  

سوژین؟؟تواینجاچیکارمیکنی؟ -  

 لبخندزدموگفتم:

سالم -  

گفت: واومدسمتم رومیزش خندیدخودکارشوگذاشت دراومد ازشوک تازه  

باشی؟؟ نبایدمدرسه االن توکجااینجاکجا؟مگ خانوومم سالم -  

گفتم: میکشیدم سرک هاش نقشه ب واستادموهمونطورکه میزش جلوی رفتم  

 دندون داشت)لبخنده نگهمون81تا همین واس اصفهان رفت امروز مرتضوی -

نگرفت! دادم(امتحانم زدموادامه نمایی  

کردوگفت: بغلم شدومحکم خم خندیدازپشت  
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بگیرم چخدانرژیی من امروز واس آخیش -  

 شدم آروم ولبخندزدم بوسیدچشاموبستم شقیقموعمیق کردوکناره بعدسرشوخم

..شد. آروم قلبم  

پرشدازآدرین... شدو خالی چی ازهمه ذهنم وپرشدازآدرین  

...! شد یکی نفسامون و آدرین شدوپرشدازعطره خالی تنم عطره  

 

 لباسام متوجه توهم!انگارتازه رف کردیهواخماش گردوندسرتاپامونگاه برم آدرین

 شده!

کردوگفت: نگام بااخم   

پوشیدی؟؟ چیه این -  

زدموگفتم: نمایی لبخنددندون  

لباس! -  

 گوش چراحرف پوشیدی؟؟؟سوژین مانتوییه چه این لباسه میدونم -

بپوشی..اه نمیادمانتوکوتاه خوشم نمیدی؟چقدبایدبگم  

 میکرد!خدایاخدایاچی نگام بااخم وهمچنان بود کمرواستاده ب دست

کن فک خوب کن فک االن؟؟؟سوژین بگمممممممم  

|اسی:حس توزیادی آدرین حاال بیخیاااال اوووومممممم -  

 هزارباربت حساسم؟؟سوژین نپوش کوتاه مانتوی حساسم؟؟میگم زیادی چی؟ -

 من سوژین اووووف اخــه زدی چیه رژپررنگ اون نکن بازی من انقدباغیرت گفتم

!!؟؟ توچیکارکنم ازدسته  
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 خعلی چرخیدم هی وچرخیدم روش دارشونشستم چرخ صندلی سمته رفتم بیخیال

 باحرص میچرخم!خخخخخ روصندلیش میشینم طاینجافق میام هروقت میده کیف

میچرخمومیگم: باخنده منم میکنه نگام  

انقدگیرنده! آدرین دیگ بیخیــــــال -  

گفت: لب زدوزیره بهم ایی غره چشم  

تخس!! بچه چیکارکنم باهات میدونم -  

|هاش: نقشه سراغه رفت رومبل کتشودآوردگذاشت بعدم  

 مشکیشوزده کائوچویی عینکه کنارش رفتم بلندشدم سررفت حوصلم شدم خسته

دراومد: صداش ک گذاشتم وخودم عینکشوبرداشتم باشیطنت بود  

 تودق ازدسته من خدا ؟؟واییی بچه منوبرداشتی بازتوعینکه سوژیــــــــن -

اخر میکنم  

 وررفتم باعینکش بودیکم اتاق گوشه ک ایی آینه جلوی رفتم بیخیال بیخیااااااله

گفتم: میکردم خودمونگاه همونطورک  

بوداااا!! خوب سفیدشم آدری -  

پررووو پسره ایششش رفت غره چشم بهم بازم  

سوژین؟؟؟؟ -  

چیه؟ هَن -  

بچه! بیتربیت دردوهن کوفتوهن -  

 کرده بازاخم میکردولی نگام مهربون چشماش خندیدم غش غش

 میشداصن باحال میخوردخعلی حرص اینطوری وقتی بود!عزیــــــــــــــــزم

 هرکی ک کالآدمیم منم خخخ آدم دسته میده ضعف نقطه دیگ خودشه تقصیره
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 بدش ک چیزی همون گیری وحال کردنش اذیت بیادواسه بدش ازچیزی

 بریم میخواست دلم داره!( سادیسم کنین فک بخوره!)مدیونین حرص بیادومیکنم

 بعد میکنه؟؟نوچ قبول بگم آدرین به ینی کوووووووه اونم بیرون

 شرکتشوچیکارکنه؟؟

سمتشوبانازگفتم: برگشتم|ازخداشه: اونک خب نه  

آدریـــــــــــــنی؟؟ -  

بودگفت: هاش رونقشه سرش ک آدرین  

بعلــــه! -  

|نشد: نه  

ــــــــــــــــــــــنم؟؟؟آدریــ -  

 پاموکوبیدم نمیده جواب گرفت !حرصم میخنده بیشوورداره لرزید اروم هاش شونه

کردم: صداش زمینوباحرص  

آدریـــــــــــــــــــــــــــــــــن ایششششششش -  

 بدمااااااا اینوحرص مثالمیخواستم من ووووی کرد نگام یهوبلندخندیدبرگشت

 ک کردم نگاش وخیره کردم اخم خرررررر زامبییییی میده منوحرص داره بدتراون

 بیشترخندیدوگفت:

 دندونات میخوره حرص نگاچجوری اخماشوووو جووونم ای -

نده!! خردشدانقدفشارشون  

  دیگ شدم حرصیییییییی

نمیخورم حرص اصنشم من االخ زامبی اصن چه توووو ب -  

گفت: ابروشوباالدادوشیطون ی  
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انکارنکن! میخوری حرص داری زمعزی دیگه نه -  

دادموگفتم: بیرون نفسموباحرص  

خدافــــــــــظ خونه میرم بیشووور پیشت نبایدمیومدم من اصن -  

 هرحال به نازموبکشه بلدبودچجوری قهرکنم!آدرینم ومیخواستم بودم شده لوس

 اصن نازموبکشه بایدم کجامیخوادپیداکنه وخانومی خوبی این دختربه

  ! والااااا ــــــــــهوظیفشـــــ

 وبرم رودستم ودستشوگذاشت خودشورسوندبهم آدرین دروبازکنم خواستم همینکه

 بیچاره همیشه........لپه مثله و شدروم خم ثانیه گردوندتوی

 همه خدااااااااااااا هعییییییییی منوگااااااززززززززززززززگرفــــــــــــــت:)))))))))

 وحشی من زامبی این اونوقت میکنن بوسشون ننازشونومیکش پسراشون دوس

شونشوگفتم: ب کوبیدم محکم ک ندارم شانس لپموگازمیگیره درمیاره بازی  

 آدریــن کردی لپمووووداغووون خرررررررر زامبـــــــــــی بیشووووووووره -

 روانی

 کرده بغلم همونجوری آدرینم نذاشته برام بیشورلپ دراوردم کردن گریه ادای بعدم

دیگ! بیشوووووووره میخندید وآروم گردنم بودکناره بودسرشوگذاشته  

  آدرین:

 دلت خانومم میکنم دق ک لپاتوگازنگیرم این روز ی من اخه فنچووووووولم -

کنه؟ دق میادآدرینت  

 شییییییی نزدیکم اصن نداری حق دیگ بیشووور آدرین مرض -

خونه برم بروووواونورمیخوام  

  بیرون ببرمت میخوایم کجاااخانوووووووم عه عه -



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  52  

گفتم: بیرون!باذوق میبرتم آخرگفت خودش ژووووووووووووووووووون  

کجاااکجااااااااا؟؟؟ -  

 خداااااااااا ای گرفت دردم ک کرد بوس بودمحکم گازگرفته ک خندیدجایی دوباره

 میمووونوببیـــن!بالبخندگفت:

؟فنچولم؟ ببرمت داری توکجادوس -  

گفتم: زودی  

خب؟؟؟؟ کوه آدریـــــــن؟؟بریم باشـــه کوووووه بریــــــــــــم -  

گفت: باخنده  

بعدبریم کریمی ایناروبدم برم کن صب کوه میریم نورم باشه -  

 این میگم بیادبش بره کن صب اه اه اه روببرن کریمی مردشوووووراین ایشش

 تابشومیذاشت لپ داشت رگشتب دیقه چن بعده کارش پیه بره کنه دختررواخراج

گفتم: ک توکیفش  

آدرین؟ میگم -  

کردوگفت: نگام  

جونش؟ -  

 اصن زهرامیگف به نمیکنی؟علی روچراردش دختره...کریمی این میگم اوممم -

دیگ! کن اخراجش خب نمیده انجام کاراشودرس  

زدوگفت: لبخندی  

داشتیااا مشکل کریمی بااین توازاولم -  

فتم:گ روموبرگردوندموباحرص  
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 بره کن ردش میمون دختره نمیادازش خوشم اه داشتمودارم مشکـــــــل بله -

 تاخانم6 کارمندامردنیستن؟؟فقط بیشتره توشرکتت مگ اصن آدریـــــــن دیگ

پسرنمیذاری؟؟؟ چرامنشیتویه باالدارین سن  

-فکرمیکنه: داره کردخوبه لبشوجمع آدرین D کن! قبول آدرین کن قبول  

پیداکنم یکی میکشه طول ولی نیست بدفکریم خب اممم -  

کوبیدموگفتم: دستاموبهم باذووق  

کاره دنباله ک یکیومیشناسم خودم من نداره کاری اینک خب -  

ابروشودادباالوگفت: ی  

کی؟؟ -  

 کنه کمکت میتونه خعلی اینجوری معماریه رشتشم اتفاقعا ازدوستام یکی داداشه -

 آدریـــــــن؟؟داداشه باشه میکنه اکمکتونتوکار هم تلفناروبده جواب هوم؟هم

دیگ؟؟؟؟؟ کن قبووووول کارمیگرده دنباله خعلی دوستم  

رفتووگفت: توهم اخماش  

زدی؟؟؟ حرف دوستت توباداداشه -  

 گفت ام مهدیه بوددنبالش اومده مهدیه داداشه این بارکه ی خب شدم...امممم حل

 تابرسیم باحاله خعلی ک داره شوخی داداشه رفتم باهاشون منم بیامامیرسونیمت

 چن گیرمیدادواونم کارسخت االن ک رشتمون درباره میزدیم حرف باهم خونه

 آدرین اینوبگم میدونستم دادم دهنموقورت پیدانمیکنه!اب ولی کاره دنباله وقته

گفتم: رفتیووو.....پس چراباداداش ک میشه عصبانی  

 من اصن چه من ب رهکا دنباله داداشش گفت بهم خودش مهدیه بابا ن -

نزن( توحرف عمت! جونه )آره|داداششونمیشناسم: منک بحرفم باداداشش  
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 ازدسته باالخره اخیش شد راضی کنم فک دادخب کردوسرتکون نگام مشکوک

 بیرون کردیمواومدیم هاخدافسی ازبچه رفتیم میشم!باآدرین پررووراحت دختره این

کردوگفت: روشن آدرین شدیم ماشینش سواره  

دیگ؟ کوه بریم پس خب -  

دادموگفتم: سرتکون  

اوهووووووم -  

بمونی؟ میتونی چن توتاساعت خب -  

اینا8:31 -  8 تا -  

 حال توماشین اصن کردم روشن معمول طبق ضبطم افتاد دادوراه سرتکون

باشی:( اهنگ نمیدادبدونه  

 

♫♫♫ 

اصن نمیاد چشمم به تو جز دلواپسم  

وفتممی تو یاد باز میبینم که رو هرکسی  

قسم خدا به دارم دوست من کسم همه  

میوفتم تو یاد و میبینم که رو هرکسی  

نه گفتم من بگیره جاتو اومد هرکی  

من جفتم تو با وقتی اینجایی تو وقتی  

اینجایی تو وقتی دوتاست ما مال دنیا  

نیست رویا واقعیه اینا  

انگاری کرد وابستم نازت خنده اون  
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داری من به حسی چه معلومه نگات از  

نیست دنیا جای هیچ دوتا ما مثل دیگه  

نیست رویا واقعیه اینا  

غریضم رو از هوا بی ، مریضم بهت روانی  

شی دوری من از تو اگه  

میریزم بهم شهرو تنه یه  

منی با هنوز بگو ، بزن داد اسممو  

نمیکنی دل ازم شی دور ازم اگه حتی  

♫♫♫ 
دارم وابستگی اینقدر که بیدارم یا خوابم بگو  

نمیذارم تنهات امروز که کردی زندگی من با تو  

بارونه که شهرم دیوونه آرومه دنیامون ببین  

بمونه هم عاشق قلبامون آمادست چی همه  

نه گفتم من بگیره جاتو اومد هرکی  

من جفتم تو با وقتی اینجایی تو وقتی  

اینجایی تو وقتی دوتاست ما مال دنیا  

نیست رویا واقعیه اینا  

غریضم رو از هوا بی ، یضممر بهت روانی  

شی دوری من از تو اگه  

میریزم بهم شهرو تنه یه  

منی با هنوز بگو ، بزن داد اسممو  
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نمیکنی دل ازم شی دور ازم اگه حتی  

اشوان( مریضم بهت اهنگ )  

 

 آدرینم خودمون همیشگی روآالچیقه  نشستم داشتم! بوددوسش قشنگی اهنگه

بگیره چیپسوپفک رفت  

میبردم لذت کوه بسـیارپاکه وازهوای دوروورمونگامیکردم داشتم همینجوری  

من احساسات پریدوسط احمق پسره ی که : 

ماعزیزممم پیشه بیا چراتنهانشستـــی کوچولـــو خانم -  

آدرین منتظره روموبرگردوندم نکردم نگاشون اصن االخ بیریخت پسره اه  

بااینک جاباشیماین االن نداشتم دوست اومداصن خداروشکرزودی موندم  

 آدرین روبه فوکولیا...پس این باوجوده االن ولی داشتم اینجارودوس فضای خعلی

 :گفتم

توجنگل؟؟ بریم آدری -  

سرشوبلندکردوگفت باتعجب آدرین : 

نداشتی؟؟ اینجارودوست چراجنگل؟تومگ -  

آدرین؟؟ بزنیم!بریـــــــم قدم توجنگل بریم دارم دوس االن ولی چراخب -  

کردوگفت نگام میک آدرین : 

بریم باشه -  

افتادیم بازوهاشوراه دوره دستموانداختم پایین پریدم ازجام حال خوش  

 خوشگل ورودخونه جنگل ی میخوردبه بودکه خاکی جاده ی آالچیقا کناره

رودخونه ب تارسیدیم میزدیم قدم آرومم میخوردیم چیپسوپفک همونطورک  
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شلوارش توجیبه واستاددستاشوگذاشت جلوم آدرینم روسنگ نشستم  

شبه یلدا:(چقدمن شبه پاییزبودونزدیک برم!آخرای خوشلش ژستای قربون  

اجیل کلی(بابام مامانه)ننجونم  خونه میشدیم داشتم..جمع یلدارودوست  

برامون ننجون اخرشم میگرفتیم وفیلم عکس میخوردیم وهندونه وشیرینی  

 خالی(روبه جاتون گذشت خوش یلداخعلی بخیرامسال یادش میگرفت)هعیییی فال

گفتم آدرین : 

یلداکجایین؟ امسال -  

 گوشه شستش میشددستشوباالآوردوباانگشته پخش روصورتم نفساش شدروم خم

توسینم نفس لحظه کرد...!ی بودوپاک شده پفکی لبموکه  

خوشگلش های چاله توسیاه شدم شد!خیره حبس ... 

  
    **************  

  
 "آدریـــن "

  
رنگش زندگیمومثل چشماتمومه ازنورش...این پر توچشمای شدم غرق  شیرین 

دارم؟؟ چشاشم؟؟چقددوسش چقدعاشقه ! کرده وعسلی  

 عسلیش خودشوچشای بدونه زندگی ک وقته میده؟چن آرامش بهم چقدوجودش

وابستشم؟دیوونشم؟عاشقشــــــم؟ وقته شده؟چن سخت برام  
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 نیست.هرروز تکراری نیست عادی دارم دوست ک خاصه جوره یه بهش عالقم

میکنم کشف ازش جدید چیزه یه وهرروز  من نــــــــه نشناختمش نمیگم 

میشناسم که ساله4سوژینو ! 

اونقد زودترمیشناسمش خیلی دوستیمون..:(من از قبل سال6 درست  حتی کخ 

اخالقاشو رفتاراشوحفظم تمومه میشناسمش بیشترازخودم ... 

بارونی روزه میشناسم.ازاون رودرست وهمــه ـــهحرفاشو...همــــ طرزه   

 ذوق با بودولی شده کشیده اب موشه مث ک بارونی روزه ازاون میشناسمش

رولبام لبخندمیشنه میوفتم یادش رفت:(هنوزم می راه بارون زیره آروم بچگانه ! 

حالم چقدخوش ومن نشده هنوزبچس...هنوزبزرگ سوژینم  

 بزرگانداره!نمیخوام دنیای به وکاری خودشه نهشادوکودکا تودنیای سوژینم که

شه بزرگ ندارم دوست بیاداصن بیرون دنیاش ازاین وقت هیـــچ :( 

کوچولوم فنچول واسه حضمه قابل غیره ک میوفته وقتااتفاقایی گاهی .. 

بزرگتربشه برسه چه حاال بدم ازدستش ومیترسم نگرانشم االنم همین من  

چیوتموم وهمه خواستگاری تازودتربرم هش میخوادبزرگ دلم و...ازطرفیم  

 باباش که حیف خودم! خوده خوده ماله بشه همیـــــــشه واسه وسوژین کنم

 برن بارمیخواستن چند میگف خواستگاریش،سوژین بره کسی نمیده اجازه

هنوز سوژین گفته نداده اجازه باباش ولی خواستگاریش  داره بچستودرس 

چقد ومن کنه ازدواجوحاالحاالنمیخواد شه بایدبزرگ   

 بیادسوژینموازم هیچکی نمیده اجازه باباش میبینم ک میشم حال خوش

 حال نزدیکی...درعینه این کنم چطورتحمل اخه ولی صبرکنم باید بگیره!خیلی

 همش ..سخته تونباشه به متعلق وکامل باشه پیشت عشقت سخته دوریو..سخته
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 هزارتاچشم بیرون میارمش تیوق سخته بگیرتش بیادوازت یکی نکنه که بترسی

هزاربارمیمیرموزنده ومن روشه  بود...معمولی معمولی سوژین کـــاش میشم  

خودش بودتاانقدآدماروشیفته   

بعضی ک نباشم نگران نباشم...انقد دلم عزیزه نگرانه تاانقدمن نمیکرد  به نارفیقام 

همشون به دارن...لعنت...لعنـــــــــت چشم من ناموسه  ! 

 میشه خودم رسماماله سوژین میشه...کی استرساونگرانیاتموم این کی

ازفکردراومدم: سوژین خدا؟؟باصدای  

؟؟ کجایی آدری هی -  

زدموگفتم: چشمکی رولبم لبخندنشست  

گفتی؟ نبودچی حواسم -  

کردوگفت: نگام چپ چپ  

کجابود؟ حواست -  

د:دراوم صداش ک کردم کمرشوبلندش دوره انداختم من!دست فضوله خندیدم  

 بذارم االن میوفتم آدری ...ویــــی میوفتم زمین بذارم عه عه -

 پاییــــــــــــــن

وگفتم: خندیدم بازم  

بگیرمنو! میذارم. من مگ خانم فضول نمیوفتی -  

کرد حلقه محکم گردنم کردودستاشودوره نگام باشیطنت  

بچه! ک کن خفم نگفتم دیگ -  

 خاصی آرامشه یه اصن آخیـــــــــــــــــــش روشونم خندیدوسرشوگذاشت

 هثانی این کنم عوض آرامش هیچیوبااین حاضرنیستم میکنم بغلش وقتی میگیرم
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 نفساش...من باشموصدای باشوسوژین...من من میخوام هافقط هاولحظه

م:پیچیدتوگوش آرومش بغلش...صدای تنش.. باشموعطره باشمولبخنداش...من  

آدرین؟ -  

بوسیدموگفتم: موهاشوطوالنی روی  

جــونم -  

زندگیتم...؟ کجای من.. -  

گفتم: محکم مکث بدون  

سوژین زندگیمی خوده خــــــوده توخــوده -  

 خندیدوگفت:

داری؟ چقددوسم -  

 بودهرروزمیپرسیدچقددوسم کرده عادت خندیدم همیشگیش سئوال به

 گــــازمحکم یه روصورتشو شدم مخ سریع لپاشوگازبگیرم کردم داری!!!هوس

 نمیشه یعنی میگیرم گازش وقتی میکنم عشق دااااااا!اصن حااال ای لپشوگرفتم

 برجستش لپای همین واسه داشت والغری استخونی صورته بگذرمااااا ازلپاش

-خوشگلش: لپای این عاشقه که بودمنم توچشم D  وزامبیم )وحشی 

بلندشد: (جیغش|خودتونین:  

 دوست دیگ اصن بدی بیشوری خعلــی بیشووووووووربازگازگرفتی نآدریی ایی -

زووووووود!!! زمین بذارم االخ زامبــــــــی ندارم  

 درمیادوحرص جیغش بودک گازگرفتن همین بعده بیشترکیفش زدم قهقه

گفتم: گوشش دره آروم نیستم!( وسادیسمی مریض من میخوره)باورکنین  

دارم؟؟ دوست چقد میدونی -  
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کردوگفت: نگام خاصش یباتخس  

باش! داشته عمتودوس بدونم نمیخوام -  

 خندیدموگفتم:

 پس حقمه خودمه ماله لپاتم دارم.این تورودوس فقط من لپوووی وروجک -

میگیرماااااااا!!! بیشترگازت که نباشه حــــــــــرف  

 زدروشونموگفت:

زورگوووووووووووووووو -  

هس! که همینی -  

  

کردوگفت: نگام بااخموحرصی  

دیگ! بیشووووری -  

بچه بیتربیت -  

عمتـــــــه -  

مناااااا عمه به امروزگیردادی سووووووژی عه عه -  

نمیام بیرون بات دیگ گشنمه اصن خونه کردم!ببرم خوب -  

 ک بدم فشارش همچین کنم بغلش بدم قورتش میخواست میشددلم لوس وقتی

بود! شیرین برام شدناشم نکنه!لوس لبولوچشوآویزون اینجوری دیگ  

  هَنـــــــــو

  وَختیـ

 لــــــــوس

 میخَندیــــ
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 مِثِ

  مـــــــــــاـهـ

 میشیـــــ

 میسـوزونیـ

 مَنـُ

 مِثِ

 آتیشیـــــــــ:((((

 

منه:(منم پیشه وفقـــــــــــط فقط شدناش لوس این میدونستم حداقل  ک 

فنچولوبکشم این نازه ازخدامه ! بوسیدموگفتم: گونشومحکم  

خب؟ بعدبرگردیم نهاربخوریم بریم میای خوبم میای برم قربونت -  

دادوگفت: سرشوتکون باتخسی دوباره  

نمیخوام نوچ -  

 بغلش ازپشت رفتم دنبالش افتادباخنده راه خودش وبیخیال پریدپایین وازبغلم

 کردموگفتم:

فنچول؟؟ من بدون کجامیری -  

تو)خخخخخخ( عمه پیشه -  

بازتو... سوژی -  

گفت: سریع حرفموبزنم نذاشت  

میگــــــــم بازم میکنم خووووب -  

لجبــــــاز -  
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|عمته: -  

خانوم تویی -  

نخیرم -  

هم بله -  

نخیـــــــرم -  

  هـــــــــــم بله -

زد: جیغ  

هاااااااااااااا گیرنده من اینقدب -  

 دستشم افتادم راه  درمیومد.بیخیال حرصش اینجوری میکردم حال زدم قهقه

گفتم: کشیدم خودم ودنباله گرفتم  

بعدبرگردیم بخوریم چیزی ی بریم -  

کردوگفت: بازلج  

گیرمیده دیربرم نهارمیام گفتم منتظره مامان نیخوام -  

 باخیـــاله بایدراحت میگذره؟؟کی روزاکی این بگی میشه خدایا کشیدم هوووفی

 باشم هاینونداشت استرس دیگ خـــودم؟ ماله بشه کنمودیگ سوژینموبغل آسوده

 جداکنن لبخندموازم نمیذارم میکنم دیوونم فکرشم بفهمنو...حتی خونوادش ک

 ک اینی شدم االن ک بودم دیگ آدم ی سوژین قبله بودمن من لبخنده سوژین

 لبخندموبهم کرد...سوژین کلــــــازندگیموعوض کرد منوعوض هستم:(سوژین

 برگردوند

 دوستت "میگفتم کناروبهش تمغرورمومیذاش زوریکم ب من ک موقع اون یادمه

میکردومگفت: نگام باتخسی اون"دارم  
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 منم لبخندبزنی ندیدم اصن میکنی اخم همش هستی بداخالقم تواخمویی -

نمیاد!!!!!!!! اخموخوشم ازآدمای  

 کردم سعی خیلی خاطرش بخیر...به هایـــادش موقع میداداون چقدحرصم

 دختره یه میخوادسوژین سوژین که آدمی همون اخموکناربذارم...لبخندبزنم...بشم

 هبخند میکنه سعی شرایطم توبدترین حتی لبخندرولباشه همیشه که شادوشوخیه

 کامل تسلطه محکمه...روخودش خیلی من ضعیفه...سوژینه نکنن فک بقیه که

 یادش غماش شوخی ی با وبخنده تغییرجوبده سریع میتونه کنه گریه االن اگه داره

 روزازش دارم:(یه دوسش یادشه..چقداینجوری دقیقه چن فقط میره..ناراحتیش

کردوبالبخندگفت: نگام میکنه؟یکم چیوفراموش چرازودهمه پرسیدم  

 غم وزانوی بدم خودموعذاب الکی که اینونداره ارزش چیزی هیچ من نظره به -

 بی چیزای میشم...ن ناراحت ترینم باارزش چیزای واسه فقط من بگیرم بغل

 اگ ن رفته...ولی یادم راحت کنی فک و میخندم گریه زودبعده ارزش!شایدببینی

 شایدازبعضی هس توذهنم جاش به میکنم سکوت اگ نمیگم بعدش چیزی

 خودمو کنم می سعی اما نمیکنم فراموش وقت هیـــــــــچ ولی چیزابگذرم

بهش....! زیاد بافکرکردن ندم عذاب الکی  

  

دلم رفت همینک خونه مسوژینوبرگردوند بعدش گشتیم یکم8تاساعت   

گرفته ازش قرمزشوبرداشتم!خودم شاله شد:))داشبردوبازکردم تنگ براش  

 کریمیم.شرکت  باشه!رفتم همرام عطرش نیست پیشم ک وقتایی میخواستم بودم

 سوژینم!بره کنم ردش باید دیگ نیست کارش به حواسش اصن معمول طبق ک

کارش از نیستم راضی منم نیست راضی ازبودنش  
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 بگه دوستش به تا بگم سوژین به بعد باشه میکنم.یادم تصفیه باهاش پس

 خونه رفتم بعدش بودم شرکت6چجوره!تا ببینم اینجا داداشوبفرسته

 سواره  و کردم دروقفل شدم وپیاده کیفموبرداشتم کردم پارک ماشینوتوپارکینگ

آسانسورواستاد لحظه چن بعده خودمونوزدم طبقه آسانسورشدم  

 که میومد مامان صداهای همیشه مث درآوردم کلیدموازتوجیبم ونبیر رفتم

 داده یاحرصش ریخته خونروبهم پسرخل حتمابازاین |باآریادعوامیکرد:

گفت: که مامانوشنیدم صدای تودروبازکردم کلیدوانداختم  

 کردی!!خدامن اتاقتوچرااینجوری وعضیه چه این اخه توبچه دردبگیری ای -

 میریزی منوبهم پسرچراخونه شی ذلیل آریا میکنم پسردق این آخرازدسته

 آخـــــــه

آریابلندشدوگفت: خنده صدای  

 جمش اونم ک نیس چیزی وراونوردیگ این ریخته لباسام یکم مامان بابااااا ای -

تورخداانقدغرنزن میکنم  

لباساتوپخشوپالکردی یکمه؟؟؟همه تواین دردبگیری مامان کوفته -  

من مادره دیگ میکنم جمشون خــب خااااا -  

تووو!!! بگیری خواب ای خااااا خااا میگی داری روزه3 -  

 بی خیلی  آریا این هااا داره حق مامانمم ولی همیشگیشون بحثای این ب خندیدم

 مرتبومنظمیم پسره که منم!اصن منه برعکسه خدانامرتبه همیشه اتاقش نظمه

!اتاقوندارم ریختگی وبهم شلوغی تحمله اصن  

شه تموم بحثشون تااین کردم وبلندسالم مدروبست  

پسرت؟؟ استقباله بیای نمیخوای ماماااان اووومدم من سلــــــام -  
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زدوگفت: بهم مهربونی اومدلبخنده آریابیرون ازاتاقه مامان  

دل عزیزه نباشی خسته جان مامان اومدی پسرخوش گـــل سالم -  

دنیاس:( مامانه بهترین مامانمم عاشقه خندیدم  

وگونشوبوسیدموگفتم: سمتش رفتم  

 راه بازباآریاجنگ خبره نباشی.چه خسته شمام ممنون مادری برم قربونت -

؟!انداختی  

بیرون آریاازاتاقش ک بزنه حرف خواست باشه افتاده یادش انگارتازه مامان  

 اومدوگفت:

هعی بیچاره بدبخت آریای همیشه کاره دیگ بعله -  

سالم یکهعل رفتموگفت: بهش ایی غره چشم  

گفت: نیششوبازکردوباشیطنت  

!(بود سوژین ازسوشا خوبن؟؟)منظورش سوشاجان خبرا چه خوبی داداش سالم -  

:وگفتم کردم نگاش چپ چپ   

بچه اخه میکنی آریا؟؟چراانقدمامانواذیت ریختی شما!بازاتاقتوبهم خوبی ب بعله -  

 بهمش دهمشمیخوا دلم خودمه اتاقه دومااصن سالمه81نیستمو بچه اوالمن -

|تمیزکنم: بعدم بریزم  

گفتم: ندادموبهش اجازه من ک بگه چیزی چشاشوگردکردوخواست مامان  

 میکنم پسروادب این منم گشنگی میمیرم دارم ک توبرومیزوبچین مادری -

 برومامانم

بیرون اومدم دستوصورتموشستم دستشویی ورفتم کردم لباساموعوض  

مامان پروژم.باصدای سره بایدبرم بعدش بخوابم یکم نهاربخورم خستم خیلی  
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  سبزی قورمه غذام بود میزوچیده مامان رفتم آشپزخونه نهاربه برم گفت که

گفتم مامان روبه ریختم براخودم اب بود!یکم : 

 بابانهارنمیاد؟ -

روصندلیشوگفت نشست : 

دیرمیاد شلوغه یکم سرشون توباغ امروز نه -  

 بزرگ باغ یه کوه توی شدم.بابا مشغول غذاکشیدومنم برام مامان دادم سرتکون

 بودکه کرده درست تفریحگاه بود،اونجایه رسیده بهش بابابزرگ از که داشت

 دیگه باصفاییه اونجا...واقعاجای میرفتن انزلی ونزدیک انزلی ازشهرستانای

 باشم؟! نرفته میشه مگه صددرصدمیگه"خورشیدتاحاالرفتی؟ باغ"بپرسی ازهرکی

 باعموم بابام اخه هارومیشناسن خورشیدرضایی اکثرباغ دیگه شوخیجدااز

 بیشترباسوژین ولی سرمیزنم یه هامیرم ازجمعه بعضی منم میکنن اونجارومدیریت

بدونن! چیزی هامون خونواده هنوزنمیخواییم چون دیگه های باغ میریم  

 ناله وآه رهمی راه شلوول انقد کنده قیافشو!انگارکوه اومد آریام دیقه چن بعده 

 میکنه!

 دادم به افتادمممممم ازکمر مردم مامان ای بود چقدلباس هوووف مردم وای -

خدااااا وای برس  

  توسرت! خاک معنی به دستموباالبردم

نکندی که بودمگ؟؟کوه چقدلباس کنن تومخت خاک -  

کنارموگفت اومدنشست : 

کمد،کمردردگرفتم! داخل گذاشتم لباساموتاکردم بروباوهمه -  

غذاکشیدوگفت زدبراش مندی رضایت لبخنده مامان : 
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آریا؟! باشی اینجوری همیشه میشه چی برم کنم گوش حرف پسره قربونه -  

 یکم آریارو میگه...!مامان میکرداالن دعواش داشت پیش مین تاچند گرفت خندم

 وای ک کرد خودشولوس حسابی میکنه!آریام آدمش تازگیاداره ولی کرده لوس

 نهاررفتم نرفته؟؟؟بعده  من چرابه اخه پسرتنبله چقداین وفالن...! نهدردمیک کمرم

  بودم! غش روبه ازخستگی بخوابم تایکم

  

     ***************** 

         

 یکم بودوفقط شده تقریباتموم انداختم نگاهی نقشه ب کردمو کمرموصاف 

بود7:31کنه!ساعت تمومش علی میدم اونم بودک مونده محاسباتش  

 بازقهرکرده؟؟اخه بودنکنه نگرفته ازم خبری وروجکم نداشتم خبری زسوژینما

 قهرم ک میدونم میگه فقط چرا هم نمیگه قهرمیکنه بخوادیهویی دلش هرروقتی

تنگش دلم عکساش توگالری رفتم گوشیموبرداشتم|بات:  

 دوسش خیلی من بودکه گرفته عکس ی میکردم عکساشونگاه دونه بوددونه شده

 بالباس بودروسرش سفیدگذاشته کاله بودی کرده گیس هاشوازدوطرفمو داشتم

 کرده غنچه که لباشم بود زده قرمزم رژه ی بود نشسته روتاب ورزشی

بارونی روزه یه پیش سال4 به ورفتم درازکشیدم بودفنچول:(روتختم : 

 مردمه به داشتم بودم قرمز چراغ بودوپشته ترافیک میباریدوخیابونم شدیدی بارونه

 یه به خرد چشمم که میکردم نگاه نشن تاخیس  تندتندمیدوییدن که ایی یادهپ

میزنه! قدم آروم و کرده باز هم دستاشواز رو توپیاده که ایی دخترمدرسه  
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 شده خیس همه میره!لباساش آهسته بارون تواین چطورداره کردم تعجب

 ریشوچت خرمایی موهای بودک مشخص نبودولی ازدورزیادمعلوم بودن!قیافش

 دخترنگاه اون بیشتربه سبزشدونتونستم پیشونیش...چراغ به چسبیده حسابی

بودم! کرده روزوکالفراموش اون روزگذشت کنم.چن  

 ازپروژه روزیکی بود.ی شلوغ حسابی وسرمون بودیم زده وسامان باعلی شرکتوتازه

 بگیریم!منوسامانم جشن بیرون بریم گفت بودعلی شده تموم باموفقیت هامون

 قلیون وعلی دریانشستیم روبه آالچیق ی دریا...رو رفتیم من کردیموباماشین لقبو

 نبودیهوصدای زیادشلوغ میکردم نگاه دوروور به دادداشتم سفارش

 توآالچیق ک تادختربودن3صداشون... طرفه روموبرگدوندم چنتادختروشنیدم

اشنامیزد برام عجیب یکیشون قیافه ومیخندیدن بودن نشسته کناریمون ... 

 

 هههه کفش بودمتو مونده منک بود زده تیپی پورچه امروزحسن دیدی زرا واییی- 

میکنه ستیم چه ! 

 

گفت بودباخنده نشسته کنارش ک دوستش : 

الیزابته! میومدانگارملکه هاپایین ازپله آروم بعدهمچین آره هــــه-  

 مشکی بودوبه خرمایی داشت...موهاش قشنگی صدای چه شدم دقیق صورتش به

 وخیلـی صورتی ولبای کوچیک بابینی داشت سفیدیم صورته میزد!

کنم! نگاش همش داشتم دوست که بود خاص جوره یه خوشگل!لبخندش  

بود! وبامزه جذاب داشت ایی میزه ریزه بودهیکل عسلی کنم فک چشماشم  
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 دختر...چرابرام این ولی کنم زوم میومدرودختری پیش کم خیلی من

 کردم دقت که روصورتش مینشست دل به هاش هاشناس؟؟کجادیدمش؟؟؟خند

 علی که ایی میشدباضربه معلوم راستش روگونه چال یه میخندید وختی دیدم

گرفتم نگاموازش زدروشونم : 

هیز؟ مرتیکه شدی خیره چی به پسر هی - ! 

زدموگفتم بش ایی غره چشم : 

ارهند شاخودم ک میکردم)دروغ دریانگاه به داشتم...داشتم گمشوهیزخودتی - !!) 

 :خندیدوگفت

 زوم رودخترا اصن توکه دختررودیدمیزدی!!!چیشده اون داشتی خودت جونه آره-

چشمتوگرفته؟ دختره این حاالچیشده نمیکردی  

کردموگفتم نگاش چپ چپ  : 

نبود دختره به حواسم اصن بگومن وپرت چرت کم- ! 

باالانداختوگفت شونه : 

 !حاالانکارکن -

گفت که ازدختراروشنیدم یکی صدای : 

اینجا میده کیف خعلی بخون اهنگ ی سوژیـــــــــن -  

 یعنی اسمش بود:(معنی سوژین اسمش پس کردم نگاشون سرموچرخوندم

کنم! سرچ بعدا باشه چی؟یادم  

خندیدوگفت سوژین : 

 بــــاشد -

خوندن کردب شروع بعدآروم : 
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شه زدن ضجه من کار بره شه من عاشق کسی خوام نمی  

آرومم تنهایی شه من عاشق کسی خوام نمی  

آرومم تنهایی ذارم می و پام که جا هر دیگه نمیارم خودم با و دلم  

خوام نمی رو کسی مونم می تنها تونم نمی که بگو تو دیونم کن فک  

نمیام راه دیگه دنیا این با من رویا بی و خوابم پر روزا این خستم  

زمستون سرد حسای این از بارون و شب از امده بدم  

زندون تو دل جز ندیدم هیچی رابطه ویت  

ندیدم هیچی آدما این از دویدم که بس امده بدم  

فهمیدم اینو دیر دروغه اما عاشقمه میگه  

**** 

خندید و شد رد اینجوری ازم نفهمید و شکست رفته یکی  

داد یادم اینو اون نپرسید رو دلم حال دیدی  

بادآباد چی هر دیگه ذارم می تنها دیگه خودمم ندارم حسی دیگه کسی به  

خوام نمی رو کسی مونم می تنها تونم نمی که بگو تو دیونم کن فک  

نمیام راه دیگه دنیا این با من رویا بی و خوابم پر روزا این خستم  

زمستون سرد حسای این از بارون و شب از امده بدم  

زندون تو دل جز ندیدم هیچی رابطه توی  

ندیدم هیچی آدما این از دویدم که بس امده بدم  

فهمیدم اینو دیر دروغه اما عاشقمه میگه  
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 چرادارم من اصن داشت...اه نشینی دل العاده فوق صدای بودم شده صداش محوه

نظرمیدم؟؟ صداش ودرباره میکنم فک دختره این به  

بود! واقعاخوب صداش خب..خب اممم  

 فک دختری کنی؟؟توهرگزبه فک دیدی دقیقس چن فقط ک کسی چرابایدب

دختربشی! این بیخیاله بهتره پس نمیکردی  

 خودم ازدسته اعصابم بیام بیرون ازفکرش نتونستم گذشت روزی چن

بودم شده کالفه چرا خردبودنمیدونم .  بودبرم داده لیست بهم مامان روزک ی

 من جز داخلش داشتمورفتم نگه فروشگاه یه جلو شرکت بعده منم براش خریدکنم

 ازقفسه میزد حرف باتلفنش بودوهمونجورکه وشگاهفر داخل دیگم مرده یه

 شکالت دنباله برداشتم میخواستو مامان که چیزایی رفتم منم برمیداشت هاوسایل

کرد: توجهموجلب مرده اون صدای که میگشتم صبحانه  

 نگرفــــتم روزپیش چن صبحانه؟؟مگ بچه؟؟شکالت میخوای چی دیگ -

 دخترگوشم نزن جیغ خب خیله خب هکردی؟؟؟؟خیل زودتمومش ینی وایی برات؟

 کردشد...

گفت: بعدباخنده  

دیگ؟؟ امره وروجک ای -  

 ویکی قفسه اومدسمته هم مرده ک برداشتم صبحانه شکالت یه زدمو لبخندی

 بیآ بودباشلوارجین پوشیده کتان مشکی کته یه بود خوشتیپ کردم نگاش برداشت

 مشکی وهاشممیزد:(م جوون ولی باشه سالش41میخورد وکالج تیره

 سریع افتادم یادش عسلیه؟؟؟؟بازدوباره چرا چشاش بودوچشاش...هوووف
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 لحظه یه باحرفش ک کنم وسایالروحساب برم وخواستم گرفتم نگاموازش

 واستادم:

 چقدخوردی دفه اون رفته میشی!یادت مریض بابایی ن دیگ لواشک سوژینم -

 یخیل تازگیا تلخ شکالت شمشکالتابسته!بعد همین نداره راه دکتر؟؟نوچ اخربردمت

 همین فقط گفتم ک همون گلودردبگیری...نـه نیستی مراقب اصن میخوریااا

 داد:( ادامه نشومیگیرم)باخنده لووس خب خیلـــــــه بابا صبحانه...ای شکالت

دیگ؟؟خدافظ نداری کاری تخس دختره  

 همون زدمی حرف باهاش االن ک سوژینی این فروشنده!ینی سمته بعدبالبخندرفته

 خب نه هس؟ سوژین ی همین فقط مگ دیوونه سوژینه؟؟؟برو

 بود!حتماباباشه سوژین مثه صورتش جورایی...ترکیبه یه ولی!چشماش...چشماش

توفکرش!؟ بدترمیرفتم کنم بیرونش ازذهنم میخواستم هی چرامن بودم شده ،گیج  

 یه سواره مرده همون دیدم بیرون اومدم کردموازفروشگاه وسایالروحساب پوله

شدورفت.  مشکی پژوپارس  

 وراه گذاشتموسوارشدم وسایالروتوصندوق رسیدسریع ذهنم به فکری ناخودآگاه 

بشه؟؟ چی که شی مطمئن میشدم...میخوای بایدمطمئن دنبالش افتادم  

 جلوی پاسداران رسیدیم که دیقیه چند بعده میره پاسداران سمته به ازمسیرفهمیدم

داخل... دروبازکردورفت تداش نگه ویالیی خونه یه  

خونه! وبرگشتم شدم درخیره به لحظه چند  

 خونه همون نزدیکه پاسداران ورفتم بیرون اومدم ازخونه7:31ساعت فرداصبش

 هازل دیوونه اینجامث اومدم چی واسه من در...اصن ب شدم وخیره داشتم نگه

 مگ؟؟اومدی دادی توعقلتوازدست مردم؟؟؟؟؟؟؟آدرین خونه ب زدم
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 شموبرم بیخیال میخواستم دیگه گذشت رب یه|اچیکار؟نمیدونم..واقعانمیدونم:اینج

 درشون دیدم بیوفتم راه خواستم وهمینک کردم ماشینوروشن شرکت

 باباش دختربودواونم میگفت!!!!همون درس حسم پس من بازشدو...خدای

 فهمیدم ازلباساش نمیدونم شدم؟بازم حال خوش چی برای رولبام لبخندنشست

 خجالت ایی؟؟ازخودت مدرسه بچه یه دنباله افتادی آدرین هه نماییهراه

 کارتوتوجیح همین!حاالهی ببینمش اومدم فقط نمیکنم کاری نمیکشی؟؟منکه

 دیگ|دنبالشون: منم افتادن شدوراه باباش ماشینه سواره باورجوورجه کن.سوژین

 آدرین ووفمیره!!هو مدرسه کدوم ببینم آخــــــــــه؟؟؟؟؟؟میخوام کجامیری

 واشد نیشت شرکتمه:(چیه نزیکه ک مدرسه این نشدم!عه نخیر رسما شدی خل

 پیاده ازماشین نکن!سوژین حواسموپرت اه اصن چه تو کردی؟؟؟به ذوق

 شیطنته..واسه پره بودتوچشاش دورمعلوم ازهمین رودوشش شدکولشوگذاشت

 به دقیقه چن بعده |بروشرکت: دیگ فرستادودوییدتومدرسه!خب..رفت بوس باباش

 جدیدگرفته بودپروژه شلوغ حسابی روزسرمون روندم.اون شرکت سمته

 یکم منوسامانم پیتزابگیره بره گفتم علی ب نهار موقع بودیم بودیمومشغولش

کردغرغرکردن: شروع داخل پاشوگذاشت اومدهمینک تاعلی زدیم حرف  

 میمیردی آدرین شــــــدامروووووز روزی دارم؟؟چه من شانسه اینم اه اه -

رفتم! چرااصن بره؟؟من خر سامان یااین میرفتی خودت  

گرفتموگفتم: پیتزاهاروازش خندیدیم بش منوسامان  

میریااا هرروزخودت خوبه بزن حرف کم -  

کردوگفت: نگام چپ چپ  

  نیس روک -
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زدموگفتم: چشمکی  

هس! ک همینی -  

برداشتوگفت: پیتزاازتوجعبه تیکه ی علی  

ک چیشد نمیدونین رستوران رفتم اقا -  

گفت: سامان  

زدی؟؟ مخ چیشدرفتی -  

زدوگفت: بهش ایی غره چشم  

کیــا؟؟ حاالبگین رودیدم ایی نخیـــرچنتادخترمدرسه -  

سوژین!گفتم: سمته رفت ذهنم ناخودآگاه کردم نگاش باتعجب  

کیا؟؟ -  

بازگفت: بانیشه  

دن!بو کناریمون کناردریاتواالچیق روزپیش چن ک همونایی -  

میوفتم؟؟؟؟ یادش ک میوفته اتفاقی روزهمش چن چرااین  

جدی؟؟خوچیشد؟؟؟ -  

کردوگفت: یهواخم  

 گزن گوشیم بودم پیتزاهاروگرفته بعدمنم بودسفارششونوبگیره رفته یکیشون

 ی این دختره!!اقا ب خوردم چطوری نفهمیدم ک گوشی پیه رفت خوردحواسم

کوری؟؟؟ مگ ارووی هوویی میگ پررووو دختره کردم زدکپ دادی  

 چپ چپ حالشوگرفت!علی علی خوده مث یکی باالخره خنده زیره زدیم منوسامان

داد: کردوادامه نگامون  
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 گندگی این منوب کوربودی توخودت بعدشم پررو دختره کن صحبت درس گفتم -

 عه عه عه ندیدمت داری ریزتشیف نکه نخیر سفیدگفت چش ندیدی؟؟دختره

 گرفت انخدحرصم واییی ریزی میگه هیکل بااین من من؟؟ب ب گف چی میبینین

 ی منم جناب بهتون خوردم ک ببخشید خعلی گفت ک بهش بتوپم خواستم

 ازاون دوستاشم  میبخشم نداره عیبی دخترم میکنم خواهش لبخندزدموگفتم

  نفهم خره پسره گف من ب وحشیی پام زدروساقه محکم یهویکی ورمیخندیدن

 بحرفه اینطوری باعلی دختری نداشته سابقه اخه ازخنده زمینوگازمیزدیم منوعلی

 میخوردوب حرص هنوزم حالشوگرفت!علی گرم دختره دمه خخخخ کنه وضایش

 اومدم خودم کردیم،تاب شرکتوتعطیل بودک8:31میگفت.ساعت بدوبیراه دختره

|پاسدارانم: نزدیکه دیدم  

اینجا؟؟ اومدی براچی االن -  

|نمیدونم:  

گیجی! ب چیومیدونیوخودتومیزنی همه ک درحالی نمیدونی روزاتوهیچی این -  

دخترم... این دنباله چراهمش چمه واقعانمیدونم ن  

بلدی؟؟ جزانکارم کاری -  

 نمیدونم!

روسوژینوببینم... تاشایدتوپیاده میکردم رانندگی آروم  

ببینی؟؟؟ چی واسه -  

 همینجوری

عرعر! منم باشه -  

بکشی! حرف ازمن نمیتونی خودتوبکشیم  
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بگی!!!!!! تونمیخوای ک هسسسسس چی ی دیدییی؟؟؟پ دیدی آآآآآآآآآ -  

|بیخیــال:  

 لی لی ک ایی مدرسه دختره ی خوردب چشمم ک میکردم رونگاه پیاده ب داشتم

 عمومی تومکان ک نمیدونه دختر این توهم رفت رومیرفت!!اخمام توپیاده کنان

بازیانیست؟؟ بچه این جای  

داری!؟ انتظاری چه بچه ی از تابچس میدونی خوبه -  

|نیست: بچه زیادم خب ن  

تو ازدسته هوووف -  

 خورد..واسه گره ظاهرشدن...ابروهام سوژین چنتاپسرجلوی یهودیدم

 نگاه ی سرشوبلندکرد تخس دختره ک چیکارمیکنه سوژین ببینم چی؟؟ترمزکردم

 اشاره سترا سمته بروکنارب معنی کرددستشوباالبردوب فکلیا جوجه سرتاپای ب

 یهویکی ک بره راشوکشیدوخواست سوژین ک گفتن بهش چیزی کرد:(پسراباخنده

 با شم پیاده ازماشین خواستم همینک شدن مشت دستام ازپسرابازوشوگرفت..

 پسره شکمه زدبه پاشوبلندکردومحکم شدم!سوژین خشک توجام سوژین حرکته

 خوشم نه ره:(دخت کاره رزمی اینکه مث بابا ایول کردمممم حال ای خخخ

کنه! دفاع ازخودش اومدمیتونه  

 افتادم عظیم بالبخنده دورشد!منم دوازشون با سوژین بجنبن خودشون به تاپسرا

 مزاحمه میکنن غلط کارمیشم ب دست اینبارخودم بشن مزاحمش بازم اگ دنبالش

 برگشتم دیقه چن بعده منم داخل رسیدخونشونورفت میشن.سوژین دختربچه یه

 رفتم..ظهرممی سرش پشته باماشین بود...صب همین کارم هفته6خونه!تا

 میدونستم چرادنبالشم!؟فقط نمیدونستم بود..هنوزم شده عادت همینطور..برام
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 نزدم حرف باهاش بارم ی حتی ک دختری ازاین عجیبی آرامشه فاصله ازاین

 علی بودکه افتاداین وقت چن این ک اتفاقی یابهترین اتفاق ترین میگیرم:(جالب

 اصن ک رونمیداد...علیی دختری هیچ به که علیی شد!!! دوست سوژین بادوسته

 بودپیشنهاددوستی کرده ضایعش ک دختری اون بودبه رفته دوستیو...نبودحاال اهله

  بودم!!!!! حال چقدرخوش کرد...ومن روزقبول چن بعده دخترم بود!واون داده

 

                  **************************             

 

 ســـــال..روزای4نه؟؟ زودگذشت میام...چه نبیرو خوبم بالبخندازخاطراته

 بعده بیشتربود...قشنگیه خوبش داشتیم!ولی تلخم بالبخندم...روزای خوب...روزای

داشت:( دیگ مزه ی تلخیش  

 

دلبستگیمی و دیوونگی ہتواوجـ ےگیمتوزند ےهمیشگ   

ےشونڪمی ےمنوهرجامیر ہقلبـ ےتوآسمونی..تومهربون    

ممیا ہباتوراـ ہـڪنهمی ہبسـ واستم...نمیخوام ےچیز  هستم ڪباتو   

   
ورواسمه گوشیموبرمیدارم I SMILE! MY LOVE LIFE'S DEAD  ضربه 

داد: جواب شادش باصدای دیقه چن زندگیم(بعده تمومه من!عشقم میزنم)لبخنده  

بلـــــــــــــی؟؟؟ -  

 خندیدموگفتم:

آره؟؟ دیگ جونمــه همون -  
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گفت: باشیطنت  

بفرمایید؟؟؟؟ بلی جونم؟گفتم گفتم من مگ نوووچ -  

میکرد! بودوبیچارم ازحدشیطون بیش  

احساس! بی وروجکه بدیاااا جواب بارنشددرس یه پررووو بچه -  

گفت ناز خندیدوبا  

دارم؟؟ دوست انقد منکه میــاد دلت عزیــــزم چــرا -  

زد! می حرف ناز با اینجوری وقتی میرفت ضعف براش دلم  

نیست! االن حیف کنم:(ولی کنموبوسش بغلش ممحک داشتم دوست   

خانــوم؟ حاال چیکارمیکنی خودمی توبااحساسه بره زدنت حرف قربونه آدرین -  

دراومده... خوشگلش چاالی االن خندید،مطمئنم  

 

لپـــــــــت بــــــــره چـــــال»  

«دلـــم بــــره ضعــــــــف  

 

میکنم بازی میدم گوش آهنگ هیچی -  

زامبیو!! نکنه!مخصوصابازی بازی روزگیم یه محاله زنملبخندمی  

گفتم: باخنده  

میکشی؟؟ زامبی داری باز نکنه وروجک -  

گفت: باخنده  

ههههه کشتممممممم گنده زامبی تا3ی خالی جات اووووهوووووم -  

پررووو بچه کوفت -  
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گفت: لحظه چن ولبخندزدم...بعده هاش خنده ب دادم گوش خندیدساکت  

ـن؟آدریــــ -  

آدرین جونه -  

سررفته... حوصلم اممم -  

بودگفتم:1:61 انداختم نگاهی ساعت به  

ایناخونن؟ مامانت -  

بیرون رفتن ن -  

توچرانرفتی؟ -  

نمیداد! کیف تنهایی -  

کوچتونم:( سره دیگ ساعت شوتانیم آماده سریع زودتن پس خب -  

 خندیدوگفت:

میپوشمممممم لباس االن ژووووون اخ -  

 لبخندزدموگفتم:

زیادنکن خب؟آرایشم نپوشیاااا مانتوکوتاه باشه حواست سوژی -  

کجامیبرییییم؟؟ حاالآدرین باشیییییییی باشییی -  

شو! بدوبروآماده میفهمی بردمت -  

فعال بووووس رفتمممم من باشد -  

دلم عزیزه فعال -  

 شتهنو روش بلوزسفیدکه ی بپوشم تالباس کردموبلندشدم بالبخندتماسوقط

تو عشق به بود)فقط LOVEJUSTBATU -  مشکیم ژاکت ی (هواسردبودپس-
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 عطرمم زدم باالژل مشکی.موهاموروبه باشلوارجینه برداشتم

آریا! به خوردم که اومدم بیرون وازتاقم زدموسویچوموبایلموبرداشتم  

کردین؟ کجاشالوکاله بزرگه داش به به -  

کناروگفتم: زدمش  

بچه؟ فضولوکجابردن -  

بهشت!!! -  

جهنم! تورومیبرن دیگه نه -  

پوکیدخونه؟؟ حوصلم بیام منم حاالکجامیری خا -  

آریاگفتم: به بعدم گفتم نباشیدی بودسالموخسته نشسته توسالن ک بابا به  

رفتم نیای دیه مین2تا منتظرم پایین بدوبپوش -  

دوییدتواتاقشودادزد: آریاتندی  

اووومدم االنه نریاااا -  

گفتم: ک بیادجلوبشینه خواست اومد بیرون.آریام کردمواومدم افسیایناخد ازمامان  

بپرعقب! شمانی اینجاجای شازده -  

وگفت: نشست زدعقب ایی غره چشم  

عشقتونه؟ جای نیس من جای -  

پ! نباشه حرف بله -  

منتظره!!! خانومت بیوفت راه خا ایشششش -  

داد: جواب سریع زنگیدم بش ایناگوشیموبرداشتم سوژین کوچه سره رسیدیم  

اووومدمممم اومدم -  
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 چه جونم خانومااومد:(ای خانوم دیقه چن بعده گرفتم ضرب روفرمون کرد! وقط

 دهبلن های وپوتین همرنگش وشال مشکی سفیدباشلوارجینه پالتوی زده!ی تیپیم

 توماشین بــدنیس!نشست آرایششم زیاددرنیاورده ک موهاشم ایی:(خب قهوه

:گفت وپررررانرژییییی  

شوطولییییی؟ ژووونم زامبی سلووووم -  

خندیدوگفت: غش آریاغش ک جوابشوبدم خواستم کردم مصنوعی اخم  

 ک الحقم خخخخخخخخ زامبــــــــــــی میگی آدرین به سوژین عــــــه -

ههههههخخخخ زامبیاس شبیه  

کردوگفت: آریانگاه ب برگشت باتعجب سوژین  

که! هسی توم کرفس عه -  

هویییییج؟؟ بگم بت هی منم خوبه بازگففففففف کرفس بازگف -  

گفت: خندیدوباشیطنت سوژین  

کوچولو؟؟؟ نی نی کو سالمت -  

گفت: آریاباحرص  

کوچولو نی نگونی انقد بزگتریی ازم ماه8 همششششششش سوژیـــــــــن -  

 خاله جات سره بشین ساکت نباشه حرف حاالم خعلیــــــــه برامن خووهمینم -

 جون

 ازآریابزگتربودوواس ماه8دوتامیخندم!سوژین این کل کل به همیشه مث منم

 مجبوربودچیزی بزگتری ماه8 همون حسابه به میکردآریام اذیتش همش همین

 بریم میخواستم افتادم دیگ:(راه کنم چیکارش زورگوه زیادی یکم نگه!خانومم
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 کنجکاوی هی نگفتم!اونم چیزی سوژین ب ولی بود! تورشت که بازی قصره

|نگفتم: دارم کرم یکم چون منم کجامیریم؟؟؟؟ولی کجامیریم میکردآدرین  

کشیدوگفت: حالی ازخوش جیغی سوژین بازی شهره رسیدیم همینک  

 مرسیییی بووووودم بودنیوووووومده وقت خعلیی بازی شهره جوووووووووون اخ -

 آدریــــن

 خندیدموگفتم:

میشن! بیلیطاتموم االن ک بدوبریم -  

بریمممممم بریم -  

 همین بودشدیدواسه شلوووغ داخل رفتیم نفری3کردمو ماشینوقفل شدیم پیاده

 فیریزبی بریم گفت اول خودم:(سوژین ب گرفتموچسبوندم سوژینومحکم دسته

میکنم! قبول بگه وروجکم هرچی ک منم  

 دادیم وپیتزاسفارش بازی شهره کناره رستوران رفتیم چندتاوسیله بعدازسوارشدن

 بوددستموروصفحه علی آوردم درش زنگیدازتوجیبم گوشیم ک یخوردیمم داشیتم

وگفتم: گوشم کناره گوشیوگذاشتم کشیدم  

بگوعلی -  

شازده سالاااام علیـــــــــــکه -  

چطوری؟ سالم -  

کجایی؟ خبرا چه جناب شمااااا خوبی به -  

بیرونم سالمتی -  

 خندیدوگفت:

باخانومتوووون؟؟ -  
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 بود!دسمال شده سوسی لبولوچش همه که انداختم سوژین به نگاهی

طرفشوگفتم: برداشتموگرفتم  

کن شدپاکش سوسی صورتت همه -  

گفت: علی  

هان؟؟بامنی؟ -  

علی؟ چیکارداشی خب نخیرر -  

 هی میکردن!منم هموسوسی صورته وچنگال میکردن شیطنت داشتن آریاوسوژین

 اومدم تابچه6روخدابانگاتو نبود خیالشون عینه ولی میرفتم غره چشم بهشون

 میکنه گل شیطنتش سوژینومیبینه هرروخ ولی نیس بیرون!آریازیادبازیگوش

 ذوقوبی توبی میگن گیربدم منم|میریزن: شهروبهم کله باشن تاباهم6 این خدانکنه

 شانس خخخ قهرمیکنه ک دعواکنم اگ ما!سوژینم توذوق نزن دیگ احساسی

 وحسابی کردن تاسواستفاده6 این یدنمحرف تااخره حرفیدم باعلی ک..یکم ندارم

وباتشرگفتم: کردم نگاشون چپ چپ صورتشونگا هووف کردن هموسوسی  

خودتونو کردین افتضاح نمیگم هیچی هی عه دیگ جاتون سره بشینین -  

 روصورته شدم خم دوروور!!!دسمالوبرداشتم به نگاشونودوختن نشستن صاف

 همگ میذاشتم نبودوگنه کسی ک بودیم نشسته قسمتی بازمابیرون خوبه سوژین

 بود...سریع شده سرخ چقدلباش ک وای کردم بدن؟؟لپاولبشوپاک ادامه

گفتم: چشماشوآروم ب شدم وخیره گرفتم نگاموازلباش  

بچه؟ شی بزرگ میخوای کی -  

زدوگفت: عظیمی لبخنده  

نی!!!!! گله وقته -  
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کردموگفتم: ایی خنده تک  

ژیسو منوکشته درونت کودکه این ینی -  

 ک آریا ب روکردم زد سرم به آریانبود!فکری هاش:(کاش خنده ریزخندید..فدای 

میکردگفتم: نگامون بازوشیطنت بانیشه  

بده سفارش برامن زمینی سیب برویه آریا -  

ابروشوباالانداختوگفت: یه  

چرانمیری خوخودت -  

 چشاموگردوندموگفتم:

بروبچه -  

 خندیدبلندشدوگفت:

دیگ نخودسیاه همون -  

 کمره دوره دستموانداختم رفت میکردآریاک نگاه باکنجکاوی وژینس

 بینیش کرده!نوکه تعجبیم چه برم قربونش گردشد چشاش روپام سوژینونشوندمش

بودبوسیدموگفتم: سوسی ذره ی ک  

چراگردشده؟! چشات فنچولم چیه -  

گرفتمشوگفتم: ک بلندشه ازروپام خواس اومد خودش یهوب  

همینجاس تفعالجا فنچول دیگ نه -  

زدوگفت: ایی غره چشم  

میاد یکی االن بذابلندشم آریاروفرستادی همین واس په آدرین زشته -  

کردموگفتم: بغلش محکم  

حاالحاالهانمیاد آریام نمیادنترس نوچ -  
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گفت: بچگونش خندیدوباصدای  

موخولم خوجالت من ژونم ژامبی ژشته -  

 بلندخندیدموگفتم:

کیــه؟؟؟ من مــــــــن..عمره برم خجالتت قربونه -  

گفت: روشونموآروم سرشوگذاشت گردنم دوره دستشوانداخت  

مـــــــن -  

دادموگفتم: فشارش خودم ب  

کیـــه؟ من جونه -  

خــــــودم خوده -  

بـــــــرم جونم قربونه من ای -  

آدرینم خدانکنه -  

سرشوبوسیدموگفتم: روی  

روانیتم! بخداسوژین آرامشی -  

وگفت:ریزخندید  

  وظیفته -

سرخشوبوسیدموگفتم: لپای محکم  

پررووووو بچه ای -  

گفت: تخس  

بایدبخوای!!!! بازم نمیخوای بخواه میخوای هست ک همینی -  

گفتم: باخنده  

خودمی:( تخسه میخوامت جوره همــــــه -  
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 ک گذاشتم روچاالش عمیق بوسه لپــاش...ی چاله واسه رفت ضعف خندیدودلم

رولبموگفت: گذاشتکوچیکشو انگشای  

داری! ریش ته نکــن بوس -  

 مگ ولی عقب سرموبده میخواست هی اونم که بیشتربوسیدمش باشیطونت

 میتونس؟!

 روی زیاده جاشم تاهمین نمیشه خب کنم!ولی بوسش میخوادامروز چثددلم

 کردم...

 

    ************************** 

 

 

"سوژیــن"  

 

 

-ایناهنوزنیومدن: خداروشکرمامان آخیششششششش داخل بازکردمورفتم دروآروم

D  ریسکی عجب خدایی بودم! رفته بیرون شب وقته این که بودنم کشته وگنه

 داد! کیفی عجـــــب ولی|بیرون: رفتم باآدرین امشب  کردم

 برقاهمه دروبازکردم درآوردم کلیدوازتوکیفم توجاکفشی پوتینامودرآوردموگذاشتم

 طبقه برقای هاباالرفتم وازپله کردم سالنوروشن یبرقا دروبستم بودن خاموش

 های دکمه شالموبرمیدارم داخل اتاقموبازمیکنمومیرم دره کردم روشن دومم

 لعینکووسیبی عکسه روش سفیدک کوتاه بلوزآستین ی پالتوموبازکردم.لباساموبا
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 کردنه پاک مشغول کردم عوض مشکی باساپورت ( میدارم:( دوسش بود)خعلی

 گالب توامیرعباس عشقه آهنگ لب زیره میکردم پاک همونجورک مشد آرایشم

عاشقشمممممم( منک کنین حتمادانش ندادین گوش اگ العادس رومیخوندم)فوق  

 

 

♪♪♪♪♪♪ 

نبودم عاشق که وقتی با کردم تغییر چقدر ببین  

نبودم سابق آدم اون حتی ثانیه یک تو از بعد  

کرد عوض دنیامو رویات نداشتن مد و تیپ به ربطی  

کرد عوض قرصامو تو عشق داد تب به جاشو افسردگی  

شم تر وابسته این از باید نترسون آینده از رو من  

شم پدر باید اگه حتی ندارم وحشتی عشق از  

شم پدر باید اگه حتی ... 

 

تویی من شبای این تمامه بانی و باعث  

کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق  

کرد زندمبا تو عشق شد چی اما آخرش  

کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق  

کرد بازندم تو عشق شد چی اما آخرش  

 

نبودم آزاری خود اهل رو خودم داشتم دوست تو از قبل  
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نبودم سیگاری تو از قبل دارم تو از رو ها سرفه این  

نباشی پیشم اگه حتی دار نگه قلبت توی جامو  

نباشی میشم تر دیوونه اینم از میبندم شرط من  

 

تویی من شبای این تمامه بانی و باعث  

کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق  

کرد بازندم تو عشق شد چی اما آخرش  

کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق  

کرد بازندم تو عشق شد چی اما آخرش  

 

 دمتوپابن عشقه تویی من شبای این تمامه داشتم:باعثوبانیه دوس تیکشوخعلی این

کرد...! توبازندم اماچیشدعشقه آخرش کرد توخوانندم کردعشقه  

 گرفه امشب ک وعکسایی توگالری رفتم گوشیموبرداشتم روتختم درازکشیدم

 عکسی مخصوصااون بودن شده خوشگل عکسامون کردم:(خعلییییییی بودیمونگاه

 لپمومیبوسید... داشت بودوآدرین هم کناره سرامون بودم آدرین توبغله من که

 میگه سریع سررفته حوصلم میگم وقتی کاراشم این عاشقه گذشت چقدخوش

 داشتم...ازکی چقددوسش توفکرش رفتم بیرون..بالبخندچشاموبستم بریم بپوش

! نمیومد خوشم ازش اصن اوال اون دارم؟اممممم دوسش  

 بدم وبداخالقن اخمون همش ک ازآدمایی که بودواخموووومنم بداخالق خعلی اخه

بودم نشده دوست هنوزباهاش روزاکه ناو|میادش:  
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 بلدی تواصن میگفتم میومدبهش اونم بیرون وزهرامیرفتیم علی با وقتی 

|میکرد: نگام خیره فقط ببینم!!اونم لبخندبزنم بخندی؟؟ی  

میخوردم. بخندم...!انقدحرص ندارم زیادعادت من میگفت بعدم  

 خودت چیه تممیگف باحرص میکردمنم نگام اون میخندیدم راحت من وقتی

 اول گفت:ازهمون دوستیمون بعده  ببینی؟؟؟ منم خنده نداری دوس نمیخندی

 دوس میکردی خنده وقتی میخندیدی شدم...راحتوبیخیال هات خنده عاشقه

 قبل منوازخعلی میگفت آدرین داشتیم روزایی چه کنم...! نگات بشینم داشتم

 داره دوس همش گدی وکجا؟؟بیشوره ازکی نگفت وقت هیچ ولی ترمیشناخت

 ویس آدرین دیدم کردم بازش اومد ام پی برام توتلگرام |بعدنگه: منوکنجکاوکنه

 داره خودشم امیرفرجاموگذاشته عالیه اهنگ اخییییی دادم وگوش کردم داده:(دانش

میدوسمش! خوشگله خعلی صداش عزیـــــــزم میخوووونه باهاش  

 

 

من حال و حس الیهمهربونیت,ع کنارمی,غیر تو امیرفرجام:وقتی  

میزنی پر دلم توی بامنی تو که آدرین:وقتی  

میزنی سر من قلب به مهربونی با وقتی   

عالیه چه عالیه چه   

ای دوباره تولد ای ستاره برام اینکه امیرفرجام:  

موندگارمی عشق تنها تو دنیا تو اونکه  

عالیه چه عالیه چه   

بینمون عشق دنیا یه کنارمی تو آدرین:وقتی  
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آسمون تموم قد رو همدیگه داریم دوس  

قلبمون تو دیگه هیچی نیست مهربونی امیرفرجام:غیر  

حالمون و حس عالیه هم دست تو دستمون   

برام دنیایی یه آدرین:اینکه  

چشام روی میزارمت   

عالیه چه کسم همه تویی برام نفسم شدی تو اینکه   

خودم واسه میخوام تورو شدم عاشقت که همین   

عالیه چه عالیه چه نمیدارم بر تو از چشم دارم دوست رو تو بس از  

بینمون عشق دنیا یه کنارمی تو امیرفرجام:وقتی  

آسمون تموم قد رو همدیگه داریم دوس  

قلبمون تو دیگه هیچی نیست مهربونی غیر  

حالمون و حس عالیه هم دست تو دستمون   

 

 توکفش موندم میخونداصن خاصــــی لحنه یه با جووووووووونم وووووویی 

 ولی میکرد! کوالک میدادیهو که وقتیم بده میومدویس پیش کم خعلی آدرین

 نمیشم سالم"بده!اهنگ ویس میگف من به بیشورهمش زامبی

آدرین واس فرستادم وویس خوندم باهاش وخودمم روگذاشتم"رضارامیاروشری  

 

 

پیشم تو شینبا , نمیشم سالم»  

منم چشماته تو که دیوونه اون تنم میلرزه میاد که اسمت اینو میدونی  
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میاد دنبالت دنیا اونور تا نمیاد کوتاه میخواد رو تو چقد اینو میدونی  

دیوونه بشم کی عاشقه من پیشم تو نباشی نمیشم سالم  

بمونه باید خندهامون صدایه شهر این دله تو دیوار درو رو  

دیوونه بشم کی عاشقه من پیشم تو نباشی نمیشم مسال تو بی من  

بمونه باید خندهامون صدایه شهر این دله تو دیوار درو رو  

نمیسازم خودت جز کسی با بیخود آدمه یه دیگه میشم تو بی من که اینو میدونی  

«بازم بمون میبازم تو سهاو جونمم من میسازم تو دوره دنیامو من  

 

 بمومردونش صدای کردم فرستاد!دانش ویس ی بعدآدرین دیقه چن

 پیچیدتوگوشم:

میکنه...!؟ جذبم که توصداته میده؟!چی آرامش بهم چراانقدصدات خانومــــــم -  

دادم: براش گرفتم ویس یه خندیدم آروم  

آدرینم میده آرامش برابربیشتربهم811تو صدای عزیــــــزم -  

جوابموداد: باویس اونم   

موالااا به جونمی بشه سوژینش قربونه آدرین الهی -  

 آدرین حسابی  بودم کرده میکردن:(ذوق کیلوکیلوقنداب داشتن تودلم

 چخدخوش ومن بود العاده برام..!فوق نمیذاشت کم وقت هیچ توابرازاحساساست

خشکوسردنیست... قبل مث دیگ آدرین ک حالم  

...!خدایاشکـــرت   

 

    ******************** 

http://www.jenabmusic.com/tag/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1
http://www.jenabmusic.com/tag/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1
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 بابارسوندم مدرسموپوشیدمو لباس بیدارشدم7:82ساعت همیشه بعدمثه روزه

 کولموپرت بودن نشسته هاتوحیاط بچه مدرسه داخل کردمورفتم خدافسی مدرسه

 کیفم ب نگاهی مهدیه کنارشون کردموشستم وباسروصداسالم روزمین کردم

 انداختوگفت:

دیوونه شد دختر؟خاکییییی زمین بازتوکیفتوانداختی -  

گفتم: بیخیال  

 گفتـــــین ماماناتون خبـــــــــــرا؟؟؟آقابه چ خب بعد میشورم باو نداره عب -

 عایا؟؟؟میان؟

گفتم:|پور: پوروحسین اسماعیل دادن فوش ب کردن وشروع شد بلن همه ناله هوآ  

بگه!! اسی ب بزنگه گفتم مامانم ب منک -  

گفت: پونه  

میندازه کارتوراه رفیقه باش مامانت حالت ب خوش عوضییی سوژین -  

 ن اصن من ک بود کرده لج کرد دعوام چخدمامانم حاالخبرندارین اووووووه -

بود!!! حقت مدرست اممی ن میزنگم  

 نمیکنــه ماروول صفم این اه صفوزدن زنگه ک زدیم حرف یکم هاخندیدن بچه

 کالس بایدمیرفتیم کالس.امروز وبعدرفتیم واستادیم صف مین81 ی ایششش

 میکردن مااستفاده کشی هاوبایدازمیزنقشه شنبه8داشتن کشی اونانقشه چون دوما

 کشی:(بدم ومیزنقشه ندلیماص ولی داشت میزونیمکت کالسشون اخه

 اه میزنن)اه کالسمونوبهم بیشوراهمش شلوووووووغ دومای میومددددددازاین

 کالسمون میومدیم هاک شنبه6نظما بی چخداعصابمونوخردمیکردن ک نمیدونین
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 چخدییییی مونیدم دبیردینیمون اوناومنتظره کالسه رفتیم بود(خالصه اشغال پره

 دیقه42بعد بعدبپرسه.ساعت دادتاهفته اومدودرس همیاد!!!!!!خالص بدم ازدینی من

زنگودینی! تک بعدش داشیم ورزش  

 رفتم بودم والیبال سرگروه ک بیادمنم تادبیرورزش حیاط خوردورفتیم کالس زنگ

 کنیم تمرین تابیان خودموصداکردم زیرگروهای حیاط وبرگشتم توپاروبرداشتم

 تهپش تادبیراومدورفتیم کردیم تمرین یکم بدیم.خالصه مسابقه زمین بریم بعدش

برد:(((( منم گروه کنیم توربازی  

 بدی روزه اومد!بگذریم دبیردینی ودوباره کالس خوردوبرگشتیم زنگ تک

 ورفتیم بیرون اومدیم وحوراازمدرسه بازهراوشیرین شدیم تعطیل نبودزودم

 دیگ! اینجورچیزام گرفتم:((((عاشقه دسبندوانشگتربدل منم گشتیم پاساژیکم

 سبزییییییی قورمه ک نهارم خونه کردمورفتم هاخدافسی ازبچه

 داشتم آدرین از چنتااس اتاقموگوشیموبرداشتم رفتم بوووووودجوووووون!زودی

 تنگ برام دلش بدم حتمااس رسیدم واگ بودنرسیدم گفته کردم بازشون سریع

دادم: ام پی وبش تلگرام رفتم عشقم:(سریع شده  

اوووووووووووووووومدم من مجوووووووون زامبی سالم -  

اومد: ام پی برام کردمودستوصورتموشستم لباساموعوض بلندشدم بعدش  

دلم:( عزیزه نباشی خسته خانوومــــــم ماه روی ب سلـــــــام -  

کردم: تایپ  

  نباشی خسته توم عزیزم مرسی -

خوبی؟امروزچطوربود؟ برم فنچولم قربونه -  

؟هنو خبر؟شرکتی چ تو خووووووب -  
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خونه برم میخوام االن منم سالمتی -  

نهارفعال برم من عزیزم باشه -  

جونت نوشه برم بروقربونت -  

فعال مرسی -  

 میزمامان پشته بودنشستم میزوچیده مامان پایین روتختمورفتم گوشیموگذاشتم

 بعدم کردم چت آدرین با یکم اتاقم برگشتم بعدم بااشتهاخوردم غذاکشیدومنم برام

درسام سراغه رفتم .  کردمورفتم کتاباموجم گرفتم خوابم شدم خسته دیگ2ساعت

 الال:(

بازکردم: پلکامویکم مامان باصدای  

بخوریم شام میخوایم االن ها شده شب جان پاشومامان سوژین -  

 کشیدم بدیه:)))پتوروسرم بود)درده گرفته بازم لعنتیم دردمیکردوسینوزیته سرم

گفتم: خفه باصدای  

ندارم حال اصن بذاربخوابم دردمیکنه سرم مامان -  

روتختموگفت: نشست مامان  

میشی بخورخوب پاشوچایی بازم؟خب -  

بیارتوورخدا برام قرص ی مامان اصن پاشم نمیتونم -  

 صب اصن نیس خوب کنی عادت قرص به همش چیه نزن حرفشم اصن نه نه -

بخور میارم برات پررنگ چایی ی کن  

بدجوردردمیکنه سردردپیشونیم میمیرم دارمبیار قرص میگم مامان هووف -  

 نمیذارم دیگ باشم گفته سوژین میخوریااا قرص باره اخرین این خب خیله -

 بخوری
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من بروبیارمردم باشه -  

  بچه خدانکنه -

 گهچشاموبازن نمیتونستم اصن گرفتم پیشونیموبادستم نشستم بیرون رفت مامان

 ب بستم ومحکم ودکشیدمب میزآرایشم روصندلی شالموک شدم خم دارم

 قرصولیوانوازش اومدداخل اب لیوان ی و باقرص بعدمامان دیقه پیشونیم.چن

گفت: مامان ک درازکشیدم بعدم گرفتموخوردم  

نمیخوری؟ شام -  

دیگه نکن بیدارم نیست گشنم نه -  

داری؟ فرداچی -  

دارم پرسش مبانی -  

خوندی؟ -  

اوهوم -  

نره یادت صب برنامتوگذاشتی -  

بخیر شب میذارم صب نه -  

هاااا:( نعمتیه داشتنم مامانی بیرون.همچین بخیررفت کردوباشب اومدپیشونیموماچ  

 اوه اوه گوشیموبرداشتم نحرفیدم باش ازبعداظهردیگ افتادم آدرین یهویاده

 بودتلگرام داده ام تاپی81 بود ازآدرین همشون|ازش: دارم کال ومیس ام چخدپی

 باباسایلنت ای میزنگه نشدم چطورمتوجه زامبیم یچارهب اوخی بود زنگیده بارم82

شده:) چخدنگران بمیرم الهی ک گذاشم  

درستوخوندی؟ سوژینم -  

فنچول؟؟؟ کجایی خانوووومـــم -  
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برده؟ خوابت سوژین -  

کجایی!! سوژین میشما نگران دارم -  

 اخه خبرباشم؟؟کجایی بی ازت ندارم دوس باربگم چن سوژین -

میخونی؟؟ درس یتوبچه؟خوابی؟دار  

سوژین!!؟؟؟ نمیدی چراجواب اخه -  

میدونموتووووو من توبیا فقط -  

 اونم دیدم ک کردم تایپ شد!یاخداااا ان دیدم شده عصبانی اینک مث اوه و.......اوه

داد: ام پی میکنه!زودترازمن تایپ داره  

تاحاالهان؟؟؟ بودی کجا -  

کردم: تایپ زودی  

 تازه االن خوابیدم بودم خسته بعدش خوندم ک ببخشیدتورخدادرس آدرین سالم -

نبود:))) حواسم اصن دوباره گرفته سینوزیتم بیدارشدم  

نکنه!!! دعوام بسوزه تادلش گفتم اینجوری  

خوردی؟؟ خوبه؟قرصی حالت سینوزیتت؟؟؟االن بازم برم قربونت الهی -  

خوردم قرص االن اره بدنیسم -  

شم راحت من میکنه ولت سینوزیت این کی -  

|میکرد: ولم سال همه این کنه ولم میخواست -  

شی تاخوب بروبخواب هووف -  

آدرین کردم ببخشیدنگرانت -  

-حسابتومیرسم: هفته اخره فنچول نداره عیبی - D 

نه تالفی ولی کنی دعوام حاضرم من کنی؟؟عاخا تالفی میخوای پ عه -  
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نمیکنم!! دعوات میشم قاعل بارتخفیف این عزیزم دیگ نه  -  

|الال: رفممممممم من باشه بابا ای -  

بازفنچول قهرنکنی -  

خدافس نخیرمممم -  

اینجوری؟؟؟ عه عه -  

چجووووری؟ پ -  

خانووومممم بعدالال بده ویس و بوس -  

پرروویییییی؟؟ میدونسی -  

رفتم! فنچولم به آره -  

بیشووووووور زامبـــــــــــــی -  

|بچه: بیتربیت -  

ـــیخودتـ -  

نکنیاااا زبونی بلبل دیگ میخورم زبونتو اون تخــــــس دختره -  

خوااااار ادم زامبی بیخووووووود -  

دیگ:( میخورمت زامبی؟؟پ نمیگی مگه -  

الال رفم من کنم چیکارت دیگ وحشی زامبی -  

صداتونشنیدم:) امروزاصن آدرین جون بفرس ویس فنچول ببینم بمون -  

گرفته صدام االن آدرین فرداااا -  

دیگ بفرس نداره عیب بشم صدات فدای -  

خب خیلـــه -  

قربونش:( آ -  
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: فرستادم ویس ی براش  

 مخصوصه ........)فوشای پاهه86 خره داره بال اسبه کوآالی روانی االخه زامبی -

دادم!!!!( خودموبش  

گفت: دادباخنده ویس اونم  

 بچـــــه تورومیبنمت نجشنبه2 منک سوژیـــــــــــــــــن -

نیوفتی گیرم اینک مگ فقط باش خودت مواظبه تخـــــــــس  

کردم: خندیدموتایپ  

هاه هاه هاه بیرون بیام نمیتونم نجشنبه2 من -  

میای خوبم میای کردی بیخود -  

نمویام نوووووچ -  

|بروبخواب: -  

ندارم!! جانی امنیت نمیاماااا -  

بچه میگم بروبخواب -  

رفتممممممممم خــا -  

گفتموخوابیدم... بخیری شب  

 رفتم بودبلندشدم بهترشده یکم سرم بیدارشدم ساعت سره همیشه بعدمثل روزه

 پیشونیم ب موهامم بود شده خمارودرشت چشام ووصورتموشستم دستشویی

 توکولیم امروزموگذاشتم کتابای مدرسموپوشیدم ولباسای بیرون بوداومدم چسبیده

باباموندم منتظره رومبل نشستم رفتم ونبیر ازاتاق توآینه کردن بعدازنگاه  

 اومد پایین ها ازپله میبست مچش ساعتشوب همونطورک مین چن بابابعده

جوابموداد: بامهربونی ک گفتم بخیری صب بلندشدم  
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بهتره؟؟ سوژینم؟سرت خوبی -  

گفتم: وآروم زدم پلکی  

بریم؟ بابایی بهترم -  

نخوردی..؟ چیزی دیشبم نمیخوری صبونه -  

  ندارم میل یزیچ نه -

میشه گشنت مدرسه کرده درس تابرات6 ساندویچتوبردارمامانت پس -  

باشه -  

 وزیپشوبستم توکیفم گذاشتم داشتم رومیزبودبرش تاساندویچ6 توآشپزخونه رفتم

شدم ماشین وسواره اومدم بیرون بعدباباازخونه  

 خاطره ب اونم که کسلم جورایی ی آرومم خعلی دیگ روزای برخالفه امروز 

 سردرده...

 افتادم راه مدرسه دره سمته ب شدم کردموپیاده خدافسی مدرسه بابارسوندم

 هااومده نفرازبچه2 کالسمون رفتم آروم نبودباقدمای توحیاط سردوکسی هوایکم

دارم! چرخ روصندلی کردمونشستم سالم آروم بودن  

داربود( چرخ رشتمون خاطره به )صندلیا  

 سرم یکم گفتم فقط منم خوبه؟که حالم وپرسیدن کردن تعجب ازآرومیم ها بچه

 حرف باشنوآروم ساکت گف بشون مهدیه کردن درکم یکم اونام ک دردمیکنه

 بزنن:(

مهربونم دوستای فدای  

 نفسامومیشنیدم صدای وفقط بود توسکوت کالس زدم چرت یکم رب یه

 بودم دستاموگذاشه منم دادن درس ب کرد اومدوشروع شددبیرمون ک1عتسا
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 کردم احساس کم میکردم.کم دبیرنگاه وب رودستام بودم گذاشه رومیزوچونمم

 خفیفی درده بودم نزده عینکمم لعنتی اه محومیدیدم رو تخته تارمیشه داره چشام

 بود شده روعش دردش دوباره کشیدم اهی ناخودآگاه کردک پخش پیشونیم گوشه

گفت: شدوبانگرانی متوجم دبیرمون وفشارمیدادم بودم پیشونیموگرفته  

خوبه؟؟ نورزادحالت -  

گفت: نگران باصدای م پیشم اومد سریع مهدیه سرمورومیزگذاشتم کردم ایی ناله  

دردمیکنه؟؟؟ سرت هنو سوژین وای -  

زورگفتم: به  

میکشتم.... سردردداره این مهدیه میمیرم دارم -  

 خوابم میشدانگارک بسته داشت شدچشام گنگ برام اطراف صداهای کم کم

 میومد....

خوردم... تکونی مامان باصدای  

اخه سردردیه چه این میکنم دق چرابیدارنمیشه؟؟دارم بچم فرهاد -  

 بودم تواتاقم شد واضح کم جامحوبودکم همه اول کردم وبازشون دادم پلکاموتکون

 نشس مامان طرفم اومدن شدن ک مانوبابامتوجمبود...ما وصل دست ب سرمم یه

کردوگف: نگام ومهربون نگران کنارباچشای  

مامانم؟؟ خوبی -  

گفتم: کشیدموآروم عمیقی نفسه  

چراخونم؟ شده چم -  

گفت: کشیدوباناراحتی موهام ب دستی نشس تختم بابااومداونوره  
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 ب خونه زدن زنگ میشی وبیهوش میشه شروع سردردت کالس سره اینک مثه -

 موسوی)دکتر زم زنگ خونه آوردیمت مدرسه اومدیم گفتن مامانت

 شد بهترک حالت کردگف وصل سرم کرد اومدمعاینت خونوادگیمون(سریع

حتما... بدی آزمایش بایدبریم  

 انداختم سرم ب نگاهی میده کاردستم اخر لعنتی سردرده این دادم نفسموبیرون

گفت: مامان تمروبالشوچشاموبس سرموگذاشتم بود اخراش  

ازدیشب نخوردی هیچی غذاتومیارم برات سوژینم؟االن گشنته -  

 آدرین یهویاده رفتن بیرون مامانوباباازاتاقم دادم سرتکون میرف ضعف داشت دلم

 من همه این ینی هیییییییع عصربود3 کردم نگاه ساعت ب سریع واییییی افتادم

 قفلوبازکردم داشتم شدموبرش مخ یکم رومیزبود گشتم گوشیم خوابیدم؟؟؟!!دنباله

 بگم؟بگم بش حاالچی بودم کرده آدرینونگران بازم کالوپیام میس کلی هوووف

 میگفت همش بود شده شروع سردردام ک موقع اون میکشتم بودک بدشده حالم

 بدتربشه حالت کافیه گف اونم میشم خوب بیخیال میگفم من بده برودکترآزمایش

 ن بودم کرده گوشیموگم میگم بگم؟؟؟؟اهااا چی مبگ چی بگم چی میدونموتو من

چطوره؟ داد؟هوم بم بودوتااالن گرفه گوشیموازم مامانم میگم خب|ضایس:  

 صدای هییییع داد جواب نخورده بوق ی ک همونطورلبمومیجویدم شمارشوگرفتم

میومد: عصبیش نفسای  

 ب من ســــــــــــــــــــــــــوژیـــــــــن -

هاااااااااان؟؟؟ بگم ــــــــــیتووووووووووچـ  
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 تومیکنی کاریه چه بزنم؟؟؟این حرفوبهت ی باااااارباید چن

میکنی؟ بچــــه؟؟؟؟چراانقدمنونگران  

منومنتـــــظرنذار مودرآوردانخدگفتم زبونم  

خبرنذار منوبی  

میلرزیدم صداش ورازابهته ازاین دااشتم منم کشید هوووفی   

بود گوشیموگرفته مامانم ک دادن توضیح کردم شروع لرزون باصدای  

باربلنددادزد: این  

 خـــــــــــــــــرم؟؟گوشام مــــــن ســـــــــــــــــــوژیــن -

 درزااااااااه؟؟؟

 بعده من دختر؟؟؟؟یـعــــــنی کردی فرض منوچی

دروغـــــــــوراستتونمیفهمم؟؟ فرقه ســـــــــــــــــــــــال4  

وم؟انقـــــدهاالو  

شدوگفت: آروم صداش  

 ی علــــی والی به سوژین؟؟؟؟بگوکجابودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟راستـــــــــشوبگو -

سوژین!!!!! میدونمووووووووووتو من بگی دروغ باردیگ  

 میگم دروغ ک میفهمه معلومه اخه فکرم چخدبی خدایامن بودن کرده یخ دستام

گفتم: لرزونم بهترمیشناسه!باصدای منوازخودم دیگ  

 شدم دوباره...بعد..بعدبیهوش گرف تومدرسه..سردردم خب من....من .آدریــنآ. -

کرد... ــل وصــ ــرم دکتراومد...سـ خونه آوردنم اینااومدن مامانم زدن زنگ  

گفت: سریع ک کشیدم عمیقی نفسه  
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 بت دردمیکنــه؟؟؟؟؟چخدمن سرت بدشد؟؟؟هنوزم حالت کی سوژیـــــــــن -

 ازدسته من سوژین خدا ای ببرمت لعنتیـــــــــم دهیادخو بیابرودکتر گفتم

 توچیکارکنممممم؟

گفتم: کردموآروم نفسموفوت  

شد شروع کالس...سردردم سره مدرسه رفتم ک ببخشید...صب -  

گفت: وعصبانیت شدوباباتعجب یهوساکت  

 توووووووصب ســـــــــــــــــــــــــــــــــوژیـــــــــــــــن -

زدیییی؟؟؟ زنگ من ب میگی؟؟؟االن من ب داری االن نوخاو بدشده حالت  

گفتم: تندی  

 چجوری  آدرین بودم خواب تااالن خونه آوردنم شدم بیهوش ک ازصب بخدا -

ــت..... بهـ گفتم همین...در.وغ واسه شی نگران میگفتم:))نمیخواستم بهت  

کردوگفت: مکثی  

 کردم هزارتافک کنی؟؟تاالنمی منونگران بدتراینجوری نمیگی برم قوربونت آخه -

بازسردرددارع... نکنه افتاده براش اتفاقی نکرده خدایی نکنه گفتم  

 ک بمیرم صداش...الهـی داش بغض ناباوری بود..درعینه ناراحت صداش

 ی جز ک من...آدرینی مغروره آدرینه کرده بغض آدرینم کردم انخدنگرارنش

سوژین بهت نتلع کرده بغض بازم اشکشوندیدم وخت هیچ باردیگ  

گفتم: سختی ب  گرفت بغضم  

 همش ک ببخش کردم نگرارنت بازم ک ببخشــم آدریــن..آدرینـــــم -

میکنم.. ناراحتت منــه.. تقصیره مــنهمش جونه نکن بغض آدرین   

گفت: باتحکم ناراحت باصدای بدم ادامه نذاش  
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 میدونی شدم....من...سوژین حساس من نداری تقصیری توهیچ کن بس -

 این دیگ ولی جونموبدم حــاضرم بده حالت نبینم ولی بمیرم دیوونتم؟؟حاضـرم

 انگارداره میگفت داشت ..سوژیـــــــــن)بابغض باشی لعنتیونداشته سردردای

میکنه( گریه  

 طاقت ببینمت...من شونذاراینجوری خــــــــوب من خاطـره شــوب خوب

 باشه دکتر میبرمت خودم فردا همین اصن میری..اصن ازدستم داری ببینم ندارم

حتمــــــــــــــــآ حتمابایدبیای بیاری ن نداری حق دیگ دفه سوژین؟؟؟این  

کردموگفتم: گونموپاک روی اشکای  

بدم... بایدآزمایش دکترگفته -  

 ک بودم نگران بودمیدونستم...خودمم نفسشوباصدادادبیرون..نگران

خــدا:) نکنه.......هوووف  

محکمشوشنیدم: صدای  

 میشی تو..توخوب نیس سوژین؟؟هیچـــــــــیت میفهمی نیست توهیچیت -

مطمئنم من  

کردم صداش بابغض زد... هق من وجوده تمومه من آدرینه زدآدرین هق  

میکنییییییی؟؟ گریـه ــــن..؟تو...توداری آدریـــــــــ -  

 گریه داشت مشد خیره گوشی ب کردبابهت و...قط میزنیم بعداحرف گفت فقط

 بازم شدم گریش باعثه لعنتی مـــــــــنه بازم من میکرد...خدای

 مـــــــــــــــــــن

 تاصدام لباموگازگرفتم روزانوم راهشونوپیداکردن...سرموگذاشتم دوباره اشکام

میکنه.. گریه داره االن منم آدرینه درنیاد...آدرینم  
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            ********************* 

 

 

"یــــــــــــــنآدر"  

 

 تموم مزاحم اشکای چرااین فشاردادم چشامومحکم روفرمون سرموگذاشتم

  اه نمیــــــــــــــــشن

 بدشده بازحالش کوچولوم واسه بمیرم دوباره...الهی بفهمه سوژین نمیخواستم

  لعنتیش سردردای بود..بازم

میکنم:)))) دق یامن کن خدایایاخوبش  

 اعصابم نمیده ساعت جوابموچن میدیدم یوخت اول ازهمون همیشه

 شداون باعث بودنم حساس میشدم...وهمین کالفه میشدم خردمیشد..نگرانش

 روچشام کشیدم شددستمومحکم جمع توچشام اشک بدبیوفته...دوباره خاطره

 ندیدمش..دوروزه روزه6بود تنگش دلم...دلم بود ریخته بهم اعصابم

 شه:)یاده میخوادتموم کی سخت روزای یااینبده..خدا وحالش جونموزندگیموندیدم

آورد رولبام یادموندنی...لبخندی ب روزای اون افتادم پیش سال4  

 

قبل{ سال4}   
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 من من وباکی اومداتاقم علی داشت سوژین بادوسته ک علی روزبعدازماجرای 6

|شده: دوس بادختره ک گفت کردن  

 باهاش بعدرفه بادختره کرده حسبای دعوای ی پسره|حد؟!: تاچ عمل سرعته ینی

شد:( من حاله ب خوش البته خخخ|شده: دوست  

هاااااان؟؟؟؟ شد حالت ب چراخوش -  

سوژینومیبینم بگم؟!؟!؟(بیشتر چی خدا خب..خب...)وایی اممم -  

چی؟؟؟ دیگ خب سوژینومیبینییییی؟خب بیشتر اینطووووووور کــــــــــــ -  

دیگ کن ولمون اه بکشاااااا رفح ازمن باش این دنباله هی توم بابا ای -  

|چیه: جریان بایدبفهمم من ن -  

مربوط؟؟ توچ ب اصن نکن فضولی فقط تو نی جریانی -  

یان؟خخخ بایدبدونم ازوجودتم جزئی وجدانتم من جان خنگول -  

 فقط تو باشم داشه ازوجودی جزئی همین بکنم غلط من دوما عمته اوالخنگول -

ک نداری نسبتی بامن اصن خیارشوریوبس وجدانه  

|اینه؟: غیره میگیومیری چرتوپرت چارتا میکنی فضولی میای فقط  

آدرین؟ -  

چیه؟ -  

|بیشوری: خعلی -  

مگ؟واالااااا میگم دروغ خودتی -  

|میادپایین: کالسم بحرفم بات نیسی توآدم اصن عشقم پیشه رفتم من -  

دیگ نبینمتاااااا کم شرت -  
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 اسمش ک دخترش بادوس علی شد باعث دوستی این بگم خالصه

 انداختم خودمو منم بیاد بادوستاش میخواس واونم کناردریا زهرابودقرارگذاشتن

 دریاوسامانم سوژین...رفتیم دیدنه دوباره واسه داشتم عجیبی شوقه باعلی

 ب حسابی انداختم علی تیپ ب نگاهی ی شدیم پیاده ک اومدازماشین باهامون

 هیکله حسابی ک بود پوشیده دارتنگ سفیددکمه پیرهن بود!ی رسیده خودش

 قیافش علی بودباال داده موهاشم مشکی بودباجین کشیده رخ ب ورزشکاریشو

 کامال مشکیم ابرو چشم ک بور!منم سبزوموهاوابروهاش چشاش بود جذابوبانمک

 خداروشکرب ک تیره!هیکلمم خعلی دیگ ن ولی گندمی صورتمم پوسته شرقی

 اسپرت کته ی خودشیفتم( کنین فک بود)مدیونین عالــی ورزش و باشگاه لطفه

 یمشک وکالج خاکستری باشلوارجینه ایی فیروزه آبی بابلوز بودم پوشیده مشکی

|روپیشونیم: بود ریخته نصفش البته ک باال بودم داده موهامم  

 بودتیپشم جذاب روشن پوستشم خرمایی باابروموهای بود ایی قهوه چشاش سامانم

سوژینوببینم.. تر سریع هرچه میخواد دلم بریم دیگ .خببود اسپرت  

 قبلی..سوژینودیدم..نمیدونم آالچیق همون سمته رفت دنبالش مام افتاد راه علی

 ب شدم نکنم!خیره فک بش کردم یا....سعی لرزیدم لرزیدم..خودم لحظه ی چرا

 پوشیده کوتاه سفیدکتان مانتوی ی کرده فکرمومشغول روزه چن ک سوژینی

 ریخته براقشم مشکی موهای مشکی وشال مشکی ودباشلوارجینب

 داره برقی چ خدایا کردم نگاه چشاش ب رسیدیم ک بودروپیشونیش..نزدیکشون

چشاش ب بزنم زل فقط میخواد دلم چشاش...  

پسر؟ بهش زدی زل ک داره چی مگ  

  خعلـــــــی خاصه برام خعلی نمیدونم -
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 شروع زهرام روآالچیق نشستیم الوحالواحو کردیم سالم بهشون رسیدیم

سوژینومیشناختم منک دوستاش کردن کردمعرفی بود این مهم   

 شیطونه بودخعلی معلوم ک بودن.سوژین شیرین و حورا ازدوستاشون دیگ تای6

 چـــــــال خداااااا میکردوریزریزمیخندید...وایییییی پچ پچ حورا درگوشه همش

 نگام سرشوبلندکردومتوجه ک میکردم نگاش داشتم چخدبودک گونشـــونمیدونم

 باهام چشاش نفهمیدم لحظه گرفت...چشاش...اون نفسم لحظه ی شد

 خیره چیزیومیخواستم..اونم آوردفقط...ی من سره بالیی چ چیکارکردنفهمیدم

میزنه؟! چراانقدسریع نمیدونم|قلبم: نبود..اونم درست چیزی ی توچشاش شدن  

 علی ب حرص با گرفتم براق چشمای وازاوننگام خوردم ازعلی ک ایی باسقلمه

وگفتم: کردم نگاه  

بابا ای دیگ بحرف دخترت بادوس مرتیکه؟؟خوبشین چرامیزنی چته چیه -  

 باصدایی بازوشوآروم ب زدم گرفت حرصم خنده گردشدبعدیهوزدزیره چشاش علی

گفتم: خفه  

|رفت: نیشتوآبرومون چرامیخندی؟؟ببند مااار زهره -  

بزنه حرف کردآروم سعی میخندید وپاموهمونجورکر دستشوگذاش یه  

 حـــــــــرص اینجوری ندیدم تاحاال آدرین شدی باحــــــــال خعلی واییی -

خخخخخخ بخوری  

 نگاش کم دیگ بسه خوردیش باو مردمودرآوردیاااااا دختره چشه خوب حاالکلک

فهمیدن همه کن  

رفتموگفتم: بهش توپی غره چشم  

برس! دخترت سدو توب بزن حرف کم -  
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 سوژین دلنشینه باصدای ک زهرا کردوروشوبرگردوندسمته ایی خنده

 یهوسرموبلندکردم:

بخندیم مام میخنده؟بگین اینجوری ک آقاگفتین علی ب چی آدرین آقا -  

 طنین العادس فوق صداش هوووف باال رف قلبم ضربان دوباره خداااا وایییی

 اومدم خودم ب یهو ـــــیهعالــــــ اصــــــن داره نوازی خاصوگوش

 جوابشودادم:

 خنده  چیزه وگنه میخنده خودش واس داره خوددرگیری یکم علی ــچی هیــ -

بخندین شمام ک نی داری  

جــــونم ای باال ابروشوداد ی  بعدگف:��

اینطور ک عجــب -  

توچشماشوگفتم: شدم خیره  

اینطــور..! بلــه -  

 تواون کردونذاشت صدام سامان ک میشدم غرق توچشاش داشتم دوباره

|شم: چشماخیره  

 ب بیشتر ومن میرفتیم بیرون نفرباهم بارماچن ی هرچندوخ روزگذشتوگذشت اون

 و...ی مغزمو حرفاش...سوژین ب رفتارش ب اخالقش ب میکردم فک سوژین

 باخته دل سامانم ماه چن کجاتواون میکردحاالنمیدونم تصاحب روداشت جایی

 رفتارشون میومدن بهم کامال اونوشیرین چون براش بودم لحا خوش شد:( شیرین

 من ک میگرفت حرصم ازاین وسط بودن..این هردوآروم اخالقاشون وبعضی

 زهراوشیرین من بعده علیوسامان ک درحالی نکردم کاری سوژینوزودتردیدموهیچ

چیکارکنم؟ من االن |دوستی: ب کردن زوداقدام خعلی رودیدن  
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آدرین؟؟ میکنی فک دختره این چراب|؟:کنی توبایدکاری مگ -  

 سوژین اسمشم داره اسم دختر اون میگن درخت ب این بازتواومدی؟بعدشم اوی -

فهمیدی؟ خانـــــــــــــومه  

 این ب داری چرا بدونم میخوام فقط من برامن میشه غیرتی باو خـــــــاااااا -

میکنی؟ فک خانـــــــــــــــــــــوم سوژیـــــن  

 وختا چشماش..لبخنداش...بعضی فکره توفکرش میرم ناخواه خواه خب میدونمن -

|میشم: دیوونه دارم میکنم احساس ک میکنم فک انخدبش  

ن؟؟ آدرین شدی عاشق خخخخخ -  

عاشقی ب منوچ چیه عشق باووو عااااااااشق؟؟؟؟؟؟ن چییییییی -  

رفتاروچیه؟ این معنیه نظرت ب پس -  

 ب ک ازرفتارش اومده خوشم ازسوژین یــــکمیکم.. فقط من...من هیچی -

 اون اصن هس رفتارش مراقبه ولی شیطونه بااینک وسنگینه رونمیده هرپسری

 همومیشناسیم ک ماهه چن االن شدم دیوونش ....وای میذاره بهم ک احترامی

  میکنه خطابم یاشما آدرین آقا میکنه صدام هنوم ولی

باادبیه دختره معلومه هووم -  

اصن ماهه باادبه گله خعلییییی فاووو -  

خدافس رفتم من ایشش توم خو -  

 چیه...اصن سوژین ب حسم نمیدونم نی معلوم باخودم تکلیفم خودمم خدا هعیییی

زودگذرباشه. حسه ی  شاید  

 

] حال زمان [ 
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 اومدم ازشرکت ک6 ساعت افتادم کردموراه ماشینوروشن کشیدم عمیقی نفسه

 بیرون...خیالم زدم کنم روتحمل خونه بودم...نتونستم خردبودوکالفه اعصابم خونه

نباشه هیچیش نبودهنوزخداکنه راحت ازسوژین   

 آسانسوررفتم سمته وب قفلوزدم شدم وپیاده کردم پارک ماشینوتوپارکینگ

 خودموببینم..نمیخواستم نمیخواس دلم اصن آینه ب وسوارشدم.سرموچسبوندم

قرمزموببینم... چشای  

 

]باتـــو[ ــت هــســ ــدا خــ ـــار ـانگـ  

  ـت ــــسـ  هـــ هــوا

] ـــی تونیستــ [ ـــو نیستــ ــی چـ همــه   

[ ــدم شــ ــل وصــ شمـــا ــه بـ ـن مــ [ 

 

 مهربونشومیخواست....فقط لبخندای ــومیخواست بغلشـــ سوژینمومیخواست دلم

بود پیشم کاش کنـه آرومم میتونس االن بودک بغلــش  

 داخل رفتم همینک دروبازکردم درآوردم کلیدوازجیبم بیرون آسانسورایستاداومدم

 انداختموکفشاموگذاشتم بهش نگاهی میکرد نگام داشت بانگرانی آریااومدجلوم

جلوموگرفتوگفت: ک ردشم ازکنارش وخواستم توجاکفشی  

چیشد؟ خوبی؟؟سوژین داداش -  

کردم: کناروزمزمه زدمش  
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سردردش... بازم -  

کردوگفت: هووفی  

میشه... خوب نباش ناراحت نیست چیزی ایشاهلل -  

 باهمون کنم لباساموعوض ک اینوندارم حسه حتی داخل اتاقموبازمیکنمومیرم دره

 روچشام.خوابم وساعدموگذاشتم چشاموبستم روتخت درازکشیدم بیرونم لباسای

 نگاه سشعک وب نشستم...گوشیموبرداشتم مشغول بودموفکرم نمیبردهنوزکالفه

 باصدای چنتابوق بعده شمارشوگرفتم مکثی هیچ بی کردم نگاه لبخندش ب کردم

داد: جواب گرفته  

آدرینــم؟؟ -  

 میکرددیوونه صدام اینجوری وختی بودم دیوونش برم صداکردنش قوربونه الهی

وجودگفتم: ترمیشدم...باتمومه  

 پیشم کاش دلتنگتم آدرین...سوژینم زندگی آدریــن دلـــه جونـــم...جونـــه -

کنم بغلتـــ میتونستم االن کاش بودی  

ناراحته..؟؟ ازم دادزدم سرش بودنکنه کرده بغض دلــم بود...عزیزه کرده بغض  

 ازدستم برم قوربونت کردی سوژینــــــــــــم؟؟چرابغض -

 کنم خودموکنترل اینجورموقع نمیتونم وخ هیچ سوژین ناراحتی؟ببخش..ببخشم

دلــم؟؟؟ عزیزه میبخشی؟؟آدرینتومیبخشی دادزدم سرت بودم نیعصبا و..ببخش  

گفت: بابغض  

منه تقصیره ک...همش توبایدببخشیم آدرین نگواینجوری -  

 بایدخودوکنترل خانومم.من نداری تقصیری توهیچ سوژین نـــــه نــه -

هنوز؟؟ سردردداری خوبه حالت باشه؟االن کن فراموشش کنم...اصن  
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فت:بینیشوکشیدباالوگ  

  خوبــم -

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه  

شکر الهــی -  

تختموگفتم: تاج ب دادم بودتکیه4 نزدیکه کردم نگاه ساعت ب  

خورده؟؟ چیزی خانومم -  

سوپ یکم اوهوم -  

کردموگفتم: فکری  

سوژینم؟ -  

جونم؟ -  

بیرون؟؟ بیای میتونی -  

کردوگفت: مکثی  

آدرین بیرون بیام بده اجازه مامان نکنم فک -  

کردموگفتم: نفسموفت  

کرد؟ راضیش نمیشه جوره هیچ ینی -  

میگم... بهش بصبر ساعت نیم ی -  

زدموگفتم: لبخندی  

سوژین..! پرمیکشه برات داره میذاره...دلم ایشاهلل -  

بودم! خندشونشنیده صدای امروز رفت ضعف براش دلم خندیدو...من  

جونــــــــــــم بخندهمیشه هات خنده فدای -  

آدرین؟ نداری کاری فعال -  
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بده خبره بهم دلم عزیزه ن -  

خدافس فعال باشه -  

سوژینم... خدافس -  

 وجودلبخندزدم...سوژینه درازکشیدمولبخندزدم..باتمومه راحت کردم قط تماسوک

 خندش..بادصداش ی با آسون راحتو ک بود اون فقط بود لبخندم خـــوده خوده

میاره.. لبخندورولبم  

بخوام؟؟ چیزی ی ازت یشهم خــدایــــــــا  

نگیـــــــــــــــــــــــری؟ لبخندموازم میشــــــــه  

داری؟؟ نگهش واسم جونمو میـــــــــــــشه  

 داری؟مراقبش نگــه خودم برا وفقط فقط زندگیـــــــــــمولبخنـــدمو میشه

 باشی؟؟

میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه؟  

 

 

    *************************** 

 

 عزیزع ومنتظره دادم درتیکه ب شدم پیاده وازماشین کردم ماشینوپارک کوچه سره

موندم:( دلــم  

کنه مامانشوراضی تونس باالخره   

 بودشال پوشیده کرم مانتوی ی اومدبیرون ازخونه ک دیدمش مین چن بعده

 یب صورتش دربرداشتم تکیموازبالبخند رسید ک مشکی:(نزدیک وشلوارلی نخودی
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عزیـــــــــــــزم بود رولبش رنگی کم لبخنده ولی بود حال  رفتم 

وعطرشوبلعیدم:( بوسیدم وعمیق محکم روشوپیشونیشو شدم خم جلودستاشوگرفتم  

خانـــــــومم سـالم -  

کردوبالبخندگفت: نگام  

ســالم -  

 کردم ضبطوروشن افتادم راه نشستم وخودمم کردمش ماشین دستشوگرفتموسواره

دادم... بهش خفیفی تودستاموفشاره کوچولوشوگرفتم دستای  

 

دریــــــــــــــا دریــــــا  

حرفات تمومه اومد یادم هات توخاطره زدن قدم  

دنیات شه عوض من توبخوادکناره دلته میخواست دلم  

دلم میجنگه باخودمم دلم وتنگه غروبه دمه  

  قشنگه حسه تویی

نگاهم ساحله توی دریـــااشکه ــــادریــــــ  

گناهم چیه توهنوزتواشتباهم بعده  

بغضم گلوی بغضمتو روی میریزه موج ساحل ساحل  

م شکسته چقد م شکسته چقد شم عوض باید تو شبیه من  

گناهم چیه اشتباهم تو هنوز تو دبع نگاهم ساحل توی اشک یارد دریا  

بغضم گلوی تو میریزه موج ساحل ساحل  

م شکسته چقد م شکسته چقد شم عوض باید تو شبیه من  

♫♫♫ 

http://nicmusic.org/1394/11/puzzle-band-called-daryaa/
http://nicmusic.org/1394/11/puzzle-band-called-daryaa/
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چشمام شکسته قایق یه هام خاطره تو خلوتم تو  

دل نشد دیگه برام دلم ساحل با دیگه شدم رفیق  

لمد قشنگ حس تویی دلم جنگه می خودمم با دلم تنگه و غروب دم  

گناهم چیه اشتباهم تو هنوز تو بعد نگاهم ساحل توی اشک دریا دریا  

بغضم گلوی تو میریزه موج ساحل ساحل  

م شکسته چقد م شکسته چقد شم عوض باید تو شبیه من  

گناهم چیه اشتباهم تو هنوز تو بعد نگاهم ساحل توی اشک دریا دریا  

بغضم گلوی تو میریزه موج ساحل ساحل  

م شکسته چقد م شکسته چقد شم عوض باید تو شبیه من  

  

وگفتم: طرفش برگشتم داشتم ماشینونگه ساحلی پارک کناره  

بزنیم؟ قدم بریم -  

دادوگفت: سرتکون  

بریم اوهوم -  

انداختموگفتم: لباسش ب نگاهی -  

 چراکاله پالتومیپوشیدی..اصن کاش ها سرده هوایکم سوژین نیس سردت -

میشه شروع سردردت میخوره پیشونیت نذاشتی؟؟؟بادب  

 بیخیال سوژین بدترسردردبگیره بخوره بهش بادممکنه االن اصن شدم پشیمون

 گفت:

بریـــــم نمیاد بادم آدرین سردنیس نوچ -  
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 اومدم نمی کاش درفففففف چ تخس بچه عه عه شد پیاده ودروبازکردوسریع

 ک سمتش رفتم کردم درقفل شدم وپیاده برداشتم عقب پالتوموازصندلی|اینجا:

دیگ.... کرده منوروانی چشاش این اخ میکرد نگام بودوتخس واستاده روجدوال  

 گرفتمش ولی عقب رف ک کنم پالتوروتنش وخواستم جلوواستادم کردم اخمی

 افتادم..بله گرفتموراه دستشومحکم ویقشوباالدادم کردم پالتوروتنش غره وباچشم

 وبعضی دخترپسرا بودوهمه غشلو پارک دارم جذبــه یکم منم اینجوریاس

 آروم آروم هی ک سوژینم ساحل لبه بریم نمیخواستم بودن توپارک ها ازخونواده

 این با میذارم؟؟اونم من مگ دریاولی طرفه بریم آستینمومیکشیدک

 رونیمکت خودم دنباله انداختموکشوندم کمرش دوره سردردش!دستمومحکم

 البداالن ازنگاش گرف خندم دکر نگام باحرص|نشوندمش: خودم کناره نشستم

 روی خودم ب وچسبوندمش کردم بغلش محکم خخخخ میاد ب فوش کلی داش

بوسیدم.... سرشوطوالنی  

شه؟؟! راحت خیالم من شه تموم سردرداش این میشه ینی  

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه  

سوژینم؟ -  

جاکردوگفت: جاب سرشوروسینم  

هووووم -  

 خندیدموگفتم:

توآخه شیمی درس کی وروجک -  

مگ؟ چمه -  

دادموگفتم: فشارش  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  119  

ولجباز:( تخسی هیچی -  

نیســــــم هیچیم -  

هســــــــــــــــــــــی -  

گفت: سینموباحرص کوبیدب بامشتش  

بیشووووور زامبــی نیســــــــــــــــــم -  

 کردن نگام باتعجب برگشتن بودن نزدیکمون نفرک چن ک زدم...طوری بلندقهقه

خندیدن:( بیخیال منم  

 ی تنها ک آدرینی اون بلند؟کوش باصدای میخندم؟اونم وآسوده راحت وخته چن

داشت...؟ رولبش کوچیک لبخنده  

 این لبخندام...:(من هام...دلیله خنده سوژینودارم..دلیله روزاگذشته..االن اون

سوژینم لبخندومدیون  

آورد لبام لبخندوب ک سوژینی  

گفتم: آروم  

سوژینم؟ دردنمیکنه سرت -  

خوبم ن -  

نیس؟ گشنت -  

چالگجنمه -  

میخوری؟ چی جونم ای -  

کردوگف: فکری  

  فالفل اووممم -

رستوران؟ بریم میریزن چی توشون نیس معلوم اینا خانومم ن -  
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کردوگفت: لج  

نخوردم وخته خعلی فالفلییییییی بریممم ن ن ن -  

تو؟؟ شدی بازتخس نوچ -  

 آستینموکشیدوگفت:

دیییییییگ؟خب؟ فلفال آدرین عه -  

 خودت )خب باشه خودش حرفه بایدحرف همش|بچه: این ازدسته کشیدم هووفی

 تخس حرفش!قهرمیکنه واس بیارم ن نمیادک دلم (خب|یگ: کردی پرووش

|ولجبازمیشه:  

خورد:( بالذت سوژینم گرفتم تاساندویچ6 بود توپارک ک فالفلی ازدکه خالصه  

:کردموگفتم لبشوپاک گوشه سوسه شم خم  

آزمایش؟ میری کی -  

فردا -  

گفت: بعدباذوق  

نمیرم مدرسم -  

لپشوکشیدموگفتم: خندیدم  

  بازیگوش ای -

 غذاخوردنش کردم:(عاشقه نگاش بالذت منم ساندویچشوخورد ریزریزخندیدوبقیه

وبااشتهامیخورد انخدبامزه بودم  

 کردیم بوسیدمشوخدافسی خونشون سوژینورسوندم زدن وحرف گشتن بعدازکمی

برد... باخودش منم فت...دلهور  

میبود؟ خودم پیشه میشدهمش چی  
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روندم.. خونه سمته کشیدموب آهی  

 

 

     ******************                       

                                              

 

"سوژیــن"  

 

 آدرینم ب دوباره ب چشاموبستم دادم درتکیه ب عظیم وبالبخندی اتاقموبستم دره

 ازوجودش آرامش چخـــــــــــد خدایـــــــــا کردم...خدایــا فک

 ک مرســــــــــی دادیش بهم ک ممنوم ازت میگیــــــــــــــرم...خدایا

 هوامونوداری...

 بدبود هردومون چخدحاله پیش ساعت6تا روتختم کردموپریدم لباساموعوض

 واالن...:(

 آرامشه اونم میگیرم آرامش ازوجودش من همونطورک حالم خوش خعلـــــــی

ازخدا میخوام چی بهتر؟دیگ ازاین چی منوداره..دیگ  

 حتمابایدعکس میرفتیم بیرون باهم هروخت کردم عکسامونونگاه گوشیموبرداشتم

 خاطره ی یادآوره همشون ک دارم عکس کلی پیش سال6میگرفیم:(از

تیم..خوب..بد..عالی...سرگذاش روپشته روزایی چ بخیر یادش قشنگه..هعییییی  

اونم داشتیم...ک بدوشایدقشنگ خاطره ی فقط  

|درمیاد: اشکم دوباره چون کنم فک بهش نمیخوام  
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  کردم گریه کافی اندازه امروزب

  دیگ خاطرس همش حال هر دفترنوشتم..ب ی چیوتو همه شایدبعدا

 بودن انالین همه دادم سالم بودیم کالس های بچه ک توگروهمون تلگرام رفتم

واینا چطوره حالم وگفتن جوابمودادن خخخ  

بهترم! گفتم منم  

 های بچه خدایی بودم دردگرفه دل ازخنده ک میگفتم هاانخدچرتوپرت بچه

بودن خودشون واسه پادلقکی ی کالسمون  

کردم پسراشونومسخره دوس ومنم درآوردیم بازی مسخره یکم  خعلییییی اخه 

  خخخ میده حال

نمیرم فردامدرسه ک وگفتم کردم سوسوشون اخرسرم   حالشونوگرفتم حسابی 

میگفت: همش ک مهدیه  

 دخترررررر شیییی ذلیل ای میخوابیییی فرداراحت بشه کوووووفتت ای -

انصافه این اخه بخوابییییی باید توراحت میدیم مافرداامتحان  

|صفربده: وبت ازقصدنیومدی ک میگم سبحانی ب من اصن  

گفتم: منم  

 جوووووووون اسی خانووووووووم گفتهههه زنگیده اسی ب مانمما خوردی غلط -

  حلــــــــه چی همه ینی درجریانه ک

بهش. خندیدم کلی منم خخخخخ خووووووورد حرص ای  

 زوربازبودب ب چشام بودم خورده بودقرصم گرفته خوابم دیگ بودک86 ساعت

خوابیدم... آسوده باخیالی بخیرگفتموراااااحتـــــــ شب آدرین  
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 مامان کردم زدموچشامومالیدم..وبعدبازشون غلتی بیدارشدم ازخواب مامان باصدای

 بودموجمع شده ریخته دورم ک موهام نشستم اتاقموکنارمیزد های پرده داشت

 ها بچه االن :(اخیشششش81:31کردم نگاه ساعت ب کشیدم ایی خمیرازه کردم

 این داد کیفیییییییی چ ووونژوووووووووووو خوااااااب تااالااااان منم مدرسن همه

خخخخ کنه بیشترنصیبم خواب خداازاین خواب  

کنارزدگفت: هاروک پرده مامان  

شده؟؟ خوب سرت سوژین -  

 پتوروکنارزدموگفتم:

آزمایش؟ میریم کی مامانی اوهوم -  

میادمیریم دیگ ساعت نیم بابات -  

بخورم؟ نبایدچیزی مامان االن گشنمه فقط باشه -  

کنم تحمل یکم آزمایش بذاربعدع عزیزم ن -  

 وشد ی تابابابیادمنم گفتم صورتوشستم دستشویی رفتم دادموبلندشدم سرتکون

 سبک آخیشششششش حموم روورداشتمورفتم بگیرم:(حولموبالباس

 پایین رفتم تاورداشتم6موبند بعدم کردم موهاموشونه پوشیدم شدم!لباساموک

ردمک میکردصداش نهارغذادرس واسه داشت مامان  

کن موهاموگیس بیا مامااااااااان -  

بلندگفت: ازآشپزخونه مامان  

میام االن بشین -  

بااااشع -  
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 ی خودش اومدشونروگرفت مین چن بعده مامانم ازمبال یکی پایینهه نشستم

زد موهاموشونه باردیگ  

سرم درررردگرف یواش مامان ایییی -  

 میومدمامان خوشم خعلی بافتن کردب بعدشروع شد تموم خب خیله -

میکرد:( موهاموگیس  

ببافه! تابرام6 بودم گفه گیسموبست شدموبندموبرداشت تموم ک کارش  

میاد بابات شواالن پاشوبروآماده شد تموم خب -  

کردموگفتم: لپاشومااااااااچ شدم خم بعدم گرفتم شونروازش بلندشدم  

گلمممممممم مامی مرسیییییییی -  

 خندیدوگفت:

بروبچه -  

شم. تاآماده تواتاقم ورفتم باال طبقه برگشتم باخنده  

 باباازقبل ولی بوووووودحسابی آزمایشگاه...شلوغ سمته ب افتادیم اومدراه باباک

میترسیدم ازسوزن ازبچگی داخل زودرفتم بودانگارچون گرفته نوبت  داشت مامان 

 میخواس اونم میترسم من میدونس چون بابام ولی اتاق داخل میومد باهام

گفت: همیشگیش بااقتداره بابامم|نذاش: خانومه اون ولی|:بیاد  

جلوموبگیرین نمیذارمم داخل بیام بادخترم باید مــن -  

 کبودی غصه داشتم ازاالن صندلی رویی آوردباترسولرزنشستم تشیف باباجان واخر

رومیخوردم گرفتن خون بعده  زدم وسرم شدم مریض هروخ بود حساس دستام 

 وخم المصب.بابااومدباالسرم میشد مرده یموندوخونم هفته تاچن کبودیش

گفت: شددرگوشم  
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 کف آزامیش بعده لواشکای چشاتوببندوب توفقط میشه زودتموم بابانترسیا دختره -

بخرم برات میخوام ک کن  

بابانگاکردموگفتم: ب باذوق لواااااشک ژوووووووون  

میخری؟؟ بابا؟؟؟لواشکوترشک میگی راس -  

بازگفتم: بموگازگرفتموبانیشهدادل خندیدوسرتکون  

نمیکیوشکالتو... پفک پس -  

همروبگم: نذاش  

چشاتوببند توفقط میگیرم اونارم باشه -  

 لیترازم ی خداالان وایییی اومدجلوم سرنگش پرستاربااون دادم.خانوم سرتکون

 رگم دنباله اونم کاروکردم باالهمون استینموبدم میگیره:))))))گفت خون

 مالیدسریع ازرگم روقسمتی الکلی پنبه کنم دستمومشت بعدگفت|گشت:

کردم لواشکاوترشکافک وب چشاموبستم و وفشاردادم چشاموبستم   

... توآرنجم رف تیزی ی یهو میکردم فک عشقولیام ب داشتم همونطورک  

 وایی خووووبه حالم من خداااااااا ایییی بدم آزمایش اومدم کردم غلط من وایی ای

خونموبردی همه کن ول کن ول واییییییی  

 بودومحکم دستموگرفته یکی ازاونوربابااون ترچشاموفشاردادم محکم 

نکنیا گریه بابا میشه تموم االن میگفت فشارمیدادوهی  

وگفت: سرنگوکشیدبیرون خونموگرف حسابی وقتی عوضی پرستاره  

  بزنم چسب تابرات روبگیرفشاربده پنبه این -
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 ...باباپنبرورودستم رفتم هغر چش وبهش بادردچشاموبازکردم

 بدجوررمیسوخت لعنتی گرفتوچسبوند...میسوووووووخت فشاردادوچسبوازپرستاره

باباروصداکردم: مانندی گریه جاش..باصدای  

میسوووووووزه دستـــــــم بابااااااا -  

کردوگفت: نگام باناراحتی بابام استینموآوردپایین مامان  

 ضعف بخوری بگیرم چی یه برات وبریمپاشو...پاش دخترم االن میشه خوب -

 کردی..

کردموگفتم: لبموغنچه  

نرفه؟ یادت ک ترشک لواشک -  

افتاد:( گرفتوراه کرددستامومحکم خندیدوبلندم  

دیگه! کنم خودمولوس بایدم دارم ومهربونی خوبی این به بابای مامان وقتی  

بچم! دونه یه ناسالمتی   بابامم (عاشقهبابام: برا کردم خودمولوس حســــــابی 

ینی... تمومهههه چی همه  

گفت: داشتوروبهم نگه فروشگاه ی باباجلو  

بردار میخوای هرچی وروجک بدوبریم -  

کوبیدموگفتم: هم دستاموب حالی باخوش  

اییووووووووول -  

کردوگفت: نگام مامان  

هااااااا برداره نذارزیادهلوهوله ضرردارع..فرهااااد برنداریااا زیادلواشک سوژین -  

عشقولیام سوی ب دنبالش:(پیش شدمنم دادوپیاده باباسرتکون  
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 سراغه رفتم بعدم دوتابرداشتم ازهرکدوم مولوچ لواشکوملچ های قفسه سمته رفتم

 چی دیگ اوووومممممم بزرگـــــــــاشوبرداشتم تاازاین6 نمکی پفک

 میخواسم؟؟

تلخ کالتباش برداشتم چنتاکیک سریع مونده وکیکم بستنی اهااااا  ک اخرسرم 

 نیشموبازکردم میکردمنم نگام باخنده بودباباداشت پرشده پره دستم بستنی...دیگ

  قفسه بازبینه منم کنه تاحساب گرفتورفت وابروموباالانداختم!باباخوراکیاروازم

عایا؟ جاننداختم ایی دیگ چیزه تاببینم هاگشتم  

 ب داشت عجببات مامان توماشین پربرگشتیم باچنتاپالستیک خالصه

میکرد: پالستیکانگاه  

برنداااااار زیادهلوهوله گفتم خوبه سوژیــــــــن خبره چه -  

مامانوداد: جوابه بابام شدم مشغول وبالذت لواشکموبرداشتم بیخیال  

  نمیشه بارچیزی ی نداره عیبی خانوم -

کردم! جان چنتالواشکوترشکونوش خونه راه میگنا!توی این به پایه بابای   

 کردم لباسموعوض تواتاقم بدورفتم عشقولیاموبرداشتم منم خونه رسیدیم

شدم خوردن مشغول وبالذت روتختم زدم شیرجه باعشقولیام  

 آدرینه اوه اوه گوشیموبرداشتم زدموپریدم پفکیمولیس انگشتای گوشیم باصدای

دادم جواب سریع ک  

آدرینــــــــــــــی سلووووووم -  

چرامیخنده؟؟؟؟؟ وااااا اومد خندش صدای  

چرامیخندی؟؟؟؟؟؟؟ آدرین وااا -  

داد: میخندیدجواب همونجورک  
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تو؟ خوبی برم قوربونت سالم -  

گفتم: کردموتخس اخم  

هاااا؟؟ خندیدی چی بگوواس اول -  

خندیدوگفت: دوباره  

  عزیزم ــچی هیــ -

میخندیدی؟؟ چــــــی به بگووووووووو نه -  

دادوگفت: خندشوقورت  

خندیدم! همون واس دادی جواب بامزه علیخ اووممم -  

شدموگفتم: حرصی  

آدریــــــن؟؟؟؟؟؟آرررره؟ میکنی منووووومسخررررررره -  

 بیشترخندیدوگفت:

  سوژینم چیه مسخره برم قوربونت نه -

کردموگفتم: بغض الکی  

زامبـی بیشوری خعلی -  

  خـــــانوووووووومممممم الهــــــــــــــی -

نزن حرف بامن دیگ قهرم اتب اصنش کوووفت -  

شدوگفت: جدی  

دادی؟؟ آزمایش خانومم سوژینــــــم؟؟؟خب...کجایی عه -  

 یلعنتیییی اه کردم نگاه سرنگ جای باالوب بلوزمودادم استینه افتادم دستم یهویاده

 خودم ب آدرین باصدای|خدامیدونه: کبودمیمونه تاکی حاال بود شده مرده خون

 اومدم
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هستی؟؟ سوژین الوو -  

اره اره هان -  

دادی؟ آزمایش گفتم چیشدی -  

میسوزززززه کبوشده دسم گرفت خون ازم عالمه ی آدرین وای اره اوم -  

دلم عزیزه روزدیگ چن میشه خوب دستت فدای آدرین -  

بایدبرم:))) بازم حاالفردام -  

فنچولم؟ چیکارمیکنی االن خودم لوسه من برم قوربونت -  

روتختوگفتم: نشستم  

میخورم پفکولواشکوترشک دارم هیچی -  

 خندیدوگفت:

میشیاااااا مریض بخورخانومممم هلوهوله کم -  

نمیــــــشم ن  -  

منومیدونموتو شدی لجبازمریض باشه -  

عمتـــه لجبازم -  

بچه بیتربیت عه -  

خودتی  -  

پرووو بچه -  

خودتـــــی -  

  بچه نکن کل کل انقدبامن -

میاری؟ کم چیه -  

فنچول؟عمرااااااا ازتوی بیارم؟اونم کم ؟؟منمـــــن -  
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 باهاش همش اول شده...روزای تنگ اولمون روزای کالی کل واسه دلم خندیدم

 ب اونم وختا بعضیییییی فقط انخدپرووووبودجوابمومیداد اونم میکردم کل بحثوکل

جوابمونمیداد:( زیادش ازعالقــــــه خودش قوله  

 آدرین:

میکنی؟! فک دوستیمون اول روزای ب -  

گفتم: درمیومد!باخنده ازآب درس همه بودحدسیاتش خودم مثه بلندخندیدم!آدرین  

باهوووووووش اقای اوهوووووم -  

 خندیدوگفت:

نمیاوردی کم شیطون؟اصنم مینداختی کل چقدبام یادته -  

بیارم؟ کم من ک میاوردی توکم مگ اوهوم  -  

خانوووم! نمیاری کم االنشم همین بله -  

گفت: بیشترخندیدموآدرین  

 تمومه بهم میده انررررژی هات صداخنده بشم هات خنده قربون -

 خستگیموگرفت!

لبخندعظیم! یه به شد تبدیل خندم   

خداروشکر..شرکتی؟ -  

میکنی جان  نوشه ترشکولواشک داری ک شمام خانوومم آره -  

گفت: ناله بعدباحالته  

خستــــــــــس نقشس سره آدرینتم -  

آدرینـــــــم برا بمیرم آخی -  

سوژین.... اینجابودی االن فنچول...کاش خدانکنه کوفت عــه -  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  131  

دیروزدیدیمااااااا -  

عزیزم:( االنه دیروزدیروزبوداالن -  

نجشنبه2تا بایدبمونی دیگ نمیشه خب -  

کرد: زمزمه باناراحتی ک کردم صداش شدآروم یهوساکت  

 پیشه  دارم میخوادنگهت شه؟دلم موممیخوادت دوری...کی ازاین شدم خسته -

 خودم..

دوربودن... حال بوداینجورنزدیکودرعینه واقعاسخت بیرون دادم باآهی نفسموهمراه  

میومدخاستگاریم! حتما میدادآدرین اجازه بابام اگ  

 آدرین ندارم سنی هنوزبچم من خب نبودم! راضی خودم من میذاشت بابام ولی

ندارم حاالحاالهاقصدازدواج کنه..!واالمن صب هدانشگا برم بایدتاوقتی حداقلش  

اومدم خودم ب آدرین باصدای  

 ویکم خاستگاری میومدم مامانوبابام با من شایداگ سوژین میگم -

میکنم! صحبت مامان با روزا همین هوم؟؟اصن میشد راضی اصرارمیکردیم...بابات  

گفتم: باجیغ  

 ـــــــــاریخاستگــ بیای چـــــــــــــــــــــــــــی -

االاااااااان؟؟؟ اوووووووووووونم  

توکه... دیگه آره خب -  

شدوگفت: جدی  

سوژین؟؟؟ نه مگه هستی راضی توک -  

من... من به افتادم مخالفم... االن که نگفتم آدرین ب تاحاال من خب   

الـــان... نه ولـــی هستماااااا راضـــی من چیزه..مممم آدرین خب اوممم -  
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 تابعداعروسی نامزدشیم میتونیم داره؟؟االن فرقی بابعدچه االن سوژین چی ینی -

 کنیم!؟

گفت: باجدیدت مکثی بعده  

نپیچون سوژین اصلیتوبزن حرفه -  

گفتن: ب کردم شروع آروم کشیدموباصدای عمیقی نفسه  

 ندارم هنوزسنی من و...خب کنکوردارم امسال سالمه81 االن من آدرین ببین -

 نه ولــی ازخدامه من نه ناراضیم نمیگم من نشگاس...آدریـــندا به وبیشترفکرم

  نیست مناسبی اصالوقته االن..االن

 خودت وجه هیچ به نمیکنه قبول اصـــــــن بابام که میدونم باشم راضی  منم

گفتم... قبالبرات که میدونی  

کشیدوگفت: هووفی  

اخه؟؟ ماداره ازدواجه به ربطی چه درسودانشگات سوژین -  

گفتم: احرصب  

 عقب ازآزمونام کلی االنشم همین من داررره؟؟؟؟؟آدرین ربطــــــــی چ -

  موندممممم

مردادماه تا داری وقت کلی خانووووووووم -  

اومده بذارم تاچشم نخیرمممممم -  

آخر میکنم تودق ازدسته من هوووف -  

|:|میشه: چی بصبری دیگ سال3,4 ی حاال روانی خدانکنـــــــــــه -  

گفت: سریع  
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 اصن کنم چقدصب دیگ سوژیــــــــــــن  که میمـــــــــــــیرم -

میااااااد خوشم خعلی اه دانشگاه بری توچرامیخوای  

بری... نکرده الزم   

خدافظ نداریییییی کاری آدریناصن کردیااااااا بازشروع نخیـــــــــرم -  

فظخدا میگ سریع زدم حرف ی ببینم؟؟بازمن کن صب کجاااا -  

آدریــــــن دیگه میکنی عصبانیم خب -  

اصن نگو چیزی کوفت -  

میکنم قط االن باشه -  

بازقهرکرد -  

گفتم: ناز با  

نخیــــرم -  

 نکن منوآب انقددله سوژین رفت دلـــــم نزن حرف اینجـــــــــــوری -

 دختــــر!

شنیدم خط وره ازاون علی صدای نگفتم خندیدموچیزی  

بدووووووو نقشروببین بیااین بزن فک کم یگد بسه پسر آدرین -  

 آدرین:

خانوومم؟ نداری کاری میام...سوژینم االن کن صب -  

باش:( خودت برومراقبه آدرینم نه -  

فعال بخور...خدافظ لواشک کم باش خودت تومراقبه فنچولم فدای -  

خدافظ باااااااشد -  
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 میخوردم همونجورکه ترشکموبرداشتم سریع کردم قط همینکه

 بچه میشدیم زودترتعطیل بودامروز8:31ساعت توگروهمون تلگرامموبازکردمورفتم

بودن وانالین بودن اومده همه ها کردم: تایپ   

چطووووورین؟ هااا بچه سلووووووم -  

داد: جواب مهدیه  

 خوابیدی خوب االغ بیشوره توووو بگیری مرض سالمودرررررردسالموووووکوت -

 نـــه؟

جووووووووووونم مهی خالی جات داد ــــــــدکیفرررررره)آره(انقــ -  

 پش حسابی منم چرانیومده نورزادکجاس گفت سبحانی عوضی بیشوره مرض -

|:|:|کردم: غیبت سرت  

کردم: خندیدموتایپ  

برات دارم فرداببینمت کن صب خرررررر دختره کردی غلط توخعلـــــی -  

خر دردمیمونه -مهدیه:  

تبیتربیــــــــــ خفه -من:  

  خوووووودت -مهدیه:

حرفامونوگفت: پریدوسطه شقایق  

 بدین ام پی کم میخونم درس دارم چقدزرمیزنین دیییییه بسه اِهَـــــــــــه -

باباااااا ای  

 من:

تو؟ چطوری کالاااااس درسخونه بچه بــــــــه -  

 شقایق:
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دادی؟ آزمایش توچطوری خوبم|خرخووووونی: جنابالی ک فعال واال -  

  کرد دسموداغوووووون گرفت عوضی پرستاره  ره -

 مهدیه:

کردی گریه زرتی البدتوم خخخخخخ -  

 من:

 هب لواشکوترشکواینادادمنم قوله بابام زرزرووووونیستم جنابالی مثه منکه نخیرم -

کردمو...خخخخ اونافک  

 شقایق:

 خوردی؟کووووفتت چققدترشک کوشوووووولوووووو نییییی نی ژووووووووووون -

 بشه

 من:

 چشتون میکنم جان نوشه دارم ببینــــــین؟االنم ندارین چش مرض خخخ -

  درااااااااااااد

 نهارقورمه پایین رفتم نهارمنم کردواسه صدام بعدمامان حرفیدیدم باهم دیگ یکم

عاشقشم! ک بووووودمنم سبزی  

 چی قلم بایدبرم که ازجمعم عقبــم خعلی که درسام سراغه نهاررفتم بعده

 کردم:(هنوزم چت آدرین با بعدشم عصردرسامومرورکردم2 تاساعت آزموناموبدم

 نرووووو میگف میگرف انقدحرصم|بود: من ازدواجودانشگاهه سره بحثمون

نرم... میخوادمن اونوقت رفته خودش آقا دانشگاه  

 کلی معمول وطبقه|مدرسه: رفتم وبعدازآزمایش دادم آزمایش رفتیم بعدبازم روزه

 جونم پورواسی کردیموخندیدیم:(حسین درآوردیموشوخی بازی مسخره ها بابچه
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 حالت جان سوژین میگف پورکه حسین حالمومیپرسیدن! میومدن همش که

چراامروزاومدی؟! کن استراحت بروخونه خوبه؟میخوای  

گفت: مامان اومدم خونه که ازمدرسه   

دار کارت پیشش بعدازظهربری زدگفت زنگ اقاجون امروز -  

گفتم: باکنجکاوی باالمیرفم ها ازپله ورکهمونج  

داره؟ چیکارم نگف -  

بری! گقت فقط نه -  

ندارم:)))))) حال خستم من اونجاحاال بره داره حال کی هوووف  

دادم: ام پی آدرین کردموب لباساموعوض  

اومدم من آدرینی سالم -  

 پریدمو اتاقم بوداومدم شده3 ساعت خوردم تانهاربخورم.غذاموکه پایین ورفتم

 آدرین پدری خونه بعدمیرم میزنم چرتی یه شدیییییییید داشتم خواب روتخت

کردم: تایپ بودسریع جوابموداده  

 کارم پدری پیشه بایدبرم بعدبیدارشم بخوابم یکم میخوام خستم خعلی آدرین -

انگار داره  

داد: جواب  

میری؟ کی دلم عزیزه باشه -  

دیگ ساعت8,6 ی -  

بگو بهم میرفتی بخوابی:(داشتی خوب نچولمف بروبخواب خب خیله -  

بای بای فعال باشد -  

سوژینم فعال -  
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الال:( رفتم رومیزودرازکشیدموسریع گوشیموگذاشتم  

 

  

        ********************* 

 

 

 دوباره گفتم مامان بعدب رفتموصورتموشستم دستشویی بیدارشدم ازخواب2ساعت

کنه:( موهاموگیس  

 پالتوی بود هواسردوابری چون اتاقموکمدموبازمیکنم میرم بافت موهاموک

بود شیک خعلی ک شکالتیموبرداشتم  

|نذاشتم: شالم مشکی شلوارکتون یه با  

 دوباره بادنخوره پیشونیموبگیره جلوی بذارم بافتنی کاله میخواسم چون

 سینوزیتو...

 ایه تومایه رژ یه شدم:( آرایش ومشغوله جلوآینه واستادم پوشیدم لباسموکه

|همین: مدادکشیدم ویکمم  بادمجونی  

 موهامم گردنم دوره انداختم رنگیمم چن گردنه شال خوشگلموگذاشتم بافتنی کاله

 دارم ک دادم ام پی آدرین به و گوشیموبرداشتم گیرنده تامامان داخل همرودادم

 میرم.

 به مبود رسیده افتادم وراه پوشیدم بلندوبرداشتم وپوتینای کردم خدافظی ازمامان

دادم: جواب آدرینه دیدم کردم زنگید..نگا گوشیم ک اصلی خیابون  

آدرین سالم -  
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گوشم: پیچیدتوی ومهربونش پرانرژی صدای  

چطوره؟؟ برم؟سرت قوربونت خوبی خانوووومم ماهه روی به ســــــــالم -  

توخوبی؟ خوبه سرمم خوووبم -  

عالیـــــم:( باشه خوب خانوومم من -  

 خندیدموگفتم:

عالــــــی چ -  

فنچولم؟؟ کجایی خب بله -  

اصلی خیابون رسیدم االن من -  

دقیقا؟ کجاس بابابزرگت خونه -  

بلواره نزدیکه -  

بیام همونجامن بمون -  

کجابیای؟؟ عه -  

  میرسونمت خودم دیگ ببینمت -

ازاشناهاببینه یکی ممکنه کردیم روی زیاده خعلی دیگه آدرین نه وای -  

 چیزی نمیبینه کسی اینم تابعده ایشاهلل ندیده کسی وقت همه این سوژینم -

 نمیشه

هاکافیه! نجشنبه2 همون قرارمونواصن کمترکنیم بذاریکم نگرانم من آدرین نه -  

گفت: سریع  

یهوبگوبروبمیردیگه! -  

باشیم مراقب یکم میشه چی خب مگه گفتم چی خدانکنه آدرییییین عه -  

گفت: باحرصودلخوری  
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میاری بهونه یه میگم نمیکنی...هرچی منودرک اصن سوژین -  

|:|:|کرده: قط دیدم جوابشوبدم اومدم خودم تابه  

 هی هس ازخدامم نمیارم بهونه منک پسرچرایهوجومیگیرتش؟؟خب این خدایا

 وقت یه نیس فکرش به اصن که آدرینم باشین بایدمراقب ولی ببینمش هرروز

برسه بابام گوشه وبه ماروببینه یکی  !... 

نداد جواب ولی آدرینوگرفتم شماره دوباره میشه سیخ تنم موبه ازفکرشم وای  

 قهرمیکنیم هرروقت|نازکشی: برم عمراااااااا من حاالچیکاکنم دیوونه پسره هووف 

میخوام معذرت بگم عمرابتونم منکه میشه قدم پیش که آدرینه همیشه  

تو تخـــــــــسی ازبس میگه وهمش میدونه آدرینم  

 به یکم داخل جواددروبازکردرفتم ودایی ایفونوزدم پدری خونه بعدرسیدم رب یه

دربیاد آلوچش میشه تابستون کی ووووی کردم نگاه توحیاط میوه گالودرختای  

 نگام بودباخنده هاواستاد روپله دایی جوادچشمموازدرختاگرفتم دایی باصدای

 میکرد:

 هانقشه آلوچه واسه داشتی ازاالن میبندم خانوم!شرط فلفل سالم علیکه -

 میکشیدی!!

گفتم: میرفتم تراس های پله سمته به همونجورکه خندیدم  

خبرااا؟؟ چه خووووووووبی خودم ترشیده دایی سالااام -  

دادیمولپموکشیدوگفت: دست باهم  

هان؟ ترشیدم من که شیطون دختره -  

دررفتموگفتم: طرفه باخنده  

من دایی شدی پیرپسر دیگ آرررررره -  
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کمروگفت: زدبه  

منتظرته اقاجون بچه بزن حرف بیابروکم -  

پدری؟ حاال داره چیکارم هووووم -  

حاال بروداخل نمیدونم -  

میکنم: سالم زودی میادبیرون ازآشپزخونه ستاره ومامان میرم داخل به  

خوبی؟؟  جووونم عزیزی سالم -  

زدوگفت: مهربونی لبخنده  

اومدی جان؟خوش مامان خوبی شیطون سوژین ســالم -  

کردموگفتم: روبوسی باهاش  

  خوبم عزیزی مرسی -

کردوگفت: بغلم  

جان؟ مامان سردردگرفتی بدشده؟بازم حالت تومدرسه میگف مامانت -  

آزمایش رفتم دیروزوامروزم شدم بیهوش چجوری نفهمیدم اصن آره -  

کشیدوگفت: پیشونیم کرددستشوب نگام باناراحتی  

 میدم بهت دارم داروگیاهیی چندتا میشی خوب نیست چیزی ایشاهلل مادر بمیرم -

 حتمابخور

کردموگفتم: صورتموجم  

اینقدبدمزس ازداروگیاهی میاد بدم میدونی توکه عزیزی ن وای -  

گفت: باخنده  

میشی راحت دیگه میکنه خوبت ولی بدمزس دختر -  

گفتم: بیخیال  
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کجاس؟ شوهرجانت حاالبگواین دکتردارومیده عزیز ولش -   

ها پله راه سمته برگشتم پدری باصدای  

بابا؟ خوبی فلفل سوژین سالم علیکه -  

پدری:(وگفتم: سمته رفتم بزرگی بالبخنده  

 چیزی یه پسرت فلفل؟؟این میگی چرابهم پدری خوبه؟؟بابا حالت پدری سالم -

نمیکنی؟ دعواش توچرا میگه  

جوادگفت: دایی  

|ورپریده: کنه خرابمنوشمارو بینه میخوادرابطه میگه چی ببین بابا عه -   

کردوگفت: کردروپیشونیموماچ خندیدوبغلم پدری  

چطوره؟ بابا؟سرت خوبه حالت -   

گفتم: باخنده  

فهمیدین همه واییی -   

گفت: مامانی  

بیارم کردم درست کیک من توسالن برین فیروز با -  

کوبیدموگفتم: دستاموبهم  

دیگه؟؟؟ شکالتی جوون آخ -  

گفت: میرفت شپزخونهآ سمته ب همونطورکه باخنده  

داره چیکارت فیروز بروببین  آره -  

درخدمتم؟؟ من بفرمایین پدرییی چشممممم.خب -  

گفت: وپدری نشستیم رومبل هم کناره توسالن رفتیم باپدری  

بیای:( توم گفتم کوه بریم میخوایم ازدوستام فردابعدازظهربایکی -  
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چند؟؟ ساعت جوووون اخ -  

یشی؟؟م مرخص ازمدرسه کی3ساعت -  

زدموگفتم: گازی میزبرداشتم روی ازتوظرفه سیب ی  

خونه میام6:31 -  

کردوگفت: مکثی  

هوم؟ میکشه طول دیقه42 شده شی وآماده تابیایوغذابخوری پس خب -  

میشم آماده نهارمومیخورم زودی فردااومدم حاالمن اره -  

جونم:( عزیز شکالتیای کیک عاشق ک منم اومد وچایی کیک با عزیزی  

 اتاقشم رفم کردم! کل جوادکل بادایی یکمم زدم حرف باهاشون موندم دیگ یکم

|خونه: اومدم بعدش ریختم بهم  

 ام پی بهش گوشیموبرداشتم کردم عوض آدرینوبکشم!لباساموک نازه باید حاال

جوابمونداد ولی دادم  

گفتم: بهش فقط سر اخر  

 پدری فردابا بگم مخواست فقط نکردم،اوکی کاری نه؟؟منک جوابمونمیدی آدرین -

بای. بیرون میرم  

میخوره!! حرص حرفم بااین االن کردم خوووووووب اوهوووووم  

شدم! بدجنس من چقد  

باشیم بایدبیشترمراقب گفتم فقط زدم بدی حرفه نه کردم کاری نه خومن واالاا  

 منونمیده؟؟عایااین وجوابه برخورده بش اقا که گفتم بدی چیزه شما نظره به

است؟! انصاف  

 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  143  

   *************************        

 

 

 

 شم آماده تابخورم غذاموبکشه گفتم مامان به سریع خونه اومدم که ازمدرسه

 بعدازشستن روتخت گذاشتم بیرونموازکمدردآوردم ولباس کردم لباساموعوض

 بهم هی همونجورمامانم شدم مشغول تن وتن پایین رفتم دستوصورتم

|و.....: نکنم رفتارکنموشیطونی خوب پدری ستهدو جلوی تذکرمیدادک  

 کوتاه سبزخوشرنگه مانتوی ی میشم اتاقموآماده میرم زودی خوردم نهارموکه

 عینک کردم آرایش ویکم بازکردم فرق موهامم مشکی سفیدوشاله باشلوارکتون

  دودیموبرداشتم

  وافتابیگرم دیقه یه وبارونی سرده دیقه یه کرده قاطی گیالن وهوای اب امسال

 یهوهوااونجاسردشد!خوراکیی شاید گذاشتم توکولم برداشتم مشکیم سویشرت یه

گوشیم گذاشتم بودموتوکولم خریده که هاییم  

 بزنگه گفتم مامان به اومدم بیرون ازاتاقم آینه ب کردن بعدازنگاه توجیبم انداختم 

دنبالم:( بیان آمادم من بگه پدری به  

 وبعدازپوشیدن کردم مامانوبوسیدموخدافظی نمخوردم زنگ ایفون مین81 بعده

کو؟! دوستش تنهابودباماشینش..پ بیرون..پدری اومدم ازخونه سفیدم های کتونی  

عاشقشم:( من ک بود اومده مشکیش پاترول با پدری  

 همونطوری پدریم که کردم سالم وپررانرژییییی توماشین دروبازکردوپریدم

رسیدم:افتادپ راه بالبخندجوابمودادهمینکه  
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کجاس؟نمیادمگه؟ دوستت پس پدری -  

جلوانداختوگفت: اینه ب نگاهی  

میاد دیگه ساعت نیم گفت اونم مامیریم -  

دادموگفتم: سرتکون  

چیه؟ اسمش اها -  

کردوبالبخندگفت: نگام  

وروجک؟! چیکاراالن اسمشومیخوای -  

 دایی؟یا سالم عمو؟یا سالم کنم؟بگم صداش چی بعدادیدمش خب همینجوری -

پدرجان؟هوم؟ سالم  

خندیدوگفت: پدری  

  اسمش سیاوشه -

فهمیدم اوهوم -  

 چن بودکه کوهی وهمون بود"رضوانشهر" کوه بریم میخواستیم که کوهی این

میرفیم:( ها بابچه وقبالم رفتم باآدرین روزپیش  

 جواب زدم ک زنگم نشده انالین اصن جوابمونداده ازدیروزه بیشعور آدرین هی

  نداده

بود: قشنگ دادم میشدگوش پخش داشت که یاهنگ به  

نیاورده پس هنوزم بُرده قلبمو نگاهت  

نیاورده کم تا بیا چشماته تاب بی دلم  

سرازیره تو سمت به من حال و حس تموم  

دیره یکم فردا بیا هستی زندگیم کجای  
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نیاورده پس هنوزم بُرده قلبمو نگاهت  

نیاورده کم تا بیا چشماته تاب بی دلم  

*** 

غمگینم نه خوشحالم نه دادی من به حسی عجب  

میشینم بیدار شبا بینم می خوبتو روزا  

باشه من مال چشمات که اینه آرزوم تمام  

باشه من حال این اگه میشه ترم عاشق بیا  

نیاورده پس هنوزم بُرده قلبمو نگاهت  

نیاورده کم تا بیا چشماته تاب بی دلم  

*** 

وای ای شدن عاشق بیا  

نیست کم اعتراف این بیا  

دارم دوست ، دارم دوست  

نیست مبهم جمله این بیا  

وای ای شدن عاشق بیا .. 

نیست کم اعتراف این بیا  

دارم دوست ، دارم دوست  

نیست مبهم جمله این بیا  

نیاورده پس هنوزم بُرده قلبمو نگاهت  

نیاورده کم تا بیا چشماته تاب بی دلم  

سرازیره تو سمت به من حال و حس تموم  
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دیره یکم فردا بیا هستی زندگیم کجای  

نیاورده پس هنوزم بُرده قلبمو نگاهت  

نیاورده کم تا بیا چشماته تاب بی دلم  

 

آسرایی( فریدون نگاهت )اهنگ  

 

! بودفریدون خونده بااحساس خعلی  

کوه رسیدیم ساعت بعدازیک  

 پریدم ازماشین بود عااااااالی هواش کرد ماشینوپارک خاکی جاده ی داخل پدری 

فرستادم:( هام ریه پاکوداخل وهوای کشیدم عمیقی نفسه پایین  

 ینشپای بودکه بزرگی تپه تپه..یه لبه ورفتم بودعینکموزدم توچشام مستقیم افتاب

 چون زیادجلونرفتم همین بودواس زیاد ارتفاش بودخعلی ورودخونه ودرخت دره

میرفت..! گیج سرم  

 شده تنگ آدرینم برای نداشم.دلم انتن درآوردم گوشیموازجیبم

 اونوقت بیاد میکردم قبول کاش بودیم..اه خوب شد؟ماکه بود...چرایهواینطوری

ترشد تنگ و...دلم کردم قهرنبود!چنتاازعکساشونگا االن  

 آدرین....

 آدریــــــن...

 آدریــن..

تروخداجوابموبده. آدریـــــــــــن  

سمتش: برگشتم پدری باصدای  
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اومد... سیاوشم -  

 چقدشبیه ایــن ـــن گردشدایــ کردم..یهوچشام کردنگاه اشاره ک سمتی به

آدریــــــــــــــــــــــنه!!!! ماشینه  

  شدم مطمئن نگاکردم پالکشوک خودشـــــــــــه ایـــــــــنک ببینم وایسا

خودشه!! ک  

مرده؟؟؟؟ آدرین..اینجا...بااون ولی   

 پارک پدری پاترول پشته آدرین که بودم وایستاده ومتعجب مبهوت همینجوری

بود! کردمنوهنوزندیده  

 تونستم اومدن جاده اوناازپیچ که جوری بودم تپه وکناره پدری ماشین جلوی چون

جلو... ورفتم کشیدم عمیقی ببینمشون....نفسه  

چقدشبااهـــــــــت...؟؟؟؟؟ عه عه شد پیاده ازماشین پدری دوسته  

پدربزرگشه! چقدشبیه آدرین  

 بودباشلوارمشکی بلوزسبزپوشیده یه بود پایین شدسرش پیاده ازماشینش نآدری

مشکی وسویشرت ما! کردیم ستی چه   

و...سرشوبلندکرد... عینکشوبرداشت   

 اون روز...مث همون مث عمیــــــــق گره خورد...یه گره هم به نگاهامون

که.. روزی  

من مث وتعجب...ناراحتی..دلتنگی چیزابود...بهت خیلی تونگاهش  

گفت: پدری کردوروبه بالبخندنگام پدری میکرددوسته بودونگام گردشده چشاش  

 نوته؟؟ گل خانوم این جان فیروز -
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شونموگفت: دوره لبخندزدودستشوانداخت کردم..پدری جلوتروسالم رفتم  

منــه دوردونه سوژینم سیاوش آره -  

 من ولی میکرد نگام داشت هنوزم پدری..آدرین سینه به دادم وسرموتکیه خندیدم

نمیکردم نگاش پایینواصن بودم سرموانداخته ازلجش   

گفت: پدری دادکه دست اومدباپدری آدرین  

نوته؟! آدرین گل آقاپسره این سیاوش -  

 سیاوش:

اقاس:( پارچه یه جان فیرون بزرگمه نوه همون بعلـــه-  

گفت: آدرین ب لبخندزدو پدری  

(|ابش:صاح برات!)مبارکه داره خدانگهش به به -  

گفت: پدربزرگش روبه کوچیکی بالبخنده آدرین  

مابایداشنابشیم؟! االن دارین دوستی همچین بودین نگفته آقاجون -  

 االن منوآدرین اونوقت دوستن باهم وقته چن نی معلوم میگه راس هوووووم

 فهمیدیم...

گفت: پدری  

هموپیداکردیم... تازه سال چن مابعده جان آدرین واال -  

کردموگفتم: نگاه پدری به  

بودین؟ کرده چطورچراگم -  

همو:( پیداکردیم پیش ماه8تا بودیم هموندیده پیش سال1از -  

خوووووووب( جالب!)وچقدم چ اوهوم -  
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 جلوبودن دوستش پدری افتادیم راه زیلووسایالمون بابرداشتن مین چن بعده

کرد: صدام کردوآهسته قدماشوآروم کم کم آدرین|پشتشون: و...منوآدرین  

دارم.. بیاکارت آروم کن سوژیــن؟صب -  

گرفت! دستمومحکم مچه ک برم سریع زدموخواستم بهش ایی غره چشم  

بفهمن؟؟ میخوای  بچه میگم کن صب -  

گفتم: آروم باحرص  

اصن؟؟ میگی چی چیه -  

خودشوگفت: سرموبرگردوندطرفه  

ببینم...؟؟؟ کن منونگا -  

|دیگ: طرف سرموگرفتم بازی بالج  

 باهاش بارکه اولین باربرای یه یادمه توچشام گردوندودلخورزل برم ممحک که

  که آشتی بعدش نمیکردم نگاش من ولی کنم نگاش میگفت وهرچی قهرکردم

گفت: کردم  

 چیزی یه ازقلبموکندن..انگار تیکه ی میکنم احساس میگیری چشاتوازنگام وقتی

نگیر....... زمچشاتوا وقـــــــــــــت هیچ تابم!سوژین وبی دارم کم  

مهربونش... توچشای زل بیرونو نفسمودادم  

پسرو.. این من دارم دوسش خعلی خدایا  

لجبازیاببخشه... منوبااین کاش  

کردم: زمزمه بودآروم سخت برام پایینوبااینک سرموانداختم  

میخوام... معــــذرت -  

گفت: افتادوآروم ینیییی؟:(راه بخشید خندیداخی  
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کنم...! چیکارت دیگ فنچولی -  

گرفت... نذاشتومحکم که بیارم بیرون دستموازدستش وخواستم  خندیدم آروم  

کن ول وای میشیمااااا بدبخت میبینن االن آدرین کن ول عه -  

کشیدوگفت: موهاش به کرد...دستی فشارول یه کشیدودستموبا هووفی  

بیاربرامن... بهونه هی بعد -  

بودن دنوخندیدنز حرف مشغول ایناانداختم پدری به نگاهی  

 بهت گفتم چی مگ دیروز شدی؟؟من اینطوری چرادوروزه آدرین چیه بهونه -

 دیگه کردی قط بودگوشیورومن درس کارت کردی؟؟؟االن اونجوری

جوابموبایدحتمازودبدی!! میگی من به جوابموندادی؟بعد  

کردوگفت: نگام  

سوژین... دیگ اعصابموخردکردی خب -  

 اعصابشوخردمیکنم من پرووووو پسره جلوزدم رفتموازش بش ایی غره چشم

بزنمش..... همچین  

ودستاشوگرفتم:( پدری کناره رفتم  

 بعداومدکناره لحظه چن آدرینم ترگرفت لبخندزدودستمومحکم بهم اونم

االخ زامبی پسره خونشون بره ببینمش نمیخوام اصن ایشششش پدربزرگش ! 

 خعلی بوووووووود العاده فوق فضاش رسیدیم جنگل وبت ردشدیم خاکی ازجاده

بود... قشنگی جای  

بلبالوگنجشکا.. صدای دیگ بودوازطرفه کنارش کوچیکم دریاچه ویه درخت پره  

 درس اینجاکلبه بیایم بگم پدری به داشتم..باید کلبه یه اونجا داشتم دوس خعلی

 .کنیم
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 گوشیموبامونوپادموبرداشتم ونشستیم کردیم وزیلوروپهن دریاچه کناره رفتیم

گفتم: پدری وروبه ازکولم  

پدری بگیرم عکس میرم من -  

گفت: میریخت چایی ازتوفالسک داشت همونطورک پدری  

بابازودبیا باش مراقب -  

نزدیکام همین چشم -  

 سلفی وچنتاعکس میکنم مونوپادوصل گوشیموب دریاچه نزدیکه میرم

آب. مخصوصاکناره بودن شده خوشگل میگیرم:(خعلی  

 خش خش باصدای که میگرفتم سلفی داشتم بودمو داده کیهت بزرگ درخت یه به

 بش توپی غره چشم میومدطرفم داشت که بود صدابرگشتم..آدرین سمت برگابه

 کمرم دوره دستی یهو که شدم گرفتن عکس مشغول وبیخیال زدموروموبرگردوندم

اومدباالوجلودهنموگرفت: دستش ی که کشیدم خفیفی جیغ شد حلقه  

منـــم... نمسوژی هیسسسسسس -  

سمتش: کشیدموباتشربرگشتم عمیقی نفسه  

میکنم؟؟؟ سکته نمیگی میای اینجوری مگ داری مرض -  

روشونموچشاشوبست: سرشوگذاشت  

سوژین بامن میکنی چرااینجوری -  

باهاش؟؟ چیکارکردم من گرفت بیشترحرصم  

چرااومدی؟؟؟ یاتوو؟اصن کردم کاری من ینی -  

گفتم: بعدباکنایه  

اومدی؟؟؟؟ چی واسه میکنم عصبانیت منکه-  
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بوسید... روگونموطوالنی  

 دستاشومحکم حلقه ک جداکنم خودموازش شدخواستم خالی دلم ته

کرد: گوشموزمزمه ترکرددلباشوچسبوندبه  

باشه؟؟ ببخشم -  

شدموگفتم: تخس بازم  

تو بدی خعلی  نمیخـــــــوام -  

بوسیدوگفت: گونموعمیق دوباره  

خوبی توخعلی عوضش باشه -  

میدووونم:( -  

 نه انگار کردم نگاش خوووب منم توچشام وزل خودش گردوندطرفه خندیدوبرم

بزنمش! میخواسم پیش مین انگارچن  

 خعلی قلبم موند ثابت و...رولبام اومدپایین آروم آروم ازروچشام نگاش شدروم خم

 تندمیزد...

 یرهخودشومیگ جلوی بازم حتما آدرین کردم فک دادم دهنموقورت اب

جلو..! ونمیخوادبیشتربریم  

رولبــامه! ـش داغـ لبای دیدم اومدم خودم به تا ولـی  . 

کردم!!! می روتجربه چیزی بودهمچین بار قلبم...اولین خدا وای  

... نـاب حسه ی پرشداز وجودم تموم بستم چشامومحکم  

میکشید عمیـــــــــق لبامومیبوسیدونفسه آرومومالیم آدرین  

 درست میدونم خودموبگیرم جلوی ومنم...نتونستم دورگردنش مدستاموانداخت

میدونم نیست  
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اشتباهه...گناهه  .. . 

باشیو... عشقت پیشه میشه مگه ولی  

کردم پاکش بودسوژین پررنگ خعلی رژت  -  . 

کردم... بازی وبادستام پایین سرموانداختم  

میکشم خجالت ..دارم خب |حرفشونزنه: کاش وای   

 گردنش به زدم نکردم...زل نگاه چشاش وسرموباالدادبهگرفت چونموبادستش

بگیری!! گازش میده کیف گردنشوو ژوووووووون  

|شدم؟: چراانخدمنحرف من عالم خاکه هییییع  

سوژیــنم؟؟ -  

بلــه -  

گفت: باخنده  

خانومم نمیکنی چرانگام -  

کردم: من من  

!! کنم خب..چقدنگات اممم -  

 روسینه دستاموگذاشتم دادمنم وفشارم توبغلش کشیدم زدومحکم بارقهقه این

.محکموسفتش نمیخورم خجالت اصنم ! 

 نمیتونم دیگه چیکارکردی؟میبینی باهام میبینی فنچول عاشقتــم سوژینم -

کنم!؟ خودموکنترل  

 نزدیک این بگم دارم چی بگم..اصن چی فشاردادم..نمیدونستم سینش سرموبه

 آدرین به حاال آدرین نه کنم تحمل ممیتون من نه ولی نیست درست اصن بودنا

کنیم...! بخوادزودترازدواج که میدم حق  
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              **************************  

 

"آدرین"  

 

 جلوی رفتم رولبام لبخنداومد شدمودروبستم اتاقم وارده زمانی بااقای بعدازخدافظی

 خوبیه روزای کردم...چه نگاه جدیدمون پروژه ماکت به ماکتامون...بالبخند میزه

میوفته. برام هم سره پشت داره خوب اتفاقای روزا...همه این  

 چشاموبستمو صندلیم ب دادم وتکیه میزمو پشت نشستم زیاد حالی باخوش 

اتفاقاافتاد.. خیلی اومد... پیش ماجراها سالومرورکردم:(خیلی3 این اتفاقای  

 تابموبستموگذاشتمش لپ میرفتم کم بودبایدکم86:31 کردم نگاه ساعتم به

گفتم: طاها روبه اومدم بیرون وازاتاق برداشتم گوشیمم توکیفم  

فردا واسه کنوبذارشون امروزکنسل قراری بقیه میرم دارم من جان طاها -  

بلندشدوگفت: ازصندلیش  طاها  

کردین؟ نگاه دادم بهتون روکه نقشه اون راستی مهندس چشم -  

کردموگفتم: مکثی  

 بایدبرم. االن میگم بهت فردا که ایرادکوچیک چنتا جز بودبه الیع طاها آره -

خدافظ نباشی خسته  

خدافظ نباشین خسته شمام ممنون -  

 سریع شدم که ماشین اومدم.سواره بیرون کردموازشرکت خدافسی ازعلیوسامانم

پیچیدتوگوشم: قشنگش صدای بوق چن بعده شمارشوگرفتم  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  155  

جونــــم؟ -  

 لبخندزدموگفتم:

  دلـــــــم عزیزه جونت ونهقرب -

 خندیدوگفت:

نباشی خوبی؟خسته آدرینم سلــام -  

 تمومــه سوژین(! اسم معنی مـــن)نورزندگی نورزندگی ماهت روی به سالم -

خانـــوم؟ توخوبی رفت خستگیم  

خوبــم:( منم توخوبی اوهوم -  

براش... رفت ضعف دلم  

آمادس؟ دلم عزیزه -  

کجایی؟ جنابالی مادهآ ی آماده اوهوووووووم -  

کردموگفتم: ماشینوروشن  

  کوچم سره دیگه مین81تا بیوفتم راه میخوام ازشرکت تازه منم -

آدرینم؟ نداری کاری کوچه سره میام من پس باشه -  

میبینمت:( خـــانوم نه -  

باش خودت مراقبه فعال -  

باش! مراقب شمام چشم به -  

باش..! هستم -  

معروف...! کوچه سره رسیدم بودکه8 به رب افتادم.یه وراه کردم تلفنوقط  

 کردم..لبخندرولبه نگاش وسوارشدباعشق اومد بعدش لحظه چن دلم عزیزه

بود.. هردومون  
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نباشه؟؟ باشیمولبخندرولبامون هم کناره میشه مگ  

هم... توچشمای شدیم خیره همیشه مثه نگفتیم هیچی دیقه6تا  

 که مرسی خودم واسه داشتی نگهش که خدایـــــــامرســــــــی

گرم:( دمت خدایا تااینجاهوامونوداتشی  

 نبودهمیشه میزدن...الزم حرف باهم بکنم..چشمامون چشمادل ازاین میتونم مگه

پرازحرفن..:( چشما وقتی بزنیم حرف بازبون  

 هس لذتم باالترازاین بوسیدم وعمیق وپیشونیشومحکم روش شدم خم

و... باشی زندگیت توودنیــا؟کناره  

وکشیدم! بینیشوبوسیدم ونوکه خندیدم سرشوجلوآوردوگونموپرسروصدابوسید  

 بود...ولی عزیزترشده بود شده بود.خانووووم شیطون هنوزم من فنچوله

 هنوزشیطنتشوداشت...

 نمیاره کم کل توکل هنوزم شیطنت؟!محالـــه بدون سوژین میشه مگ اصن

|کنه: فنی بندروضربه وقصدداره  .  نه تخسولجبازبودولــــی زمهنو خانومم

 بلبل انقدبرامن دیگه بدم قورتش میخواد دلم که میشه لجباز انقد وقتا زیاد.بعضی

|فسقلی: نکنه زبونی  

عشقمون کلبه سمته ب افتادم کردموراه روشن  . 

