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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  یکیبه نام خالق تار

 

 

 

 دیدیم! یهم کابوس م دیبا میو به خواب رفت میرا شمرد مانیغصه ها ما

 

 

  

 رفتم تو اتاقم میاومدم و مستق رونیاشپزخونه ب از

 من... یبود برا گهید یایدن هیمن  اتاق

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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و  میرارتک یکنم فکر کردم به زندگ یرو ادهیپ اطیرفتم تو ح نیهم یبرا بخوابم تونستمیشام خورده بودم و نم تازه

  کردنیکه مسخره ام م ییآدم ها

 سمت گذشته  دیپر کش ذهنم

 

  کردیبود و نگاهم م ستادهیا هیهمسا یپشت بوم خونه  یرو یو بزرگ اهیس سگ

 بابا اون چطور رفته باال _و گفتم دمیبابامو کش دست

 ؟؟؟یک_بابا

 اون سگه بابا _داشت اشاره کردم و گفتم یمهربون یکه چشا یبه سگ ییدستم اشاره ا با

 بچه اطیح یکشوند یچرا باباتو نصف شب_اومد و گفت مامانم

  نیاون سگه رو بب یمامان_

 بهش کردم  ییدوباره اشاره ا و

 نداشتم ازش  یترس کردیه مبه من نگا فقط 

 میبر ایب ستین یزیکرد و گفت چ ینگاه مامانم

 یتوجه به تقالها یبرم و اون سگ مهربون رو بغل کنم اما پدرم منو رو دستاش بلند کرد و ب خواستیدلم م بیعج

 من منو برد تو اتاق

  کردمیفراموش نم چوقتیخاطره رو ه نیا

تا  کنهینگاهم م یکیحس کردم  هویکه  کردمیکه شب بود و من تنها تو خونه کارتون نگاه م یوقت رهینم ادمی البته

 شده بودن  رهیکه بهم خ دمیخوشگل د یسرمو بلند کردم دو چشم درشت خاکستر
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 !!!ارویبه تن کرده بود و رفت تو د یمشک یکه هم قد من بود و نقاب و ردا دمشیو بلند شدم د دمیاز ترس کش یغیج

 هیخاله و مادرم و بق غمیج یاخر رو افتادم با صدا یپله  ۶،۷خورد و  چیو تو راه پله پام پ رونیب دمیاز اتاق پر غیج با

 سمتم  دنیبودن دو نییپا یکه تو طبقه 

  بهیمن عج یحس نکردم هنوز هم برا یدرد ایخراش هم برنداشت و  هی ،بدنم

 در رو قفل کنم  خوامیداخل تو م ایرهـــــا ب_

 !وونهید یا_که گفت دمیو رفتم داخل از کنارش که رد شدم شن دمیکش رونی)برادرم( از گذشته ب یره یصدا با

 شدم هوشیخودمو پرت کردم رو تخت و ب میتو اتاقم و مستق رفتم

 یزندگ نییپا ی طبقه نایو خاله ام ا یباال خال یطبقه  میبار کرده بود مونیقبل یکه از خونه  شدیم یسال چند

  کردنیم

 شک نداشتم و ندارم که اجنه اونجا هستن  من

  الیخی....ب شهیهم

   شدم داریب ۹حدود ساعت  صبح

 رو حس یا هیکه عبور سا کردمیبزرگ بود نشستم و به درخت ها نگاه م بایاتاقم که تقر یزانو رو به پنجره  چهار

 خونه که جن نداره حتما توهم زدم... نیا_کردم به خودم گفتم

 هیتختم بلند شدم تا صبحونه بخورم صورتمو شستم و وارد اشپزخونه شدم همه اونجا بودن  یاز رو یگرسنگ با

 سالم کیعل_لحظه خواستم برگردم که بابام گفت

 سالم_داخل و گفتم رفتم

 تو اتاقم ام رو برداشتم و رفتم  ییصبحونه خوردم و چا یحرف کم یو ب نشستم

 ماورا یدرباره  قیو طبق معمول تحق یرو برداشتم و شروع کردم نت گرد میگوش

 نمیبیکه م ییزهایچ ستنیاما من مطمعنم توهم ن زنمیفکر کنن توهم م هیبق دیشا
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 هم که نه! یخاص یزهایچ البته

 بودم اونم ناخواسته... یدر *برون فکن شتریو ب دمیدیم بیعج یزهایخوابم چ تو

. 

. 

. 

 هست. یاراد ریغ ای یروح از بدن به طور اراد یجداساز یروح فکن ای یفکن برون

. 

. 

. 