کردم: ضبطوروشن  

 

زدی حرف دلم با که شد پیدات کجا از تو  

****** 

اومدی خوش زندگیم به ام رابطه این عاشق من  
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****** 

قاعده بی بازی تو شد پیدات کجا از تو  

****** 
بده من به تورو خدا رسید نمی ذهنمم به  

****** 
زندگیم عین درست روشنی و گرم شلوغو  

****** 
زندگیم بین افتادی تو کردمو وا چشم من  

****** 
شدم باور تو کنار ولی گفتم می دروغ  

****** 
شدم بهتر من تو از بعد تو قبل شدم خوب من  

****** 
شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی  

****** 
شد پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی  

****** 
شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی  

****** 
شد پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی  

****** 
بشه باور یه برام قلبتو گاهی بزار  

****** 
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بشه بهتر زندگیم این از بعد میدم قول من  

****** 
خورم می بر عشق به و کنی می نگاهم  

****** 
شرم می هاتو خنده من دل ته از خندی می  

****** 
شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی  

****** 
شد پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی  

****** 
شد دنیات یکی یعنی رفت دست از دلت وقتی  

****** 
شد پیدات کجا از تو ازش هی بپرسی یعنی  

 

گالب( شدامیرعباس توازکجاپیدات )اهنگ  

 

گفتم: لب زیره آروم دستشوبوسیدم تودستموپشته دستاشوگرفتم  

زدی؟؟ حرف دلـم با که شده توازکجاپیدات -  

گفت: خندیدوباشیطنت ناز  

بارونـــــــی روزه یه تو -  

چیکاکرد...؟ باهام بارونی روزه یه واقعا خندیدم  
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تو برای دیوونگیم من ماله تو خستگیه"  

تو استثنای به همه شدم جدا همه از من  

بکشه خط خودش دور میخواد که هست یکی اینجا  

بشه عاشقت اینجوری , بشه عاشقت اینجوری روز یه میکردی فکرشو  

تو به میبازه که رو دلی میبری عاشقتم آره  

 

عاشقتم خوابتو دیده بازم که کسی به دل بده عاشقتم آره  

عاشقتم همه از بیشتر کمه تو واسه دلم اینکه با  

تو به میبازه که رو دلی میبری عاشقتم آره  

عاشقتم خوابتو دیده بازم که کسی به دل بده عاشقتم آره  

عاشقتم همه از بیشتر کمه تو واسه دلم اینکه با  

تویی بانیش باعثو شدم دیوونه اگه تویی آتیش هیزمه میسوزم من اگه  

نکن بست بن راهیه چشماتو عاشقه نکن دست اون دستو این دیگه بسه دهب دل  

تو به میبازه که رو دلی میبری عاشقتم آره  

عاشقتم خوابتو دیده بازم که کسی به دل بده عاشقتم آره  

عاشقتم همه از بیشتر کمه تو واسه دلم اینکه با  

تو به میبازه که رو دلی میبری عاشقتم آره  

عاشقتم خوابتو دیده بازم که کسی به لد بده عاشقتم آره  

عاشقتم همه از بیشتر کمه تو واسه دلم اینکه با  

 

صائب( پور علی عاشقتم آره )آهنگ  
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عشقمون:( کلبه ب رسیدیم مین42 بعده  

 نگاه جنگل به بالبخند داشتیم هردمون شدیم پیاده کردم پارک گوشه یه ماشینو

 سوژین درآوردم کلیدوازتوجیبم رفتم کلبمون سمته دستشوگرفتموبه میکردیم

 بازموگرفتوگفت:

  گرفته خاک حتماکلی بودیما نیومده وقته خعلی آدرین -

وگفتم: زدم لبخندی  

نکن:( فک اینش به توچشماتوببندخانومم -  

کردوگفت: نگام باتعجب  

ببندم؟؟؟ چرا عه -  

من توببندعزیزه -  

بازکردوگفتم: دروآروم میکردم نگاش همونجورکه کردوچشاشوبست نگام مشکوک  

بازنکنیا -  

شدوگفت: حرصی  

خبررررره؟؟ چه  ببینم میخوام بایدمیبستمم براچی اصن اه -  

 حلقه شکمش دوره یکیم گذاشتمواون دستموروچشاش یه پشتش رفتم خندیدم

 کردوگفتم:

حاالفنچول بروجلو خب -   

میوفتمااااا آدرین -  

برو دارمت من نترس نه -  

درودیوار! به بودنخور حواسم افتادمنم راه آروم  
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 و حله چی همه دوروورانداختم..خب به نگاهی کلبه وسط وبردمش داخل رفتیم

راهه روبه  

زدموگفتم: لبخندی   

حاالچشماتوبازکن... من نوره خب -  

 نگام ثانیه چشاشوبازکردچن اروم واستادم وجلوش برداشتم ودستاموازروچشماش

:(شد اطرافش متوجه کردوتازه  

 دستاشوجلودهنش بازموند...!یهوخندیدوباذوق حیرت ازتعجب ودهنش چشاش

وگفت: گرفت  

 مــــــن خدای وایی هـــــــــــــــی -

 آدریــــــــــــــــــــــــــــــن

شــــــــــده اینجــــــــــــــاچقــــــــــدخووووووشگل   

آدرین؟؟؟؟؟ توه کاره وایییییی  

موهاشوبلعیدم... وعطره بردم موهاش ابریشمه بینیموبینه تمشگرف خندیدموتوبغلم  

 ازخوش داره چشاش االن که واستاده...همینی جلوم االن ک دختر...همینی این

 قفل گردنم دوره دستاشومحکم که همینی میزنه برـــــــــــــق حالیوذوق

 کرده...

 جونـــه تمومه دخـــــــــــتر همیــــــــــــــن

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنه

زندگیمـــــــــــه همــه  

آرامشمـــــــــــــه همـــــــــــــه   
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 لبخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِه همـــــــــه

 مــــــــــــنه...

 حفظ برام تابعدازاینم کردی حفظش مبرا ک لحظه تاهمین خدایا

 کــــــــــــــــن

باشی؟ هوامونوداشته تابعدازاینم خدا؟؟میـــشه بازم میشــــــه  

داری ک میدونم  

 ســــــــــــــال2 همین بودی مراقبمون سال2این همونطورک میدونم

داری بازم هوامونوداشتی که عزیزوشیرین  

 داتشنه واسه شکرت میگــــــــــــــم بازم خدایــا

لبخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم:(((  

 

 

        ***********************  

 

"سوژیـــــــــن"  

 

 خیلـــــــــــی بودخیلــــــی ترشده رویایی االن رویاییمون عاشقانه کلبه

 بود شتهگذا خوشگلی فانتزی های شمع کلبه جای همه آدرین بود شده خوشگل

رنگی بارزای بود: نوشته اینگلیسی به باگالم   

- WILL YOU MARRY ME میکنی؟( ازدواج )بامن   .❤.❤.❤  
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 توخوابمم اصن گفتم کم بگم اززیباییش هرچی بود کرده درس قلب ودورشم

  روووووزـــــــــــــی چه تو اوووووونم کنــه کلبمونواینجوری آدرین نمیدم

دوستیمون سالگرده  

عهدوقرارمون... سالگرده  

نگاهامون خوردنه گره سالگرده  

هاولبخندامون خنده خوردن سالگردگره  

زنگیمون..... توی اتفاق زیباترین سالگرد  

توصیفه:( قابله کمــه...غیره بگم هرچی  

میبـــــــــــارید بارون داشت وایی کلبه دستموگرفتوبردبیرون آدرین  . 

داریم... خاطره چقدمابابارون  

کردچرخوندنــــــــــــــم شروع بارون کردوزیره بلندم  ... 

 

 بیخیاله شو دنیا بیخیاله رو امشبه دپرس هستی چرا خودتی تو چرا اینقد چته"

 استرس

 داره چون شده تر رنگ خوش که آسمونم آروم زندگیه یه میسازیم تو منو هم کنار

بارون میاد  

 میشم من نباشی آروم میباره بارون دوتامون ما وصلیم بهم آروم میباره بارون

 داغون

 میشم من نباشی آروم میباره بارون دوتامون ما وصلیم بهم آروم میباره بارون

 داغون

پشتمی که ممنونم دشمنیم چشم تو خار مثه  
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رشدمی فکر به فقط چشمداشتی هیچ بی که ممنونم  

 خوراک هستی و تری مثبت همه از که ال ایده آدمه یه تو حال میده تو با زندگی

هام ایده  

"نیست دلش تو هیچی که آدمی یه چشمی نور مثه تو  

 

بلنددادزد: باخنده  

 نورزندگیـمی توخـــــــــــانوم نــــــــــــــــــــــــورچشمــی -

کردی روشن دنیــــــــامو اومـــــــدی  

 

نیست بهشت تو جز جایی جات شدمو وابستت دیگه که منم"  

اندازه بی دارم دوست تو اسهو میدم جونمم من  

باز میشم تو کنار باز زندگیم مراحله ترین سخت تو .. 

 میشم من نباشی آروم میباره بارون دوتامون ما وصلیم بهم آروم میباره بارون

 داغون

پاکت قلبه ی شیفته شدم لدیات شیفته شدم میاد بدم همه از تو جز  

زیاد نبند دل کسی به من جز پس  

بشناسی منو تا میگم عاصی شقع چی هر از شدم  

احساسی کامال روحیه با اخالقم بد آدم یه من  

تو ای ترم عاشقت من بگو جاتو نمیگیره کسی پاتو زندگیم از نبر تو با خوشحالم من  

برس حس این داد به پس دپرس میشم تو بی من  

استرس بی زندگی یه ساخت حتار میشه هم کنار  

http://www.jenabmusic.com/tag/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%db%b2afm
http://www.jenabmusic.com/tag/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%db%b2afm
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 میشم من نباشی آروم میباره بارون دوتامون ما وصلیم بهم آروم میباره بارون

"داغون  

 

بود... یباریدومالبخندرولبامونم بارون  

میکردم... فکر گذشت هک سالی 3 این به من  

بود شیرین بازم سختیاودوربودنـــــــا باهمه گذشت شیرین چقدزودگذشت...ولی  

... ترشده پخته آدرین  

بزرگترشدم... من  

کرده.. پیشرفت توکارش آدرین  

شدم..:( خودموقبول رشته رتبه کنکوربابهترین من  

کرد...:( کردوجریانوتعریف صحبت مامانش با رفتنم دانشگاه بعده آدرین  

... زیادمیخوندم دانشگاموباشوقوذوق درسای من  

بودیم.. دورشده ازهم کمی رفتنم بادانشگاه  

نرودانشگاه... دیگه میزدومیگفت نق وناراحت...وهمش ناراضی آدرین  

روزام این میگذره که کردنش راضی برای درتالش ومن  

ناراحتترازقبل... آدرین  

آدرین... ازرفتاره ناراحت من  

بشم.. پشیمون شاید من..که تنبیه فکره به آدرین  

وکالفه ومن...خسته  

اتفاق... ی تااینک  

عقدمسعود...:( جشن  
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خاستگاری! مسعودرفتن واسه خبردادکه غافلگیری طوره ب خالم  

عقدکردن... سریع خعلی روزبعدشم وچن  

 آشتی وباهاش میشه تموم دوعواقهرشون رومیشنوهخب ازمسعوداین که آدرینم

میان! جشنشون به وباخونوادش میکنه  

قهربودیم...! منوآدرین روزقبلش6مسعودو..از عقده روزه یادمــه خوب  

 خانمی دختره خعلی مسعودم بود!زنه تاالوبزنوبکوبی بودیم رفته بعدازمحضرهمه

وسنگین:( آروم بود.ومهربون  

 مشکی کراوات بودیه وخوشگل دارشیک طرح سفیدکتانشلوار کت یه من لباسه

بودم! زده کوتاهم  

 بود بودموموهاموفرکرده رفته دمپاداشت..آرایشگاه بودوشلوارشم باسن تاروی کتش

 رزسفیدروش چنتا ک سرم باالی گیس یه موهامم جلوی بود شده ریخته دورم

 بود:(

 رژقرمز ی اشتم.د مالیمی بود!آرایش ریخته پیشونیم روی ازموهامم وکمی

نازک! چشم وخط هولویی بارژگونه خوشرنگ  

آدرین.... وای سالن دروردی به خورد چشمم که میرقصیدم باسماء داشتم  

 یه و...کنارش چرااومده آدرین هنوزنمیدونستم موقع اون تندمیزد داشت قلبم 

گرفتم: نگاهموازشون سماء آریا.باصدای با بودن جوون زنومرده  

دختر؟؟ ارومینگریکج سوژین هی -  

گفتم: اینامیرفتم مامان میزه سمته ب وهمونطورکه شدم رقصوبیخیال  

  بشینم میرم من هیچی -

 دستموگرفتوگفت:
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برقصم میخوادهمش دلم امشب تنهام حاالمن کجابمون عه -   

 خندیدموگفتم:

بعدا -  

کردوگفت: اینا..بابابالبخندنگام مامان پیشه ورفتم  

رقصیدیاااا خوب -  

نشستموگفتم: کنارش زدم چشمکی باخنده  

جونم:( بابا بایدبرقصم باشمام حاال بلــــــــــی -  

کرد..! گردنموگونموماچ دوره خندیدودستشوانداخت  

تاآدرینوپیداکنم چرخوندم نگاموتوسالن  

اینانشستن.. بامامانش رومون  روبه دیدم  

سفید وپیراهن مشکیشلوار کت یه زده تیپیم چه انگارهنوزمنوندیده!بیشووووور  

 افتاده لختش تارازموهای بودباالوچنتا داده موهاشم مشکی باپاپیون

 . بودروپیشونیش

جلوشم چرامنونمیبینه؟منک ! 

 مامان مث داشت مهربونی صورته یه بودمش تاحاالندیده کردم نگاه مامانش به

 خیلی بزرگتربودچشای ازمامانم سال8سالشه:(41بود گفته بودآدرین جوون

داشت... خوشگلی  

 آریا..اونم افتادبه مهربونه!نگام خیلی میگفت آدرین ولی داشت جدیی چهره باباشم

میکرد! نگام بازبودوداشت نیشش |تروخدا: کرفسوببین میکرد! نگام داشت  

ر!دیگ است کرفس|فشن: مشکی..موهاشم بودباشلواره پوشیده سفیداسپرت کته یه  
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 نگام آدرین..داشت ب خورد چشمم که مداد سرتکون براش باتاسف ریزخندیدم

کرده! اخمیم چ میکرداوووووه  

بخوره بذاحرص نکردم!واال نگاش لج روموبرگردوندمواز  

 بودن زده حلقه دورشون چنتاازجوونام میرقصیدن باهم داشتن سمانه مسعودوزنش

 مجبورشدم منم وسط!خالصه وکشیدتم دستموگرفته سماء دیدم اومدم خودم یهوبه

بدم ــریقـــ یه  زیرچشمی حین بعدبامعصومه...درهمین رقصیدم یکم باسمانه 

میکردم! نگاه آدرینم  

میکرد! نگام بااخموحرص داشت اونم که   

 خیلی زنومردقاطی اونم توعروسی رورقصیدنم میدونستم رقصیدم کلی ازلجش

شه خنک دلم من بخوره تاحرص بیشتررقصیدم همین واسه حساسه  )سادیسمیم 

 خودتونین!(

میاد؟؟ خوشش ازم یعنی وای بودم شده آدرینم مامانه نگاهای متوجه وسط این  

نیام؟؟؟؟ دلش به نکنه  

 همونجورهک کنارمون.. اینام مامان بودم نشسته وعزیز پدری کناره شام واسه 

میکردم شوخی جوادم ودایی پدری با غذامیخوردم  

   میکنم غش االن من وهاو اوه ما میزه سمته میان دارن آدرین خونواده دیدم که 

 مامانه ک رسید من به نوبت|شد: شروع واینا پرسی سالمواحوال وخالصه اومدن

کردوگفت: ولبخندبغلم بامهربونی آدرین  

 داره خدانگه هزارماشاهلل خانوم؟؟ماشاهلل خوشگل تویی سوژین عزیزم وایی -

 براتون:(

اومده!! خوشش ازم کنم فک واییی برخوردکرد خوب اوخشششششش  
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بالبخندگفتم: بودم شده مرگ ذوق ازحرفش که منم  

خوبه؟! شماحالتون دارین لطف ممنون سوژینم من بله مرسی سالم -  

 گونموبوسیدوگفت:

خوبم منم ممنون گلم فداتبشم -  

 بیشورهنوزداشت که کردم نگاه آدرین ب زیرزیرکی مامان..منم سراغه بعدرفت

 خوردن ومشغول هم دوره نشستیم بدتر..همه کردم اخم میکرد...منم نگام بااخم

|مانشستن: کناره آدرینم خونواده بعدازشام شدیم  

 طرف یه از آدرین طرف یه نگاها..!از این جلوی بخورم جم میتونم من حاالمگ

سمتش: برگشتم آدرین مامان مامانش.باصدای  

چندسالته؟! عزیزم جان سوژین -  

بیرونوگفتم: نفسمودادم  

- 81  

ت:بالبخندگف  

میری؟ دانشگاه -  

|ها: گفته بهش ایناروآدرین خوبه  

کردموگفتم: مکثی  

میشه ماهی چن بله -  

کرد! نگاه آدرین دادوب بالبخندسرتکون  

  ماداریم؟؟؟ وعضیه چه این اخه کرده اخم هنوزم دیوونه زامبی ایششش

گفتم؟!! بهش چیزی من میرفت دانشگاه خودش  
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 واسه آدرینونداشتم اخمای حوصله همم سرمیره داره حوصلم دیدم موندم یکم

برقصم برم بلندشدم همین  

همش! بشینم ک نیومدم واال  

 آذری  اهنگ بگه دیجی به بره امیرگفتم به وسط رفتیم روگرفتم سماء دسته

 اهنگ هســــــتم! دوووونه8 من نکه روبخونه:(اخه علمشاهی بهنمام بیردانه

شد: شروع  

 

 

بیردنه نبیردنس , بیردنه گوزل نازلی"  

بیردنه بیردنسن , بیردنه چیچک دسته  

بیدانه بیدانسن بیدانه گوزل نازلی  

بیردنه بیردنسن بیردنه دنه گل چیچک دسته  

بیلر قدرین کینین سن ایلر آرزی یورکده  

بیردنه بیردنسن , ملک اوچان جنتدن  

"بیردنه بیردنسن , ملک اوچان جنتدن  

 

روکردم:( هنرامو همه ومنــم بود عالـــــــی آذریم رقص  

 توجه بعضیـــــــا خیره نگاهای به میزدن..اصن کنارودست بودن رفته همه

دادم.. نکردمورقصموادامه  

برقصه کردم ومجبورش داد!دستشوگرفتم شاباش اومدوبهم پدری  
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باالسی اوغلون گوزل قاراسی گوزومون آی"  

بیردنه بیردنسن , آالسی دردین اونون  

بیلر قدرین کینین سن ایلر آرزی یورکده  

"بیردنه بیردنسن , ملک اوچان جنتدن  

*** 

بیدانه بیدانسن بیدانه گوزل نازلی"  

بیردنه بیردنسن بیردنه دنه گل چیچک دسته  

بیلر قدرین کینین سن ایلر آرزی یورکده  

"بیردنه بیردنسن , ملک اوچان جنتدن  

 

شـــــــد.. تموم اهنگ  

کردوگفت: پیشونیموماچ پدری کیف بهم خعلـــــی  

یادگرفتی؟؟ آذری توکی وروجک بـــرم رقاصم نوه فدای -  

گفتن: نفرم وچن زدن دست برام همه نگفتم وچیزی خندیدم  

هستـی؟! ترک شما -  

گفت: صورتموبوسیدوباهیجان سمانه طرفم اومدن مسعودوزنشم  

 فک لحظه یه رقصیدی قشنگ بودخیلی عالــــــــی عزیزم سوژین وااایی -

رفتی؟؟ توکالس برقصم اینجوری نمیتونم اصن باشی!منکه یآذر کردم  

 خندیدموگفتم:

نرفتم.. کالس اصن نه که نداره کاری -  

حتمابرقصم:( عروسی واسه یادبدی من بعدابه باشه یادت حالت به خوش -  
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چشــم -  

گفت: مسعودم  

هوم؟ توآذریوماخبرنداشتیم نکنه بهترشدیااا قبل ازدفعه سوژین بابا آورین -  

نگفتم بازوشوچیزی به زدم باخنده  

ولبخندگفت: بامهربونی آدرین مامانه ک میزمون سره رفتم  

آذریا رودسته زدی بود عزیزم!!!عالی رقصیدی چقدقشنگ جان سوژین  -  

وگفتم: بابانشستم لبخندزدموکناره  

 بودخودمم عالی گفتم میکنین)دروغ تعریف که نیست خوب بابااونقدام نه -

خره!( نداره قبول هرکی واال|میدونستم:  

وگفت: انداخت شونم کردودستشودوره بابابالبخندنگام  

 یادگرفته کم کم همروخودش نداره حرف وترکیش آذری رقصه سوژین بله -

نرفته! کالسیم  

بدم! توضیح نیس وقتش االن ک دارم دیگم هنرای منه:(البته هنره اینم دیگ آره  

 امروز؟؟؟اهاااا آدرین شده وووووچرااینجوریاخماش مامان وایی آدرین افتادبه نگام

|بود: رقصم واسه کنم فک  

 گفتموبابرداشتن مامان به بخورم هوایی یه بیرون برم بودمیخواسم شده گرمم

 کناره که االچیقی سمته رفتم بود خنک بیرون هوای اومدم بیرون ازسالن شالم

 استخربود..

 خیلی بود...مشغوله مشغول فکرم شدم استخرخیره داخل وبه روآالچیق نشستم

 چیزا..
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 میکنه چرااینطوری نمیکردم جدیدش...واقعادرک رفتارای بااین آدرین مخصوصا

  کنم؟ درکش من بعدانتظارداره نمیکنه منودرک اون وقتی

میشه... شروع سردردم داره کم کم میکردم واحساس بودم وکالفه خسته  

سرموبلندکردم.. پا باصدای  

 اومدنزدیکتر..ونشست کردم انداختم.حس موسرموپایینبودچشاموبست آدرین

 کنارم....

شد... گرم دستام  

 بوده من برای همیــشه ک توآغوشی شدم باال...و..گم رفت دوباره قلبم ضربان

 وهست:(

سرموبوسید... گرفتتموروی توبغلش  

 ینی آرامش میگم بازم نه؟ولی گفتم اینوقبالنم ازووجودش میگیرم چقدآرامش

..توبغلش..جا همین  

توصیفه.. قابله غیره که داشتم قشنگی احساس سینش به میدم سرموتکیه  

 ازدستت حسابی پیش  لحظه چن دارم..تاهمین حالی چه نمیدونی سوژین -

بودمو.. عصبانی  

وگفت: نفسشودادبیرون  

انگار....... ن آرومم..انگار آرومه االن وهمین -  

ردم:ک هام ریه کشیدموعطرشووارده عمیقی نفسه  

میکنی؟؟ روزامونوتلخ آدرین؟چراداری شدی عوض روزه چراچن -  

دادوگفت: فشارم توبغلش  
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 خاطرت به صبرکردم ساله چند دوربودنا ازاین شدم خستــه خستم...بخدا سوژین -

دوریارو... این کنم تحمل نمیتونم دیگه  

کنم تحمل اینارونمیتونم روته...من تاچشم811و دانشگاه رفتی کنم تحمل نمیتونم  

هاش.. چاله توسیاه سرموبلندکردموزل  

 وقتی حالم خوش دوریا؟؟من میادازاین خوشم راحتم؟من من کردی فک آدرینم -

تو مثه منم ناراحتی؟بخدا میبینم  

 میکردنو...من نگات دختر کلی دانشگاه آدرین؟تورفتی نمیکنی منودرک توچرایکم

کن ودرکتومن یکم کردم؟؟؟؟؟؟خب اعتراضی گفتم؟؟من چیزی  

بخش! ولذت شیرین حسه ی از پیشونیموبوسید..پرشدم شدروی خم  

 ازدانشگاه حرفی من دیگ داری...چشم حق میدونم میکنم درکت سوژینم -

... فشاررومه وقته باشه؟چن توبگی هرچی اصن نمیزنم  

سینشوگفتم: ب سرموچسبوندم دوباره  

 کرده اخم همشمم روز چن این کردم دق آدرین نباش اینجوری تروخدادیگه -

 بودی

بوسیدبعدگفت: خندیدوگونمومحکم  

منوهمش! میدی حرص خب من برم فنچولم قوربونه -  

پسرا؟؟؟ جلواون چقدرقصیدی امشب میدونی سوژین  

برقصی؟؟ قاطی نمیادتوجشنای خوشم نگفتم صددفه مگ  

میدی؟؟؟ گوش حرف اینجوری  

گفتم: کردموتخس لبموجم  
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 ی داده عصاقورت اخمات..ایششششش بااون لجمودراوردی توم ...خب خب -

 بداخالق!!

میکرد نگام بودوحرصی کرده اخمشوحفظ ولی پربودازخنده توچشاش  

گفت: کردوباتعجب نگاه دستم یهوبه  

رودستت؟؟؟؟ هاچیه دونه این سوووووژین -  

 چیه قرمـــــــــــــــز های دونه این کردم..هیع نگاه دستم ب باتعجب

  بود.....!!!! ریزقرمززده های ستامودونهد کله وایی رودستم

شدن!! غیب ها دونه یهودیدم ک کردم نگاه دستام ب حیرت با لحظه چن )  چن که

گرفتم...!( سرخک فهمیدم روزبعدشم   

 روبه چیـــــــــــه؟؟باترس ها دونه این ک بودیم کرده کپ منوآدرین ینی

گفتم: آدرین  

وندیدمش ؟؟االن دیگ ایناچین آدرین وای -  

کردوگفت: نگام بانگرانی آدرین  

نداری؟؟؟ حساسیت چیزی باشه...به چیزی حساسیتی شاید نمیدونم -  

نمیومد یادم ولی داشتم حساسیت چیزی یه به  قطعا فشارآوردم مغزم به  

نمیاد یادم آدرین نمیدونم -  

گفت: دلگرمی با آدرین  

  حتماحساسیته میشه خوب دلم عزیزه نیست چیزی -

هارومیبینم... دونه این میترسم شه خوب خداکنه وای  

 

                    ***********************  
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میام: بیرون ازگذشته آدرین باصدای  

خانومم؟ کجاست حواست سوژینم -  

بودیم شده اب خیسه بارون زیــره وای کردم خندیدمونگاش  

شد ســــــــردم من داخل بریم آدرین وای -  

بود:( چقدگرم آخیششششش کشیدودوییدتوکلبهخندیدودستمو  

پرمهرش.. توآغوشه شدم گم دوباره  

کمرشولبخندزدم... دوره کردم دستاموحلقه  

آرامشم.. به لبخندزدم  

زندگیم... به لبخندزدم  

وآینده... گذشته خوشیای همه به لبخندزدم  

اولمون... روزای به لبخندزدم  

حاالمون...:( همین به لبخندزدم  

 

شکـــــــــــرت..! خدایا بازم  

 

میشه.. درست چیزداره همه حالم چقدخوش نمیدونی آدرین -  

دادوگفت: سرتکون  

 همه مسعوددیگ عروسیه بعده خانومم!ایشاهلل حالم سوژینم..بیشترازتوخوش منم -

حله:( چی  

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه  
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زود ایشاهلل..میگذره -  

 

گذشت... سال همه این همونطورک میگذره اوهوم -  

 

آرومیم هم پیشه که روزایی زود میگذره"  

بارونی سردو روزایه میان زود میگذره  

براش میشه تنگ دلت میگذره زود  

هواش ابریه دلگیرو که روزایی  

"شباش سرگیجه پر میشه باز ولی  

 

فت:گ کلبه...دستاموگرفتوبالبخند گوشه وگرده  میزکوچیک پشته نشستیم باآدرین  

سالوبدونی؟!:(6 جریااون میخوای -  

گفتم: سریع باهیجان  

ازکی.... کنی تعریف قراربودبرام آرررررره آره -  

پیشونیموکنارزد! روی زدوموهای مهربونی لبخنده  

 

 

                 *********************  

 

"آدرین"  

 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  178  

کنم:( تعریف براش بودمشتاقه میزدمعلوم برق داشت خوشگلش چشای  

 شده بازهرادوست علی که تااونجایی کردن تعریف کردم شروعزدمو زل توچشماش

بود..! کرده تعجب بارون روزه بود...بیشترازاون  

 نمیخواستم ولی دارم حس بهت بودم بودفهمیده گذشته سال8حدودا -

 یا عشق بگم چی به بودم..نمیدونستم نکرده عشقوتجربه موقع تااون باورکنم...من

واقعیه... حس یااواقعااین  

بودیوهستی شیطون خعلـــــــی وژینس  میگرفت حرصم ازشیطنتات وقتا بعضی 

بود...:( لبخندات کرد جذب منوبهت ک میخندیدم...چیزی کلی اوقاتم وگاهی  

دلتـــــ.. قشنگوازته های خنده  

میشدلبخندبزنم...:( بودوباعث توذهنم لبخندات شکله ها ساعت نمیشه باورت  

 

هـــــــــات خنده شکلـــــــــــــهه"  

"میخنــــــــــــــدم شــــــــــــــدم  

 

شدمولبخندشوبوسیــــــــــــــدم... خم  

بگــــــذرم؟؟؟ زیباش لبخندای ازاین میتونم مگ  

کردم چیوتعریف همه  

هردمون...! بازیای کردناوتخس لج   

احساساستم...   

خوردنم:( حرص  

تکلیفی... بی از یهویی دورشدنای  
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زیادم... دلتنگیای  

بود... دوری وبازم  

 و...

قند..:( مثه شیرین آخرش  

 

نمیکنم. فراموش وقت روزاروهیچ اون  

اومده:( زیادخوشش خیلی که هستوازسوژینم چی همش درجریانه خداروشکرمامان  

سوژین وخونواده کنه صحبت باهاش که بابامونده فقط  

 و...بازم نکنه قبول سوژین بابای ازاینک میترسم مرحله...همش ترین سخت

 دوری...

دوربودیم... مدت این کافی اندازه به کنم فک بهش نمیخوام اصال  

روزا؟؟؟ تواین بگیری نگاتوازمون دیگ؟؟نکنه هست حواست خدایــا  

باشی.. وهوامونداشته بذاری تنهام نکنه  

مسعوده... عروسی روزدیگ چن  

 اینا..خداکنه سوژین خونه زنگ کردقراره صحبت بابا با وقتی مامان بعدازعروسیش

دردسربگذره... بی چی همه  

 سوژین وجلوی رودرآوردم وجعبه کتم توجیبه دستموانداختم سریع افتادم حلقه یاده

کرد... نگاه جعبه چشاشوریزکردوبه گرفتم  

گرفتم..:( اجازه ازش بانگام درآوردم روازتوش کردموحلقه زدموبازش لبخند  

 انداختم ظریفش توانگشت نگین تکجلوم...انگشتر خندیدودستشوگرفت که

 وبوسیدمش!
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      ***********************  

 

"سوژین"  

 

 میرم مامان ب کردن وبعدازسالم خوونه داخل اومدم سریع خونه رسوندم که آدرین

 تواتاقم..

 اسپیلتوروشن بود سردم خعلی تاسرمانخوردم میکنم لباساموعوض زودی

 انگشترم..لبخندازرولبام ب شدم وخیره راستموبلندکردم پتودسته زیره کردوخزیدم

 وچشاموبستم کردم:( بود...بوش آدرینموگرفته بوی انگشترم کنارنمیرفت

میکردم. استراحت بایدیکم دانشگاه بایدبرم81:31 فرداساعت  

 غذاتوظرف برام داشت مامانم خوردم شام بیدارشدمورفتم ازخواب شب 1ساعت

 قبول رشت سراسری دانشگاه بودبگم رفته یادم شت..اهار ببرم تاباخودم میذاشت

 حرفیدم..وبعدازشب وباآدرین اتاقم برگشتم فیلم کمی بودم:(بعدازدیدنه شده

 میوفتادم بایدزودترراه بیدارشدم1 رب ی ساعت بعد بخیرخوابیدم.روزه

 تاببینم انداختم باتاقم نگاهی شدم..کیفوسویچموبرداشتم صورتموشستموآماده

 غذامودادوطبق سبده مامان بودن مامانوبابامنتظرم پایین اننداختم؟!رفتمج چیزی

شدد: شروع سفارشاتش معمول  

 سردردمیگیری میوفته فشارت وقت ی بخوریااا موقع غذاتوسره سوژینم -

 غافل ازخودت درس پایه هی بشینی بخورباشه؟؟نری حتما دیتم ویتامین باز..قرص

رشت فردامیام منم بشیااا  
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 مادره بیای میخوای چی توواسه جاننداختی؟؟دیگ ایی دیگ چیزه مامانی چشم -

خب میام خودم روزدیگ4من؟  

نمیاره.. طاقت دلم حتمابایدبیام من ن -  

کشیدموگفتم: هووفی  

؟ گذاشی برام ترشی راسی خب خیله -  

زیادنخوریاااا ولی گذاشم اره -  

برمممم دیگ من بااااشه -  

 کنم رانندگی کرداروم وسفارش داد بهم وچنتاتراول ردک بغلم بوسیدتموبابام مامان

باشم.. ومراقب  

 ترکی وچنتااهنگ کردم ضبطوروشن شدم مشکیم زانتیای وسواره کردم خدافسی

  دادم گوش

ELIME DOĞDU GÜL YÜZÜN AH 

شد متولد دستم توی گلت صورت  

KANA KANA IÇTIM DÜNÜMÜ 
رو دیروزم خوردم دل خون با  

YÜZÜME GÜLDÜ ILK SÖZÜN AH 
آه حرفت اولین خندید صورتم به  

YANA YANA SEÇTIM GÜNÜMÜ 
رو روزم کردم انتخاب گداز و سوز با  

SEN YANIMDAYKEN O TOZLU YOLLAR AŞKA GIDER 
میرسه عشق به خاکی های راه اون هستی پیشم تو وقتی  
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AH SEN SONUMUZU YAZSAN INAN DAYANAMAM 

ÖLÜRÜM BEN 
من میمیرم ، کنم تحمل نمیتونم کن باور بنویسی رو پایانمون تو ، آه  

AYRILIK BIZE GÜNAH SONUNDA YANSAM BIRAKMAM 

AH 
آه نمیکنم ولت بسوزم هم آخرش اگه ، گناهه ما برای جدایی  

ELIME DOĞDU GÜL YÜZÜN AH 
شد متولد دستم توی گلت صورت  

KANA KANA IÇTIM DÜNÜMÜ 

رو دیروزم خوردم دل خون با  

YÜZÜME GÜLDÜ ILK SÖZÜN AH 
آه حرفت اولین خندید صورتم به  

YANA YANA SEÇTIM GÜNÜMÜ GEL 
بیا ، رو روزم کردم انتخاب گداز و سوز با  

ARADI DURDU GÖZLERIM AH 
آه ، میگشت دنبالت هام چشم همیشه  

BEKLEDI GÜNLER GECELER 
شد منتظر ها شب و روزها  

YALNIZDIM UYUYAMADIM 
بخوابم نتونستم بودم تنها  

DÜĞÜM DÜĞÜM OLDU HECELER 
هجاها شد گره گره  

SEN YANIMDAYKEN O TOZLU YOLLAR AŞKA GIDER 
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میرسه عشق به خاکی های راه اون هستی پیشم تو وقتی  

AH SEN SONUMUZU YAZSAN INAN DAYANAMAM 

ÖLÜRÜM BEN 
من میمیرم ، کنم تحمل نمیتونم کن باور بنویسی رو پایانمون تو ، آه  

AYRILIK BIZE GÜNAH SONUNDA YANSAM BIRAKMAM 
آه نمیکنم ولت بسوزم هم آخرش اگه ، گناهه ما برای جدایی  

ELIME DOĞDU GÜL YÜZÜN AH 
شد متولد دستم توی گلت صورت  

KANA KANA IÇTIM DÜNÜMÜ 
رو دیروزم خوردم دل خون با  

YÜZÜME GÜLDÜ ILK SÖZÜN AH 
آه حرفت اولین خندید صورتم به  

YANA YANA SEÇTIM GÜNÜMÜ 
رو روزم کردم انتخاب گداز و سوز با  

 

TOYGAR-ISIKLI-SEN-YANIMDAYKEN)) 

 

 وقتاگوش وبیشره داشتم دوسش خعلی بودکه قشنگی العاه فوق اهنگ

 بودسریع خیابانوخلوت خداروشکر رشت رسیدم بودک دیقه81:2میدادم.ساعت

 پارک اونجابود..ماشینوتوپارکینگ آپارتمانم که گلسار خودمورسوندم

 ییباصدا ک آسانسورمیرفتم سمته به داشتم پایین  وپریدم کردمووسایالموبرداشتم

 وایسادم:
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اومدین؟! نورزادتازه خـانم -  

 ساله67,61تقریبا پسره هام!یه ازهمسایه !یکی درخشان سمتش...آبان برگشتم

... ریش وته مشکی باموهای داشت ابی-خاکستری چشای  

 سنش نمیخود بهش داشت ایی بیچگانه قیافه بوددرکل خوب هیکلشم

ادبه وبی مغروروه خعلی زیادباشه!ولی  بیشور!اخمی پسره نکرده سالمم دیدین 

 کردموگفتم:

درخشان..؟ اقای بله -  

کردوگفت: نگام یکم  

تعطیالت؟! گذشت خوش-  

میپرسی داره توربطی به مرتیکه اخه رفتموگفتم: ریزی غره چشم   

 دیرم من نه!االنم یا بهم گذشته خوش که باشه داشته شماربطی به نمیکنم کف -

شما!! خدافظ شده  

روزدم ودکمه اسانسورشدم سواره وزودی  

 سرعت باتمومه داخل رفتم دروبازکردم وکلیدمودرآوردم واستادم واحدم دره جلوی

 رمامروزموبرمیدا های کتاب میکنم لباساموعوض اتاقمووسایالمومیذارم میرم

میشم...! خارج وازآپارتمان توکیفم میذارم  

بودم شده قبول دخترانه گیالن دانشگاه  

 وچندتاازبچه بودن شده قبول گیالن دانشگاه بامن هم خداروشکرزهراوشیرین 

 رفتم دانشگاه بودیم.رسیدم وباهم بودن شده همونجاقبول کالسمونم های

 دره سمته وب زدگیروزدمد شدم وپیاده کولموبرداشتم کردم پارک توپارکینگ

 هااومده بچه همه تقریبا کالسم رفتم راست حسابــی..یه بود شلوغ رفتم دانشگاه
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 وطبقه بودن نشسته هم کناره ک وشقایقودیدم خداروشکرزودرسیدم.مهدیه بودن

هاشون: روشونه وزدم سمتشون میخندیدن!رفتم معمول  

بازه؟؟ تانیشتون6بازشما خبره چه چیه -  

بازترشدوگفت: نیشش شقایق بادیدنم کردنسرشونوبلند  

کــــه چیشده نمیدونی سوژین دختر...وای سالم علیکه -  

باالهاوگفتم: ابرومودادم ی  

چیشده؟؟ هوم سالم -  

زدوگفت: بهم ایی غره چشم مهدیه  

  نکنیاااا سالم من به وقت یه ورپریده -

وگفتم: نشستم کنارشون خندیدم  

خبر؟ چه چیشده شقی نمیکنم..خب باشه -  

خفــــــــــن جاش اومده یکی شده عوض موادومصالح استادمدیریت هیچی -  

حاال؟؟ هس خفنی چه خخخ -  

زدوگفت: چشمکی مهدیه  

توراشون! سراغه میرن بیادهمه کافیه خفنـــا ازاون -  

اینطـــــــور!؟ ک عــه -  

 شقی:

اینطور بلی بلی -  

گفت: که ها ازبچه یکی باصدای  

  استاداومد ها بچه ها بچه -
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 دادن درس مشغول کوتاهی داخلوبعدازسالم استاداومد جامون سره نشستیم صاف

 زدیم!داشتم فک وکلی بوفه هارفتیم بابچه شد تموم ک شد..کالس

 این درخشان..!عه خوردبه یهوچشمم ک میخوردم شیرکاکائوباکیک

 ایشششش میزد حرف پسری ی با داشت دربوفه اینجاچیکارمیکنه؟؟جلوی

کنه! فضولی ادم میخوادتوکاره البداینجام  

|اومددلشوبشکونی؟: پرسیدچطوردلت سئوال ی فقط که نکرد فضولی بدبخت -  

 ب چیزا این دارم!بعدشم ارامش نیسی وقتایی وجی؟؟اصن بازتواومدی بابا ای -

و!ت عینه یکی اونم نباشه حرفم کرده فضولی ینی فضولی میگم وقتیم تونیومده  

سرموبلندکردم: مهدیه باصدای  

کردین؟؟ اشتی خبر چ ازآدرین سوژین خبرا چه -  

دادموگفتم: سرتکون  

توجشن... دیشب اره -  

گفت: خندیدوباشیطنت  

نه؟؟! کردینا دلتنگی رفع خوب به به -  

 خندیدموگفتم:

گمشوووووو -  

راسشوبگوچیکاکردین؟ میگم خوراس چیه -  

عشقم؟!:( کجامیبرن فضولومیدونی -  

بهشت آره -  

موقوف!  فضولی جهنم:(پس عزیزم نه -  

لوسسس ایششش -  
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دادم: بود:(جواب آدرین آوردم درش گوشیم..ازتوجیبم زنگ باصدای  

آدرینم سالم -  

رشت؟؟ دلم؟رسیدی عزیزه خوبی من چشمــه نــوره سالم -  

دانشگام االن میشه ساعتی6 توخوبی؟؟اره خوبم مرسی -  

 زهراوشیرین میگن وسامان علی نومم..راستیخا نباشی خسته خوبم منم -

 روندیدی؟!

 خندیدموگفتم:

ندیدمشون! کالسم کجان نی معلوم بیشورا میپرسن؟ ازمن اونان دخترای دوس -  

خندیدوگفت: آدرینم  

نکن!! توجه خانومم نفرکالعجیبن4 این -  

گفتم: باخنده  

همسرم:( باشه -  

گفت: کشیدوبالذت عمیقی نفسه  

همســـــرم جـــــونم ای - من...! شم خالص بشی خودم زنه میشه کی   

 چشم میکنن نگام وشیطنت براق باچشای دارن وشقی مهدیه دیدم شدم ساکت

گفتم: آدرین رفتموب بهشون ای غره  

باشه؟؟ بعدامیحرفیم کنم صحبت نمیتونم االن آدرینی -  

کردوگفت: ایی خنده فهمیدچون انگاراونم  

دارم.. دوستت باش خودت مراقبه  نورم باشه -  

فعال:( عزیزم منم -  

سوژینم فعال -  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  188  

 آدمم آخه|کردن: نگام فراووووون بافضوووووووولی کردم قط تماسوکه

همین! فقط کنجکاوم ..من خب (نه|نیسی: خودت انقدفضووول؟؟؟؟)نکه  

 دیدم ک دروبازمیکردم خونه..داشتم رسیدم بودک8:61 ساعت بعدازدانشگاه

 دیدم علیوببینم...که تاشاید در سمته برگشتم دشد..باذوقباز درش واحدکناریمون

زیادگفت: ذوق بلندکردومنودیدبالبخندوشوق اکوانه!سرشوکه خانم  

 نمیگی عزیزم کجایی توخانومی اومدی؟؟خوبی جـــان سوژیــــــن عه -

میشه؟؟؟؟؟ تنگ برات دلمون  

گفتم: میرفتم سمتش به همونطورکه لبخندزدم  

 خوبه مخصوصاعلی..حالش بودم دلتنگتون خوبید؟بخدامنم ناکوا خانوم سالم -

پلیسه؟؟ اقا این کجاس  

کردگونموبوسیدوگفت: خندیدوبغلم  

 بردارم..بیابریم چنتاخرتوپرت ی ازانباری برم تامن بخوره نهارشوکشیدم داخله -

 کجـــاس شوجی میگه همش که شده تنگ برات انقددلش علی داخل

کجاس؟! شـــوجـــــــی  

گفتم: ندهباخ  

نمیشم... مزاحم االن ولی پیشتون امروز میام عزیــــــــــــزم -  

گذاشتوگفت: کمرم دستشوپشته  

 اومدی ازدانشگاه االنم میشه حال خوش توعلی مادر؟بیابریم میکنی تعارف عه -

علی:( هم داری تودوس هم کردم درس ماکارونی من نهارنداری  

 روصندلی که  علیودیدم داخل رفتیم هخالص اکوان! خانوم دیگ عاشقتم وایی

 براش چقددلم جووونم ای میخوره ماکارونی بادستاش وداره نشسته کوچولوش
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 خوشگلودرشتش چشای سرشوبلندکردوباتعجب کردم،که بودصداش شده تنگ

کرد! نگام  

 زدوباذوق برق یهوچشاش کنم:( وبوسش بدم انقدفشارش میخواد دلم برم قربونش

گفت: بچگونش وصدای  

شوووووجـــــــی -  

گونشوبوسیدم... وطوالنی ومحکم کردم بغلم سمتش خندیدمورفتم  

 مــــن جوجه شوجی نفسه شوجی عشق من برم قربوووونت شوجییی جووووونه -

براتااااااا میمیرم میکنی صدام اینجوری  

 شروع وخوشگلش عجیب زبونه کردوبااون حلقه گردنم دوره دستاشومحکم

 علی کردناش..! شوجی شوجی جز نفهمیدم هیچکدومم البته که زدن کردحرف

 میگف چنتاکلماتودرست فقط بزنه حرف نمیتونس بودهنوزکامل سالوخوردیش6

میکرد!! بقیروقاطی  

 مامانش با آپارتمان تواین رشت اومدم ازوقتی بودم علی عاشقه

 مبگ بهتره بود وباحجابی مهربونی زنه اشناشدم پسرش ساراخانم)اکوان(وعلی

 خونواده شدم متوجه خانمابود..کالاونجورکه علمیه های حوضه از یکی رئیس

 پلیسه:(هرکیومیبینه عاشقه منم علی یاطلبه!این یاپلیس وهمه بودن مقیدی

 میمیرم منکه وشیرینه بامزه خعلی شلیکه! آماده میکنه تفنگ دستاشومث

بود پرسیده ازش  بارمامانش براش...یه  

کیی؟؟ توجوجه علی -   

بود: گفه اونم  

بابا!!! جوجه مامان جوجه -  
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گفت: که هسی کی توجوجه پرسیدم ازش من بارم یه  

شوجــــــی جوجه مـامان جوجه -  انقدبراش دلم لحظه اون ینی 

میکردم:( بوسش همش دیقه تاچن رفت ضعــــــــــــف  

 فظیخدا یه وبا کردم بازی باعلی یکم بعدش خوردم وعلی نهاروباساراخانم خالصه

 بایددوش اول ولی میخواست خواب دلم بودم خسته خودم..خیلی واحده برگشتم

حموم.. رفتم بعدالال...لباساوحولموبرداشتم میگرفتم  

 نتونسم بوددیگ بیشترشده وخوابم میکردم سبکی احساسه حموم بعده آخیش

برد! زودخوابم وخیلی پتو زیره رفت کنم تحمل  

 نبیا بودن فامیالشون خونه شیرینوزهراکه نگمبز بیکار...گفتم بودومنم شده شب

میان. دیگ ساعت8تا گفتن واونام بهشون پیشم...زنگیدم  

 گذاشه برام مامان که هایی وشیرینی کردم درس وقهوه کردم خونرومرتب یکم

 موسیرسفارش باماست وچنتاچیپسوپفک سوپری زنگیدم بعدم چیدم بودوتوظرف

بیارن. که دادم  

 همومحکم نفرمون3بودهر شده تنگ براشون اومدن..دلمها بچه بودکخ1ساعت

 ک حوراخالیه جای وسط این فقط انداختیم!حیف راه ماچوتف کردیموکلیم بغلم

سفارشاروآورد سوپری تا زدیم گپ باهم شده:)یکم قبول مازندران عشقم طفلی  

 داشت شیرین رومبل ونشستم آوردم وشیرینی قهوه بعدرفتم بگیره زراروفرستادم

میکرد: تعریف  

خاستگاری:( بیان هفته آخره قراره کردن صحبت بامامان خالصه دیگ آره -  

بلندکردموگفتم: یهوسرموباشتاب  

چــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  191  

 خندیدوگفت:

دیگ! خاستگاری بیان خو؟؟میخوان چیه -  

بیشترگفتم: باتعجب  

کیاااااااااااا؟؟؟؟؟ -  

خاستگاری... بیان هفته اخره قرارهدختر دیگ سوژین!سامانومیگم پرتیااااااا -  

دیــــگه؟؟؟ حله چی همه پ مبارکــه عزیزم جدی خداا وایی -  

دادوگفت: لبخندزدوسرتکون  

حاال.. بیان خداروشکرباباگفته آره -  

 همن...ایشاهلل هردومثه همودارن واقعالیاقته وسامان ...شیرین کردم بالبخندنگاش

بشن،منوآدرینم...! خوشبخت  

وباغرغرگفت: اومدباال تاپالستیک6با زهرا  

میرفتی خودت میمردی باوو دادی چقدسفارش سوژین ایشششش -  

 خندیدموگفتم:

نبودبرم! حسش خودم بعدشم مگ چقده هااا تاپالستیکه6 بزن نق کم -  

 به قهوشوبرداشت کنارمون ونشست رواپن زدوپالستیکاروگذاش ایی غره چشم

کردموگفتم: زهرانگاه  

میکنی؟؟ چ باعلی زرا -  

قهوشوخوردوگفت: کمی  

قهریم هیچی -  

گفتم: باتعجب  

مگ؟؟؟؟؟ چیشده قهرنمیکردین باهم وقت هیچ چراااااا؟شماکه درووووووغ -  
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کشیدوگفت: آهی  

روز.. چن این میکشم چی سوژین که نمیدونی -  

وگفتم: کنارش نشستم بانگرانی  

چیه؟؟؟ جریان بگوببینم زهرا چیشده -  

کشیدوگفت: هوفی  

 یه تا ک ازایناس دختره حسابداری توبخش کردن استخدام روشرکت دختره یه  -

 رمگ باهاش بقیه...علیم با میکنه شوخی وهمشم میکنه خودشواویزونش پسرمیبینه

 میگیره...

 بااستخدام ک کردن؟؟؟آدرین دخترواستخدام میکردم..یه نگاش داشتم باتعجب

 چطور...؟؟؟؟بادهن پ بودن توشرکت مسن تاخانم6 داشتوفقط دخترمشکل

 بازگفتم:

باش؟؟ میگیره گرم وعلیم میکنه شوخی باعلی بعدتوازکجافهمیدی -  

پایینوگفت: سرشوانداخت  

میاد هاشون خنده صدای دیدم تواتاقش برم خواستم شرکت بودم بارفته یه -  اول 

 علی کناره دختره ودیدم دروبازکردم وقتی ولی شنیدم اشتباه شاید کردم فک

و.... اسمشوصدامیزنه راحت میخندن...علیم باهم ودارن وایستاده  

 اصن ازعلی کشیده چی طفلیییییی زهرا واسه بمیرم الهــــــــــی هیع

گفتم: باعصبانیت میخوردم حرص باشه....داشتم اینجوری انتظارنداشتم  

دوستیم؟ اینومیگیی؟؟؟مامثالباهم من به داری بعدتواالن زهرا وایی -  

گفتم واروم کردم سوختووبغلش براش دلم کرد یهوبغض : 

اون حسابه میرم خودم گلم آجیه نکن گریه بمیرم -   
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نخوریاااا توغصه براش دارم بیشورومیرسم علی  

دوستم بهترین ببینم میزد...نمیتونسم هق اروم .. 

میکشه عذاب اینجوری داره سالم83 رفیقه ... 

اینا آدرین شرکته حتمابایدبرم شدن تموم کالسام .. 

نگفته؟؟ بهم چیزی آدرین چرا اصن واردوببینم تازه دختره ایداینب  

دادیم زهرارودلداری منوشیرین هرجورشده شب اون ... 

و بازهراحرفیدم کلی بمونن پیشم گفتم شب ... 

دانشگاه رفتم راحت باخیاله ومن زوداومد صبه مامان فرداش .. 

هموببینیم رشت بیاد بودومیخواست زنگیده آدرینم   

میشد تموم کالسام86:31ساعت   

بعدبگیرم ببره یکیشون ماشینمودادم سویچ قراردارمو باآدرین گفتم ها بچه به . 

اومدم بیرون وازدانشگاه کردم خدافظی ازشون   

دادم تکون بالبخنددست داده ماشینش به تکیه خیابون اونوره آدرینودیدم  

 چه اوه اوه دمکر چپوراستمونگاه اومدجلو قدم وچند تکیشوبرداشت که 

برم میترسم عاقامن شلووووووغه  

میاداینور...:( داره آدرین االن؟یهودیدم کنم چه   

خندیدم کردیم سالم باهم اومدجلوم همینکه جوووووون اخ .. 

وگفت خندیدودستموگرفت اونم : 

وروجک بیابریم -  .. 

بود شده گم قویومردونش دستای بینه کوچیکم دستای .. 
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 دره زودی خیابون وره اون رفتیم بهش چسبیدمو ترگرفتم دستشومحکم

 سمتش برگشتم افتاد سوارشدوراه دروبستوخودش نشستم بازکردمنم ماشینوبرام

کردم نگاش وخوب ... 

بودباال زده تاارنج وآستیناشم بود پوشیده سفیدچسبون پیراهن یه  

گذاشته؟ نمایش به هیکلشواینجوری چرا این چی که ینی ! 

اصن؟ بپوشه لباس پسراینجوری میده معنی چه  

اخمامودید وقتی سمتم برگشت که کردم اخم  نگام وبانعجب پریدباال ابروهاش 

 :کردبعدگفت

چرااخم؟؟؟ سوژین چیشده -  

کردموگفتم: بیشتراخم  

پوشیدی؟! چیه این -  

گفت: باالرفته انداختوباابروهای لباسش ب نگاهی  

بده؟؟ مگه چشه -  

توچشاشوگفتم: زدم زل  

نمیاد!!! بت اصن آره -  

گردترشدوگفت: چشاش  

بده؟؟ جدی -  

گفتم: رک منم  

چراپوشیدیش!؟ بده خعلی اوهوم -  

کرد! نگام ابروشودادباالوبازم یه  

میخوردنش... بانگاشون دختراداشتن همه نمیاداصن بهش چیه خب   
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 لباس ی نمیکردسره بازموند..البدفک دهنش که رفتم بهش ایی غره چشم

 کرد!منم بارصدام چن آدرینم کردم نگاه خیابون وبه کنم!روموبرگردوندم اینجوری

قهرم! اصن جوابشوندادم  

 سمتشوباعصبانیتواخــــــــم برگشتم سریع افتادم دختره واون علی یهویاده

 شدیــدگفتم:

آدریـــــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟ -  

کردوگفت: اخم یکم سمتم زدکناروبرگشت کنه تحمل نتونس دیگ  

انقد... توروسوژین؟؟ینی چیشده انمج -  

گفتم: سریع بده ادامه نذاشتم  

توشرکت؟!؟! کردی دخترواستخدام یه تو -  

گفت: چشاشوگردوندوکالفه اومد خودش به لحظه چن کرد..بعده نگام باتعجب  

میمونو... دختره کرده خراستخدامش علی ن که من -  

 توازکجافهمیدی؟؟

 ینی نمیگفت دروغ من به وقت هیچ دم..آدرینمز زل باالوتوچشاش ابرومودادم یه

 چشاش میفهمم..ازحالته بگه دروغ اگ بگه دروغ بهم تاحاالندیدم

نمیگه:( دروغ مطمئنم وحرکاتش..واالن  

میبوسه... وپیشونیمو شده خم روم آدرین دیدم اومدم خودم به  

قلبم...! وای  

رده؟؟ک سوژینموناراحت بشم..چی ابروباالانداختنت این قربونه -  

کردم... سرموبلندکردمونگاش  
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 کرده؟تونمیتونسی دختررواستخدام اون چی برای علی آدرین - 

 هیچ میشه داغون گرفته؟؟زهراداره  گرم چقدبادختره علی جلوشوبگیری؟میدونی

باشه...:) آدمی همچین علی نمیکردم فک  

گفته؟؟؟؟ سوژین؟زهرابهت توازکجااینورفهمیدی -  

دادموگفتم: سرتکون باناراحتی  

 میشدوقتی کباب داشت دلم میکرد انقدگریه طفلی بودن پیشم باشیرین دیشب -

میکرد.. یف تعر  

دادم: ادامه بعدباعصبانیت  

احمـــــق پسره بزنم علیوفقط میخوادبرم دلم -  

کردوگفت: متفکرنگام  

 عوض شده جوری یه اصن سوژین چشه وقته چن علی نمیدونم منم -

 پیش شب چن شده انگارمتحول کل کردبه ختررواستخدامد این شده...ازوقتی

 علی کردم تعجب علیه شماره دیدم خوردبیدارشدم زنگ اینابودگوشیم6ساعت

 چن اهنگوشنیدم..وصدای بلنده صدای ک دادم چیکارداره؟!جواب شب نصفه

 هستی علی شمادوسته گفت پسراومدکه خی صدای بوده...بعدم پارتی نفرانگارکه

خبره؟؟؟ چ اونجاس؟اونجا علی چیشده هار دادم جواب    

 هزیون داره هی نیست خوب حالش زیادخورده مشروب دادعلی جواب پسره

 فیتعری حالش دنبالش بیاین شمابودی!میشه شماره اخرین میگه...گوشیشوبرداشتم

 نداره
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 این اهله اصن ک اونی باشه خورده مشروب نمیشدعلی باورم

 همش بخوره تکون نمیتونس اصن دنبالش فتمر گرفتم چیزانبود..آدرسوازپسره

  معدشوشستشودادن بیمارستان میزدبردمش حرف باخودش

نمیشناسم! علیواصن این هوووف  

 رمسیگا به لب که رفته؟؟علیی مشروبم تاحده ینی بگم...علی چی دیگ نمیدونستم

 نمیزد؟؟

 شده!؟؟نفسموبیرون عوض دختره..یهویی یه بادیدنه فقط ینی شده چرااینطوری

وگفتم: دادم سرتکون باتاسف دادم  

نمیکنی؟؟؟ صحبت چراباهاش آدرین خب -  

صندلیشوگفت: پشتی دادب سرشوتکیه  

 خوشم اصن دختره شنوا؟؟ازاین کوگوش ولی زدم حرف هزاربارم زدم حرف -

 ازراه هرکی نمیذاره...دختره احمق علی این ولی بره کنم تصویش نمیادمیخواستم

بهش... خودشومیندازه میرسه  

داده؟؟؟؟ نخ آدرینم به یهونکنه گرفت حرصم  

 پس ومدیراصلیی داری سهاموتوشرکت بیشترین توکه بره کن اخراجش آدرین -

 اضافی حرفه علیم اصن ندارن اعتراض حق بقیم کنی اخراجش میتونی

 زدسهمشوبخربره!!

کردوگفت: نگام باتعجب  

ینسوژ ها رفیقمه بره؟؟علی سهمشوبخرم -  

 این میگی خودت پیش؟؟؟؟خوبه ماه8تا داشتی دوستی توهمچین ولی باشه خب -

جدیدونمیشناسی علی  
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کشیدوگفت: هووفی  

زهرا چیکارکنم...بیچاره دیگه نمیدونم -  

 مامان آوردم درش ازتوکولم گوشیم زهرا...باصدای واقعابیچاره گرفت غمم دوباره

دادم: بودجواب  

مامان بله -  

کجایی؟ سالم الوسوژین -  

چطور؟؟ بیرونم سالم -  

 ونمیخوادبیادهمش میزنه نق هی علی گلخونه بریم منوسارامیخوایم -

تامابیایم؟؟ باشی مراقبش خونه اسمتورومیگ!میای  

کشیدموگفتم: زبونمورولبم  

 دیگ مین81تا کنه آمادش بگین ساراخانوم بیرون...به میبرمش دنبالش میام آره -

خونه میام  

نتظریمم دخترم باشه -  

فعال -  

: گفتم میکردفقط نگام داشت باکنجکاوی کردم.آدرین وتماسوقط  

بروآپارتمانم آدرین -  

کردوگفت: اخم  

دیدمتااا نیس دیقم چن چرا؟؟تازه -  

بیوفت! توراه -  

 شم پیاده اینک قبله داره نگه گفتم ساختمون افتاد!نزدیکه کردوراه نگام باحرص

 گفتم:
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االن میام کن صب -  

زودبیا باشه -  

 دربازشدرفتم که آیفونوزدم افتادم راه آپارتمان سمته وبه شدم پیاده

 بوسیدم ولپاشومحکم کردم علیوبغل ساراخانوم با پرسی واحوال داخل.بعدازسالم

 میحرفیدم باعلی همونجورک بیرون اومدم کردموازساختمون خدافظی ازشون

 رددروبازکردونشستمک گردنگاش باچشای علی بادیدنه رفتم آدرین ماشین سمته

زدم بزرگی لبخنده آدرین وبه نشوندم روپام علیم  ! 

اومدوگفت: خودش به آدرین میکرد آدرینونگاه داشت گردش باچشای علیم  

کیه؟؟ بچه این سوژین -  

موهاشوبوسیدموگفتم: کردموروی نگاه علی به باعشق  

 عشقه ـــهمنــــــ جیگره منـــــــــه عشـــــــــــــــقه منــه جوجه -

 منــه:(((((

گردترشد! چشاش  

دیگ! عشقمه چیه خب -  

گفت: علی زدوروبه بهم ایی غره چشم  

اقاکوچولوخوبی؟؟ سالم -  

دادوگفت: سرتکون علی  

سالم( هَمم)ینی -  

گفت: باالرفته باابروهای آدرین  

چی؟ ینی -  

 خندیدموگفتم:
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سالم! ینی -  

میگه؟؟ چی تومیفهمی -  

  باهاشمااا که ماهه چن میفهمم که معلومه -

هس؟ کی حاالنگفی خب -  

سالوخوردیشه:(6و علیــه اسمش -  

کردم: نگاش کردم سرموخم علی افتادباصدای کردوراه دادوماشینوروشن سرتکون  

شــوجــی؟؟شوجی؟ -  

 لبخندزدموگفتم:

من؟؟ فینگیلیه دلـــــم جووووووونــه -  

زدوگفت: زل توچشام  

(|ئویی:کاکا )شکالت کاکاااا به به -  

 خندیدمولپشوبوسیدموگفتم:

ازکجابیارم؟! شکالت االن من برم قربووووووونت -  

 کردپسره لوس کردوقیافشم کلک...سرشوکج کردای نگاه کیفم کردوب لبشوجم

 لوووووووس!

 بااین عاشقشم:(دلم بازم من ولی رفتاراش بااین بایددخترمیشدااااااا علی ینی 

 گشتم..اهاااا شکالت ودنباله کیفموبازکردم میره..خندیدم ضعف بازیاش شیرین

 شکالتوگرفتو علی.باذوق دسه شکالتوبازکردمودادم پیداکردم یکی

 میادبوسم خوشم انقد برم قوربونش کردالهـــــی بوس سرشوبلندکردوگونموآروم

 میکردآخرسرطاقت نگامون داشت زیادهمچنان باتعجبه آدرین وسط میکنه:(این

گفت: نیاوردوباحرص  
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برامن میدن اییم قلوه دل چه خوبه خوبه -  

کردموگفتم: نگاش باشیطنت  

میشه؟ حسودیت چیه -  

 بچه بااین اونوقت  نمیزنی حرف اینجوری بامن جنابالی داره حسودیم بلـه -

انداختی؟ راه عشقم عشقم ساله6  

 بلندخندیدموگفتم:

میکنــــــی؟؟ کوچولوحسودی علی ب داری شدی بچه دیوونه آدرین -   

الهی! آخــــی کردوروشوبرگردوند بیشترنگام باحرص  

 دادم علی به یکم اول آوردن غذاروکه دادیم سفارش وجوجه رستوران رفتیم

کردوگفت: نگام آدرین خوردم بعدخودم تابخوره  

خبر؟ چه ازدانشگاه -  

وگفتم: خوردم دوغ یکم  

سخته.. درساخیلی -  

دادوگفت: سرتکون  

 عملی بیشترکارای امسال میمونه خوردن آب مث بخونی خوب وقتی ولی آره -

عالیه سازیت وماکت کشیت نقشه که توم داری  

 نفسم اعتمادبه میکرد تعریف ازم آدرین وقتی ولی خوبم میدونسم خودم بااینک

گفتم: میشد!سریع ربیشت  

آدرین؟؟ میگی جدی -  

کردوگفت: نگام بامهربونی  

خودم:( پیشه بایدبیای کردی تموم خانومم آره -  
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غذاموخوردم. لبخندزدموبقیه  

 نارهک بعدبرگشتم موندم پیشش یکم سرسره کناره پارک...علیوبردم نهاررفتیم بعده

 زدیکمن خودش شونموبه دوره دستشوانداخت نشستم رونیمکت آدرین

کشیدیم... عمیقی نفسه کردهردومون  

شیرین:( خاستگاری اینامیرن سامان هفته اخره -  

 خندیدوگفت:

روز اون میرسه کی مسعود!اخ این معطل موندیم ماهم دیگ آره -  

رسیده.. بذاریم روهم چشم میرسه -  

گفت: لحظه نفسشودادبیرونوبعدازچن  

داری؟! علیودوس خیلی -  

کردم نگاه جونیم علی به  

:( مــــــــنه فینگیلیه پلیس  عاشقشــــــم دارم؟؟واییی دوسش -  

دادوگفت: فشارم محکم  

فهمیدی؟؟ باشی عاشقش بیشترازمن نداری حق -  

نگفتم.. خندیدموچیزی  

 

          ************************** 

 

بدتر... دیگ که میومد..ناخنم خون داشت ک بودم انقدلبموجوییده  

میزنه... تن تن وقلبم میکشمبلند نفسای  

فرومیکنم مودستموتوموهام میرم راه ومیلرزه...هی کرده یخ دستام  
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 یاناخنمومیجوم!

میخورم تکون وهی میشینم یاروزمین  

 به دادم بودن...تکیه دردگرفته پاهام ک رفتم وراه پله راه کناره انقدرفتم هوووووف

غرزدم لب هاوزیره نرده  

نمیگـــــــــن چراهیچی پس اه -  

 که میزدانگاراالنه جوری گذاشت دستموروقلبم پریدم ازجام بابا باصدای دفه یه

 استرس االن مث وقت هیچ میشه؟؟؟ چی ینی خدا دربیاد...وای ازجاش

 هاپایین ازپله یکی یکی وآروم هارفتم پله سمته به لرزون نداشتم...بادستوپاهای

کردم... روگرفتموخودموکنترل نرده که هبخور پیچ بودپام نزدیک آخری پله رفتم  

 تحمل میکردن...اوف ونگام بودن نشسته رومبل باباومامان رفتم سالن سمته به

سنگینشونوندارم! نگاه  

اه دیگ حرفشونوبزننوخالص دفه یه میکنن نگام چرااینجوری خب  

میشد! اگ باشموآروم..البته مسلط روخودم کردم واستادم...سعی جلوشون  

کشیدوگفت: بلندی بابانفسه بودم کرده قفل ودستاموتوهم بود نپایی سرم  

سوژین بشین -  

 وبه روش...سرموبلندمیکنم ومیشنم کناریشون مبل طرفه میرم لرزون باقدمایی

 نمیتونم همیشه مث بازم حرفاهست..ولی خیلی توچشاش میکنم بابانگاه

 احرفاشوبفهممباب العمله ازعکس نتونستم وقت بخونم...هیچ حرفاشوازتوچشاش

 لحظه این میکردحاله نگاه توچشام داشت بابام چیوبگه... همه خودش اینک مگ

دارم...! حالی چه تابفهمی باشی من بایدجای توصیفه قابله غیره هام  

گفت:  جدی صدای با بابا دیقه بعدازچن  
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انقدزودبگذره... زمان فکرشونمیکردم -  

امروز.. ی ساله68هخانوم ی شده دیروزم دخترکوچولوی انقدزودک  

ردشدن... ازجلوچشام باسرعتوبادوبرق بچگیات سوژین شدی زودبزرگ  

 وتخسولجبازشدی...لجبازمث شدی..شیطون زبون قدکشیدی،شیرین کم کم

مادرت!! پیشه ساله چن مث وشیطون خودم...تخس  

ترازقندشد! بودشیرین که شد...شیرین شیرین زندگیمون دنیااومدی به وقتی  

بود... وصل جونت به منومامانت...جونمون جونه شدی  

میشدیم... صدبارمیمردیموزنده میرفت خارتوپات ی  

 شدعمرا که بزرگ میگفتم باخودم میکردی زبونی بوداونقدشیرین سالت2 وقتی

بدم!!! شوهرش  

 دختره لیاقته که کیه اصن میمونه خودم وسوژینه میدارم نگهش خودم پیشه

باشه؟ منوداشته  

 به برگردیم میخواست زود...دلم خیلــــــــی شدی زودبزرگ خیلی سوژینم

نشی... بزرگ وقت وهیچ باشی تخسوشیطون ساله2 دختره وتوهمون گذشته  

 نگرانتم همش رشت میری کنم...وقتی دوریتوتحمل نمیتونم جونمی تنمی پاره

قرارندارم... آروم  

 خاستگاراپیداشون کم وکم اومدی شدبیشترتوچشم سالت81 ازوقتی

توخونه... پاشونوبذارن ندادم شد..هرگزاجازه  

 بودبذارم بکشن...محال پیش ازش بحثی  گذاشتم نه بیان گذاشتم نه

بره؟ پیشم ازم دخترم نمیخوام میگفتم کی به بری کنیوازپیشمون انقدزودازدواج  

شه؟ کم اززندگیم زندگیم نوره نمیخوام میگفتم کی به  
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؟ بپیچه خونه تواین هاش داخندهص میخوادتاهمیشه دلم میگفتم کی به  

منولیالباشه... برای لبخنداش همیشه میخوادبرای دلم میگفتم کی به  

میکنم...؟ دق لبخنداشونبینم روز یه میگفتم کی به  

بود... شده چشام مهمونه بودم..اشک کرده نداد..بغض باباادامه  

 بابای بهترین ابامبود...ب بودزندگیم جونم بود...بابام گرفته بغضم بابام ازحرفای

بود! زندگیم مغرورومهربون دنیـــابودمرده  

نریخت... اشک لحظات ترین توسخت که مردی  

موند.. خوردوقوی کرد..غصه خوردتوتحمل غصه فقط   

موند.. وباصبروحوصلم قوی خوردوبابای غصه  

 به وقت بودم،هیچ هردوشون کنم..وابسته زندگی نمیتونستم باباومامانم بدونه من

ولی... نکردم فک ازشون ییجدا  

 ودستموروزانوهاش نشستم پاهاش کردم..پایینه رفتم بابا سمته وبه بلندشدم ازجام

 به کردم نگاه ومهربونش مردونه صورته کردم...به نگاش اشکیم وباچشای گذاشتم

ناراحتش... درهمشوچشای اخمای  

گفتم: لرزون باصدای لب زیره  

ـم..؟؟ ونـ ـ جـ ـا ــابـ بـ -  

کشیدوگفت: عمیقی فسهن  

نمیشه.. شدی..چراباورم انقدبزرگ باباتوکی بابا؟؟دختره زندگی بابا؟نوره جونه -  

اشکاموبگیرم جلوی نمیتونسم زدم وهق روزانوهاش سرموگذاشتم  

نداشت... ایی فایده بودنومقاومت خودشونوپیداکرده راه اشکام   

گفتم: باگریه  
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 وقت هیچ چقدوابستتم..من میدونی دارم چقددوست میدونی خودت جونم بابایی -

 دق دوریتونوندارم تحمله من کنارتون همینجا باهاتونم همیشه نمیذارم تنهاتون

 میکنم...

بعدگفت: لحظه کرد...چن بابادستاشوفروکردتوموهامونوازشم  

کردن! خواستگاری پسرشون وتورواسه زدن زنگ رضایی خونواده -  

باباشدم: حرفه ادامه کردمومنتظره نفسموحبس  

بیان... فرداشب گفتم -  

 ..کاش کاش باشه ناراحت اینجوری بابام نمیخواسم من ...لعنتی داشت غم صداش

بازم... میکردیم صب  

گفتم: مامانوباگریه بغله رفتم باالمنم ورفت باباپیشونیموبوسیدوبلندشد  

مامان... میشه چی ینی -  

گفت: کشیدوبااهی دستشوروموهام  

جان مامان نکن ریهقسمته...گ هرچی -  

 

 سختی داشتیم...شبه استرس هردومون زدم حرف باآدرین6:31تاساعت شب اون

 گیرکرده تاراه6 انگاربینه گریه.. زیره بزنم تلفن بودپشته بارنزدیک بودچن

آدرین.. یا بودم..بابام  

 بارزنگیده چن آدرینم خونه توکارای کردم کمک مامان وبه زودبیدارشدم صبه

میگفت: همش کنه آرومم وامیدواری دباشوخیمیکر بودسعی  

 خوشگل خانومم؟؟حسابی بگیرم چی کنیم!گل امشب؟ست بپوشی میخوای چی -

میکنه...! خودش ماله همیشه میادوتوروواسه امشب دیگ آیندت شوهره که کن  
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و.. حالن چقدخوش میادخاستگاریشون عشقشون که اونایی هعی  

 بعدازحموم بودک شب1ساعت ترس...و ازاسترس میکنم دق من..دارم اونوقت

برداشتم بادمجونی وشلوار کت یه لباسام سراغه میرم  

 موهامم جلوی بستم اسبی دم محکم وباکش لباسوپوشیدم،موهاموسشوارکشیدم 

 چقدروسری کردم کشف تازگیا گذاشتم سفیدبنفش ساتن وروسری بازکردم فرق

میاد! بهم  

 وشیک!عطرموزدم خانومانه بودم وبخ کردم نگاه خودم کردموبه مالیمی آرایش

بود: داده ام پی آدرین وصندالموپوشیدم  

باش:( آماده میوفتیم راه ماداریم نورم -  

 مامان به پایین بدتر!رفتم دیگ که روهزار..دستامم رفت ضربانش دوباره قلبم

 وخاله بادایی وعزیز چیدم.بابافیروز وتوظرف کردم هاروخشک میوه کردم کمک

 رومبل گرفته باباییم واسه بمیرم کردم..الهـی بابانگاه به بودن، هاومد هم هام

بود... نشسته  

 افتاد..آروم ازدستم دسمال  آیفون باصدای که انداختم وسرموپایین کشیدم آهی

 کن سعی میره پیش خوبی به چی همه نمیشه هیچی آروووووم سوژین باش

باشی....! ریلکس  

چجوری؟ اخه ولی ریلکس هوومم  

 برگشتم شدید بودم شده ودروبازکرد..حل ایفون سمته بلندشدورفت زجاشباباا

مامانوگفتم: سمته  

یابعدا؟؟؟ بیام چیکارکنم؟االن من مامان وای -  

خندیدوگفت: بهم مامان  
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چاییوبریزبیار! کردم صدات نه االن -  

گردشدوگفتم: چشام  

ماماااااااان که بیارم؟؟؟میریزم چایی من وایییی -  

 ریزنریزیاااا همین..چاییارولب اومده مهمون کن فک باش آروم یزینمیر نترس -

کن.. چاییوتعارف بعدم کن وسالم بیاسالن وآروم آهسته کردم که صدات  

کردموگفتم: نفسموفوت  

باشم... آروم میکنم سعی باشه -  

میزتوآشپزخونه. پشته روصندلی نشستم بیرونومنم رفت مامان  

لبمومیجوییدم.. داشتم میومددوباره پرسیشون سالمواحوال صدای  

 چایی چجوری االن من خدااا یا ببرم چایی کرد صدام مامان که گذشت رب یه

 خودش مامان بردن چایی به منوچه چی؟اخه روشون یهوبریزم ببرم؟؟؟اگ

 میبرددیگ!

 ازآشپزخونه آهسته هایی وباقدم روازرومیزبرداشتم وسینی چاییاروتوفنجوناریختم

میفرستادم! صلوات تودلم همونطورم بیرون اومدم  

 زمین گرفتموبه نگاموازش سریع آدرین خوردبه نفرچشمم اولین سالن به رسیدم

 وبابای مامان که کردم سالم آرومی باصدای میشدم هنزدیک همونطورک دوختم

 شروع که آدرینم مامان بالبخندجوابمودادن وپدربزرگش بزرگ ومادر آدرین

رفتنم! صدقه کردقربون  

  ردنکنه8د گلت دسته جان سوژین شدی ماه چه خانوم عروس جانم ای -

زدموگفتم: لبخندی حرفش بااین بودم گرفته روجلوش وسینی بودم شده خم  

میکنم خواهش -  
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 آدرین همونطورکه باباشم میومد خوشم بودازش مهربون خیلی مامانش خدایی

 مادربزرگ به کردن عارفبعدازت خودم! بابایی مهربون...مثه بودولی بودجدی گفته

 میکرد...وای نگام بالبخنداشت که گرفتم آدرین وجلوی چایی آدرین وپدربزرگه

میره! آبروم االن برداردیگ زودباش میکنی نگاه چی به پسرررر  

اومدوبرداشت خودش به سریع که کردم اشاره چایی به  

تغییرکرده چه این عه  شدم قیافش  متوجه تازه گرفتم آریا جلوی  ازاون دیگ 

 بهترین نگوووو بودکه زده بهم هیکلی یه دیگ نبوداالن خبری ساله81 پسره

همش! بازنیست نیشش دیگ که اینه کرده که تغییریم  

گفت: غلیـــــــــــظی بااخم که کردم اخمشوببینی!چاییوتعارف بایدهمش االن  

نمیخورم ممنون -  

 اون به نه اه کرده!؟؟اه اخم چی واس چرابرنداش؟؟؟اصن خر پسره چی که ینی وااا

یخ کوه برامن شده ک االن به بازبودن تابناگوش همش نیشش ک موقع  بهم 

 برخوردواخم

 رومیزگذاشتم سینی همه به وشیرینی چایی کردن تعارف بعداز کردم،خالصه

 حرفه آدرین خاستگاری..پدره سمته صحبتارفت کم نشستم...کم مامان وکناره

هاروگفت: ستگاریخا همه مخصوص ایی کلیشه  

 تاماهم حرفاشونوبزنن برن تاجوون6این بدی اجازه اگ فرهادجان خب -

 صحبتامونوبکنیم...؟

میکردم... حس تردیدوتوچشاش کردم بابانگاه وبه سرموبلندکردم  

وحرفاتونوبزنین! تواتاقت برین جان باآدرین بابا ...سوژین نیســـت مشکلی -  
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 آریا ازکناره داشتم که لحظه اومد...آخرین نبالمبلندشدود بلندشدم...آدرینم ازجام

  میکرد! نگام داشت باحرص که شدم عمیقش اخمه متوجه ردمیشدم

پسر؟نمیدونسم بوداین چش  

   

                          ********************  

"آریـــا"  

 

 بودن تارفته6 دادم!اون کشیدموپاهاموتکون هووفی باحرص

 میخوان تازه تاحاال نزدن حرف باهم سال چن انگاراین ..ههباالتاحرفاشونوبزنن.

 آشناشن!

 فضاروتحمل اون نمیتونسم بیرون برم میخواست بوددلم داغون اعصابم 

نمیومدم... کاش کنم...لعنتــــــــی  

  خودمومیگرفتم بود؛بایدجلوی اشتباه ازاولشم خاستگاری این به اومدن

بود... گذشته رب یه  

اه؟؟؟ چیکارمیکنن دارن چرانمیان پس  

االن... دیگ خومعلمومه هه  

 لعنتـــــــی نزن شووووحرف خفــــــه بســـــــــــــــــــــــــه بسه اه

همشون! به ...لعنت  

آدرین به لعنـــــــــت  

سوژیــــــــــــن به لعنــــــــــــت  

... به لعنـــت  
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میکنه.. گلومواذیت داره چیزی یه  

چراااااا؟؟ بفهمم چیه...نمیخوام مبدون نمیخوام  

کنم... فک هیچی به نمیخوام  

کنم... گوش مغزمودلم صداهای به نمیخوام  

صداییوبشنوم..... هیـــــــچ نمیخوام  

آورد، تشیف اقاوخانوم که دیقه چن بعده بود کمترشده رژش هه  ... شدم حرصی   

 من ولی میزدن حرف شدم...داشتن خیره زمین وبه ازخودم..روموبرگردوندم ازهمه

 بودبه برگشته دیگ...روحوحواسم جای اونجابودوحواسم جسمم نمیشنیدم هیچی

چیزییوشنید یه فقط گوشام ... قبل سال چن  

"فقـــــــــــــط... راضیــــــــــم وصلت بااین من "  

"راضیـــــــــــم وصلت بااین من"  

"راضیــــــــــــــم وصلت بااین من"  

"راضیــــــــــــــــــم وصلت بااین من"  

"راضیــــــــــــــــــــــــم وصلت بااین مــــــن"  

میشد... پایین باالو توسرم هی بودکه جمله این فقط  

 راضیــه...راضیـــــــــــه!

 کردم دستامومشت رفت یادم کشیدن نفس لحظه یه شد حبس توسینم نفسم 

 عمیق نفسای کردم سعی توحیاط تمرف ببخشیدسریع پاشیدموباگفتن یهوازجام

میموندم... اگه بمونم بکشم..نمیتونسم  

 سوارشدم ماشینوبازکردم دراوردمودره سویچموازتوجیبم بیرون اومدم ازخونشون

 که میاوردن حجوم مغزم به داشتن چیزایی یه افتادم راه کردموباسرعت روشن
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 به سرعت باتمامع بزنم خودموگول اسمشونونمیدونسم...شایدمیدونستمومیخواسم

روندم. دریا سمته  

تاریک.. ساحل...هواتاریکه کناره روسنگ نشستم  

بود... دریاافتاده روی بودکه کامل ماه عکسه آروم..وفقط دریاآرومه  

وسیگارمودودکردم.. درآوردم سیگاروفندکموازتوجیبم پاکته  

 

میاد فندک صدای فقط بعد به جایى یه از پسر یه زندگى تو"  " 

 

 زدم سیگارم به عمیق پک بود...یه انداخته چنگ گلوم به عجیب چیزه اون بازم

چیزاروبگیرم.. بعضی باریدن تاجلوی فشاردادم وچشامومحکم   

کردموفـــــــــکر... فکر و  

 باحمله کردن مغزموپاره چیزامیخواستن سری یه بازم

 یادش نمیخواستم کنم توجه بهش یهوییشون...نمیخواستــــــــــــم

  وفتــــــــمبی

میــــــــــشد؟؟ مگ ولــــــی  

کنم شروع ازاول بایــــــــدبتونم ..ینی میتونم من  

بســــــازم نفره8بایددنیامو من آره  

آره... بدم الکی دلخوشی لعنتیم خوده به باید آره  

 

شود می راموشـــــف گفته که هر   

است تهــگف دروغ  ! 
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است آورده انهــــبه  ! 

دهد داریـــدل را ودشـــخ شاید تا  ! 

شود نمی راموشـــف  ! 

ماند می دـــــاب تا  ! 

اشقیــــع و دادگیـــدل قصه  ! 

ریــببُ ! شوی فرــــمتن اگر حتی  !  

شوی دور  ! 

بزنی رــــتی با را اش هـــسای  ! 

هست مـــه باز  !  

چیزی ـــــیک هم باز  !  

اییــــج یک  ! 

میکند پرت را وـــت   

وبـــــــــــخ راتـــــخاط مامـت به  ! 

طـــــفق و  ! 

دــــمان می اقیـــــب سرتـــح  . . . 

 

میدادن... شکستم داشتن چیزا سری یه اون  

میکردن... خــــــــردم داشتن  

دارم؟؟؟ چقدتحمـــــــــــــل من اخــــــه دِ  

 یهوبلندمیشمومنفجرمیشم
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 چـــــــــــــن منومیبیــــــــــــــــــنی؟؟؟؟دیدی خـدااا

 دارم دیدی میکشم؟؟؟ عـــــــــــذاب دارم سالـــــــــــــــــــه

نکردی؟ کـــــــــــــاری خـــــــــردمیشموهیچ  

میشکنموهوامونداشتـــــــــــــــی کم کم دارم دیدی  

 غمت رگــهخـــــــــدابز نمیگـــــــــن آدم همه این مگ

 نبــــــــــــاشه؟؟؟؟

 همـــــــــــه چرااین نبودی من پشتـــــــــه چراااااااا کووووو پـــــــــس

نرسیـــــــــــــــــدی؟؟؟؟ دادم کردیوبه نگام واستادی سال  

 آهـای عووووضیــم آدم یه من غیرتم بی مــــــــــن چیــــــه میدونی اصن

وووی؟؟؟میشنووووو خدااااااااا  

داره! حــــــــــــــــــرف باهات آشغـــــــــال یه بیـــــــــــدارشووو  

 شده خیس زمین...صورتم افتادم شکستم،خردشدم...روزانوهام کنم مقاوت نتونستم

میاد بارون داره که بود...میدونم  

دادن شکستم که نیستن مزاحم چیزای سری یه میدادواون بارون داره آره  

هِــــــه بــارونه مثـــال ـــــــکیالــ آره  !! 

 ماشین سمته زمینوبه وکالفه...سیگاموانداختم خسته بلندشدم ازجام بعدازچنددیقه

 روفرمون کشیدموسرموگذاشتم عمیقی نفسه بازکردمونشستم آرومی دروبه رفتم

بود... هنوزخیس صورتم  

 قدیمـــی کاغذی انهاومده!!داشبرودوبازکردم..لیو بارونیـــــــــــم چه هــه

بود! روش رژش جای کردم...هنوزم نگاش وبرداشتم  

بیاد... روزا اون االن روزاحاضرم اون به زدم پوزخندی  
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  باشم! نداشته وقت روزاروهیچ این عقــــــــــب...ولی برگرده زمان اصن

 بارون کردم برداشتموصورتموپاک میاد..دسمالی بارون داره دوباره کردم احساس

ندارم! دوس  

 بود...آره روزاقشنگ اون فقط بارونو..بارون ندارم دوس دیگ

 دیگ بارونه بود...نه روزقشنگ اون بــــــــــارون ..فقـــــــــــــــــــط

 ایی!

خونه. سمته به افتادم کردوراه ماشینوروشن  

 اتاقم سمته به همونطورکه جاکفشی کفشاموگذاشتم کلیدانداختمودروبازکردم

تمودرآوردم..ک میرفتم  

خونه! بودن برگشته اینک مثه  

 عصبانی صدای ب کردم وگوش واستادم میومد...ناخودآگاه ازتوسالن صداهاشون

آدرین: وبلنده  

چرا من مادره اخه چـــــــی که ینــــــــــــی -  

شما؟؟  نگفتــــــــین هیچی  

 چراراضیشون هموبهترمیفهمین حرفه نگفتی؟؟شمامثالبزرگترین باباتوچراچیزی

خـــــدا ای کنم چقـــــــدصبر من نکردیــــــن؟؟؟؟آخـــــــــــه  

 ایـــــــن به نگفت باباهه باالپریدن...چیشده؟؟مگ تعجب از ابروهام

راضیـــــــم!؟ وصلــــــت   

ندادم؟ نموندموگوش من که فقـــــــــــطیه اون مشکل نکنه  

 جام سره آدرین باصدای که برم اتاقم سمته به وخواستم شدم حرفاشون بیخیاله

 واستادم:
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حاال؟! نیاین میخواسین جنـــــــــــاب؟؟؟چقدزوداومدین سالم علیکه -  

پره! توپشم چه هه  

میبارید... عصبانیت ازچشاش سمتش و...برگشتم باشه حال بایدخوش که االن  

شدوگفت: بدترعصبانی اینجوری که کردم نگاش فقط وخنثی من،خسته ولی  

 وقته توچن رفتی؟اصن پاشدی خاستگاری تاحاالهان؟؟چرایهووسطه کجابودی -

آریــــــــا؟؟ شده چت  

بگم؟ داشتم میگفتم؟چی کردم..چی نگاش بازم  

که.............. بگــــــــم  

 برم روشونمومحکم دستشوگذاشت اما برم که شدموبرگشتم بیخیال

کنم... رلخودموکنت کردم فشارودادموسعی گردوندچشامومحکم  

منوبده؟؟؟ جوابه میری داری کجاسرتوانداختی ببینم وایسا -  

کردموگفتم: نفسموفوت  

ندارم.. حوصله آدرین کن ولم -  

خوردوگفت: گره توهم ابروهاش  

 چی ازخاستگاری پاشدنت یهویی بدین؟؟دلیله توضیح میشه جناب اونوقت چرا -

 بود؟؟؟

م:داشتوگفت برش رودستشوازروشونم دستموگذاشتم  

اوکی؟؟؟ شو من بیخیاله وقت چن یه -  

زدموگفتم: بعدپوزخندی  
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 بایدبادمت االن من؟؟؟توکه یارفتاره من حاله مگ مهمه برات اصن -

 اقـــــای بگذرونی...منوچیکارداری وخوش بگردی باخانومت گردوبشکنی!!بری

 بردار!؟

میکرد... نگام باتعجب حاالداشت  

 تومثالداداش مهمه برام که ی؟معلومهمیزن حرفاچیه آریا؟؟این شده چت -

پســر کوچیکمی  

رودلم... نشست عالم یهوغمه  

کنم... فک بگیره میخوادبارون دوباره لعنتی اه  

نمیدادبیشترازاین... اجازه غرروم برگشتم سریع میسوخت داشت گلوم  

 بهشوسرخوردم دادم کردم..تکیه وقفل بستم تواتاقمودروحکم رفتم تندی

درمیومد: ازپشت آدرین روزمین...صدای  

بزنیم؟؟؟ حرف دروبازکن میکنی؟آریا پسر؟چرااینجوری توچته آریـــــا -  

 اومده فکــــــــــــــــربودفکـــــرکه وبازم روزانوهام سرموگذاشتم

 بودسراغم!

 حافظه قسمته حتی کنم چیشوپاک همه کنم پاره میخوادمغزمو دلم

بشم... وهمه...عوض وخاطراتو...همه  

میشد.. کاش ای  

 

 

«بک فلــش»  
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پسر اونجارونگا آریا هــی -  

بود کرده رضااشاره که سمتی به  

بلندمیخندیدن! بودنوباصدای نشسته روتاب مدرسه کردم...چنتادختربالباس نگاه  

 قشنگ هاشم خنده داشت قشنگی کرد...صورته جلب خودش نظرموبه یکیشون

هاش... خنده به شدم بود!خیره  

 چقدنازمیخندید!

منظورموگرفت! اونم که زدم رضا به کنیم:(چشمکی اذیتشون یکم بریم سرم زدبه  

 روتعریف چیزایی وی میکردازخنده غش داشت قشنگه خنده سمتشون رفتیم

  خرمایی توصورتش...موهای شدم جلوشون...خیره رسیدیم دوستاش میکردواسه

بودو... ریخته روصورتش که  

 چ اونم میزدا برقــــــ میگم میزد..ینی برق یطنتازش که عسلــی چشای

 برقی...:(

اومدم: خودم به یکیشون باصدای توچشاش بزنم زل فقط وایسام میخواست دلم  

اقایون؟؟ داشتین کاری -  

کرده! اخمیم چ اوه صدانگاکردم صاحبه به برگشتم  

گفتم: زدموباچشمکی دخترکشی لبخنده  

داشتیم... عرضی یه خانـــــــــوم بعلــه -  

 نـــــازه چه اخمــاشو واو کرد... نگام غلیظی وبااخم برگشت قشنگه خنده

 پسرر..!!
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گفت: خندهه خوش  

ها بچه نداریم...بریم ماباشماکاری ولی -  

 جلوشون که برن بیوفتن راه خواستن خداصــــداشو...بادوستاش وای

 واستادموگفتم:

؟؟!باشیم داشته باهم صحبتی یه حاالنمیشه خب -  

زدوگفت: بهم ایی غره چشم  

بروکنار نخیرنمیشه -  

باالهوگفتم: ابرومودادم یه  

نمیشیا! خانومی؟پشیمون چرانمیشه -  

رفت؟؟ کردوراشوکشیدرفت..عه غلیظی اخم  

 کی دیگ این میکرد باسرقبلو بود این جایه هرکی رفت!!االن راحتی همین به 

 بود؟!

مخشوبزنم! اومد...بایدهرجروشده خوشم ازش ولی  

 

 

***** 

 

بودم خیال خوش چ هـــــــــــه  چی من ایستادم آینه وجلوی بلندشدم ازجام 

داشتم؟؟! کم  
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 ایی قهوه ابروهاوموهامم بود رفته مامان چشای به که سبزبود-خاکستری چشام

 بودمیرفتم سالی 3که هیکلمم روشن گندمی میومدپوستمم صورتم به بینیم تیره...

د!بو ورفرم باشگاه  

ولی...! نیستم بکشن،خودشیفته صف دختراجلوم کنم اشاره یه بود کافی  

توکمد وانداختمشون کتوشلوارمودرآوردم باحرص بودم شده عصبی دوباره  

مرتبه... آدرین ولی شلختم آره  

وجدی... بیشترعصبی آدرین ولی میکنموآرومم خودموکنترل من  

ه...باعشقش ک ساله چن شدموآدرین هزارنفردوست با من  

نزدم دزدیدنودم عشقموازم من هه  

داره!!! نگه خودش عشقشوماله دارع سعی وآدرین   

کردم... وسکوت نزدم گرفتنودم ازم عشقموراحت اولین جلوچشام من  

بیخیالش... کردم؟نمیدونم سکوت ساله چن  

 انجام کردی؟کاری کردی؟؟دفاعی تواعترافیم مگ گرفتن..ولی عشقتوازت آره"

"داشتنش؟؟ نگه واسه دادی  

 فقط من جلوشوگرفتم نه کردم اعتراف نه نکردم کاری هیچ نـــــه" 

 دلش میدونستم وقتی بدم انجام میتونستم کاریم مگ کردم...هه واستادمونگاشون

"دیگس...؟؟ بایکی  

"زدی؟؟ چرازودجا کنـــــــی شانستـوامتحان تومیتونسی لعنتــــــی"  

"انمیفهمــــــــــــــی؟جلوچر برم نمیذاش غرورم نمیتونستم"  

اونه تودستــــــه دستش میدیدم وقتی  

خوبه... بااون حالش میدیدم وقتی  
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ومیخندن... خوبن باهم میدیدم وقتی  

همنو... عاشقه میدیدم وقتی  

اضافیم! که منم وسط این میدیدم وقتی  

کنه... جداشون ازهم نمیتونه چی وهیچ همومیخوان میدیدم وقتی  

... وقتی  

 شانسی میکردم؟؟چ بینشونوخراب هان؟؟میزدم چیـــــــــــکارمیکردم"

"داشتم؟  

درصــــــــد 8 حتی نداشتم شانســـی هیچ هیچــــــــــی  

بیاد...! میسوزه...میخوادبارون چشام روتخت افتادم  

بیاد!! بارون بذا خردشدم دیگ منک دیگ شکستم بذاربیاد...منک درک به  

 اون این داره فرق لعنتــــــــی بارون بااون بارون این بشه هک وتومغزم بذابباره

  نیست بارون

و... نیست میخواستم که بارونی اون  

شه... بایدخاک آره بارون اون شه خاک باید  

بمونه... باقی گذشته توهمون بایدبره شه بایدفراموش  

 نکنم؟؟؟توای خاکش نتونستم سال همه این چجوری؟وقتی اخه ولــــــــــی

میتونــــــــم؟ چجوری کم مدته  

ندارم؟؟ دل مگ سنگم من مگ  

دارنو... دل وسوژین آدرین فقط مگ  

دارن اونااحساس فقط مگ  

دلتنگیومیفهمن اونامعنیه فقط مگ  
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بینشون... عشقه ینی عشق اونامیفهمن فقط مگ  

انقداسمشونیـــــــــاررررر بسه لعنتـــــی لعنتـی  

 کنم نگاه توآینه نمیخواست آبوبازکردم..دلم شیره تودستشویی رفتم سریع

میچکید! ازصورتم آب های قطره روصورتم وچشاموببینم...آبوپاشیدم  

 هودرس بارونیموببینم وسرموبلندکردم...بایدچشای روشویی ی لبه دستاموگذاشتم

که... تومغزم برام...بایدبره بشه عبرت  

... شدم خیره زکردوتوآینهبا لعنتــــــــــــــــی...چشاموباحرص لعنتی اه  

 ندار تحمل من بگیره میخوادبارون دوباره لعنتی لرزید زد..چونم گلوموچنگ بغض

 خدایـــا میارم کم ذره ذره دارم من نمیفهمه هیچی وهیچکی میشکنم دارم من

آدمما منم هســــــــــت؟بامــــــــــرام بهم حواست بامرام  

بنداز... نگاهی نمم به خــــــــــــــدا بندتم منم  

 خدا؟میشه باشی داشته منم هوای میشه تاانداختی دو اون ب نگاهاکه ازاون

باشه..؟؟ منم به حواست  

 وهواشونوداری بزرگی بقیه انقدواسه بامرام؟توکه کنــــی نگاه منم به میشه

....میـــــــــــــــشه؟؟؟ ...میشه  

کنم؟ چقدخواهش  

 چقدالتماستوکنم؟

 ایی رودخونه بدترمث میکردم چشاموپاک بارونای هرچی وشوندمپ چشاموبادستام

راهشونوپیدامیکردن... روان  

  سرگردونی همه این میونه"

پیشونی ماه گرفته من دله  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  223  

کن تابم بی بیابازدوباره  

کن خوابم چشات منوتورنگه  

منه مرگه آخرش نگوقصه  

"... میزنه منوآتیش چشمات داره  

 

میمونه... توذهنوخاطرم همیشه چشاش چشمــاش...تصویره خداااااا  

وهمیشــــــــــــه... همیشه  

 

دنیاسیرم نگوازتلخیه"  

میمیرم نگوکه نگومیرم  

زارم الله دشته بهارم گله ای  

مزارم بی سنگه داغدارم قلبه  

ناگوارم روزه موندگارم درده  

روزگارم زهره شمارم بی زخمه  

"هاموباتوازنوساختم... خنده  

 

«پیداکرد... معنی اون کناره قطف که هایی خنده»  

 

باختم می تودل حرفای بازبه"  

سرگدونی همه این میونه  

تومهمونی... توقلبه اومدم  
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قلبمومیکندم ستونه بی  

میخنـــــــــدم شدم هات خنده شکله  

بهترشد ازصدتاغزل چشات  

پرپرشد ولی غنچه هات خنده  

زارم الله دشته بهارم گله ای  

مزارم بی سنگه داغدارم قلبه  

ناگوارم روزه موندگارم درده  

"روزگــــــــــــارم... زهره شمارم بی زخمه  

 

***** 

 

بودم... تصمیموگرفته  

میزدم.. بــــــــــــــــــــــایدحرفاموبهش بایدمیدیدمش  

میکردم... بودخالی مونده تودلم سال همه این که بایدحرفایی میکردم دق وگرنه  

دارم؟تاکی؟؟ نگه لعنتیم دله چقدتواین دیگ  

 دیگ اگه بیاد...حتی بدش ازم اگه حتی باشم نداشته شانسیم هیچ اگه حتی

حرفامومیزنم... بازم نکنه نگاهمم  

 گوشیموازتوجیبم نشستم که ماشین توی بیرون زدم ازخونه لباساموپوشیدم

بودزدم! هانرفته توتماس وقت هیچ که ودستموروشماره درآوردم  

 میشد؟؟صدای مگ کنم...ولی نفسامومنظم کردم سعی میکشیدم عمیق های نفس

تندترشد! ترونفسام ناآروم قلبم پیچیدتوگوشم که خستش  
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الوگفتنشوشنیدم... صدای که کنم قط وخواستم اومدم خودم به لحظه یه   

الو؟؟بفرمایید-  

گفتم: سختی وبه دادم دهنموقورت آب  

ســـالم -  

میزدگفت: موج تعجب توش ک باصدایی  

سالم...شما؟؟ -  

وداغونونشناسه...! خسته صدای این داشت حق  

بودگفتم: رولبام که تلخی بالبخنده  

آریام... -  

بیشترگفت: باتعجب  

داشتی؟ کاری بامن شده؟ چیزی آریــا؟؟؟تویی؟امم -  

بود... کرده تعجب خعلی هه  

داره! چیکارم صبی اوله دیوونه این میگه البدباخودش کنه تعجب بایدم  

بیرون؟ بیای ببینمت..میتونی اممیخو -  

چی؟؟ واسه -  

کشیدموگفتم: هووفی  

دارم حرف باهات -  

بگی؟؟ نمیتونی همینجوری حرفی چه خب -  

حتمابایدببینمت...میای؟ نمیشه نه -  

کردوگفت: مکثی  

خب...کجا؟ خیله -  
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کردم: زمزمه آروم  

ساحـلی...! پارک -  

میام دیگ ساعت تانیم بـاشــه -  

وگفتم: چشاموبستم  

میبینمت..! -  

  کنارم روصندلی وانداختم کردم گوشیوقط

 

 

دلـــــــم... این شده آواره بیـــاببیـــــــــن"  

دیوونشــم ک اونـــــی بایــــــدبگذرم ازکــی  

"دلــــــــم... میمونی بعــــــــــدتنها به ازاین  

 

 

شدم... پیاده مگوشیموبرداشت کردم ماشینوپارک  ساحلی پارک رسیدم وقتی  

 زدم زنگ بهش کردم درستی کاره که کردم فک این به میرفتم راه همونطورکه

 بیاد؟؟

ن... بودم..ولی شده واقعاگیج  

شم! تاخالص بایدبگم آره بایدبگم  

 شیشه کناره که میزی پشته بود.میشنم پارک داخل که کوچیکی کافه به میرم

دلگیره...! صبح ینچقدا بباره بارون بودمیخواست بود...هواابری  
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 تاسفارش باراومده چن چی میکردم...کافه ساعتموچک بودهی گذاشته رب یه

بیاد! همرام کنه صب گفتم هی بگیره..ولی  

 تاپیدام میندازه کافه داخل به بودنگاهی سرموبلندکردم...خودش درسریع باصدای

 نافذ برقه چشما..این این چشاشوببینم...کاش برقه میتونم خدایاازهمینجام میکنه

بود...کــــــــــــــــــاش...! من ماله  

 ساتن باروسری روشن آبی پالتوه ی میکنم نگاش خوب میز میادسمته آروم

 نمم ومیشینه میکنه سالم آرومی میاد..به وسفیدبهش مشکی!چقدآبی سفیدوشلواره

 باکیک قهوه بیادخودم میکنم اشاره چی کافه به جوابشومیدم آرومی همون به

 چی باشیر.کافه قهوه میگه که میخوره چی میپرسم وازاونم میدم سفارش التیشک

 دوروره..نفسه به نگاش میکنم نگاش زیرچشمی میکنم دستامورومیزقفل رفت که

میکشمومیگم: عمیقی  

تا... بیای گفتم راستش خب امم -  

 ابروشومیده کنم؟؟یه ازکجاشروع بگم؟اصن چجوری بدم...خب ادامه نتونستم

میگه: نمیدم ادامه میبینه وقتی میکنه نگامباالو  

افتاده؟؟ کارتوبگواتفاقی تا...؟خب بیام -  

نیست...! من کاره چشاش تواعماق شدن ..خیره میگیرم نگاموازش  

میگم: آهسته  

گفتنش..... سخته خب..میدونی -  

چونشوگفت: زیره دستشوگذاشت یه  

حرفتوبزن... باش چراآریا؟راحت -  

بود؟! قشنگ برام انقد گفتنش آریا انقد چرا لعنتی  
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«جانا! میشوم اسمم عاشقه کنی می صدا مرا اینگونه توکه»  

 

 چیزی دیدبازم تابگم...وقتی کردم ردیف هم وحرفاموکناره کردم طوالنی مکث

گفت: بااخم نمیگم  

 نداری قبول خواهرم راحتی...اگه وباهام میدونی خواهرت منومثه میکردم فک -

بودیم!! بگم هستیم؟هوم؟یابهتره که دوست حداقل  

 من توخواهر لعنتــــــــــی میشه مشت"خواهرت"کلمه ازشنیدن دستم

 نیستـــــــــــــــی

 تو..................

 چطورمیتونم من خواهرهمه مث میکنه فک توهم...حاالکه میخورن گره ابروهام

بازکنموحرفموبگم...؟ دهن  

میگم: مقدمه سریعوبی خیلی  

پارکویادته.. بارتواین اولین روزبرای اون -  

بهم! چشات بااون نزن زل شد...لعنتی خیره توچشام  

بعدگفت: گرفت کردونگاشوازم غلیظی اخم لحظه چن بعده  

نه؟؟؟ کنیم.مگه جریانوفراموش اون قراربودهردومون کنم فک -  

گفتم: باحرص لب زیره فشاردادموآهسته چشامومحکم  

کنم.. شفرامو نمیتونم من لعنتی -  

گفت: شنید...شیندوباتعجب ولی بشنوه نمیکردم فک  

گفتـــی؟؟ چی -  
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کشیدموگفتم: لبم دستموب  

کن فراموشش بیخیال هیچی -  

سرموبلندکردم: باصداش خوردم وکمی قهوموبرداشتم فنجون وکیکوآوردن قهوه  

رومرورکنی؟ گذشته اینجاکه کشیدی صب وقته بگی؟منواین چیزی نمیخوای -  

م:گفت سریع  

 روزه ازهمون که...مـــــن بگم بگم...میخواستم میخواستم فقط نه نه -

دارم! بــــارونـــــــی...دوستت  

شدمورهاکردم... حبس وچشاموبستمونفسه  

چیه؟؟ والعملش عکس یعنی  

 بهت باصدای که اینافکرمیکردم به توگوشم؟چیکارمیکنه؟؟داشتم میزنه پامیشه

چشاموبازکردم: زدش  

گفتـــــــــــی؟؟تــومــنو...؟؟ آریــــــــــــا...؟تــوچی -  

گفت: وتعجب...بالکنت پربودازناباوری کردم نگاه گردش توچشای  

کــردی؟؟؟! ـوش ــ ــرامـ ـ رو..فـ ـه ـ ـ قضیـ اون کــردم فــــک مـــن -  

بودم... توفکرت سال همه کردی...این فک اشتباه -  

میدیدمت... وزهرروزوهرر بودی جلوچشام  

درام؟؟ ازفکرت چطورانتظارداشتی  

گفت: تند دادوتند چشاموبستوسرشوتکون  

نبایدمیومدم... نگووو...مـن..اصن بســـه آریا بســه -  

 توچشماش...چشمای زل دستاشوگرفتموباالتماس زودمچه که بلندشه خواست

میاره! زانودرم به آخرشم میکنه دیوونم داره لعنتیش  
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 لرزون چشماموبستم...باصدای دیدم... اشکوتوشون برقه زدم زل توچشماش وقتی

 گفتم:

کن... وگوش میکــنم...بمون خــواهــش -  

 لباشوفشاردادوگفت:

بدونمت.. داداشم خواهروبرداربمونیم...بذارمثه آریــــا...بذارمثه -  

گفتم: باعصبانیت  

 کسی نمیخوامباشـــــــــم... داداشت نمیخوام من ولـــــــــــــــــی -

باشـــــــــه!! خواهرم عاشقشم روکه  

کشیدوگفت: دستشومحکم  

محضه! اشتباهه که احساستو...میدونی کنی فراموش کن آریاسعی -  

رفت سادگی همین رفت...به ایی دیگ حرفه گفته وبدونه  

گذاشتورفت... تنهام بازم آره  

 

نشد سوگند تو تلخ خداحافظیِ به"  

نشد بند ای ثانیه دلم و رفتی تو که  

 

هایم لب ولی ممنوع، ی میوه تو لب  

نشد کند دل تو سرخ لب طعمِ از چه هر  

 

هاست گله تنگم دل در و توئم قرار بی  

هاست حوصله کم عادت شدن، تاب بی آه  
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شهر در گشتم و گشتم جا همه چراغی با  

نشد مانند تو به اینجا کس هیچ کس، هیچ  

 

دارد را خودش جایِ من دل در کسی هر  

نشد «خداوند» سینه، این در تو جانشین  

 

سوزاندند مرا دنیای و تو خاطرات  

نشد چند هر تو، یادِ شود فراموش تا  

 

من از نرنجی که نکردم باز دهان من  

نشد لبخند به باز لبش که زخمی مثل  

 

هاست گله تنگم دل در و توئم قرار بی  

"هاست حوصله کم عادت شدن، تاب بی آه  

 

   *******************  

 

«آدرین»  
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 شدت ب اعصابم وشمارشوگرفتم گوشیموازرومیزبرداشتم داغون بااعصابی

دیوار! سرموبکوبم میخواست خردبوددلم  

 سوژین بابای نکردن نگفتن؟؟؟چراکاری بودم!چراچیزی عصبانی ازمامانوبابام

بیاد... راه باهام تاباباش نزدن حرف شه؟؟چرایکم راضی  

شه؟؟؟ خودم ماله تاآرامشم کنم بایدصبر دیگ لسا3 من خدا هوووف  

باشم... داشته وآرامش وبرم زندگیموبردارم ...میخوام خستم کنم چقدتحمل دیگ  

داد: جواب بوق چن بعده  

جـانم -  

وگفتم: صداش..چشاموبستم باشنیدن کشیدم عمیقی نفسه  

آرامشم...؟ کجایی -  

کردوگفت: مکثی  

چطور؟ سلـــام...خونـم -  

بزنیم سوژینم...بایدحرف ببینمت میخوام -  

نمیتونم... االن میشه چی ببینم -  

شده! چیزی میکردم نشست...احساس روپیشونیم اخمی  

سوژین؟؟ افتاده اتفاقی -  

گفت: سریع  

چطور؟؟؟؟ نه نه -  

ونمیخوادبگه! شده چیزی یه خب...پس  

بیرونوگفتم: نفسمودادم  

خبربده بهم بیرون بیای تونسی -  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  233  

خدافظ فعال باشه -  

کرد! قط وسریع   

رومیز گوشیوگذاشتم همینک  

دادم: خوردبرداشتموجواب زنگ تلفن  

بله؟ -  

طاهاروشنیدم: صدای  

کاردارن!!! باهاتون فیضی مهندس...خانم اقای -  

کشیدموگفتم: هوووفی  

دارم! کارت بیااتاقم خودتم اعصابشوندارم بره کن ردش طاها -  

کردوگفت: مکثی  

چشم -  

 علیواین طرف یه سقف...از به شدم وخیره صندلیم بخ دادم وتکیه شتمگوشیوگذا

رواعصابم... آویزون دختره این  

 پیداکنم راهی یه کنم.باید تحمل سوژین...قطعانمیتونستم بابای شرطه طرفم یه از

گفت: وبعدآهسته طاهااومدداخلودروبست و بیاتو درخوردگفتم به ایی تقه  

 اطالع کاردارم مهندس بااقای میادمیگه منو..هی دخترکشت پسراین وای -

 اخه هااا داده مغزشوازدست دیگ علیم علی...این پیشه میره طرف بده...بعدازاون

اینوآورده؟! بودکه قحط آدم  

دادموگفتم: تکون سرموباتاسف  

  بره دخترروبفرستمش تااین میکنم صحبت امروزباعلی ایناروندارم اعصابه منم -

:رومبلوگفت نشست  
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 بدم انجام حسابداریم کارای حاضرم من اصن خدایی رومخه خیلی میکنی خوب -

اینجانباشه!! رواعصاب این ولی  

 خندیدموگفتم:

داداش بهم میکنی لطف داری خیلی توکه -  

داشتی؟ کاری بامن خب وظیفس خواهش -  

 هااا نده راش کارداره بامن بازاومدگفت دختره این اگه بگم میخواسم آره -

بره! کنم ردش من تا ونشبیپچ  

زدوگفت: چشمکی  

چیشده! نفهمه خودش که بپیچونمش جوری یه داداش هله -  

 لبخندزدموگفتم:

طاهاجان گرم دمت -  

 الحقم کرد...که معرفیش بهم پیش سال3 بودکه سوژین دوسته طاهابرادره

  میکنه هاکمکم تونقشه هم کرده کمکم وخیلی وارده توکارش

میکنه... قرارمالقاتوقراردادارواوکی وهم  

 میکردم تموم بایدتاشب تموم نیمه های نقشه سراغه رفتم بلندشدم رفت طاهاکه

میدادم... فرداپروژروتحویل  

بلندکردم! سرموسریع سوژین یهوباصدای هابودکه نقشه گرمه سرم  

میکنم؟! صدات هرچی کجاس حواست آقاهه سالم -  

 خندیدموگفتم:

اومدی؟! کی نشدم بودمتوجه نقشه به حواسم ببخش خانومم سالم -  

گذشته!! ساعتونیم6اووه دیدم کردم نگاه ساعت بعدبه  
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 باربوسیدم شقیشوچن وکناره گرفتمش خودموتوبغلم سمته سوژینوکشیدم

محضه... آرامشـــــــه اصن بودیگ دنیــــــــــــام  

مرفینه:( خوده سوژین  

 

زیبات خنده مینه ب کــــــــردم عـــــــــادت»  

جــات ای جـــــان ای کـــــردم عــــــــادت  

«چشمـــــات بودن آروم به کــــــــردم عـــــادت  

 

بودم..! بوسیدنشوکرده بدجورهوسه نازشوبوسیدم روچشمای شدن خم  

 

          ********************* 

 

«سوژین»  

 

 

سوخت... لباش ازحرارت چشام کردم چشاموبوسیدحس وقتی  

 همیشه فرمش خوش چونشوبوسیدم..:(چونه وروی سینش ب دادم دستموتکیه

بود! رومخم  

 محکم وخندیدم...که کردم داد..گردنموکج قلقلکم ریشش ته لپام لباشوچسبوندبه 

 تربوسیدوگفت:

بخنـــــــــد! بخنـــــــدنورمم دلــــــــم جونه ای -  
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واستاد! لبمق لحظه یه رولبام نشست داغش لبای وقتی  

وبوسیدمش.. گردنش دوره کردم دستاموقفل  

بودبوسیدمش... تودلم که عشقی باتمومه  

بوسیدمش تند قلب بلندوضربان بانفسای  

رولبم...! بالبخنده بوسیدمش باحرارت  

گرفت... پایینم ازلبه ریزی نشوندوگازه رولبم عمیق بوسه یه آدرین  

اموبازکردم...چش میره گیج داره سرم کردم احساس لحظه یه  

گرفتم سرمومحکم کشیدموبادستام تارمیدیدسرموعقب داشت چشام لعنتی  

چیشده؟؟؟ چراسرتوگرفتی؟؟سرت برم؟؟سوژینم قوربونت چیشدی سوژیـــــن -  

گفتم: آروم دادم تکیه آدرین وبه فشاردادم چشامومحکم  

ســـــــرم... آدریـــــن -  

پیشونیموماساژدادوگفت: اشصتشب نشست نشوندکنارم کردوبردروکاناپه بغلم  

اصن؟؟ قرصاتومیخوری سردردباهاته...سوژینم این همیشه که بمیرم الهی -  

گفتم: بسته روپاهاشوباچشای سرموگذاشتم  

بودسردردنداشتم وقت چن نخوردم وقته خیلی -  

 صدای به  بودیموفقط ساکت هردمون لحظه سرموبوسیدچند باالوروی کشیدم

سکوتوشکست آدرین ...تااینکهمیدادیم گوش هم نفسای  

کناربیام بابات باشرطه نمیتونم من سوژینم -  

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه  

چیکارکنیم؟؟ ولی آدرین کناربیام نمیتونم منم -  

روسرموگفت: چونشوگذاشت  
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 حداقل کنم راضیش بزنم...هرجورشده حرف بابات با بایدبرم نمیدونم -

... بمونیم سال8 حـــــــداقلش  

برگرده عمراازحرفش میزنه حرفی یه آدرین..باباوقتی شه باباراضی نکنم فک -  

کشیدوگفت: هووفی  

شد... شایدراضی دیدی خداروچه میکنم صحبت حاالباهاش -  

خداکنــه! -  

کردخندیدموگفتم: وبالبخندنگام شدروصورتم خم  

مینگری؟! چی به چیه -  

کردوگفت: نگاه لبام ترشدبه عمیق لبخندش  

جلوچشمان... همش ک لبخنداتــم؟؟خاصوتکن اشقهع میدونی -  

نکنن؟ قنداب وتودلم بشنونم حرفاروازش این میشه مگه  

لبخندنزنم؟ ومن ایناروبگه میشه مگه  

داشتنش؟؟ واسه خداروبیشترشکرنکنم ومن ایناروبگه میشـــه مگه  

ومن...عاشقترنشـــــــــــم؟؟ ایناروبگه میشه مگه  

شد... هم قفله بودک هامون بل کردودوباره سرشوبیشترخم  

تونفس.. نفس ودوباره  

لبخندرولبخند....   

اکسیژن... دوباره  

فرنگی! توت باطعمه زنــــــــــدگی طعم چشیدن  

"منوآدرین یعنـــــــــــــــــی عشــــــــــــــــق"و  

"بینمون عشقــــــه یعنـــــــــــــی"  
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«نمنوآدری حسه فقـــــــط یعنــــــــــی»  

 

 همونجورتوبغلش تاصب میخواست میکردم.دلم آرامش احساسه گرمش توآغوشه

 این دیگه نمیتونیم آدرین نه من کن..نه دوریوتموم زودترازاین بمونم...خدایا

کنیم.. دوریوتحمل  

 موهامونازمیکردوشقیقمومیبوسید...حسه بودوآدرینم روسینش سرم

بود... خوووبی خیلـــــــــــــی  

و... باشی عشقت کناره  

وحشیادروبازکرده؟؟ عین درازجاپریدم...کیه بازشدن یهوباصدای  

 بودوالبته کرده ارایش کلی که دختر یه بادیدنه درکه سمته برگشیتم منوآدرین

 دیگ میکنه!!!این نگامون واخموتعجب درواستاده ترجلوی افتضاح ریخـتــــــــه

خریه؟! کدوم  

دادزد: دشدوباعصبانیتبلن ازجاش آدرین که بگم چیزی خواسم  

تو؟؟؟ اومدی سرتوانداختی طویلس اینجامگ خانوم خبره چه -  

گفت: مزحکی خوردوبالحنه تکونی دختره  

باشین! داشتـــــه مهمون نمیکردم فک مهندس  اقای ببخشین وای ای -  

 سریع آدرین کخ کردم نگاش انتـــــربااخم کرد!دختره من به ایی واشاره

گفت: تندی کردوب رهدراشا سمته دستشوب  

 واخراج تصویه امروزمیری فیضی خانوم بیـــــــــــرون االن همیـــــــن -

ای؟؟ متوجه  
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 مانتال سانتی دختره این بودم...اصن کرده کپ آدرین داده ازصدای من ینی

درمیاره؟! بازی میمون که هس دخترعفریته همون نکنه کیه؟؟اها  

بازکردوگفت: دروکامل میکردآدرینم عذرخواهی داشت هی دختره  

حساب! تسویه خانوم بیــــــــــرون -  

بره! خانموبده این بگوحقوقه سبقتی آقای طاهــــــــا؟؟به طاهـــا  

گفت: سریع که طاهاروشنیدم اقا صدای  

مهندس چشم -  

 دستشوتوموهاش رفتوهی راه یکم کمر به بست...دست رودختره درومحکم آدرین

 محکم کنارم کرد...اومدستمونشست نگام برگشت که کردم صداش فرومیکردآروم

کرد: زمزمه درگوشم کردو بغلم  

 نیس حالیش هیچی میمون دختره این نـــــــــورم ببخشیددادزدم -

  ریخته اعصابموبهم

باالهوگفتم: ابرومودادم  

اوردتش؟؟؟؟؟؟ علی ک دخترس همون -  

وگفت: نفسشودادبیرون  

آویزونشه! خوده آره -  

گفتم: باحرص  

میادداخل؟؟ اینجوری همیشه -  

توسرش! زدم که فشردولپموگازگرفت خودش زدمنوبه یهوبلندقهقه  

 که تو خانومم بـــــــــــره! حسودش فنچوله قربونه آدرین الهـــــــی -

نمیاد!! چشام به توهیشکی جز میدونی  
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گفتم: سینشوآروم به کشیدموسرموچسبوندم راحتی نفسه  

بیشعووووور کردی...دختره اخراجش یکرد خوب -  

چشاموبوسیدوگفت: بلندترخندیدوروی  

 میخواد دلم میشی لوس اینجوری مـــــــن..وقتی لوس فنچــــــــــول -

سوژیـــــن! بگیرم انقـــــــدگازت  

 خنده بلندزدزیره باصدای که کردم گردنگاش وباچشای گرفتم فاصله ازش سریع

بلندشدموگفتم: زودی که دستشودرازکردبگیرتم  

توها نه من نه بشـــــــی نزدیکم بخدا آدریی -  

شدوگفت: شیطون چشاش  

 باش خوبی دختره بگیرم بذارگازت حرفارونداره این دیگ که گاز یه چراخانومم -

بیاجلوسوژینم! خودت  

 خاصه روصندلیشوباتخسی نشستم میزش سمته زدمورفتم بهش ایی غره چشم

گفتم: خودم  

نباشه!!! حرف برس ارتک بروبه -  

گفت: باخنده  

شده؟؟ پرروووووو خیلـــــــی میدونه فنچولم -  

وگفتم: باال ابرومودادم یه  

عزیزم! نیستم جدیدی چیزه اینک هوووم -  

 تابش تولپ کردن فضولی مشغول منم کارش سره کردورفت نگام حرصی یکم

 شدم!
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 ب ایی هتق که میکردم هاشونگاه پالن دارم!!داشتم دوس چیه خب

 یهوتمومه درقرارگرفت توچارچوب دربازدشد...علی درخوردوبالفاصله

 نگاش که میکردم نگاش داشتم احمق...باعصبانیت گرفت!پسره وجودموعصبانیت

کردبعدگفت: نگام باتعجب خورداول من به  

خوبی؟ سوژین سالم عه -  

کردموگفتم: نگاش باحرص  

دکتری؟؟؟؟؟ -  

 برگشت لیاقت...آدرین بی پسره بزنم کتکت فصل ی االن پریدباال!حقته ابروهاش

کردوگفت: نگاش بااخم یکم علی سمته  

جناب؟ فرمایش -  

گفت: ریزی بااخم سریع باشه اومده یادش کردیهوانگارچیزی نگاه آدرین به علی  

اخراجه؟؟ شیداگفتی توبه آدرین -  

کردوباتمسخرگفت: لبشوکج آدرین  

گه؟؟دی  میگی آویزونو فیضی  خانـــوم -  

زدوگفت: بهش ایی غره چشم علی  

مگه؟ چیکارکرده اخراجه خدا!چراگفتی بنده آدرین چیه آویزون -  

حرفشونوگفتم: وسطه یهوپریدم  

 میمونومیکنی؟واقعابرات دختره یه طرفداری علی؟؟داری نمیکشی توخجالت -

دختره... ی حرص توبعدتواینجاداری ازکارای میکنه دق زهرااونورداره متاسفم  

دادم: ادامه باحرص  
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 بذارم عمرااگ یا قبل علی همون کنارمیشی کاراتومیذاری یااین علی -

 اونوقت قرمزمیکشی خط زهراروی فهمیدی؟؟؟دوره زهراردشی کیلومتریه81از

میزنی! تیک خانـــــوم بااین میای  

گردگفت: باچشای علی  

اصن؟؟؟ گفته چیکارکردم؟؟زهراچی من مگ میگی چی سوژین -  

 گرفتی گرم باهاش آویزونوآوردی دختره یه رفتی بگوچیکارنکـــــــردم هه -

چیکــــــارکردم؟؟؟ من بعدمیگی کردی زهراروول  

گفت: روشوبرگردوندوبااخم  

 خودش نکردم ول همین...زهرارم حسابداری واسه کردم یکیواستخدام فقط من -

جوابمونمیده! روزه چن  

نمیکشه! پروووووخجالتم پسره  

 جونت میمون بروباهمون لیاقتشونداری تواصن جوابتونمیده کرده وبخووووو -

بدافتادی!! ازچشممون بروکه بروعلی باش خوش  

 میکنه نگاش باحرصوناراحتی داره دیدآدرینم کردوقتی نگاه آدرین ب علی

زدبیرون... فروکردوسریع دستشوتوموهاش باکالفگی  

 این کنه علیوفراموش کن کشکم زهرابیوفته ازدله علی مهره کن کاری یه خدایا

زهرام.. بازهرابمونه...بیچاره عمرابتونه دیدم من که علیی  

میپوشیدگفت: همونجورکه وکتشوبرداشت کاناپه سمته رفت آدرین  

بیرون پاشوبریم سوژین -  

 بیرون ازاتاق کیفش بعدازبرداشتنه آدرینم کیفموبرداشتم پاشدم حال خوش منم

بیرون. اومدیمکردیمو خدافظی ازطاها اومدیم  
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پیش! چندسال بازی شهره همون به رفتیم  

 که میکردم دوروورمونگا داشتم بگیره بلیط تاآدرین منتظرموندم ترن کناره

عقب... برگشتم سریع باصدایی  

خوبه؟! نورزادحالتون خانوووم سالم -  

اینجاچیکارمیکـــــــــنه؟؟ این عــــــــــــه  

درخشان..!! آبان  

کردموگفتم: گلوموصاف ووولفضوووو پسره ای  

شماکجااینجاکجا؟! ممنون درخشــــــان اقای سالم -  

زدوگفت: کجی لبخنده  

خانم؟! سوژین بازی شهره بیام ندارم دل من مگه-  

گفتم! باالوعجبی ابرومودادم یه  

 آبان:

شماتنهااومدین؟ -  

کردموگفتم: مکثی  

خیر -  

آدرینه... فهمیدم مبینی پیچیدتوی که وعطری روکمرم نشست که بادستی  

اقا؟! این آشناس خانومم -  

کردموگفتم: نگاش  

عزیزم! هستن تورشت همسایم درخشان اقای ایشون امم -  

کردبعدگفت: رونگاه آبان ابروشودادباالوخیره  

باخانومم؟! داشتین کاری درخشان آهـــان...آقای -  
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 منی من این؟آبان چشه میکنه آدرینونگاه داره باتعجب دیدم که کردم نگاه آبان به

 کردوگفت:

 همین...ببخشیداینومیپرسم بکنم سالمی یه گفتم ایشونودیدم راستش ن اومم -

دارین؟! نسبتی باهم شما  

چی؟! ینی خانووووومم گفت وقتی خوخره  

  خنگن! زنشم:(چقدملت من ینی

 آدرین:

هستن! خانومم بله -  

بیشترپریدباالوگفت: ابروهاش آبان  

خدافظ بهتون بگذره خوش نمیشم مزاحمتون دیگ من آها...خب -  

گفتم: لب زیره رفت همینکه گفتم آرومی خدافظه  

میاااااد!! بدم فضووووول پسره ایشششششش -  

زیادکردوگفت: دستشوروکمرم فشاره آدرین  

میگف؟؟ چی پسره این -  

کرده؟ چرااخم وا سمتش برگشتم  

اومدی توم که کرد سالم هیچی -  

دسراغت؟؟میا خیلی توآپارتمان -  

گرفتی؟ بلیط بیخیاااال  فضووله فقط بابا نه -  

گفت: درهم بااخمای  

 فهمیدی؟؟اصن زدجوابشونمیدی حرف وباهات بازاومدطرفت اگه سوژین -

کن! خونتوعوض  
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گفتم: باتعجب  

چی؟؟؟ ینی آدرین واااا -  

پسره نیومدازاین خوشم -  

نمیاد! خوشم منم خب -  

اصن! نزن حرف باهاش پس -  

|نزدم: حرف منکه -  

کنم! حواستوجم گفتم خالصه -  

زدموگفتم: بهش ایی غره چشم  

میشه؟؟ چی بزنم حرف اصن ایشششش -  

کردوگفت: باتشرنگام  

بیخودمیکنی!! جنابالی -  

 دهق نشوندکنارش...پسره منم روصندلی ترنونشست سمته دستموکشیدورفت بعدم

|زامبـــــــــــــــــــی: ادبــــــــــــه بی داده عصاقورت بداخالقه  

 دیگ|شد: تن کم بعدکم بودم بودبیخیال افتاده راه آروم اولش که ترن 

 میزدم جیغ زیاد وباهیجان بودم گرفته بازوشومحکم آدرینوچسبیـــــــــدم!

بودم! بسته محکم چشامم  

برامون... میشه خاطره روزاهمش فودوپیتزاخوردیم:(این فست رفتیم8ساعت  

 کنارش ونشستم کردم میدیدسالم بودوفیلم توسالن مامان خونه مرسید وقتی

 وگفتم:

مامــــــــان؟ -  

کردوگفت: نگام  
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بعلــه؟! -  

کردموگفتم: بازی دستم باانگشتای  

بود؟ جدی شرطوگذاش اون ک ..بابادیشب اممم -  

کشیدوگفت: عمیقی نفسه  

باباتونمیشناسی؟ تومگه آره -  

سال...8 حداقل بزنی حرف توباهاش نمیشه خب -  

 ابروهاشودادباالوگفت:

داری؟ سوژین؟؟؟توآدرینودوست -  

گفتم: کردن من بامن سریع دادم سوووووتی خداااااا واییییییی  

 مگ دیگ خوبیه پسره مامان....اووووووم چیه میدونی خب اممممم -

و.... داره دوسم خعلی میگفت نه؟؟بعداونجورکه  

میکرد! نگام داشت مشکوکش نگاهه بااون مامانم بودم انداخته سرموپایین  

اینطور.... که -  

بلندشدموگفتم: ازجام زودی  

کنم لباسموعوض برم من خب -  

زهرا... به زنگیدم گوشیموبرداشتم کردم لباساموعوض|زدم: وجیم  

    

                   *******************  

 

«زهرا»  
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 سوژین اسمه کردم نگاه گوشیم برداشتم...به سرموازروکتاب گوشیم باصدای

دادم: بودجواب افتاده جونیم  

سوژین سالم -  

اومد: سرحالش صدای  

 ازدوستت وقت یه نیس ازت توخبری خوووووبی؟؟کجایی عشقم سلــام -

 خبرنگیرییا

 دوستیه بهترین دارم دوسش نشست...سوژینوخیلـــــــی رولبم کوچیکی لبخنده

 اگ کرده وکمکم بوده پشتم همیشه بوده باهام بدهمیشه توشرایطه دارم که

 بلکه سوژین تنها بودم!نه کرده دق االن نبودمن وشادبودنش بامهربونی سوژین

بودن... کنارم همیشه سوژین مثله هم وشیرین حورا  

نگیره! خوبوازم دوستای خدااین  

 که میدونی بخداااخودت آجیمم خوبی؟شرمنده خودم وگل شیطون آجی سالم -

 اوضامو...

 کن علیووولش این اصن من جونه باش بیخیال یکم زرا نداره عیبی برم قربونت -

 درده میده...به خودشونشون داره تازه سال همه این لیاقتتونداره...بعده بابا

کن فراموشش جونم اجی تونمیخوره  

گرفت... بغضم  

 شدم وابستش سال همه این که عشقمو...کسی چطـــــــورمیتونم اخه

مکن روفراموش  

میشه؟؟؟؟ مگ اخه شم بیخیالش راحت دوستی سال همه این بعده چطورمیتونم   

باهام بدکردی علی...علی آخ  
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گفتم: لرزون وباصدایی بابغض  

 دق دارم جوابشوندادم روزکه چن کنم...همین علیوفراموش نمیتونم من سوژین -

جداکردن ازقلبموازم گوشه یه ..انگار میکنم  

کشیدوگفت: آهی  

شرکت... بودم امروزرفته باهاتم خودم نخوریاااااا ...غصه لهیا بمیرم -  

گفتم: باکنجکاوی  

چیشد؟؟ خب -  

گفت: باحرص  

بودم... آدرین تواتاقه هیچی -  

 بره توپیدوگفت بهش آدرینم عوضی دختره وحشیادروبازکرداومدداخل یهومث

اخراجه! تسویه  

 ک گفت آدرین هوب دخترروگرفت طرفه اومد بعدش علیم حاال شد خنک دل اخ

دهنشوبستورفت! که جوابشودادم خوب منم کردواینا چرااخراجش  

بیرون... نفسموباصدادادم  

غریبه؟ مثال دختره ازیه علی؟!طرفداری هه  

نمیدونم؟ ومن چیکارامیکنی دیگ عشقم آفرین  

خبرندارم!؟ من که چیکاکردی بادختره دیگه  

 که منم نکرد...اونوقت کاراشوتموم این صبرمیکنم...اگه...اگه روزدیگ چن یه -

میکنم تموم  

میدادم؟ ادامه تاکجاباید دیگ من ...ولی بودگفتنش سخت  
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 علی باورکن بگذری مرحله ازاین راحت تومیتونی من اجی باش قوی زهرا افرین -

تورونداره عشقه لیاقته  

بودازم! شده زده علی بودم کم براعلی کشیدم...دیگ عمیقی آهه  

براش؟ گذاشتم کم چی دونمب میخوام فقط  

براش؟ نزدم ازچی  

نذاشتم تنهاش کردم بودم..درکش باهاش هرشرایطی توی  

اون........ ولی  

دیگ؟؟ میبینــــــــــی ایناروداری خدایــــــا  

 لباساموکنارزدموجعبه درشوبازکردم کمدم جلوی رفتم ازباسوژین بعدازصحبت

نشستم روتختم برداشتم موکت اززیره قفلش روبا چوبی  

 همشون کردم نگاشون دونه دونه روبازکردم...عکسارودرآوردم وجعبه 

میکرد... فرق چی چقدهمه پیش سال چن پرازخاطرس...هه  

 همش میرفتیم...منوعلی بیرون باهم جمعی بخیردسته باهم،یادش بودیم چقدخوب

هم... توسروکله میزدیم  

 این به تغییرکرده چی همه دیگ چی؟االن امااالن بودیم هم عاشقه ولی

 عینه کنن...درست عوض شنورنگ عوض سریع خیلی میتونن آدما که باوررسیدم

کردم( تجربش خودم که واقعیتیه یه پرست...)این آفتاب  

میزدیم حرف کلی باهم میزد زنگ هرروزبهم پیش ماه تاچن علی  

... ازآینده  

 حرف باهم تلفنی ههمودیدیم...ن نه هفتس3تقریبا االن...االن ولی چی ازهمه

داد... ادامه نمیشه رودیگ رابطه زدیم!این  
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میکنم.. حسش دارم نداره دوسم دیگ علی میدونم  

بازورباهمه دیگ میکنم حس دارم  

میگه دروغ داره میکنم حس  

...! میگه ایناروبهم همه حسم  

نده انقدخودتوعذاب بره کن تمومش میگه مغزم  

من! هساد دله هنوزانگارامیدواره...هه دلم  

بذارم! رودلم حرف ک قدرتودارم این من  

ندم... گوش حرفش به واصن قرمزبکشم خط یه روحرفش میتونم آره  

بگردم! عادیم زندگی بشموبه هابیخیالش سال میتونم  

کنم! وقشنگوشروع تازه زندگی یه و کنم دیگروجایگزینش یکی میتونم  

 امــــــــــــــا...

ازش... میمونه باقی تیکه ازذهنــــــم...یه ایی گوشه  

کرد! فراموش چیزیونمیشه هیچی  

محضه... میشم..دروغه بیخیالش میکنم فراموشش هرچقدبگم  

 دیگ...که تلخه حقیقته یه میوفته...)وبازهم یهویادش ازذهنم گوشه اون

کردیم...!( تجربش شایدخیلیامون  

داد: جواب بوق چن بعده شمارشوگرفتم گوشیموبرداشتم جدی  تصمیم بایه  

بله... -  

عزیــزم!!! جـــــونم قبلنامیگفت هه  

گفتم: وجدی محکم فشاردادموباصدای هم دندوناموروی  

باهات دارم ببینمت...حرف میخوام -  
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کردوگفت: مکثی  

زهرا؟تویی؟؟؟ -  

میبینــــــــــــی؟؟ خدایا هـــــــــــــــــــــــه  

داره! خنده نداره!خیلی دیگ شمارمم  

 حس وبی جدی لحنم سعیموکردم روگلوم...تمومه نشست وبارهد لعنتی بغض

 باشه...

سهرابی؟ آقای کنم میشناسی؟یامعرفی زهرام آره هه -  

گفت:  سریع  

نکردم...! نگاه شماره نبودبه دیوونه؟ببخشیدحواسم میگی چی -  

 باصدای که بگم رو بودم کرده ردیف تومغزم که حرفایی دونه دونه آره!خواستم هه

ر...دخت اون  

ازکارایستاد... قلبم  

دستوربده... چی رفت یادش مغزم بکشم نفس رفت یادم  

بگه...! میخواست کردچی قفل زبونم  

چرانمیای؟؟ کجایی عشقم جـــــونم علــــــــــــــی -  

وخندیدم... روگونم نشست خندیدم...اشک بابغض  

خندیده؟ تاحاالبابغضوگریه کی کردم گریه وبازم زدم بلندقهقه باصدای  

لعنتــــــی بغض یه با اونم خندیده گریه تاحاالوسطه کی  

عشقتو؟؟ این قلبـــــــــــم؟؟؟میبینی  

 آره دیگ میشناسیش چجورآدمیه؟داری داری دوسش ک کسی میبینی

 قلبــــــم؟؟
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 عشق اقاعلی آفرین خیلـــــــــی! جالبـــــه خیلــــــــــــی  -

ـــــزمعزیــــــ جدیدمبــــــــارک  

علـــــــــــــــی؟؟ دیگه میکنین دعوت منم پیرشین! هم پای به ایشاهلل   

میشما من عروست ساقدوش علی راستی  

هستما من خواستی کمــــــک جـــــــونم علی   

 بترکونم میخوام هــــــــه بذارم تموم سنگه عشقم عروسی میخوام 

 عروسیشوووووو!!

 

 بودوواحساس شده خشک درنمیومداشکام دیگ صدام میسوخت داشت گلوم

افتاد.. ازدستم گوشی لعنتیم قلب به زدم میشه...چنگ پاره داره قلبم میکردم  

 هوامیخواستم...هوانبود!

 

 هیچ اما گرفتم می عمیق دَم و  نبــــــــود!زورزدم میخواستم...بازم اکسیژن

برسه... بینیم به تا نبود هوایی  

آخرمه... نفسای انگار وقلبموفشارمیدادم دممیکر سرفه زمین بازانوخردم  

 تنگه که ماهی یه مثله هام ...لب زمین باسرخوردم میشدکه بسته داشت چشام

 که من برسه...برعکس بهش آب میشدتابلکم بازوبسته زمین وخرده شکسته آبش

میخواستم! هوا  
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کردی کارو این باعشقت چرا ، من چرا»  

سردی و حال بی که بازم تو  

ها بوده چی من تقصیر وبگ  

هات بهونه از فهمیدم بری میخواستی تو  

شکست دلت که کردم چیکار مگه ، من چرا  

نشست دلت به که کرد چیکار اون  

پس بوده بازی قرارات و قول کارات همه من به بگو  

شده اینطوری حاال تا  

نکنی حسش باشمو عشقت که  

نکنی چشمش توی نگاه  

نکنی فکر بهش نمیکردی فکرشو روزم یه حتی که کسی  

شکستنامو صدای میدیدی تو  

نشستنامو پات به میدیدی تو  

«شد اینطوری که خواستی تو حسمو مُرد یهویی  

 

 

دُنیـا"  

ســَرَم رو  

شُد خَرابـ  

 وَقتیـ
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 فَهمیدَمـ

  هیچوَقتـ

حِسیـ هیچـ   

 بِهِمـ

"نداشتیـ:(  

 

 

    ****************** 

 

«حـــورا»  

 

 

نگاکردم! گلم دسته به کمر به رفتم،دست وعقب چیدم توقفسه و کتاب آخرین  

کردم! چی ژوووووون به به  

 خونمم کتاب کردم تمیزومرتب حسابی اتاقموکه جدیدن من شدم منظم چه

همرو چیدم کتاباروازاول  

بود! گرفته خاک کلی اتاقم نبودم که هفته6  

نه!ک بندرومرتب بیاداتاق نداده زحمت بخودش که خانومم مامان  

|کنی: تمیز وظیفته خودتم میری میریزی خودت میگه همش  

 گشتم،حاالمگ گوشیم ودنبال گرفتم نازینم خونه نگاموازکتاب گوشیم باصدای

میاد! صداش  ازتوکیفم دیدم  صداش دنباله پیدامیشه؟گشتم  
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 کیفم داخل کوچیکه ازجیبه کیفموزیپشوبازکردم سمته خیزبرداشتم

دادم: جواب عظیمی بالبخنده افتاده خله شیرین اسمه دیدم گوشیمودرآوردم  

 شــــــــــــی شــی چطوری عجقــــــم سلــــــــــــــــــــوم -

بیشووور؟؟ افتادی دورافتادت دوسته این یاده عجــــــــب چه جوووووونم  

گردشد: پیچیدچشام توگوشی ک شیرین گریون باصدای  

 آجییمووووووون میکرد(حوراااااا هق اا.....)هقزهرااااا شدیـــــم بدبخت حوراااااا -

 حورا

گفتم: سریع لرزیدبانگرانی تنم تموم  

شده؟؟؟؟؟ چش شیریـــــــــــن؟؟زهرا چیشده -  

گفت:  بلندی باصدای  

 بدبخت خدااااااا کرده سکته جَوونمون آجی حوراااااا کرده ......سکته قلبش زهرااا -

اجیم... شدیم  

شنیدم اشتباه کردم فک گوشام به کردم شکشد... سیخ تنم موهای  

چجووری؟؟ کرده؟اخه سکــــــــــــته زهراااااا؟؟اجیموون خداااااااا وای   

  خدااااااا نه؟واییی مگه میکنی شوخی شیریییییییییین -

 شیرین چیی برای چجوری اخه کرده سکته چی ینی

  بگووووشوخیــــــــــــه؟؟؟

گفت: باگریه  

 کرده....قلبه قلبــی سکتــه طفلیمون آجی نـــه حــوراااا نـــــــــه -

کرده... ایست کوچیکش  

میزد... شدت به زمین...قلبم افتادم  
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 شوخوپرسروصدامون چلمون..زهرای خل میشنیدم؟؟زهرااااا؟زهرای چی خدایا

کرده؟؟ سکته  

خــــــــــــــــدا؟؟ داره چقـــــــدسن اون مگ  

         

 

*****************  

 

 

 خدایا کجارفتـــــه خدایاانصافت میکردیم بودیموگریه کرده هموبغل مون هرسه

خـــــــــــــــــــــدا کـــــن رحم جوونیش هب نداره سنی زهرامون  

 خدایاآجیمونوبرگردون

ازتومیخوام... زهرامونووووووو خدامن  

زد: بلندجیغ افتادروزمینوباصدای هق باهق سوژین  

 نامرده اووووون تقصیره همش عوضیه اون تقصیرهههه همـــــــــش -

 .....بمیرم علیی نگذرررررررره ازت خدا داااااد اجیمووووووسکته اشغال اون کصافطه

 کنــــــه تحمل نتونســـــــــت کوچیکش قلبه که بمیرم اجیـــــم برای

زهــــــــــــــــــــــــرا قلبت واسه بمیرم  

وگفتم: کردم ارشوبغلشکن نشستم  

 ولمون میشه مگ پیشمون برمیگرده آجیمون میشه خوب سوژین میشه خوب -

میاد... بهوش زهرا کنــــه تاروول3ما دیوونه خله یه میشه کنـــــــه؟مگ  
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«سوژین»  

 

 

نمیشدزهرا... باورم گریونموبستم...هیچ وچشای دادم دیوارسردتکیه به  

 وکلی تودهنش ی بمیرموزهراوبالوله میخواست ..دلمباشه. کرده قلبی سکته آجیم

ونبینم بهش وصل دستگاه  

پدرش...برادرش... مادرش...بیچاره بیچاره   

وزهراروبرگردون نکن خدایاداغونمون  

و... گرمیگیرم ازعصبانیت مقصره عوضی علی اون که میوفتم این یاده وقتی  

 هیچکدوممون میریزه اشک وآروم روشونمه سرش نشسته روزمین کنارم شیرینم

 زهراباشه...زهرای سیوخوابیده ای تو ک اونی نمیشه باورمون

میگه: باگریه آروم شادوخندونمون...شیرین  

زهرامون؟؟ میـــاد ســوژین...یـــنی...بهوش -  

گفتم: روم روبه رنگ آبی های صندلی به وخیره کشیدم عمیقی آه  

 چیزیش ایددعاکنیم...اگب میشه خوب میادحالش بهوش آجیمون شیرین آره -

اون...آشغالومیکشم بشه  

بیشترشدوگفت: هقش هق  
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 نیاروده...خداازش طاقت کوچیکش قلبه که زهراگفته به چی ینی نامرد علیه -

 نگذره

ودعــــــا... دعاکردم نگفتم..وبازم چیزی  

میکرد... زهرادلموخون مادره های گریه صدای  

ددلمومیسوزون باباوبردادرش مردونه بغضه  

ازباعثوبانیش...میدونم خدانمیگذره  

 

     ********************* 

 

 

 بدی بست،بغضه محکم را دادوچشمانش تکیه اش پیشانی به را هایش دست

بودورهانمیکرد... راچبسده گلواش  

کند... غرق را هایش چشم باران نگذاشت  

 مغزش در وجه هیچ شد؛به خیره سقف کشیدوبه هایش چشم به را  دستاهایش

دخترش... گنجید نمی  

ردکند... را خفیف سکته یک کم سنه دراین نازنینش دختره تک  

میگفت باخودش وبازمیکردمدام بست می  را چشمانش که هرلحظه  

 لب به را خنده هایش وباشوخی است خانه در االن است،دخترش خواب یک این

آورد! می هایشان  
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 می اتاقش سمته به ود،باتعجبشن می را بلنددخترکش های خنده صدای وقتی»

 را وموبایلش بیند می افتاده زمین بر را بازمیکند؛دخترکش را در همینکه رود

 کنارش...

را... نامش میزند فریاد  حراس کشدش،با می درآغوش و زهرا سمته خیزبرمیدارد  

زهرا... بیدارشود،اما خواهد وازاومی میزند سیلی دخترکش صورته به  

بود... گذاشته هم روی آرام را هایش پلک  

 پشته کسی شود می متوجه که دارد،هنگامی رابرمی بود افتاده روزمین که  موبایلی

لرزاند! می را جانش که آشنایی ...وصدایه است خط  

 احمــــــــــق پســــــره بادخترم چیـــــــــکارکردی "

بادختـــــــرم...؟؟؟ چیکارکــــــــردی  

میکند! قط را استم باترس که ائی وعلی   

  گفت تمام رحمی بی با دکتر داند انتقالش بیمارستان به که زمانی

ردکرده... را خفیفی وسکته داشته قلبی حمله  دخترکش  

 سکته اش ساله68دختره نمیشود چرخید،باورش می سرش دوره بیمارستان فضای

باشد! ردکرده را ایی  

زد: بودوفریادمی گرفته را دکتر یقه باناباوری  

«نیست... هیچیش دخترم میگــــــــــــی میگی...دروغ دروغ  

 

نبود...! دخترکش حقه این که وال نبود...به انصاف این  

بود... نشسته برادرش سیو ای دره کناره زمین راهرو،روی ی گوشه  

کوبید... می زمین به میکردومحکم مشت را ودستانش بود زانوهایش روی سرش  
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خواست! می را خواهرکوچوکش دلش است...تنها دردگرفته نبودستانش مهم  

خواست... می را خندانش و خواهرشاد دلش  

 وصلش را تنفسی های لوله ماندنش زنده برای و افتاده روتخت که دختری  نه

اند! کرده  

دعــا...! کنین...فقط دعا است گفته  فقط دکتر که دختری این نه  

راهروافتاد... ته به بلندکرد،چشمانش که را سرش  

 برد وحجوم بلندشد اززمین نشسته خون به وباچشمای کرد فوران اتش عصبانی

"نامرد"  یک سمته  

دانستند... می مقصر را او همه که نامردی  

شود! تبدیل "آدم" این به روزی کردند نمی هم را فکرش که  نامردی  

میزند! وفریاد گیرد می اش شده سرخ های مشت میانه را اش یقه  

 خواهرم؟؟؟چی با چیکـــــــــــــــــارکردی عوضـــی نــــــــــامرده"

 افتاده که کردی هــــــــــــان؟؟چیکارش کرده رد رو سکته یه که گفتی بهش

نامروت... زهرام با نمیکنه...چیکاکردی وچشماشوباز لعنتــــــــی تخت رواون  

کوبید! می ورتشص بر محکم مشته یک آورد می زبان بر که ایی هرکلمه  

کند! دفاع ازخودش توانست نمی که ائی وعلی  

 این وبه بست وپلک انداخت پایین را سرش نداد...تنها انجام العملی عکس هیچ

کند...! خالی را خودش داد اجازه عصبانی مرده  

شنید! می را کلمات این تنها عصبانی فربدِ که گفت می را هایی چیز لب زیره  

 

"منــه... تقصیره مقصـرم...همش من"  
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    ****************** 

 

 

 

«آدرین»  

 

 

 پاموگذاشتم همینکه شدم بیمارستان وارده علی سره بلندپشته هایی باقدم

میزنتشودادمیزنه... علیوداره به کرده حمله پسر یه توراهرودیدم  

زهراس... داداشه فهمیدم ازحرفاش  

 فک این به وقتی کرده سکته رازه نمیشه باورم زهرا...اصن بیچاره میگیره دلم

 واقعابرای روزبیوفته این زهرابه میشه باعث لعنتیش کاره بااون علی که میکنم

نامرد..! یه نه که دوستی...دوست همچین باداشتنه میشم متاسف خودم  

کاری! زهرا...هیـــــــچ ازبرادره جداکردنش برای برنمیدارم قدمی هیچ  

 حقشه!

نشکنه... جوونواینطوری دختره ی تادله بخوره بایدکتک حقشه  

نامردبدترازایناس... یه  مجازات  
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 دیوارتکیه ب زمین دورتروروی یکم ومیبینم میگردم سوژینم دنباله باچشام

میریزه... اشک دادوآروم  

دلم... عزیزه سمته ومیرم زهرامیشم برادره دعواهای بیخیاله  

 ازچشمای میگیره یشآت سرشوبلندمیکنه...دلم جلوش میستم وای همینک

 روسینم که سرش توبغلم میکشمش جلوشومحکم زانومیزنم سرخوگریونش

  بلندمیشه هقشم هق صدای میشینه

 حالت تواین خواد نمی دلم سرشومیبوسمش...اصال ب سرمومیچسبونم

میده... عذابم کردنش ببینمش!گریه  

میگه: توسینم خفه ی گریه با سوژین  

 

 چه عوضـــــــــیت دووووستـه اون چــــیشد...دیدی دیدی آدریــــــن -

آورد... آجیــــــــــم سره بالیی  

 کردم...روی وحشت داغیش از که کشیدم کمرش روی گرانه نوازش دستمو

 موهاشوچندباربوسیدم

 میشه زهراخوب ایشاهلل دلم عزیــــــــزه نکن گریه بمیـــــرم...قوربونت -

 انقد چرا زهرامیرسه!سوژینم داداشه علیم ینم...حسابهسوژ نکن توگریه میاد بهوش

تو؟؟ داغی  

 کناره دویده دیدم بیام خودم تابه بلندمیشه وسریع جدامیکنه یهوسرشوازسینم

علی...! توگوشه میزنه محکم سیلی و...یه علی زهراو داداشه  

 سمتشوکمرشوگرفتم رفتم دادمیزدسریع علی سره داشت بودکه سوژین حاالاین

:وگفتم  
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نکن خودتواذیت بیابریم کن ولش  سوژینم -  

گفت: بابغض  

 اگ بخدااااااااااا نامـــــــــــــــرده این باعثوبانیش وقتی کنم چطورولش -

کشمــــــــت!! می خودم بادستای نیاد زهرابهوش  

 زدن زنگ نمیشه زهرابیخیال داداشه دیدن وقتی وتذکردادن ازپرستارااومدن چندتا

هردوشونوبردن... اومدن حراستو  

توپسر...!؟ نفر چند این زندگی با  چیکارکردی علی...علــــــی هوووف  

 

               *****************  

 

«شیرین»  

 

 

 

گذشت ودعاهامون گذشت.باگریه سختی روزبه3روزگذشت...3  

 وحوراشده منوسوژین بود...کاره زهراندیده تووضعیته بهبودی دکترهنوزهیچ 

،دعاوگریه... مسجدونمازخوندن به بودرفتن  

بودطفلی... سرم زیره بودهمش شده شروع سردرداش سوژینم  

 بودکه ساعت نمیذاشتن.چن وتنهامون بودن توبیمارستان باهامون وآدرینم سامان

 ولی کن استراحت یکم خونه بیابریم میگفت هی سامان بودیم بیمارستان
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 اگه میکردم حس همش زهرانباشم وپیشه خونه نمیاوردبرم طاقت دلم نمیتونستم

نباشم... ومن بیوفته اتفاقی نکرده وخدایی برم  

مازهرامونوازتومیخوایم... خدایا  

 زهرا،ولی پیشه داخل بره میکردومیخواست قراری بدترازمابی سوژین

 کردکه انقدگریه سوژین داخل...ولی برن خونوادش حتی دکتراوپرستارانمیذاشتن

بدشد... حالش دوباره  

 زهراروببینه دیقه چن بره سوژین یامیذارن گفت شدوبهشون عصبانی ینمآدر

میکنه!!! خراب یابیمارستانوروسرشون  

 آدرین بشه چیزیش نکرده خدایی سوژین بود بود...کافی سوژین دیوونه آدرین

شه... تاخوب میزنه آبوآتیش خودشوبه  

وهواشوداره. باهاشه خداروشکرک  

 وایساده یو سی ای دره پشته هممون اخلد بره سوژین شدن راضی باالخره

 بودیم...

 کردراحت قایم توبغلش،سرموتوسینش کردوکشیدم حلقه شونم دستشودوره سامان

گریه... زیره زدم  

 بســه عزیزم بسه ها بدمیشه حالت خانومم میکنی چقدگریه عزیزم شیرینم -

ش...اول روزه مث میادمیشه زهرابهوش میکنی..ایشاهلل خودتوداغون داری  

 

نیست... زهرا حق این خدایا  
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    ****************** 

 

 

 

«سوژین»  

 

 

 برات دلمون داغونیم توروخداچشماتوبازکن...زهـــــراهمه جونم آجی زهرایی -

 تنگه

 بدونه بیـــــــااجـــــی تورخدابهوش شده تنگ بازیات خل برای دلمون

 توسخته...

  میکنم کاری یه عوضیومیگیرم علی حاله بخداخودم بیا توبهوش سخته خیلی

بذارین!!!( میخواین ...)هرفوشی پسره بیوفته خودن گوه به  

 به پیشونیموچسبوندم سرده خداچقدبدنش سردش؛وای رودستای سرموگذاشتم

کردم: وزمزمه یخش دستای  

خونوادت... خاطره بیدارشو..به من خاطره به زهرااااا -  

مریضت... مامانِ خاطره به  

داداشت... خاطره مهربونت...به بابای خاطره به  

ماچشماتوبازکن... همهِ خاطره ...حورا،واسه شیرین خاطره به  

میکنـــم! برگردزهرا...خواهش داری دوسمون اگه  
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 خیره دستاش وبه سرموبلندکردم باحیرت پیشونیم زیره انگشتاش خردن باتکون

من خدایه وایی شدم  

 دستااااش...

میخورد... تکــــــــون داشت انگشتاش  

خندیدمودادزدم: باشوق وگریه بغض میونه  

اینجا بیاااااااد یکی دکترررررررررر میخوره تکــــــــــــون داره انگشتاش -  

شکرررررررررت خدایـــــــا   

گفتم: لرزون گونش به دستموکشیدم  

؟اجی؟ منوببین چشاتوبازکن برم قوربونت چشاتوبازکن آجی زهـــرااااا -  

اومدم خودم ب پرستار باصدای  

سریع شمابروبیرون خانوم -  

 همراه لبخندی شدن معاینش زهراومشغول سمته وبادکتروچنتاپرستاراومدن

گفتم: همه روبه باخنده اومدم بیرون که زدم...ازاتاق بااشک  

دیدم... خوردخودم تکــون انگشتاش -  

وگفت: روزمین ساغرچشاشوبستونشست خاله  

شکرت...دخترموبرگردوندی هزارمرتبه خدایا ــاشکرتخدایــــــ -  

کردیم.. ومنوشیرینوحوراهموبغل گفتن "شکرت الهی" لب زیره حالی باخوش همه  

کمه:( توآغوشمون حسابی زهرا جای  

 

زهرازودترگفت: بابای سمتش رفتیم دکتراومدهمه که دیقه چن بعده  

چطوره؟؟ حالش دخترم دکتر اقای -  
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گفت: مینانزدوبااط دکترلبخندی  

بخش میشه منتقل وآزمایشات عکس خوشبختانه...بعدازگرفتن اومده بهوش -  

 بالبخنداومد شکرت:(آدرین کشیدیم...خدایابازم راحت نفسه یه هممون

 طرفموگفت:

شد؟ راحت ...حاالخیالت زهراتون اینم خب -  

 بالبخندگفتم:

خداروشکر.. آررره -  

گفت: بوسیدآروم شدوپیشونیموعمیق خم روشونم دستشوگذاش  

 کن استراحت یکم خونه بیاببرمت دیگ شدی خسته برم قربونت -

سوژینم؟ باشه غذابخوربعدمیارمت  

 وبه زدم خونه...پلکی برم بودمیتونسم راحت بودخیالم اومده زهرابهوش حاالکه

 زهرا.اونام دیدنه بیایم باهم بعدهمه کنن استراحت خونه برن گفتم حورام شیرین

اومدیم... بیرون کردیموازبیمارستان خدافظی هماز کردن قبول  

 کرد!انقدخسته بغلم ومحکم سمتم برگشت داشت ماشینونگه خونمون جلوی آدرین

راحت...! بخوابم همونجاتوبغلش میخواست دلم میومدکه بودموخوابم  

سوژینم؟ باشه میخوابی میری بعدم غذاتومیخوری میری اول -  

 چشاموبستموگفتم:

آدرین بودی که اوهوم..مرسی -  

سرموبوسیدوگفت: روی  

نورموتنهابذارم؟؟! میشه مگ بودخانومم وظیفم -  

بود... پیشم آدرین شرایط تواین بودکه چقدخوب  
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 رفتم دروازه وسمته شدم پیاده ازماشین خدافظی یه لبخندزدموگونشوبوسیدم...با

 مدادمومیر تکون دست آدرین واسه دربازدبرگشتم لحظه چن بعده ایفونوزدم

 بعدازظهرباهم میگ اومده...اونم بهوش میگم که زهرارومیپرسه حاله داخل.مامان

عیادتش بریم  

 بوی میکنم احساس بگیرم رفتم،بایددوش اتاقم به 

میشم. حموم ووارده الکلوبیمارستانومیدم!لباساموباحولموبرمیدارم  

 مامان نپایی رفتم لباسام بعدازپوشیدن بیرون گرفتمواومدم ساعتی نیم دوش یه 

شدم. زیادمشغول بودباگشنگی غذاکشیده برام  

 توی بیمارستان سمته به افتادیم وراه بابااومدخونه2ساعت کردم استراحت که یکم

زهراگرفتم:( برای گل کمپوتودسته راه  

 اوله من واتاقوپیداکردیم زهراروپرسیدیم اتاقه شماره ازبخش بیمارستان رسیدیم

 ک هم همه به به کشیدموبازکردم وپایینر ودرستگیره درزدم ب ایی تقه

زهرا... سمته کردمورفتم ههستن!بالبخندسالم  

کرد... بودنگام رولباش که تلخی بالبخنده  

 دستشودوره ومیبوسمش میکنم بغلش کشیده...محکم چقدعذاب الهــی بمیرم

میگه: آهسته وبابغض میکنه حلقه شونم  

میمردم.. کاش سوژین -  

 باتشرگفتم:

دیگس عوضیه یه تونیسی بایدبمیره که دیوونه..اونی نزن حرف کوفت -  

روشونموگفت: سرشوگذاشت  

واستاد... قلبم صداشوشنیدم وقتی -  
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کردموگفتم: نگاه سرشوبلندکردموتوچشاش  

شدی؟ اینطوری که گفت چی زهرا؟؟ها بهت گفت چی -  

 من راشوسدکردم...زهرای باانگشتم میومدک پایین ازچشاش داشت اشک

باشه...! انقدضعیفنباید  

میگم بعدابرات -  

  بودیم چقدنگرانت االن؟نمیدونی خوبه حالت باشه -

 پیشش شب میخوایم که وحوراگفتیم شدمنوشیرین تموم مالقات وقت بعدازاینک

بمونیم! که بودوگیرنمیدادن خصوصی اتاق وچون بمونیم  

وگفتم: روش ونشستم تخت کناره وگذاشتم برداشتم صندلی یه رفتن همه وقتی  

گفت؟؟ بهت چی عوضی بگواون جونم زهرا خب -  

گفت: بااهی همراه پایین سرشوانداخت  

 بود...صداش پیشش بزنم...دختره اخرحرف باره تابرای بهش زدم زنگ -

  هه کردعشقم

کشیدموگفتم: هیع  

 حدپیش تاایـــن کرده؟؟؟ینی خیانت بهت عوضی اون ینـــــــــــــــی -

هرزززززه؟؟ دختره بااون رفتـــــــه  

 خیانت راحتی این به علی نمیکردم فکرشم اصن میگرفتم اتیش داشتم ازحرص

 دراین نمیدونستم میگیره...ولی گرم یکم بادختره فقط میکردم  فک کنه...من

 ! حدباهاشه
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 کنم زهراومنحرف فکره کردم سعی منم دادن فحش علی به وحورام شیرین

 وهفته بودن راضی خونوادش که با...شیرینمبا ازشرطه گفتم آدرین ازخاستگاری

بشن... خوشبخت الهی بود:( نامزدیشون آینده  

 

 با قراربودبره بودآدرین شد:(شنبه شدومرخص خوب حالش کامال روزبعدزهرا چن

 بیرون برم گفت قبلش داشتیم...آدرین استرس هردومون کنه صحبت بابا

 کشری باعموم که کاغذداشت کتهشر یه بابام بابا،راستی شرکت بعدبره هموببینیم

 بود!

 بوددروبازکردم منتظرم کوچه سره همیشه مث آدرین اومدم بیرون ازخونه6ساعت

 هیچ راه جوابموداد...توی آرومی همون به آدرینم کردم سالم آرومی به وسوارشدم

نداشتیم! گفتن واسه زیادحرفی ازاسترسه ..انگارهردومون نزدیم حرفی  

 خاکستری بودباژاکت پوشیده بلوزابی یه کردم نگاش سررفت حوصلم کم کم

بود..:( گردنش دوره اییم قهوه خاکستری ایی..شالگردن سورمه ..وشلوارجین روش  

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه  

نمیگی؟ چراچیزی -  

کردوگفت: نگام  

سوژینم؟ بگم چی -  

باالانداختموگفتم: ایی شونه  

..سررف. حوصلم بزن حرف فقط هرحرفی نمیدونم -  

باال مشٓ بِکِش بندازم سطل من اینکه نه آدم، زبونِ به بیاد خودش باید حرف - ! 

یعنی؟ کجا به بندازی سطل -  
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  : شدوگفت خیره توچشام

دلم چاهِ به -  ... 

لبخندزدیم...! هم هردوبه  

 

فرهادورویادرشهرزاد!( های ازدیالوگ تیکه )یه  

 

توچشاشوگفتم: زدم زل  

بگی؟ میخوای باباچی به -  

وگفت: رودنده دستشوگذاشت  

شه راضی دعاکن توفقط -  

کوه..:( میریم داریم فهمیدم جاده نگفتم.ازمسیره کردموچیزی لبموجم  

 آدرین صدای که کلبه سمته ودویدم شدم پیاده ازماشین باشوق رسیدیم وقتی

داشت: نگهم  

میوفتی هست چاله برودختر یواش سووووژین -  

دویدموگفتم: دوباره  

دروبازکن بدوبیا هس حواسم نه -  

 رزبه گل بوی داخل اومدوکلیدانداختودروبازکردرفتم آدرینم کلبه جلوی رسیدم

 برداشته گل روبوی وکلبه بودن پخش روزهنوزگالتوکلبه خورد..ازاون بینیم

کلبه... دیواره افتادبه بود!نگام  

:تمآدرینوگف سمته برگشتم عکســااینجاچیکارمیکنن؟؟؟باتعجب این عـــــــــه  

اینجا؟؟ زدی عکساروکی این آدری -  
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گفت: وآروم روسرم کردوسرشوگذاشت بغلم ازپشت  

 توجه جنابالی ولی اینجابودن اینا آوردمت روزکه همون پرت حواس خانومه -

 نکردی!

زدموگفتم: بزرگی لبخنده  

شدن خوشگل خیلــــــــی -  

گفت: وآهسته گوشم سرشوچسبوندبه  

شدی:( خوشگل خیلی توم -  

کردوگفت: تربغلم محکم آدرین نگفتم دیدموچیزیخن  

شه... میخوادتموم دوری این کی میشم دیوونه دارم سوژین وای -  

وگفتم: رودستاش دستموگذاشتم  

میـــــــــشه چی شه...آخ باباراضــی میشه ینی -  

گفت: محکم باصدای  

میکنم... بگه هرکاری میکنم راضیش هرجورشده -  

رولبامــه... داغش لبای دیدم بیام خودم تابه خودش گردوندطرفه برم بعدم  

توصیفه... قابله غیره داشتم که حســــــــــی  

میرم:( اوج به آدرین با من  

 

تودنیـــــــــــــــا؟؟ هس مگه حســـــــم ترازاین بخش خدایالذت  

 

زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببینی خوبیه حس»  

خوبیه حس زده نفس نفس و راه ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه  
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مصمم تو انتخاب واسه نفر یه ببینی خوبیه حس  

خوبیه حس مسلمِ تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو  

ترم وابسته تو به همیشه از ازت دلگیرم که لحظه همین تو  

سرم به سرم به نمیزد عاشقی فکر نبود تو خوب حس اگه  

کنارمی کنم حس دوباره تا بده زندگی ی انگیزه من به  

الکی قرارمی بی که بگو الکی بگیر دستامو شده دروغم به   

زده پس تو بخاطر رو همه نفر یه ببینی خوبیه حس  

خوبیه حس زده نفس نفس و راه ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه  

مصمم تو انتخاب واسه نفر یه ببینی خوبیه حس  

خوبیه حس مسلمِ تو کنار موندنش بگه بهت و بگیره دستتو  

کرد عاشقونه منو های لحظه نگاش با همیشه که بودی تو اون  

کرد بهونه تورو عاشقی واسه هاش لحظه تموم تو که منم این  

نداد من یاد رو تفاوتی بی تو مهربون نگاه اون هرگز  

«نخواد تورو من قلب میشه مگه بودنم تو با نیاز از پر من  

 

 

    ********************* 

 

«آدرین»  
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 میکردمنم نگام نگران اخر خونشون...لحظه سوژینورسوندم بودکه3:31ساعت

  میترسیدم. خیلی کنم...هرچندخودم امیدوارش کردم بالبخندسعی

زدم! رسمی وتیپ کردم ولباساموعوض خونه رفتم اول  

سپردم: میشدگوش پخش داشت که اهنگی به ماشین توی افتادم بعدراه  

 

نمیره جلو میخوای تو که یاونجور زندگی اگه»  

میگیره دلت هم وقتا بعضی میشی امید نا وقتا بعضی  

کمه نفر یه زندگیت تویه غمه خیلی دلت تو اگه  

همه مثله میکنه امتحانت داره خدا  

بزرگه خدا بزرگه خدا , بزرگه خدا بزرگه خدا  

داره هواتو خدا ساعتی هر تو شب نیمه شبو ناراحتی تو حالتی هر تو  

داره هواتو خدا شد بسته روت به درا تمومه شد شکسته یا شد خسته دلت  

روت به رو درست اومد غم لشکر یه روت تو وایساد دنیا این کل اگه  

کن صدا خدارو آرزوت به موقع هیچ نرسیدی  

نیست داری دوست که اونجور هیچی اگه  

نیست دیواری سقفو هیچ دورت اگه  

کن صدا وخدار نیست کاری خدا واسه اینا بدون  

بزرگه خدا بزرگه خدا , بزرگه خدا بزرگه خدا  

نمیره جلو میخوای تو که اونجوری زندگی اگه  

«بزرگه خدا میگیره دلت هم وقتا بعضی میشی امید نا وقتا بعضی  
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بزرگه:( خــدابزرگه..خیلیم آره  

 به شدم کردموپیاده ماشینوپارک سوژین بابای شرکت هواموداره.رسیدم میدونم

  ازورود قبل رفتم ساختمون سمته

"داخل.. ورفتم گفتم تویی امیده به خدایا"  

 میزدم آسانسورضربه کفه به هی کفشم نکه ...با روزدم4آسانسورشدمودکمه سواره 

 درواستادم جلوی بیرون ایستاداومدم میکشیدم...آسانسورکه عمیق ونفسای

وگفتم:داخل پیرمرداومددروبازکردرفتم یه لحظه چن وزنگوزدم..بعده  

نورزادهستن؟ اقای -  

کنین صحبت بامنشی پسرم بله -  

ممنون -  

.گفتم: بودوایستادم چادری دختره یه ک منشی جلوی  

نورزادکارداشتم آقای با سالم -  

 سرشوبلندکردوگفت:

داشتین؟ قبلی وقته سالم -  

خیر -  

آقای...؟ شما بدم اطالع بهشون باشین داشته صبر پس -  

  رضایی رضایی..آدرین -

دادوگفت: سرتکون  

بشینین بفرمایین بسیارخب -  
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 میشه؟قلبم راضی ینی گرفتم...خدایا ضرب روزمین دوباره وباپاهام رومبل نشستم

گفت: منشی دیقه چن میادتودهنم!بعده داره دیگ  

داخل... ببرین تشیف میتونین رضایی آقای-  

ها! باشه بهم خدایاحواست روبازکردمزدمود ایی درایستادم،ضربه وجلوی بلندشدم  

نورزاد اقای سالم -  

کردوجوابموداد: نگام سرشوبلندکردوجدی سوژین بابای  

بیابشین اومدی خوش پسرم سالم -  

 بلندشدواومدجلوم نورزادم اقای روصندلی کرد...نشستم میزاشاره پشته صندلی وبه

وگفت: نشست  

پسرم؟ خوبن خونواده خب -  

زدموگفتم: لبخندی  

میرسونن سالم خوبن ممنون -  

باشن... سالمت -  

گفت: که بگم چیزی کنم...خواستم ازکجاشروع خب کردم مکثی  

جان؟ آدرین داشتی کاری بامن خب -  

کردموگفتم: کردموصداموصاف ایی سرفه  

شرطتون... درباره نورزاد..راستش اقای بله -  

گردشد! ایی لحظه چشام ابروشودادباال...که یه  

رفتــــــه:( باباش به سوژین ابروباالانداختن مدل این بگو پس جووونم ای  

میشنوم؟ خب -  

کشیدموگفتم: عمیقی جدیه...نفسه خعلی هووف  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  277  

 خیلــی سال3نورزاد... اقای کناربیام شرطتون بااین نمیتونم من حقیقتش -

 بیشترازاین و...نمیتونم دارم عالقه دخترتون به مـن که زیاده،میدونین

سال؟؟ 3 گفتین چی برای بپرسم هصبرکنم!میش  

خوردوگفت: تکون کرد!لباش بیشترنگام باجدیت  

 سوژینیم..برای هزاربرابرعاشقه منومادرش داری عالقه سوژین توبه همونجورکه -

 کنم..بایدببینم دخترموتحمل دوریه نمیتونم هنوزم چون سال 3 گفتم این

وحساس.. هزودرنج کوچیکه دلش هستی؟؟سوژین لیاقتشوداری؟مراقبش  

 بهم خونوادش به ووابستگیش ازعالقه اینارومیدونستــم...سوژین همه میدونستم

بود... اومده دستم سوژینم اخالقه سال همه این بعده بود..همینطورم گفته  

  فنچولم:( حساسه خیلی میدونستم

گفتم: باجدیت  

 احساس وقت هیچ ونمیذارم دخترونم مراقبه که بدم میتونم اطمینانی چه -

کنه؟؟ ناراحتی  

پایینوگفت: سرشوانداخت  

 وهیچ کنی دخترموخوشبخت میتونی که میفهمم من زمان جان...باگذره آدرین -

زمان... کنه!فقط ناراحتی احساس نذاری وقت  

دوریوندارم؟! تحمل دیگه بگم چجوری چقدزمان...من اخه دِ کشیدم هووفی  

 ثابت خودوبهتون نامزدی تودوره من نامزدشیم بدین اجازه نوزادحداقل اقای -

نمیکنم پشیمونتون اعتمادکنین من نورزاد...لطفابه جناب میدم قول بهتون میکنم  

 باهمون برق بودباهمون سوژینم چشای مثه شد...چشاش خیره توچشام

بود! صداقتوراستیم دنباله رنگ...انگارتوچشام  
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قطعیمومیدم.. جواب شنبه3تا -  

کردم... نفسموحبس  

نورزاد؟؟ جناب امیدوارباشم ممیتون -  

 دوریه نمیتونه گفت االن دیوونه آدرین زد...چراتلخ؟؟خب تلخی لبخنده

کنه... سوژینوتحمل  

سختمه! سختشه...خب...منم خب  

همیشه...! برای باشه کنارم سوژینم میخوام نورمومیخوام...منم منم  

 ربونیبامه نگاهموفهمیدچون انگاردرخواست کردم نگاه چشماش به ملتمس

 لبخندزدووگفت:

 زمان ازتوبهترفقط کی راضیم وصلت بااین که گفتم جوون نباش نگران -

جوون! باش میبره...صبور  

کردم: بیرونوزمزمه نفسمودادم  

... صبرکردم ساله چن -  

نمیشه! چیزی کنی صب کوتام مدته یه -  

گفتم: بلندمیشدم همونطورک زدم کوچیکی لبخنده  

هستم... بتونجوا منتظره صبرانه بی -  

 اومدم.همینکه بیرون وازشرکت کردم دادیموخدافظی دست دادباهم سرتکون

 سوژینه دیدم آوردم بیرون خوردازجیبم زنگ گوشیم اومدم بیرون ازساختمون

دادم: بالبخندجواب  

دلم؟ جونه -  

پیچیدتوگوشم: پرازاسترش صدای  
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نشد؟؟؟؟ ؟؟راضیکرد گفت؟قبول بابا؟باباچی با زدی آدرین؟چیشد؟حرف الووو -  

 خندیدموگفتم:

اومدم بیرون ازشرکتش االن سوژینم...همین بپرس یکی یکی برم قربونت -  

گفت: تندی  

گف؟؟؟؟؟ خـــــــب؟؟چی -  

میگه... بهم شنبه3 قطعیشه جوابه گفت -  

راضیه نفهمیدی؟ینی ازحرفاش چیزی میگه چی ینی آدرین واییی -  

راضیه... بودکه روشن دلم  

ببره... زمان شایدیکم سوژین روشنه دلم -  

کشیدوگفت: راحتی نفسه  

خداکن...آپـــــــــــــــــــــچـــــــــه -  

کرد اییم عطسه چه خندیدم  

کردی بارعطسه چن سرماخورده؟توماشینم نکنه فنچولم -  

گفت: تودماغی باصدای  

ماهه دی االن نبود یادم واااایی گرفته...هووفف بینیم نمیدونم -  

پس شده شروع الرژیتآ اووه -  

گفت: گریه باحالته  

 صدامم دارم بینی آبریزش صبا دوباره خدااا ای من بدشانسم چ اوهوووووم -

 میگیر!

گفتم: باخنده  
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 بینی آبریزش قرص ی برو فنچول گرفتت صدای قربونه جــونم ای -

گازگرفتنشومیکنم هوس من که نگیره کوچولوت بینی تافردا بخورباشربت ! 

زد: جیغ  

 امتحانام رشت میرم فردادارم منکه زامبـــــــــــی پسره مرض کووووفت -

نمیام اصنشم میشه شروع داره  

رفتموگفتم: ماشین سمته به  

رشت! میام خودم نیای  بیخودمیکنی خیلی جنابال -  

داده عصاقورت زامبی ایشششششش -  

سوارشدموگفتم: ماشینوبازکردم دره خندیدم  

بیوفته خوادازدهنتمی کی زامبی این کوفت -  

میگم:( بهت تاپیری وقت هیــــــــــــچ -  

توپیری:( حتی دیگه باهامی تااخرش ینی دلم جونه ای -  

میشم! دیگ یکی زنه میرم میکنم ولت پ ن پ -  

خانوم سرتق بزن حال ضده هی کوووفت - ! 

 خندیدوگفت:

آدرین جونه میده انقـــــــــدحال -  

شدموگفتم: جدی تمجلوخندموگرف ولی گرفت خندم  

 من اره؟باشه میده حال من دادن حرص که خانوم سوژین برات دارم کن صب -

دیگ! تورومیبینم  

کردوگفت: ایی سرفه  

نداری؟خدافـــــــظ کاری میزنه صدام مامان آدری امممم -  
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  پروووووو تخسه دختره ندادجوابشوبدم وفرصت

کرد! قط زودی میکنم تالفی خوب میدونه   

 گوریه کدوم نی معلوم نیس که روندم.علیم شرکت سمته وبه کردم ماشینوروشن

هس... طاها باز خوبه بدیم بایدکاراروانجام احمق!منوسامان پسره  

 بودهمینک گشنم شدم...خیلی خونه راهی وکوفته خسته بودم شرکت2تاساعت

 ردومنمک غذاروگرم برام مامان توآشپزخونه رفتم کردم لباساموعوض سریع رسیدم

گفتم: میخوردم همونطورک شدم مشغول  

سوژین بابای شرکت امروزرفتم -  

کنارموگفت: نشست مشتاق مامان  

چیشد؟؟؟ خب خب -  

 من اونوقت نامزدشیم بدین اجازه ...حداقل کناربیام باشرطتون نمیتونم من گفتم -

 هم به زیادی وابستگی طرفم یه از سوژینه نگرانه خیلی میکنم ثابت خودموبهتون

 دارن

دادوگفت: سرتکون  

دوری... باشنوسخته وابسته بایدم بچس دونه یه خب معلومه -  

 میارم کم بخدادارم دوربمونم ازسوژین وقت همه این سختمه منم من مادره خب -

صبرکردم ساله7  

زدوگفت: مهربونی لبخنده مامان  

 دیش سوژین مث دختری عاشقه که حالم خوش خیلی جان مامان برم قربونت -

مهربونیه! دختره اومده خوشم ازش خیلی منکه  

داد: ادامه بعدباخنده  
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ن؟؟ باشه شیطونی دختره خیلی کنم فک -  

 بلندخندیدموگفتم:

 زامبی میگف بهم امروز مامان ک ایی پاره آتیش چه نمیدونی اووووووه -

داده عصاقورت  

گردشوگفت: چشاش مامان  

 میگ بهت که چیکارکردی ی!!مگهزامب میگ من پسره به که عجب و زامبی؟؟؟ -

 زامبی؟؟

انداختم...! پایین خندیدموسرمو باشیطنت  

 مامان شم! نزدیکش میترسه طفلی گرفتم انقدگازش بگم میکشم خجالت خب چیه

کردوگفت: نگام مشکوک  

هان؟ آدرین؟؟؟چیکاکردی -  

بلندشدموگفتم: ازجام سریع  

 استراحت برم بودمن شمزهخو خیلی دردنکنه دست خودم...مامان جون به هیچی -

 کنم!

رونفهمیده! قضیه تامامان تواتاقم برقوبادپریدم وباسرعت  

 چشاموبازکردم آریا ازاتاق آهنگ باصدای که بخوابم میخواستم درازکشیدم رتختم

دادم: گوش آهنگ به وبادقت  

 

شکستم من تو بی ندیدی تو ندیدی و هام اشک کردم گریه»  

شکستم قلب این نداره جون دوباره برگردی کردم گریه  

گشتم می دونبالت نبودی تا کردم گریه ، کردم گریه  
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ریزه می دم هر تو بی اشکم تو بی  

گیره می گریم تو بی نیستی وقتی  

گشتم می دونبالت نبودی تا کردم گریه ، کردم گریه  

ریزه می دم هر تو بی اشکم تو بی  

گیره می گریم تو بی نیستی وقتی  

مریضم قلب این تنهاست خیلی عزیزم تو بی داغونم خیلی  

   میرم می رفتی که وقت اون از بار صد روزی

گشتم می دونبالت نبودی تا کردم گریه ، کردم گریه  

ریزه می دم هر تو بی اشکم تو بی  

«گیره می گریم تو بی نیستی وقتی  

 

 

 یاجواب میزدم حرف باهاش نبودوقتیم بهش روزبودحواسم بود؟؟چن چش آریا

شده؟! چش مینداخت!واقعانمیفهمم اد...یاپوزخندمیزدومتلکنمید  

 فک عاشق...نه ولی شده باخیلیادوس آریا عمرا آریاوعشق؟! شده؟؟ عاشق نکنه

باشه! شده عاشق نمیکنم  

 

بهش...! کردم شک واقعا شد پخش هک بعدی اهنگ  

 

بود تنها پریشونو نفر یه کبود سقف زیر نبود یکی بود یکی»  

بود دنیا این از خسته دیگه  
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نداشت اون با هیشکی نبود آسمون زمینو رو  

نشون بی غریبو و زخم پر داغون دل یه جز به چیزی  

نمیشه تموم هاش گریه که باهاش کردی چیکار تو  

همیشه ی واسه شده در به در که کردی چیکار تو  

مرد یه درد بزرگترین تفاوتی بی غم نگرده دنبالت کسی سخته چه نمیدونی تو  

بود تنها پریشونو نفر یه کبود سقف زیر نبود یکی بود یکی  

بود دنیا این از خسته دیگه  

نبود ای نشونه دنبال ولی بود شده گم یکی غریب شهر تویه  

نبود ای شونه هاش گریه واسه  

نمیشه تموم هاش گریه که باهاش کردی چیکار تو  

همیشه ی واسه شده در به در که کردی چیکار تو  

«مرد... یه درد بزرگترین تفاوتی بی غم نگرده دنبالت کسی سخته چه نمیدونی تو  

 

 اهنگ اونقدصدای بازکردم آریاروآروم اتاقه ودره اومدم بیرون ازاتاقم بلندشدم

نشنید...! درم صدای زیادبودکه  

 میکردبا نگاش بودانگار...داشت دستش چیزیم یه بود نشسته میزش پشته

کردم: وصداش سمتش رفتم کنجکاوی  

آریـــا؟؟ -  

 ازتعجب چشام کردمو کپ سرخش چشای بادیدنه سمتم برگشت باحل سریع

 بموگرفتش ...باصدای افتاده خون چی برای شده؟؟؟چشاش چش گردشد...آریا

 گفت:



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  285  

چیکارداری؟؟ -  

توجیبش! گذاشت بودوسریع دستش که چیزی دیدم سمتش رفتم  

هست! خبرایی ی فهمیدم خب خیله  

واستادموگفتم: جلوش  

 داداشت من مگه آریا نمیزنی شدی؟چراحرف پسر؟؟چرااینجوری روزه توچن چته -

شدی؟ غریبه انقدباهام باهام..؟ینی بزن خوحرف نیستم  

کرد: ضبطواهنگوعوض سمته زدبرگشت تلخی لبخنده  

 

میخوره غصه که کوه میکنه گریه که مرد»  

«پره خیلی دلش یعنی عاشقه هنوزم یعنی  

 

 آریای برانگیزه...تاحاال تعجب برام واقعا عجیبش حاله این رودستاش سرشوگذاشت

اینطوربشه؟! آریا شده باعث چی بودم...ینی ندیده غمگین شادوخندونواینجوری  

 

نمیکنه دوا نمک با قلبو زخمه که آدم»  

نمیکنه صدا شما خلوتش تویه عشقشو  

انگیزم غم خیلی غمگینی تو وقتی  

میریزم اشکامو برگا این همراه پاییزم همدرد  

«میریزم اشکامو  
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 دردودل باهم زمانی یه بود..مثال کوچولوم...داداشم داداش برای گرفت دلم

االن... ولی میزدیم هم هموبه حرفای میکردیم  

! شدم انگارنامحرم  

 

باروونه زیر که کی هر تو شبیه»  

زمستونه دلم میخونه تو از که دیوونه یه شدم  

زمستونه دلم  

میدی زندگی برایه دیگه فرصته هی ما هردوتایه به بگو  

فهمیدی تو گرفتمو ی خسته صدایه این روز حالو که بگو  

پشیمونه عاشقه اینکه از عالمه یه دلت نگو خدا تورو  

نمیمونه ابد تا همیشه تو کنار دلم رو زخم که بگو  

انگیزم غم خیلی غمگینی تو وقتی  

میریزم اشکامو برگا این همراه پاییزم همدرد  

یریزمم اشکامو  

باروونه زیر که کی هر تو شبیه  

زمستونه دلم میخونه تو از که دیوونه یه شدم  

«زمستونه دلم  

 

روشونشوگفتم: دستموگذاشم شدم کالفه  

میکنی؟؟ نگرانم پسرداری بگوچته میکنم خواهش آریا -  

گفت: ایی خفه باصدای  
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تنهاباشم میخوام لطفابروبیرون آدرین -  

اومدم بیرون زدموازاتاقش موهام به جوابش...چنگی اینم بیا هوووف  

 

          ****************** 

 

«زهرا»  

 

 

نارنجی... آسمون به ونگامودوختم صندلیم به دادم تکیه  

 قلبم داشتم،کاش بدی دردمیکرد!حسه هنوزم لعنتیم بود...قلبه دلگیری غروب

نمیموندم... زنده ازکارمیوفتادودیگ  

 کـــــاش...

 

میندازه تو یاد منو بازم لعنتی بغرو»  

اندازه و حد نداره دلتنگی درد میدونم  

خوبه من احوال چقد تو بی میکنن فک همه  

آشوبه آشوبه دلم تو بدون نمیدونن  

میشینم تو بی گوشه یه  

مبهوتم و مات گوشه یه  

میشم رو و زیر روزی یه  

باروتم جنس از بمب یه  
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قهرم خودم با غروبا  

کردن عاشقم غروبا  

برگردن؟ روزا اون باز که بشمارم چند تا باید  

قهرم خودم با غروبا  

کردن عاشقم غروبا  

برگردن؟ روزا اون باز که بشمارم چند تا باید  

برگردن روزا اون باز که  

بد مود روی سرد روزی یه تو  

من روی به رو موندم من  

بست دونه نه دو درهارو غم  

حبس خونه توی دپرس  

برگشت میشد کاش ای  

من بر تو بی داد ای  

رفتم و راه هر تو با من  

شم من تو با داشتم امید  

رفت و گذشت سخت روز اون قدر چه  

شدن رد تو از بود سخت قدر چه  

زدی حرفاتو راحت قدر چه  

رفتی تو اما کردم هرکاری  

اینبارم کاش برگردی که گفتم  

باهم داشتیم که رو روزایی بیار یادت  
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نباش برگشت رفک به دیگه که گفتی  

نداشت برگشت که رفتی رو راهی  

زخمی و افسرده  

غمگین و سرخورده  

متحرکم مرده یه من  

متنفرم خودمم از که  

دیگه دردای از پر تنها  

تیره فردای با همراه  

زندگی توی جنگیدم هی  

تشنگی توی شدم غرق من  

کردم گمت کردم گمت  

برگرد خودت خدا رو تو  

بره کابوس این که برگرد  

بشه آروم برق و رعد این  

بره کابوس این که برگرد … برگرد  

 برگرد

هربار میکنم دل ازت هرروز میکنم فکر بهت  

انگار برم نمیزارن عکسا تو چشمات ولی  

گریه شده کارم فقط  

ام افسرده و دلتنگ همش  

میرم خودم تو جوری یه  
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مردم میکنم فکر خودم  

میشینم تو بی گوشه یه  

مبهوتم و مات گوشه یه  

میشم رو و زیر روزی یه  

باروتم جنس از بمب یه  

کردن عاشقم غروبا قهرم خودم با غروبا  

«برگردن؟ روزا اون باز که بشمارم چند تا باید  

 

میخواست... گریه دلم  

اشکامورهاکنم... یکیوراحت روشونه سرموبذارم میخواست دلم  

 که اشکام وبازم روزانوم میسوزه...سرمومیذارم روگلوم!چشام میشینه بغض

ونزنه؟! وایسه یهو میشه بد...چی خیلی بدمیزنه قلبم راهشونوپیدامیکنن  

 

خودَم ٓ اَز ٓ مُتنَفّرم»  

ٓ اَرزِش ٓ بی زآیِٓ چی هٓ واس ٓ کِه   

ٓ میریزَم ٓ اَشک ...» 

 

کردم... لعنتیموپاک اشکای  

گذاشتم؟ کم براش چی میکنم فک این به همش  

ریختم! پاش عشقموبه همه  

ساختم! باسردیاش  
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ساختم! محلیاش بیبا  

 

«بفرستم...! لعنت نمیادبهش دلم االنم حتی ک من به لعنت»  

 

شده! تنگ قدیمیم خوده برای دلم  

شدم...! االن ک نبودم اینی من  

بودم دیگ آدمه ی من  

شدم عوض  

ندارم... خودمودوس دیگ  

اومده بدم ازخودم  

اومده... بدم دارم ک حسی ازاین  

 

نبودم عاشق که وقتی با کردم تغییر چقدر ببین»  

نبودم سابق آدم اون حتی ثانیه یک تو از بعد  

کرد عوض دنیامو رویات نداشتن مد و تیپ به ربطی  

کرد عوض قرصامو تو عشق داد تب به جاشو افسردگی  

شم تر وابسته این از باید نترسون آینده از رو من  

شم پدر باید اگه حتی ندارم وحشتی عشق از  

شم پدر باید اگه حتی ...» 

 

«تویی من شبای این تمامه بانی و باعث»  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  292  

 

تویی... من حاله این تمومه باعثوبانیه لعنتی  

نمیبخشم! وقت نمیبخشمت...هیچ  

ریختی... کردی...دنیاموبهم زندگیموعوض  

دیگه! آدمه یه شدم بازشدتوزندگیم پات ازوقتی  

تومنوتاکجاهاکشوندلعنتـــی... عشقه  

کرد... توخردم عشقه  

کرد... رورمولهتوغ عشقه  

 بشم ...میخوام عقب برگردیم میکنم عقب؟؟خواهش زمانوبرگردونی خدایامیشه

قبل! آدم همون  

عــــــــــقب به برگردیم  

اشتباهارونکنم این تامن برگردیم  

ندیدمش که اونجایی به برگردیم  

محالی! آرزوی چه  

 

 

کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق»  

کرد بازندم تو عشق شد چی اما آخرش  

کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق  

کرد بازندم تو عشق شد چی اما آخرش  

نبودم آزاری خود اهل رو خودم داشتم دوست تو از قبل  
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نبودم سیگاری تو از قبل دارم تو از رو ها سرفه این  

نباشی پیشم اگه حتی دار نگه قلبت توی جامو  

نباشی یشمم تر دیوونه اینم از میبندم شرط من  

تویی من شبای این تمامه بانی و باعث  

کرد خوانندم تو عشق کرد پابندم تو عشق  

«کرد بازندم تو عشق شد چی اما آخرش  

 

بیاره..! آوردوسرش سرم ک بالیی امیدوارم  

کنه... له پاش کرد،قلبشوزیره له پاش منوزیره قلبه همونجورکه امیدوارم  

وبفهمه...تاحالم خردشه من مث غرورش امیدوارم  

بکشه کشیدموخودشم که درداوعذابایی این امیدوارم  

چیومیبینه..:( همه وداره باالست اون ولی...خداخودش نیستما نفرین اهله  

تقاصمومیگیره خداخودش  

 اینومطمئنم...!

 

ارزش ای ذره که کسی پای موندیم ،ماها از »خیلی  

نداشت موندن  ... 

چی یعنی داشتن دوست نفهمید هیچوقت و  !! 

یه هایِ خوبی و بدیها با ساختیم ماها از خیلی  

، آدم  

ما به االّ میکرد فکر چیز همه به که  ! 
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ما برای االّ داشت وقت همه برای  ! 

بهترین خطای بدترین از ،گذشتیم ماها از خیلی  

، زندگیمون آدمهایِ  

تنهامون شرایط سختترین توی که کسانی همون  

 ! گذاشتن

،که کسی به وفادار ،بودیم ماها از خیلی  

میمردیم براش که ما االّ بود پایبند همه به  !! 

هیچوقت که کسی بخاطر ،شکستیم ماها از خیلی  

،تعهد نفهمید  

چی ینی گذشتن و داشتن دوست  !!! 

،مُردیم پیش مدتها ماها از خیلی  

جوره هیچ کس هیچ هیچوقت که سکوتی توو  

نکرد درکش .».. 

 

کردم... ناراحتتون پارت بااین اگ )شرمنده  

نبود... من شبه امشب  

بود بدی شبه بگم بهتره  

بد خیلی  

من...!بگذریم:( نه؟!اما یا میکنین زهرارودرک نمیدونم  

شبارونکشه...! این درده هیشکی امیدوارم  

باشه...!( زهرارونداشته حاله مثله حالی دختری وقت هیچ دعاکنیم بیایم  
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نامردمیریزم.. ی واسه ک اشکایی اشکا...آخرین این  

... تمومه دیگ  

سیاه...! تولیسته رفت اسمویادش دیگ  

جدیدوآروم... زندگی یه سمته به میرم  

بسازم نفره دنیامویه میخوام :) 

 

    ********************* 

 

 داشتم احتیاج تفریح این به گذروونی...واقعا خریدخوش بودیم هااومده بابچه

 ازدستشون کلی درمیاوردن بازی مسخره حوراوشیرین کنارمن:( خداروشکرآجیام

 خندیدم!

 رسما ینی یادبده! بهش میخواست شیرین بودکه محلی زبون یه درگیره سوژینم

 غش دادکه عظیمیم سوتی یه حاال یادبگیره نمیتونه اصن زبونش بااین ماروکشت

نمیره! یادم وقت هیچ ازخنده کردیم  

 بوداشاره مغاره یه جلوی که داغون ربود ماشین یه به محلی زبون به شیرین

ودربوداغونوببین! کهنه ماشین کردوگفت  

میشد! فارسیش معنی این البته  

انداختوگفت: مغازه وجلوی ماشینه به نگاه یه اول سوژینم  

اینوبگم؟؟؟ من نباشه ماشینه صاب میگم -  

خندیدوگفت: شیرین  
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گفتموبگو؟؟ که همونی نی کسی نه -  

 گفته شیرین که حرفی بامزش کردوبالحجه نگاه اشینهم به باشک سوژینم

 خیلـــــــی سوژین طرف یه از خنده زیره زدیم تامون3یهوهر بودوتکرارکرد

 سبزشدوحرفه ماشین یهوجلوی ماشینه صاب طرفم یه از جملروگفت اون باحال

 همونطورکه مردرو قیافه نمیره یادم اصن گردشد!وای سوژینوشنیدوچشاش

بودوکشیدوگفت: مونده هاجوواج سوژینوکه دسته رینشی میخندیدیم  

شنید! مرده روانی سوووژین وایییی -  

گفت گردش باچشای سوژین : 

  مرده بیچاره رف آبروووووم خداااا وای نی هیشکی گفی توکه عوضــــی -

گفتم: بریده اومد..بریده ازچشام اشک که بودم انقدخندیده  

کــــرد کپ بیچاره بود... دیدنی مرده قیافه  سوژین وای -  

گفت: باحرص سوژین  

نخندیـــــــــن بیشوووووراااااا دردبگیرین مرض ای -  

بخیر..( یادش بیشترخندیدیم!)هعــــی ماهم  

 ازمابدتره..اونکه بدلیم!سوژینم تاعشقه4خریدیم:(کالما وبدلیجات چنتاپاساژ رفتیم

 قیفی وبستنی ساحلی پارک ومیخوام!بعدازخریدرفتیم کمه میگه بازم بگیره هرچی

شد! شروع گفتنامونم چرتوپرت رونیمکت..وتازه ونشستیم خوردیم  

 سوژین:

 کسی خر است من؟!عایانشده ی ترشیده رفیق بهستی چرااینگونه تو زرااااااا -

تو؟! خاستگاری وبیاید  
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 انداختیم رو زدن حرف مدل این دبیرستان ازدوم بودم حرفیدنمون مدل این عاشقه

 اینجوری انقدم ازخنده میکردن غش حرفیدنمون مدل ازاین مدرسه نا:(کلهروزبو

دم:کر زدموصداموکلفت بستینم به بود..!لیسی افتاده همه روزبونه که بودیم حرفیده  

بشر! ندارند که داردلیاقت من برای خرشدن خرفـــت پیره ای زر نزن -  

گفت: وخنده بالحجه شیرین  

 خرهای است حیف لیاقت هیچ تونداشت بیریخت ی ترشیده زر میزنی چه تو -

را! بیچاره  

گفت: گیلکی حورابه دفه این خندیدیم  

 بُبُوستین دَهَنااااا!ترشیده شیمی زِنِم کُنین خِرخِرمره هعی شِمان گویین کره چی -

 بُشون شووربُکُدون ترن زَی شان شیمی جغالن بِزَیین..می روکپک دسته می همه

 شما میگین دارین وزکُنین)چی وز کره ور گوشه می  فتاالنک شُما بعد خانه مَردِ

 بچه زدین کپک رودستم همه شدین ترشیده تودهنتونا میزنم خرخرمیکنین هی

 من درگوشه ها شوهربعدشماعجوزه خونه رفتن ازشماکوچیکترن من های

 وزوزمیکنین!!!(

 ونقدمسخرهمیزد!ا حرف گیلکی باحال خیلی زمینوگازمیزدیم!حورا رسماداشتیم ینی

 چیزی یه بریم گفت بودشیرین ظهر86نشدیم.. ساعت متوجه که دراوردیم بازی

 بره کنه وسالیالشوجم خونه بایدبره گفت سوژین که خونه بعدبریم بخوریم

گفت: شیرین انداخت شدیادم خوب رشت...اخ  

تنهام منم رشت بریم باهم حداقل بیاین -  

دادوگفت: سرتکون سوژین  

دنبالتون میام من بتره بریم باهم آره -  
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شونشوگفتم: به زدم  

خودم! آجی ایول -  

 ک حیف بود...ولی باهامون حورام میخواس دلمون مون3بودهر شده ساکت حورا

کردوگفت: حوراروبغل سوژین دوریم  

 انتقالی مجبوری گذشت مدت یه نخورییا غصه عشقم جووووووونم حوری -

عزیزم؟! مفهومه میاریمت خودمون وگنه ما پیش بیای بگیری  

 راه وبعدازخدافظی کردیم حوراروبغل نگفت..منوشیرینم خندیدوچیزی حورام

هامون. خونه سمته به افتادیم  

 بودکه8:31کنم..ساعت تاوسایالموجم اتاقم ورفتم نهارموخوردم خونه،سریع رسیدم

 لباساموپوشیدم تندی میاددنبالم.منم دیگ مین2 اونم شم تاآماده زنگیدبهم سوژین

 سفارش بهم کردوکلی بغلم مامان اومدم بیرون وازاتاقم ولموبرداشتمک

قرصا...! این ب داد...لعنت بهم کردوقرصامم  

زدموگفتم: بهش لبخندی میکرد نگام داشت فربدناراحت  

داداشی؟ چیه -  

کشیدوگفت: هووفی  

برین؟؟ میخواین تادخترتنهایی3 میبردمت...اخه خودم میذاشتی کاش -  

م:کردموگفت بغلش  

نیستیم که بچه  داداشی نباش نگران -  

سرموبوسیدوگفت: روی  

قرصاتوحتمابخورباشه؟؟؟ زهرا باش خودت مراقبه خیلی -  

فربدی.. باشه -  
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 ونازش دادبعدازخدافظی بهم چنتاتراول همیشه کردوپیشونیموبوسیدومثه بغلم بابام

 جلونشسته بودشیرینم کرده درپارک جلوی سوژین اومدم بیرون ازخونه

 بوددروبازکردمونشستم

خودم خالی دوس سالم بــــــــه -  

گفت: شیرین  

خودم! چل خل دوس علیـــــک بــــــــه -  

افتادوگفت: راه سوژین  

آمین! الهی خیربگذرون خالب منوبااین خدایاآخرعاقبته -  

خندیدوگفت: ک کردیم باتشرنگاش منوشیرین  

بینتون! من گنادارم خب چیه -  

گفتم: من  

کن روشن تندتربروضبطم زربزن کم -  

 گازدادوگفت:

خاااا -  

کرد: وضبطوروشن  

 

آرامشی مرز رو من قلب»  

میکشی دست گاهی که  

داری که حسی این از  

باورات دل تو که حسی   

رویاهات ته تو میگه  
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ریمیذا تنهاش  

برام رویاهام دنیامه  

نذاشت پا زیر غرورمو که  

داشت تو با خوبی حس که این با  

داری حالی چه  

ولی عاشقِ، من قلب  

بگم دردامو نکرد وادارم  

ندم سوختنم به ادامه که  

داری؟ حالی چه بگو،  

معصومه که برام تو چشای کنهمی تظاهر  

بدون محکومه، عشقی ببین  

دلم تورو شناخته که حاال  

بگم تا کنه رو چیزی نذار  

حاکمه ما بین واهمه این ی سایه  

برام رویاهام دنیامه  

نذاشت پا زیر غرورمو که  

داشت تو با خوبی حس که این با  

داری حالی چه  

ولی عاشقِ، من قلب  

بگم دردامو نکرد وادارم  

ندم سوختنم به ادامه که  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  301  

«داری؟ حالی چه بگو،  

 

میداد! بهم خوبی حسه داشتم اهنگشودوست  

داشتم تیکشودوس این ومن  

معصومه که برام تو چشای کنهمی تظاهر»  

بدون محکومه، عشقی ببین  

دلم تورو شناخته که حاال  

بگم تا کنه رو چیزی نذار  

«حاکمه ما بین واهمه این ی سایه  

 

تظاهر... هووف  

 تظــــــاهـــــــــر

تظاهرمیکرد! مدت همه چقداین  

سال... همـــــــه این  

کرد... اهنگوعوض کردوسریع جلونگام ازآینه سوژین  

وچشاموبستم دادم تکیه شیشه زدموسرموب تلخی لبخنده  

 

شه بهتر روزا میشه تو با ولی تهشه زندگی این»  

نشه شایدم بشه شاید که نمیکنم فکر این به توام با دیگه  

حرفه فقط بقیه برا اصله همش ما حسه این  

که مثال نداریم دلخوری امنه همم قشنگه هم رابطه این  
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یممین یکی اون منی عینه توام تو با هست خالی جایه کجایه  

میزنیم یکی میشه ساق پنج تو با اینو میگم جدی  

یعنی ببینیم هم با دیدنیم خیلی  

روشن روز مثه , دارمت دوست من که روشن روز مثه  

بودم اونجا من آبغوره گریه بودم اونجا من بوده شاد  

بودم اونجا من داغونم تو از میگفت بودم اونجا من آسونن بدجور سختیا میگفت  

بودم اونجا من غریبی تو میکرد بودم اونجا من صمیمی دوست میخواست  

بودم اونجا من کو من کمکه میگفت بودم اونجا من بود قلب قوته فکره  

بودم اونجا من بود بزرگ بود کوچیک سفره بودم اونجا من سود پر روزیمون میداد  

بودم اونجا من بیمار چه سالم چه بودم اونجا من میخواست عشق احساس  

چیزی هر بعد تو شدی گم تا بودم اونجا من ترسیدی یخورده تا بودم ااونج من  

 تر پخته هم با باشه سرد وقتی حتی تدریجی افت نداره رابطه این جوره هیچ

 میشیم

دارمت دوست من که روشن روز مثه  

نفرم یه من آرامشت باهام آرومه روزات هی  

نفرم یه من پیشت نیست مهم باد یا بارونه تگرگ  

نفرم یه من قشنگ ی لحظه یه میسازی کی با  

نفرم یه من هدف یه نقشه یه میسازی کی با  

نفرم یه من پشتت درک به شه سرد روزا حتی  

ای هسته انرژی نیست مثت هستی حسی چه نمیدونی خودت  

کنایه نمیره باهاشه همیشه یکی که مایی مثه یکی از ساده مثال یه  
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حسابه حرفاش داده ادامه سخت ایهروز تو فرداشه فکره بازه ذهنش که اونی  

«بردیش بستی من رو میبستی شرط شیش جفت دستی از تو بیاد سخته  

 

 اونجا من بیمار چه سالم چه بودم اونجا من میخواست عشق احساس

 بودم....هــــــه!!!

 تنهانباشه تااونم خونش بریم گفت سوژین رشت رسیدیم بودکه3نزدیک ساعت

 ماشینوتوپارکینگ داییم!سوژین تاخونه باشم دوستام پیشه میدادم ترجیح منم

 پسرجوون یه صدای آسانسورشیم سواره خواستیم همینک شدیم کردپیاده پارک

کرد متوقفمون  

نورزاد خانم سالم -  

غرزد لب بستوزیره چشاشموباحرص سوژین  

فضووووووول! پسره بازاین اه -  

 پسر!! این فیســه ـــــیبیبــ چه باش اینو واو صداااا سمته برگشتم باتعجب

 که ریشی وته خوشگل وبینی ایی قهوه باموهای داشت روشنی خاکستری چشای

بودمش؟! ندیده هلوتوحاالکجابودمن بود!این کرده جذابش  

گفت: پسرهلوهه برگشتوب سوژین  

درخشان! اقای سالم -  

لبخندزدوگفت: ی پسره  

هستن؟! خوبین؟دوستاتون -  

توچه؟! به وااا  

کردوگفت: نگاش بااخم سوژین  
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بااجازه دوستامن بله -  

روزدگفتم: دکمه همینک|آسانسور: منوشیرینوکشیدوبردداخله دسته وسریع  

هان؟؟ هلوکیه درخشان اقای این کلک -  

کردوگفت: نگام چپ چپ  

فضول آدمه یه -  

آهااااااان -  

 شیرین:

زرا؟؟ نه فیســـه بیبی چه کصافط ولی -  

 خندیدموگفتم:

دخترش! دوس هکوفت آره -  

نیشامونوبستیم! کردکه نگامون بااخم سوژین  

میحرفید! نومزدجونش با داشت شیرینم بگیره بوددوش رفته سوژین  

 جان اسفنجی باب دیدن ومشغول کارتون کانال میدیدم!زدم تلوزیون بیچارم منه

 شدم:(

 دیدم ک گشتم گوشیش ودنباله گرفتم نگاموازتلوزیون سوژین گوشی باصدای

نوشته دیدم داشتم برش نهرواپ  ONE KING HEART قلبم( پادشاه )تک  

 دره پشته میخوردرفتم همونطورزنگ آدرین! واس گذاشه اسمیم چه اوهووووع

 حموموسوژینوصداکردم:

میزنگه!! داره قلبت پادشاه تک بیا سووووووژی -  

دادزد: لحظه چن بعده  

بزنگه دیگ ساعت بگونیم بده جواب -  
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توروندارماااااا زامبیه این حوصله من ایششش -  

  میشه! نگران االن نکرده تاقط بده جواب خودتی زامبی کوووفت -

دادم: جواب درگیرنا اینام خدا هعی  

بله؟ -  

اومد: خط ازپشته آدرین متعجب صدای لحظه نیومدبعدچن صدایی اول  

الوو؟زهراتویی؟؟ -  

خودمم آره سالم -  

کجاس؟؟ چطوره؟سوژین حالت آها -  

بزنگی دیگ ساعت نیم بگم بهت گفت حمومه خوبم...سوژین ممنون -  

گفتی...خدافظ مرسی اوکی -  

خداسعدی! -  

|زدم: عاشق شیرین به کردموسری تماسوقط  

ایشششش میزد فک بودداشت ساعت8بیشووووور  

کردم! نگاه جان اسفنجی باب ادامه سالنوبه برگشتم بعدم توسرشوغرزدم زدم یکم  

 

 

    ******************  

 

«سوژین»  
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وبلندگفتم: اومدم بیرون ازاتاقم میکردم موهاموخشک همونطورکه  

کووو؟؟ گوشیم زراااااا -  

دادزد: ازتوسالن  

  رومیزه بیا -

 اسفنجی باب چی اونم میبینه کارتن وداره داده لم رومبل خانوم دیدم توسالن رفتم

! 

عاشقشــــــم!! ژاااااااااااان ژااااان  

 خودش دیدم آدرینوبگیرم شماره خواسم همینکه رومیزبودوبرداشتم که گوشیم

  زنگید:(

دادم: پره!جواب خعلی توپش کنم فک اوه اوه  

آدرین سالم -  

نه؟؟؟ یا بزنمت بیام دارم حق من االن سوژین سالم علیکه -  

گفتم: باتعجب  

چرا؟؟؟ مگ داری مرض واااااا -  

گفت: باحرص  

رشت؟؟ رفتی بگی من به تونباید ینی -  

زهراوگفتم: کناره نشستم  

کنی! تالفی ترسیدم ببخشید خــــــب -   

برات! دارم رشت بیام کن صب لجبــــــاز ترسوی -  

کردم غلط خدا وای  ! 
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خووو ببخشیـــــد آدریـــــی عـــــه -  

حسابتومیرسم! میام آدری کوفته -  

گفتم: باحرص  

عمرااااا -  

میبینی:( حاال -  

بیشعوووور!! میمونه اصن کن قط مرض -  

زدوگفت: قهقه  

 بیام من حتمـــا شده الزم اینکه مث که؟!نه شدی ادب ..بازبی بچه. بیتربیت -

پررووترشدی!!! درازشده خعلی وقتیه چن کنم کوتاه زبونتویکم رشت  

خدافظ! خودتی ادبم درازوبی زبون هس که همینــــــی -  

|کردم: قط وسریع  

  میکرد بازنگام ودهنه باتعجب ؟!زهرانیس،هس بدکه تنوع خب...یکم

چیه؟؟ هان -  

دادوگفت: قورت دهنشوباصدا آب  

 تحملت نمیگه؟؟چطوری هیچی میزنی؟؟؟بعداون حرف اینجوری آدرین با توینی -

سوژین!!؟؟ میکنه  

زدموگفتم: بهش ایی غره چشم  

باشه! ازخداشم مگ چمه بعله -  

|میدادم: طالقت بودم آدرین جای منک -  

شوگفتم:شون زدم  

کجاس؟ خنگول شیرین گمشوووو!این کووووفت -  
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 نیششوواکردوگفت:

میزنه! فک گرام بامعشوق داره -  

 خندیدموگفتم:

بابــــــا نه -  

زدوگفت: چشمکی  

حال؟ ضده بابااااا...بریم آره -  

بیدارشد!خندیدموگفتم: خبیثم روح  

بریم:( پایتم آرررره -  

گفت: میزد!زراآروم فک بودداشت شیرین که اتاقی سمته رفتیم بلندشدیم  

سفیدبیاربدوو مالفه یه برو -  

 مداشت برش سفیدپیداکردم مالفه یه کمدوگشتم داخله تواتاقم دادمورفتم سرتکون

روسرش!! گذاشت گرفت روازم مالفه زهرا بیرون وامدم  

میشد! واااارد زهراااااا روح  

  اااااااااههـــــــــاااا هااااااااااااه هااااه هــاااه یوهاه 

 جلوی دروبازکردم...شیرین آروم خعلی خبیثموبگیرم لبخنده جلوی نمیتونسم

میزدومیخندید! حرف بودآهسته واستاده پنجره  

رومیزنی!! سکته االن که بخند بخندجانم  

داد دستاشوباالبردسرشوتکون شیرین،زهرا سمته رفتیم پاورچین پاورچین  

8 

6 

3 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــغوجیــــــــــــــــــــــــــ  

 

|بلندشد: شیرین جیغه من بلنده جیغه ومتقابالبعدع  

 دستشوگذاشت افتاد ازدستش کشیدوگوشی وبیشترجیغ سمتمون برگشت

 خدا وایی  هـــــــــــه زد جییییییغ قدرررررت روقلبش!چشاشوبستوباتمومه

ای! هصحن چه حیف حیف میگرفتم فیلم ازش گوشیمومیاوردم کاش  

 بود شده باحال خیلــی خندیدیم غش غش وهردمون برداشت روازسرش مالفه زرا

رفتیم! بدوووووکه د منوزرام کردبهمون یهوچشاشوبازکردوحملـــــــه شیرین  

 

    *********************** 

 

وشقایق!( گشتم)مهدیه پتومت دنباله شدیم که کالس وارده  

 احوال رفتیموسالموحال سمتشون به .باشیرینوزهرا بودن نشسته کالس اخره

شد! شروع  

 سکته زرا بودن فهمیده که وشقایق نشستن.مهدیه تام6 واون مهدیه کناره نشستم

 تازهرا کنیم بحثوعوض کردیم سعی کردن..خالصه بغلش محکم بود کرده قلبی

نیوفته...! یادش  

 جامون..به سره نشستیم صاف میاد استادجدیدداره گفت ازپسراک یکی باصدای

 ابروهام کالس به وخوشتیپ جوون پسره یه باوروده که بودم دوخته درچشم

وگفتم: مهدیه پلهوی به استاده؟زدم این باالپرید...نکنه  

استاداینه؟ مدی -  
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بازگفت: بانیشه مهدیه  

جیگریه! چه میبینی سوژی آره -  

 تحلیله تجزیه وهومشغل کردم نگاه تیپمون استادخوش گفتموبه توسرتی خاک

شدم! قیافش  

 چ ژاااااان ای آبیــه چشاشووووو جووونم وایی بوره..چشاشم که موهاش خب

 !!نااااازه

دیگ...! که هیکلم انگار شهرداریه نردبون  که بودقدشم سرباالوخوشگل بینیش  

هن؟! چیزیه مدلینگی استاده؟نکنه جدی جدی این  

 به بااخم همراه کلی نگاهه دیهواستا تخته رومیزکناره کیفشوگذاشت خالصه

 کوبیدرومیزوباصدای بودیهومحکم هابلندشده بچه بچای بچ انداخت هممون

گفت: وعصبانی جدی خیلــــــی  

ســـــــــــــــاکت -  

 دیگ خدااین گرفتن...وای خون خفه همه|ازجاپریدم: دادش باصدای که یکی من

 دقیق رودقیقه زدن...همه مقد کردبه میکنه؟؟شروع اینجوری اولی چراروزه کیه

 نشست کردنش بیشوربعدازنگاه درآدمرتیکه چشات میکرد...ای نگاه

 روصندلیشوگفت:

 اقای متاسفانه جدیدتون مصالح استادمدیریت هستم هوشمند مانی محمد -

 یه من میام!کالسه جاشون بعدمن به وازاین رفتن ایی دیگ شهره به محمدی

بشه!! حتمابایدرعایت که داره قوانینی  

کالس! سره بیاین ندارین حق هفته3 بارغیبت6بیشتراز من کالسه سره8  

نداریم پرونی ومزه بازی ومسخره شوخی6  
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 قبول بهونه وجه هیچ به میگیرم  دادموامتحان قبلش جلسه که درسی هرجلسه3

میشه! گرفته وحتماامتحان نمیکنم  

بدین روکنفرانس درس6باید هرجلسه هرکدومتون4  

استادا بقیه قوانینه چه شووووووراینمرد ایشششش  

|هرجلسه: دیگ نه میگیرن امتحان روحداقل روزدرهفته ی اکثریت  

گفتم: شدمنم هابلند بچه همه سروصدای  

 اونوقت میگیرن امتحان روزدرهفته یه اساتیدحداقل بقیه استاد ببخشیدا-

اخه؟؟ انصافه این بگیرین امتحان هرجلسه شمامیخواین  

کردوگفت: نگام خشک خعلی  

داری؟ مشکلی قوانین شمابااین -  

کردموگفتم: اخم  

 اومد پیش برامون مامشکلی شاید خب بارغیبت6 وهم امتحان باهرجلسه من بله -

انصافه! این نیایم؟؟اخه هفته3حتماباید بیایم نتونستیم  

بودگفت: خیرم چونشوهمونطورک زیره دستشوگذاشت  

کنی! درسوحذف این میتونی -  

خر. روانی رتیکهم گرفت حرصم  

نی! مشکلی میکنم حذف منم باشه  

 فک شدم...هه متعجبش نگاهه متوجه رفتم کالس دره سمته بلندشدموبه ازجام

|بمونم: چرتت قانونای بااین میمونم؟نخیررمحاله کردی  

ومیخوابم! خونه میرم راحت حاالباخیاله بیرون...خب دروبازکردمواومدم  

دردمیگیره... داره پیشونیم میکنم احساس ندارم که کالسیم  
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شد... شروع بوددوباره شده بودکم وقت بازســـــــــــــــردرد!چن لعنتی  

دادم: اس شیرین بخ گوشیمودرآوردم  

خونه میرم نی خوب حالم من -  

 لعنتی هوووف روفرمونوچشاموبستم سرموگذاشتم شدم که ماشینم سواره

  دیگ رواعصابمه

چیکارداره؟؟ ینی وای باباس دم...دیدمسرموبلندکر گوشیم زنگ باصدای  

دادم: جواب سریع  

بابا سالم -  

پیچیدتوگوشم: مهربونش صدای  

بابا؟ نازه خوبی سوژینم سالم -  

خوبه؟ مامان توخوبی بابا مرسی -  

خبردانشگاهی؟ چه خوبیم ماهم -  

دردمیکنه... سرم خونه برم میخوام االن آره سالمتی -  

 نفسشوباصدادادبیرونوگفت:

باخودت؟؟ بازم؟قرصاتوبردی -  

آوردم آره -  

مگ؟ اونجاهواسرده دخترم پس باش مراقب -  

انداختموگفتم: آسمون ب نگاهی  

بیاد میخوادبارون کنم فک آره -  

کن قرصاتوبخوراستراحت زودتربروخونه پس -  

داشتی؟ کاریم بابا چشم..خب -  
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کردوگفت: مکثی  

اومدشرکتم... دیروزآدرین-  

اه!ر اون به خودموزدم  

کیه؟! دیگ آدرین؟؟آدرین -  

رضایی!خاستگارت... -  

|حاال؟: گفت چی خب آهااااااااا -  

 بدم اجازه حداقل کنه!گفت صبر سال3 ونمیتونه مخالفه باشرطم میگفت -

 نامزدشین

گفتم: آروم کردم نفسموحبس  

شما؟؟ و...جوابه -  

گفت: طوالنی بعدازمکثه  

میدم جوابموبهش شنبه3 گفتم -  

موافقین؟؟؟ شماباحرفش خب...خب -  

سوژین! بروخونه دیگ بابا...خب نمیدونم -  

میشدمیگفتی؟! خوچی حال ضده بابااااا ای  

خدافظ باشه -  

خدافظ دخترم باش خودت مراقبه -  

 ماشینوروشن فرمون به کوبیدم روصندلیودستموباحرص گوشیوانداختم

روندم.. خونه سمته به سرعتم کردموباتمومه  

 کردموروتختم سبزعوض شلوارک تاب یه لباسموبا تواتاقم فتمر خوردم قرصموکه

آرااااامشششششششش:( آخیششششششششش درازکشیدم  
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 زنگ دوباره که بشم بیخیالش میومدخواستم بودهنوزخوابم دراومده گوشم صدای

 خورد!

 تختم گوشیموازپایین پلکاموبازکردم باحرص بابااااا ای دیگ کن وووووول خب اه

دادم: جواب خوردی بااعصاب کنم نگاه شماره به اینک وبدون ورداشتم  

بعلــه؟؟؟ -  

شنیدم: خط نفروازپشته ی عصبیه صدای  

میزنم؟؟؟؟ زنگ هرچی نمیدی تو؟؟چراجواب کجایی کوفتوبعله -  

دیگ؟؟؟سرموخاروندموگفتم: کیه هن؟؟این  

هستی؟؟ شماکی چی -  

گفت: باعصبانیتوتعجب  

توخوابــــــــی؟! میشناسی؟؟؟؟سوژینمنون کیــــــم؟؟حاالدیگ مــــن -  

|میزدم: چرت بودوهنوزداشتم بسته چشمم یه  

کنم!! تحلیل چیوتجزیه همه میکشه طول مین چن یه پامیشم که ازخواب من خب  

میزنگه!! خوابم وقتی کسی مخصوصام  

هنوزتوخوابم...! ومن صدامردونس صداش..خب به کردم دقت حوصله بی  

گفتم: نق بانق  

 نمیذارن بابا ای خووووو خوابم من زنگیدنه؟! وقته االن خب توووووو کی اه -

  یکم!! بخوابم

  درازکشیدم ودوباره پایین کردم کردموپرت گوشیوقط وباحرص

برد! خوابم راحت خعلی  
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     *************** 

 

«آدرین»  

 

 

بودن!! سفیدشده سرم موهای کنم فک که بودم خورده انقدحرص  

منونمیده! وجوابه داره تشیف خواب خانم که  

 ازاالنش،اخ اینم پیشش ساعت ازچن اون میکنه قط وگوشیورومن منونمیشناسه که

 سوژین

تخس... دختره برات دارم رشت بیام امشب بذامن   

وجوابموندادی! کردی قط بارگوشیورومن6امروز  

 راه کم کمبودباید غروب7 انداختم ساعتم به دادم.نگاهی موندموانجام عقب کارای

رشت برم بیوفتم  

سامانوگفتم: اتاق رفتم  

نداری؟؟ کاری رشت میرم دارم من سامی -  

بلندکردوگفت: تاب سرشوازرولپ  

بری؟ میخوای االن عه -  

تازه شده دیرمم آره -  

 بلندشدوگفت:

میادباهات:( منم -  
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 خندیدموگفتم:

دیدار بیایین صددرصدباید شماکه بعله بعله آهاااا -  

 شیرینتون!

 خندیدزدروشمونموگفت:

بدوبریم کوفت -  

 راه بیرون.توی کردیمواومدیم خدافظی بره میتونه1 طاهاگفتم به کتشوبرداشت

گفت: سامان  

شده؟ راضی سوژین خبر؟بابای ازشماچه آدرین -  

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه  

 منوبشناسه تاخوب بایدبمونیم سال3 گذاشه شرط ولی هست که راضی واال -

کنم ...خودموثابت  

نگفتی؟؟ چیزی صبرکنین..؟خب بازم باباینی ای -  

جوابمومیده! شنبه3تا زدم..گفت حرف باهاش شرکتش دیروزرفتم چرا -  

موافقه:( ایشاهلل آها -  

خداکنه -  

عقدمیکنین؟؟ ...شماکی ایشاهلل -  

کشیدوگفت: موهاش به دستی  

دیگه ماه8ماحدودا واال -  

شد! دردسرراضی بی شیرین بابای خداروشکرباز سالمتی به -  

آوردم شانس خیلی اوهوم -  

کردم: لبخندزدموضبطوروشن  
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بارون این زیر اینجا هنوزم»  

و نگات گرم هوای کرده دیوونه دل  

میبینم رو تو میرم که جا هر  

تو با قشنگه برام دنیا ی همه  

رویامی و خواب دنیامی که تو  

تنهامی دل ندار و دار ی همه  

فهمیدم و عشق یدمد که رو تو  

میدم و زندگیم تو چشمای واسه  

باشم عاشقت سرم به زده  

باهاشم من باشه جا هر دلت  

نمیزاری کم هم تو که بگو  

داری دوست و حس این من مثل هم تو  

دیوونم یه من سرم به زده  

میمونم تو با دنیا ته تا  

دارم که حسی به مطمئنم  

بیدارم من نیست رویا این نه  

دریاست آرامش تو چشمای توی  

تمناست دریای یه غرق من دل  

میگم تو عشق از باشم که جا هر  

ام دیگه آدم یه تو پیش  
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باشم عاشقت سرم به زده  

باهاشم من باشه جا هر دلت  

نمیزاری کم هم تو که بگو  

داری دوست و حس این من مثل هم تو  

دیوونم یه من سرم به زده  

میمونم تو با دنیا ته تا  

دارم که یحس به مطمئنم  

«بیدارم من نیست رویا این نه  

 

سوژینوببینم! و رشت زودتربرسم بودومیخواسم داده انرژی بهم حسابی اهنگه  

شه؟ راضی سوژین بابای میشه یعنی خدایــــــا  

شه؟ حــــــــــــل چی همه میشه یعنی  

بکشم؟ راحت نفس یه میشه   

صبروتحملوببینم؟! سال7 این نتیجه میشه   

کــــــن بیشترنگام روزا این لطفا خدایــا  

نیازدارم..:( وحواســـــــــــت نگاه به بدجور  

 

 آپارتمانش،گوشیموبرداشتم جلوی رفتم راست رشت.یه رسیدیم بودکه1:31ساعت

شیرین! به تابزنگه شد پیاده ازماشین سامانم بزنگم تابهش  

داد: جواب لحظه چن بعده  

بله -  
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آلودنیس! خواب خداروشکرصداش  

سالم! علیکه -  

علیک ایششش -  

گفتم: باحرص  

شما بیدارشدی ازخواب عجب چه -  

گفت: باتعجب  

بودم؟؟؟ خواب من توازکجامیدونی -  

رولبام! لبخندنشست  

خوابیه؟! چه این اخه پرووو وروجکه  

ها کنی دیرنمی منتظرتم شوبیاپایین آماده -  

کردم. وقط  

 بیرون تخس این حاالاگه فهووو اومد بیرون ازساختمون بعدشیرین دیقه چن

 اومد!

اومدوگفت: سامان  

خدافظ فعال بعدامیبینمت پارک میریم ماداریم داداش -  

بریم؟ باهم بمونین خب -  

 خندیدوگفت:

نمیشیم!!!  مزاحمتون نه -  

 خندیدموگفتم:

مزاحم! اصن گمشوبرو پررو ما...؟!مرتیکه یا نمیشین ما مزاحمه شما عوضی -  

گفت: باخنده  
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خدافظ الهرچیحا خب -  

دردخدافظ! -  

عجب! اومدبیرون:(چه که سوژینودیدم رفتن همینکه  

داره! قهرتشیف االن خانومومطمئنم اخمای اوه اوه  

 دروبازکردونشست!

هیچی! هیچیه علیکی نه سالمی نه   

 که سوژینم بودتوخیابونادرمیزدیم رب افتادم...هی دادموراه نفسموبیرون باحرص

کنم تالفی خردمیشد!مثالمیخواسم اعصابم داشت کم کم ساکت  

بودوبیخیاااااال... بیرون به سمتش...نگاش چرخیدم کردم ماشینوپارک گوشه یه  

پوشیده!ا که مانتوکوتام خانوم به به انداختم لباساش به نگاهی گرفت حرصم  

دیگه؟؟؟ کنم دعواش دارم حق من االن  

گفتم: عصبی کنم تحمل نتونستم وعضیه؟!دیگه چه این آخه رژشووونگا  

 اینجوری بایدبگم چن وعضیه؟من چه ســـــــــوژیــن؟؟؟این -

 نیس آدرین گفتی دیگه باخودت میچرخی راحت داری رشت نیابیرون؟؟اومدی

آره؟؟؟ نمیفهه اونکه  

کردوگفت: نگام برگشت  

مگ؟! چشه -  

شدموگفتم:  چشه!بیشترعصبی میگه تازه پرو دختره عه عه  

 دفعه صد مگه نپوووووش مانتوکوتاه نگفتم هزاردفه مگه گوشه نیس چش -

 مو زبونم سوژیــــــــــــــن نبــاش انقدتوچشم نزن رژپررنگ نگفتم

نه؟؟ اینکارارومیکنی ازلج نمیدی گوش درآوردچراحرف  
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نکردم لج اصنشم نخیرم -  

زدموگفتم: بهش ایی غره چشم  

مشخصه! کامال بله -  

گفت: باجیــــــغ  

نکردم ـجلـــــــــ  -  

رودهنشوگفتم: دستموگذاشم  

نزن!! جیــــــــــــــــــــغ -  

... زدتوچشام زل تخسولجبازش باچشای  

ولجبازه؟! تخس میکردچراانقد دیوونم براق چشای این که اخ  

 کاغذی دسمال بود.یه شاپ کافی یه جلوتر یکم وروموبرگردوندم دستموبرداشتم

 بردم لبش تادسمالونزدیکه تودستم چونشوگرفتم روسوژین شدم خم برداشتم

بیشترسرشوچرخوند اونم که کردم نگاش چپ سرشوچرخوند...چپ  

 اوووف...!

میده؟! منوحـــــــــرص چراانقدامروز دختر این  

کردم! رژشوپاک قرمزش رولبه دسمالوکشیدم چونشوفشاردادموسریع باحرص   

 حیف ها...ولی هخون گردوندم برش میگه چیکارکنم؟؟؟شیطونه بامانتوش حاال 

داشتم...دروبازکردموگفتم: حرف باهاش نمیشد  

شولجباز! پیاده -  

گفت: لب زدوزیره بهم ایی غره چشم  

زامبی! زورگوی -  
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 کردمودنبالش افتادماشینوقفل شدوراه پیاده سوژینم شدم خندموخوردموپیاده

کردم! نزدیکش خودم گرفتموبه رفتم..دستشومحکم  

 خلوت گوشه دخترپسر!یه همم شلوغه چه اووف شدیم شاپ کافی وارده

 نشستیم همینکه میکشیدم خودم دنباله میز...سوژینم سمته ورفتم روپیداکردم

منوانداختموگفتم: به اومدومنوروداددستم...نگاهی گارسون  

شکالتی وکیک کافه نس -  

 به داشت که کردم نگاه سوژین به رفت که داد...گارسون سفارش بستنی سوژینم

میکرد... نگاه دوروورش  

 دستشوگرفتموگفتم:

کن! نگام -  

چشام... به سرشوبرگردوندچشاشودوخت  

نشست:( رولبام لبخندبودکه واین  

کنه؟ می قبول بابات نظرت به -  

گفت: کشیدوباحرص آهی  

 راضیه چیه نظرش خب پیشش..گفتم رفتی زدوگفت زنگ بعدازظهربهم نمیدونم -

میشه تموم کی پس آدرین ونگرانی استرس ازاین شدم پیچوند...خسته کال که یان  

کوچولوشوفشاردادم. دستای  

 بشیم هم ماله مشتاقم من که اندازه همون میبینم وقتی میشم حال چقدخوش

داره:( همونقددوس سوژینم  

 روزاخیلی دارم...این استرس وهمش تونگرانم مثه منم نورم شدم خسته منم -

شه یراض بابات بایددعاکنیم فقط میگذره آهسته  
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نگفت... دادوچیزی نفسشوباصدابیرون  

سپردم! گوش بهش ناخوداگاه که شد پخش شاپ کافی توفضای اهنگی صدای  

 

دیوونگیمی دلیل زندگیمی همه که تو»  

محضه دروغ لحظه یه تو بی خوبم نکن خیال  

بستم همه رو چشامو دستم دادی کاری یه تو  

همیشه تو با میشه خالصه دلخوشیام همه  

بپیچه تو عطر بذار هیچه خونه تو بدون  

قرارم بی که کنارم خوابی که هایی لحظه تو  

منی با بدونه دنیا منی با شونه به شونه  

منی با گونه اشکای مثل داره غم که دلم  

منی با بمونه یادت هستی کسی هر کنار جا هر  

منو سمت به بزن پل بزنو ذل چشام تو  

بزنو حرف قلبته توی هرچی از من با  

شدنو عاشق عطر از کن یجمگ منو  

که میکنی نگام احساس با خاص یجور  

که میکنی رهام ابرا رو میبری منو  

که میکنی صدام رویا عمق از انگار  

ذاتیه من آرامش احساس تو با  

قاطیه غم با نبودنت شگونه بد  

خرافاتیه قلبم که نیست من دست  
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منی با بدونه دنیا منی با شونه به شونه  

منی با گونه اشکای مثل داره غم که دلم  

منی با بمونه یادت هستی کسی هر کنار جا هر  

منو سمت به بزن پل بزنو ذل چشام تو  

بزنو حرف قلبته توی هرچی از من با  

«شدنو عاشق عطر از کن گیجم منو  

 

بوددستاشوباالآورم حالمون واقعاوصفه آهنگ این  

 وبوسیدمشون...

 قراری بی قلبم دورمیشم روزازش .یههبود.. جهنم مثه برام سوژین بدون زندگی

توچشام... زده حلقه که اشکه کردم دوربمونم؟احساس ازنورم میشه مگه میکنه  

نکنه؟ قبول سوژین بابای اگه  

ازهم؟؟ دورشیم اگه  

بگیرن؟؟؟ سوژینموازم اگه  

 اگه......

بیارمشون! زبون به حتی نمیخواستم میزدکه چرخ توذهنم هزرارتااگه  

گریونه... دلمم عزیزه چشمای دیدم کردم نگاه توچشماش وقتی  

 مقطرش یه کشیدمونذاشتم چشمام گریونشودستموبه چشمای نباشمونبینیم الهی

وبعد بریزه پایین  

گفتم: لب وزیره کشیدم براقش خوشگله دستموروچشمای  
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بهم داده رو تو منو خدا»  

تم عاشقه من که میدونه خدا  

دلم حرفه میخوام پیشم بمون  

عاشقتم بگم بگم ساده میخوام  

مو بهم میاییم تو منو چقدر  

میدونی خودت دلمو نمیدم کسی هیچ به  

عاشقمو فقط عاشقمو فقط خط آخره تا  

زندونیه تو چشای تو دریا بارونی تو چشای هوای  

چیه گریه دیگه عاشقتم چطوری میدونی که تو  

منم تو دیونگی دیونه میشناسنم همه تو کناره منو  

بگذرم تو دله که روزی اون از میترسم همیشه  

«منه اسمه هنوز گردن تو شدنه عاشق عاشقه دلم  

 

 خندید...

نیس..! گفتن قابل که براش...اونقدعاشقشم رفت ضعف خندیدودلم  

روزاروبخیربگذرونه! این خداخودش  

 

 

   *********************** 

 

رسید! شنبه3 باالخره  
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ونگرانی استرس باکلـــــــــــــی  

شد... باکارمندابحثم بارم چن وعصبی بودم کالفه بشازص  

  هرزنگی بشینم آروم نمیتونسم اصال

 ولی شدم پشیمون که بزنم زنگ خودم بارخواستم پریدم...یه می میخوردازجا که

بزنه؟! زنگ  سوژین بابای یامنتظربمونم بزنم زنگ خودم بودم دودل بازم  

 گفت مشنیش فتم...ازشانسمشرکتشوگر وشماره نیاوردم طاقت86ساعت اخرش

داره!! جلسه االن  

کنم! بایدصبر8 تاساعت  

 به دستم اصال ازصب روصندلیم خودموانداختم میادتودهنم داره قلبم خدا هوووف

 درخوردوسامان به ایی تقه که بودم گرفته رومیزضرب نمیرفت...بادستم کاری هیچ

زدروشونموگفت: دیدانقدکالفم واردشدوقتی  

کن فک مثبت یکم راضیه باباش ایشاهلل باش پسرآروم چته -  

فروکردموگفتم: دستموتوموهام آشفته  

 نه میگه میکنم فک دارم همش میسته وای داره قلبم نمیتــونم سامان نمیتونم -

نیس وراضی  

 این به نگفی مگ میکنه قبول کن تلقین خودت به یکم میگم دیوونه بابا ای -

 توانقدمشتاقی دیده وقتی ؟!بعدشمهس ساله3 اون مشکل راضیه؟فقط وصلت

نباش نگران میشه راضی قطعــــــا کنی صبر ونمیتونی  

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه سامان باحرفه امیدوارشدم یکم  

بشه8میخواد انقدکندمیره؟؟کی چراساعت -  
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 حتمامنشیش گفتم ولی بزنم زنگ شدمیخواسم که8 بیرون... رفت خندیدوازاتاق

میزنه! زنگ اونم گفته بهش  

خورد! زنگ تلفن که بود شده دیقه8:81  

وگفتم: برداشتم سریع  

بله؟؟ -  

گفت: طاهابودکه  

دارن کارت خطن نورزادپشته آقای جان آدرین -  

وگفتم: دادم نفسموباصدابیرون  

کن وصل اوکی -  

اومد: خط ازپشته محکمش بعد...صدای لحظه چن  

جان؟ آدرین الو -  

کشیدموگفتم: عمیقی نفسه  

خوبه؟؟ نورزادحالتون آقای سالم جانم -  

توخوبی؟ پسرم ممنون -  

خوبم منم مرسی -  

کردوگفت: مکثی  

جوابموبگم زدم زنگ خب -  

بگه! منتظرموندم لبموگازگرفتم چشاموبستم  

سال!!8مدت به نامزدشین که و...موافقم کردم فک خیلی من راستش -  

ایستاد!!! قلبم لحظه یه  

ـــدم؟؟؟شنیــــــــــ درس من خدای وای  
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راضیــــــــه؟؟ گفت  

گفتم: باخنده کرده قبول که نمیشه باورم  

کردیــــــــــن؟؟ واقعــــــاقبول نورزاد اقای -  

نبایدصبــرکنم؟ سال3 دیگه یعنی  

 خندیدوگفت:

میکنی:( وخودتوثــــابت نامزدمیشین سال8 جوون نه -  

گم:ب تونستم بودفقط دهکر قفل واقعازبونم چیکارکنم زیادنمیدونستم حالی ازخوش  

 ازاین نمیشین پشیمون وقت دادین!هیچ فرصت بهم که ممنونم ازتون واقعا -

 انتخابتون...

اخروبزنیم! تاحرفای بیارین تشیف باخونواده میتونین امیدوارم...امشب -  

زدم بزرگی لبخنده دل ازته وچشاموبستم روصندلیم شدم ولو گوشی کردن بعدازقط  

خــــــــــــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــا  

 شکــــــــــــــــــــــرت

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 مرســـــــــــــی

 

داد: جواب آریابودکه روگرفتم خونه شماره سریع  

بله -  

گفتم: حالی باخوش  

حالـــــــی ازخوش پردرمیارم دارم آریـــاآریـا-  
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پوزخندشوشنیدم صدای  عجیبش پوزخنده این به حتی که بودم حال اونقدخوش 

گفتم: فقط نکردم توجه  

زود آریا مامان به گوشیوبده -  

شازده؟! پردرمیاری داری حاال خرید!چیشده رفته مامان -  

نامزدباشیم سال8کرد قبول سوژین بابای -  

گفتم: نیومدباتعجب ازش صدایی  

 سوژین خونه بایدبریم بگوامشب اومدبهش گفتم؟؟مامان چی آریاا؟شنیدی -

خدافظ میگم بهش زنگ خودم میره تویادت نمیخواد اینا...اصن  

داد: جواب بوق چن بعده زدم زنگ مامان گوشیه وبه نموندم جوابش منتظره  

پسرم؟ جانم -  

بازگفتم: دادموبانیشه چرخ ی صندلی به  

خوبـــــــــــی؟؟؟ من رهماااااااد سالااااااام -  

 جریان میخونه خروس کبکش پسرم دلم،چیشده عزیزه خوبم من پسره سالاام -

آدرین؟! چیه  

 خندیدموگفتم:

 کنم!وای خودموثابت تامن نامزدباشیم سال8 شد راضی سوژین بابای مادری -

شد! حـــــــــل چی همه دیگه نمیشه باورم اصن مامان  

گفت: حالی باخوش مامان  

زدگفت؟ زنگ بهت خودش آدرینم خداروشکــــــر مادر دلــه عزیـــــــــزه -  

آخروبزنیم:( حرفای بریم امشبم بود!گفت پیش مین چن همین مامان آره -  

بریم! امشب که  بدم ایناخبر باباتوآقاجون به من  برم..پس قربونت سالمتی به -  
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من:( مثه داشت استرس خانمم بزنم زنگ سوژین به من باشه -  

 خندیدوگفت:

سوخته! بروپدر -  

 خندیدموگفتم:

مامان؟ فعال نداری کاری-  

خدافظ دوماد شاه نه-  

مادری خدافظ -  

داد: جواب سریع که سوژین به زدم زنگ کردم قط همینکه  

نشد؟؟؟ نه؟؟راضی نکرد قبول چیشــــــد؟؟؟وایی آدری الو -  

باشه!!! ناراحت خیلـــــی صدام کردم وسعی خندموگرفتم جلوی  

سووژین.. -  

گفت: باشه گرفته بعدیهوانگارگریش نگفت هیچی لحظه چن  

دیگه؟؟ بزن حرف د آدرین چیشد -  

نمیشـــه راضی نه؟؟؟میدونستم نکــــــــــــــــرد قبول  

  کنم نیومداذیتش دلــم!دلم عزیزه الهـــــــــــــــــــــی

 مگ باشه مرده آدرین میکنی؟؟مگ گریه مـــــن برم قربونـــــــــت -

دورباشی! ازم بذارم اگه باشم مرده منی نوره تو دورباشی ازش میذاره آدرینت  

بود... گرفته واقعاگریش دیگ  

صبر...کنم؟؟؟ ســـال3چجوری... حاالچیکارکنیم؟؟من آدریییییی -  

وگفتم: شدم جدی شوخی!سریع بسته دیگه  
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 مگ بده...من گوش من به چندلحظه یه باش ببینم...آروم نکن گریه  سوژینم -

نشد؟؟ راضی بابات گفتم  

گفت: شدبعدباتعجب یهوساکت  

 ناراحت چراصدات پس نمیگی کردآدرین؟؟؟چراهیچیی چی؟؟قبووول یعــنی-

 بود...آدریـــــــــــــــــــن؟؟؟؟

 خندیدموگفتم:

کرد!! زدوقبول زنگ ببخشید...باباتم فنچول کنم اذیتت میخواسم -  

زدوگفت: بلندی ــــــــــــغهیهوجیـــ  

 مگــــه آدریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن -

 شوخی چه ایــن توم؟؟؟ مسخـــــــــــــــــره مــــــــــــــــن

روانی!! وایساد قلبم بودبدجنس  

گفتم: میخندیدم همونجورکه  

!بوودیگه شوخی خب خانــــــــــــومم معـــــــــــــذرت -  

نزن حررررررف داصن درررررر کووووفت -  

کرد!! قط وتقی  

 که زدم زنگ هم سره بارپشته کرد!چن ریجکت که شمارشوگرفتم سریع

داد: جواب آخرباعصبانیت  

میگی؟ چی چیـــــــه -  

برم؟؟ قربونت مهمیوقهرباشی این به روزه میاد دلم؟!دلت عزیــــــــــزه -  

گفت: باحرص  
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 چقدنگرانم ازصبه من بگی؟؟نگفتی اونجوری اومدی دلت زامبیی بیشوووه آخه -

دارم؟؟ واسترس  

نــــــــــورم! دیگ ببخش بشم استرسیم خانومه فدای -  

 

گفت: باناراحتی  

زامبـــــــــی بدی خعلیییی -  

 

 خندیدموگفتم:

ببرمـــــــش؟؟ بیادبیرون افتخارمیده آیندش همسره به لوس خانومه این خب -  

 

گفت: سریع  

افتخارمیده که بعلــــــه -   

شو! آماده دیگ مین81تا پس عزیـــــــزم -  

 خندیدوگفت:

میشم آماده االن باشه -  

 

 

 

∞| دنیا اونوره تا اینجا از  

∞| مونم می باهات میام باهات  

∞| جونم پای تا میخوام رو تو  
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∞| جونم آرومه دارم دوستت  

∞| دنیا وره اون تا اینجا از  

∞| میارم دلخوشی  تو واسه  

∞| عزیزی چقد نمیدونی  

∞| ندارم تو جز آرزویی  

 

 

 بغلش کرد...:(محکـــــــــــم حلقـــه گردنم ودستاشودوره پریدبغلــم

 کردموچرخوندمش...

 

بود عادت عشقی هر تو جز به فهمیدم دیدمت وقتی از»  

بود حسادت حسی هر تو جز به فهمیدم دیدمت وقتی از  

رویا رویا رویا , رویا یه مثله زیبایی دنیا یه قد میخوامت  

عشقم میکنه کمتر دردامو میکنه بهتر حالمو تو عشقه  

عشقم میام بهت چقد یعنی میخوام رو تو چقد یعنی تو عشقه  

عشقم بیاره سمتت به منو داره جاذبه اینقده تو چشم  

عشقم همه چشم با داره فرق قلبمه قفل کلید تو چشم  

بود عادت عشقی هر تو جز به فهمیدم دیدمت وقتی از  

بود حسادت حسی هر تو جز به فهمیدم دیدمت وقتی از  

«رویا رویا رویا , رویا یه مثله زیبایی دنیا یه قد میخوامت  
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  شــــــــد درس چــی همــــــــه دیـــــــگه نـــــــــورم -

صبروتحملمونوگرفتـــــــیم! سال چن نتیجه  

گفت: لرزون روشونموباصدایی سرشوگذاشت  

خوابم همش میکنم فکر نمیشه باورم اصــــــن آدرین -  

خوشگلشوبوسیدموگفتم: چشای  

شد! تموم دوریمون دیگه سوژینم نیستی خواب -  

بود... توصیف قابله غیـــــــــــــــــره هردوتامون حسه  

 دلم فقط منکه بگیم چی واقعانمیدونستیم که داشتیم بودیموذوق حال اونقدخوش

باشه:( توبغلم سوژین واستمیخ  

بودیم..! خدامون ممنونه بودوهردمون اندازه بی حالیمون خوش  

 ونگاشوازمون بوده باالسرمون سال چن این نگــــــاهش که مهربونی خدایه

داد! سوژینوبهم که کمه بازم خداروشکرکنم نگرفته...هرچی  

 

میخوابم سبک خیلی روزا این»  

خوابم که وقتی منو آروم میکنی بوس  

دارم رو تو که حالم خوبه  

جایی هیچ بری نزارم کنم بغلت باید تورو  

اصال نمیرم جایی هیچ دیگه اینجایی وقتی  

بشینیم تنها که جایی یه بریم  

بچینیم ابرا رو از  
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بشینیم تنها که جایی یه بریم  

دارم دوست بگو چشام تو بزن زل  

دارم دوست بگو  

من دارم دوست  

دارم دوست بگو  

جدید های ایده هرروز یعنی زندگی  

همیم ال ایده نظرماها هر از یعنی  

میخندن چشمات میگه بهم حست یعنی  

اس برنده احساس میفهمن انگار  

خونه باغ به رو بزرگ ی پنجره  

اونه طاق روی که سرخی گالی  

عمر تموم صلح عشق تو من  

خود به هرروز بدیم قول باید  

بلدیم راهو اگه بهم بدیم نشون  

نخریم کادو بدیم عشق لداتو واسه  

هم پشت باشیم کوه  

ابر پشت باشیم نور دنبال باید  

دل ای  

ختیتم رو ول و شل صبحش میسازیم خاطره شبا  

رفتیم راهو کل لبخند بایه  

نعطیل ناامیدی سختی به میخوریم وقتی که فهمیدیم ما  
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پاشیم زود باشیم خوب باهم گرفتیم یاد  

باشیم دوس اسمون با بریم راه روابرا  

بازی لوس کم یه با باشیم بوس یه با  

نیستم هیچی نگران دیگه  

نه نیس هیشکی دنیام تو تو جز به  

بیشتر من از تورو کسی نداره دوس  

دارم دوست  

دارم دوست من دارم دوست  

دارم دوست  

دارم دوست  

شد پا عاشقونه باید بوس یه با صبح تویعنی با خوبه حالم یعنی خشبختی  

نیس اتفاقی یاتفاق هیچ یعنی  

نیس انتهایی دادن عشق واسه  

دیوونگیشم همین ی دیوونه منم و پیشم میمونه شرایطی هر تو یعنی  

جدید عشقای عشقم بگن کردیم کاری عمیق عشقایی با شریک دلهای با ما  

جدید عشقای یعنی عشقم آره  

نه نیس هیشکی دنیام تو تو چز به نیستم هیچی نگران دیگه  

بیشتر من از روتو کسی نداره دوس  

دارم دوست  

دارم دوست من دارم دوست  

«دارم دوست  
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"МY НEARТ 
ΙЅ •PERҒECТ• 

ВECAΥЅE YOΥ ARE ||ΙNЅΙDE||" 

منــ قلبــ»  

 ]عالیهـ[

«توشی تو چون  

 

 کت یه لباسم کشیدم لختم موهای به دستی وعطرموزدم واستادم آینه جلوی

مشکی! باکراوات ایی سورمه سفیدوجلیقه بودباپیراهن ایی شلوارسورمه  

زدم! خودم هب لبخندی راضی   

اومدم بیرون وازاتاق برداشتم پولمم توجیبم،کیفه گوشیموگذاشتم  

میدید بودرومبلوفیلم نشسته نشده؟ریلکس چراهنوآماده آریا این   

بریم!؟ میخوایم تواالن نیسی پسرچراآماده آریا -  

گفت: کنه نگام اینکه بدون  

نمیام من -  

گفتم:گردشدو چشام  

 اخه؟؟؟شبه وعضیه چه این روزه چن آریاتوچته نمیای؟؟ که چی یعنی -

رفتی پاشدی که خاستگاریم  

حتماباشم! من نداره لزومی -  

وگفتم: جلوش رواعصابم...واستادم میرف داشت دیگ  
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توداداشمـــــــی؟؟؟؟؟؟ میفهمـــــــی -  

گفتم: باحرص نشست رولبش مسرخش پوزخنده اون دوباره  

جوابموبده؟؟ بچه نده من خندتحویلهپوز -  

نمیفهمم؟ من که میگذره داره چی سبزش توچشای کرد...خدایا نگاه توچشام تلخ  

بیام!! من نی عروسیت که باشم...فعال داداشت فرض به خب -  

 ازاتاقشون آماده مامان که بگم بش چی یه خواستم فروکردم دستموتوموهام کالفه

گفت: نیسدیدآریاحاضر وقتی اومد بیرون  

تو؟؟ نپوشیدی مادرچرالباس آریا وااا عه -  

دادوگفت: آریانفسشوبیرون  

بابا ای نمیام من مادره نمیــــــام -  

کردموگفتم: نگاش باحرص  

نمیام نمیام میگه هی مامان نگاکنش -  

گفت: اومدنزدیکوباتعجب مامان  

آریا؟ چیشده نمیای چی واسه -  

بلندشدوگفت: چشاشوبستوازجاش  

قراردارم امشب بادوستام -  

 سوژین خونه بریم میخوایم نگفتم نزدم ظهرزنگ من مگ میگی راست توک آره -

کنی؟! قرارتوکنسل نمیتونسی اینا  

میرم وامشبم کنم نخیررررررنمیشدکنسل -  

کنه! شبموخراب میتونه ببین داشتم آریاروکم این االن فقط خدا اووف  

گفت: جدیش شدوباصدای سالن وارده مچیشومیبست ساعت باباهمونطورک  
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سریـــع میمونیم منتظرت دیقه2 مافقط میشی آماده میری االن همین آریا -  

 حرف روحرفش میتونس میشه!مگه آماده باباحتمامیره حرفه با آریا بودم مطمئن

 بزنه؟!

گفت: رفت..بابام اتاقش سمته کردوبه نگاه من به باحرص  

میاد االن آریام پایین بریم -  

 دیقه چن شدیم که ماشین سواره اومدیم بیرون وازخونه وبرداشتمسویچم

 بوداین زده تیپ بودحسابی پوشیده کتان سوخته ایی قهوه شلواره کت بعدآریااومد

بیاد! مثالنمیخواست  

 رفتیم اول بیان اونام بودکه زده وزنگ بابابزرگ به ازقبل افتادم.بابا شدراه سوارکه

 شدن ماشینشون سواره اومدن دیقه چن ن،بعدهبهشو زدم زنگ باباسیاوش خونه

 دمش داشتموپیاده نگه گلفروشی میومد.جلوی سرم پشته سیاوشم بابا افتادم راه منم

 آخرسرازفروشنده پیدانکردم ولی گشتم اللش گالی دنباله شدم مغازه وارده

 گالی از رنگ دنبالش.چند رفتم منم اونجاس وگفت رفت سمتی به که پرسیدم

کنه. درست برام همشون از گفتم بود الله  

 شده خوشگل خیلی بیرون کردمواومدم شدپولشوحساب آماده که گل دسته

بیاد:( خوشش فنچولم بودخداکنه  

 ماشین بود!سواره کرده تزئینش بودوقشنگ گذاشه بزرگی های هابرگ الله بینه

ایناروندم. سوژین خونه سمته وبه شدم  

 میشد...رسیدیم خودم رسماماله ژینمیشدوسو تموم چی همه امشب باالخره

 اومدسمتم باباسیاوش شدم وپیاده گلوبرداشتم دسته کردم ماشینوپارک خونشون

بالبخندپیشونیموبوسیدوگفت: اونم کردم سالم  
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بشی خوشبخت ایشاهلل خودت برای شدی مردی جانم آدرین ماشاهلل -  

باباسیاوش ممنون -  

 چن بعده ک آیفونشوزدم رفت! صدقم قربون کردوکلی اومدماچم هم الهه مامان

داخل... رفتیم دربازدشوهمگی لحظه  

 همراه سوژین وپدربزرگه ومادربزرگ باباومامان تندمیزد...اول شدت به قلبم

اومد... سوژین وبعدشم استقبال اومدن نزدیکشون چندتاازفامیالی  

شده خـــــــــانوم چه جونم ای   نابیع بودباشال سفیدپوشیده کتوشلواره یه 

بازجیغه!! ک رژشم رنگ  

رولباش..! نشست خوشگلش لبخنده که دادم گلوبهش دسته  

رفت! صدقش قربون کردوکلی بالبخندسوژینوبغل الهه مامان  

گفت: گوشم دره باباسیاوش نشستیم وقتی  

نه؟؟ میخوایش خیلی معلومه -  

انداختم! وسرموپایین خندیدم فقط  

 مامان بودن زدن حرف مشغوله آقاجونو سوژین بزرگه پدر نگفت لبخندزدوچیزی

و... باهم بزرگاهم  

دیگ! مطلب اصله سره وسط؟!خوبرین این ماچیه تکلیفه االن خب  

که گفت ما:(آقافرهادم موضوع سره رفت باباسیاوش کم کم  

 محرمیتم صیغه یه مدتم این البته خدابخوادعقدکنن تابعداگه نامزدمیمونن سال8 "

"ه...نش تاگناه میخونیم بینشون  

عشقت... خاستگاری بری سال7 بعده کن فکر  

برسین! هم زیادبه وسخیته دوریودلتنگی بعدازکلی  
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میکرد! نگاش چارچشمی هم الهه آوردمامان چایی سوژین بود... آرزوم نهایته یعنی  

 بگیرین زن میخواین گفت مامی به بودهمشم حساس روچایی خعلی الهه مامان

 سوژین گذاشتنه چایی چطوره؟!خب وآشپزیش کنه دم چایی خوب بلده ببینین اول

... که داشت مشکل آشپزیش بودفقط خوب که  

بلدم یکم خودم حاالخوبه   اصن یادبگیرم من نیازنی دیگه توبلدی میگف سوژینم 

  ! کنی توآشپزیی بشم زنت دارم عالقه همین واس فقط من

 هباش سکه سوژین تولده تاریخ اندازه میگم باشه بامنکه مهریه،خب رسیدبه صبحت

درنظردارم! خودم که دیگ چیزای یه با  

 تولده سال اندازه گفتن کردن مخالفت اینام مامان تاباشه111 گفتن فرهاد آقا

 سوژین!

اینا! مامان نه شد اونا حرف نه مهریه خالصه   

شد! سکه8811  

گفت: سوژین پدربزرگه  

محرمیتوبخونم تاصیغه بشینین هم کناره ها بچه -  

شدی! گفتیمومحرم روخوند...قبلتُ صیغه واقافیروز هم کناره نشستیم وسوژینمن  

 بود بذارم؟هرچی اسمشوچی نمیدونم بودکه پیچیده تودلم شیرینی حسِ یه

بود! تابستون قندِ هندونه اندازه به شیرینیش  

 سوژینوبغل درآورداومد بودموازتوکیفش گرفته سوژین برای که نشونی حلقه مامان

سوژین:( دسته تابندازم دوانگشترودادبهمکردوبوسی  

 شچپ تودسته شیرینشوزد...انگشتروانداختم لبخنده که کردم نگاش عشقم باتمومه

بیارمودستاشونبوسم طاقت نتونستم !! 
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 خوشبختی وآرزوی کردن بغلمون اینا همه...مامان رولبه لبخندنشست حرکتم بااین

 زدم زل گرفتم محکمسوژینو دسته منم شدن زدن حرف مشغول کردن.همه

 توچشاشوگفتم:

فنچول! شدی خودم ماله باالخره -  

 ریزخندیدوگفت:

راحتـــــــــــــی همین به نمیشه باورم آدرین وای -  

کردموگفتم: گونشونوازش  

شه؟! باورت بگیرم گازت نمیشه!میخوای باورم منم -  

زدوگفت: بهم ایی غره چشم باخنده  

بکش خجالت کوفت -  

نکردم! کاری منکه بکشم تخجال براچی -  

پررووو بچه -  

خانومم! تویی -  

 پسره کردم!)حاالنکه خلوت باسوژین حسابی منم همونجابودیم شامم خالصه

مونده!!( ناکام بیچاره  

 ازسوژینم شدیم محرم  که االن بود سختم خیلی بایدمیرفتیم بودکه86 ساعت

میموندم؟! میشدپیشش چی جداشم...خب  

بوسیدم! سوژینومحکم گونه آخری لحظه  

داد:(((( انقددمــــــــــــزه بوسه این اصن  

 باسوژین تاصب امشب میخواست دلم افتادیم وراه اومدیم بیرون بعدازخدافظی

میشه! خوب خیلی میشد اگه بودکه رسیده ذهنم به باشم،فکری  
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بشرچشه؟! این بود!اخرنفهمیدم ساکت آریاحسابی خونه رسیدیم  

سوژینوگرفتم: وشماره گوشیموبرداشتم کردم وعوضاتاقمولباسام رفتم  

آقاهه؟ جــونم -  

وگفتم: چشاموبستم عمیقی بالبخنده  

چیکارکنه؟! شده تنگ براتون دلش  همسرتون رضایی خانــــوم -  

چیکارکنم؟! شده،من تنگ براش منم دله بگین همسرم جناب به -  

  بیادپیشت میخواد میگه -

خندیدوگفت: آهسته  

بیاد! خب -  

بچرخیم:( بریم دنبالت بگوبیام ایناخوابیدن مامانت میگم جدی کوفت -  

گفت: باذوق  

دووور؟؟ دور جوووون آخ -  

خانومم آره -  

فعال برم من میگم بهت پس باشه -  

برونورم -  

 خودم ماله سوژین که بودروزی بود...آرزوم کردم.هنوزلبخندرولبم تماسوقط

..!بزنیم وحرف بگردیم باهم بریم شدتاصبش  

دوردو!! عاشقه که سوژینم  

 یه دنبالش...سریع برم زد زنگ شدسوژین8 تاساعت کردم استراحت یکم

 بیرون زدم وازخونه سویچموبرداشتم پوشیدم باشلوارسبزتیره بلوزمشکی

 گوشیش به روندم خونشون سمته به بودن!باسرعت ایناخواب مامان خوشبختانه
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 پوشیده بنفش مانتوعروسکی یه رونبی اومد ازخونه دیقه چن بعده که زدم تک

گفت: سوارشدوپرانرژی زودی مشکی وشال مشکی شلواری بودباجوراب  

دووووور! دور بریم بزن همســـــــــر جناب اومدم من سلـــــــــام -  

وگفتم: توپیشوبوسیدم لپای ومحکم توبغلم خندیدموکشیدمش  

ردیگ؟دوردو بریم میخواس دلت فقط یعنی فسقلی سالم علیکه -  

منوببینی؟؟ نمیخواستی اصن  

خندیدوابروشوباالانداخت... باشیطنت  

برات! دارم کن صب اینطورررررر که عــــــــــه -  

 خندیدوگفت:

 میده کیف دریــــــــا؟؟ حاال؟بریم میاد؟!کجامیریم دلت آدریی عـــــــه -

 االن!

زیادرفتیم دریا سوژینم -  

بریم میده کیف االن نداره عیب -  

دادموگفتم: سرتکون  

نپوشیدی هیچی توم ها هواسرده ولی -  

کردوگفت: ضبطوروشن  

سردنیس! نه -  

وتو! میدونم شدمن سردت خب خیله -  

تهدیدنکن خوحاال -  

میخورد!! تکون هی اهنگوزیادکردوتوجاش  

ونرقصه!! شادباشه اهنگ بشینه توماشین سوژین محاله  
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 سرشوبردبیرون سوژین اتوبان دیمرسی پرنمیزدوقتی هم بودپرنده خلوت خیابون

وگفتم: خندیدم بهش کشیدمنم جیــــــغ  

بچه سردردمیگیری سرتوبیارتوسوژین -  

ودادزد: روپنجره نشست  

یـــــــــــــــوووووووووهووووووووووو نمیشه چیزیم نه -  

بلندگفت: باخنده سوژین  

میخوادپروااااااااااززززززززکنم دلم آدرین وایی -  

وگفتم: روصندلی ونشوندمش دستشوکشیدم  

وروجک:( پروازنیس وقته االن ببینم بشین -  

 خندیدوگفت:

نگفتی؟؟ من چرابه  گرفتی حلقروکی این آدرین چیــــه؟راسی وقته پس -  

زدموگفتم: بهش چشمکی  

دیگه! دیـــــــگه -  

بازوموگفت: زدبه  

چی؟! نمیومد خوشم اگه خوزامبی -  

پررو! بچه این ازدسته خندیدم  

کردیم! می عوضش میرفتیم هیچی -  

زویااااااد! خیلی مرسی میدارم دوسش من ولی خب -  

کرد! بوس آوردصورتمومحکــــــــم سرشونزدیکم که خندیدم دوباره  

روترمز!!! یهوزدم  

میکنم؟! سکته میره ضعف دلم من میکنه آدموبوس اینجوری نمیگه بچه این خب  
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نبود! توجاده خداروشکرهیشکی  

منومیلرزونی؟! دله که فنچول کن صب کرد نگام باتعجب که سمتش برگشتم  

بود... گردشده چشاش خودم سمته ظریفشوگرفتموکشیدمش بازوهای  

براقاش:( چشای قربونه ای  

 اونقدکه بزنم قهقه میخواس دلم صورتش ازحاله بردم صورتش صورتمونزدیکه

دلم! بودعزیزه شده بامزه  

 بگذره؟حاال سرخ سیب ازاین میتونه کی خبسرخش... رولبای رفت نگام کم کم

نیست... مانعی هیچ ودیگ محرمیم که  

 سرخش سیبه کردمولباموقفله زودتموم رو کردم:(فاصله نگاه چشمم نــوره به

 کردم...

بگـــــــــم میتــــــــــــــــونم االن جــــــــــــــــرئت به  

ـنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  

دنیــــــــــــام مرده تــــــــــــــــــــــــــرین خوشبخت  

"ازخدانمیخوام هیچـــــــــــی دیگـــــــــــه  

محرمیتمون... شبه اونم شب یه فکرشومیکرد کی  

 همراهیم واونم وجودمیبوسمش باتمومه ودارم توبغلم خلوت...نورم جاده وسطه

 میکنه...

االن؟:( کنه توصیف میتونه حسمونوکی   

 

قشنگووووووو حســـــــه مـــن به تومیـــــده بغلــــــــــــه»  

تو تنــــــــــــه تووووووعطــــــــره بغلـــــــه  
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تـــــــــــــــو تنـــــه عطـــــــــــــــــــــره  

نیستی تو هواهست باتووانگــارخــــداهســــــــــــــت  

وصـــــل شما به من شــــــــدم نیستـــو چی همه  

«شمارس... یه میدونی تو حتی واست مردن و دوبارس عمــــــــر بودنت  

 

وچشماشومیبوسیدم... میکردم زمزمه توگوشش  

سرخشو...! صورتش،پیشونیش،بینیش،لبــای  

ومیگم: توچشاش میزنم زل کشیدم...بازم عمیق نفس یه عقبو سرموکشیدم  

اینومیدونستی؟ کرده منودیوونه چشات -  

لپش... رفت خندیدوچال  

کردم: بوسیدموزمزمه وعمیق چالشومحکم  

خانـــــــــوم دیــــــــــــوونتم -  

 

انگار حسیه یه تو چشای تو»  

بار هر دفعه هر کشه می منو که  

کنه می م دیوونه و تکرار میشه هی ماجرا این باتو  

کنه می م دیوونه منو  

داری حالتی یه چشمات توی تو  

میاری در زانو به دلمو که  

میکنه م دیوونه و کاری ی ضربه زنه می نگاهت  

کنه می م دیوونه داره  
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دلم کنم چه عاشقم آخه  

دیگه بینه نمی تو غیر کسیو  

تویی کسم همه تویی نفسم  

میگه داره ببین کن نگاه چشام توو  

من نیست و هست تمام  

چشات اون فدای تویی  

منو کنی می دیوونه  

برات میرم می که منو  

چشام بینم می که تورو  

کنه می باور رو رویا  

نگات شیرینم رویای  

کنه می بهتر رو حالم  

دلم کنم چه عاشقم آخه  

دیگه بینه نمی تو غیر کسیو  

تویی کسم همه تویی نفسم  

«میگه داره ببین کن نگاه چشام توو  

 

 

    ***************** 
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«سوژین»  

 

 

دریاوروسنگانشستیم... رفتیم  

 ازلحظه داشتم خاصی خیلی حسه یه کرداصن بغلم ومحکم منونشوندروپاشو آدرین

میکنن:( قندآب دارن هی تودلم شدیم محرم ک ایی  

منه! ماله االن دنیا های خوشبختی تمامِ قشنگیه...انگار حسه خیلی  

روشونموگفت: سرشوگذاشت آدرین  

کنم... ثابت بابات بایدخودموبه -  

بکنی؟ چیکارمیخوای اوهوم -  

 خندیدوگفت:

کنم! بایدفک نمیدونم هیچی فعال -  

وجودشوبلعیدم... وعطره چشاموبستم سینش به دادم خندیدموسرموتیکه  

نگیر.. هاروازمون لحظه این وقت خدایاهیچ  

 میدادم.ازآیندمون گوش میزدومن حرف آدرین ساحل بودیم...!لبه هم توبغله تاصب

 میگفت...

داره! که ازآرزوهایی  

شدو... بسته تاچشام وگفت فتاونقدگ  

 خونمون وازتوحیاط بودم آدرین توبلغه بازکردم پلکاموآروم بودن معلق بااحساس

ردمیشد! داشت  

صدازدم: اسمشوزیره آلود خواب وفقط چشاموبستم میومددوباره انقدخوابم  
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آدریــن -  

پیچید: توگوشم آرومش صدای  

نورم؟؟ دلـــم جــونه -  

 شیشه به که بارون بگم!باصدای چیزی دونذاشتکر غرق منوتوخودش خواب

 میخوردچشاموبازکردم...

خونه؟؟ اومدم کی من خودمه اتاقه اینجاکه خب دوروورمونگاکردم یکم  

 هب بودیکم تنم بابلوزم شلواریم بودوجوراب صندلی مانتوروی نگاکردم لباسام به

دریا... رفیم آدرین با اومددیشب یادم تازه فشارآوردم مغزم  

 کردم نگاه ساعت خونه؟؟؟به آوردم بردچجوری خوابم زدمنم حرف کلی بعدآدرین

 دستشویی کردم!رفتم عوض شلوارصورتی لباسموبابلوز بودبلندشدم صب88

 صدای بوق چن بعده زدم زنگ آدرین وب بیرون بعداومدم وصورتموشستم

پیچیدتوگوشی:( مهربونش  

خانومم؟ جونم -  

 لبخندزدموگفتم:

ون!شوهرج سالم -  

گفت: باخنده  

بخیر! تو؟صبت خوبی دلم عزیزه جونــم!سالم ای -  

بخیر توم توخوبی؟صبه آدرینم مرسی -  

خوبم منم خانومم فدای -  

خونه؟؟ آوردیم چجوری دشب آدری -  

 خندیدوگفت:
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 میزدم حرف بودداشتم ساعت8برد خوابت کی نفهمیدم اصن نگو! سوژین  آخ -

خوابه! فنچول عه یدمد سرتوبلندکردم نمیگی هیچی دیدم  

خونتون، اودمت خوابوندمت وتوماشین کردم بغلت دیگ  

 بردمت آروم روبازکردم!بعدم باالودروازه رفتم ازدیوارتون آرتیستی حرکت یه بعدبا

میکشتنم!! وگنه اینابیدارنشدن مامانت آوردم شانس یعنی  داخل  

 خندیدموگفتم:

آوردیا شانس -  

گه!دی دامادشونم خب ولی خب آره -  

شد...! جوری یه داماد کلمه ازشنیدن دلم   

 ازاتاقم منم پایین کردبرم صدام کردم.مامان وقط زدم حرف باآدرین دیگ یکم

پایین. هاپریدم ازپله بیرون اومدم  

 

    ***************** 

 

«زهرا»  

 

 وتاریخی قدیمی های کتاب میخوندم تاریخی وچنتاکتاب خونه کتاب بودم اومده

داشتم! دوست روخیلی  

 آروم آروم داشتم اومدم بیرون ازکتابخونه کردم مطالعه یکم که ساعت نیم بعده

نیستن؟؟ آریاوسامان اونا اونورخیابون...عه به خورد چشمم که میرفتم روراه توپیاده  
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 جلوی سامانه موسیقیه کالس اونجاکه خودشونن،خب دیدم کردم دقت یکم

 درشن!

 دستشوگذاشته بودسامانم پایین وسرش سینه به دادوبوددست دیوارتکیه به آریا

میگن؟؟ چی میزد...ینی حرف بودروشونشوباهاش  

 میزنن حرف چی درباره بدونم میخواست دلم خیلی|کنجکاوم: خیلی اصوالمن

انگاناراحته!؟ آریام مخصوصااینکه  

 زد!عینک سرم به فکری شدم کنارشون کوچه وارده و خیابون اونطرف رفتم

|حسابی: کردم افشون موهامم زدم چشام درآوردموبه تابیموازتوکیفمآف  

 میرفتم سمتشون ب همونطورکه اومدم بیرون حاالعمرامنوبشناسن!!!ازکوچه

 داشم چارچشمی درواقع بودکه گوشیم به حواسم ومثال ورمیرفتم باگوشیم

 میپایدمشون!

 دست یه انداختم اطراف به نگاهی میشنوم. واضح رو حاالصداشون بهشون رسیدم

 فروشه دست جلوی رفتم ایول اهاااا میفروخت لباس بودداشت جلوشون فروش

دادم: دوتاگوش اون حرفای وبه|لباساشدم: دیدنه ومثالمشغوله  

 اشتـــــــباهه وصدالبته ممکنه واقعاغیره این میدونی خودت آریا ببین - سامان:

کنی ششفرامو بهتره گلم جانمیرسی...داداشه هیچ به محضه  

کنه؟؟؟ ؟؟آریاچیوفراموش محضه اشتباهه هان؟؟چی  

|کنجکاااااااوووووم: چقـــــــد من وااای  

گفت: آریاکالفه  

 میخواستم ونیست...اگ نبــــــــوده خودم دسته اصن میدونی خودت سامان -

 االن اونوقت نشدنتونستم میتونسم...ولی گذشت سال همه این که کنم فراموشش
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 میکنم دق دارم من بعدوچیکارکنم...سامان به ازاین مه!اووووفجلوچشا همش که

میبینم... وقتی  

شد! جااااالب هیـــــــــــع  

 سامان:

 بودم...ولی سال چن تواین حالت شاهده میکنم درکت میفهممت جان آریا -

 دیگس..وقتی یکی زندگیش ذهنش فکرش اصن طرف وقتی کن فک خودت

می.. واالن همن عاشقه  

واستاد... ازحرکت من لعنتی موندو..قلبه نصفه سامان حرفه علـــی اییهوباصد  

اه چیکارمیکنه اینجا این لعنتــــــــی  

 وریلکس آروم کردم بودسعی باالرفته قلبم تپشه لرزیدن به کردن شروع دستام

ریختشوببینم...! نمیخوام ...برم نمیــشدبایدبرم ولی باشم  

 چه این خدایا کشیدم عمیقی رکردم...آهــهوخودموازاونجادو روموبرگردوندم 

 زندگیه؟

کنم... چیوفراموش همه تامیام  

 لعنتیـــوباتموم هنوزاون قلبــــــم ولــــــی کنما اعتراف نمیخواد دلم

 وجودمیخوادش...

میگیره...! اوج ضربانش صداش هنوزاسمشوصدامیزنه...هنوزباشنیدنه  

 چوبی جعبه میکنم لباساموعوض تواتاقم میرم راست یه خونه رسیدم وقتی

کبریت! یه با نحسوبرمیدارم  

 باره برای عکسارودرمیارم... وهمه روبازمیکنم جعبه روزمین میشینم توتراس میرم

تلــخ... لبخنده یه با میکنم نگاشون اخر  
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عقب... برمیگشتیم کاش ای  

برمیگشت... بهم علی کاش ای  

پشیمونه... میخواستومیگفت معذرت کاش ای  

بود... اشتباه همش کاش ای  

بود... سوتفاهم همش کاش ای  

میکردن... حافظموپاک کاش ای  

هیچیونمیشنید... گوشام کاش ای  

چیزارونمیدید... خیلی چشام کاش ای  

رونمیشدم... روبه باعلی وقت هیچ کاش ای  

نمیشدم... بزرگ کاش ای  

عقبــوعقـــــــب...! برگرده زمان کاش ای  

جاهاشوتغییرداد...! ومیشدبعضی داشت اِدیت دکمه ی گذشته کاش ای  

میچرخید... میخواستیم اونجورکه همیشه زندگی کاش ای  

بود... آسون فراموشی کاش ای  

بود... آسون شدن عوض کاش ای  

میموندم... بچه کاش ای  

نمیشدم...!!! بزرگ وقت هیچ کـــاش ای  

  قابله که دیگ کـــــــــــــاشه ای وهــــــــــــــــزار

نیس... گفتن  

 

کارش پی رفته و شده تموم چیز همه جایی یه در روزی یه  
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نشده تموم نه، که دارید اصرار شما اما  

میگرده بر  

میگرده؟ بر چی  

میگرده؟ بر کی  

بشه؟ چی که میگرده بر  

بیاد؟ پیش داستانا همون دوباره که  

عواها؟د همون  

خوردیا؟ اعصاب همون  

کاسه؟ همون و آش همون دوباره  

کجاست؟ مشکل میدونید  

 و شدید اذیت اتون رابطه تو چقدر که نمیاد یادتون و نمیدونید که اونجاست مشکل

کشیدید زجر  

 کات از بعد تون، رابطه های مصیبت و ها بدی به مربوط قسمت اون واقع در

شده دیلیت و رفته بین از کردن  

دسکتاپ رو نشسته اومده بود و رنگ پر همچین رابطه های خوشی فایل و  

کردید؟ کات چرا که کنید فکر این به لحظه یه  

کنید فکر بهش زیاد خیلی و بیارید کاغذ روی رو کردنتون کات دلیل  

 کنید رکورد و بدید شرح خودتون صدای با رو اتون رابطه آور زجر خاطرات خواهشا

کنید گوش بار بیست روزی و  

نبوده ام نطنزی ی تحفه همچین زدید، بهم باهاش که آدمی این که بفهمید تا  

رو کوفتی خوب خاطرات این کنید ول  
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نرسیده ته به دنیا خدا به  

نخورده ملخ آدمارو تخم و  

مزخرفه انرژی کابل چی هر کنید قطع  

کنید شروع دوباره و  

شید بلند دوباره  

بکشید نفس دوباره  

کنید شروع نو از رو چی همه دوباره و  

میگیره شمارو پیام کائنات  

کرد...! خواهد عرضه خودشو گرانبهای ی هدیه و  

 

  ودونه مرورمیکنم ایناروباخودم

میسوزونم... عکساروبالبخند،بااشک دونه  

میکنم نگاه کوچیک اتیش شعله دیواروبه به میدم تکیه  

هوا... میرن هادودمیشن خاطره  

هوا... میرن عکسادودمیشن  

هوا... میره دودمیشه عشـــــــق  

هوا... میره دودمیشه وابستگی  

روزمین:( ومیریزه ودرآخراحساسم،خاکسترمیشه  

 کـــات!

شد... تموم  

شد تموم چــــــی همــه  
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وجودنداره... ای خاطره هیچ دیگ  

وجودنداره... عشقی هیچ دیگ  

وجودنداره... احساسی هیچ دیگ  

وجودنداره... وابستگی دیگ  

داشتــــــم.. خوبی احساسه  

رهابودن... احساس  

 آزادبودن...

میکشم... نفس تردارم راحت میکردم احساس  

نیست! توذهنوقلبــم"اون"از اسمی دیگ میکردم احساس  

 

 

پاییزی برگای مثل میافتم اوج از دارم»  

ریزی آبرو از نترس نمیفهمه چیزی کسی  

بوده ما نبی حسی یه انگار نه انگار برو  

بوده جدا ما مسیر اول اون از کن فکر برو  

خوشبخته هرکی کنار باش خوش برو من بدون  

رفتی زدی نارو بهم اون عشق پای که کسی  

برگرد من پیش نمیگم هیچوقت دیگه جمع خیالت  

نامرد برو باال سرت نمیفهمه چیزی کسی  

بودم من کاری هر پای اینو بدون اما برو  

بودم...! زن که خوبه چقد اینه تهش مردی اگه  
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بوده ما بین حسی یه انگار نه انگار برو  

بوده جدا ما مسیر اول اون از کن فکر برو  

خوشبخته هرکی کنار باش خوش برو من بدون  

رفتی زدی نارو بهم اون عشق پای که کسی  

برگرد من پیش نمیگم هیچوقت دیگه جمع خیالت  

«نامرد برو باال سرت نمیفهمه چیزی کسی  

 

 

کشیدم عمیقی نفسه  

 پایین ..به وایسادم تراس های نرده وجلوی بلندشدم کردم خاکستروباکاغذجمع 

 سمته رهاشدبه گردبادی وخاکسترمثه کردم روکج شده لوله کاغذه شدم خیره

توزمین... شدن خاک همشون پایین...  

کنه:( خوبموخراب حسه این نمیتونه هیچی  

کردی! حالموخوب که خدایامرسی  

 به شادگذاشتم آهنگ ی کردمو تابموروشن لپ تواتاقم کردموبرگشتم دستموپاک

 متاسفانه ولی موضوع ازاین نمیدونسن هیچی خونوادم کاش ای ک کردم فک این

بود! کرده صحبت بابام با احمق اون  

 چرخ یکم تونت ورفتم شدم خواستگاری..بیخیالش بیان قراربودباخونوادش مثال هه

حت!استرا وبعدم زدم  
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     ******************  

 

«آریا»  

 

 

  کردم وشروع پیانوکشیدم های دستموروکالویه

میکرد.. نگام بودوبادقت واستاده سینه به دست باالسرم سامان  

وچشاموبستم... کشیدم عمیقی نفسه  

 

 

شکست دیوونه دل باز گذشت خونه این از و رفت»  

شکست پرم و اومد در من قلب صدای باز  

شبایی این از شم اره بذار  

نرو نرو سیاهی و ترس دقیقش هر که  

«شکستنه... مرد غرور رفتنه یه حرف تموم  

باروناروگرفتم... ریزش وجلوی فشردم و چشام  

  کنم تحمل کنم،میتونم بایدتحمل من

بود...! زیادشده تنگیام دل حجمه  

بیاره؟ دووم مـــــــــردچقــدمیتونه یه مگه  

کنه؟! تحمل میتونهمـــــــردچقد یه مگه  

کنه!؟ سکوت مــــــردچقدمیتونه یه مگه  
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تودلــــم... ناگفته ازحرفای پـــــــــــــــــرم من  

و معنیـــش خودم فقـــــــــط که ازسکوتی پـــــــــــرم من  

 میدونم...!!!

 

منه غم آخرین این من حرف پای به بشین»  

و منم و منم باز ببینی بزنم در میخوام  

دلمووووو دلمو گذاشتم جا بگم بهت میخوام  

فرداموووو کنم ت تنبیه میخوام رو دنیا کنم سرزنش میخوام  

غمموووو غممو غممو بدونن همه بذار  

بترسم واست عشقم عزیزم بگردم دورت شم پروانه بذار   

نداریو منو که روزی از  

نداشتمو من که چیزایی از ببخش  

«گذاشتم کم تو واسه عشق تو  

 

میکـــردم! گریه تاراحت مردنبودم ـاشکــ  

استعفابدم...! میخوام من خدا چقـــدسخته مـــــــــــردبودن  

 

 

بود کم خیلی تو با بودنم بود غم پر من های لحظه آخه»  

بود من مال دنیا میشد کاشکی  

و بود من مال آسمون و زمین  
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و نری که و نری که بود من مال خدا قدرت  

میگیرم دنیاتو و میشم خدا یا میگیرم دستاتو برگردی یا  

«ببینم ای دیگه کس با نمیتونم نه که میزنم در انقدر یا  

 

 میاد...بارونه بارون داره پنجزه سمته میرم بلندمیشم ازجام باحرصوبغض

میاااااد... بدم ازت لعنتـــــــــی  

 گردوندمحکم و..برم روشونم نشست سامان دسته ک چشاموفشاردادم بادستام

گفتم: سختی گرفت...ب مردونش وآغوشت  

 سامان خستم بزنم داااااد میخواد دلــم میشمممم خفــه ســ...امـــان...دارم -

بیدارنشم دیگ بخوابم میخوام  

زدروکمرموگفت: آروم  

 بهش آریا بگذر باشه...بیاوازخیرش داشته مــردبایدبیشترازایناتحمل ی داداشم -

میدی... خودتوعذاب داری نکن فک  

 

   ******************* 

 

«سوژین»  

 

رسید:( نامزدیمون جشن روزه باالخره  

  لباسمم! عاشقه دارمم چقـــــــــــدذوق که وای

طالیی! رنگ توریه،به دارِ بلندودنباله خعلـــــــی پیراهن یه لباسم  
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 قیشوب سفیدکارشده نگینای همش باالتراززانوم وتایکم وگیپوریه دکلتس باالتنش

داره. روش هم نگین چنتا که طالیی توره  

 بریزه بیشرشودورم قراره میکنه موهامودرس وآریشگرداره توآرایشگاهم که االنم

 رزه وروشوگل کنه درس خوشگل گیس مدل تاج،یه موهامومثله وجلوی

بذارم! میخوام سفیدونگینیم نقابم یه سفیدبذاره.البته  

  صورتم سراغه شدورفت تموم موهام کاره 

 خوشگل خیلــــــــــی ازخودنباشه تعریف دادکه انجام روصورتم طالیی آرایش

 شد:(

آینه... مقابلِ ایستادم بالبخند  

 پشتِ تورِ به ودستی کشیدم عمیقی زد!نفسِ می برق حسابی چشمم کناره آرایشِ

کشیدم سرم  

سمتش برگشتم حورا باصدای  

 

چشاشو! کصافط شدی خوشگل چه عوضی سویــــی واااااای -  

بیاااااابخورمت!!! ژووووووووون   

 تاماشین گرفته ازویال نامت به میزنم بخوای هرچی سوژی شو من بیازنه اصن 

باشم!!!! زامبیت بهترازاین میدم قول خارجی وسفرهای  

توسرشوگفتم: بلندخنددیموزدم  

کجااااا من ماهِ وآدرین کجا احساس بی تویه چل خل دختره کووووووفت -  

 میکنم نازت میکنم ماچت بازیکم من تره احساس بی توکه هزامبی ایشششش -

بیا!؟؟ من جونه بگیرمت خودمم بیااااااا دخی  
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میزد! حرف بامزه خعلی عوضی حورای اخه آرایشگاه کفه بودوولوشم مونده کم  

 وای ای داشتم زنگید...برش گوشیم که دادم گوش چرتوپرتاش به دیگ یکم

باش! خانوم یکم دختر چیه حرکات نای|شدم: لوس چه من آقامونه!عققق  

دادم: جواب باذوق   

جونم؟ -  

اومد: ازاونورخط حالش خوش پرانرژی صدای  

نــــــــــــورم؟؟؟؟؟ -  

 خندیدموگفتم:

جووووووووووونم؟ -  

 خندیدوگفت:

خانـــــوم؟؟ ایی آماده برات زده لک دلم فنچول برم قوربونت الهـــــــی -  

ایی؟؟ شماآماده شوهرجون آمادم بعله بعله -  

 که خانومم فنچول منتظره آریشگاه دره جلوی االن آمادم منم جوووووونم! -

فرماشه:( تشیف  

 لبخندزدموگفتم:

میام! االنه جونم زامبی -  

بدوبیا فدات به زامبی -  

همسرم!! اومدم چشم -  

نکن منوآب انقددله سوووژین کوفت -  

 روحساب آریشگاه پوله شنلموآوردوپوشیدم زهرا کردم زدموگوشیوقط قهقه

گفت: شیرین بیرون هااومدیم کردموبابچه  
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ایی آماده برداربگم وفیلم آدرین به برم من هابمون توروپله -  

دادموگفتم: سرتکون  

برو باشه -  

چرا؟! نمیدونم ولی داشتم استرس یکم راستش رفتن دنبالش زهراوحورام  

 نپایی برم وگفتن کردن سالم فیلمبرداراومدن وماقاوخان که میکردم بازی باانگشتام

بیرون... رفتم ازساختمون دنبالشون  

بود! ایستاده زده گل ماشینِ جلوی من به پشت آدرینم  

 روچشاشوبخندم ودستموبذارم آدرین سمته بالبخندبرم آروم آروم فیلمبردارگفت

!بودانگار دوگذاشته مسابقه سمتش...قلبم رفتم وآهسته دادم سرتکون  

بود! زیادش هیجانه نشونه بودواین گرفته ضرب روزمین پاش یه با آدرین  

 نفس یه روچشاش گذاشتم دستاموباالبردموسریع بهش رسیدم

رودستام:( عمیقوبلندکشیدوستاشوگذاشت  

کرد: زمزمه آروم  

نــورم؟! اومدی -  

زدموگفتم: لبخندی  

آدرینم آره -  

 شده یهوگرفت...اونقدجذاب نفسم سمتم ...برگشت برداشتم ودستاموازچشاش

 نگام ومشتاقش براق باچشای داشت بگیرم...آدرینم نگاموازش نمیتونسم بودکه

 میکرد

نـــورمیدرخشــی:( مث خانـــومم شدی مــــــــاه -  
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 تنشوب بستم..وعطره گونموبوسیدچشاموبالذت روی شدوآروم خم ک ریزخندیدم

فرستادم.. هام ریه  

سوژینم دارم دووستت -  

نـــــــاب حسه ازی پرشد...پرشدم ازخوشی قلبم  

توچشماشوگفتم: زدم زل  

آدرینم دارم دوستت منم -  

بود زده حلقه شوق اشک توچشام  

زیاده... وشوقه عالقه ازسره اشکم واین باشم خوشحالیم منکره نمیتونم  

میزد! برق آدرینم چشای  

 خیلی سفیدوکه رزای گله دسته اونم که بده گلوبهم کردآدرین فیلمبرداراشاره

 بازکردومنم ماشینوبرام دستموبوسید،دره دادوپشته بودودستم شده تزئین خوشگل

 نشستم...

بافیلمبرداراومد صحبت بعدازکمی  

 قشگ نگاهه ی تودستاش دستموگرفت افتاد کردوراه وسوارشد..ضبطوروشن

دادوگفت: تحویلم  

روانیتم؟؟ میدونی -  

قراره.. بی خعلی معلومه خندیدم  

خب! وظیفته میدونم که معلومه -  

 خندیدوگفت:

نشد کوتاه زبونت این اخر پروو وورجکه -  
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 دادم.اهنگ میشدگوش پخش داشت که قشنگی آهنگه وبه نگفتم خندیدموچیزی

بود"شعبانخانی سینا تو بی من"  

  

جهنم دنیام تو بی من»  

غم از پر حرفام تو بی من  

دریاست قد دردام تو بی من  

«میریزه اشکام تو بی من  

 

 می بلند آهنگ با همراه و کردم می نگاه آدرین وبه دادم می تکون رو خودم باخنده

 خوندیم!

 

عزیزه واسم خاطرت»  

دریاست قد دردام تو بی من  

بیا ندارم طاقت تو بی من  

«بیا قرارم بی یک تو بی من  

 

 چندبار و کرد نزدیک لبش به و دستم وپشته بلندکرد رو ودستم کرد زیاد رو آهنگ

 بوسید...

 

بیا ندارم دلم توی قراری و آرامش تو بی من»  

بیا ندارم طاقت تو بی من  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  367  

بیا قرارم بی یک تو بی من  

«بیا قرارم بی یه انتظارم چشم  

 

 خودم جلوی وگرفتم روزدم جلو دوربین و درآوردم دستیم کیف از رو گوشیم

گرفتم:( فیلم ازخودمون و وآدرین  

خوند آهنگ کردوبلندبا نگام دادم،آدرین تکون هوا تو رو گلم دسته  

 

نازنین نمیشه پیدا زمین رو من از تر عاشق»  

«ترین عاشق شم دیوونه من که تا کن دیوونگی  

 

 رژ عالمت که نشوندم گونش رو محکم بوسه ویه بردم نزدیکش صورتم و خندیدم

موند! صورتش رو قرمزم لب  

فتمگ آدرین به دوربین وروبه خندیدم بلندتر  

بــده!!! تکون عالمــــــت!دست این با شدی خوشگل چقد جـــون شوهر -  

وگفت رفت غره چشم کردوبهم نگاه صورتش به گوشی دوربین از آدرین  

  وروجک -

نرقص! که میرف غره چشم همش آدرین  

 آدرین باغ بود.رسیدیم پدری ازدوستای یکی برای ک بود خوشگل باغ یه تو جشن

 پیاده آدرین شلوغه چه ویی استقبال اومدن همه داشت نگه باغ وسطه ماشینوک

بازکرد شدواومددروبرام  
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 کردن ومنوبغلمون سمتمون اومدن آدرین بامامان مامانم شدم وپیاده دستموگرفت

میگفت: بودوهمش شده جمع اشک توچشاش مامان  

شدی.. چقدزودبزرگ برم قوربونت -  

گفتم: وبابغض بغلش وانداختمخودم اومدسمتم مهربونش لبخنده بابام وقتی  

بابـــایی -  

کردوگفت: بغلم بابامحکم  

بشی خوشبخت سوژینم...ایشاهلل شدی خوشگل چقد بابا جــونم -  

اومدنو ترتیب به فامیل همه وپشونیموبوسیدورفت  

تبریک...! و ماچوبوسه  

 پخش داشت شادی اهنگ نشستیم مخصوصمون روصندلی بعدرفتیم

 دلم میشدهعی خشک داشت قرتوکمرم منم بودنم جووناوسط همه میشدوماشاهلل

 برقصه بره کاری اوله همون نباید ک عروس زشه گفتم ولی برقصم برم میخواست

|باشم: بایدخانوم  

گفتم: باحرص بخورم تکون توجام بودونمیذاش گرفته دستمومحکم آدرین  

دردگرف دستوآدری کن ول خو -  

گفت: بااخم  

برقصی بری یخوایم کنم ول نکرده الزم -  

برقصم!!! میخوام شدم خسته چیکارکنم خب -  

میکنن نگات پسرادارن همه نخیرنمیبینی -  

؟|چیکارکنم: خوخوشگلم ایشششششش -  

کردوگفت: نگام چپ چپ  
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بازتوپرروشدی؟ -  

مگ؟! میگم دروغ خب -  

 نگامون زهرااومدسمتموباشیطنت تااینک خوردم حرص سرشوبرگردوندومنم

دستموکشیدوگفت: گرفت!فوری سریع ک کردم رینآد ب کرداشاره  

دختر!! توصفاااااانداره بدونه مجلس وسط بدوبریم سوژی -  

هاه هاه هاه بگیرتم نتونس دستمویهوکشیدوآدرینم کلک ای خخخخ   

 اومده همه دوستام میداد کیفیی چه ژآآآآآن رقصیدن کردم شروع ومنم وسط رفتیم

 بودن:(

گرم! دمشون  

رقصیدم باشیرین منزدنو حلقه دورم  

 

امشب زمینن روی ها ستاره امشب میبینن تو چشم تو ماهو ♥♥♥   

دستاتو اون بگیرم میخواد دلم  باتو بمونم میخوام دارم دوست ♥♥♥   

دیگه رنگ دنیام تو با  میگه قلبم اینو میشه ♥♥♥   

شدی رویایی چه امشب شدی تماشایی عشقم ♥♥♥   

میزنه تند تند قلبم منه پیشه آخه عشقم ♥♥♥   

شدی رویایی چه امشب شدی تماشایی عشقم ♥♥♥   

میزنه تند تند قلبم منه پیشه آخه عشقم ♥♥♥   

راستی نوید امشب آهنگ متن  

دارم دوستت که بگم بزنم داد میخواد دلم  اسمتو تا هرکجا میلرزه دلم ♥♥♥ 

 میارم



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  370  

نمیخوام خدا از هیچی تو جز به  دنیام تویه گذاشتی پا که حاال ♥♥♥   

شدی رویایی چه امشب شدی تماشایی عشقم ♥♥♥   

میزنه تند تند قلبم منه پیشه آخه عشقم ♥♥♥   

 

بود:( منوآدرین رقصه نوبته وبعدش رقصیدم دیگ یکم  

رقصیدیم! کتس بلک ناز بااهنگ  

ونازکردم! عشوه کلیم  

روبذارن:( تایتانیک اهنگ گفتم من تانگوبودکه بعدیمون رقص  

 به شدیم بالبخندخیره تودستش... دیگم ودسته آدرین روشونه دستموگذاشتم یه

بودیم. حفظ اهنگُ این هردومون هم  

کردیم: زمزمه شدباهم شروع که آهنگ  

 

EVERY NIGHT IN MY DREAMS. I SEE YOU. I FEEL YOU    
 

کنم می ات احساس و بینم می را تو رویاهایم در شب هر          

THAT IS HOW I KNOW YOU GO ON   

 

داری را احساس همین هم تو کنم می احساس و             

FAR ACROSS THE DISTANCE AND SPACES BETWEEN US  
 

ماست بین فضا و فاصله دوری،                          



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  371  

YOU HAVE COME TO SHOW YOU GO ON  
 

کردی ثابت و دادی نشان را این تو و                     

NEAR. FAR. WHEREVER YOU ARE  

 

هستی که جایی هر دور، نزدیک،                       

I BELIEVE THAT THE HEART DOES GO ON  
 

بتپد این برای تواند می قلب کنم می باور من و               

ONCE MORE. YOU OPEN THE DOOR  

 

کن باز را در دیگر باره یک                          

AND YOU RE HERE IN MY HEART  

 

باش من قلب در دوباره و      

AND MY HEART WILL GO ON AND ON 

 

LOVE CAN TOUCH US ONE TIME 

 

باشیم عاشق دیگر باره یک توانیم می ما  

AND LAST FOR A LIFETIME 
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باشد همیشه برای تواند می عشق این و  

AND NEVER LET GO TILL WE RE GONE     
 

بمیرد گذاریم نمی نمردیم که زمانی تا و  

LOVE WAS WHEN I LOVED YOU 

 

داشتم دوست را تو من که بود زمانی عشق  

ONE TRUE TIME. I HOLD TOO   

 

داشتم را تو من و صداقت، دوران  

IN MY LIFE WE LL ALWAYS GO ON 

 

تپید خواهیم همیشه ما من، زندگی در  

NEAR. FAR. WHEREVER YOU ARE 

 

هستی که هرجایی دور، نزدیک،  

I BELIEVE THAT THE HEART DOES GO ON 
 

تپید خواهد هایمان قلب که دارم باور من  

ONCE MORE. YOU OPEN THE DOOR 

 

کن باز را در دیگر باره یک  
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AND YOU RE HERE IN MY HEART 

 

هستی من قلب در تو و  

AND MY HEART WILL GO ON AND ON 

 

YOU RE HERE. THERE S NOTHING I FEAR 
 

ندارم ترسی هیچ من و هستی، اینجا تو  

AND I KNOW THAT MY HEART WILL GO ON 
 

تپید خواهد این برای قلبم دانم می  

WELL STAY FOREVER THIS WAY 

 

بود خواهیم باهم همیشه برای ما  

YOU ARE SAFE IN MY HEART 

 

بود خواهی پناه در من قلب در تو  

AND MY HEART WILL GO ON 

 

تپید خواهد تو برای من قلب و  

AND ON 
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تپید... خواهد و  

 

بوسید پیشونیموعمیق شدمواونم خم آدرین رودستای  

 بالبخندچشاموبستم...

 

                          ***************  

 

«کل دانای»  

 

بود. شده خیره زمین به باحرص کرده رامشت دستانش  

ببیند؟! که هست کسی چه است،اما شکستن درحاله ذره میکردذره احساس  

نیزهم...! اش جنگلی های چشم بودهوای بارانی دلش هوای  

ها... آن به رادوخت اش خیره رابلندکردونگاه سرش  

تلخ! بابغضی هم خندید،آن   

 

گرفته نم چشمامو دوباره گرفته دلم»  

گرفته دلم گرفته غم دنیامو تمام  

برنگشته رفتو که روز اون از شکسته دلم  

گشته شهرو تمام باز چشمام  

شکسته دلم  

داغون کردی خستمو چشایه اون با شادی تو  
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«آسون میخندی دستش تو دست تو آروم شکستش قلبم بیچاره  

 

 چشم اشان شده قفل دستانه به را..! اندازدگلویش می چنگ رحم بی بغضِ

رومیگیرد... خون غرق میدوزدباچشمان  

میبندد! رومیگیردوپلک  

بیند؟! هارامی لحظه خدااین  

هاست؟؟ انسان همه به حواسش  

بیند؟ می ریزد؛اورانیز می اشک لرزان که درخت...دخترکی گوشه،کناره آن  

را؟ درگلویش خفته بیندبغض می  

تنهاراچه؟ جوانِ این   

رامیبیند... خردشدنش  

تر... طرف آن کمی دیگری و است آرام نا باغ سوی این یکی  

 که آغوشی به وبابغض چیده پی خود دوره را انشبیچاره،دست دخترک

میکرد... بودنگاه روزی،صاحبش  

جاسیگاری یه خیسو چشم یه داری صدامو»  

یادگاری مونه قلبم تو کاری زخم یه تازه شعر یه  

میگیره دستاتو وقتی میگره دلم من  

میگره بغضم هوا بی میشه کنده جا از قلبم  

ودینب حرفا این مال نه بودی من مال تو  

حسودی از میگرم گر اونی دست تو دست وقتی  

داغون کردی خستمو چشایه اون با شادی و  
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«آسون میخندی دستش تو دست تو آروم شکستش قلبم بیچاره  

 

شود... می آب ذره ذره میان این محکمترمیشودویکی کمرش دوره دستاش حلقه  

 

    *************** 

«زهرا»  

 

دستاشون... به زدم زل  

 دارم عوضـــــــــــی نگیر انقددستشومحکم علـــــــــی ــــــتبه لعنت

ازحسودی... میمیرم  

 من چشای جلوی وقتی اومدتوباغ اون تودسته دست دیدم وقتی امشب

کرد... بغلــــــــش  

خردشدم. کلمه واقعی معنای گرفت،بوسیـــــــــــدش...به دستاشومحکم  

.و.. قلبموشنیدم شدنه شسکته ایونفهمید؛قلبیوشکوندونفهید...صد شکستم  

 

 

«آریا»  

 

بود... هم دسته تو دستاشون  

رو! عشقت نمیزدن دستشونتـــــــرس گرفته چقدمحکم هه   

همو! کردن،بوسیدن هموبغل امشب  
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شکستم... ذره ذره نقطه ازاینجا،تواین من خندیدن...و هموگرفتن،باهم دستای  

 اینجاخاک امشب همین نافرجام عشقه گلوموچسبیده..واین ایی کهنه بغضه یه

 گرفتم بود؛تصمیمی محض اشتباهه ازاولشم عشق شه...این بایدخاک میشه.ینی

 این قدره داداشم بشن...امیدوارم خوشبخت میکنم..!امیدوارم فرداعملیش که

هموبدونن. قدره بدونه...امیدوارم رو"نــــــــور"  

 امیـــــدوارم...

 

     ************ 

«آدرین»  

 

ودلمولرزونده. کرده دلبری حسابی امشب بهش شدم البخندخیرهب  

کردم! تعجب خعلی اومده  دختره بااون علی دیدم غافلگیرشدم،وقتی خیلی امشب  

 ریلکس و بیارتش دخترروبگیره دسته که باشه وقیح انقد علی نمیشد باورم اصن

برقصه! وباهاش کنه بغلش  

ه...باش آدمی همچین علی نمیکردم فک وقت هیچ   

 دختره وفقط نداره باهاش ایی رابطه هیچ میکردم فک ازامشب تاقبل

 بیچاره زهرای دیدم خودم باچشمای نیست!امشب میل بی آویزونشه،نگوعلیم

 نگاه دوتاعوضی این بودوبه وایساده باغ اشکیشودیدم...گوشه خردشد.چشای

 میکرد.

بود! گنگ برام آریابازم رفتاره وسط این  

برقصه!پاشد بازم سوژین  
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 جینگولک انقد گذاشتم اگ عقدکنیم کن صب چقدمیرقصه بچه این خداااا ای

دربیاری! بازی  

 

بلده! رقصم نوع همه میرقصید!ماشاهلل ترکی اقاساالرداشت با سوژین  

 یه تا بلندشم خواسم زوجا..منم واسه تانگوبذاره اهنگ یه میخواد ارکسترگفت

 ودستشوجلوش سوژین سمته رفته آریا یهودیدم که برقصم باسوژین دوردیگه

  گرفت!!

داداشمه! انداخت...خب بهم نگاهی یه برقصه؟؟سوژین میخوادباسوژین یعنی  

اینه؟ غیره مگ میمونه آبجیش مثله نیست...سوژینم ک غریبه  

 جوری یه امشب آریاگذاشت،آریا دستشوتودسته بااکراه واونم براش دادم سرتکون

عجیب...! بودخعلی شده  

 

    ******************* 

 

«سوژین»  

 

میکردم... فک بده!ینی رقص درخواسته آریابیادوبهم نمیکردم فکرشم  

 برقصم باهاش نمیخواست داشتم،دلم بدی حسه انداخت کمرم دستاشودوره وقتی

چیکارمیکردم؟؟ ولی  

میخوردم تکون بودموآروم انداخته سرموپایین  
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دست از نره فرصت این که  کن نوازش حاال منو»   

دست از نره فرصت این که کن نوازش حاال منو   

هست زیبا احساسه این که باره اخرین این شاید   

کرد تب که حاال همین کن نوازش حاال منو  

برگردم تو دنیای به شاید کنی لمسم اگه  

نیست سختی کاره باشی بودتو عاشق میشه هنورم   

نیست وقتی دیگه اگرچه باش من با مزر بدون  

میشینه غصه چشمات تو اخر دمه این نبینم  

اینه قسمتم میدونم میبوسم اشکاتو همه   

ام خسته زندگی این از که خوندی من چشمای از تو  

نمیترسم هم مرگ از که ارومم اونقدر کنارت  

اتیشه تو دستای تو انگار ولی سرده تنم  

میشه تموم قصه این و میبندی پلکامو خودت  

نیست سختی کاره بودتوباشی عاشق میشه هنوزم  

نیست وقتی دیگه اگرچه باش من با مرز بدون  

میشینه غصه چشمات اخرتو دم این نبینم  

اینه قسمتم میدونم میبوسم اشکتو همه  

 

گفت: لب زیره ک پوزخندشوشنیدم صدای  

 

هه قســـــمـــــــــت -  
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 میکردم خیانت بمونم..احساس اینجوری نمیتونسم دیگ

گفتم: فقط برداشتمو هرچندمن...دستاموازروشونش  

کنوبرولطفا... تمومش -  

 چرایهواومدم!نشستم میکردک نگام باتعجب رفتم آدرین جداشدموبسمته وازش

بخندم: کردم سعی کنارشو  

هااا خله این..داداشتم -  

کردوگفت: نگام  

چــرا؟؟ -  

چرتوپرت( آره میگه!)هه چرتوپرت همش هیچی -  

 مدت این همونطورک نکنم فک بهش ـــــــــــناصـ کردم سعی

 نیستم رحم اشتباس..بی حسش ک بایدمیدونس نکشیدم!آریاخودش ذهنموسمتش

 دیگ کسه فکره نمیخوادحتی دلم پایبندم آدرین اونقدب ولی ن نکنمااا درکش ک

 برام بهش...!آریاواحساسش کنم ترحم ندارم دوس باشه..حتی توسرم ایی

 بودم کرده فراموش پیشوکال سال چن ماجرای یلـــــــــــیدورازانتظاربود..خ

 ازم ماه8فقط ک دارم داداش  ی میکردم بود..فک ایی دیگ جوره آریا ب ونگاهم

 میکردم فکرایی چ کنم!هه سواستفاده بزرگتری ماه8 بایدازاین ومنم کوچیکتره

 ندارم حق من انداختم بیرون آریاروازذهنم دادم فکرایی........سرموتکون چ وآریا

 بعدهمش ب بیارم..هرچندازاین یاتوخاطرم اسمشوتوذهنم دیگ

 ساده حلقه ی ک مردونش دستای ب آدرین تودسته بایدببنمش..دستموگذاشتم

 وقت هیچ ک عهدکردیم...عهدی باهم ک روزه کردم...ماچن بودنگاه توانگشتش
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 میکشیم نفس ک روزی تاآخر..تا عشق باهمیم..این نبایدبشکنه..ماتاآخرش

هیچـــــــــــی... جداکنه ماروازهم نمیتونه چیزی بمونه..هیچ بایدتودلمون  

 بااون علی دیدم وقتی براش میگیره غمگینوشکستم...دلم آجی به میوفته نگام

 برم میخواست میکردم..دلم دق ازحرص داشتم هم تودست اومد.دست عوضی

کرد بغلش علی کنم..وقتی هردوشونوخفه  

کرد... غضب زهرام دیدم  

 آدرین یاخودمو.به|هردشونومیکشتم: یا زهرا..مطمئنم جای خودموگذاشتم لحظه یه

 گفتم:

زهرا پیشه میرم من آدری -  

گفت: باناراحتی  

طفلی... تنهاس بروپیشش آره -  

 احمق وحورای شیرین بوداین میزتنهانشسته یه پشته که سمتش ورفتم بلندشدم

 کجان؟؟

 روشونم توبغلم..سرشومیذاره کنارشومیکشمش زهراروتنهاگذاشتن؟؟؟میشینم چرا

 گوشش سرمونزدیک کرده بغضی بمیرم..چه الهــی میکنه بغلم ومحکم

 بردموگفتم:

 زهرام..همین میکنی خودتواذیت داری نداره نخورلیاقت اجیم.غصه برم قوربونت -

بره.. کن احساسوخاک این امشب  

 نفررومون چن نگاهای به توجه میکنه..بی قایم روشونموسرشو گریه زیره میزنه

گفتم: آروم  

عزیزم باش اشکارونداره...زهرامحکم این نامردلیاقته اون دلم عزیزه نکن گریه -  
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کن وتحمل باش قوی  

میگه: باگریه  

 کال..ازذهنم نداشتم حسی اصننن کرده...بودم فراموشش بخد...اااااا سوووژ...ین -

 ووووقتتیی بااووووون دیدمش..اونم ک امشب ییییکردم..ولیی بیرونش

گرفت دستاشومحکم بوسیدش...وقتی کرد....وقتی بغلششششش  

وگفتم: خیسشوبوسیدم های گونه  

 هنوبرات نذاربفهمه اجی بسه گریه زهراجونم بسه عزیزم داری حالی چه میفهمم -

 کن اینوثابت نداری دوسش دیگ نداره ارزشی برات دیگ کن ثابت بهش مهمه

زهرا.. شکستی نذاربفهمه  

 اشکاشوپاک برداشتوآروم کشیدسرشوازروشونم عمیقی نفس

 دورورانداختم ب خردشدنگاهی بوداعصابم اومده خون ک کرداونقدلباشوگازگرفته

 دنباله گردوندم مانبود.چشم ب وزیادحواسشون بودن رقص مشغوله خداروشکرهمه

 سمتشون رفتم دوتامیرقصن؟بلندشدم چقداین هووف حوراوشیرین

دراومد: صداشون ک آوردمشون بیرون دستشونوکشیدموازوسط  

 ک خودت میرقصیدیماااا داشیم باو سوژیییی کجامیبریمون حورا:عهههه -

قربدیم یکم ما بذاحداقل نمیرقصی  

گفتم: باعصبانیت غرزدمنم شیرین  

گذاشین؟؟؟؟؟ زهرااونجاتنهاس؟؟چراتنهاش نمیبینین کوفت -  

 نشست زهرا..شیرین پیشه کردن..رفتیم زهرانگاه اومدنوب خودشون یهوب

 کنارشودستاشوگرفتوگفت:

جونم؟؟ اجی چیشده من برم قوربونت -  
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زدوگفت: تلخی زهرالبخنده  

نیست مهم هیچی -  

 حرص داشتم کرد..منم کنارشوگونشونوازش نشست حورام

 عتیقش نخودشواو عوضیوبگیرم...دنباله علی این حاله بایدهرجورشده|میخوردم:

 عوضی اون کمره دوره علی شده قفل دستای نگام نشستن جمع ی تو گشتم..دیدم

کردموگفتم: هانگاه بچه میخوردب بهم داشت افتاد...حالم  

چیکارمیکنم!! ببینین بشینین -  

دستشوکشیدموگفتم: آدرین سمته رفتم  

میبینمشون.. میخوره بهم داره حالم کنیم دوتاعوضیوبیرون این بیابریم -  

 چنتاازکارمندای شدن متوجمون واستادیم ک اومدجلوشون کشیدودنبالم هووفی

 گفتن.علی تبریک وبهمون بلندشدن بودن توجمع بودن دوستاش ک آدرین شرکت

گفت: چندشش بالبخنده علی بلندشدن میمون دختره واون  

رسیدین! بهم باالخره تبریـــــــــک تبریک عاشق کبوترای سالااااام -  

 نگاه آدرین ب مزخرفش بالبخنده میمون دختره اون کردم دنگاشباپوزخن

گفت: االغیش کردوباعشوه  

مهنـــــــــدس آقای میگم تبـــریک -  

گفتم: سریع  

کاروببینم! نامردوخیانت آدمای توجشنم ندارم زودتربرین...دوس بهتره -  

گفت: باجدیت آدرین کردن نگام باتعجب آدرین دوستای  

ندارم علی نام به دوستی افتادی...دیگ ازچشمم کال اراتازک بابعضی علی -  

وازاینجابری! عشقتوبگیری دسته میشم حال خوش  
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 پشیمونی؟؟!سرشوانداخت هه چیزامیدیدم..ناراحتی...پشیمونی خعلی علی توچشای

گفت: عجوزه دختره اون که پایین  

؟؟چیکارکرده مـــن علی میزنین؟مگ حرفیه چه این مهندس آقای اِوااا -  

گفتم: عصبی احمق میمونه زرنزن تویکی اه  

بیرون تربرین بگوچیکارنکردیم...لطفاسریع هه -  

سمتمونوگفت: آخربرگشت افتادلحظه دخترروکشیدوراه دسته علی  

منوببخشین امیدوارم متاسفم...همین بگم میتونم فقط -  

 بخشش ..هه اشغال میخوره دردی چ ب بودنت متاسفی؟؟متاسف ورفت...هه

 حالی خوش ازدورمیتونسم جامون سره نمیبخشیمت!برگشتیم سیاه صدسال

بعدوبخیرکنه... ب زهراروببینم:(خداازاین  

 مدالمون گرفت..عاشقه عکس ازمنوآدرین کلی شد:(عکاس تموم جشن88 ساعت

 لباسمم دامن نشستم بزرگ حوض لبه من بودک این ازعکسامون یکی بودم!

 شده قشنگی صحنه میده...خعلی بهم حلقه داره زده زانو جلوم وآدرینم روزمین

 دیگمون ازمدالی بود..یکی کرده العاده میتابیدوفضاروفوق بهمون نور عامله بودی

 بودروکمرم دستشوگذاشته ی جلوم آدرینم بودم داده تکیه بزرگی درخت ب من

 کراواتشوگرفتم دیگم بادسته روسینشو دستم ی منم سرم باالی دستشم یکی اون

 شه بایدخم بودآدرین گفته میکشیدم..عکاس خودم تهسم وب

 ریلکس خعلی ازخجالت!آدرین میشدم آب داشتم ک وببوستم..واااااییییییی

 چیلک وصدای بوسیدم وعمیــــــق رولبام کردولباشوگذاشت وبالبخندسرشوخم

 اون بیخیال آدرین ولی بعدی ژسته بودبریم عالـی گفت عکس..عکاس

 ک میبوسیدم..وای کرد..وهمونجوربااشتیاق مرموبلندمک دوره دستاشوانداخت
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 دوره میبوسیدمش..دستامومحکم میزدومنم تن قلبم روابــــــــــــرابودم

 کردم حلقه کمرش پاهامودوره میکردم لختشونوازش انداختموموهای گردنش

 صدای وبازم عکاس گفتن واووووو صدای وسط درخت....این ب چسبوندم آدرینم

 سرشوبردعقب..لباشوکشیدتودهنشوزمزه زنان نفس نفس .:(آدرینعکس.. چیلک

 کرد:

دختر بگذرم ازت نمیتونم میکنی..دیگ دیوونم داری سوژیــــنم -  

گفت: لرزون باصدایی  

 ازهـــم دوربمونیم نمیذاری بگودیگ دارم دوستت خیلـــــــی آدرینم -

نمیذاری؟؟ بگـــــــــوتنهام  

کرد: پیشونیموزمزمه پیشونیشوچسبوندب  

 پاره بذارم تنهااات میتونم تومگ خانوممــــــــــــی نـــــــــــورم -

 دلــــم عزیزه راهمونه اوله ازهم؟؟؟تازه دوربمونیم بذارم میشه مگ تنــــمی

کنم... باتوزندگیموشروع میخوام تازه  

اومدیم: خودمون ب عکاس باصدای رولبام لبخندنشست  

 فوق ابودعکس احساسیییییی خعلییییی هاااا بودبچه ااااااالییییییییع واااااایییی -

شدن:( العاده  

 کردو بغلم تر محکم آدرین ک پایین سرموانداختم خندیدموباخجالت

زدم: بودترسیدموجیغ توهواچرخوندم...تاریک  

تورخداااا پاییییییین بذارم میوووووفتممم االااااان آدرییییییی واایییییی -  

گفت:زدو قهقه  

گرفتمت نترس برم قوربونت -  
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گردنشوچسبیدموگفتم: محکم  

آدرییییین باهم میوفتیم االن چرااااااا نمیبینممممم هیچی من واییییی -  

پیچید... توباغ وآدرین عکاس خنده صدای  

 خونه قراربودبریم بیرون اومدیم هاازباغ باخونواده دیگ چنتاعکس بعدازگرفتن

 تواتاقم رفتم تندی منم خونمون بندازیم!رسیدیم راه بزنوبکوب یکم ما..واونجام

 جوراب داشتم کردم عوض طالیی خوشگل سفیدوتاب کوتاه دامن ی با ولباسمو

 سرییییییع بازشد..هیییییع اتاق یهودره ک پامومیپوشیدم رنگ شلواری

 درواستاده بازتوچارچووبه بانیشه ک آدرینه دیدم باالوسرموبلندکردم شلواروکشیدم

زدموگفتم: بهش ایی غره چشم میکنه نگام رهبودا  

 باشم لخت شایدمن دربزنی؟؟نمیگی بلدنیستی االغ زامبی مرض کوفت -

توووو؟؟؟ میای سرتومیندازی همینجوری  

 شلواریم جوراب کردوب یهواخم رفتم عقب عقب منم سمتم خندیددروبستواومدم

 دیدم ک باشه اشتهد شایدمشکلی ببینم کردم نگاه جورابم شدب چش کرد!وا نگاه

گفت: خودش ک چیشده تابگم سرموبلندکردم|نی: هیچی ن  

سوژین؟؟ پوشیدی چیه این -  

لباس -  

گفت: باحرص  

 زودباش معلومه پات تو؟؟همه پوشیدی شلواریه مثالجوراب این لباسه میدونم -

کن عوضش  

بلنده دامنم نی معلوم زیادم خووو چشه وااااا -  

گفت: تودستشوباحرص نوگرفتچشاشوگردکرداومدجلوترودام  
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نیسسسسسسسسس بلنده؟؟؟تازانوتم این -  

وگفتم: بیرون کشیدم دامنموازدستش بهشوزدموگوشه ایی غره چشم  

فامیلن اینجاهمه نیس ک غریبه حاالتوووم خب -  

محرمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهت فامیلم مردای -  

-خب 

بپوش سیاه شلواری جواب ی کن زودعوضش کوفت -  

گفتم: شدموبالج سینه ب دست  

دیگ! ندارم نمیخوام -  

شدوگفت: عصبانی  

 پایین میای میکنی زودعوض داری میدونم نگومنک دروغ سووووووووژین -

 فهمیدی؟؟

 میگیره حرصم منم میکنه مخالفت اینجوری وقتی چیکارکنم کردم)خب بیشترلج

ترمیگفت؟؟( مالیم میشدیکم چی خب |میکنم: لج  

اااااااااااامممممممنمی پاینمم نمیخوام اصن -  

روتختموگفت: دادونشست سرتکون ریلکس  

ازخدامه!!!!! منک اوکی -  

پرووووووووووو پسرههههه هیــــــــــــع  

 کرد شدیـــــــــدنگام بااخم اونم زدم زل آدرین ب وباتخسی روصندلیم نشستم

کچله؟؟ کجاش آدرین|کچل: بداخالقه داده قورت عصا زامبی ایشششش   

 ن میشه بلن ن آدرین دیدم گذش دیقه چن گفم!ی چی ی نحاالم خب

 خواستم همینک دررفتم سمتهه ب بلندشدموبیخیال حرکتی..خودم
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 پمتابتو سمتش برگشتم باحرص عقب گرفتتموکشیدم دستاش درستگیروبازکنم

ک...... بهش  

 هی شده چـــــــــش امشب آدرین گردشداین رولبام..چشام گذاش لباشومحکم

 ترگرفتتمونذاش محکم ک عقب خودموبکشم خواسم لب؟؟؟ازلجش رهتوکا میره

 زامبی آقــــــــــــای نمیبوسمت اصن منم اینجوریه؟؟باشه خب عقب برم

 بنفــــــش

 گرف بیچارموگاش لبشوجداکردولپای نمیکنم همراهیش دیدم وقتی خخخ

 میکنه منوداغون لپای نهاخرمیز بودماااااااااا بودراااااااحت وقت چن خدااااااا اییییییی

توسرشوگفتم: زدم میشم!باحرص لپ بی من  

 دیییییش چرابازوحشی بدییییییییی خعلییییییییییییییی آدرییییییییی -

میگیرمااااااااا گازت منم توووهااااان؟؟ببین  

کردوگفت: نگام باشیطنت  

جان؟؟؟؟؟ مموش توچ ب بگیرم گازش دارم دوس زنمه -  

گردوشدوگفتم: چشام  

 وحشـــــــی مرتکیه داره ربط من ب بیخــــــــــــودخعلیمممممممم -

میخواااااام طالاااق من اصن  

بود.... گرفته بازی لباموب بودک لباش دیوارودوباره ب یهوچسبوندم  

 

    ******************* 
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 کردن زحمت رفه کم فامیالکم تااینک گذروندیم رقصیدیموخوش کلی8تاساعت

 امشب من میگفت توگوشم همش بودن..آدرین خودمون های خونواده وفقط

 میدن اینااجازه مامان ببین اول خوب پسره خب|میمونم: پیشت هرجورشده

تهدیدکن!واالاااا بعدبرامن  

و... بودخونه رفته باغ ازهمون خداروشکرآریا  

بیخیالش اممم  

 آدرینم برن ومیخواسن میکردن خدافسی داشت آدرینم بابای مامان خالصه

 من امیدواره چ بچم|بمون: یابابامیگن میکردمامان وفک بودبره شده مثالبلن

 کنه!میگی خالی خوردناشوسرم حرص میخوادتالفی اینجابمونه امشب این میدونم

حاال... ببین ن  

مادر دیگ همینجابمون توامشب پسرم جان آدرین -مامان:  

 لبخنده آدرین هااااا رفهتعا ی همین منتظره فقط نگووووآدرین مامااااااان وایییی

زدوگفت: محجوبی مثـــــــال  

نمیشم.. لیالمزاحم مامان ممنون -  

گفت: باشه اومده خوشش آدرین رفتاره باباانگارازاین  

شبوهمینجابمون!!! پسرمی مث االن توم جان آدرین چیه مزاحم -  

 کرد ولقب آدرینم کننننننننننن منوبدبخت اینامیخوان امشب خداااااا هعیییییییییی

 رفتم کردموزودی خدافسی آدرین اینای مارموووووووووز!ازمامان ی پسره بمونه

 کردموومشغوله بلوزشلوارعوض ی میترسم!لباساموبا خب|کردم: ودروقفل تواتاقم

 حموم برم نی حسش االن موهاموبازکردم بعدم شدم آرایشم کردنه پاک

میترسم وم...عاقامنپت زیره بازکردموخزیدم اتاقموآروم دره|فردامیرم:  ینی 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  390  

 االن میترسم خنگول!خومن دیگ معلومه میخوابه؟؟؟خب من میاداتاقه آدرین

 چرااسترس ولییییییییی...نمیدونم خب دختر؟ن داره ترس چیکارکنم؟؟آدرین

 اومد بازشدوآدرین اتاق دره دیدم ک میکردم فک همینجوری داشتم دارمممممم

 بابام شلواروپیرهن ی کتشودرآورد یدمپتود خدا...ازگوشه ووویییییییی تو

 شد..صدای خاموش اتاق کردم...برق ونفسامومنظم بستم دسش!چشامومحکم

 تن همینطورررتن میشد..قلبمم تخت نزدیکه ک پاهاشوشنیدم

گرمش.. توآغوشه شدم یهوکشیده|بزرگه: بازتختم میزددرازکشیدکنارم..خوبه  روی 

گفت: موهاموبوسیدوآروم  

ببینم!!!! چشاتوبازکن ندارم کاریت نترس مموش یبیدار میدونم -  

فشاردادوگفت: خودش منوب ک خندیدم خدافهمیددددددآروم واایییییی  

لجباز ترسووووی مموشه -  

سینشوگفتم: ب سرموچسبوندم  

لجبازنیستـــــــــم اصنشم -  

چراهسی -  

نیســـــــتم -  

بگوخب خانومم هسی -  

عههه آدریییییییی نیســــــــم میگم -  

نزن حرف آقات انقدروحرفه سوژی هسییییییی میگم منم -  

گفتم: روسینشوباحرص زدم  

پرووو هاااااا نده انقـــــــــدمنوحرصصصص -  

|بچه: میدی منوحرص توداری -  
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 امشب چی واسه اصن پرووووووشدی خعلی جنابالی نخیرممممم -

هن؟؟ اینجاموندیییییییی  

گفت: گرفتوباحرص میهولپوگـــــــــــــــــــازمحک  

میخورمتـــــــاسووووژیی هـــــَن نگو اینجــــوری -  

دادموگفتم: لپمومالش گریه باحالته  

 اصنننننن شدی وحشـــــی خعلی آدری خداجووووووون لپمممم آدری نکن -

 زامبی بعدمیگم میمونه دندونت جای فردا وااای نذاشی برام لپ ندارم دوست

تواصن! دیـــــــمنی وحشی ااممممممآشاااا خون نه نگوووووو  

 توشونش میزدم هی منم بخنده میکردآروم بودوسعی گذاشته سرشوتوگردنم آدرین

 روی ک ایی منننننن.بابوسه خوردمم حرص چقدی امشب میشد؟؟هووف آروم مگ

گفت: ک زدچشاموبازکردم پیشونیم  

ببینم:( میخوادصورتتوتوخواب دلم مموشم بخواب -  

 مث درازکشیدم روشکمم حرفی هیچ بدونه میومدک وخوابم بودم انقدخسته

 بخوابم تاراحت کردم بالشموبغل دیگم بردموبادسته بالشم سدتموزیره ی همیشه

گفت: باخنده ک...آدرین  

 بی بالش اون ک چغندرم اینجارگ خااااانــــــــــــــوووووومم؟؟؟؟؟؟من -

هاااا!!! باشه جنابالی سره گذاشتن واسه بنده سینه کنم کردی؟؟فک احساسوبغل  

گفتم: ایی خفه باخنده  

بخوابم! اینجوری دارم عادت من خوووو نمیشهههه -  

کردوگفت: بغلم  

سوژین کنی عادت بعدبایداینجوری ب ازاین نداریم نمیشه -  
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نمیبره خوابم آدری نکن عهه -  

 دیگ|کرد...: پاهاموقفل وباپاهاش انداخت روسینشودستاشودورم سرموگذاشت

شدموگفتم: حرصی دوباره  بخورم تکون نمیتونم  

بزنمم بارغلت چن بایدتوخواب من نمیبرههههه خوابم من ک نامردخواینجوری -  

بخواب فنچول هیسسسس -  

سینشوچشاموبستم! ب زدم محکم ه مشت ی چشاشوبست راحت وخودش  

 

    ********************** 

 

«آریا»  

 

 همش توچاییموآروم شکرریختم مگرفت میزوچاییوازمامان پشته نشستم

دراومد: مامان صدای ک زدم زدم..اونقدهمش  

میزنی آریا؟چقدهمش کجاس حواست -  

 ک یکم تودهنم زورگرفتموگذاشتم ب لقمه ی|کجاس...: نمیدونم حواسم؟؟هه

گفتم: جوییدم  

اینگلیس برم میخوام من -  

 دردگرف گردنش سرشوبلندکردک یهوهمچین مامان

وگفت: روگردنش ستشوگذاشتچشاشوبادردبستود  

 بری گفتــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟میخوای ؟؟؟چـی چـــــــــــی -

 اینگلیـــــــــــس؟؟
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مامانوگفتم: ب زدم زل کشیدم عمیقی نفسه  

عمو.. پیشه برم میخوام آره -  

اینگلیس؟؟؟؟ بری گرفتی یهوتصمیم چیشده آریا چی ک ینی -  

 ادامه میخوام توفکرشم هوقت چن مامان نیست یهویی -

عمو پیشه میرم خوبه.. ک درسمواونجابدم..دانشگاشم  

گفت: باحرص  

 اصن نشـــه پیدات تاماه سال عموت ومث بری بذارم مونده همین خوبه خوبه -

نزن.. حرفشم  

بودگفتم: سابقه بی ک دستشوگرفتموباجدیدتی سریع ک وبلندشدبره  

 درجریانه میرم..بابام ندین چ دینب شمااجازه تصمیموگرفتم..چ من مامان -

 وراضیه...!

گفت: لحظه چن کردبعده نگام وبابهت رومیز یهوواررفت  

 اونوقت داده اجازه اونم زدی حرف باباتم با تصمیمتوگرفتی آفرین آریا آفرین -

مـــرسییییی دردنکنه توبابات میگی؟؟؟دسته من ب داری االن  

پایینوگفتم: سرموانداختم  

ولی.. مامان شرمنده -  

 با روزپیش چن رفت...هوووف بیرون نگوازآشپزخونه هیچی بلندشدباگفتن ازجاش

 قبول راحت خعلی کردم.ولی تعجب کردخودمم قبول کردم..وقتی باباصبحت

 شازده بازه..هه ک میکنم نگاه آدرین اتاقه بهتره....ب براخودت بری کردوگفت

  چی ازهمه ..بایدرهاشمدربیام ازفکرش مونده...باید خانومش پیشه شب

میشم... میرموراحت  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  394  

 میرموآزادمیشم...

میکنم.. میرموفراموش  

میکنه... میرموفراموش  

بود... عاشقش روزی ی بودک آریایی میره میرمویادش  

 میرمو....

 

"بعد..... هفتـــه یک"  

 

 اشک ک مامانم میکنم..ب نگاه اومدن همرام ک جمعی ب کنارم چمدونمومیذارم

 ولی دادمیزنه توچشاش ناراحتی ک بابا ب شده جمع شگلشخو توچشای

 عشقمـه دستای دستشاش...قفله ک آدرینی ودرآخر..ب کرده هنوزجدیدتشوحفظ

 تودسته دستاش پسر؟؟بایدبگم چیه عشقممممم ن  ن ن

..."منه داداشه زن"عشقشــــــــــــو   

 بوده پشتم تاآخرش دیگ ..داداشمه میکنم...وبعدآدرین مامانوباباروبغل اول

گفت: گوشم کردودره بغلم خب..محکم  

 قبل آریای اون شدی..تغییرکردی..دیگ عوض رفتنتم....یهویی هنوزتوشوکه -

 حرفه بهم آریا!آخرشم غمه پره ندیدم..توچشا رولبت خنده وقته نیستی..چن

 بزنی زنگ بهم کافیه خواستی برسی..کمکی آرزوهات اونجاب دلتونزدی..امیدوارم

شه؟؟با  
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 بود..هه کفشاش ب وایسادم..نگاهش سوژین جلوی دادم کشیدموسرتکون آهی

 داداااااااااااش زن نداره آخر.عیبـــــــــــی باره برای کنه نگام نمیخواس حتی

نگاهمومیندازموبعدمیرم... آخرین من نکن..ولی نگام  

زن..داداش....... بشیـــن خوشبخت امیدوارم -  

 کنم..اگ نگاه توچشاش دیگ نمیتونم برمیگردم...ن کنه تانگام سرشوبلندمیکنه

تمومه.. چشاشوببینم...کارم برقه  

 برقی پله میگوچمدونموبرمیدارم..سواره تلخی خدافظ ی لب زیره

 میشم..وچشامومیبندم

  آریا دیگ بسه میندازه چنگ گلوم ب سخت بغضه ی باز لعنتی

... نکن مـــــــردوباشوگریه  

کن... اموشمــــــــردباشوفر  

کن... عشقوهمیــــــنجاخاکش مــــــرباشواین  

کـــن خوشبختی آرزوی مــــــــردباشوبراش  

 مــــــــــردباشو.........

میگم لب زیره وفقط میکنم نگاه صورتش ب آخر لحظه سرموبرمیگردونم  

"شــــــــو............. خوشبخـــت"  

 

 

 

بشم تنها که کن خداحافظی  

بشم جا تو قلب تو بسه برام  
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تکراریو بغض این بسه دیگه  

تو داری دوسم رفتن قبل بگو  

بکن راحت دیگه برو خودت  

بکن خیانت بفهمه نیست کسی  

میری آخر نیستی من ماله که تو  

میگیری چرا بهونه پس دیگه  

بهتره ما واسه خداحافظی  

میبره رو بازی آخرین دلت  

بشه بد من حاله نکن فکر برو  

بشه عادت هگری وقتشه دیگه  

بشه رو دستم کن خداحافظی  

بشه ترسو تنهای توی دلم  

من مثل رو بازی این کن تمومش  

نزن حرفی خداحافظ یک جز به  

بشی راهی دو اسیر خواستی تو  

بشی راهی تنها وقتشه دیگه  

همه از جدا تو و من مسیر  

حقمه ولی میشم تنها برو  

حراص بدون کن خداحافظی  

استاشتب ما عشق میدونی خودت  

میشه شب داره کن خداحافظی  
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بشه عادت دوری ما واسه باید  

بهتره ما واسه خداحافظی  

میبره رو بازی آخرین دلت  

بشه بد من حاله نکن فکر برو  

بشه عادت گریه وقتشه دیگه  

بشه رو دستم کن خداحافظی  

بشه ترسو تنهای توی دلم  

من مثل رو بازی این کن تمومش  

 

    ***************** 

 

«سوژین»  

 ناراحت خعلی آدرین غمگینش ازچشمای گرفت رفت..دلم باالخره آریا

 بودآدرینم شده عوض حسابی وقت چن آریااین بودباالخره بود..داداشش

 نمیگه نمیزنه حرفی همش ناراحتوساکته آریا گفت باربهم بود..چن اینوفهمیده

 منه؟؟هیچ رهبخاط یا منه تقصیره همش بگم..میگفتم نداشتم چیزی چشه...منم

 بیرون ازفرودگاه وقت. هیچ موضوعوبفهمه این آدرین نمیخواست دلم وقت

 خدافسی انزلی برمیگشتن باباشم میومدآپارتمانمومامان بامن اومدیم.آدرین

بیارم: درش حال ازاون کردم بودسعی توخودش افتادیم..آدرین کردیموراه  

آدریــــــــــــــنی؟؟ -  

گفت: رومانداختوآ بهم نگاهی نیم  
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جونم -  

خریــــــــــد؟؟ امروزبریم -  

دادوگفت: نفسشوباصدابیرون  

باشه؟ بذارفردابریم خانومم حالشوندارم امروز -  

 بوسید..آخ دستموگرفتوانگشتاموباحرارت ک کردموروموبرگردوندم لبموجمع

دارم:( خداچقددوسش  

حاال؟؟ خریدخوبه میریم ...باشه برم قوربونت دیگ قهرنکن -  

کردموگفتم: نگاش یدمخند  

خوووووووووبی؟؟ خعلـــی میدونســـــــــی -  

 خریدکردم کلــــــــی ومنم پاساژباحال ی نگفت..رفتیم لبخندزدوچیزی

 خریدکردم ک و.....حسابی خونه تاشالومانتولباس گرفته عالقم مورده ازبدلیجاته

 سره نشستم خونه!من رفتیم دیگ بودیکم خسته بودآدرینم عصرشده2ساعت

 داده استادمون ک بودم هایی ازپروژه یکی سره2:31تا|بخوابه: رفت درساموآدرینم

 تواتاقم رفتم کردم کاغذاموجمع شدم خسته دردگرفت چشام کم کم بوددیگ

 محکم آدرین دسته گذاشم سرموروبالش همینک درازکشیدم آدرین کناره وروتخت

برد.. زودخوابم نگفتموخعلی کردچیزی شدوبغلم حلقه دورم  

 بودداشت شده خم روم آدرین بازکردم پلکاموآروم پیشونیم شدن باداغ

آلودگفتم: زدموخواب پیشونیمومیبوسیدلبخندی  

  آدریییی -

چشاموگفت: لباشوچسبوندب  

دلــش؟ جونه -  
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گردنشوگفتم: دوره دستاموانداختم  

آریاناراحتی؟ خاطره ب -  

گفت: مدستشوفروکردتوموهاموآرو درازکشیدومنوکشیدروخودش  

میزد! حرف چشه..کاش میفهمیدم نگرانشم...کاش آره...خعلی -  

روسینشوگفتم: سرموگذاشتم  

بگه... حتمانمیتونسته خب -  

پروژتوچیکاکردی؟ -  

  میگرفت خوابم داشت دوباره

پالنوکشیدم.. سایت هممم -  

 موهاموبوسیدوگفت:

بگوباشه؟ بهم داشتی مشکلی -  

باشه.. -  

برد! خوابم وبازم  

 

     *************** 

 

«حورا»  

 

 ازپله دیوونه خودختره میزدم نفس هاروباالمیرفتمونفس پله تن تن باعجله

 بدممممم آسانسورمیومدی؟؟خب باهمون بود؟میمردی چی واسه هارفتنت

 چنتاطبقس برو!المصب راتوبکش نزن حرف حاال خا میادازآسانسوررررررر
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 داشتم بودوهمینجوری پایین موسر بودم پاگردرسیده سره|واحدش: خووو؟کدوم

 ی ب خوردم یهومحکم ک باال میرفم کنان هن هن بلند باقدمای

 خب مشکی شلوارمردونه ی وسط؟؟؟سرموبلندکردم این کیه چیزیییی!!!!!!!!!!این

واووهیکلووووژووووووووووووووون سفید پیراهن  بودخو دسش مشکیم کته ی 

 خوشللللههههههههههه چ ژاااااان چشاشووووووووو عععععععععععع بذارقیافشوببینم

 همونطوری دستم میزد برق ک داشت روشنی آبی خاکستری چشای ماماااااان

 کشیدم وعضیه؟؟؟؟سریع چ این یاخودا|کمرم: دوره دستاش بودواونم روسینش

کردم! مصلحتی عقبوسرفه  

 پایین یشدمم هاپرت ازپله من نمیکنین؟؟؟االن ببخشیدشماچراجلوتونگاه اممم -

جوابگوباشه؟؟؟؟؟ میخواس کی  

ابروشودادوباالهوگفت: ی  

 براخودم داشتم بودوبیخیال پایین سرم میخوام معذرت خعلی ببخشیییییین خعلی -

|:|باالمیرفتم:  

ایییییین؟؟ منوگفت االن منممممم؟؟؟؟؟ن منظووووورششش هیییییییییییع  

 راه وسطه یهوضاهرشدی جن مث یاتو بود پایین سرم بودی؟؟؟من بامــــــن -

 پله!

گردشدوگفت: چشاش پسره|دیگ: پروووووبودم  

 نمیکردی جلوتونگا بودواصن پایین توسرت خوبه رووووووداریااااااا خعلیییییییی -

  ک پایین بودی بامغزرفته وگنه بازگرفتمت حاالمنم

کمروایسادموگفتم: ب دس  

کنار! بایدمیکشیدی میام دارم من دیدی وقتی هررررچییی -  
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گفت: ک برم راموکشیدم کردم اخم ک انداخت بهم نگاها ازاون  

اینجاس؟؟ میبینمت...اشنات باره اولین راسی -  

سمتشوگفتم: برگشتم  

تو؟؟؟ ساختمونی فضوله -  

کردوگفت: اخم  

خدافظ پرسیدم سئوال نخیرفقط -  

خدافسس ایششش -  

 ازپشته صداش ک زنگوزدم|واحدش: رسیدم باالخره تا باال بعدیورفم های وپله

 دراومد

کیـــه -  

کردموگفتم: صداموشیطون  

خخخخخخ براتووووون غذاآوردم مادرتووووون منم منم -  

گفت: ک متعجبشوشنیدم صدای  

تووووویییییی حورااااااااا -  

کردوگفت: بغلم شد!!باذوق نمایان دربازشدوسوژین وبالفاصله  

میااااایییییی داری دیییییبیشوووووورچراخبرندا وایییییییی -  

زدتوسرموگفت: ک کردم صورتشوماچوتوف  

نکنننن چندششششش اهههههه -  

 خندیدموگفتم:

 میمون اوی سربزنم ی توم ب بیام ایناگفتم خالم خونه اومدم بخواد!دیگ دلتم -

دیگ داخل بروکناربیام  
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گردشد: چشام آدرین باصدای ک بگه چیزی کناروخندیدخواس رف  

کیع؟؟ سوژیــن -  

گفتم: باتعجب  

اینجاس؟؟ شوورت عه -  

دستموکشیدبردداخلوگفت: باخنده  

اینجاس.. بلی بلی -  

 بعدبلندگفت:

آدری اومده حورا -  

 سوژینم رومبل شدم.نشستم سالن وارده کفشامودرآوردمودنبالش شدم خم

 آدرین ک سالنودیدمیزدم داشتم توآشپزخونه میزدرفت حرف همونطورک

لبخندزدوگفت: ک کردم اومدبلندشدموسالم  

 میگذره خوش اومدی..دانشگاه خواهر؟خوش خوبی حورا آبجی سالم -

 دورازدوستان؟!