 نبود! ی....کسرفتمیدنبالش م یتو اتاق،اشپزخونه و... و وقت رهیکه م دمیدیرو م یکی هویمثال  ای

 یسرتا پا مشک یلباسا ایتنشون بود  یمشک یردا ایهم  دمیدیکه م ییجن ها ی همه

 نوشته بودم قاتمیهم تو دفتر تحق زیچ یفته بود و کلام سر ر حوصله

 

 نباشه( حیبه توض یازیو ن هیانجام بدم)فکر کنم از اسمش معلوم باشه چ یدادم سفرذهن حیترج

 رو شروع کردم  میکردم و بعد سفر ذهن شنیلکسیر کمیمعمول اول  طبق

 کردم دایپ یاهیخودمو تو جنگل س مایمستق

 بودن  اهیاونجا س یدرختا ی همه

 کردم قدم زدن تو جنگـل... شروع

 بود! ادیز یلیبزرگ که طولش هم خ یلیدرخت خ هیبه  دمیرس
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 تو وجودم تکون خـورد یزیچ هی

اه که رو به روم بود نگ یپوش اهیشد برگشتم و به فرد س دهیرفتم و خواستم درخت رو لمس کنم ، که دستم کش جلو

 کردم 

 شد  دیناپد یاهیعقب رفت و تو س یقدم چند

 و چشامو باز کردم رونیب دمیکش عیسر

 !!!شدیذهنم پـاک نم از

 بودن که مسخره ام یاونـا تنها کسان میبود یقاتیتحق میت هیبودن که  ـلویو ن یلیمن دلسـا،ل یدوست ها تنها

 کردنینم

 خونمون انیب و دلـسا ـلویرو گفتم و قرار شد ن زی، نت رو روشن کردم و همه چ مینبود یمیهم صم ادیز

 کردم و بلند شدم اتاقمو جمع و جور کنم! یو خداحافظ میحرف زد یبود کم ۱۰:۳۴ ساعت

 فهایرژ کمرنگ زدم تا از ق هیرو جمع کردم و  لمیکتابا و لباسا و وسا عیبود سر ختهیخدا اتاق من به هم ر ی شهیهم

 بستم و همون موقع اومدن تو اتاقم  یبود ،موهامو دم اسب دهیرنگم پر یام نترسن کم

 صدا! یب چه

 ؟یسالم رهـا،خوب _دلـسا

 د؟یممنون خوبم ،شماها خوب_

  میما هم خوب_لوین

 دیاومد دمیسر و صدا، اصلن نفهم یچقدر ب_

 یشلوغ باز مینخواست میهست یگل یسالم کرد و رفت تو اتاقش ما هم چون دختـرا یتو سالن ره میتا اومد _ـلوین

 جلو اون داداش نردبونت میکن

 داداشم نردبونه یکنیچون داداش تو قدکوتاهه فکر م_
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 هم خوش قده یلینه اتفاقا داداش من خ_ـلوین

 ماستم ترشه  گهیم یک گهیآره د_

 دنید خوادیم رتیچشم بص_لوین

 دلسا ساکت شد و حرفشو ناتموم گذاشت یبا صدا لوین 

 دیبسه اه باز شما شروع کرد_دلسا_

 

 بس کرد  لویدلسـا نـ یصدا با

  ارمیب ییچا رمیمن م دینیحاال بشـ_گفتم

  اریزحمت شربت ب یب هیمگه خواستگار_لوینـ

 گفتن یزیچ یخجالت_و گفت لویزد پس گردن ن یکی دلسا

 شعــوریگفتن،گردنم شکست ب یزیچ ییخفه شو_با خنده گفت لوین

 شورهیم مامانم داره ظرف دمیزدم و رفتم تو آشپزخونه که د یلبخند

 خونه اس یچه عجب امروز ره_گفتم کردمیکه شربت درست م همونطور

 ستیکه تو دانشگاهه خونه ن یوا ره_مامان

 یجد_کردم و گفتم نگاهش

 دارم  یمگه االن من با تو شوخ_چپ چپ نگاهم کرد و گفت مامانم

 یاز برگه ها لویرو برداشتم و رفتم تو اتاقم دلـسا سـرش تو تـبلتـش بود و ن ینیباال انداختم و س ییا شونه

 .گرفتیعکس م قاتمیدفترتحق

  زنهیتو خوابم باهام حـرف م ادیم یجـنـ هی دایجد_دفترم رو گذاشت کنار و گفت لوینــ
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 یگیخب چـرا االن م_از تبلتـش دل کند و گذاشتش رو پاهاش و گفت دلـسا

 خونتون  یکـشونیکه تو مارو م شهیم یزیچ هی_بهم گفت شبید ینگرفته بودم ولـ یداولـش ج_لوینـ

 مگه! دونستیم ؟یإ جـــد_

 گهـیجنه د_دلــسا

 ه؟یخب نظرتون چ_لوینـ

 ندارم یمن که نظـر خاص_دلسا

 یبش الشیخیبهـش ندارم به نظرم بهتره ب یمن حـس خوب_

 ستیمهم ن ادمیبرا من ز_لوینـ

 طانیروحشو به ش خوادیما( گفت م یتو گـپ احـضار مهـناز)دوست مجاز ۳ساعت  شبیدخـترا د یوا_دلـسا

 بفروشه

 ؟یگیراست م ؟؟؟یچــــــــ_

 بعدا خودت چتـا رو بخون هیاره به خدا دروغم چ_دلسا

 کـنه؟یکار رو م نیچطـوور ا قایدق_لوینـ

 دونمینم_

 داره! ییا دهیکار چه فا نیحاال ا_دلـسا

 دهیبهـشون قدرت م طانیتـباه نکنم در عوض شاگه اش_

 طانیحـلقه به گوش ش یبرده  شهیاونوقت روحـشون م_دلـسا

 اره،فکر کنم_

  دمیتو زندان اونجا بهت پول م ایبهت بگه ب یکیکه  نهیچه مسخره مثل ا_دلـسا
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 خورهینم یدرد چیاون موقع پول به ه قایآره، دق_

 ؟یتو فکـر لوینـ هیچ_دلـسا

 یچیه_دلـسا به خودش اومد و گفت یبا صدا لوین

 

 ستیدخترا داداشـم خونه ن یراستـ_

 دمشینه بابا، من مطمعنم د_دلــسا

 آره _لـوین

 ! گهیخـب حتما جن بوده د_گفتم یخونسـرد با

 مگه خـونتـون جـن داره! ؟یاوه جد_دلـسا

 دمید ـویکی! امروزم  ـسیکه معلومه  نطوریا_

 بهــت  گذرهیو خـوش م یستیخوبهـ پـس تابستون امـسال هم تنها ن_زد و گفت یشخندین لوین

 و ... رنیتو اتاقم م انیو شبا م شنیفقط از کنارم رد م انیباشـن، م دمیکه د ییجنا هیهم مثل بق نایا دینه بابا، شا_

 الیخـیب_لوینـ

 تو اون جنگله دیبر دیرو انجام بد یحاال امشب شما هم سفر ذهن_

 کنمیم ـمویسع_سادلـ

 دمیظهـر انجامش م یمهمون رمیمن امشب م_لوینــ

 حاال طرف چرا نذاشت به درخت دست بزنم اه_

 محافظ درخته باشه دیشا_دلـسا

 محافظ داشته باشه دیبا یدرخت برا چ هیاخه _
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 حدس زدم خب_دلـسا

 دلـسا گهید میبر_لوینـ

 باشه_دلـسا

 کجــا؟؟؟_

  ۱۱:۴۵ساعت  گهیخونه د میریم_لوین

 د؟یمونیواسه ناهار نم_

 ینه مـرس_دلــسا

 خداحافظ_لوین

ور رفتم و عصر حدود  میبا گوش یکردم و بعد از ناهار خوردن برگشتم تو اتاقم کـل ـشونیدم در خونه همراه تا

  دمیخواب ۵ساعت 

. 

. 

. 

 شدم  داریشب ب ۱۰مزخرف حدود ساعت  یخواب ها یاز کل بعد

 شستم و رفتــم واسه شام  صورتمو

بحث  دنیکردم شامم رو کامل بخورم اما تحمل شن یبود منم سع یشام هم صحبت درباره اقتصاد و گرون سر

 تشکر رفتم تو اتاقم  هیمزخرفشون رو نداشتم و با 

و به  نهیمت اکنار و نور مهتاب رو مهمون اتاقم کردم رفتم س دمیاتاقم رو کش یاتاقمو خاموش کردم و پرده ها چراغ

 یخودت نیرهـا واقعا ا_لبم زمزمه کردم ریاحـساس ، ز ی...سرد...بیخودم نگاه کردم...جد

 که پشت سرم بود  یتمام اتاقمو از نظر گذروندم چشام خشک شدن به دختر نهیا از
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 یلیبلند و براق که صاف بودن و خ یو موها یمعمول ینیب یمشک یدرشت و لب ها یمشک یو چشا یخاکستر یبدن

بعد از  نتویبود که بهتر نیهم نبود مثل ا یوابستگ قایدق نه  بود یوابستگ هیداشتم که ترس نبود شب یحس هیبلند 