 خندیدموگفتم:

آدم! ب میگذره چالخوش خل دورازاین مگ باووو ن توخوبی داداش مرسی -  

رومبلوگفت: خندیدنشست  

احیانا نیسی ک من بازنه -  

گفتم: وباشیطنت نشستم  

برادر؟؟ شماکیه زنه -  

 خندیدوگفت:

نگفیااااا گفی چیزی زنه ب باشه حواست -  
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عجبااا -  

جلوم: اومدوگرف کافه نس باسینی سوژین  

حاال؟؟ یادگرفی غذام آورین آورین میشیااا خانومی داری به به -  

 خندیدوگفت:

حاال زوده اوووه -  

 زدوگفت بهش مهربونی لبخنده آدرین ک گذاشت آدرین جلوی کافه لیوان وی

 این عشقه مرده کشته من عشقولیــــــــــــا:(اصن آخییییییی نووم!خا مرسی

آدرینوگفت: کناره نشست دیگ!سوژین تام6  

ازدانشگاه؟؟ خبر چ ببینم بتعریف حوری خب -  

ازکافموخوردموگفتم: یکم  

|خوابی: دردبی کمرددردسردردچشم خستگی پرووژه امتحان همش هیچی -  

 خندیدوگفت:

بخدا کورمیشم دارم دیگ بودم روژمپ سره امروزهمش منم -  

کردوگفت: باتشرنگاش آدرین  

دیوونه خدانکنه -  

 سوژین روبه افتادم پسره اون دیگــــــــــــــر!یهویاده است عاشق خخخخ

 گفتم:

هس؟؟ جوون پسره توساختمونتون سوژی راسی -  

ابروشودادباالهوگفت: ی  

چطور؟؟ -  
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 فضول خعلیم|رنگی: پسرچش ی ب خوردم باال هامیومدم ازپله داشتم باو هیچی -

 بود!

 یهوخندیدوگفت:

 بقیه توکاره همش پرروو پسره خخخ فضوووووولههه درخشـــــــان آهاااااا -

حاال؟ گفت توچی ب زنکاااا خاله این مث میکنه فضولی  

ایششش چ تووو ب اخه|اینجان؟؟: آشناهات تاحاالندیدمت گفت -  

گفت: بااخم آدرین  

گفته؟؟ بهت چیزی بازم سوژین -  

گفت: بیخیال سوژین  

ندیدمش وقته خعلی اصن من بابااا ن -  

گفت: داشت اخم همونطورک  

بگوباشه؟؟؟ زدبهم حرف بزرگترازدهنش اگ -  

 برم بلندشدم بودک1 نزدیکه ساعت زدیم حرف باهم دیگ یکم|غیرتووو: اووه اوه

 خدافسی میرفتمبودباید منتظرم خالم ولی شاموبمونم اصرارکردن سوژینوآدرین

 خعلی اینگیلیس رفته آریا گفت سوژین اومدم.وقتی بیرون کردموازساختمون

یهویی؟؟! اخه کردم تعجب  

 

 

    ***************** 
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«زهرا»  

 

 فهمیدم مراد!ازوقتی وقفه و آرومه چی گذشته..همه سوژین نامزدی ازشبه ماهی7

 نفهمیدم آخرشم ک شدم روزم اون کنجکاوی ویاده  کردم تعجب خعلی رفته آریا

 وقت دریاخعلی یکم برم میکردچیه!!میخواستم آریابایدفراموشش ک چیزی

 اومدم من فقط مازندرانه ک حورام نیسن شیرینوسوژین حیف بودم بودنرفته

 بودهواعالـــــــــی تیرماه دریا..آخرای ب زدم باباروبرداشتمو انزلی!ماشینه

 از قسمتی ی کردم ماشینوپارک دریا یدمرس ربه شناکنی..!ی دریا میچسبیدبری

 کتونیمودرآوردم داغ هاای روماسه بودنشستم خلوت ک رفتم ساحل

 کردم روزانوموفک میدادبهم:(چونموگذاشتم خوبی شن..حسه توی وپاهاموگذاشتم

 حس بی حسه شدم..خعلــــــی...بی عوض بعدخعلی ب شب مدت...ازاون این ب

 ک اونقدسردبرخوردکردم پیشنهادادن..ولی مبه نفرتودانشگاه تاحاالچن شدم

 انگارباهام کردم..بابام ردشون بودولی اومده خاستگاربرام تام6 اصرارنداشتن! جرئت

 چشام بودک دیقه چن وچشاموبستم..نمیدونم شدم خیره آروم دریای بود.ب موافق

ازچاپریدم... یهوباصدایی میرسید..ک گوشم دریاب موجای صدای بودوفقط بسته  

زهـــ...ــراااا؟؟؟ -  

بزنه... رفت یادش قلبـــم  

ریخت بهم معادالتش کردوتمامه قفل مغزم  

ن؟؟! شنیدم اشتباه کنم پلکاموبستموبازکردم...فک  

ک...... زبونی از اسممـــوشنیدم دوباره  

کنی؟؟؟ نگام برگردی زهـــرااااا..؟؟نمیخوای -  
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 نشده هیچی زهرا باش آرومبخورم... تکون ونمیتونستم بودم شده میخکوب توجام

برگردو... عادی ک نشده چیزی دختر باش ریلکس  

 بهش افتادک اتفاقایی ی تودلم عقب..بادیدنش کردموبرگشتم دستامومشت

رولبموگفتم: پوزخندنشست ی نکردم توجهی  

داشتین؟؟ کاری بامن -  

 چراغمگینوبی ریشی...چشاش ته چ شده!اوه چقدشکسته چهرش هه

 بالبخنده ک میرفت رژه توسرم سئواالداشت این ؟؟همهروحع؟چراالغرشده

گفت: دردناکی  

زهــرا؟ خوبه حالت -  

ابروموباالانداختموباپوزخندگفتم: ی  

شما؟؟! جانمیارم ببخشین...؟ب -  

ترشدوگفت: پررنگ تخلش لبخنده  

داری! نشناسی..حق قیافه منوبااین بایدم -  

گفت: ک برم گرفتموراموکشیدم نگاموازش  

 دارع بزنم..دلم حرف میکنم...بایدباهات خواهش کن صب زهرااا -

کن... گوش حرفام بمونوب میترکه..التماستومیکنم  

 وساکت برنگشتم ولی میشد..وایسادم مانعم چیزی برم...ی چرانتونستم نمیدونم

کرد.. شروع ک تاحرفشوبزنه موندم  

 خردبودشبش صابمکردیم؟؟اع حسابی دعوای ی بار اولین برای یادته روز اون -

 اینک برای برم..منم باهاش دعوته مهمونی ی زدگفت زنگ بهم ازدوستام یکی

 جواب بودک عصبانی رفتم..انقدازدستت وباهاش کردم قبول بهترشه حالم
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 شدم پشیمون مشروبودیدم ک بودمنم راه ب مشروبشون تلفنتوندادم..!بساطه

 وگفت اددستمریختود برام پیک نذاشتوی دوستم ک برگردم خواستم

 ک شد یهوچم نمیشه!!نفهمیدم چیزیت پایینه ودرصدش حتمابایدبخوری

 ب لب شب تااون ک میخورد..منی بهم حالم ازمشروب ک لیوانوباالرفتم..منی

 داره چی وهمه شده داغ سرم کردم احساس همشوخوردم ..وقتی بودم نزده سیگارم

 بازم ک گرفت جلوم دیگ لیوان ی میگرده..رفیقم سرم دوره

 وسط بردتم دستموکشیده یکی دیدم اومدم خودم همشویهوخوردم...یهوتاب

 ک کشیده سیاه چشای بلند طالیی دخترباموهای گردنم..ی دوره ودستاشوانداخته

 انداختموبغلش چطورشددستامودورش میداد..نفهمیدم تکون خودشوتوبغلم باطنازی

 تاق..نمیدونما ی تو رفتیم باهم کی رقصیدم..نمیدونم وباهاش کردم

 چطورشدیهوباهم.........

 اشتوچش سمتشوباپوزخندونفرت برگشتم کردم حبس کرد....نفسموتوسینه سکوت

کردموگفتم: نگاه  

بگی؟؟ برام باعشقت ازرابطت اومدی -  

گفت: پایینوباشرمندگی سرشوانداخت  

 بودم..سرش گیج رسماگیجه بیدارشدم هک صبحش؛کن گوش... ولیاصال، نه هن -

 بهم ترشدخدایاخودت پررنگ تلخم بودوهردمون......)پوزخنده مروسین

 مست مسته خندیدوگفت اونجافقط چطورمنوکشوندب ک دادزدم صبربده...(سرش

 مست میخواسی جنبشونداشتی توک چ من ب وآوردیم دستموگرفتی خودت بودی

 تخیان میکردم...احساسه گناه بوداحساسه شده داغون اعصابم بودم نکنی!واقعاگیج

 جلوی دیدم روزبعدش بیرون..چن زدم لعنتی خونه ازاون بهت...لباساموپوشیدمو
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بودابرازعالقه اومده شده پیداش شرکت  بعداحساس ب رابطه ازاون میگفت همش 

 بودم بیخیالش شد!!اولش خرچقدزودباورم مندشدم...ومنه عالقه بهت میکنم

 ک سرم ه..زدبحسابداری رشتشم کارمیگرده دنباله گفت نمیدم محل دیدک

 بودیم دورشده بدی طوره ب منوتوازهم مدت شرکت..!اون کنم استخدامش

 دارم رابطه اون بعده منم میکردم نبود...احساس مهم براهم انگاربودونبودمون

 هرطریقی ب شرکت بودولی...آوردمش محض پیدامیکنم..اشتباهه حس بهش

 نکردم..توشرکت ایی توجه وسامان آدرین های مخالفت وب کردم بوداستخدامش

 نزدیکترشدطوری رابطمون کم داشتم..کم خوبی احساسه میومداتاقمو..منم همش

 جوابتومیدادم..اومدی حس بی زدیومن زنگ باربهم بازم....چن ک

 انگاراون شیدانزدیک..اصن دورمیشدموب ازت داشتم کم شرکتوشیدارودیدی...کم

 زدیو..صدای روززنگ ی هوا...تااینک یهودودشدرفت بهت عشقوعالقم همه

 بهم ازخودم حالم بودم من قلبیت سکته مقصره شیداروشنیدی...ازاینک

 میخواست دلم شدی اونطوری ارزش بی منه خاطره ب میخورد..ازاینک

 شیداروبگیرم؟؟؟لعنتی ب احساسم جلوی توبگوچطورمیتونستم زهرا بمیرم..ولی

 رفیقام بهترین،دورشدن ازم وهمه باشیدا بود..رفتم جاکرده بدجورخودشوتولدم

 حـــق... داشتن حق؛کردن بیرونمون وسوژین آدرین نامزدی گذاشتن...شبه تنهام

میگفت: لرزون بودوباصدایی کرده بغض  

 گفت.نداره.. بهم حسی دیگ وگفت قرارگذاشت شاپ توکافی باهام روزپیش چـن

 وخودم زهرا...توروشکوندم ـمستشک؛وبره همیشه برای کنه میخوادکات

!شکستـــم  
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 پاش هب،بودم شده نره...وابستش .التماسشوکردم.شکست. خودم ودله دلتوشکوندم

 ول سالتوراحت7عشقه وقتی ازکجامعلوم گفت فقط اونم نذاره تنهام هک افتادم

.رفت.. خردشدم.خردشدموراحت حرفش نکنی؟؟بااین ول منم کردی  

 لرزون..قلبی ییمیلرزیدن..ومن...بادستا هاخمیدش شونه گریه زدزیره راحت

 ازتوجیبم دسمال هی،جلوش نشستم شدم میکردم..نزدیکش نگاش لرزون..فقط

 کرد.توچشای نگام سرخواشکی سرشوبلندکردوباچشای.سمتش.. درآوردموگرفتم

گرفت... شدودسمالوازم خیره حسویخیم بی  

 

کردم پاک من اشکاشو میکرد گریه غریبه واسه"  

کردم باز من اخماشو میشد دلگیر اون از وقتی  

 خورد اون پای میزدش هق هق وقتی شدم دود دفعه هر عشقش خاکستره زیر

 شدم

شدن هره هاش ستاره بگو آسمونمون به شدم خسته خدا به کسی بی شبای این از  

"رسید آخرش به دنیا براش زدی نفس نفس برید امونمو غصه لعنتی شبایه این تو  

 

 راحت وتوخعلی کنه گریه وبراش بگه ازعشقش بیادبرات قدیمیت عشقه شده هه

 نزنی...فقط بشکنیودم باهرحرفش کنی؟؟شده گوش حرفاش وب کنی اشکاشوپاک

!کنیوسکوت... سکوت  

 

 هزه هاش ستاره بگو آسمونمون به شدم خسته خدا به کسی بی شبای این از"

 شدن
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 آخرش به دنیا براش زدی نفس نفس برید امونمو غصه لعنتی شبایه این تو

"رسید..  

 میکردم..چی نگاش تلخم میکردم..باپوزخنده میریختونگاش روگونش اشکاش

میگفتــــم؟؟ بگم؟واقعاچی داشتم  

زهر...ااا؟؟ داری هنوزم...دوسم -  

؟؟؟هکرد فک چی باخودش زدماین قهقه  

 هن ــــــههنوز....ه من کرده وفک پیشم اومدع کرده ولش عشقش حاالک

 جووونم

آقا علی باخودت کردی  فک چی!باطل خیاله  - ! 

نداری؟؟؟ دوسم بگودیگ بزن زل توچشام -    

 ہخیر چیزتودنیابود ترین قشنگ برام یروز ی ک ےبالبخندتوچشای

  :شدموگـفـتم

 - ًـنڪن ہخودتوخستـ ےعزیزم!بیخود ندارم دوست  دیگ من این 

ہوازهمـ ہنمیشـ سابق ہمنــــــــــ  ےدروغا ہخر هتردیگ مهم 

ہـونمیـــشـتــــــ   

ـشومیدیدم؋قیاـ این ًـردمڪمی حـــــال   دم ازش ًڪ عشقیم هه 

من ہسمتـ ہدوبار ہواومد ہًـردڪ میزدحاالولش   

بــــــــرات دارم کن صب عزیــــــزم کن صب  :)  

کلک نقشته نکنه ن رفتـــــــه؟؟یا هکرد ولت عشقت واقعا االن -  !!! 

ًـردودادزدڪیهوسرشوبلند  :  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  411  

- ہآررررررر ہرآ کــرد ولـم  ــــــردممیمــ براش ک ےکـس  کـرد ولــم    

شــــــــــدی؟؟ راحت   

بشنوووووی؟؟؟؟ ـیاستهمینوووووومیخو   

 ن؟؟؟بایدم ها ہخند این دیگ ہحقمـبلندخندیدم! ےبلندباصدا خندیـــــــدم 

 ےهرچ ہحقشـــــــــ ہدار ک حالیـــــــــــم این،ہشد ًڪخن دلم بخندم

ہحقشـ ہبکشـ ! داشتم دوسش نبودک ےاون کردم نگاش  !  

مـــــــن؟ ہشـپی ےدَرک!چرااومد هب کرد االن؟؟ولت این چ من هب خب   -    

منم این ہنمیشـ حتماباورش !کرد زیادنگام باتعجب  :)  

 - دیگ؟؟؟؟؟؟ ےندار دوسم ےـت؋گـ ےشدی؟؟؟جد ےچرااینطور توووو تــو   

ـتم؋گـ ےبزرگ ہبالبخند  : 

 - تــــو ہخود ےحت:(عزیزم میشن عوض ہهمـ  ےباگوشا بخداکه ًـستڪش 

و ًـســـــــــــــتڪش شنیدم خودم ... 

ننک" دادزد ازدلم ےای  گوشه "توکـه... ےنبود  بدجنس توک نکـن زهرا،   

آدما شواین ہــفخـ که دلــــــــــــم ہسر دادمیزنم  اگ ک کـردن ثابت بهم 

باشم رحم دل  و دارن بیشتردوسم باشم بدجنس میکـنن ہپار ہدلموپار 

دارم خودمودوس  خــــــودم :)  

ـت؋گـ ےوآروم ہخستـ ےباصدا  :  

ےدار هنوز...دوسم میکردم فکر....توباشی این ہنمیشـ باورم  -   

ـتم؋دادموگـ ًـونڪت دستاموباالآوردم  :  

گلم ہمیخور بهم حــــــــــالم ک نزن داشتن ازدوست ؋حر دیگ آ آ آ -  ! 
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شد جم خوشگلش ےتوچشا اشک دیدم   

میبینم دارم ک ہمنـ ہایناحقـــــــ لبخندزدم وبازم :)  

ـت؋ندیدور اون ےتقو  ... 

اشکـامو ندید ےتقو .. 

خودش ہعینـ شدم کردراحت..منم ندیدشکستنموخردم !  

ـت؋زدوگـ زل توچشام  :  

نیس؟؟ ےببخشش ہراهـ هیـــچ -    

ـتم؋گـ ےبزرگ ہبالبخند  :  

کـنم تحملت نمیتونم من فمواقعامتاسـ -  :)  

درـــــــک به میگم شکـستومنم ہدوبار  

هندار نـــــــه؟؟عب شدم لسنگد ےزیاد   

عبرت ہدرســــــ برام ہشد االن ک شکـستم ےاینجور روز یه منم  !  

ـتمگـف رولبم ہلبخند کـشیدموباهمون ےعمیق ہـسـفنـ  :  

ےباشـــــــ ـقفمو برم دیگ من -  ـظخداف:(غریبــه ےآشنــــــا    

التماسومیدیدم توچشاش   ! ... 

التماسش؟ ب میدم گوش من مگ ےول  

بده وگوش ہموندتاببینـ اون مگ  

شدیم ےحاالمساو پس    :) 

  ...تموــــــــــــمه ےباز

ــــــــــــــــــآت!ًـڪ  
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همدردی نداری شدی تنها کردی حروم پاش به زندگیتو»  

سیگار نخ به نخ دردات تسکینه دیوار یه کنجه ای خسته دل  

برگردی که میخوای و دلتنگی کردی سر گریه با شباتو  

ولت ناخونده کرده رفتو اونکه به دلت مونده جا اینکه از پشیمونی  

میزنی قدم اون با خاطرت تو میزنی ورق هاتو گذشته  

میزنی دم تو عشقش از دوباره باز ولی ای شرمنده خودت پیشه  

میکشی قفس یه خودت دور کشیمی سرک خاطراتت تو  

میکشی نفس اون عشقه به هنوز تو ولی بره یادت از که میخوای  

بگیر آروم یکم بگیر آروم بگیر آروم بگیر آروم  

میکنی دعا خوشبختیش برای میکنی جدا همه با بحثشو  

میکنی خدا به رو خیس چشم با بشی رد هاش خاطره از نمیشه  

نده عادت هیچکسی به بتوقل نره یادت حرفا این بمون تنها  

تره راحت خیلی موندن عاشق از شدن عاشق که نمیفهمه کسی  

«بگیر... آروم بگیر آروم  

 

          *************** 

 

«سوژین»  
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 کرد رومیزوخودموپرت خردکیفموانداختم بااعصابی

روتختم چشامومحکم فشاردادموسرموگرفتم تودستام..انقداعصابم خردبودک دلم 

سرمومحکم بکوبم ب دیوار!گوشیم زنگ خوردبی توجه میخواست 

بلندشدمولباساموعوض کردم گرمم بودی تاب شلوارک کوتاه پوشیدم ورفتم پایین 

دلم میخواست با ی چیزی مشغول شموبهش فک نکنم ازتویخچال ی سیب 

سبزبرداشتمومشغول خردن شدم مامان اینارفته بودن خونه یکی ازدوستاشون واخره 

رفتم توسالنوتلوزیونوروشن کردم مشغول دیدن ی فیلم ترسناک شدم شب میومدن 

داشتم میدیدم ولی اصن حواسم ب فیلم نبود...هووف اعصابم ب هیچ وج آروم 

نمیشدروکاناپه درازکشیدمو چشاموبستم صداهای ترسناک فیلم رومخم بودخواستم 

اتعجب چشاموبازکنم تلوزیونوخاموش کنم ک باصدای چرخش کلیدتودره وردی ب

بلندشدم!!ینی چی مامان اینامگ قرارنبوداخره شب بیان ب ساعت نگاه 

باخیاله اینک مامان بابان بیخیال دوباره درازکشیدموکوسنوزیره سرم |بودتازه:1کردم

درس کردم چشاموبستم..باصدای پایی ابروهام ناخوداگاه بااله رفت ترسیدم..اگ 

.ترسیدم چشاموبازکنم باصدای لرزون مامان اینابودن پس چراصدایی ازشون نمیومد.

 بلندگفتم:

مـــااامان...بابااااا شماییی...ن؟؟ -  

وقتی صدایی نیومدسریع ازجام پریدم همینک چشاموبازکردم بادیدنه یهوییش 

 جیغــــــــی کشیدم ازترس ک بااخم وحشتناکی اومدسمتم وگفت:

هیسسسسسس صدات درنیادسوژین ک بدجورازت شکارم -  

میزدم چشاموباحرص گردوندموگفتم: نفس نفس  
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تواینجاچیکارمیکنی هان؟؟؟این چ طرزه اومدنه؟؟نمیگی سکته میکنم ازترس  -

 اصن کی بهت کیلیدداده؟؟؟؟

 چپ چپ نگام کردوگفت:

توفقط جوابه منوبده چراپاشدی یهورفتی هان؟؟؟چراگوشتیوجواب ندادی  -

 سوژین؟؟؟؟چراامروز انقدرفتی رواعصابه من؟؟

ن عصبانی بودخوبه واال ی چیزیم طلبکارشدیم!عصبی بودم دستام میلرزید:هه ازم  

اهااااااا البدهمش تقصیره منه ک گیره الکی میدم  من اعصابتوخردکردم؟؟من -

همه چیومیندازم گردنه توه عصبانیتموسره توخالی میکنم راحت  هتقصیره منه ک

 باش بگودیگ

 دست ب کمرشدی دستشوتوموهاش فروکردوگفت:

بسه سوژین مگ چی گفتم بهت؟؟؟ زبونم مودراوردانقدگفتم آرایش غلیظ نکن  -

مانتوکوتاه نپوش چن باربایداینوبهت بگم هاااااااان؟؟؟ بالمص  

روموباحرص ازش گرفتم چیزی نداشتم بگم!خب مقصرخودمم بودم ک ازلجه آدرین 

نمیشه کنترلم آرایش زیادمیکردمو...مرض ندارمااااااا ولی کال هرروقت لج کنم اصن 

کافیه یکی با ی کاریم مخالفت کنه یاهمش گیربده ازحرصولجشم شده |کرد:

برعکشوانجام میدم!!!حاالخداکنه ی چیزی خالفه میلم باشه...دنیاروبهم میریزم 

شایدبگین ب خاطره ی دونه بودنم یا زیادی لوس کردنم باشه ولی خب |اصن:

ه اگ چیزی ک میخواستموبرام چیکارکنم ازبچگی همیشه برطبقه میله من بود

نمیگرفتن شده بالجوقهرب دستش میارودم!میدونم خعلی لجبازم بیش ازحد بایدیکم 

 درست کنم خودمو..ولی نمیشه....باصدای آدرین ازافکارم بیرون اومدم:
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چیزی نداری بگی ن؟؟؟چراانقدلجبازی میکنی سوژین ن واقعاچی بهت میرسه  -

هردومونوخردمیکنی؟ بااین لج کردناجزاینک اعصابه  

 سرموباناراحتی انداختم پایینوآروم گفتم:

آدرین بخدادسته خودم نیست..خب توم همش گیرمیدیییییی انقدگیرنده تامنم لج  -

 نکنم

 هووفی کشیداومدجلوم روزانوهاش نشست دستاموگرفت تودستشوگفت:

ارم ببین سوژینم اینایی ک میگم گیرنیس بخدا...من فقط روناموسم غیرت د -

...یکم منودرک کن من ی مردم روعشقم زنم زندگیم حساسم..دلم نمیخوادهمه 

وجودموکسی ک ماله منه سهمه منه روببیننوازش لذت ببرن دلم نمیخوادنوره 

چشمموبهش ی نگاه بدبندازن اگ من بت گیرندم وباهرکی ک بت چپ نگاه 

 کرددعواکنم میگن توک غیرت داری وحساسی چراروپوشش حساس نیسی

چراخودت بهش نمیگی ک اینجوری بیرون نیادتانگاهه هوس بازادنبالش 

باشن...نمیگم توخعلی بدلباس میپوشی سوژین بعضی وقتا انقدپوششت خوبه ک 

حتی همونجوریم دلم نمیادبیای بیرون..چ برسه بامانتوی کوتاهوآرایشه جیغت..میگی 

خودت نقاشی میکنی ک  واسه دله خودم آرایش میکنم...اخه قوربونت برم واسه دله

هممم این نقاشیومیبنن فقط خودت ک نیسی. دوس داری همه ب هوس نگات 

کنن؟دلت میخوادنگاهه همه رواندامت باشه؟من نمیگم اصن آرایش نکن میگم 

زیادآرایش جیغ نکن عزیزه دلم..رژه پررنگ ک میزنیااا دلم میخواد..)هووفی 

ت بگم تااالن باعصبانیتوقهربهت کشیدوادامه داد(دیگ نمیدونم ب چ زبونی به

 فهموندم االن دارم بامالیمت بهت میگم ک شایددرک کنیوراه بیای باهم...
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انقــدباحرفاش آروم شدم ک یهوعصبانیتم خوابید:(خب پسره خوب چی 

|میشدازهمون اول میومدی اینجوری میگفتی تاانقدمن دقت ندم؟:  

باشه... -  

 آدرین چشاش برق زدوگفت:

باشه؟؟؟چی  -  

 پلک زدموبالبخندگفتم:

ازاین ب بعدآرایش جیغ نمیکنم ومانتوکوتاه نمیپوشم:( -  

 یهوخندیدبلندم کردوگفت:

الهــی قوربونه خانومه حرف گوش کنم برممممممم  -  

 محکم بغلم کردوروی موهاموبوسید...

خب آدری ازاول میومدی اینارومیگفتی من همون موقع قبول میکردم دیگ انقد  -

 دعواولجوبحث نداشتیم!

 محکم فشارم دادوگفت:

اگ میدونستم با ی بارمالیم حرف زدنودلیله منطقی آوردن انقدزودراضی میشی  -

 زودتراین کارومیکردم!

 خندیدموسرموگذاشتم روشونش نشست روکاناپه ومنم نشوندروپاش..

چ فیلمی میدیدی خانومم؟ -  

ه ک ب تلوزیون نگاه کردم دیدم عه تیتراژپایینیش  

هیچی فیلم ترسناک میدیدم ک االن تموم شدهیچی ازش نفهمیدم -  

 خندیدگونمومحکم ماچ کردوگفت:

فنچول توبازفیلم ترسناک دیدی؟؟مگ قول نداده بودی دیگ نمیبینی؟! -  
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|خب..دوباره وسوسه شدم: -  

آهااا ک اینطورببینم فنچول توشام خوردی یان؟ -  

 سرموگذاشتم روسینشوگفتم:

نمهههههنععع گش -  

 باخنده گفت:

خببببب چی بخوریم حاال؟ -  

هوسه نون پنیزباگوجه خیارکردم میخوری؟!|نمیدونم منک چیزی بلدنیسم: -  

اوهوووووومم -  

 بلندشدموگفتم:

پ بریم درس کنیمممممم -  

 باتعجب گفت:

نفری درس کنیم خانومم؟؟6کنیم؟دیگ نون پنیرچیه ک  -  

|خب توگوجه خوردکن من خیار: -  

خندیدسرتکون دادودنبالم وارده آشپزخونه شدپینروخیارگوجه روازیخچال بیرون 

آوردم گوجه روباچاقووی ظرف دادم آدرین خودمم خیاروبرداشتم پوست کندم 

کارمون ک تموم شد تو ی ظرف خوشگل چیدمشون ونون روآوردم ومشغول 

بودک بالذت شدیم..ب جرئت میتونم بگم اون نونوپنیرباخیاروگوجه بهترین شامی 

کناره آدرین خوردم:(هی براهم لقمه درس میکردیم من میذاشتم دهنه آدرین واونم 

|دهنه من البته آدرین مرضو همش گازمیگرفت انگشتمو:  
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شده بودک رفتیم سالن وفیلم دیدیم کم کم داشت خوابم میگرف 81ساعت

وازشم سرموگذاشتم روپای آدرینودرازکشیدم....اونم دستشوتوموهام فروکردون

 کرد:(حسه خوبی میدادبهم کم کم خوابم بردو..

باحسه داغ شدن لبام..پلکاموبازکردم هییییییییع آدریییییییییین رومن 

چیکامیکنهههههه؟؟؟؟؟؟؟وای خاکه عالم بازاین پسروجوگرفتتش!!سرموکشیدم 

 عقبوگفتم:

|آدرییییییییین خواببمااااااامثلــــــــــــــــا: -  

وبوسیدوگفت:خندیدوروی بینیم  

فنچووول انقدنازخوابیده بودی دلم برات غشید!!! هعاشقــــــــتم ک -  

 یکی منوبگیره بااین احساساته یهوفوران کرده آدرین!موهاشوبهم ریختموگفتم:

آدرین جریان چیه؟؟ خعلی بی حیاشدیا-  

 باشیطنت ب لبام زل زدوگفت:

من دیوونه این سیب سرخام هجریان اینه ک -  

رفش بودم ک محلته حرف زدن بهم ندادولباش محکم رولبام توشوکه ح

نشست..خندم گرفت اونقدنرموبااحساس میبوسیدم ک نتونستم خودموکنترل 

 کنمومنم همراهیش کردم:(

انررررررررژی میگرفتم ازبوسه هاش... هآخ ک  

کم شده بودحوم جاهامون عوض شدومن رفتم روش..بوسه هاش عمیق  

وکمرموفشارمیداد..موهاشونواش میکردم ودسته دیگم روی سینه محکم وستبرش 

 بود..

 نفس کم آوردم وسرموکشیدم عقب...ک فقط چن ثانیه لباموول کرددووباره........:(
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بعداز ی بوسه طوالنی وعمیق کله صورتموبوسید..چشام..گونه هام 

ه عمیقشی بینیم..پیشونیم..کناره شقیقم..آخرم محکم بغلم کردونفس

.:(مکشید..چقدممنونش بودم ک خودشوکنترل میکرد عاااااشقه این صبروتحملش  

 سرشوفروکردتوموهاموگفت:

...بغلت آرومم میکنه دلم میخوادهمیشه توبغلم باشی وازم سوژینم آرامشی -

 جدانشی

وقتی بغلمی ازهمه چی جدامیشم...ذهنم فقط پرمیشه ازتو...همه چیوفراموش میکنم 

آدرین دارم...:( هاحساساتمون یکیه منم همین حسه بدجزتو چق  

 محکم بغلش میکنمومیگم:

آدرینم حسه منم همینه بهت بخدا...اصن دلم نمیخوادازآغوشت جداشم...بغلت  -

.ژلوفنه:(وقتی بغلم میکنی آرومه آرومم..ازهمه چی رهامیشم..  

باشه آدرینم؟؟،هیچ وقت آغوشتوازم نگیر  

دوگفت:بوسه ایی روی گونم نشون  

عزیزه دلمی محاله بذارم ازم جداشی نورم -  

 بالبخندچشاموبستم توآغوشه گرمش راحتوآسوده خوابیدم.

این مدت حسابی به بغلش عادت کردم بیشتره وقتایواشکی میاداینجاهوپیشه هم 

عاشقه این کارای یواشکیمونم!یم میخواب  

 

 

        **************** 
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«آدرین»  

 

روزدیگ تولده 2نگاه میکنم ب این فک میکنم امروزاوله مرداده وهمونطورک فیلم 

سوژینم نفره ویواشکی براش 6مرداد..برعکسه ساالی قبل ک فقط 2ینی

تولدمیگرفتم امسال ک نامزدیم میخوام ی جشنــــــــــه بزرگـــــــــــــ وب 

 یادموندی براش بگیرم فقط انتخاب کادوبرام سخت شده!

. 

. 

. 

..تقریباهمه کاراروکردم و ی تاالرباحال رزروکردم این چن روزم زنگ مردادرسید2

زدم ب بیشتره فامیال ودعوتشون کردم با مامان لیالوبابافرهادم صحبت کردم ک 

بافکر ب فردابالبخندچشاموبستم وراحت چیزی ب سوژین نگن تاغافلگیرش کنم

 خوابیدم.

ازدیروزسفارش دادم وبگم ساعت بیدارشدم بایدبرم کیکی ک 1صبه روزبعدساعت

مورده نظربیارن تاالر..میوه وشیرینی وبادکنک هام بایدمیگرفتم ومیبردم تاالرتاآماده 

کنن وای هنوزلباسه سوژینوک سفارش دادمونگرفتم..!خودم ک عاشقه مدله لباسشم 

ی تاجه خوشگلم ..ی لباسه پرنسسی آبی فیروزه ایی ک پرازتورونگین بود

ودم واسه پرنسمم!ذوق دارم زودترتواون لباس ببینمش..رفتم پاساژه سفارش داده ب

لباسی ک ازاونجالباسوسفارش داده بودم پولوپرداخت کردموباکفش وتاج گرفتمشون 

گذاشتمشون صندلی عقبوسوارشدم حاالبایدبرم شیرینی میوه 

دنباله ریزه کاریابودم جشنومیخواستم شب 86وبادکنکاروبگیرم.تاساعت 
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زسوژینم هنوزخبری نداشتم بمیرم حتمااالن ناراحته ک تولدشوبهش تبریک بگیرم..ا

 نگفتم...ولی عب نداره یهوسوپرایزمیشه!

باالخره غروب شدخونواده هامون همه تاالربودن بازهرااینام هماهنگ کرده بودم ک 

ب ی بهونه ایی سوژینوببرن آرایشگاهوآمادش کنن بعدمن برم 

یدوگفت سوژین آمادس منم گفتم برسوننش خونه بودک شیرین زنگ1دنبالش!ساعت

تامن برم.سوژین ک رفت خونه منم جعبه لباسوکفشوتاجوبرداشتم وباکیلیدی ک 

 بابافرهادبهم داده بوددروآروم بازکردم صدای غرغرای سوژین رومیشنیدم

اه عجب بیشوراییناااااااااا ب اینام میگن دووووووست اخه؟؟؟؟؟هرسال تولدم  -

داااااا هعییییییی خدااا وقتی آدرین هیچ کاری نکرد ی تبریکه خشکوخالیم یادشون بو

نگفت دیگ ازایناج انتظاری بایدداشت؟نامرداباهمشون قهرم اه اصن ماماااااااااان 

 ایناااااااچراااااااااااتبریک بهممممم نگفنننننننننن واییییییی خدااااا

میرم طبقه دوم وایساببینم این  بمیرممممممم برای فنچوووولم چقدناراحته...سریع

صدای گریه سوژینه؟؟؟؟؟؟؟؟هیییییع بمیری آدرین نگا با این فکرات 

اشکشودرآوردی االن فک کرده همه یادمون رفته و...جعبه رومیذارم گوشه 

دیواروسریع دره اتاقشوبازمیکنم وقتی میبینم باموهای افشون وخوشگلش نشسته لبه 

ی گریش داره میادباصدای دریهوسرشوبلندمیکنه تختوسرشوگذاشت رودستاش وصدا

برمیگرده..وااااااییییی چشاشووووچ سرخ شده باناراحتی میرم سمتش ک اخم میکنه 

 بینیشومیکشه باالومیگه:

تواینجاچیکارمیکنی هان؟؟براچی اومدی بروهمونجاک سرت گرم بود -  

 میشینم پایینه تختودستای کوچولوشومیگیرم تودستام:

وربونت برم این اشکاواسه چیه عزیزه دل؟؟چراناراحتی؟؟؟چیشده ق -  
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بابغضودلخوری نگام میکنه شایدهنوزم منتظره بهش بگم...چشامومحکم فشارمیدم 

 لعنت بهت آدرین ولی نمیتونم بگم سوپرایزم خراب میشه..

سوژینم چته خانومم؟؟واسه چی گریه میکنی اخه؟ -  

 روشوبرگردوندوگفت:

مههیچی تومگ برات مه -  

 کشیدمش توبغلموگفتم:

معلومه ک مهمه برام فنچول زودباش بگوببینم چته این چشات چراانقدسرخه  -

 آرایشت چرابهم ریخته؟؟؟

 باحرص گفت:

هیچی ولم کن چیزی نشده  -  

وبلندشدجلوی آینه واستادتاآرایششوپاک کنه سریع بلندشدمودسمال مرطوبوازش 

 گرفتموگفتم:

وپاک میکنی؟؟؟؟عه چیکارمیکنی چراآرایشت -  

 باعصبانیت گفت:

ب تو چ اصن اون بیشوراالکی بردنم آرایشگاه مثال جشن دعوتن منم میخواسن  -

 ببرن ولی معلوم نی کدوم گوری رفتن منم یادشون رفتهاصن...بهتره ایناروپاک کنم

ن عزیزم یادشون نرفته من خودم اومدم دنبالت بریم جشن دیگ -  

 باتعجب گفت:

تواومدی؟؟توازکجامیدونی اصن این چ جشنیه ک من خبرندارم؟؟ -  

 جشنه یکی ازبچه های شرکته ک همرودعوت کرده

 ی ابروشوباشک انداخت باالهوگفت:
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پس چطورشیرینوزهراوحورام دعوتن؟؟؟ -  

 حل شدم هوووف چی بگم االن؟؟

اومدن اممم خب شیرین ک باسامانه اونارودعوت کرده امروزم حوراوزهراباشیرین  -

 شرکت بعدسعیدفهمیددوستن اونارم دعوت کردگفت دوست دارم شلوغ باشه و...

 متفکرنگام کرد!لج نکنی فقط سوژین هنوزم توچشاش دلخوری موج میزد

باشه بروبیرون آماده شم -  

 زودی گفتم:لبخندی زدم الهی فدای فنچوله خوشگلم بشم

صب کن من برات لباس گرفتم  -  

اومدموجعبه هاروبرداشتم ودوباره برگشتم تواتاق گذاشتمشون روتخت وازاتاق بیرون 

 سوژین باتعجب نگام میکرد:

ایناچین آدرین؟؟ -  

لباسه دیگ خانومم زودی بپوش من پایین منتظرتم.. -  

 وازاتاق بیرون اومدم...

 

 

     *************** 

 

«سوژین»  

 

توجعبه بزرگوروبازکردم هنوزباتعجب داشتم ب جعبه هانگامیکردم رفتم سمته تخ

واوو اینووووووببیــــــــن لباسه پفیوتوریوازتوجعبه درآوردم...ووویییی خدااااااا چه 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  425  

خووووشلـــــه ایــــــن پرنسسی وپفی بودب رنگه آبــی فیروزه اـــی 

ژووون:(عاشقشممممممم کــــــــ! سریع لباسوپوشیدم چقـــــــدبهم میاااااااد 

بازکردم ی کفش پاشنه بلنده سفیدبودبا ی تاج نگینی خوشگل!ولی دوتاجعبه دیگرو

صب کن ببینم..این لباسااصن مناسه این جشنه هس عایا؟؟اصن منک این سعیده 

بعدالزمه واسه جشنش اینجوری برم؟؟؟؟؟جلوی آینه وایسادم دلم |رونمیشناسم:

مسال ک گرفت دوباره..خب چی میشدآدرین برام جشن میگرف؟:)هعیییییی گفتم ا

ب هم رسیدیم حتمابرام ی جشنه بزرگودرس حسابی میگیره ولی امسال ن ازجشنه 

نفره ویواشکی...باغصه 6بزرگوودرس حسابی خبری بودن ازهمون جشنای 

ینی همینجوری |آرایشموتمدیدکردم نگاهی ب جعبه انداختم ی شنل توش بود:

وصداکردمبرم؟بد نی؟؟شنلوبرداشتم ورفتم پایین روپله هابودم آدرین  

آدرییییی کجاییییی من پوشیدمش فقط منک این سعیدونمیشناسم اصن خوبه من  -

 اینجوری بیام؟؟

رسیدم پایین ک یهوآدرین ازسالن اومدبیرون وباشگفتی نگام کردتوچشاش پره برق 

بود...اومدجلوم ودستموگرفتوی چرخ زدم عادی وایسادم هنوزم ازدسش 

وگونموطوالنی بوسیدوگفت:ناراحتم..لبخندزدوخم شدروصورتم   

ماه شدی سوژینم -  

 سرموانداختم پایین ک چونموگرفتوسرموبلندکرد:

عزیزه دلم چشه؟؟بازکن اون اخماتوقوربونت برم -  

بعدشنلوروسرم درس کرددستموگرفتوب سمته دررفت.ازخونه بیرون اومدیم سواره 

پربودسرموتکیه دادم ب ماشینش شدیم واونم راه افتاد..نمیدونسم کجامیره دلم 

 شیشه ی اهنگ شادگذاشته بود.هعــــــــــــی....
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جلوی ی تاالفوق العاده شیک ماشینوپارک کرد داشتم باکنجکاوی ب 

تاالخاموشوتاریک نگامیکردم!!!!!چرابرقاش خاموشه؟؟؟؟؟برگشتم سمته 

 آدرینوباتعجب گفتم:

درس اومدیم؟؟ -   

 لبخندزدوگفت:

وآره خانومم پیاده ش -  

 باتعجب بیشترگفتم:

ولی تاالبرقاش خاموشه چرا!؟؟ -  

 چشمکی زدوگفت:

اینم ی نوع جشنه دیگ -  

 چشاموریزکردموگفتم:

چجورجشنیه؟اصن عروسیه تولده چیه؟؟ -  

 پیاده شدوگفت:

توپیاده شومتوجه میشی -  

لبموجمع کردموپیاده شدم دروبستم آدرین ماشینوقفل کردودستم گرفتوراه افتاددر 

زبودوداخله راهروش تاریک وای من دارم میترسم:)))بازوی آدرینوگرفتموگفتم:تاالبا  

آدرین اینجاچرااینجوریه من دارم میترسم -  

 خندیدوگفت:

نترس عزیزم چیزی نیست... -  

چشام ب تاریکی عادت کرده بودک آدرین وایسادمث اینک 

 دریوبازکرددستشوگذاشت پشته کمروهلم دادداخل باترس گفتم:
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.دریآآآ. -  

حرفم کامل نشده بودک یهوهمه برقاروشن شدو.......صدای اهنگ وجمعیتی ک 

جلومون بودنوتولدت مبارک میخوندن!!!!!!!!!!!رسماکپ کرده بودم داشتم باچشای 

 گردنگاشون میکردم دستای آدرین قفله کمرم شد..

 

 ### امشب دله من با دل تو جوره

 ### امشب حس من یه حس مغروره

الده چشماتهامشب شب می  ### 

 ### امشب تمومه حسم باهاته

 ### از تولد تو چند تا بهار گذشته

 ### همه شادن امشب شب توئه فرشته

 ### از میون قلبت یه آرزو جدا کن

 ### تا سحر برقصو گله لباتو وا کن

 ### این همه آماده ایم با نور و ساز و چشمک

 ### ای عزیز امشب تولدت مبارک

تولدت مبارکتولدت مبارک   ### 

 ### باز یه شمع روشن اضافه شد به شمعات

 ### زیر نور این شمع چه برقی داره چشمات

 ### بوسه ی ترانه هدیه به لبهات شده

 ### نور شمع امشب عاشق دستات شده

 ### همه حلقه بستن دور تو تا برقصی



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  428  

 ### حلقرو نگاه کن گلش خود تو هستی

از و چشمکاین همه آماده ایم با نور و س  ### 

 ### ای عزیز امشب تولدت مبارک

 ### تولدت مبارک تولدت مبارک

 ### همه شادن امشب شب توئه فرشته

 ### از میون قلبت یه آرزو جدا کن

 ### تا سحر برقصو گله لباتو وا کن

 

 وصدای آدرین بودک توگوشم پیچید:

حت نشده باشی ب تولدت مبارک نوره چشمــــــــــــم امیدوارم ازدستم نارا -

 خاطره دیرتبریک گفتنم واین سوپرایز....

لبخندنشست رولبام هنوزباورم نمیشدک آدرین برام جشن گرفته باشه واااایی خدااااا 

من چقدحرص خوردم هیشکی تولدم یادش نی اونوخ آدرین 

 بدجنس...خندیدموبرگشتم سمتش وگونشومحکم بوسیدموگفتم:

م همتون یادتون رفته:(مــــــــرسی آدرینم فک کرد -  

 گونمونوازش کردوبالبخندگفت:

مگ میشه تولده همه زندگیمویادم بره خانوم؟؟ -  

 خندیدم ک پیشونیموبوسیدوزیره لب گفت:

 دوستت دارم نورم!

 خواستم جوابشوبدم ک باصدای بابابرگشتم 

 سمتش باخنده رفتم توبغلش باباروی موهاموبوسیدوگفت:
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بزرگترشده...خانوم ترشده..تولدت مبارک نوره زندگیمسال 8سوژینم  -  

عاشقتم بابایی مرسیییی... -  

 بعده بابارفتم بغله مامانوبابقیه مهموناسالم واحوال پرسی کردم

ک همشون بهم تبرک گفتن زهرانذاشت بشینم   

دستموگرفت وبردوسط ی اهنگ باحال گذاشتن   

ک پام دردگرفتو منم ازخداخواسته رقصیـــــــدم:(انقدرقصیدم   

 نشستم روصندلیم آدرینم بالبخندداشت نگام میکردخندیدموگفتم:

میدونی امروزچقدحرص خوردم؟؟ -  

 خندیدوکشیدم توبغلشوگفت:

قربونه حرص خوردنات مجبوربودم خب.. -  

 باصدای حورابرگشتم سمتش:

پاشین برقصین باو چقدمیشینین -  

شمک گفت:ب آدرین نگاه کردم ک بلندشدودستموگرفتوباچ  

پاشوخانومم امشب شبه توه -  

 خندیدم ک بامهربونی خاص خودش گفت:

فدای خنده هاش پاشو فچنولک -  

بلندشدمورفتیم وسط همه رفتن کناروآهنگ پخش شدومنوآدرین شروع کردیم 

 رقصیدن..

 

 تو رو میخوام بیا کنار من باش

 تو گل بهار من باش هر چی بخوای همونه
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هشتهتو که باشی هوام مثل ب  

 چقد خوبه که عشقت تو قلب من میمونه

 با تو همه چی خوبه

 بی تو دلم آشوبه

 اگه تو بگی دیگه دارم هواتو

 باتو چیزی کم ندارم غصه و غم ندارم

 تو نگیر ازم عزیزم مهرو وفاتو دارم هواتو

 همه چیزم تویی بی تو میمیرم

 تا دستاتو میگیرم چه زیبا میشه حالم

شاده تویی جونم دلم پیش تو  

 چقد آرومو ساده شدی فکرو خیالم

 با تو همه چی خوبه بی تو دلم آشوبه

 اگه تو بگی دیگه دارم هواتو

 باتو چیزی کم ندارم غصه و غم ندارم

 تو نگیر ازم عزیزم مهرو وفاتو دارم هواتو

 کاش بدونی عشقی که تو دادی

 خستگیهام iشادی برای iشده دلیل

 کاش بدونی که من بجز عشق پاکت

 بجز شرم نگاهت ازت چیزی نمیخوام

 با تو همه چی خوبه بی تو دلم آشوبه

 اگه تو بگی دیگه دارم هواتو
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 باتو چیزی کم ندارم غصه و غم ندارم

 تو نگیر ازم عزیزم مهر و وفاتو دارم هواتو

 با تو همه چی خوبه بی تو دلم آشوبه اگه تو بگی دیگه دارم هواتو

ندارم تو نگیر ازم عزیزم مهر و وفاتو دارم هواتوباتو چیزی کم ندارم غصه و غم   

 

تیام(_شهاب_خوبه_چی_همه_آهنگ#)  

 

 آدرین مردونه وخوشگل میرقصیدووعاشقه رقصش بودم ینی:(

 دستموگرفتوی چرخ زدم..

 تیکه اخره اهنگ شدومن رودستای آدرین خم شدم واونم پیشونیموبوسید..

 شیرین دادزد:

ودباشین روکنین ببینمحاالنوبته کادوهاااااااس ز -  

 سماء هم گفت :

ن ن اول دونفره برقصن این دوتاخعلی خوشگل میرقصن!:( -  

 ب آدرین نگاه کردموخندیدم ک بالبخندتوبغلش فشردم..

اکثراٌگفتن برقصیم بعدبریم سراغه کادوهامنم ک ازخدام بودب آدرین گفتم اهنگ 

kalbimin tek sahibine فوق العاده زیباییه ازایرم دریجی روبذارن)اهنگ 

 حتمابراتون میذارم دان کنین گوش بدین:(

 

آدرین گفت آهنگوبذارن برگشتودستاشوانداخت دوره کمرم منم دستاموگذاشتم 

 روشونش..بالبخندخیره شدیم توچشمای هم...ومن همراه شدم باایرم دریجی...
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Dualar eder insan 

  
 انسان دعاها می کند

  
Mutlu bir ömür için 

  
 برای یک زندگی شاد

  
Sen varsan her yer huzur 

  
 همه جا آرامش، وقتی تو باشی

  
Huzurla yanar içim 

  
 نباشی، می سوزد درونم

  
Çok şükür bin şükür seni bana verene 

  
 خیلی شکر،هزار شکر ، کسی که تو را به من داد

  
پرازعشقش ک االن  چن بارپشته سره هم این تیکشوتکرارکردم..آدرین باچشای

 ازاشک برق میزدنگام میکرد..
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Yazmasın tek günü sensiz kadere 

  
 ننویسد یک روز را بدون تو, تو سرنوشتم

  
Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 

  
یکی قلبمان دست هامان یکی ،  

  حاالآدرین این تیکه روزمزه کردومحکم تربغلم کرد...

Ne dağlar ne denizler engel bir sevene 

  
 نه کوه ها ، نه دریا ها، مانع عشقمان نباشند

  
Bu şarkı kalbimin tek sahibine 

  
صاحب قلبم تنها این آهنگ، واسه  

باچشایی ک ازاشک برق میزدخیره شدم توچشای سیاه مث شبش وبلندترزمزمه  

 کردم:

Ömürlük yarime gönül eşime 

  
 یار همیشگی ام ، واسه همسرم

بابغضولبخندجوابمومیده: وآدرین   

Bahar sensin bana gülüşün cennet 
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بهشته بهار تویی، برام لبخند تو  

سرمومیذارم روشونه های پهنومردونش ومیذارم اشک های شوقم بریزه...خدایــا  

خدایـــــــــــاچقدخوش حالم آدرینودارم....خدایاتاحاالازت تشکرکردم واسه 

رباره دیگم شکرمیکنم واسه داشتنش...داشتنش؟؟؟آره شکرکردم هزا  

Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 

  
 فرشتگان، چهره ی عشقمه موی نور

 آدرین روی موهامومیبوسه وبا ی چرخ رقصمون وآهنگ تموم میشه...

خوردیم...این رقصمون بیشتراحساسی بودوتکون   

 عیبی نداره ولی باتمومه احساسمون بود...

 بااشکایی ک هنوزباورندارن این ماله هم بودنو...

 باقلبی ک هنوزاروصاله یارتندمیزنه..

 چشمایی ک ازشوقواحساسه زیادی ب اشک میشینه

 

 آدرین حریص بغلم میکنه وگونمومیبوسه و..بازهم آروم آروم تکون میخوره...

درنمیاد...برام مهم نیست هزارتاچشم رومونه...صدای هیشکی   

 فقط آدرینواحساسمون برام مهمه...

 انقدمحوه همیم ک بازم ی آهنگ دیگ میذارن...

 آدرین سفت بغلم کرده ودرگوشم زمزمه میکنه:

بت گفتم ک دیوونتم سوژینم؟! -  

 سرموچسبوندم ب گردنشوگفتم:

http://www.booloor.com/tag/%d9%85%d9%88%db%8c/
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بت گفتم عاشقتــــم کــ..؟ -  

وهام کشیدوشقیقموبوسید..نفسم گرفت...نفسه عمیقی توم  

 خواست چیزی بگه ک سروصدای بچه هابلندشد ک زیادنرین توفازه الو!!

 حاالوقته کادوهابودنشستم

رومبل سلطنتی آدرینم نشست کنارم ودستاموگرفت   

زهرام شروع کردکادوهارواعالم کردن..اول کادوی بابا:   

دچی گرفته واس ی دونه خـــــب خــــــــــــب ببینیم عموفرها -

 دخترخلوچلش!!

 همه خندیدن باچشم غره ب زهرای بیشورگفتم:

اوی خل چل خودتی االخ -  

 باشیطنت خندیدوکادوی باباروبازکردچشاش برقی زدوگفت:

به بــه عمو فرهادچ کـــــــرده.. -  

 ی کلیدازجعبه درآوردباکنجکاوی ب بابانگاه کردم ک بالبخندگفت:

پرازگالیی ک دوس داری! کلید ی گلخونه -  

 واااااییییی خدااااااااا ینی ذوووق مرگ شدماااااا

ژاااان ژآاااااااان من عااااااشقههههه گلوگلخووونم   

پریدم وباباروماچ کردم اونم صورتموبوسید..   

 زهراکادوی مامانوبازکرد

مامانم برام گردنبدطال ب اسم خودم برام گرفته بودک انداختم گردنم.   

نوبته کادوی مامان بابای آدرین شد..بعدش   

 بابای آدرین برام ی سرویس طالسفیدخوشگل گرفته بود:(
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 مامان ثریاهم ی پیراهن مجلسی دکلته سیاه سفیدبا ی دسبند طال...

 بقیه فامیالم یا پول دادن یاعروسکوطال...

 زهراخودش برام ی هاپوی سفیدوبزرگ گرفته بود خخخ خعلی بامزه بود!

 شیرینوسامانم برام گیتارقرمزوخوشگلی گرفتن 

 واییی خعلی الزمش داشم هردفه میخواستم بخرم یادم میرفت

خداروشکربلدم گیتاربزنم:(حورام گردنبدنقره قلبی شکل گرفته بود   

 ک توش عکسه خودموخودش بود:(

 بچه هاهمش اصرارمیکردن آدرین کادوشوبده

تومیگفت:ولی آدرین باشیطنت ابروشوباالمینداخ   

همه کادوهاشونوبدن بعدامن میدم!! -  

خالصه همه کادوهارودادن ودرآخرنوبته آدرین بودآدرین بالبخنده رولبش 

 بلندشدوگفت:

من کادوم بیرونه االن میارمش -  

 همه باکنجکاوی نگاش میکردیم..

 دی جی ی اهنگ زدودقیقه های اخرش گفت بشماریم تاآدرین بیاد

خعلی جالب شده بود!   

عده چن لحظه آدرین با ی جعبه بزرگ اومدینـــــــــــــی بزرگاااااااااااب  

جعبه روگذاشت پایینه پام ودستاشوخعلی شیک انداخت توجیبشو   

 باابروش ب جعبه اشاره کرد!

 خندیدموخم شدم وسعی کردم ربان بزرگوبازکنم..

 ربان بازشدوانداختمش زمین ودره جعبه روبرداشتم
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روووووو دستموگذاشتم جلوی دهنموجیغه خفیفی کشیدم وووووییییی اینا   

 وسگه پشمالوی سفیدوزنگوله داروازتوجعبه درآوردم 

 کناره سگه ی خــــــــــــــــــــــرس خیلــــی  بزرگ بود

 یااصن بهتره بگم ازخودمم بزرگتر!!!

 هاپوی خوشلوگذاشتم زمینوخرسروبرداشتم

ک یهوصدایی ازش بلندشد:   

- I love you, my light 

 )دوست دارم،نورِ من(

 خندیدم ونگام افتاد ب دسته خرسه واووو

ی پاکت چی توووووشع؟؟   

 پاکتوازدستش درآوردموبازش کردم وااای خــــــــدای مـــن

تابلیط سفـــــــــــر ب فرانسه... 6  

ژاااااااااااانمـــــــــــــی ژاااااااان دیگ نتونستم خودموکنترل کنم 

موخودموانداختم بغله آدرینپاشد  

ک خندیدوبلندم کردباهمون لباس چرخوندم   

وااااای آدریی عاشقتـــــــــــم -  

 خندید و باصدای بلند جوابم رو داد

عزیزِ دلـــم منم عاشقتـــم! -  

خدایی فکرشم نمیکردم آدرین همچین کادویی برام بگیره فوقه فوقش گفتم ی 

 سرویس میگیره...!

هفتس..6روزدیگ بایدسفرمونم تا6آدرین گفت   
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ادامه داشت کیک خوردیم وکلیم رقصیدیم..86خالصه جشنه تولدم تاساعت   

 رقصه آخرم همه جووان تانگورقصیدیم این دفه منوآدرین ترکوندیم!

 

   
You're the light, you're the night 

 تو روشنایی هستی ، تو شب هستی

  
You're the color of my blood 

به رنگ خون من هستیتو   

  
خودمون "خون توی رگهای من")یه چیز تو مایه های   

 در واقع خون قرمز رنگ هست و قرمز نماد عشق(

 

 

You're the cure, you're the pain 

 تو درمان هستی،تو درد هستی

  
You're the only thing I wanna touch 

 تو تنها کسی هستی که میخوام نوازشش کنم

  
Never knew that it could mean so much, so much 

 هیچ وقت فک نمی کردم که این همه معنی و مفهوم داشته باشه
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(mean میده هم نبودن صادق یا بودن رو دو معنی جاها یعضی   

 و اینجا منظور خواننده اینه که فک نمیکرده که دوست داشتن ش

شب( بتونه اینطوری باشه هم درد هم درمان یا هم نور هم  

  
You're the fear, I don't care 

 تو ترس هستی )باید ازت میترسم(، ولی اهمیتی نمی دم

  
Cause I've never been so high 

 چون هیچ وقت اینقدر روی اوج نبودم

  
Follow me to the dark 

 دنبالم بیا توی تاریکی

  
(Dark (هست همی دور یا خودمونی جای یه از استعاره   

  
Let me take you past the satellites 

 بذار تو رو ببرم اونور )فراتر از( ماه و ستاره ها

  
(Satellite (آسمانی اجرام یعنی اینجا   

  
You can see the world you brought to life, to life 

 تو می تونی دنیایی رو ببینی که زندگی رو براش به ارمغان اوردی

  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  440  

So love me like you do, love me like you do 
 پس هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

  
Love me like you do, love me like you do 

 هر جوری که میخوای دوستم داشته باش

  
Touch me like you do, touch me like you do 

 هر جوری که میخوای نوازشم کن

  
What are you waiting for? 

کشی؟داری انتظار چی رو می   

  
Fading in, fading out 

 ظاهر میشی و نا پدید میشی

  
On the edge of paradise 

 روی لبه خوشبختی

  
Every inch of your skin is a Holy Grail I've got to find 

 هر سانت از وجود تو مثل جام مقدسی هست که باید پیداش کنم

  
دنبالشن()همون جام مقدس مسیحی ها که هنوزم عده ای   
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Only you can set my heart on fire, on fire 
 تو تنها کسی هستی که میتونه قلبم رو به اتیش بکشه )تحریکم کنه(

  
Yeah, I'll let you set the pace 

 اره، میذارم تو اول انتخاب کنی

  
(set the pace بقیه که بذاری بنیان رو کاری یه یعنی   

خواننده اینه که میذارم تو ازش پیروی کنن اینجا منظور  

 همه کار ها رو انجام بدی یا میذارم تو اول شروع کنی(

  
Cause I'm not thinking straight 

 چون من نمیتونم درست فک کنم

  
My head's spinning around, I can't see clear no more 

ببینم خوب نمیتونم  سرم داره گیج میره ، دیگه  

  
What are you waiting for? 

 داری انتظار چی رو می کشی؟

 یه پاموگذاشتم روپای آدرین

وپای دیگم دوره کمرش حلقه کردم   

آدرینم ی دستشوگذاشت دوره کمرودسته دیگموسفت چسبید   

 وباهم چرخیدیم...
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خداروشکرقبالخعلی رقص تمرین کرده بودیم:(   

 آخرشم آدرین ازکمربلندم کردوچرخوندتم..

دم ک رقصمـــــــــون عااااالــــــــی شد...اووف ازنظره خو  

 همه دست زدن و ی باردیگ تولدموتبریک گفتن...

 وباالخره اون شبم باآدرین ب صبح رسید:(دیگ غیره آغوشش خوابم نمیبره

 خودموخودش عادت داده..!

هفتمون..باباومامان همش سفارش میکردن و..6روزبعدآماده بودیم برای سفره 6  

بیرون اومدم وکم کم خدافسی کردیمازبغله بابا  

آدرین چمدوناروبرداشت وب سمته پله برقی رفتیم..   

 برگشتم برای مامان بابادست تکون دادم..دلم براشون تنگ میشه خعلیییییی!

 چن دیقه بعدسواره هواپیماشدیم..

من کناره پنجره نشستموآدرینم کنارم    

گرفتمخم شدوکمربندموبرام بست دسته آدرینومحکم   

ازشانسم وقتی باهواپیمامسافرت میفرتیم حالم بدمیشدیکم..   

 وسرگیجه میومدسراغم واسه همین سریع قرص سردردموخوردم

سرموتکیه داد ب شونه آدرین..اونم محکم بغلم کردوشقیقموبوسید..   

 خعلی زودب خواب رفتم!

بااحساس گرماروی گونم پلکاموآروم بازکردم دیدم آدرین خم شده 

وقتی دیدچشاموبازکردم باخندع گفت:|مومیبوسه:وگون  

قوربونت برم چقدمیخوابی؟؟ -  
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سرموفروکردم توسینش اووووف عجب جای گرمونرمیه:(چقدکیف داد..!هنوزخوابم 

 میومدخواب آلودگفتم:

آدری بازم خوابمه -  

 صورتمونوازش کردوگفت:

بیدارشورفتیم هتل عزیزه دلم مهماندارگفت تاچن مین دیگ فرودمیایم..االن  -

 راحت بگیربخواب باشه؟

 صاف نشستم وچشامومالیدم وگفتم:

هتل رزورکردی اصن -  

 کشیدم توبغلشوگفت:

آره خانومم -  

 بالبخندگفتم:

اول بریم برج ایفل باشه؟؟ -  

 روی سرموبوسیدوگفت:

باشه عزیزم -  

وی بادیم چن لحظه بعدهواپیمافروداومدمام بلندشدیم ورفتیم پایین هوا آفتابی بود

میوزید..آدرین دستموگرفتورفتیم قسمتی ک چمدونامونوبگیریم بعدازگرفتن 

چمدوناازفرودگاه بیرون اومدیم فرودگاه حسااابی شلوغ بود..منم داشتم حسابی دورو 

 ورمودیدمیزدم ک آدرین ی تاکسی گرفتوسوارشدیم..ازآدرین پرسیدم:

اسمه هتلی ک میریم چیه؟ -  

کالریدگ! -  
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ی ازبهترین هتالی پاریس بودونزدیکه خیابون شانزلیزه!ی رب ژوووون یک

بعدرسیدیم هتل نماش ک عالی بود..پیاده شدیم وآدرین چمدوناروبرداشت منم 

بازوشوگرفتم ورفتیم داخل آدرین بامهماندارصحبت کرداونم کارته اتاقمونودادو ی 

ووووووو پسره جونوصداکردتاچمدوناروبرامون بیاره.وارده اتاقمون شدیم وا

عاااالـــــــــــییییییی بودخعلی خوشگلوشیک! ی تخته دونفره سفیدمشکی رنگه 

تامبل و..بقیه وامکاناتش!3تاکاناپه و6اتاقم نقره ایی با  

رفتم دره تراسوبازکردم بیوش فوق العاده بود نسیم خنکی میوزیدوموهاموب بازی 

شهره عشق نگاه میکردم گرفته بوددستمورونرده هاگذاشته بودم بالذت ب پاریس..

ک دستایی گرم آدرین حلقه شددورم سرموتکیه دادم ب 

شونش..سرشوفروکردتوموهای بازم دستموگذاشتم رودستای 

مردونشوفشردمش...یهوبرم گردوندولباش قفله لبام شد...خندم گرفت خواستم اذیتش 

کنم سرمویکم کشیدم عقب ک بیشوره زامبی ی گازمحکم ازلبم گرفتک دردم 

فت:گر  

شیطونی نکن فنچول ب ضررخودته!! -  

 زدم ب شونشوگفتم:

کوفت وحشی آمازونی -  

خندیدوتوبغلش بلندم کردوازتراس بیرون اومدوبازم لباش بودک رولبام بوسه 

میزد..دستموانداختم دوره گردنش وهمراهش شدم قلبم ازخوشی گرومب گرومب 

 میزداونقدتوحس بودم ک نفهمیدم ک پرت شدیم روتختو..

آدرین اومدروم ومحکموعمیقتربوسیدم..دستموتوموهای لختش فروکردم وچنگ 

زدم...ن من میتونستم جلوی خودموبگیرم ن آدرین..شایدبگن اسمش هوسه ولی من 
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میگم همش عشقــــــــه وعـــــــشق وقتی عاشق باشی ومعشوقت کنارت 

 باشه..

ددلم ازبوسه هاش ضعف آدرین محکم بغلم کرده بودوتمومه صورتمومیبوسیدومیبویی

میرفت از ی طرف دلم میخواست بگم بس کنه از ی طرفم دلم میخواست ادامه 

 بده..

 

مشغوله بوسیدن هم بودیم قفله هم شدیم ومحکم ترهمومیبوسیدیم آدرین 

باهربوسه ایی ک رولبم میزدگازریزیم ازلبم میگرفت..هم دردداشت هم لذت..آدرین 

گموبوسید...نفسه عمیقی کشیدم..بوسه های سرشوفروکردتوگردنم وروی شاهر

 ریزش روگردنوقفسه سینم مینشست..سرشوآوردکناره گوشم ونفس زنان گفت:

بیقرارتم سو..ژین..داری دیوونم میکنی..نمیتونم جلوی خودموبگیرم -  

دلم نمیخواست االن ماله هم شیم...منم دوست داشتم مث هردختری شبه عروسیم 

زتنم دربیاره وماله هم شیم..ن االن..سعی کردم شوهرم عشقم لباس عروسوا

 آدرینوکناربزنم:

آدریی..بسه بروکنار -  

 درازکشیدومنوفشرب سینش توموهام نفسه عمیقی کشیدوگفت:

باشه سوژینم هرچی توبگی..فقط توبغلم بمون باشه..؟؟ -  

 خواب داشت ب چشام میومدسرموروسینش جاب جاکردم وخوابیدم..

 

 

     ***************  
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«آدرین»  

 

به صورت آرومش زل زدم ودستموتوموهاش فروکردم..چن وقته بی طاقت شدم 

وتمام سلوالی بدنم سوژینوصدامیزنه ومیخوادش...سخته کنترل کردنم..ولی ن 

اونقدک فقط دلم جسمشوبعده این همه مدت بخواد..نه من سوژینوتماموکمال 

م ولی خوده سوژین وراضی میخوام هرچندنیازم ازروعشقه زیادیه ک بهش دار

بودنش برام ازهمه چی مهم تره!سرشوگذاشتم روبالش وبلندشدم لباساموعوض 

کردم مانتووشلواره سوژینم درآوردم بادیدنه پاهای کوچیکوخوش فرمش دلم ضعف 

رفت چشمموازش گرفتمولباس راحتی ازتوچمدونش درآوردموتنش 

ته بودروگرفتم تاغذاسفارش بدم..کردم..تلفنوبرداشتم وشماره داخلی ک مهماندارگف  

گارسون ک غذاروآوردگذاشتم رومیزوب سمته تخت رفتم ونشستم کناره سوژین 

 آروم شونه هاشوتکون دادموصداش کردم:

سوژینم؟؟نمیخوای بیدارشییییی؟ -  

 تکونی خوردوچشاشوآروم بازکردخم شدموبینیشوبوسیدموگفتم:

م ازصبه هیچی نخوردی ضعف پاشوصورتتوبشورقوربونت برم بعدغذاربخوری -

 میکنی

 باشه آرومی گفتوبلندشدب سمته دستشویی رفت.

غذامونوک خوردیم آماده شدیم بریم بیرون سوژین اصرارداشت اول بریم برج ایفل 

 ک من گفتم بمونه شب بریم شب خعلی قشنگ میشه!سوژینم قبول کرد..
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نشگاه سوربن ی تاکسی گرفتم وگفتم ماروب پارک لوکزامبورگ ک نزدیکه دا

دیقه بعدرسیدیم پارک..جای سوزن انداختن 41بودببره! خیابوناحسابی شلوغ بود

نبودبعدازظهربودومردم همه برای تفریح اومده بودن اونجا.داخل پارک 

تافواره معروف 6رفتیم..واقعازیبابود..میشه گفت ی پارک تاریخی وفرهنگی پاریسه!

بهم نشون داده بوداسماشونم داشت عکساشوقبالدوستم ک اومده بوداینجا

یکی ازاونا قسمت جنوبی پارک بود و داخلش   دومدیسیس و دو آبزرویتوربود!!

مجسمه ای با نقش کره زمین بود ک چهارزن نگهش داشته بودن..!باسوژین روی 

نیمکتی ک جلوی فواره بودنشستیم ومشغوله خوردن تنقالتیی ک خریده بودم 

یم ک خعلی جالب شدن..از ی کاره سوژین شدیم بعدش کلی عکس سلفی گرفت

خعلی خوشم اومد وقتی میخواستیم آماده شیم بهش درباره لباس چیزی نگفتم 

ومنتظرموندم ببینم خودش چی انتخاب میکنه!ک سوژین ی مانتوی خنک تاروی 

زانوش وشلوارلی سفیدوشال وکاله لبه دارپوشید:(خعلی خوشم اومدازاینک 

اشقشــم ک بااینک اومدیم ی کشوره مانتوپوشیدوشال گذاشت ع

 آزادحجابشوبرنداشته خانومه مهربونوحرف گوش کنه خودمودیگ:(

عصربودک رفتیم خیابون شانزه لیزه وتویکی ازکافه های قشنگش 2:31ساعت

نشستیم وقهوه باکیک معروفشوخوردیم! بعدازکافه ب منطقه ی وندوم وخیابون 

معروفی داشت بابرندهای دوالپایکس رفتیم ک پاساژهاوبوتیک های 

 شانل،گوچی،الوین وهرمس...

سوژین بادیدنه لباساهای اونجاب زذوق اومدوسره هربوتیک نیم ساعتی منومعطل 

ب ی بوتیک لباس مجلسی رفتیم سوژینم |میکردتاخانوم ازی چی خوشش بیاد:

ازاولش شروع کردب دیدزدن!تاجلوی یکیشون وایسادرفتم پشت سرش 
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یقش ک دکلته وبازه!بلندیشم ک تاپایینه کمره..تنگم |کردم..خب: وایسادمولباسونگاه

رنگشم ک دیگ هیــچ قــــــــــــرمز!!طرحش قشنگ |ک هس ماشاهلل:

 بودولی...االن اینوکجامیخوادبپوشه؟؟سعی کردم خونسردباشم:

خوشت اومده ازش؟؟ -  

ووف برگشت وبالبخنده دوندون نمایی نگام کردچشاشم ملوس کرده بود ای...ه

 نگاش کن توروخداچشم غره ایی بهش زدموگفتم:

کجامیخوای بپوشیش اونوخ؟؟ -  

 باچشای براقش گفت:

جشن زنونه ایی چیزی.... -  

 مشکوک نگاش کردم!انگشت اشارموب نشونه تهدیدجلوش تکون دادم:

ینی شانست بیاره سوژین ببینم توجمعی ک مَردباشه بپوشیش اونقوته ک من  -

دی؟؟؟میدونموتو...فهمی  

 خندیدوگفت:

بااااشع حاالنزن منو! -  

ب فروشندع گفتم لباسوبیاره تاسوژین پرو کنه..فروشنده ی پسره جوون بوربودک 

همش زل میزد ب سوژین اعصابم داشت خردمیشدمرتیکه هیزنگاشم 

برنمیدارع...وقتی لباسوآوردخواست بده ب سوژین ک سریع بااخم ازدستش 

اتاق پرو بردمش..سوژین ک رفت واسه پروپسره  گرفتمودادمش ب سوژینوب سمته

 نگام کردوب فرانسوی گفت:

)Vous êtes petite amie et amis fils? -  شما دوست دختر ودوست

 پسرهستین(
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 خوبه ک کالس فرانسه قبال میرفتموکامل بلدبودم بااخم جوابشودادم:

- Non, le couple a!)!نه، زن و شوهر ( 

فت:ابروشوباتعجب باالدادوگ  

- Vraiment? Vous musulman? Entré de quel pays ? (

 واقعا؟؟ شما مسلمان هستین؟ ازکدوم کشور میآین؟

Oui! 

Nous sommes musulmans 

De l'Iran( بله!ما مسلمانیم ازایران 

 سرتکون دادوگفت:

- oh 
Je vous félicite pour avoir une si belle femme vient! 

 

داشتن چنین زنه  زیبایی تبریک میگم()آهان!من به شما برای  . 

 

 فقط گفتم:

-  reconnaissant(ممنون) 

 پشته دره اتاق پرووایسادم وضربه ایی بهش زدم:

سوژین پوشیدی؟ -  

 صداش اومد:

آره صب کن.. -  
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بعده چن لحظه دروبازکردلباس خعلی بهش میومدشونه های لختوسفیدش حسابی 

اینوبپوشه!فقط گفتم خوبه درش بیارحساب  تودیدبود..شانسش بیاره توجمع مردونه

کنم لبخندزدودروبست منم پولشوحساب کردم تاسوژین اومدلباسودادب پسره تا 

هم |توجعبش بذاره.بعدازاون بوتیک چنتاجادیگم رفتیم وسوژی کلی خریدکرد:

|خودش خسته شده بودهم من:  

ریم برج شده بودک برگشتیم هتل چیزایی ک خریده بودیموگذاشتیم تاب1ساعت

ایفل!سوژین کفششوبا ی کتونی سفید وشالشوبا ی روسری سفیدکوچیک عوض 

کرددستشوگرفتم وازهتل بیرون اومدیم برج ایفل نزدیک بودواسه همین پیاده رفتیم 

 پاریس توشب بی نظیربودسوژین بالبخند ب اطرافش نگاه کردوگفت:

ن؟یاهمین آدرین دقت کردی همه کشورای بزرگ توشب خیابوناشون قشنگ -

 شهرای خودمون...من عاشقه شبای انزلیم!

 لبخندزدموگفتم:

آره توشب خعلی قشنگ میشن.. -  

مخصوصا اینجا باکلی برج ونورهای جالبش  -  

 بعدباخندع گفت:

من اصن دلم نمیخوادبرگردم..بیاهمینجابمونیم -  

 خندیدمودستموپیچیدم دوره شونشوب خودم چسبوندمش..

فکره بدیم نبود..بیایم اینجا..فرصت های شغلی خوبی میتونستم داشته 

تاازدوستامم همینجاشرکت زدن وکارشون گرفته...تنهامسئله ایی ک میمونه 6باشم..

اونم خونواده هامونن..رسیدیم برج ایفل توشب حسااااابی میدرخشید ودورش شلوغ 

گرفتموازپله هاباالرفتیم بودسوژین گفت ازپله هاش بریم باال منم دستشومحکمتر
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سوژینوخوب ب خودم نزدیک کردم ک کسی بهش برخوردنکنه همه تن تن ازپله 

 هاباالوپایین میرفتن ممکن یکیشون بخوره ب سوژینم!

وقتی ب ی پاگردرسیدیم سوژین یهووایسادنگاش کردم ازچهرش خستگی 

ک گفت:میبارید..دونه های عرق روی پیشونیش نشسته بودبالبخندنگاش کردم   

هوووف آدرییییی خسه شدم چقدپله دارررررع امروزم کلی راه رفییییم ی ذره  -

 بمونیم بعدبریم

وسمته نرده های فلزی رفتوب پایین خیره شدپشته سرش وایسادموبغلش کردم 

سرموروموهاش گذاشتم وبوسیدمشون یهوبرگشت سمتموتوچشام زل زد..منم 

ش احساس میکنم دارم ب مرزه جنون توچشای پرنورش خیره شدم ازعشقه زیادبه

 میرسم...خعلـــــــی عالقم بهش  زیادشده خعلـــی...

 اونقدک دیگ قادرب گفتنش نیستم..!

کم کم نگاهم رفت رولبای سرخش...ازوقتی طعمه لباشوچشیدم دلم میخوادهمش 

 این سیبه سرخاروببوسموگازبزنم:(

بم ازخوشی لبریزشد:خم شدم روشودستموانداختم توموهاش باحرفی ک زدقل  

آدری..میدونی خعلی عاشقتم...دوست دارم؟؟ -  

 لبخنده عمیقی نشست رولبام سرمونزدیکتربردموزمزمه کردم:

من روانیتم سوژین -  

توم خودت میدونی بیشترازهرچیزی تودنیادوستت دارم..   

 توبرام خوده خوده نفـــسی...دلیله زندگیمی

 تنهاچیزی که دلم به بودنش خوشه...

 وقتی هستی دنیام پرازلبخندات میشه
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 دنیام  باچشای نورانیت یکی شده نـــــــورم

 توی یه ثانیه لبای لرزونمومیذارم رولبای سرخش..وسیراب میشم ازاکسیرزندگیم..

 

یعنی طعم لبهات که مثل همیشه خوب و داغه "حس خوب  "  

همون عطر عشقته که میپیچه تو اتاقت "حس خوب  "  

 "حس خوب"

 یعنی تو یعنی من یعنی بفهمی آدما کال

 اینن

"یه سری رو ترجیح میدن خب نبینم  

 

 بلندش کردموچرخوندمش:

 

عاشقـــــــــــــــــــــــــــتم خانمم -  

تایی باهم پروازکنیم...6بلندمیخندیدوسرشوتوشونم فروکرده بود:(دلم میخواست   

میگفتن صداهای آدمایی که دورمون بودن روشنیدم ،بعضیاشون  Que 

Vavvvvvvv Romantique)واوووو  چه رمانتیـــک( 

وصدای چیلیک عکس گرفتناشون میومدسوژینوگذاشتم زمین وخیلی جدی بهشون 

"عکس نگیرید"گفتم   

که تعجب کردند!ولی وقتی دیدن جدی ام دیگه عکس نگرفتن وجلوی خودمون 

ه!!!(عکسایی که گرفته بودن روپاک کردن!)جون به جونش کنن غیرتی  
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یکی دیگ به اینگلیسی گفت شماباهم دوستید؟سوژینوکشیدم توبغلم وجوابی که به 

فروشنده داده بودم و بهش دادم!چن لحظه بعددوباره ازپله هاباالرفتیم.تقریباباالی 

 برج رسیده بودیم،که سوژین خسته شدوبه نرده هاتکیه دادوگفت:

م عکس بگیروایی آدری ازاین باال پایین چه باحاله بیا از -  

رفتیم به یه 81خندیدموچنتاعکس ازش گرفتم چنتام باهم سلفی گرفتیم!ساعت

 رستوران وغذای معروف پاریس روکه 

زمینی استیک فریت یا بیفنک فریت بودروسفارش دادیم)همون استیک و سیب

کرده(سرخ  

 شام میخوردیم واهنگی که ازانریکه پخش میشد:

 

Qué más quieres de mí 

چیزی بیشتر از من میخوای دیگه چه  

Si el pasado está a prueba de tu amor 
 اگه گذشته اثبات عشقه

Y no tengo el valor 
 و هیچ ارزشی نداره

De escapar para siempre del dolor 
 تا برای همیشه از درد و رنج رهایی یافت

Demasiado pedir 
 خواسته ی زیادیست

Que sigamos en esta hipocresía 
 آیا ما با این ریاکاری به رابطمون ادامه میدیم
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Cuánto tiempo más podré vivir 
 من خیلی بیشتر دوام میارم

En la misma mentira 
 در دروغی مشابه

No, no vayas presumiendo, no 
 نه،خودستایی نکن،نه

Que me has robado el corazón 
 تو قلبمو دزدیدی

Y no me queda nada más 
 ومن چیز بیشتری ندارم

Si, prefiero ser el perdedor 
 آره،من ترجیح میدم بازنده باشم

Que te lo ha dado todo 
 اونی که تمام وجودشو به تو داد

Y no me queda nada más 
 و من چیز بیشتری ندارم

No me queda más 
 فقط میتونم...

Ya no puedo seguir 
امه بدمنمیتونم بیشتر از این اد  

Resistiendo esa extraña sensación 
 دربرابر اون احساسه غریب،مقاومت کنم

Que me hiela la piel 
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 پوستم یخ میزنه

Como invierno fuera de estación 
 مانند زمستان بی رونق

Tú mirada y la mía 
 تو نگاه میکنی و نگاه من

Ignorándose en una lejanía 
میگیرهفاصله رو نادیده   

Todo pierde sentido 
 همه چیز بی معنی و بی مفهوم میشه

Y es mejor el vacío que el olvido 
 و خال،فراموشی بهتری است

Yo prefiero dejarte partir 
 من ترجیح میدم تورو فراموش کنم

Que ser tu prisionero 
 تا این که زندانی تو باشم

Y no vayas por ahí 
 و اطراف نگرد

Diciendo ser la dueña de mis sentimientos 
 و ادعا نکن که صاحب احساسات من هستی

No, no vayas presumiendo, no 
 نه،خودستایی نکن،نه

Que me has robado el corazón 
 تو قلبمو دزدیدی
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Y no me queda nada más 
 ومن چیز بیشتری ندارم

Si, prefiero ser el perdedor 
م بازنده باشمآره،من ترجیح مید  

Que te lo ha dado todo 
 اونی که تمام وجودشو به تو داد

Y no me queda nada más 
 و من چیز بیشتری ندارم

No, no vayas presumiendo, no 
 نه،خودستایی نکن،نه

Que me has robado el corazón 
 تو قلبمو دزدیدی

Y no me queda nada más 
 ومن چیز بیشتری ندارم

Si, prefiero ser el perdedor 
 آره،من ترجیح میدم بازنده باشم

Que te lo ha dado todo 
 اونی که تمام وجودشو به تو داد

Y no me queda nada más 
 و من چیز بیشتری ندارم

Qué más quieres de mí 
 دیگه چه چیزی بیشتر از من میخوای

Si el pasado está a prueba de tu amor 
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  اثبات عشقهاگه گذشته 

 )آهنگش عالیه منک خعلی دوسش دارم(

 

چن نفربلندشده بودن ومیرقصیدن...سوژینم دستشوگذاشته بودزیره چونشونگاشون 

 میکرد.دستاشوگرفتم وگفتم:

میخوای ماهم بریم برقصیم؟! -  

نگام کردوچشاش برق زد!خندیدم وبلندشدم،دستشوگرفتم و بردمش وسط بالبخندی 

بودکه چال گونش معلوم   

دستاشودوره گردنم انداخت.منم دستامودورش حلقه کردم وآروم آروم تکون خوردیم 

... 

 

 

    ************* 

 

 سرامونوگذاشتیم روبالشووبه هم دیگ نگاه کردیم سوژین نفسه عمیقی کشیدوگفت:

امروزخعلی خوش گذشت آدرین مرســـی ازهدیت -  

موهاشوبلعیدم وگفتم:لبخنده خسته ایی زدموکشیدمش توبغلم عطره   

هفته 6هفته هرجاخواستی میریم...6خداروشکر بهت خوش گذشته خانومم این  -

 ماله توه:(

 سرشوگذاشت روگردنموگفت:

آخ جوون پس فردا بریم رودسن سواره کشتی شیم باشه؟؟ -  
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 گونشوبوسیدموگفتم:

باشه عزیزه دلــم..بخواب خسته شدی! -  

 صورتمومحکم بوسیدکه خندم گرفت

ین بچه نمیذاره من یکم آروم باشما!!ا  

 خیمه زدم روشوچشاشومحکم بوسیدم وباحرص گفتم:

نکن فسقلی خودت داری بی طاقتم میکنی هااا -  

 ریزخندیدوخودشوتوبغلم قایم کردوبامزه گفت:

ببخشیــــــد،منــونخــــور زامبی! -  

 گردنشوگازه محکمی گرفتم که جیغ زدومحکم زدروشونم خندیدموگفتم:

سوژین انقددلـــــــم میخواد بخورمت...! -  

 جیغ جیغ کنان گفت:

آدریی خیلی بیشوووریی برواونورببینم پسره پروووووو خیلی روت زیادشده هاااااا  -  

 اصن برو روکاناپه بخواب زوووووود

 محکم فشارش دادموگفتم:

نمیخوام زنمی دلم میخوادبخورمت! -  

 آروم زدروسرموگفت:

واد به دلت بگونخوااد زامبی وحشیبیخوددلت میخ -  

بازگفت زامبی! -  

 باحرص گفت:

خوزامبی دیگ خون آشام وحشــــــی! -  

 قهقه زدموگفتم:
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خانوووووم انقداین خاطرات یک خون آشام رودیدی منم خون آشام می بینی  -

 فنچول؟؟

 جیغ زد:

نخیرم جنابالی ازاولشم زامبی بودی همش گازم میگرفتی! -  

|بچه خوبی بودم تومنواینجوری کردی:نخیرمن  -  

 باحرص وتعجب گفت:

آدریی من چیکارت کردم مگـــــــه؟ خیلی  -  

 بیشوره خریی

همیشه به جای اینک ازفحش هاش ناراحت بشم خندم میگرفت ازبس بامزس این 

 فنچول!!

 کشیدمش روسینموگفتم:

بگیربخواب جوجو! -  

 زدروسینموگفت:

جوجوعمته! -  

ا چراکم نمیاره این؟؟خندیدم ای خداا  

بازتوگیردادی به عمه بیچاره من سوژی؟؟صب کن برگردیم به عمم میگم  -

 چیاپش سرش میگی!

ایشششششش پسره چوقووووووول -  

 بیشترخندیدم زدم روکمرشوگفتم:

میخوابی یابخوابونمت بچه؟ -  

مثالچجوری میخوای بخوابونیم؟؟ -  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  460  

 هوووف االن گازش بگیرم جیغ نمیزنه؟!

فکرخم شدم ولپای خوشمزشوطوالنی گازگرفتم که حسابی آخش دراومد:(بدون   

 لبخنده دندون نمایی زدموگفتم:

خب خانومم هنوزم خوابت نمیاد؟! -  

 الکی بغض کردوگفت:

چالخوابم میاد! -  

 لباشومحکم بوسیدم وگفتم:

قوربونش برم ببخشیددیگ خودت تحریکم میکنی گازت بگیرم بخواب حاال..! -  

ر زامبی بد!شب بخی -  

شب بخیر فنچولِ لوسه من:( -  

 

 

    *************** 

 

روزه بعدرفتیم روده سن وکشتی سوارشدیم هواعالی بودکشتی سواری کیف 

 میداد.باد به گیسه موهای سوژین میخوردوتکونش میداد،حسابی جذاب شده بود!

جانمیشدن!ازدسته این هفته سریع گذشت.سوژین کلی خریدکرده بودکه توچمدون 6

 فنچول.

روزای آخربی تابه مامانوباباش بودهرچندسیم کارت گرفته بودم وهرروزباهاشون 

صب توفرودگاه تهران 1صحبت میکردولی دلش خیلی تنگ شده بود!ساعت 

 نشستیم،و از اونجا برگشتیم رشت.
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نفس عمیقی کشیدم دلم برای گیالن تنگ شده بود:(هیجا شهره خوده آدم 

ه.خونواده هااومده بودن استقبال بغل کردیم همو وسوژین چن دیقه توبغل نمیش

 باباش موند!دیگ بایدازسوژین خدافظی میکردم ومیرفتیم خونه...

هفته حسابی عادت کردم به بغلش،که هرشب 6دلم نمیومدازش جداشم...این 

 باعطره تنش وبوسیدنش بخوابم...

 اووووف من بادلتنگایم چه کنم؟؟

له داشت زودتربره خونه!نگاش کن آدم فروشو!دختره تخس اصن دلش سوژین عج

روزکه ازت خبرنگرفتم میفهمی خانوم خانوما!6برامن تنگ میشه؟؟صب کن میرم   

خدافظی کردیم وراه افتادیم.توی راه ازآریا پرسیدم که مامان باناراحتی گفت 

اداشه من چش زیادزنگ نمیزنه وقتیم بهش زنگ میزنیم کم حرف میزنه...واقعا د

 شده بود؟!

..... 

دوباره زندگی روال سابقشوپیداکرد.میرفتم شرکت،سرم حسابی شلوغ بود.طبقه 

روزوتحمل کردم وب سوژین زنگ نزدم!که خداروشکرسره  6حرفی  که زدم

ساعت نشده خانومم زنگیدوفحش دادوگله کرد:(قروبونش برم که دلش برام تنگ 64

 میشه!

ماه دیگه بگذره 6-8خودموبه بابافرهاد ثابت کردم:( فقط ماه حسابی  1فک کنم این

سوژین برای خودم میشه واسه همیشه...میریم سره زندگی خودمون.دیگ ازم 

 جدانمیشه دیگ کناره خودمه!

 شکرت خدا
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    ******************* 

 

«دانای کل»  

 

..دستاش رومیزوچونشم رودستاش به نقطه ایی خیره بود وذهنش مشغولی مشغول.  

 جمسمش روصندلی بودوروحش،همین حوالی میچرخید...!

 

با اینکه موندنم باهات عمر منو میده به باد"  

 تو اشتباهی هستی که نمیشه انجامت نداد

 چشمامو بستم رو همه اما به چشمات نمیاد

 هیچی مثل من به خدا اینجوری همرات نمیاد

عشق از امون عشق از وای عشق از وای وای از عشق  

تا آدم که بی دلیل عاشق هم دیگه بشندو   

 یروز میاد که بی دلیل رو عشقشون خط بکشن

 آدم همیشه به چیزی که دوست داره نمیرسه

 اولش مشخصه آخر بعضی قصه ها از

 رو نقطه ضعف من همش غرور تو پا میزاره

 بهم میریزم ولی خب چون تویی عیبی نداره

 آدم همیشه به چیزی که دوست داره نمیرسه

 آخر بعضی قصه ها از اولش مشخصه

"عشق از امون عشق از وای عشق از وای وای از عشق  

http://nicmusic.org/1395/01/hamid-askari-called-vay-az-eshgh/


 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  463  

 

 فقط این جملروهی تکرارمیکرد:

آدم همیشه به چیزی که دوست داره نمیرسه ...! -  

 

 یهوبه خودش اومدسرشوبلندکرد.

خاطرات وپس زدکالفه ازجاش بلندشد...جلوی پنجره وایساد،آشفته بودوبی قرار... 

 احساس بی هوابودن میکرد

 احساس بی نفسی میکرد...

میکرد،مغزش هم کمی دردمیکرد...!"خاطره درد"احساس   

 یه چیزی میخواد که نبایدبخواددلش اشتباهه محضیومیخواد که نبایدبخواد...!

شد وزیره لب گفت به آسمونه تیره خیره  

اجازه هس برم توفکرش؟ -  

 اجازه دارم خاطراتموخاک نکنم؟؟

 اجازه دارم تاهمیشه توقلبم نگهش دارم؟؟

 اینو ک میشه،نمیشه؟؟؟

 میشه تصویره چشماش همیشه توقلبم هک بمونه...

 میشه بارون نباره؟!

 میشه جلوی بارونوبگیری!؟

میزگوشه ی دیواربرداشت.هووفی کشیدوکتش روهمراه سویچش ازروی   

 دروبازکردورفت بیرون وازپله هاسرازیرشد.

 وارده پارکینگ شدوریموته ماشین روزدوسوارشد
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 باسرعت میروند...

 نمیدونست به کجامیره بااین شتاب...؟

 فقط میخواست ذهنش رهاوآزادباشه!

 لباشومیجوییدوفرمونوتودستاش فشارمیداد...

کنه!انگارمیخوادحرصشوروی اون خالی   

 چراانقدکالفست؟

 برای چی آشفتس؟

 چی اینطور بی قرارش کرده؟؟

چیزایی با سرعت تو ذهنش سقوط میکردن که دلش میخواست محکم سرشو به یه 

 جایی بکوبه تاازذهنش پاک بشن...!

 کناره پلی نگه داشت پیاده شده ودرومحکم بست!اعصابش خرد بود نبود؟!

ومیذارع رونرده ودستاشوفرومیکنه میره جلوی نرده های فلزی پل..آرنجش

 توموهاش..چشاشومیبنده وفک میکنه

 وبازم فک میکنه...

 دلش االن...دقیقاهمین االن..

 ی چیزیومیخواد..

 ک بازم نبایدبخواد!

 جالبه نع؟

 اصن چیزی هست ک بخوادوراحت دراخیتارش باشع؟!

 همیشه چیزه باارزشی توزندگیت هست..

 کـــــــــ..نبایدبخوایش...
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 این قانونه طبیعتع! مگ ن؟!

 زندگی همیشه اونجورک میخواست نبودع

 نبودع دیگ...بابه میلش نبوده!

 البته شاید باب میلهه بقیه بوده و..

 فقط واسه اونه ک تلخه!

 خیره میشه رودی ک باسرعت روانه...

 خاطراتشم مث همین روددرحاله گذرع

 و کم کم..دارع مرورش میکنه!

کرد نکرد؟!سخته امابایدتحمل   

 اصالاین آدم ساخته شده برای تحمل کردن:(

 تحمل کن درست میشع...

 تحمل کن میگذرع..

 تحمل کن فراموشش کن...

 تحمل کن تموم میشع

 تحمل کن....

 چیونبایدتحمل کنع؟!چیو راحت میتونه ب دست بیارع

 باخودش..ذهنش درگیربود..ذهن وروحش درحاله چرخش بود..ب همه جا..

مغزش ی دکمه ری استارت داشت؟چی میشد   

 یا اصال ی دکمه برای ادیت..یـــا عقب بردن...

|ویــــــــا..ی سطله زباله:  

 الزم ک نبود بود؟!
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 سطله زباله حتماالزم بود..

 خب بعضی چیزا هستن ک بایدریخته شن دور..

 ولی دلت نمیاد..

 باارزشن برات..

دردت میخورع؟ اماوقتی نمیتونی چیزای باارزشتونگه داری ب چ  

 نگهش داری حسرتشوبخوری!؟

 خب مسلماٌ بریزیش دوربهتره

 خالص میشی:(

 بامشت محکم ب پیشونیش زد..

بار..8  

بار....6  

بار....3  

باره...4و  

 چیومیخواست پاک کنه باضربه زدن ب خودش؟؟

 اصن میشدپاکش کرد؟

 یااصن سطله زباله ایی هس!؟

 شروع کرد قدم زدن...قدم زدوقدم...

بازم راه رفتوفکرکرد...پاشوروهرپارکتی ک میذاشت ب یک گوشه ازخاطراتش 

 سفرمیکرد...

 ی صداهای آشنااییم تومغزش درحالع گذربود...

 چی بودن اونا!؟
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 حاالباایناچطورمیتونس بجنگه؟

 اصالباچی میخواست ب جنگشون بره:(

 مگ قدرتشودارع جلوی اینامقاومت کنه!؟

میخوادو...مقاوت کردن دربرابرش جرئت   

 خب..جرئتشودارع ولی توانشوچی؟!

 بازم میتونه تحمل کنه...

|صبروتحمل ی آدم..چقدمیتونه باشه:  

 روزگاردارع انتقام کدوم کارش رومیگیره؟!

 بخششی توکارنیست ینی!؟

 ینی خداحواسش بهش هست؟

 دارع نگاش میکنه؟

 اگ نگاش میکنه..

 چرامراقبش نیست؟

 چراحالشوخوب نمیکنه!؟

نشوپاک نمیکنهچراذه  

 یااصن دوبارع متولدش کنه

 میشه یانمیشه!؟

 سیگاره همیشه همراهشودرآورد..ی پوزخندتلخ

 بانگاهی خیره ب سیگار..

 آتیشش زدودودکرد...!

 آرامش ک نمیداد بهش میداد؟؟
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 دودمیکنه وخیره میشه توآسمون:

ینی االن دارع چیکارمیکنه!؟ -  

 اصن ب فکره منم هست؟

نیست!ن خب معلومه ک   

 ی پوزخنده دیگ کج میشه گوشه لبش!

 منک براش مهم نیستم..

 اونقدذهنش مشغلوع ک منوزودفراموش میکنه!

 ولی منک فراموشش نکردم...

 من بااین سنگینی ک تودلمه چیکارکنم؟

 کی میشه فراموشش کنم وازذهنوخاطرم بره

 بره ودیگ نیاد...

شسیگارشوبا پاهش له میکنه وبرمیگرده سمته ماشین  

 دروبازمیکئه وسوارمیشه..

 خستگی ازچهرش میبارع

 چشماش سرخه سرخه مث خون...

 استارت میزنه وتوجاده خلوتوتاریک راه میوفته...!

 

     **************** 

 

باعجله ازپله هاباالمیرند...هردوشون اونقدعجله دارن ک توجهی ب برخوردایی ک 

 بهشون میخوره نمیکنن!
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ب کجا چنین شتابان؟:( یکی نیست ک بهشون بگه  

 خوش حالند...

 خب بایدم خوش حال باشن!

 ولی..خوش حالی تاهمیشه دووم میارع مگ؟

 اممم خب شایددووم بیاره..نمیدونم!

 اگ نیارود...

 اگ روزگارنامردی کرد!

 اگ روزگاربازم ازآدماانتقام گرفت..!

 خب چی پیش میاد؟؟

 نمیدونم انتقام های روزگارازاین آدمای بیچاره خعلی 

|تلخه:  

 آره تلخیش مث قهوه بدون شکرمیمونه هوم؟

 اوهوم مث قهوه تلخ بدون شکر..!

 ینی زندگی مث قهوه س؟

 آره البته بدون شکر:(

 شایداولش یکم شکرباشه....ولی

 بعد..کم کم تلخی میاد..تلخ میشه و

.!...مزه بدی میره زیره زبونت..  

 زندگیه دیگ!

 کی ب آدما روی خوش نشون دادع جانم:(

 اگ روی خوش نشون میدادچی میشد!؟
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 اگ این عقده هارونداشت..

 چطوردلش میادباآدمابازی کنه واینقدسخت انتقام بگیره؟

 زندگی...ینی همین!

 لعنت ب روزه گاره نامرد!

 تلخیشوبدنشون میده مگ نع؟

 اوهوم دلم برای این آدما میسوزه!

 ببین چقدخوش حالن:(

 ازچشاشون برقه شوقوذوق میباره!

 آره..خداکنه تاآخرش بازی همینجوری ب نفعشون باشه...

 البته خـــــــداکنه!

 زندگی با بد و خوبش"

 شکل یک بازیه اما

 نباید قافل از این شد

 چی به جا میمونه از ما

 بازیه زندگی رسمش

 گاهی برد و گاهی باخته

زبوناستبازی اسمش رو    

 که یه عمر با همه ساخته

  من و تو با دست خالی

 نه شکستیم نه بریدیم

  از پس این همه دیوار
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 آخرش به هم رسیدیم

  رگ خواب لحظه هارو

 دست بیداری سپردیم

 عشق هم باورمون شد

 اگه باختیم اگه بردیم

 با تو هرچی اتفاقه

 خاطره میشه همیشه

 پاشو بی پرده خطر کن

........."ربه میشهبرد و باخت تج  

 

 دستاشون تودسته همه...محکموقوی..وهمیگشی!

 بالبخندخیره میشن ب فرده روبه روشون..

 آدرین نفسه عمیقی کشیدوگفت:

ببخشیدکجابایدآزمایش بدیم؟! -  

 پرستاره مسن بالبخندنگاهی ب هردوشون میندازه ومیگه:

برین داخله این اتاق تابیام ازتون خون بگیرم! -  

دادنوب اتاقی ک پرستاراشاره کرده بودرفتندسرتکون   

 سوژین بااسترس روی صندلی نشست همونطورک لبش رومیجوییدگفت:

وای آدرین من میترسممممم! -  

آدرین لبخندی میزنه وجلوش می ایسته کمی خم میشه ویکی ازآستینای مانتوش 

 روباالمیزنه ومیگه:
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یروفشاربده ازچیزیم نترس چراعزیزه دلم زودی تموم میشه دسته منومحکم بگ -

 من همینجاکنارتم توفقط چشاتوببند!

 سوژین لبش روجمع کردوگفت:

کبودمیشه -  

 آدرین بالبخند ب عشقه کوچولولوسش زل میزنه وباخودش میگه:

عایامن میخوام ازدواج کنم بااین خانوم فنچول!؟ -  

دستای ظریفشوکوچیکشوتودستای بزرگ ومردونه خودش میگیره ومیبوسه 

 وبعدگفت:

خـــانومم زودخوب میشه تواصن بش فک نکن -  

 وهمین لحظه خانم پرستاروارده اتاق شدوپرسید:

چ آزمایشی دارین؟ -  

 آدرین جواب داد:

ژنتیک -  

همونطورک سرنگ وپنبه الکل روآماده میکرداهانی گفت وب سمته سوژین 

 رفت..سوژین توخودش جمع شدبااین کارش پرستارخندیدوگفت:

میترسی ازسوزن؟؟ دخترم -  

 سوژین سرتکون دادوگفت:

آرع هم درددارع هم کبودمیشه - :((( 

 

 

 پرستاباخنده گفت:
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نترس گلم جوری میزنم تافرداخوب شه وهیچ اثری ازش نمونه خوبه حاال؟! -  

سوژین باشک نگاهش کرد ک آدرین خندش گرفت..دستاشوگرفت وفشاری بهش 

ده سوژین کشید..سرنگ روآماده کردوب داد..پرستارپنبه الکی رو روی آرنج سفی

 سوژین گفت:

دستتومشت کن عزیزم -  

وهنگامی ک سوژین دست هاش مشت شدسوزن هم توی پوستش فررورفت..آخه 

سال گذاشت 8ریزی گفت ودسته آدرین روفشردبعدازچن لحظه ک برای سوژین 

 پرستارسورنگ روبیرون آوردوگفت:

فشاربده تابرات چسب بزنم! تموم شد!مشتتوبازکن واین پنپه روروش -  

سوژین هنوزچشاش بسته بود..احساسع ضعف میکردآدرین 

 چسبوازپرستارگرفتوچسبوندجای سورنگ..گونه سوژین رونوازش کردوگفت:

خانوومم دردمیکنه -  

 سوژین آروم ازجاش بلندشدوگفت:

میسوزه آدری -  

 آدرین بوسه ایی روی پیشانیش زدوگفت:

خوب میشه االن -  

به آدرین گفت:پرستاررو  

شمام بشین پسرم ازت خون بگیرم! -  

چشم -آدرین:  

ونشست جای سوژین..بعدازخون گرفتن وپرسیدنه کی آماده شدن جواب آزمایش 

 ازآزمایشگاه بیرون اومدن...



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  474  

 

    ***************** 

 

«سوژین»  

 

 دروبازکردم وکتونیامودرآوردم وداخل رفتم مامان ازتوآشپزخونه اومدبیرون سالم

 کردم ک گفت:

سالم چیشدآزمایش دادین؟ -  

 لبخندزدم وهمونطورک ب سمته پله هامیرفتم گفتم:

اوهومممم -  

خب جوابش کی آماده میشه؟ -  

هفته دیگ8گفت  -  

آها یادتون نره پس برین بگیرین -  

سرتکون دادموازپله هاباالرفتم وارده اتاقم شدم ولباساموبابلوزشلواره سفیدمشکی 

وشیموبرداشتم وشماره شیرین روگرفتم:عوض کردم بعدگ  

جووونم سوووووژی؟؟ -  

 باخنده گفتم:

سالم کُور)کُورینی دختر(خوبی؟ -  

سلوووم مرسی توخوبی؟چ خبرا شوورت خوبه؟! -  

اهممم خوبیم شووره خواننده توچطورع؟ -  

 خندیدوگفت:



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  475  

مانیزخوب میباشیم ودرحال گشتوگذاروخریدمیباشیم! -  

یدم!!واووو پ بدموقع زنگ -  

ن باووو توک عشقه خودمیی بدموقع چیع هرروخ خواسی مزاحم شووو خخخخ -  

کوفت دختره چش سفیدبروگمشوپیشه شوورت! -  

وزودی قط کردم! خخخ مثالمیخواسم بگم بیادپیشم حوصلم سرنره..خب حاالب 

کدوم یکی ازاین خالبزنگم؟حورا یا زرا؟ شماره زهراروگرفتم بعده چن بوق جواب 

 داد:

ــــــــَن؟؟ه -  

ای کوفته هــَن متقلـــــــــــــب -  

 پشته خط ترکیدازخنده:

خخخخخخخ سالمم خخخ تووویییییی هههه شطوری؟ -  

مرضضضض من خوبم توشتری؟؟؟؟ -  

ههه بیشورخودت شتری االغ  -  

|پایی!:86خفه بینم من گلم فرشتم توخره  -  

سوژی خعلی بیشوووورشدیاااااا میموووون -  

|شانپازه:خودتی  -  

 جیغ زد:

مرضضضضضضض خووووودتیییییییییییی خوکه آمازونیییییی -  

 خندیدموگفتم:

خا حاال میای خونمون حوصلم پوکیده -  

ن کاااااردارم -  
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ایشششششش چیکارداری مگ -  

خعلییی کارها منک مث توبیکارنیستم تنهام ک نیسی بگو شوشوجونت بیادپیشت! -  

آدرینم رفته شرکت!کوفت االن ازآزمایش اومدیم  -  

اممم خب باااااایدفکـــــــ کنم -  

ایشششششش انگارپیشنهادازدواج دادم دارع نازمیکنه برامن -  

 باخنده گفت:

خب انقداصرارنکن دلم برات سوخت نیم ساعت دیگ پیشتم باااااای -  

کوووووفت دختره تارزااااااان  -  

پلی کردم:گوشیوقط کردمولپ تابموروشن کردم واهنگ جدید عشقمو  

 

 بگو بگو به دلم بگو کجا برات دل زده شدم

 تویی که خوبیامو نمیدیدی و عوضش قید بدیاتو زدم

 خودمو میشناسم با تمومه بدیات عاشقه چشماتم

 بگو بگو حاال که دیدی مرهم واسه دله تنهامی

 حاال که دیدی هوا واسه نفسهامی دنیامی

 داری میری انتقامه خوبیامو بگیری

ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منوداری   

 باشه قبول هر چی که تو بگی فقط نرو

 شایدم اشتباهم این بود که گفتم عاشقم

 کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم

 داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو
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 باشه قبول هر چی که تو بگی فقط نرو

 شایدم اشتباهم این بود که گفتم عاشقم

اختم به تو نفهمیدمکجا قلبمو ب  

♫♫♫♫♫♫ 
 بگو چرا مثه قدیما نمیشی مثه غریبه ها شدی

 چرا میگی گذشته ها گذشته قید خاطراتو زدی

 حاال که نفسمی راه شکستنه غرورمو خوب بلدی

 تو که میدونستی هر لحظمو به یادت بودم بخدا منطقی

 نیست بری حاال که شدی تارو پودم

ونمبگذری از من میگذرم بی تو از ج  

 داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو

 باشه قبول هر چی که تو بگی فقط نرو

 شایدم اشتباهم این بود که گفتم عاشقم

 کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم

 داری ستاره بارون میکنی شبایه غمگینه منو

 باشه قبول هر چی که تو بگی فقط نرو

 شایدم اشتباهم این بود که گفتم عاشقم

ا قلبمو باختم به تو نفهمیدمکج  

 

عاشقه آهنگش شده بودم میثم فوق العاد ع بود صدا وآهنگاش این 

 تیکشوبلندمیخوندم
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داری ستــــــــاره بارون میکنـــی شبایـــه غمگینه منــــو"  

 

نیم ساعت بعد زهرا اومد ویکم مسخره بازی در آوردیم ،چن می خواستم یه سئوالی 

دودل بودم باالخره باتردیدگفتم:از زهرا بپرسم ولی   

اممم از...ازعلــ..ی خبری نداری؟! -  

 ی لحظه نگام کردوبیخیال گفت:

نع -  

آها... -  

 یهونشست روتختوگفت:

سوژی توبا آریا تا چه حدراحت بودی؟؟ -  

 ازسئوالش تعجب کردم!نگاش کردموگفتم:

چطور؟ -  

آریا پیشت دردودل یا..چیزی گفته قبال؟؟؟ -  

بیشترگردشدواسه چی داره میپرسه؟؟چشام   

ن چرامیپرسی؟ -  

 بادش خالی شدودوباره درازکشیدوگفت:

آخه میدونی ی روز توخیابون کنارع آموزشگاه سامان...آریاوردیدم ک با سامان  -

حرف میزدخعلیم آشفته وناراحت بود...منم کنجکاااوو!!!رفتم نزدیکشون یکم 

کردم ازحرفای سامان فهمیدم ک آریا قیافموعوض کردم وموندم حرفاشونوگوش 
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باید کسیوفراموش کنه...ولی نمیتونه انگار..نمیدونم چی یا کیه خعلی کنجکاوشدم 

گفتم شایدباتو راحت بوده باشع وبهت گفته!|بدونم:  

 چشام دیگ شده بوداندازه توپ فوتبال...ینـــی سامان میدونست ک آریا...

ای نامردچراباید ب سامان اگ آدرین بفهمــــــــــــه؟اخه آری 

 بگـــــــــــــــه  اه لعنت بهت آریا

اعصابم خردشده بودهمش نگران این بودم که نکنه سامان به آدرین موضوع 

 روبگه...نه بابا مگه دیونست به دوستش همچین چیزی بگه...؟؟!

زهرا باتعجب داشت بهم نگاه میکرد:   

چت شدسوژین؟؟چرااینطوری شدی؟ -  

وصندلیم بلندشدم ووارده دستشویی شدم شیره آبوبازکردم وآبوب صورتم کالفه ازر

 پاشیدم توآینه خیره شدم...اخمام توهم بودوچشام..

دستی ب موهام کشیدموازدستشویی بیرون اومدم زهرا داشت با لپ تاب ورمیرفت 

روتختم درازکشیدم بالشموبغل کردم ک زهرام ی اهنگ مالیم گذاشتواومدکنارم 

م دستشوانداخت دورع شونمودسته دیگشوتوموهام چشاموبستم واقعاچقدب درازکشید

 این مهروبونیش نیازداشتم:(

 سرموگذاشتم روبازوشوآروم گفتم:

زهرا.. -  

 باانگشتاش روی موهام دست میکشید:

جونه زهرا -  

 زیره لب گفتم:

من میترسم.. -  
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 نگام کردوگفت:

ازچی؟؟ -  

 نفسه عمیقی میکشمومیگم:

آدرینوازدست بدم...این استرس چن ساله باهامه ..میترسم  -  

 آروم زدروشونموگفت:

هفته دیگ عروسی میکنین ازچی میترسی دیگ؟؟6خل دیوونه شما تا -  

 باغمی ک ناخودآگاه تودلم نشسته بودگفتم:

نمیدونم... -  

 سرشوگذاشت روسرم وگفت:

بهش فک نکن ترسه بیخودیه... -  

واب ب چشام اومد..!انقدتوموهام دست کشیدک کم کم خ  

 

 

    ****************** 

 

 

«زهرا»  

 

 روی صندلیم که نشستم نگاهی به مسافرامی ندازم..

امروزدارم میرم شیرازپیشه مامان بزرگم:(چن ماهیه ندیدمش..مامان اینا که 

 نمیتونسن بیان واسه همین تصمیم گرفتم خودم برم دیدنش!
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فریموتوگوشم گذاشتم وآهنگ مورده اتوبوس بعدازچن دیقه راه افتاد..هندز

عالقموپلی کردم...چن ساعت بعدرسیدیم به شیراز:(عاشق شیرازم هرروقت اومدم 

 نتونستم دل بکنم..

عاشق سعیدیه و ارگ کریمخان بودم ارگ که شبا عالی ودیدنی میشد بااون نورهای 

 زیبایی که درخشانش میکردن!

 حافظم که دیگ فوق العاده بود..

شیرازیا..! خوش ب حال  

ازاتوبوس پیاده شدم چمدونموگرفتم وسمته ایستگاه رفتم تا تاکسی 

 بگیرم..بعدازچنددیقه ی تاکسی زردجلوم ایستاد آدرسه خونه مامان بزرگوگفتم که

پیاده شدوچمدونم وصندوق عقب گذاشت   

شم یمنم سوارشدموراننده راه افتاد.بالبخندب خیابونانگاه میکردم..ازدیدنه اینجاسیرنم 

هیچ وقت!یه رب بعدرسیدیم سره کوچه ی خونه مامان بزرگ.کرایه روحساب 

کردموپیاده شدم چمدون وگرفتم و وارده کوچه شدم پسربچه هاداشتن توکوچه 

فوتبال بازی میکردنوحسابی سروصداراه انداخته بودن..صدای کو کــوکبوترها)دقت 

صب:( کردین ب صدای بعضی کبوترها؟واقعادلنشینه مخصوصاسره  

 توکوچه می پیچید...این صدارودوست داشتم!

بالبخند سمته دره چوبی خونه مامان بزرگ میرم.جلوی درمی ایستم وزنگ 

ساله 1-7رومیزنم..باضربه توپی ک ب چمدونم خوردبرمیگردم به عقب..یه پسربه 

پشتم بودومظلوم داشت نگام میکرد آخی ببین چجوری نگامیکنه!خم شدم توپه 

وبرداشتم وگرفتم سمتش..خندیدوتوپوازدستم گرفتوگفت:پالستیکی ر  

مـرسی خاله -  
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ودویید سمته دوستاش.خندیدم که باصدای بازشدن در چرخیدم، مامان بزرگ 

 باچشای گردداشت نگام میکرد بلندخندیدموخودموانداختم بغلش:

وای ننه مامااااااانی سالااااام چطوری انقد دلم برات تنگ شده بوووودمامانی -  

 ننه مامانی تازه به خودش اومده بودبغلم کردوروی سرموبوسیدوباذوق گفت:

وای الهـی قوربونت برم مـــادرتوکجـــــــا اینجا کجا راه گم کردی دختری؟ -  

 صورته تپل وسفیدشوبوسیدموگفتم:

فدای ننه مامانی خودم بشمممممم مگ میشه راهه اینجاروگم کنم  ننه؟ -  

گفت:دستشوگذاشت پشته کمرو  

خوش اومدی مادرفدای قدوباالت بیاتوننه بیا ک خوش اومدی قدم روچشمه ننه  -

 پیرت گذاشتی

 چمدونوبرداشتم وهمونطور ک داخل میرفتیم گفتم:

قوربونه چشای ننه مامانیم برم پیرکجابودازمنم شماجوون تری ننه -  

 خندیدوگفت:

ای بلبل زبون بیاتو بیاتو حرف نزن! -  

نگاهی ب حیاطه پرازگل خونه انداختم فضاش حرف نداشت ننه خندیدم ودروبستم 

دستموکشیدورفت سمته پله های تراس .خونه ننه مامانی ویالیی بودمنم عاشق 

 خودشوخونش:( کتونیامودرآوردم رفتیم داخل ننه مامانی گفت:

خب عزیزه ننه مامان وبابات کجان داداشه بی معرفتت کجاس چرانیومدن؟ -  

ن گذاشتموگفتم:چمدونوگوشه سال  

واال ننه فعال سرشون شلوغه داداشم ک میرع سره کارخونه اصن کم میاد! -  

 رفت توآشپزخونه وگفت:
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آهان حالشون خوبه همه؟توخودت حالت خوبه ننه؟بادرسودانشگات چیکارمیکنی؟! -  

ننه مامانی چیزی ازسکته قلبیم نمیدونست ...ینی اجازه ندادیم هیشکی چیزی بهش 

ودش قلبش مریضه خدایی نکرده این خبرم میشنیددیگ...بگه ننه خ  

همه خوبن منم خوبم!وای ننه نگووووو انقد سخته ک پدرمونودارن درمیارن این  -

 استادا

صدای خندش اومد نشستم رومبل جلوی تلوزیون..همه چیز سنتی وجذاب..ننه 

خودش  مامانی اصن توسلیقه حرف نداره:(چن دیقه بعد با لیوان شربته مخصوصه

 اومد لیوانه شربتوبالبخندازش گرفتموگفتم:

دسته گلت دردنکنه ننه خعلی گلی بخدا! -  

 خندیددستی ب سرم کشیدوگفت:

ننه ب قوربونت بخورنوشه جون عزیز -  

بعدازخوردن شربت رفتم تویکی ازاتاقولباسموعوض کردم 

میادازننه لباسماموتوکمدچیدم..قصدداشتم تاعروسی سوژین همینجابمونم اصن دلم ن

 دورشم!تاعصرکلی باننه حرفیدم.

غروب دلم میخواست برم حافظیه ب ننه گفتم اونم بیادک گفت پاهاش یکم 

دردمیکنه وفرداباهام میادبیرون.منم اصراری نکردمولباس بیرونموپوشیدم 

کیفموبرداشتم وبعدازخداحافظی ازننه مامانی ازخونش بیرون اومدم پسربچه هاهنوزم 

یکردن!!!رفتم ایستگاه وتاکسی گرفتم تاحافظیه..نیم ساعت بعدرسیدم داشتن بازی م

جلوی درش..پولوحساب کردموپیاده شدم وارده حافظیه شدم شلووووغ بودااا پره 

مسافروخونواده..داشتم آروم آروم توحیاطش قدم میزدم ونزدیکه مقبره حافظ میشدم 

زانوهام نشستم وفاتحه ..رسیدم ب مقبره ازپله هاش باالرفتم وووپایینه قبررو
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خوندم.بعده چن دیقه ازجام بلندشدم مانتوموتکون دادموچرخیدم تابرم پایین همینک 

 سرموبلندکردم بادیدنه کسی ک جلوم بودچشام ازتعجب گردشدو....

 ایـــــــن؟؟

 ایــــن اینجا چیکــــــــارمیکنه؟؟!!!

 مگه االن نباید....

بودوداشت باتعجب نگام میکرد!!هردومون خیره اونم بادیدنم چشاش گردشده 

 ومتعجب داشتیم ب هم نگاه میکردیم آب دهنموقورت دادموگفتم:

تو اینجا چیکــارمیکنی؟؟مگ تواالن نباید.. -  

 حل شدودستشوگذاشت پشته سرش نگاهی ب اطرافش کردوبالکنت گفت:

ت..ووو خودت..این..جا چیکارمیکنی..اصن؟؟؟؟ -  

موگفتم:ب خودم اشاره کرد  

من..اممم خب من اومدم خونه ننه مامانیم..خونش انیجاس مث اینک هاااا -  

 دستپاچه نگام کردوسریع گفت:

اهااااا..خببب خوش حال..شدم دیدمت..خدافظ من بایدبرم.. -  

 وزودی خواست راشوبکشه بره ک تندی ازپله هاپریدم پایینوگفتم:

؟جوابه منوندادی تواینجاچیکارمیکنی عه عه کجااااا کجااااااااا وایسا ببینم؟؟ -

 هان؟؟ب همه گفتی..

 نذاشت ادامه بدم چپ چپ نگام کردوگفت:

هیسسسسس چ خبرته میخوای همه عالموآدم بفهمن؟؟؟ -  

|نگاهی ب اطرافمون انداختم چن نفرداشتن نگامون میکردن بیخیال باو:  

دربریااااولشون کن شماجوابه منوبده فکرم نکن میتونی راحت ازدستم  -  
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 ریلکس دستاشوانداخت توجیبشوراه افتادوگفت:

فک نمیکنم ب شماربطی داشته بچه جون! -  

 چشام گردشد!!!!!بامنــــــــــ بوداالن؟؟؟؟؟؟

 سریع رفتم جلوشوگرفتموگفتم:

بـــــــــامن بودی بچـــه؟؟؟؟هاااااان فک کردی خعلی بزرگی؟؟؟؟خوبه هم.. -  

|مرض گرفته: بازم نذاشت حرفموکامل بزنم  

دادنزن عه صداشوبرامن میبره باالدختره جیغ جیغوی فضول!اصن ب توچ ربطی  -

 داره فضول خانوم دلم میخواست اومدم اینجامفتشه شیرازی تو!؟؟؟؟

 ینی ازگوشام دودبلندمیشدا باحرصوعصبانیت گفتم:

جیغ جیغو و فضول خودتی بیشووور  مث اینک توم ازمن پرسیدیا بعدشم مفتش  -

 نیستم وکنجکاوم بدونم توچطورسرازاینجادرآوردی!!

داشت بالبخنده حرص درآری  نگام میکرد عه عه نگاش کن تورخدا پسره االغه 

 درازداره به حرص خوردنه من میخنده قوزمیت!

هوووی به چی میخند؟؟؟؟جوابموبده اینجاچیکارمیکنی؟؟ -  

ی؟؟ب من دست زد؟؟چشم غره ایی بهم زدوبازوموگرفتودنباله خودش کشید!!!چ  

توچطوربه خودت اجازه دادی به من دست بزنی مرتیکه دراااازهااااان وایسابببینم  -

اوهووووووی قوزمیت صبببببب کنننننن االغ باتوووم اایییییی بازوم دردگرف 

 هرکووول صبببب کن میگمممممم

نگاه پسره خر بیخیال بازومومیکشیدوتن تن راه میرفت..چن نفر باتعجب بهمون 

بامشت افتادم ب |میکرد دیگ کارازفوش گذشته بود حمله جسمی روشروع کردم:

 شونه محکم وسفتش المصب شونه ک نیست سنگه سنگـــــــــــ
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 این چ هیکلیه اخه اه خوشم نمیاد هرکووول!

|زهرا!:  

 هااااچیه؟

 االن هیکلش به توچ ربطی دارع ک داری نظر میدی جانم؟!

|یچی دیگ فقط خوشم نمیادازاین هیکله سنگش:هن؟من؟؟؟خببببب اممم ه  

باهوش منم میگم ب تو چ ربطی دارع ک درباره هیکله هرکولش 

 نظرمیدی!بگوکوفته صاحبش دخترجون!

خخخخخ ن من ازاین نفرینابلدنیستم ایشاهلل نوش جونه صاحبش خخخخ 

 ژآآآآآآآآآآآن ژآآآآن چ هیکلی اوووف خخخ خوش به حاله زنش!

دستم ازهپروت دراومدم وشروع کردم داد و بیداد که چرا منو دنبال باکشیده شدنه 

 خودت می کشی

شونه هاش داشت تکون میخورد!انقددرازبود سرموبایدکلی بلندمیکردم تاخوب 

|ببینمش!مرتیکه زرافه:  

زرافه خودتی دختره جیغ جیغوی فضول!! -  

 هن شنیـــــــــد؟؟

قبلیارم شنیدینی؟؟واایییی خدا فک کنم بلندگفتم این اخریو!  

|نه قبلیاروچی گفتی؟ی باردگی بگوببینم؟؟؟: -  

هیــــــــــــــــــــــــــــــع دستموگرفتم جلودهنم وباچشای گردم زل زدم 

به چهره جدی ومثالاخموش کصافط ضایس میخوادبخنده هااا چشای وحشیش پره 

 خندس!

 به به زهراخانوم حرف چشاهم میخونی شماگلم؟!



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  487  

|م ب تازگی دارم یادمیگیرم:بله عزیز  

 آهان موفق باشی گلم!

 سالمت باشی ننه!خخخ

دوبارع یاده سوتی عظیمی ک داده بودم افتادم وب آریایی ک باخنده به 

 خوددرگیریای بنده نگاه میکردخیره شدم...!

چیه ب چی نگا میکنی فضول خانوم؟؟ -  

 حرصی شدموگفتم:

نیستم کنجکاااااووووم کنجکااااااوووو!اه چراانقدمیگی فضول منم اصالم فضول  -  

 چپ چپ نگام کردوگفت:

بعله بعله درجریانه کنجکاویتون هستم اون روزم فک نکن نفهمیدم داشتی  -

|فضولی میکردی توحرفای منوسامان:  

یاخدااااااااااا لووووووورفتم وایی اخه آدم بدشانس ترازمن تواین دنیا هس..اصن وایسا 

ورمنوشناخت؟؟؟ببینم این قوزمیت چط  

تواصن چجوری منوشناختی هان؟؟ -  

پوزخندی زد اه اه انقـــــــــــدبدم میاد ی پسراینجوری پوزخندبزنه جمــش کن 

|باووو قیافه میگیره برامن:  

من دوروورم هراتفاقی بیوفته میفهمم بچه جون.. منم خر نیستم بااون موهای  -

معلومی!ضایع واین کتونیای چراغ سبزت همیشه   

 المصب رنگش|نوچ نوچ نوچ ناکسوببین!ایییی خاااک توسره من باین کتونی ضایعم:

 قرمزوآبی وبنفشه!!همشم توچشم ولی خعلی خوشله:(بیخیاله این بحثاشدموگفتم:

خب حاال جوابه منوندادیاااااا -  
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 بازوموول کردودست ب سینه شد ی ابروشوباال دوگفت:

اینجا چیکارمیکنم؟؟چراانقدکنجکاوی اصن؟!توبرای چی میخوای بدونی من  -  

 سرموخاروندموگفتم:

خب ...خب کنجکاوم دیگ اخه تومثال رفته بودی اینگلیس  -

|بعدیهوسرازاینجادرآوردی!اصن جوردرنمیاد:  

 نفسشوبیرون دادوبااخمه ریزی گفت:

هرچنددلیلی نمیبینم ک بهت توضیح بدم ولی برای اینک کنجکاویت ارضا شه  -

 میگم!

اچشای پرازسئوالم زل زدم ب دهنش تازودتربگه!ب  

|خاک توسرت زهرااالن فک میکنه...........:  

 اه توخفه شواالن میگه!

 دختره خل چل!

 آریاباپوزخنده مزخرفش داشت نگام میکرد.اه چرااین پسراهمش پوزخندمیزنن؟؟؟؟

جام!!به دالیله کامال شخصی اومدم شیرازپیشه یکی ازدوستام وحاالحاالهااین -  

اکهـــــــــــــــی خب این دالیله شخصیت رومخه من پسرررررمیمیردی کامل 

 توضیح میدادی؟؟

داشتم باحرص نگاش میکردم یهوازخنده ترکید!!واااااا این بشرخوددرگیری دارهااااا 

|ی دقه اخم میکنه ی دقه پوزخند میزنه بعدیهومیخنده:  

 جریان چیه عاقا؟!

ی فضولی!علی حق داشت ولت کنه بره با یکی دیگ!!میدونی چیه زهراتو خیل -  
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باحرفی ک زد یه لحظه موندم...باچشای ناباورنگاش کردم..تووجودم چیزی 

شکست..صدای شکستنشوشنیدم توچشای مغروره بی رحمش خیره شدم آریا 

چطورانقدبابی رحمیه تموم زل میزنه توچشامومیگه علی حق داشت!؟!؟؟هــــــه 

اش!دارع ب کسی ک خیانت کرده میگ حق داشته هههههه خندم خدا کاره دنیاروب

میگیره ازاین بی رحمی وبی انصافی!آریابااین طرزه فکرش کالدیدموب خودش 

 عوض کرد...فکرشم نمیکردم ی روزی آریابخواداینجوری تحقیرم کنه..

 پرشدم ازتنفر...فک میکردم آریا آدمه ولی..هه

مون زهرای سردوخشک این مدت...سعی کردم آرامشموب دست بیارموبشم ه  

تو دهاته شما به کسی ک خیانت ونامردی میکنه  بهش میگن آفــــــــــرین -

عزیـــــــزم حق داشتـــی؟؟باریکال که خیانت کردی ب عشقه چن سالتوراحت 

 دلشوشکوندی ورفتیی؟میگین دمت گرم خوب کاری کردی!؟

؟به این میگن انصاف آقــــــــــــای رضایی!؟  

حسه تنفرتمومه وجودموگرفته بود دیگ نمیتونم قیافه نحسشوببینم بایدبرم... یهو 

 چیزی یادم اومد سریع برگشتم سمتشوگفتم:

و ی چیز دیگ جناب آریا..ازآدمایه کوته فکری مث تو..متنفرم:( -  

به چشاش توجه ایی نکردموسریع ازحافظیه بیرون اومدم گلوم خشک شده 

وعصبانیت نفس میکشیدم..ب شدت گرمم شده بود سریع ی بودوتشنم بود...باحرص

 تاکسی گرفتموسوارشدم...

 

 

     *************** 
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«آریا»  

 

ناباورسره جام میخکوب شده بودموب زهرای عصبانی ک باقدم های بلندازم 

دورمیشدخیره شدم...منه عوضی چی گفتم بهش؟؟چطوروجدانم اجازه داداون 

آریا فقط بلدی بزنی همه چیوخراب کنی...حرفوبزنم؟؟اه لعنت بهت   

 توموهام چنگ انداختم این چندمین شوکیه ک امروزمیخورم؟؟

 اولیش ک صب باشنیدنه خبره عروسی سوژین وآدرین...

 دومیشم ک دیدنه زهرا..اونم اینجا...

 هوووف خدا دمت گرم..

ش من فقط واسه حرص دادنه زهرااون حرفوزدم نمیدونم چرادلم میخواست هم

 حرصش بدم!فضول بودنش همیشه منوبه خنده میندازه...مث سوژین....

 هه!

فکرشوازسرم پروندموبه این فک کردم که حاالچجوری زهراروپیداکنم وبهش بگم 

 منظوری نداشتم؟؟

آدمِ مغروری بودم ولی وقتی خودم میدونستم اشتباهی انجام دادم ویکیوناراحت 

 کردم حتماازش عذرخواهی میکردم..

لحظه ک گفت ازت متنفرم..قلبم ی لحظه فشرده شد...من تو ی لحظه  اون

چیکارکردم بااین دختر؟یک ثانیه قبلش چشاش داشت ازشیطنتوکنجکاویه زیادبرق 

 میزد..اونوقت من ...توی ی ثانیه...

تویه لحظــــــه نفرت،ناراحتی،دلخوری،بغض و... توچشاش کاشتم..!   
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ژین وآدرین دیدم اون دختره بیچاره هم مثه لعنت ب من...منک شبه نامزدی سو 

من شکست وقتی دیدعلی دستای اون دختررومحکم گرفته وبغلش کرده... دیدم 

 مثه من دارع خردمیشه....

 احساس عذاب وجدان داشت مغزمومیخورد..!

 بایدهرجورشده پیداش کنموازدلش دربیارم..

 من دل زیادشکوندم...!

 دله چنتااز دخترا...

کردم...خردشون   

 ککم نگزید...

 بیخیاله بیخیال بودم!

 ولی زهرا....

 عذاب وجدانه بدی سراغم اومده بودوداشت سرم فریادمیکشید..

 کالفه سواره ماشین کاوان شدموراه افتادم.

 

    ******************* 

 

«زهرا»  

 

بی حالوبی جون کتونیمودرآوردموانداختم روپله ها حسش نی بذارمش 

توجاکفشی!دره وردیوبازکردم صدای تلوزیون میومد ننه مامانیودیدم ک رومبل 
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نشسته وفیلم نگاه میکنه سرموانداختم پایین وسالمه زیره لبی گفتم!ک ننه مامانی 

 باتعجب نگام کردوگفت:

شدی؟؟ ب سمته اتاقم رفتموگفتم:سالم ننه خوش گذشت؟چرااینجوری  -  

آره ننه مامانی خعلی خوش گذشت...)هه آره..!(هیچی چیزیم نیست یکم خستم  -

 میرم استراحت کنم..

چیزی نگفتومنم وارده  اتاقم شدم لباسامودرآوردم وروتخت درازکشیدم ی لحظه 

قلبم تیرکشیدبادردچشاموبستم ودستموروسینم گذاشتموب قلبم چنگ زدم..فک 

دم یکم بگذره خوب میشم بعده چن دیقه دیدم دردش دارع بدترمیشه بلندشدم کر

کیفموبرداشتم وقرصامودراوردم بدونه هیچ ابی قرصه انداختم تودهنموقورتش 

دادم...ودوباره ولوشدم روتختم..آروم قلبموماساژمیدادم کم کم چشام گرم خواب 

 شد...

 

 چندروزبعد...

 

خونه یکی ازدوست های قدیمیش ک نهاردعوتمون  امروزباننه مامانی قراره بریم

بودک ازخونه راه افتادیم تقریبا ی رب بعدرسیدیم خونشون..خونه 86:31کرده!ساعت

اوناهم ویالیی بود!ننه مامانی آیفون روزدبعده چن لحظه صدای مردونه ایی ازپشته 

 آیفون اومد:

رابود:(بـــه سالاااااااام نُوراخانووووم)اسمه ننه مامانی نُو -  

 خوش اومدین بفرمایین داخل

 اِوااا این کی بوددیگ؟؟؟
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ننه مامانی:  -  

علیکه سالم پسره بلبل زبون بازکن دروکه پختیم ازگرما -  

دربازشدورفتیم داخل اووووه اینجام ک پرازگله حیاطشون! من آخرنفهمیدم چرا هم 

دوختم ک زنه  سنای ننه مامانی عاشقه گلن؟! نگاموازباغچه گرفتم وب دره وردی

مسنی با ی پسرجوون اومدن بیرون پسره هیکلی وموهاش قهوه ایی چشاشم ازاین 

|دورمشخص نی حاالبراتون بگم:  

رسیدیم بهشون دوسته ننه مامانی قدش بلندبودوهیکلشم خوب بود به به چ ب 

 خودشم رسیده!

 شروع کردن سالمواحوال پرسی نگام افتادب پسره!اونم داشت نگام میکرد خب

چه ته |حاالچشاشودیدم!!قهوه ایی روشن بود رنگه موهاش..بینیش هم که عملیه:

 ریشیم داره...ازموهای لختش خوشمان آمد!!

نگاموسریع ازش گرفتموبادوسته ننه مامانی سالم علیک کردم ب پسره هم فقط 

سرتکون دادم واالااا خودش همچین بااخم وجدیت زل زده بود به من بیشوره االغ 

سالم میکرد!؟رفتیم داخل وتوسالن نشستیم خونه شیکی داشتن پرده ومبل میمیرد

های سلطنتی وچنتااشیاء قیمتی..دوسته ننه مامانی ک اسمش ساحره بودباسینی 

شربتوشیرینی اومدوازمون پذیرایی کردهنوزنفهمیدم این یارو ک اسمشم نمیدونم 

|پسره ساحره خانومه یا نوشه:  

 بازتوکنجکاوشدی زهرا؟!

ممماه  

 ای کوفت دخترع چش سفید!

 باصدای ننه مامانی ک داشت با پسره حرف میزد روموطرفشون برگردوندم:
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کاوان جان پسرم چ خبرامادر کاروبارخوبه؟! -  

 هـــــــــــــــــــــــــــَن؟؟؟کـــــــاوان؟

این چ اسمیـــــــــه معنیش چی چیـــــــــــــه؟؟   

 گاونیست احیانا؟؟!؟!

|جان چرا فحش میدی به بدبخت بعدشم یکم اطالعاتتوباالببر:خنگول   

 کاوان ینی کاویان منسوب به کاوه!!!

 اهمممممم کاویان عجب!!

 چه اسمیم داره المصب ایش اخماشو بیامنوبخوربرادر؟!

 خالصه وقته نهارشدواون گودزیالم رفت با ساحره خانوم میزوچید!

رداشتموکمی توظرفم ریختم اخرش سره غذافهمیدم پسرشه!ظرفه ساالدوب

چنگالموفروکردم توساالدوهمینک خواسم بذارم تودهنم صدای آیفون اومد..کسی 

 بایدمیومد؟!

پسر گاوه ازجاش بلند شد)ای وای ببخشید کاوان ینی! خخخخ(ننه مامانی روبه 

 ساحره خانوم گفت:

ساحره جان کسی قرار بودبیاد؟ -  

اومده شیراز...خیلی پسر اقا وسربه زیریه، فک کنم دوسته کاوان باشه چن وقتیه  -

هروفتی بهمون سرمیزنه تنهاس هی بهش میگم همینجابمون میگه نه مزاحمتون 

 نمیشم خونه خودش راحتره..االنم حتمااومده  با کاوان کارداره

ننه مامانی سرتکون دادومشغول خوردن شدبعده چن دیقه صداهای کاوان ویکی 

روشنیدم..دیگ که زیادواضح نبود   
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بیابریم  خوب موقعی اومدی داریم نهارمیخوریم قیمه بادمجونم هس که دوست  -

 داری بیاداخل پسر

چن لحظه بعدهمینکه کاوان اومدداخله سالن بادیدنه کسی که پشته سرش 

 بودچشام گردشدایـــــن عوضی اینجاچیکارمیکنه؟؟؟

 این دوسته کاوانه؟!

 هعییی خدا.. لعنت بهت آریا

ه بلندکردبادیدنم تعجبوتوچشای وحشی وبی رحمش دیدم سرموانداختم سرشوک

پایین تاقیافه نحسشونبینم..سالم کردوننه مامانیو ساحره خانوم جوابشودادن منم 

ک!کاوان بهش تعارف کردبشینه اونم نشست ومشغول شد..بعده چن لحظه ازپشته 

شستم وب تلوزیون میزبلندشدم وازساحره خانوم تشکرکردم ورفتم رویکی ازمبالن

خیره شدم.داشتم با دسته کیفم ورمیرفتم ک ننه مامانی اومدکنارم نشست چن 

تاهرکولم داشتن 6لحظه بعداونام اومدن ساحره خانوم بازم درحاله پذیرایی بود...اون 

شده بودک ب 4:31باهم حرف میزدن!سعی کردم اصن نگام ب آریانخوره...ساعت 

وزودترازساحره خانوم تشکرکردمو باخدافسی ازخونه |ننه مامانی گفتم بریم خونه:

بیرون اومدم نشسته روپله هاومشغول بستن کتونیم شدم ک باصدای نحسش 

 ازجاپریدم:

فک نمیکردم اینجام ببینمت!! -  

ی لحظه مکث کردم خواستم جوابشوبدم ولی گفتم چیزی نگم 

سره جام ایستادم: بهتره!کتونیموپوشیدم وازپله هاپایین رفتم ک این باربا حرفش  

ببین زهرامن اون روز...اصن ..منظوری ازحرفم نداشتم...نمیخواستم ناراحتت کنم -  

 پوزخندی زدم وبی توجه بهش راه افتادم...چن مین بعدننه مامانیم اومدورفتیم خونه..
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شبش سوژین بهم زنگ زدوگفت حتمابرگردم انزلی چون میخوادبره خریدواسع 

 عقدوعروسی:(

خوش حالم..باالخره داره ب آرزوش میرسه بعده این همه سال..ایشاهلل چقدبراش 

 خوش بخت بشن ودیگ مشکلی نداشته باشن!

فرداش باناراحتی ازننه مامانی خدافسی کردم واونم باکلی سقاتی منوراهی انزلی 

 کرد....

 

 

     **************** 

 

«سوژین»  

 

شنبه 6ذوق مرگم!شنبه عقدمونه وامروزقراره بریم خرید:(ازخوش حالی درحاله 

 عروسی...!

صب همه باهم راه میوفتیم بریم رشت..لباس 1به بچه هام گفتم باهام بیان ساعت 

عقدمومیخواستم ازرشت بگیرم ولباس عروسموازتهران ک ی پاساژمعروف 

رسیدیم رشت وشروع کردیم 88میشناختم لباس عروساش عالی بودن!تاساعت

چشممونمیگرفت بچه هادیک خسته شده بودن آدرین پاساژاروگشتن منک هیچی 

 ولی چیزی نمیگفت دستموگرفته بودوبالبخنددنبالم میومد:(

خودمم خسته شده بودم ولی خب وقتی چیزی |رمین پاساژی بودک میرفتیم:4این

ک مده نظرمه پیدانمیشه چیکارکنم؟!رسیدیم ب ی مغاز لباس عقدوعروسی...ب 
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ی آدرینوکشیدم ورفتیم داخل فروشنده ک زنه نظرلباساش قشنگ میومدن بازو

مسنی بودسالم کردوگفت چ لباسی میخوام منم گفتم واسه عقدم ی لباسه خاص 

میخوام!!راهنماییمون کردسمته چپه مغازه...مغازه بزرگی بود.چنتالباس پفی رنگی 

توجهموجلبک کردرفتم سمتشون تارسیدم ب ی لباس زرشکی رنگ...رنگش خاص 

ی!دکلته بودوپفی با توره روش ازسینه ب پایینم کارشده بود...ب نظرم بود ی جورای

 همین عالی بود

 به آدرین نگاه کردموگفتم:

چطوره آدرین؟من ازاین خوشم اومده -  

 لبخندزدوگفت:

خب متفاوت دیگ!ولی باالتنش زیادی بازه باید کت بگیری گفته باشم.. -  

 خندیدموگفتم:

خب حاال -  

لباسوبهشون نشون دادم اونم گفتن خوبه برم پروش کنم!ب  بچه هام اومدن داخل

 فروشنده گفتم لباسوبیاره برم پرو

لباسوازش گرفتم وارده اتاقک شدم لباسامودرآوردم وپوشیدمش زیپشم روی 

پهلوبودوراحت میتونستم ببندمش..دستی ب لباس کشیدم وعقب تررفتم وبالبخندب 

خعلـــــــــی تو تنم قشنگ شده  خودم توآینه خیره شدم...وووووووییییییی

بوددروبازکردم وازاتاق بیرون اومدم خوبیه  این قسمته مغازه این بود ک ازبیرون 

دیدی ب داخل نداشت واسه همین اومدم بیرون!آدرین بادیدنم چشاش برقی 

 زدوبالبخنداومدسمتموگفت:

م...چیزی ندارم بگم وقتی انقدمــاه وخوشگل شدی:(خعلی بهت میادسوژین -  
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 بچه ها بالبخنداومدن سمتموزهراباخنده گفت:

دختر چقدبهت میــــــاداصن انگارواسه تودوختنش... -  

خالصه حساااابی تعریف کردن ازم منم ذوق مرگ!آدرین دستشوبردپشته سرمو 

موبندموبازکرد..موهای بلندم ریخته شد روشونه هام...آدرین جلوی چشم همه 

مه کرد:منوکشوندتوبغلش ودرگوشم زمز  

عاشقاتم نــــوره مـــــــــــن کی برسه روزه عروسیمون.. -  

 خندیدموسعی کردم خودموبکشم عقب صدای اووووووه گفتن وخندیده بچه هامیومد

 زهرا:

آدرین بازرفتی توفازالو بسه باو ماکه میدونیم دیوونه سوژینی! -  

 آدرین بالبخندتوچشام زل زدوبلندگفت:

نه باشه؟؟فقط چن روزه مونده که رسماماله خودم بشه مگ غیــره این میتو -

 واونوقته که نمیذارم دیگ بیادپیشه هیچکدومتون!!!

 صدای خنده هاواعتراض بچه هابلندشدشیرین گفت:

عــــــه اینجوریه اصن ما سوژینوبهت نمیدیم به باباشم میگیم رضایتشوپس  -

 بگیرع هان چطوره!؟!؟

زدوگفت:آدرین برگشت چشم غره ایی بهش   

ینی شانستون بیاره دیگ... -  

 دوباره همه خندیدیم منم رفتم تالباسودربیارم.

لباساموپوشیدم وازاتاق پرو بیرون اومدم آدرین داشت ب فروشنده میگفت نیم کت 

|نداره ک ب لباسم بیادعایا:  

 دس وردارنیست این پسر!
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اونالباساشونواهفته قبل زهراوشیرین وحورام داشتن بقیه لباسارومیدیدن حاالخوبه 

فروشنده ی نیم کته گیپوری زرشکی برام آوردهرچندآدرین میگفت  |گرفته بودنا:

دیگ نذاشتم بهونه های بنی اسرائیلی بیاره سریع گفتم |بازم مشخصه شونه هات:

همونوبرام داخل جعبش بذاره آدرینم پولشوحساب کردازمغازه بیرون 

تاج خوشگل گرفته بودم دیگ نیازی به گرفتن تاج اومدیم.ازاونجایی که ازپاریس یه 

نبود.ولی من دلم میخواست لباسمم ازاونجابگیرم که آدرین مخالفت کردوگفت 

همشون بازن!!حاالبایدکفش میگرفتم ماشاهلل آدرین انقد قدش بلنده که من هرچی 

سانتی 86.رفتیم پاساژکفش..و ی کفش پاشنه|پاشنه بلندبپوشم بازم بش نمیرسم:

شه ایی گرفتم:(خعلی خوشگلوشیک بود!حاالنوبته کت شلواره آدرین بود...واسه شی

ساعت توپاساژاگردوندمشون بیچاره 8آدرینم همونجوروسواس نشون دادم خخ 

رو..تاباالخره ی کت وشلوارمشکی باپیراهن سفیدو ی پاپیون زرشکی تیره براش 

شده بودکه دلم میخواست انتخاب کردم:(وقتی کتوشلواروپوشیده بودانقد شیکوجذاب 

تاصب نگاش کنم!!آدرین پوله لباسوحساب کردهمه خسته وکوفته ازپاساژبیرون 

 اومدیم ازگشنگی داشتم ضعف میکردم ب آدرین گفتم:

من گشنمههه آدرییییی -  

 آدرین بالبخندگونمونوازش کردوگفت:

بیاین االن میریم رستوران غذامیخوریم...دخترا بدویین سوارشین پشت سره من -  

بچه هاباشه ایی گفتنوسواره ماشینه شیرین شدن مام سوارشدیموراه افتادیم چن 

 دیقه بعدآدرین جلوی ی رستوران شیک ک بیشترچوبی بودنگه داشت..

پیاده شدم شیرینم پشته ماشین آدرین پارک کردوپیاده شدن..وارده رستوران 

رسون بامنو نفره پیداکردیم ونشستیم گا2شدیم..اوف چ شلوغه!ی میزه 
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اومدمنوآدرین وحورا جوجه سفارش دادیم وشیرین وزهرام کوبیده.چن دیقه بعدک 

داشتم ازگشنگی طلف میشدم گارسون غذاروآوردمنم بااشتهامشغول شدم..داشتم 

دوغ میخوردم ک متوجه سنگینی نگاهی شدم... سرموک بلندکردم دیدم روبه روم 

شسته ودارع بانگاش قورتم میده ی پسره خوشتیپــــــــوخوشگـــــــــل ن

کصافط چ چشای روشنیم دارع کوفته ننش!خخخ|رسما:  

|اِواا سوژییی خو چرا میگی کوفته ننش!ننه بیچارش کلی باعشقوآرزوبزرگش کردع:  

 ببخش وجی جان شما بااین خوشتیپه نسبتی دارم گلم؟!

|:|:|اهممم من خب میدونی راسش وجدانش با عشقه من دوسته:  

ـــــــــــــــــــــــــــــَن؟؟؟؟؟من االن هنگ کردم!!!!!!!هــــــ  

 هیچی خودتودرگیرش نکن عزیزم غذاتوکوفت کن ن پسررو!!

 دردمرض وجی االغ !

 دوباره بیخیال مشغول خوردن غذام شدم

که یهودسته آدرین اومد سمته لبم!باتعجب نگاش کردم که لبخندزدموباانگشته 

ت:شستش گوشه لبموپاک کردوگف  

دوغی شده بود!! -  

 ابرومودادم باباهوگفتم:

آهااان -  

|سوژین پاشوبیا سره جای من بشین: -  

 باتعجب گفتم:

چراا؟ -  

 چشم غره ایی بهم زدوباجدیت تموم گفت:
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پاشوگفتم -  

وااا چش شد این؟؟؟ازجام بلندشدم وروصندلی آدرین نشستم..اونم جای من بچه 

گفتم:هاداشتن ریزریزمیخندیدن ک من باتشر  

کوووفت ب چی میخندین؟؟؟؟ -  

 زهرا سرشوآوردنزدیکه گوشموباخنده گفت:

ینی نفهمیدی آدرین چراگفت بیای جای اون بشینی؟؟ -  

 باتعجب گفتم:

نه واس چی؟؟ -  

خاک تومخت سوژی ندیدی اون پسره جلوت داشت میخوردت؟؟؟ -  

 ع په برای اون گف!!!!

اونجوری؟؟وایی خوب شد پانشدیقشوبگیره!اِ اِ ینی آدرین دیدداره نگام میکنه  -  

 زهراخندیدوگفت:

چرادرآستانه بلندشدن بود، وای االن نگاش کن چه مث شمرا دارع پسررونگا  -

 میکنه!!!

درد آدرینم کجاش مث شمرع؟؟ -  

به آدرین نگاه کردم اوه اوه چه قرمزشده وای رنگه گردنش باززده 

 بیرون.خدایاخودت بخیربگذرون...

تآدرین گف  

بچه هازودترغذاتونوبخورین بریم -  

باحرفش منم سریع مشغول خوردن شدم همه ازترسه آدرین زودی تموم کردیم 

وبلندشدیم آدرینم بااخمای درهمش دستمومحکم گرفتوراه افتادهنوزم نگاهای اون 
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جلوی پیشخون وایسادیم تاآدرین حساب کنه احساس |پسره االغ روحس میکردم:

شدن!بایدبشورمشون به آدرین گفتم:میکردم دستام کثیف   

آدری من برم دستاموبشورم بیام.. -  

 آدرین بااخم گفت:

صب کن باهم بریم -  

 دستموازدستش درآوردموگفتم:

نه نمیخواد زهرا باهم میاد تو تاحساب کنی اومدیم ما -  

 وزودی دسته زهراروکشیدم وراه افتادم سمته توالت..

وبازکردم دستاموکه خیس کردم مایع زدم جلوی روشویی وایسادم وشیره آب 

 وحسابی دستاموشستم!زهرام جلوی آینه وایسادورژشوتمدیدکرد.

دستموکه شستم ازتوالت بیرون اومدیم همینکه وارده راهروی کوچیک شدیم 

بادیدنه همون پسرخوشتیپه چشام گردشدخدانکنه واسه دیدزدن اومده باشه که 

 کارش ساختس!

دم دنباله خودمدسته زهراروگرفتموکشی  

 زهراآروم گفت:

این یاروچرااومده این ور؟! -  

 منم آروم گفتم:

نمیدونم تندتربیابریم -  

رسیدیم نزدیکش همینکه خواستیم ازکنارش ردبشیم وایسادجلومون...یاامامزاده 

 اشرفیه!!

 سرموباترس بلندکردم بهش نگاه کردم سعی کردم جدی باشم:
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برین کنارلطفا می خوایم ردشیم -  

پرروپررو زل زده بودتوچشام وهیچی نمی گفت اخم کردموخواستم ازسمته چپ بریم 

که دوبارع اومدجلومون اکهـــــــــی پسره عوضی بازیش گرفته انگارباعصبانیت 

 گفتم:

بکش کنارببینم مرتیکه بازیت گرفته؟؟؟ -  

 چشای روشنش برقی زدوگفت:

ازت خوشم اومده!!! -  

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــان؟؟؟ازت خوشم اومده؟؟!

 باعصبانیته زیادگفتم:

جنابالی خعلــــــــــی غلط کرده گمشوکنارببینم -  

 دست ب سینه شدوخونسردگفت:

تامن نخوام ازاینجابیرون نمیری خانوم کوچولو! -  

:ازگوشام حرارت میزدبیرون ازعصبانیته زیاد داغ کرده بودم حسابی  

توبیخودمیکنی نمیری کناربرو اونور تا جیغ نزدم  -  

 زهرام صداش دراومده با عصبانیت گفت:

بروکناراقا چرامزاحم میشی مگ خودت ناموس نداری! -  

ینی نزدیک بودازحرفه زهرا اون وسط بزنم زیره خنده!   

یهودسته پسره اومد نزدیکه شونه هام همینکه خواستم خودموبکشم عقب شونه 

فت...وااااااییییی این عوضی به من دســــــــــت زد؟؟؟؟جیغ زدم:هاموگر  

دستتـــــــــــــــــوبکش ببینم عوضی چطور جرئت کردی به من دست  -

 بزنی دسته کثیفتوبردار
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زهراکمرومیکشیدولی اون مرتیکه انقدمحکم شونموگرفته بود ک هیچ جوره 

دست بزنم...یهوباصدای  نمیتونسیم دستاشوجداکنیم خودمم چندشم میشد بهش

 فرشته نجاتم باخوش حالی سرموبلندکردم:

چه غلطـــــــی می کنـی بی ناموسِ.......)پسره بی تربیت نمی تونم فحشش  -

 روبذارم!(دستتوبکششش کنارتاقلمشون نکردم!!

 آخیش آدرین اومــد سریع گفتم

آدرین بیا منوازدسته این عوضی نجات بده  شونم و ول نمیکنه -  

حرفم  که تموم شدپسره باشدته زیادکشیده شد عقبوپرت شد روزمین 

خداروشکرزهراکمرموگرفته بودمحکم وگرنه منم پرت میشدم روش اخیشششش 

 راحت شدم!

دیدم آدرین خیمه زد روشوحاال نزن کی بزن:(آی کیف کردم هیچ وقت به اندازه 

دلم میخواست  االن ازکتک کاری وغیرتی شدنه آدرین خوش حال نشده بودم!هی

آدرین انقد زدش وفحش دادبهش که صورته یارو  بگم بزن آدری بزن بیشتربزن

 همه خونی شد!بعدش ازروش بلندشدوباعصبانیتوابهته خاص خودش گفت:

ایناروزدم تایادبگیری مزاحم ناموس مردم نشی دَ...!!! -  

 بعدم سریع دستموگرفت وراه افتاد.منم بالبخنده عظیم دنبالش!! 

توران بیرون ک رفتیم آدرین سریع ریموته ماشینوزدودروبازکردوتندی ازرس

خودشم نشست ماشینوروشن کردوراه افتاد!بارسرعته زیادداشت رانندگی |منونشوند:

میکرددیگ داشتم کم کم میترسیدم..دستموگذاشتم رودستش ک روی دنده 

 بودوآروم گفتم:

هیس سوژین خفه شوووو حرف نزن صداتونشونـــم -  
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باچشای گردنگاش کردم!به من...به من گفت خفه شوووو؟؟مگه من 

 چیکارکردم؟؟؟؟؟

آدرین مگ تقصیره من بود؟؟چراعصبانیتتوسره من خالی میکنی؟؟؟؟ -  

 دادزد باصدای بلند..طوری ک حس کردم پرده گوشم داره پاره میشه...!

انقدسریع میرفتی اگه حرفــــــــــــموگوش میــدادی میذاشتــی باهات بیام  -

اون بی نــاموس جرئت نمی کرد جنازشوبیاره اونطرف اگ این رژه المصبتونمی 

 زدی جرئت نمیکرد بیاد سمتت میفهمـــــــــــی سوژیــــــــن؟؟؟؟

 باحرص پوسته لبموجوییدم وگفتم:

آدرین چراهمه چیومیندازی گردنه من؟؟منک چن وقته حرفتوگوش کردم نه رژ  -

ه مانتو کوتاه میپوشم نمی بینی رژم ماته؟؟نمی بینی موهام زیادبیرون جیغ میزنم ن

 نیست؟؟نمیبینی مانتوم بلنده؟اینــــــــــارونمی بیـنی آدریـــن؟؟

هه نه دیگ بگو نمی بینم وبازمم تومقصری..بگو من اصن به پسره نخ دادم که 

 اومده طرفم و...

خفه شد... باتودهنی که محکم خوردتودهنم...حرفام تودهنم  

 خفه شدم...!!!

 ناباوردستموگذاشتم رودهنم وبه آدرین نگاه کردم ...

آدرین زد تودهنم؟؟؟آدرین نامرد زدتودهنــه مــــــــــن...؟؟؟باخونی که ریخت 

رودستمم همزمان اشکی از روی گونم چکید..ازحرص وبغض میلرزیدم این لحظه 

ردیه تموم زد تودهنـــم بانحق زد ازاین آدمی ک کنارمه..ازاین آدمــی ک بانام

 تودهنـــــــــم...بــــــــــــدم اومده...
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آدرینی که ازگل نازکتربهم نگفته بود..حاال بابی رحمیه تمام بهم گفت خفه ش 

 وخودش...راحت خفم کرد...!

 نمی تونستم بغضم ونگه دارم روموبرگردوندم سمته شیشه وآروم اشک ریختم...

خیس اشک ریختم.. بالبی خونی وچشای  

 صدایی عصبانیش پیچیدتوگوشم:

بخـــــــــــداسوژین یه قطره اشک ریخیتی نریختیـــــا صدای گریتــــــو  -

 نشنوم سوژین فهمیدی به اندازه کافی ازدستت عصبانی هستم اون روی منوباالنیار

 اشک ریختم وپوزخنده تلخی نشست گوشه لبه خونیم..

االن اون روتونشون دادی مطمئنی رویه دیگ ایی هم هـــه جنابالی همین  -

 داری که من ندیدم؟؟

 یهوجیــــــــغ زدم

ازت بدم میاد آدرین نامرد اصلـــــــــا ازت توقـــع نداشتم توچطورتونستی  -

دست رومن بلندکنی هااااااا؟؟اینه اون عشقوعالقت نامرد؟؟همش تو چن دیقه 

 دودشد رفت هوااا؟؟؟؟؟؟

فت هیــــچی...فقط سرعتشوبیشترکرد.حرصم گرفت دادزدم:هیــچی نگ  

نگــــــــــــــه دار میخواممم پیاده شم -  

پوزخنده لعنتیش رولبش بود..دلم میخواست بلندبزنم زیره گریه...نگه داشت گوشه 

 خیابون..هه چه ساده نگه داشت!

 بااشکایی که روگونم می ریخت کیفموبرداشتم و پیاده شدم 
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بستم وپشتم وبهش کردم.باقدمای سست راه افتادم...چطورتونست؟خدایا درومحکم 

چطوردلش اومد بزنه تودهنم؟چطورتونست انقدراحت پیادم کنه گوشه خیابون...هه 

 مثال رومن غیرت داره؟لعنت بهت آدرین...

باصدای بوقه ماشینی..یه لحظه فک کردم آدرینه که پشیمون شده و...برگشتم عقب 

اشین شیرین وچهر های متعجبشون بغضم شدیدترشدایسادم و شیرین و..بادیدینه م

 جلوی پام نگه داشت..سریع پیاده شدن

زهرا باچشای گرد به لبم نگاه کردوگفت:   

سوژین؟؟؟؟چیشده لبت چراخونیه؟چراآدرین یهواونطوری کرد -  

 اشکام آروم آروم روی گونم چکید!به سختی گفتم:

.دهنـــــمز..زهــ..را آدریـن زد تووو. -  

شون پوزخنده تلخی شدرولبم...باورشون نمیشد..بایدم 3صدای چـــــــی گفتن هر

 نشه..وقتی من انتظاره همچین حرکتی ازش نداشتم...

 شیرین یهواخماش توهم اومدسمتوگفت:

غلط کرده پسره عوضیی برای چی توروزده توچه گناهی داشتی -  

شیرین...شیرین روی سرمونوازش کردودسته بیشترگریم گرفتوخودم انداختم بغله 

 دیگشودورم انداخت:

الهــی قوربونت برم آجی گلم گریه نکن عزیزه دلم  مرداهمشون غیرتین  -

وروزنوعشقشون حساسن همین سامان میدونی چقد سرش باهم بحث 

کردیم؟؟آدرینم حتمااالن پشیمونه..ولی اصال کاره درستی نکرد...واقعا ازش توقع 

..چطوردلش اومده بزنه تودهنت...!؟نداشتم.  
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هق هق زدم...وشیرین دستشوگذاشت زیره چونموسرموبلندکرد..باناراحتی به لبم نگاه 

 کردوبه حوراگفت:

حورا ی دسمال ازتوماشین بیارلبش بدجورداره خون میاد.. -  

چونم ازگریه میلرزید...تمومه تنم همینطور...دلم بدجورازش گرفته بود...حورا با 

ال اومد ولباموتمیزکرد دردم گرفتوسرموکشیدم عقب حورا باناراحتی وحرص دسم

 گفت:

الهی..دستش بشکنه خعلی دردمیکنه؟ -  

 سرتکون دادم..زهرا اومد دستموگرفتوگفت:

بشین برگردیم که کوفتمون کرد -  

 نشستیم توماشینوشیرینم راه افتاد...سرموتکیه دادم ب شونه زهرا

انداختودستمومحکم گرفت...چه خوبه ک دوستای خوبم اونم دستاشودوره شونم 

 االن...تواین لحظه ک حالم خرابه کنارمن......

 

 یکـــی تظــاهرمیکنه عاشقــه یکی ادعـــا

 میگــه احساس من به تونداره انتـــها

 یکـــی رد میشه ومیره یکــی دیگه جاشومیگیره

 ولـــی باگذشته درگیره...

ه دنیاش خالصه توچشماتیکــــی مثلـــه من هم  

 یکـــــی مثلــــه مـــن دنباله اعتماده توحرفات

 یکـــــی مثله من واسه توخوبـــه 

 یکـــــی مثلـــه من واسه خودم بــد
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 جای دنیـــاروباتوعوض کرد

 پشیــمونم بعــد...

 من بی ادعـــــــا بی پنــاه اومدم تودنیــات

تهرکجـــا اشتباه کردی موندم ب پا  

 مثــه تمومه آدما توم بودی ادعـــــــا

 توام کردی اشتــــــــباه...مثـــله مــــن...

 یکــــی مثلـــه من همه دنیاش خالصه توچشمات

 یکـــــی مثلــــه مـــن دنباله اعتماده توحرفات

 یکـــــی مثله من واسه توخوبـــه 

 یکـــــی مثلـــه من واسه خودم بــد

دنیـــاروباتوعوض کردجای   

 پشیــمونــــــم بعــد...

 

 چنگ زدم ب مانتوی زهراوباگریه گفتم:

زهرا چراین کاروکرد....آدرین هیچ وقت بهم تواین چن سال یه خفــه شونگفته  -

بود....اونوقت االن....سره ی نامرده عوضی..بهم گفت خفـــــه شوووو گفت 

ـــــــم کردنمیخوام صداتوبشنوم..زدتودهنم...خفـ  

زهراخیلی دلداریم داد..گفت که آدرین عصبانی بوده ویکم دیگ حتما پشیمون 

 میشه..!تارخوده انزلی اشک ریختم آخرش خوابم برد..

 

............ 
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کتونیاموباخستگی درآوردم وتوجاکفشی گذاشتم دروبازکردم ورفتم داخل..فک کنم 

 مامان ایناخونه نیستن...

ستن حداقل منوبااین قیافه داغون ببینن!رفتم اتاقم.جلوی آینه خداروشکر..خوبه نی

ایستادم وب لبام نگاه کردم..بادکره بودوآثاره خون هنوزروش مونده بود..دوبارع 

 پوزخندمیزنم.. روسریموبا یه حرکت ازسرم برمیدارم

مانتووشلوارمودرمیارم یه تاب شلوارک مشکی برمیدارم ومیپوشم خیلی گرمم 

تم...میرم توآشپزخونه وآب میخورم.برمیگردم تواتاقموبه گوشیم نگاه بودعطش داش

 میکنم...هه نه اسی نه هیچ زنگی!

 دمت گرم آدرین مرســـی واقعا!

 روتختم درازکشیدموسعی کردم به هیچی فک نکنم وبخوابم..!

 باصدای باباازخواب بیدارشدم:

سوژین بابا خوابی؟ -  

شبه..چقدخوابیدم!1میشینم روتخت ب ساعت نگاه میکنم   

بلندمیشمودستی به موهام میکشم..صورتمم شستم یه رژقرمزبرداشتم وبه لبام زدم 

 تاورمش مشخص نباشه چشامم مدادکشیدم ورفتم پایین...

بابا داشت تلوزیون نگاه میکرد آروم سالم کردم ک برگشت بالبخندنگام 

 کرددستاشوبازکردوگفت:

سالم باباجان !خوبی؟خریدکردین؟؟ -  

 نشستم کنارش دستاشوحلقه کرددوره گردنم وپیشونیموبوسید...

 چقدبه آرامش وجوده بابانیازداشتم...سرموبه سینش چسبوندموگفتم:
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اوهوم -  

بی حالی بابا؟چی خریدی بدوبروبیارببینم -  

هوومم خستم...لباسم،دست... دسته آدرینه -  

آها به سالمتی.آدرین کی میره جوابه آزمایشوبگیرع؟؟ -  

 نفسه عمیقی کشیدموگفتم:

پس فردا.. -  

 دیگ چیزی نگفت..مامانم اومدوپرسیدلباس چی گرفتم منم گفتم دسته آدرینه!

 شام خوردیم وباهم فیلم دیدیم...

 چن وقت بود درس حسابی کناره مامانوبابانبودم؟؟

 چن وقت بود توبغله باباننشسته بودم وبراش میوه پوست نکنده بودم؟

نه پای مامان ننشسته بودم تاموهاموببافه؟؟چن وقت بود پایی  

 واقعا چه مدت بودکه ازشون دورشده بودم:)

بیدارموندیم وباهم خندیدیم تنقالت خوردیم وفیلم دیدیم..چقدخوش 8تاساعت 

 گذشت..دوبارع مث قدیما:(

دیگ داشت خوابم میگرف که شب بخیری گفتموبلندشدم به اتاقم 

ریغ از یک تماس...رفتم.گوشیمودوباره چک کردم..!د  

 دیگ بیخیالش شدم ...خوابیدم وبه هیـــــــچ چیزی فک نکردم.

 

 

    ****************** 
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«آدرین»  

 

صبه،خوابم میاد...ولی نمیتونم بخوابم.7سواره ماشینم میشم واستارت میزنم.ساعت   

 سرم داره منفجرمیشه...احساس میکنم یه کامیون ازروم ردشده!

که زدم تودهن سوژینم میوفتم...دلم میخوادمحوبشم اززمین...وقتی یاده سیلی   

 پشیمونم...خیلی زیادم پشیمونم..وقتی چشای اشکیشودیدم...

 وقتی خونه رولبش..

 وای ک دارم دق میکنم یادش میوفتم

 حالم داره ازخودم بهم میخوره..

 چطورتونستم دست رونورم بلندکنم...

خش..؟؟چطوردلم اومد محکم بکوبم روسیبه سر  

واقعا من اون لحظه چم شده بود؟؟؟انگار یه آدم دیگ اومده بودتوجلدم...منِ من 

 نبودم..!

 کاش دستم میشکست ونمیزدم تودهنش..

 کاش الل میشدم ونمیگفتم خفه شو

 کاش نمیذاشتم ازماشین پیاده شه بره...

 من خعلی عوضی شدم نه خدا؟؟؟

 خیلی نامردم...

دادعشقش...زندگیش..ناموسش راحت برهیه آدمه بی غیرت که اجازه   

 بدونه اینکه جلوشوبگیره...بذاره مث آب خوردن بره

 من چقداحمق بودم اون لحظات..
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 واقعا توچن لحظه چی به سره من اومد؟؟

 وقتی دیدیم اون الشی بی ناموس دستشوگذاشته روشونه سوژین...داغ کردم.

یوفتم حرارتم میزنه باالدلم میخواست تامیخوردبزنمش...هنوزم وقتی یادش م  

 هوووف...

 لعنت به من

 لعنـــــــــــت ب اون عوضی

 هیچ وقت انقد....

 نرفتم پیشش چون پیشه خودم وخدام شرمنده بودم

 نرفتم پیشش چون اگ برم دق میکنم ازشرمندگی...

 نرفتم پیشش چون میدونم به این زودیانمیبخشتم..

نداشتم...نرفتم پیشش چون روی نگاه کردن توچشاشو  

 نرفتم پیشش چون ترسیدم...

 نرفتم پیشش چون...............

 االنم دارم میرم جوابه آزمایشوبگیرم!

بعدش چیکارکنم؟؟راحت برم پیشه سوژینوبگم خب این آزمایش؟حاالآماده شو شنبه 

 عقدکنیم!؟هه چقد من ...

 رسیدم آزمایشگاه،ورفتم داخل.همه دخترپسرای جوون باهم اومدن...

االن سوژین هم بایدکنارم می بود..ولی نیست .ازندونم کاریای من نیست...ازکاره 

 احمقانه من نیست...

سمته پذیرش رفتم..همون خانوم مسن که روزه آزمایش اومدیم بود.سالم 

 کردموشماره آزامیشمون وگفتم.
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چنددیقه بعدباپاکتی که دستش بودبرگشت...پاکتوبازکردوب برگه هانگاهی 

..مکثه طوالنی کردآخرسرگفتم:انداخت.  

چیشدجواب مثبته دیگ؟ -  

 سرشوبلندکردوچن لحظه نگام کردوبعدگفت:

دنبالم بیایین... -  

ابروهام باالرفت ینی چی؟؟به سمته اتاقی رفت...منم دنبالش رفتم ضربه ایی به 

درزدوواردشدمنم همینطور.سالمی به دکترمیکنم ک اونم جوابمومیده خانم 

آزمایش و به دکترداد وگفت :پرستارجواب   

دکتر یه نگاهی به این آزمایش ژنتیک بندازین... -  

 دکترعینکشومیزنه وبرگه هارومیگیره وپرستار اراتاق بیرون رفت

 دکتربهم گفت:

بشین پسرم -  

سری تکون دادم ونزدیکش نشستم..ینی چی تواون برگه هاست ک آوردواسه 

 دکتر؟؟

هاروزیروکردازباالی عینکش نگام کردوگفت:اقای دکتربعده چن دیقه ک برگه   

شما می دونستین که...تاالسمی خفیف دارین؟؟؟ -  

 باتعجب گفتم:

چـی تاالسمـــی؟؟یعنی همون...کم خونی؟؟؟مطمئنین؟ -  

 سرفه ایی کردوگفت:

بله متاسفانه توآزمایشاته ژنتیک هردوتون معلوم شده که مبتال به تاالسمی  -

 هستین...
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ودم..گیجه گیج:رسماگیج شده ب  

ینی چی االن اقای دکتر؟من چیزه زیادی ازتاالسمی نمیدونم ینی برای ازدواج  -

 مشکل داریم؟؟؟

 نفسشوبیرون دادوگفت:

بله متاسفانه بایدبگم...شمانمی تونین باهم ازدواج کنین!واگرهم ازدواج کنین  -

ی شته باشه تامشکلفرزندتون سالم به دنیانمیاد...حداقل باید یک نفرتون تاالسمی ندا

 برای ازدواجتون نباشه...امـــا هردتون کم خونی خفیف رودارین....

 خشک شده بودم...گیجومبهوت خیره بودم به دکتر...حرفاش توگوشم اکومیشد

 شمانمی تونین باهم ازدواج کنین

 شمـــانمیتونین باهم ازدواج کنیــــن

دموسرموگرفتم تودستام زیره احساس کردم سرم داره گیج میره چشامومحکم فشاردا

 لب زمزمه کردم:

نه این...ایـــن امکان نداره  ما می تونیم...می تونیم باهم ازدواج کنیم...وای  -

 خدای من...فرداقراربودعقدکنیم خدا چطوووورررر ممکــــــــــــــــنه..

یعنی همه امیدوآرزوم به بن بست خورد؟؟؟؟؟ینی دیگ نمیتونم سوژینموداشته 

شممم؟؟دروغـــــــــه دروووووووووووغهههههههههبا  

دادمیزدم که درووووغه مـــــــــــــن باووووورندارمممم شمادارین 

 دروووووووووغ میگین

چشام داشت تارمیشدبازانوافتادم روزمین...دیگ صدای بلندم درنیومد...صدام ته 

 کشیده بود..

درووغ می...گیــ......ن -  
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نفهمیدم...!ودیگ هیچ چیزی   

 

 

خانم سبحانی یه آرامبخش تزریق کن -  

چشم دکتر -  

 

 صداهاشون توگوشم داشت پخش میشد..انگارتوفضامعلقم...

دلم می خواست چشاموبازکنم.و.ولی قدرتشونداشتم حتی دستموتکون بدم..خدایامن  

 چـــــم شده؟؟

کیلوییه81چراحس میکنم توسرم ی وزنه  

دیدی ک ب چشام خورد چن بارپلک زدم وبعده چن نمیدونم چقدگذشته..بانوره ش

 لحظه چشاموبازکردم...همه چی سفیدبود..کم کم همه چی واضح شدبرام...

 اولش داشتم باگیجی به اطرافم نگاه میکردم..من اینجاچیکارمیکردم..؟؟؟

 یواش یواش همه چی یادم اومد...دکتر باالی سرم بود

حالت خوبه پسرم؟؟سرگیجه یا.. -  

ادامه بدع ب سختی گفتم: نذاشتم  

فقط یه چیزوبهم بگین...آزمایش غلط بود آررره؟؟من...میدونم دروغـــه محضه  -

 حتما اشتباه شده

 نشست کنارم با آهی که کشید....

 خدایــــــــایا چرا باورم نمی شه؟

 چرا می خواهم همش خواب وکابوس باشه...؟!
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ـــــم؟ آخه چطورممکنه هردمون تاالسمی داشته باشیــ  

قبالمی دونستم سوژینم کمی کم خونی داره ولی نه دیگ خفیفش و..تازه اونم 

 باقرص بهترشد!

 ومن...من ازکی تاالسمی دارم وتازه االن فهمیدم؟؟؟

 وااای خدای من..چطوربه سوژین بگم

 اونم بااین اوضاع...

 دارم خل میشم رسما...منکه دست ازسره سوژین برنمیدارم...

چیکار؟؟؟من فقط سوژینوداشته باشم تااخره عمربســـــــه  بچه می خوام

 برام...فقط کنارم باشه

 سرم هنوزدردمیکرد...بایدبرم پیشه سوژینم دیگ نمیتونم طاقت بیارم...

 االن فقط بغلش ومی خوام...

 دستای ظریف وکوچولوشومی خوام که موهاموبهم بریزه...

 لبخندای خاصومهربونشومیخوام...

برقاشومیخوام...چشای   

 چشام داشت میسوخت..خیلی دارم خودموکنترل میکنم ک اشکم نریزه..

"مرد کع گریع نمیکنه...!"لعنت به این جمله   

سِر م وازآرنجم کشیدم بیرونوازتخت پریدم پایین..کفشاموبه سختی پوشیدم جلوی 

 دکتر وایسادم ...نفسه عمیقی کشیدموگفتم:

ی نداره؟؟این تــاالسمــی هیچ درمان -  

 خیره شدتوچشام وگفت:

بایدانتقال خون انجام بدین...وبا یک متخصص خون مشورت کنین -  
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هووفی کشیدموبدونه حرفه دیگ ایی ازآزمایشگاه بیرون اومدم.دره ماشینوآروم 

بازکردمونشستم...دسمتوروفرمون گذاشتم وبی حس خیره شدم به جاده،سرموچند 

ردم تنم خیلی داغه خیلـــی...دیقه روفرموش گذاشتم احساس می ک  

 وبدترازهمه پشته گردنم بدجورتیــرمیکشید...

 خـــدایا..این بود رسمش؟؟آره با مروت؟؟

توکه تااینجاهوام ونوداشتی...توکه تااالن نگاتوازمون نگرفتی...تووکه تاامروز حواست 

 بهمون بود...چرا االن که بایدبیشترهوامونومیداشتی...

مون؟؟؟چراتواین روزای آخر....یهونگاتوگرفتی از  

 چـــــــــرا؟

 چراخوشیمون وازمون گرفتی؟

 گوشیموبرداشتم وبه عکسش نگاه کردم

 دلم داشت براش پرمیکشید.استارت زدم وبه سمته خونشون حرکت کردم..

ماشینوجلوی خونشون پارک کردم وپیاده شدم...جلوی درک وایسادم سرموبلندکردم 

:وب آسمون تیره خیره شدم  

خدایا ...نگاتوکه ازمون گرفتی...حداقل یه کاری کن ببخشتم...بااین مشکله  -

 جدید،ببخشتم!

 آیفون روزدمو دستی به موهام کشیدم.

 

    ***************** 

 

«سوژین»  
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 رو تختم دراز کشیده بودم وآهنگ گوش می کردم

 

بگو بیاد بیاد حالمو ببینه"  

بگیرهببینه که چقدر عاشقشم تصمیمشو   

 بگو بیاد ازم عشقشو بگیره

 این روزا چه قدر سخت می گذره واقعا دلگیره

 می گی گریه نکردی کردم

 می گی اشک نریختی ریختم

 می گی غصه نخوردی تا دلت بخواد خوردم

 می گی صبر نکردی کردم

 می گی با چشم ندیدی دیدم

 ببین اشتباه کردی من واست می میردم

عاشق اونممن حال خوشی ندارم هنوز   

 منی که هیچ کاری نکردم چرا انقد پشیمونم نمیدونم

 اونی که با دلم بد کرد چرا پیگیر کاراشم

 من این حسو نمیخوام

 نمیخوام عاشقش باشم

 می گی گریه نکردی کردم

 می گی اشک نریختی ریختم

 می گی غصه نخوردی تا دلت بخواد خوردم
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 می گی صبر نکردی کردم

یدممی گی با چشم ندیدی د  

"ببین اشتباه کردی من واست می میردم  

 

 اشکام رو پس زدم وبینی ام رو کشیدم...لعنتی من چم شده؟

خاک تو سرت کنن دختر،پسرِ زده تو دهنت بهت گفته خفه شـــو...بازم داری بهش 

 فکر می کنی؟!

تا کی می خوای غم برک بزنی یه گوشه و هی گوشی تو نگاه کنی تا بلکم یه زنگ 

 بزنه؟؟

 چرا انقدر احمقمم من...دلم می خواد سره قلبم داد بزنم بگم خفه شه!

 بگم انقد سروصدا نکنه واسه کسی که دوروزه خبری ازش نیست...

 نگاهی به بک گراندم انداختم،حرصم گرفت و گوشی رو محکم پرت کردم روزمین!

 اصال به درک بشکنه،گوشیه که خودش خریده همون بهتر بشکنه!!

چرا دلم براش تنگ شده؟اوف لعنتی   

 چرا دلم می خواد بیاد بگه بغلـــــــــم کـــــــــــــن؟!

روپهلو دراز کشیدم و با پلکای نیمه باز خیره شدم به پنجره...از بی خوابیِ دیشب کم 

کم پلکام داشت بسته می شد که دستی نشست رو بازوهام...چشام از ترس گرد 

 شدو سریع نشستم وبرگشتم عقب...

ووف خــداه  

 بادیدن چشای سرخش،لبخندِ تلخش...

 نفس هام به شماره افتادو...
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 قلبـــم؟

 جونم؟!

 میشه انقدتندنزنی؟؟

 

یه دفعه کشیدم تو بغلش و سرم وبه سینه اش فشرد و دَم های عمیق از موهام 

 گرفت...

 چشام رو بستم و عطرشو بلعیدم...لعنتی چقد دلم برای این عطرش تنگ شده بود!

ی می بوییدم بیشتر دلم می خواست بوش کنم!!!هرچ  

 چم شده بود؟

 انقد زود وا دادم یعنی...

یهو به خودم اومدم،دستام و گذاشتم رو شونش وخواستم خودمُ عقب بکشم که 

 محکم تر بغلم کرد وبا صدای خش داری دم گوشم گفت

مِ عوضی بمون سوژینم...بمون خانومم دلم تنگت بود بذار حست کنم.می دونم آد -

هستم...نامردم اصن هرچی می خوای بگو،من بدم...ولی سوژین بخدا اون روز 

حرکاتم دسته خودم نبود؛از اون بی ناموس عصبی بودم که با وجودِ من به خودش 

 جرئت داده بود اذیتت کنه...نفهمیدم چیکار کردم...

 نفسی گرفت وادامه داد

کنم...اصال بیا اون روزو فراموش کنیم نمی دونم چجوری اون کارموجبران  -

 خب؟؟هرکاری می کنم تافراموشش کنی

 شقیقم ومحکم وعمیق می بوسید...صورتم رو جایی که دستش رو زده بود!
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گوشه لب هام...عمیق و داغ می بوسید ومن چشام رو محکم فشار می دادم وهیچی 

 نمی گفتم...

سته صداش کردمنتونستم طاقت بیارم...به پیراهنش چنگ زدم وآه  

آدریــن... -  

جونه دلـــم؟؟ -  

ببخش خانـــــــوومم ببخشـــم نورم...اشتباه کردم عزیز دله آدرین،جونه  

 آدرین،نوره چشمم... خانومی کن واین نامردوببخش!

 وخم شدولبای داغش نشست رولبام؛گر گرفتم...

می بوسه های عمیقش روی زخمم می نشست...جایی ک زده بودروطوالنی 

 بوسید...به موهای لختش چنگ زدم و منم بوسیدمش...

 خدایامگه میتونم نبخشمش؟؟مگه می تونم...

با تر شدن گونه هام چشام رو باز کردم...باورم نمی شد آدرین داشت گریه می 

 کرد؟؟!

چراااگریه میکنی آدرین؟؟؟ -  

وغیره قابل منوبه خودش فشرد...زیره لب یه چیزایی ومیگفت که برام نامفهوم 

 حضم بود...

نمی ذارم...نمی ذارم ازم جداشی...ازدستت نمیدم...هرجوری شده ..پیشم میمونی  -

سوژین بایدبمونی نمی ذارم بری،هیچ چیزی نمیتونه توروازم بگیـــــــــــره 

 هیچی سوژین.....

 باتعجب نگاش کردم:
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یشده اخه آدرین؟؟معلوم هست چی میگی؟کی میخوادماروازهم جداکنه؟؟؟چ -

 توچرااینطوری شدی؟

 میخواست چیزیی وبگه...اماانگاربراش سخت بود

آدرین بگوچیشده داری نگرانم میکنی؟؟؟ -  

آب دهنشوقورت داد..توچشام خیره شد..توی چشاش پره غم بودخدایاچیشده ک 

 آدرین ناراحته؟؟چراچشاش اینجوریه؟؟؟؟ باالخره ب حرف اومدو:

مون روگرفتم...امروز رفتم...جواب آزمایش -  

 یه لحظه لبخندنشست رولبم وفک کردم جواب مثبت بوده اما...

جواب... -   

 صداش چرا می لرزه؟؟

منفــی بود..... -  

 خشک شدم ودهنم بازموند...ناباروسرتکون دادم وخندیدم:

بسه آدرین شوخیت گرفته؟! شوخی میکنی نــه؟؟ اگه شوخیه خیلـــی  -

 مسخرست!دیگه خز شده...

حالته صورتش جدی شداشکاشوپاک کرد...یهو  

 بازوهاموگرفت تودستاشوزل توچشام:

ببین سوژین اینـــــــاهیچی برام مهم نیس ...به هچیـــــچ وج اگه کله  -

دنیاهم بگن نمیتونین ازدواج کنین من بـــــــــاهات ازدواج میکنم میریم خونه 

 خودمون...

یتونه جلوموبگیره...پیشه هم باهم تاآخره آخرش...هیشکیم نم  

 هنوزخشک شده ازبهت داشتم نگاش میکردم...
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 جواب آزمایش منفی بود...؟

 مگه میشه...آخه...اصال چجوری خدایا چرا باورم نمیشه

بعده چن لحظه که توچشام خیره شده بودباتردیدگفت:   

سوووژیـــنم فقط....فقط میخوام بدونم...توهم باهامی تاآخرش...؟؟؟حاالکه  -

ایش منفی شده...من بچه نمیخوام سوژین من فقط توباهام باشی کافیه فقط آزم

 تورومیخواموبس....

 توچی خانومم؟؟؟

 هیچی نمیتونستم بگم انگارالل شده بودم...

 کم کم صورتم خیس شد ویهوبلندزدم زیره گریه...

 خدایا این چه بالیی بود به سرمون اومد این دفعه دیگه باید چی کار کنیم

من دیگه نمی تونم تحمل کنم یه اتفاق جدید رو.... خدایا  

آدرین محکم کشیدم توبغلش وموهامونوازش کرد..   

خدایاااااااااا این انصاف بووووووود؟؟؟انصاااااااااف بودبعده این همه 

سال..درســــــــــت ی روز قبل ازعقدمون....جواب آزمایش منفی 

وداشتی چرا یهوووو.....باشه؟؟خدایاحکمتتوشکرتوکه تااالن هوامون  

اولین باربودباصدای بلندگریه میکردم...همیشه گریموخفه کردم ونذاشتم صدام 

 دربیاد...امااالن دیگ نمیتونم خودمونگه دارم..نمیتـــــــــونم

 حاالبایدچیکارکرد؟؟؟

 اصن خونواده هامون راضی میشن بازم؟؟؟

 هه معلومه راضی نمیشن...نوه میخوان...!

 خدایـــــــامن بچه نمیخوام من آدرینمومیخوام..
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 من بغلشومیخوام تاهمیشه اینجوری بغلم کنه...

 من چشای مهربونوسیاهشوتاهمیشه میخوام...

 خدایانذارعشقمون تیکه وپاره شه..

 نــــــــــــــــــــذاررر

 جدامون کنن 

 من...

 بی آدرین..

 میمیـــــــــرم

....میمیرم،خالص..!اینودیگ مطمئنم اگ جداشیم  

 

    **************** 

 

«دانای کـــــــــل»  

 

 هعـــــــــــــی زندگی،

 زندگــی!

 چه بازی ها که راه ننداختی...

 چه بُردها ک نداشتی!

 چه دل ها ک نشکستی...

 واقعاانصافت کجارفته روزگار؟؟

 کینه ونفرتت از آدما چیـــه؟
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 میخوام بدونم تو..

وجدانت کجارفتــــه؟؟آره خوده تو   

 گفتـــه بودم زندگی بازی های خودشو داره نــه؟؟

 گفته بودم یه  گوشه نمیشینه تاخوشیای این آدماروببینه نـــه؟!

 روزگاری ک  نمیتونه حتی یه خوشی روببینه

 روزگاری که نـــــــامردوبی انصافه...

 خـــداکجــاست؟؟

ر؟خدا حواسش به این بنده هایش هست دیـــگ  

 مــگر نـــه...؟؟

 این روز ها را میبیندو...

 کافیست امیدت بــه خدا باشد

 آن وقت است که همه مشکـــالت،به دسته هم بازمیشوندو...

 دنیـــــــا برایتان زیبــامیشود...

 امیدت به خدا باشد عزیزه جانــــــم:(

 امیدت به خـــــــدا باشدوبـــــــس...!

 

..... 

 

نشسته بودند؛منتظروکنجکاو...همگی درسالن   

 وشاید هم نگران...!
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شاید هیچ کــس متوجه اش  1بله درچشمان فرهاد...نگرانی های موج میزند،ک

 نشده باشد..

 منتظروبی قرار...فرزندودامادش را می نگرد..

 آدرین  با دَمی عمیق لب از هم باز کردوگفت...

 وخدامی داندبااین زبان بازکردن...

که دردل این جمع نیافتاده..چه آشوب ها   

جمع شکه شده...لیالناباورب فرزندی ک اشک روی گونه هایش میچکدنگاه 

 میکند...

 همه به آن هاخیره شده اند...هیــچ کس هیچ نمیگوید...

 این جمـــع را چه شده؟؟؟

 مگرنمیدانندهر چیـــزی حکمتـــی دارد؟؟

 مگـــر..نمیدانندروزگار...بازی هایی دارد

ها بازیگرانش؟؟ وآدم  

 سکوت جمع..باصدای گریه دومــــــادرمیشکند...

 فرهاد،ساکت است...تهماسب نیز هم!

 چه در ذهنه این دومـــــــرد...میگذرد؟

 چه اتفاقی قراراست رخ دهد؟؟

 اهلل علــم!!

فرهادبلندمیشود..همه نگاهاب اودوخته شده..سوژین وآدرین باتنی لرزان ب اوخیره 

ین دست هایه لرزان وســـردش را درهم قفل میکند..شده اند..سوژ  

 وفــــــــرهاد..سکوته طوالنی اش را.......
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 میشکــــند این مــــــــرد:

با منفی بودن آزمایشات..صالح نمیبینم ب این ازدواج!من نمیخوام..ونمیذارم  -

ل ک سا6دخترم بعدازازدواج عذاب بچه روبکشه درسته االن بچه نمیخواین...ولی 

گذشت قطعاهردتون پشیمون میشید..وآخرشم طالق..پس االن این رشته روپاره 

 میکنیم...وهمه چی فراموش میشه..

و یک چیزه دیگم بگم ک...ازحرفی ک زدم هیچ وقت برنمیگردم...هیـــــــــچ 

 وقــــــــــت...!

باافتادن سوژین ب روی زمین همه حل شدن ودویدن ب سمتش..آدرین سوژین رو 

 توی آغوشش گرفتودادزد:

سوژیـــــــــــــــــــــــن عزیزمممممم چــــت شددددد پاشوو  -

سوژیــــــن مـــــــــــن نمیذاااااارمممممم بهتتتتت قوووووول میدم خانووممم 

 نمیذارم جدامون کــــــــــــــنن...

رفت  وسوژینو روی دستاش بلندکردوب سمته دردوییدانقدحل بود ک حتی یادش

خانواده باسرعته تمام ازخانه بیرون آمدندوسواره ماشین هایشان 6چیزی تنش کند..!

 شدن وب دنباله آدرینی ک بانگرانی عزیزه جانش را ب بیمارستان میبردراه افتادند...

جوان همیــن است؟؟6آیاسرنوشته این   

 بازی های روزگارتا کجاادامه دارد؟

ند..تاکجامیخواد این ها را جان ب سرک  

 این مرحله ازندگی..قطعابرایشان تلخ ترینشان است..

ک خدایشان را فراموش نمیکنند...میکنند؟؟ 6ای  

 خدایی ک تااین روزحواسشان تمامـــــــــوکمــــــال بهشان بود..
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 خدایی ک تااین روزبالبخنـــــــــــــــده زیبایش آن هارا مینگریست...

شی های دنیا را برایشان رقم زده بود...خدایی ک تااین روز همــــــه خو  

 خدایــــــــــه مهربانی ک تااین روز مراقبشان بود..

 آیا همچون پروردگاری را..فراموش میکنند؟!

 قدره محبت ومهربانی هایش رامیدانند وشکرگذارش هستند؟؟؟

 قعطااین اتفاق..یک امتحــان استــــــــ

میکند..را آزمایش  6یک امتحان ک خداونداین   

 یک آزمایش ک هردویشان بایدسربلندباشند...

 یک آزمایش ک خدایشان را پشیمان نکنند...

 امیـــدوارم این مرحله را ب خوبی طی کنند

 و ب سمته پله های خوشبختی بروند..:(

 وخــــــــداهمیشه..

 ودرهرلحظه کنارمان است وتنهایمان نمیگذارد..

اشیم بابته تمام چـــــــیزهای با ارزشــــــی مانیزبایدشکرگذاراین معبودبزرگ ب

 ک تقدیمه ماکرده

هرکدام ازما مشکلــــــاتی داشتیــم وداریم ک باکمی صبروتحمل خداوند ب 

 طوره شگفت انگیزی گره را گشوده است..

 حال ک بعدازتمامه خوشی ها واتفاق های خوب..

 یــــــک مشکـــــــل بزرگ پیش آمده..

رافراموش کرد...نباید خدا   

 خدا برای هر کاری..دلیله بسیـــارخوبی دارد:(
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 بازهم میگویم ....کافی ایست امیدتــــان ب خدای بزرگ باشد..

 سوژین وآدرین..نیز مثله تمامه بنده های دیگر..برای خدا  عزیزهستند..:(

 

 

"چن ساعت بعد...."  

 

پدره مرموز  6ل ذکــرودعا...مـــادر مشغو6همگی نگران پشته دراتاق ایستاده اند..

 تکیه داده ب دیوار..فرهادپریشان است..ب زمین خیره شده وفکرمیکند...!

 تهماسب  نیز..سکوت راترجیح داده است انگار..!

وامـــا آدرین...پســرک بیچاره جلوی در قدم میزند ومشتش رامحکم ب کفه 

شقشان بوده دستش میکوبد...وهردقیقه یک بارب موهای لختش ک سوژین عا

 چنگ میزند...

 میدانیدآرامش چیست؟

 شما آرامش را در چ چیزی میبنید؟؟

 آرامــــــش برای آدرین یعنی بودن سوژینش...

 یعنـــــی بودن نـــورش درآغوشش..

 یعنــــــــی لبخنــــــــد های خاصی ک نورش بر لب داشه باشد

ابداست...:(تمــامه آرزویش داشتن این لبخند تــــــــــــا   

دربازمیشود...دکتروچندپرستارازاتاق خارج میشود...آدرین جلویش می ایستد ومی 

 گوید:

چیــــشد آقای دکتــــــر...خااانووو...ووممم چطوره حالش؟؟خوبه دیگ ن؟؟؟؟ -  
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صدایش میلرزید..مردمک چشمانش دودومیزد..دکتر مسن نگاهی ب آدرین بی 

 قرارانداخت وگفت:

پایینه...استرس زیادی روتحمل کرده وب اعصابش فشارآورده..این  فشارش خیلی -

همه استرس وفشار اصال برای قلبه بیمارمناسب نیست..گفتم نواره قلب وآزمایش 

اعصاب بگیرن ازش..خیلی بایدمراقبش باشین..تاکیدمیکنم استرس ونگرانی برای 

جه شده باشین و...این دختر مث سم میمونه..ضربان قلبش نامیزانه..امیدوارم متو  

 ودیگرچیزی نگفت وراه افتاد..فرهاد باقدم های بلندخودش را ب او رساندوگفت:

تاکی..تاکی بایدبستری باشه؟؟ -  

 دکترنگاهش کردوگفت:

شماپدرش هستین؟؟ -  

 فرهادلبش راگزیدوگفت:

بعلــه.. -  

چی باعث شده دخترتون این همه فشارروتحمل کنه؟؟میدونین فشارش روی  -

ود؟؟؟؟این همه استرس اونم دراین سن برای دخترتون...چندب  

تافردابایدبستری باشه تا ب حالته نرمال برگرده وآزمایشات انجام بشه..براش 

 دعاکنین

ضربه آرامی ب شانه های فرهادزدورفت...فرهادپیشانی اش رادردستانش گرفت..چ 

وره چشمش درسره این مردمیگذشت..؟؟مگر جانش آن دختره دراتاق نبود؟مگرن

 نبود؟

 پس چراکاری کرددخترش ب این حال بی افتد؟!
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آدرین باحرف هایی ک دکترگفت روی زمین سرخورده بودشانه هایش افتاده 

 بود...دآن لحظه دلش فقط یک دله سیرگریه میخواست وآغوشی ک..

باورش نمیشد ک عزیزش ب این حال افتاده..وفشارواعصابش..مگرچندسال 

 داشت؟؟

رایش بود..نبود؟؟شکه بزرگی ب  

 دلش میخواست سرش را ب زمین بگذاردوبمیرد

 بمیردونورش را بااین حالوروز نبیند...

 دلش فریادمیخواست...

 گله داشت..گله ازخدایش...

 لیالدرآغوش ثریااشک میریختومیگفت:

این چ بالیی بود سره بچم اومد...هعییییی خدااااااا بچم چیزیش نشـــــه.. -  

آرامش کند امامگرمیشد...ثریاسعی داشت   

تهماسب ب سمته پسرش میروددست روی بازوانش میگذاردوبلندش میکندآدرین 

 بی معطلی خودش رادرآغوش پدرش می اندازد...

شانه هایش رامحکم دربرمیگیرد...چقدر ب این آغوشه محکم احتیاج داشت..چقدرب 

 محبته پدرانه اش محتاج بود...

تهماسب اگرساکت است اماخوب می تواندمحبت کند...   

 اگرجدی وخشک است خوب میتواندباکارهایش مهربانی اش راثابت کند..!

 

    ****************** 
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«آدرین»  

 

نشستم روصندلیوسرموتودستام گرفتم...پاهاموب زمین میکوبم همش..دلم 

انفجاره..معدم دارع زیرو میخوادسرمم مث پاهام محکم بکوبم ب دیوار!سرم درحاله 

 رومیشه..

 فکرشومیکردم بابای سوژین نع بیارع

 انتظاره مخالفتشونوداشتم...

 خدایامن چطوربایدجلوشون وایسم؟؟

 خدایا پشتم هستی مگ ن؟

 سوژین ماله من بوده وهست ومیمونه...

 اصن ازهمون اول سوژین روبرای من آفریدی میدونم

 سوژین تودنیام میمونه تاهمیشه..

 نمیذارم لبخنداشوازم بگیرن..

 لبخنداش..برقه چشماش ماله خودمه:(

 حتی شده بازورنگهش میدارم برای خودم..!

میخوام ببینمش..ولی طاقتشوندارم..طاقت ندارم روتخته بیمارستان 

 ببینمش..بلندمیشم وب نگاهاشون توجه نمیکنم وازبیمارستان میام بیرون..

ی کنارم میوفته...حلقه سوژین..خم میشم وبرش سواره ماشین میشم.نگاهم ب صندل

 میدارم خیره میشم بهش

 انگشترونزدیکه بینیم میبرم وبومیشکم هه دیوونه شدم نـــه؟؟

 ولی بخـــدا ک انگشترش بوی عطرشومیده:)))
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انگشترومیچسبونم ب لبامومیبوسمش...این انگشتر توانگشته سوژینم 

 بوده...بایدهزارباربوسیدش

عطرش توماشینم پیچیده... احساس میکنم  

 خدااجازست گریه کنم پیشت؟؟

 کدوم آدمه بی منطقی گفته:

مردگریه نمیکنه وتوخودش میریزه؟؟"  

 کدوم مرده ک انقدتحمل داره؟

 هه حتماباید بی احساس باشه ک..

 ولــــــــــــی مـــــــــــن بی احساس نیستممممم

مــــــــــــــــن توقلبـــــــــــــــــم    

 عشقیو دارم ک.....

هرروزداغ میشه ازعشقشق..   

"هرروووز بیشترازدیروزگرمیگیره و تپشش میره باال..  

 اشکه داغی روی گونم میشینه...

 لبخنده تلخیم رولبام هک میشه...

 این چ حکمتیه خدا؟

 این چ آزمایشیه...

 خدایامیترسم کم بیارم

ترسم ازدستش بدم...می  

 یاورم باش..پشتم باش...هواموداشته باش تا داشته باشمش..
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 توچشمات سئواله یه عالم سئوال

 نگاهت پرازآرزوهای کــــــــــاه

 میدونم توذهنت چیامیگذره

 میبینی تو امـــــا کی عاشقتره

 میمونم کنارت درست مثله سایت

 ازامروزتاهرروزتااون بی نهایت

هیچکس جای خاک پاتونمیگیره   

 نمیمیره این عشق..قسم میخـــورم

 تاروزی که قلبـــــــم هنوزمیزنه

 تاوقتـــــــی که جــونی توی این تنه

 توروزای خوبـــ توروزای بـــــــد

 همیشه باهـــاتم..قســــــــم میخورم

************ 

 همیشه باهاتم قســــــــم میخورم

میخورمتوی لحظه هاتم قســــــم   

 به بارونه نم نم به دریا به کوه

 به این آفرینش به کشتی نوح

 به ماهوستاره به هفت آسمون

 به عشقم به عشقی تامرزه جنون

 به لحظه دیدارقسم میخورم

 دوباره باتکرارقسم میخورم
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 به عهدی که بستیم قسم میخورم

 به هستم به هستیم قســـــم میخورم

 تاروزی ک قلبم هنوزمیزنه

تـــــــی ک جــونی توی این تنهتاوق  

 توروزای خوبـــ توروزای بــــــــد

 همیشه باهـــاتم..قســــــــم میخورم

 توی لحظه هاتم قســــــم میخورم

 قســــــــــــــــم میخـــــــــــورم

 قســـــــــــــــــــــــــــم میخــــــــــــــــــــــورم...

 

مه(عالیــه:(هنگا_میخورم_قسم_آهنگ#)  

 

 بااشکی ک روی گونه هام میریزه زیره لب میگم:

قســـــــــم میخورم تاپای جونم..تاآخرین نفس...باهاتم سوژینمم..میمونم ب  -

 پات..نمیذارم بگیرنت ب همین خدای باالسرم

 

 خدایا؟میشه نگام کنی بامرام؟؟:(

 

میـــشه نگـــــــــام کنــــــی"  

ــــــــمراحت شه زندگیـــــــ  

 چشم برندارازـــــــــــــم
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"میپاشه زندگیـــــــــــــــم  

 

 ماشینوروشن میکنم وراه می افتم.

 خیابانوروباسرعت ردکردم وباالخره رسیدم...

ماشینومیبرم داخل..پیاده میشم وسنگ فرشاروردمیکنم ازپله ها باالمیرم 

داخل رفتم ونگامو دور تادورش ..کلیدوازتوجیبم درآوردم..انداختم توقفلوبازش کردم 

 چرخوندم اینجاقراربودبشه خونه ی منوسوژینم...

هی پسرقراربودچیه؟؟؟؟بگوقــــــــراره توآینده ایی نزدیک سوژینوبیارم تواین 

 خونه بشه خانومه خونم:(

 ازهمین االن ناامیدی تو؟؟

.!هوووف آرع قراره سوژینوبیارم اینجا...بشه خانومه خانوم..تاجه سرم.  

 هنوزاینجاروبهش نشون ندادم..ینی ببینه خوش حال میشه؟؟

 میشه..ولی با چ امیدی..وقتی باباش مخالفتشوانقدسریع اعالم کردع..

 خداخودش ب دادمون برسع

ازپله های طبقه دوم میرم باال..نقشه این خونروخودم کشیدم وباحساسیت وتالشه 

داشتم برای اینجا..اینک چن ماهه زیادساختمش:(اون اوالچقد ذوق وشوق 

تامون باشه 6سوژینویهوغافلگیرکنم.. وارده اتاقی ک میخواستم واسه 

میشم...چنتاعکس سوژین روقاب کردم رودیوارزدم هرروقتی میام اینجا..حسه خوبی 

 بهم میدع...ی تخت و ی  وفرش خریدم گذاشتم تواتاق!
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خت درازمیکشم زل میزنم ساعت بودنخوابیده بودم..روی ت64خیلی خوابم میومددقیقا

ب سقفی ک عکسه لبخنده سوژین روشه:(انقدب لبخندش خیره میشم ک کم کم 

 خواب ب چشام میادو...

باصدای زنگ گوشیم باخستگی چشاموبازمیکنم تنم شدیددردمیکنه..میشینم 

 وگوشیموازتوجیبم درمیارم اسمه باباافتاده جواب میدم:

بله؟ -  

ومده همش دارع گریه میکنه..میگه آدرین کجایی آدرین؟؟سوژین بهوش ا -

 کجاست ..!؟

محکم زدم ب پیشونیم..انقدحالم بدبودیادم رفته بودبرگردم بیمارستان بمیرم برای 

 نورم االن تو چ حالیه؟؟سریع گفتم:

االن میام بابا فعال.. -  

 وتماسوقط کردم وتندی ازاتاق اومدم بیرون.

دم..سریع پیاده شدموماشینوقفل کردم ماشینو ک توپارکینگ بیمارستان پارک کر

 وب سمته دره شیشه اییه بیمارستان پروازکردم..

تندتندمیدوییدم..همونطوردستیم ب موهام کشیدم!رسیدم ب اتاقی ک سوژین 

بودجلوی درایستادمونفسه عمیقی کشیدم بدونه اینک دربزنم..دروبازکردم...بادیدنه 

کردقلبم موچاله شدمیرم سمته سوژینم ک توی آغوشه مامانش داشت گریه می

تختش...بادیدنم باچشای اشکی وبغض آروم صدام میکنه...بدون هیچ فکری محکم 

 میکشمش توبغلم وتوگوشش زمزمه میکنم:
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جونــــه دلــم نــــــــورم جونم قوربونت برم...چرااینطوری شدی سوژینم این  -

ی نمیذارم ازم اشکابرای چیه خانومم مگ من نگفتم هرجورشده ماله خودم

 بگیرنت؟؟؟مگ ب من اعتمادنداری عزیزه دله آدرین..؟

 سرشوچسبوندولرزون گفت:

امــــ....ــاااا با..بـــااا گفت...مخالفــــ...ــععع -  

 روی موهاشوعمیق بوسیدموگفتم:

نگرانه هیچی نباش خانومم راضیشون میکنم حتی شدع ب زور..)لحمنموکمی  -

شه(اصن ورت میدارم میریم سره خونه زندگیمون!! شوخ کردم تاحالوهواش عوض  

 خنده تلخی کرد ک قلبم بیشتردردگرفت..لبموچسبوندم ب گوشش وگفتم:

ب جونه خودت ک برات جون میدم پای حرفم وای میستم ..قولم قوله وقتی   -

 شـــــدی قسم راســــــته حرفــام نــــــورم...!

واست لبخندشوببوسم..لبخنده کوچیکی نشست رولباش...دلم میخ  

باصدای درازسوژین جداشدموبرگشتم..مامان ثریاومامانه سوژین بالبخندواشک 

 نگامون میکردن..:)

بابا و اقا فرهاداومدن داخل...بایدبا اقا فرهادحرف بزنم..بعده چن دیقه ک حاله 

 سوژین روپرسیدن من گفتم:

بابا فرهاد؟؟میشه باهم حرف بزنیم؟؟؟ -  

نگام کردچرانمیتونم هیچی ازچشماش بخونم؟؟سوژین واقعاراست میگفت..پدرش 

غیره قابله پیش بینی بودهیچیونمیشدازرفتاروچشماش فهمید!سرتکون دادوازاتاق 

بیرون رفت منم همینطور...رفتیم تومحوطه..نشست رونیمکت..زل زد بهم وای 
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ونه تامغزاستخونم خداازهمون اول از نگاهه خیرش استرس میگرفتم..انگارمیت

 نفوذکنه..نفسه عمیقی کشیدمورک گفتم:

من بدون سوژین نمیتونم دووم بیارم..من..من نمیذارم ازم بگیرینش...منوسوژین  -

 بچه نمیخوایم اقافرهاد..چطوردلتون میادبامااین کاروبکنین؟نمیبینین توچ حالیه؟؟؟

 جدی وسخت نگام کردوگفت:

گ ک بگذرع هردوتون پشیمون شدید..من فکره االن این حرفومیزنیدچن سال دی -

آینده هردوتونم..نمیخوام بعدامشکلی براتون پیش بیادوپشیمون بشید..من 

 دخترمومیشناسم..االن داغه احساساتی شده

 کالفه دستموتوموهام فروکردموگفتم:

تاتصمیم میگیرین اقافرهادمنوسوژین تااخرش 6این انصاف نیست ک جای ما -

وفقط سوژینومیخوام وبس..دیگ هیچی برام مهم نیست...مهم باهمیم..من فقط

داشتنه ابدیشه..همیشه روقولی ک دادم وایسادم ومیمونم جدامون نکنین اقا 

سال متوجه شدین...منک 8فرهاد..من جونم ب جونه سوژینه فک کنم اینوتو

 خودموبهتون ثابت کردم نکردم؟؟

 ازروی نیمکت بلندشدوگفت:

گفتم آدرین..ازحرفمم برنمیگردم!هردوتون ی مدت  حرفه من همون بودک -

 بگذرع فراموش میکنین راحت..چن روز دیگ صیغه روفسخ میکنم.....!!

ورفتومن مبهوت توجام وایسادمونگاهش کردم..خدایا ب همین راحتی گفت 

 ن؟؟؟؟؟داغ کردم پیشونیم داشت ازحرارت میسوخت ...

ودی ناامیدشدی؟؟با ی بارحرف هعی پسر چته آروم باش تازه اولشه ب همین ز

 زدن؟؟؟؟؟توحاالحاالهابایدباهاش صحبت کنی امیدت کجارفته 
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آرع من بایدامیدوارباشم...بایدتحمل کنموبازم باهاش حرف بزنم...من کم 

 نمیارم..تاوقتی خدای باالسرمودارم:(

 

 

         ******************  

 

«دانـــای کــــل»  

 

سردومات.. سرش را تکیه میدهد ب شیشه  

 باران می باریدآن هم دراواخره شهریور..آسمان آفتابی وهوابارانی..زیبابود،امـــا...

 دلش هماننده این آسمان آبی اشک میخواست..

 امــاوقتی دیگراشکی باقی نمانده چه کند؟

 وقتی فقط بغضی درگلوباقی مانده چه کند؟؟

 وقتی دیگـــــــرصدایش در نمی آید چه کند؟

یـــــگر حاله اعتراض نیز هم ندارد...وقتی د  

 چه کنداین دخترکی ک حالش نیز مانندموهایش پریشـــان است..!

گاهی اوقات دیگرنمیتوانی اعتراض کنی وازحقت دفاع کنی.. گاهی اوقات فقط 

 سکوت رابلدی..

 مسکوت میشوی ودیگرنمی خواهی لب بازکنــی..

 ناامیـــدمیشوی ازهمه چیز...

کس..از همـــه   
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 حتــی فراموش میکنی که خدایی نیز آن باالها هست..

 تا به حال به اوجه ناامیدی رسیده ایی؟

 تا به حال حس کرده ای دیگر هیچ نقطه امیدی دروجودت روشن نیست؟

 االن..دراین لحظات..دخترک قصه..ناامیده ناامیدست..

 خسته وکم آورده..

سمی میگویم ها!آنکه میگویم خستـــه ...فکر نکنی ازنظره ج  

 نــه خسته روحـــی...

 خستـــه مغزی..

 دخترک آنقدرخسته است..که دلش نمیخواهدفکــری درسرش موج بزند..

 نمی داندچندروزاست گذشته..نمیدانداصال چه روزوتاریخی است؟؟!

 نکندحافظه اش راازدست داده است طفلک؟

 اصال مگــر میشود خود به خود حافظه انسان پاک شود!؟

س این دخترک را چه شده؟پ  

 آهـــان یادم آمد..!

 خاطرم نبود بازی روزگار را..!

 احساس میکنم دخترک دیگرنمیتواندبازی کند..

 احساس میکنم میخواهدسره تسلیم فروآوردمقابل این دنیــا

 اما مگرمیشود به همین راحتی؟؟

 امیدش به کجارفته؟

 قطعااین تازه اوله راه است عزیزه جان:(

االن درآغازراه کم آورده ایی..درادامه راه میخواهی چه کنی دخترکـــم؟؟وقتی   
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 چــرا دفاع نمیکنی ازحقت؟

 چراسکوت راترجیح داده ایی؟؟

 مگرباسکوت میشودهمه چیز راه حل کرد ؟!

 هر چیزه باارزشی ..باتالشه فراوان به دست می آیددخترکم:(

دهی..چگونه انتظار داری همه وقتی تالشی برای باارزش ترین هایت انجام نمی 

 چیز به دسته خود درست شودوتمـــام؟

 مگــــــرفرهادنبودکه ازعشقه شیرینش کوه کــن شد؟!

 مگــــــر مجنون نبودکه از عشقه لیلی اش به بیابان زد...؟

 توچگونه میخواهی باارزش ترینت را به دست آوری دخترکم؟

نمی دهد! دربازمیشود..دخترک هیچ عکس والعملی نشان  

 فرهاداست!؟

 دلش آمده اینگونه ب دخترکش سر بزند؟؟

نزدیکه فرزندش میشود..دست روی شانه های خمیده ونحیفش می گذارد..نوره 

 چشمش دراین چندروزچقدالغرشده است..!؟ هیچ نمی گوید..

 این مردزیادازحدمرموزنیست..؟

 بوسه ی عمیقی  روی موهای پریشانه دلبندش مینشاند..

ن چانه دخترک میلرزد...بغض ک نکرده است هان؟؟!ناگها  

دلخوراست..ازپدره عزیزومهربانش دلخوراست..باورش نمیشدپدری که همیشه به 

حرف هایش توجه میکرد..حال فقط حرف خودش مهم باشدوبس...مرغش یک 

 پاداشت دیگراین مرد!

 دستانش سردتراست قطبه شمال است!
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میگذارد..فرهادخم میشودوپشته دستانه ظریفش دستانه لرزانش روی دستانه پدرش 

 رامیبوسد:

نوره بابانمیخوای چیزی بگی ؟میدونی چندساعته صداتونشنیدم؟؟میدونی چندروزه  -

لبخنداتوندیدم؟چندروزه صدای خنده هاتونشنیدم...باباجان من خیرتومیخوام همه اینا 

 ب خاطر ه خودته دخترم..من بدتونمیخوام!

اددستانش مشت میشود..چانه میلرزاندوفره  

برش میگرداندوخیره میشوددرچشم های براقش..این برق ازچیست؟اشک ک نیست 

 هست؟!؟

قطعابرقه اصلیه چشمانش نیست...!چندروزاست برقه چشمانش خاموش شده وقباره 

اشک روی چشمانش راپوشانده چه میکشداین دختر؟چراسکوت کرده وحرف هایش 

باسکوت ب آن چیزی ک رادلش تلمبارکرده!؟خیال میکند

میخواهدمیرسد؟اصالامکانش هست..بازهم همانندکودکیش لج کندو یک گوشه بق 

کرده بنشیند..تاحرفش رابه کرسی بنشاند؟آیابازهم میشودمانندآن روزهالج 

 کندوپدرش بی هیچ حرفه دیگری خواسته اش را براورده کند؟؟

واهدبادخترش چه نه..فکرنمیکنم فرهاددیگر..فرهادقدیم باشد..فرهادمیخ

کند؟درنظرش این راه درست است؟این بازی...بازیی که روزگارتهیه کننده اش 

هست وفرهاد..کارگردان!فیلم نامه رادرست انتخاب کرده اند یانه!؟بازیگران را 

چه؟نقش هایشان اصال مناسب هست؟دراین فیلم نامه..یابهتربگویم..بازی..نقش اول 

 چه کسی است؟؟

.عجیب است نه؟!فرهادتودارکالفه از سکوته دخترش..شانه های فرهادکالفه است.

 کوچکش رامحکم گرفت مردمک چشم های دخترک میلرزید..
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ببین سوژین باسکوتوخودخوری هیچی درست نمیشه ..فک نکن بااین کارات  -

میتونی نظره منوعوض کنی..خوب منومیشناسی دیگ نه؟میدونی ک وقتی حرفی 

...پس بهتره بیخیاله این کارات بشی وبرگردی ب همون میزنم محاله ازش برگردم.

سوژینه قبلی فهمیدی؟من این سوژینه ضعیفو نمیخوام من دختره شادوخندونه 

خودمومیخوام من دخترموانقدضعیف وشکننده بزرگـــــ نکردم من قوی بزرگش 

کردم ک همه چیوتحمل کنه ونریزه توخودش متوجه ایی؟؟؟برگرد ب قبل..بشو 

کی یدونه ی بابا..نوره چشمه من..اون آدم روفراموش میکنی وب زندگی دختره ی

عادیت برمیگردی..میدونم ک روخودت تسلط کامل داری..میدونم میدونی وقتی 

 بخوای میتونی ب راحتی هرچیزیواززندگیت حذف کنی.....

 دوباره سه نفری زندگیمونو ازنوشروع میکنیم اصال..

 اصلــا ازاین شهرمیریم...

یم به هرجاک تودوس داشته باشی..تابتونی همه چیوراحت فراموش کنی!مطمئن میر

باش وقتی سرت گرم چیزی بشه ب آسونی یادت میره من مطمئنم 

...میشناسمت..زودفراموش میکنی سوژین..یادته دوست داشتی بازهرابری دانشگاه 

اجازه  شیراز؟؟یادته چن ماه همش اصرامیکردی بری یادته چقدپافشاری کردی ومن

ندادم؟؟؟بعده ی مدت ک رفتی دانشگاه رشت کم کم موضوع شیرازیادت 

رفت..فراموش کردی اون همه اصراروپافشاری رو!فراموش کردی عالقت ب 

اونجارو..ایناروک یادت نرفته؟گفتم ک بدونی توبخوای..ب راحتی میتونی 

 هرچیزیوفراموش کنی..کـــــافیه بخوای واراده کنی سوژینم...

گفت این مرد؟؟عشقش به آدرین رابا دانشگاه رفتن به شیرازمقایسه چه می

میکرد؟؟؟عالقه اش ب شیرازکجاهو..وآدرین کجا..اصالمگرقابل قیاس هست؟!یک 
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دنیافاصله میانشان هست..سوژین هیچ وقت فراموش نمیکردهیچ چیزرا..خصلتش 

 بود..شایدبه زبان نیاورد..امــادرگوشه های ذهنش هماننده چرخوفلک

سال بوددرقلبش 2میچرخد..امــااین بار..پای آدرین وسط بود..عشقش..عشقی ک 

هک شده بود مگرمیشودبه همین راحتی فراموشش کرد؟مگرمیشدازقلبش جدایش 

 کند..جزئی ازاوبود..آدم مگرمیتواندازخودش بگذرد..میتواند؟؟

 باالخره زبان بازمیکنداین دخترک مغموم...

هیــــــــــــ....چ وقـــــت بـــ...ـــاب....ـاااا  -

ازممممم...نخواه..نخـــــــــواه ک فراموشش کنم...هیچــــ 

وقت...ازقلبـــ..ــم...ذهن..ــــــم...خااااطـــرمممم بیــــــــرون ..نمیرععععع 

مگــــــــــ...اینکــــــــ بمیرم وجونی..تواین تن نمونه...بابااااا دووووسششش 

درکــــم نمیکنی...من عاشقشـــــم بابایی..من نمیتونم دارمممم چـــــرا

نخوامش..نمیــــــتونم..بخــــــــــــدانمیتــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــونمممممم

جیغ میزدواشک میریخت..تابه حال عشقش به آدرین رااینگونه مقابل پدرش 

ازپدرش بخورد!فریادزده بود؟؟گریه میکردوهرلحظه منتظروبودتودهنی   

امـــا..فرهادبانفس های بلند..برمیگرددوبه سمته درمیرود!!سوژین ناگهان به خودش 

 می آیدسریع ازجایش بلندمیشوددست های پدرش رامیگیرد:

بـــ..ـــــاباااااایییی برگرددددد..برگردنگام کن...برگرددختـــ....رررتوببین..مگ  -

 نگفتــی..جونتــم مگ نمیگفتـــی...

رهادمجال نمی دهدادامه دهد!ف  
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هیـــــــــــــــــــــــــــس سوژین هیـــــــــس...دیگ نمیخوام  - 

هیــــــــــچ چیزی بشنوم فهمیدی؟هیچ چـــــــی دراین باره نشنوم...حرفم 

 همون بودک گفتم..

 وسوژین حرف هایش درگلوخفه میشود..انصاف ک نبود...بود؟!

مکثی میکند..برمیگرددباحرفی ک میزندتمامه امیدوناامیدی فرهادقبل ازبیرون رفتن 

 های سوژین رابه دسته بادمیدهد!

خوشبختانه فرداصیغتون خودب خودفسخ میشه!!نیازی نیست من اقدام کنم... -  

 وچقدراین مرد..گاهی اوقات خودخواه میشود!بدجنسی تمام که نبود...بود؟؟؟

..میرودونمیبیندسوژینه خشک شده روی زمین.  

 میرودونمیبیندخاموش شدن چشمانه براقه سوژین را..

 به روی زمین می افتتد..فقط یک کلمه درذهنش چرخ میزند:

 تنهاگره اتصال او به آدرین نیزپاره شد...

..... 

با پاهایه خسته اش قدم میزند..هزارمین باراست طول وعرض اتاق را راه 

ب میغرد!چ میگویدباخود؟!رفته..هردقیقه مشتش را ب دیوارمیکوبد وزیره ل  

روی کاناپه مینشیندوسرش رابه پشتی تکیه میدهد..چشمانش ازبیداری  

 زیادمیسوخت!دلش میخواست چشمانش راببندودیگربازنکند..امــامگرمیشد؟

باانگشتانش چشمانش رافشرد...ب لباس های نامرتبش خیره شد..پوزخنده تلخی 

زه اش کشید...فک کنجه لب هایش نشست!دستی به ته ریش چن رو

 کردچقدشلخته وژولیده شده است..
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مگر اصالمهم بودوقتی آرامشش رانداشت؟وقتی نورش را..پاره تنش راازاوجداکرده 

اند..ژولیده وشلخته بودنش درمقابله نبودن زندگیش مهم بودمگر؟برای که خودش را 

 مرتب میکرد!

 دلش مردانه گرفته بود...

ود..دلش کمی اشک میخواست تاآرام ش  

باراشک 3به هرحال مردبوددیگر...گریه کردن برایش آسان نبود..درطوله عمرش 

ریخته..آن هم تنهابرای سوژینش..حس میکردهروقت گریه کندهمه سریع متوجه 

میشن..!دلش نمیخواست غرورش خردشود..اوفقط مقابله نورش مغرورنبود!اگرنه 

ژین تغییرکرد..یک تغییره برای بقیه همان آدرینه سال های گذشته بود..اوباسو

 بزرگ..دنیایش راعوض کردباورودش ب زندگی اش:(

سرش را با دستانش گرفت..بازهم چشم هایش میسوخت..چطورراحت اشک هایش 

 را رهاکند؟!

 ازدرودیوارووسایل های اتاق خجالت میکشید..!!

 مرداست دیگر..!غروردارد...

 

 

     ***************** 

 

«آدرین»  
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هفته تمومه ازسوژینم 8داغونم..بدجور....خستم دلم میخوادبخوابمودیگ بیدارنشم 

هفتس دارم کله 8هفتس..بامامانوباباش آب شدن رفتن توزمین...8خبرندارم 

انزلیومیگردم ازهمه ازدوستواشناگرفته تاغریبه.. ازهمه پرسیدم خبری ازشون دارن یا 

اعصابم ناآرومه باهمه دعوادارم..توشرکت ن..دارم جون میدم بی لبخندم..بی آرامشم..

ک کافیه یکی ازکارمندا ی اشتباهی بکنه..بلنددادمیزنموهمه 

حرص..دقودلیم..ناراحتیم..بی اعصابیم دلتنگیم..همروروشون خالی میکنم..بیچاره 

 هامیبینین حالم خرابه درک میکنن وهیچی نمیگن..

باش انقد سنگ دل شده؟؟چرادارع خدایاکجاروبگردم..کجامونده ک نرفته باشم..چرابا

هردمونوعذاب میدع.هرچقدم شماره سوژین رومیگیرم خاموشه ..نگرانم...خیلی 

 زیادنگرانم

 میترسم چیزیش شده باشه..

 میترسم پدرش حاالحاالهابرش نگردونه..

 حجمـــــه دلتنگیام زیادشده..دارم دیوونه میشم ازاین دوری لعنتی..کاش بود

میکردم..کاش بودعطرشومیبوییدمکاش پیشم بودبغلش   

 من بهش قول دادم..من جونشوقسم خوردم نگهش دارم..

 ی وقت فک نکنه بدقولم؟؟؟فک نکنه تنهاش گذاشتموبیخیالش شدم؟؟

 ینی االن کجاس..ب یادمه؟؟اونم دلتنگمه؟!

هعــی خدا..چرا ی روزه خوش نداریم..چراخوشیمونوبهم میزنن...تخله این روزا 

ـخ مث قهوه..تلــــــــــ  

 این روزا آهسته میگذرن...

 دوسشون ندارم..روزای بی سوژین رودوستــــــــ ندارم
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 نباشه همه چی برام مث زهـــــره مارمیمونه!

 من بی چشای براقش..بی لبخنداش چجوری سر کنم...

 شباخواب ندارم..چون نیستوبغلشوندارم....

ادبشم...روزابی قراروکالفم..چون نیست تاباخنده هاش ش  

 انگشترش تنهاچیزیه ک االن ازش جامونده...:(

 انقدبوش کردم ک هرجامیرم بوی عطره نورم میپیچه توبینیم..!

قلبم آروم قرارندارع عکساشوک دونه دونه نگاه میکنم ولبخنداشومیبینم دلم 

 میخوادبزنم زیره گریه ....

 ولی امان ازاین غرور...

.غروری ک جلوی سوژینم معناندارع..  

جلوی پنجره وایسادم...غروبه ودلم تنگ...ب آسمون نارنجی خیره میشم..دلگیره این 

 غروبه لعنتی

 

 هر وقت که تو غروبا نارنجی میشه دنیا دنیام سیاه میشه

 دست خودم فقط باز مرهم رو زخمه اشکه رو گونه هام میشه دنیام سیاه میشه

دا بشهقبل از اینکه چادر شب وا بشه میگردم تا گمشدم پی  

 میدونم اون صورتمو یادشه میدونه دلخورم خیلی ازش پرم

 حتما اونم یه جایی منتظره عادت نداشت یهو بی خبر بره

 حاله اونم از من االن بدتره درگیره درد اون روزایه آخره

 هرکیو دیدم پرسیدم عشقه منو دیده یا نه

بگو به من پایانه این گریه رسیده یا نه پیدا شو یه آره بگو تو یا نه  
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 دلواپس میشم تو پیشم نیستیو دلم آشوبه

 مشتاشو رو دیوار شب میکوبه

 پیدا شو حالت بگو خوبه تنها پناه من حرفی به من بزن

 دنیارو زیر پاهام میذارمو هنوزم پیدات نمیکنم

 رسوا شدم عزیزم میگم تو خوبیو باز رسوات نمیکنم پیدات نمیکنم

ر وقت میرسم یه قدمیفک میکردم تو شبیه خودمی اما ه  

 زودتر رفتی فکر کردم عاشقمی این فکرا اشتباست چشمای تو کجاست

 هیچی اونجور که فکر میکردم نبود

 پاک شد جا پات جلو چشمام خیلی زود

 این حد دوری حقه عشقمون نبود مغرور بی حواس چشمایه تو کجاست

 هرکیو دیدم پرسیدم عشقه منو دیده یا نه

سیده یا نه پیدا شو یه آره بگو تو یا نه بگو به منپایانه این گریه ر  

 دلواپس میشم تو پیشم نیستیو دلم آشوبه

 مشتاشو رو دیوار شب میکوبه

 پیدا شو حالت بگو خوبه تنها پناه من حرفی به من بزن

 

نارنجی(_ابراهیمی_باندومیثم_پازل_آهنگ #)  

 

 پیشونیمومیچسبونم ب پنجره زیره لب بادرد...باآه:

کجایی نـــورم کجایی خانـــوم...بیاسوژین بیا تا داغون ترازاین نشدم  -

 ازدوریت..عادت کرده بودم ب داشتن همیگشیه لبخندات ...
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وابستم وقتی دوری طاقت کم دله من تو رو باور کرد"  

 حتی استراحت بی تو دیگه حالش نی

 چه جوری بخوابم وقتی سرت رو بالش نیست

"نیستی اخما تو همو همه لباسا مشکی...وقتی هستی خوب وقتی   

 

 

«سوژین»  

 

مثله این چندروزه گذشته ساکتوآروم میشینم پشته میزوبیشترباغذام بازی 

 میکنم...اشتهایی برای خوردن ندارم..

 مامان ظرفه خورشت روجلوم میذارع ومیگه:

قورمه سبزی برات درس کردمــا چرانمیخوری؟؟ -  

دم..کوفت بخورم وقتی ازآدرینم دورم...وقتی هچ سرموبلندکردموبی حس نگاش کر

 خبری ازش ندارم..وقتی نمیدونم تو چ حالیع..

 وبازم پوزخنده تلخیع ک این چن روزعجیب بالب هام عجین شدع!!

ناراحتم..دلخورم..ازهردوشون...ازمامانوبابایی ک عاشقشون بودم..امــا بااین کارشون 

 تمومه احساستموبهم ریختن...!

ردیگ ن بالجولج بازی نتونستم ازحرفش برش گردوندم..ن این با

باقهروگریه...هیچیه هیچی..انگاربابادیگ دلش ازسنگ شدع ودخترش براش مهم 
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نیست...غذامودس نخورده ول میکنموبلندمیشم میخوام برگردم تواتاقم ک باصدای 

 بابا سره جام وایسادم:

بهونه اییم قبول نمیکنم نیم ساعت دیگ آماده شومیخوایم بریم بیرون..هیچ 

 فهمیدی سوژین؟؟

 اخ..بابا...بابــاچقدبی رحم شدی..!

وارده اتاقم میشم وروی تختم درازمیکشم...قلبم دردمیکنه..نفس کشیدن برام سخت 

شده.من اینجارودوس ندارم..من دلم آدرینمومیخواد..دلم میخوادبرگردم پیشه 

 آدرینم..ماقلبامون بی هم دووم نمیارع...

........  

 

نیم ساعت بعدآماده  شدم وازخونه بیرون اومدیم سواره ماشین شدیم وبابام راه 

افتاد..خیره شدم ب خیابون این شهرع شلوغ.. آستــــارا!ی سویت داشتیم 

اینجامامانوباباعاشقه اینجابودن..قبلنازیادمیومدیم...باباب سمته بازارچه ساحلی 

رسیدیم پارکینگش..باباماشینوک پارک  مین دیگ81میروند.نزدیک بودبرای همین 

کردپیاده شدم باده خنکی میوزدیدوموهاموب بازی گرفته بودموهامودادم داخله 

شال!بدون توجه بهشون راه افتادم سمته دریا..شلوغ بودوهمه خونواده هااومده بودن 

رسیدم لبه ساحل..بادخعلی شدیدشده بودولی بی اعتناوایساده بودم جلوی 

سرد..بی حسوداغون..!دریا..خشکو  

 من ازاین شهر..ازاین دریا...بدم میاد!

 ی روزی..منم عاشقه این شهربودم

 ی روزی منم عاشقه این دریا بودم
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 ی روزی منم عاشقه خریدکردن توبازرچه وپاساژای این شهربودم...

 اما االن دیگ بدم میاد...وقتی این شهر..وقتی این دریــــــــا

آدرین...میشه فاصله بینه منو  

 بدم میادازاین شهر..!

 

دلتنگم با دوریت میجنگم بیا کنارم بی تو آرامش ندارم"  

 میمیرم اگه نباشی میمیرم اگه بخوای از من جداشی

 بودنت واسه من تن خسته ی من واسه ی من نیازه

 میدونم میدونی که فقط بودنت واسه من چاره سازه

نیازهبودنت واسه من تن خسته ی من واسه ی من   

"میدونم میدونی که فقط بودنت واسه من چاره سازه  

 زیره لب بابغضه کهنه ایی میگم:

دل...تنگـــــــــم... -  

اصن بابا معنیه دلتنگیومیفهمه؟معنیه عشقومیفهمه؟؟مگ خودش نمیگف عاشقه 

مامان بوده؟!پس چرامنودرک نمیکنه..چرادارع عذابمون میده..خدایاخودت برس ب 

 دادم.

توبازارچه ومامان مشغوله خرید..میخوادباگرفتن لباس منوسرگرم کنه!منم میریم 

سکوت کردم..میریم داخله ی کیف فروشی..مامان دارع کیفاشونگاه میکنه ک 

 چشمش میوفته ب مغازه جلویی..چشاش برق میزنه وب باباگفت:

وقت  فرهـــــاد فرهـــــــــادبیابریم این همون کتک دامنه بودتوانزلی دیدیم -

 نشدبخریم!بدوبیابریم..
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ب منم توجه نکردن.!روموبرگردوندم |ودسته باباروگرفت ورفتن داخل اون مغازع:

سمته کیفاداشتم نگاشون میکردم ک یهویاده ی چیزی افتادم ب میزه فروشنده  

نگاه کردم...واایییییی خدااا هست هسسسستتت سریع برگشتم سمته فروشنده ک 

بودگفتم:باچنتاکاغذجلوش مشغول   

امم ببخشیدآقا من میتونم چن لحظه ازتلفنتون استفاده کنم؟؟ -  

 هووف خودم ازصدام تعجب کردم!چقدخش داروگرفته شده...

 مرده فروشنده گفت:

آره دخترم بیاراحت باش.. -  

وااایییییی خدااجوووووونم مرسییییییی باخوش حالی پروازکردم سمته 

انگشتام چطور شماره آدرین روگرفت...نفسام میز..تلفنوبرداشتم نفهمیدم  

میلرزید..!ازاسترس ازهیجان..برگشتم ب مغازه جلویی نگاه کردم 

 خداروشکرمامانوبابااصن پیدانبودن..یکی فروشنده روصدازدواونم رفت بیرون!

صدای خسته آدرین ک پیچیدتوگوشی...ی لحظه یادم رفت حرف زدنو...الهی بمیرم 

دبی حالوخستس...نزدیک بودگریم بگیره..ب سختی برای آدرینم صداش چق

 اسمشوصدازدم:

آآآآدررر.ـــــین -  

 چن لحظه صدایی نیومدیهوصدای داده آدرین ازپشته خط اومد:

سووووووووووووژیـــــــــــــــــن توووووویییییییی قوربونـــــــت  -

م برممممم؟؟؟؟کجااییییییی تووو دختــــــــرررر نمیگی دیوونه میش

کجااااارفتیییییییین کله انزلیوگشتم پیداتون نکردم چرا ی خبرب من ندادی سوژین 
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هفته بودصداتونشنیدم دختررر 8هفتسسسسسس ندیدمتتتتت 8هفتسسسس 8

 چیکارکردی بامن...کجایـــی فقطططط بگوووکجاییییییی

 بابغضع توگلوم گفتم:

هفته..بیرون 8شیموازم گرفته...آآدریـــــ..ـــــیی باباآودتمون..آآآستااارااا..گو -

 نیومدیم...االن..اومدیم بازارچه

آدریییییی من دارم دیوونه میشممم..گوشیموازم گرفتن...بابااااگفته صیغمون ...فردا 

 فسخ میشه..دیگ...دیگ

گریه مجال ندادحرف بزنم..هق زدموخودموخالی کردم...آدرین باصدای نوازش گرش 

 گفت:

نت برم..میام پیــــــــشت..نمیذارم دیگ جدامون کنن همین االن میام قوربو -

 میام همونجابمون من میام نورم ..

 بااومدنه فروشنده روموبرگردوندمواشکاموپاک کردم:

زودتربیا..آدرین خستم...خیلیم خستم دلم..دلم برات تنگ شده.. -  

داغون  عزیزه دلــــــــــــم من بدترازتوم..دلم دارع ازجاش درمیاد..اعصابم -

هفته.. 8بوداین   

آدرین منتظرتم...میرم کناردریا بیااونجاخب؟؟خعلی زودبیا..باشع؟ -  

هرجورشدع خودمومیرسونم آستارا...لبه دریا باش ..میام من -  

باشــه..من دیگ قط میکنم ممکنه مامان اینااالن سربرسن -  

مراقبه خودت باش سوژینم تامن بیام..عاشقــتم نورم! -  

عاشقتــ...ــممنم  -  
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تلفنوگذاشتم سره جاش ازفروشنده تشکرکردموازمغازه اومدم بیرون چم لحظه 

بعدمامانوباباهم ازمغازع اومدن بیرون.مامان ازکتودامنی ک خریده بازذوقوشوق برام 

 میگفت ومن...!

داشتم ازخوش حالی بال درمیاوردم وقتی صداشوشنیدم:(خدایا ینی میشه ببینمش 

؟؟؟؟بی دردسر؟؟میشه  

ساعت بودداشتیم توبازارچه وپاساژامیگشتیم...دیگ کم کم آدرین 8حدودا

 بایدبیاد...منم بایدهرجورشده برم دریا..روکردم بهشون خیلی خشک گفتم:

من میرم کناردریا... -  

 مامان سریع گفت:

مام میایم.. -  

 پوزخندی زدموگفتم:

شما ب خریداتون برسیم خودم میرم.. -  

جازه حرفه دیگ ایی بهشون ندادم...ب سمته دریا باتمومه سرعت راه وباراه افتادنم ا

 8میرفتم..پاهام میلرزید..ازاسترس بودیاهیجان دیدنه آدرین اونم بعده 

هفته؟؟؟رسیدم کناره ی آالچیق..ساحل یکم خلوت شده بود..چشاموگردوندم 

 دورتادوره ساحل..آدرین بیا...توروخدازودبیا...

یره شده بودم...قلبم دوباره مسابقه دوگذاشته ب دریای آروم وآبی خ

 بود..میترسیدم..خیلی..

 

 

    ***************** 
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«آدرین»  

 

باسرعته زیادمیروندم...ذوقوخوش حالی ک داشتم غیره قابل توصیف بود...وای خدا 

هفته صداشوشنیدم..اون لحظه چ حالی داشتم بماند!اگ میزونگرفته بودم  8بعده 

م زمین...!صدای گریش میرفت رو روانم...قلبموازجامیکند...وقتی نزدیک بودبخور

گفت آستاراهستن شاخ دراوردم..چطوردلشون اومدببرنش وجدامون 

هفــــــته تموم..بدون هیچ خبری همینک 8هفتــــــه خـــــــــــــدا 8کنن..

زنده موندم شانس آوردم.ینی باباش چقدمیتونه خودخواه باشه ک حاله دخترش 

راش مهم نیست؟؟هه فک کرده میذارم ازم جداش کنه..ب  

 صیغه باطل شه ...ب درک مگ عشقه بینمونم باطل میشع؟؟

صیغه باطل شه قلبامون ازهم جدانمیــــــــــــشع..میخوان زندگیموازم 

 بگیرن..کورخوندن سوژین ماله من بوده ومیمونه.

ساعت بعدرسیدم آستاراقلبم ناآروم بود8  

ـــم باالخره میبینیش..آروم میشی..انقدبی قرارنباش..آروم باش قلب  

رسیدم دریا..ماشینوسریع پارک کردم وپیاده شدم اونقدحل بودم وعجله داشتم ک 

 یادم رفت ماشینوقفل کنم..

هفته! 8اصن مگ االن مهمه؟؟؟وقتی میخوام نورموببینم اونم بعده  

 

    ****************** 
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«سوژین»  

 

کردم وباپام روماسه هاضرب گرفته بودم..یهوباحلقه شدن دستی دستاموقفل هم 

دورم شوکه شدم خواستم جیغ بزنم.. اماباعطری ک پیچیدتوی بینیم وصدایی ک 

 توگوشم زمزمه شدجیغم خفه شد:

سوژیـــنم منم خانومم نتـــرس...اومدم باالخره... -  

نه موهای بهم اشک آروم آروم غلتیدروی گونم برم گردوندسمته خودش..بادید

ریخته وته ریشش دلم ضعف رفت..باولع تمومه اجزای صورته همونگاه 

میکردیم...چیزی ک توچشماش بوداشکاموبیشترمیکرد..بی قرارودلتنگی موج 

 میزدتونگاش..مثله من..

سرشوخم کردوهردوتاچشاموچن باربوسید...بوسیدومن ب اشکام اجازه باریدن 

بوسید..گرگرفتم!جزء ب جزء صورتمومیبوسید...دستاموحلقه کردم دادم...اشکاموک 

دوره کمرش وسرموچسبوندم ب سینش..هیچکدوم حرفی نداشتیم وقتی چشمامون 

 باهم حرف میزدن..محکمتربغلم کرد...مهم نیست دردم گرفته..

 مهم نیست مردم این شهردارن نگامون میکنن...

مون کنن...مهم نیست حتی االن باباومامان بیانوجدا  

 مهم نیست صداهای مردم دورمون..

 مهم نیست اینـــــــــا...

 مهــــــــــــم منوآدرینیم...

هفته دارمش..8مهــــــــــــم آغوشه گرمشه ک بعده   

 مهــــــــــــم عطره تنشه ک پیچیده توبینیم....
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 مهــــــــــــم نفساییه ک توموهام میکشه...

مشیه ک هردوازووجوده هم میگیریم....مهـــــــــــــم آرا  

 مهـــــــــــــم لبخندیه ک هرچندتلخ...رولبامونه...

 مهـــــــــــــم تپشه قلبای بی قرارمونه....

 مهـــــــــــــم دلتنگییه ک هیچ وقت رفع نمیشه...

 

    ******************* 

 

«آدرین»  

 

بم تپش میگیره با تپشه قلبش..نفس میکشم بانفساش...جون میگیرم ازچشاش...قل  

بلندش میکنموبیشترب خودم میچسبونمش..میبوسم گونه های الغرشدشو..لبام 

جدانمیشه ازصورته ماهش...بینیم پرشده ازعطره وجودش..سوژینم بدون هیچ 

 عطروادکلنی..فقط عطره تنه خودش..

 نفس میکشم توموهاشودیوونه ترمیشم...بی قرارترازقبل شدم..

نمیشم ازووجودت نــــــــورم...دلتنگیم تموم نمیشه...چیکاکردی بامن سیراب  -

 سوژین

 دستاش حلقه میشه دوره گردنم وسرشومیذاره زیره چونم.. 

هفــــــته سخت گذشت بدون تو..نمیدونستم چیکارکنم  8آدرین ایــ..ـــــــن  -

فراموشش ..باباراحت حرف ازفراموش کردن میزد..میگفت اصن ازاینجامیریم تا

 کنی..میگفت..
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هق هقش اجازه ندادحرفشوادامه بده...ازحرصوعصبانیت میلرزیدم...چراباباش انقد بی 

منطقه؟؟چرامارودرک نمیکنه چراهمه چیونمیسپره دسته خودمون..هه فک کرده 

بارفتن ازاینجامیتونه کاری کنه منوسوژین هموفراموش کنیم!؟عمرا اگ تاقبل ازاالن 

طقی حرف زدن باهاش بودم االن دیگ پشیمون شدم..فکرای ب فکره مالیم ومن

 دیگ ایی توسرمه ک ب زودی ب واقعیت میرسونمشون...

 موهای پریشونشوداخله شال انداختموگفتم:

توغمت نباشه سوژینم..ب من ک اعتماد داری هوم؟؟؟قسم خوردم ب جونه خودت 

م این برقه ازاشک جـــونم...همه چیودرستش میکنم...فقط تودیگ اشک نریزسوژین

چشاتودوس ندارم...من برقه واقعیه چشاتومیخوام وقتی 

 میخندی...لبخندبزن..بخندنــورم باشه؟

 زل زدتوچشام...غرق شدم توچشای بی تابش..

چجوری آدرین چجوری بخندم وقتی هیچی سره جاش نیست...وقتی باباراحت  -

 حرف ازجداییوفراموشی میزنع..

م:دستموگذاشتم رولباشوگفت  

هیچی نگو...تواسمه جداییونیار! -  

 فقط باچشای براقش نگام کرد..سرشوگذاشت روسینموگفت:

چن شبه خواب ندارم.. -  

لبخنده کوچیکی میشینه رولبم..پس عزیزه دلمم مث من بود؟!دوباره وهزارباره 

 موهاشومیبوسم ومیگم:

هفتس 8 منم سوژینم..منی ک عادت کردم هرشب توبغلم باشی تاراحت بخوابم -

 ی خوابه راحت نداشتم..دلم میخواد توبغلم باشیوتاابدبخوابم..!!
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آدرین حاالچیکارکنیم؟؟ -  

 ازبغلم جداش کردم دستاشوگرفتم همونطورک راه میوفتادم گفتم:

االن فقط میخوام کنارم باشی  تاآرامش بگیرم همین.. -  

 دستاشومحکم ترگرفتم وسمته ماشینم قدم برداشتم...

ماشین دروبراش بازکردم داشت مینشست که یهو دستی نشست رسیدیم به 

 روشونم...وصدایی که مثله ناقوس توگوشم زنگ خورد:

کجــاتشیف میبرید!؟؟ -  

 گردشدنای چشاولرزش لبای سوژین رودیدم...

پلک زدم بااعتمادبه نفس برگشتم عقب.اقافرهادبااخم وجدیته تمام داشت نگام 

چشماش رومخم بود...!میکردوعجیب ریلکسوآروم بودن   

 منم خونسردشدموجدی:

فک کنم دارم با زنم برمیگردم انزلی!!! -  

 پوزخندی زدوگفت:

زنــــــت؟؟ازکی تاحاال با ی صیغه الکی دختره من شدع  -

 زنـــــــــــــت؟؟؟؟

حرفای گنده ترازدهنت میزنی پسرجان!بروکنار...سوژین پاشوراه بیوفت نذار یه جوره 

کنم...!!دیگ بلندت   

 این بارمن بودم ک پوزخندزدم!

خیلی زودهمه چیز یادتون رفت آقای نورزاد../!فک کنم قراربوددامادتون بشم  -

 نه؟!واالن هم دختره شما شرعا زنه منه اینونمیتونین انکارکنین     

 باچهره جدی وعصبانیش زل توصورتموگفت:
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ادعاکنی زنمه زنمه!صیغه فرداباطل میشه واون موقعس که نمیتونی  -  

روزاش باقی مونده حساب بازنکنی...8بهتره روصیغه ایی که   

من حرفاموقبالبهت گفتم به سوژینم گفتم!واین باره آخریه که دارم میگم دووورره 

 سوژیــــــن و یه خط قرمزبکش آدرین...!!!

 دوره دختــــره منوخــــــط بکش فهمیدی پسر؟؟؟

طاردادم...باره دیگ جوری حالیت میکنم که هیچ وقت این باره آخربودکه بهت اخ

 یادت نره!

وبا یک حرکت سوژین روازروی صندلی بلندکرد...سریع دستموگذاشتم رودستش که 

 رودسته سوژین بود!

هردوبااخم وحرص ب هم نگاه میکردیم...فکرشم نمیکردم ی روزی...اینطورجلوی 

 مثلـــا پدرزنم وایسام!

 

نشده جناب نورزاد! هنوزحرفای من تموم -  

 گفته بودم دست ازسره سوژین برنمیدارم نه؟!

زمین بره آسمون بیادزمین،چه شما تاروزه قیامت مخالف باشی چه نباشی...هرکاری 

بکنین ماروازهم جداکنین مـــــــــن نه سوژین روفراموش 

 میکــــــــــــــنم 

مون کنین نــــــه میذارم نه بیخیــــــــــــالش میشم نــــــــه میذارم جدا

 سوژینموعذاب بدین...

 حاله من به درک اقا دخترتونونمیبینین دارع پس میوفته؟؟

هفته پیش با یه حرفتون چطور روونه بیمارستان شد؟؟؟8ندیدی   
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این بود اون همه عالقه ووابستگیتون به سوژین؟؟؟این بود دوست داشتنشون این 

وژین وقتی میبینین داره ازدست میره وروی بـــــــــــود جونتون وصله به س

 حرفتون وایسادین؟رحمتون کجارفته آقافرهاد؟؟

دارین سوژینموازم میگیرین..داریـــن سوژینوازمـــــــــون میگیرن...چه من،چه 

 خوده شما بااین کارتون

 دیگ صدام میلرزید...مشتمومحکم کوبیدم به سینموگفتم:

نبـــــــــاشه...این لعنتی نفس کم میاره وقتی این المصب نمیزنه وقتی نورش  -

 جونش نبـــــــــــــــاشه...

ایـــــــــــــن قلــــب دیگه قلـــــــــب نمیشه برای مـــن وقتی تمومه 

 جونـــــــــم پیشم نباشه!!!

 این لحظه...همین االن،حاضرم ازغرورم بگذرم والتماس کنم جلوی این مردمغرور...

وچشمامومیبینه!بخـــداکه میبینه وهیچی نمیگه ومن ازاینه ک میسوزم...التماسه ت  

 فقط دسته سوژینمومحکم میکشه ومیره...

 رفت هـــــــه رفــــــــــــــــت...!

سوژینموبردباخودش...خدایا دیدی بردش؟؟دیدی نذاشت یه ربم پیشم بمونه،دیدی 

 جونموبرد؟!

گامه...داره میبرتش وسوژینم نگاهه اشکیش تون  

 داره میبرتشوچشای خیسم خیره چشاشه...!

 کاش میشدفریادبزنم نمیذارم ازم بگیرتت نمیذارم سوژینم...

 لعنتـــــــــــــی
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چشام داشت خیس میشد...تکیه دادم به نرده های کناره خیابون دستموروچشام 

کشیدم،میسخوتن لعنتیا...بدجورم میسوختن.نمیذارم اینجوری پیش بره 

نمیـــــــذارم به جونه خودش که جونمه اجازه نمیدم این جدایی ادامه 

 پیداکنه...باصدای گوشیم که زنگ خورد،خسته ازتوجیبم درش آوردم...هه باباس!!!

 تازه یاده پسرش افتاده!نفسموبیرون دادموجواب دادم:

بلـه؟ -  

 صدای جدی ومحکمش پیچیدتوگوشی:

هیچ معلوم هست توکجایی پسر؟؟؟ -  

وزخندمیزنم:پ  

مهمـــه مگه براتون پدرجـــــان؟! -  

همیـــن االن برمیگردی انــــــــــزلی آدرین فهمیـــــــدی؟؟ -  

واسه چی بیام؟؟؟چیشده شما االن یهومنویادتون افتاده؟تاحاالکجابودین بابااصن  -

حواستون هست دارن زنموبه راحتی ازم جدامیکنن؟؟حواستون هست 

تمووووم بودکه ازش خبرنداشتم؟؟درس جــــــایی که باید  هفتـــــــــــه8

پشتــــــــم میبودین ...نبودین بابا..پشتم وایسنستادین جلوی بابای سوژین...خیلی 

 ازتون دلخورم خیلی ..

قط کردموخیره شدم به دریا...این دریای لعنتیم شاهده همه عاشقانه هامون بود!هه 

،عشقموازم جداکردن...!کناره دریا کم کم عاشق شدم واال  

سواره ماشین میشم وآهسته راه میوفتم..حسه رانندگی هم ندارم...دلم میخوادمحکم 

 بکوبم به یه چیزی!هه دیوونه شدم رسما!
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 شادی روزای خوبم بی تو کم می شه

 

 بی اون خنده لبخندبالبام قهره...

 

 خنده های تو دلیلم بی تو غم می شه

 

هاشم؟؟گفته بودم دیوونه خنده   

 

 حال هر روزم غرق آتیشه

 بغض تو شعرام نباشی بی صدا می شه

 هر تپش قلبم با تو می کوبه

 

 تپش به تپش قلبم باقلبش میزد...

 

 عاشقت می شه دلی که بی تو آشوبه

 من دستاتو می خوام تو این حال خستم

 

 گرفتن دستای ظریفوکوچیکش وقتی ک تودستام بودحسه نابی بهم میداد...

 

آرومم کن تنها با عشق تو هم دستم باشو  

 هستی تو دنیامو اونی که می خوامو



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  567  

 تلخم شیرینم کن لمسش کن حس تو حرفامو

 من همونم که یه روزی عاشقش کردی

 اومدی روزای سختو بی تنش کردی

 از همه جا دیگه دلگیرم

 زنده ام هستی کنارم نیستی میمیرم

 هر تپش قلبم با تو می کوبه

که بی تو آشوبه عاشقت می شه دلی  

 من دستاتو می خوام تو این حال خستم

 باشو آرومم کن تنها با عشق تو هم دستم

 هستی تو دنیامو اونی که می خوامو

 تلخم شیرینم کن لمسش کن حس تو حرفامو

 

 لمســـــــش کن حــــــسه توحرفامـــو....

 

.......... 

 

نم باباروجلوم میبینم..نگاموازش کلیدومیندازم تودرومیرم داخل..همینک سرموبلندمیک

میگیرم..!درومیبندم میخوام برم تواتاقم ک جلوم می ایسته...هووفی کشیدم چنگ 

زدم توموهام وخیره نگاهش کردم...خیره پدری شدم ک قبالمحبتاش 

 بیشتربودهرچندبدون حرف..

 بدون گفتن چیزی..
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 فقط باکاراش نشون میداد..

 باپشتم بودناش..

چی؟چرا دیگ پشتم نیست چراهوامونداره؟؟؟امااالن   

 حرفه دلموب زبون میارم..بابغض..باناراحتی..:

چرادیگ پشتم نیستی بابا؟؟چرادیگ هوامونداری؟توهمونی نبودی ک توشرایطه  -

سخت مثله ی کوه محکم پشتم بودی؟؟؟همونی نیستـــــــــی ک دستمومحکم 

اقعا؟؟؟؟چرایهوشونه خالی کردی گرفتی وبلندم کردی؟کجاست اون بابا؟!کجاست و

برام..چرادیگ نیستی...چرادیگ دستمونگرفتی چراااااااااابــــــــــا 

 بــــــــــــــااااااااا چـــــــــــــــــــــــــــرااااا؟؟؟؟

جوابه همه سئواالم فقط سکوت بودوسکوت...هه هیچی نداشت بگه...چشماش پره 

ی..اگ میخواست چیزی بگه ب زبون حرفه ولی هیچی ازش نمیفهمم..هیچ

 میاورد...ن منی ک دیگ حوصله خوندن حرف نگاه دیگران روندارم!

وارده اتاقم میشم..لباساموعوض میکنم وخودموپرت میکنم روتختم ..دیگ نمیتونم 

چشاموبازنگه دارم...اونقد ب سوژین فک کردم وفک کردم...ک کم کم خواب ب 

 چشام پیروزشد..!

 

دازه ستاره های آسموندوست دارم ان  

 بیا همین جاپیش من بشین و کنارم بمون

 دست بنداز دور گردنم حرفام و از چشمام بخون

 بغلم کن بغلم کن بغلم کن بغلم کن

 تو تنها عشق منی تو یکی یه دونه ی من
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 بیا و بزار پر عطر تو بشه خونه ی من

 با تو آروم می گیره این دله پر بهونه ی من

کن بغلم کن بغلم کنبغلم کن بغلم   

 بیا با من می خوام رسوا بشم تو این زمونه

 می خوام عشق من و دنیا بدونه

  

  

********* 
 می خوام واسه همیشه با تو باشم

 می خوام دیوونه باشم من دیوونه

 بیا با من می خوام رسوا بشم تو این زمونه

 می خوام عشق من و دنیا بدونه

شممی خوام واسه همیشه با تو با  

  می خوام دیوونه باشم من دیوونه

 با من باشعشقت تو دل منه

 دلم واسه توپرپر می زنه

 با من باش و بزار با تو باشم

 دلم می خواد تو دلت و جا شم

  

********* 
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 آرزوم اینهوقتی می خوابم

 فقط تو رو ببینمتو خوابم

 می خوام هر وقت از خواب بیدار می شم

 تو رو ببینم نشستی پیشم

 دوست دارم اندازه ستاره های آسمون

 بیا همین جاپیش من بشین و کنارم بمون

 دست بنداز دور گردنم حرفام و از چشمام بخون

 بغلم کن بغلم کن بغلم کن بغلم کن

 تو تنها عشق منی تو یکی یه دونه ی من

 بیا و بزار پر عطر تو بشه خونه ی من

  

 

نبا تو آروم می گیره این دله پر بهونه ی م  

 بغلم کن بغلم کن بغلم کن بغلم کن

 بیا با من می خوام رسوا بشم تو این زمونه

 می خوام عشق من و دنیا بدونه

 می خوام واسه همیشه با تو باشم

 می خوام دیوونه باشم من دیوونه

 بیا با من می خوام رسوا بشم تو این زمونه

 می خوام عشق من و دنیا بدونه

اشممی خوام واسه همیشه با تو ب  
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 می خوام دیوونه باشم من دیوونه

 

 

     ************** 

 

«سوژین»  

 

 تسبیحوبرمیدارم وآروم آروم ذکرمیگم...

 خـــداجونم؟؟میشه یه سئوال بپرسم؟!

 این روزا تا کی ادامه داره؟

 این آزمایشت کی ب آخرش میرسه ؟

 میدونی خداجونم تازگیا خیلی خسته وبی حس شدم...

نشیاااا ولی گاهی وقتا دلم میخوادبمیرم...ازم ناراحت   

 بمیرم ونباشم..

 نباشم تااین روزایی ک سخت میگذره رونبینم

 خدایی خودت میدونی ک چقدسخته ن؟

 تودرکم میکنی مگ نه؟

 خداجون توازم میخوای ک صبرکنم...تحمل کنم

 ولی نگفتی چقــد تاکی بایدصبرکنم...

 مگ ی آدم چقد میتونه صبرکنه؟

دم انقدتحمل کردم این مدت...خسته ش  
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 همش تکراروتکرار..

 روزادیرمیگذره..

 آرومه آروم.

 من این روزارودوست ندارم...میدونی ک؟

خداجــــــــونم میدونم دختره بدی شدم..فراموشت کرده بودم..ازت میخواستم 

حواست بهم باشه وخودم هیچ کاری نمیکردم..ازت میخواستم نگام کنوهواموداشته 

..ولی ی بارنیومدم نمازبخونموازت تشکرکنم...!باشی.  

 خیلی بدم نه؟

 عوضش توخیلی خوبی...

 خوب ترازخوب...

 میبخشیم منو ن مگ؟؟

 این مدت ازت کمک میخواستموفراموشت کرده بودم...ولی توبازباهام بودی..

 ببخشم ک دیراومدم خدایی..

روی سجاده تسبیحوگذاشتم روسجاده ومهروبوسیدم..ی قطره اشکم افتاد 

 سبزم...زیره لب بابغضه توگلوم میگم:

خیلی دوستت دارم خداجون...توم دوسم داشته باش خب؟ نگاتوازم نگیری ی  -

 وقت....

بلندشدموچادرموازروسرم برداشتم تاش کردم وباسجاده گذاشتم داخل کمدم..اشکای 

 روی گونموپاک کردم ومثله همیشه نشستم روپنجره..

طره هاش میریزه روی شیشه..بارون داره میاد..ق  

 پـــــــــایـــیز ازراه رسیده..آبان ماه شده..
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مــــــــاه گذشــــته...خیلی اتفاقاافتاد...منوآدرین ازهم 3

 دورترشدیم..دورازقبــــــل...

فردای اون روزه لعنتی صیغه محلتش تموم شدو...باطـــــــل...تواتاقم خودموحبس 

گریه وناله کردن..گریه وگالیه کردن ازخدا...کرده بودم وکارم شده بود  

 ازبابا..

 ازمامان...

ازبابایی ک ادعامیکردجونشم و حاال من براش ی بندانگشتم مهم نیستم ک ب 

 خواستم توجه کنه...

 ازمامانی ک این روزا سکوت روترجیح داده..!

 ههه جالبه این روزاهمه فقط سکوت میکنن...مگ چاره ایی جزسکوتم دارن؟!

ماه گذشته ومن هیچ خبری ازآدرین ندارم...شده بودم ی  6ب خودم اومدم دیدم 

مرده متحرک...یکی ک فقط مینشست روپنجره وخیره میشد ب آسمون...ب شبه 

 تاریک..

 ب ماه خیره میشد وحرف میزد...

 ازدلتنگیش...ازحرفایی ک تودلش تلمبارشده بود..

 همش حس میکردم یکی کنارمه..

نگام میکنه ومیخواداذیتم کنه.. یکی همش داره  

 نمیدونم چی بودیــاکی بود..

هه دیوونه شده بودم...وقتی ب ی جاخیره میشدم حس میکردم اونم دارع خیره نگام 

 میکنه...!
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ی روز ک مامان ب زوربردتم تاغذابخورم...وقتی ب بشقابم خیره شدم بودم وقاشق 

م..احساس کردم اون ی چیز یا چنگال تودستم بود..همینک خواستم بذارم تودهنم

ی نفر...میزد رودستم..یا میخواست اذیتم کنه...داشتم خل میشدم مگ میشدهمچین 

چیزی..جیغ زدم..فریادزدم ولـــــــــــــــــم کن دس از سرممممممممممم 

وردااااااارررررررر لعنتیییییییییییی خستممممممممممم تووو ولمممممممممممم 

. مامان ازتعجب ماتش برده بودکــــــــــــــن..  

 هه البدفک میکرد دخترش فقط دیوونه نشده بود ک اونم شد!

بخداک حس میکردم همش میخواداذیتم کنع...یاهرجامیرم باهامه..حسه ترس..حسه 

اینک دارم دیوونه میشم روداشتم...باخودم میگفتم غیره ممکنه...ازگوشه نشینی 

 ودلتنگی آدرین ب این حال افتادم..

 ولی مگ ...حسه آدم دروغ میگ؟؟

 منی ک هیچ وقت حسم بهم دروغ نگفته...!

مامان گفت چته دخترچراجیغ میزنی ک ولت کنه باکی داری حرف میزنی خل 

 شدی!؟!؟

آره دیوونه شده بودم...باچیزی ک اصن مطمئن نبودم وجود داره یا چـــــــــی 

 هس حرف میزدم...

با مامان...خسته ترازاونی بودم ک بحث کنم   

 چن روزگذشت..هنوزم حس میکردم کنارمه...دیوونم نـــه؟؟؟

تااینک ی روز ک داشتم تودلم باخدا حرف میزدموگله میکردم پیشش..ی صدایی 

 توسرم زمزمه شد...

 ی صدایی ک هیچ وقت فراموش نمیکنم...
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 اون صداگفت پاشونمازبخون...

 پاشوبرو پیشه خدا...خدامنتظرته...پاشودختر

نمیدونم چ ساعتی از شب بود ک اون اتفاق افتاد...طبق معمول رو پنجره نشسته 

 بودم..سرموتکیه داده بودم ب شیشه..یهوصدای اذان رومیشنوم

 اَهللُ اَکبَرُ اَهللُ اَکبَر

 اَشهَدُاَن الاِلهَ اِالٌَ اهللُ

اذان توگوشم زنگ میخورد...باخودم گفتم مگ االن ساعت چنده ک اذان 

صبحه..2وقتی ب ساعت نگاه کردم دیدم میزنه؟؟  

ناخودآگاه بلندشدم..رفتم وضوگرفتم..همه ی کارام جوری بود ک انگارکسی دارع 

منوسمته نمازحل میده..چادرنمازی ک توی کمدداشتم ونمیدونم چ مدت بود ک 

سراغش نرفته بودم رو برمیدارم وسر میکنم...جانمازروپهن میکنم واشهدمیگم... با 

مام نمازم رومیخونم...آرامشه ت  

سرم روک میذارم روی مهر...ی حسه قشنگی میریزه تودلم... عطره خوش بویی 

میپیچه توبینیم...ازخدا طلبه بخشش میکنم...فقط میگم من روببخـــش..ببخش ک 

 فراموشت کردم..

آرامشه عجیبی تووجودم حس میکردم...اونقد ک ی لبخنده کوچیک نشست 

 رولبام....

این مدت ازخدام دورشده بودم...چقد راحت ازش کمک میخواستم واقعا چقد

 وحاضرنشدم یک قدم براش بردارم...

 درست فردای اون روز..زهرامیادپیشم..بچه ها تااون روز اجازه نداشتن بیان پیشم !

 هه بابا اجازنمیداد..
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 باباخونه نبودومامانم تواتاقشون..نمیدونم زهراچطورشداومد...

ن زدیم زیره گریه وبغلم کرد..گفت هیچ باورش نمیشه این بابای وقتی اومدهردمو

 منه ک اینطور جلومون ایستاده..باورش نمیشه بابایی ک .....

 هه اونم باورش نمیشد...بایدم باورنکرد!

 واون روز زهرا باعث شد آدرینموببینم...

ماه ببینمش... 6بعده   

پریدپایین وازتراس اتاقم  آدرینم داغون شده بود..مث من..وقتی ازدیوارخونه

اومدباال...خشک شده بودم...اماآدرین.. سریع اومد سمتموباحرصوخشونت کشیدم 

 توبغلش..!

 محکم فشارم میدادب خودش..

 هردومون توبغل هم میلرزیدیم ازهیجان...

اونقدهیجان داشتم ک داشتم میوفتادم...ولی آدرین محکم ترگرفتتموبابغضه خسته 

 توصداش گفت:

ربونت بــــــــرم من سوژینم..داشتم ازدوریت دق میک..ــررردمم..دلم قو -

 میخواست بمیرم وقتی نبودی پیشم..

 هرروزمیومدم جلوی درخونتون..هرروزباباتومیدیدم...التماسشوکردم سوژین...

گفتم..یا سوژینموبرمیگردونه یا ی کاری دسته خودم میدم...هیچی نمیگفت 

ــی داشتم آتیش میگرفتم...هیچکی نبودپشتم هیچـــــــــــــــــــــ

باشه..باورت میشه سوژینـــــــم؟؟باباومامانم سکوت کردن این مــــــــدت 

 بدترازاین نمیتونس باشه...هه بابام دیگ پشتم نبــــــــود..مامانمم ک..
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بابام فقط میگفت فراموشش کن شماهادیگ ب درده هم نمیخورین نمیتونین باهم 

نین هیچیش درست نیــــــست...هـــــــــــردوشون فقط همینومیگن ازدواج ک

 شمـــــــــا نمیتونین ازدواج کنیـــــــــــــن

 دِ اخععععع میخوان بکشــــــــنم ...

میبوسید موهامونفـــــــس عمیق میکشید...ومن فقط خودمو چسبونده بودم ب 

محکم هموبغل کرده سینشواشکاموروی پیراهنش رهامیکردم..هردومون 

 بودیم..میترسیدیم..

 باصدایی ک ب زوردرمیومدگفتم:

آآآآدرییییییییییـــــــ....ن مگـــ...ـــــــ نگفتی نمیذارییییییییع  -

جدااااموون..کننن مگـــــــ..قووول ندادییییی چراااااا چرااا گذاشتی این همه 

آدرین...باورت میشه..من..من. مدت...جدااا.باشیم ....من ...من داشتم دیوونه میشدم  

نمیتونستم حرف بزنم هق هق میکردم توسینش واون میبوسیدتمومه صورته 

 اشکیمو...

 نشست روتختومنوبغلش فشرد:

الهــی بمیرم سوژینم...بمیرم نبینیم این حالتوخانوومم..ب جون خودت ک برات  -

ات اجازه بده ماه جلوی خونتون پرسه میزدم تاشایدباب6جون میدم تمومه این 

ببینمت....ولی نمیذاشت بی انصـــــــــاف حتی اجازه نمیدادازدور...ی ذره نگات 

 کنم

 پیراهنشوتومشتم گرفتم...باگریه توصورتش زل زدموگفتم:
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بــ...ـــــابااااااااا میگفت آدررییییین راحت فراموشت..ــــــــ کردع وداره  -

بااون حرفــ...اااش داشت منوبادستای  ..رااحتتتتتت زندگیشومیکنه..آدرین بابا

 خودش..میکشت...

اخماش توهم رفت...بادستاش صورتموقاب گرفت وباجدیت گفت مهربونی خاص 

 خودش گفت:

سوژینم توک باورنکردی حرفه باباتو؟میدونی ک برات جون میدم نـــورم..خودت  -

چقدباهم  میدونی ک چقـــد دوست دارم... ازدوستات بپرس ازهمین زهرا بپرس

درتالش بودیم باباتوراضی کنیم...خداروشکربچه هابودن..بودن کنارم وپشتم 

بودن..جلوی بابات ازم حمایت کردن..بپرس ازشون حرفای باباتو..ب جونـــه نورم 

 هرکاری کردم تاراضی بشه امــــــا دریق از ی کلمه ..

 باورم نمیشدک بابام بهم دروغ گفته باشه...

نده بودبابابهم دروغ بگه..!هه بابا فقط مو  

 بابا توداری چیکارمیکنی بازندگیمون...

تا؟؟6چیکارمیکنی بازندگیه ما  

 آدرین میوبسه چشمای خیسوبستموزمزمه میکنه:

 

 گل نازم دلم تنگه نذاشتن پیش هم باشیم

 باید هر دو جدا از هم شریک درد و غم باشیم

 دلم تنگه واسه چشمات

 

شمای داغ ازاشکه منودوباره بوسه میزنه ب چ"  
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"ولبریزمیشم ازحسه نــــــاب عشق...حســــه عمیقی ک بینمون بود...  

 

 دلم تنگه گل نازم منم مثل تو دلگیرم

 میدونم عاقبت یک شب از این دلتنگی میمیرم

 دلم تنگه گل نازم نگی از تو جدا بودم

 

"یت...دلتنگت بودم نــــــورم...داشتم به مرض دیوونگی میرسیدم ازدور"  

 

 اگه پرسیدن اون کی بود نگی من بی وفا بودم

 

"بدقولوبی معرفت نبودم سوژینـــــم ب جونه عزیزه دلم نبودمم..."  

 

 دلم تنگه واسه چشمات

 گل نازم دلم تنگه نذاشتن پیش هم باشیم

 

نـــــذاشت...بابات نذاشت پیشه هم باشیم..نذاشت سوژینموببینم..نذاشت "

"چشماتوببینم..  

 

 

 باید هر دو جدا از هم شریک درد و غم باشیم

 دلم تنگه واسه چشمات
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 دلم تنگه گل نازم منم مثل تو دلگیرم

 میدونم عاقبت یک شب از این دلتنگی میمیرم

 دلم تنگه گل نازم نگی از تو جدا بودم

 اگه پرسیدن اون کی بود نگی من بی وفا بودم

 دلم تنگه واسه چشمات

 

مونه ک آخرش تبدیل میشه ب یک بوســــــه لبخنده دردناکی روی لبا

عمیقوطوالنی..سیراب میشیم هردوازووجوده هم...سیراب میشیم از اکسیره زندگیِ 

 هم...

 

َمْڪـمُحْ"  

کُنْبَغَلَمْ ..! 

َنَمْٺروٓ  بِمونهٺعَطر ..💫" 

 

ساعت آدرین پیشم موند..حرف زدیموحرف...6اون روزتا  

بیداری..از بی خوابیا..خستگیا... ازدلتنگیامون گفتیم..ازشبای تاصب  

 دردامون...

 

ماه دیگم گذشته ازاون روز...دلتنگ 8ماه پیش اومدم بیرون..حاال 8ازیاده 

 ترشدم...ولی االن یادگرفتم صبورباشم..االن دیگ تحملم بیشترشده ...
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آدرین این امیدوبهم داده ک هرجورباشه ما ماله همیم..حاالهراتفاقی بیوفته...ممکنه 

 طول بکشه..دیربشه..ولی اخرش این جدایی تموم میشه

من ب آدرینم اعتماددارم...مطمئنم همه چیودرست میکنه...ن ب تنهایی منم 

بایدکمکش کنم...منم بایدتوپایان دادن این جدایی لعنتی تالش کنم...بزرگترین 

 مشکلمونم اینه ک شخصه مهمی پشتمون نیست..!

تختم درازمیکشم...بایاده چشمای آدرین ب خواب ازروی پنجره پایین میپرم وروی 

 میرم.:(

 

 

 �🌸�محکَمـ بآشـ��

ــد:(لَبخَـنـ ہی ھاَندآز ھب   

ــِھفَریآد ھپُـر ھک 🎈😊 

     

 ***************  

 

«دانای کـــــــــــــل»  

 

باران پاییزی خیابان را خیس کرده بودوماشین ها با سرعت سعی داشتندازهم سبقت 

تاازترافیک بگذرند..!بگیرند   

ترافیک را که رد میکند...نزدیک پارک ماشین را نگه میدارد.بارانی اش 

رامیپوشدوپیاده میشود...بعداقفل کردن ماشین ازخیابان گذرمیکند...وارده پارک 
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میشود..پارک راسکوت فراگرفته..دراین روزه بارانی وسرد چه کسی حوصله بیرون 

ونه جیبه بارانی مشکی اش می اندازد..ب نیمکت آمدن رادارد؟!دست هایش رادر

میرسد..فرده مقابلش از روی نیمکت بلندمیشود،روبه روی هم قرارمیگیرندوخیره هم 

میشوند..چه دراین نگاها میگذرد؟!باهم دست میدهندو به روی نیمکت 

 مینشینند...هردوساکت وخیره ب برگ های نارانجی وخیس روی زمین..!

دایش شکسته میشود:وباالخره سکوت باص  

خستن..خســـتم..! -  

 تکیه میدهد ب نیمکته سرد:

منم.. -  

 نگاهش میکند:

بس نیست؟! -  

نفسش راهمراه بخاردهنش بیرون میفرستدونگاهه عمیقی به اون می اندازد..چه 

 درسردارد؟!

 بدون هیچ حرفه دیگربلندمیشودپشت به او می ایستد:

شایدوقتشــه...! -  

یگری راه می افتد..پاهایش را به روی برگ های زردونارنجی وبدون هیچ کلمه د

میگذاد..خیره میشودبهشان..ویک لحظـــــه..فقط یک لحظه به این فک میکند ک 

 شاید اشتـبــــــاه کرده است...!

 

    ******************* 
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«سوژین»  

 

 دستایه همومحکم میگیریم وبالبخند به هم دیگ...

میکنیم،خوش حالیم...هردمون:(به دستامون نگاه   

ماه طوالنی دیگ...دوباره همودیدیم باپرازدلتنگیای زیاد! 8بعده   

 

کاش میشدبریم قدم بزنیم تواین هوا.. -  

 بالبخندپشته دستمونوازمیکنه:

سرده خانومم تولباس زیادنپوشیدی سرمامیخوری ی وقت! -  

 سرموکج کردموگفتم:

خب ی ذره!! -  

 ابروشوباالدادوگفت:

خیله خب پس اول کیکونس کافتوبخوربعدبریم..! -  

 خندیدموگفتم:

چـــــشم -  

وسریع نس کافه وکیک شکالتیموخوردم بعدم باشیطنت ب آدرین ک بالبخندنگام 

 میکردگفتم:

بــــریم حاال؟! -  

 لبخندش بزرگترشد...خدایاشکرت امروزچقدلبخندمیزنیم هردمون:(

 مرسی خدایی..

ودستمومیگیره:بلندمیشه   
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بریم فنچول خانوم -  

بلندشدموبازوشوگرفتم باهم ازکافه بیرون اومدیم..هواسردوبارونی بود..عاشقه این 

بودک بارون بباره وتوخیابون قدم بزنم..:(دستمومحکم تردوره بازوی قوی ومردونه 

آدرین میپیچم..اونم ی دستش رودستمه ودسته دیگش توجیبه شلوارش...فدای 

رینم!!!ب آدرین بالبخندد خیره میشم وشروع میکنم ب خوندن:ژستای آد  

 نم بارون باز زده زمین خیسه

 بدون حالم بهتره وقتی هستی پیشه

 من دیوونه که هر روز با تو خوش بودم

 اسیر برگا یه حال خوب تو شهر

 

 بالبخنده قشنگش خیره میشهه توچشام واونم باهام همراه میشه:

 

زیر ابرا نفس نفس بخار شیشه توی سرماقدم میزدیم کنار هم   

 یه حال خوب یه راه درو یه جای که پر خاطراته واسه هر دو تامون

 یه کافه که حال منو بهتر کرد آرومو کم کم بارون نم نم میباره توی شهر

 بارون داره تند تند میکوبه رو تن شیشه ها بارون نرو نور شمع ها یه اتاق بی چراغ

و میادش توی این کوچه ها باورن بازم پاییز شد ابرا میشینن روی بارون بازم بوی ت

 ماه

 

 بازم بارونه بازم بارونه

 بازم بارونه بازم بارونه
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 لبخندامون باهم یکی میشه و....

 

  شالگردنم بوتو هنوز از حفظ داره

 دست خودم نیست تقدیر روزگاره

 تو این اتاق پنجره باز برگا میریزن

قهوه روی میزنبارونو پاییزو یه   

  یه عکس یادگاری توی کوچه خلوت

 منو تو خش خش برگای بدون حرکت

 انگار خدا ب همه چی رنگ زرد پاشیده

 دوباره زیر بارون انگار بازم پاییزه

 

دستشونزدیکه صورتم میاره وباانگشت شستش گونمونوازمیکنه ومن بالذت میبندم 

 چشامو:(

 

شه ها بارون نرو نور شمع ها یه اتاق بی چراغبارون داره تند تند میکوبه رو تن شی  

بارون بازم بوی تو میادش توی این کوچه ها باورن بازم پاییز شد ابرا میشینن روی 

 ماه

 

 وایسادیم زیره بارون..وچیکه های بارون میریزه روصورتامون...

 دستای آدرین حلقه میشه دورم...
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 دستام حلقه میشه دورش...

میاد...سرش نزدیکه صورتم   

 روپنجه پام بلندمیشم..

 خم میشه روم...

 و..لبای داغش آتیش میزنه ب لبای لرزونوخیسم...

 

    ***************** 

 

«آدرین»  

 

 باتمومه وجودمیبوسمش...عمیقوطوالنی..

 بعده مدت ها میچشم دوباره سیبای سرخشو..

 قلبم ازخوشی داشت ازجاش کنده میشد...

وسطه شهریمبرام مهم نیست االن   

 مهم نیست نگاهای همه رومونه..!

 مهم نیست اینــــــا مهم خودمو نـــــــورمم

 مهــــــــم تپشای قلبمونه

ماه رفع شد... 8مهــــــــم دلتنگیه ک بعده   

 آرع اینامهمـــن:(

 امروزبعدازمدت ها هردمون ی لبخنده واقعی زدیم..

 هردمون خندیدیم..
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احتی نبود..امروز خبری ازگریه ونار  

 امروز هردومون خوش بودیم..

 امروز کسی نبود حاله خوشمونوخراب کنه

 امروز فقط روزه من بودوسوژینم..!

تابود..6آرع امروز روزه ما   

 روزای بعدم ماله ماس..

 

....... 

 

سواره ماشین ک شدیم سریع بخاری روروشن کردم!سوژین حسابی خیس شده 

عقب برداشتموتنش کردم..نگام ب لبای سرخش ک بودومیلرزید..کاپشنموازصندلی 

افتاد دوباره ضربانه قلبم باال رفت!باصدای گوشیم نگاموازاون سیب سرخه وسوسه 

 انگیزگرفتموگوشیموبرداشتم.

 

 

    **************** 

 

«سوژین»  

 

سردم شده بودحسابی کتونیامودراوردموپاموگذاشتم روصندلی وتوشکمم جم کردم 

بیشترب خودم فشردم..بوی عطره خاصه آدرین رومیداد..وکاپشنه آدرینو  
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 گوشیش زنگ خوردازروداشبردبرش داشت نگاهی ب صفحش انداختوجواب داد:

 

بله؟ -  

-.......  

سالم بفرمایید؟بله خودم هستم!؟شما؟ -  

-.....  

 با دادی ک آدرین زد ی لحظه خشک شدم...

 

 ترسیدم وگفتم:

چیشده آدرین؟؟؟ -  

 

شده بود:چشای آدرین گرد  

چــــــــی میگـــــــــــین شمــــــــا یعنــــــــی..یعنـــــی..... -  

گوشیشوآوردپایین باتعجب وترس نگاش میکردم...سرشوچرخوندونگام کرددوباره 

 پرسیدم چیشده ک بابهتی ک توصداش بودگفت:

از.... آزمـــــــایـــــشگاه بود -  

زمایشگاه برای چی؟؟؟؟؟زبونم بنداومدودهنم ازتعجب بازموندآ  

هممووون آزمایشگــــــــاهی ک.....؟؟؟؟ -  

 سرشوتندتندتکون دادوباذوق گفت:
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آررره ..آررررعع همون آزمایشگاه ک آزمایش ژنتیــــــ..ــک دادیم...وااااییییی  -

سووژیـــــــــــــن میـــــــــــــدونییی چـــــــــــــــی 

 گفتـــــــــــــ...

گــــــــــــففف...تـــــــ بیاین آزززمااااااایشگــــــــاه....اممممکــــــانعععع 

 اینک..اینک

داشتم باحیرت ب دهنش نگاه میکردم ک بغضش گرفت..تعجبوبهتم 

 زیادترشد...ینی...ینی اونی ک دارم بهش فک میکنم....درستعععععععع؟؟؟؟؟

بودبریزه روگونه هاش:اشک توچشای آدرینم حلقه زده بودونزدیک   

سوژیــــــــنم میدونی چی گفت؟؟؟گفـــــــــــــت امکانعع اینک..جواب  -

آزمایشمــــــــون اشتبـــــاه شده باشه...باورت میشعععععع سوژیییین فکک 

کننننن جوابه آزمایش اشتباه باشهههه وااااییییی خدااااااااای من چــــــــــــی 

 میشههههههه؟؟؟؟؟؟

تموگذاشتم جلوی دهنم وبااشکوگریه خندیدم...خدایــــــــــــا دس

چقـــــــــــــدعاشقتـــــــــــــــم ینــــــــــــی ..ینــــــــی ممکنه 

آزمایش اشتباه شده باشعععععع ؟؟؟خببببب حتمـــــ.ــــــا اشتبــاا شده ک زنگ 

 زدننن 

 باخنده گفتم:

راه..بیووووووفت دییییییگ من مطمئنم آدرین منتظره چی هستی پس؟؟؟؟ -

 آزمایش اشتباااااه شدعععععع ک زنگ زدننننننن واییییییی آدرین باورم نمیشعععععع

 آدرین بابغضوخنده چشماشوپاک کردلبشوگزیدولرزون گفت:

و...ه جواب اشتباه باش هینـی میشه سوژینم میش -  
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 هردمون بغض کرده بودیم...وباورمون نمیشد..

شینوروشن کردوباسرعته تموم ب سمته آزمایشگاه روند...توی راه دستای آدرین ما

 همومحکم گرفته بودیمووهمش ب هم نگاه میکردیم ومیخندیدیم..:(

 همش دعامیکردم جواب اشتباه باشه واقعا..

 آخ چــــــــــی میشدینـــــــــــــی!!!!

دستام بدجورسردشده وقتی رسیدیم جلوی آزمایشگاه..پراسترس ب آدرین نگاه کردم 

ومحکم بوسید.. بودن ومیلرزیدن آدرین خم شدوپیشونیم  

ــم؟؟مبریم خانو -  

 باشوق خندیدموگفتم:

بریم آدرینم..! هآر -  

پیاده شدیم و وارده ساختمون آزمایشگاه شدیم..قدمای هردمون میلرزید..دستای 

 آدرین رومحکم گرفتم ...

خل..آدرین دره آزمایشگاه روبازکردورفتیم دا  

 باقدم های سست میریم سمته پرستاری ک ازمون خون گرفت...

 وقتی جلوش می ایستیم..یاده اون روزی ک اومدیم آزمایش دادیم افتادم..

 اون روز چ حالی داشتیم واالن چ حالی..

 تقدیرچیکارمیکنه با مـــــا....!

 آدرین بدون مقدمه گفت:

خانوم؟؟؟ هجواب آزمایش ماچی -  

نگامون میکنه ومیگه: پرستارباتعجب  

جواب آزمایشتون؟؟فامیلتون!؟ -  
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 آدرین باحرصوعصبانیت میگه:

رضایی هستم خانوم همین االن تماس گرفتین با من ک امکانش هست جوابه  -

آزمایشمون اشتباه باشه وبیایم..فقط کافیه جوابی ک دادین اشتباه باشه اینجا رو رو 

 سرتون خراب میکنم ...

روکشیدموگفتم:دسته آدرین   

آدرینم آروم باش االن همه چی معلوم میشه -   

 پرستاربالحنه آرومی گفت:

نفره دیگ هم بودن ک آزمایش ژنتیک دادن 6واقعامتاسفم بایدبگمم ک...

وفامیلیشون با فامیلی شما یکی بوده و همینطور شماره آزمایش هاتون اشتباه 

بوده...شدهبود..وخوشبختانه ...جواب آزمایش شما مثبت   

.درست می شنیدم؟؟؟لحظه قلبم اززدن ایستاد.. هی  

ن مثبـــــــــت بود؟؟؟وینــــــی آزمایشم  

 هجیغی ازهیجان زیادکشیدموپریدم بغل آدرین..صدای خنده بلند آدرین بودک

 توگوشم پیچیـــــــــــد:

ـه سوژیـــــــــنم؟؟؟ت میشباور -  

ــــــت شد دیـــــــــــگ دیـــــــــــــــــگ همه چــــــی درس

 هیـــــــــــــچ مشکلی نداریم...

سرموگذاشتم روشونش وباگریه خندیدم...آدرینه عزیزمم اشک صورتشوپوشنده 

 بود...خدایا فک میکنم دارم خواب میبینم...

 احساس میکنم روابرام..

 خدایا اگ این ی خوابه بذار تا ابدتوخواب بمونم...
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بازم نگامون کردی خدایــــــــا مرسی ک  

 خـــــــدایامرسی ک بازم حواست بهمون بود...

 خدایـــــــــــامرسی ک دوستم داشتی وبخشیدیم....

 

اســـــــمه توعشقـــه دنیـــــــــــام بهـــشته"  

 واســـــــه ما دوتــــــــــا جدایی زشتــــــــــه

 همــــــــه کســــم تو هم نفســــــــــم تو

ــــــرچی تودنیــــــــــــــاس مالــــــه ما دوتــاسهـ  

"دلـــــــــه مــــــــا دوتــــــــا عاشقه دریــــــــــــاس  

 

رویمان... هوخدالبخنـــــــــــدمیزند ب  

 

دور و ورمون بلندم میکنه وباخنده میچرخونتم ...باهم میخندیم. هآدرین بی توجه ب  

همـــه چی درس شـــــــــد دیــــــــگ بابات دیدی سوژینم دیدی  -

 نمیتونه نـــه بیاره دیگ ماله خودم میشی

 خندیدم:

هاصــــــــن باورم نمیش.واااااااااای آدرین اصن.. -  

 بالبخنده توچشاش زل میزنه بهم:

منم باورم نمیشه سوژینـــــم..فک میکنم خوابم..:( -  

ت سره جاش!عصبی ب پرستارنگاه بعدگذاشتتم پایین اخماش دوباره برگش

 کردوباصدای بلندگفت:
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شما واقعاچ توضیحی دارین بابته این اشتبـــــــــاهتـــون؟؟ -  

منک گوشم زنگ خورد! ینــــی داااادزدا  

 همـــــــــــــــاه اززندگیه ماروبه چ3میدونین بااین بی دقتیــــــتون  -

 روووووزی انداختــین؟؟؟

واقعا |فامیلی وشماره آزمایشا اشتباه شده بودومعذرت خواهی کرد: هپرستارگفت ک

 این اشتباشون قابله بخشش بود؟؟دلم میخواست بریم شکایت کنیم ازشون ک...

 اصن کی بود ک فامیلیش بامایکی بوده؟؟؟

باصدای بازشدن دره آزمایشگاه برگشتم سمته در..ی دختروپسر باحالته پریشونی 

.پسره باعجله ب خانم پرستارگفت:اومدن سمته پرستاره.  

؟؟هخانم شماباماتماس گرفتین ک جواب آزمایشمون اشتباه شـد  -  

 عه ایناهمونایین ک جوابه آزمایش ماباهاشون اشتباشده؟؟؟؟؟؟

 آدرین باحرص ب پرستارگفت:

فامیلیشون بامااشتباه شده؟؟؟ ههمینان ک -  

 پرستارباناراحتی گفت:

بله متاسفانه.. -  

وا رفتن ...دختره بیچاره بازوی پسروگرفت وب سختی گفت: دختروپسر  

وای دانیال...آخه چجـوری... -  

طفلی دختره....درکش میکردم من  عخودش بیاددخترافتادروزمین هییییی هپسره تاب

 چن ماه پیش حاله مشابهشوداشتم...

 نامزده دختره بغلش میکنه ودادمیزنه:

ـاه بود بمیـــــدین جوابه آزمایشا اشتفه هلعنـــت بهتون بعده چن ماه تاز -  
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 آخه چطورممکــــــــــنه...

تا..!آدرین خعلی عصبانی 4باناراحتی نگاش میکردم...بااین اشتباهشون چیکاکردن باما

اون دکترتون بگوبیادبیرون!پسره هم آب   هبود..منم همینطور همش میگفت ب

گریه...هموبغل کردن..منم  آوردوپاشیدروصورته نامزدش..وقتی بهوش اومد زدزیره

 نزدیک بوداشکم دربیاد.

دره ی اتاق بازشدودکتره مسنی بیرون اومدآدرین تادیدتش سریع رفت سمتش 

 وباعصبانیت داد زد:

هیـــــــــــــــچ میفهمی بااین تشخصیه اشتباتون چ ب روزه  -

ه شتماه گذ3ماآوردییییییی؟؟؟؟؟میدونی نزدیک بودزندگیموازدست بدم؟؟

نوقــــــــــــت تازه االن متوجه شدیـــــــــــن..او  

هوووف بعدازکلی دادوعصبانیته آدرین وقتی آروم شد دکترباشرمندگی بازم جوابای 

تامون..اون طفلیام حالشون تعریفی 4کلی معذرت خواهی کردن از|پرستاروداد:

وحتماشکایت نداشت....بعده نیم ساعت آدرین باگفتنه این اشتباهتون یادم نمیره 

 میکنم دستموگرفتوازآزمایشگاه لعنتی بیرون اومدیم..

 صورتش سرخ شده بودازعصبانیت وعرق کرده بود...بازوشوگرفتم وگفتم:

همه چی درست شده.. هآدرینم آروم باش تورخدا حاال ک -  

 برگشت وکشیدم توبغلش ..صدای لرزونش آتش کشیدب قلبم:

اشتباهشون نزدیک بودبابات توروازم  م چطورآروم باشم وقتی باایننسوژی -

.دارم میسوزم ..چطوریادم بره این اشتباهشون باعث جدایی طوالنیمون شد..بگیره.

وقتی یادش میوفتم دلم میخواد... سوژین  
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ونفسشوباحرص بیرون داد..درکش میکردم حق داشت..حق داشتیم..اشتباهه غیره 

حال باشیمم ک همه چی حل قابله بخششی بود!ولی بایدفراموشش کنیم وخوش 

 شد:(

 نوازش میکنم گونه های پسری ک عاشقانه این چندسال پاش موندم وپام مونده..

 لبخندمیزنم ب پسری ک باوجوده مخالفت های بابام...

 باوجوده تمومه سختیاوتنهابودنش این چن ماه..

 باوجوده جداییاودلتنگیای زیاد

تی بیشترازقبل..:(هنوزم مث روزای قبل عاشقانه باهامه...وح  

 کم نیاورده واین صبوریش دیوونم میکنه...

 تحمل کرده وجـــــانزده...

 مرده قوی ومحکمه من هیچ وقت کم نمیاره...

 ضعیف نبوده ونیست..

 وقتی غرورش جلوی من معنی نداره..عاشق ترمیشم..دیوونه ترمیشم...

 وقتی پشتمه وهواموداره..

ــــــــه راسته حرفاش..وقتی اسمـــــــــم شد قســـــ  

 وقـــــــــتی موند روقســـــــــموقولــــــــش 

 وقـــــــــــتی مونـــــــــدپای حرفوقــــــــولش...

 هــرکی بود بعده ی مدت خسته میشدوجامیزد...

 ولی مــــــــــــرده من...مرده مهربونومحکمه من

م...عاشقونه مونده ب پامو من حاضرم براش جونموبد  
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حاالک فک میکنم ب این اتفاقات میبینم شاید اصن چ خوب شده این جریانات 

 پیش اومدتاهردوعاشق تربشیم..:(

 خوب شد ک فهمیدیم چقد عاشقه همیم و ب این آسونیا ازهم جدانمیشیم..

 خوب شد ک فهمیدیم هرکی مخالف باشه باهامون ...

 وقتی دالمون باهم یکیه...

 وقتی نفسامون یکیه..

 وقتـــــــی تپشای قلبمون برای هم میزنه......

 وقتـــــــی جونمون برای هم دیگ درمیره...

 

جــــــــز توهیشکــــــــــــــــــــــی مهــــــربون نبــود"  

 نبود با هجوم این درد

 زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد

 من هنوز همون درد دیروزم آدمه همیشه

نبود عاشقت نمیشه هیشکی مثل من عاشقت  

 تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره

"از هر چی که میترسی اونو سرت میاره  

 

 لبخندرولبای هردمونه...عشق عمیقمون توی نگامون فریــــــــــاد میزنه!

 بایدخداروشکرکنیــــم برای سربلندیمون مگ ن؟!

 بایدخداروشـــــــــــکرکنیم برای این امتحانش...

امتحانی ک قلبامونونزدیک ترکرد...برای   
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 خدایـــــــــــــــــــا

 میخوام ی چیزی بگم...

 میخـــــــــــــــوام بگم شکــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت:(

 فقط همینومیتونم بگم ک عاشقــــــــــــــتم...

 هرچقدرشکرت کنیم بازم کمــه...:(

 

قش..خیره میشم توسیاه چاله های عمی  

خیلــی دوست دارم آدریــــن خیلــــــی... -  

لبخنده دلنشینش میشینه رولباش وبدون هیچ حرفی بوســــــه میزنــه روی 

لبا...محکم ب خودش فشارم میشده...وقتی اینجوری بغلم میکنه نمیدونه تودلم چ 

 جنگـــــــــــایی ک ب پانمیکنه!

نفـــــس ،بهم زندگی میدی،توبغلمیزندگیـــمی نــــــــــورم...وقتــی  -

..میدی.  

چقد دوسش دارم..چقد دوسم داره:(   

 آدرین راه میوفته وازم میپرسه:

خـــب نــــــــورم کجابریم؟! -  

 فکری کردموبعدباذوق گفتم:

بـــــــــریم کــــــوه؟؟؟ -  

 خندیدوگفت:

آره فینگیلیه من هرچی توبگی:( -  

سریع نگاشوازم گرفتوبااخم مصنوعی گفت:بالبخنده عظیمی نگاش کردم ک   
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همین االن لبخندتونخورم!!! هاینجوری نگام نکن بچه قول نمیدم ک -  

بامحبت دستموگرفتوبوسه زد  هقهقه زدم دستموگذاشتم جلودهنم ورموبرگردوندم..!ک

 ب انگشتام:

فدای خنده هات.. -  

 و زیرو روکرداین دلــه المصبو:(

 

 ضبطوروشن کردم:

 

اینکه گریه کردی غصه خوردی بیقرارممن از »  

 دل بریدن کار من نیست من میترسم دل ندارم

«عاشقونه پایه حرفات میمونم تا تو بخندی  

 

بالبخندنگام میکنه ودستموفشارمیده..."  

"لبخندمیزنم ب لبخندش...:(  

 

تو بگو که با من هستی که هنوزم دل نکندی»  

 نمیدونی دیگه دل ندارم از دلت جدا شم

 خود خدا خواسته که اینقدر عاشقه تو باشم

 نمیتونی سر به سر نذاری با دله دیوونم

 پایه همه چیزمون بدون تا آخرش میمونم

 من میترسم حتی از این حرفه رفتن مهربونم
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 دور از این عشق هر دوتامون کم میاریم من میدونم

 وقته عشقه مثله هر روز ساعتامون کوکه با هم

«نیست باورم کن بی گناهمعشقم عشقش دست من   

 

"عاشقـــــتم خانومم -زیره لب میگه:"  

 

"خانــــــــــومم" وبرای هزارمین برا قنـــدآب میکنن تودلم ازشنیدن کلمه  

 

نمیدونی دیگه دل ندارم از دلت جدا شم»  

 خود خدا خواسته که اینقدر عاشقه تو باشم

 نمیتونی سر به سر نذاری با دله دیوونم

چیزمون بدون تا آخرش میمونمپایه همه   

 نمیدونی دیگه دل ندارم از دلت جدا شم

 خود خدا خواسته که اینقدر عاشقه تو باشم

 نمیتونی سر به سر نذاری با دله دیوونم

 پایه همه چیزمون بدون تا آخرش میمونم

 نمیدونی دیگه دل ندارم از دلت جدا شم

 خود خدا خواسته که اینقدر عاشقه تو باشم

ی سر به سر نذاری با دله دیوونمنمیتون  

«پایه همه چیزمون بدون تا آخرش میمونم  
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 این آهنگوخیلی دوست داشتم بهم انرژی میداد...

ازانزلی خیلی دورشده بودیم..حتی اون کوهیم ک زیادمیفرتیم ردکرده بودیم.روبه 

 آدرین گفتم:

کجامیریم آدری؟ -  

 

 باخنده گفت:

ف کنیم!نمیدونم بریم ی جای تازه کش -  

خندیدم بیشتره وقتا ک باهم بیرون میومدیم میرفتیم جاهای جدیدیوکشف 

 میکردیم..حاالهرچقدم میخواد از انزلی دورباشه!

بارون میباریدوجاده خیس بودپاییـــزم ک بوددرختاهمه نارنجی وزرد:(شیشه 

روکشیدم پایین..باد ک ب صورتم میخورد حسه خوبی بهم میدادچشاموبستم 

 |م ازپنجره بیرون کشیدم ک دسته آدرین کشیدم داخلوشیشه  رودادباال:وسرمویک

 برگشتم وبااخم نگاش کردم!ک خندیدوگفت:

اونجوری نگام نکن فنچولم..سرمامیخوری! -  

نخیر..هواخوبه -  

 ازاون نگاهای عاقل اندرسفیه بهم انداختوگفت:

بودیم حسابی خیس ساعت پیشم زیره بارون 6نمیبینی سرده بارونم ک داره میاد.. -

 شدی..خدانکنه سرمابخوری!

 دستی ب مانتوم کشیدموگفتم:

خشک شده! -  

 فرمونوچرخوندوگفت:
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هرچی! توبدنت ضعیفه زودمریض میشی..تازه سردردگرفی میخوای چیکارکنی؟؟ -  

بحث باهاش بی فایده بود!مرغش ی پاداشت منم نمیخواستم با لجولجبازیم حاله 

ولی آدرین |گوش کردموساکت سره جام نشستم...:خوبمونوخراب کنم پس حرف 

انگارمنتظربود لج کنموبگم نعععععع خخخ بیچاره داشت با تعجب نگام میکردمنم 

 نگاش میکردم!یهوگفت:

سوژیـــــــن؟؟؟توواقعاهیچی نمیخوای بگی؟!؟! -  

 خونسردگفتم:

ن چی بایدبگم!؟ -  

 چشاش گردشدوگفت:

بایدبامن لج کنی وهرجورشده حرفه  طبقه محاسباته همیشگیه من تواالن -

 خودتوب کرسی بنشونی!!!!!ینی االن نمیخوای مخالفت کنی؟؟؟؟

 خیلی جلوی خندموگرفتم آخیییییییییی طفلیوچقداذیت کردم با لجبازیام!

|مرض بگیری سوژین:  

 اه کوفت توچی میگی این وسط؟!

تش میکنی گناه کوفته قلقلی توواقعادلت نمیسوزه واسه این پسره بیچاره چقداذی

 دارع بیچاره

|وااااااا من چیییی گفم مگـــــــــ؟؟االن ک لج نکردم:  

 کلی گفتم!!قبال ک لج میکردی باهاش!

|خب حاال تو کاسه داغ ترازآش نشو:  

 باصدای آدرین ب خودم اومدم:

فنچول درعجبم!!! -  
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 این دفه دیگ بلندخندیدموگفتم:

چرا آدرین؟؟؟ -  

 چشاشوریزکردوگفت:

قعانمیخوای لج کنی؟؟وا -  

 باخنده گفتم:

ای بابا حاال من ی بارنمیخوام لج کنم توخودت نمیذاری!!! میخوای االن لج  -

 کنمو...

 نذاشت ادامه حرفوبزنم سریع گفت:

نــــــه نــــــــــــه قوربونت برم تواصن خوووبیییییی خانومی گلی اصنم  -

 لجباز نیسی فینگیله من!خب بریم اینور؟؟

قشنگ حرفوعوض کردتامن یادم بره خخخ!آدرین ب جاده سمته راستمون اشاره 

 کرد ک تابلویی اوله جاده بود و روش نوشته بود محله معاف..!

 روستاداخل کوه بودازهمون اول معلوم بایدقشنگ باشه:(سرتکون دادموگفتم:

آره بریم بایدقشنگ باشه -  

بقیش خاکی ..بارونم ک باریده آدرینم دورزد...جادش تا ی جایی اسفالت بود 

بودوزمین گلی شده بود.هرچی جلوترمیرفتیم متوجه زیبایی اون کوه میشدم 

پربودازدرختای انار..وقتی ب ی کوه پایه رسیدیم آدرین ماشینونگه داشت منم 

دروبازکردموپیاده شدم...وااااااایییییییی اونجـــــــــا عااااااالـــــــی بود مث بام 

ازاون باال شهرزیره پات بود.. رفتم نزدیکه تپه وباذوق ب پایین نگاه  میموند ک

کردم..پر بود ازمزرعه هایی ک آماده شده بود برای کاشت..واقعا منظره قشنگی بود 

 جون میداد برای عکس گرفتن برگشتموب آدرین گفتم:
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آدرییییی بدوگوشیتوبیارعکس بگیریم اینجاحرف نداره -  

صب کن -  

اشین وگوشی ومونوپادروآوردکنارم وایسادگوشیورومونوپادوصل ورفت سمته م

کردوبلوتوثش رو روشن کردوگرفت جلومون دسته دیگشوانداخت دوره کمرم 

وکشیدتوبغلش هردولبخندزدیم وعکس گرفتیم!میخواستم عکسمونوببینم ک آدرین 

 گفت:

سوژی ی دقه منونگا؟!  -  

خم شدولباشوگذاشت هومی گفتموبرگشتم سمتش همینک بهش نگاه کردم 

رولبامو..بوسیدتم!!چشام گردشد..این چرایهو جومیگیرتش؟خخخخخ حاال نک من 

بدم میاد!این وسط خندم گرفته بودآخرنتونستم جلوی خندموبگیرم وسرمودادم عقب 

وبلندخندیدم ک آدرین سرشوخم کردوگونمومحکم گازگرفت جیغم دراومدحاالاون 

 بودک قهقه زد:

ژی من میمیرم واسه این جوالت!)جول ب زبان گیلکی ینی خخخ وایییییی سو -

 لپ!(

 خندیدموگفتم:

ن بـــــــاباااااا  -  

 باشیطنت نگام کردوگفت:

آرع ضعیفه! -  

ونذاشت جوابشوبدم ودوباره لبای داغش نشست رولبام..حریصومحکم 

میبوسید..اینبارهمراهیش کردم ودستاموانداختم دوره گردنش..اززمین بلندم 
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هامودوره کمرش حلقه کردم وعمیق ترهموبوسیدیم...قشنگ ترازاین حسم کردپا

 مگ هست تودنیا:(؟

بعده چن دیقه ازهم جداشدیم...باآرامش سروگذاشتم روشونش ونفسه عمیقی 

 کشیدم..آدرینم سرشوتکیه داد ب سرم بالبخندخیره شدم ب پایین تپه:

چقداین باالقشنگه.. -  

 آدرین محکم تربغلم کردوگفت:

اوهوم ازاین ب بعدبیایم اینجا!؟ -  

 باخنده گفتم:

آری یکم تنوعم بدنیسا -  

لبخندزدوگذاشتم پایین ورفت سمته ماشین نگاش کردم ببینم 

چیکارمیخوادبکنه!ضبطوروشن کردوآهنگ باالی سامی بیگیوگذاشت خندیدم 

بهش..اونم خندیداومدکنارم..ازپشت بغلم کردوهردومون خیره شدیم ب آسمون 

..نارنجی  

 

"باالی بـــــــاال انگـــارروابــــــــرام"  

 

 اون باالبودیم واین آهنگ حسابی سره کیفمون آورده بود:(

وقتی چنتاآهنگ شاداومد دیگ نتونستم وایسم وفقط توجام تکون بخورم!شروع 

 کردم رقصیدن آدرین باخنده گفت:

ینی اصــــــــالنمیتونی ی جاآروم وایسیااااااا -  
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بلندخندیدمودستشوکشیدم ومجبورش کردم باهام برقصه..عاشقه رقصش بودم 

شیکومردونه...خـــــــاص بود! کلی رقصیدیم..خندیدیموشیطونی کردم:(هردومون 

خوش حال بودیموهیچ چیزی نمیتونست این خوش حالیوازمون بگیره ب هر حال 

سوفیلم گرفتیم باید ی جوری انرژی وخوش حالیمونوتخلیه میکردیم دیگ!کلی عک

دیقه بعدسواره ماشین شدیموراه افتادیم ب سمته انزلی..توی راه هوسه بستنی 42و

کردمو ب آدرین گفتم برام بستنی بگیره ک اونم حساااابی مخالفت کردوگفت 

|مریض میشم:  

اینباردیگ حرف گوش نکردموباقهرولوس بازی کاری کردم نگه داره وبرام بستنی 

 بخره:(

م جدیدا!بستنی قیفیم خعلی بزرگ بودوزیادنصفشوخوردم دیدم دلم چقدمن خبیث شد

 داره دردمیگیره دیگ نخوردم خب االن چی کنم!؟؟آدرین نگام کردوگفت:

چیشد خانووووووومــه لجبــــاز؟؟بستنیتومیل نمیکنی؟؟؟ -  

 لبموگازگرفتموگفتم:

اووووم چراااا خوردمممم ولــی یکم زیــاده!!! -  

گفتم:چپ چپ نگام کردک   

خب چیـــع؟زیاده دیگ! -  

 زیره لب بچه پررویی گفتوبستنیوازم گرفت نزدیکه دهنش ک بردباتعجب گفتم:

دهنـــــــــــــــــــــی؟؟؟؟ -  

 چشاش ازشیطنت برق زدوگفت:

آرع چیه مگ؟؟ -  

 باچشای گردگفتم:
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چجوری میتونی بخوریییییی؟؟ -  

دیگـــــــ دیگـــ  -  

ه بودم شروع کردخوردن..واییییی من عمرا دهنیه وازاون قسمتی ک من خورد

کسیوبخورم!!! حاال یکی نیست بهم بگع تاهمین چن مین پیش داشتی لب ب 

|لب...!خخخخ خب اون فرق داشت:  

آدرین زودبستنیوخورد منم همینجورداشتم نگاش میکردم!وقتی نگاهه 

 خیرمودیدچشمکی زدوگفت:

چیع فنچول؟؟ -  

 رموبرگردوندموگفتم:

ـــچی!هی -  

 بلندخندیدک برگشتم باتعجب نگاش کردم..

واا ب چی میخند؟؟؟ -  

 دستشودرازکردولپموکشید:

ب قیافه توفینگیلی -  

 بااخم گفتم:

قیافه من مگ چشع؟؟ -  

 باشیطنت ابروشوباالانداختوگفت:

یکم چیــزه...چطوری بگم!؟ -  

 داشت میخندیدومن حرصم گرفته بودعصبانی گفتم:

بگوببینــــــــم؟؟؟؟چیزه؟؟؟چیع  -  

 زل توچشاموباخنده گفت:
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وقتی اینجوری حرص میخوری دلم میخوادبخورمت!!! -  

 چشام گردشده پســـــــــــره پرووووووباحرصوسرموسمته شیشه چرخوندموگفتم:

زامبــــــــــــــــی وحشی بیشووووووووووررر -  

آدرین زنگ همین موقع گوشیه |قهقه اش بلندشدومن بیشترحرص خوردم:

خورد..ازتوجیبه کتش برداشتونگاهی ب صفحه انداخت چن لحظه صب کردوجواب 

 دادمنم داشتم باکنجکاوی نگاش میکردم!

 

     ************** 

 

«دانــــــــای کــــــــل»  

 

 باخونسردی تمام تلفنش را جواب داد:

بلــه؟ -  

عصبانیت رسیده بود!صدای فریاد فرهاد درگوشش زنگ خورد...واین مردبه اوجه   

کجــــــــــــــــــــــــابـــــــردی سوژینــــــــــو؟؟ مگه بهت  -

اخطــــــــــارنداده بودم حــــــــــق نداری دیگ دور و وره سوژین باشــــی 

 فک کردی نفهمیدم هرروز داریـــــــن همومیبینیــــــن؟

االن...همین االن اون دختره  فک کردین من خــــــــرم نمیفهمــــم؟؟همیـن

خودسروورمیداری میاریش خونه آدرین مث اینک بامالیمت نمیشه باهاتون برخورد 

 کـــرد

 لبخندزد..!بیش ازحدریلکس که نبود..بود؟!
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آقای نورزاد...آروم باشین لطفا!چشم سوژینومیارم..اما باهاتون حرف دارم.. -  

نفسش راباعصبانیت بیرون فرهادازخونسردی این پسرک حرصش گرفته بود!

 فرستادوگفت:

حــــــــرف داری؟؟؟دیگ چ حرفی مونده؟؟زودسوژینومیاری خونه خودتم  -

 میریودیگ طرفه سوژین پیدات نمیشه فهمیـــــــــــــــــــــــی؟؟؟

 آدرین فرمان راچرخاندوبالبخندگفت:

یلی مهمه!صبرداشته باشین آقافرهاد..بایدباهاتون رو در رو صحبت کنم..خ -  

 فرهادچن لحظه سکوت کرد..

خیله خب..فقط همین االن سوژینوبرمیگردونی حرفتومیزنیومیری -  

سوژین پرازاسترس به آدرین مینگریست...میترسید پدرش با فهمیدن اشتباه بودن 

 جواب آزمایشات باهم مخالفت کندو...

نمیگذاشت آدرین خونسردبود...حال که جواب آزمایششان مثبت بود...دیگرهرگز

 فرهادمخالفت کند..!

 تلفن را که قط کردسوژین سریع گفت:

آدرین اگــــــ...اگ بابا بازم نــه بیاره...اونوقت چیکارکنیم؟؟؟؟؟ -  

 آدرین متفکربه جاده خیره شده بود:

ن دیگ نمیتونه نه بیاره ینی نمیذارم ک بازم بهونه بیاره! -  

 سوژین باکالفگی پوسته لبش رامیجویید..

 تاکی بایدعذابواسترس بکشد؟!

 تاکی این روزهاادامه داشتندبرایشان؟؟

 مگربازی تمام نشده بود!؟



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  609  

...... 

هردوازماشین پیاده شدند...آدرین آرام بود وسوژین نگران..! دستانش راگرفتولبخنده 

 مهربانی به رویش پاشید:

نترس سوژینم نمیذارم این دفه بابات بهونه بیاره! -  

رس رهاکردوسرتکان داد...همراه هم وارده خانه شدند.فرهادناآرام نفسش را پراست

روی سنگ فرش ها قدم میزدودستش را به صورتش میکشید!سرش 

رابلندکرد..بادیدنه سوژین وآدرین دست درسته هم سرخ شد وباقدم های بلند به 

سمتشان رفت..سوژین به وضوح ترسید..خواست دستش راازدستانه آدرین بیرون 

ما آدرین محکم تردستش راگرفت!فرهاد به دست های قفل شده اشان خیره بکشیدا

شده بود ونزدیکشان میرفت..سوژین هرلحظه منتظره واکشنه شدیده پدرش 

بود..ازترس میلرزید،فرهادجلویشان می ایستادباحرص دست بلندمیکندوبازوی 

به  سوژین رامحکم میگیرد..که آدرین سوژین راعقب میکشیدوجلوی فرهادسینه

 سینه می ایستد!این پسرامروز زیادی جسارت ب خرج نداده است!؟

 نمیترسیدبااین کارش فرهادراجری ترکندوبهانه دستش دهد؟!

گوش های فرهادسرخ شده بود...حق داشت خب..!باید برای تک دخترش غیرتی 

 شودیانه؟!

 یابگذاردپسره نامحرم ب دخترش دست بزندوجلویش بایستد؟!

ی کیلدشده اش غرید:ازمیان دندان ها  

ازجلوم بروکنارپسره بی چشمورو جلوی من وایستادی دسته دختره  -

منوگرفتــــــــــــی؟؟؟خجالت بکش پسر برواونورببینم بهت هیچی نگفتم 

 روتـــــــ زیــادشده؟؟؟
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 سوژین به خودلرزیدترسیده بودازپدره مهربان قبلش..

پدرش راصداکرد..اشکش هایش نزدیک بودراه بیوفتند..زیره لب   

 اینبارفرهادفریــــــادزد...فریادزدبرسره دختره عزیزکرده اش..

خفــــــــــه شوووو سوژیــــــــــــــــــــــن نگـــــــــــو بابااااااا  -

نگوووووواسمه بابایـــــــــو ک هیچ ارزشی براش قائل 

 نمیشیوووووووووونیااااااااااااار

گونه های یخ زده اش..دله پدرش راشکسته  اشک آرام آرام چکیدروی

بود؟؟؟هرکاری کرده باشد بازهم پدرش هست دگیر..!پدری ک جانش رابرایش 

 میدهد...هرچنداین چندماه عذابشان داده...

 هرچنددورشان کرده بود...

 امــــــا هنوز پدره مغرورش رادوست داشت..باتمامه وجود..

یزکرده پدرت نباشی..دختراست دیگر:(مگ میشوددخترباشی وعز  

 مگرمیشوددخترباشی وپدرت باربهترین پدردنیاندانی..حال باهررنجشی...

 دخترکه باشی با هراخمه پدرت دلت میگیرد...

 دخترکه باشی میشوی لوس بابا..:(

 حال این عزیزکرده پدر...چه کندبااخم های درهمه پدرش؟!

 یااصالاین فرهاد..چه کندبانوره چشمش !؟

سکوتش راشکست وگفت:آدرین   

آقای نورزادبذارین من حرفاموبزنم کاری ب سوژین نداشته باشین لط.. -  
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باسیلی که فرهادبه صورتش زدچشمانش رامحکم زد..سوژین جیغی کشیدودستش 

راجلوی دهانش گرفت...باورش نمیشد!تابه حال پدرش راآنقدعصبانی ندیده 

ندکرده ست...بود..اولین باربودمیدیدپدرشت دست روی کسی بل  

 وآدرین...اولین سیلی امرش را..ازپدره عشقش خورد!

 باخودگفت حق دارد..پدراست..دستش راروی گونه اش کشیدوربه سوژین گفت:

سوژین میشه بری داخل؟؟؟ -  

سوژینش آرام وبی صداگریه میکردومیلرزید..دلش بادیدنه تنه لرزانش 

وبوسه بزندبه گونه های  گرفت..آنقدرکه دلش میخواست همانجادرآغوش بکشدش

 سرخوسردش..!

 

 فرهادباعصبانیت غرید:

بروسوژین...بروووووووداخـــــــل تامن تکلیفه این پسره بی چشمورو  -

 رومشخص کنم...

سوژین باچشمانه سرخ ازاشکش خیره میشودبه آدرین...چه درنگاهایشان 

انه اش میگذرد؟؟!جای انگشت های پدرش را به روی صورت آدرین میدید...چ

لرزید..کاش میتوانست دست بلندکندوصورته مردش رانوازش کند..امـــامگرمقابل 

پدره بیش ازحدعصبانی اش میشد؟؟؟!باقدم های آرام ولرزان ازکنارشان 

 گذشت..وعقب عقب رفت!دلش راضی ب تنهاگذاشتن آدرین نبود..

 آدرین لبخنده کوچکی به روی نــورش پاشیدوزیره لب زمزمه کرد:

وستت دارم...:(د -  

 وچه خوب است که سوژین لب خوانی راازبربود!!!
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 چه میکنداین جمله بانـــورش...میانه بغض میخنددوپاسخش را با:

منـــــم دوستت دارم میدهد!! -  

 این عاشقانه ها..آن هم مقابله نگاه های فرهاد..درست بود!؟

درین خیره شد:سوژین که رفت فرهاددست به کمرایستادوباچشمانه سردش به آ  

حرفتوبزن و برو! -  

آدرین زل میزدبه مرده خودخواهه روبه رویش..دستش راداخله جیبه کتش 

فرومیبردوپاکت رادرمی آوردوجلوی فرهادنگه میدارد..فرهادچشمانش راریزمیکندوبه 

پاکت نگاه میکند!ازدسته آدرین میگیردوپاکت رابازمیکند.ازنوشته های داخل 

ایش ژنتیک است..کاغذمتوجه میشودآزم  

 آدرین باپیروزی درونه چشمانش لب بازمیکند:

جوابه آزمایشمونه!مثبته...امروززنگ زدن وگفتن باآزمایش یکی دیگ اشتباه  -

 شده!!!!

 وحاالآدرین است که دست به سینه می ایستدوبالبخنده آسوده ایی نگاهش میکند..

 فرهادسکوت کرده ست..باز چه در سرددارداین مرد!؟

  علم!اهلل

بدون هیچ حرفی گوش اش راازجیبش درمی آوردوشماه ایی میگیرد..آدرین 

کنجکاوانه نگاهش میکند..االن چه  وقت تلفن زدن است؟!فرهادبه شخصی که 

 پشته خط بودمیگوید:

وقتشه.. -  

 وتماس قط میشود!

 امــــــان ازدسته این مرده مغرورومرموز...!



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  613  

 آدرین آرام میگوید:

چیزی بگین جناب نورزاد؟!نمیخواین  -  

 فرهادمی چرخدوراه می افتد:

بیا داخل... -  

آدرین گیج ومبهوت نگاهش میکند!واقعااین مردرانمیفهمید..نه به آن عصبانیتش که 

قصده بیرون کردنه آدرین را داشت نه به این آرام ومسکوت بودنش!!!انتظارداشت 

 سریع مخالفتش رااعالم کند..اما...

افتادهردووارده خانه شدند..سوژین کناره شومینه باهمان لباس های پشته سرش راه 

نیمه خیسش نشسته بودوگهواره ایی خودش راتکان میدادلیالکنارش نشسته 

بودوحرف میزد..صورتش ازگرمای زیادگل انداخته بود...آدرین عمیق نگاهش 

 کرداحساس میکردبی حالوخسته است..میترسیدسرماخورده باشد!

نه پدرش همراه آدرین سریع ازجایش بلندشد..به آدرین خیره سوژین بادید

شدتاازچشمانش چیزی رابفهمد..امـــادریق ازیک کلمه حرف درنگاهش!کالفه 

موهای پریشانش روازروی پیشانی اش کنارزد..گرمش شده بودواحساسه خواب 

 آلودگی داشت..فرهادبدون نگاه کردن ب سوژین گفت:

سریع!بروبااللباساتوعوض کن .. -  

وسوژینه بی حال اطاعت میکند...آدرین بانگاهش بدرقه اش میکند..به آرامی به 

لیالسالم کرد..نمیدانست چراازاوخجالت میکشید!لیالفقط باافسوس سرتکان دادوبه 

آشپزخانه رفت..آدرین گیجوسرگردان منتظربه فرهادنگاه میکرد..نمیدانست چه 

 درانتظارشان است..

مرد چه میخوادهدبگوید...! نمیدانست این باراین  
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    ***************** 

 جمع درسکوت مطلق بود..ازهیچکدامشان صدایی درنمی آمد..!

 ودوباره قراربودچه اتفاقی رخ دهداین بار!؟

سوژین وآدرین بی قرارترازآن روزه تلخ هستند...هیچکدام نمیتوانستند پیش بینی 

 بکنندچه درانتظارشان است...!

باصدای فرهادشکسته میشود:سکوته طوالنی   

اینجور ک معلومه جواب آزمایشاتتون اشتباه شده و...مثبته... -  

بامکثی که کردصداهای خدارشکر دو مادرنیزبلندشدولبخندبودکه روی لب هایشان 

 نشست!

 فرهاددوباره لب بازکرد:

وقتی گفتین جواب آزمایشتون منفیه وهردوتاالسمی دارین..شکه شده بودم!اصال  -

این فک نکرده بودم ک ممکنه جواب آزمایش منفی باشع..نمیدونستم چ  ب

تصمیمی بگیرم..سخت بود!از ی طرف اگ موافق ازدواجتون میشدم بعدهاهردوتون 

اذیت میشدیدوعذاب میکشیدید..محال بود ک ازدواج کنین وبعده چن سال دلتون 

ب بچه نخواد!از طرفه دیگم اگ مخالفت میکردم بازم هردوطرف عذا

میکشیدید..متوجه عالقه زیاده آدرین ب سوژین شده بودم..همینطورم فهمیده بودم 

سوژین هم مطاقبالهمون حس روداره..انتخابه سختی بود..میدیدم هردتون 

چقدتواون چندساعت داغون شدین..وحاله بده سوژین وفشاره زیادی ک تحمل 

میزانه عالقتون  کرده بود..با تهماسب  مشورت کردم..عاله براون میخواستم

روبسنجم...ببینم بااین اتفاق تا چ حدمیتونین تحمل کنین؟؟!وحاضرین 

چیکارکنین..بنابراین مخالفتمواعالم کرد! سفتوسخت سره حرفم موندم..وخیلی 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  615  

زودعکس العمل نشون دادیدهنوزاولش بودوفک میکردم احساساتی شدین وبعده ی 

فک میکردم... مدت خسته میشین وجامیزنین!امااونطورنشد ک   

هفته رفتیم آستارا!گوشیه سوژین روازش گرفتم..نمیخواستم 8ازهم جداتون کردم...

 هیچ ارتباطی باهم داشته باشین!

سوژین سکوت کرده بود..ازسکوتش عذاب میکشیدم..ب هیچ وجه دلم نمیخواست 

اونجوری ببینمش..یکــم..فقط یکــــم پشیمون شده بودم ازکارم..اما ن اونقدکه 

بیخیاله این امتحان بشم..گفتم فراموش کنه همه چیه..بگذریم..آدرین فهمید رفتیم 

آستاراواومد...اون روزوقتی جلوم وایسادی وازغرورت زدی..فهمیدم 

چقدعاشقی..فهمیدم حاضری ب خاطره دخترم ازغرورتم بگذریع!ولی هنوزکم 

ایسی وخسته بود...بایدمیفهمیدم چقدصبروتحمل داری چقددیگ میتونی روحرف و

 نشی!

آدرین وسوژین مات ومبهوت خیره ی مرده لبخندبرلبه مقابلشان بودند...سوژین که 

 نمیتوانست چیزی بگوید!آدرین کالفه ازجایش بلندشد..عصبانی بودوپرازحرص..

 

    ***************** 

 

«آدرین»  

 

 باچونه قفل شده ازحرصم گفتم:

ماهوبرامون 3چطورتونستیـــــــن آقافرهاد؟؟؟؟چطوردلتون اومد -

زهرررررررکنیــــــــن..ندیدین داریم خردمیشیم؟؟؟ندیدین سوژینم داره ازدست 
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میـــــــــــــره؟؟دخترتونوندیدین روز ب روزداره آب میشه؟؟؟؟؟ندیدین 

بودم؟مگ  التماسای منو؟؟چطوراینارونادیده گرفتین؟مگ من ب شماثابت نشده

نگفته بودم جــــــــــونم سوژینه وجونمم براش میـــــــــــدم مگــــــــ 

قســــــــــــــــم نخوردم پاش میمونم تاآخرش..هیچی برام مهم نبوووووده 

ونیســـــــــت جزسوژینم..میدونین چقداین مدت زجرکشیدیم هردمون؟؟؟داشتم 

ـــــهابودم ولـــــی کم نیاوردم...خردمیشدم ولــــــی کم نیاوردم تنــــ  

 هیشکــــــــی جزدوستامون پشتم نبودن ولــــی کم نیاوردم

 خونوادم پشتـــــــــم نبودن ولـــــی کم نیاوردم..!

 پوزخنده تلخی زدم وخیره شدم توچشمای بابام:

بــــــــابــام پشتم نبودوکـــم نیاوردم..!!! -  

جالبه..این همه مدت نقش بازی کردن برامون!این همه بابام سرشوانداخت پایین هه 

تاخندیدن ودرحالی ک میدونستن همش بازیع....حالم 6مدت نشستن وب حاله ما

 داشت بهم میخورد..دلم میخواست فریادبزنم..باصدای بلند!

 ولــی نه تنهاچیزی ک االن میخوام آرامشمه وبـــــس...

ش اشک نشسته بود..قلبم موچاله برگشتم سمته سوژینم..روی گونه های سرخ

شد!رفتم جلوش روززانوهام نشستم..لبخنده تلخی زدم وانگشتموکشیدم روگونه 

 هاش...وای خدای من چراانقدداغــــــه؟؟شونه های ظریفشوگرفتم تودستام:

سووژینم چراانقدداغی توقوربونت برم؟؟؟حالت خوبع؟سوژین جوابموبده؟؟؟؟ -  

نید..ترسیدم حل کردم...یهوچشاشوبستوافتادن سرش ولی سوژین انگارصدامونمیش

مساوی شدباصدای جیغ مادرش..سریع ازجابلندمیشم وباسرعت ب اتاقش میرم 

مانتوروسری ازروتخش چنگ میزنمومیدوم ی طبقه پایین قلبم داشت سریع 
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میزد..نزدیک بودازپله ها بیوفتم ک خودموکنترل کردم..همینک رسیدم پایین تندی 

وتنش کردم مادرش گریش گرفته بودوهی سوژینوصدامیکرد..همینک مانتوروسری

بغلش کردم تابرم باباش جلوم ایستادوخواست ازم بگیرتش ک چشمامومحکم 

 بازوبسته کردم:

لطفــــــــا...خواهشــــــــ میکنم بذارین بعده این همه روزای لعنتـــــی با  -

ـه؟؟؟نـــورم تنهاباشم...خواهـــش کردم چیزه زیادیـ  

 دستاش مشت شدوکشیدعقب:

منم خواهش میکنم مراقبـــش باش..تقصیره منه این حالوروزش..اگ بالیی  -

 سرش میاد.....

ادامه ندادوروشوبرگردوند.سریع ازخونه زدم بیرون سوژینوروصندلی خوابوندم وراه 

م افتادم...باسرعت گازمیدادم و ی نگام ب سوژین بود ی نگام ب جاده..فرمونوتومشت

 فشارمیدادموسوژینوصدامیزدم..

سوژیـــنم خانومم چشاتوبازکن؟؟؟نـــورم صدامومیشنوی؟؟؟؟ -  

دستاشوک گرفتم ازسردیش یخ کردم..وای خدااااا چرا صورتش داغه ودستاش 

 سرد؟؟؟بوسه میزنم روانگشتای سردش..وعجیب دلم های های گریه میخواست...

گوشه چشمم میوفته روی دست وهمه ی فشاره این مدت یهو..اشک میشه واز

 سوژینم..دادمیزنم

 فریادمیزنم

خـــــــــــــدایااااااحواست کجــــــــاس خدایاااا این روزاااااااا چرااااتموم  -

نمیشه؟؟؟؟؟چراماباید ب این حالوروز بیوفتیم چرا سوژینم باید اینطوری بشه 

 چـــــــــــــرا مـــــــــــا؟؟؟
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 چــــــــرامن؟؟

ــــــــراسوژین؟؟؟؟؟چــ  

باصدای گرفته ای ک ازسوژین میشنوم طوری سرموستمش میچرخونم ک گردنم 

 میگیره:

آدریـــــن -  

بغضم میگیره ازصداش...نگه میدارم گوشه خیابونوبرمیگردم سمتش ومیکشمش 

توبغلم..دستای سردوبی جونش میشینه روی سینم...لبام بوسه میشه روگونه های 

 داغش..

فشارش میدم:ب خودم   

جونـــم جونــــــــــه دلـــم نـــورم...جونم خانومم چت شده تودیدی  -

کردی انقدتوسرماموندی؟؟ آخرتب  

 ب سختی حرف میزنه:

....مخالفتــــاش..همششش.آدررریــــن باباراست گفت؟؟؟ینــــی همه اون. -  

میکارم هق هقه تلخش اجازه حرف زدن نمیده سرشو ب سینم فشارمیدم بوسه 

 روموهای بیرون زده ازروسریش:

اصالبهش فک نکن سوژینم اصلـــــــا... -  

این فک کن دیگ ازاین  هاین فک کن ک توازاولوآخرش ماله خودم بودی..ب هب

هیشکی اجازه نمیدم جدامون کنه..عروسی میکنیم وباهم میریم  هبعدباهمیم..دیگ ب

نه ایی ک تومیشی خانومش..من زیره ی سقف..سفقی ک میشه خونه ی مادوتا...خو

 میشم مرده خونه وتومیشی تاجه سرم...

 نی نی میاریم وتولوسش میکنی!من میگم دختروتومیگی پسر:(
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 من میگم نبایدبیشترازمن دوستش داشته باشیع وتوقوربون صدقش میری!!

خودم ازفک کردن ب اون روزا قندآب میشه تودلم ولبخندمیزنم..و سوژین 

آروم میشه!میخنده..دنیام   

 خنده های قشنگشوباعطش میبوسم...

 

دنیامون آرومه چشمات رو به رومه»  

 کی چشماش مثل تو اینقدر معصومه

 وقتایی که دلگیرم دوتا دستتو می گیرم

 من زندم چون واسه چشمات می میرم

 از تو چشمام می خونی تب عشق و به آسونی

 دردام و از همه بهتر می دونی

«بارونی شه هوای چشمامفقط با تو می خوام   

 

 توگوشش زمزمه میکنم:

میدونی دوست دارم نی نیمون چی باشع؟؟دختر باشه وچشاش وموهاش مث  -

تا نــور دارم ک هیچ وقت نمیذارم ازم جداشون 6توباشه..کپی برابراصل تو:(اونوقت 

 کنن:(

 بازهم میخنده :

رشت باشع موهاش دیوونه من پســردوست دارم..دختررر چیع پسرباشه چشاش د -

لخت باشه ومن هی فداش بشم..بهم بگه ممنی بالم اشباب باژی بخــل موتول 

 بخــل قــام قـــــام کنم!!!
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 هردمون باذوق میخندیم..ینی میشه اون روزبرسه؟؟

سال نی نی 81جنابالی بیخودمیکنی فداش بشی..اصن حاالک اینطورشد من تا -

 نمیخوام

 خندیدوبامشتش کوبیدب سینم:

کوووفت من نی نی میخوام اونم ازنوعه پسرش! -  

 باشیطنت نگاش کردموگفتم:

مشکلی نیست عزیزم...!فقط االن اینجا نی نی میخوای یا بر.. -  

 جیـــغ زدوموهاموکشید ک قهقم بلندشد!

 

ه بی حیا خعلی پرو شدیا آدرین رمرض پسره بیشو -  

بیشترگفتم:خندیدم ک بیشترچنگ زد ب موهام خم شدم روشوباشیطنت   

خب چیع خانومم نی نی خواستن ک جرم نیست میخوای االن..!؟!؟ -  

 چشاش گردشدوبلندترجیغ زد:

آدریــــــــــــــــــــــن بیشووووووووورررررررر چـــی  -

 میگــــــــــــی؟؟؟؟

دلم میخواست حرصش بدم..تا فکرش ازاون ماجرادورشه ک داشتم موفق 

وب میشد:(میشدم!کم کمم حالش داشت خ  

سوژینه عصبانی وحرصیوکشیدم توبغلش ولپای سرخشومحکـــــــــــم 

گازگرفتم!!عشــــــــــــق میکنم وقتی لپای بامزش میره زیره دندونم..!بازم 

جیغش درمیاد ک عمیق میبوسم جای گازی ک گرفتم رو...بابوسه های عمیق 

ه وجیغش خفه میشه:(وطوالنی سمته لباش میرم...ولبام سیبه سرخاشواسیرمیکن  
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 باولع میبوسمش..محکم تربغلش میکنم وبوسه میزنم رولبای داغش...

 حسه شیرینی تو وجودم پیچید...

******** 

تویی تنها نقطه ی روشن این روزام»  

 حال خوبیه دیوونگی با تو

 چقدر دوست دارم دیوونگی با تو

 حال ما دوتا همینه همیشه

 هیچکی مثل ما دیونه نمیشه

زندگی کنار تو خوبهآره   

 خوبه حالم و دل من می کوبه

 باید آسمون همیشه بباره

 آره عاشقی دیوونگی داره

 دوست دارم, دارم دل و به دل تو میسپارم

 تنها بودم تنها, حاال تو رو تو دلم دارم

 دوتا عاشق مثل هم دوتا دیوونه ی بی آزار

 حالشون خوبه بی دلیل دوتا دیوونه دوتا بیمار

بیه دیوونگی با توحال خو  

 چقدر دوست دارم دیوونگی هات و

 حال ما دوتا همینه همیشه

 هچکس مثل ما دونه نمیشه

 آره زندگی کنار تو خوبه
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 خوبه حالم و دل من می کوبه

«باید آسمون همیشه بباره  

.......... 

دروآروم بازمیکنه وهمونطورک ی دستم روچشای سوژینه میبرمش داخل!صدای 

رومیشونم:کنجکاوکالفش   

اصن چراچشاموبستـــــــی؟؟؟ هاه آدرین کجااومدیم اخ -  

نق نقاش..شب شده بودوخونه تاریک با اون یکی دستم برقاروروشن  همیخندم ب

میکنم وب آرومی دستموازرو چشای سوژین برمیدارم!همینک چشماش بازمیشه..لب 

ومیچرخونه..ب بازمیکنه تاچیزی بگه ولی بادیدنه دوروورش چشاش گردمیشه وسرش

 خودش ک اومدباهمون چشمای گردش برمیگرده سمتم وباتعجب گفت:

آدریــن؟؟اینجاکجاست دیگ؟خونه کی اومدیم!؟ -  

بالبخند ب سمتش میرم ازروزمین بلندمیکنم ک سریع دستشوحلقه میکنه دوره 

 گردنم:

ع چیکارمیکنی؟؟جوابموبده اینجاکجاست اومدیم آدرین؟چراهیشکی نی؟؟؟ -  

سمته پله هارفتم وبالبخندگفتم:ب   

چون اینجاخونه منو توه وقراره شمابشی خانومه این خونه:( -  

 چشاش گردترمیشه وباذوق میگه:

واااااایی آدریـــــــــن جــــــدی میگی؟؟؟ینی اینجا خونه  -

 مــــــاست؟؟؟؟زامبـــــی بیشوور چرا االن منوآوردی؟؟

سمته اتاق خواب آیندمون رفتم!اتاقه بلندخندیدم..رسیدیم طبقه دوم وب 

 منونـــورم:(
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 سوژین ازبغلم میپره پایین وچشای برقاش اتاقونگاه میکنه:

اینجاچقـــــــدخوشگــــله...آدرین کی اینجاروساخته؟؟؟ -  

درتکیه دادم وگفتم: هسینه ب هدست ب  

خوشت اومده ازاینجـــا؟؟ -  

 خندیدوچرخید:

یـــه اینجا ولی لده دیوونه عامعلومــــــــه ک خوشم اوم -

 چراانقددیرمنوآوردی؟؟؟

 لبخندزدم:

میخواستم سوپرایزت کنم!نقششوخودم کشیدم وساختمش.. -  

 چشاش برق زدومن  میمیرم برای این برقه تونگــاش...!

توای جـدی میگی آدرین؟فوق العاااادس -  

قابله خانوممونداره! -  

ومشغول سرک کشیدن ب همه جای خونه میشه...میخنده وسریع دره اتاقوبازمیکنه   

 هعــــــی چقدخوش حالم..چقدآرامش دارم.

 وقتی سوژین اینجاستوقراره ازاین ب بعدصدای خنده هاش بپیچه تواین خونه...

 صدای پاهاش..

 صـــدای عشقمون...

 وکلـــــــــی خاطره ک بایدباهم تواین خونه بسازیم:(

فت:سوژین بعدازدیدن کله خونه گ  

آدرین کی کاره اینجاتموم شده؟؟ -  

 چشاموریزکردم:
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ماه پیش!!2تقریبا -  

 چشم غره ایی بهم رفت ک خندیدم:

خـــــب فینگیلیم میخواستم غافلگیر شی دیگ! -  

 وبعددست انداختم زیره زانوگردنش وبلندش کردم

عععع کجااا میبریم باز..؟؟ -  

م بعیدبودگفتم:همونطور ک ازپله هاباالمیرفتم باشیطنتی ک از  

خانومـــــــــم مگ نی نی نمیخواستــــــیع؟؟؟؟ -  

 هیــــــعی کشیدودوباره افتاد ب جونه موهای بدبخته من!

آدرین بیشوووووووررررررررمیکشمت امرووز خعلـــــــــی بی  -

 حیــــــاشدیـــــــــــا زامبـــــــــی بذارم زمین ببینم قول بیابونی

بلندخندیدمومحکم تربغلش کردم..دره اتاقوباپام کنارزدمورفتم داخل..سریع 

گذاشتمش روتختوخودمم کنارش درازکشیدم ومحکم توبغلم قفلش 

 کردم:(تقالمیکردوهی میزدروشونه هام..

 باخنده گفتم:

عزیزه دلم کم ورجوورجه بکن خودت گفی نی نی میخوای فسقلیم!!!! -  

 جیغ زد:

کردم گفم ولم کن میمونــــــه االغمن غلـــــــط  -  

 نمیتونستم جلوی خندهاموبگیرم..سرشوگذاشتم روسینموچشاموبستم:

بخواب فنچولم..بخواب نی نی باشع بعده ازدواجمون:(االن  فقط میخوام توبغلم  -

 باشیوباخیاله راحت بخوابم!

 آروم شدوسرشوروسینم جا ب جاکرد...
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بیخودم میکرد..نفسای عمیقش ک ب سینم میخوردازخود  

 بوسه ایی روی موهاش کاشتموبابوییدنه عطره تنش کم کم خواب ب چشام اومد..!

 

   ****************** 

«سوژین»  

 

بااحساس گرمای زیادآروم چشاموبازکردم..همه جاتاریک بوداول اصن یادم 

نیومدکجام!؟خواستم بشینم ک دیدم نمیتونم!! سرمو ک چرخوندم وصورته آدرین 

 رودیدم تازه یادم افتاداومدیم خونه آیندمون:(واالن تواتاقمونیم!

وااااییی چقدذوق دارم من..!آدرین محکم بغلم کرده وپاهاشوقفله پاهام کرده..پ 

قبلشم ک تب کرده |واسه همینه انقدگرمم شده لباس آستین بلندم ک پوشیدم:

 بودم!چراانقدسفت بغلم کرده نمیتونم نفس بکشم ای بابا

صه باهرجون کندنی بوددستاشوبازکردم آخیشششش انگارقفله زنجیروبازکردم خال

خخخ آدرین اصن تکون نمیخورد وآروم نفس میکشید..معلومه حسابی خسته 

بودوتوخوابه عمیقه!بلندشدم آروم آروم ازاتاق بیرون اومدم نیشم خود ب 

 خودبازشدخخخ خب چیه ذوق مرگم ازاینجا!

ازپله هاپایین رفتم..سردم شده بوددستاموبغل کردم برقای راهروُ روشن کردم و

ودوباره همه جای خونروگشتم:(هعـــی ینی یکم دیگ منوآدرین زندگیمونوشروع 

 میکنیم؟!

شبه وای من 1بالذت لبخندزدموازآشپزخونه بیرون اومدم ب ساعت نگاه کردم اوووه 

 کی برم خونـــــــــع؟؟؟؟
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ام رفت توهم!باباواقعاچطورتونست این همه یهویاده غروب وحرفای باباشدم...اخم

 مدت عذابمون بده؟؟؟ینی همش ی امتحانوبازی بود؟!

سعی کردم ازفکرش بیرون بیاموب این فک کنم ک دیگ همه چی حل شده 

تاازهم جدانمیشیم:(6وما  

میرم طبقه دوم نگاهی ب دور و ورم میندازم..کلــــــی نقشه دارم برای 

املوآمادس ومیتونیم سریع همه چیوبچینیم...اینجا!خداروشکرجهیزیم ک  

دیگ بهتره برم آدرینوبیدارکنم..خعلی خوابیده ن؟دره اتاقوبازکردم برقم روشن کردم 

لبخنده خبیثی زدموسمته تخت رفتم آروم خزیدم روتخت!وخعلی ریلکس نشستم 

 روشکمش خخخ آدرین تکونی خوردوابروهاش گرده خودن!!

تکون دادم وشروع کردم قلقلک دادنش..دستم  ریزریزخندیدموخودموروشکمش

داشت میرفت سمته گردنش ک یهومچه دستم کشیده شدوپرت شدم توسینه 

|آدرین!!!!عععع چ زوودبیدارشدش:  

 صدای بموخواب آلودش کناره گوشم اومد:

شیطونی میکنی فنچول خانوووم اذیت میکنی نمیذاری بخوابم؟؟ -  

نفس عمیقی کشید..شونه هاموگرفتوبرم آروم خندیدموسرموگذاشتم روسینش ک 

گردوندروتخت وخودش اومدروم!!داشتم باتعجب نگاش میکردم ک باشیطنت نگام 

 کردوگفت:

شیطونی اذیت عواقب داره مموش جان! -  

 حرصم گرفتوگفتم:

بیخوووود مموش عمتـــــــــــه -  

 چپ چپ نگام کردوگفت:
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گم انقدبش لطف داریاااباز گیردادبه عمه بیچاره من سوژین ب عمم می -  

 نیشموبازکردم ک خندیدوگفت:

بچه پــــــــرروی تخـــس! -  

بازم خواستم بگم عمـــته ک سریع لباشوقفله لبام کردودستاشوتوموهام 

 فروکرد..واااییییی خدامرگم بده آدرین این روزا دیگ خعلی روش باز شده هاااا!!