 داشت  یو تعجب کم یهم استرس و وابستگ ینیسال ها بب

  دمیترسینم چرا

  زدمینم غیج چرا

 یستـیتو رهـا ن_گفت بهم

  همهیشب نقدریا چرا

شد و ن میچیه نهیبه آ خورهیجلو و سرم م شمیمحکم پرت م میزندگ تیبه واقع شمیپرت م گهید یجا هیانگار از  هوی

 فقط سرم درد گرفت موهامو شونه کردم و رفتم تا بخوابم 

 خوابم برد یک دمیاون روح فکر کردم که نفهم ی افهیبه ق اونقدر

 

گرفتم قرص بخورم رفنم تو  میکاهش حس سردردم تصم یشدم صورتمو شستم و برا داریب یدیبا سردرد شد صبح

 نشسته بود یآشپزخونه فقط ره

 به دنبال قرص گشتن... نتیکردم و شروع کردم تو کاب یسالم

 ؟ یگردیم یدنبال چ_دیوارد آشپزخونه شد و پرس مامان

 گردمیم یزیچ ینیئدنبال کُدو_

 ..ستینگرد ن_مامان

 ستین دمیکه بگم برام بخره اما د یسمت ره برگشتم

 کجا رفت!!! یإ ره_دمیسمت مامان و پرس برگشتـم

 دانشـگاه رنیرفته خونه دوستش از اونجا م شبیاز د یره_تکون داد و گفت یسر مامان
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،  ههم که نوچ حتما جن ییادم فضا گهیفرشته باشه که د ومدیبهش نم گهینبود جن بود د یشدم تو فکر پس ره غرق

 ندارن یجنا که کار و زندگ نیا گهید کارهیکنه...حتما ب یکار نیهمچ دیچرا با یول

. 

. 

 مامان به خودم اومدم  یصدا با

 بود نجایحاال مگه امروز ا_مامان

 شدم به چشماش رهیبلند کردم و ناخوداگاه خ سرمو

 انگار شوکه شده بود  ییجورا هی مامانم

  ریبرو از داروخونه بگـ_گفت رونیب رفتیاز نگاهم جدا کرد و همونطور که از آشپزخونه م نگاهشو

حس ناشناخته تو وجودم بود، در رو بستم و کالفه به در اتاقم  هیبودم  یجور هیتکون دادم و رفتم تو اتاقم  سرمو

 شدم به سقف رهیدادم و خ هیتکـ

 شمیم ینجوریچرا من دارم ا هیحس چ نیا

بودم با خشـم  دهید شبیکه د یشدم به دختـر رهیچشامو باز کردم و با ترس و تعجب خ ینگاه ینیحس سنگ با

 باز هم همون حس نا آشنا  کردینگاهم م

گوش هام فشـار دادم  یکه دست هام رو رو دیفرابنـفش کش یغیشده بودم تو چشاش ج رهیام گرفته بود و خ هیگر

 مدویکردن خوشم نم هیبعد به خودم اومدم از گـر یکمـ دمشیند گهیک که زدم ددادم به در پل هیو نشستم و تکـ

ام از و پول ه لیو موبا فیو با برداشتن ک کردمعوض  یسبز لجنـ یو مانتو یلباس هامو با شلوار و شال مشکـ عیسر

 برنگردم ۱۲ممکنه تا  رونیب رمیمن دارم م_و گفتم کردینگاه م الیرو به مامانم که داشت سر رونیرفتم ب عیاتاقم سر

 ؟؟؟یـریمگه کجا م_مامان

 ممکـنه برم بازار _گفتم 
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، اگه  یفطر تو هنوز لباس نگرفت ـدیروز مونده به ع ۱۶فقط _داد دستم و گفت یبعد اومد و پول یبلند شد و کم مامان

 اجون!آق یالیو میرینبـود بگم بهـت فردا صبح م ادمی شبید ی، راست ریخوشت اومد بگ یزیاز چ

 امینه من نم ؟؟یچــ_

   اونجا رنیچون همه م یبمون یکس شیپ یبر یتونی،نمیندار یدفعه راه فرار نیا_مامان

 یگیاون همه اس که شما م %۸۰مشکل من با _گفتم دمیپوشیکه کفش هامو م یو در حال فمیها رو گذاشتم تو ک پول

 دوستت دارن ادیکه تو ازشون بدت م %۸۰اون _بلند گفت نشستیم ونیزیتلو یکه دوباره رو به رو یدر حال مامانم

 یلیارههه خ_

 

 یبار سالم بود از حرصـم با پا ضربه  هی یآسانسور هم که سال رونیو رفتم ب دمیحرص محکم در رو به هم کوب با

 به در آسانسور زدم که اخم در اومد  یمحکم

پله ها  و از دمیکش یقینبود نفس عم یکردم اما کس چند نفر برگشـتم و پشت سرمو نگاه یخنده  یصدا دنیشن با