 بیشوربــــه من میگه نی نی نمیخواسی مگ؟؟؟؟

زدم روشونش ک بره کنارولی |همچین باولع ومحکم میبوسیدم ک دردم گرفت:

انگــــــــار ن انگـــاربدترلباشوب لبام فشارداد..دیگ باخودم گفتم خب چی 

 میشه منم همراهیش کنم!؟

*********** 

اومدیم بیرون ورفتیم ساندویچی!فالفل  "خونــــــمون"نیم ساعت بعداز

زدیم..کلی ازآینده حرف زدیم...آدرین باذوق اززندگی  خوردیمویکم توپارک قدم

 مشترکمون میگفت ومن میخندیدم..

دونه بچه!8آدرین از نی نی هامــون میگفتومنم بالج میگفتم فقـــــــط   

دونه ایی میخوای مام یکی داشه باشیم..ولی من میخوام 8اونم بااخم گفت:چون تو

 بچم دورش شلوغ باشه!!

تا!خخخ آخرم آدرین باشیطنت 3یا6تم یکی آدرین میگفتخالصه هی من میگف

 گفت االن وقتش نیس بذاازدواج کنیم نشونت میدم!!

|وایییی من امشب ازدسته این بشـــــــــرچقدحرص خوردم!خعلی بی حیاشده:  

 بایدروشوکم کنم!
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بودک آدرین رسوندم خونه..اصالدلم نمیخواست برم ..اگ میرفتم 81:42ساعت

بابا بحثم میشد!ولی چاره چیه؟هعی میخوام فراموشش کنم ولی..آدرین صددرصدبا 

 دستموگرفتوبالبخنده آرامبخشی گفت:

رفتی خونه ی راست میری الال باشع؟! -  

خنده آرومی کردم ک خم شدوپیشونیموبوسید..چن دیقه بغلم کرد..نیازداشتم ب این 

 آغوشه گرمومطمئن..

 نیازداشتم ب محبتای همیشگیش..

غوشه همیشگی..این آ  

بعدازخداسفی وشب بخیرازماشین پیاده شدم وآیفون روزدم..بعده چن لحظه 

 دربازشدورفتم داخل..نمیدونستم چ عکس العملی نشون بدم جلوشون؟!

کفشمودرآوردم قبله اینک خودم دستگیره دروپایین بکشم ازاونطرف 

شیدداخل بازشد..سرموبلندکردم وباقیافه نگران مامان روبه روشدم!دستموک

 ودستشوگذاشت روپیشونیم وتند تندشروع کردحرف زدن:

سوژینم مامان حالت خوبه؟؟؟تب نداری دیگ آدرین بردت دکتر؟؟ -  

پوزخنده کم رنگی زدم..!روموبرگردندموسمته پله هارفتم...تاحاالانقدسردباهاش 

ماه راحت..هووفی کشیدموخواستم ازپله 3برخوردنکرده بودم..ولی وقتی این 

البرم ک باصدای باباوایسادم..هابا  

سوژین صب کن -  

 چشاموبستم ونفسه عمیقی کشیدم...صداش ازپشته سرم اومد:

میدونم االن ازدستم ناراحتی...میدونم توقعشونداشتی!ولی ب جونه خودت ک  -

میدونی چقدبرام عزیزی واسه خاطره خودتون بود...بایدمیفهمیدم آدرین تاچ حد 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  629  

کنه؟؟نمیخواستم با ی تصمیم عجوالنه بعدهاجزپشیمونی میتونه پات وایسه وصبر

 چیزی برامون نمونه...

ماه تلخ..دلم میگیره..ب اون 3شایدباباراست میگفت...ولی هرچی فک میکنم ب این 

روزایی فک میکنم ک مث دیوونه هاشده بودم وحس میکردم یکی داره اذیتم 

.سریع ازپله هاباالرفتم االن میکنه...دوباره بایاده اون روزا اشک توچشام جم شد.

 نمیتونستم ببخشمش بابارو..

 شایدبعدا..ولی االن اصـــالنمیتونم!

وارده اتاقم شدمولباسموعوض کردم گوشیموبرداشتم و ب بچه هازنگ زدم براشون 

گفتم ک جواب آزمایشمون اشتباه شده بوواالن مثبته!اونام کلی ذوق کردن وخوش 

م خعـــــــــلی..حال شدن..خعلی ممنونشون بود  

 همیشه مدیون دوستای خوبمم:(

 ک توی هرشرایطی کنارمن ودرکم میکنن...

 اونم تواین دور و زمونه ایی ک نمیشه حتی ب نزدیک ترین دوستت اعتمادکنی..

 زهراوشیرین وحورا...رفاقتشونوبهم ثابت کردن:(

 درازکشیدم روتختموزودخوابم برد.

بیدارشدم..پتوروکشیدم روسرم!صب بانوازش دسته مامان ازخواب   

هه88سوژین جان نمیخوای پاشی؟ساعت -  

هیچی نگفتم چشاموبستم..صدای بستن در ک اومدفهمیدم رفته!پتوروکنارزدم 

وبلندشدم رفتم دستشویی وصورتموشستم..بایدباآدرین صحبت کنم.شمارشوگرفتم 

 بعده چن بوق جواب داد:

جونه دلم؟ -  
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 لبخندی زدم وگفتم:

همسرآینده:(سالم  -  

 خندید:

ای جان  سالم همسرآینده!خوبی خانومم؟تازه بیدارشدی!؟ -  

اوهوم توخوبی ارع االن ازخواب پاشدم -  

خواب آلو خوب خوابیدیااا -  

 خندیدموبعده چن لحظه گفتم:

آدرین؟ -  

جونش؟! -  

 نشستم روتخت وگفتم :

االن تکلیفه ماچیه؟چیکاربایدبکنیم -  

ت:نفسشوباصدابیرون دادوگف  

تکلیفه ما ک معلومه امروزمیرم با بابات صحبت میکنم هرچه زودترعقدکنیم! -  

 بالبخنددستمورقلبم گذاشتموگفتم:

ینی میشه همه چی ب خیربگذره راحت شیم!؟ -  

میگذره زودعزیزه دلم ما ک چن سال صبرکردیم چن روزم روش:( -  

اوهوم امیدوارم دیگ کسی مخالفت نکنه... -  

دیگ هیشکی نمیتونه ن بیاره!نگران نباش  -  

خداکنـــه -  
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 چندروزبعد...

 

روسری ساتن مشکی سفیدموسرم کردم وبابرداشتن جعبه لباسوسایالم و گوشیم 

سریع ازاتاقم بیرون اومدم مامان همونطور ک باچنتامستخدم حرف میزد روبهم 

 گفت:

سوژین بدو ک آدرین منتظره.. -  

 ب سمته دررفتموگفتم:

مامان من رفتم خدافسباشع  -  

صب کن صب کن! -  

باتعجب وایسادم دیدم رفت توآشپزخونه وسریع با اسفنددونه اومد!!خندیدم ک دوره 

 سرم چرخوندوزیره لب میگفت:

ایشاهلل ب حق همین روزای عزیز خوشبخت بشین.. -  

 وبعدپیشونیموبوسیدوگفت:

برات غذادرست میکنم میدم آدرین برات بیاره -  

م:بالبخندگفت  

باشه مامان مرسی من برم دیرشد.. -  

خدا ب همرات.. -  

کفشاموپوشیدم وازخونه بیرون اومدم آدرین ب دره ماشینش تکیه داده بودبادیدنم 

 خندیدوگفت:

چ عجب خانوم خانوماتشیف آوردن!عزیزم شما هیچ وقت انقدمنومعطل نمیکردیااا -  

 خندیدموگفتم:
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ب موندمسالم همســــــرجونیم ببخش دیگ خوا -  

 لبخنده مهربونی ب روم پاشیدوجعبه روازم گرفت:

عیبی نداره نــورم سوارشوبریم -  

نشستم توماشینوآدرینم بعدازگذاشتن جعبه روصندلی عقب خودشم سوارشدوراه 

افتاد..یکم استرس داشتم ک اونم طبیعی بود!آدرین دستموگرفتوگذاشت رودنده 

لبخندزدیم:(ودسته خودشم رودستم..ب هم نگاه کردیم و  

 هردمون بی اندازه خوش حال بودیم...

 باالخره روزای سخت ودوری داشت تموم میشد...

 وامروز ماله هم میشدیم..:(

 آدرین جلوی آرایشگاه نگه داشت برگشت خوب نگام کرد:

چقدطول میکشه تموم شه کارت؟؟ -  

ساعت..6,3نمیدونم شاید -  

 لبخندزدوباخیره توچشام گفت:

خوش حالم؟میدونی چقد -  

 خندیدم:

ن ب اندازه من! -  

 کشیدتم توبغلش:

هزاربرابربیشترازتو..:( -  

خخ باش حاالمن برم دیرشد! -  

بروفنچولم  -  
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جعبه روداددستم منم با ی خدافسی ازماشین پیاده شدم و وارده آرایشگاه شدم..بچه 

وآرایشی ک هام قراربودنیم ساعت دیگ بیان! آرایشگربردتم تو ی اتاق جدا مدل مو 

میخواستم وگفتم ونشستم روصندلی مخصوص..وآرایشگرم گفت اول لباسموبپوشم 

بعدشروع کنه..وقتی لباسموپوشیدم آرایشگرازلباس خعلی تعریف کردمنم 

لبخندزدم!نشستم روصندلی مخصوص واونم کارشوشروع کرد...قراربود ی فیلم 

لی خوشم میومدازآماده برداروعکاس زن هم بیان وهمینجاازم عکسوفیلم بگیرن خع

شدن توآرایشگاه فیلم بگیرن بعداهمش خاطره میشه:(خالصه عکساوفیلم 

برداراومدن وکارشونوشروع کردن عکاس هی میگفت لبخندبزن وچشمک بزن ب 

دوربین!فیلم بردارمیگفت بخندودست تکون بده..هووووف خعلی خوابم میومددیشب 

تاخل 6بستم ک باصدای زهراواون ازاسترس اصن خوابم نمیبرد.. ی لحظه چشامو

|چل چرتم پرید:  

وااایییییی بیشووورر چ خوشگـــــــــل شدی!! -  

 فیلم برداروعکاس خندیدن ومن گفتم:

زهره مارچراانقددیرکردین؟؟ -  

 حورا لباشوغنچه کردوبالحنه لوسی گفت:

ببخشید هانــــی این شیرین بالگرفتــــــه ک آماده نمیشــد!! -  

توسرشوگفت:شیرین زدو  

درررررد خب لباسام خیس بود خشک نشده بودن -  

 من:

خیله خب حاالنکشین همووو ی چی بیارین بخورم ضعف کردم! -  

 زهراخندیدوگفت:
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اوووخـــــــــی عجقــــــــم گجنــــــــته؟؟؟ -  

 باخنده گفتم:

مرض چ خبره امروز اینجوری میحرفین؟؟ -  

گفت:حورا دوباره بااون لحنه مسخره   

اِوااااااا عزیــــــــزم مگ چطوررر میحرفیـــــــم!؟ -  

دیگ مرده بودم ازخنده خعلی باحال لباشوغنچه میکردو تند تندپلک میزدانگار ک 

 داره ادای کسیودرمیاره!

راستشوبگوکیودیدی ک داری اداشودرمیاری؟؟؟ -  

 

 یهوباخنده گفت:

ه سانتی مانتالودیدم باموهای وای سوژی داشتیم ازپله هاباالمیومدیم ی دختر -

شرابی ولبای پرتز داشت باتلفن حرف میزد هی لباشم اینجوری)لباشوغنچه 

کردودادجلو!(میکرد میگفت:عجقــــــــــــم چرا انقـــدمنتظـــــــــرمیذاری 

هاااانـــی خب خسته شدم!بعدم اشکای نداشتشوپاک میکردو پلک میزد خخخخ 

 خعلی داغون بودبایدمیدیدش

خخخ پس بگووو -  

 شیرین ازتوکیفش ساقه طالیی شکالتی درآوردودادبهم:

ژآآآآآآآآآآآآآآن ژآآآن میدونسی عاشقه شکالتیشمم!! -  

 باخنده گفت:

آره شکالت جوووون بخور تانیوفتادی رودستمون -  

مرسی جیگرررر عروسیت جبران میکنم! -  
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بچه هاخندیدنونشستن روصندلی فیلم برداروعکاسم از بیسکویت خوردنم عکسوفیلم 

فیلم بردارگفت واسه دوستات بوس بفرست! ک منم لباموغنه کردم |میگرفتن:

بوچشمک براشون بوس فرستادم اونام غش کردن ازخنده وبادستشون برام بوس 

  |پرت کردن:

ه ک آرایشگرگفت شماباید برین زهرا ازآرایشگرپرسیدکی اونارومیخواددرست کن

میشد که کاره موهام تموم شدورفت سراغه آرایشه 86اتاقه دیگ..!ساعت داشت 

صورتم!همون موقع زهرا با پالستیک غذااومدداخلوگفت آدرین برات غذاآورده منم 

 ک داشتم غش میکردم تندی غذاموخوردم وبرگششتم سره جام..

یشگرم فهمیده بودگفت:دیگ از ی جانشستن کالفه شده بودم آرا  

نیم ساعت دیگ تحمل کنی تمومه!! هی -  

باالخره آرایشم تموم شد..بلندشدم وجلوی آینه ایستادم فیلم بردارهمینطورداشت ازم 

 فیلم میگرفت وعکاسم عکس میگرفت ازهرلحظه!

وااای خداچقدتغیـــــــــرکردم!!!موهای کناره گوشم فرشده بود وپشته موهام 

یخواستمم جمع شده بود:(سرموچرخوندم ونیم رخموبالبخندنگاه همونطوری ک م

کردم..آرایشم خعلی شیکوساده بود!لبای زرشیکم بدجوربرق میزد..وچشای عسلیمم  

ک حاال به سبزنزدیک شده بودبیشتربرق میزد...عکاس چنتامدل گفت وایسم تاازم 

منم بااعتمادب عکس بگیره !چن دیقه بعدبچه هااومدن داخلوکلی ازم تعریف کردن 

 نفسه زیادگفتم:

خودم میدونم مــــــــــاه شدم!! -  

 وبااین حرفم همگی خندیدیم..گوشیم ک زنگ خوردسریع جواب داد:

جونم؟؟ -  
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الـــو ببخشیدهمسره عزیزه من اونجاست؟! -  

 ریزریزخندیدموگفتم:

بعلـــــــــه اقادامـــادکارش داری؟؟؟ -  

...باصدای مهربونش توگوشم پی چید  

آره میشه بهش بگین آدرینش میمیـــره براش وداره لحظه شماری میکنه  -

 ببینتــــــــــش؟؟!

 تودلم داشت قندآب میکردن اونــــــــم چجــــــــــــــــور!

عروس خانومتون میگن منتظره همسره آیندشونن بااسب سفید تشیف بیارن  -

 دنبالشون!

 هردوخندیدیم وآدرین گفت:

قوربونه عروســـــــم برم تاچن مین دیگ میام من نــورم:(الهــی  -  

منتظرم آدرینی! -  

گوشیوک قط کردم دیدم بچه ها بالبخندنگام میکنن...منم جوابشونوبا ی لبخنده 

 بزرگ دادم.شیرین گفت:

خیلی خوش حالم برات سوژین....بعده مخالفته بابات وآزمایشا هممون ی جورایی  -

بودیم..ولی االن اصن باورم نمیشهناامیدشده   

 نفسموبیرون دادموگفتم:

منم باورم نمیشه همه چی زوداتفاق افتاد.. -  

 حورابغلم کردوگفت:

ایشاهلل خوشبخت بشین آجی جونم -  

 منم بغلش کردم:
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مرسی عزیزه دلم..ازهمتون خیلی ممنونم ک تااینجا باهام بودین  -

 هوامونوداشتین...مرسی واقعا!

بعدعکاس ک بیرون رفته بوداومدوگفت داماداومده ومن برم بیرون!چندمین   

جلوی در که وایسادم شیرین شنلموسرم کردوتاروی بینیم پاینش کشید 

ایشششششش اینجوری که من هیچی نمیبینم..خواستم یکم بدمش باال ک فیلم 

 بردارگفت:

..عزیزم بذارهمونجوری بمونه!سرتم پایین نگه دار وآروم دروبازکن. -  

دلم |هووفی کشیدم ودرو بازکردم هیچی نمیدیدم جز سرامیک های زیره پام:

 میخواست سرموبلندکنم!

 باصدای آدرین یهوسرموبلندکردم:

سوژیـــنم؟؟ -  

تونستم کفششوببینم باذوق لبخندزدموسرموبیشتربلندکردم همینک چشمم ب آدرین 

یییییی اینا ازکجااومدن افتاد..ی عالمه پره های گل رز ب صورتولباسم خورد..وااا

دیگــــــــ؟!؟! عـــه وایسا ببینم این آدرین مشته دستش چراجلوی 

دهنشه؟؟عععع نکنه گال تومشتش بودوفوت کرده سمتم؟؟؟؟؟ واییی خــــــدای 

من چ جالبورومانتیـــــــــک ایول بابااااا پ واس همین گفن سرموپایین 

پایین آوردواومدسمتم...هردوخیره شدیم بگیرم!آدرین باخنده مشتشوازجلوی دهنش 

توچشمای هم..دستشوبلندکردوکاله شنلمویکم دادباال تاخوب ببینتم..جزء به جزء 

 صورتموبادقت ولبخندنگاه کرد:

خوشگل بودیوخوشگل ترشدی نــــــورم -  

 خندیدم ک خم شدوپیشونیموطوالنی بوسید..وبوسه ی آرومه دیگ ایی روی گونم..
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قرمز با سفیدروبهم داد..دستموگرفتوسواره آسانسورشدیم فیلم  دسته گله روزای

ب آدرین گفت بغلم کنه ودره گوشم حرف وبزنه ومن بخندم!|بردارم باهامون اومد:  

خالصه رفتیم پایین آدرین دره ماشینه گل زدشوبرام بازکردومنم نشستم دامنموجمع 

.فیلم برداربهم اشاره کردودروبست بعدازکمی حرف زدن بافیلم برداراومدوسوارشد.

کرد دست تکون بدم برای دوربین منم باخنده بادسته گلم دست تکون دادم!آدرین 

 راه افتادوضبطوروشن کرد بعدبالبخندبهم نگاه کرد ک خندم گرفت:

چرااونجوری نگام میکنی آقاهه؟ -  

 دستموگرفتوبوسه ایی پشته دستم زد:

ی چه؟!زنمی فنچول دلم میخوادتاصب نگات کنم ب کس -  

 خندیدموروموبرگردوندم!

خیلی ازش خوشم  هعکسی ک هرفتیم دریاوجنگل کلی عکسای باحال گرفتیم..ی

 همیومد تودریا سوراه قایق بودیم من توبغل آدرین نشسته بودم سرموچسبونده بودم ب

سینش واونم پارومیزد..یکی دیگم توقایق وایساده بودیم من ب کمر خم شده بودم 

تم بود..آدرینم کمرمومحکم گرفته بود وصورت هامون مقابل وگوشه دامنم دس

 هم...ک آخرشم آدرین بوسه ایی روی لبم زد!!

ی عکس تکیم گرفتم ک لبه قایق نشسته بودم دامنم دورم بود ودسته گلمونزدیکه 

آب برده بودوبالبخند ب دریاخیره شده بودم..نوره خورشید بهم میخوردوعکس خعلی 

بود که به سمته کوه راه افتادیم!6نزدیکه  جالب شده بود! ساعت  

 چون عقد قرار بود تو باغ بابا تهماسب باشه...

وقتی رسیدیم خونمون حسابی شلوغ بودآدرین دروبرام بازکردوپیاده شدم مامان 

ومامانه آدرین بااسفنداومدن سمتمون..عاله وبرلباشون لبخندومیشدتوچشماشون 
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لومون بابامحکم بغلم کرد...بخشیده دید:(بابام وبابای آدرین اومدن ج

 بودمش!سرموگذاشتم روشونش..نمیدونم چراگریم گرفت..بوسه زدروی موهام وگفت:

ایشاهلل خوشبخت بشی دختره بابا..امیدوارم ببخشیم برای.. -  

ادامه ندادوآدرین وبغل کرد..بابای آدرین بالبخنددستودوره شونم 

 پیچیدوپیشونیموبوسید:

دختره ماه دارم ک مث فرهادمیشه نوره چشمم!!باورم نشداین ازاین ب بعد ی  -

همون مرده جدی ومغرورباشه ..!انگارفهمید تعجب کردم ک چشمکه بامزه ایی 

 زدوگفت:

چیه فک کردی من همیشه بداخالقواخموم؟؟؟ -  

 ب تته پته افتادم:

اممم ن ن اصال..ولی اخع... -  

غلم کرد..چشام گردترازاین نمیشد!!!!باخجالت سرموپایین انداختم ک باخنده محکم ب  

میدونم قبالزیادخوب برخوردنکردم...بهم بگوبابا باشه؟؟ -  

 رسماذوق کردم!

بعدازخوش آمدگوشیی ب مهمونا وفامیال،سمته سفره عقدمون که پایین چشمه  

چیده بودن رفتیم..)اکثرتون فکر کنم عکس سفره عقد رو دیدین،یه مدت توکانال 

 گذاشته بودم!(

چقدسفره عقدم خوشگـــــــــل شده بود.. به یه طراح خوب گفته بودم 

بیادطراحیش کنه!والحقم ک سنگ تموم گذاشه بود.آدرین بالبخنددستمومحکم 

 گرفته بود وباانگشتام بازی میکرد..دستای اونم سردبود!هردمون هیجان داریم...
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وپیشونیم نشسته حدودانیم ساعت بعدعاقداومد..قلبم تندتندمیزد..عرق سردی ر

 بود..استرسم زیادترشده بود نمیدونستم چیکارکنم آروم ب آدرین گفتم:

آدری من دارم میمیرم ازاسترس -  

 نفسشوبیرون دادوآهسته گفت:

چیزی نیست خانوومم آروم باش..چن دیقه دیگ همه چی تموم میشه  -

 وشرعاوقانونن میشی ماله خودم:(

ا اومدن باالسرمون تورگرفتن عاقدبا بسم نفسه عمیقی کشیدم شیرین وزهراوحور

اهلل الرحمن الرحیم شروع کرد ب خوندن خطبه...سکوت فضای سالن روگرفته 

بود..سرم پایین بودوآیات قرآن روزمزمه میکردم..نمیدونم ازقیافم معلوم بودیا ن؟ولی 

تودلم ک غوقایی ب پابود)درس گفتم عایا؟!( عاقدبرای اولین بارپرسید عروس 

م وکیلم؟خانو  

 ضربان قلبم ک مسابقه دو راانداخته بود..زهرا با شیطنت گفت:

عروس رفته گل بچینه  -  

|چرادروغ میگع منک اینجانشستم:  

 دومین بارپرسید حوراسریع گفت:

عروس خانوم رفته گالب بیاره -  

 دیگ داشت خندم میگرفت آدرینم هی حرص میخوردومیگفت:

ول کنین بذارین بله روبگه!! -  

م ریزریزمیخندیدم ک مامان بم چشم غره رفت!سومین بارهم پرسید اینبارشیرین من

 گفت:

عروس زیرلفظی میخواد آقاداماد!! -  
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آدرین خندش گرفت دست توکتش کردو ی جعبه طالی متوسط 

درآورد..بالبخندگرفت جلوم باکنجکاوی ازدستش گرفتموبازش کردم ی گردنبد 

بودجورمیدرخشید..خندیدم!همه کارای این  ظریف طالسفید.. شکله خورشید بود ک

 بشربامعنیه:(عاقدبالبخندگفت:

انشاهلل ک این باربعله رومیدین عروس خانوم؟آیا بنده وکیلم شمارابه عقده دائم  -

 آقای آدرین رضایی..بامهریه معلوم درآورم؟وکیلــم؟؟

باباآروم نفس عمیقی کشیدم وخیره شدم ب مامانوبابا..هردوچشاشون پره اشک بود...

 سرتکون داد...آدرین دستموفشردومن باچشمای بسته گفتم:

بـــا اجازه پدرومادرم وبزگترای مجلس...بلـــــــه -  

 آدرین نفسوعمیقوباصدابیرون داد:

آخیشششش خدایاشکرت... -  

 صدای خندم با کل کشیدن جمع یکی شد..عاقدازآدرینم پرسیدواونم سریع گفت:

دیگ!! خب معلــــومه بعلـــه -  

همه خندیدن وآدرین بالبخندونگاهه برقاش برگشت سمتم خم شدوپیشونیموعمیق 

 وطوالنی بوسید.. قلبم آروم گرفت..

 دستام گرم شد..:(

عاقدبا ی دفتره بزرگ اومدسمتمون وکلی جاهاروامضاء کردیم انقدک دستم 

|دردگرف:  

یانموبرداشت شیرین حلقه هامونوآوردودستمون داد آدرین حلقه نگین داره بلر

ودوسته راستم انداختوبعددستموبوسید! بالبخند حلقشوبرداشتم وتودستش 
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انداختم..همه دستوجیغ زدن..حورا جامه عسل روآوردبالبخنده خبیثی ب آدرین نگاه 

 کردم ک ی ابروشودادباالهوگفت:

|من عسل نمیدم ب سوژین: -  

کنارمون بودگفت:خخخ اونایی ک نزدیکمون بودن شنیدین وخندیدن مسعود ک   

نترس آدرین نمیخورتت! -  

 چشم غره ایی بهشون رفتموباحالته قهرگفتم:

ععع اینجوریع اصن من طالقمومیخوام پشیمون شدم!! -  

 مامان اومدوچشم غره ایی بهم زد:

عــه زشته دخترهنوزجوهره عقدتون خشک نشده حرفه طالق میزنی! -  

 آدرینم بااخم مصنوعی گفت:

مان لیال!!همینوبگین ما -  

 ایششش پسره خودشیرین.وقتی دیدچپ چپ نگاش میکنم نیششوبازکردوگفت:

|شوخی کردم خانومم!دهنتوبازکن عسل بخور: -  

نمیخوام! -  

 لبخندزدوگفت:

عه سوژینم شوخی کردم خووو بازکن دهنتو همه عسالریختاا -  

 وب انگشت عسلیش اشاره کرد!

خندیدوانگشتوتودهنم کرد ایییییی بدم بااخم نگاش کردودهنموبازکردم ..ک 

 میاااااادانگشت اصلـــی:)))))



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  643  

بیخیاله گازگرفتنه انگشتش شدم وسریع سرموکشیدم عقبو وانگشت کوچیکوتوعسل 

فروبردم وگرفتم جلوی آدرین..ک اونم بالذت عسلوخوردم وگازه کوچیکی ازانگشتم 

|گرفت وبا چشم غره های شدیدمن مواجه شد:  

مدن وتبریک گفتن وهدیشونودادن مامانوباباهامونم بغلمون کردن همه فامیل او

 آرزوی خوشبختی کردن وکادوشونودادن!

 منم ب بابای آدرین گفتم باباجون...!

 اونم کلی ذوق کردوگفت:

نوره چشمه خودمی!!! -  

 ک آدرین اخم کردوگفت:

عـــه بابا سوژین نوره منــــــــه -  

:ک باباشم بدترازاخمای خودش گفت  

ازاین ب بعدنوره من  دختره من میشه فهمیدی؟روحرفه منم حرف نزن خیره  -

|سرم باباتم:  

 داشتم بهشون میخندیدم ک این بار بابابااخم مصنوعیش گفت:

خوب دختره منوصاحب شدینااا سوژین نوره زندگی من بوده ومیمونه:( -  

مکی بهم زدوروبه بالبخندب بابام خیره شدم ک اونم بهم لبخندزد!بابا تهماسب چش

 باباگفت:

خب فرهادجان منوتوک نداریم سوژینم دختره من چ عیبی داره!؟ -  

 باباچشاشوریزکردوگفت:

نخیر حتی شمادوسته عزیز! -  

 همگی خندیدیم...
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 خدایـــاشکرت..:(

ی رب بعد رفتیم سمته قسمتی از باغ که ادامه جشن رو اونجا برگذاربشه.به محض 

شدورودمون این آهنگ پخش   

 

 امشب شب شادی و خوشحالیه

 حال منو ببین چقد عالیه

 عشقم داره میاد به خونه ی من

 خوبه که امشب همه اینجا جمعن

 امشب شب شادی و خوشحالیه

 حال منو ببین چقد عالیه

 عشقم داره میاد به خونه ی من

 خوبه که امشب همه اینجا جمعن

ومهدنیای من همین عروس خانومه ، عشق منه امید و آرز  

 ناز نگاهشو کسی نداره ، قشنگترین هدیه ی روزگاره

 عروس خانوم ماه تموم عاشقونه میخوامت

 قلب منه جون منه ببین شده بنامت

♫♫♫ 
 خوب بلده قلبمو جادو کنه

 با خنده هاش هوارو خوش بو کنه

 خوب بلده برقصه عاشقونه

 زیر و بم عاشقی رو میدونه
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بعدهمه ریختن وسطوشروه کردن رقصیدن..نشستیم روصندلیمون..چن لحظه   

 سرموچرخوندموهمه مهمونارونگاه کردم...ی نفرنبود..!

 آریـــــــا...واقعادلش اومدعقده داداشش نباشه؟؟؟

 حاالهرچند ی زمانی...هوووف ولش کن سوژین بش فک نکن...!

 آدرین دستشوپیچیددوره شونموگفت:

فنچول دیدی آخرش زنه خودم شدیع؟! -  

 خندیدم ازلحنش:

خب حاالروتوکم کن!! -  

 خم شدروصورتموگفت:

رومو؟!ن عزیزم من تازه روم بازشده!!! -  

 چپ چپ نگاش کردم ک سریع گونموبوسیدوگفت:

انقدچپ منونگا نکن ..پاشوبریم برقصیم -  

 چشام گردشد:

|ععع چیشدجنابالی ک دوست نداشتی من برقص؟!: -  

 دستموگرفتوبلندم کرد:

ن دقه دیگ قاطی نیست...!االنم پاشوبرقصیم تامنم بیرون نکردن!عزیزم ای -  

خندیدموبلندشدم رفتیم وسط همه جیغودست زدن وکناررفتن دی جی آهنگ 

 چقدعزیزشدی روگذاشت منم بانازشروع کردم رقصیدن:

چقدعزیزشدـــــــی تازگیـــــا واســــــم"  

 چقـــــــــدعزیزشدــــی این حســـومیشنـــاسم
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ـــدعزیزشدــــــــی عزیزترازجـــــــــونمچق  

"میمــــــــــونم پیشه توهمیشـــــــه میمونم  

 

 

    ****************** 

«دانـــــــــــای کــــــل»  

 

مینشیندروی نیمکت سرده پارک...هوای آبان مـــاه سردبود..امــا اوسرمـــــایی 

آبی رنگ وخنکــ... حس نمیکــــــــــــرد..تکیه داد به نیمکته  

 دست به سینه...خیره میشودبه آسمان تاریک وپرستاره..

 دلش چیــــــــزی رامیخواست که خواتسنــــــــش جرم بود..

 دلـــــــــش چیزی رامیخواست که خواستنش گنــــــــاه بود..

 چمانش بسته میشود

 وکتاب سال های قبل راورق میزندبه آرامی...

دوره کن روزهای خوبمون گذشتگذشته ها رو "  

 یه شب از اون شبای خوب چرا دوباره برنگشت

 تموم خاطرات تو گذشته با مرور من

 بدون تو به شب رسید روزای سوت و کور من

 بازم تو خواب من با من قدم بزن آروم و سر به زیر

 میمیرم از غم و بیخود سراغم و از آدما نگیر

های مندوباره بی قراری و دوباره گریه   
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 نمیدونم چرا به تو نمیرسه صدای من

 نگفته های قلبم و نمیدونم به کی بگم

 دلم همیشه روشن دوباره میرسیم به هم

 بازم تو خواب من با من قدم بزن آروم و سر به زیر

"میمیرم از غم و بیخود سراغم و از آدما نگیر  

 آن روزهانمیدانست دوست داشتن چیـــــــست...

چیست..عـــــــشق   

 دلبستگی چــــــــست...

 فقط یک چیزرامیدانست...

 آن هم سرگرمی ووقت گذراندن...!

 فقط هم بازی میخواست برای یک بازی جانانـــــــه

 یـــــا بهتـــربگویم...یکـــــــ بازیچـــه!!

 امامگرتاآخرش همانگونه پیش میرفت؟!

 نـــه..

ـــــــر...!باالخره دنیانیزبازی های خودش رادارددیگـ  

قـــرارنیست که فقط مابازی کنیم باهـــم ودنیایک گوشه بالبخندبنشیندونگاهمان 

 کند...میشود؟!

 بگذریــــــــم:(

 برگردیم به همــــــان روزهای خوشه قبــــــل ازتلخی...!

 وقتـــی دریک روزه بارانی...

 دریـــــــــک جای آشنا...
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 غریبــه ی آشنایی رامیبند...

 نمیرودازیادش..آن چشم های روشن...

 آن برقه نگاه..

 اولش ب آن نگاه اهمیت نداد..وخواست بازی جدیدی را باهمبازی جدیدآغازکند!

 نمیدانست دیگرقراراست...دراین بازی دل ببنددو...

 بازی راببازد..!

 باجسارت بازی راشروع میکند...میگذردومیگذرد

 دل میبندد به سادگی!

نمیفهمد! دل میبنددوهیچ  

 گذرمیکندازاین دل بستن وبازی میگردش..!

 تابه خودش می آید..میبیندبازی راباختــه است...

 آن هم به چه کســی به چه شخصــــــی..؟!

 به فرده نزدیک ترازجانــــــش..!

 کــه بودآن فـــرد؟؟

"حسودی اش شد به فرده بــرنده  

نزدیکترازجانش شده است...!حســـــــودی اش شد که همبازی اش سهمه فرده   

 حســـودی اش شد به این بـــرنده تازه ازراه رسیده!

ازکجـــاپیدایش شد؟!"فـــــــــــرد"اصالاین   

 کجابودکه حال...درآن زمانی که داشت دل میبست پیداش شد؟

 حقـــش بوداصلــا؟!

 حقــش بودبازی را ببازد؟
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 بایدمیجنگید؟!

شید...؟؟؟یاشکست راقبول میکردوکنارمیک  

 خــب...به نظر عقب کشیدن تنهاراه بود...!

"فـــــــــرد"وقــــــتی هم بازی اش دل بستـــه به آن   

 دیگــــــــرجنگیدن را چــه فایده؟؟

انصـــاف بوداوزودتربازی راشروع کرده بود..وهم بازی اش را پیداکرده 

باشد؟"فـــرد"بود..انصــاف بودهم بازی اش حقه آن   

هم بازی اش حقه هم بودن...!شاید  

 پشیمان است...

 کمــی اما...!

بیرون میکشید...! "فرد"اــــــی کــاش میجنگیدوهم بازی اش راازچنگه آن   

درصدهم نبود!امـــا امتحانه یک بازی دیگر ضرری که 8هرچه احتمال برد

 نداشت..داشت؟!

 بگذریــــــــم...!

ودیگــر...هیچ بازی فایده ایی ندارد!حال که زمــان گذشته است   

 گذشتـــه هاگذشته است مگرنه؟!

 باافسون وآه خیره ی حافظ نورانی میشود...

 

دلگیره رنگو کم و خسته کی خستست زندگی از بیشتر کی»  

میمیره جاده ابتدای تو موند نبودن امید به کی هر  

بودم گندمی جو این مست من موهاتو بوی میشناسم من  
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بودم چندمی عامه قتل من فرمانده خانومه بگو بازم  

مرده آدمی سبکه به بودن من نبود من امید و چشم  

خورده سر دو سرخوردگیهای من شکله به تو شکله به بودن  

هیچ یعنی زنجیر ی گونه هر گرفتاری خود در خودت وقتی  

هیچ یعنی تصویر بی شعر این چیزینیست متن این نکن دلخوش  

اندازد در نو خیالی شاعر تا نمانده تصویری تو از بعد  

بپردازد را بهایت خون تا ماندست وا مرگ فکر به تنها  

طفلی با تو مادریهای از مانده در پشته کفشهای از اینجاست از شعر غروبه بنشین  

 گنگ حضوری من در متروکم خاموشو ای سیاره مانده پدر بی بودن قبل از که

است مشهود  

بودست زندگی زمینه قبال منظومه کنجه سرد سنگ این  

گیرد نو جانه کن هو بردارو را جول آسمان سنگه تکه این  

میمیرد زود نجنبی هم ان مانده زندگی جرئه دو من در  

کردم خودم با کردم چه هر من تندی همه این با کجا حاال  

کردم دم چای برایت بنشین باش من با امروز علی جانه  

شد گم نشنیدمو و نشنیدی گفتم میگفتمو میگفتمو  

شد مردم کل از کمی کلت شهر های زوزه در دلم سوز  

تکراری منحوسو ای آینده تاریکم تقویمه ماندمو من  

افتادن تو پلک از تاریخه آزاری دیگر از پوششی در آزاری خود گرفتاره جسمی  

را انتقامت گرفتی خود از را عمرت کردند تلف منها را تمامت دادم خدا دست  

بیداری صبح تا ی تلخابه رفتن ابد تا شبها تاریخه  
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دیواری چهار چفته دورانه بست بن صبح تا طرف هر از  

بودن قدم منها از تر تنها بودو دیگرم دست به دستم  

بودم خودم کنجه ی گیجه سر شخص سوم ضلع با تو فکر در  

باشد ورت و دور از پر چشمم مردن از پس نمیکردم باور  

باشد سرت زیر خدا دست شو خود راهیه بخوابو خود در  

آب های مرده از شدی ابری و شکستی را مستم ابریقه  

مهراب گوشه در شدم حالی اشک های قطره از شدی خیسم  

دیوار بر خاموشه رختیه جا کرده کز شلوار در ابر ای  

دیدار از پس سنگینه بهت ای دلتنگ روسیه ماریاره ای  

..دردم از پر دنیا سر این من دنیا سر آن در ای خوابیده  

میخورد ترک بلندمون سقفه خونه این تویه دیدم خواب من  

فراموشی قرصهای به لعنت پیچیها نسخه شوره مرده ای  

گوشی هر تویه لیست به لعنت اینجاست تو اسم جز همه اسم  

دنیا دفتر تو بکش خطی نمیفهمی خستم سادگی از  

دنیا سر تو عالم خاک ای کرد راهی رنجوندو رو تو دنیا  

نیست بودن حرف برای چیزی باشم تر تازه سکوتی باید  

نیست گشودن در برایه میلی مرده در پشته واژه شهر یک  

تراشیدم بت نوشتم گفتم میگفتم تو از باید آنچه هر  

پاشیدن آب قدمهاش پشته میرفت ای خانه از دختری هر  

ریخت کاغذ رویه نگاهم حرف تو از سکوت از گفتم که اینها  

آویخت می قندیل ها گونه از میرفتو سوز چشمهایم در  
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است داد ی آینه سکوت گاهی کن باور گفت نخواهم چیزی  

«...!فریادست ترد ابتدای بغضه دور از شنید خواهی مرا روزی  

 

    ******************** 

«آدرین»  

 

آریای بی معرفته...دسته سوژینومیگیرم وبالبخندمیچرخه ومن...فکرم پیشه   

 برادره بی معرفتم حتی حاضرنشده ی زنگ بهم بزنه وتبریگ بگه!

 چقدباآریای چن سال پیش فرق کرده!

ازوقتی رفته ی بارنیومده ایران ...چن ماهه ک زنگم نزده..! ناراحتم...منم دل دارم 

 خو..میخواستم داداش کوچیکم...توروزه عقدم باشه!

.مث همه برادرا پشتم باشه.  

 امـــــــا...

 سعی میکنم ازفکرش دربیام..البته سعـــی میکنم!

 سوژینم امشب مث ماه میدرخشه:(

 هنوزباورم نمیشه ک دیگ تموم شده واالن این نورکوچولوماله منه!

 نبوده آریا نمیتونه خوش حالیموازم بگیره..نبایدبذارم!

 خم میشم روصورته خندونش ومیبوسم چشمای پرنــورشو...!

. 

. 

. 
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. 

«سوژین»  

 

جشن تموم شد!کلی رقصیدیم...خندیدیم..عکس گرفتیم..آهنگ خوندیم:(86ساعت  

 تاآخرش دسته هموول نکردیم!توخیابوناچرخ زدیم وآهنگوتاآخرزیادکردیم..

ودرآخرباباتهماسب گفت امشب بریم خونه اونا:(بابافرهادم بالبخنداجازه داد..ولی من 

ن ب آدرین گفتم اول بریم خونه دوش بگیرم بااون لباس ک نمیتونستم واسه همی

لباسموعوض کنم بعدبریم!اونم قبول کردوبرگشتیم خونمون..سریع لباساموبرداشتم 

ورفتم توحموم.آخیششششش سره حال شدم! تندی لباسموپوشیدم واومدم بیرون 

موهای خیسم دورم ریخته بودوفرشده بود:(کالهرروقت میرفتم حموم موهام 

علی خوشم میومدواسه همین همونجوری خیس میبستم فرمیشد پاینش خ

تابیشترفرشه!آدرین کناره پنجره اتاقم دست ب جیب وایساده بود..ی لحظه دلم 

 برای شوهرم لرزید..چه واژه قشنگی..

"شـــوهرم  

 همســـرم..

میرم سمتش ودستمودورش حلقه میکنم وسرمومیچسبونم ب شونه های 

 محکمش...

 به شونه های مهربونش..

دستاش میشینه روی دستام و..میکشونم جلوی خودش سرموبلندمیکنم وخیره میشم 

 توچشماش..

 خیره میشه توچشمام..
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 نفس میکشیم باهم...همزمان...!

سرخَم میکنه وبومیکشه موهای خیسه منو...دستاش قفله کمرم میشه وسرم 

 میچسبه به سینه داغش...

 زمزمش توگوشم میپیچه...

عطره موهاتم نـــــــورم..؟؟عطره بچگیارومیده..:(وقتی دل  میدونستی عاشقه -

تنگم..وقتی عصبانیم..وقتی ناآروممم عطره تنت..عطره موهات آرومم میکنه 

هفته دوریویادته خانوم؟!8سوژین..نمیدونی باهام چیکارکردی..اون   

 آروم سرتکون دادم

ت هفته لعنتی بدترین روزای عمرم بود..هرجامیرفتم عطر8اون  -

میچیدتوبینیم...)تک خنده ایی کردوادامه داد(انگشترت پیشم جامونده بود..باورت 

نمیشه همش بوش میکردم عطرت میرفت تاعمقه وجودم...دیوونه شده بودم.. 

 عطرت باهام بودهمه جــــــا..دیوونم میکردعطرت وقتی پیشم نبودی..

ه رو:ماه گذشت3لب بازم میکنم ومنم میریزم بیرون هرچی تواین   

من بدترازتو...رسما شده بودم ی دیوونه..آدرین شایدباورت نشه..ولی انقدتوخودم  -

بودم ک همش احساس میکردم یکی پیشمه ومیخواداذیتم کنه...انگارهمش 

نگاهش روم بود..ی بارموقع نهار.زل زده بودم ب بشقاب ک حس کردم کنارمه 

میگرفت...(انقدحسه بدی داشتم وهمش میزنه رودستم...)دوباره بایادش داشت گریم 

ک بلنددادزدم ولــــــم کن دست از سرمممممممم بردار...هه مامان میگفت چته 

دیوونه شدی کی ولت کنه کی اذیتت کرده...مامانم فک میکردخل 

شدم..ولـــ..ــــی بخـــدا ک راست میگم...همش اون نگاه آزاردهنش باهام 
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صبح بود 2ـــــــــــــــی بود..ی بارساعت بود..نمیدونم چـــــــــی بودکــــ

روی همین پنجره نشسته بودم..ک صدای اذان روشنیدم...انگاریکی 

صداممم..میکردپاشونمازبخون..پاشوخدامنتظرته..خود ب خودازپنجره پایین اومدم 

ورفتم وضوگرفتم..نمازخوندم وزارزدم...اونقدگریه کردم وباخداحرف زدم ک خالی 

..ی آرامشه عجیبی توجودم پیچیده بود..خاص وناب بود..ازاون شب شدم..آروم شدم

ب بعد دیگ حس نکردم اون نگاه رومه ومیخواداذیتم کنه!دیگ هیچی حس 

 نکردم..

تا ب خودم اومدم دیدم پیراهن سفیده آدرین خیسه ازاشکام وآدرین...محکم بغلم 

آرامبخشی  کرده .بوسه های ریزش مینشست روی موهام..صدای لرزونش طنینه

 شدتوگوشــم:

لعنتــــــ ب من کـــــ بیشترتالش نکردم تا بابات اجازه بده  -

ببینمت..کـــــــاش زودترمیدیدمت...سوژینــــــــم چرااالن داری ایناروبهم 

میگی؟؟؟این همه اتفاق افتادوتواالن ب من میگی؟؟؟چرابهم نگفتی ی چیزی دارع 

..سوژیــــــنم دیگ نمیذارم...ب والی اذیتت میکنه؟؟کی بهت گفته دیوونه

علـــــی دیگ نمیذارم ازم جداشیوازنقدزجــــــــربکشی...نمیــــــــــــــذارم 

حتی چن ساعت ازم دورشـــــی..ازاین ب بعدفقط بامنی تاروزه عروسیمون..تابریم 

خونه خودمون..اونوقته ک دیگ نمیذارم هیچی اذیتت کنه..نمیــــــذارم دیگ 

اب بکشی...عذ  

 ب جـــــونه ک جــونمی نمیذارم..قول میدم..

 صورته اشکیموپاک میکنه:
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الهــی قوربونـــت برم خـــانوم..گریه نکن..نریزاینارو ب من اعتمادداری  -

دیگ؟؟میدونی قولم قــوله..؟؟ازاین ب بعدفقط بایدلبخندباشه ک رولبات میشینه 

برق بزنه برام...فقط بخندی  میفهمی سوژین؟ازاین ب بعد فقط بایدچشات

 بــــــرام

 باشه خـــانومم؟؟

 بالبخندسرتکون میدم لبخنده کوچیکی میزنه ودوباره توبغلش فرومیرم...

 

 وقتی می خندی منو نگاه کن

 از ته قلبت منو صدا کن

 وقتی می خندی پر از صدا باش

 مثل پرنده آزاد رها باش

♫♫♫♫♫♫ 

 وقتی می خندی موهاتو وا کن

من باش فقط به من نگاه کنکنار   

 وقتی می خندی تو فکر من باش

 امشب تا ظهر تو ذکر من باش

 تو یکی یک دونمی گل توی گل خونمی

 دور چشات بگردم عمر منی جونمی

 یه خنده مهمون کنی قلب پر از خونم و

 بزن و دیوونه تر کن این دل دیوونم و

 بزن و دیوونه تر کن این دل دیوونم و



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  657  

مین 81با مامان ایناازخونه بیرون اومدیم وسواره ماشینه آدرین شدیم..بعدازخدافسی 

بودخعلی خوابم میومد!وقتی وارده خونشون شدیم 8:31بعدرسیدیم خونشون ساعت

 مامان ثریاپرسیدگشنتون نیست ...منک اصن میل نداشتم فقط خوابم میومد:

ن ممنون من گشنم نیست! -  

یرفت گفت:ولی آدرین همونجورک ب سمته اتاقش م  

مامان من گشنمـــــــه -  

 مامان ثریاخندیدوگفت:

توک همیشه نصفه شباگشنته!زوددوش بگیربیاغذاروگرم کردم.! -  

ساعت بایدمنتظره آدرین بمونم باوا من چجورییییی بگم خوابم 8هووف حاال 

میشه عاقاگشنشه!!!باصداش برگشتم سمتش:6میااااااااد؟؟ساعت دارع   

ست کجاس صدات میکنم!؟سوژین خانوم حوا -  

بعله چی گفی؟؟ -  

 چشمکی زدوگفت:

بیابریم موهاتوخشک کن! -  

باابروهای باالرفته نگاش کردم وباهاش رفتم تواتاق..داشت کتشودرمی آوردویسادم 

 جلوآینه وگفتم:

آدرین من خوابمــــــه -  

 نگام کردوگفت:

گرسنت نیس؟شام زیادنخوردیا -  

نع فقط خواب میخوام -  

مدشوبازکردوگفت:دره ک  
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باشه خانومم بخواب تومنم دوش بگیرم ی چیزی خوردم میام -  

کشوروبازکردم وسشواروبرداشتم..تعجب نکنین دوران نامزدیمون چن باراومدم 

 خونشون ودیگ همه جای اتاقشوبلدم و...!خخخ  اصنشم پرروووم نیســــــتم!!

گفتم زشته بدون شب موهاموخشک کردم آدرینم رفت حموم میخواستم بخوابم ک 

|بخیر ب مامان ثریاوباباتهماسب  بخوابم:  

بنابراین ازاتاق بیرون رفتم بابا تهماسب توبالکن بودوداشت ی چنتاگل آب  

میداد!ایول بابا معلومه اونقدام بی احساس نیست! مامان ثریاتوآشپزخونه بودمنم رفتم 

 اونجا.داشت غذاگرم میکرد

کاری بامن ندارین؟مامان ثریامن میرم بخوابم  -  

 برگشت سمتم وبالبخندگفت:

ن عزیزه دلم بروبخواب خسته شدی -  

ممنون شمام خسته شدین امشب... -  

 بالبخنده قشنگی گفت:

خستگی برای پسرو دختــــرت معنی نداره ک جــآنــــــآ:( -  

آخـــی خعلی خوش حالم ک مادرشوهره خوب گیرم اومده!منومث دخترش میدونع 

بدبرخوردنمیکنه!وباهام   

 شایداالن نقششه بعدیهومادرشووربازی دربیارع هن؟!

 توچی میگی این وسط؟؟

 میگم گوله قیافشونخوریهودیدی بعداحالتوگرفتااا

|آدم شناسی توع!:  

 خالصع ازمن گفتن بود هیچ مادرشووری باعروسش خوب نی!
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 چیع نکنه مادرشووره خودت بدجوربات بدع !؟

|زدواج نکردم:کـــــیع من؟؟من اصن ا  

 آهااان پ دوس پسرداریع!

 عارع:(

 ایششش نیشتوببن بروحاالمزاحمه منومامی شوشوم نشو!

|مادروشوورندیده:  

 بعله ندیدم دیگ مگ چن بارشوورکردم؟!

دیگ ب مامان ثریاشب بخیرگفتم ورفتم توبالکن بابا تهماسب بادیدنم لبخندی 

 زدوگفت:

نخوابیدی دخترم؟ -  

گفتنای بابا تهماسب یه جورایـــــــی برام خاصـــه:(نمیدونم چرادخترم   

 خعلی قشنگ میگه اصن!

 لبخندزدموگفتم:

اومدم شب بخیربگموبرم بخوابم! -  

لبخندش بزرگترشد..آپ پاشوگذاشت زمین واومدبغلم کرد..حس میکنم بغل کردناش 

 مث آدرینه..محکمـــــــودوست داشتنی..:(

م..!چقدآرامش میدن این پدروپسر ب آد  

خوب بخوابی باباجان شبت بخیر -  

 وبوسه ایی روپیشونیم زدلبخندم عمیق ترشد:

شمام خوب بخوابین شب بخیر -  

 بامهربونی نگام کردوگفت:
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خعلی خوش حالم االن ی دختردارم -  

 شیطون شدموباچشمکی گفتم:

-منم خوش حالم بابای دومی مث شمادارم: - D 

 قهقه ایی زدوگفت:

بابافرهادتم اینجابودهمین حرفومیزدی؟؟!ای وروجک االن  -  

 چشاموگردکردموگفتم:

امممم خـــــــب...خــب چیزه خب معلمومه دیگ!!!!! -  

 بلندترخندیدودستشوگذاشت پشته کمرم:

بروبخواب دختره شیرین زبون برو نــــــــوره چشمه فرهاد! -  

ن شدم..برقوخاموش خندیدموباگفته شب بخیرازبالکن بیرون اومدم ووارده اتاقه آدری

 کردموروتخت درازکشیدم...هوووووم چقدبوی  آدرینومیده:(

 عاشقه عطرشم..

 سرموفروکردم توبالشش وبالبخندعطرشوبوییدم..

باداغ شدن گونم چشاموآروم بازکردم..صورته آدرین جلوم بودبالبخندزل زده بودبهم 

 ودستش توموهام بود:

ببخش بیدارت کردم فنچولم -  

کشیدم: خمیرازه ایی  

نخوابیدی هنوز -  

ن خوابم نمیبره نــورم... -  

 میخزم توبغلش وخواب آلودگفتم:

چرا.. -  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  661  

 بوسه میزنه روشونه سردم:

وقتی توبغلمی..پیشمی چطوربخوابم!؟توبخواب نــورم.. -  

 اونقدخوابم میومد ک چشام سریع گرم شدو...

 

    *************** 

 

«زهرا»  

 

گوشیموبرمیدارم..یکی ازدوستام ک اونم اسمش زهرابودپی باصدای پی ام تلگرامم 

 ام داشتم..بازش کردم:

سالم زهراجون خوبی؟ -  

 جواب دادم:

سالم مرسی توخوبی -  

فدات چ خبر زهرا ی سئوال بپرسم؟؟ -  

بپرس؟ -  

چراباعلی کات کردی؟ -  

هووف سئوال قحط بود؟!ب هیچکدوم ازدوستام نگفته بودم دلیله تموم شدنه 

 رابطمون چی بوده فقط سوژین وشیرین باحورامیدونستن..جواب دادم:

بایدتوضیح بدم؟ -  

خب دوست نداری نگو.... -زهرا:  

 جوابشوندادم ک بعده چن مین گفت:
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خب چی میشه حاالبگی؟! -  

 لبموفشاردادموتایپ کردم:

برای چی میخوای بدونی؟؟ -  

شد یهو..خب کنجکاوشدم بدونم شما ک رابطتون عااالی بودچی -  

 بادستای لرزون جوابشودادم:

خیانت میدونی ینی چی؟!بهم خیانت کرد! -  

 چن لحظه هیچی نگفت..بعدتایپ کرد:

جدی؟؟؟واقعاعلی بهت خیانت کرد؟مطمئنی؟ -  

|آرع: -  

عجب..هنوزم دوسش داری؟؟ -  

نع! -  

اگ بفهمی میخوادبایکی دیگ رل بزنع چیکارمیکنی؟ -  

مبارکش باشع! -  

نیس ینی؟االن دلت میخواد با این سواالم نصفم کنی؟برات مهم  -  

نع.. -  

حاال این چیزا که هیچی میخوام بدونم واس تو مهمه یا نه؟ -زهرا:  

واسه چیع میپرسی -من:  

همینجوری میخوام بدونم حس یکی مثه شماها که رابطتون اونجوری بود چیه.. -  

 

بیخیال االن صددرصدبایکیع! -  
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چون هرروز باش میحرفم.. علی تا بینتون خراب میشد به  االن با هیشکی نی.. -

)اون موقع رابطمون جوری بودزهرا مث آبجی واس علی !!!من میگف

ومعلومه ک هنوزم باهم درارتباطن..!(چه برسه االن خخخخخخ|بود:  

 هـــه خب خب پ علی اقا حسابی باآبجیش دردودل میکردع!

کی دیگه اون کیه؟حاال فک میکنی اگه علی بخواد بره سراغ ی  

 جوابش معلوم بود!

آبجی قبلیاش -  

ینی کی؟ -زهرا:  

نمیدونم هرکیع -من:  تومیدونیع!

خخخخ ولی خدایی هنوز با هیشکی نی -زهرا:  

خب ب همین زودیع میره دیگ -من: ! 

اگه پس فردا ببینی با منه منو میزنی؟؟؟ -زهرا:  

 هــــــه خنده داربود!

هه -من:  

هوم؟ -زهرا:   

خوشبخت بشین -من:  ✋ 

منظورت؟ -زهرا:    

منظوریع توشه ب نظرت؟! -من:   

اخه خوشبخت بشین این وسط ینی چی؟ -زهرا:   

 پوزخندی نشست رولبم..حاالدیگ مطمئن شدم ی چیزی هست این وسط!!

گیجی یاخودتوزدیع ب اون راه -  
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گیجم به نظرم چون واقعا نمیفهممت -زهرا:  

 خوب خودشوزده بود ب گیجی!

منم نمیفهمم منظورت چیع ک اومدیع ایناروب من میگیع! -من:   

گفتم که... میخوام بدونم حس یکی مثه شماها که رابطتون اونجوری بود  -زهرا: 

 چیه؟

|: -من:   

چیه خووووووواصن حقیقت اینه که علی فقط پیشنهاد داده همین -زهرا:  منم !!

گرفتم فقط به کسی فقط خواستم بدونم علی چجوریه که باش کات کردی جوابمو 

 نگو بات حرفیدم 

خندیدم...اونم باصدای بلند..وااااااای خدا پست تراینا تودنیـــــــــاهست 

مگ؟؟؟هــــــه آقاتاچن ماه پیش افتاده بود ب التماس ک ببخشمش!!اونوقت 

االن..رفته ب دوسته صمیمیه من...ب آبجــــــــــیش..!ب هم 

ه من پیشنهاد دادع!واقعاخنده داره..اسمــــــــــــــــــــــــــ  

 لعنتیع عوضی

 لعنتــــــــیع آشغال..

 لعنتـــــــــــــــــــــــــــــــیع

 لعنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیع ازت بدم میاد لعنتـــع

ازت متنفــــــــــــرم لعنتیع درس وقتی دار فراموشت میکنم پیدات میشه 

 وگنــــــــــــــدمیزنی ب حـــــــالم
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اشکای داغم بی اجازه روی گونم ریختند..سریع پاکشون کردم ولی لعنتیا بازم 

میریختن...واسه چی؟؟واسه ی آدم بی ارزش..!؟هـــه چقدبدبختم من 

 خــــــــــــــــــــــــــدا..!

.چقـــــــــداین نارفیق پستونامرده ک راس راست بهم میگه..  

 هه علی..لعنتیع؟دیگ کاره بدترازاین نبودبکنی نامرد؟

خیانت با غریبه بس نبود!؟حاالرفتیع سراغه دوستـــــــــه 

 نــــــــــــــامردم؟؟

 ازهمتــــــــــــــــــــــون بدم میاد لعنتیای نارفیق..

 همتون نامــــــــــــــردین

 آشغالوپستــــــــــــــــیین

وزیره لب بادندونای کلیدشدم فقط میگفتمگریع میکردم   

ازت بدم میادلعنتیع..   

 ازت بدم میااااااااااااد

 باچشای گریون دستای لرزون..تایپ کردم واسه اون نامرده نارفیق..

درک! ههردوتون برین ب -   

 و...

 بالک...

 حالم داشت بهم میخورد..ازهمه چی..ازدوستای نامرد...از علی پست..

ب مثال دوستمم رحم نکردو.. علی آشغالی ک  

اشکام پشته سره هم ازچشام میریختن ومن خردترمیشدم... لعنتیع میخواستی 

 بیشترازاین بشکونیم ن؟اون شبه لعنتیع بس نبودامشبم...
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 چ شبه مزخرفیه امشب برام..مث اون شبه لعنتیع.

 چ حاله بدی دارم امشب..مث اون شبه لعنتیع

شدن!چن وقته شبام بدجور لعنتیع   

 چن وقته شبام خیلی مزخرف شدن...

 بادردمیگذرن..

 بااشک میگذرن....

این شبا هلعنـــــــــــــــــــت ب  

 امشب هرچی لعنت کنم کمـــــــــــــــــه...

 نمیگذرم ازت لعنتی..

 امیدوارم تقاصه کاری ک کردیوپس بدی...

 خداهست..خداداره میبینه این شبارو..وانتقامه منومیگیره!

دلم میخواست این حرفاروبایکی بزم انقدتودلم ریخته بودم داشتم خفه میشدم 

گوشیموبرداشتم اولین شماره توتماسام شیرین بودبی سریع رواسمش زدم...بعده چن 

 لحظه جواب داد:

جونم زرا؟ -  

 دستموگذاشتم جلوی دهنم تاصدای هق هقم بلندنشــه بریده بریده گفتم:

ــــــاپیـشـــمی.ب.اا..بیا.شیــــــــــرین. -  

 صدای نگرانش پیچیدتوگوشی؟

زهرااااااا آجی چیشده داری گریه میکنی؟؟؟صدات چرااینجوری  -

 شده؟؟؟زهـــــــرا؟؟

 باگریه دادزدم:
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بیــــــــــاپیشممممممم..دارم..دارمم میمیرمممممم بیاااا -  

 گوشیوقط کردم وپرت کردم ی گوشه..جیـــــــــــغ زدم... 

 بلنـــــــــــدخداروصدازدم..

 من دارم برای کی گریه میکنم؟؟؟؟

 برای پست ترین آدم دنیــــــــــــــــــــــا؟؟

 برای روزای لعنتــــــیم...

 برای عشقه سوختــــــــم؟؟!

"لحجه ات را غالف کن ای عشق هرزه است این جهان بی تنبان..."  

..ناخواگاه بلندمیشم ودره کمدموبازمیکنم.  

لباساموکنارمیزنم..خیره میشم ب قابه عکسه لعنتــــــــــع ک هنوز تواین کمد 

 ب جامونده....

 ب جامونده تابشه آینه دقم..

 بشه درس عبرتم..

 ولی همش شدشمشیره توقلبم...

اونی تویه قاب عکس واسه من حرومه تمومه "  

 دیگه حرفشم نزن بردیم عاشقم نبوده

واسه من حرومه عشقمون میره با غریبه دیدمش اون  

 من پشت تو شبیه کوه کم نشد از سرت یه تار مو

 تو یه عشق پاک

 دوباره خاک

 نشسته روی عکس تویه قاب
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 من شکستمو میگم حیف دوباره بغض تو گلوم گرفت

 اشک رو گونه هام نموندی پام مثل تو تو عاشقونه هام

"اونی تویه قاب عکس واسه من حرومه تمومه   

 خداروشکــــــر ک هیشکی خونه نیست...

 خدارشکرمامانوبابانیستن تاای حاله دخترشونوببینن...

 خداروشکرداداشم نیست تاشکستنه آبجیشوببینه...

 خداروشکرنیستن ونمیبینن...!

باصدای زنگ خونه قاب عکسوازکمددرمیارموپرت میکنم کفه اتاق..قابه عکس 

ب روی عکس میوفته..خردخاکه شیرمیشه..شیشه ها شسکته قا  

نگاموازنگاهه پستش میگیرم وباچشای ب خون افتادم..ازاتاقم بیرون میرم 

دروبازکردم بعده چن لحظه شیرین حراسان ونگران دروبازکردووارده خونه 

شدبادیدنم تواون حالت چشاش گردشدواسمموصدازد..خندیدم..باصدای 

 بلندخندیدموگفتم:

ــــــرای بچـــــــه میدونی چیشده شیرین..اووون زه -

 مثبتــــــــــــــــویادتــــــــه؟؟؟؟

 همووو....ووون کـــــ مثالااا چادرمیذااااااشتووو..باهزااارنفررر دوست میشددد

همـــــ..ــون عوووضی..امشب بهم گفت..گفت اون پسته آشغال..اون 

ـــــــه خنده نااامررررررررده الااشییی..بهشششش پیشنهاددااادععع هـــــــــــ

 دارهههههه نـــــــــه خخخخخ منک خعلی خندیدم امشب..

 اوون کصافط رفته سراغه هممم اسمه مننننن

 رفته سراغه اوووون دخترررررع هرررزززه
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 پسته لعنتــــــــیع داشت التماسمومیکردببخشمــــــــــش

 هــــه...اووونوووقت االن خبررررش رسیده..

ونم لرزیدوبغضم شکست...افتادم روزمین..شیرین یهومیونه خنده هام چ

 ناباورجلومیاد...میشینه روبه روم بااشکایی ک روگونمه لبخنده مزخرفی میزنم:

باورت نمیشه نـــــــــه؟؟ -  

توچشاش اشک حلقه میزنه...کشیده شدم توبغلش ودستشوفروکردتوموهای بهم 

 ریختم:

دبایدعذاب بکشی خداااااا لعنت کنه الهی فداتبشتم زهراایــــــــــیم چراانق -

اوووووووون عوضیه پستووووو....)هرفوشی میخواین میتونین تواین جاخالی 

بذارین...!(اون شیدای هرزززززززه بسسسسس نبوووود حاالرفته بااون زهرایی ک 

فقط بلدبود جانمازاب بکشه براما؟؟؟گریه نکن اجی جونم قوربونت برم اون عوضیا 

خاطرشون گریه کنی زهرایی..ببین منوزهرا نگام  لیاقت ندارن ب

کن..توعلیوفراموش کرده بودی مگ ن؟؟؟نگو ن ک این چن ماه داشتم میدیدم 

چقدتغییرکردی..چقدمحکموقوی شدی..االنم هیچی عوض نشده..بایدبشی همون 

آدم قبـــــل علیو توفش کن اززهنوزندگیت بیرووون علیِ....ارزشه اشک 

م...هه یادته میگفتی اون دختره هرزه دختره خوووبیه وشایدشیطنت ریختنونداره زهرا

داشته باشه ولی تودلش هیچی نیست...یادته الکی الکی ازش دفاع 

میکردی!!حاالببین همین دخترررررر چطورانقدراحت نامردی کرد؟؟؟؟دیدی زهراااااا 

 شناختیششششش االاان؟؟؟

 بلنددادزدم 
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دمهههههه تویکی دیگ یادم آرررررررررره آرررررررررره یا -

نیاااااااراشتباهاتمووووووویادم نیارحماقته بی جاو اعتماااااددددهههههه 

 بیخودموووووووو

 اونم دادزد:

پس پاکـــــــــــــــــــ کـــــــــــــــــــــــن این اشکارو  -

محکممممم  انقــــــــــدضعیف نباااااااااش زهراااااااااا قووووی باش مثال قبالااااا

باش مث دیوااااار دره قلبتوببندروهررررررچی احساسه ب اون هرزه...خاکش کن 

 زهرا...خـــاکش کن..

بلندمیشم ازروزمین اشکام بنداومده بودن..بااستینم اشکای روصورتموپاک میکنم 

 ورفتم تواتاقم..میرم سمته قابه عکسه خردشده!

لعنتیشوبرداشتم چشاموبستم عکسو ب بی توجه ب خرده شیشه ها خم شدموعکسه 

 هزارتیکه تبدل کردم!وریختم روشیشه ها..

همینک ی قدم برداشتم ..پام رفت رو ی شیشه چشاموازدردبستم..باصدای شیرین 

 حل شدم وافتادم زمین

واییی زهراااااا چیکارکردی دختررر دیوونه ایی روشیشه هاراه میرییییی بشین  -

 ببینممم

ب انگشته شسته پام نگاه کردم پاموگرفتم تودستم  

 اه

 لعنتـــــــــیع

زخمه عمیقی برداشته بوددستمونزدیک شیشه بردم تاازپام درش بیام ک دسته 

 شیرین نذاشت:
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نکن دیوووووونهههه دست نزن واایی خدااا ازدسته توزهرااااااا صب کن  -

 لباستوبپوشونم بریم درمانگاه بدجور بریده پاتو...

ال تنم کردوزیره بازوموگرفت وبلندشدم پای سریع ی مانتووش

خونیوزخمیموبلندکردمو ی لنگه پاباکمکه شیرین ازخونه بیرون اومدیم وسواره 

 ماشینه شیرین شدیم..دردداشتم..

 ولی برام مهم نبود..

 کــاش بمیرم وراحت شم..

 میشدینـــی؟؟؟

 نفهمیدم چطورشدازدرده لعنتیع بیهوش شدم..

 

    ************** 

 

«شیرین»  

 

عصبی ونگران راه روی درمانگاه رو راه میرفتم وزیره لب غرمیزدم...خداکنه چیزیش 

تاعوضی میوفتم دلم 6نشه..وای حاالچجوری ب مامانوباباش بگم؟؟؟وقتی یاده اون 

 میخوادهردوتاشونوبکشم...!

 چقدنارفیق زیادشده..

 چقــــــدتعدادآدمای پست زیادشده...

نقد نـــــــــــــامرد تودنیای واسه چی؟؟؟؟واقعــــــــــا ای  
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باصدای زنگ گوشیم ازتوکیفم درش میارم عکسه سامان لبخند ب لب روگوشیم 

 افتاده لبخنده کوچیکی میزنم وجواب میدم:

جونم سامی؟؟ -  

 صدای مهربونش آروم میکنه قلبمو:

سالم شیرینم خوبی خانوم کجایی؟؟ -  

ن چیزه..زهرا پاشوشیشه بریده آوردمش سالم عزیزم بدنیستم توخوبی؟!م -

 درمونگاه..

 نگران گفت:

شیشه چطورپاشوبریده؟چیشده اصن..ببینم نکنه باز... -  

 هووفی کشیدم و رو صندلی دربوداغون آبی رنگ درمونگاه نشستم:

ارع بازم اون کصافط...فک میکنی االن باکی دوست شده!؟ هه رفته سراغه  -

هم اسمه زهرا..رفته بـــا مثلـــــــا آبجی دوست صمیمی زهرا..رفته با 

 جــــــــــــــونش الشیه عوضی حالم بیشتردارع ازش بهم میخوره...

 عصبانی وناباورگفت:

هیچ وقت فک نمیکردم علی ی روز انقد هرزه و..... -  

اسمشونیاردیگ سامی دلم میگیره واسه زهرام...طفلی دارع پرپرمیشه...ی چن ماه  -

هترشده بود..معلوم بود فراموشش کرده وعوض شده..ولی دوباره اون بود حالش ب

 لعنتیع..

بهتره مااول فراموشش کنیم وبعدزهراروقانع کنیم ک بندازتش اززندگیش  -

 بیرون..االن حالش چطوره پاش زخمش عمیقه؟؟؟اصن چطوری شد..

 نفسموبیرون دادموگفتم:
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رده بود ک ی لحظه قلبم خونه بودم ک زهرازنگ زد...جوری هق هقشوخفه ک -

وایساد..صداش سامی صداااش نگرانش شدم گفتم چیشده گفت فقط بیاپیشم وقط 

 کرد رفتم و...

بغضم گرفت بایادآوری اون لحظه ایی ک زهرا روزمین افتادوباخنده هق هق 

 کرد...بادردخندیدواشک ریختوگفت..

 سامان باناراحتی گفت:

خونوادش میدونن؟ -  

نشون نبودن ..موندم چجوری بهشون خبربدم..ن وقتی رفتم خو -  

فعال چیزی بهشون نگو..کدوم درمونگاهین؟ -  

درمانگاه... -  

من االن میام شیرینم.. -  

 آروم زمزمه کردم:

باشه منتظرتم.. -  

 گوشیوقط کردموگذاشتم روصندلی کنارم...سرموتیکه دادم ب دیوراوچشاموبستم..

 نفرتم ازقبل ب علی بیشترشده بود..

 اینک انقدپست باشه برام قابله حضم نبود..

 آدم چطورمیتونه انقدکثیفوعوضی باشه..؟

سامان اومدوهردوحاله زهراروازدکترپرسیدیم گفت نوارقلبش اصالخوب نبوده 

 آرامبخش بهش تزریق کردن..

 دلم گرفت واسه آجی دردکشیدم...

 دلم گرفت واسه آجی زجرکشیدم..
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ب اون لعنتیع.. واسه هزارمین بارلعنت میفرستم  

زهرا ک بهوش میادهیچی نمیگ ساکت باچشمای سردخیره میشه ب ی نقطه 

هرچی باهاش حرف میزنم..هیچی نمیگه گریم میگیره ازاین حالتش...سرمومیذارم 

 روپاهاش:

زهرایی اجی ی چیزی بگو ی حرفی بزن تورخداسکوت نکن قوربونت برم حرف  -

ودت...بزن برام هرچی تودلته بگو...نریزتوخ  

 لبای خشکش تکون میخوره:

سال پیش تموم شده...امشبم هیچ اتفاقی نیوفتاده..من 8همه چی برای من  -

 هیچی یادم نمیاد!!!توم فراموش کن ...

 ینی واقعا میخواست همه چیوفراموش کنه؟؟میتونست؟!

 لبخندی زدم:

نمیاد..فقط تویکم خوش حالم ک هیچی یادت نمیادزهرا..منم مث تو..هیچی یادم  -

 دیوونه بازی دراوردیوبات زخمی شده همین!!

 چقدساده ازهمه چی گذشتیم...!

دکتر زهرارومرخص میکنه وازبیمارستان بیرون میایم..زهراگفت مامانش اینارفتن 

رشت وفردابرمیگردن منم خوش حال شدم چیزی نمیفهمن وامشب میرم پیشه 

ینم میشم وراه میوفتم..ساعت نزدیکه زهرا!باسامان خدافسی میکنم وسواره ماش

شب بود ب زهرانگاه کردموگفتم:81  

زهرایی گشنت نیس؟ -  

 آروم گفت:

چراخیلی گرسنمه.. -  
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 سعی کردم صدام پرانرژی وشادباشه:

چی میل داریع دوسته خل چلم؟؟! -  

 لبخندی زدوگفت:

مامان غذادرست کرده گذاشته تویخچال -  

 خندیدموگفتم:

ون غذاهاش خوردن داره!چی درس کرده حاال؟؟ایول سانی جووو -  

زرشک پلوبامرغ -  

 لبخنده دندون نمایی زدموگفتم:

جووووووون منم ک میمیرم واسه زرشک پلوهای مامانت! منک هوس نوشابه  -

 کردم توم میخوری بگیرم؟

 سرشوتیکه داد ب شیشه وگفت:

آره سیاه باشه -  

 چشمکی زدم:

ک ی امشبه دارم بت سرویس میدم! چشـــــم..فقط بروخداروشکر کن -  

 خندیدوگفت:

دیوونه گمشووو -  

 باشیطنت گفتم:

چرااا عشقمممم دلت میادگم شم؟؟اونوقت شب کی پیشت بخوابه  -

 هاااانــــــــــــــی؟؟؟

بلندخندید..آخیـــــــــش داره یادش میره..!هیچی لذت بخش تراز لبخندی نیست 

 ک رولبای دوستامه:(
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ناراحت باشه وگریون..وقتی یکیشون   

 دلم میگیره ومنم ناراحت میشم...

 وقتی خوش حالن منم خوش حالم..

 این اغراق  یا شعار نیست..

 حقیقته محضه..

تاوقتی باهمیم...4ما  

 لبخندازلبامون دورنمیشه...

 وقتی باهمیم هیچی نمیتونه نارحتمون کنه...

 حتی آدمای نامردوپست دنیــــــــــا...

سوپرمارکت نگه میدارم وبابرداشتن گوشیم پیاده میشم همینک وارده جلوی ی 

 سوپرمارکت میشم شماره سوژین رومیگیرم:

الوسوژی؟ -  

هـــــــــن؟؟ -  

زهره مار کجایی نوووررررره چشمه ملــــــــــت؟؟! -  

درد مرض کصافطه بیشوووور نوره چشمه ملت چیه االغ فقط نوره چشمه  -

اسب و عشقـــــــــم آدرینم!!!بابافرهادوبابا تهم  

عووووووق حالمممممم بهمممممم خورد..حاالمیخوای نوره هرکی باشیع برامن  -

 همون خل چله لوسولجبازی هسی ک بودی!

خف باش خوک میمووووووووون لوس لجباز خودتییییی درازه بی قوارررررره -  

 لوسولجبازبدش بلندخندیدم تونستم حرصشودربیارم!همیشه ازاینک کسی بهش بگه

 میومدوحرصی شده منم ک کرمم میگیره واسه حرص دادنه سوژین بااون 
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چشای المصبش!!بینه خودمون باشه منم دارم اعتراف میکنم چشای المصبش 

خخخ ایناروبیخیال کجابودیم حاال؟!|بدجوربرق دارع کصافط پروژکتوره:  

خونه زهرااینا خب کم جیغ جیغ کن دخترع زنگیدم بگم امشب جنازتوبیاری  -

 امشب دوره هم باشیم

 باصدای ذوق زدش گفت:

ژآآآآآآآآآآن ژآآآآآآآآآن ایوووول خعلی وقته ی شب تاصب باهم نبودیمااا ب حوری  -

 زنگ زدی؟

ن االن میخوام بزنگم میای دیگ؟؟ -  

آرررررررررع باع  -  

 یهوصدای آدرین باحرص ازپشته خط اومد:

؟!بیخود کجامیخواین تشیف ببرین -  

|خخخ ای خدااا بازاین پسرغیرتی شد:  

 باخنده گفتم:

برادر آدرین نترس نمیخوریمش این تحفتوفقط میخوایم یکم خوش بگذرونیم  -

 مشکلی دارع؟

 صدای تخسش اومد:

بعله اشکال داره پس فرداعروسیمونه هااااا مثال کلی کارداریم -  

 تاخواستم چیزی بگم سوژین حرصی گفت:

برواونورببینم آدرین..چرادروغ میگه هیچ کاری نمونده میخوام برم پیشه عـــــه  -

 دوستام این روزای اخر حقمممم نداریع جلوموبگیریاااااااا زامبـــــــی



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  678  

تا..نمیدونم یهوچیشد ک سوژین 6اینورمن داشتم غش میکردم ازکل کل اون 

ستفاده ساکت شدهیـــــــــع نکنه رفتن توکاره الو؟!خخخ ای آدرین سوا

 گرررررررباخنده وشیطنت گفتم:

آهااااااااااااای اونجا چ خبـــــــــره چراسکوت کردن هن؟چیکارمیکنین مرغای  -

 عشق؟؟

 صدای خنده آدرین وحرصه سوژین روشنیدم

زهره مااااااارنخنننننن بیشووووورحالتوبعدامیگیرم زامبی االغ بروواونورررررر -  

|م آدرین طفلی چجوری تحملش میکنه:ینی جیغ میزدااا خخخخ من موند  

 همونجوری ک سامان توروتحمل میکنه!

اوی اوی توازکجاپیدات شد؟؟؟   

 کـــــــ بادلـــــــــم حــــــرف زدیــــــــــی من عااااشقـــ

 اوووووه بسه بسه نگفتم ک آهنگ بخوون گفتم یهو اَ کجاپیدات شد؟؟

 خب خنگول دارم میگم دیگ نمیذاری

تی اهنگ میخوندیااااااااامرض داش  

حنجره ک نیست...|خااا حاال نخورمنوجوابه اون جیغ جیغوخانوموبدع گوشم کردشد:  

 بیخیاله ندای درون پررروم شدم وجوابه سوژینودادم:

حاالمیای یازامبی جونت نمیذاره؟! -  

میام باوا -  

باش کاری نداریع من بزنگم حوری؟ -  

زرااینامن شی شی نیم ساعت دیگ خونه  -  

حلع فعال -  
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گوشیوقط کردم وب حورام زنگ زدم اونم باکله قبول کرد.نوشابه 

 وچنتاچیپسوپفکوماست موسیر وتخمه و...خریدموازمغازه بیرون اومدم

 !توی راه ب مامان زنگ زدموگفتم شب پیشع زهرامیمونم

 مین بعدرسیدیم خونشون10

یشه نباشهکمکه زهراکردموبردمش اتاقش ازگوسه فرش بردمش ک ش   

 !ودوباره پاش داغون شه

 :گفتم

 کمکت کنم لباساتوعوض کنی؟ -

 ن میتونم دستت دردنکنه -

 :بالبخندگفتم

  خواهش من برم غذاروگرم کنم -

 !ازاتاقش بیرون اومدم ومانتومودرآوردم انداختم رومبل

 هنوبش نگفته بودم ب بچه هاگفم بیان

دره یخچالوبازکردموسایالیی ک خریده بودموبردم آشپزخونه و    

 

 ..قابلمه غذاروبرداشتم وگذاشتم روگازروشنش کردم

 

 ..ی رب بعدصدای زنگ آیفونو شنیدم

 

 :آیفونونگاکردم دیدم سوژینه!دروبراش بازکردموزهراروصداکردم

 !زرااااااا بیااا مهمون داریم -
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 :صدای متعجب زهراازاتاقش اومد

مهمووون؟؟؟ -  

د منم دروبازکردم..سوژین بانشه باز ازپله ازاتاقش ی لنگه پابیرون اوم

 هاباالاومدوزدروشونم:

چطوری شی شییییی؟ -  

 چشم غره ایی بهش زدم:

شی شی عمته االغ لش بیارتووو -  

 زدتم کناروگفت:

خف باش زرا کووو -  

 زهرابادیدنه سوژین خندیدوگفت:

اینه مهمون اینک مزاحمع! -  

چیزی بگه ک بادیدنه پای پانسمان سوژین باخنده چشم غره ایی بهش زدخواست 

 شده زهراباتعجب گفت:

پات چیشده؟؟ -  

 سریع گفتم:

شیشه بریده.. -  

و ب زهراچشم ابرواومدم چیزی نگه حداقل نمیخواستم جلوش دوباره یادش 

 بیوفته..بعداخودم ب سوژین میگفتم..!االن بایدهمه چی فراموش بشه

 سوژین نزدیکه زهررفتوگفت:

پاتوبرید حواست کجابود؟؟چجوری  -  

 زهرابیخیال سمته مبل رفتوگفت:
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حواسم نبود! -  

همین...سوژین سئوالی نگام کردک ابروباالدادم!همین موقع آیفون دوباره زنگ 

نفره 4خوردحورابود.دروبازکردمواونم باسروصدااومدداخل..!دوبارع جمعه

 پرسروصدامون گرم شد:(

خوردیم خعلی کیف داد منک عاشقه  نفری روزمین نشستیم4غذاروگرم کردم و

ترشیای مامانه زهرا بودم ی شیشه کامل گذاشته بودم کنارم!سوژینم همش ناخونک 

منم میزدم رودستشواونم کولی بازی درمیاورد حورام ب |میزد ب کلم بروکلیام:

 گیلکی نصیحتمون میکردوهی میگفت:

ه هااین کارازشته!(حَیَابُکونین جِغالن اَ کاران زِشت ایسهِ)حیاکنین بچ -  

خخخ اصنم بلدنبوددرست گیلکی حرف بزنه همش قاطی میکرداخرش چرتوپرت 

 میگفت ن خودش میفهمید ن ماع!!

 بعدازشام حوراازکیفش ی سی دی درآوردباکنجکاوی گفتم:

چ سی دییه؟ -  

 باشیطنت گفت:

فیلم ترسناک پایه ایین؟؟ -  

 سوژین پرید باالوگفت:

آآآآآآآآآآآآن عاشقشمممممم پایتم بدجوورررژآآآآآآآآن ژآآآآآآآآ -  

|فقط من یکی دوست نداشتم:  

نشستیم روکاناپه وحورا سی دی روگذاشت وخودشم کنارمون نشست سوژین 

باهیجان خیره شده بودب تلوزیون این خل چلم مث چی میترسهه هااا جاهای 

بعدمیگ دوس دارم!|ترسناکش میرسه چشاشومیبنده:  
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ین چندشابود....آدم خوارو...عوووووق حالم داشت بهم اه المصب فیلمع ازا

میخورد...چنتادخترپسربودن میرن ی عمارت ک خونه سالمندابوده بعدآدم خوارام 

همش درحاله ماچوبوسه و....ایششش چندشااااا حورا |اونابودن...اوالش صحنه داشت:

 ک همش نیشش بازبودسوژین این وسط میزدتوسرشومیگفت:

سبع سنت نیست االغ این چیع گرفی همش صحنه دارع!؟تونگانکن منا -  

 حوراگفت:

ععع اونوقت مناسبه سنه شماهس؟؟!اهاا یادم نبود شوورر کردی دیگ.. -  

تااخره کولی بازی بودن!توهمین 6سوژین جیغ زدوموهاشوکشید خخخ واییی خدااین 

پسر تادختر6تاخل رسیدجایی ک یکی ازادم خوارا وسطه معاشقه 6گیرودارع اون 

 پیداش میشه و.باداسی ک دستش بودمیزنه پسررونصف میکنه.........!

اوووووف حالم بهم خورداه مزخرف این چیععع اخه سوژین دستاشوگذاشته 

 بودجلوچشاشوهی میگفت اه بزنین جلووووو چندششششششش 

|زهرابیخیال نگاه میکردوحورام صورتشوجمع کردوبدوازالی انگشتاش نگامیکرد:  

م هست!؟خل ترازما  

 اخع یکی نی بگه ماک مث چی میترسیم چرانگامیکنیم؟!

 زهرااخرپاشدسی دیودرآوردوپرت کرده واسه حورا:

بیا بیشورتوم بااین فیلمات -  

 یاده چیپس و پفکاشدم رفتم همروآوردم زهرازدشبکه طنزونشسیم ومشغول شدیم!

 

    ****************** 
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«سوژین»  

 

موسیرمیخوردم وب فیلمه طنزی ک پخش میشدنگاه میکردم داشتم چیپسوماست 

 ک گوشیم زنگ خورد اولش توجه نکردم ولی حورا زدتوسرموگفت:

پاشوجواب بده شووشوته حتما! -  

چشم غره ایی بهش رفتموبلندشدم گوشیموازتومانتوم ک رومبل بودبرداشتم عکسه 

ه بودجواب دادم:آدرین ک ب دیوارتکیه دادبودونگاهش ب جایی خیر بود،افتاد  

جونم؟ -  

 باصدای دلخورش گفت:

خیلی دختره بدی شدی! -  

عـــــــه آدرین نامردنشودیگ -  

اصن من ب تواجازه دادم پاشدی هلکوهلک رفتی پیشه دوستات؟؟؟ -  

 باحرص گفتم:

نخیرررررر -  

پررو شدی عب نداره زبونتوکوتاه میکنم! -  

بیخووود بچه پرروو  -  

 هووفی کشیدوگفت:

روزخوب 6س فرداک عروسیمونه ازاون روز ب بعدبهت میفهمونم!حاال این پ -

 بچرخ براخودت

اه آدرین بچه شدی؟چرالج میکنی؟؟ -  

 باتخسی ک ازش بعیدبودگفت:
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خب بی انصاف من دلم برات تنگ میشه همینک ازپیشم میری..منوباش گفتم  -

 عقدمیکنیم همش پیشه خودمی و...

.روزباهم بودیم.6خب عزیزم  -  

 باتخسی بیشترگفت:

من میخوام همیشه پیشم باشی توهرثانیه ودقیقه سوژین.. -  

 خندیدم خدایامن چیکارکنم بااین پسره خودخواه؟!

روزخوش باشم بابچه ها..6آدرین پس فرداعروسیمونه بذاراین  -  

 بعدم باناراحتی ولحنه مظلومه الکی گفتم:

توخونه منک میدونم ازدواج کنیم میخوای زندونیم کنی - :(((( 

 صداش مهربون شد:

مگ من یزدیم قوربونت برم؟من فقط حرفم اینه ک بیشترپیشم باشی..میخوام  -

 هرلحظموکنارم حست کنم..

میفهمیدم چی میگه درکش میکردم...منم دوست داشتم همش باهم 

 باشیم..اما..منک نمیتونستم دوستای مهربونموول کنم میتونستم؟؟

 هـــــــرگز..

وصله ب این خل چال:(من جونم   

 بعدازحرف زدن باآدرین نشستم پیشه بچه هاشیرین نگام کردوگفت:

آدرین بود؟ -  

اره -  

 آرنجموگذاشتم روپاهای حورا ومشغول پفک خوردن شدم!
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صب بودک خوابمون گرفت توسالن رخته خواب پهن کردیم ومث 3ساعت

نفری هموبغل کردیم وخوابیدیم:(4قدیما  

لکاموباخمیارزه بازکردم غلتی زدمو ک ی چیزی رفت باصدای زنگ تلفنی پ

 توچشمم

آخخخخخ چیییی بووودایننن -  

چشممومالیدم چشاموباز ک کردم دیدم این حورا کصافط برعکس خوابیده وشسته 

محکم زدم ب پاش ک هووومی ازش بلندشد!بلندگفتم:|پاش رفته توچشمم:  

ووووووندگوشییییییه کیه زنگ میخوووره جواب بده خوابموپر -  

اه هرسه نفرشون بلندشدوشیرین باچشای نیمه بازنشست موهاش ک جلوی 

صورتش ریخته بودوزدکناروبلندشد تلو تلو خوران سمته مبل رفت...بالش 

 کناریموبغل کردموچشاموبستم ودوباره خوابیدم!

 یکی هی تکونم میدادوصدام میکرد:

میمووووون اوهوووووع خوک  سووووژییییییی خرررررررره سوژی االاااااااغ سوژی -

 بنفشششششش پاشووببینم چقدمیخوابیییییییی

 محکم کوبیدمم رودستی ک تکونم میداد:

اههه خفه شوووووبگیربکپ خوابم میاااااد -  

 دوباره تکونم داد:

ظهره االن مامان بابای زهرامیان بلنننن شووو...اه 6پاشوووبینم خرس گنده ساعت -

پاشووبینم ایششششششششش شیرین توبازگرفی خوابیدی   

باحرث نشستم وی چشمموبازکردم..حوراجلوم نشسته بودوبااخم نگام میکردچپ چپ 

 نگاش کردم ک گفت:
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اوی شوهرتواونجوری نگا کنااا میمووووون بلندشووو زوداینجاروجموجورکنیم -  

هووفی کشیدموبلندشدم شیرین نشسته داشت چرت میزد خخخ زهرام ندیدم 

شویی جلوی روشویی وایسادم همینک سرموبلندکردم وب آینه کجاس..رفتم دست

نگاه کردم وبادیدنه قیافه خودم کپ کردم!!وااایییییییی خدااین منمممممممم 

؟؟؟چشام چراانقدقرمزوبادکرده؟؟؟موهام چراانقد گره خورده خخخ وایی خدا 

م لباسموووو هههه تابم تاباالی نافم رفته بودوشلوارمم ی لنگش تاروی زانو

ینی االن جای آدرین خالیه منواینجوری ببینه  |بودیکیم انگشته پاهامم ردکرده بود:

 هااا خخخخ

 خب چیه اصن دختربایدشلخته باشه!

صورتموشستمولباسمومرتب کردم موهامم دوباره بستم ورفتم 

بیرون.ریختوپاشاروجمع کردیموآماده شدیم اززهراخدافسی کردیموازخونشون بیرون 

دم جلوی ماشینموگفتم:اومدیم وایسا  

وای بچه ها خیلی کیف داد ن؟ -  

 حورا سرتکون دادوگفت:

اره چن ماه بوداینجوری باهم نبودیم... -  

شیرینم سرتکون داد..مشتامونوبهم زدیموبا ی خدافسی سواره ماشینامون شدیم وراه 

 افتادیم.

 

    **************** 
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انداختم..همگی اومدیم تهران برای ازماشین پیاده شدم ونگاهی به پاساژبزرگ 

خریدلباس عروسه من..میگم همگی مظنورم مامان بابای منوآدرینه!چیزی ک برام 

خعلی جالبوتعجب برانگیزبود اصراره بابا تهماسب بودک میگفت من حتمابایدباشم 

 دخترموببینم بالباس عروس!

دم واالن فقط بگذریم..خعلی ذوق دارم واسه لباس عروسم..قبالسفارشش داده بو

باید پرروش میکردم..وارده پاساژبزرگه لباس عروس شدیم..رفتیم همونجایی  ایی 

ک سفارش داده بودم چون قبالچن باراومدم بودم اینجا فروشندش دیگ 

ساله بود ک خعلی چهره مهربونی داشت  وکله این 31میشناختم..فروشنده ی خانوم 

گفتم لباسم امادس ک گفت دنبالم بیا  پاساژماله اون بود!بعدازسالمواحوال پرسی

منم رفتم باهاش ..داشت میرفت سمته کاورلباس عروس هاش..بینشون روگشت 

 ولباس عروسه منودرآورد!بادیدنش لبخنده بزرگی زدموگفتم:

واایی چ نازززه -  

 خانوم کبیری بالبخندگفت:

ونگ بودبهم بگآره عزیزم حاالتوبپوشی نازترمیشی بیابرواتاق پرو کن اگ گشادیات -  

باشه ممنون خانوم کبیری -  

رفتم تواتاق پرو ولباسمودرآوردم ولباس عروسوپوشیدم رفتم عقب و با ذوق ب خودم 

 توآینه نگاه کردم...وااااایییییی خعلیییییی خوگشلـــــــــــــــه

سفیدوپرنسسی بودومدلش دکلته ولی تا روی سر شونه هام تامچه دستم تور سفید 

شده بود ! خعلیم پف ودنباله داشت ک من عاشقش بودم:(تقه ایی ک ب ونگین کار

 دراتاق پرو خوردازفکره لباسم دراومدم:

سوژینم پوشیدی؟؟ -  
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 لبخندزدم:

آره -  

 باخنده گفت:

خب خانوم بیابیرون ببینمت دیگ! -  

 باشیطنت گفتم:

نمیخوام -  

عه تخسه لجباز بیادیگ اذیت نکن -  

نمیخوام االن ببینی! -  

باالخره ک بایدببینم حاالچ فرقی دارع االن.. -  

 

 سریع گفتم:

من دلم میخوادفرداببینی دیگ.. -  

 باصدای باباتهماسب  بقیه حرفمونگفتم:

چیشده آدرین؟سوژین بابانمیخوای بیای بیرون ماببینیمت؟؟ -  

 خندیدموگفتم:

نه بابا جون شرمنده! -  

بایدعروسموتولباس عروس ببینم زودباش!عه مگ میشه بیا بیرون شیطون من  -  

 بیشترخندیدموگفتم:

نوچ نمیشه اصرارنکنین...!! -  

|خالصه اوناهرچی اصرارکردن من بیرون نرفتم:  
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به خانمم کبیری گفتم یه تور بلندم بهم بده اونم لباسموباتوره بلندی گذاشت توجعبه 

 وگفت:

مبارکت باشه عزیزم خوشبخت بشین -  

کبیریممنون خانوم  -  

آدرین میخواست پولشوحساب کنه ک بابافرهادوبابا تهماسبم اومدن گفتن ماحساب 

 میکنیم!

تاغروب خریدامون طول کشیدحسابی خسته شده بودیم..بعدازخرید یه سره برگشتیم 

رسیدیم انزلی..خسته وکوفته فقط دلم 81انزلی دیگ وقتی نداشتیم بمونیم..ساعت

اده شدم آدرینم پیاده شدوگفت:خواب میخواست ازماشین آدرین پی  

سوژینم رفتی ی چیزی بخور سریع بخواب باشه خانومم؟ فرداخسته نباشی -  

 خواب آلودسرتکون دادوگفتم:

خدافس -  

ازمامان ثریاوبابا جون خدافسی کردموورفتیم خونه!تندی لباسموعوض کردموشیرجه 

یم واااییی خدا فک زدم روتختم پتوروکشیدم روم ب فردا فک کردم..کلی برنامه دار

 کنم فردامیمیرم ازخستگی..!

چیزیوکه خیلی دوس دارم اینه که شیرین،زهراوحورا لباسای مثله هم دوختن 

 وساقدوشامن:(

ازدوستاشوگفته واسه ساقدوش!اوووف چـــی بشه 6تا3خیلی لباساشون جالبه آدرینم 

ینی چی میشه؟؟من میترسم...|فردا....یهویاده فرداشب میوفتم:  

ی کردم بهش فک نکنم آدرین ک نمیخوادمنوبکشه! بافکر به فرداکم کم خوابم سع

 برد..
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    ****************** 

«حورا»  

 

وااایی خداا خسته شدم ازدسته این فیلم برداروعکاسا اِهـــــــــهَ هی دستورمیدن 

این کاروبکنین اون کاروبکنین اونجوری وایسا اون طرف وایسا لبخندبزن اونجوری 

نخند دست تکون بده چشاتواونجوری نکن!اوووف انقد دلم میخواد بزنم نصفشون 

 کنم ازوسط االغــــــــارو!!

حاالماهیچ |اگه میدونستم یه ساقدوش بودن انقددردسرداره اصن قبول نمیکردم:

 بیچاره سوژین که داره هالک میشه این امشب میخوادچجوری تحمل کنه بعد!؟؟

داشت باکالفگی به حرفای عکاس گوش میداد.زهرام با  به شیرین نگاه کردم که

 فیلم برداردرگیربود!

 سوژینم که باچشای بسته زیره دسته آرایشگرنشسته بود!

هووف کی تموم میشه راحت شیم؟؟حاالخوبه االن توآرایشگاییم اینقد دردسرداریم 

 بعد که بریم آتلیه وبیرون چقدبایدبکشیم؟!

 

     *************** 

 

«شیرین»  
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کاره سوژین تموم شده بودوعکاس داشت ازش عکس میگرفت،عوضی خعلی 

 نازوتودل بروشده بود:(

 مبارکه صاحابش!

موهاش به طرزه جالبی پشتش جمع شده بود...موهای جلوشم یکم فرق بازشده بود 

 وتاج روسرش بودتاجش خیلی خوشگل بود:(

 لباسشم که حرف نداشت.

 چی بکشه امشب آدرین!!!

اس گفت هممون کناره هم وایسیم وچنتاشیشه دلستروچیپس داد دستمون ک عک

 مام باید باکولی بازی مشغول خوردن بشیم!!!

ولی خدایی عکسمون خعلی جالبوبامزه شد..سوژین |ینی من شیفته این ژستاشونم:

بااون لباسش ی دلستردستش بودومیخواست به زوربریزه تودهنه حورا ی چیپسم 

 تودهنش بو!

زهرام مثال داشتیم سره چیپس دعوامیکردیممنو  

 ولباس وموهای همومیکشیدیم!!

وای خدا وقتی عکسومیدیدم ازخنده غش میکردم خوده عکاس وفیلم بردارم کلی 

خندیدن! چندتاعکس باحال دیگِ هم گرفتیم تااینکه آدرین زنگ زد به سوژین که 

 اومدن.سوژین برگشت سمتمون وگفت:

سم خوبه خوشگله؟نکنه آدرین خوشش نیاد اخه اصن بش بچه ها خوب شدم؟لبا -

|نشون ندادم:  

 زدم به شونشوگفتم:

نه دیوونه عالی شدی آدرین مگه دیونس خوشش نیاد؟؟ -  
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 بااسترس ب خودش تواینه نگاه کرد...!

 

 

    ****************** 

 

«آدرین»  

 

رم دست ب جیب پشت ب دره آرایشگاه وایساده بودم.. سامان وسینار با آرپان کنا

بالبخندایستاده بودن وهی بهم تیکه مینداختن منم چپ چپ نگاشون میکردم..فیلم 

بردارگفت هرسه مون روبه ماشین وایسیم وبرنگردیم لباسامون یکی بود بایدببینم 

 سوژین منوپیدامیکنه یان!؟

 دسته گلوتودستم چروخندم باصدای فیلم بردارک گفت:

عروس خانوم داره میاد.. -  

صاف ایستادم وجلوی لبخندی ک داشت بزرگ میشد روگرفتم..!صدای تق تق 

کفاش میومد..قلبم گرومب گرومب میزد..ینی سوژین چجوری شده؟دختره تخس 

 نذاشت بالباس عروس ببینمش دیروز!

تصمیممو  گرفتم یه عمری باتو باشم"  

 همه باید بدونن دیوونه نگاشم

 تصمیممو  گرفتم یه عمری مال من شی

روس رویایی قصه خواب من شیع  

 سپیدی رو تنت کنم       سبد سبد گل بیارم
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"این قلبمو مهرت کنم      تورو به دنیام بیارم  

پشته سرم احساسش کردم وبعده چن ثانیه..دستای گرمش ک نشست روی شونم 

 وصدای قشنگش:

آدرین؟نمیخوای برگردی؟! -  

رخیدم سمتش...چشام ازاون همه وای خدا قلبــــــــم..چشاموبستموروی پاهام چ

زیبایش برق زدولبام ب لبخندبازشد.. سوژینم اونقدتوی اون لباس میدرخشید ک 

 اصالنمیتونستم نگاموازش بگیرم..ازنگاهه خیرم خندیدوبانازگفت:

نمیخوای دسته گلموبدی عزیـــزم؟؟ -  

 ای جووون عزیــزم!!ینی من عاشقه این ابرازاحساسته یهوییشم دیگ:(

نده دستشوکشیدموسمته خودم وتوبغلم گرفتمش اصن برام مهم نبود ک فیلم باخ

بردارگفته بودجوره دیگ ایی باید انجام بدم! بوی عطرش ک میپیچه توی بینیم 

 نفسه عمیقی میکشم..کناره گوشش لب میزنم:

میدونی داری باقلبم چیکارمیکنی فنچول؟!االن دلم میخواد فقط من باشموتو  -

ورو ورمون نباشه...!هیچ مزاحمی د  

ریزریزخندیدومن دلـــــم واسه هزارمین بارضعف رفت براش خم شدموبوسه 

عمیقی روی پیشونیش کاشتم ودسته گلودستش دادم..شیرین وزهراباحورام اومدن 

سمته پسرا ازحالتونگاهه سیناروآرپان خندم گرفته بودبیشورا همچین باهیزی ب 

ک سرخ شدن!حورا ک نسبت ب زهرا حورا وزهرای بیچاره نگاه میکردن 

 پرروتربوداومد جلوی پسرا باتخسی گفت:

دسته گله من کو!؟ -  
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خخخ وای خداااا این دسته سوژینم ازپشت بسته..منوسوژین خندیدیم آرپان ک 

 چشاش ازحرفه حورا گردشده بودسریع دسته گلشوبلندکردوگفت:

بفرمایید -  

بهمون زدوب زهراگفت: اینارهمه بلندخندیدیم! ک حوراچشم غره ایی  

بیادسته گلتوبگیردیگ! -  

سینارتندی رفت جلوی زهراو دسته گلوبهش دادزهرام بدون هیچ کلمه ایی ازش 

گرفت!ب سوژینم نگاه کردمویهواززمین بلندش کردم ک جیغش 

 بلندشد!خندیدمونشوندمش روی کاپوت ماشین..ک دستشوگذاشت روشونموگفت:

شتی االن میوفتم بااین لباس..آدرین دیوونه چرااینجام گذا -  

 بالبخند ب لبای هلویش نگاه کردموگفتم:

نترس نــوره من مراقبتم:( -  

 

قشنگترین لحظه تو برای من مجسمه"  

 وقتی که لبخند می زنی دستای تو تو دستمه

 مهمون رویاهای این شبای سرد زندگیم

 خوش اومدی به زندگیم    خوش اومدی به زندگیم

بوده مثل تو پیدا شه همینهمیشه آرزوم   

 خوش اومدی به زندگیم       خوش اومدی به زندگیم

 مهمون رویاهای این شبای سرد زندگیم

 خوش اومدی به زندگیم    خوش اومدی به زندگیم

"همیشه آرزوم بوده مثل تو پیدا شه همین  
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دروبازکردموسوژینوتوماشین نشوندم وبعدازصحبت با فیلم بردارسوارشدم وراه 

افتادم..سقفوبازکردم وسوژین تورشوک باد ب بازیش گرفته بودوتودستاش 

 گرفت!باعشق نگاش کردمودستاشوتودستم گرفتموضبطوروشن کردم..

 

خوش اومدی به زندگیم       خوش اومدی به زندگیم"  

 تاجی که روی سر تو نگاهو خیرش میکنه

 نشونه پاکیته که دل و اسیرش می کنه

دارم دیوونم می کنه امشب یه حالی تو دلم  

 احساس خوشبختی با تو منو آرومم می کنه

 امشب یه حالی تو دلم دارم دیوونم می کنه

 احساس خوشبختی با تو منو آرومم می کنه

 مهمون رویاهای این شبای سرد زندگیم

"خوش اومدی به زندگیم    خوش اومدی به زندگیم  

بوق میزدن وصدای توی راه پسراکنارم میومدن ماوسطشون بودیم هی 

آهنگوزیادکرده بودن ودیوونه بازی درمیاوردن منوسوژینم بهشون میخندیدیم!فیلم 

 بردارم هیچ کدوم ازلحظه هاروازدست نمیداد..

قراربوداول بریم آتلبه بعدش بریم گیسوم)گیسوم ی منطقه جنگلی ودریایی درتالش 

توی پاییزقشنگه استان گیالن هست واقعامنطقه فوق العاده ایی هست جنگلش 

ودریاش توی بهار..پیشنهادمیکنم کسایی ک تاحاالگیالن وگیسوم نیومدن حتمایه 

 مسافرتی بیان توی تابستون:(
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خالصه رفتیم آتلیه وکلی ژست گرفتیم واسه عکسا وای حاال عکسای 

اسپرتمونونگرفتیم:))))سوژین همش غرمیزنه چرازودترنیومدیم!خب حاالچن روز 

|ایم باحوصله بیشتری اون عکساروبگیریم واال:دیگم میتونیم بی  

سوژین حسابی خسته شده بودازچهرش معلوم بودعکاس گفت کتمودربیارم 

کراواتموشل کنم وچنتادکمه باالی پیراهنموبازکنم...بعدکتموبندازم رودوشم وی 

دستمم توجیبم ویکم خم بشم ..سوژینم پشتم وایسه ودستشوبذاره روشونم وسرش 

گ باشه..عکسه جالبی شدعکسه دیگم قراربوداهنگ بذارن وبرقصیم ب ی طرفه دی

وهمونطورم عکس بگیرن! سوژینم ک ازرقص هیچ وقت خسته نمیشدباذوق گفت 

آهنگ موردعالقشوگفت آهنگوگذاشتن وسوژین بانازشروع کردرقصیدن ای جونم 

 امروز چقددلبری میکنه امشب ی لقمش میکنم حاالببینین کی گفتم!!!

تمو ی چرخ زدوخندید..باخندش خندیدموکمرشوگرفتموبلندش کردم دستشوگرف

 وچرخوندمش...وعکاس کلی ازمون عکس گرفت!

 

    ***************** 

 

«دانای کل»  

 

 سوژین گوشی اش را از کیفش در آورد و روبه آدرین گفت

شوهـر جون بیا عکس بگیریم تا عکاس نیومده - ! 

 !آدرین چپ چپ نگاهش کرد

 - عکسارو بذاری اینستاوتلگرامت هـــــــا؟؟ فردا نری ! 
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 :سوژین بالب های جمع شده نگاهش کردوگفت

 !اِ شوهــری بیا حاال بعدا راجبش حرف می زنیم -

 آدرین پشتِ سرش ایستادوشانه هایش را گرفت

فنچول کم تو ماشین جنگولک بازی درآوردی حاال اینجا؟!یعنی سوژین من - 

ذاشتــــــــی!!!بفهمم عکساوفیلماروجایی گ  

 جان به جانش کنندباز هم غیرتی بود این پسر!!

سوژین نتوانست جلویِ خنده اش را بگیرد!باخنده سمتش برگشت و دستانش را دورِ 

 گردنِ آدرین حلقه کرد،لب هایش را قنچه کرد وباناز گفت

 اِ شوهـــــری ؟؟میدونی که چقد واسه این روز برنامه ریختـــــم!دلت میاد  -

 !آرزو به دل بمونم؟

 ...آدرین لبخندی زد وچانه اش را گرفت و نزدیک صورتش برد

نه نمی خوام آرزو به دل بمونی ولی من تویِ شیطون ومی شناسم!از فردا می  -

 !!!خواهی کلیپا وعکساروبذاری اینستاوتلگرامت،جنگولک بازی در بیاری

 !سوژین چشم هایش را گرد کرد

- چیه همش میگی شوهـــــر؟؟!من و این حرفا،اصن مگه اِ وااا جنگولک بازی 

 !!!میشه!؟من فقط نمی خوام اینا عقده بشه تودلم بمونه پس فردا نکوبم توسرت

آدرین بلندخندید با خودش گفت چقدر هم عقده بر دلش مانده!دیگر چه کاری مانده 

 !تاانجام دهد این فنچول جان؟

ستِ دیگرش موبایلش را با یک دستش کمرِ همسرکش را گرفت و با د

 درآورد.همانطور که آیکن دوربین را لمس می کرد روبه سوژین گفت

 !خیلِ خب عکس می گیریم ولی این بار با گوشیِ من -
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 !سوژین لب هایش راجمع کرد،ناراضی زیرِ لب غری زد

آدرین بالبخند سوژین را برگرداندو از پشت درآغوشش گرفت،لب هایش را به شقیه 

و گوشی را مقابلشان گرفت و اش چسباند ... 

 !!!چیـــــک

 و عکسی که به جمع عکس های دیگرشان رفت وخاطره شد...!

بعد از گرفتن عکس هایشان از آتلیه خارج شدند و به سمت گیسوم راه افتادند و در 

 راه،سوژین تمام آرزوهایی که برای روزه عروسی اش را داشت انجام داد!

 دخترک شیطانِ من!

انجام نمی داد که عقده می شد بر دلش...! خب اگر  

 

    *************** 

 

توی راهه گیسوم بودیم همه ماشینا ک مارومیدین بوق بوق میزدن ودست تکون 

میدادن نگاهم افتاد ب ماشینه آرپان دوسته آدرین ک حوراباهاش نشسته بود خخخ 

 حتماحورا حالشوگرفته بود ک اخم کرده بود!

ک لبخندازلباشون کنارنمیرفت...عزیـــزم:(شیرین وسامانم   

 زهراجونیمم ک خنثی بود!

ساعت رسیدیم گیسوم واااای من عاشقه جنگله خوشگلو دریای  8باالخره بعده 

 (-;گیسوومم هرچند ب پای دریای انزلی من نمیرسه
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اول بایدتوی جنگل عکس میگرفتیم بعدمیرفتیم دریا..دامنوتوره بلندموگرفتم 

ه شدم آدرینم اومددستموگرفت جلوی فیلم برداروایسادیم تودستموپیاد

 تاتوضیحاتشوبگه! 

 تقریبانیم ساعتی بودداشتیم میچخریدیموفیلم بردارفیلم میگرفت..

 کناره ی درخت بزرگ ک رسیدیم فیلم بردارگفت بشینم پایینه درخت!!!

 گفتم:

وااا لباسم کثیف میشه اقای امیری -  

 باخنده گفت:

زیراندازمیگم بیارن نترس دخترم ی -  

 بعد ب روکرد ب همکارش:

فرهودبپربروازماشین زیراندازکوچیکروبیار -  

اونم سرتکون دادورفت طرفه ماشینشون..بعده چن لحظه اومدوزیراندازه 

کویچکوپهن کرد زیره درخت منم ب آرومی دامنوجمع کردمونشستم روش فیلم 

اودرازکنم وب آدرین گفت بردارخانوم اومدودامنودورم جمع کردبعدم گفت پاه

بیادکنارم بشیه وسرشوبذاره روپاهام!آدرینم ازخداخواسته بانیشه بازنشست کنارم 

چشمکی زدوپرو پرو سرشوگذاشت روپام چشم غره ایی بهش زدم ک همه خندیدن! 

 شیرین گفت:

خب حاال نخوربدبختوعکسه دیگ! -  

نم بالبخندگفت:خندیدموناخودآگاه دستموفروکردم توموهای لخته آدرین او  

شیطونی نکن -  
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لبخنده دندون نمایی زدم ک چونموگرفتوسریع سرموکشیدپایین تا ب خودم اومدم 

لباش رولبام بود و ی بوسه سریع رولبم زدوصدای چیلیک عکسوصدای فیلم 

 بردارک گف:

واووووو عااالی ماشاهلل آدرین جان اصن نمیذاره من چیزی بگم خودش  -

 همروانجام میده!!

ی ســـــرخ شدمااااا ای دردبگیری آدرین ای....اخه جلواینااااا خجالت ین

نمیکشه!!سرموبلندکردم وچشم غره توووپی ب آدرین زدم ک باخندنشست وخم 

شدروصورتم خواستم روموبرگردوندم ک لبای داغش نشست روگونم وبازم عکاس 

 بود ک از پرووبازی این بشرعکس میگرفت!

ود پاهامم بااون کفاشادردگرفته بود هووف چقددیگ دیگ جون توتنم نمونده ب

 بایدبمونیم ای خدااا

 رفتیم دریاوبازم اونجاکلی عکسوفیلم گرفتیم فیلم برداربالبخندبهمون گفت:

ب شخصه میتونم اعتراف کنم اولین عروس دومادی هستین ک خودتون صحنه  -

یتونم بگم های عاشقانه وجذابی رورقم میزنین بدون اینک ماتوضیح بدیم م

 کلیپاوعکساتون بعدافوق العاده میشن:(

 منوآدرین ازاین حرفش ذوق مرگ شدیم ولبخندزدیم!

دیگ هرچی ازفیلماومدل عکسامون بگم کم گفتم ازبــــــس ک قشنگ وجذاب 

 شده بودن...

 بغیرازمدالیی ک عکاس میگفت منوآدرینم خودمون چنتاژست  باحال گرفتیم!

مون عکس میگرفتیم آخیششششششش داره تموم اخرش دیگ بایدباساقدوشا

 میشه!!
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 دوباره برگشتیم توجنگل تا عکسای دسته جمعیمونوبگیریم...

من پشته ی درخت بزرگ وایسادموروکمرم خم شدم شیرینم پشت سرم 

تامون بالبخندخیره 4تام پشت سرمون هر6دستشوگذاشت روکمرم وخم شد..اون

 شدیم ب دوربین...

   

    ******************** 

 

بچه هاجلومون باسبده گل همونطورک وارده تاالرمیشدن زیره پامون گل 

 میریختند..منم بازوی آدرینوگرفته بودم وبالبخند ب مهمونا خوش آمدمیگفتیم ..

حورا با سبده گلش اومدستمون وگالی رزوریخت روسرمون دی جی هم آهنگ 

 عروس مهتاب رومیخوند:

 

عاشقا با ما میخونن یک صدا     میگن تویی عاشق ترین عروس دنیاامشب تموم   

دلمو وردارو ببر کوچه به کوچه شهر به شهر     بگو که نظر چشماته ای عروس 

 دلبر

یه جفت چشم سیاهو یه حلقه ی طالیی    یه فرش یاس و الماس و دلی که شد 

 فدایی

آیینه ی چشمات وای  آره من مسته مستم با این عهدی که بستم     پیش اون

 نپرس از من کی هستم

 ای عروس مهتاب ای مستیه میه ناب     امشب با صد تا بوسه دومادو دریاب
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حاال که با تو هستم دنیارو میپرستم     نگی که یه وقت نگفتم عاشقت هستم  تا 

 کی  تا زنده هستم

***** 
نداره امشب شب ماست سحر نداره     مستی و راستی این عروس رو دست  

امشب پیش تو کم میاره 84با این همه ستاره کی دیگه خبر نداره     ماه شب   

 این سرنوشت زیبا ببین چه کرده با ما     همگی بگین ماشااله مبارکه ایشاله

 ای عروس مهتاب ای مستیه میه ناب     امشب با صد تا بوسه دومادو دریاب

که یه وقت نگفتم عاشقت هستم  تا  حاال که با تو هستم دنیارو میپرستم     نگی

 کی  تا زنده هستم

***** 
امشب تموم عاشقا با ما میخونن یک صدا     میگن تویی عاشق                    

 ترین عروس دنیا

دلمو وردارو ببر کوچه به کوچه شهر به شهر     بگو که نظر چشماته ای عروس 

 دلها

ه فرش یاس و الماس و دلی که شد یه جفت چشم سیاهو یه حلقه ی طالیی    ی

 فدایی

آره من مسته مستم با این احدی که بستم     پیش اون آیینه ی چشمات وای 

 نپرس از من کی هستم

  

 ای عروس مهتاب ای مستیه میه ناب     امشب با صد تا بوسه دومادو دریاب
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ستم  تا حاال که با تو هستم دنیارو میپرستم     نگی که یه وقت نگفتم عاشقت ه

 کی  تا زنده هستم

  
 ..بعدازخوش آمدگویی ب مهمونا نشستیم روی صندلیامون

 :آدرین دکمه وسطه کتشوبازکردوگفت

 !هووف خسته شدم چقدطول کشیدعکساوفیلما -

 :دستمورسوندم ب مچه پاموگفتم

 آره واال من پام دیگ داره خردمیشع بااین کفشا -

 ..اصن ناندارم دیگ

شدروموگفتباشیطنت خم  : 

 !عزیزم من دیشب گفتم ک زودبخواب امروز خسته نباشی -

 !!!کاره ما تازه شروع شده خانومــــــــــــــــــم

 باترس نگاش کردم یاخودا نکنه منظورش اخره شبه

 :لبموفشاردمونگاموازش گرفتم

 !!!منک اصن ازجام پانمیشم عروسیم تموم شدرفتیم خونه...ی راست میرم الال 

 :آدرین بااخم مصنوعی نگام کردوگفت

 !عزیزه دلم مگ من میذارم توامشب بخوابی!؟ -

 چرااااا دلت میاد آدرین من انـــــــــقدخستمممم -

 :خندیدوگفت

 !!!خستگیتودرمیکنم خانومم نگران نباش -

 واییی خدا ازاالن معلومه امشب من...
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ک پام دردمیکردولی بااین|دختراداشتن وسط حسابی قرمیدادن منم قرم گرف:

نمیتونسم پانشمونرقصم ب حورااشاره کردم بیاداونم فهمیدوباخنده اومدسمتمون 

 دستموگرفتوباچشمکی گفت:

پاشووببینم دختر -  

 آدرین سریع گفت:

کجانرسیده؟؟ -  

 حوراابروشوباالدوگفت:

میریم برقصیم! -  

 آدرین بااخم گفت:

سوژین خسته شده پاش دردمیکنه مگ ن سوژی؟؟ -  

ابروموباالانداختموخبیث خندیدموبلندشدم وسریع دسته حوراروکشیدم رفیتم 

 وسط!آدرینم باحرص نگام کرد هاه هاه ها

 مرض هر هر هر صب کن اخره شب ی بالیی سرت بیاره که!!

کلی بادخترارقصیدم آخرسر همه باهم بلندگفتن:   

آدرین بایدبرقصه آدرین بایدبرقصه..! -  

آدرین نگاه کردم ک بلندشدواومدم روپیستوایسادم باخنده ب   

 روکردب سامان:

بگواون اهنگوبذاره -  

سامان خندیدوسرتکون دادورفت ب دی جی چیزی گفت واونم آهنگوپخش کرد 

 واووو آهنگ وقتی اومدی توقلبــــــــم:((((
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عاشقه این آهنگ بودم خندیدموشروع کردم رقصیدن..آدرینم باهام همراه شد..همه 

حلقه زده بودن وبااهنگ میخوندن:دورمون   

 وقتی اومدی تو قلبم زندگی تازه شروع شد

 با تو و با داشتن تو همه دنیام زیر و رو شد

 آرزوم همیشه این بود یکی مث تو دوسم داشت

 عشق من فقط دل من توی دنیا تورو کم داشت

ی مث تو نمیشهیچکه، واسه قلب مث شیشه   

 

بادست ب آدرین اشاره کردن بعد ب  دخترا همونجوری ک میخوندن اول

 من!!منوآدرین خندیدیم وهمونگاه کردیم..:(

 

 عشق تو یه حس تازه ست که میمونه

 تا همیشه

کی مث تو نمیشهیچه، واسه قلب مث شیشه   

 عشق تو یه حس تازه ست که میمونه تا همیشه

 وقتی تو کنارم هستی ترسی از چیزی ندارم

ارمذت که میاونه سر رو شامنه لحظه هام ساکت و   

باآهنگ اروم زمزمه کردم آدرین نزدیکم شدودستموگرفت چرخیدمونگامون دوباه 

 قفله هم شد

 

ر آرامش قلبمپمن میشینی پیش تو که   
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 ممنونم که اومدی تا با تو عاشق بشه قلبم

ر عشق تو نگاهتپباتو هر ثانیه زیباست   

 ممنون از اینکه باهامی ممنون از این انتخابت

ی مث تو نمیشهیچکه، قلب مث شیشه واسه   

 عشق تو یه حس تازه ست که میمونه

 تا همیشه

مث تو نمیشه، هیچکی واسه قلب مث شیشه   

 عشق تو یه حس تازه ست که میمونه تا همیشه

 وقتی تو کنارم هستی ترسی از چیزی ندارم

ارمذت که میاسر رو شونه ه لحظه هام ساکت و امن  

آرامش قلبمپرمن میشینی پیش تو که   

 ممنونم که اومدی تا با تو عاشق بشه قلبم

ر عشق تو نگاهتپباتو هر ثانیه زیباست   

 ممنون از اینکه باهامی ممنون از این انتخابت

ی مث تو نمیشهیچکه، واسه قلب مث شیشه   

 عشق تو یه حس تازه ست که میمونه

 تا همیشه

مث تو نمیشه، هیچکی واسه قلب مث شیشه   

حس تازه ست که میمونه تا همیشهعشق تو یه   
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باچنتاآهنگ دیگم رقصیدیم ک موقع شام شددیگ داشتم ضعف میکردم نشستیم 

پشته میزه مخصوص خودمون چندنوع غذابرامون آوردن آدرین برام برنجوجوجه 

 کشیدوبالبخندگونمونوازش کرد:

بخورفنچولم ضعف کردی -  

 قاشق غذاروتودهنم گذاشتموگفتم:

کم خوردم اوهوم نهارم -  

بخورپس تااخره شب ضعف نکنی!!!! -  

 باچشای گردنگاش کردم ک خندیدوگونمومحکم بوسید

 چشم غره ایی زدم:

کورخوندی من امشب میخوابم -  

 چنگاشوزدروجوجه وریلکس گفت:

میبینیم حاالفنچوله من! -  

فیلم برداراومد یکم ازمون فیلم گرفتورفت!بعده شام بازم بزنوبکوب شروع 

..موقع رقص چاقوبود..قراربود اونایی ک دوست دارن دونه دونه 88شدتا

باچاقوباهامون برقصن بعدآخرس ساقدوشابهمون بدن:(اول سماء چاقوی گل زده 

 روگرفت وبااهنگ شروع کردرقصیدن:

 

 عروس دوماد یه زوج بی نظیرن

 میان وسط دست همو میگیرن

 عروس دوماد ستاره های مجلس

میرقصه با پرنسسشاهزاده مون   
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 عروس دوماد محو تماشای هم

 عاشق و دلداده و شیدای هم

 یادگاری می مونه لحظه هاشون

 تو قاب عکس برای بچه هاشون

 بزن و برقص و باصفایی دارین

 تو قلب هم عشق و وفا میکارین

 

نوبته نفره بعدی بود..معصومه چاقوروازش گرفتوبالبخندورقص اومدطرفم 

دمخندیدموباهاش رقصی  

 برای احساسی که بینتونه

 چند میلیون الیک طالیی دارین

 دوماد میرقصه رقصشم باحاله

 عروس خانوم به داشتنش میباله

 تو عاشقی لنگه نداره دوماد

 تو رقصیدن میگن که مرد ساله

خالصه چندنفررقصیدن تانوبته ساقدوشاشد اول شیرین رقصیدباهام..هعی هم اذیت 

آدرین بهش شاباش داداونم پررو |ب میبرد:میکردچاقورمیگرفت طرفموعق

پرروگرفتوچاقوروداد ب حورا!هرسه نفرشون ک رقصیدن زهرامیخواست چاقوروبهم 

 بده ک سامان پریدوسطوگفت:

عههه بده من منم میخوام برقصم شاباش بگیرم! -  

 زدم زیره خنده پسره خل!آدرین باخنده گفت:
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روانی همین مونده توبرقصی! -  

باچاقورقصیدوکلی قر دادخخخ بعدم چاقوروداد ب آدرین آدرینم اخرسرسامانم 

 بالبخندگرفت سمتم بعدم رفت طرفه خواننده تا آهنگ رو بگه!

 معین"زندگی با تو "آهنگ  

پخش شدمنم گوشه دامنموگرفتمورفتم وسط همه دورم حلقه زدن آدرینم جلوم 

ه اومدم:(وایسادوبالبخندبرام دست میزد منم باناز میرقصیدم کلی عشو  

 از چندروز پیش کلی با این آهنگ رقصیدم وتمرین کردم!

ازقیافه متعجب بچه ها خندم گرفت حتما فکر نمی کردن من این آهنگ و انتخاب 

 کنم!

 

 زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبِ من

 آسمونِ عشق چه آبی رنگه

 سر بذار آروم به روی شونم، شیرینم

 وقتی که خسته از این زمونم

 

غمِ عشقِ تو چارهً منای   

 بودنت عمر دوبارهً من

 توی این شبهای بی ستاره

 چشمای قشنگ تو ستارهً من، ستارهً من

 

 زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبِ من
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 آسمونِ عشق چه آبی رنگه

 

اینجای آهنگ ریتمش رو خیلی دوست داشتم آروم آروم همراه رقص روپاهام 

 نشستم و بلند شدم

همه بلند شد و بچه ها با چشمای گرد و خندون الیک نشون صدای دست و جیغ 

 دادن و بوس فرستادن!

 آروم خندیدم وبرگشتم سمت آدرین وهمراه آهنگ زمزمه کردم

 

 خوبِ من، ای طبیب مهربون دلِ بیمارِ من

 ماه من، چشم تو چراغِ روشن به شبِ تار من

 یار من، وقتیکه پر از بهونم تویی غمخوارِ من

 

د گل رو از شیرین گرفت و رو سرم ریخت و اونم با لبخند زیره لب می آدرین سب

 خوند...

 وای که چه حسه قشنگی داشتم

 

 زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبِ من

 آسمونِ عشق چه آبی رنگه

 

 ای غمِ عشقِ تو چارهً من

 بودنت عمر دوبارهً من
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 توی این شبهای بی ستاره

 چشمای قشنگ تو ستارهً من، ستارهً من

 

همراه ریتم شونه هام وتکون دادم و با ناز برگشتم سمتِ دوربین که موی فرم تو 

 صورتم ریخت...

 دختر ها اومدن دورمون حلقه زدن و بلند با آهنگ می خوندن

دوره آدرین چر خیدم و چشمکی بهش زدم که خندید و سرش وآورد جلو و با 

 صدای بلند گفت

این همه ناز و ادارو کجا قایم کرده بودی  خیلی داری شیطونی می کنی هــا، تو -

 فسقلی؟؟!

 خندیدم و گفتم

حرف نزن توم خودتو یه تکون بده چیه همش دست می زنی! -  

 ابرو باال داد و بااخم مصنوعی گفت

عمرا عزیزم مرد که نمی رقصه!! -  

 پشت چشم نازک کردم وگفتم

خوشم ایش دلت میاد شب عروسیمون نرقصی؟؟بیا دیگه من تنهایی  -

 نمیــاد،نامرد پریروز قول دادی باهام می رقصی!

 باخنده دستمو گرفت تا بچرخم و همونطورگفت

عزیــــزم اون حرف و زدم تا بخوابی! -  

با حرص نگاش کردم و بهش پشت کردم!پسره میمون خواسته منو خواب کنه 

 بیشعــور چطور دلش میاد نرقصه؟!
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 زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبِ من

مونِ عشق چه آبی رنگهآس  

 سر بذار آروم به روی شونم، شیرینم

 وقتی که خسته از این زمونم

 

چندتا از دوستای آدرین اومدن و دستشوگرفتن تا برقصه ولی آقا نرقصید که 

 نرقصید!

 کرمش گرفته دیگه!

 منم رفتم با دخترا حسابی رقصیدم:(

 اخ چه کیفی میده...

هربونش نزدیکم شدوکشیدم توبغلش و روی آهنگ که تموم شد آدرین بانگاه م

 موهام و بوسید...

 کیک بریدنمون رقصه تانگومون...

 گل پرت کردنم!

 عکساوفیلمامون...همه وهمـــــــه به تندی گذشت...

شب،مهمونارفتن...6ساعت شدنزدیکه   

 دلم گرفته بود.داشتم ازمامانوبابام جدامیشدم...

افتادیم...سرموتکیه دادم به شیشه وخیره شدم به سواره ماشینمون شدیم وراه 

 خیابونای چراغون وخلوت انزلی...

 آدرین دستموگرفت تودستاشوانگشتاموبوسید:
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نبینم فنچولم ناراحت باشه.. -  

 هیچی نگفتم اونم انگارفهمید به سکوت نیازدارم..!

میرفتم خونه وقتی رسیدیم به خونمون...بغضم گرفت...االن من باید مث روزای قبل 

 خودمون پیشه مامانوبابا...پیاده شدیم فامیالی نزدیک باهامون اومده بودن

بابااومدجلوم بابغض صداش کردموخودموانداختم بغلش..حسابی گریه کردم توبغلش 

 اونم کمرمونوازش میکردومیگفت:

گریه نکن نوره چشمه بابا..توهمیشه پیشمی توقلبم توچشمام...هرروزبایدبهمون  -

بزنی باشه سوژینم؟نمیتونم ببینم جای خالیت توخونه رو..سر  

یهوکشیدعقبوروشوبرگردوندازم اشکام تن تن میریخت روگونه هام آدرین 

 کمرمومحکم گرفتوسعی داشت آرومم کنه..مامان بغلم کرد..اونم گریش گرفته بود:

روسی قوربونه سوژینم برم نریزاین اشکارومادر...دلم میگیره شگون نداره شب ع -

 عزیزه من..

 

    ************** 

کفشامودرآوردم انداختم گوشه جاکفشی..اشکام هنوزروگونه هام بود..دلم میخواست 

برگردم پیشه بابام...سرگدون توسالن میچرخیدم ودورو ورمونگاه میکردم ک 

 یهوازجاکنده شدم وتوبغله آدرین فروفتم...

 سرشوفروکردتوگردنم وگفت:

سوژینم؟ -  

لرزون گفتم: باچونه  

هـــوم -  
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چته نورم؟چرابازچشات اشکیه؟؟ -  

 سرموچسبوندم ب سینش:

میخوام برم پیشه بابامممم! -  

آروم خندید..توبغلش فشردم وراه افتاد ب سمته اتاقمون..دروباپاش کنارزدورفت 

داخل نگاهی ب اتاق پرازگالی رزمون انداختم..خعلی خوشگل ورمانتیک شده 

گوشه های اتاق بودوروی تخت گالی قرمزوسفید ب شکله بود..شمعای فانتزی 

قلب درواومده بود..!آدرین آروم گذاشتم روتخت نشست جلوپام وشنلوازتنم درآورد ی 

دستشوگذاشت روزانوم واون یکی دستشونوازش گرونه روی گونم کشیدچشاموبستم 

 صدای مهربونش روشنیدم:

دی عزیزه دلم هروروز میری خانومم خدایی نکرده از باباومامانت ک جدانش -

پیششون بهشون سرمیزنی خودم میبرمت هروقت ک بخوای.. توروخداتوی این شبه 

 قشنگ چشماتواشکی نکن سوژینم منوببین؟؟

 راستی حدس بزن ماه عسل کجامیخوام ببرمت؟؟!

 چشاموبازکردموگفتم:

نمیدونم کجا؟ -  

 بلندشددستموگرفتوگفت:

لباساوگیره هاخالص شیاول پاشوکمکت کنم ازشره این  -  

بلندشدم نشستم جلوی آینه نمیدونم چراانقداسترس دارم..آدرین توره 

بلندمودرآوردومنم مشغوله بازکردنه موهام شدم آدرینم کمکم کرد..وقتی موهام 

 بازشدآدرین دستی توموهام کشیدوگفت:

نورم پاشوبرودوش بگیرتافرداهمینجوری بمونه موهات داغون میشه -  
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ادموبلندشدم دره کمدوبازکردمو ی تاب شلوارک کوتاه دراوردم ورفتم سرتکون د

داخلع سرویسی ک تواتاقمون بودلباسمو ب سختی درآوردم ودوشوبازکردم ورفتم 

زیرش خنکی آب وروپستم حسه خوبی بهم میداد..سع کردم ازفکره 

وع مامانوبابادربیام..من دیگ اومدم خونه خودموعشقم...:(بایدزندگیه جدیدموشر

 کنم...

مین ازحموم بیرون اومدم لباسموپوشیدم..نگاهی ب خودم انداختم 42بعداز

 بهترنبودلباس خواب میپوشیدم عایا؟!

 خب حاالمیرم عوض میکنم!اصن مگ چ فرقی دارع؟؟! 

لباس عروسموبرداشتم وازحموم بیرون اومدم آدرین تواتاق نبود ولی کتل 

صندلی میزآرایش گذاشتم کمدموبازکردم شلوارشوتوکاورگذاشته بود لباس عروسمورو

وبینه لباس خوابایی ک خریده بودم روگشتم ی لباس خواب سفیده گیپورکوتاه 

نظرموجلبک کردهمونوبرداشتم وسریع تنم کردم..جلوی آینه وایسادم واایی خعلییی 

تابندضربدری بودتقریباهمه جام 6کوتاهه تاپایینه باسنم بودوفقط روسرشونه های 

هووف حاالک پوشیدمش دیگ چیکارکنم آدرین ک نامحرم نیست |ود:معلوم ب

باالخره باید...واییی دارم دیوونه میشم نشستم پشته میزتاموهاموخشک کنم ک دره 

اتاق بازشدوآدرین اومدتو..ی تاب سفیدپوشیده بودشلوارک مشکی..وقتی نگاهه 

روبرداشتم  خیرشو روبدنم دیر سرخ شدم وسرموبرگدوندم بادستای لرزون شونه

روموهام کشیدم اصن حواسم ب موهام نبودوداشتم زیرچشمی ب آدرین نگاه 

میکردم ببینم عکس العملش چیه آب دهنموقورت دادم خواستم بلندشم ک 

یهوآدرین باقدمای بلندسمتم اومدودستاش نشست روکمرموبلندم کردباچشای 

 گردنگاش میکردم ک باخنده گفت:
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دی خوردنی شدی و یکیوخعلی هوس ب خوردنت فنچول فک نمیکنی یکم زیا -

 انداختی؟؟؟

لبموگازگرفتموسرموانداختم پایین ک بانشست لباش رولبام قلبم افتادتوپاچم!جوری 

 میبوسیدم ک نمیتونستم نفس بکشم..تاحاال اینجوری نبوسیده بودتم...

خب خنگه خدا وقتی اینجوری جلوشی بعدشم شبه عروسیتون..!!انتظارداری واسه 

|گات کنه؟:ن  

 توخفه من قلبم داره میادتودهنم..

افتادم روتختوآدرینم همونجورک میبوسیدتم خیمه زدروم..بااشتیاقی ک داشت 

نتونستم جلوی خودموبگیرم..ترسواسترسوگذاشتم کناروبالذت همراهیش کردم 

..دیگ داشت لبامو میخورد وگازمیگرفت هم دردم میگرفت هم لذت میبردم...ی 

توبوسه هاش بود ک هم خوشم میومدهم میترسوندم!! خشونته خاصی  

دستاش رفت زیره لباس خوابم..دستای داغشومیکشیدروکمرم 

وقلبمومیلرزوند...هردومون ب نفس نفس افتاده بودیم..لباش ازروی لبام آروم آروم 

کنارفتو رسید ب چونم ی گازازچونم گرفت ک ناخودآگاه آهم بلندشد..باصدای 

 لرزونش گفت:

ژین امشب دیوونم کردی..میخو..اام ماله من شی تماموکمال...اجازه...میدی سو -

نــــورم اجازه میدی واسه همیشه داشته باشمت؟؟آره سوژینم این اجازرو..میدی 

 بهم؟

چشاموبستم وفقط لباموگذاشتم رولبای داغش..ک حریص چنگ زد ب کمرمویهو 

وکردم توگردنش..خنده لباس خوابموازتنم کشیدبیرون..خجالت کشیدموسرموفر

 آرومی کردوروی گوشموبوسید:
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الهی قوربونه خجالتت بشم..توخجالتم بلدبودی ورونمیکردی فنچول؟؟ -  

آروم بااعتراض صداش کردم ک سرشوگذاشت روشکمم ومحکم بوسید.. واااییی 

 خدااا

جووووووونــــــه دله آدریـــن نـــــــوره آدرین خانوممم -  

د..ودوباره بوسیدوبوسی  

 بوسه میزد ب جای جای تنم ومن غرقه لذت بودم..

 غرقه لذتی ک شوهرم..

 عشقم منوتوش گم میکرد...

 دستاش رفت سمته لباس زیرمو..

 بوسه کوتاهی رولبم زد:

جون میـــــــــدم برات نــــــــــــوره زندگیم.. -  

و.......... چشاموبالذت بستم  

 

 

 

 

هردومون داغ بودیم ...ازدرد ب شونه های نفس نفس زنان سرشوفروکردتوگردنم 

آدرین چنگ زدموسرموتوبالش فروبردم لعنتـــی دردش تازه شروع شده بود دلم 

 میخواست گریه کنم....:))))

 آدرین سرموبلندکردبامحبت وعشقی ک توصداوچشاش بودگفت:

خــــــــانومم خوبی؟؟؟خیلی دردداری ببخش اذیتت کردم -  
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وسید وسعی داشت آرومم کنه صورتم رو می بتمومه   

دروواقع آدرین خعلی خوب باهام رفتارکرد..ینـــــی عالی بیشترازاینک دردبکشم 

...لذت بردم...!وتازه االن دردم شروع شده بودو  

 آدرین روی شکمم بوسیدووگفت:

میترسم...؟؟سوژینم میخوای بریم دکتر -  

موهام زد..هیچ دلم وباکالفگی نشست ومنوگرفت توبغلش وبوسه های داغشورو

نمیخواست ازمعاشقمون پشیمون بشه وخودشومقصره دردم بدونه روی سینه 

 لختوگندمیشوبوسیدم وگفتم:

.اینجوریی.. فقط آدرین...میخوام برم حموم،من خوبمم..این دردام طبیعیه -  

ازخجالت نتونستم ادامه حرفموبزنم ک آدرین باتک خنده ایی ب خودش فشارم 

بلندم کرد:دادوبا ی حرکت   

قرص وخوراکی میدم بخوری  یهای جونه دلم ..چشم االن میبرمت حموم بعدم  -

 میترسم ضعف کنی جوجوم

 سرموفروکردم توگردنش وبوکشیدم عطرشو..!

آدرین گذاشتم داخله وان پره آب گرم وخواست مالفه روبرداره ک دستموگذاشتم 

 رودستشوگفت:

نمی..خـــواد..توبرو -  

زل زدوتوچشای پرازخجالتم:باآرامش ولبخند  

معنایی داره خانوم؟؟ازمن خجالت میکشی اخه فنچول؟وقتی اینجوری  هخجالت چ -

.خجالت میکشی دلم میخواد بازم بخورمت..  

 بعدباشیطنت ب لبام نگاه کردواضافه کرد:
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راستی بهت گفتم خیلی خوشمزه بودی؟؟ -  

موچرخوندم طرفه خودش و باخنده سر هخندم گرفت لبموگاز گرفتموروموبرگدوندم ک

منم بوسیدمش..:( هسریع ی بوسه عمیق رولبام نشوند ک  

آدرین رفت بیرون ومنم یکم تووان موندم وموهاموشستم دردم یکم بهترشده بود 

ولی هنوز زیره دلم دردشوحس میکردم بعده نیم ساعت آدرین با سینی تودستش 

 اومدداخل باچشم غره بش گفتم:

ای داخل؟؟راحتی همینجوری می -  

 بیخیال خندیدونشست لبه وان وسینی وگذاشت روپاش آخ جون شکالتوکارامل:(

جوجو فسقلی حاالآ کن این قرصوبخوردردت کم شه  زنمی ها -  

دهنموبازکردموقرصوگذاشت روزبونم وآبو ب خوردم داد بعدم قاشقه پره 

رونداشتم شکالتوگذاشت دهنم ک بالذت خوردم آخیششش حاال اون حسه ضعف 

آدرین هرقاشی ک دهنم میذاشت بالبخندگونمونوازش میکردوروی 

 موهامومیبوسید....

زنش برسه مگ میشه دردیوحس کرد؟! همرد شبه عروسی انقد ب هخدایی وقتی ی  

 وقتی مردت انقد نگرانت باشه وهواتوداشته باشه ک ی وقت چیزیت نشه..

ک مردت نگرانت باشه وتورابطه مراقبت باشه:( استاین باالترین لذته دنی  

آدرین کمکم کردموهاموبشورم وبعدم رفت حولموآوردوتنم کردنذاشت ی قدمم 

بردارم خودش بغلم کردوازحموم بیرون بردم:(گذاشتم روتختوازتوکمدلباسمودرآورد 

تاب دکلته سفید با دامن کوتاه کلش داره صورتی!روش خعلی بازشده ها خواست  هی

لمودربیاره ک چپ چپ نگاش کردم وگفتم:حو  

تشیف ببربیرون بچه پررو -  
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 بلندخندیدوگفت:

جوجوم منک همه جاتودیدم دیگ االن -  

 باجیغ موهاشوکشیدم ک باخنده گفت:

جیغ نزن نصفه شبی فنچول زودبپوش بخوابیم تانخوردمت فرداباید بریم ماهه  -

 عسال

صبه؟؟؟ سریع پاشدموپشتموکردم 4عت ساعت انداختم واااییی سا هباحرفش نگاهی ب

ب آدرین وسعی کردم لباسموبپوشم ک صدای خندش اومدبعدم ازپشت بغلم 

|کردولباسموازدستم گرفتوخودش تنم کرد:  

من بی تقصیرم این بشر خعلی پررو وبی حیاه فک نکنین منم بی حیاما بخدا من 

خجالت میخورم!!! و خعلی حیا دارم  

شیدم روتخت اونم برقوخاموش کردوکنارم خشک کرد درازک هموهامو ک

درازکشیدبازوشوگذاشت زیره سرم ودسته دیگشو قفله شکمم کرد پاهاشم انداخت 

 روپاهام بعدم ریلکس لباشوگذاشت رولبم وبوسیدو ی گازگرفت:

حاالبخواب جوجوم:( -  

 باحرص نگاش کردموگفتم:

نظرت االن من میتونم اینجوری بخوابم؟؟؟ هب -  

ی بستش گفت:بالبخندوچشا  

من میتونم بخواب حاال تانخوابوندمت!!! هآره فنچول میتونی هموونجورک -  

سینش وچشاموبستم ولی اینجوری نمیتونستم بخوابم من باید  همشت زدم ب هی

 بالشموبغل کنم حرفه دلموزدم آدرین سرموگذاشت روسینشوگفت:

یکیوبغل کنی!بعدسرت جاش اینجاس فهمیدی؟جزمنم نبایدهیچیوهیچ هازاین ب -  
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آدرین میدونسی خعلی خود خواهی؟؟؟پرروووم هسی -  

 باچشای بستش گفت:

.آره میدونم حاالبخواب وگرنه.. -  

ترسیدم بزنه دوباره بالیی سرم بیاره واسه همین سریع سرموگذاشتم 

اونم بوسه ،صدای خندش بلندشدومن بیشترحرصی شدم هروسینشوچشاموبستم!ک

 ایی روموهام زد...

 

    ******************  

 

«آدرین»  

 

خوابه خواب بودخم شدم روشو موهای خوش بوشو .باعشـــق گونشونوازش کردم..

 بوییدم بالبخند صداش کردم:

سوژینم؟ نمیخوای بیدارشی ؟ازدیشب هیچی نخوردی ضعف میکنیا -  

 اخمی بینه ابروهاش افتاد ک خندم گرفت روی ابروهای گره خوردشوبوسیدم:

میشه بایدفنچولموببرم ماهه عسل!6جوجوم ساعت داره پاشو  -  

 

     *************** 

 

«زهرا»  
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 تکیه میدم ب دیواروخیره میشم ب آسمون هوا سرده..

 دله منم سرده...بدنم سرده..

 چشام سرده..

 دستام سرده...

 هه

 زندگیمم سرده!

 شبام سرده

 روزام سرده

 همه چی سرده...!

 چن شبه خوابم نمیبره..

ه لعنتی خودش نمیدونع چ گندی زده ب شبا وزندگیــــــم...!ه  

 خودش راحت شبامیخوابه..

 باعشقه جدیدش..!

 نمیدونه یکی این سره شهر...

 چشاش خواب نمیره..

 خیره میشه ب آسمون..

میلــــــــــیاردمین بار..8واسه هزارمین بار ن   

 لعنت میکنع باعثوبانیه این شبــــــــارو

پرمیشه... چشام داره  

 ولی نمیذارم ی قطره ازش بریزه...

 من خشک شدم...سردشدم
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 دیگ اشکی نبایدبریزه واسه آدمای پست..

 �� عَز اونـ شبیعـ

 ��کعـ شبـ بخیراتوعـ

 �� جایعـ منـ

 بعـ رفیقمـ گفتیعـ

 خآبـ عَز سَرَمـ پریدعـ

 هه ینی االن باهمن؟!

 االن دارن باهم حرف میزنن؟

اون لعنتیاع فک میکنیعبسه زهرا بسه چقدب   

 برن ب درک هردشون

 لعنتیایع عوضی..

 لعنتیایع پست..

 من دیگ بهش فک نمیکنم من دیگ دوسش ندارم

 آره من دوباره همه چییوفراموش میکنم

"یــــــه آلزایمره قوی میخــــــــواد فراموش کردن کارات..."  

م اونوفراموش ینی میشد ی آلزایمر قوی میگرفتمو جز چیزای دوست داشتنی

 میکردم؟؟میشـــــــــد!؟

اونی ک دوسش داری رودلت پامیذاره"  

 خیلی راحت میره و توروبازجامیذاره

 اونی ک دوست داره..داره پر میزنه
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 تو اونونمیبینی اون ب توسرمیزنه

 واسه اونی بمیر ک واسه تو تب میکنه

 همه روزاشو اون ب یاده تو شب میکنه

درده توه واسه اونی بمیر ک مرحمه  

"همیشه عاشقه ودلش فقط بنده توه  

 

 

    ****************** 

 

«آدرین»  

 

 دوباره سوژینوصداکردم ک تکونی خوردوخواب آلودگفت:

خوابم میادبذار بخوابمممم -  

 دستموزیره کمرش بردموبلندش کردم ک نق زد!

دیگ خواب بسه خانومم پاشو ی چیزی بخوریم وسایلمونوجمع کنیم بایدبریم  -  

 سرشوگذاشت روشونم:

دلم دردمیکنــــه... -  

بانگرانی شونشوگرفتمو ب صورتش نگاه کردم چشاشوبادردبسته بود ی لعنت ب 

 من..

هنوزم دردمیکنه سوژینم؟؟؟میخوای بریم دکتر هوم؟؟؟ اصن پاشو ی چیزی بخور  -

کردی واسه همونهضعف   
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هیچی نگفت وسرشوچسبوند ب سینم...هیچ فکرشونمیکردم سوژینم انقداذیت 

شه:)بغلش کردموبردمش توالت صورتشوشستم ورفتیم آشپزخونه خداروشکرمامان 

لیال برامون نهارآورده بودوقتیم دیدسوژین خوابه بوسیدتش ورفت..سوژینونشوندم 

بودحتمابخوره روگرفتم جلوش سوژین  روپام وظرف کاچی رو ک مامان لیال داده

 هنوزخواب آلودباچشای نیمه بسته گفت:

کاچی خانومم بخورش برادردت خوبه -  

بابی میلی چنتاقاش خوردوگذاشت کنار!برنجوقورمه سبزی ک عاشقش بودوبراش 

ریختم وقاشوگرفتم جلودهنش ..انقد بی حال بود ک بدونه غرغرکردن ازدستم 

میترسیدم حاالحاالها خوب نشه دردش..نهاروک خوردیم  خورد!خیلی نگرانش بودم

شده بوددیگ بایدکم کم 3سریع آب نبات درس کردم دادم ب سوژین بخوره.ساعت 

 راه میوفتادیم ب سوژین گفتم آماده شه ک پرسید:

کجامیخوایم بریم حاال؟؟ -  

 چشمکی بهش زدم:

سوپرایزه فنچولم -  

 چشم غره ایی زدوگفت:

ونم ماه عسل کجامیخوایم بریم؟؟؟؟؟ینی من نبایدبد -  

عزیــــــــزم چقد بی اعصاب شده بودبغلش کردم ورفتم تواتاقمون گذاشتمش 

 روتخت ک دوباره نق زد:

آدریییین بگووو دیگ کجامیخوایم بریم.. -  

رفتم سمته کمدو ی مانتوی نخودی رنگ باشلوارجین سفیدوشال هم رنگش 

 درآوردم وگفتم:
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بپوش دیرمون شدهفعال بیا لباستو -  

 دوباره چپ چپ نگام کرد ک بینیشوکشیدم:

چشات لوچ شداا جوجوم! -  

 جیغ زد:

ب دماغه من دسسسسسسسسسسسس نززززززن جوجوم نیستمممممممممم -  

 چشام گردشد یاخداااا چ اثریی داشته انقدازدیشب عصبانی وحساس شده؟!؟

خیالم راحت بودفقط باید واسه مین آماده شدیم چمدوناروازدیشب بسته بودم 61بعده 

توراهمون یکم خوراکی برمیداشتم رفتم توآشپزخونه و ی سبدبرداشتم چنتاپرتقال 

ک سوژین دوس داشت باسیبه سبزو..برداشتم فالکس چایی هم باشکالت گذاشتم 

داخلش صدای سوژینوشنیدم ک داشت باتلفن حرف میزدازاتاق بیرون 

ه بود وآرایشه مالیمیم کرده بودلبخندی ب اومدموهاشوپریشون روپیشونیش ریخت

 تیپش زدم وسبدوبرداشتم ازآشپزخونه بیرون اومدم روبه سوژین گفتم:

همه چیوبرداشتی چیزی جانذاشتی؟ -  

سرتکون دادوب سمته جاکفشی رفت چمدوناروبرداشتم وبعدازچک کردن 

گازوخاموش کردن برقا کفشموپوشیدم وبیرون رفتم..سویچ دسته سوژین 

ریموتوزدوچمدوناروصندوق عقب گذاشتم سبدم گذاشتم صندلی عقب باگرفتن بود

 سویچ ازسوژین سوارشدیموراه افتادیم ب سمته مـــــــــاهه عسلمون:(

اولین روزه زندگی مشترکمون...چقدحسه خوبیه روزه بعده ازدواجت...باعشقت 

شروع میخوای بری ماهه عسل تااول زندگیتوبا شیرنی وطعمه قشنگه نگاهش 

 کنی:(
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سوژین ب دره ماشین تکیه داده بودونگام میکردازنگاهه خیرش لبخندرولبام 

 اومددستشوکشیدموافتادتوبغلم چشاش گردوشدومن قهقه زدم:

جوجوم ب چی نگاه میکردی؟ -  

 ازاون چشم غره های معروفشوبهم زدوگفت:

ب شوهرم نگاه میکردم ب تو چ اصن -  

یدم:نگامودادم ب جاده روی موهاشوبوس  

ای جووووونم این شوهرت قوربونت میره هااا دیگ دلت دردنمیکنه خانومم؟؟ -  

 سرشوگذاشت روپاموپاهاشوتوشکمش جمع کرد:

ن خوبم -  

 دسته راستموفروکردم توموهای لختش..

خداروشکر دردداشتی بهم بگوباشه؟االن خوابت میاد؟! -  

 چشاشوبستوگفت:

اوهوووم خعلـــی -  

 خندیدموگفت:

جوجوی خواب آلوو بخواب -  

 چشاوبازکردوگفت:

|ولی آخرنگفتی کجامیخوایم بریم: -  

 نگاهموازش گرفتمو حواسموب جاده دادم:

وقتی رسیدیم میفهمی خانومم -  

 چشاشودوباره بستوخوابید.منم سرعتمویکم بیشترکردم تازودتربرسیم..!
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ب ساعت رانندگی خسته شدم وکناره ی رستوارن سره راهی نگه داشتم 3بعده

سوژین نگاه کردم شالش ازروسرش کناررفته بودوگوشه پیراهنم تومشتش بود!آروم 

 خندیدوصداش کردم:

جوجوخواب آلونمیخوای بیدارشی خانوم؟خعلی خوابیدیاا بیدارشوببینم هنوزدلت  -

 دردمیکنه؟

 خمیرازه ایی کشیدوپلکاشوبازکرد ب چشای خوشلش لبخندزدم:

خوب خوابیدیا -  

 خندیدوبلندشدنشست:

اوهوم ببخشیدپات خسته شد؟کاش بیدارم میکردی خعلی خوابیدم -  

 بامحبت نگاش کردم وگفتم:

ن نورم دلم نیومدبیدارت کنم خوب خوابیده بودی -  

 بالبخندگفت:

مرسی االن کجاییم؟؟ -  

 هنوزقصدنداشتم بهش بگم کجاییم برای همین نیشموبازکردموگفتم:

نمیگم!! -  

|موهاموکشیدای خداااا اخراین بچه موهاموهمرو میکنه:ک پریدرومو  

نکننن خووو ععع موهام میریزه اونوخ شوهرت کچل میشه هااااااااا -  

 ادای گریه کردن رودرآورد:

آخعع خعلی بدیییییی آدرین چرابهم نمیگی -  

 صورتشوبینه دستام گرفتمولبموچسبوندم ب لپاش ومحکم بوسیدمش:

ام غافلگیرت کنم!اخه قوربونت برم میخو -  
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 ی ابروشوباالدادوگفت:

اگ من خوشم نیومدچی؟؟؟ -  

 بالبخندگفتم:

میدونم ک خوشت میاد:( -  

خعلی مطمئنیاااا -  

 دره ماشینوبازکردم:

بعله دیگ!پیاده شده یکم استراحت کنیم -  

نگاهی ب جاده شلوغ انداختم بدنموکشوقوسی دادم..سوژینم پیاده شدسبدوازصندلی 

باگرفتن دسته سوژین رفتیم سمته االچیقی ک کناره رستوران  عقب برداشتم

بود..نشستیم روآالچیق سوژین ازتوسبدلیوان درآوردوچایی ریخت داددستم ی حسه 

 قشنگی تودلم پیچید..:(

نمیدونم درک میکنین یا ن ولی حســــــــــــــــــه فوق العاده ایی ک تواولین 

اهمسرت تجربه کنی:(روزه مشترکه زندگیت اولین چیزهاروب  

 سوژین همیشه برای من اولین بوده..وهست ومیمونه

 من همه اولین هامو با نــــــورم تجربه کردم...

 این سفره دونفره...

 این لبخندا...

 ازهمه مهم تر عشقی ک بهش دارم...اولیه وآخرین میمونه!

 

     **************** 

«سوژین»  
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ماشین شدیموراه افتادیم منم ضبطوروشن کردم  بعدازخوردن چایی وتنقالت سواره

واالازدیشب تحرک ندارم!|یکم روحیم شادشع:  

|رو روبرم:  

وای وقتی یاده دیشب میوفتم دلم میخواد ازخجالت آب شم برم زمین)تومگ 

(هرچندانقدپرروبازی درمیارم ک....!آدرینمم ک ازدیشبه |خجالتم بلدی زلیل شده:

ــن عــــــــــــــشق:(فقط ی ذره کرم داره ک خعلی هوامو داره عشقه اصــ

|بهم نمیگه کجاداریم میریم!من هرچی تابلوهارونگاه میکنم چیزی سردرنمیارم:  

ساعت دیگم توراه بودیم!آدرینم همش اذیت میکرد:6خالصه ی   

آخ اگ بدونی کجادارم میبرمت!!! -  

 منم همش حرص خوردم...

وی آشنایی بودم تابفهمم کجاداریم ب جاده خیره شده بودمومنتظره ی تابل

میریم...چشام دیگ دردگرفته بودانقد ب جاده خیره شده بودم کم کم چشام داشت 

بسته میشد ک بادیدنه ی تابلوچشام گردشدصاف نشستموچشاموریزکردم وبادقت 

 وصدای بلندخوندمش:

ب استان زیباوسرسبزشیـــــــــرازخوش آمدین سفره خوشی رابرایتان  -

!!!"مندیمآرزو  

وااییییی خدااا ینی آدرین آوردتمم شیراااااااااااااز؟؟؟؟ جووووووووون ینی من 

عااااااااشقــــــــــــــــــــه شیرازمممممم انقد خوش حال شدم ک باخنده 

وذوق برگشتم سمته آدرین ک بالبخندنگام میکرد...دستاموانداختم دوره گردنش 

 وتن تن صورتشومیبوسیدم:
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یییییی آدرییییییییی عااااااشقتممممممممممم دیـــــــــــگواااای -  

ازکجافهمیدی عاشقه شیرازمممممممم میدونی چن سال بودنیومده 

 بووووووودم؟؟؟؟؟؟؟؟

 میخنده ودسته راستشودوره کمرم میندازه:

قوربونت برم ازاونجایی فهمیدم ک چقدواسه دانشگاه اومدنت ب  -

 اینجااصرارکردی!خوش حال شدی؟

 بالبخندخیره شدم ب اوالی خیابون شیراز:

وااای آررره خعلییییییی خوووش حالــــــم مرسی آدرین مرســـــــــی -  

 ودوباره گونشومحکم بوسیدم ک گفت:

نکن فنچول وسطه جاده کاردستمون میدیاااا صب کن برسیم خونه.. -  

 باتعجب گفتم:

خونه؟خونه کیی؟؟؟؟ -  

 بالبخندگفت:

هفتمون ک راحت باشیم 6کردم واسه ی ویالاجاره  -  

 دستاموباشادی بهم زدم:

آخ جوووون...ولی آدرین خدایی چطوردلت اومد نذاری بیام شیراز میبینی  -

 چقدقشنگهههه اینجا

 اخمه مصنوعی کردوگفت:

حاالک گذاشت خانوم االنم ب جبران همون موقع آوردمت حسابی خوش  -

 بگذرونی بدشده مگ؟

 نیشموبازکردم:
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عشقــــــــم عالیه ن -  

 باچشای ریزنگام کردوگفت:

االن شدم عشقت دیگ؟؟کی بودسره صبی بی اعصاب بودوهی نق میزد؟؟! -  

 چشاموگردوندم وجواب دادم:

خب حاالااا حالم خوب نبوداااجنابالی ک دردنکشیدی -  

خب خجالت میکشم |وحین گفتن این جمله روموکامل سمته شیشه برگردونده بودم:

!هنووووز  

 آدرین بیشور بهم خندیدودستموگرفت:

چیشدخجالت کشیدی جوجه؟؟ -  

 باحرص گفتم:

نخیرم اصن بات قهرم! -  

عــــــه چرالوسه من؟ -  

 باجیغ گفتم:

مـــــــــن لووووووس نیستمممممم -  

 بالذت خندیدوگفت:

 چرااااااا تووووولوســــــــــــــه منـــــــــــــــــــــــــی جوجه فسقلی -

 انقدحرص نخور!

مین دیگ رسیدم ب ی خونه باغ ازدیدنه نمای ویال ذوق زده ازماشین پیاده شدم 61

 وااایییی هواش عاااالی بود کناره خونه پربودازدختای بیده مجنون...

آدرین پیاده شدو کلیدی ازتوجیبش درآوردوانداخت تودروازه وبازش کرد منم سریع 

روبه روشدم!!!!!باخوش حالی دوییدم سمته  رفتم داخل  وکلی درختوگالی خوشگل
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گالی جورواجور ینی عاااشقه گلمااااااا بعدازبووییدنه گال ب ویالی دوطبقه چوبی 

نگاه کردم..خعلی قشنگ جالب ساخته شده بود چنتادرخت پایینش بودوشاخه هاش 

ب ویالچسبیده بودومارپیچی تاروی سقف رفته بود..منتظره آدرین موندم 

اشینوپارک کردوپیاده شدبعدازبرداشتن چمدونااومد سمتم بالبخندکیلیدوجلوم تابیاد..م

گرفت ک منم بانیشه باز ازش گرفتمودروبازکردم همونطورک حدس میزدم داخلش 

هم چوبی ولوکس بودباذوق همه جای ویالروگشتم و ب طبقه دومش رفتم آدرینم 

 بالبخنددنبالم میومد:

چطوره خانومم خوشت اومده؟ -  

ی زدموبالبخندگفتم:چرخ  

عالیهه آدرین عااااالـــــی فقط میتونم بگم مرسی:( -  

دستاشوبازکردومنم ازخداخواسته پریدم توبغلش باعشق بوسه زدروپیشونیم ومن 

 قندآب شدتودلم...!

دردنداری دیگ؟ -  

 دستامودوره گردنش حلقه کردم:

نه خوووبم -  

خداروشکر -  

فت..پاهامودوره کمرش حلقه کردموباشیطنت بلندم کردوسمته یکی ازاتاق خوابار

 گفتم:

میدونی عاشقـــــــتم؟؟؟؟ -  

باخنده زل زدبهم ک سرموخم کردموبدون فک کردن لباموگذاشتم رولباش..تکونه 

خفیفی خورد خخخ بچم شوکه شد خب این اولین باربودخودم پیش قدم میشدم 
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هاموعمیق وپرحرارت ومیبوسیدمش!بعده چن لحظه ب خودش اومدوجوابه بوسه 

 داد...

پرت شدیم رو تخته کناره بالکن..باولع همومیبوسیدیم!شالم افتاده بودوموهام ریخته 

 بودروصورته خودموآدرین..

 آدرین با ی دستش موهاموکنارزدوبادسته دیگش کمرمومحکم چسبید....

بعداز ی بوسه عمیقوطوالنی کشیدیم عقب منک بدجورنفس نفس میزدم ..آدرین 

بدتره من..دوباره خم شدوبوسه نرمه دیگ ایی رولبم کاشت ک دلم ضعف رفت  

 چقددوسش دارم:(

 کنارم درازکشیدومحکم بغلم کردباصدای دورگه ایی گفت:

میخوای دیوونم کنی سوژینم؟! -  

 سرموبالذت چسبوندم ب سینه پهنش:

تودیوونه هستی عشقم! -  

 سریع خم شدولپموگازگرفت:

رررروه منی دیگ!فنچـــــــوله پر -  

. 

. 

. 

. 

    

فلشوزدم ب تلوزیون وآهنگی  ک دوس داشتموپلی کردم بالبخند ریمتوگذاشتم 

 رومیزوشروع کردم رقصیدن:
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 تو این خونه یکی هست که همیشه چشم به راته

 اونی که هر دقیقه عاشق شیطونیاته

 تو این خونه یکی هست که بهونتو می گیره

ات بمیرهاونی که حاضره لب تر کنی بر  

 تو این خونه یکی هست که یه عمر عاشقی کرده

 با این حال و هوا عمریه که زندگی کرده

 جونم واسه چشمات واسه عطر نفس هات

 جونم واسه لبخندی که می شینه رو لب هات

 آره راست راستی دیوونتم

 من این حسمو مدیونتم

 به تو بد جوری واببسنه م عزیزم

 به تو بد جوری وابستمو

 دلمو به دلمت بستمو

 همه زندگیم به پات میریزم

 جونم واسه چشمات واسه عطر نفس هات

 جونم واسه لبخندی که می شینه رو لب هات

 آره راست راستی دیوونتم

 من این حسمو مدیونتم

 به تو بد جوری واببسنه م عزیزم

 به تو بد جوری وابستمو

 دلمو به دلمت بستمو
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 همه زندگیم به پات میریزم

نم واسه چشمات واسه عطر نفس هاتجو  

 جونم واسه لبخندی که می شینه رو لب هات

 

بانازمیرقصیدموآدرین دست ب سینه وبالذت نگام میکرد...چشمکی بهش زدم وروی 

 کمرم بارقص خم شدم موهای پریشونم روهواپخش شد...

 

    *************** 

 

«آدرین»  

وایسامونگاش کنم رفتم  وقتی خم شدوموهاش توهواپخش شددیگ نتونستم

سمتش کمرشوگرفتم خم شدم روشولباموچسبوندم رولباش محکم بغلش 

کردموکمرشوصاف کردم..امروزهمش داره شیطونی میکنه ودله منومیلرزونه... 

 سرموفروکردم توخرمنه موهاش:

جونم واسه چشــــــــــمات واسه عطره نفســـــهات -  

ــ میشنه رولبهـــــــات..:(جونـــــــــم واسه لبخندی کــــــ  

 

     ************** 

 

«سوژین»  
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بعداز ی استراحت کوتاه لباس پوشیدیم بریم حافظیه..چن سال پیش ک با 

زهرااینااومدیم خعلی خوش گذشت بهمون..یادش بخیر!رفتیم مقبره حافظو فال 

گرفتیم...توحیاطش قدم زدیم وعکس گرفتیم خلوت بودوکمترکسی توحیاطش 

...هوام ک یکم سردبودمنم جزمانتوهیچی نپوشیده بودم آدرینم هی چپ چپ بود

نگام میکرد ک چرا پالتوورنداشتم باخودم!نشسم رونیمکته آبی رنگوسرد ازسردیش 

ب خودم لرزیدم ولی ب روی خودم نیاوردم تاآدرین دوباره گیربدع!سوشرت 

میره شیرکاکائو داغ خودشودرآورده بودوتن کرده بودولی بازسردم بود!آدرین گفت 

 بگیره منم منتظرش موندم.

همونجورداشتم دور و ورمونگاه میکردم وتودستام هاه میکردم..سرموچرخوندم و ب 

تاپسرجلوش رونیمکت نشستن..یهوبلندشدن 6مقبره حافظ نگاه کردم ک دیدم 

 یکیشون هیکلش ازپشت خعلی برام اشنابود!!!ینی اشناس؟؟

تابرگرده ببینمش..ولی باپسره کنارش ی سمته دیگ باچشای ریززوم کردم روش 

آدرین بعده چن لحظه اومد بالبخند شیرکاکائوروازش |ایی رفتن وندیدمش:

گرفتموبالذت مشغول خوردن شدم اونم کنارم نشست پاشوروپاش نداختو ی 

 دستشودوره شونم حلقه کرد....

 سرموتکیه دادم ب شونش وبالذت چشاموبستم..

باهیچی تودنیـــــــاعوض نمیکنماین حسی ک دارم   

 باهیـــــــــچی...

 این آرامشی ک دارم...

بعده ی رب بلندشدیم تابریم جاهای دیگروبگردیم ازدره حافظیه ک بیرون اومدیم 

داشتیم سمته ماشینمون میرفتیم ک یهوبادیدنه کسی ک روبه رومون بود ی لحظه 
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توجام میخ کوب شدم....چشام گردشدازشدته 

!!!!ایـــــــــن...ایــــــــــــــــن اینجــــــــــــــــــــــــــا تعجب!

 چیکارمیکنه؟؟؟باتعجب وچشای گردم ب آدرین گفتم:

آدررریی..اووون..اووون آریا نیــــــــست؟؟؟؟ -  

 باتعجب برگشت سمتموگفت:

آریاااا؟؟؟شوخیت گرفته سوژین؟؟؟آریا ک االن.... -  

. 

. 

. 

. 

    *****************  

 

«دانای کـــــــــل»  

 

کلیدرامیچرخاندودررابازمیکندکنارمیکشدوتاواردشود..بانگرانی ناراحتی چشمانش 

 نگاهش میکندواسمش رازیره لب صدامیزند...

 امـــا اوفقط پلک میبنندوباصدای خفه ایی لب میزند:

برو تو -  

ب ماهه عسلی آهی میکشدوداخل میشود..نگاهش را دورتادوره سالن میچرخاند..عج

 راشروع کرده بودند!

 چه فکرمیکردندوچه شـــــــد!
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مانتویش رادرمی آوردوخیره میشود ب مرده ساکت..اما ناآرامه روبه رویش..دلش 

 میخواددرآغوش بکشداین مردرا..درآغوش بکشداین تنه خسته را...

 درآغوش بکشداین بیتابه درونی راه...

ت کرده وازپله هاباالمیرود...امامرده ناآرام فقط سکوت کرده..سکو  

ازسکوته حکم فرمای ویالبدش می آید..دلش ازاین بدبیاری میگرد!عصرچه حاله 

 سرخوشی داشتندوحاال..!

روی مبل مینشیندوپاهایش روی پارکت ضرب میگیرد..فک میکند به دقیقه های 

 پیش..

 به اتفاق دقیقه های گذشته...

آریا...آن هم درشیراز..به اینکه چقدرمتعجب بودازدیدن   

 و آدرینی که ناباور..به برادره بی معرفتش نگاه میکرد..

 وخشمی که ناگهان شعله میزند..!

حجموم میبردسمته برادرش.وآریاباچشمانی گردخیره آدرینی میشودکه ماننداژداهی 

 خشمگین وصورتی سرخ..یقه پیراهنش راچسبیده وفریادمیزند:

ــــــره احمـــــــــــق اینجــــــــا چ پســـــــــــــــــــــ -

غلـــــــــطی میکنی تووووو؟؟؟ک پاشدی رفــــــــــتی 

اینگلیــــــــــــس؟؟؟؟؟؟؟؟؟اونوخ االاااااان سرازشیراااااااااززززززز درآوردییییییی 

بــــــــــی فکــــــــــــر؟؟؟؟این همــــــــه مدت جنازت 

مانــــــــه بیچاررودق دادیییییییی چرااااا بهش زنگ نزدی اینجــــــــابودووووما

پســره احمق؟؟؟چرا ی خبر ندادی ب اون زنه بیچاره ک چن ماهه فکروخیالت 

داره دیوونش میکنـــــــه؟؟؟ایــــن همه مدت اینجابودیوماروگول زدی ک رفتی 
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اااا بی عقله بی اینگیلیس پیشه عمــــــووووو خعلــــــــی بی عقلـــــــی آریاا

 فکــــــرررر

 ناگهان آرام شد...چشمانش پربودازدلخوری...

 دلخوری ازبرادره بی فکروبی معرفتش....

چطوردلت اومدبی خبرمون بذاری؟؟؟چطوردلت اومدشبه  -  

 عروسیم نباشی؟؟؟؟چطـــــــــــورانقــــــــد بی معــــــــرفت 

مامان؟؟شدی داداش کوچیکه؟؟؟دلت نسوخت واسه   

هه معلومه نسوخته...مااین همه مدت نگرانوبی خبر...اونوخ آقا راحت داشته 

 شیرازمیچرخیده..خیلی عوض شدی آریا...خیلی.......

 وآریای سرانداخته به زمین چه میگفت به برادره دلخوروعصبانی اش؟!

 میگفت نتوانستم تحمل کنم هوای آنجارا؟

ی را...میگفت نتوانستم تحمــــــل کنم دور  

 میگفت من هیچ چیزرافراموش نکرده ام هنوز..

 میگفت مغزم حافظه اش راازدست نداده و...

 سرش رابلندکردوخیره شد به چشمانه برادرش..

 وشایدرقیبه گذشته اش..!

 فردی که یک دفعه وارده بازی هیجان انگیزش شد...

 فردی که قدم گذاشت بینه او و هم بازی جدیدش..

بود..آدرین این رامیفهمید..اماچه میگفتنداین چشم های  چشمانش پرازحرف

 پرازفریاد؟آدرین چگونه میفهمید حرفه درونش را؟
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آریاهیچ زبان بازنکرد..هیـــچ!تمامه حرف هایش ریخت درونه چشمانه جنگلی 

 اش...وشایدیکی ازحرف هایش این معنی رامیداد:

سخیرکرده؟چطورمی آمدم چطور به جشنه کسی می آمدم که تمامه روحوقلبم رات -

به عروسی برادرم...برادری که عشقه تازه جوابه زده ام را..راحت به دست 

آوردومالکش شد؟!چگونه تحمل میکردم بی انصــاف...چگونه تحمل میکردم 

 عاشقانه هایتان را...

 چگونه نگاه ازدست های قفل شده اتان میگرفتم..؟

.چگونه نگاه میدزیدم ازبوسه هایی که.....  

 آدرین ماتومبهوته چشمانه برادرش بود...

 هیچ درک نمیکرد غمه چشمانه جنگلی اش را!

 چطورمیفهمیدبرادره کوچکش روزی عاشقه نورش شده بود؟!

 چشم میبنددبه روی غم انگیزه نگاهه برادرش..

 چشم میبنددتابیشترازآن گیج نکندش این نگاهه پرازحرف...

آریا..پشتش را به اوکرد:دستانش چراجداکردازیقه پیراهن   

برگرد پیشه مامان...دلتنگته بی انصاف!من هیچ..من ب درک..برادرت ب درک  -

 بروحداقل مادره طفلیمونوازچشم انتظاری دربیار..

 بی هیچ کلمه دیگری دستانه سوژینه مبهوت رامحکم میگیردوراه می افتد...

 وآریا..باچشم های سرخ...

 باچشمانی که میلرزیداز..

ابروهایی گره خورده...با  

 چشمانی ریز..
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 خیره میشود ب دست های قفل شده اشان...!

 لب هایش میلرزد...چشمانش آماده باریدن...

 چشم می بنددازدست هایشان..

 چشم میبنددوزیره لب میغرد:

خدا؟چرامن آلزایمرنمیگیرم؟؟! -  

  منـ خواب میبینمـ تو رو با اونـ

 دارینـ قدمهاتونـ رو میشمارینـ

 منـ پشتتونـ وِیلونو سرگردونـ

........... 

 سوژین بی طاقت بلندمیشودوبه طبقه دوم میرود..دره اتاق نیمه بازاست..

دررا به آرامی کنارمیزندونگاهش رامیدوزدبه مردی که تکیه داده به دیواربالکن 

 وخیره است به آسمان پرازستاره شیراز..

برمیدارد..زانومیزندکنارش دستانش مینشیدروی شانه های پاهایش به سمتش قدم 

 مردش!

 نگاهه خیره اش رابرنمیداردازاین مرده پرازسکوت..

 وباالخره آدرین پاسخه نگاهه خیره نورش رامیدهد:(

 قفل میشودنگاهیشان درهم...لبخندمینشیندروی لب هایشان..

 چقدخوشبختی این حوالی میچرخدمگر نه؟:(

ازش میشودبه روی گونه های دوست داتشنی عزیزه جانش...دستانه آدرین نو  

 وجانه شیرینش پلک میبنددازاین نوازش...

 لبخنده شیرینش نقش میزندلب هایش را
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 ولوله به پامیکنددله مردش را:(

دست های آدرین میپیچددوره کمرباریکه نورش..باعشق درآغوش میکشدجانش 

 را...!

 سفت وعمیق...

 داغ وپرازحرارت...

 وچقدرخوب است که این لحظه...

 نورش رادرآغوش دارد!

 چقدخوب است تنهانیست..

 چقدرخوب است جانش دیگرماله اوست..

"اصلـــــــــا چقد این چقــــــدرخوب هازیاد شده است تازگی ها نه؟:("  

 وقتی جانت کنارت باشد..وقتی نفس هایت کنارت باشد...

 مگرمیشودبدباشد؟!

نباشد؟! مگرمیشودهمه چی خوب  

 لب میچسباندبناگوشه نورش را...لب هایش بازمیشود وزمزمه میکند:

میدونی یکی ازآرزوهام چی بودنــــــــــورم؟؟ -  

 سوژین بازی میگرددکمه پیراهنه مردش راه!

چی  بود؟! -  

 بالبخندخیره میشود به آسمان:

 شیم ب ستارهاینکه تو ی شب توبغلم باشی و..دونفری بشینیم زیره آسمون..خیره  -

ها!و فخربفروشم ب این ستاره های پرنور...کــــــــــــه نوره من درخشنده 

 ترازاوناست... کــــــه نورزندگی من...زیباترازاوناست!
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 کـــــــــــه نوره چشمه من برقه نگاهش...پرنورترازهرچی ستارست...!!!

دو....حلقه اشک وسعت میگیردلبخنده نورش...چیزه شیرینی ازقلبش سرازیرمیشو

 چشمانش رادربی میگیرد!

 اشکه خوش حالی است مگرنه؟!

 اشکه عشق است:(

 اشکه دلتنگی است...

 اشکـــــــه شـــــــوق است

آدمی است دیگر...حتی درزیباترین لحظات زندگی اش..حتی اگرغرقه خوشبختی هم 

 باشد...اشک مهمانه چشمانش است!

 دیوانگی که نیست...هست؟!

لذت میبوید گیسوانه نورش را:آدرین با  

جانــــــه جانانــــــــــم..؟عطره موهات جونه زندگی بهم میده  -

 نـــــــــورم..جون میگیرم ازوجودت جــــــــانـــا:(

 وچقــــــدراین لبخندهای برلبانشان زیباست...!

 وپروردگار...لبخندمیپاشد به روی لبخندهایشان..

 

 الهـــــــــــی...؟شکــــــــــــــرتــــــ:(

 

    ******************* 

 

"سوژین"  
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 گوش میسپرم ب نفس های آرومش..راحت خوابید!

 ولی من خوابم نمیبره....فکرم درگیره....!

 درگیره آریایی ک انگارقرارنیست ازندگیمون بیرون بره...

 واقعانمیفهمم چطورسرازاینجادرآورده؟؟؟

اصن نرفت اینگلیس؟؟!ینی   

 وقتی یاده چشماش میوفتم دلم میخواست کاش اون لحظه نبودم اصال...!

 نبودم وچشای پرحرفشونمیدیدم...

 کاش هیچ وقت آدرین حرفه نگاهشونفهمه...!کاش...

سرمومیذارم روی قلبش..چقدعاشقه ضربانه قلبشم:(گوش دادن ب این گرومب 

 گرومب...آرامش میده بهم

طای فرضی میکشم روی پیراهنش..چراخوابم نمیبره؟باانگشتم خ  

 صدای بموخواب آلودش ک میپیچه توگوشم سرموبلندمیکنم:

نصفه شبی شیطونی میکنیع فنچول؟! -  

 خندم نیومد!لبخنده کوچیکی زدم وآروم گفتم:

ببخشیدبیدارت کردم...بخواب -  

 خودم ازلحنه آرومم تعجب کردم!منو ب این همه مظلومی؟!

نگارتعجب کردچون چن لحظه هیچی نگفت بعدیهوشونموگرفتوبلندشدمنم آدرینم ا

 نشوندباتعجب نگاش میکردم توی اون تاریکی اخمای درهمشودیدم!

چیشده سوژین؟؟حالت خوبه؟ -  

 باتعجب گفتم:

آره خب مگ بایدچیزی شده باشه؟؟ -  
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 چونموگرفت تودستش:

ی چیزی شده ک تواینقدآرومی؟؟بگوچت شده؟ -  

 نوچی کردم:

ای بابامیگم چیزیم نیست آدرین ببین ی بارمن آروم شدماا خودت نمیذاریع... -  

 آروم خندیدودرازکشیدمنم پرت کردروسینش!پسره خل

اخ نمیدونی وقتی آرومی مظلومی..ی جوری میشی اصن نمیتونم درک  -

 کنم!یهوآروم شدنتو..عادت کردم ب شلوغ بودنت.. ب پرسروصدابودنت

 باجیــــــغ گفتم:

مــــــــــن پرررررسروصــــــــــداااااااام؟؟؟؟من شلووووووووووغم  -

 آدریـــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟؟؟

 بلندخندیدوب خودش فشارم داد:

ببین االن اینقدجیغ میزنی ینی پرسروصدایی..ینی شیطونی وشلوغ! -  

 زدم ب شونش وباحرص گفتم:

خعلــــــی بیشوووورییییی -  

(|یتربیت شدی تودختر:)چقدب  

 بوسه محکمی روی موهام نشوند:

بخواب قوربونت برم تواصن آرومه خودمی...مظلومه منی:(اصنم شلوغ نیسی! -  

 واایییییی خدااا دارع مسخرممممم میکنه

مسخــــــــرم میکنی آدریــــــــــن؟؟؟ -  

 قهقه اش بلندشدم واای دلم میخواد...!

گفت:سرشوفروکردتوموهاموباخنده   
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عزیــــــــــــــــــــــزم من کی مسخرت کردم خب آرومومظلومی  -

 دیگ!البته الکــــــــ..

 نذاشتم حرفشوبزنه چنگ زدم ب موهاشوکشیدمش جیغ میزدم اونم بیشترمیخندید:

سوووووووژین توچرااچن روزه گیردادی ب این موهای بیچارررررره من دخترررر  -

عــــــه فنچـــــوول نکـــــنکچل میشم نکنننننن   

اخرسردیدول نمیکنم موهاشوچرخوندتمواومدروم ومن همچنان موهای 

|لختشومیکشیدم:  

|مرض داریع دیگ مرض:  

 کوفت توخف باش!

با ی دستش دستاموازموهاش جداکردودسته دیگشوگذاشت رودهنم تاجیغ نزنم!منم 

|گازش گرفتم:  

 ک خندید:

ی شدی؟؟؟سوژینم میدونی االن شبیه چ -  

 دستشوکنارزدم بلندباحرص گفتم:

وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــی خودتییییییییییییییییی زامبیییییییییی -  

 بلندمیخندید:

جوجوم من کی گفتم وحشی؟؟؟اصن زامبی تویی ک گازگرفتی دستمو - ;-) 

شد!!خواستم دوبارع جیغ بزنموموهاشوبکشم ک باگذاشتن لباش رولبام جیغم خفه   

 

    ****************** 

«آریا»  
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سرموتکیه میدم به پشتی صندلی وچشامومحکم میبندم..سرم داغه..انگارتووسطه 

 آتیشم..

باخنکی چیزی ک رودستم گذاشته میشه چشاموبازمیکنم..کاوان بطری آبو رودستم 

 گذاشته بود!چقد ب ی آب خنک نیازداشتم تاآتیشم خاموش شه..

..وچسبوندمش ب پیشونی داغم..!نصفه بطریوسرکشیدم  

 کاوان همونطورک رانندگی میکردآروم گفت:

خوبی آریا؟ -  

 سرموچرخوندم ..پوزخنده تلخی میزنم:

تاخوب چی باشه...خودم ک فک میکنم افتضام!! -  

 نفسه عمیقی کشید:

بایدحالتوخوب کنی پسر..تاکی میخوای اینجوری بمونی؟؟  -  

ازجلوی چشام ردمیشن..زل میزنم ب ماشینایی ک باسرعت   

چجوری..؟ -  

 سرشوچرخوندوباجدیت نگام کرد:

بایدخودتوسرگرم کنی آریا..فکرتومشغول کن برگرد ب دانشگاه..مدرکتوبگیر  -

بروسره ی کاری..بیکارنمون.اصالبایدبرگردی انزلی!پیشه خونوادت...پیشه 

 داداشو...زن داداشــــــــــــت..!

ــــــــت خعلی تاکیدکرد!پوزخندمیزنم...روی زن داداشـ  

نمیشه لعنتی نمیشه چرانمیفهمی؟؟من فک میکردم حداقل تویکی درکم میکنی  -

 کاوان
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 ی دستشوگذاشت رودستم:

من میفهممت آریا..درکت میکنم ک میگم برو انزلی...برو پیششون جلوی  -

چشمشون!باچشای خودت ببین زندگیشونو ببین نزدکیشونو..عالقشونوباچشمای 

ببین...همه چیوببـــــــــــین وراحت بگذر..!باهاش بجنگ..مبارزه کن خودت 

نکش کنار پسرفرارنکن وایساجلوش نذارشکستت بده فک کردی بافرارهمه چی 

 بهترمیشه؟؟؟دیدی فرارکردی امروز چیشد؟؟نذاربفهمن آریانذاااار

 ب خودت بیا وعقب نکش بایدباهاش کناربیای فرارراهه حلش نیست

ی بهم میندازه:نگاهه عمیق  

امیدوارم ب حرفام گوش کنی!نمیخوام اینجوری ببینمت -  

 شایدکاوان راست میگفت..بایدوایسام جلوش وفرارنکنم..شایــد.....

 

 کاوان میرسونتم خونم با خدافظی آروم ازماشینش پیاده میشم

 .سمته آپارتمانم راه افتادم وباکلیدم دروبازکردم رفتم داخل

وگذاشتم توجاکفشی کلیدوپرت کردم رومیزو سمته اتاقم رفتمکفشامودرآوردم   

 ..پیراهنمودرآوردم  وانداختمش روتخت!بایدبرم دوش آب سردبگیرم

 ...اینجوری ازحرارت آتیش میگیرم

 هه تواین هوای ســـــــــردآبان دارم ازحرارت وگرمامیسوزم!چم شده من؟؟

کردمووفکـــــــــــــرمیرم زیره دوشه آب سرد..چشاموبستم فک  .... 

 دیشب عروسیشون بو!!

 !!رفتم انزلی...ازصبح...پا ب پاشون...پشته سرشون هرجاک رفتن رفتم

 ...ازآرایشگاه بگیرتا آتلیه وگیسوم
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 وای... وای..ازگیسوم...گیسومه لعنتیع بدم

 !....میادازاونجابــــــــــــــــــدم

 

مازدریــــــــــــاش متنفرممممممممم  

 !...ازدریای انزلیم متنفرم

 ازجنگلش حالم بهم میخوره

 !...ازجـــــــــــادشم بدم میاد..بـــــــــــــــــــــــــــــدم

 ...ازاون درختایی ک بهش تکیه دادن وبالبخندعکس انداختن بدم میاد

 !..ازماسه هایی ک روشون پاگذاشتن و...بدم میــــــــــــاد

یدن بدم میادازآهنگی ک باهاش رقص ! 

 !ازساقدوشاشون بدم میـــــــــاد

 !!!ازفیلم برداره لعنتیع ک هرلحظشونوفیلم میگرفت بدم میاد

 !!ازعکاسی ک میگفت هموببوسن تاعکس بگیره بدم میاد

 خـــــــــــــدااااااااااا

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

 میــــــــــــــــــــــــادازهمشون

تنفــــــــــــــــــــــــــــــرم از آبــــــــــــــــــان ماهه م

 لعنتیـــــــــــــــــــــــــــــع

متنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ازشبـــــــــــــــــــــه 

شنبــــــــــه3 !! 

 ....متنفرم ازاون تاالری ک
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 من ی دیوونه روانییم ن؟؟!ه

ضعیفم...نه؟؟من خیلی   

 ...دیدم دستای هموچطورگرفتن

 ...دیدم آدرین چطورباعشق بغلش کرد

 ....دیدم چطوریواشکی وباخنده بوسیدتش

 دیدم..همشودیدم...ومتنفـــــــــــــرم ازاون لحظه های لعنتیع...!

 

    ***************** 

 

«سوژین»  

میره..!لبموجم آدرین دستمومحکم میگیره ومیکشتم عقبوچشم غره ایی بهم 

 کردمومظلوم نگاش کردم ک بدترچپ چپ نگام کرد:

بیابریم سوژین عه -  

آدریییی بذارحداقل بوسش کنمممم -  

 دستموکشید:

زشته میگم شایدباباش خوشش نیاد...بیابریم مگ مانتونمیخواستی؟؟ -  

چرااا ولی اول بایداین لپوروبوس کنمممم  -  

سمته نی نی کوچولویه لپویی ک بستنی  وسریع دستموازدستش بیرون کشیدمورفتم

 دستش بودوهمه لبولوچشوبستنی مالیده بودرسیدم بهش بالبخندخم شدم روشوگفتم:

سالم آقافینگیلیه خووووبی؟؟؟ -  

 اول باچشای گردش نگام کرد
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اییی جووووونم چشاشوووومیخورمتاااا -  

 یهوخندیدبالبای غنچه شدش گفت:

لدنی نیشم آله)چرامیخوای منوبخوری منک شالموخوای منوبوخولی؟؟منتِ خو -

 خوردنی نیستم خاله؟!(

 غش غش خندیدم ب حرفش:

ای جووووونم اتفااقعاااااا خعلیممممممم خولدنی هسی قلبونت بلم حاالاسمت چیه  -

 عزیزه دلم؟؟

 آب دهنشوباصداقوردادوباذوق گفت:

الدوین -  

 بلندخندیدموگفتم:

الدوین یا رادوین کوشولو؟؟ -  

 خندیدوگفت:

آله آله همووون الدویــــــــــن -  

وای خدا دلم براش ضعف رففففف دیگ نتونستم جلوی خودموبگیرم خم 

 شدمومحکم لپاشوبوسیدم ک سریع گفت:

عـــه عــــه آله بوووشم نتـــــن بدم مویاااااااد -  

 لپاشوکشیدموگفتم:

شلمنده من حتمابایدبوشت میکلدم فشقلی -  

زدوگفت:لبخنده بزرگی   

اشال نداله ازبوشه توخوجم اومت -  

 وبلندخندید



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  753  

ای جووووووووووونم وووییی پشلییی توچقده ناااازیییییییی میخولمت دیییییگ -  

 چشاشوگردکرد:

نع نع آله آله نخوووووول منووووهااااااااا من هنو نی نی امممممم بزگ  -

 نشدمممممم گوناه دالمممم

 خندیدم وبازم بوسیدمش:

مممممممممم باشه نمیخورمت جوجوعزیز -  

 باصدای مردی ک رادوینوصدامیکردسرموبلندکردم:

رادی کجایی بابا؟؟ -  

ی مرده جوون وخوش تیپ ک کت وشلواره مشکی پوشیده بود ی اخمیم بینه 

ابروهاش بودنزدیکمون شد اوه اوه ی همچین پسری باهمچین بابایی؟!چ اخمیم 

|کرده ولی خعلی جذباه ها کصافط:  

ادوین باذوق برگشت سمته باباشوباشیرین زبونی گفت:ر  

بابایی بابایییییی آله لوندااااااا تووووووون بوشمم کلددددددد منم خوجم اوووومد  -

باابااییییی آله خعلی خوشتله مجه نعععع؟؟؟)بابای خاله رونگاکن بوسم کردمنم 

 خوشم اومد بابای خاله خعلی خوشگله مگ ن؟!(

ازخنده ازدسته این بچه!چقدبامزسسسسس اخه واییی خدااا مردم  

 بابای اخموش نگاهی بهم انداختوبااخم ب رادوین گفت:

مگ نگفتم باغریبه هاحرف نزن اصن توکی ازمغازه بیرون اومدی بچه؟؟؟ -  

دستی دوره کمرم نشستوبلندم کرد میخواستم ب بابای بی ادبه رادوین ی چی بگم 

 ک باصدای آدرین برگشتم سمتش:

وژین بریم دیگ بوسش کردی حرفم باش زدی بسه س -  
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 ونگاهه پراخمی ب بابای رادوین انداخت وگفت:

خانومم فقط پسرتونوبوس کرد نخواست بدزتش ک ازاین ب بعدبیشترمراقبه  -

 پسرتون باشین!

 ودستموکشیدوراه افتاددستموگذاشتم روبازوشوباحرص گفتم:

بیشوووررانگارپسرشوخوردم!چرانذاشتی جوابشوبدمممم مرتیکه  -  

 اخمه غلیظی بهم کردوگفت:

همین مونده بذارم با مرده دهن ب دهن شی! -  

هوووفی کردم وروموبرگردوندم.اومده بودیم یکی ازپاساژای بزرگ شیرازتاخریدکنیم 

المصب هرچی میگردم ی مانتویی ک خاص باشه |ساعتم هس دنباله مانتوم:8

خسته شده بودم ی کفش پاشنه بلندم پوشیده بودم  وتکراری نباشه پیدانمیکنم!دیگ

ک داشت پامواذیت میکرد آروم راه میرفتم آدرینم تندتندراه میرفت یهووایسادم 

 باحرص نگاش کردم برگشت باتعجب نگام کرد:

چیشدچراوایسادی؟؟ -  

 باچشم غره گفتم:

خوزامبی پام دردگرف خسته شدم توم هی تن تن راه میری اه -  

ولی اخم کردوب کفشم نگاه کردوباحرص گفت:خندش گرفت   

خوبچه تو ک همیشه کتونی میپوشیدی االن چیشده کفش ب این پاشنه بلندی  -

 پوشیدی؟؟حقته االن پات دردگرفته!!

 چشاموریزکردم وباتخسی گفتم:

دوووست داشتمممممم  -  

 خونسرد ب ویترین بوتیکانگاه کردوگفت:
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کن!!!باشه دوس داشتی حاالپادردتوتحمل  -  

هعیییییی خداااا جلوی ی بوتیک لباس مجلسی وایسادم و ب لباساش نگاه کردم ک 

 آدرین بازوموگرفتوگفت:

بیابریم ی کفش اسپرت برات بگیرم پات زخم میشه بااین -  

نیشم بازشداخییی فدای آدرینه مهربونم!!دستشوگرفتمودنبالش آروم آروم رفتم اونم 

 قدمای آروم برمیداشت ب خاطرم!

سیدیم ب ی کفش فروشی توویتریناش ک کفشاوکتونیای خوشگلی بود..مشغول ر

دیدن کتونیاشدم آدرین پشت سرم نگاه میکرد.باالخره ی کتونی سفیدطالیی دیدم 

 ک خعلی خوشگل بود ب آدرین نگاه کردموگفتم:

آدری این کتونیه خوبه؟ -  

 نگاه کردوگفت:

آره خانومم خوبه -  

 بعد ب فروشنده گفت:

روبیارین31ازاین کتونی سایز آقا -  

 فروشنده ک پیره مرده مسنی بودبالبخندگفت:

ب چشم االن میدم جوون -  

تافروشنده کتونیوبیاره ب کفشای دیگم نگاه کردم ی کفش سفیده پاشنه بلنددیدم 

 طرحش جالب بودخواستم برم جلوتر ک آدرین بازوموگفتوگفت:

دیگ پاشنه بلندنه سوژی! -  
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ه کتونیوبرام آوردنشستم روصندلی ک گوشه مغازه ای بابا..فروشند

بودوکفشامودرآوردم وکتونیوپوشیدم خوب اندازم بود..جلوی آینه وایسادم و یکم نگاه 

 کردم آدرین گفت:

خوبه راحتی باهاش پاتو ک اذیت نمیکنه؟ -  

 بالبخندگفتم:

ن خوبه نرمه -  

 سرتکون دادوگفت:

پس درش نیاردیگ..خب آقا قیمتش؟ -  

فروشنده باقابل نداره قیمتوگفت آدرینم کارت کشید.کفشای پاشنه بلندموتوساک 

گذاشت و ازمغازه بیرون اومدیم.رفتیم ی مانتوفروشیه بزرگ داشتم رگاله 

مانتوهارومیدیدم ک ی مانتوی کرم رنگ ک باگیپورکارشده بودوجلوش بازبودسره 

ــــــنه باالخره ی آستینشم گیپورداشت وسرسینش منجوق کاری شده بود همیـ

مانتوه خوب پیداکردم!آدرینم خوشش اومد وگف پرو کنم ب فروشنده سایزموگفتم 

اونم برام آورد.رفتم تواتاق پرو ومانتوروپوشیدم حسابی بهم میومد ازاتاق پروبیرون 

 امدم وجلوی آدرین بالبخندچرخیدم وگفتم:

چطوره؟ -  

 بادقت ب مانتونگاه کرد ی ابروشوباالدادوگفت:

یکمم کوتاهه!!|بازه جلوش: -  

 چشاموگردوندوگفتم:

آدرییییی گیرنده دیگ همین خوبه زیرش ی سرافان بلندمیپوشم  -  
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وازدختره فروشنده پرسیدم برای زیرش چیزی داره ک اونم گفت ی سرافان مشکی 

داره وبرام آورد دیگ آدرین نتونس بهونه بیاره مانتوروعوض کردم وآدرین حساب 

 کرد.

بود ک بعدازیکم خریدرفتیم رستوران تانهاربخوریم..هردمون جوجه  31:8ساعت

سفارش دادیم تاگارسون غذاروبیاره دستموانداختم توکیفموآینه کوچیکی ک 

داشتمودرآوردم آرایشم یکم پاک شده بودورژم کم رنگ تر کاش میتونستم 

ااخم نگام ولی میدونم آدرین میکشتم!سرموبلندکردم دیدم آدرین داره ب|رژموبزنم:

|میکنه یاخدا خوبه فقط خودموتوآینه نگاه کردم آرایشی نکرد:  

 حق ب جانب نگاش کردموگفتم:

چیه چرااخم کردی؟! -  

 چشم غره ایی بهم زدک حرصم گرفت:

دق میکنم من ازدسته توآخر!! -  

 بااعتراض گفتم:

عـــه چیکارکردم مگــــ -  

بونه هیچی نخورده بودم چیزی نگفت همین موقع گارسون غذاروآوردمنم ک ص

باولع مشغول شدم یکم دندونم دردمیکردواسه همین آروم میخوردم دسته آدرین 

 نوازش گونه نشست روگونم وصدای مهربونش ک بهم گفت:

گشنت بودقوربونت برم؟ -  

 سرتکون دادموگفتم:

اوهوم -  

 اخمه کم رنگی کردوگفت:



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  758  

چقدبت گفتم صبونه بخورلج کردی -  

 خندیدموگفتم:

خب حسش نبودآدری...صبونه کم میخورم مگ اینک حسش باشه! -  

 سرتکون دادوگفت:

حسی میخواد آخه فنچول! هدیگ صبونه خوردن چ -  

 ابروموباالدادم:

میخواد واسه من میخواد! -  

بعدازخوردن نهاردوباره رفتیم پاساژاروگشتیم منم چنددست لباس خونه باشالوروسری 

غروب بودک خسته وکوفته برگشتیم 2خرید.ساعت گرفتم.آدرینم کمربندولباس خونه

ویال ساکای خریدموولوکردم رومبل تندتنددکمه های مانتوموبازکردم وازتنم درآوردم 

همونجورک دکمه شلوارموبازمیکردم حولموازتوکمدباتاب دامنی ک خریده بودم 

برداشتم تابرم ی حموم توپ بگیرم زیره دوش ک رفتم لبخندی ازخنکی آب ک 

ریخته میشدزدم.بعدازدوش وانوپرازآب گرم کردم وشامپوموخالی کردم توش  روتنم

وکف درس کردم عاشقه این بودم ک کلی کف درس کنم وتوش درازبکشم!موهای 

خیسموجمع کردم و رو ی وره شونم ریختم.سرموب لبه وان تکیه دادم وباآرامش 

 چشاموبستم کاش االن آدرینم میومدبغلم میکرد...!

ــــن خاک تومخت دخترچقدبی حیاشدی؟!هیــــــــ  

|خب چیه باو شووورمه هااااا:  

 ایشششششش شووورندیده!!!

 تویکی حرف نزنی کسی نمیگه این االغ چراالله ها!؟

 االغ خودتی بیشوردرس صحبت کن بی فرهنگ!
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 خاحاالتوبافرهنگ معلم اخالق نشوبرامن ک خودت بدتری!

|چون الگوم تویی:  

باااااا خره بی خاصیت!عـــــــــــه ن با  

الزم ب ذکره ک بازم بگم هرچی ب من فوش بدی ینی دراصل ب خودت فوش 

 دادی؟؟؟!

 هوووف ندای درون آدمم انقدپرررررووووو؟؟

درحاله خوددرگیری باخودم بودم ک احساس کردم سایه ایی روم افتاد..باترس 

م،چشام چشاموبازکردم وبادیدنه چشای پرازخنده آدرین دقیقاجلوی صورت

 گردشد!!باحرص زدم ب ب پیشونیش :

خجالت نمیکشی اینجوری میای باالسرم؟؟نمیگی میترسم سکته میکنم میوفتم  -

 رودستت؟!

 خندیدوروی بینیموبوسید:

خدانکنه قوربونت برم ..فکرم نمیکنم اونقدترسناک باشم ک ازم بترسی اصال! -  

 چشاموگردوندم وغرزدم:

ترسناکی...زامبیم ک هستی شبیه دیمن هم هستی!!اتفاقعا خعلیم  -  
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 کنارش نشست و به نیم رخش خیره شد...دستش رابه روی بازویش گذاشت وگفت:

خوبی؟ -  

 خیره به نقطه نامعلومی لب هایش راتکان داد:

فک میکنم..! -  

بادقت نگاهش کرد..فهمیدن افکارش آنقدرهاهم سخت نبود!حداقل برای اویی که 

سال تمام..درهمه لحظاتش کنارش بود وتک به تک رفتارش را به خوبی یک 

شناخته بود!دوستش داشت وبرایش مهم بودکه دست ازافکارش برداردوبیخیال 

 شود..به آرامی گفت:

چی فکرتومشغول کرده؟ -  

 پلک زد..باانگشته اشاره وشستش پیشانی اش رافشرد:

بازی وخوش گذرونی بودم هیچی  گذشته...بچگیام...کوچیک بودم فقط به فکره -

جزسرگرمی برام مهم نبود!انقدفکرم مشغول نبود...واالن دیگ حتی ب خودمم فک 

 نمیکنم ومهم نیست هیچی برام!

 بااندوه سرش راسمته سنگ صبورش چرخاندوکالفه گفت:

خستم کاوان خستم...ازهمه چی ازخودم ازاین تقدیرلعنتی -  

 

 

موهایش کشید:آریاپشیمان وکالفه دست میانه   
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نمیدونم کاوان..نمیدونم...اون لحظه ک برقه نفرتو توچشماش دیدم حالم ازخودم  -

 بهم خورد!

 وکاوان چه میگفت به این مرد؟!

 آریانگاهش رابه کاوان دوختوباکنجکاوی گفت:

کاوان...؟تو..توفراموش کردیش؟ -  

رویش:کاوان لبخنده کوچکی زدوصاف نشست..زل زدبه شهره چراغانه روبه   

فراموشش کردم:( -  

 واین لبخند به نظرزیادی تلخ که نبود...بود؟!

 هرچه میکشیم ازاین خاطرات وسخت بودن فراموشیست...

 چه دردی دارداین خاطرات لعنتی..؟

 خاطرات هم لعنتیع بدیست:(

 اصالچه کسی قدرتش راداشته که مقابله حجمومه خاطرات بایستدومقاوت کند..؟

ه راحتی خاطراتش رافراموش کند...؟!چه کسی توانسته ب  

 شایدهمه چیزرابایدبه دسته تقدیردادمگرنه:(

 

    ************** 

«سوژین»   

 

بااحساس سردرده بدی چشاموبازکردم نوره خورشیدروصورتم افتاده بودولی خیلی 

ب آدرین ک غرقه خواب |صب:1سردم بودچرخیدم وب ساعت نگاه کردم اووف 

کردم...پسره بیشوردیشب اصن نذاشت بخوابم!!!بودنگاه   
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|بگیرم بزنمش...:  

 وای خدا دوباره سینوزیتم شروع شد:)))

 بدجوردلم میخوادبرم زیره دوش داغ...

دستموگذاشتم رودستاش ک محکم دوره شکمم حلقه کرده بودوازدورم بازش کردم 

زدم  ک تکونی خوردوسرشوگذاشت روسینم!هوووف حاالچجوری بلندش کنم؟؟؟

 روشونه هاش وغرزدم:

آدریییی...آدری پاشووووو -  

 هومــی گفت وچشاشوبازکردچشم غره ایی بهش زدم وگفتم:

پاشوووزامبـــــــــی بیشورتمومه تنم دردمیکنه...سرم داره میترکه -  

بلندشدونشست دستشوتوموهای پریشونش فروکرد..مالفه رودورم گرفتموب سختی 

میشه رسما!!دستاس گرمش صورتموقاب نشستم اووف کمرم داره خرد

 کردوبامهربونی گفت:

خیلی دردداری نورم؟ -  

 بادردچشاموبستم:

دارم میمیرم..آدرین قرص ندارم اینجا چیکارکنم -  

 ازروتخت بلندکردم وبوسه محکموداغی روپیشونیم زد:

میرم داروخونه برات میگیرم قوربونت برم...اول ی دوش بگیر -  

ابه داغوبازکردوبعدم سردو..تووان گذاشتتم ومالفه روازدورم  وارده حموم شدوشیره

 بازکرد...روی بینیموبوسیدوگفت:

تادوش بگیری من صبونه روآماده میکنم ضعف کردی.. -  
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سرتکون دادم وآدرین رفت بیرون.موهاموپخش کردم وراحت درازکشیدم 

ش تووان...درده کمرم بهترشده بودولی سردردم بدترداشت میشد...ای کا

 قرصامومیاوردم:) 

مین ازوان بیرون اومدم وسریع شامپوروموهام خالی کردم..اونقددرده پیشونیم 81بعداز

زیادشده بودک حس کردم تب کردموچشام داره کم کم بسته میشه 

موهاوتنموشستم وآروم باقدمای سست ازحموم بیرون اومدم حولم روازروصندلی 

ازبیرون ازسرمامیلرزیدم ضعف داشتم  برداشتم وتنم کردم داغ بودم ازداخل ولی

روتخت نشستم ومحکم حولروب خودم فشردم نمیتونستم چشاموبازنگه دارم اخه 

من چم شده ی دفه..از ی طرف سردرداز ی طرفه دیگم دل دردوکمردرد...دلم 

 میخواد بخوابم...ی خوابه عمیق!

یدوکم کم باحوله وموهای خیس سرموروبالش گذاشتم وپتوروم کشیدم پلکام لرز

 خوابم برد...

 بااحساس گرمای شدیدپلکاموفشاردادمو

آروم بازکردم...چن لحظه همه چی برام گنگ وناآشنابود..تااینک فهمیدم تواتاقمونم 

 و...

ی بلوزاستین بلندتنم بودوپتوتازیره گردنم بود..نگام افتاد ب سرمه تودستم!اه لعنتی 

دنشستم وپتوروکنارزدم..ی ساپورت متنفرم ازهرچی سرمه..کمرم خشک شده بودبادر

کلفت پام بود!هووف دارم میپزم:)))سرموازدستم کشیدم بیرون وبلندشدم هنوزیکم 

ظهربود!!ینی 86سرم گیج میرفت ولی ن ب شدت قبل...ساعتونگاه کردم هیــــع 

 این همه مدت خواب بودم؟آدرین کجاست پ؟!
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م وبازش  کردم ی تاب اول بایدلباسای کلفتوخفه کنوعوض کنم!سمته کمدرفت

بندی یاسی رنگ وشلوارک سفیدتاروی زانودرآوردم وپوشیدمشون..اخیششش راحت 

شدم داشتم تواون لباساآتیش میگرفتم..انگارن انگارچن ساعت پیش داشتم 

|منجمدمیشدم:  

جلوی آینه وایسادم وقیافمونگاه کردم اوه اوه رنگم حسابی پریده بودوزیره چشام 

کرم پودروبرداشتم وروصورته رنگ پریدم کشیدم ی رژه کالباسیم گودرفته بودسریع 

رولبای خشکم زدم چشامم مدادکشیدم!خب االن بهترشدم.موهامم شونه زدم وازاتاق 

بیرون اومدم سروصداهایی ازپایین میومدنرده هاروگرفتم وازپله هاپایین 

نه آدرین اونم رفتم..صداازتوآشپزخونه میومد..به آروم وارده آشپزخونه شدم ازدید

جلوی گاز ک مشغوله آشپزی بودچشام گردشد!مگ آدرین آشپزی 

بلـــــــده؟؟؟آروم صداش کردم ک سریع برگشت سمتم توچهرش 

 پربودازنگرانی...اومدسمتموشونه هاموگرفت بادقت صورتمونگاه کردوگفت:

.حالت خوبه سوژینم؟چراازاتاق بیرون اومدی؟هنوزضعف داری بایداستراحت کنی. -  

 نگاش ک ب لباسام افتاداخم کردوگفت:

لباستوچراعوض کردی سرده سرمامیخوری بچه -  

 غرغرکردم:

داشتم خفه میشدم بابا آدرین...اوناچی بودتنم کرده بودی..داشتم آتیش میگرفتم  -

 دیگ اونوقت میموندم زیره پتو؟؟گشنمه آدری چی داریم بخورم؟

وازآشپزخونه بیرون رفت نق زدم:باتاسف سری تکون دادوبازوموگرفت   

کجامیبریم؟من گشنمه هااااااا -  

 همونطورک ازپله هاباالمیرفت گفت:



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  765  

بیابریم حرف نزن -  

ای بابا -  

وارده اتاق شدودستموول کرد.کمدوبازکردو ی سوشرت مشکی درآوردباشلوارگرمکن 

 سفیداومدجلوموبااخم گذاشت رودستم:

زودبپوششون -  

 چشاموگردوندم وگفتم:

عمرااااااا گرممه آدرین چرانمیفهمی خب؟؟ -  

 بعدم لباساروانداختم رودستاشوخواستم ازاتاق بیرون بیام ک بازوموکشید:

سووژین گوش بده انقدلج نکن بچه بیابپوش من میدونم باایناسرمامیخوری  مگ  -

 دل دردوکمردردنداری؟؟

 سرتکون دادموبیخیال گفتم:

یکم -  

 چپ چپ نگام کردوگفت:

سرتق خانوم ایناروبپوش دیگ دودیقه دیگ سردت میشه ودردت بیشترمیشه خب  -

 حرف گوش کن سوژین

منک انقدگشنم بودک دیگ دردم برام مهم نبودفقط میخواستم ی چیزی بخورم 

 بدجورضعف کرده بودم آدرینم فهمیده بودبرای همین گفت:

تااینارونپوشی ازغذاخبری نیستااااگفته باشم -  

کبوندم وگفتم:کالفه روزمین پا  

اه همش گیربدعععع -  

 باابروب لباسااشاره کردوگفت:
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حرف نزن بپوش -  

 باحرص نگاش کردموسوشرتوازدستش کشیدموبااکراه پوشیدمش:

خب پوشیدم حاالمیتونم برم عایا؟دارم میمیرم گشنگی زورگوووو -  

 شلواروگرفت جلوم:

اینم بپوش بریم بت غذابدم!! -  

داشتم گرمی میپختم اقامیگه ایناروبپوش همین سوشرتم دیگ لجم گرفتااااا من 

چشم غره ایی بهش زدم وبرگشتم برم بیرون:|پوشیدم زیادیه:  

دیگ گیرنده آدرین همین بسه من سردممم نیست فقــــــط گشنمــــــه! -  

بعداززدن حرفم ازاتاق بیرون اومدم وتوجهی ب صداکردنای آدرین نکردم پریدم 

سره گاز..خب ببینم شوورم چی پخته برام!؟توآشپزخونه ورفتم   

اوووم به به سوپه سبزیجات ک من عاشقشم!ولی فقط همین ؟اینک منوسیرنمیکنه 

 بدجورگرسنم!

 بیخیال فعالهمینوبخور!

ی ظرف برداشتم وسوپوریختم گذاشتم رومیزهمینک خواستم بشینم روصندلی 

ونشستم پشته میز آدرین اومدداخل!بااخم نگام میکرد ک ابروباالانداختم 

قاشقوانداختم توسوپوگرفتم جلوم حسابی داغ بود..یکم فوتش کردم وخوردمش 

اووووووووم عالــــــی بوداصن نمیدونستم دسپخته آدرین انقدخوبه:(خوبه شوووره 

-کدبانویی گیرم اومده: d 

آدرین ک دیدبیخیال دارم سوپ میخورم ازدسته تویی گفتویخچالوبازکرد ی قابلمه 

درآوردوروگازگذاشت و روشنش کردمنم داغ داغ سوپه خو مزه ازش 

 رومیخوردم!آدرین نشست کنارموگفت:
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انقدداغ داغ نخوربچه میسوزی -  

 ابروباالدادموگفتم:

من عادت دارم -  

 اخم کردوگفت:

عادته بدی داری سوژین همه چیوداغ داغ میخوری معدت داغون میشه یکم آروم  -

 تربخوردنبالت ک نکردن

دم:نق ز  

اییی آدری چراانقدگیرمیدی؟؟ -  

 باجدیت زل توچشاموگفت:

توچراانقدامروزنق میزنی؟؟؟میدونی فشارت روچن بود؟؟چن ساعت پیش تنت  -

داغه داغ بودتب کرده بودی رفتم دکترآوردم ک سرم وصل کردیکم بهترشدی...ولی 

این  هنوزخوبه خوب نشدی سوژین کاری نکن دوباره فشارت بیوفته غذاتم خوردی

 قرصوبخور

وبسته مسکنوگذاشت جلوم وبلندشدرفت سره گازخیره ب مسکن فک کردم ینی 

 انقدحالم بدبود؟!

|ن پس خنگول آدرین الکی گفت جوبده:  

آدرین اومدقابلمه روگذاشت رومیز ی بشقابم برداشت داخلشونگاه کردم دیدم ععع 

ریختفنســـجوووون؟؟باتعجب نگاش کردم ک باخونسری توبشقاب غذامی  

آدریییییی توفسنجون درس کردی؟؟ -  

 ابروباالانداخت وگفت:

خیر ی رستوارن بود ک غذاهای خونگی میپخت!سفارش دادم آوردن!! -  
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آهاااان گفتم اخع... -  

 چشاشوریزکردونگام کرد خندیدم وگفتم:

چیع؟!فک کردم شوورم کدبانوه!خخخ -  

 لبخنده کوچیکی زدوگفت:

مرض غذاتوبخوربچه! -  

وبشقابوازش گرفتم وبااشتهامشغول خوردن شدم واقعاطعمش حرف نداشت. خندیدم  

 بعدازغذابلندشدم تاقرصاروبخورم آدرینم ظرفاروجمع کردوباکمکه هم شستیمشون:(

 چقدظرف شستن اینجوری رودوست داشتم!

رفتیم توسالن ویکم فیلم نگاه کردیم بعدم زنگیدم ب مامان اینا ازپشته خط صدای 

کاوی ازمامان پرسیدم :بادمیومدباکنج  

کجایین مامان؟؟ -  

 مامان صداش باتاخیراومد:

میخواستیم بریم دریا ک... -  

 چشام گردشدچــــــــی دریاااا؟؟؟

دریااااا اووونم بدون من ؟؟؟؟ -  

 خندیدوگفت:

عه بذارحرفوبزنم بچه..گفتم میخواستیم..نرفتیم ک!؟بابات گفت سوژین نیست  -

واسه همین اومدیم کوه!دوست ندارم بریم دریا:(  

 نیشم بازشدوباخوش حالی گفتم:

ای من قوربونه بابایی خودم برم ک دلش نیومد بی من بره دریا -  

 آدرین ازاین حرفم خندیدوسرتکون داد:
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ب مامان ایناسالم برسون -  

 سرتکون دادموگفتم:

آدرین براتون سالم میرسونه حاال مامان گوشیوبده باباجونیـــــم! -  

باخنده گفت: مامان  

دختره لوس..فرهادبیا دختره تخست باباشومیخواد! -  

 آروم خندیدم باصدای مهربون بابا ک توگوشم پیچیدبالبخندگفتم:

سالم بابایی جووونم خوبی؟انقددلم برات تنگ شده بابااا -  

سالم نوره باباخوبی سوژینم؟همه چی خوبه خوش میگذره؟اخ بابا دله من همش  -

گفت بریم دریا دلم نیومد وقتی نیستی بریم دریا... پیشه توه مادرت  

 آخ قوربونه بابای مهربونممممم برممممم

عاشقتم دیگ بابایی جوونم همه چی خوبه فقط جای شماخالیه:( -  

خالصه بعده ی رب حرف زدن با بابا تلفنوقط کردم آدرین 

...بالبخندبازوموگرفتوانداختم توبغلش سرموچسبوندم ب سینش وچشاموبستم  

توچراانقدبابایی هسی فنچولم؟! -  

خندیدم وهیچی نگفتم آدرین دست انداخت زیره زانوگردنم وازمبل 

بلندشددستامودوره گردنش حلقه کردم.. ب سمته پله ها رفت وباآرامشه خاصی ازپله 

ها باالرفت..رسیدیم جلوی دره اتاقمون باپاش دروکنارزدورفت داخل گذاشتم 

اسشو با شلوارک ورکابی جذبی عوض کرد..همینجور ک روتخت وسمته کمدرفت لب

نگاش میکردم رو شکمم خوابید..خوابم گرفته بود دوباره کم کم چشام داشت بسته 

میشد ک آدرین کنارم درازکشید...دستاش وازیره سینم ردکردوقفل 

 کرد..!سرشوگذاشت توگودی گردنم ونفسه عمیقی کشید...
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دم اتفاقعا آدرین عالــی بودو تورابطه کم یاده دیشب افتادم:(نمیگم لذت نبر

 نمیذاشت...خیلی مراقبم بود وراضی بودنم براش مهم بود:(

 این مرد بااین کاراش داره دیوونم میکنه...

 دستاش آروم آروم روی شکمم لغضید..لرزی تودلم ب پاکرد

 بوسه های داغش مینشست رو شونه های سردم وداغ میشدم!

ودستموگذاشتم روسینش..توچشای هم خیره شدیم چشاش مث برگشتم سمتش 

 همیشه پره حرف بود...:(

 پره دوست دارم..!

 پره عشقــ وهیجان..!

نگاهش کم کم رفت رولبام دستشوبلندکردو ازروی گونم نوازش گونه کشیدتاروی 

 لبم..ناخودآگاه چشم بسته شدوتو ی ثانیه لبای داغش لبامواسیره خودش کرد و...

طره تنش روبالذت ب ریه هام کشیدم...چقد عاشقه این نزدیکیم:(بوی ع  

 عاشقه دیوونه بازیاش..!

 عاشقه خودخواهی وزورگویش...!

 منم دیوونم:(

تادیوونه ک بی هم جون ندارن...:(6مث خودش...  

 دوست دارم نگات کنم

 تا که بی حال بشم

 تو ازم دل ببری منم اغفال بشم

رق کنمدوست دارم برای تو با همه ف  

 خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم
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 با تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونه

 آخه دیوونه میشم وقتی میگی دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه

 حال میده ناز کنی تا نوازشت کنم

 بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم

 دل بدم به خنده هات سپر بالت بشم

 الهی تصدقت، الهی فدات بشم

 مگه میتونم تو رو با کسی عوض کنم

 لعنتی صدام بزن، هی بگو تا حَظ کنم

 دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه

 تو حصار بغلت زندگی به کامم

 همه چیت مال منه سندش بنامم

 وقتی میخندی برام خونه آفتابی میشه

 گلدونا گل میکُنن، آسمون آبی میشه

 گالی نسترنو بذار پشت پنجره

هزُل بزن توی چشام تا دلم ضعف بر  

 دیوونــــــــــــــــه .........

    ************** 

 آدرین رفته بودیکم خوراکی خریدکنه منم توویالمونده بودم

 آدرین رفته بودیکم خوراکی خریدکنه منم توویالمونده بودم

 وفیلم میدیدم ی ظرفه پوفیالروروپام گذاشتم وهمونطورک 

باصدای زنگ گوشیمباهیجان ب فیلم نگاه میکردم پوفیالمیخوردم!   

http://pop-music.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87
http://pop-music.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87
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 اهــــی گفتم ظرفو رومیزگذاشتم وبلندشدم از رواپن گوشیمو 

 !وااین کی بوددیگ؟��برداشتم همینک گفتم الو قط شد

به شماره نگاه کردم اصن برام اشنانبود!بیخیال گوشیو گذاشتم رواپن ک دوباره زنگ 

  خورد..همون شماره بوددستموروی صفحه کشیدم

 :وجواب دادم

؟بله؟ -  

 :صدای نفس های بلندی روشنیدم!!باتعجب دوباره گفتم

 الوو؟؟ -

 باصدای بمی ک توگوشم پیچیدچشام گردشد:

 ...میخوام ببینمت -

 !به تته پته افتادم

 تــ.....تــووو؟؟؟؟ -

مین دیگ میای حافظیه وگرنه من میام اونجا81آره من تا - ... 

 تواون ویالی لعنتی فهمیدی؟؟؟

باعصبانیت گفتمیهو ب خودم اومدم  : 

 ..توچی میگی براخودت احمق؟؟؟چی پیشه خودت فک کردی که باز -

 :باصدای بلنددادزد

 حـــــــــــــرف نزن پاشوبیاحافظیه.. توکه دلت نمیخواد -

 ....آدرین جونت بفهمه 

 …نفسای بلند میکشیدم وازحرص گوشام داغ شده بود..ترسیدم

 !آره من ترسیدم
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دوعوضی بره وترسیدم این آدم نامر ... 

 

 !...نمیدونستم چیکارکنم..یعنی برم؟؟؟ اگ آدرین بفهمه  که

 ...وای خدا دارم دیوونه میشم

  لعنتــــــــــــــ بهت عوضـــــــــی ک روزه خوشموخراب کردی

 :بانفرت...بادندونای کلیدشده گفتم

 ...میام نامرد -

ته ینی؟؟؟تماسوقط کردم وب زمین خیره شدم خدایااین کارم درس  

 .خدایاخودت همه چیو ب خیربگذرون تودلم غوقاییه

 !…خیلی میترسم،امیدوارم هیچ اتفاقه بدی پیش نیاد

                            ***************  

 ..ازتاکسی پیاده شدم وکرایه روحساب کردم

 .بااسترس ب دور و ورم نگاه کردم و سمته دره حافظیه راه افتادم

رسیدم نفسه عمیقی کشیدم چشاموبستم وزیره لب زمزمه کردمجلوی درکه  … 

 خدایا کمکم کن -

 ...دقیقا جلوی مقبره حافظ ایستاده بود بسم اهلل الرحمن الرحیم گفتم ورفتم داخل

 !اوجه نفرتم اونقدزیادبود ک دلم میخواست همین االن بکشمش

 …باچشای ب خون نشسته جلوش واستادم وبانفرت نگاش کردم

 توچشمای لعنتیش یه چیزی بود ک آزارم میداد...

 بااون چشای جنگلیش زل زده بود توچشام پرحرص گفتم:

حرفتوبگو بایدبرم -  
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 هووفی کشیدوراه افتادوگفت:

بیا -  

 وای خدا دلم میخواد....!

 دنبالش رفتموباعصبانیت گفتم:

کجامیری حرفتوبزن من وقت ندارم ک برای توتلف کنم -  

مسخرش عصبیم میکرد ولی باید آروم باشم..این خونسردی   

 آروم...!

جلوی ی نیمکت وایسادونشست. روبروش دست ب سینه ایستادم وباحرص نگاش 

 کردم اونم دست ب سینه شدوگفت:

ازهمون روزه اول ک توپارک لعنتی دیدمت از چشمای براقوتخست خوشم  _

بشناسمت.. میخواستم  اومد..دلم میخواست بودن باهاتوتجربه کنم..میخواستم خوب

 ...برقه چشماتوتصاحب کنم

 !لج بازومغروربودی..جوری باغرورجلوم حرف میزدی ک احساس ضعف میکردم

فک میکردم ب راحتی میتونم دلتو ب دست بیارم و ...امااشتباه فک میکردم وهمه 

چیوساده..و ب بازی گرفتم...ی بازی ک فک میکردم برندش خودمم! در واقع من 

اول ی بازنده بودمازهمون  !! 

 ..مکثی کرد..ابروهاموتوهم کشیده بودم و ب حرفاش گوش میکردم

 دوباره قصدش ازاین حرفاش چیه؟!

باحرصوعصبانیت نگاش کردم..ازخونسردی مزخرفش حرصم میگرفت؛نگاموازچشای 

 :خیرش برداشتم وگفتم

 !!زودباش حرفتوبزن من وقته الکی ندارم واسه تو حدربدم _
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گشت راه افتاد!هووفی. کشیدم وبا قدمای محکم دنبالش راه افتادم؛جلوی پلک زدوبر

ی نیمکت وایساد و نشست روش..دوباره بانگاهه خیره وحشیش زل زد 

 :توچشام!دیگ کفری شدم وباصدای تقریبا بلندی گفتم

وبزن لعنتی هیچ حوصلتوندارمد زود باش حرفت _   

یگ دلم براش نمیسوختاحساس کردم توچشماش غمه تلخی نشست...ولی د ..! 

وسنگدل باشه بامالیمت ودلسوزی هیچی درست من بایددرمقابلش بی رحم 

 .نمیشه

 :تمامه نفرتموریختم تووچشمای سرخم

یاحرف بزن یا میرم واین آخرین باریه ک چشمم تو چشمت میوفته..فهمیدی چی  -

 میگم؟؟؟

 :نفسشوهمراه آهی بیرون داد..نگاشوازم گرفتوگفت

ازهمون روزه اول ک توپارک لعنتی دیدمت از چشمای براقوتخست خوشم  -

اومد..دلم میخواست بودن باهاتوتجربه کنم..میخواستم خوب بشناسمت.. میخواستم 

 ...برقه چشماتوتصاحب کنم

 !لج بازومغروربودی..جوری باغرورجلوم حرف میزدی ک احساس ضعف میکردم

بیارم و ...امااشتباه فک میکردم وهمه  فک میکردم ب راحتی میتونم دلتو ب دست

چیوساده..و ب بازی گرفتم...ی بازی ک فک میکردم برندش خودمم! در واقع من 

 !!ازهمون اول ی بازنده بودم

 ..مکثی کرد..ابروهاموتوهم کشیده بودم و ب حرفاش گوش میکردم

 !دوباره قصدش ازاین حرفاش چیه؟
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جلوش دست ب سینه همراه بااخم غلیظی خسته شدم ازایستادن..نشستم رونیمکت 

 :نگاش کردم اونم خیره ب زمین دوباره شروع کرد

اشتباه کردم..خیلی اشتباه کردم ک زود بیخیال شدم وهمه چیوساده گرفتم-  

 ....اشتباه کردم اون حسی ک تودلم پیادش شده بود رو بهت نگفتم

 !اشتباه کردم راحت کشیدم کنار

م...برادرم راحت برقی ک شیفتش شده بودم روتصاحب کشیدم کنارو گذاشتم رقیب

 !!کنه

ب راحتی آب خوردن...خیلی سریع وغیره قابل باور اونقد ک تاچن ماه هنوز 

توشکش بودم؛همه چی زود اتفاق افتاد...اونقدب هم نزدیک و وابسته شدین ک 

 ...دیگ جایی برای من نبود

بو..عقب ترمن اون وسط فقط ی مزاحم بودم بس!بازم کشیدم عق ... 

شدم برادروهمراهه شیطنتات..تو راحت همه چیو فراموش کردی وبیخیالوآسوده 

کناره آدرین خوش بودی منم مث ی دوست وبرادر میدونستی..منه لعنتی عاشقه 

شیطنتاودردسرات بودم! واسه همین همیشه توشیطنتات همراهت بودم...باخنده هات 

ممیخندیدم...باناراحتیات ناراحت میشد .. 

 ازعشقی ک توچشماتون موج میزد عذاب میکشیدم

ازنگرانی ها وغیرتی شدن های آدرین نسبت بهت دیوونه میشدم ودلم میخواست 

 ..خودمونابود کنم

فکره روزاوشبام همش این بود ک من چی از آدرین کم داشتم،چی کم داشتم ک 

 تواون لعنتیوبه من ترجیح دادی؟؟؟

ازصداش به خودم لرزیدم یهوازجاش بلندشد،فریادی زد ک ! 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  777  

هـــــــــــان من چیم ازاون نامرد کمتر بود لعنتــــــی؟؟؟؟ -  

 :به خودم اومدم وباعصبانیتی ک میلرزیدم داد زدم

بهــت اجازه نمیدم به شوهرم بگی نامرررد تو یه عوضی احمـــــق هستی ک  -

ــازم...ب عشقه برادرت چشم داشتــی!توی نـــامرد عشقمونودیدی وبـــ  

بود تندشده ونفسام.. مـیلرزیــد انیتــٻعصݫچونم ا ! 

گفتم میلرزیـــد ـــڪچشاموبستم وباصدایی  : 

-  ݩایــــ نمیـــخوام ِڲدیـــــ...ټببیـــنم ݥآریـــا دیــــــگ نمیـ ــ ــ ـخوا 

بلندتردادزدم ؟؟ےفهمید بشنــوم ازت ـرفارو ــ حــ : 

؟؟؟؟ےلعنتــــــــــــــــــــ ےفهمیـــــد _  

استرساونگرانیا ازاین بودم شده خسته!میلرزید لعنتیش ےچشما ڪمردم .. 

نمڪ ڣحذ یمونڱاز زند آریــارو میتونستم اشڪ ! 

ۺنمیــــدیدم وقتــ هیچ دیگ اشڪ ...! 

 نم؛نبایدضعیفڪ گریه نمیخواد دلم ہگوشه چشمام خیس شده بود..نـــ

نبایدانقدترسومیبودم...باشم ! 

 ہیـــ دلم فقط ومن میسوخت بــرم،چشام ہــڪ چرخیدم ہبست ےباهمون چشما

ٺمیخواس چیز ! 

روچشام نمڪ ےخالــ ہــڪ ســـــرد ہآبــ ہیـــــ :) 

برداشتن ڪہرو قــــــدم اولین رفتم خوابےپاها .. 

شیدڪ آتیش ہروب تنـــم ہتمومــ ےزیاد ہحرارتـــــ ...! 
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 خوردن گره شدبـــــــــــــــا ےسریع چشام؛مساوبازشدن 

روم ہروبـ ے نشسته خـــون ہبـــ چشمای بـــا...نگــــــــــام !! 

 مغزم ہب خون ہـــــــڪ ایستاد،انگـــــار ےاتلحظےزمــــــــان بـــرا

 !نـــــرسید

 شده خیره روش ہروب ےها چاله سیاه ہب ناباور خستم ےچشما

  فڪ فرش روی...رفت یادم شیدنڪ نفس حتی ڪہ بودم ڪبود؛اونقــــدتوش

بودم شده قفــــل ومرطوب خیس ےها ! 

 مغزم اِرورمیدادچرا...؟؟

  زدم ڪپل

...بار ہی  

 دوبـــار..

باره ہوســـ !! 

میاد؟؟؟ جــاڪاز لعنتــــی ہحرارتـــــ پردازش؛این ہمغزم شروع کرد ب  

انقـــــد چشمـــــاش ـــــراااا...چــــ!؟!؟ہنڪارمیڪآدرین اینجا چی ..... 

آدرین ہتوسط بازوم ہشدن کشیده با بیام خودم ہتــــاب  

گرفت روازم موقیعیت وپردازش تحلیل ہفرصت ! 

افتاد اتفاق ہتوچندلحظ اینا ے ہهم .... 

 ..نگــــاه خیره ونابـــــــــــــاور آدرین

بود آفتاده توچشماش ڪہ ےخون ... 

!مــــــــــــــــن ےلعنتوقفل  شدن مغزه   
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لرزید قلبم شنیدم ڪہ ےخراش گوش فریاد ےباصدا ! 

ازخشم ـــڪ آدرینی ہگیج وگنـــــگـــ نگاه میکردم  ب   

 !وعصبانیت میلرزید

 ....لعنتـــــــــــــــــــیِ عـــــــوضــــــی _

ےتـــــــــــووو چطووور جرئتـــــــــ کـــــــــــرد  

 نـــــــــــــــــــــــامــــــــــــرد....آریـــــــــــا...تــــوووو!!! 

میخورد زنگ ےشوم ناقدوس مثله توگوشم ےصدای ... 

بود افتـــــاده  شماره ہنفسام ب ... 

بودم داده ازدست ہتوچندلحظ ڪہ ےای ہانگارحافظ  

 !!..برگشته بود

  ...آریازنگ زد

ردڪتهدیدم  ... 

 ..ترسیدم

ہبیام حافظیگفت  .... 

ہوگرنـــ ...! 

 !...اومدم اینجـــــــا

تراز عصبانی من...زدو حرف ےلعنت ےآریا  

 ...قبل شدم انقدگفتوگفت تا

ڪمیخواستم برگردم  .... 

رفـــتــــ ووجودمودربرگ ےگرمای ... 
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 ہب داشتم ترازقبل گیج..میخوردوحاال زنگ شومی ناقدوس مثله گوشم تو ےصدای

و باخشم ڪہ آدرینی  

 !!عصبانیت فراوان ...برادرش آریا رومیزد

زنگ توگوشم میزدوفریادش توصورتش سیلی ہیـــ   !میخورد 

نقش لباش رو ہـڪ ےتلخ باپوزخنده ےلعنت ےآریا نگاه  مــن ہبود،ب ہبست 

ردوڪمی ... 

 !!آدرین تامرزه کشتن میزدتش

تونستـــــی چطوووووووور ارڪنامرده خیانت  _   

 زن" ہبـــــــــــــــــــــــ

"مــــــــــــــــــــــن  ہداشت چشم... مــــن ہنـــــــــــاموســــــ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ےباش  

؟؟؟؟ببافـــی؟ رو مزخرفــــــــاتــــــ اون ـــردیڪچطوور جرئت   

میخوردم ےمڪمح ہونڪت میزد ڪہ ےباهرفریاد .. 

بدم انجام ےتڪحرسره جام قفل شده بودم ونمیتونستــــم هیچ  .. 

نـــمڪدلـــم میخواست برم جلو و آدریـــن رو آروم   

؟ےامـــا چجور  

 .!..انگارفقط روحــــم اونجــــابود وجســــمم

!تـــوصامتڪازدرون میلرزیدم وازبیرون سا  
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 ےبرا ےارڪهیچ ومن میغلتیدن هام ہگون ےرو ےداغم بدون معطل ےاڪاش

 رو مغزم داشتن ومیشدنڪا سرم ےتو ےصداهای نمیدادم انجام ردنشونڪمهار

 !..میخوردن

نمڪ صداهاروقطـــ میتونستــــم ۺاڪ ... 

ردمڪمی حس اینـــوخوبــ..میلرزیدن ݥسرد ےدستا  

 نگاه آریــا ہب خرابش ہوحالــ ہمردون بابغض ــهڪ بود ےنگـــام خیره مرد

میزد ردوفریادڪمی .. 

؟؟..بفرستــــم رولعنتـــــ ےلعنتــ آریای بازم ڪ ہالزمـــ  

_  ہهم ایـــن ے؟؟؟؟چطورتونستــــےچـرا آریـــــا چــــرالعنتـــــــــــــــ

نــــی؟؟؟؟ڪ خیــــــــــــانتـــ برادرتــــ ہب مـــــن ہبـــ...ســــــــال  

 ہگوش ہوخونــ  ردڪ بود،دستشوبلند رولبش هڪ ےآریـــابالبخنده تلخ

زدوگفت ےپوزخند!ردڪ ڪلبشـــوپا : 

_ زودتــــرازتـــــــوسوژیـــنـــ مـــــــــن...ہـڪگفتـــم  ... 

شد  ہنصف حرفش خورد ازآدرین هڪ ےباتودهنـــ !! 

_ ــــنو تو مــ ہزنـــــ ہاسمـــــــــــــــــ احمــــــق شو ہخفـــــــ

ےنیـــــــــــــــــارعوضـــــ ثیفــــــــتڪ ہدهنــــــــــــــ .. 

!!!داشتــــــــــم داداش خیـــالم ہب ہهـــــ  

 :آریـــاصورتش سرخ شده بود باصدای لرزون دادزد

_  مگه حرفموبزنــــــــــــــــــم بذار بــــــــــــــــــــاش تڪسا

؟؟؟ےبفهمـــ ےـــــنمیشد؟؟نمیخواستــ باورت  
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 ہیادتــــ ہبزرگـــــ دادااااش ـــــنڪپــــس الل شو وگــــــــــــوش 

؟؟ہچمــــ ےبفهمـــــ ےمیخواستـــــ  

بزنم؟؟؟؟ حرف باهات ےمیخـــــواست  

 ےچـــونـــش میلرزیــــد...انگارحــرف زدن براش ســـخت بـــود،ولــــــــ

...نــهڪتـــر ےآدرین رو عصبــان و ہبزنــ حرف میخواست هرجورشده ! 

 سینش ہقفســ... شیدڪ ستشـــوروصورتـــشد ےآدریـــن باآشفتگــــ

 بود زده بیرون ڪہ دستش ےبود؛رگا ردهڪ ومشتمیرفتـــودستــــاش باالپایین

میدیدم ہفاصلــــ همیـــــن از رو !! 

ره صورتمـــوپوشوند دوبا امڪاش....جـــونم عزیزه ہخرابـــ ہحالـــ ہبادیدنـــ

بگم؟ ےچـــراصــدام درنمیومد تاچیز  

؟؟ہاالن بایدزبــــــــونم قفل بشــــ چرا  

 !چرا این اتفــــاقــــــــاافتــــــاد؟؟

میگیرن؟؟ ازمون رو ےچـــرا خوشـــ  

نبودم آوردنشون زبون ہب قادر ڪہ بود توذهنم چرا ےلڪ ! 

 آدرینمـــو ہنـــوبدنت لرزوند ردوڪآریـــا باالخره زبون باز

ماجــرا اول ازهمون....!گفتـــــوگفـــــــــــــت...لرزونــــــــد .. 

و دیدتــــم ےلعنتــــ ڪہتوپار ڪہ ےازاون روز .... 

رودیدم آدریـــنم ےها ہشونــ ہخم شدنــ   

رودیدم مشڪاستوارومح ےسست شدن پـــاها  

میزد ےخــسر ہب صورتش..و بود شده حبس توسیـــنش ڪ ےنفس ! 
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 ہخردشدنـــ ذره ذره نمڪ نگاه وفقط بایستم جام سره نتونستم ڱدیــــــ

 آدرین ہوسمتـــ انداختــــم تڪحر ہب رو جونم ےب پاهای... رو مــــَــردم

وایسادم لحظه ہی زد آریا ڪ ےباحرف امــا رفتــــم ... 

 و ےودب من ہســــــوژیـــــــن تـــــــو سهمــــــــــــــــــ -

!!!ےهستــــــــــ  

 ہب زیاد ہباخشمــــ و شدن مشت دستام دربرگرفــــت رو وجودم ہنفرت تموم

 بلند ےها باقدم بده نشون ےوالعمل سڪع آدرین ڪازاین قبل.ردمڪ آریانگاه

ایستادم وجلوش ردمڪ تموم رو ہفاصل .. 

ردڪباپوزخنـــده مزخرفش داشت نگام می ! 

 وبیــــــدمڪ قدرت ہدادم و دستمـــــــوباتمـــومــ نیشخنــــدتحویلش ہیــ

!!برگشت راست ہسمتـ ہب صورتش  ڪ ےطور توصورتش  

 بلندقهقه زدم،یه خنده عصبی ومزحک!

_  ےدرحال!!ےدار دوســم ڪ  ہمیش ادعـــات توفقط...آریا ہچی ےمیـــدون

اینطورنیست هیچ هڪ  

 ہوعاشقـــــــ ردمڪن قبولت اول اون  چرا ڪ ےمیسوز ےتوفقط ازاین دار

شدم برادرت..آدریـــــن :) 

ےبیار دست ہب رو ےمیخوا ڪ ےچیز ےنتونستـ ڪ ےازاین ناراحت ! 

 ےخیل من مثال...نمیره پبش میخوایم ڪ اونطور وقتــ هیچ ے؟زندگےمیدون

دیگ امـــاخبـــ.. وجودنداشتـ اصلــــــا ےآریانام میخواست دلم ..! 
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 ازم نتونست ےســـــــــــــــڪـــا و..هیچ دنیــ  ڪ ےامـــــا تنها چیز

 ہجوون توجودم ہسالــــــــــ ـــــــن.چـــ ڪبود ےعشقـــــ..بگیرتــــــش

ہهامــ  تورگ خـــــون ومث زده :) 

دادم ہوادامــ زدم ڱےلبخنــــده بزر : 

 ہبشـ ےوسد...بگیره ازم آدرینمــــــو ہنمیتون ےعهد آریـــــا،هیچ ڪےهیچ -

 ݪســـا چن این مث بذارم ہمحالـــ هڪ نڪون!!ایـــــنوتوگوشت فروبینم

!زندگیم ب ےبچسب  

 حرصش باحرفـــام رتونستمڪخداروش نارنمیرفـــتڪلبخــــند ازرولبـــــم 

 (:بدم

 ....اما

باکشیده شدنم به عقب...برگشتم وآدرین عصبانی رودیدم که نفس نفس 

 میزد!باناراحتی توچشاش نگاه کردم امااون...چرانگام نمیکرد؟؟

منوفرستادپشتش؛رخ به رخ آریا ایستادو با دندونای کلیدشداش گفتبادستش  : 

گورتوگم میکنی آریا...ازاین شهر...ازاین کشور دورمیشی آریاحالیته؟؟؟وگرنه  _

وزندت بذارمتضمین نمیکنم جلوچشام باشی ! 

 :آریاباپوزخنده لعنتیش گفت

م مث سایه هه فک کردی به همین راحتیابیخیال میشم!؟هرجاباشین منم هست _

 !!دنبالتونم

 !هروقت برگردین انزلی منم برمیگردم
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میخوام بشم آینه دقتون...داغ بودن باهموبذارم رودلتون!حاالمونده عذاب کشیدن 

 !ازدسته من آدرین خان این تازه اولشه،منتظرم باش

باحیرت به آریای نفرت انگیزجلوم نگاه میکردم هیچ وقت فکرشم نمیکردم یه روزی 

قدعوض بشه و بخوادآریا ان .... 

آدرین حجوم بردسمتش ویقشووتومشتش گرفت.. چشاش ازعصبانیت...ازحدقه 

 ...بیرون زده بود وخون جلوشوگرفته بود

 ...نگران بودم

چن قدم برداشتم واسمشوصدازدم ولی بی توجه باخشونت به آریا که 

 :بیخیالوبانیشخندنگاش میکرد گفت

کیلومتری سوژین 81.خونت حالله اگه ببینم  ازهیچ غلطی نمیتونی بکنی آریا.. _

 ...ردشدی!!حتی اجازه نمیدم فکره سوژین توسرت باشه نامرد

خوب گوشاتوبازکن آریا... ازهمین لحظه به بعد...من دیگ برادری به اسم 

 !!!آریاندارم

 ..هیچ نسبتی باهم نداریم

توروبرادرخطاب میکردمبرای خودم متأسفم که ی روزی همچین داداشی داشتم و   

محکم کوبید به سینشوبرگشت سمتم چندلحظه نگامون توهم گره خورد...ولی 

 !آدرین نگاشووباسردی گرفتو باکشیدنه دستم دنباله خودش..راه افتاد

 ...سرموپایین انداختم ودستای سردشوفشردم

 ..چقددلم آغوشه گرمشومیخواد

د دروبازکردو کشیدکنار...برگشتم باقدمای محکم ازخیابون ردشدوریموته ماشینوز

 ...ونگاش کردم؛نگاهش به پشت سرمم بود
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 لعنتی چرانگاتوازم گرفتی؟؟

 !چشماش انقدتیره وسردشده بودن که ب خودم لرزیدم

کردماشکام دوباره راه خودشطونوپیداکردن.. باصدای لرزون صداش : 

 آدرینم...؟؟؟ _

 :چشاشومحکم بستوباسردی تمام گفت

 سوارشو _

 ...دوباره ملتمس صداش کردم ک دستشوگذاشت رو شونم وفشاره خفیفی داد

لب گزیدم و سوارشدم..دروبست وخودشم سوارشد؛ استارت زدوفرمونوتومشتش 

 ...گرفت

 !صدای نفس نفس زدنای بلندش رو به خوبی میشنیدم وبغضم بیشترمیشد

 کاش حرف میزد...کاش دادمیزدوخودش وخالی میکرد

سردش میترسیدمهمیشه ازسکوته  ! 

زیرچشمی نگاش میکردم...دستشوبلندکردوچنگ زد به سینش...باحراس نگاش 

 کردم چشاشومحکم فشارمیدادو نفس نفس میزد

خدالعنتت کنه آریا...مقصره حاله خرابه آدرینم تویی نامرد..چطوردلت اومد برادرتو،هم 

 خونتوبه راحتی خردکنی؟؟

گذاشت روپداله گازوبعده چند لحظه ماشینوراه انداختوپاشو ... 

 

****** 
 

و رفت داخلبدون اینکه توجه ایی بهم بکنه ازماشین پیاده شد ... 
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 آهی کشیدم وزیره لب زمزمه کردم

 !خدایاخودت به دادمون برس

دروبازکردم ازماشین بیرون اومدم؛آهسته ازپله ها باال رفتم ودره ورودی وبازکردم 

 وداخل رفتم

ودکله ویالرو سردی تسخیر ب ... 

نگاهی به سالن انداختم.ضعف داشتم وباکمکه نرده ها به سختی ازپله 

هاباالرفتم...باتردید سمته اتاق خواب قدم برداشتم دربسته بود...آروم دستگیره رو 

  پایین کشیدم

 ...درباصدای قیژی بازشد

ودیدم توبالکنه نفسه حبس شدمو راحت بیرون فرستادم وپاموتو اتاق گذاشتم..آدرین

 ...و به نرده هاتکیه داده

شونه هاش افتاده بودن چقددلم میخواست سربذارم روشونه های محکمش و آدرین 

 !منوتو وجودش حل کنه

بدون اینک لباسموعوض کنم وارده بالکن شدم باده سردی به صورتم خورد وباعث 

 !شدخودموبغل بگیرم

 به آرومی کنارش وایسادم

نگاه کنم دروغ چرا..میترسیدم توسیاهی چشاش ! 

 ..نگاهه لرزونم ب دستای مشت شدش افتاد

 خدای من...چراانقددستاش میلرزه؟؟؟

 !بابغض به دستاش نگاه میکردم واشکام باسرعت رو گونم مینشست

 ...جرئت پیداکردم وسرموبلندکردم
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 ...چشام اول ازهمه بهه قفسه سینش افتاد

 بمیرم برای نفس نفس زدناش!

دنش بیرون زده بودونگاهموباالتربردم،رگه گر ... 

چشای اشکیم چشمای مهربونشوجستوجومیکرد  نفسه عمیقی به سختی کشیدم

 ...اما

 !تونگاهش هیچی پیدانبود

توچشای سردش دنباله آدرینم میگشتم ولی پیداشش نمیکردم...چه به سره مردم 

 آورده آریای لعنتی...؟؟

 میشدن جلزوولز ڪہ ہتاب  ےماه ےتو ےها مرغ ہم وبگذاشت گاز ے ہدستمولب

ردمڪ نگاه ! 

 رو شعله وزیره برگردوندم رو شده ےطالیـــ ےومرغا فگیرروبرداشتمڪ

 گفتم ےآیــــ...صورتـــم پریدرودستــو روغــن یهو ڪہ ردمڪزیادتر

 ےلعنتــ روغن... ڪسین ےجلو وپریدم ہتاب ےتوماه فگیروانداختـــمڪو

 قرمزه ہپوست ہآبــ گرفتم و ب و دستوگونمــوسوزوند!دستموزیرهبود بدجورداغ

 هق ےردوصداڪسرباز لعنتیــم ہبغض یهو چطورشد شدم؛نمیدونم خیره دستم

پیچید ہتوآشپزخون هقم ... 

 ہهقمـــوخفــ وهق گرفتم دهنم ےنمیشدن،دستموجلو انگارتموم لعنتیم ےاڪاش

ردمڪ ... 

 ...نبــایدانقدضعیفــــ باشــــم

؟؟ہیڪمقصــراین وسط   
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یــاآریـــــــــا...؟مـــن  ! 

نگفتم؟؟ بهش ےهیچ و ردمڪ پنهون ازش ڪہ ہمنومقصرمیدون آدرین ےینـ ! 

ہمنومقصربدون ڪہ ہباش انصاف ےبایدب ےخیلــ ... 

ردمڪ وتــڪس خودش خاطره ہمن فقط ب  

روببینــم ےچون نمیخواستــم این روزه لعنتــ  

وبســـ تأخیــرانداختمش ہب مڪتــم یـــــوڪامـــا انگارفقــط باس … 

 ہتاب ےماه وزیره گازرفتم ہآب و رو صورتم پاشیدم وشیره آبــوبستم.سمت

ردمڪ روخاموش ہوشعل سرشوگذاشتم بود ہپخت هم برنج...ردمڪ روخاموش . 

؟؟؟ہالــان شدم خـــــــــــــــــــــــــانــــــوم خـــــــــونــ  

؟؟ےایــ ہخون ہچــ  

؟!عســـــــــــل ہتــو ماهـــ  

 ہماهـــــــــــــــــــ بایدبگم عسـل ہچراماهـ ہن

 !!!زهـــــــــــــــــــــــــــــــر

؟!؟!ہن ہمگـــــ  

ہبمــون دندونمون زیره روز ہبیشترازس نشدشیــریــنیش ڪہ ےعسلــ ہماهــ ! 

خرابــش  شهــر این ہب بااومدنـش ےلعنتــ ےآریــا ڪہ ےعسلــ ہمــاهــ

!!زهـــر ہردوشــدمــاهـڪ  

  شروع تو ڪہ ےغذایــ میزه اولین ہب ےونگاه رومیزگذاشتم برنجــو ہدیســ

انداختــم بودم چیده مونڪمشت ےزندگ ... 

 !بدنشــده بود
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ـــڳا ہمیتونستـــ بهترازایـــن باشــ ... 

انگارنمیشد امــا نمڪمیخواستم این روزوفراموش  ! 

انداختــم؛ ساعت ہب ےنگــاه  

بعدازظهر ہدقیق 6:82 ! 

 اتاق تو باید االن احتماالآدرین رفتم دوم ہطبق ہب و اومدم بیرون ہازآشپزخون

ہبــاش ... 

 وموهاشو ایستاده ہآین ےجلو ڪہ دردیدم ےبازبود،ازال ہدره اتاقمــــون نیم

ہمیزن ہشون !! 

بیخیالــــــــــــــستومـــــــــــن  ہچ …! 

ہنڪ نگام ہازتوآین نداد زحمت خودش ہب ےداخـل...حتـم نارزدمورفتـڪدرُ ! 

گفتــم ےآهستگ ہآب دهنمــوقورتــ دادم و ب : 

_ ردمڪغــذا...درســـ   

 رو ہشون بده نشون حرفم ہب ےالعمل سڪیاع حرفــ ڪہبدون این

بودوبرداشتــــ تخت رو ڪہ ےشلوار پیراهــنو و رومیزگذاشتـــ  

هاشوپوشیــد!سویچشوبرداشتوخونســــــــــــردلباس  ... 

ردمڪومــن هاج وواج نگاش می  

 بیرون زدوازاتاق نارمڪ بادستــاش بهــم ردنڪسمتم اومد...بدون نگاه 

!رفـــــــــــت  

....رفت راحـــت زدو نارمڪبازم   
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 خالیــش ےجا ہب و بودم وایساده جام سره ڪہ  بود ہنمیـــدونم چقــدگذشتــ

ردمڪمی نگاه  

ردڪدیدموتــار چشاموگــرفتــو ےجلو ڪاشپــرده  ! 

میدیدم محـو امابازم...ردمڪ ہچشــاموچن باربازوبستـ  

!ےلعنتــ  

چشام ضعیف بودوضعیفــــــــــ ترشد  ! 

بود شده تلخ دهنــم ومزه داشتم ہاحســاس سرگیــــج ... 

ردمڪمی ڪف آدرین روح ےسردوب رفتاره ہمعدم داشت پیچ میخوردو من ب !! 

یکم منطقی فک نکرد؟چرا رفتارش اونجوری بودبامن؟!چرا   

 یعنی دیگه...؟

 اوووف حتی نمیخوام بهش فکر کنم!

بســـــــــت روم ہچقـــــــد زود آغوششــو ب … 

خــدا ےهعـــــ  

 پایین هم سره پشت امڪاش... لبــم رو شد ڪه ےتلخ اومدولبخنده شڪلبام 

میزدم ولبخند میومدن ! 

 ہدستموب!محومیدید چیزو ہوازاتاق بیرون اومدم چشام همآروم چرخیدم 

 بارچشاموفشاردادم چن ردمڪپیدا رو ہپل راه ےسخت ہوب دیوارگرفتـم

شد بدترم هیچ نشد ڪہ خوب اما...تابهترببینم !! 

 ہی ےآخر ہچندپل رفتم هاپایین ہازپل ےآهستگ ہوب گرفتم مڪنرده هارومح

 ہپیشونیموبادستام گرفتم...همو ردمڪ روول نرده شد شدید پیشونیـم درده ہلحظ
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 مڪمح بودو ہسرموگرفت ےموها ڪےانگاری...میچرخید سرم دوره چیزداشت

 میکنم سقـــوط دارم ردمڪ چشابازکردم،احساس ہلحظ ہی شیدڪمی

...!شدم پرت وسردی سفت جایه به مڪمح چشاموبستم ڪہهمین  

 ردمڪباز ےسخت ہدهنموب  ردمڪ احساس ازپیشونیم ڪےدرده  وحشتنا 

ردمڪ ےایـ ہوازدرده زیاد نال   

 نمیتونستم ڪہاونقد بودم شده حس ےب بود خردشدشده تنم ہانگارتموم

بدم ونڪخودموت ... 

ردمڪ حس هام ہگون رو سردمُ ےاڪفقط اش   

شد بلندتبدیل هق هق ہب مڪ مڪ هام ہگری .. 

 ...چقــدضعیفــ شدم

 ...چقـــد

محوبود ےچ ہهم بازم ردمڪیموبازڪاش ےچشا  

بلندشم ردمڪ ےسع گرفتم تڪپار ہدستموب  

 پیچیــــد مرمڪ تو ڪہ ےبادرد شد ےمساو مڪوچیڪ ہتڪحر ہولی ی

وزارزدم شیدمڪ ےخفیف ہجیـــغ ... 

افتضاحم ہحال این ہزارزدم ب ... 

بدبختیــــم خاطره ہزارزدم ب ...! 

...!رفت ردوڪ ولــــم راحتــــ شوهرم ڪہ خودم خاطره ہزارزدم ب  

 ... ومــن تنهـــابااین وضـــع

 دارم جون میدم وآدرین نیســـــت!
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 دارم ازدردمیمیرم وآدرین نیســــــــــــــــــــت!!

 

شیدمڪسرد ےتاڪخودموروپار ےسختـ ہب ... 

دستمــوبلند باوحشت چونــم ےرو ےایــ ہمایع ےباگرمــا  

خون ےقرمز ہبادیدن...شیدمڪ چونــم ہوب ردمڪ هقــم رودستــم هق  

 !بلندتــــرشد

ہآشپزخونـــ دیــواره نارهڪخزیدم  ... 

بدم ہیڪدیوارت ہب ردمڪمی ےبودوسع صورتموپوشونده ہتموم امڪاش ... 

 ڪہردڪاونقدددردمی مرمڪ دادم ہیڪدیوارت ہب بلندشدمو مڪهرجوربودی

بشینم صاف نمیتونستم ... 

خــدا؟؟ بگم لعنت ڪے ہب  

اتفاقاافتاد این ڪہچیشد ... 

شد؟؟؟ تلخ شیرینمون ہعسل ہماهـ ڪہچیشد  

زورباالمیومد ہب نفسم ڪہ بودم ردهڪ ہاونقــدگری .. 

رفتــم خواب ہشدوب ہخستــ مڪ مڪ خیسم ےچشــا  

 

**** 

 

ردمڪباز چشـاموآروم گوشیــم زنگ ےبــاشنیدن صــدا   

تابهتــرببینم زدم ـــڪبارپل چن...ردمڪسرموبلند   

 !امــا هنوزم محــومیدیدم
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توجه به گوشیم که چندبارزنگ خورد،سرموبه دیوارچسبوندم وچشماموبستم!بی   

ہگوش وضع بااین  ڪہ ہنمیدونم  چن ساعتـــ گذشت   

 ...دیوارنشستــم

 آدرین االن کجاست؟!

ڪخش دستم ےرو ےها خون...زدم چونم ہدستمـــوب  ےشده بودن چونم خعل 

مرمڪو میسوخت ... 

اشڪ؟!خــــدا وچطورهنـــوززندم هاافتادم ہازپلــ   

ردمڪمیمردم وهیچ وقـــت چشاموبـــازنمی  

لب زیره چنتاصلوات وبافرستادن شیدمڪ ےآهــ  

 ےلعنتــ ازدردای شیدمڪازدرد بلندی ہشیدوآهــڪتیــــر مرمڪآروم بلندشدم...

 شده ہکوفتــ تنم ہهم بود سخت واقعــابرام  رفتــن گرفت،راه گــریم دوباره

ردڪبودودردمی ! 

دیوارخودمورسوندم ڪہمڪهرجــوربودبا  

...ےروشویـ ہب  

 

 صورتم ہب ردنڪ ازنگـــاه پاشیدم سردوتوصورتم ہآب و ردمڪشیره آبــوباز

داشتم حراس ! اومده صورتــم ســره ےبالیـــ ہچ میدیدم باید ےول …  

ردمڪ نگاه ہبخارگرفتــ ہتوآین... ردمڪســـرموبلند  ہدستمــوروبخـارآین 

 ےرو ےبودڪعمیقو ہزخمــ ہزخمیم افتــاد،بادیدن ہچــون ہب نگام...شیدمڪ

دوباره چـــونـم   
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شد ڪچشمام لبالــــــــــب اش !!  وچشاموبستــم ردمڪبغــض 

 ڪہانقــد  و دوباره آب سردو چن  بار رو صورتـــم پاشیدم...تابیشترنبینــم

خودم ہب لرزیدم ازسرماش ... 

ےاجایــه ہپل ہپایین ہب ےاومدم نگــاهازروشویی بیرون    

ےمحوبود؛ول...انداختـــم بودم افتـاده ڪہ  تڪپار فڪرو ڪہ خونُ ےسرخ 

  بودومیتونستم

ہتشخیص بدم!نفسموهمراه آه بیرون دادم؛دستموب دیوارگرفتــم وخودم رسوندم   

سالن ہب ..  دست وباپشت مرموگرفتمڪ،ہشومینــ نارهڪ ہ.خودمُ انداختم روقالیچ

 اینو ہاصالحس ےدوش آب گرم نیازداشتم...ولــ ہیــ ہب دادم ماساژ آروم آروم

هاباالبرم ہازپل بلندشمُ ازجام ڪہ نداشتــم ! 

 ہشومین ڪنزدی ڪوچیڪ وسرموروبالش شیدمڪدراز ممڪش ےرو

 !گذاشتم

...!پتــومینداخت بودروم ڪےی اشڪ  

ســـــرمادردشوبیشتر بودو وســـــــــردشدهڪخش مرمڪ  

 بازم میخواست دلــم عجیب ےول بودن شده ڪخش امڪاش ہدیگ...ردڪمی

نمڪ ہگــــــری ... 

زیاد ےضعیف شدم...اونم خیلــ ! 

 ومن ازایـــــــن ضعیفــــــــــــ بودن متنفــــــــــــرم...

!!عقب برمیگشتــ ےچ ہهم اشــڪ  

اشڪ ... 
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بنــــــــــداز بهمون ےنگاهــــــــــــ ہخدایـــــــــــــــــــــــــا ی   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشڪ ےتا این ا

!!هازیازتـــــــــــرنــــشدن  

...ساعت ڪیــ  

 ...دوســــــــاعت

ســـاعت ہـــــــــــــــښ ... 

...گذشت ـــــــــــــــارســاعتــــــــہچ  

ڪبــودســـردوبودوتـــاری ردهڪتسخیر وتڪویالروس ہتموم !! 

..مـــث مـن تڪ.سردبودمـــوسا ! 

؟ہنڪ ہنڪ گرمم ڪہبود ڪے ےولــ ! ےـــڪهیش ... 

سرد ےویال ےتو...اہتن ےاہتن ... 

 !بدترازقطب شمــــــــال

؟!االن؟ جاستـــڪآدریـــن   ! 

؟ہلباس گرم پوشیده یااونام مث من ســـــــــردش ! 

گذاشتـــم زخمیم ےسردموروزانو ہپیشونی  خوابــم پیش ساعت چند ہبااینک 

ہوب گذاشتم هم ےاموروڪپل!میومد خوابم بازم ےده بودولبر  ڪتا ڪتی 

سپردم  گوش ساعتـــ ... 

ڪتــا ڪتی  

دیروزبود  ؟انگارهمینہن ہمگ جلومیره چقدسریع زمان... ڪتـــا ڪتی !  ہتو ی

خردادماه ہگرم روزِ ... 
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و بیدارمیشم ازخواب  وحول زود؛پراسترس ہصبــ  ہمشغول آراستن خودم میشم ب 

نڪزیباترین نحوه مم ! 

نمڪمی هماهنگ بادوستــام!روش ہروب باشــم ڪتازیبــــــاوت .  ہاونام مثل

خب  داشتن حق...دارن استـــرس من ! 

بیرون میشدبرم مڪ ےخعل من ہبامحدودشدن .ساعت  هشت صبـ بود؛پاورچین ..

.پاورچین ازاتاقم بیرون رفتم اه نگ وبابام مامانم ہاتاق دره ہباترســواستراب ب

ردمڪ  

..ازجریانات بعدش میترسیـــدم  و نمڪ ڪف بهش ہلحظ اون نمیخواستم ے.ول

نمڪ خراب خودم ےروبرا ےخوب اون ہب روزه !!  وباالخره لیدوبرداشتمڪ

 هاشون توچهره بودن منتظرم ہوچڪ هاسره ہبچ زدم ن بیر ہازخون

 بـــاهم خونسردباشم ردمڪمی ےسع  من ےول میزد موج ےالفگڪترسو

 وپول گرفتم روتحویل بودم داده سفارش ڪہ ڪےیڪ...ےنادق رفتیم

بعد ساعت نیم.روپرداختم ... 

بودیم"سبالن" ےسرا ےبستن ےجلو ےچهــارنفر :) 

میگف ےبودوه ہزهرادستموگرفت : 

زیاد طولش ندیم خبــ؟؟-  

میدادم ونڪمنم میخندیدم وسرت !! 

 وپاتوقمون ثرأاونجامیرفتیمڪا خب شدیم معروفمون ےسرا ےوارده بستنباالخره 

:(بود شده  
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 ہجعب!روداد بالبخندجوابمون ڪہ ردیمڪ سالم مغازه ہآقایاســـرصاحب ہب

بهش دیگ ےباوسایال وڪیڪ  

رفتیم دوم ہطبق ہب ها ہدادم  وبعدسفارشات الزم  بابچ ... 

نبودوقرارنبودبیاد دوم ہطبق ڪےهیش :)  وشیرین ےروصندل هانشستن ہبچ

گفت بااسترس : 

سوژین اگ مامانت اینابفهمن؟!-  

وگفتم ردمڪباحرص نگاش  : 

!ہانقدنفوس بدنزن اه...نمیفهمن زودتموم میش-  

گفت ےشیدوحرصڪ ےحوراهووف : 

ڪہ ےمید لفتش انقد ےنڪ زودتمومش عمرااگ خودت ہآره جون- ... 

 نمیتونستیم وقت میگفت،ماهیچ راستم!نگفتم ےوچیز زدم بهش ےچشم غره ایــ

نشست لبــم روزر اون یادآوردن ہباب ےن روتموم کنیملبخندقرارمو زودساعته :) 

نمیره ازیادم وقتــ هیچ ےیادموندن ہاون روز ب هیچ وقت...!ساعتــ داشت ...

!!!تندتر منم ہمیشدوضربان قلبــ1  

زدم چــونــم رنگ،دستموزیره ےچوب میزه ہنشستم پشت روزمین  وبا پاهام 

 بچه...هامیومد  ہازپل ڪہ روشنیدم ےیــپاها ےصدا ہتااینک...بودم ہضرب گرفت

نشستم وخونسردصاف دادم نفسموبیرون:(ولبخندزدن ردنڪ هانگام  

شد هاباالنمایان ہازپل بلندوچهــارشونش ہقامتــ ڪہتااین ! 

 وایساد ڪہ جلوم اومد سمتــم امـــاآروم مڪلبخنـــدزدیم!  باقدمــای مح

ردمڪ نگاه وتوچشاش بلندشدم ... 
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زدوگفت  ےلبخنده پرازآرامش : 

ےخـــانـــــــــوم اولین بـــــاره میبینم زودترازمن اومد- !  ےاتفاق

ےآورد باخودت لشگرتم ڪہ افتاده؟میبینم !! 

 بلندخندیدم  وبچه هابهش چشم غره زدن و زهرا گفت:

بود حقت اصن نیــــاڪصدا بارنــــشدمارودرس ہی-  !!سوژینونمیاوردیم 

 :آدرین خندیدودستاشوباالبردوگفت

منین مهربون ےشماآبجیا ردمڪ ےشوخ تسلیم من ہن ہن- !! 

وگفت نشست  جلووم وآدرین خندیدیم ہهم : 

 خانومم شــماسالمتوخوردی احیانا!؟ -

وگفتم زدم ےلبخنده دندون نمایــ : 

نمڪ سالم ےنذاش زدی حرف  ےنخیـــرم جنابال- ! 

 :ابروشوباالدادوگفت

نڪخب فنچول بفرمـــااالن سالم - :) 

همونطورجوابموداد واونم گفتم ےدار شڪباخنــــده سالم  ! 

!مینداختن دستمون  میخندیدن هام ہبچ  

 آب قندتودلم ےلڪ منم ردڪمی دستمونوازش ہبودوپشت ہآدرین دستاموگرفت

بودیـــم زده زل  هم ےبالبخندتوچشا هردومون!میشد  

بودم وخاص دل ہازت ےلبخندا اون ہچقــــــــــــــدعاشق :) 

نارنمیرفتڪ ازرولبمـــون وقــــت هیچ ڪہ ےلبخندایــ ..  ہوقت ہ.دیگ

آدرین ڪہ  بلندشدم ازجام!بود سوپرایزم ردوگفتڪباتعجب نگام   : 
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جاسوژی؟ڪ- ! 

وگفتم زدم ےلبخند : 

االن میام-  

 نگامون ریزشده  ےباچشما آدرین بلندشدن اونام ڪہ ردمڪ هااشاره ہبچ ہب

ےقلـبـــ ےالتڪش ڪہیڪازآقایاسر رفتیم  پایین ردباهمڪمی  لڪش 

بود شده  ہنوشت اینگلیسی ہب روش ڪہ : 

"Happy birthday💙😍my life spring" 
"تولدت مبارک بهارِ زندگی من:("  

 ہوبقی گذاشتن ڪیڪ رو ُڪوچیڪ ےها هاشمع ہبچ

وگفتم  ردمڪرڪازآقایاسرتش..وسایالروازآقایاسرگرفتن : 

دادموبیارین باال  سفارش ڪہ ےشمام بعده چن مین چیزایــ-  

دادوگفت ونڪسرت : 

شدن؟ ہسال چن ما ہچشم میارم فقط این آقاآدرین- ! 

 :لبخندزدم گفتم

66تو ہرفت-  

 :بالبخندگفت

بشین  خوشبخت هموبگیرین تولده ےجشنا هم نارهڪ ہتاهمیش ہایشالل- ! 

 پشتش آدرین باال ہطبق رفتیم ےوقت.هارفتیــم ہپل ہسمت ہوب گفتم ےممنون

 سریع  رفتم سمتش آروم بالبخندآروم  مارونمیدید همین ہودواسهاب ہپل ہب

وگفتم گرفتم صورتش ےوجلوڪیڪ : 
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آدرینـــــــــــــم ڪدومین بهاره زندگیتـــ مبار66- :) 

وگفــت سمتم برگشت ڪہآدرین ش : 

ےبودوهیچ  یــــــــــادت ڪورجواااااووو!!سووژیــــــن -  

؟؟؟ےردڪرونمی  

خوندن ڪبلند خندیدم وشونه باالانداختم!بچه هام جلواومدن وتولدت مبار ! 

رومیـــزوگفتم وگذاشتمڪیڪ : 

نڪآدرینـــم فــــوتـــ  - :) 

 خندیدوگفت:

نم؟ڪب میتونم آرزوم ہبگ فنچولــــم ےچشــــــــم هرچ - ! 

 :بانـــازخندیدم وگفتـــم

ےمیتــون ڪہ ہبعلــــ - !! 

ردوگفتڪبالبخنــدتوچشــام نگاه  : 

سقف ہی زیـــره هـــم نــارهڪ ےزود ہب نمڪآرزومی -  

 (:تولده هموجشن بگیریم

بهش هام ہردبچڪلبخندزدم وآدرین شمعــاشوفوت   آقایاسرم گفتن ڪتبــری 

هاروآورد ےبستن  میوه آب . بود ادومڪ ہنوبتــ ےوشوخ خنده ےلڪبعداز   

جلوش وگرفتـم رودرآوردم ڪوچیڪ ہجعب یفمڪازتو : 

امیدوارم خوشت بیاد- :) 

 :لبخندزدوگفت

وتولد ےقربونت برم اصالالزم نبود!این غافلگیر - ... 
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 پریدم وسطه حرفش:

نڪخیلیم الزم بود زودباش بازش - ! 

داخلش ہردبادیدنڪ وبازش روبرداشت ہآدریـــن جعب  

 :خندیدوگفت

ہدیگ ےردڪ ےتالف- !!! 

 :خندیدم وگفتم

الزم بودخــــب- :) 

زدوگفت ڪےچشم : 

صددر صـــــــــــد-  

 شده ڪه داخلش اسمم ڪہبود ہومردون ڪشی نقره ہحلق ہی ادوشڪ

.بود .. منم بود ہگرفت نگین ڪانگشترت ہی تولدم ےآدرین برا  

ہباش ہداشت انگشتــرازمن ہخواستم آدرینم ی !  استرســا ہاون روزباتموم

ذشتڱونگرانیا ! 

 

خاطراتمون شدتوآلبوم ثبت قشنگ خاطره ہی :) 

 

 

 ڪجاتاری ہهم ردمڪسرموبلند مڪی ےورود دره ہبازشدن ےباصدا

نمیدیدم ےبودوتقریباهیچ .. داره ڪہ رودیدم آدریــن سالــن ہ.باروشن شدن چراق  

ہنڪمی جارونگاه ہهم ... 
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 داخل سالن ازدره ےسڪ اگ ڪہبود ےجایــ بودم کنارش ڪہ ےایــ ہشومین

..میومد بودتم  هنوزندیده آدرین همین ےبرا اینجــا ہ.زیادواضح دیدنداشت ب ! 

محومیدیدتش لعنتیم ےچشا ها ہپل ےرفت جلو  ... 

اومده االن  ڪہجابود؟ڪتاحاال ! 

پیچید گوشم تو دارش خش ےصدا...بود شده تنگ براش چقددلــم ےلعنتــ : 

؟؟؟سوژیـــــــــــــــــــــــــــنےجایــــڪســـوژیـــــــــــــن -  

...ےاینجور نڪن صدام ےلعنت  

 نگاهش ضعیفــــم ےباچشا توآرومڪسا  من ےردولڪچــن بارصــدام 

ردمڪمی .  صدام فقط ڪہ رومیشنیدم بلندش ےصدا هاباالرفت ہباسرعت ازپل

ردڪمی : 

؟؟ےجایـــــــــــــــــــــڪسوژیـــــــــــــــن -  

 نڪ بیابغلـــــــــــــم اینجـــــــــــــام دادبزنـــم میتونستم اشڪ

ےلعنتـــــــــــــ ... 

لرزون تنه این بگیره تاآروم نڪبیــــابغلـــــــــــــم  ... 

!المصب ہدل این بگیره تاآروم نڪبیابغلــــــــــــــــم   

 توآغوشتـــ شمڪب نفــــــــــــس تا نڪبیـــــابغلــــــــــــــــــم 

انصـــاف بی ... 

گوشم  دره...نڪفقـــط بیــــــــــــــابغلــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 ..حرف  بزن
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توگوشــــم ہصدات...نفســـات بپبیچ ..  تـــااین نڪبغلــــــــــــــــــم 

آدرین نڪ ،بیابغلــــــمہش ہخف ےلعنت ہبغضـــ .. 

ہبازنمیش ہازگریـــ چشام ڪہبیــــا ... 

 تونگاهش نداره ےبرق دیگــ نداره ےنور دیگ چشمـــاش نورت ڪہبیـــــــــا

ےرب صدقش توقربون ڪہ ! 

بلندفریادمیزدم ےمیشداینــاروباصدا ـــــــــــــــــــــــــاشڪ  

بودنـــم ضعیف از امـــان خورده زخم ہروح ازاین امان  اما...شم ےتاخال ... 

شیدمڪ روصورتم روبرداشتمُ ےاغذڪدسمال   ردمڪ نگاه دسمال ہب ےوقت 

ہخونی دیدم ! 

 ےصدا!بدجورمیسوخت ے...لعنتوفشاردادمآه گذاشتم دسمالوروچونم...زدم ےتلخند

 ثڪهام ہپل رسیدپایین ڪہمیومد؛همین هاپایین ہازپل ڪہ پاهاشوشنیدم

شدروزمین ردوخمڪ ردڪبلند...و فڪشیدروڪدستشو  ! 

از بودن شده ہخست ہدیگ چشام!!حتماخونودیده ہهــ  

...بازبودن زیادومحودیدن  ڪہ.گذاشتم وساعدموروچشـــام شیدمڪدوباره دراز

...خوردم ےونڪآدریــن ت فریاده ےباصدا  

ارڪچی مـــــــــن خـــــــــــــــدا ےواا  

 ہخونــاچیـ این ےجایـــــــــڪ ردم؟؟؟ســــــــــــــوژیـــــــــنمڪ

؟؟؟...سوووژیــــــــــــــــــــــــین ہاینجاریختــــ  

شد خیس درباره بودم ردهڪ ڪپا تازه ڪہصورتمو !  خاموش فریادش ہدفــ ہیــ

میشدروشنیدم مڪنزدی ڪہرو  هاش قدم ےشد...صدا ...  ردمڪدستمومشت 
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 ہگری ہبفهم نمیخواستم کردم ڪاموپاڪوسریعاش شیدمڪ ےعمیق ونفس

...رفتش تحلیل ےافتادوصدا سرم ےباال سایش!ردمڪ  

ســــ....وژیـــــن...؟؟؟؟-  

نمیشـــــــــــــــــــدن؟؟؟ اتمومڪاش چرااین ےاه لعنتـــ  

 فشاردادم مڪروآرنجم،ساعدمومح نشست دستاش...ترشدوڪنزدی ردمڪحس 

...!امادریق...ہش ہخف توگلوم ہگرفتمتابغض ولباموگاز روچشام  

خـــونا؟؟؟؟دستتوبرداربینمت سوژینـــم..؟؟چت شده تو؟؟اووون...اون -

 ...سوژیـــــن

قویشوبگیرمےدستا ےبادستای بیجون وضعیفم نتونستم جلو  ...  ڪہهمین

ردمڪ وپشتموبهش  رد؛نشستمڪدستموبلند  

شنیدم  گوشم ڪنزدی ناباورشُ ےصدا : 

سوژیـــــــــــــــــــن؟؟برگردببینمــــت...مـــن قبول دارم-   

 تنهاباشم میخواستم نڪباور...گذاشتمو تنهات ردمڪاشتباه 

 پــــــــاره ےتوزنمــــــــ سوژیــــــــــــن...تا...تا

ےعهـــــــــد هیچ...ےــــــــــــڪ؟؟هیشےمیفهمــــےتنم  

ہحــــــــــــــــــق نداره عاشقـــــــــــــــت شــــــــ  

 ہزنـــــــــــــــــ ہب نداره حق ےــــــــــڪهیش

 باشــــه ہداشتـ چشم مـن مـــــــــــن،نــــــــــــــــــــــــوره

ت چشمــــا ہدنبــــال ےڪہچشم اون نمڪــــــــــــــورمیڪ
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ہباش ...  ڪف بخوادبهت ےحتــــــــــ ڪہرو ےمغز نمڪ!!!نـــــابودمی

!ہنــــــڪ  

شد لرزون...دارشد شد،بغض آروم بلندش ےصدا ! 

-  هـــــــم درم...برا نمڪونتونستـــــــم بـــاورنمیتـــونستــــم 

...خـــونم  رفتــــم نمڪن ےخال تو ےرو خشمـــوغیرتمو ہرفتـــم تاآتیش

...امـــاانگاربارفتنم ازخودم نمڪن تاناراحتت نم،رفتــمڪن تااذیتت  

 

گفتـــم ےخفیف ہآیــ ڪہ نشستـــ پرازدردم ہتفڪدستاش رو ...  شیدهڪ

ہداغـــ خداچقدتنش ےوا!توبغلـــش شدم  

ہتندمیزن قلبش ہچقــــدضربان !  درده...میدادو فشارم خودش  ہب مڪمح

بیشترمیشد مرمڪ ! ہبلندنشــ پردردم ہامـــالبموگازگرفتـــم تانال .چـــون ..

آغوش این ہنیــــــــــــازداشتم  ب نیــاز داشتیـــــــــــــم ...

هم ہهردومــــون ب ! 

ردڪمی ہآدریــن توگوشــم زمزم : 

 نداره حق ڪےهیچ ےمن ہسهم...ےمن  ہخانــــوم...نـــورم ےمن ہتوزنـــ -

ہنــڪ ڪف بهتــــ  

 

حالم خرابه بغلم کن خونم رو آبه بغلم کن"  

 کفره اگه افتاب عشقت به من نتابه بغلم کن

 فردا عذابه بغلم کن آینده خوابه بغلم کن هر صورتی که روبرومه
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تو شاید بتونهپشت نقابه بغلم کن آغوش   

 از عطر من چیزی بدونه , با من یادمه

 مرحم شو زخم کهنه دارم چشم سر دریا کنارم

 هم خستم از زنده بودن هم زندگی رو دوست دارم دوست دارم

 عاشق تر از این باش ای کاش

 هوا گرفته نفسم باش آزادم از پیش تو بودن

 پرنده میشم قفسم باش ابر بهارم بغلم کن

م بغلم کن میترسم از روزای بی تاب دلشوره دارمتا کی ببار  

 بغلم کن آغوش تو شاید بتونه از عطر من چیزی بدونه

 مرحم شو زخم کهنه دارم

 چشم سر دریا کنارم هم خستم از زنده بودن

"هم زندگی دوست دارم دوست دارم  

 اون میدادنمیتونستـــم فشارم  مڪومح بودروشونـــم ہسرشوگذاش

نمڪ هــزم سردرفتنشــوراحتــ !  

ناربزنمڪدستموگذاشتم رودستاشوخواستــم ازدورم    

ترچسبیدوگفت سفت ےول : 

؟ےنڪـــن چرا نگام نمیسوژی...ببخشیـــم جاسوژیـــنم؟؟نمیخوایڪ-  

گفتم لرزونم ےباصدا ڪہ خودش ہسمتـــ ہوخواست برم گردون : 

بــــــــــــــــــذارآدریـــن امہتن...برووو...نڪولــم  - ! 

گفت ےوجد مڪمح هاموگرفــت؛ ہشون : 
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دیگه نـــورم بذارم اتہجــــاتنڪ!خـــانــــــــــوم؟ جابرمڪ-   

بخوای خودت اگ ےحت نمیذارم اتــــہتن لحظم ہیــ ..!. 

  نمیتونستم نمڪرڪف باخودم میخواستم فقط گذاشتم اتـــــہامروزم اگ تن

سوژیــــن نڪ مڪدر نمڪ اذیتت وباعصبانیتم بمونم ... 

 پایین سرموانداختــم...خودش ہگردوندطرف برم مڪمح

گرفت دردم ڪہ دستشــوآوردجلویهوچــونمــوگرفــــت : 

...ےآیـــــــ ہنـــڪدردمی چـونمـو نڪآخ ول -  

 زدم ےردپوزخندڪ نگاه چــونم ہگــــردب ےباوحشت چونمـــوباالداد...باچشما

شیدمڪ وسرموعقب   

میزدگفت موج توش ےنگران ڪہ ےآدریــن باصدایـــ : 

 بـــوده؟؟؟اونڪو ےچـــــونتـــ چیشده سوژیــــن؟؟چــرازخمیـــ-

 ...خـــــونـــــا

 صاف بودونمیتونستم بیشترشده مرمڪوبلندشدم؛درده  گذاشتم ہدسمتوروقالیچ

 جلوم سریع آدرین...باال برم  میخواستم افتادم وراه شیدمڪ ےآهــ وایسم

 :وایسادوگفت

 نبودم  من بودهڪچرا چونت سوژین؟؟جوابموبده ےجامیرڪ -

وخونسردگفتم ردمڪ نگاه نگرانش ےوتوچشا ردمڪ ثڪچـــیشده؟؟؟؟م : 

ـــ شدم پـــایین!!هاپـــــــــرت ہازپل-  

 ہنڪ ہتابخوادتجزی زدم ےچشـــاش گردولبـــاش ازهم جداشد...لبخنــده تلخ

 نگاه تڪپار ےرو شده ڪخش ےخونا ہب ها ہجلوپل بیادرسیدم خودش ہوب
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 ہریخت بدجوربهم میخوردمعدم بهم داشت حالـــم..ردمڪ

 ےابودمباقدمــ نخورده ےهیچ ڪہبود ساعتم مخصوصاچن...ردڪبودودردمی

 بلندآدرینُ ےصدا ردمڪدروبـــاز ڪہهمین رسوندم ےروشویـــ ہبلندخودموب

 ظهروباال ےوغذا داخل ورفتم ردمڪباز دروباشتاب..ردڪ صدام ڪہ شنیدم

...!آوردم  

 وعض  میخوردازاین  بهم داشت حالم...ومیلرزیدم میخوردن هم ہدندونام ازسرماب

ےلعنتـــــــــــــــ  

 باضرب ےروشویــ دره ڪہدم  روصورتم پاشی ےسردوم ہداشتم آب

  مرموگرفتڪ ونگران باحراس آدریـــن..بازشد

 وگفت:

 تواین ےشد ےسوژیـــنم چـــــــــرااینطور چت شده-

؟؟ےخورد ےچیز ہخوبـــ حالت چندساعت؟؟؟برگردببینمت  

 ردمڪمیےآلودگ خواب احساس فقط...حس ےوبـــ بودم ہحال ےبــ

!!ےلعنتـــــــ ســـــردرده...و  

 بود سردم شدت ہب ردڪآدریــن دست انداخت زیره گردنو زانوم وبلندم 

 رفت بیرون ےازروشویــ آدرین؛سریع ہداغـــ ہسین ہب سرموچسبوندم...میلرزیدم

:میشنیدم گوشم کناره آرامبخششُ ےصدا...دویید ہپل راه ہسمت  

یریم م االن کن تحمل مڪبمیرم الهی چــت شده توخـــانومم ی-

!گذاشتم تنهات ڪہ من ہدرمونگـــاه...لعنتـــــــ ب  

...نفمیدم ےچیز شدودیگ گرم مڪ مڪچشام   
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                                                                  **********  

 

★آدریـــــن★  

 

 روش سوژینم ڪہ ےتخت ہسمت ورفتم ردمڪازپرستــار ےرڪتش

 پیشونیش ےرو ےوموها بود شده  حال ےبی رنگوبــــ صورتش...بود شیدهڪدراز

 وچشاموبستم،ازخودم ردمڪ مشت دستاموازحرص...!بودچونشـــــم ریخته بهم

 اتفاق ایـــن وسوژینـوتنهانمیذاشتم میموندم ویال اگ...شدم باعث ڪہ اومده بدم

 دستشومیگیرم میشینم تختش  نارهےڪروصندل باافسوس...افتاد ےنم نورم ہواس

 ردمڪ ڪنزدی  لبم ہزسردی دستاش یخ میزنم...خدای من چقدسرده...دستشوبا

 خم...بود تنگ براش چقددلم:(بوسیدم...شیدشوڪظریفو  ےدستشو،انگشتا ہوپشت

 ُگونشونوازشےپیشون بوسیدم بار شدشوچن ہکبودوبخی ہچون روصورتش شدم

:گفتم لب وزیره ردمڪ  

 ہبرق ہواس زده ڪپاشونـــــــــــورم پاشوعزیزه دلـــم...دلم ل-

...!!ازم ےناراحت ڪہ دربیارم بیدارشوازدلت نمڪ نگات بیدارشوخوب...چشمات  

تقریبانیم ساعت بعد،سرمش تموم شد ولی هنوزبیدارنشده بودبلندشدم برم 

 وچندتا خورده ےبد ہضرب مرشڪ ترمیگفتڪد.نمڪ صحبت ترشڪتاباد

...امــااگ بازم رڪخداروش ڪہشد خوب ہاگ ہنڪوپمادتجویزمی نڪمس

 ہبرگ بادکتروگرفتن بعدازصحبت!متخصص پیش حتماببرمش مردردداشتڪ



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  811  

 ےاتاق ہوسمت انداختم  چنگ توموهام  ہالفڪ...اومدم بیرون ازاتاقش ناڪمس

 ڪہ سوژینودیدم شدم اتاق واره ڪہهمین.بودرفتم ےبستر توش سوژین ڪہ

:جلو رفتم سریع...بیاد پایین دارهازتخت ےسع  

  نمڪ تڪمڪم یواش...بذارخانوم نڪصب -

 ناراحت ازم داشت حق...!نگفت ےردهیچڪ نگام ہلحظ ردوچنڪسرشوبلند

 بلندش وخواستم گرفتم گذاشتم،بازوش پاش ےفششوجلوڪ!!! داشت حقـــ...ہباش

 بودوسرش خورده گره ابروهاش ردمڪ نگاش...شیدعقبڪخودشو ڪہ  نمڪ

:وگفتم ردمڪ نگاش ےباناراحت بود  پایین  

 راحت ےنمیتون ہنڪمی درد مرتڪ نــــورم نمڪ تڪمڪفقط  میخوام -

 پایین  ازتخت ہبگ ےچیز  ڪہاین بدون.ببرمت بذارتاماشین ےبر راه

 ہپشت...رفتم ودنبالش شیدمڪ ےهووف!افتاد  راه آروم فششوپوشیدڪپریدو

 بدم  یشڪت خودم ہوب مرشوبگیرمڪمیخواستم ےه میرفتم راه آروم سرش

!سواره ماشین شدیم وراه  افتادم.ہنڪ لج میترسیدم ےول  

 شد فششودرآوردوواردڪ داخل بره تاسوژین شیدمڪنارڪ  ردمڪلیدبازڪدروبا

 ہرومیــــزآشپزخون پیتزاهارو ہسوژینوجعب ےداروها ڪہپالستی رفتم داخل  منم

 ڪےی ہپل ہسمت ودویدم ترسیدم یهو  باالمیرفت ہازپل آروم آروم سوژین گذاشتم

 دوباره نمیخواست دلم...ردمڪ بغل تڪحر ہتم وسوژینوبایهاروباالرف ہدوتاپل

باقدم ےول ہشڪب بیرون ردخودشوازبغلمڪ ےسعـ.ہبیوفت براش  ےاتفاق

 بهش ےلبخند ڪہردڪ نگام باحرص!روتخت وگذاشتمش رفتم اتاق ہبلندب ےها

:(وپیشونیشوبوسیـــدم شدم خم زدم  
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خانومم؟ نیڪ لباستوعوض نمڪ تڪمڪ ےمیخوا-  

مڪروشوبرگردوندومشغول بازکردن د  ہفنچولــــــــــــــــ!شد مانتوشےها

:(ݧمــــــــــــــ ہتخســـ  

لباساموعوض ردمڪ وازاتاق بیرون اومدم ہازپل رفتــم پایین ڪہها ےخونا ڪخش

شده ہفڪرو ...تودیدمڪپار  

بستمچشمــاموباحرص ہوب ہآشپزخون رفتم ردمڪ نگاه شوروڪتو ہی دسمال

وخیسشبرداشتم ردمڪ ہی وسطل ےط توسطلبرداشتمهم ےمایع وموادضدعفون

ومشغول توسالن برگشتم ریختم نندهڪ تڪپار ردنڪتمیز شدم  ےبعدازطــ

بادسمال ڪخش شڪپا .ردمڪ  

شب1ساعت چشمگڪہازیخچال آب،بردارمبود..خواستمحتماگرسنشبودسوژیــنم

ہب روشہتاقابلم6گازافتاد... سوژین ڪہ ہغذاییـــ ہنڪن ےوا ےبود!ا امروزدرس

ردهڪ بود؟؟؟هووووف!دره ہقابلم ردهڪروبرداشتم،مرغــ سرخ  بوداون برنج یمڪی

...!شڪآب  

 

غذاروبرام درسسوژیــن اولین ردهڪ برامونمن...!امـــروزچقدمیتونسبودو

شیـــــــــرین ...ےول ہباش  

 سوژیــن مرهڪ ہببودو ردهڪترتجویزڪد ےڪہروگذاشتم؛بایدپماد ہدره قابلم

ہمیزدم؛ی اتاقوباالرفتم.درهباداروهاوپمادبرداشتمآبلیوان ہنیم بازبودباپام نارزدمڪدرو

سوژین رفتم وداخل ردهڪلباسشوعوض  مشڪبودروش روتخت شیدهڪدراز

نارشڪبود.آروم  وصداشنشستم :ردمڪ  
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ہخانومم پاشوداروهاتوبخورمنـم پمادوب- مرتڪ بزنمزودترخوب !ےش  

ردوچنڪچشاشوباز ڪبارپل زد..ونشست ہلیوان دادمآبو قرصوبهش تاقرص3 بودن

سوژینم راهڪباا  

ازقرصقرصاروخوردمیدونستم ہهمیش بدش ڪہمیومده!داروهارو ردمڪخوردپمادوباز

 وگفتم:

سوژینم شڪدرازب-  

:ردوگفتڪ نگاه توچشام ےباتخس  

!؟؟ےچ ہواس-  

ہریڪبازخداروش:(رولبـم نشست ےلبخند ہلمڪ زد!شونشوگرفتم حرف باهام

:ڪوهلش دادم روتش  

مرتڪ ہپمادبزنم بچون میخوام -  

 لج بازگفت:

!!میزنم خودم  ردهڪالزم ن-  

بگیر آروم ہدیق چن ہی فنچولم ےنمیتون- تموم ہمیش  

چشاشوباحرص خندم ڪہبست  گرفت ہبلوزشوباالزدم پمادوب دستم  مرهڪزدمُ رو

ردمڪقرمزشده بوددعا مرشڪاز ےقسمتایــــ...مالیدم سوژین ہبودنشڪبعدا

 حداقل...!

خوب ڪہ ہبعده چن دیق پمادوبستم مرشوباپمادماساژدادمڪ ہوب سوژیــن نگاه 

ڪف ردمڪ ردمڪ روششدمخمخوابش برده نارزدمڪموهاشو  گفتم:وآروم

خانـــومم؟خوابیــدی..پاشوشام-  بعدبخواب!بخوریم
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چشاشوآروم نمیدونم..ردڪباز ہخون ڪہساعت پیش 6چــرااز چشاشودیدمشاومدم

چشماشوبوسیدمجفت 6انقدقرمزبود؟؟ وبلندش :ردمڪ  

بریم- ہدست پخت ببینم خانوممو بخوریم  ردهڪارڪچی  

خودم میـــام!-  

 ےوسع بلندشدم...!امــــا بودم ردهڪرفتارشو این ےامــــــم...خب پیش بین

:بگم لحن ترین بامالیم ردمڪ  

...بخوره مرتڪ ہهواب مڪی بپوش وتاهڪ ہتاب ہی فقط عزیزم ہباش-  

شیدنڪمنم باچیزی نگفت  ازاتاق ےنفس عمیق ےڪہبیرون اومدم.غذایــ

فنچولم درس ردهڪ بودوگرم ومیزوچیدم،چن ردمڪ ہلحظ بعدسوژین

ہب ہاومدتوآشپزخون نگاهلباسش دختره..ردمڪ لجبازحرفموگوش ندادهتخس ہبودوی

تیشرت ڪوشلوار پوشیده ہنڪخدان ےبود!! یعنـــ ازاینمن  چیز  ہلجباز ی

��بخوام  

گفتمباخودم ڪےبیخیالوال ڪہنخورمحرص ہافیڪ! ہنڪسوژین بدترمی ہی ہنقط

دستشضعفــــــــ ےبدم!جــور وبمڪسرموب میخوام ڪہ ہنڪسواستفادهمی

وبالذت شیدمڪدیوار!غذارو خوردنمشغول ےشدم:( ینــ ےهرچ بگمبودنشازخوشمزه 

مڪ ڪگفتم! اصن  ف ردمڪنمی اولین ڪہ ےغذایـــ سوژین ہنڪمی درس

ےانقدرعال مزهوخوش ےآشپز ہواس قبلنــااونقد! ہباش ردنڪ ڪہغرمیزد  میگفت 

وقتهیچاصن ےآشپز ومـــنیــادنمیگیره ےول شمڪباید جورش وب خانومم االن

 گذاشت:(تمومسنگ 
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ڪہمیوفتمپیشساعتچنیــاده ہباچ ےحال زدم وتوخیابونــا با سرعت باال بیرون

ہی ڪہتااین...ردمڪمی ےرانندگ وباهام میخوادببینتمگفتوگرفتتماسنفرباهام

حرف ےداره!وقت پرسیدم وگفت!؟ہیڪ ہدوست آریــاس... اولش ےعصبان شدم

وگفتم  ببینمش میخوام  ہن ہن باهاش صحبت اوانڪامــا...نمڪ

:ردوگفتڪانقداصرار  

وحتما باید باهات ہمهم- صحبت !نمڪ  

نمیدونم  ہلحظ ہی قبول  ڪہچیشد  ہوآدرس ردمڪ ڪہ ےجایــ نیمرودادم!بودم 

همونبعد ساعت ےپسر ڪہ  با... ہدیروزتو حافظی

دلم هوووف ہنمیخواد دیگ اسمشُ ہب بیارمزبون   لعنت...توذهنم ےحت

ہب...ردڪ ےمعرف خوشروش اوانڪخودشو! بهت،لعنـــــــــــــــــت نظرم

میومد.شروعپسره خوبو بامنطقی  ہردبڪ بااون...!گوش زدن؛ازآشناشدنشحرف

فهمیدن...!اون ےها حرف ہدادن ب  شڪمڪ ےخیل گفت...و ےچــــ ہهم

ہنڪ تافراموش ردڪ ےچیزوتاجــایــ ہهم بودموفق ازشنیدن... ےول حرفاش

داشتم ےعصبان میشدم ےول خودمُ ےجلو میگرفتم ےتاچیز  نگم.

 بودتابیخیال ردهڪ بودتقریباقانعش ردهڪ صحبت باهاش ڪہگفت چن روزپیش 

 وفراموش ہببین...ڪازنزدی ہماروببین ےوزندگ ےانزل برگرده ےحت ہبش

 آخره اوانڪ!ےچ ہهم ہگنــــــــــــــــدزدب ےلعنتــــ امــااون...ہنڪ

:گفت حرفاش  

تاآریاراحتـــرفراموش  باشین هم ہچشم ےشمابایدجلو ردمڪمی ڪقبالف-

 سریع ہهرچ بهترع شدومیگم عوض نظرم ارشڪ اماامروزبااین ہنڪ
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وشایدهم ترازشیرازبریـــن  واقعامتاسف!الڪ برین یاازگیالن...ےازانزل ہبهترباش

 امروزوفراموش ےاتفاقا نینڪ ےسع ےولــ...شد خراب عسلتون ماه ڪہ وناراحتم

 ہشماازآریاهم ےدور مدت ہنین ویڪ خوبتونوشروع ےزندگ نیدوئباهمسرتونڪ

!ہنڪمی چیودرس  

ڪہغذاشو سوژین.اومدم امروزبیرون رهڪازف  ڪخوردبشقابشوبرداشت وتوسین

 سامان شبــ88ساعت.ردمڪ  ومیزوجمع ردمڪ غذاموتموم منم! وشست گذاشت

باهم مڪی گرفت تماس باهام  

 

 ےصدا پایین رفتم باسامان زدن بعدازحرف.گفت تڪازشر واون ردیمڪصحبت 

آهنگ روازتوسالن ےآشنایــ شنیدم ےاوڪنجڪبا  

ہاناپڪرو ڪہ سوژینودیدم رفتم سالن ہسمت گوشیش ہوبالبخندب ہنشست نگاه 

گوشیش ہوب نشستم نارشڪ ہمیش پخش وآهنگ ہنڪمی نگاه  ڪہ...ردمڪ

ہدیدن با فیلم ہلحظ باتعجب عقدمون :ردمڪولبخند نگاه   

خوش ےخیلـــــــــــــــ حالــــــــــم   ےدنیــا اومد ہتـــوب ڪہازاین

 ؛تـــو

ڪہدنیــــافهمیــــــــــد توانگار ہنیم تـــــــو ےگمشدمــــ  

ےزندگـــــــــــ ےخیلــــــــ ہخوبـــ ڪہچون   خداتوروداده

 تولدم،برام فرشتشــوفرستادهروزه

خودم ہتوروسـپرددستــ ردهڪ ےخـــدامهـــــــــربون  

 دست توگرفتم وفهمیــــــــــدم عاشقـــــــت شدم
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 ہپیشـــــــ ہدونــــــــ ہی اون ہدونـــــــــــــــــــــــــ ہآورده دنیــای

...:(ہمــــــــن  

 

 هاش ہشون دستمودوره ہمنــ ہپیش االن ہدونـــــــ ہیـ اون واقعــــا ڪہآخ 

ـــــــدم وبا بوسی مڪناره،شقیقشــــــوعمیقــــومحڪو ردمڪ ہحلق

:ردمڪ ہزمزم زیباخونده واقعا ڪہمحمدعلیــزاده   

  پیشم ےتونمیومـــد ہهم ہدست نمیسپــــره ڪہهاشو ہخــــدافرشت

! میشــــــدم؟ ڪے ہمن عاشقـــ  

توام دنیــاممنون ہیــ اومدنتــــــــ خاطره ہب  

:(ہمڪ بازم نمڪـــــــــــــــــرڪخداروش هزاربارم ےروز  

..بوسیدمـــــش و هاش ہگون ہلبموچسبوندم ب  

:(سیــــــــرنمیشم ماهش ہصورت ہازبوسیــدن  

 ےمــــــرس...نـــــورم توزندگیـــم ےاومـــــــد ڪہ ےمــــــــــــرس-

 ونمیذارم برات نمڪمی روزوجبـــران این..خــــــــــــانــــوم بودنت ہواســ

! ہبیوفتــــ اتفاق این وقتــ هیچ ہدیگ  

زهرا گرم ازمون فیلم گرفت وروش این فیلموتااخربالبخندنگاه کردیم دمه 

چشاشومالیدوبلندشد سوژین:(وگذاشتڱاهن  

 خوابت میادخانومم؟-

سرتکون دادوازپله هاباالرفت منم تلوزینوبرقارو خااموش کردم وباالرفتم 

بایدزودتربگردیم انزلی یه دوسه روزمیمونیم وبعدش برمیگردیم دیگ دلم 
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کشیده بودو پتوو تاروی  چونش نمیخواداینجابمونیم!سوژین روتخت دراز

باالکشیده!رفتم توسرویس ومسواک زدم بعدازخاموش کردن برق اتاق روتخت 

درازکشیدم  روپهلوم چرخیدم وبه سوژین نگاه کردم نکه بینیش ازسرماقرمزشده بود 

 وگونه هاشم همینطور:(دستموررچونش کشیدم که خواب آلودگفت:

 دست نزن!-

 روی چونشوبوسیدم وگفتم:

 قربونت برم خیلی دردمیکنه؟-

 آره-

 نفسموبیرون دادم باشوخی گفتم:

 نگا فقط چندساعت پیشت نبودمااا دیدی چه بالیی سره خودت آوردی!!-

چشاشوبازکردوبااخم نگام کردخندیدم وبغلش کردم محکم فشارش دادم وروی 

 موهای خوش بوشوبوسیدم

- بگذره بهت!بخواب فنچولم ازفردامیخوام  حسابی بگردونمت وخوش   

 

 

★ ★ݧسوژیــــــــــــ  

 

آدرین گفت آماده شم بریم بیرون...منم بدون هیچ حرفی لباس پوشیدم 88ساعت

چه لباسی؟!یه مانتومشکی سفیده جلوبازباروسری ستش ویکم آرایش کردم ولی

 وجوراب شلواری مشکی کلفت!وجوراب شلواریه شدرومخه آدرین!

 وقتی منودیدباچشای گردگفت:
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ایــــــــــن چیـــــه پوشیدی؟؟؟-  

 خونسردگفتم:

مشکلی داره؟!-  

 بااخمای درهم جواب داد:

بله که داره تونمیدونی من ازساپورت بدم میادبپوشی اونم واسه بیرون؟؟؟-  

 باحرص گفتم:

نمبینی چقدکلفته؟؟مانتومم بلنده-  

حرصی ترازخودم گفت:-  

کلفتم باشه همه پَروپاچت معلومه من بعلــــــه بلنده ولی جلوش یه عالمه بازه،-

 خوشم نمیادبدوعوضش کن!!

 ابروباالدادموگفتم:

مهم نیست توخوشت میادیانه مهم اینه که من دووووووســــــــــــــــــــت -

 دارم!!!!!!

بااین حرفم چشاش ازحدقه بیرون زدتودلم  کلی به قیافش خندیدم ولی قیافموجدی 

اومدهووفی کشیدوسعی کردبامالیمت حرف بزنه  نشون دادم!آدرین که به خودش

 تامنوراضی کنه:

 

ببین سوژینم منو تو ازدواج کردیم و ازاین به بعد باید به نظرای هم دیگه احترام _

بذاریم،االن دیگه نمیتونیم تنهایی چیزیو انتخاب کنیم وبه نظره اون یکی اهمیت 

تم؟!پس لطفا به نظره ندیم!میدونی که چقد رو لباس پوشیدنت حساس بودم وهس

 منم اهمیت بده یکم بامنطق باش خانمِ سرتقه من!
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 باچشم غره گفتم:

چقدم که توبه حرفه من گوش میدی !-  

 جدی نگام کردوگفت:

کی به حرفت گوش ندادم بگو؟؟منک بیشتر وقتا حرفتوقبول کردم کی نه اوردم؟؟!-  

که واقعاحرفش منطقی خدایی اکثره وقتاآدرین روحرفه من نمیاوردبه جز وقتایی 

بوده اما خب منم لجبازم دیگ!االنم چون هنوزازدستش ناراحتم این حرفاروزدم! 

آدرین دیدبازحرکتی نکردم وهمینجوری وایسادم سمتم اومدودستموگرفت وراه 

 افتادسمته اتاق!!!

عه کجامیری دستمونکـــــش....من لباسموعوض نمیکنماااا-  

 رفت منم کشوند داخل:دراتاقو بازکرد وداخل توهم خونسرد با اخمای آدرین

اتفاقعا عوض میکنی- نمیخوام بیخودیوالکی اعصابموخردکنم وروزمونم منچون 

 شه خراب 

 دسمتوعقب کشیدموگفتم:

مـــــــن نمیخـــــواام لباسمـــــوعوض کنــم توام نمیتونـــــــی -

 منومجبورکنی!!

میکردیم!هی اون میگفت جوراب شلواریوعوض کنم خالصه  تانیم ساعت هی بحث 

هی من میگفتم نـه که نــــــــــــــــــه!!چیه فک کردین توسری خورم 

 هرچی زوربگن گوش میکنم؟!

 اخرشم آدری گفت اصن نمیبرمت بیرون!

ای لجم گرفت انقدحرص خوردم  که همه دندونام دردگرفته بود..!اخرشم بیرون 

 نرفتیم ومنم قهرکردم!
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این دیگ چه ماهه عسلی بود؟؟؟دیگ داشتم کالفه وخسته میشدم دلم برای مامان 

 برگردیمزودتربودومیخواستمحسابی تنگ شدهبابام

ظهرشده بودومنم گرسنه!آدرین که داشت تلوزیون میدید منم 86گیالن...ساعت

بیکارتوآشپزخونه نشسته بودم آهنگ گوش میکردم.کدوم عروس ودومادی توماه 

عسلشون انقدبیکارن؟!بلندشدم وتویخچالونگاه کردم چیزی جزماکارانی که بلد باشم

ریختم آبقابلمه موادشو آدرین از قبل خریده بود.تویهآوردمنرسید!!شانس هنم ذبه 

ها روتوشاومد ماکارانیجوش کهآب کردمسویا خیس بیاد بعدم جوش وگذاشتمش 

ساعتنیمریختم.بعده اهارو کهسوی توماهیوریختمشون بودم آبشونوگرفتم کردهخیس

روغن ریختهکه ایی تابه دیقه 21بودم حدودا باموادش پخته شده مخلوط بعد ماکارانی

 بودگرسنمحسابی کهشد منم 

میزو چیدم   جلوم گذاشتم پرازماکارانیم رومیزبشقابه روگذاشتم خیارشور ونوشابه

اونقد ماکارانی دیگ هرحال به نداشتحرف شدم! مزشخوردنوبااشتها مشغول 

 رو بلد بودمو مرغ غذاها بیشترماکارانی بینهدرکل شدمایی حرفهدرس کردم 

طالیی زمینی سیبدیگ ته نه؟! داشتم مگهبهترهازهیچیهمینشمخب

 شدمومیخوردم 

که آدرین  بیخیالاومد توآشپزخونه!  سیبیهودیدمکهخوردن شدم مشغولبالذت

جلومپررو پررو آدرین دیدم سرموبلندکردم شد بیرون!باتعجبکشیده ازدهنم زمینی 

 زمینیمومیخوره!!سیب دیگوته نشسته 

 کردمو گفتم:نگاش بشرپرروووووه باحرصچقــــــــــــــداینآخه

چراسیب-  منوبرداشتی؟؟زمینی

 باال انداختوگفت:ابرویی 
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دلم - مزهمیخوردی چهباولع اونجوریکه دیگی ته بدونم خواست

 بودی!خوردهاییه!!مخصوصاکه،نصفشم

قیافم کهخوشگلشونابودکنـم!!آدرینچونه االغـــــوبزنم زامبـــــــــینگاپسره

 شد روم:خم ودید بالبخند وچشمک

خورده تخسفسقلینصفشو یه بود کهاینخاطرهبهکنمفکبودولیخوبخعلیکهمزش-

 زدم:وجیغ تو سرش کوبیدمکرد محکمنگاهکه لبام بود!!به 

حـــــــــرف - یهموهاتومیکنم روداریــا میزنم خعلیپــــــرروووووو نـــزن 

 نمیذارمـــــــــــــــاااااتوسرتدونم 

بلندخندیدوگفت:   

ستی موهای منوبِکنی اگ تون-  بازی!شهرمیبرمت من 

کشیــــــــــدم)یاخــدا دختره ومحکمگرفتم وموهاشوتوچنگم بلندشدم باحرص 

وحشــی  (جوری �😱�شد!!  آدرین دراومد!!وآیی آخ صدایکه کشیدم 

معنا گیرش تمامبه وحشی نگرفته کهزن بیچاره )پسره   اومده!انقددلم براش

(آدرین ��میسوزه  دستموگرفتوگفت:باخنده 

آخ آخ آخ ســـــــــــــــــوژی من نمیفهمم آخه - باموهای پدرکشتگی توچه 

 دختر!!کن رحم یه ذرهمنیی موهایکندن در حاله همششناختمتازوقتی داری من 

 گفتم:روپیشونیش وباحرص زدم

چون -  کنم!کچلت حقته منوهمش میدیحرص 

 کشیدم:ازترس جیغروکولش پاهامو انداختم زیره انداختیهودست

وااای - دیووووونه بذارم زمیـــن االن چیکــــــارمیکنــــــــــــــــی

 میوفتــــــم وااای خدابگم  چیکارت کنه آدریــــــــــــن روااانـــــــی!!
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رفت بیرونبیخیال خندیدوازآشپزخونه  میکوبیدم وکمرششونهبا مشت به منم

گیجداشت سرمهمش!! دیگ میکردمسقوط المصب وارونم کرده بود احساس 

حیاطوسطه که بزرگی حوضه اومدو طرفهبودن!!ازویال بیرونبرعکسازاین میرفت 

 زدم:جیغ بکنه میخواست که یاخــــــدا ازفکری رفت 

بذاااااارپاااایــــــــــــــــین روانـــــــــــــــــی منـووووووو -

 میکشمتــــــــــــــــــــــــــ بخدا آدریـــــن بیچارت میکنـــم

تو حوضهشدم یهو پـــــــرت که میدادم میزدمو پاهاموتکونجیغ

 پرازآبـــــــــــــه ســـــــــرد...!

دست وپانیست!به وقتش خبیث میشه!( )نه بابا مثله اینکه پسره زیادم بی  

چی بود مثه یخجیغـــــــــــــی زدم ک گوشای خودم دردگرفت انقد آبش 

 بود هرهرمیخندید:وایساداالغمزامبیِ میموونِمیزدم آدرینوجیغ میلرزیدم 

وای- نگیری آتیش وقت یهازحرص که...گفتمشدی چقد بامزه نمیدونی سوژین 

 :(اینجا یکم حرارتت کم شهآوردمت

سرش نیستمبخداسوژینمیگرفتم، آتیشازحرص داشتم کلمهواقعیه معنای دیگه به 

العاده نگاهه فوقویه اومدم بیرون ازحوض لرزون نکنم!!بالباسای خیسوتنه تالفی 

ویال راهطرفهوبهمیکرد انداختمبالبخند و دست به جیب نگامکه آدرین بهحرصی 

 از کجا خوردینفهمی کهدرمیارم سرتیجوریت براخان دارم آدرین کن .صبافتادم

 

    ********************** 
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بهمنمومیگردونت ممیبرتم بیرون همشدیگ آدریناینجاییم هفتس یه دقیقا االن 

ندارم،اونمفعال کاریشمیکنم روزشو تالفی اون کاره سرش بعد احسابیاینکهحسابه 

ذره فقط یه ذره باهاش نرم شدم ولی نه کرد وکرد تایه خواهی معذرت اونقد ازم

شوخیا ازاین نکنه جرئت دیگه که حالشوگرفتمزیاد که بازبش رو بدمااا نه خوب 

امروزم �😐�بامن بکنه درستکباب دارهوآدرینجنگل اومدیم ه وقرارهمیکن فردا 

 ودلتنگ...حالم خوش گیالن:(((خیلی برگردیم 

ازشونکه اومده پیشکمکردم خیلی گریهشببابا یه مامانازدوریهکه اونقد دلتنگ

فوقش یکیمیرفتم جایی یا اگ میرفتم مسافرت یا با خودشون ؛همیشه دورباشم

بود!!آدریندوروزه آورد بالذتجوجه هارو کباب زدو   یکمآدرین شدیم مشغول 

 

 خوردوگفت:آب

راستی- زهراگفت دادم جواب زدن بارگوشیت زنگ شیرینو زهراچنخواب بودیصب

 میاین!کی

زهراروگرفتم وشمارهگوشیموازکنارم برداشتمکردم دستموپاک وبا دسمالگفتم هومی

 داد:جواببوقچنبعده

الوووو سوژی -  تو دختـــــــر؟؟کجایــــــــــی میمووووون 

 گفتم:باخنده

سالم-  بود عزیزم!!!شده تنگبرام دلت میدونم خوبی؟من االغه

 داد:خندیدوجواب

مرض-  هاااان؟!کناره شوهرجانتمیکنیکیفعسل ماهبیشووووررفتی 

خخخ آره جانه تو جاات خالی نیست!!-  
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کصافــــــــــطزهره مااار - من بیارانزلی توفقط لش نیست خالی منکه جای 

 جونم؟؟؟میمونبرام گرفتی چی میدونموتو!!!حاالسوقاتی 

 دهنموگفتم:گذاشتمکبابتیکهیه

کیشمیش -  نخوود االغــــــه من!

 باخنده گفت:

ای زهرخررر کصافط کیشمیش نخودو بده مادرشور وپدرشوورت!-  

م:بلندخندید  

واس -  میگیرم االغـــه من!سفارشی اونا که 

 خندید:

 کرددقبزنبیشوووری سوژی یه زنگ به حوریحخعلی

بیشعوری -  مگ؟؟چیشده من!!چرا دق گله ازخودته

مگ اون-  داره؟؟؟نگهش حوری بهپشمالوتوندادی هاپو 

 گفتم:هوومی

آهااا آره راسی هاپوم خوبه - خا دیگ بزنگمحوری نبود بهنکرده؟اصن یادمکه اذیتش

 بهش!!بزنگمکنقط

نگام روگرفتم آدرین حوراوشماره کردم وقط نکردمزهرا گوش فحشای به 

 کردوگفت:

چیشده؟-  

 دادم:سرتکون

ازهاپس)اسمهخبری هیچی (ندارم��سگشه چیکارش ببینمحوریمیزنمزنگ،دارم

 داد:جوابلحظهچن بعدهنگفت. حوریدادوچیزی کرده سرتکون 
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الوووووسوووژیـــــــــــــن عوضـــــــــــــــــی - هاپو تواالغ اینکجایی

چیکارکنم نفهمتبا این زبونعسل منماهه رفی خودتمن دستــــهتو دادی 

 سردردگرفتم!!شدم ،خستهمیکنهواق واق پدرمو درآورده همشاخــــــه 

 خندیدم:حوری حرفای بهباتعجب 

واای-  میزنی؟؟حرفسرهیه چته استب دختراستب

 کشیدوگفت:هووفی

بخدا خسته -  کرده!!خستماین هاپوزبون نفهمتکی برمیگردین سوژین شدم

اووووو درباره - بزناااحرف درستمن هاپس  سگه  ؟!خعلیم مگکردهبیچاره چیکارت

 کنه!!گوشآرومو حرف

 حرفم خندیدوگفت:بهآدرین

چقدم که آرومه!!-  

 خندیدم وبه حوراگفتم:

فردا صب- توباهاپس بروآپارتمانمرشترسیدیمتاشبمیوفتیمراه  تامابیایم خالص  

 شی!

بعدازحرفیدن  غذامونوخوردیمباحورا تو جنگل 3تاساعت که بازی شهرهبعدرفتیمموندیم

خوب همه چیکهتظاهرمیکنیم داریمخوش گذشت...هرچندهردومون خیلی 

 میخوره...گرهتوفکرو اخماشو میره میکنه سکوتوقتابعضی ومرتبه...!آدرین 

توشیرازگشتیمشب فراموشش نکنیم! تاآخره راحت که داریم دارم...حقداره...حقحق

 خوابیدیم!لباساو وسایالمونکردن برگشتیم ویالو بعداز جمع وکوفته ؛خسته

 

   *********************** 
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کیفتاحورا بیاد دروبازکنه زنگزدم وتک وایسادمواحدم جلوی اومدم ازآسانسوربیرون

خوابموخیلیبودم مانتومو بازکردم! خستههایو دکمهپایینگذاشتم دستیمو 

چنمیومد...حورابعده البخندودلتنگی لحظه دروبازکرد ب نگاهی بهحوراکردیمهمو بغل

 انداختو گفت:سرم پشت 

آدرین-  ؟؟کوپس

 داخل:کفشامودرآوردمورفتم

داره-  چمدونارو میاره

آها چه خبر-  گذشت؟؟خوش

 وانداختم رومبل:درآوردممانتومو ازتنم زدم ایی خستهلبخنده

هعــــــــی-  بدنبود...جات خالی

باچشمک  روشونموگفت:زد   

چته-  بد نبود؟خانــــــــوم؟!هعـــــیعروسبی حالی

 وگفتم:خندیدمآروم

خب -  کو؟؟!!هاپســـم بچهفضولی کن کم اومدم مثال،تومازراه تازهبابا خستمـــــا 

ایشششش- تواتاقته من برم دیگ ولی بعدااومدی انزلی  تاهمهسرت ها میریزیمبابچه

 رومبلکردم کنی!!خندیدمو خودمو پرتچیو تعریف

کرد رفت!منمشد وخدافسی آمادهباهاشپرسیحورا بعدازسالمواحوال اومدکه آدرین

لباسوحولمو برداشتم غذا دادم بعدشوبهش کردمبازی با هاپسویکم رفتماتاقم

 حمومورفتم 
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★ ★روزبعــــــــد ڪیـــ  

 

قاشقو تودهنشاولین بالذتروصندلیم آدرین ونشستم رومیزگذاشتماستانبلیُدیسه

 گذاشتو گفت:

اوووم-  حرف نداره؟؟عالیه سوژین بهت گفته بودم دسپختت

 وگفتم:زدملبخندی

خودم میدونــــــم:(-  

 خندیدوگفت:

 انزلیبیوفتیم بریمپروووغذاتوبخوربعدازظهرراه

 :گفتمباناله

امروزنریــــــــم یه چن روزرشت بمونیم بعدبرگردیمنــــــــــــــه آدری -  

 گفت:دادوباتعجب غذاشوقورت 

چن روزبمونیم؟؟تومگه - بریم میگفتی بود برا مامانت ایناهینشده تنگدلت 

 بریـــم؟!

 یکم آب خوردم وگفتم:

چـــراخب تنگ شده ولـــــی اینجارم خیلی-  دارمدوست 

 ابروباالانداختوگفت:

باشه-  داری!دوستهرجورکه

برایبگیرم پاساژ لباس بریمگفتمآدریننهاربه لبخندزدم وادامه غذاموخوردم.بعده

شیرین عروسی  هفته دیگست:(6که   
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خوبی چیزه بچه هاهمه لباس گرفتن فقط من موندم توشیرازم هرچی گشتم

خوب باحوصله میتونم پاساژارومیشناسم بازتورشت بیشتره ولیپیدانکردم 

ساعتبگردم!خالصه بعدازظهررفتیم2 توپاساژا شدیم گشتنومشغول بیرون

ساعتی 8تقریبا کالباسی ازجنس کوتاه پیراهنیهتا باالخرهبود تو پاساژ میگشتیم 

بود ازفروشندهاومدهخوششبود آدرینم وعروسکی خوشگلپیداکردم:( خیلیدانتن 

تاآدرین بیرون بود رفتممونده شیکخیلی پوشیدمش. توتنم پرو اتاق گرفتمشورفتم

وخواهش بازی زبون بودنش باکلینگرفت جزکوتاه ازلباسببینه!اونم اشکالی

ورفتیم اومدیم لباس ازپاساژبیرون لباسو بخریم!بعدازخریده همین کردمراضیش 

شب 1پاساژِ کفش.تاساعت بود آدرینم راحتازلباسوکفشخیالم دیگتوخیابونا بودیم 

فود وپیتزا خوردیم!یادهفست خریدرفتیم بود!بعدهخریده شیکیشلوارهازشیراز کت که

 فودو...فستبعدشم بازیشهره وآریا...رفتیمبا آدرین شبیه کهافتادم پیشسال چن 

شد سرموبلند گرفته دهنمکنم!باسیب زمینی که جلوی فک نباید بهشهوووف

 دهنمزمینیو نزدیک سیب کردم!آدرین بالبخند چنگاله

 آوردوگفت:

به -  میکنی؟فکچی 

 زمینیو خوردم:وسیبزدملبخندینیمچه

هیچی -  نیست!مهم 

 نگفت.زدوچیزیپلک

 

    ************************ 
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؛بهداخلسفیدمو درآوردم ورفتم کتونیکردباخستگیتودروبازش کلیدوانداختآدرین

ساعت دیقه1:81نگاه کردم برگردیم دلم نمیخواست اصنبودم شدهخسته شب!بااینکه 

افتاده گردنمدوره شالمو کهرومبلخریدامونو گذاشتممنمتواتاق رفت خونه!! آدرین

آشپزخونهواردهمانتوموبازمیکردمهای دکمههمونطورکهرومبل!انداختمبودوبرداشتم 

باشه دره یخچالوبازکردمنشدهخداکنه تمومکرده بودمداغکافه نس هوسهشدم 

جوشوگذاشتمش کتریویخچالوبستم داشتمش کردم جعبشودیدم برشوتوشونگاه 

 بیاد! 

 زدوگفت:و رو میزعسلی گذاشتم آدرین لبخندیماگ های خوشگلم

مرسی-  بود:(الزمخیلیعزیزم

سریال تلوزیونشدم کافم خوردن نس،مشغولنشستموکنارشزدمکوچیکیلبخنده

چیزا که بود...درگیره خیلیدرگیرفکردماونجانبوداصال حواسم میکرد ومنپخش 

 نیست...!درست هم گفتنش

توتلگرام میچرخیدم!ساعتکارمیکرد...منم تابشآدرین تواتاق بودوبالپ  شب 86

بودحوصلم یگد دلم میخواست بازم بریم بیرون!!!بلندشدم ورفتم سر میرفت داشت

 تواتاق آدرین سرشوبلندکردوبالبخند نگام کرد:

چیشدخسته شدی؟!-  

 لبموجم کردم وگفتم:

هوم ازکجافهمیدی!!-  

 خندیدونگاشوبه صفحه لپ تاب دوخت:

آخه سابقه نداره چن ساعت آروم بشینی!-  

 لم دادم کنارش روتخت:
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واالنم حسابی حوصلم ســـــــــــــــــــررفته شمام اوهوم 

 بایدمنوببـــــــــــــــری بیرون!

 ابروباالدادودستشوتوموهای بازم فروکرد:

عجب!این وقته شب ببرمت بیرون؟-  

 سرتکون دادم:

اوهــــــــــوم همین االن...دلم میخوادبریم پارک ملت قدم بزنیم-  

 مکثی کردوگفت:

وبریم خانومه شلوغه ناآرومه من:(باشه!!آماده ش-  

 بااعتراض گفتم:

عه آدرین من کجام شلوغه-  

 بلندشدوباخنده گفت:

هیجات اصال توخیلیم آرومی خـــانــــوم حاالآماده شوبریم!-  

بلندشدم وکمدموبازکردم شلواراسپرت مشکی سفیدموباسوشرت ستش برداشتم 

درین گیرنده به کاله بافتنی پوشیدم موهاموباالی سرم محکم بستم برای اینکه آ

سفیدم برداشتم وسرم کردم خب نیازیم به آرایش نیست!!آدرینم لباس اسپرت سته 

 من پوشیدوازآپارتمان

 بیرون اومدیم.عاشقه قدم زدن تورشت بودم:(مخصوصاشبا...

 توپیاده رو وپارک...زمین خیسومرطوب!وبوی خاکوبرگای پاییزی...

بودودسته دیگش باژسته قشنگش توجیبه شلوارش بود:(آدرین یه دستموگرفته   

همینطورآروم آروم قدم میزدیم تابرسیم پارک ملت!بینمون سکوت بودوآرامش  ومن 

 برای اولین باراین سکوت رودوست  دارم!
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خیابون خلوت بودورشت توسکوت غرق شده بود!فقط صدای ماشینایی ک ازاتوبان  

 ردمیشدن شنیده میشد!

دیم پارک ملت همه ی چراقاش روشن بودوهمین پارکوقشنگ خیلی زودرسی

 ترمیکرد...!

رفتیم داخل...پاهامونو روبرگرای زرد نارنجی میذاشتیم ودستامون قفله هم 

 بود:(چقداین دستایی که محکم توهم فرورفته بودن رو دوست داشتم...

 چقداین حس شیرین وخنکـــــــــه:(شیرین مثله هندوونه ی تابستون!

ک مث همین هوا...خن  

 هوای پاییز:(

به شدت دلم میخواست االن کنارساحل بودم...به موجای دریانگاه میکردم وبوی 

ماسه های خیسومیبلعیدم!! عالقم به  دریاخیلی زیاده...به طوری که آدرین گاهی 

 اوقات صدام میکنه دختره دریا:(

 نشستیم رونیمکته چوبیِ سرد...آدرین شونه هاموگرفت:

ت نیس؟سرد-  

 سرموتیکه دادم به بازوی سفتش!

نه هواخوبه-  

میشدرو روکالهم داغش پخشروسرم نفسایبغلم کردوچونشوگذاشتمحکم

 وموهاموداغ میکرد!!! گفته بودم چقدنفس کشیدناشودوست دارم؟!

 

 و آغوشت،

 اندک جایی، برای زیستن،
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 اندک جایی، برای مُردن...!

 

 

    ************************* 

 

 

درکه بازشدباشوق ودلتنگی رفتم داخل!خدامیدونه چقددلم برای 

 خونمون،مامانوباباتنگ شده بود:(

باقدمای بلندازحیاطمون ردشدم دره ورودی بازشدوهیکل قدبلنده باباتوچارچوب 

ظاهر شد!!باذوق خندیدم ودوییدم سمتش...لبخنده مهربونش وسعت گرفت 

هم بازکرد...ازپله هاباالرفتم وخودموتوآغوشه قهرمانه زندگیم انداختم!!ودستاشواز  

بابافــــــــــرهـــــــادم-  

 بابامحکم  توآغوشش فشردم:

ای جانِ بــابــــــــــا نوره من دیگه میخواستم خودم بیام رشت برت -

 گردونم!!دختره پررووچراازشیراز برگشتین یه راست نیومدین انزلی؟؟

 خندیدمو گونه ته ریش دارشومحکم بوسیدم:(

الهی قوربونت برم ببخشیددیگ مهم اینه االن اینجام!!-  

 خندیدودستشوگذاشت پشته کمرم وپیشونیموبوسید:

شیطونه بابا جات حسابی خالی بوددیگ داشتم پشیمون میشدم گذاشتم ازدواج -

 کنی!!!

شنیدم:خندیدم قبله اینک چیزی بگم صدای آدرین وازپشت سرم   
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دسته شمادردنکنه دیگ باباجون!-  

 آدرین بالبخندباالاومد؛بابام لبخندزدوهمومردونه بغلکردن:(

ببخشیدبابافرهادسالم حالتون خوبه؟-  

سالم آدرین جان خداروشکراالن  که سوژین هست خوبم شماهام  که خوبین -

 الحمدواهلل؟ماهه عسل خوش گذشت؟

 برگشتم تابرم داخل که مامان اومد

ااای سلـــــــــام مامانـــــــــیو-  

علیکــه سالم ورپریده کجاموندی تو؟!-  

 باخنده رفتم توبغلش وصورتشوبوسیدم

نمیدونـــــی چقددلم تنگ شده بودمامانی لیلـــام-  

 گونموطوالنی بوسیدوگفت:

قوربونت برم سوژینم خونه سوتوکوربوددلمون گرفت نبودی..-  

 لبخندزدم:

مانی ببینم نهارچی پختی لیالجونم؟؟االن دیگ هستم ما-  

بیاتوشکموقورمه سبزی پختم برات!-  

آدرین بامامان سالم واحوال پرسی کردمامانم با مهربونی بغلش 

داخل منم بادلتنگی به خونمون نگاه کردم ورفتم طبقه کردوپیشونیشوبوسید!!رفتیم

ــــــم!!دوم دلم لک زده بودبرا اتاقم،تختم،وسایالم...همـــــــه چیـــ  

پرده بالکنوکنارزدم ودروبازکردم باده خنک آبان ماه به صورتم خوردولبخندزدم! 

دورتادوره اتاقموازنظرگذروندم هیچ تغییری نکرده بودهمه چی سره جاش بود!بعده 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  835  

چن دیقه لباسموباتاب شلواره سفیدصورتی عوض کردم موهاموخرگوشی بستم یع 

م توآینه نگاه کردم امروزبرایمنو مامان بابابود..:((رژمایع صورتیم زدم! بالبخندبه قیاف  

شده بودم سوژینه شیطونوسره حاله قبل...!ازاتاقم بیرون اومدم صدای حرف زدنشون

سالن میومدرفتم توسالن باباوآدرین رومبل نشسته  بودن وحرف میزدن مامانم از

لبخندزد! چشمکی پشته اپن میوه توظرف میچید!بادیدنم باباومامان خندیدن وآدرین 

وباباهم دستشودورهبه بابازدم وکنارش نشستم مث همیشه آرنجموروزانوش گذاشتم

 شونم انداخت:

بازخرگوش صورتی شدی دختر!!-  

خندیدم وسرموتکیه دادم به سینش...چه اشکالی داشت بعده یه هفته خودموبرای

 بابام لوس کنم؟؟!

بایدموهاموگیس کنه!بعلـــــــــه تازشم بعدا مامان -  

 مامان خندیدوگفت:

وااای دوبــــــــــــاره شــــــروع شـــــد!!-  

 خندیدیم ومن خداروشکــــــــرکردم...

:((((ݧخوشبختــی ینی بابـــــا...مامـــــــان...وآدریــــــــ  

 این خوشبختیبایدروزی هزاربارخداروشکرکنم واسه

 که بهم بخشیده..!

؟؟ےـــــــــــــــــــــــــــہال....ښپــــــــــــــــــــــــــ  

:(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتڪش

))) 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  836  

داشتم با باباحرف  میزدم که مامان صدام کردرفتم توآشپزخونه که مامان باصدای 

یچوندمش!!!خب خجالت آروم یکم مسائلِ زنونه ازم سئوال کرد منم پ

میزه نهاروچیدیم وبالذت قورمه سبزی مامانو باترشی لیتش ��میکشم

خوردیم:((بعده نهارظرفاروشستم  ومامان چایی ریخت ودوره هم خوردیم وحرف 

 زددیم!

این میون مامان متوجه چونم شدکه هرچندباکرم وآرایش کبودیشومحوکرده بودم 

ید!!منم چون دلم نمیخواست نگرانشون ولی بازازنزدیک مشخص بودومامان فهم

کنم فقط گفتم توحیاط زمین خوردم!ازاونجایی ک ازاین بالهازیادسره من توخونه 

 اومده

سرشوپایین انداخته بود..بابام سرزنشم ناراحتآدریناونام باورکردن حرفمو!!ولی

میکردکه چرامراقب نبودم!!!ساعت بایدخونه شده بودکه آدرین گفت کم کم بریم 4

اونام میرفتیم...هنوزدلم تنگ بود دلم میخواست بیشتربمونیم ولی اگ دیرمیرفتیم 

خونه آدرین ایناممکن بودمامان ایناش ناراحت  شن..!بی میل بلندشدم ورفتم اتاقم 

 لباسموعوض کردم داشتم شال سرم میکردم که آدرین اومدداخل...بالبخندگفت:

لی مامان بابای منم منتظرن!ازاین به میدونم دوست داری بیشتربمونی و-

 بعدهروقت رفتم سره کاربیاپیشه مامان بابات باخیاله راحت!

چقدمهربون بودآدرینم:((بالبخندطرفش رفتم وصورتشوبوسیدم..بغلم 

 کردوپیشونیموبوسید:

به عالقه ووابستگیت به-  بابات حسودیم میشه!!مامان 

 وگفتم:خنددیدم

پیششون بودم.. درکم کن آدرین من همیشه-  
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 آهی کشیدوگفت:

درکت میکنم سوژینم..بریم که دیرشد...سرتکون دادم وگفتم بریم!مامان باباروبغل -

کردن وسوقاتیاشونودادم خدافسی برام سخت بود...ولی بادلتنگی خدافسی کردیم 

وازخونمون بیرون اومدیم!!آدرین گفت اول بریم خونه خودمون تالباس برداریم.چون 

ب حتماخونشون نگهمون میداشت..رفتیم  خونمون ولباسامونوبرداشتیم.مامانش ش  

آدرین زنگ دروزد؛بعده چن لحظه درتوسطه بابا تهماسب بازشدوپشت سرش هم  

 ثریاپشت سرشمامان

 بالبخندسالم کردم کهه بابا تهماسب اول بغلم  کردوروی سرموبوسید:

مدیبه به سلـــــام عروس شیطونم خوبی بابا؟؟خوش او-  

ممنون باباجون شماخوبین؟-  

خداروشکردخترم بیاداخل-  

ورفتم توبغل مامان ثریابعدازروبوسی واحوال پرسی بامامان ثریارفتیم داخل که 

 آدرین گفت:

انگارنه انگارمنم پسرتونمـــا بابایکمم منوتحویل بگیرین!!-  

 خندیدم وگفتم:

تودیگ ازچشم افتادی آدرین جان!!-  

ه نگام کردوگفت:باابروهای باالداد-  

عـــه اینجوریه دیگ؟!-  

 بابا تهماسب باخنده گفت:

بعلـــــه مادیگ دختردارشدیم پسرنمیخوایم!!-  

 آدرین بااعتراض به مامانش گفت:
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عه مامان عروسوشوهرتوببین پسرتومظلوم گیرآوردن!-  

 نشستم کناره بابا تهماسب گفتم:

آخ بمیرم چقدم تومظلومی!-  

نگام کردوگفت: آدرین باچشای ریزشده  

 ماکه بعداباهم تنهامیشیم خانومم!!! -

ریزخندیدمو روموبرگردوندم!تاشب کلی حرف زدیم وازماهه عسله مثالشیرینمون 

تعریف کردیم!!مامان ثریاشام مرغ ترش درس کرد که خیلی خوش مزه بود!بعدازشام  

بودوآه  منومامان توآشپزخونه نشستیم ومشغول گپ زدن شدیم مامان انگارناراحت

 میکشید...دستمورودستش گذاشتم وگفتم:

چیزی شده ناراحت  به نظرمیاین؟؟آهی کشیدوگفت:-  

 دلم براآریام تنگه...-

ازشنیدنه اسمش لرزی  توتنم افتاد...کاش میشدبگم همین آریاتون داشت 

 زندگیمونوبهم میریخت..!

 سعـــی کردم دلداریش بدم فقــط سعــــــــــــی کردم!!!

نش نباشین حتماحالش خوبه..نگرا-  

 هه ای کاش بمیره!

دیقه شب بودوخوابم گرفته بودسرموتکیه داده بودم به بازوی آدرین 88:31ساعت 

ومثالفیلم نگاه میکردم!ولی چشام هی بسته میشدوخمیازه میکشیدم بابوسه ایی که 

 روموهام نشست هوشیارشدم:

 سوژینــــــــم خوابت میاد؟؟-
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ره چشاموبستم وکم کم خوابم گرفت...باگرمایی که به گردنم هوومی گفتم ودوبا

میخوردآروم پلک زدم همه جاتاریک بودومن احسای میکردم دارم ازگرما خفه 

میشم!خواستم تکون بخورم ولی دستی سفت بغلم کرده بود!سرموچرخوندم وصورته 

اه غرقه خوابه آدرینودیدم..اِوااا مااینحاچیکازمیکنم؟؟مگ داشتیم فیلم نگ

نمیکردیم؟؟!آهـــــــــــامنم داشتم چرت میزدم!!خیلی گرمم شده بودآدرین 

دستاش دوره شکمم حلقه بودوپاهاش روی پاهام قفل بود!بایدبش بگم دیگ 

چرخیدم وسرموچسبوندم به سینه آدرین ��اینجوری توخواب بغلم نکنه خفه میشم

اموبستم ودوباره بوی عطرش پخش شدتوبیینیم نفسه عمیقی کشیدم وبالبخندچش

 خوابیدم...!

 

     ******************  

       

 

★ ★ݧآدریـــــــــــ  

 

ساعت بودکه رومیزنقشه کشی خم 8کش وقوسی به بدنم دادم ونقشه روجمع کردم 

شده بودم وپالن وکامل میکردم چشام بدجورمیسوختوکمرم دردگرفته بودفقط دلم 

 خونه وسوژینو یه خواب راحت میخواست:(

که اونم فعالنمیشد ازشانسه بسیــــــــــــــارزیبام سوژی رفته بودخونه 

ماه اززندگی 4مادربزرگش ایناوتوخونه تکونی کمکش میکرد...!تقریبا

شیرینومشترکمون میگذره واالن نزدیکه اولین عیده مشترکی هستیم که کناره 
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بااین  خانــوم همیم!همه چی خوب میگذره سوژینم خـــانــــوم ترشده وداره منو

 واربودنش روانی میکنه فسقلی:((

ادای خانومای باتجربه رودرمیاره وهمش لفظه قلم حرف میزنه جالب اینجاست که 

فقط جلوی بقیه ادا درمیاره وگرنه توخونه همون شیطونوآتیش پاره ایی هست که 

بود:(این روی شیطونولوسشوبیشتردوست دارم تاسنگین رفتارکردنشو...ولی این 

 کاراشم عالمی داره هااا انقدبامزه میشه که دلم میخوادقورتش بدم:(((

ازفکردرمیاموکت وکیفموبرمیدارم  بعدازخدافسی باطاهاازشرکت بیرون میام وسواره 

ماشینم میشم دلم برای خانــومه فسقلیم تنگ شده بهتره دیگ برم دنبالش بریم 

م!آیفون روزدم ومنتظرموندم سره خونه زندگیمون البدتااالن خسته شده عزیزه دل

دربازشه بعده چن لحظه باصدای سوژین که میگفت کیه لبخندی رولبم 

نشست!چیزی نگفتم تابیاددروبازکنه بعده چن لحظه دروازه آهنی بازشدوبادیدنه 

سوژیین بااون طرزوشکل اخم جای لبخندموگرفت سریع رفتم داخل دستشوکشیدم 

 ومحکم دروبستم:

- اینطوری اومدی دمه در؟؟؟فک نکردی یه مردباشه این چه وعضشه چرا

 همینطوری اومدی؟؟

سوژین خسته وکالفه بااون تاب بندی سفیده تاروی نافش وشلوارکه کوتاه خیس 

 آب راه افتادوگفت:

واای آدرین خوچه میدونسم کیه این عزیزم گیردادتوبرودروواکن من دستم بنده -

ه حشره وپشه هامنوخوردن دستوپام دونه انگارمن بیکارنشستم افتادم ازکمربابا هم

 زده...یه عالمه خیس شدم انقدفرش شستم!!

 اخموعصبانیتم ازبین رفتوخندیدم به  فنچوله خسته وغرغروم:(
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 پشته سرش رفتم ومحکم بغلش کردم:

قوربونت برم که انقدخسته شدی!!کجای دستت دونه زده فنچولم ببینم؟؟-  

سفیدشوبلندکردودونهمث بچه هالب پرچید!دسته  قرمزی که روی دستش  

 بودونشون داد:

نگا تازه پاهامم حشره خورده همش میسووزه-  

بلندخندیدم ومحکم  فشارش دادم...حق داشتم که دلم براش ضعف بره 

 نه؟!توموهای بلندش نفسه عمیقی کشیدم وزمزمه کردم:

- یبندی..!!آخـــرخودم رابه بــــــــاد میدهمبس کــــــه موهات را نم  

 بلندخندیدوگفت:

به شـــــاعرشدی آقا-  

 لبخندزدم واین بارگفتم:

 غزل ازموی پریشان شده ات می ریزد-"

"من اگرشاعرم اززدسته پریشانی توست   

 

توآغوشم برگشت وطرهه لبخنده سیبه سرخشوهم هدیه داد،بدون لحظه ایی 

 تردیدخم شدم ولبخنده زیباشوشکارکردم:(

 

ـدبخنــ سیـــب ڪی"  

...ݧلبنا ے ہتوخطب  لبه ےا  

":(است گران ہوبوســـ ام ےرانہمستضعفـــ ت  
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 باصدای مامان لیالسوژین سرشوعقب کشید!

سوژین کـــــــی بود؟؟-  

 سوژین برگشتوبلندگفت:

آدرینـــــــــه مامان-  

 بعدم دستموکشیدوراه افتاد:

 بریم داخل آقای شاعر:(

 خندیدم وگفتم:

بریم خونمون فسقلی؟!کارت تموم نشده -  

 باحاله زاری گفت:

یه قالیچه مونده!!-  

 بایه حرکت اززمین کندمشوبغلش کردم:

الهی فنچولم چقدخسته شده!خودم کمکت میکنم تموم شه بریم خونمــــــــون -

 که دلم برات تنگه!!