  دمیاومدن جلو چشمام تا رس کیبه  کیشدم از شانس خوبم خونمون واحد نهم بود تمام اجدادم  ریسراز

 مسعـود،عمو رضا و بدتر از همه بهزاد ییخاله هام،عمه هام،دا_فـکرشم وحـشتناکهـ فردا اووف

 اکیشمال و اون نزد میریاومد فردا م ادمیتا  دمیخر یقرص گرفتم و رفتم آب معدن عیتا داروخانه رفتم ، سر ادهیپ

که اون طرفـا  یرفتم نشـستم تو پارکـ رونیو زدم ب دمیشکالت و ادامس خر یبرگشـتم و کل ستین ییمغازه ا

 دمشـیساله م ۱۸داشتم  گهیخب من بچه نبود د یتنها برم پارکـ ول ومدیخوشش نم ادیبود،مامانم ز

از فرط  دادمیهام فشار م قهیشق یکه دوتا دستمو رو یکه درحال یگرفتم طور یدیشد ی جهیسردرد و سرگ هوی

  فتـمیب یبود از صنـدل کیام خم شدم جلو و نزد جهیسرگ

 . 

. 

. 
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. 

. 

 هم بدتـر شیرنگـش قرمز شده بودن و پوست گندم یعسـل یچشا ـکردیم هیداشت گر یپـسر هی

 شاپ نشسته بودن  یتو کاف گهـیپـسر د هی یبه رو رو

اونم  یبودن و چشاش هم مشک یداشت موهاش مشک یروشن ییقهوه ا یکه موها یبرعکس پسر اول یدوم پسر

 ناراحت بود 

  دیاز چشمش چکـ یزد که اشکـ یپلکـ یاول پسر

شکـستم من بد باختـم ، به روزم اومده من بد  یچ نین،ببیپارسا من مغرور رو بب نیبب_گفت قشیبه همون رف رو

 !یـچیست،هیمهم ن یچـیبرام ه گهیاونه، د ریهمـش تقصـ

 ، به خدا ارزششو نداره داداشـم یاریسر خودت م یدار ییچه بال لیسهـ_پارسـا

 یفهمـیتو نمـ یستـیمن نـ یچون تو جـا یـکنـیتو درکـ نم_گفت تیو عصبان یدورگه از ناراحت یبا صدا لیسهـ

 ...کـشمـــیم یمن چـ

. 

. 

. 

. 

تو ذهنم اومده بود رو واقعا تجربه  هویکه  ییانگار خاطره ا دیچشامو باز کردم اشـکم چک یبد اریحال بـس با

 یلیرو صورتم خ دمیدر اوردم و محکم کش فمیاز ک یدستمال کاغذ هیکردم،کنترل اشکام دست خودم نبود ،

 و ناراحت یعـصـب

  بودم صورتم قرمز شده بود مطمعن
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 که رو به روم بود و رفتم تو فکر یشدم به درخت رهیتو بغلـم جمع کردم و و چونه ام رو گذاشتم رو زانوم و خ پاهامو

. 

. 

. 

 که!!! شنـاسمیرو نم نایبود که اومد تو ذهنم من ا یخاطره چ نیخدا ا ،اهی...چه اسم قشنگلیسه

 ـلیآشنـا بودن مخصوصا سه یلیخ یول_جواب خودمو دادم و گفتم خودم

 

 یلی..خادیمن بود افتادم...حس کردم از خوشم نم هیاون دختـره که شب ادی...شمیاخرش خل م هـــــوف

 روحه!! یعنیجـن باشه  ادیاصلن بهـش نم ه،تازهیجوری

 خدا از روح متنفرم یوا

 لویو زنـگ زدم به نـ دمیافکار کش نیاز ا دست

 الـو_ـلوین

 ؟یخوب لویسالم ن_

 لوفر؟ین یتاحاال صدام کرد_ـلوین

 بهتره لـوینه ن_

 من بهت رهو ادیخوشت م_ـلوین

 داره یچه ربط_

 دونمیچه م_و گفت دیخند

 اه؟یجنگل س یرفتـ_گفتم دمیخندیکه اروم م یحال در
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 رفتــم ،ارهیانداختـ ادمیخوب شد  یوا_ـلوین

 شد؟؟؟ یخب چ_

 دیدستمـو کش نیکردم و خواستم بهش دست بزنم،ش دایدرخت رو پ یوقت_لوین

 ه؟یک گهید نیش_

 تو خوابم ادیهمون جنـه که م_لوینـ

 کردیم کاریاه خب،اونجا چ_

 دستتو بکـشه،اونم جن  یکی هویبود سکـته کنم فک کن  کیمن نزد دونمیچه م_لوینـ

 چه خبر؟ گهیاهـان،خـب د_

 خونمون ایعصر ب ست،فرداین یخاص ،خـبریـچیهـ_لوینـ

 !میبرگرد یک ستیخونه اقاجون معلوم ن میریفردا صبح م_

 میریجــــا نم چیبه به خـــــــــوش بگـذره،ما ه_ـلوین

 خداحافظ گهیخب د_

 س،خداحافظیخس یلتـینگران شارژ موبا دونمیمن که م_لوینـ

 قطع کردم و زنگ زدم به دلـسا اه

 هــــــــان_جواب داد یخواب آلود یصدا با

 ادب بگو جانم یب هیــان چهـ_

 شمــــــــا؟_دلــسا

 رهــام_

 ه؟؟؟یرها کدوم خر_دلـسا
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 قتمیرها رف س،ین ادتیمنو  گهید شعــوریب یزهرمار خر خودت_

 ینـ ادمی یچیمن االن هنگـم،ه_دلــسا

 یخدا هنگــ ی شهیتو که هم_

 یمگه تو خواب ندار یزنگ زد قهیدق ۸:۴۸فش بدمـا ساعت  ی...استغفـــــراهلل نزار اول صبحـیدختره _دلـسا

 ؟یمردم ازار شد نقدریتا حاال ا یهـــــا؟ از ک

 ....سی،مردم ازار هم ن۹ساعت کیمن االن تو پارکـم نزد_

 کنمیبره پارک،دارم به عقلت شک م ییو خورده ا ۸ساعت  دمیرو ند یادم عاقل چیه_تو حرفمو گفت دیپر

  نیشک نکن،حاال هم بب_

 ؟یمزاحم شد یحاال واسه چ_دلـسا

 اهیتو جنـگل س یخواستم بپـرسم رفتـ_

 ستمتونـیفقط م یحد هیو تا  دمیدیم دینور سف هیخواستم نشد فقط  ینه باو هر چ_سکوت کرد و بعد گفت یکمـ

 شم کـیبهش نزد

 چه خبر؟ گهیاهان،د_

 ادیبخوابم خوابم م خوامیم_دلـسا

 دار ،خدانگهیدر حال خوردنـ ایسرتت تو تبلتته  ای یخواب ایتو هم همش _

 یبا_دلـسا

 کردم و از جام بلند شدم قطع

 

  کردمیفکر م لوین یکل راه به حرف ها تو
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 ممکنه اخه  چطور

 شده بودم  جیگ یحساب

 نیا یمه ه شدیتر م یهنم خالو ذ دمیرسیم جهیکمتر به نت کردمیفکر م شتریب یام گرفته بود،هر چ هیواقعا گر گهید

  وردمیم ادیبه  مهیاز خاطراتم رو نصف و ن یلیها به کــنار خ

  لمی.....اره من سهه؟یکـ لم،رهایمن سه ره،اصلنیمیاز رها خسته شده بودم... رها م گهید

رها  گهیمن د یتنها بود ول شهیبدبخت! هم یرها رو دوست داره!!!...رها ی....اصال مگه کسرهیدرک بزار رها بم به

 ...لمیمن سه ستم،ین

 لمیآره من سه_لبم زمزمه کردم ریز

 ،  ستادمیلحظه مثل برق گرفته ها ا همون

 بود؟؟؟ یحرفا چ نیا ایخدا

 اصال دست خودم نبود گفتمیم یچ دونمیبه خدا نم_سوالمو خودم دادم و گفتم جواب

  کردمیبا خودم دعوا م ترسمیم کردنیلحظه ولم نم کیکه  یو از افکار دنیلرزیبد شد دستام م یلیخ حالم

 من رهـام  هیک لیسهـ

  لمیسهـ ره،منی....رها بره بمیزنیحرف م یکدوم رهـا؟ از ک دمیکش ادیذهنم سر خودم فر تو

رها رها رهــا من _گوش هام فشار دادم و دوباره تو ذهنم گفتم یبودم ،دستام رو رو ستادهیا ابونیخ یگوشه  هی 

 اره من رهام رهام 

دادم  هیتک وارینداشتم رفتم و به د ستادنیو توان ا دیلرزیبدتر بود بدنم م یلیشدم چون حالم خ الیخیرو ب افکارم

 شدن  ریاشکهام ناخواسته سراز

 بود من رها بودم  نیا قتیحق ینـبودم ول یراض ادیاز دختر بودم ز درسته
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دستم رو محکم گرفتم و راه افتادم سمت  یتو یها لونینا دیشد ی جهیکه حالم بهتـر شد با سردرد و سرگ یکم