 بلندخندیدوگفت:

 بذارم پایین دیوونه االن مامان اینامیبینن-

 

 بینیشوبوسیدم:

زنمی آتیش پاره منـــــی:(( ببینن-  

 غش غش خندیدوگفت:

خووودتــــــی-  
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گذاشتمش زمین بایاد اینک ممکنه آقاجون وجوادخونه باشن اخم کردم اصالدلم 

 نمیخواست کسی سوژینوبااین لباساببینه حتی بابابزرگ ودایش!!!

سوژین آقاجون وجوادخونن اونوقت تواینجوری لباس پوشیدی؟؟؟؟بعدشم فک -

یادم رفت اونطوری اومدی دمه درا بارت  آخرت بــــــوداااانکن   

 چشم غره ریزی  زدوگفت:

اوالپدی ودایی جوادباآقاجونه جنابالی رفتن کوهدوما من حواسم نبودایینجوری -

 نمیتونم چادرسرم کنم بیاماومدم بعــــــدشم وسطه فرش شستن که

ی تراس باالرفتیم مامان بچــه پــــرروه دیگ چیکارش کنم!همینکه ازپله ها

 لیالاومدبیرون بالبخندسالم کردموحالشوپرسیدم که باخوش رویی جوابموداد:

سالم  آدرین جان خوبی خسته نباشی خوش اومدی-  

مرسی  مامان  شمام خسته نباشین-  

سالمت باشی  بیاداخل پسرم نگاهی به سوژین انداختم که باخستگی به قالیچه 

د!لبخندزدم عزیزه دلم خسته شده ازصب،روبه مامان گفتم:پهنه توحیاط  نگاه میکر  

 نه دیگ ممنون میخوام کمکه سوژین کنم خستس که دیگ بعدبریم خونه!

 خندیدوگفت:

نه آدرین جان چراتوخودم میشورم شماهادیگ برین نمیدونی چقداین دخترغرزده -

 هی یه طی زده ی غرم پشت سرش!!!

حلقه کردم بااعتراض به مامان گفت: بلندخندیدم ودستمودوره شونه سوژین  

عه خب مامان خسته شدم دیگ!!اصن جوادترشیده چرابا پدری رف؟؟همش اززیره -

 کاردرمیره اصن وظیفه اون بودبیادفرشاربشوره!!!
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دوباره منومامان خندیدیم وسوژین حرص خورد!وقتی عزیز هم اومدبعدازسالم 

میخواستم بریم خونه بهونه آوردم وعلیک اصرارکردبرم داخل منم چون خسته بودم و

که یه وقته دیگ واالن مناسب نیست!!خالصه عزیزومامان نذاشتن منوسوژین 

 قالیچه روبشوریم سوژینم خوش حال شدورفت لباساشوعوض کنه تابریم.

  

*********************      

 

برگشتم دره ماشینوبستم وبعدازتک بوقی واسه مامان راه افتادم باصدای سوژزین 

 نگاش کردم:

آدریـــــــــــــن؟-  

 دستاشوتودستم گرفتم:

جونــه دلــم؟!-  

 چشماشومظلوم کردوگفت:

میشه نریم خونه؟حوصلم  سررفته!!-  

 خندیدم وگفتم:

 چراکه نه!!کجادوس داری بریم؟-

 فکری کردوگفت:

منطقه آزادخیلی وقته نرفتیم بریم یه دوری بزنیم بعدم دریا!-  

باشه -  

وماشینوسمته منطقه آزادروندم سوژین ظبطوروشن کردوآهنگ ترکی که سوژین 

دوست داشت پخش ش!تابرسیم منطقه آزادساکت بودیم وآهنگ گوش 
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میدادیم..تومنطقه یکم دورزدیم وبعدش رفتیم کناردریا دریایکم ناآروم بود..نشستم 

به سینم وآروم روسنگ بزرگ توماسه ها و سوژینوروپام نشوندم!سرشوتکیه داده بود

 نفس میکشید...عجیب آروم بودواین آرامشه خاصیوبهم میداد!

 باصدای سوژین ازفکردراومدم:

چقداتفاق افتاداین همه سال...-  

 چونموگذاشتم روشونش:

آره پستی وبلندی های زیادی داشتیم خیلـــی زیاد..-  

 نفسه عمیقوبلندی کشیدوگفت:

میدونی آدرین کجابیشترعذاب کشیدم؟؟-  

کجا؟-  

 مکثی کردوجواب داد:

مــــــــاه نحس...7اون -  

ماه لعنتی دیگ نمیخواستم بهش 7یه لحظه نفس کشیدن یادم رفت و...بعدازاون

ماه جدایی 7فک کنم نمیخواستم دوباره یاده اشتباهام بیوفتم اشتباهی که باعث

 نحس شد...!

ال فراموشش کنم اشتباه کردم...خیلی اشتباه کردم بااینک سعی کردم بعده چن س-

 ولی...

 دستاموگرفتم وباصدای آروم گفت:

هردومون اشتباه کردیم..من بایددرکت میکردم..-  

 کالفه گفتم:
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نه سوژین نه کی بایدیه آدمه بی منطقوخودخواه رودرک میکرد؟من فقط انتظاره -

بیجاداشتم ک بااون همــــــــــــــــــــــــه 

درکم کنی وپیشم بمونی...چرخیددتوچشام نگاه  غـــــــروروخودخواهی...میخواستم

کرد...چشای براقش اشکی شده بودانگشتموپایینه چشماش کشیدم...دستاشودوره 

 گردنم حلقه کردوسرشوروی شونم گذاشت...!

 

نڪبازو به دور گردنم از مهر حلقه   

را نگاه شراب بپاش ݧبر آسما  

بنگرم تو چشم ہبگذار از دریچ  

 لبخند ماه را...!

 

"فریدون مشیرى"  

 

خیلی سخت بودآدرین...خیلی-  

 توآغوشم فشردمش...نفس کشیدم  توموهاش:

میدونم عزیزه دلم..میدونم بدکردم به هردومون نـــــــــورم-  

تقصیره من بود...وقتی شونم  خیس شد،سریع سرشوبلندکردم اشک تمومه 

بوسیدمصورتشوپوشنده بود...لعنت به من لعنت..خم شدم وچشماشوطوالنی   

 

«سال قبل...7»  
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برای باره دهم شمارشوگرفتم ولی دریغ ازجواب دادن.عصبانی گوشیوپرت کردم 

گوشه دیواروفریادی ازحرصوعصبانیت کشیدم...اون موقع نمیتونستتم خودموکنترل  

 کنم تاآروم شم.

ازعصبانیت  نفس نفس میزدم ودستام میلرزیدن دیگ واقعانمیدونستم چیکارکنم 

کجاس؟چراجوابمونمیده...تصمیم گرفتم برم دره خونشون!گوشیمو سالم تابفهمم 

بودوباسویچه ماشینموبرداشتم وازاتاقم بیرون اومدم جوابای مامان که  هی صدام 

ساعته کجاستوچراجوابه 86میکردروندادم فقط یه چیزومیخواستم بفهمم...که سوژین 

زنگامونمیده!توی راه دوباره م دادم:گوشیموبرداشتم وبهش پیا  

دختره بی فکردعاکن دستم بهت نرسه...دعاکن فقط سوژین مگ اینک گیرت "

"نیارم!  

باحرص گوشیوپرت کردم روصندلی کنارم وپاموروپدال گازپاترولم گذاشتم چن  

بارنزدیک بودتواتوبان باچنتاماشین برخوردکنم ولی باحرصه بیشترگازمیدادم...!وقتی 

ون پارک کردم وازپاترولم پایین رفتم ودروقفل  رسیدم سره کوچشون پایین ترازخونش

کردم.سمته خونشون راه افتادم شانس  آوردم تابستون  بودوکوچه خلوت!جلوی 

دروازشون وایسادم میدونستم مامان باباش مشهدن وتنهاست...!آستینای 

پیراهنموباالدادم ویه پامورولوله گازگذاشتم ورفتم باال...ازدیوارپریدم پایین وخاکه 

خودت  "لوارموپاک کردم..به خونه نگاه کردم وزیره لب حرصی غریدم:ش

"خواستی..!  
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ایستادم،یه لحظه...فقط یه لحظه ازپله های تراس باالرفتم جلوی دره ورودی

ازاینکه اومدم ساعته86پشیمون شدم ولی بایاده اینک  منوازخودش بیخبرگذاشته 

 مصمم ترشدم برم داخل!!!

وردم؛رفتم داخل.خونه ساکته ساکت بودنگاهی به سالن  دروبازکردم وکفشامودرآ

دوتاش انداختم وراه افتادم سمته راه پله،آروم باالرفتم...باسه تااتاق روبه روشدم دره 

بسته بودویکیش نیمه باز...رفتم  جلوتر!!رنگه اتاق لیمویی بود...حدس زدم اتاقش 

یدنه سوژین که روی تخت باشه نفسه عمیقی کشیدم ودره اتاقو آروم کنارزدم باد

درازکشیده بودوسرشُ بادسمال بسته بودیه لحظه چشاموبستم ونفسموازحرص 

بیرون انداختم!رفتم نزدیک تختش...سوژین اینجاراحت خوابیده بودومن چن 

ساعت...!نشستم روی تخت وخم شدم روی صورتش خیلی داشتم خودموکنترل 

 میکردم بلنددادنزنم...

نش نشست..زیره چشمای خیسشودست کشیدم چراگریه دستم جلورفت وروی گو

کرده؟چراسرشوبسته؟؟ بادیدنه بازکردنه چشماش نفسه عمیقی کشیدم واخم برگشت 

 بینه ابروهام!!چن بارپلک زد...انگارتازه متوجم شده بود!یهوچشماش گردشدونشست:

تـــــــو...اینجـــــاچیکارمیکنی؟؟؟؟-  

باشم ولی اصالنمیشد!بلندشدم وباصدای خیلــــــــــی سعی میکردم آروم 

 بلندگفتم:

من اینجاچیکارمیکنم؟؟ازخودت بپرس خانومه بی فکــــــــــــــر!!سوژین -

ساعته جوابه منوندادی...چن روزه یاحرف نمیزنی یاجواب 86هیچ حواست هس 

نمیدی معلومه چت شده تو؟؟؟مگ نگفته بودم بدم میادمنوازخودت بیخبربذاری 
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ساعت منوازخودت بیخبرگذاشتــــــی من اونور نگرانمواعصابم 86ی؟؟ وجوابموند

 خرده اونوقت خانوم خونه خوابه..!

تمامه مدتی که حرف میزدم نگاشوازم گرفته بودوبه دیوارخیره شده بود...حرصم  

گرفت!بدم میومدکسی به حرفام توجه نکنه!نشستم جلوش چونشوتودستم گرفتم 

 وبرش گردوندم سمته خودم:

منونگاهوکن دختره بی فکــــــــــر؟؟جوابه منوبده چرااین چن ساعت بیخبرم -

 گذاشتی چراجوابه زنگاوپیاماموندادی؟؟

 باحرص سرشوبرگردوندچشاشوبست وگفت:

بروبیـرون آدرین..فقط بروبیــــــــــــــــــرون!!-  

 باتعجب نگاش کردم

چــــــی؟؟یه باردیگ بگو؟؟برم بیرون؟؟؟؟-  

جیغ زد:یه دفعه   

آره بروبیــــــــــــــــــرون ازاینجـــــابدم مـــــیادازت...برونمیخوام -

 ببینمت!!

 خشک شدم!فقط بابهت نگاهش میکردم...

 توچــــــت شده سوژین؟؟منظورت ازاین حرفاچیه ینی چی کــــــــــه...؟؟؟-

 اشک بودکه ازچشای بستش پایین اومد..بالبای لرزون گفت:

میـــ...ـــاد...ازتــــ...متنفرم...بروووووازت بدم -  

 صدای هق هقش توسرم پیچید...ازمن بدش میاد

 ازمن متنفره نمیخوادمنوببینه....!!چشاشوبسته تامنونبینه...
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سریع بلندشدم تندتندنفس میکشیدم احساس شکست میکردم!احساس میکردم 

ع غرورم خردشده کالفه توموهام چنگ زدم عقلم میگفت هرچه سری

ترازاینجابرو..برونذاربیشترخردشی!ولی قلبم میگفت بمون وحرف بزن باهاش..بمون 

وببین دردش چیه که اینطوری شده...چندتا نفسه عمیقی کشیدم ونشستم پایینه 

 پاهاش،دستای سردشوتودستم گرفتم ونگاهش کردم:

ببین منوسوژینم...بگوچت شده چن روزه چراانقدسردشدی؟بگوچی تودلت میگذره -

 بزن بگوچیشده که ازم ...متن...فری؟؟باهام حرف 

چشماشوبازکردونگام کرد...توچشماش یه چیزی بودکه نمیفهمیدمش ملتمس زل 

 زدم به چشماش:

بگوسوژین خواهش میکنم حرف بزن...؟؟چشماش غم داشت وبرقش کم -

 نورترشده بوددلم میخواست بمیرم وچشماشواینجوری نبینم

تی...چرابدقولی کردی آدرین؟؟چرازدی زیره قولت لعن-  

 بابهت نگاش کردم...حرف ازکدوم بدقولی میزد؟؟

کدوم بدقولی سوژین ؟؟کدوم حرفم؟-  

 اشکاش روی صورتش ریخت انگارقلبموچنگ زدن...

 کدوم بدقولی؟هه جالبه چ زودیادت رف!!!-

 باتندی گفتم:

- غلطی واضح حرف بزن سوژین من االن مغزم کارنمیکنه درست توضیح بده چ 

 کردم ...روشوازم برگردوندعصبی ولرزون گفت:

توی لعنتی به من قــــــــــــــــــــــول داده بودی دیگ -  
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اون زهره مــــــــــاریـــــــونخوری!!قــــــــــول داده بودی دیگ 

 سیگارنکشـــــــــــــــــــــــــی...

شبه لعنتی دیگ نری سراغه یادته کی قول دادی آدرین؟؟؟یادته قسم خوردی ازاون 

اون کوفتی...چرازدی زیره قــــــــــولت چرابدقــــــــول شدی مگ من نگفته 

بودم ازآدمایی که مشروب میخــــــــــــورن بـــــــــدم میادمگه نگفته 

 بــــــودم

ازآدمـــای سیگاری بــــــــدم میاد...هــــزارباربهت گفته بودم گفتی چشم 

ــــازم خوردیش...وبـــــــ  

ماه پیش لب به اون 8چشاموازحرص بستم وهووفی کشیدم چقداحمق بودم که 

لعنتی زدم حالم خوب نبود،سوژین باهام قهربود!میالرفیقم بهم گفت بیابریم خونم 

یکمی بخوریم حالت خوب شه!ومن چقدراحت قولم یادم رف وبامیالرفتم 

...فقط میالد؟ینی خودت نخواستی ک خونشو...ای لعنت بهت میالد..اون اصرارکرد

 بعده یه مدت اون لعنتیوبخوری؟!

اصن سوژین ازکجافهمیده؟؟کی بهش خبررسونده؟هه معلومه همون نارفیقایی که 

ادعای دوستی میکردن ومیخواستن رابطه بینه منوسوژین روبهم بزنن...آخرم زهره 

 خودشون ریختن!!

..حسودایی که هرکاری میکردن تااین مابدخواه زیادداشتیم.حسوددورمون زیادبود.

رابطه تموم شه حسودایی که چشماشون نمیتونست عشقه پاکمون روببینه!!لعنت به 

 حسودای دورمون لعنــــــــــــــــــــــــت..!

االنوبایدیجوری دله سوژینوبه دست بیارم ولی چجوری..؟دوباره چه بهونه ایی واسه 

 این غلطم؟؟
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اومدم دلم نمیخواست دوباره بایادآوریشون حالم خراب شه...به ازفکره گذشته بیرون 

سوژین نگاه کردم غمگین به دریازل زده بود!احساس کردم خستس...گونه ی نم 

 دارش روبوسیدم وزمزمه کردم:

بریم خانـــــــوم؟-  

 آهه خفیفی کشیدوگفت:

بریم...-  

ن کردم.بلندشدم ودستشوگرفتم راه افتادم سمته ماشین سوارشدیم وروش  

توی راه سوژین ساکت بود اصالدلم نمیخواست اینطوری ببینمش..بالحنه شوخم 

سعی  کردم کمی فضاروعوض کنم چون میدونستم سوژین قطعاداره به گذشته فک 

 میکنه...!

خب ازقراره معلوم خـــــانـــــــــومه مانهاردرست نکرده مام بایدگشنه -

 پلوبخوریم انگار!!هووم؟؟

داد: آروم  جواب  

دیشب غذادرست کردم!-  

شده که ازشبه قبل خونه داری ای جـــــــــــــــونــم:((چقدمث این خانومای

 به فکره نهاره فردان..!چقدسوژین به وقتش خانــــــوم میشد:(

به به چه خانومـــــــی دارم من!چی درس کردی حاالکدبانو؟-  

قیمـــه بادمجـــــــون!!-  

 خندیدم:

وونای جوووو-  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  853  

آخه توووچقـــــــــــدخوبــــــــی!!حسابی منوبه غذاهات عادت دادیا فک  

 کنم چن کیلووزن اضافه کردم!!

 باالخره خندید!لبخندزدم لپشوآروم کشیدم وگفتم:

اضافه وزنه من خنده داره؟؟!-  

 شیطون شدوچشاش برق زد!

!اوووم آره فک کنم هیکله دیمن ازتوبهتــــــــــــــــرباشه!!-  

چپ چپ نگاش کردم که بیشترخندید!چقدازاین مرتیکه ایان جوزف سامرهالدر)اسم 

 شخصیت دیمن درسریال خاطرات یک خون آشام!(بدم میاد!!!

سوژین خیلی عاشق فیلماشه مخصوصااین خون آشامه!آخه اینم قیافه داره؟؟بخوایم 

 وجدانی جواب بدیم بلــی جذابه!!!

م که خب...به قوله سوژین غــــــرق میکنه روهیکلشم کـــــــارکرده چشاش

 آدمو!!

 ولی هرچی باشه ازمن که بهترنیس هان؟؟!؟!

وقتی رسیدیم خونه یکم رومبل نشستم وچشاموبستم...کارای شرکت حسابی خستم 

 میکرد!باصدای سوژین چشاموبازکردم:

آدرین پاشولباستوعوض کن تامن غذاروگرم کنم-  

بخندزدم!سوژین عاشق تاب دامن سفیدصورتی وقتی دیدمش بادیدنه لباساش ل

عروسکی بودتقریبانصفه لباساش تاب دامن بود!منم که غش میرم برااین لباس 

 پوشیدناش:((همینکه رفت توآشپزخونه بلندطوری که بشنوه گفتم:

سوژین بیــــــــــا-  

چیکارداری؟بمون دارم غذاروگرم میکنم!-  
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ولش کن یه دیقه بیـــــــا اینجا!!-  

 ازآشپزخونه بیرون اومدوکالفه گفت:

بفرماااا امـــرتون؟!-  

 بلندشدم وبالبخندسمتش رفتم:

میدونی نظرم عوض شد!!-  

 باگیجی نگام کردوگفت:

راجبه چــی؟!-  

 وایسادم جلوش خیره شدم توعسلی نــــــــابش...

خورم!!!ولی به جاش حاضرم توروبخورم! اینکه غذانمی-  

کردتابه خودش بیاد،صورتشوقاب گرفتم ولباشواسیرکردم:((چند لحظه مات نگام   

 

 

★ــــــــــــلڪ ےدانــــــــا★  

 

موهای لختش راچنگ زدو بااشتیاق به روی لب های همسکرش بوسه 

زد...گرسنگیش مهم نبود!همیکنه ازوجودش انرژی وآرامش دریافت میکردکافی 

اد دخترکه بیچاره هاج و واج بود!ازروی زمین بلندش کردوسمته اتاق خواب راه افت

باچشمانه درشتش نگاهش میکرد!مجنونش آخرتاب نیاوردوچشمانش رابوسه باران 

 کرد:(

 آخ جـــآنـــآ...

!هستـــم؟ چشمانت ہعسل ہگفته بودم بیمــاره جام  
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مراجآنــآ ندنگاهتڪمی ہدیوآن  

 راستـــی..؟

!ہدیوآن ِہمن ڪہ بودم ہاین رانیـــزگفت  

!هستـــم؟ هایت ݧردڪ خطاب ہدیوآن...ِے ہدیوان  

 

"این شعرازخودمه:("  

 

آدرین لب هایش راچسباندبه پیشانی نورش...بوسیدولبخندزدموهایش رانوازش 

 کردوگفت:

خانوم زبون درازنمیخوای پاشی یه غذابه مابدی بخدا شوهرت تلف شدازگشنگی!!-  

میکردازآغوشه سوژین که حال خواب ازسرش پریده بودواحساسه ضعف وگرسنگی 

گرمه آدرین دل کندوبلندشدمالفه رادوره بدنه لختش پیچیدوچشم غره ایی به نگاه 

 خیره آدرین روی تن سفیدش زد!!

وارده حمام شدومالفه راداخله سبده لباس های چرک انداخت وان راپرازآب 

 کردودرونش درازکشید.باآب گرم میشدکمی درده کمرش بهترشود!

یک دوشه دونفره که بدنبود...بود؟!.ه سمته حمام رفت..آدرین ازتخت بلندشدوب  

دوباره  بالبخنده خبیثش وارده حمام شدوبه سوژینِ غرقه کف،داخل وان خیره شد

دلش ضعف رفت برای نوره چشمانش...باخودفک کردچه میشدهرروزبه جای غذا 

 سوژین رانوشه جان  میکرد؟؟!

 اصالهم پررونبود!
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نت های آدرین لباس هایشان راپوشیدند وراهی بعدازیک حمامه دونفره وشیط

آشپزخانه شدند!سوژین سریع قیمه بادمجان مورده عالقه آدرین راگرم 

کردومیزراچید...هردوبااشتها مشغول خوردن شدندوآدرین به به وچه چه هایش 

ازدسپخت سوژین شروع شد!بعدازنهاری که حسابی بهشان چسبیده بودباکمکه هم 

ف هاراشستند!آدرین باعالقه به سوژین کمک میکردولبخندبه میزراجمع کردندوظر

 لب داشت.

 کسی چه میدانست روزی آروزیش بودکنار اوکارهای خانه راانجام دهد...!

بعدازاتمام کارهایشان کناره هم نشستندو چای نوشیدند!وسوژین ازکارهای زیاده 

ده بود!!وآدرین خانه ی عزیزش گفت وغرزد!تازه خانه تکانی خانه خودشان هم مان

بالبخنددرآغوش کشیدهمسکرش را...بوسه زدموهای خوش عطرش را..وبازیباترین 

 لحن جواب غرهای سوژین راداد:

خودم نوکرتم هستم خانـومم شماامرکن من دوروزه خونه روبرات برق -

میندازم:(ونورش لبخندنشانده بودسیبه سرخ  هایش را!آدرین که به سراغ کارهای 

ژین جلوی تلوزیون درازکشیدوخیره به صفحه سیاهش به شرکتش رفت سو

 فکررفت؛کمی سفربه گذشته که مشکلی نداشت...داشت؟!

 

 

 

●پیش سال7به بک فلش●  

 

 



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  857  

زانوهایش راجمع کرده وصورتش رابه زانوتکیه داده بودقلبش ناآرام بود...چیزهایی 

که  درونه مغزش رژه میرفتندوعصبی ترش میکردند...باورش سخت بود...کسی

 بیشترین اعتمادرابه اوداشت به حرف هایش...

به قول هایش...به قسم های مردانه اش!حال آنطورراحت زیره قول وقرارش زده 

 بودو...

نفهمیدکی دوباره اشک هایش صورته سفیدش راخیس کردند.دلخوربود...حق داشت 

 ایشخب!بحثه قسم وقولی بودکه قرار بودشکسته نشوند،چیزی که بیشترازهرچه بر

 اهمیت داشت...

وانتظارداشت مرده مغرورش هم کمی به آن ها اهمیت دهد...حال که قول وقراره 

چندماهه شکسته شده بوداحساس میکردمردی که باتمامه وجودمیپرستیدش 

اورادوست ندارد!که اگرداشت زیره قولش نمیزد!خب مرداست وقولش 

کاری که اصرارداشت  دیگر!مگراینطورنیست که سال هاپدرش هرباربرای انجام

 میگفت:

نوره بابا یادت باشه حرفه مردهیچ وقت دوتانمیشه ومـــــن سرم بره قولم نمیره "

باباجون!مرده وقولش...مردی که قولو حرفش یادش بره مردنیست!نامرده بابا 

نذارهیچ وقت یه نامردوارده زندگیت بشه...که دنیاتوویرون میکنه باقوالی 

"دروغین..!  

...چقدرهم به حرفه پدرش گوش کرده بود دخترک!آهی کشید  

 قلبش سرش فریادکشید:



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  858  

بی انصــــاف توعشقت رانامردمینامـــی؟؟مگرعالقه ومحبتش "

راندیدی؟؟؟مگرقول هایی که قبالداده بودراانجام نداده که حال بایک 

"اشتباهش...قاضی شدی ونامردخطابش میکنی؟  

 گوش هایش رافشردهق زد...

دش راخاموش کندسره قلبه دل رحمش!نتوانست فریا  

من کـــــــــــــاری به قوالی قبلـــــــــش ندارم من مشکلـــــــــــم "

قسموقوالی لعنتیــــــــــــــــشه ک اون زهرماریووووونخــــــوره 

"بـــــــــارقـــــــــــــــول داددیگه لب بهش نمیزنه...3که  

وفریادش رابرسره قلبه ناآرامش خالی میکرد!همیشه آرام به هق هق افتاد...زارمیزد

ازگریه کردن متنفربود!ازضعیف بودن....خردشدن بدش می آمد!فک میکردگریه 

کردن  ینی اوجه شکستن...دختربوداما...غرورش همانندمردان بود!وهمین غروراورابه 

کودکی به اوج میرساند...غرورواستواربودنش برای پدرش قابله تحسین بوده تاامروز!از

اویادداده بودسره هرچیزی اشک نریزد...سره هرچیزی غرورش رازمین نزند!ودست 

مریزادبه فرهاد!که اینگونه استواربودن رابه فرزندش 

آموخته...امامگراودخترنبود؟مگریک دخترچقدرمیتواندتحمل کندواستوارباشد؟!مگریک 

دخترچقدرمیتواندجلوی دهانش رابگیردتاهق هق خفه اش راکسی 

 نشنود؟!امااوسوژین است دختره فرهادمغروروجدی:(

سوژین مغروربودقد...سوژین محکم بودوقوی درست مانندفرهاد!سریع اشک هایش 

 راپاک کردنفسه عمیقی کشیدوبه چهره خوددرآینه خیره شد..زیره لب زمزمه کرد:
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 بسه لعنتی بسه..انقدخارنباش..انقدضعیف نباش!توسوژینه مغروری!همونی که تاچن"

وقت پیش اشکش روهیشکی درنیاورده بود...بلندشویه تصمیم اساسی بگیر؛به حرفه 

"بابات گوش کن ونذار یه نامرددنیاتوویرون کنه..توقوی بودی و..قوی میمونی!  

 بلندشدوگوشی اش رابرداشت وروشن کرد

همینکه دسکتابه گوشیش باالآمدسیله پیام هاوتماس هانیـــــــــــز روی صفحه 

شد!نمایان   

روی شماره همیشگی مکث کرد..بایدحرف میزدو...یاده نیم ساعت گذاشته 

افتاد...وقتی اوهمانجاکناره تختش زانوزده بود..نادمم وپشیمان نگاهش 

میکرد!اماحرفی  نمیزدخب چه میگفت به دخترک؟!اصالمگرحرفی هم داشت برای 

 زدن جز...!

یح می  آورددخترک قطعاحتی اگرعذرخواهی نیزمیکردوهزارویک دلیل وتوج

نمیبخشید!میگویی بی رحم وکینه ایی است؟!خب بله!دخترک من بابی رحمی به 

 غرورش رسیده بود!

 دخترک من با بی رحم بودن انقدر قوی واستوار شده!

 چه شدانتظارش رانزاشتی؟مگرمیخواهی دخترکم مظلوم وتوسری خورباشد؟؟

 میخواهی ساکت بنشیندوخفه خون بگیرد؟؟؟

ــــــه دخترکه من ضعیف وتوسری نـــــــ

 خورنیســــــــــــــــــــت!دخترک مهربانوکوچکه من...قوی ست ومغرور:(

 تردیدراکنارزدوشمارت اش راگرفت؛بعدازچندبوق فرده پشت خط پاسخ داد:

جــــونه دلم؟؟!-  
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یک لحظه...فقط یک  لحظه دلش برای آن جانــه دلم ضعف رفت..!خب دخترکم 

ه نیست!احساس داردجانانه من!چشمانش رابست ولب زد:دلش ازسنگ ک  

میخوام حرفه آخرمموبزنم...خوب گوش کن!-  

 بابهت پاسخش راداد:

حرفــه...آخر؟؟؟-  

 نفسه عمیقی کشیداعتمادبه نفسش رابه دست آوردوگفت:

آره آخر...ببین آدرین منوتودیگ نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم...حداقل من یکی -

بااین کارات کناربیام!آدریت من خسته شدم!من دیگ تحمل یه قوله دروغتو نمیتونم 

ندارم...من دیگ نمیتونم ب قوالوقسمات امیدوارباشم خیلی بدکردی  

 آدرین..خیلی....!

نمیخواستم اینجوری بشه...نمیخواستم بد بشی وبدبشم نمیخواستم به 

یگ روش میمونی اینجابرسیم...فک میکردم همون باره اول که قول دادی..د

تااخرش  نمیدونستم  هنوزاوله راه همه حرفاتوراحت فراموش کنی...تومیدونستی من 

ازپسرای مشــــــــــــروب خور بدم میـــــاد میدونستـــــــــی متنفرم  

ازسیگـــارودود...!ولی چیکارکردی آدرین؟؟؟سه بارقول دادی وقسم  

دترکردی گفتی سوژین بچس خوردی...چیشد؟؟؟موندی سرشون؟نه بــــــ

میبخسه راحت فراموش میکنه یه فرصته دیگ میده!ولـــــــــــــــی من بچه 

نیستــــــــــــــم من احمق نیستم!منوچی ف ض کردی آدرین 

هــــــــــــــان؟؟؟فک کردی هردفه که میزدی زیره قولت ومیرفتی سراغه اون 

بازم؟فک نکردی این میشه یه پون کوفتی من راحت فراموش میکنم وفرصت میدم 

 منفـــــــــی برات؟؟
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فک نکردی هردفه که فرصت میدادم بهت چقدپشیمون بودمومیترسیدم ازقوالی 

 امیدوارکنندت؟؟!

نفسش گرفت...میلرزیدتمامه اعضای بدنش!عصبی بودحرص میخوردازخونسردی 

 او...

 احساسه پوچ بودن میکرد...

هم برایش ارزش نداشت!داشت مگر؟!اوچه کرده  آن کارهایش یعنی اوبنده انگشت

بودبادخترکه من که اینگونه ازبی ارزش بودن برای عشقش میلرزید؟؟حق دارم 

 بگویم مـــرد...لعنت به تو؟!

 نفسی گرفتولرزان ادامه داد...واوفقط گوش میکرد!

بت نمیدونی چیکارکردی باهام لعنتی...من...من براتوجون میدادم...مــــن هرقولی -

 دادم موندم پاش!گفتی بامسعودحرف نزن گفتم چشم!

گفتی چشم توچشه پسرای دیگ نشم گفتم چشــــــــم!گفتی آرایشتوکم کن 

 گفتم اونم چشـــــــــــم!

گفتی بافالنی نگردخوشم نمیاد  گفتم بازم چشــــــــــــــــــــــم!!!اماتوچی 

 آدرین؟؟توکجاگفتی چشم وحرفموگذاشتی روچشات؟؟!

کجاموندی سره قولت بی معرفت؟؟خیلی دلم ازت پره میدونی...اینباردیگ جای هیچ 

فرصتی  نمونده!دیگ جای بخششی نذاشتی آدرین!من خردشدم این 

 وسطوتوبراحرفم ترم خوردنکردی!دستت دردنکنه...دمت گرم!

آب دهانش راقورت داد...آخ بمیرم  برایت دخترکم...توچقدرفریادداشتی درسکوت 

والنی ات جانه من؟!های ط  

 دوباره لب گشودوفریاده سکوتش راخالی کرد!
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دیگ...نمیتونم باهات ادامه بدم..به واله نمیتونم!-  

امیـــ.....دوارم....باکسی اشناشی که...بتونی درکش کنی و براش...ارزش...قاعل شــ 

 ــ ـــ ـی خداحافظ...برای همیشــ ــ ــ ــ ـه...

آخررابزند!جان کندتاان حرف های   

هنوزم عاشق بود...هنوزم حانومیدادبرای نفس های مردش!هنوزم پشته تلفن 

میلرزیدازهیجان انگشتانش!قط کردتماس راو...به زانوافتاد...اولین  هق رازدواشکانش 

روانه شد!دلت  شکسته است دخترکم؟؟!چراعاشق شدی جانه جانان؟؟چراعاشق 

ادی عزیزه دل؟!شدی وقتی پایانش اینگونه بود؟!چرادل د  

 کاش عاشق نمیشدی دخترکم،این دنیاداره مکافته...

 لحجه ات راقالف کن ای عشــــــــــــــق..هرزه است این جهانه بی تنبان!

 محسن یگانه میخواندوخون میکرددله دخترکم را...!

 

خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازیه "

 هر روزه

ترس آدم دمه رفتن همش دلشور میگیره دو روز بگذره این دلشورها از خاطرت ن

 میره

 بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو

 راحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

و دنیایه تو بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو راحت باش دورم از تو  

 راحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

 از عشق هر چیزی که میشناسمو از من گرفتی تو
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 تو باقی مونده ی احساسمو از من گرفتی و

 میخوای من باشیو یادت بره مایی وجود داره خودت آمادیه رفتنی و ترست نمیزاره

به جز تو منو یادش نیست اصال نترس راحت برو بی من هیچکی  

 فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست

 بهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو

 راحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

ز تو و دنیایه توبهت قول میدم سخت نیست الاقل برای تو راحت باش دورم ا  

 راحت باش هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

"مسیرمون باهم یکی بود ولی مقصد جدا دلگیرم پردرد پربغضم خدا  

 

 تلفنش مدام زنگ میخورداوسراززانوهایش برنمیداشت...

چندلحظه بعدصدای  تلفن خانه نیزبلندشد!باعصبانیت بلندشدباآستینه پیراهنش 

صورتش راپاک کردوازاتاق خارج شد؛تلفن رابرداشت وبه شماره نگاه کردهووفی 

 کشیدوزیره لب غرید:

اه کی میخوادجوابه اینوبده حاال!-  

 دکمه پاسخ رازدوباصدای خسته اش جواب گفت:

بلــه؟!-  

 صدای زن دایی مهنازش ازپشته خط آمد:

الو؟سالم سوژین جان خوبی؟؟-  

وپاسخ داد: روی مبل تک نفره ایی نشست  

سالم زن دایی ممنون شماخوبین؟-  
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قربونت؛دختربازچراخونه تنهاموندی؟!بدولباس بپوش بیااینجازرشک پلودرست کردم -

 دوست داری !

نفسش رافوت کرد...مانده  بوداین بارچه بهانه ایی بیاوردازنرفتن به خانه دایی 

اش راببیند!همیشه بزرگش!خب دخترکم دلش نمیخواست دوباره زن  دایی افاده ایی 

ازرفتن به خانه اشان بهانه ایی جورمیکرد!ازسردردومریضی گرفته تابی حوصلگی 

 و...!

 باصدای زن داییش که گفت:

بیاخب سوژین سماء منتظرته بیاماهم تنهاییم!-  

 اه آرامی زیره لب گفت وجوابه زن داییش راداد:

یکنم...هواگرمه منم نه زن دایی مرسی مزاحم نمیشم مامان غذا گذاشته گرم م-

 سرم درد میکنه بیام بیرون بدترمیشم!!

بهانه اش بدکه نبود...بود!؟زن دایی اش دوباره شروع کردازآن اصرارهایی که آدم 

درتنگناقرارمیگرفت..!وخدانکندکه آدم تعارفی نیزباشی آنوقت است که 

 کامـــالمجبورخواهی شداصرارش راقبول کنی!امادخترکم لجبازاست دیگر!

نه دیگ زن دایی خونه راحت ترم...بعدبیام اونجا اسماء که همش سرش -

 توگوشیشه منم حوصلم سرمیره بازتوخونه سرگرمی دارم!

تیکه اش راکه انداخت لبخندی ازسره رضایت زد!زن دایی جـــان نیزخلعه سالح 

 شدوگفت:

باشه هرحورراحتی اگه احیانابعداحوصلت سررفت بیاپیشه ما!-  

ی ممنون سالم برسونین به دایی خدافظچشم زن دای-  

سالمت باشی خدافظ-  
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تماس راکه قط کردزیره لب آخیشی گفت و به آشپزخانه رفت؛یخچال 

رابازکردوازفریزر ظرفه خرشتی درآوردودرونه ماکروفرقرارداد برنج راشست وروی 

گازگذاشت شعله اش راروشن کرد؛ پشته میزآشپزخانه نشست چانه اش رابه روی 

ایش گذاشت..فکرش رفت سمته نیم ساعت گذشته!حتی خودش هم باورش ساعده

نمیشدکه همه چیزراتمام کرده و...ودوباره اشک بودکه مهمانه چشمانه کم نورش 

شده بود!این صداهرلحظه درمغزش اکومیشدوقلبش فشرده تر...لعنت کردخودرابه 

 خاطره تصمیم عجوالنه اش!!

 امامغزش فریادمیزد:

مام شد!تاکی میخواهی غصه قول های مثال امیدوارکننده اش همان بهترکه ت"

"رابخوری؟!توبه اوفرصت دادی!ســـــه بارهم دادی اماچه شد؟؟!  

به جای بهترشدن کاررابدترکردمردکه بدقول!قلبش جبهه گرفت مقابله مغزه "

"سنگدلش...  

اس به او نگــــــومردکه بدقـــــــــــول چطوردلت می آیدبه آن کوهه احس"

توهین کنی؟؟مگرندیدی چقدرعاشقه این دخترکه مغروراست خب حال یه اشتباهی 

"کرده وپشیمان هست حتما!  

 ناخوداگاه بلندشدوفریادزدسره جنگه میان عقلودلش!

بســـــــــه لعنتیـــــــابســــــه دیگ همه چی تموم شد همین نیم ساعت "

ین به درده خودم پیش تمومش کردم!!دس ازســـــــرم بردارین بذار

"بمیــــــــــــــــرم!!  

 طفلی دخترکم...نکندفکرکنی دیوانه شده است هان؟؟!

 دخترکم فقط کمــی...شیفته مردی باچشمانه سیاه است!
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 فقط کمــــــی شیفته موهای لخته براقیست که بادبه بازیشان میگیرد!

 وشاید...شایدکه نه قطعا عاشقه آن مرده مغروره بدقول است!

 هرچندبدقولی کرده است وقول وقرارهایش رابه فراموشی سپرده...

اماهنوزهم عاشق است!بااینکه به قوله خودمان تمام شده است همه چی...اما دل 

 است دیگر!بدجوربرای صدای مردانه ایی میلرزد!

 

    ********************* 

 باشنیدن مکرراسمش تکانه  خفیفی خورد!

فشرد...چقدردرگذشته فرورفته بودکه متوجه صدازدن های چندبارپلک زد و سرش را

آدرین نشده بود!سرش راچرخاندوبه آدرینی که باتعجب وکنجکاوی نگاهش میکرد 

 خیره شد!

 آدرین متعجب تر چانه اش راگرفتو نزدیکه خودش برد:

سوژین هیچ معلومه حواست کجاس؟؟چراگریه کردی اصن این همه اشک واسه -

 چیه؟؟؟

روی گونه هایش کشید..وتازه متوجه خیسی صورتش شد!! متعجب دست  

 آهی کشید:

ببخشید...یکم...یکم دلم گرفت بود!!-  

دروغ که شاخودم ندارد!؟اخمه ظریفی میان ابروهای مشکی آدرین نشست...وقتی 

 نورش رانشناسد که دیگر آدرین نیست!

 بادقت خیره شددرچشمانه لبالب اشکه همسرکش:

ئنی فقط دلت گرفته بودیاچیزه دیگ اییه؟؟!چت شده سوژین؟؟مطم-  
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 لبخنده نصفه نیمه ایی روی لب نشاندوگفت:

آره..آره فقط...دلم گرفته بودچیزه دیگ ایی نیست!-  

آدرین نفسش رافوت کرد؛خم شدوپیشانی همسرش رابوسید!عمیق وپرحرارت 

 بوسید...طوری که سوژین قلبش به ضربان افتادوگونه های داغ...!چقدربادرک

 بوداین مرد!اصراری نکرد تاسوژین اذیت نشود

 و...

 وشایدحدس میزدجریان ازچه قراراست!

خیله خب نـــــورم...برواستراحت کن منم میخوام باسامان یه سربرم شرکت -

ساعت دیگ میام 8کارداریم   

سرتکان دادوهمانجاروی کاناپه درازکشید...شایدخواب بهترین راه برای فراموشی آن 

هابود!آدرین گونه اش رابوسیدوبه اتاق رفت حاضروآماده کیفوچندنقشه لحظه 

 رابرداشت وازخانه خارج شد.

 

 

    ********************* 

 

 

پاورچین پاورچین به سمته اتاق راافتاد!پشته درایستادوگوش هایش  رابه 

 درچسباندوبادقت مشغول فالگوشی ایستاد!!!

هایش!باشنیدینه حرف های فربدبه سختی لب هایش امان ازدسته این کنجکاوی 

 راگازگرفت  تاشلیک خنده اش به هوانرود!
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خب قوربونت برم شماخیلی غلط کردی پاشدی باپسرعمت رفتی بیرون!!مگ -

نگفتم حق نداری باهیــــچ پسری بیرون بری؟ببین پانیز خودت داری عصبیم 

 میکنیــــــا

لب گفت:دوباره داشت خنده اش میگرفت زیره   

اوه اوه قوربونت بــــــــــرم!!نه باباااا فربدم بلده ازاین حرفا-  

همینکه خواست سرش رابیش تر بچسابند...درباشدته زیادی بازشدوچهره برزخی 

 فربدنمایان شد!!!

 آب دهانش راقورت دادوچندقدم عقب رفت!فربدچپ چپ نگاهش کردوگفت:

آدم نمیشی ؟؟آخه چرا انقدفضولی تو؟؟؟-  

یشش رابازکردوگفت:ن  

کنجکاوم یکم االنم داشتم ردمیشدم ازجلواتاقت که... راسی چقدباحال قوربونه -

 طرف میری گودزیالجونم!!!

آخ که حرص فربدرادرآورد..خیزبرداشت سمتش که جیغ زدوفرارکرد!ازپله 

 هاسرازیرشدوفربدفریادزد:

الیت کنم که دیگ وایســـــــــــــاببینم دختره پــــــــــروووو یجوری ح-

 هوسه فالگوش وایسادن به سرت نزنه 

 باخنده پشته مبل پریدوگف:

ای بابابرادره من خب داشتم ردمیشدم دیگ چراگاوبازی درمیاری!!-  

 فربددیگرازگوش هایش بخار بیرون میزد!دوییدسمتش وباعصبانیت گفت:

ر دم باکــــــــــی بـــــــودی گــــــــاووو صب کن ببینم بیشعووو-

 درواردی برامن؟؟!
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بیشترخندیدوزبان درازی کرد!کمی روحیه اش برگشته بودواحساس شادابی 

 میکرد...باصدای مادرش ازدوییدن دست نگه داشت:

فـــــــــــــــــــــربـــــــــد زهــــــــــرا؟؟؟چیکـــــــارمیکنین -

 شمادوتا ازسنتون خجالت بکشین!

ن خواهره کنجکاوش پیشه مادر!زهرانیزتاخواست فربددهن بازکردبه چقولی کرد

ازخوددفاع کندزنگه خانه به صدادرآمد؛زهرابرای اینکه ازدسته فربدخالص 

 شودچشمکی زدوگفت:

من میرم ببینم کیه!!-  

فربدخشمگین نگاهش کردوزهراخندیدوبعدازبرداشتن چادره مادرش ازدره سالن 

سمته دره حیاط دویید!زیادی بیرون رفت؛چادره سفیدرابه سرکردو لی لی کنان 

کودک نشده بودامروز؟!جلوی درکه رسیدچادررادرس کردودررابازکرداماباتعجب به 

اطرف نگاه کرد...کسی پشته درنبود!کمی بیرون رفت وداخل کوچه 

 رانگریست؛امابازهم خبری نبود!متعجب زیره لب گفت:

واکی بودیعنی؟؟نکنه بازاین آرش کوچولواومده مردم آزاری!؟-  

عقب گردکردتاوارده خانه شودامابادیدنه پاکته سفیدی که جلوی دربودابروباالانداخت 

وخم شدبرش داشت؛کارت عروسی به نظر می آمد!!!باکنجکاوی همانطورکه وارده 

 نام خورد چشمش به که چیزی اولین…حیاط میشددرراباارنج بست و کارت راگشود

 های

علــی وزهـــرا'  ' بود!!   

نوشته های داخله کارت نگاه کرد...مبهوت به   

"جشنه عـــــــروسی زهراشریفی وعلی رحمتی!"  
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 دستانش میلرزید...ازمیانه لب های خشک شده اش چندکلمه بیرون زد:

چـ ـ ـ ــرااا انقــــدسریع...یعنــــــی انقـــــــــد پیش...رفتن -

 کــــــــه...؟؟

میکرد...هنوز مبهوته کارت عروسی آن دو سرش داشت گیج میرفت قلبش نا آرامی 

 وقیح بود!

 

                                                         ************  

 

جلوی آینه ایستاد؛روسری سفیدمشکیش رادرست کردودرچشمانش خیره  

شد!چشمانش غم داشت،نفرت داشت...بغض داشت!اماباسرپوشی ازتکبرومحکم 

نهانشان کند!نفسه عمیقی کشیدوعطره سردوخنکش رابویید!رژه بودن سعی داشت پ

قرمزش راتمدیدکردوبابرداشتن کیف دستی سفیدش ازاتاقش خارج شد.فربدرادیدکه 

کالفه وعصبی درسالن قدم میزد!مادروپدرش هم که روی مبل نشسته بودندوپچ پچ 

 میکردند!نزدیکشان شدوباآرام ترین لحن گفت:

من دارم میرم...-  

بااخم نگاهش کرد!مکثی کردوباتحکم گفت: پدرش  

توهیچ جانمیری!-  

 نفسه عمیقی کشیدوهمانندپدرش باجدیت گفت:

چرامیرم شماهم نمیتونین جلوموبگیریین!-  

 این بارفربدساکت نماندوباحرص غرید:
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توبیجامیکنی بری میخوای بری چه غلطی کنی اونجا؟؟وایسی بالبخندملیح -

؟؟د توغرورت کجارفته احمق چرامیخوای نگاشون کنی وکف بزنی براشون

خودتوخارکنی جلوی اون آشغال کم تحقیرت کرد؟؟حاالمیخوای راست راست بری 

 عروسیشون؟؟؟

 سعی کردباخونسردی تمام جوابه برادره عصبانیش را بدهد:

اتفاقعا میرم تافک نکنن ضعیفموکم آوردم میرم تاثابت کنم دیگ ارزشی برام -

 نداره!!

حتی نگاهش کردوگفت:مادرش بانارا  

زهراجان من میدونم اذیت میشی لج نکن دخترم نرواونجا،نمیخوام خدایی نکرده -

ببینم بازم افتادی روتخت بیمارستان برای یه بارم شده حرفموگوش کن به خاطره 

 خودت میگم مامان جان...

زهرالبخنده نصفه نیمه ایی زدبه سمته مادرش راه افتادوجلوی پاهایش نشست 

انه سفیدش رادر دست گرفت وبامالیمت گفت:دست  

مامانه گلم الهی قوربونت برم من درک میکنم که نگرانمین ولی اون دیگ برام -

مهم نیست من فقط میخوام برم ویه چیزایی روبه خودم واوناثابت کنم نذارفک کنن 

 دخترت ضعیفه وباخبره عروسیشون پس افتاده!نذارفک کنن کم آوردم...

تک دخترش بودوباچشمانه اشکی نگاهش میکرد...زهرابالبخندبه مادرنگرانه 

بودمگرمیتوانست نگاهه مظلوم وپاکه دخترش را ببیندونه چشمانش خیره

 بیاورد!؟پلک زدوآهسته گفت:

باشه بروزهرام...میدونم که قوی هستی!فقط اگه حس کردی داری اذیت میشی  -

 برگردخب؟؟؟فربدم باهات میادتنهانباشی بهتره!
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هراسریع گفت:ز  

نه مــامــــان میخوام تنهابرم خواهش میکنم این باره اخره... -  

آنقدرگفتودلیل آوردکه مادروپدرش راضی شدندتنهابرود!!امافربدعصبی بودوحرص 

میخوردنگاهه طوالنی به زهراانداخت وبه اتاقش رفت!زهرابعدازبوسیدن مادروپدرش 

شین ازحیاط بیرون آمد بادیدنه کسانی خداحافظی کردوازخانه خارج شد؛همینکه باما

که جلوی ماشین بودند باتعجب ایستاد!بعده چندلحظه که به خودش 

آمدخونسردازماشین پیاده شدچندقدم جلورفت وروبه روی دوستانی که عصبی 

 وناراحت نگاهش میکردندایستاد!!!

 خونسردترنگاهشان کردوگفت:

شمااینجاچیکارمیکنین؟!-  

زهراحرصش گرفت جلوتررفت وعصبی گفت:سوژین ازریلکسی   

معلومه چیکارمیکنیم!اومدیم تاجلوی توه احمقوبگیریم تاپانشی بری عروسی اون -

 عوضیـــــــــــــــا!!

حرفش که تمام شدباحرص نفسش رابیرون داد...اصالنمیتوانست 

برود! "آن دو"باورکندزهرابخواهدآنقدرراحت به عروسی   

خونسردبودالبته فقط درظاهر!وگرنه ازدرون  داشت حرصه این زهراهنوزهم 

رامیخوردکه این هاازکجاپیدایشان شده وفهمیدند؟!آن هم درست وقتی که 

 باهزارالتماس رضایت مادروپدرش راگرفته  بود!

 نفسه عمیقی کشیدوبالحنه مثـــالخونسردش گفت:

مشکلی هست که من دارم میرم عروسی -

ـــــــــــــــــــــــام...!؟دوتـــــــاازدوستــ  
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 خودش حالش بهم خوردازلفضه دوســـــــــــــــت هایـــم!!!

آن دوالیقه انسان نامیدن هم نبودند!چه رسد به دوســــت خطاب کردن!!!دختران 

 ناباورومتعجب زهرارامینگریستند،شیرین فک کرداشتباه شنیده!

چــــــی؟؟گفتــی دوستــــات؟؟-  

ــــــرا؟؟توحالتوخوبه دختر معلوم هست چی میگی؟؟آره زهــــ  

ی دوووســـــــــــــــت؟!یگبه اون دوتاآشغال م  

بعدمیخوای هلکوهلک بری عروسی کســـــایی که راحت بهت خیانت 

 کردن؟؟!زهرامن واقعاباورم نمیشه...!

 حورابالفاصله روبه شیرین وسوژین گفت:

ــد؟؟االن غروره زهرا مهمه،باید قوی بچــــــــه هاچرادرکش نمیکنیــــــ-

ومحکم بره به اون عروسی وریشخندبزنه به دوتاحیــــــــوون!اگه نره اون آشغال 

فک میکنه هنوزدوسش داره ونتونسته تحمل کنه بره عروسیش!مابایدپشته 

زهراباشیم وباهم دیگ بریم به این عــــروسی...هرطورشده میریم وبه  اون 

یم بنده انگشتم واسه زهراارزش نداره!!ماکه دوستای زهرایـــیم حیووون حالی میکن

 بایدکنارش باشیم ونذاریم خردبشه

 آخ که زهرامیخواست بوسه باران کندحورای بامنطق را:(

بالبخندخیره حوروای مهربان شد.سوژین وشیرین باحرف های حورابه 

امالقانع شدند!!فکرافتادندوچندلحظه سکوت کردندکه باآمدن آدرین وحرفی که زدک  

حورا راست میگه هممون بایدهمراه زهراامشب بریم نبایدبذاریم تنهابره!-  

 زهرالبخندش پررنگ ترشدومنتظربه سوژین وشیرین نگاه کرد!

 سوژین نیم نگاهی به آدرین انداختوگفت:
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فکره خوبیــه بهترازتنهارفتنه زهراس...همه باهم میریم باشه زهرا؟؟اماوولیم -

نه اجازه نمیدم پاتوازخونه بیرون بذاری!!نداریم!وگر  

.همگی به لحنه سوژین خندیدندوزهرانیز..  

 لبخندزدوگفت:

باشه خانوم زورگــــــــــوهمه باهم میریم امره دیگ ایی نداری بانو؟!-  

 سوژین لبخنده رضایتمندی زددسته زهراراکشید

 همانطورکه سمته ماشینشان میرفت گفت:

امابیای وماشینه فربدوبذاری خاک بخوره!!امره دیگمم اینه که ب-  

زهراخندید...یک لحظه یادش رفت امشب عروسیِ عشقه قدیمی اش ودوست 

 صمیمی وخیانت کارش هست!دوستانش که باشندهمه چیزخوب است:(

 باشند:(همه چه روبه روال است،هیچ غمی دیگرندارد...اگرآن سه  نفرِمهربان کنارش

گذشته رادورمیاصالفراموشی مطلق میگیرد.. اندازداگـــــــــــــرایــــن سه  

 نفـــــرباشند:(

که معنانداشت! "این سه نفــــــــر"خب زندگی اش بدون   

همگی سواره ماشین هایشان شدندوبه سوی تاالرعروسی راه افتادند؛زهراوحوراهمراه 

درگوشه سوژین وآدرین بودند...شیرین وسامان نیزباهم دیگر!حوراد درطوله راه 

 زهراپچ پچ میکردو درباره لباس وآرایش زهرانظرمیداد؛امان ازدسته این دختر!!

نیم  ساعت بعدبه مقصدرسیدند.سوژین نگران  بود...آدرین 

خونسردومتفکر،حورامشغول چهره اش درآینه!شیرین مسترب و سامان سعی درآرام 

 کردنش!

 و...
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 زهرا مسکوت وسربه زیر...!

جنگ بروند!وارده تاالرشدند،سالن حسابی شلوغ بودوزن انگارمیخواستندبه 

هاودختران مشغول رقص وپایکوبی!مردانه وزنانه جدابرودبرای همین دختران 

ازپسرهاجداشدند وپشته میزی جای گرفتند سوژین بادقت به مهمان هانگاه 

 میکردحورانیز،چه بگویم ازاین دخترکه شیطانوسربه هوا:(

اره آرایش ولباس هایشان به شیرین به دخترهانگاه میکردودرب

نظرمیدادوریزریزمیخندیداصالبیخیاله بیخیال!شیرین خانمانه پاروی پاانداخته بودوبه 

حوراچشم غره میزد..!زهرا آرام بود اماچه در درونش میگذشت خدا میداند...عروس 

حتمااالن درحاله عکس گرفتن هستندآن هم به "دامادهنوزنیامده بودندزهرااندیشید

"ژست هایی که روزی آرزویش بودوبه اوگفته بود!!  

 هووفی کشیدوبه خودش تشرزد:

هـــــی تونبایدبه هیچــــــــی فک کنی توفقط اومدی ببینی!بخندی به -

 ریششون و...

خدمتکاری بالباس فرم آبی،سفیدی سمتشان آمدوظرفه میوه وشیرینی راروی 

واسته یک لیوان آب میزشان قرارداد زهراکه احساس تشنگی میکرددرخ

 کرد.حورابادیدنه شخصی روبه دختران گفت:

بچه ها مامانه عفریته خانوم داره میادسمته ما!!!-  

سوژین خندیدشیرین خنده اش راپوشاند!زهراامانتوانست جلوی پوزخندش رابگیرد! 

هنگامه باآن کت شلوارفیروزه ایی وسرویس طالی گران قیمتش خرامان خرامان 

اه میرفت!حورانتوانست خنده اش راپنهان کند: سمته دختران ر  

اوه پروردگارا ملکه الیزابت تشریف فرمـــاشدنـــدبرخیزیدای گستاخان!!!-  
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وشلیک خنده سوژین وشیرین بلندشد!هنگامه که مقابلشان ایستادبااکراه 

 ازجابرخواستندوسالم وتبریک گفتند!

 آن هم چه تبربک وآرزوی خوشبختـــــــــی!!

باخوش رویی درآغوش کشید دختران را وخوش آمدگفت؛حورابازیرکی گفت: هنگامه  

هنگامه جــــون عروس دومادچطورباهم آشناشدن؟!-  

 هنگامه مکثی کردوباافاده پاسخ داد:

واال علـــــی جـــــــــان توجشنه عقده خواهرزدم زهــرامودید و یه دل نه -

تگاری!واسه مهریم دامادم صددل عاشقش شدتازه یک هفتم نشد که اومدن خاس

کلی اصرارکردبه سال میالدی سکه ویه ویالتوکیش بزنه به نامه زهرا!خالصه خیلی 

پسره آقاییــه منومهندس که حسابی ازش راضی هستیم هم تیپ وقیافه 

 عالی...وموقعیت خوبی داره چی ازاین بهترکه الیقه دختره منه!!!

صابه آن جمله آخر...!دختران نیشخندی زدند!الزم بوددیگر؟!مخصو  

ازخانمهنگامه باصدای یکی عروس"هاکه گفت اومدن!"دوماد  

 باشوق وهیجان فعالی گفت وازدختران دورشد!

عروس وداماددست دردسته هم وارده سالن میشوندخواهره عروس گل روی سرشان 

میریزدوکل میکشد!دختران به لباسه عروس نگاه 

نوم روزی محجبه بوده وچادربه میکنندوپوزخندمیزنند!آخرمثالعروس خا

اشعروسیروزهقصد داشتسرمیکرد!حال ازاعتقاده چن سال گذشته اش بگذریم که

بگیرد!واماامشب...درجشنه عروسی اش بازتریـــن لباس نیزچادرسرکندوحجاب

راانتخاب وبه  تن کرده!امافک نمیکندباآن اندام فربه ودرشتش کمــی لباس عروس 
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و...!؟!زهرادندان هایش رامیفشردولب میگزد...سوژین حواسش ودکلته برایش تنگ 

 میکندرابه زهراداده ونگران نگاهش

 حوراباحرص به عروس ودامادنگاه کردوغرید:

اه اه چقـــــــد زشتن اصــــــــن به هم نمیـــان زهراچقد مسخره شده بااین -

این مرتیکه لباس شیرین نگاشون کن توروخدا اخه کجای این دختره خپل به 

عوضی میاد؟؟هرچندحقشونه خالیق هرچه الیق...ولی واقعا واسه علی متاسفم  

 بااین انتخابش!!

داغ دله زهراراتازه نکن! شیرین رومیگردازعروس ودمادی که .نگودخترجان نگـــو..

مزحکی دوره بالبخند  

سالن میچرخندوبامهمان هاسالم میکنندوخوش آمد میگویند!خدانکندبیایندسمته 

 میزه دختران!! 

که اگربیایند دختران نیش میزنندهردویشان را...! زهراخوب نگاهشان میکند...علی 

کت وشلواره مشکی پوشیده بودوموایش راهمـــان مدله همیشگی زده بود!حرصش 

ی آمد!لعنت کردخودراونگاهش رازامرده نامرده گرفت ازاینکه آنقدرلباس برتنش م

 زندگی اش گرفت

 به عروس خیره شدوناخودآگاه زیره لب گفت:

چقدتغییرکرده...کواون دختره چادری ومحجبه؟؟!-  

 سوژین که حرفش راشنیده بودباحرص گفت:

زهــــرا مث اینک یادت رفته همش تظاهربودوعفریته خانم جانمازاب -

میگیره ازاین همه دورویی و..میکشیدبراما!عقم   

 زهرالب زد:
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منم...-  

 سوژین باتعجب گفت:

توچی؟-  

 خیره به آن دوپاسخ داد:

حالم داره بهم میخوره!کاش میشدبرم جلوشون ویه تف بندازم جلوشون ویه سیلی -

 تقدیمشون کنم!!ولی نه...لیاقته

 سیلی خوردن هم ندارن!

 سوژین لبخنده کم رنگی برلب نشاندوگفت:

ربونت برم اصن بهشون توجه نکن امشب میخوایم حسابی خوش بگذرونیم ق-

 دوتا درآد!!!اینتاچشای

 حووراخندیدوگفت:

ایـــــــــــول من پـــــــایم بریم برقصیــــــــم،خیلی وقته -

 قـــــــرکمرم خشک شده!!

بااخمدختران به حرفش خندیدندوشیرین  ریزی  گفت:   

ایدبختتکوفت یکم سنگین باش ش-  بازشدامشب!

 ازدستت راحت شیم!

 سوژین بلندخندیدچشمکی به حورازدوگفت:

حوری جووونم شیرینم راس میگه هااا دیگ داری ترشیده میشی عشقـــــــم!!-  

 زهراکه روحیه اولیه اش رابه دست آورده بودفارغ ازناراحتی و...به دفاع ازحوراگفت:

ردارین؟؟خودتون شوهرکردین چه گلی اوی اوی ذلیل شده ها به حورای من چیکا-

 به سرشون زدین؟!
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را دهد!شیرین اخمه ظریفش سوژین باسرفه ایی به شیرین اشاره کردکه اوپاسخش

 راحفظ کردوگفت:

گلم ماشوهرامون افتخارمیکنن که همچین همسرایی دارن!توحورام زوترمخه -

ماه راحت 8ه چه توسال ازتون کوچیکتر6یکیوبزنین تانترشیدین!این  زهرا خپلونگا 

 مخه این االغوزد!!!

شیرین یک لحظه ازجمله آخرش پشیمان شدوباناراحتی به زهراانگریست..زهرالبش  

 رافشردولبخنده زورکی زدورویش رابرگرداند!شیرین  نیزسریع گفت:

زهراییم شوخی کردم بخداخواستم یکم فضاعوض شه...-  

 زهراپلک زد:

مهم نیست...!-  

کشیدوسرزنش بارشیرین رانگاه کرد!سوژین هووفی   

شیرین لب گزیدوسرش راپایین انداخت!عروس وداماددرجایگاهشان نشستندویست

رقص کمتراازیک دقیقه پرشد؛انگارکه همه عقده شان را خالی میکردند!زهرایک 

 لحظه باحسرت به عروس ودامادنگریست..!باخودگفت:

"یه روزقراربودمن کنارش جای اون باشم"  

خودآمدوهمه چیزراپس زدونگاهه اشک آلودش راازآن دوگرفت...چقدرسخت به 

بودتظاهربهرخوب بودن!چقدرسخت بودبغض کرده باشی وبه  اجبارلبخندبرلب 

 بنشانی.

نیم ساعت که گذشت عروس دامادنیزبه پیست رفتندوبامهمان هامشغول رقص 

انش دوره شدند!لحظاتی بعدعلی ازعروسش جداشدوبه  قسمته مردانه رفت،چشم

مهمان هاچرخیدتابه دوست های قدیمی اش رسید!لبخنده تلخی کنجه لبش 
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جاخوش کرد؛به آرامی سمتشان قدم برداشت...جلویشان که ایستاد!سامان وآدرین 

 سرچرخاندن ونگاهش کردندنگاهی پرازدلخوری،پرازناراحتی و....!

 علی بادلتننگی نگاهشان میکند:

حالم که اومدین!شماکه منوقابل نندونستین  فک نمیکردم بیاین...خیلی خوش-

 عروسیتون دعوتم کنین!امامن دلم میخواست رفیقای قدیمیم حتماتوجشنم باشن...

 بعداززدنه حرفش  دست درازکردجلویشان!

چقدرسخت بودرفیقه چن ساله ات مقابلت باشد...نــــامردباشد اماتوبخواهی 

ل دستانی که روزیبادلتنگی درآغوش بگیری اش! چقدرسخت بودکنتر باقدرت 

وصمیمیت محکم به دستانه رفیقی خرده میشدولبخندهایی حاکی ازمحبت و...روی 

 لب هایشان هک میشد!سخت بوددیگربرای پسرانِ من سخت بود!

دلتنگیشان رابگیرند!به هرحال ...نامردهمان نامردااست اماباسعیه زیادتوانستندجلوی

 و...خیانت کارنیزهمان!

جباردسته راستش راازجیبه شلوارش درآوردودسته علی راگرفت!سامان نیز آدرین به ا

آن هم کناره قدیمی ترین هم...!علی دلش دردودل میخواست

دوستانش...امامیدانست ماندن زیادکنارشان امکان پذیرنیست.همان که راضی 

شب شام صرف شدوزنانه 81شدندبه عروسی اش بیایندکافی بود شاید...!ساعت

قاطی شدند!سوژین درآغوشه آدرین نشسته بودوزیره گوشش شیطنت ومردانه 

میکردومرده جوانش جلوی قهقه خودرامیگرفت وهمسرکش رامحکم ترمیفشرد!امان 

 ازاین شیطنت های بی پایان:(

 تاباشدهمیشه ازاین شیطنت های  شیرین عزیزانم!
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سوژین دست  های   تهوکوچکش راروی ظریف  ریش  اشت های جذاب مردش گذ

 وزیره لب گفت:

وااای آدری نمیدونی چقداین دختره عفریته زشت شده!اینهواین سرخ پوستا اه اه -

 این رفیقه میمونه توچطورراضی شده بگیرتش من موندم!!

آدرین آرام خندیدودستانه همسرش راکه بدجورصورتش راقلقک میدادراپایین 

 آوردوسرانگشتانش رابوسید:

ومدیم تافقط غروره زهراخردنشه به اینافک نکن حاالم فراموشش کنم خانومم ماا -

این شیطونیاروبذارکنارکه جاش اینجانیست!رفتیم خونه درخدمتتــــم هرچقدخواسی 

 شیطونی کن!!

 سوژین بلندخندیدولبش راگزید:

دیووونه چی میگـــــــــی؟؟! -  

بوسید...چندلحظه لب آدرین  خم شدوگونه های رنگ گرفته وبرجسته نورش رانرم 

 هایش راروی پوسته لطیفوصافش نگه داشت...

سوژین دست روی صورته مردش گذاشت وسعی کردازخودش جداکند!دخترکم 

داشت ازخجالت آب میشد!حوراکه این صحنه رادیدبلندخندیدوباشیطنت روبه آن ها 

 گفت:

نگارنه آهای شمادوتاامشب سروگوشتون خیلی میجنبه هاخجالتم خوب چیزیــه ا-

 انگاراینجامجرد نشستـــه ایـــــــــــــــــــش!!!

 همگی خندیدند وسوژین آهسته  به آدرین گفت:

زشته آدرین بروعقب!-  

 لبش رابه گردنه سفیدش چسباندولب زد:
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تاتوباشی شیطونی نکنی...!-  

 سوژین ریزخندیدوسرش رابه شانه مردش تکیه داد

انفس نفس میزد...حال چه موقعِ سرازیریرقص تانگوی عروس ودامادبود؛زهر نوبت

خاطرات به مغزش بود!؟   

 خاطره آخرین رقصشان درونه مغزش چرخ میزدو...چـــــــــرخ...!

 چه خاطرات  نحــــــسی!دستش رابه پیشانی چسباندوعرقه سردش را پاک

کرد،آرام باش دخترکم قوی باش عزیزکم...!عروس ودامادبه وسطه سالن 

دومه علی آقا...!باشوق لبخندبرلب داشت وهمسرش رامینگریست!رفتند؛زهرای   

علی نیز لبخندزدودرآغوش کشیدش!هماهنگ با سلطان قلب هاآرام آرام تکان 

 راانتخاب نکرده بود؛هان؟!آهنگمیخوردند!علـــــی  که ازقصداین

 آخ  چه  بگویمت علــــــی!؟

پســـــــــــرجــــــان؟؟!ازکی انقــــــــدرنامردشدی   

ازکی با آهنگـــی که روزی بازهرای اولت رقصیدی حال زهرای دومت رادرآغوش 

 کشیدی وبوسه به موهایش میزنی؟!

انصاف است ؟!انصاف است راحت دلی رابشکنی ومقابله چشمانش...سوژین بغض 

.کرده خواهرش رانگاه میکرد..  

ازجانش را آرام کند؟!دستانه سرده چه کاری ازاو برمی آمدتاخواهره عزیزتر

زهراروفشرد...زهراباحلقه اشک درچشمانش،همانطورکه خیره نگاهشان میکردلرزان 

 لب زد:
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باهمـــــون آهنگـــــی کـــه شبــه .میبــــــــنی سوژیــــن؟؟؟داارن..-

آهنگـی که گفتم...شبه ،تولـدش بـاهــم رقصیــدیــم ....میرقصــن

.عروووسیـــمون..  

هق هقه تلخش مجال  ندادادامه دهد...سوژین بی معطلی زهرا رامحکم درآغوش 

 کشیدسرش رانوازش کرد...اشک آرام از گوشه چشمش روان شد!

هیــــــــــــس زهرایـــــی آروم بــــــاش اینجوری میخواستی تنهایی -

بیــــــای؟گفتــم نیــایم زهرا  میدونستم داغون میشی؛ازاولم اشتباه 

کردیم...بلندشوبریم بلندشوزهراجان نبایدبذاریم این عوضیاچیزی بفهمن مگ 

حالیآشغال این به نمیخواستی نشون بدی قوی هستی؟مگه نمیخواستی  کنی  

 ارزشی برات نداره اینجوری میخواستی قوی باشی زهرا؟؟دیگه 

 سریع ازآغوشه سوژین عقب کشیدواشک هایش راپاک کرد...

باخودنبود!قرارنبودانقدراحت وادهد وغرورش رافراموش کند،خودرافحش این قرارش 

میدادو...خداروشکربرق هاراخاموش کرده بودندواکثره زوح هامشغول  رقص 

بودند.کسی حواسش به زهرانبود!شیرین وحوراناراحت 

ازجابرخواستندوزهرارانیزبلندکردند؛سوژین هم مانتویش رابرداشت وهمراه آدرین 

لن خارج شدند.لحظه آخرزهراایستادوچرخید..نگاهش روی علی وسامان ازسا

وهمسرش ثابت ماند!علی سرش رابلندکردوبانگاهه خسته،ناراحت واشک 

 آلودزهرامواجه شد!

 ای لعنت بر این گرهه نگاه هـــا...!

 سوژین برگشت وبه زهرانگاه کرد،دستانش راگرفت:
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ایدبه کل خاک کنی؛مثه زهــرایــی امشبوفراموش کن باشه عزیزم؟؟!امشبوب-

قبل...دوباره زندگیتوشروع میکنی منوبچه هاکنارتیم نمیذاریم یه لحظه هم برگردی 

عقب .. فقط توباید بخوای...بایدبخوای که فراموش کنی زهرابه خواسته خودت 

باتالش ومحکم بودنت!وگرنه ماهرچقدرم دورتوشلوغ کنیم وکمکت کنیم هیچی 

یری پس خودت بخواه،بخواه که چال کنی امشبوروزای نمیشه وتوبدترتوگذشته فروم

قبلو...فراموش کردن سخته ..خیلـــــی هم سخته من میفهممــــــــت ...درکت 

میکنم که نتونی راحت پاکش کنی.بحثه احساسه چندسالس...بحثه وابستگیه لعنتیه 

نم سال پیش یجورایی حاله مشابه توروداشتم،یخواستم فراموش ک7یادته که منم 

آدرینوعشقمونو...اون همه خاطرروامادیدی نتونستم...اصالنشدحتی یه لحظه 

 اازفکرش بیرون بیام

آدرین باشنیدن حرف های سوژین لبخنده تلخی زدودستانه سوژین رادردستانه 

 مردانه اش قفل کردوانگشتانه ظریفش رابوسید...

دانــ ݧشیـــریـــ ہچ دلـــــــم ہجانـــــ ےا  

ت مهربـانـم:(ـــــــهایـ ہبوســ  

شیـریــنِ ِہهندوانـــ آن قنـــدِ ہطعمــ مثــلِ  

:(ݧتابستـــــا  

 زهرالبخنده کم رنگی زدوباآه گفت:

توآدرین همیشه عاشقه هم بودین به نظره من اون-  

 جدایی یکم الزم بودتابه خودتتون بیاین..

 خوبه ک االن  به هیچی جزخودتون اهمیت نمیدین..

زمزمه کرد:وزیره لب   
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 خوبه که عالقتون واقعیه ویک طرفه نیست...خیلی خوبه..!

چشمانش رابازترکردتااشک هایش روان نشوند،حق باسوژین بود...بایدازامشب به 

 بعدهمه چیزراخاک کندبایدباخواسته خودش همه چیزرافراموش کند!

 سوژین سریع بحث راعوض کرد:

مـــــــــــــن گشنمــــــــــــه!! -  

درین باتعجب نگاهش کرد...آ  

 گشنته؟؟مگ شام نحوردی؟!

 سوژین صورتش راجمع کردوگفت:

 نـــــــــه بابا کباش بدمزه بودچنتاتیکه خوردم!!

 آدرین خندیدوحورابابدجنسی گفت:

دروووغ میگــــــه ساالدخووورد!-  

 سوژین برگشت وبرای حورازبان  درآورد!

منوخوردی!!آره ساالدخوردم توه شیکموهم غذای -  

 حوراحق  به جانب گفت:

نخیـــــــــرم توخودت گفتی حورایی قوربونت برم بیاکبابه منوبخور!-  

 زهراخندیدوسوژین باآرامش لبخندزد:

تازشم زهراهم شام نخوردمثه من ــس درنتیجـــه...؟-  

 ومنتظربه آدرین نگاه  کرد!آدرین بالبخندفرمان راچرخاندوگفت:

یی که خانم بگن!درنتیجه میریم هرجا-  

 سوژین خندیدوگفت:

پــــــس میریم فست فـــــــوده کناره ساحــل بعدشم میریم دریا:(-  
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★ݧسوژیـــــــــــــ★  

 

 ظبطوروشن  کردم ویه آهنگ شادگذاشتم ولوموتا آخرباالبردم!

 گوشیموروبرداشتم وشماره شیرین روگرفتم سریع جواب داد:

لش خوبه؟؟گریه که نمیکنه؟؟الـــــــو چیشـــــــدزهراحا-  

 نفسه عمیقی کشیدم وبالبخندگفتم:

هیچــی همه چی خوبه االنم میخوایم بریم فست-  فودکناره ساحل  دنبالمون بیاین!

 صدای نفسه راحتی ک کشیدروشنیدم:

خداروشکرباشه دنبالتون میایم...گشنته تو؟؟-  

 خندیدم وگفتم:

بریم یه چیزی بخوریم بعدبریم دریاآره خیلـــــی زهرام که شام نخورده -  

باشه پس فعال-  

فعال-  

 تماس روکه قط  کردم زهراباصدای گرفته گفت:

سوژین من میخوام برم خونه خستم مامان اینام حتمانگران شدن!-  

 برگشتم عقبوبااخم گفتم:

بیخووود میای باما خیالتم ازمامانت ایناراحت باشه قبالهماهنگ شده!-  

وچشمکی بهش زدم که حرصش گرفت وزدروشونم:ونیشموبازکردم   

بیشوووره میمــــــــون!-  
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ازاون خنده هایی کردم که زهراجیغش درمیومدومیگفت 

 خبیــــــــــــــــــــث!!

 همونطورکه گفتم زهرابه ثانیه نکشیدکه یه جیغ بلندزد:

کــــــــوفـــت مـــــــــــرض خره گــــــــاومگ صددفعـــــه  -

ــــــــم  اینجـــوری نخنــــــــــــدنگفت  

 سه نفری زدیم زیره خنده وحوراگفت:

آخ چـه باحال حرص میخوری زراجــوووونم کیف کردم!!-  

زهرامحکم زدتوسرش که حورام افتادبه جونه موهای زهرااین وسط منوآدرین 

 میخندیدیم ونگاشون میکردیم!

کنه،خداروشکرخودش خداروشکرزهراخودش میخوادکه همه چیزروفراموش 

میخوادگذشتشوخاک کنه.منوبچه هام تاجایی ک بتونیم کمکش میکنیم...توی راه 

یکم باحوراشلوغ بازی درآوردیم ورقصیدیم زهرام همراهمون کردیم تاحالوهواش 

عوض شه وگرنه اگ بخوام تواون فازبمونم ممکنه بشینم بدتره زهراگریه 

یگفت:کنم!!!آدرینم هی بااخم ظبطوکم میکردوم  

بشین بچه کم سروصداکن! -  

دقیقه بعدرسیدیم فست فودخلوت 82گاهی وقتاازتعصبه زیادش واقعاحرصم میگرفت!

بودوفقط چنتاپسرجوون کناره پارک بودن وهروکرراه انداخته بودن!!انقدبدم میادازاین 

پسرای جلفه سیخ سیخی قربونه آدرین سنگین وباوقاره خودم!مثله آدرینم خیلی کم 

..اکثرا تظاهرمیکنن خیلی سنگین وجدی ان ولی دراصل جلفوسبکن!آدرین من دیدم.

به موقعش جدی ومغرورمیشه..!به موقع شوخ میشه ومنومیخندونه!ومن شیفته همین 

 اخالقش شدم،ازهمه مهم تراحترامی که به مامانوبابام میذاره رودوست  دارم:(
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ارکرده ومامان جان  ومامان آدرین همیشه بامامان  وبابام مخصوصامامانم خوب رفت

لیالازدهنش نمیوفته بابزرگترای فامیل هم همیشه بهشون احترام گذاشته وسنگین 

بوده توجمع ومث بقیه پسراسبک بازی درنمیاره!!ازاول آشنایی هم  ازاین اخالقش 

.خوشم اومد؛اینکه مثله بقیه پسرایی که میدیدم نبود،اینکه جدی بودامامهربون..  

نبود...قلبش خیلی بزرگومهربونه! یل اخموبودومغروراماتودلش هیچیشایداون اوا  

آدرین همیشه بخشنده بوده...برعکس من؛که سخت میبخشم آدرین زود میبخشه 

 وفراموش میکنه!خیلی جاهامن کارایی روکردم که بخشیدنم شاید

 سخت بوده وفک میکردم آدرین دیرمیبخشتم!

ده وبخشیده!چقد اماآدرین همیشه زودرفتاراموفراموش کر

 مهربونیشودوســــــــــــــت دارم...

 چقـــــــدقلبـــــــه  بزرگشودوســـــــــــــــــت دارم

کردم وخواستم دروبازکنم که آدرین مچه آدرین ماشینوپارک کرد؛مانتومومرتب

دستموگرفت باتعجب برگشتم سمتش وسئوالی نگاهش کردم!بااخم داشت به لباسام 

!متعجب ترگفتم:نگاه  میکرد  

چیه ؟!-  

 نفسشوفوت کردوبااابروهای گره  خوردش گفت:

لباست مناسبه اینجانیست!!میخوای بذارم بااین ساپورت بری بیرون؟؟!-  

 پووفــــــی کشیدم گفته بودم ازتعصبه زیادش کفری میشـــــم؟!

 کالفه گفتم:

آدرین بس کن مگ نمیبینی مانتوم بلنده؟؟-  

 تروخداانقــــــدگیرنـــده جون من!!
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 حوراکه هنوزپیاده نشده بودباخنده روبه آدرین گفت:

بابا داداش آدرین بیخیال نصفه شبی کی اینجاست مگه؟جانه سوژینت -

 امشبوبیخیال!

جلوی خندموگرفتم وبااخم مثلـاغلیظی به آدرین نگاه کردم!اونم باحرص بالباسم 

 نگاه کردوگفت:

باربودسوژین!!فک نکن االن که گذاشتم پیاده شی بااین لباس   اولین وآخرین-

 دلیل نمیشه بعــــــــــدابازم اینجوری بذارم بیای..فهمیدی؟!

 میشه یه دیواربیارین من سرمومحکم بکوبم بهش؟عایـــــا؟!

 دیگ منتظره ادامه حرفش نشدم دروبازکردم وسریع

یچ مشکلی نداشت فقط آدرین زیادی پیاده شدم خدایی لباسم بااین مانتوی بلندم ه

 روساپورتواینا حساسه!

 حورادستموگرفت وزیره گوشم گفت:

این شوهرت کی ازغیرتش کم میشه؟؟-  

 کالفه گفتم:

هه کم بشــــــــــه؟؟بدترمیشه روزبه روز!-  

 زدزیره خنده:

ولــــی خوبه هابهترازبی محلیه!یادته چن سال پیش یه بارانقدغرزدی واسش که -

انقدغیرتیه؟؟بعدآدرینم عصبانی شدتایه ماه بهت بی محلی میکرد؟؟یادته چرا

 چقدحرصت گرفته بودوعصبانی شده بودی ومنتظره یه توجه آدرین بودی؟؟!

 بایاده اون روزاناراحت شدم ...حورابالبخندنگاهم کرد:
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خداروشکرکن آجی سرتق من!آدرین برای توعالیــه عالی -

وبدون سوژین:(ترازهرچیـــــــــــزی!قدرش  

نفسه عمیقی  کشیدم؛باگرم  شدنه دستـــم سرمو چرخوندم وباآدرین مواجه شدم 

 ناخودآگاه لبخندزدم که جوابموبالبخندبزرگتری داد!

انم چقــدلبخنداش قشنگوخاصن...جای   

دستمومحکم فشردوراه افتاد؛همگی وارده فست فودشدیم وپشته میزه بزرگه چوبی 

رودوست داشتم بیشتزازچوب بود منم ک عاشقه نماهای  نشستیم دکورِ رستوران

چوبی!من وآدرین پیتزاقارچ ومرغ سفارش دادیم حوراکه میگفت من دیگ جاندارم 

 فقط سیب زمینی میخورم! شیرین وسامان هم پیتزا زهراهم به اجبار یه 

ساندویچ سفارش داد!سامان شوخی میکردویکم حالوهوامون عوض شده 

م رنگی رولبش بود...ای کاش همه چیزازامشب به بعدحـــــــل بودوزهرالبخنده ک

 شه...!

بعده کلی شوخی ومزه پرونی های سامان و شیطنتای حورا...واخمای مصنوعی 

شیرین وخونسردی آدرین؛گارسون سفارشاروآوردوهمگی بالذت مشغول خوردن 

هـــووووم شدیم منک خیلی گرسنم بود تندتندبه پیتزام گازمیزدم وداغ میخوردمش!

 عالــی بودمزش!

 

همینجورداشتم بالذت واشتهاپیتزارومیخوردم که یهوقاچه نصفه پیتزاازدهنم بیرون 

 کشیده شد!!!هاج و واج مونده بودم که چیشدیهــــــــو؟؟
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سرموبلندکردم دیدم آدرین باچشای شیطون وخندون داره پیتزامومیخوره!!آخ حرص 

تشیف داره این بشــــــــــــر..!باحرص خوردم مـــــــن!چقــــــــدپررو 

 گفتم:

زامبــــــــــــی پیتزای خودت ک جلوته چرابرامنوازدهنم کشیدی بیرون؟؟-  

بچه هازدن زیره خنده وآدرین  خندون گفت:   

آخه دیدم همچین بااشتهامیخوری گفتم حتمابراتوخوشمزه تره البد!!-  

قانـــــع کننده ایی!!!ایــــش ایـــــــــــــش چه دلیله   

 باچشای ریزشده نگاش کردم وظرفه پیتزاموکشیدم طرفه خودم:

بروپیشه سامان  بشین!-  

 دوباره بچه هازدن زیره خنده!باتعجب نگاهشون کردم:

چــــــــرامیخندیــن؟؟کجای حرفم خنده داااشــــت؟-  

 حورایه سیب زمینی تودهنش گذاشت وباخنده گفت:

پیتزاتوبخور تاضعف نکردی ازگشنگی!!چشم غره ایی بهش  هیچی سوژی جوونم-

زدم ومشغول خوردن شدم البته همش زیرچشمی به آدرین نگاه میکردم تایه وقت 

 دوباره پیتزامونقاپه!!اونم همش میخندیدوچشمک میزدپسره پرروو!

آخرین قاچ پیتزاموخوردم وپشتش لیوانه دلسترو برداشتم وخوردم!به آدرین نگاه 

یدم یه تیکه پیتزاش مونده وخودشم داره باسامان حرف میزنه؛به زهراکه کردم د

 بالبخندداشت نگام میکردچشمکی زدم وپیتزای آدرین وازتوظرفش برداشتم وگاززدم!

اینم تالفیش!زهرازدزیره خنده منم  بادهنه  پرآروم خندیدم،خواستم نصفه دیگه 

د!تابه خودم بیام پیتزاروبخورم که آدرین چرخیدطرفموباتعجب نگام کر
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سرشوجلوآوردونصفه پیتزاروکه  کناره دهنم بود وگاززدوخورد!عجــــــــــــــب 

 آدمیــــه هاااا!!بقیه پیتزاروک تودهنم بودوقورت دازم وباحرص گفتم:

اگ گذاشتی من یه لقمه راحت بخورم!!!خندیدوخم شدروم وگونموآروم -

اولین بارخجالت  امـــــاعمیق بوسیدکه چشام گــــردشد!برای

کشیدم..هرچنداولین  بار نبودکه توجمع آدرین منوبوسیداماخــــب این بـــار!!ام 

 بگذریــــم کجابودیــــــــــــــم؟؟!

بعدازحساب کردن غذاهاازرستوران  بیرون اومدیم وسمته پارک ساحلی راه 

دم!آدرین افتادیم؛هوایکم سردشده بودومن فقط یه پیراهن کوتاه اززیرپوشیده بو

 انگارمتوجه شدسردمه چون شونموگرفت وبه خودش نزدیک ترکردودستموبادسته

ودستاشو فشاردادم...راه افتادیم سمته خودش توجیبه کتش برد!نفسه عمیقی کشیدم

آالچیق های کناره دریا..صدای موج های دریاتوگوشم میپیچیدوحسه خوبی بهم 

نم باهاشون برم که آدرین دسمتوگرفت میداد حوراوزهرارفتن  سمته دریا؛خواستم م

ورفت سمته آالچیق!نشست روی نرده فلزی ومنوازکمرگرفت 

ونشوندروپاهاش!!دستاشودورم حلقه کردوچونشوروسرم گذاشت...نفسای داغش 

 روموهام پخش میشد...

 چه حسه خوبیه واقعا..:(

شـــــب86ساعت  

ا...کــــناره دریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 روآالچیــــــق

 توبغلــــــــــــــــــه آدریـــــــــن...

 دستاش دورم
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 نفساش روموهــــــــــام

 خوشبختــــــــــــــــــــی مـــــــــــــــن ینـــــــــی همینـــــــا:((

یعنــــــــی همینجـــــا توبغلــــــــــه آدریــــــــن!باالتـــرین لذت 

رام  همیــــــــــن آغوشه گرمـــــــــــه...خوشبختــــی من دنیــــــاب

درســـــــــــت همــین فضای  چندوجبیــه!سرموچرخوندم سمته آدرین 

 وتوچشاشش زل زدم،بالبخندگفتم:

میــــــــدونـــی...؟-  

 پلک زدوبالبخندنگام  کرد!ادامه دادم:

 من خیلی خوشبختـــم..

بونتر...لبخندش بزرگترشدوچشماش مهر  

خوشبختــــــم چون تورودارم..!خوشبختم چون االن توکنارمی...کنارتم،پیشه -

همیم!خوشبختم چون خدامنوتوروسرت راهه هم قراردادآدرین  به نظرت اگ 

منوتوهیچ وقت همونمیدیدیم...چی میشد؟؟نفسشوتوصورتم فوت کردوبا آرامش 

 گفت:

وتقدیرو قسمته هم بودیم..!لبام کش امـــــکان نداشت...چون منوتو..ازاولش هم ت-

 اومدوآدرین وخم شدروصورتم وبی تعلل..

 لب های داغش لب های سردم روگرم کرد!!!!!

 

★حــــــــــــــورا★  

 

 نگاهم روازدریای آروم گرفتم وسرموچرخوندم.
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چشمم به سوژین وآدرین افتادکه توآغوشه هم بودن و...چشم  چرخوندم واین 

وسامان افتاد!لیلی ومجنونِ دوست داشتنی من:(( بارنگاهم به شیرین  

عشقشون روصدبراببیشترازعشقه سوژین وآدرین دوست دارم:(بالبخندبه هم دیگه 

نگاه میکردن وتوگوشه هم پچ پچ میکردن!نگاهم روی  زهراثابت موندکه نزدیکم 

 روماسه هانشسته بودخندم گرفت!زیره لب باخنده گفتم:

ـــــــــارمیکنیـــــــم خدایی؟؟؟!منوتووسطه این عاشقاچیک-  

 زهراانگارحرفموشنیدچون برگشت سمتم وخندید:

چیه حسودیت شد؟-  

 لبموجلودادم دادم وبالحنه لوس ومسخره ایی گفتم:

اوهووووم عچـــــــــخــــــم!!منوتوسرمون کاله رفته بایددس-  

 به کارشیم تافسیل نشدیم!

نبود..تلخ خندید..خنده های امشبش ازته  دل   

اصالامشب زهرای همیشه نبود...لبخنداوخنده  هاش دردداشت.حس میکردم منتطره 

 تا مثه آتش فشان فوران کنه و...خدایامیشه ازت یه چیزی بخوام؟!

ودوباره ازنومتولدشکنیزهراروپاکمیشه زهراروخوب کنــــــی؟!میشه حافظه

 کنــــــی؟؟میشـــــه خـــــدا؟؟کاش میشد..

عاهمه چیزبرمیگشت به عقب...کاش یه سری  اتفاقانمی افتادکه االن کاش واق

جزپشیمونی هیچی باقی نذاشته...چقدرکاش ها توزندگیمون  زیادشده خداجونم!یه 

 فکری بکن قربونت برم:(

باافتادن قطره ای روی صورتم باتعجب سرموبلندکردم وبه آسمون نگاه کردم!آخ 

احل نم نم بارون وبوی خیسه ماسه ها..!جــون بارون:((چه کیفی میده لبه س  
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چقدمن اینجارودوس دارم نه من بلکه سوژین،زهراوشیرین هم عاشقه 

 اینجان...ماقشنگ ترین خاطراتمون رواینجاداریم..!

سوژین وآدرین اینجاعاشق شدن...سالگردآشنایشون روهرسال  

 همینجامیگیرن!شیرین وسامان هم همینطور:(

زی نگم بهتره...امابهترین خاطره های شیرینه منم همینجاکناره امازهرا...آخ ازهرا چی

 این چندنفـــــــــره!

ماهمیشه همه جاباهم بودیم..:(من لبخنداشون روثبت کردم.من عاشقانه هاشون 

روتوخاطرم ثبت کردم...من همه ی ماجراهاشون روثبت 

 کردم!باعکس...تویادم!لبخندی به لبخندای ازته دلشون زدم 

ن کنارشون برام شیرینه...چقدآرامش دارم وقتی کنارشونم...وقتی نزدیکشونم چقدبود

 احساس میکنم منم عاشقم!!احساس میکنم منم حسی شبیهشون دارم!

یه حسه نــــــــاب که نمیتونم ازلذتش توصیف کنم:(گاهی اوقات آدم قادر به 

م تواون بیانه احساسش تویک لحظه نیـــــــست گاهی اوقات فقط دوست داری

 حسه قشنگ فروبریم ولذت ببریم دوست داریم هی لبخندبزنیم وبخندیم..

 ازوجوده این حسی که توخون ورگ هامون درگردشه!

کی تاحاالهمچین حسی داشته؟؟   

من این حسوفقط کناره این چنــــــــــــدنفردارم:((من این حاله خوب وآرامش 

مــن لبخندایوفقط کناره این چـنــــــــدنفــــــردارم  روفقطدلوازتهعمیق

این چنـــــــــدنفـــــردارم مــن حسه ازنومتولدشدن رو...حســـــــــه کناره

خوشی توتک تک سلوالم رو...گرم شدن خون تورگ ها رو...فقط 
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وفقـــــــــــــــط...کناره ایــــن 

"چنــــــــــــــــــــــــدنفـــــــــــــــــــــــردارم"  

نصفه شب شده بودوبارون شدیدتردیگ کم کم قصدرفتن کردیم دوتازوج 8ساعت

 عاشقمون جلومون راه میرفتن ومنوزهراهم پشته سرشون!!

 نگاهی به زهراانداختم وبالبخنددستمودوره شونش حلقه کردم:

چطوری عشقم؟؟-  

 لبخنده کوچیکی زدودستشورودستم گذاشت:

خوبـــم..خیلــــــی خـــــــوب!-  

 صورتشوبوسیدم وگفتم:

بایدم خوب باشی اصـــــن نبــــایدبدباشی!به هیچی فک نکن رفتی خونه یه -

 چای تلخ بخوروبخواب 

سرتکون دادوباقدمای بلندسمته بچه هارفتیم سواره ماشین آدرین شدیم.اول 

 منورسوندن خونه دستمورودستگیره ماشین گذاشتم وبالبخندگفتم:

بود!مرسی همه بااجازه شب بخیـــــر!خب شبه تقریباخووبـــی _  

 زهراوآدرین جوابمودادن ولی سوژین یهوبرگشت سمتوسریع گفت:

حـــــــورایــــــــــــــی جوووونم توکه عشقـــــــه منـــــــی جیگره -

 منـــــی خـــــــره منـــــــی االغــــــه منــــــــی میمو...

 باحرص محکم کوبیدم توسرش:

زهــــره مـــــــــاربیشووور االغ خوودتــــــــی کصافط بنال ببینم چی _

 میخوای ؟؟
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زهراوآدرین زدن زیره خنده ومن چشم غره ایی بهشون زدم!سوژین 

 سرشومالیدوباچشای درشتش گفت:

ایـــــــــــــــــــــش بی لیـــــــاقت میمون!!میگم توکه فردا داری میری -

خوبی کن این جزوه های منم ببربه مهدیه بده!!رشت خونه خالت بیا  

 صاف نگاش کردم!ازهمونونگاهای معروف خودم سوژین خندش گرفتوگفت:

مـــــــرض نمیمیری که دوقدم بری بدی به مهدیه!-  

 پووفی کشیدم وگفتم:

خیله خب فرداصب میام ازت میگیرم!-  

 نیشش بازشدوپریدگردنموگرفت وگونمومحکم بوسید!

ی بهش زدم:چشم غره ای  

خب دیگ برواونورتوفیم کردی!خدافظ همه-  

دستگیره روپایین کشیدم وازماشین پیاده شدم دستی برای شیرین ایناکه جلوی 

ماشین آدرین بودن تکون دادم وآیفون خونه روزدم بعده چندلحظه درباز شد ورفتم 

 داخل؛پنجه پاهام حسابی بااین کفشای پاشنه بلنددردگرفته بود!

آوردم وتوجاکفشی گذاشتم آخیش راحت شدم!دروبازکردم که داداشم کفشامودر

 همایون رودیدم کناره زنش رومبل لم داده!

ایـــــــــــــــش بازشمادوتااینجایین کـــــــه!-  

 همایون وبهنازباصدام سمتم برگشتن؛بهنازپشت چشمی نازک کردوگفت:

 حوراجون شرمنده مزاحمت شدیم!!

وخواستم جوابشوبدم که همایون سمتم اومدومحکم بغلم چشم غره ایی بهش زدم 

 کرد:
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چطوری زبون دراز؟؟عروسی خوش گذشت باکی رفته بودی حاال؟!-  

علیکه سالم هرکول جون هعی بدنبود!بابچه هابودم دیگه-  

 صدای مامان ازآشپزخونه اومد:

حـــــــــــــــورااومدی؟؟ -  

 بلندگفتم:

چایـــــی داریم؟بلـــــــــه اومدم مامان -  

 همایون گفت:

آره مامان تازه گذاشته بدوبرولباسواین بزک دوزکتو پاک کن بیا که کلی حرف -

 باهات دارم!

 ابروباالانداختم وهمونجورکه سمته اتاقم میرفتم گفتم

باباکو؟؟-  

 همایون:

تواتاق کارشه!-  

آهایی گفتم ووارده اتاقم شدم مانتومودرآوردم یشرت وکمدموبازکردم یه ت

وشلوارسفیدبرداشتم ولباساموعوض کردم  تیشرتموپایین کشیدمو وای فای 

گوشیموروشن کردم رفتم توتلگرام وپی ام هاموچک کردم؛همونطورکه پی 

امارومیخوندم ازاتاقم بیرون اومدم باباومامان کناره همایون و زنش نشسته بودن 

 وچایی میخوردن!

 سالم بلندی گفتم وکناره بابانشستم :

چطوری فریدون جووونم؟؟من نبودم خوش گذشت؟!-  

 باخنده دست انداخت دوره گردنم:
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علیکه سالم زبون دراز!به ماک خوش گذشت به توخوش گذشت بادوستات؟؟-  

 لیوانه چایی روبرداشتم وگفتم:

هووم بدنبوداالن ازدریابرگشتیم چه کیفی داد!-  

 مامان گفت:

بازم دریا؟خسته نشدین ازدریارفتن؟؟-  

 نوچــی گفتم وروبه همایون گفتم :

 چه خبراخان داداش؟

 

★ݧسوژیــــــــــ★  

 

ظرفه کیک وشیروبرداشتم وازآشپزخونه بیرون اومدم وبه سمته بالکن رفتم آدرین 

روصندلی چوبی نشسته بودودست به سینه خیره آسمون ابری بود کیک وشیرو 

منم بالبخندبزرگتری  رومیزگذاشتم وکنارش نشستم؛برگشت بالبخندنگاهم کردکه

 نگاهش کردم!

 مامان لیالکی کیک درست کرد؟

 لیوانه شیرموبرداشتم وگفتم:

غروبی زنگ زد درس کرده برم بگیرم!منم باسر رفتم بخورکیکای مامان خیلی 

 خوشمزست!

 تیکه ایی ازکیکوبرداشت وگفت:

هویجه؟؟-  

اوهوووم-  
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برداشتم وبالذت همراه گذاشت دهنشو مشغول خوردن شدمنم یه تیکه بزرگ 

 شیرخوردم!نیم ساعت بعدآدرین بلندشدوگفت:

پاشوبریم بخوابیم فردابایدبرم سره ساختمون!-  

 لبموجلودادم وگفتم:

نخـــــــــواب آدرین من خوابم نمیـــــــاد!-  

 خندیدودستموکشید:

نصفه شبه بدوبیابریم که ازبیخوابی دارم بیهوش میشم6بلندشوببینم بچه ساعت -  

خـــــب من خوابمونمیــــــــاد!-  

 یکم نگام کردوگفت:

فقط نیم ساعت منتظرمیمونم تاخودت بیای بخوابی وگرنه خودم میام اوکی؟؟!-  

 بلندخندیدم وگفتم:

باشه برو-  

خم شدولباشومحکم رولبام گذاشت..لبخندزدم وبوسیدمش...گازه ریزی ازلبه پایینم 

ید،باچشمکی رفت!گرفت وبابوسه کوتاهه دیگه ایی عقب کش  

لبخندم عمیق ترشد...دستمورولبم کشیدم وبه صندلیم تکیه دادم؛آسمون ابری 

بودوبارون نم نم میبارید!هواکمی سردشده بودولی نه اونقدزیادکه برم داخل وازاین 

حسوحال خوب بگذرم!گاهی وقتادوست دارم بشینم زیره آسمون..به ستاره هانگاه 

کنم!به خودم...به زندگیم به گذشته،به همه چی...!کنم وفکــــــــــــــــــر  

 

...!(پیــــــش ݪســــــــا7 ڪ)فلــــــــــش ب   
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 سه روزاز اون روزه نحس میگذشت..آدرین اونقدر

 زنگ میزدوپیام میدادکه گوشیوخاموش کردم وپرتش کردم کفه سرامیک!

 تادیگ وسوسه نشم روشنش کنم وحوابشوبدم!

تنگ نشه و... که دله المصبم براش  

 تصمیم گرفتم برم خونه ی پدری تا آدرین دوباره نیادخونمون!ازش بعیدنبود..

لباس پوشیدم وازخونه بیرون اومدم توی راه بودم که یه ماشین پشته سرم 

چندباربوق زد!توجه نکردم وبه راهم ادامه دادم امابازم بوق زددیگ واقعارومخم 

حش بدم ولی بادیدنه کسی که پشته بودعصبانی شدم وبرگشتم عقب تاچنتاف

 پرایدنقره ایی نشسته بودتعجب کردم!

 میالددوسته آدرین بود!این اینجاچیکارداره؟؟

 وقتی دیدباتعجب نگاش میکنم گوشه خیابون پارک کردوپیاده شداومدسمتم:

سالم سوژین خانم خوبین؟؟-  

بارفیقه آدرین ناخوداگاه اخم کردم چه دلیلی داشت حاالکه همه چی تموم شده من 

 اونم کسی که خودش خبرآورد آدرین مشروب خورده وسیگارکشیده حرف بزنم؟؟!

 باهمون اخمابرگشتم که برم ولی میالداومدجلوم

سوژین خانم یه لحظه صب کن کارت دارم..-  

 عصبی گفتم:

من کاری باشماندارم لطفابرین کنار..-  

 من من کنان گفت:

ــن..خب یه چن لحظه به حرفام گوش بده امـــ ـــ ــ ــا مــ ــ -

 زیادوقتتونمیگیرم!؟
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 راه افتادم که برم امادوباره جلوم ایستاد حرصم گرفت وگفتم:

اه بروکنــــــارمیگـــــــم میخوام برم عالقه ایی به شنیدن حــرفت ندارم -

 پـــــــــس مزاحــــــــــم نشـــــو!!

 ملتمس توچشام زل زدوگفت:

کنم فقط چنددقیقه..؟؟خواهش می-  

 کالفه شدم وبلندگفتم:

نــــــــه نــــــــه نـــــــــــــه-  

ازش ردشدم ولی اون پرروترازاین حرفابود پشت سرم اومدوتندتندشروع کردبه حرف 

 زدن!

ببین سوژین نمیدونم چجوری بگم راستش...-  

ی ک باآدرین راستش من...خب..من خیلی وقته که ازت خوشم میاداز...ازهمون وقت

دوست شدی حسه خاصی بهت داشتم...نمیتونستم ببینم با آدرینی و اونقدهمودوست 

 دارین..

سعی کردم بهت نزدیک شم اما اون آدرین عوضی اونقدروت حساس بودکه 

 نمیذاشت جزسامان وعلی کسی بهت نزدیکت بشه چه برسه به حرف زدن...!

رسیدم چشه که اونم گفت یه یه روزدیدم آدرین اعصابش خرده وکالفس ازش پ

بارمشروب خورده وتوفهمیدی وچن روزجوابشوندادی..وگفتی دیگ حق نداره 

 مشروب بخوره 

آدرینم قول دادامامنک فهمیده بودم تورو مشروبوسیگار حساسی چندباروقتی باهم 

خوردیم حتیقهربودین مجبورش کردم سیگاربکشه..بردمش خونم وباهم مشروب

رد...ومیگفت قول دادم ...!تومستیم صدات میک  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  903  

وقتی بهت خبردادم آدرین بازم مشروب خورده دیگ مطمئن شدم تورابطتونوتموم 

 میکنی...

مبهوت سره جام وایساده بودم وبه حرف هاش گوش میکردم...چندلحظه طول 

کشیدتاتونستم حرفاشو تجزیه تحلیل کنم!خدای من یعنی این عوضــــــــی 

ـــــــاس؟؟باعثـــه همه این اتفاق  

قلبم محکم به سینه میکوبید..باحرص وعصبانیت برگشتم سمتش..بانفرت نگاش 

 کردم:

خفــــــه شـــــــــــوعوضــــــــــــــی...حالم ازت بهـــــم میخوره -

 چطــــــورتونستــــــی به دوستت خیانـــــــــــت کنـــــــــی؟؟؟؟

نحسشوتحمل کنمدیگ نمیتونستم بمونم وقیافه  !باسرعت راه افتادم وسمته خیابون 

دیگ رفتم...نفهمیدم کی اشک رو گونه هام نشست وصورتم خیس شد؛نمیتونستم 

 باورکنم فقط به خاطره نامردیه این عوضی!

 امانــه...آدرین قول داده بودوبایدمقابله اصرارای میالدکوتاه نمیومد،کاش قوی بود...

 کاش...!

م خونه پدری!جلوی درکه وایسادم صورتموپاک کردم وزنگ نفهمیدم کی رسید

 روزدم.

زهرامیگفت بایدبه آدرین بازم محلت میدادم،میگفت چندروزدیگ پشیمون میشم 

 ازکارم...میگفت من بدونه اون نمیتونم

 راستم میگفت..!من بی آدرین روزام تلخِ تلــــــــخ بود.تکراربودوتکرار...
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نداشتم،شیرین بهم حق میداد...حق میداددیگ نتونم دل ببندم به هیچ خبری ازش 

قوالی دروغین!امــاتاکی میتونستم این دوری روتحمل کنم؟؟تاکی میتونستم پشته 

 پنجره بشینم..به ماه خیره بشم واشک بریزم باحجومه خاطراتمون؟؟

رزدم شبه قدر رسید...با دخترا رفتیم مسجد وتوحیاط قرآن به سر کردیم ومن زا

 وازخداکمک خواستم،گریه کردم وخواستم یا فکرش روازسرم بیرون بندازه یا...!

بسه سوژین "زهرابغلم کرده بودوهمراهم گریه می کرد وهمش توگوشم می گفت

"آروم بگیر...باالخره تموم میشه  

 ومن نمیدونم دقیقا کی میخواد همه چیز تموم شه؟!

ا بیاددنبالمون.ازمسجد که بیرون رفتیم بی ساعت بعد از خوندن دعا زنگ زدم تا باب6

حال تکیه دادم به دیواره آجری وخیره شدم به خیابونه خلوت!کم کم چشام بسته 

شد...به شدت به خواب احتیاج داشتم چند روزی بودکه درست حسابی 

 نمیخوابیدم،کارم شده بود نگاه کردن به عکس هامون واشک ریختن!

شنابود پلک زدم وهوشیارشدم یهو سره جام باصدای ترمزماشینی که عجیب آ

وایسادم وچشاموکامل بازکردم،قلبم شروع کردبه تندتپیدن...اینجا بود،حسش 

میکنم...سرمو بلندکردم وبه خیابون نگاه کردم؛بادیدنِ پاترول مشکی و آدرینی که 

پشت فرمون نشسته،خیره با چشمای پرحرفش نگاهم میکنه...چشمام به اشک 

 نشست و...!

بادلتنگی از این فاصله تمامه اجزای صورتشونگاه می کردم...بمیرم الهی صورتش 

 چقدر بی حاله موهاش چرا انقدر بهم ریختس؟؟
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آرنجشولبه در گذاشته بودو پشته دستشوبه چونش زده بود و فقط نگاهم می 

کرد!!دلم می خواست برم سمتش وبغلش کنم...واسه باره آخر!اما نمی شد...یه چیزی 

وسط مانع بود این  

 کاش پیاده شه وخودش بیادسمتم...

 کاش بیادوبغلم کن ومحکم فشارم بده به سینش!

 

 

نگران نباش"  

 محکم بغَلَت کرده ام

 هزاران سال بوسیدمت

 قرن ها نگاهت کرده ام

 اینجا 

 من

 بویت کرده ام

 حست کرده ام

 لمست کرده ام

 و حاال

 همه چیز آماده است

عهمه چیز براى آخرین ودا  

 براى آخرین دوستت دارم که به آرامى آنرا زمزمه میکنم

 دیگر
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 تو باید بروى

 مرگ احساس ازا
 
نیست تو نٓ  

 من تو رو بیرون خواهم کرد!

 پنجره ها را میبندم پرده ها را میکشم

 من قرار است ادامه عمرم را 

 در این اتاق 

 در این تاریکى*.*

در این گورستان   

 که صدها قبر به نام من دارد 

"بگذرانم  

 

 بغض کرده زل می زنم توچشمای ناراحتش...!

 من بغلش نکردم...

 من نبوسیدمش...

 من بااینکه االن خیره چشماشم اما دلم تنگشه!

 من دستای بزرگشوفشارندادم...

 من موهای لختشوبهم نریختم...

 من...

ندڪشےامپاییــــــزمـــر توپتیـــــــاره ےبــــــ"  

..!نــدڪش ےانگیـــــــزمرامـــ وسوســـــــــــهــ ہایــــــــن شب  

"...!دورم غرورم ہازاعماق من ۍتونبـــــاش  
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دیقه من وآدرین فقط باهم نگاه 81یک هفته از شبه قدرگذشته بود،اون شب حدوده 

این  ردوبدل کردیم!فقط خیره هم بودیم بدون پلک زدن...تااینکه بابام اومدو گره

 نگاه قط شد.

روزا به کندی می گذشت...بیرون نمی رفتم فقط تواتاقم بودم غذاکمتر می خوردم 

وبچه ها می گفتن الغرتروبی جون تر از قبل شدم!ولی دیگ هیچی برام مهم 

 نبود...نه گرسنم می شد نه...!

مامان وبابا ازدستم کالفه شده بودن...اولش با مالیمت ازم پرسیدن چمه وقتی 

یدن هیچی نمی گم عصبانی شدن ودعوام کردن! حتی مامان اونقد عصبانی شده د

 بود که میخواست بزنه توصورتم که باباجلوشوگرفت...!

 ولی ای کاش می زد...ای کاش می زدومن وازاین خواب بیدارمی کرد!

روزها به همین منوال گذشت بدون هیچ خبری از آدرین...تابه خودم اومدم دیدم 

ه!جمعه بودو من طبقه معمول هدفون توگوشم بودو آهنگ گوش می ماه گذشت8

کردم...همه جاهایی که باهم رفته بودیم از جلوی چشمام رد میشدن وداغه دلموتازه 

 می کردن!

با باز شدن دراتاقم سریع دستموروچشمام کشیدم واشکاموپاک کردم...مامان اومد 

فون روازگوشم برداشتم داخل واخم های درهم نگاهم کرد!هووفی کشیدم وهد

 ومنتظرنگاهش کردم!

امشب عروسی دعوتیم!-  

 آب دهنموقورت دادم وگفتم:

خب...کی؟!-  

بردارزاده شوهره صنم...خالت گفته توم حتمابیای-  
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 پوزخندی زدم وبیخیال گفتم:

من حوصله عروسی ندارم-  

 اخماش بیشترشدوگفت:

بودی؟!چیشده حاال میگی حوصله بیخودکردی!توکه همیشه عاشقه عروسی رفتن -

 نداری؟

 صداموبلندکردم!

حوصله ندارم دیگـــــــه مامان اه چرا انقد گیر میدین به من؟خب دلم -

 نمیخوادبیام حوصله شلوغیوندارم میخوام تنهاباشم!

 باهمون اخم نگام کرد

نخیر این دفعه دیگه حتماباید بیای من جوابه فامیلوچی بدم؟چن وقته همش -

ن سوژین کجاس پیداش نیست ندیدیمش؟! چی بگم بهشون هان؟؟بگم میپرس

 دخترم دیوونه شده افتاده گوشه اتاق وهی گریه میکنه وچرتوپرت گوش میده؟؟؟

 عصبی تر شدم دستموتوموهای آشفتم فروکردم

بس کن مامان بگو...بگوحالش خوب نیست بگوسوژین مرده اصن-  

گفت:برگشت وهمونطورکه ازاتاق بیرون می رفت   

من نمیتونم الکی دروغ بگم توم امشب باما میای عروسی فهمیدی سوژین؟؟وگرنه -

 من میدونم تو!

 بیخیال درازکشیدم وچشاموبستم.

چندساعت بعدش مامان اومدوزورم کردتا لباس بپوشم!واقعا حسه بدی داشتم ودلم 

هفته 8نمی خواست برم ولی وقتی مامان گفت دوستاتم دعوتن مخالفتی نکردم اخه 

ایی بوددختراروندیده بودم دلم براشون تنگ شده بودوبه شدت دلم حرف زدن 
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باهاشون رومی خواست.ازطرفیم زد به سرم تازیادآرایش کنم...شاید میخواستم 

اینجوری با آدرین لج کنم که ازم قول گرفته بود برای عروسی کم آرایش کنم 

ن زیره قولش زده منم زیره ولباس بازنپوشم و...نرقصم.خب چی میشد حاال که او

شب حاضرشدیم وازخونه راه افتادیم 1قولم بزنم واونجور که میخوام بگردم؟!ساعت

سمته تاالر،توی راه سرموبه شیشه چسبونده بودم به ماشینایی که با سرعته زیاد 

ردمی شدن نگاه می کردم.وقتی رسیدیم تاالر ازماشین پیاده شدم وشالمودرست 

و زیره گوشم شنیدم:کردم صدای مامان ر  

یکم لبخندبزن مردم فک نکن افسرده ای!-  

کالفه شدم وبدون گفتن چیزی راه افتادم سمته پله های تاالر.چندلحظه بعدمامان 

وباباهم اومدن ورفتیم داخل صدای آهنگ رومخم بودوبدتراز اون بوی اوناع مختلف 

ره عروس عطروادکلن باعث شده بودسردردبگیرم.بعداز سالم کردن باماد

وچندتاازفامیال گشتم دنباله دخترا...که چشمم به گوشه سالن افتاد،زهرابلندشده 

بودوداشت برام دست تکون میداد...لبخنده کم رنگی رولبم نشست چه خوشگل شده 

 بود:(

 روبه مامان گفتم:

من میرم پیشه بچه ها-  

رسیدم وبدون اینکه منتظره حرفی ازش باشم سمته میزه بچه ها رفتم.وقتی 

 بلندشدن وهمه دیگروبغل کردیم...چقدبه وجودشون احتیاج داشتم!

 کناره زهرا نشستم وگفتم:

ماماناتون کجان؟-  

 حورا به پشته سرم اشاره کردوگفت:
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اوناهاشونن پیشه مامانت...-  

سرتکون دادم ونگاهی به دور و ورم انداختم اکثرا داشتندمیرقصیدن ویه عده اییم 

!شیرین سرشونزدیکم آوردوبادقت نگام کرد...باچشمای بی مشغول حرف زدن بودن

 روح ولبخنده کم رنگی نگاهش کردم که آهی کشیدوگفت:

چرااینجوری شدی تودختر؟کواون سوژینه شادوسره حال...چراانقد بی -

 حالوکسی؟؟نکن سوژین...باخودت اینجوری نکن داری روزبه روزبدترمیشی

خیره شدم!میخواستم چیزی بگم ولی  نفسه عمیقی کشیدم وبه پارچه رومیزی

 مرددبودم اخرش دلموبه دریازم وآهسته گفتم:

از...ازش...خبری نداریـن؟؟-  

 زهرا نفسشوبیرون دادوگفت:

علی میگفت حالش افتضاحه هیچ حرفی نمیزنه فقط میره شرکت کاراشومیکنه -

 ومیره خونه...بچه هام میخوان هی باهاش حرف بزنن ولی اون چیزی نمیگه!

"بمیرم براش..."زیره لب گفتم  

 که حوراتشر زد:

زهره مار خدانکنه...حقشه اصن میخواست سره قولش بمونه که االن -

 انقدخودشوخودتوعذاب نده!هرکی خربزه میخوره پای لرزشم میشینه

 بغضم گرفت...

بچه ها...دلم براش تنگ شده چیکارکنم؟؟-  

...!بعداز شام حوراوزهرا رفتن هیچکدوم چیزی نگفتن وفقط باناراحتی نگام کردن

تابرقصن به منوشیرین هم اصرارکردن ولی منکه اصال حسش رونداشتم شیرینم 

 زیادتوعروسی هانمی رقصید!
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 شیرین دستی به موهام کشیدوبالبخندگفت:

خوشگل شدیا جیگر:(فقط چشمات غمگینن...بیخیال باش سوژین پاشوبرو بابچه -

 هایکم برقص سره حال شی!

گفت...کمی میرقصیدم تاسره حال شم!به زهرا وحورا نگاه کردم که  بدم نمی

 باشادی می رقصیدن وباآهنگ میخوندن!شیرین منتظرنگام کرد،لبخندی زدم وگفتم:

به شرطی که توم بیای-  

 خندیدودستموگرفت وبلندشد!

حله این باررقصو به خاطره توهستم!!-  

ل رقص شدیم...به جرئت می خندیدیدم وبه سمته زهراوحورا رفتیم وباهم مشغو

تونم بگم باکمی رقصیدن سره حال شدم وانرژی گرفتم!کم کم مرداوپسرا هم 

 اومدن قسمت ما وتقریبا پیسته رقص پرشده بود!

دیجی آهنگ شادی گذاشته بودومنم کلی انرژی گرفته بودم وباخنده می 

فت:رقصیدم...رفتم جلوی زهرا وجلوش چرخیدم که خندیدومثله مردای هیزگ  

جووووون چه قری میدی جیگــــر!-  

 غش غش خندیدم وگفتم:

زهره مار مردیکه هیــز کم نخ بده!-  

 شیطون نگام کردوبلندگفت:

عشقـــم دستم خسته شدخوانقد نخ دادم!بیا امشب بریم خونه باغ دلم برات -

 تنگه!!!

رید به شیرین که حرفای زهراروشنیدزدزیره خنده!حورا که همونطورباالوپایین می پ

 پسرایی که درحاله رقص بودن هم نگاه می کرد یه دفعه باتعجب وایسادوگفت:
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عـــه بچــــــه هااااا...اون...اون آدرین نیست کناره پسرخاله سوژین؟؟؟؟-  

 شوکه شده سره جام ایستادم...فک کردم اشتباه شنیدم زل زدم به دهنه حوراوگفتم:

؟دروغ میگی؟؟؟آدرین اینجاست آره حورا؟-  

 باچشمای گردش نگام کردوگفت:

آره بخدا اون سمتونگا-  

وشونموگرفت وچرخوندم به سمتی که می گفت...قلبم دیوونه واربه سینم می 

کوبید!خودش بود...کناره مسعودوایساده بودوخیره نگام می کرد!لعنتی...نگاهش 

 پربودازسرزنش...

پشیمون شدم...آدرین یک لحظه از اینکه انقدآرایش کردم وشالم سرم نیست 

همیشه مخالفه رقصیدنم توعروسی هابوداونم بااین آرایش...وقتی هم 

 میفهمیدرقصیدم بعدش کلی باهم بحث می کردیم وچندروزقهربودیم!!

 حاالچی؟بعده امشب چه اتفاقی میوفته؟

هردومون  زل زده بودیم به هم این بین فقط صدای کر کنده آهنگ بودکه توگوشم 

!چقددلم براش تنگ شده بود...زنگ می خورد  

موهاشوکج ریخته بود...چقدبهش میومد!پیراهن سفیدی پوشیده بودوآستیناشوباالزده 

ماه پیش بود االن داشتم باذوق ونیشه باز نگاهش می کردم قربون 6بود...اگه تا

 صدقه تیپش می رفتم ولی االن...فقط بایه لبخنده تلخه تلـــــــخ نگاهش میکنم!

دفعه نگاهشوازم گرفتو دره گوشه مسعودچیزی گفت که اونم سرتکون  آدرین یه

 دادوباهم رفتن!

 هه رفت...نتونست تحمل کنه دیدنه منو؟؟
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لعنتی بدجورحرصم گرفته بودکه چرا نموند...دستامومشت کردم وبعده چندلحظه 

 دوباره شروع کردم دقصیدن!

د...پرازحرص وعصبانیت می رقصیدم ولبخنده مصنوعی رولبم بو  

 ازلجش تاآخره جشن می رقصم...!

 زهرا همونطورکه جلوم می رقصیدنگران نگام کردوگفت:

سوژین...آدرین اومده وداره نگات میکنه!آجی بسه بیابریم فک کنم خیلی عصبانی -

 شده...

 لبموگازگرفتم وباعصبانیت گفتم:

ره به جهنـــــــــم بره ازعصبانیت بمیره اصن...دیگه به اون ربطی ندا-

 هرچقدبخوام میرقصـــــــــم!

حیف که اون لحظه نمی دونستم رقصیدنم چندساعت بعدچه عواقبی روبه همراه 

 داره...!

باالخره عروسی تموم شد!بارقصیدنای منونگاهای خیره آدرین...بالبخندزدنای من 

 واشاره های عصبی آدرین!

بعدراه افتادیم توی راه بعدازخدافظی ازبچه هاسواره ماشین باباشدم وچندلحظه 

 بودیم که گوشیه مامان زنگ خوردوجواب داد:

الو؟صنم تویسی...چی بوسته؟؟)صنم تویی چیشده؟(-  

-.....  

چــــی مسعـــودِ حال بهم بوخُرده؟؟؟)حاله مسعود بهم خورده؟(-  

باکنجکاوی به مامان نگاه کردم تابفهمم چیشده...بعده چن لحظه تماسوقط 

پرسیده بودچیشده گفت: کردوروبه باباکه  
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صنم بوگو مسعود خو رفیقه مرا عرق بوخورده عروسی میان اشانِ حال بهم بوخُرده -

درمانگاه ایسان...)صنم گفت مسعود بارفیق توعروسی مشروب خورده حالشون بهم 

 خورده االن درمانگاهن(

بادوستش "بادهن باز به مامانم نگاه کردم وحرفش روتجزیه وتحلیل کردم...

"شروب خوردهم  

"بادوستش مشروب خورده..."  

اون دوستش...نکنه...نکنه آدرین بوده؟؟ سعی کردم از مامان خیلی عادی سئوال 

 کنم:

با کی مشروب خورده؟خاله چطورحواسش به تک پسرش نبود!-  

 شونه باالانداخت وگفت:

چه بدونم تاوقتی برااین پسرزن نگیره همینه وعضش...-  

 بعدروبه باباگفت:

نظربیشیم درمانگاه ایتَ سربزنیم؟)به نظرت بریم درمانگاه یه سربزنیم( تی-  

 باباجواب داد:

نَنِم بیشیم حاال بیدینم اَنه حال چتهِ)نمیدونم حاال بریم ببینیم حالش چطوره(-  

بی قراربه صندلی تکیه دادم وپوسته لبموجوییدم...مامان زنگ زدوازخاله پرسیدکدوم 

ا جلوی درمونگاه نگه داشت خواستن پیاده شن که من درمونگاهن،یه رب بعد باب

 سریع گفتم:

منم میام!-  

باباسرتکون دادوگفت بیا.پیاده شدم و وارده درمونگاه شدیم بادیدنه کسی که 

 روصندلی آبی رنگِ توی راهرونشسته بود شکم به یقین تبدیل شدو...
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م قدمام کندشدن...لعنت بهت آدرین لعنـــــــــــــت بازم خرد

کردی؟؟میخواستی بیشتر ثابت کنی که چقد برات بی ارزشم لعنتی؟! خاک توسره 

من که یه ذره بهت امیدوارشده بودم...خاک توسره احمقم کنن که روزوشبام 

 بافکرت می گذره ولی تو...امشب...تو اون عروسی لعنتی مشروب خوردی!

عجب ونگاهم میکنه آریا یه لحظه سرشوبلندمی کنه وقتی نگاهش به من میوفته بات

که پوزخنده تلخی تحویلش دادم وروی اولین صندلی که دیدم نشستم وسرموبه 

 دیواره سردتکیه دادم وچشماموبستم صدای مامان روشنیدم که گفت:

سوژین همینجا بشین مابریم بببینم مسعودچطوره-  

چقد فقط لباموتکون دادم...اصالنمی تونم باورکنم که آدرین بازم مشروب خورده! 

بدبختم من ای خدا چقد...وقتی صورتم خیس شد سریع دستموروگونم کشیدم 

 ولبموگزدیم...باصدای آریا چشاموبازکردم دیدم باالی سرمه وناراحت نگاهم میکنه!

 بیشتر بغضم گرفت...

دیدی آریا؟دیدی داداشت کم ارادس!؟دیدی چجوری خردم کرد...چرا داداشت انقد -

بند انگشتم برام ارزش قائل نشد؟فک کردم اگه باهاش بهم  بی رحمه آریا؟چرا اندازه

بزنم به خودش میادوپشیمون میشه،فک می کردم دیگه عمرا بره سراغه 

 مشروب...فک می کردم هرکاری میکنه تا منوبرگردونه...ولی اون لعنتی

یه دفعه بغضه لعنتی نذاشت ادامه بدم دستموجلوی دهنم گرفتم...چشاموبستم 

ردم ولی اشکام بی اجازه روی صورتم می ریختن...!وبغضموخفه ک  

خیلی اشتباه کرد...منم انتظارشو نداشتم سوژین،ازوقتی رابطتونوتموم کردی به کل -

 عوض شده باهام حرف نمیزنه همش یا تواتاقشه یا شرکت...

 دستشو کالفه روصورتش کشیدوگفت:
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می لرزید این دیگه  واقعانمیدونم چی بگم سوژین...ولی بـ ـ ـ ـدون...)صداش-

 چشه؟(آدرین دیوونه وار...عاشقته!

روشوازم برگردوندورفت!گلوم می سوخت دلم میخواست یه جای خلوت وتاریک 

 باشم و باصدای بلند گریه کنم ودادبزنم...

نمیدونم چقد رو صندلی نشسته بودم که باصدای مامان وبابابلندشدم وجلوتراز اونا 

گه نمی خواستم چیزی بدونم!ازدرمونگاه بیرون اومدم،دی  

دو روز از اون شب گذشته بود...باهمه وابستگی که به آدرین داشتم ولی دیگه 

داشتم سعی می کردم فراموشش کنم وازذهنم بیرون بندازمش...سخت بودخیلی 

سخت بود!فشاره زیادی روم بود چندتا ازدوستام میگفتن آدرین فراموشت کرده 

قتی اصال بهت نه زنگ میزنه نه اسی...!واالن حتما با یکی دیگست و  

این بار من جوابی نداشتم واسه "این حقیقته لعنتی بدجورداشت قلبمومی سوزندو

کسایی که روزی جلوشون می ایستادم واز آدرین دفاع می کردم که اون عاشقمه 

"وحتی اگه تویه اتاق با چندتادخترببینمش بازم باورش دارم...  

راستی فراموشم کرده بود. ولی انگار آدرین راستی  

 ..هیچ خبری نذاشتم ازش غرورمم اجازه نمی داد از بچه ها سئوال کنم!

یه روز بایکی از هم مدرسه اییام که همسایمون بودرفتیم قدم بزنیم...مونا از دوست 

پسراش می گفت ومن بی حرف به سنگ ریزه های جلوی پام نگاه می کردم!کم 

ین...عجیب نبود چون تقریبا اکثره بچه های کم حرفه مونا رفت سمته آدر

مدرسمون میدونستن که من با پسری به اسمه آدرین دوستم وجونمون برا هم در 

 میره...هه!
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ومونا هم جزء همون بچه های مدرسه بود همم ازبچگی میشناختمش!که از قضا 

جرئت  نبود!!!میتونم به "دختر"آدرین نفرته شدیدی به این دختر داشت...چون مونا 

 بگم مونا تقریبا باهمه پسرای انزلی دوست شده بود...!

گناهه من چی بود که از بچگی میشناختمش وهمسایه بودیم؟یادمه وقتی فهمیدم 

مونا از چی به چی تبدل شده اصال باورنکردم ولی شایعه ها وحرفایی که پشته 

ا به یه سرش بود ودوستی هایی که خودش تعریف می کردباعث شد باورم شه مون

 دختره عقده ایی تبدیل شده!

یه مدت رابطموباهاش قط کردم...هیشکی دوست نداشت بامونا رابطه داشته باشم 

چندبارم سره همین با آدرین بحث کرده بودیم می گفت دوستاش همش راجبش 

حرف میزنن و...می گفت نمیخوام عشقم بااین هرزه بگرده!نمیخوام براتوم حرف 

ت...دربیارن...!حق داش  

نمیدونم االن چم شده که باهاش اومدم بیرون...شاید چون شخصیته بیخیال 

وخوش گذرونی داره!شاید میخوام منم کمی خوش بگذرونم وبیخیال باشم مثله 

 مونا!

یا لجه آدرینو در بیارم تا بیادپیشم!نامرد االن کجاست تا دعوام کنه که چرا باهاش 

تباهه محضه!میدونم دیوونه شدم...میدونم  زده اومدم بیرون و...؟!میدونستم کارم اش

به سرم،مغزم دیگه نمی کشه...دلم میخوادیکی بیاد وبیدارم کنه از خواب...وکاش 

باشه! "آدرین"اون یه نفر   

 مونا با چشمای سبزه وحشیش نگام کردوگفت:

هنوزم دوسش داری؟-  

وغرورم بشکنه!پوزخندی زدم وسرتکون دادم...این بار میترسیدم اعتراف کنم   
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سوژین ولش کن دختر اون به درده تونمیخوره!آدرین پسریه که خیلی از دخترا -

دورو برشن تازشم اون دانشگاه میره خیال کردی سربه زیرمیره ومیاد وفقط با 

توه؟؟نه جونم مگه میشه دخترای دانشگاهوول کنه وبیادباتو...یکم فک کن سوژین 

برای سرگرمی بوده باخودش گفته دختره بچه  اگه  هم این مدت باهات بود حتما

 مدرسه اییه ویه استفاده ایی ازش بکنم و...

باشنیدنه حرفاش سره جام میخ کوب شدم انتظاره این حرفاروازش نداشتم...یه دفعه 

 عصبانی شدم وباصدای تقریبابلندی گفتم:

ی الشیِ ساکــــت شـــــــو مونــــــــــا...فکر کردی همه مثله دوست پسرا-

 توان؟؟؟فک کردی آدرینه منم مث اون آشغاالس که بخواد ازم سواستفاده کنه؟؟؟؟؟

ازشدته حرص وعصبانیت نفس نفس میزدم وچونم می لرزید...مونا برگشت سمتم 

 وبااخم گفت:

مگه دوست پسرای من چشونه؟؟؟هان...؟خیلی بهتراز اون آدرینه عوضیته که...-  

..مونابه دوس پسراش افتخارمیکرد؟؟بانسبتی که به چشام یه لحظه ازتعجب گردشد.

 آدرین داد باخشم ودستای لرزون کوبیدم تودهنش!

خفه شووو مونــااااا حق نداری به آدرین بگی عوضـــــــی...میدونی چیه همه -

حق دارن که میگن باهات قطه رابطه کنم...توباچن سال پیش خیلی فرق کردی 

شیتو تیغ بزنی وبهشون افتخارکنی!!بهتره بری همون دوس پسرای ال  

بعداز این حرفم راهی که رفته بودیم روبرگشتم تاخوده خونه به خودم فحش دادم 

که چراباهاش بیرون اومدم...منه احمق فقط به حرمته روزای بچگی باهاش حرف 

میزدم،به حرمته اون روزای پاک...گوره بابای بچگی این مونا دیگه مونای بچگی 

 نیست!
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یلی خوشبختم که دوستای خوبی مثله زهرا،شیرین وحورادارم:((من خ  

 بهترین دوستایی که هیچ وقت از انتخابشون پشیمون نمیشم!

وقتی رسیدم جلوی دره خونمون دره همسایه روبه رومون بازشدومرتضی پسره 

همسایمون بیرون اومد!مرتضی دوست وهم دانشگاهیه آدرین بود...یه جورایی قبال 

باهم قهربودیم ومن میومدم بیرون ومرتضی میدیدتم سریع به آدرین  وقتایی که

 خبرمیداد واونم خودشومیرسوند!!

 آهی کشیدم وخواستم دروازه روبازکنم که باصدای مرتضی باتعجب ایستادم

سوژیــن خانم؟؟یه لحظه صب کنین کارتون دارم-  

 چیکارم میتونه داشته باشه؟؟

ووقتی دیدم خلوته وکسی نیست برگشتم وبه  نگاهی به دوطرفه خیابون انداختم

مرتضی که داشت نزدیکم میومدنگاه کردم،قیافش یه جوری بود...انگارناراحته!وقتی 

 رسیدجلوم به آهستگی سالم کردم وسرموپایین انداختم

خوبین سوژین خانم؟-  

 نفسی گرفتم وگفتم:

ممنون کاریم داشتین؟!-  

و ورش چرخوندومن من کنان گفت:سرفه ایی کردوصداشوصاف کرد،نگاهشودور   

راستش...چطوری بگم،از...ازآدرین خبردارین؟؟-  

سرموبلندکردم وتوچشماش نگاه کردم...اغلب از چشمای آدما میفهمیدم 

چشونه...واالن توچشمای مرتضی یه چیزی بودکه انگار رنجش میدادو...یانمیتونست 

 به زبون بیارتش؟!

دیگه ماباهم کاری ندارییم!!نه خبری ندارم ازش...بایدبدونین -  
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 آهی کشیدوباتاسف گفت:

بله میدونم...ولی شمادیگه باآدرین حرفی نزدین؟-  

 کالفه جواب دادم:

نخیر آقا مرتضی...اگه کاری ندارین من برم تاکسی نیومده...-  

 سریع گفت:

نه نه صبرکنین چندلحظه...بایدیه چیزی راجبه آدرین بهتون بگم!!-  

نگاهش کردم...میترسیدم ازاون چیزی که میخوادبگه...!سرموچرخوندم وجدی   

چه چیزی اقامرتضی؟؟؟-  

نگاهشوازم گرفتوبه انتهای خیابون نگاه کرد،آب دهنشوقورت دادزیره لب چیزی 

 گفت که نشنیدم وبعدخیلی سریع حرفاشوپشته سره اداکرد...

زیاده پریشب که هردوتون توعروسی بودین وآدرین مشروب خورد...یه جورایی -

 روی کردو حالش بهم خورد،بامسعودبردنش درمونگاه...

 کالفه وعصبی پریدم وسطه حرفش:

خب اینوکه خودمم میدونم-  

 سرتکون دادوگفت:

صبر کنین میدونم که میدونین بذارین بقیه حرفموبزنم!-  

 دست به سینه شدم ومنتظرنگاهش کردم!

میرم درمونگاه علی وآریا  سامان زنگ میزنه بهم که آدرین حالش بهم خورده منم-

هم بودن،یکم بعدکه حالش بهترمیشه میبریمش خونه مجردی علی...هرچی ازش 

میپرسیدیم هیچی نمی گفت فقط نشسته بودرومبل وبه فرش زل زده بودیکم بعدم 

 خوابش برد!
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 هووفی کشیدوکالفه ادامه داد:

یم به مادرش اون شب منوسامان هم اونجاموندیم وآریاروفرستادیم خونه وگفت-

بیدارشدم گفتم اول برم به آدرین 1اینابگه آدرین پیشه دوستاشه!فرداش من ساعت 

سربزنم ببینمش حالش چطوره...ازاتاق بیرون اومدم خواستم دره اتاقی که آدرین 

توش بودوباز کنم ولی...ولی قفل بود!نگران شدم وصداش کردم ولی جواب نداد 

دن واومدن...هرسه تامون نگران شده بودیم که سامان وعلی هم از صداهام بیدارش

 چرادر قفله انقدبه درکوبیدیم که دربازشدو...

به اینجای حرفش که رسیدونفسه عمیقی کشیدوچشماشوبست...صاف وایسادم 

 ونگران نگاش کردم یعنی چیشده بود؟؟آدرین...

بقیه حرفتون اقا مرتضی؟؟-  

 پشتشوبهم کردوآهسته گفت:

کرده...آدرین خودکشی -  

 چند لحظه مات نگاهش کردم ویهوزدم زیره خنده!بلند می خندیدم...

هـــــــــه چه شوخی مسخرییه اقا مرتضی...شوخی بهترازاین نبود؟!آدرین -

خوردکشی کرده؟دس بردار توروخدا اون احمق مگه بچس که خودکشی کنه!؟حتما 

نم؟؟شماروفرستاده تااین اراجیفوبهم بگین وانتظاردارین باورک  

بااینکه زبونم این حرفارومی زد اما...قلبم به شدت به سینه می کوبیدویه چیزی 

"نکنه واقعا...."تومغزم رژه میرفت  

 خواستم برگردم برم خونه که باصدای جدیه مرتضی وایسادم



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  922  

صبرکنین سوژین خانم...برای چی من باید باشما شوخی کنم؟؟؟آدرین واقعا -

تواتاق با تیغ رگشوزده بود!االنم رگشوزده...پسره احمق دیروز 

 بیمارستانه...بدجوررگشوبریده،بهوش اومده اما...بازم ساکته!!

چشمام داشت تارمیشد...به گوشام اعتمادنکردم که همچین چیزیوشنیده باشن!پاهام 

سست شده بودداشتم میوفتادم که دستموبه دروازه گرفتم وسرموبه آهنه 

 سردچسبوندم...

ـــه آدرین هیچ وقت خودکشی نمیکنه...دروغه...دروغــــ  

 آدرین انقدبچه نبود...

 آدرین رگشونزده...این یه شوخیه اره!میخواد منوبترسونه...

بادستای لرزون دروازه روبازکردم ودرومحکم بهم کوبیدم،چشمام همه چیومحو 

میدید...بازم عینک نزده بودم!به سختی ازحیاطمون ردشدم وبه پله های تراس 

رسیدم...کفشامودراوردم پرت کردم گوشه دیوار...دلم فقط خواب میخواست،بعدش 

 بیدارشم وببینم که همه چیزخواب بوده وبس!

به صداکردنای مامان توجهی نکردم وبه اتاقم رفتم.بدون اینکه لباسموعوض کنم 

 خودموپرت کردم روتختموچشماموبستم...وراحت خوابم برد!

دم وچشاموباز کردم...باصدای مامان چندبارپلک ز  

سوژین پاشودختر دوستات چندبارزنگ زدن-  

شب بود!نگام به لباسام افتاد...مانتو و شلواربیرون 1نشستم ونگاهی به ساعت کردم 

 چرا تنم بود؟؟چشاموبستم وسعی کردم به یادبیارم امروز رو...

خونه که بامونا رفتم بیرون...یه حرفایی زدکه عصبی شدم!زدم تودهنش و...رسیدم 

 مرتضی رودیدم...
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مرتضی یه چیزایی گفت،گفت آدرین...!سریع ازروتختم بلندشدم ودنباله گوشیم 

گشتم خواب نبود...همش واقعی بود!وای خدا باورم نمیشه که آدرین رگشوزده 

 باشه...آخه اون...!

روی شمارش مکث کرده بودم...دودل بودم زنگ بزنم یانه؟!باالخره 

رواسمش ضربه زدم...گوشیوبغله گوشم گرفتم وبانگرانی غروروکنارگذاشتم و

 واسترس لب هاموجوییدم!

دیگه ازشنیدن صداش داشتم ناامیدمی شدم میخواستم قط کنم که بوق قط 

شدو...صدای نفس های عمیقش توگوشم پیچید!با لذت چشم بستم ولب هاموگزیدم 

ره اشکی سرکشانه تا یه موقع بغضم نشکنه...!مثله خودش نفسه عمیقی کشیدم،قط

از پلکه راستم چکیدو لبم روخیس کرد...نتونستم جلوی احساساتم روبگیرم،لب 

هاموبازکردم وبه زحمت اسمش روصداکردم...چقدردلم تنگ شده بود برای 

صدا زدنش... "آدرینم"  

از ته دلش بود!روی تخت افتادم ونالیدم: "جونِ دلمِ"جوابم   

چیکارکردی باخودت؟؟-  

وشم رونوازش کرد...صدای خستش گ  

تو...چیکارکردی بامن نـورم؟!-  

 نتونستم جلوی اشک های سرکشم روبگیرم وتوچندلحظه صورتم خیس شد!

آدرین...تو...واقعا رگتو...زدی؟؟؟-  

آهش قلبموبه درد آورد...باورم نمیشد،آدرینه من...آدرین قوی ومحکمه من رگش رو 

 زده باشه!

دلم برات تنگ شده...-  



 

 

مهـــــسا . ع ـــلم: به ق    بغـــــلم کـــــن 

مهسا . ع |بغلم کن  924  

روبگیرم!خب دلتنگش بودم چرابایددروغ می "منم..."لوی کلمه ی نتونستم ج

گفتم؟آره هنوزم دوسش دارم بااینکه زده زیره قولش...دیوونه واردوسش دارم 

 ودلتنگشم...!دلتنگه نگاه کردن توچشمایِ شب رنگش،دلتنگه موهای بازیگوشش...

 امــا...نمیتونم ببخشمش،شاید فعال...!

 

 

       **********************  

 

نگاهم رو از ستاره شیطون وچشمک زن میگیرم وازجام بلندمیشم،ظرف های کیک 

وماگ هاروبرمیدارم ازبالکن بیرون میام.نگاهم به مرده مهربونه روی تخت 

میوفته...لبخندی میزنم وبه آهستگی از اتاقمون بیرون میرم،ظرف هارو توسینک 

میخواد اونم توبغله آدرینمیذارم فردامیشورمشون االن فقط دلم خواب  :) 

برق هاروخاموش کردم ووارده اتاقمون شدم گرمم شده بودلباسموبایه تابه کوتاه تا 

روی ناف و یه شلوارک تاباالی زانوعوض میکنم،چراغ خواب روخاموش کردم وبه 

آرومی روتخت درازکشیدم.پتو تاروی زانو کشیدم،برگشتم طرفش ودستموزیره سرم 

بالبخندی بی انتها نگاهش کردم!گذاشتم...بالذت،  

پیشونی بلندش که موهای بازیگوشش روش افتاده بود،ابروهای مشکی 

ومردونش...بینی خوش تراشش،ولب هاش...چشمام از روی صورتش به مچه 

دستش خزید!اخمه کم رنگی روی پیشونیم نشست،دستموسمته مچه دسته چپس 

..خم شدم وعمیق زخمه بردم...انگشت شستشمو روی یادگاری تلخش کشیدم.

 عمیقِ چندسالشوبوسیدم!چندبارعمیق وپشته سره هم...
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 سرموبینه گردن وشونش تنظیم کردم وخودموبه خواب سپردم!

باحسه مرطوب شدن گونه ام چشماموبازکردم که با چهره مهربون ودلنشینش روبه 

 روشدم!لبخندی به وسعت رنگین کمونه خیالم زدوبا زیباترین لحن گفت:

صبحت بخیر عزیزِ دلم!-  

 بالبخندی به اندازه لبخندش دست دوره گردنش انداختم!

صب بخیرعشقـم!-  

بخدا که دروغ نگفتم!!من همیشه  "عشقــــم"اگه بگم برای اولین باره میگم 

 احساساتم تورابطه لنگ میزدخب...

ین ازپرستاره شدن چشماش فهمیدم اونم به اندازه من از شنیدن این کلمهِ شیــر

 لذت برده!

لب های گرمش که بوسه میشینه رولب هام بااشتیاق میبوسمش وهردوبالبخندچشم 

 می بندیم:(

 خدایا ممنونم برای وجودش...

 خدایا شکرت برای حضورش...

 خدایا دمت گرم که انداختیش وسطه زندگیم...

 خدایا مرســـــــــــی که نگاهـــــم کردی...

م بالبخند:(((((مرسی که نگاهمون کردی...اون  

 لبخندتوهمیشه باالی سره زندگیمون نگه دارم:(

 

 

    ********************** 
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ماه طول کشیدتا تونستم ببخشم آدرین رو...هردومون عذاب 7سال پیش،7

 کشیدیم،هردمون اذیت شدیم!ولی می ارزیدچون فهمیدیم محاله ازهم جداشیم!

ن زهرریختن!ازدوستای صمیمی من این میون دوستای نامردمون حسابی تاتونست

 بگیر تا رفقایِ نامرده آدرین!

 ازمونای هرزه بگیر تا میالده نامرد...!

ولی بااین اتفاق تونستیم آدمای دورو ورمون روخوب بشناسیم...رفیقارواز نارفیقا سوا 

 کنیم!

توانتخابامون دقت کنیم...وازهمه مهم تر به نارفیقای دورمون ثابت کنیم که 

میمونیم:( "مــــــــــــا"ن به سنگ خورده و ما تا ابد تیرشو  

 خیلیا سعی داشتن ماروازهم جداکنن ولی نتونستن!

 خیلیا سعی کردن آدرین روجلوم نامرد جلوه بدن ولی خودشون نامردازآب دراومدن!

از آب "خراب"خیلیا جون کندن  تا منو جلوی آدرین بد نشون بدن...ولی خودشون 

 دراومدن:(

شه خداروشاکرم که منوآدرین رو روبه روی هم قراردادوخودش از اول مراقبمون همی

بود تا نخوریم زمین...هرچند پستی ببلندی های زیادی جلومون بود؛ولی هردمون یه 

 تنه جلوش وایسادیم وبالبخند ازهمشون گذشتیم!

 ماسختی زیادکشیدیم...دوری زیادکشیدیم ولی آخرش بازم رسیدیم به هم:(

اون پسری که میخوایش دوست نداره "اون فال گیره احمق هم که می گفت حتی 

وباعث شدمن یه  "وآدمه درستی نیست ازش دوری کن آخرش پشیمون میشی
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مدت باچرندیاتش باشک کردن به آدرین روزها عذاب بکشم...اما با ثابت کردن 

 آدرین همشون دود شد رفت هوا!

آدم بودن که نمیخواستن "ی افتم...چقدرخندم میگیره وقتی یاده اشتباهاتمون م

"بغلِ همیم؟"حاال کجان که ببینین عاشقانه تو"ماباهم باشیم  

 

  ****************** 

 

 چشام و با لذت می بندم و لبخند می زنم.

با آرامش موهام رو نوازش می کنه و می بوسه...چقدر خوشم میاد وقتی دست تو 

 موهام می کشه!

کردم با صداش چشام رو باز  

گرسنت نیست سوژینم؟ -  

 نفس عمیقی کشیدم وگفتم

چرا خیلی گشنمه هوسِ جوجه کباب کردم آدریــن! -  

 آروم خندید ومنم لبخند زدم...

ای جونــم پس پاشوبریم دوش بگیریم بعد من ببرمت یه جایی کباب بخوری! -  

 پسر بدجنسِ زامبی!!

 سرم و محکم کوبیدم رو سینش وگفتم

با تو حموم نمیام اذیتم می کنی بدجنــــس! نمی خوام،من -  

 بلندتر خندید،من و کشید باال وسرمُ بلند کرد

من کی اذیت کردم فنچول چرا دروغ می گی؟! -  
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 چشمای خمار از خوابم رو دوختم تو چشمای شیطونش...

هـــاه پس عمه ات بود پریشب تو حموم گردنم وگاز می گرفت؟!البد عمه  -

ه آب سرد نگهم داشت!بسه یا بازم بگم؟؟جونتم بود که زیر  

قهقه شادی زد که حرصم گرفت.لبم و مثلِ ماهی کردو محکم بوسید که دردم 

 گرفت!

بادستِ راستم کوبیدم تو سرش و شروع کردم به کشیدن موهاش!تفریحی که هیچ 

 وقت برام تکراری نمیشه...

گرفتم!بعداز کمی شیطنت از دستش خالص شدم واول خودم رفتم دوش   

وقتی حوله پیچ از حموم اومدم بیرون سروصدایی از توآشپزخونه می اومد،خدا می 

 دونه چیکار داره می کنه این بشر!

سردم شده بود برای همین قبل خشک کردن موهام لباسام رو پوشیدم و جلوی آینه 

 ایستادم.موهام فر شده بود دلم نمی اومد شونه کنم تا فرش باز شه!

کم خشک کردم وریختم دورم،اگه باخودم بود می رفتم موهام رو کال فقط باحوله ی

فر می کردم...ولی حیف وصد حیف که شوهری جان همین گونه موهای مرا می 

 پسند...

اصال انقد خودخواهه میگه وقتی موهات فر می شه خوردنی تر می شی خوشم نمیاد 

 بااون مو بری بیرون!!!

حرصم گرفت،حوله رو پرت کردم رو تخت وبا  دوباره با یادآوری خودخواهی هاش

 حرص به خودم توآینه نگاه کردم

 من سوژین نیستم اگه درستت نکنم آدرین!
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با صدای بلندش برگشتم سمت در؛ نون تست به دست اومد داخل.پشت گوشم رو 

 خاروندم وگفتم

چی درست کردی؟؟ -  

 ابرو باال داد وگفت

نوتال  -  

نوتلـــــا باذوق گفتمجوووون من می میرم برای   

بــــرای من؟؟ -  

 با شیطنت نگام کردوگفت

نه عزیـــزم شما این چن روز زیاد شکالت نوش جان کردی دیگه بسته این  -

 برای خودمه دیشب شام که درست وحسابی بهم ندادی!!!

 از پررویی چشام گردشد

ن پیتزای اِ اِ اِ بچه پرررو دیشب هم توعروسی شمام خوردی هم تو رستورا -

 منــــــو!

باخنده اومد ستم و نون تست و گذاشت تودهنم!ازدستش گرفتم و بالذت شکالت 

وخوردم،دوره لبم شکالتی شده بود زبونم وکشیدم ورو لبم که آدرین خم شد 

 وبادندون لبمو کشید...

 دیوونه ست دیگه!!!اونقد شیطنت کرد که نذاشت نون تست و شکالتموبخورم!

آماده شدیم تا بریم بیرون.رفتیم سفره خونه یکی از دوستای آدرین و نیم ساعت بعد 

 جوجه خوردیم،انگار مزه اون جوجه کباب باهمه فرق داشت...

بعدازنهار به آدرین گفتم بریم بلوار ،هوا ابری بود و کیف می داد بریم اونجا قدم 

 بزنیم.
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ستیم و حرف می وقتی رسیدیم بلوار آدرین تخمه گرفت و قدم زنان تخمه می شک

 زدیم از همه چی!

گاهی آدرین شوخی می کرد ومن می خندیدم گاهی هم من اذیتش می کردم و 

 حرص می خورد!

خسته که شدم روی یه نیمکت روبه روی دریا نشستم وآدرین هم کنارم،باآرامش 

 سرم وتکیه دادم به بازوش ونفس عمیق کشیدم...

و دوست دارم!چقد زندگیمون آرومِ...چقدر این آرامش ر  

 

غروب که برگشتیم خونه بعداز عوض کردن لباسام می خواستم بخوابم که آدرین 

 چشماش و ریز کردوگفت:

می خوای بخوابی االن؟! -  

 رو تخت دراز کشیدم وگفتم

بله آقای رضایی اجازه می فرمایین؟! -  

 خندید وهمونطور که تی شرتش رو در می آورد گفت

جـــــــان اجازه نمی دم!!! نه خانـــــــم رضــایی -  

 باتعجب نگاش کردم 

وا چرا؟خستم خو -  

 اومد کنارم دراز کشید،به پهلو چرخید و دستش و تکیه گاه سرش کرد

خانومم امروز چند شنبه ست؟؟ -  

 خواب آلود چشامو بستم وفکر کردم به تاریخ!

امم فک کنم پنجشنبه ست دیگه... -  
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توبغلش!واا چش شد این؟با چشای گرد نگاش یهو باصدای بلند خندید و کشیدم 

 کردم وگفتم

چته تو؟؟خل شدی آدرین؟ -  

 همونطورکه می خندید خم شدو صورتم ومحکم بوسید جوری که دردم گرفت!

عزیــــــــزم پنجشنبه یعنــی چی؟؟توکه انقد خنگ نبودی فنچولم!!! -  

مگه چه معنی با چشمای گردم گیج ومنگ نگاش کردم و باخودم گفتم پنجشنبه 

 داره؟؟!

پنجشنبه...هیـــــــع ببیـــــن پســـــره عوضیِ منحــــــرف و انگار نه 

 انگار....!

هووف خدا!منکه تازه منظورشو گرفته بودم با مشتام افتادم به جونش وتامی خورد 

 زدمش و موهاشوکشیدم!!

 حقشه زامبی منحرف!

"عزیزم یه چیزه طبیعیه دیگ!خب چیه "بیشعور پررو پررو می خندید ومی گفت   

منکه حاال خواب از سرم پریده بود وجلدِ شیطونم بیدار شده بود،نشستم رو شکمش 

 و خبیث نگاش کردم...چشماشو ریز کردوبادقت نگام کرد!

چیکار می خوای بکنی که اونجوری نگاه میکنی فنجول؟؟ -  

 یه چشممو ریز کردم وخبیث به بازوها وشکمش نگاه کردم 

مم دارم فک می کنم هیکلت یه نمه بی استفاده مونده حیف نیست این همه ام -

 رفتی باشگاه ولی به هیچ دردی نخوره!!
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حاال این آدرین بود که گیج داشت نگام می کرد!وای دلم می خواست بلند بخندم به 

قیافش ولی به سختی جلوی خندم وگرفتم و بدجنس نگاش کردم وخم شدم 

 روش...

امبی جون آماده باش که می خوام......هاه هاه هاه ز  

دستام وگذاشته بودم رو سینش وآروم آروم نزدیکش می شدم یه لبخنده ملیح 

 ساختگی ام رولبم بود.

آدرین هم که قربونش برم مسخ شده داشت به لبام نگاه می کرد وکمرم رو فشار 

 می داد تا سرم وزودتر ببرم پایین!!!

باهم فاصله داشت ونفس های داغ آدرین رو  حاال فقط چندثانت صورت هامون

صورتم پخش می شدم... سرش رو آورد جلو تا فاصله رو تموم کنه که سریع سرم 

 وچر خوندم و بازوشو گــــــــــــــــــــــاز گرفتم!!

اونم نه گاز معمولی هـــــــا...یه گاز طوالنی که گرفتم که داد آدرین بلند شد منم 

ش!ای خندیدم بهــــ  

بازوموگرفت و همراه باخودش روتخت نشوند و باغضب نگام کرد منم نیشم روباز 

 کردم وگفتم

چیه عشقم خب حیف نیــــست این بازوهات بدون استفاده بمونه؟؟!بدکردم؟ -  

 با حرص نگام کرد و لپ هامو از دوطرف با دستاش محکم کشید که جیغ زدم

و سره کار می ذاری؟ االن خوبه خیلـــی بدجنــس شدی ها فنچول؟!حاال من -

 منم این لپاتو بِکَنــم؟!!

 زدم رودستش وبه سختی گفتم

ای دلــــت میاااااااااااد ول کن لپـمووو -  
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خالصه یه رب هم دیگرواذیت کردیم تا باالخره آدرین دراز کشید ومنم کشیدرو 

 خودش...دستم گذاشتم رو سیکس پکش و با خنده گفتم

تصمیمی گرفتمآدرین من یه  -  

چه تصمیمی؟ -  

 نیشم رو بازکردم 

می خوام برم بدن سازی،منم سیکس پک می خوام مثه تو! -  

 چند لحظه ساکت موند ونگام کرد بعد یهو بلند قهقه زد و منو توبغلش چلــــوند!

قربـونت برم آخه تو رو چه به سیکس پک و بدن سازی؟؟ -  

 بااخم گفتم

خب چیه؟ورزش بده مگه -  

بم بوسه محکمی زدوگفترو ل  

نه عزیزِ دلم بد نیست ولی توهیکلت همینجوریش خوبه دیگه نیازی به باشگاه  -

 وبدن سازی نیست!

 زدم رو شونه اش وگفتم

مسخره نکـــن -  

 با مهربونی نگام کرد وگفت

مسخره چیه نورم؟تو اندامت همینجوری بدون ورزش عالیــه،ولی اگه دوس  -

این به بعد باهم می ریم ورزش می کنیم خوبه؟داری ورزش کنی باشه از  

 اوهومی گفتم وسرم گذاشتم رو سینه اش که با شیطنت گفت

حاال نظرت چیه به کاره پنجشنبمون برسیــــم؟؟! -  
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    **************** 

 

دستان کوچک وسردِ همسرکش را در درستان گرم ومردانه اش گرفت واورابه خود 

شید تنه ظریفش را!همسرکش دستانش را فشرد،بالذت تکیه داد،بالذت به آغوش ک

 گوش سپرد به امواجِ دلنشین دریا...

 به یک باره درآغوشِ شوهرش چرخیدو بالبخند زل زد در آن چشم های شب رنگ!

 هردوبایک دیگر لب زدند...

من خیلــــــی خوشبختـــم!!!-  

کردند...باهم انگارعهدبسته بودندبایک دیگر که هرلحظه احساس خوشبختی 

"من خیلی خوشبختم"بگویند  

از زبان هایشان!"خوشبختم"وچه آوازه شیرینی دارد شنیدن این   

دیگری درآغوش هم روبه دریا ایستاده "شیرین وفرهادِ"درآن گوشه ساحل...دو

 اندوسخن عشق سرمی دهند در گوشِ یک دیگر!

ی سپیدش سامان موهای لخت همسرش را کنارمی زند وبوسه می نشاندپیشان

هدیه او می کند! "دوستت دارم"را...شیرینش با آرامش لبخندمی زند و  

 جا دارد یک لبخنده زیبا...یک لبخنده پرازآرامش،هدیه این دوزوج کرد!

کمی عقب تر،دو دوسته صمیمی ووفادار کناره یک دیگر...دست دردسته هم ایستاده 

 وبالبخند نظاره گر این دو زوج هستند!

مانده اند!"تنها"دخترکم این میان تنها این دو   

اما دخترکان مهربانم به همین تنهایی شیرین هم راضی اند فقط اگر 

دیگری نیز باشند!دخترکانم عشق می کننداز عشقه دو زوج مقابلشان..."چهارنفره"  
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 وقتی این دو زوج عاشق هستند دگر چه نیازیست عشق دگری را؟!

نازنینش را... حورای مهربان به آغوش می کشد زهرای  

آجیِ من به چی فکرمیکنه؟؟-  

 زهرا دمه عمیقی از ماسه های خیس می گیرد

به اینکه چقدر کناره شماها خوشبختم:(-  

 حورا با اشتیاق می بوسد گونه اش را!

الهی قربونت برم..منم کناره شماها خوشبختم!-  

اهربودن زهرا محکم تر بغل می کند خواهره عزیزوکوچکش را...چه کسی گفته خو

 فقط از گوشت خون یک دیگر بودن است؟!

من به جرئت می گویم همین حسه وعالقه میان دخترکانم از خواهرِ واقعی نیز 

 باالتراست:(

 دختران به خلوت زوج ها پامی گذارندو حورا با شیطنته همیشگی اش می گوید:

!خب دیگه بسه عاشق ومعشوقا بیاین که میخوام یه سلفی یادگاری بگیرم-  

زوج ها باخنده نزدیکشان می شوند،سوژین وشیرین میانه خواهرهایشان می 

 ایستند،آدرین وسامان نیز بالبخندکناره هم!

 وحورای شیطانم بالبخند لب بازمی کند:

...همه  باهـــــــــم 3...6...8آماده ایین؟؟-

 سیـــــــــــــــــــــــــــــب...!

خاطره ایی می شود میانه عکس های می گویند وآن عکس  "سیــــــــب"

 دیگرشان!

 الهی شکرت که دخترانم خرسندوپرازآرامشند...
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 شکرت که هوایشان را داشتی...

 شکرت که لبخندت را از رویشان برنداشتی!

 

    ********************* 

«زهرا»  

 

نه بالبخند به آجی های گریون وناراحتم نگاه می کنم...دلم براشون یه ذره میشه!دو

دونه بغلشون می کنم وچنددیقه ایی محکم نگشون میدارم ...دل کند سخته 

 ازشون،اما چه کنم که بهترین تصمیم همینه!

 سوژین بیشترازبقیه توبغلم میمونه واشک می ریزه...الهی بمیرم برای آجی مهربونم!

 گونه مرطوبشوبوسیدم وآهسته دره گوشش گفتم:

گریه نکن دیگه!بابامنکه نمیرم برای همیشه...بخدا قربونت برم آجیه لوسم انقدر -

تا خل چل وصله!!حاالم دیگه این بساطه 3بهتون سرمیزنم من جونم به شما

 اشکوزاریوجمع کن که حالم بهم خورد لوس خانم!

 بادلخوری ضربه ایی به پیشونیم میزنه!

خفه شواالغه میمون اخه دلم برات تنگ میشه چطوردلت میاد بری -

ــــــرا؟؟؟زهـــــ  

کالفه اوفی کشیدم وفقط نگاهش کردم که بیشتر بغض کردو روش 

 روبرگردوند!آدرین باخنده بغلش کردوگفت:
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ای جونه دلم انقد گریه نکن زشته نگا چجوری نگات میکنن؟!قسم می خورم اگه -

زهرا هرماه نیاد اینجا خودم میبرت سرش تا هرچقددلت میخواد موهاشوبکن باشه 

؟!قربونت برم  

 باچشمای گردشده گفتم:

عه عه چرا الکی شیرش می کنی بعدابیاد سرم هــان؟؟اصن حاال که اینجوری -

 میکنین میرم دیگم بر نمیگردم!

 بچه ها به زورخندیدن وحورا با چشم غره گفت:

توغلط میکنی گورتوگم کنی خودم میام دستومیگیرم میارت اینجا فک کردی -

مون خانووووم؟!الکیه که االن میذارم بری می  

ایششش خیلی بیشورین به جای اینکه دمه آخری قربون صدقم برین همش -

 دارین فحش بارم می کنین االغا!

 سامان باخنده گفت:

زهرا جان دیگه خودت باید بعده چند سال دوستاتوبشناسی !-  

 سرتکون دادم وگفتم:

بعله بعله حسابی به میمون بودنشون پی بردم!-  

تاشون سمتم حجموم آوردن وشروع کردن کتک زدنم اون توی  بااین حرفم هرسه

مکان عمومی!اقا من غلط کردم به اینا گفتم میخوام برم شیراز!اصن باید بدون 

 اینکه بهشون بگم میرفتم تا لیاقت بگیرن دخترای بیشعور!!

خالصه تانیم ساعت بچه ها هی گریه می کردن ومیگفتن نرو نرو نرو....اخرش 

وچمدونموبرداشتم ود بروکه رفتیم!همونطورکه چمدونمودنبالم می عصبانی شدم 

 کشیدم باصدای بلندگفتم:
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خداحافــــــــــــــظ دوستای خل وچله مـــــــــــن دلم براتون تنگ میشه -

سال دیگه که من برگردم!!81مراقبه هم دیگه باشین تا  

راه بیوفته  بعدازاین حرفم باخنده ودوییدن خودموبه اتوبوس که میخواست

 رسوندم،آخیش راحت شدم ازدستشون!

سواره اتوبوس شدم وازپشته شیشه به بچه هانگاه کردم...هرسه تاشون بغض کرده 

وایساده بودن ونگام می کردن...یهویی منم بغضم گرفت وباالخره اشکم 

دراومد!دستموبه لبم چسبوندم بوسه ی عمیقی روش زدم وسمتشون فوت 

ثله وقتایی که میخوایم از هم دورشیم وسخته...!کردم...مثله همیشه!م  

اوناهم بوسشون روفوت می کنن ومن ناراحت روصندلیم نشستم روم روازشون 

 گرفتم تابیشترازاین دلتنگشون نشم...خدایا مراقبه آجیام باش...

 چشام روبستم واتوبوس به سمته آینده پیشه روم حرکت کرد!

 

          **********************       

 

«سوژین»  

 

رو  "سال1"سرمو به بازوش تکیه میدم وآلبوم رو بالبخند ورق میزنم...تمومه این 

تواین آلبوم ثبت کردیم:( وچقدرشیرینه بعدازمدت ها ورق زدنشون ونگاه کردن به 

 روزهای زیبامون!

 به آخرین عکس میرسیم...آخرین سلفی دسته جمعیمون لبه دریا:(
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من،زهرا،شیرین،حورا،آدرین وسامان...بایه لبخند:(چقدر جای زهرا تو ذوق 

 میزنه...چقدردلم براش تنگ شده!

 کاش می موند...

 آدرین دست بلندکردوآلبوم روبست وگذاشت روماسه های خشک...!

 انگار ما تا ابد بااین دریای پرازعظمت عجین شدیم:( همه ی لحظاتمون کنارشه...

عاشق شدیم...ما کناره دریا   

 کناره دریا عهدبستیم...

 کناره دریا خاطره ساختیم...

 شیطنت کردیم...

 اشک ریختیم...

 بزرگ شدیم...

 قوی شدیم...

بابوسه ایی که آدرین روی موهام زد بالبخندسرم وبلندکردم وچونه خوش فرمش 

داد! روبوسیدم...بالبخندِ پراز آرامشش توچشام زل زدو زیباترین شعرش روبهم هدیه  

 

نئوندر شب ِ بی"  

 کنار ِ رهبران

 رو به هر موعظه

 در قصر ِ واتیکان

  
گاهته ِ ایست  
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 در فرودگاه

 در آسانسور

 سر ِ چارراه

  
 بغلم کن

 بغلم کن

  
 وسط ِ جریمه

 سر ِ هر امتحان

 آخر ِ خط ِ شب

 معبد ِ شاعران

  
 پای دیوار

 سر ِ بازار

 نوک ِ تپه

 زیر ِ رگبار

  
 بغلم کن

کنبغلم   

  
 بهترین جای جهان

 فرصت ِ آغوش ِ تو
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 مثل ِ یک در، پشت ِ سر

صداتر بسته شوخوش  

  
 روز ِ کنکور

ماهشب ِ بی  

 ته ِ موزه

 در ورزشگاه

  
 بغلم کن

 بغلم کن

 بغلم کن

  
 به رسم ِ مرغ ِ دریایی

 پُر از پَر ِ تماشایی

 به سوز ِ ساز ِ تنهایی

 در این سیالب ِ زیبایی

  
 برقص

 برقص

 برقص

  
 به پیچ و تاب ِ یک پیچک
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 به شکل ِ آخرین میخک

 به یاد ِ شمعی در رگبار

 دو سایه، در هم، بر دیوار

  
 برقص

 برقص

 برقص

"بغلم کن...  

 

مرده مهربونم رو...توی آغوشه گرمش حل  "بغل می کنم"ومن پراز شوق ولذت 

 میشم وبالذت بو می کشم عطره همیشگیش رو...

م شکرت کنم برای داشتنش؟:(خدای مهربون الزمه که باز  

 پـــس بازم تکــــــــرام می کنــــم،مثلــه همیشــه...

 

 الهـــــــــــــی؟

 شکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت:(

  
  
 

سردم شده بدجور عزیزم بغلم کن"  

 یخ کردم از این سوز دمادم بغلم کن
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 تا باد مرا با خود از این کوچه نبرده

دغدغه با دغدغه محکم بغلم کنبی   

  

  دنیا همه مشتاق تو هستند ولی تو

 با وسعت شوق همه عالم بغلم کن

  

 شد شایعه غم خورده در این کوچه یکی را

 تا آن که نبلعیده مرا هم بغلم کن

  

 این شهر همه در پی حرفند و حسودند

 آهسته و پیوسته و کم کم بغلم کن

  

شده آدماز لطف تو هر بی سر و پایی   

 امید که من هم شوم آدم بغلم کن

  

 من داوطلب آمده ام تا که بمیرم

 اینجاست همان خط مقدم بغلم کن

  

 گیریم که پیش از همه با این عمل زشت

 رفتیم جهنم به جهنم بغلم کن
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 حتی بشود محشر عظمی همه دنیا

 ای رهبر دل های معظم بغلم کن

  

 انکحت و زوجت دلم عاقد و شاهد

"عشق شدم من به تو محرم بغلم کنای   

 

 )شعرازمحمد علی شفایی)دکتر علی آبان(

 

 

 

 پایان

 

 

" ساعت -8312شهریور  31 -سه شنبه  "صبح 07:57:46  

 

«سخن آخر نویسنده»  

 

سال طوالنی!3باالخره بغلم کن عزیزم تموم شد...بعداز  

 دلم همیشه براش تنگ میشه:(برای شخصیت های واقعیم هرچند که کنارمن

 اماخب...!
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هم خوش حالم هم ناراحت...خوش حال ازاینکه رو قولم موندم وخواننده هایی که 

کردم!"خوش حال"منتظر بودن رو  

ساله تموم وقتم روپاش گذاشتم...باتمومه 3ناراحت از اینکه تمومش کردم...من

 شخصیت هام زندگی کردم!

 دلم برای سوژینِ شیطون وعاشق تنگ میشه...

عزیزم تنگ میشه... دلم برای زهرای  

 دلم برای شیرین مهربونم تنگ میشه...

 دلم برای حورای شیطون وبیخیال تنگ میشه...!

تنگ میشه! "دخترکام"دلم همیشه برای   

براشون آرزوی خوشبختی می کنم،امیدوارم توهرلحظه از زندگیشون همیشه خوش 

 حال ولبخندبر لب باشن وهیچ غمی احساس نکن...!

 الهی آمین...

واقعیتی بود که گوشه ایی از  "بغلم کن"هیچ وقت فراموش نکنین که 

کشورایران...گوشه ایی از استان گیالن،وگوشه ی گوشه ی شهرستان انزلی...رخ 

 داد:((((

ممنونم ازهمه خواننده های عزیزی که طوله رمان همراهم بودن وصبوری کردن 

 برای مدتی که پارت نذاشتم...!

ش لذت برده باشین ولبخندروی لب هاتون اومده باشه:(امیدوارم که ازپایان  

روانتخاب کنین..."دوستانتون"وحرفه آخرم...دوستانه عزیزم همیشه بادقت   

 انتخابی نکنین که مدت هابعد از انتخابتون پشیمون بشین وخودتون رولعنت کنین!
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توی بغلم کن ازهمه بیشتر می خواستم اون وفاداری ودوستی عمیقی که بینه 

 شخصیت هابود رونشون بدم...واینکه همیشه بادقت انتخاب کنید!

به احتمال زیاد جلد دوم بغلم کن رو بنویسم!!خب نمی تونم از دوستام دل بکنم 

 دیگه:(

��دوستتون دارم تودلیای مهربونم  

 

 ارادتمنده شما:مهسا.ع

 
 