 !گهیدرجه بود، اهواز بود و گرماش د ۴۸هوا  ومدن،ینم رونیب ادیگرم بود معموال مردم ز یلیخونه ، چون هوا خ

 

 نهم برم! یمجتمع که شدم عزا گرفتم که چـطور تا طبقه  وارد

رفتم تو  میرو رها کردم و مستق دهامیرفتم تو خونه و همونجا خر دهیبر یساعت با هن و هن و نفس ها میاز ن بعد

که در حال  دمیتار د یگفت و با چشما یچ دمیجلوم سبز شد و باهام حرف زد نفهم هویمادرم  یوقت یاتاقم و حت

د وار یخوابم برد وقت ایشدم  هوشیب دمیرمق از کنارش رد شدم و خودمو پرت کردم رو تخت و نفهم یحرف زدنه ب

 ظهر بود ۱۲خونه شده بودم حدود ساعت 

 

ه کنارم افتاد فمیبه ساعت ک دمیدیبود که م یکـیام رو به زور از هم باز کردم و فقط تار دهیبه هم چسب یها پلـک

ما جون مقابل صورتم گرفتم ا یب یدر اورد و با دستها مویسمتم و گوش دمیاروم کش فمویبلند شم ک نکهیبود بدون ا

 شدیخواستم روشنـش کنم روشن نم یهر چ

 رو سقف تکون خورد خوب زوم کردم  یزیچ هی دمیبود د میکه نگاهم به گوش همونطور

 مویگوش ستین یاش معلوم بود که موجود جالب هیخزنده ها بود و دم داشت و از سا هیمتر بود و شب یسانت ۱۰۰ حدود

 پرت کردم کنارم و زل زدم بهش 

ه شده بودم بهس ک رهیبودم با ترس کم و تعجب خ دهیند زایچ نیاز ا میباشه منم کن تو زندگ ازار یکه ب ومدیم بهش

جره به پن دیباال سرم بود به سرعت رس قایکه دق ییخورد و شروع کرد به حرکـت کردن و از نقطه ا یاش تکون هیسا

 شد بیو غ

 ...بهیچقدر عجـ می! زندگـکـنهیرو باور م نـایا یک_گفتم رلبمیز

 بـود. ـچیه بایکه تو راه بودن تقر ییاتفاق اون شب در برابر اتفاق ها دونستمینم و

 نداشتم!!! یحال بودم و توانـ یب یلیاتاقم رو به زور باز کردم ، خ پنجره

 شده بود ـکیتار مهیاتاقم به خاطر نور ماه ن یفضـا
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 هیچقدر عال یـکیتار_لبم زمزمه کردم ریز ناخواسته

و هر لحظه احتمال  دادمیهام فشار م قهیشق یکه با تمام توانم دست هام رو رو یفتم به طورگر یدیدرد شد سر

 سرم بترکه دادمیم

  شنیم داریب شه،اونایشب که م_ذهـنم گفتم یناخواسته تو دوباره

 که بود..........ترسنـاک بود یچرا گفتم اصلـن هر چ دونستمیکه نم یجـور اعتراف بود، اعتراف هی نیا

 رو روشن کردم و گذاشتم تو شارژ  لمیشدم و موبا بلند

 شوکه شدم  یحسـاب "۳:۲۴"ساعت  دنید با

 بودم  دهیساعت خواب ۱۶حساب حدود  نیبه خواب رفته بودم با ا گهیظهر د۱۲:۳۰تا  من 

  دمیتختم خواب یبرگشتم و رو دوباره

سمت و ذهنم  هیشده بودم به  رهیخ دیلرزیم سردم باشه بدنم ایبترسم  نکهیداشتم و بدون ا جهیو سرگ سردرد

 خنده  ریو وسط تخت نشستم و خودمو بغل کردم و زدم ز دمیشدم و از جام پر وونهید هویبود!  یخالـ

 ام دست خودم نبود! خنده

 یخنده ام رو کـس یتا صدا دادمیدستامو محکم رو دهنم فشـار م کردمیم هیو از ترسم گر دمیخندیم ناخواسته

 نشـنوه!

صبح شده و  دمیاشکامو پاک کردم و به خودم که اومدم د کردمیم هیهمچنان گر یبعد خنده ام قطع شد ول یکم

 صبحه ی قهیدق ۶:۵ساعت 

 هی "مطمعن بودم مامان اورده"کنار کمدم بودن روزمید یها دیرو در اوردم ، خر بایبلند شدم و ساک تقر عیسر

ع در واق دمیبرداشتم و مرتب چ لیوسا یسر هیو  یو خونگ یرونیدست لباس بدست لباس انداختم رو تخت و چند 

بعدش هم  د،یکـشیم مارسـتانیبه ت مفکر کنم چون کار خواستیذهنم رو منحرف کنم اصال دلم نم خواستمیم

اومد تو اتاق و با  عیاماده شدم و تا خواستم در رو باز کنم مامانم سر عیو سر ختمیکوله ام ر یرو تو میضرور لیوسا

 چه عجب_زد و گفت یتعجب نگاهم کرد و بعد لبخند
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. 

 کردینگاهم م رهیاتاقم خ یکه از پشت پنجره  دمیدومو د یاون رها میکه حرکت کرد یو هنگام میشد نیماش سوار

 کردم لزرش بدنمو کنترل کنم یگذاشتم تو گوشم و سع یهنذفر

 

 نام یب اسـریخورد به آهنگ به درکـ از  چشمم

 کردم و چشمامو بستم یرو پل همون

. 

. 

 شکننیم خلوتمو دارن که شنومینفس هامو م یصدا

 ستین یچیروزه تو ذهنم ه چند

 کیستریه آرامش نیا تو غرق 

 روزه تنهام تو خونمون چند

 اون هیسقفه رو هی واراشید با 

 زدم با قلم به سرم یهر چ یول

   فکرا هیبه  دمیرسیم 

 مثال درک به درک مثال به

. 

. 

 سرم درد گرفته بود  یبه طور دادمیهم فـشار م یو دندونامو رو دیلرزیشده بود و م نیسفت و سنگ بدنم
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 دادمیهم فـشار م یمحکـم رو جهیفکـر کردن نداشتم و چشمامو از سردرد و سرگ توان

 شاپ بود  یقبل تو کاف یکه دفغه  یهمون پسر دمیدیرو م لیسهـ

 نهیا میبه درکـــ به درکـ که زندگ_ زدیم داد

. 

. 

 دیما وقتش نرس یدرک که واسه  به

 دیبه حقش نرس ییایدرک که رو به

 درک که سالها با عشق خوندم واستو به

 واسم نمونده یچیاون همه عشق ه از

 یذاریکه منو پشت سر م ستیمهم ن اصال

 یدوسم ندار گهیکه د ستیمهم ن یحت

 گهید دهیجا رس نیکار به ا حاال

 یحرفامو باور ندار ین مهم 

. 

. 

 کردیکامال درکـش م دیکـشیم ادیداغون فر یکه داشت با اشک و حالـ یلیبد بود بدتر از اون سهـ یلیخ حالم

 انـگار اون لحظه ها رو خودم تجربه کردم!

 به درک پارسا کن از اولشم شانس نداشتم_اشک رو به پارسـا گفت با

 رو آروم کـنه  قشیرف کردیم یسع یبا ناراحتـ پارسا
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اون  خواستیسر داره و م یتو یندیافکـار ناخوشا یسر هیو انگار که  دادیسرشو تو دستاش فشـار م لیسهـ اما

 افکـار رو حذف کنه 

کنه و بدتر از اون دوتا من بودم که نه  کـاریچ دونسـتیو پـارسا نم دیرسیبه آسمـون م ادشیفر هیچند ثانـ هر

 بدنم یرو یذهنم داشتم و نه کنترل یرو یکنترل

  کـنهیباور م مویزندگ یکــ_دیکـش ـادیدوباره فر لیسهـ

 !گفتمیم شهیبود که من هم یحرف نیا و

 باور کنه! مویزندگ تونهیم یک واقعا

. 

. 

 شهیدرک که فردا ماله ما نم به

 شهیا نمبسته و یدرک که درا به

 رو ندارم یشکیه من

 خوامیهم نم یشکیه من 

 نداشتمو یچیه من

 خوامیهم نم یچیه گهید 

 دارم یانتظار یاز کس گهید نه

 با من ییباشه هم صدا خوامیم گهید ه

 یلیم ندهیمونده واسم به آ گهید نه

 یلیبه آرزوهام خ کنمیفک م گهید نه
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 که از مجنون توبه کردم میهمون من

 یلیآزاده که واسه خودش صفا کنه ل حاال

. 

. 

 !زدمیتند تند پلک م نیبه خاطر هم دمیدیباز کردم و به جلو خم شدم به خاطر اشکـام تار م چشامو

 شم  نطوریچشمامو ببندم و دوباره ا ترسمیم یبود، حت یچ گهید نیا ایخدا_ذهنم گفتم تو

 !ـچارهیب یرهـا_ذهنـم گفت یتو یصدا

 من دلم واقعا به حال خودم سوخـت...  و

 شد نـطوریشد که ا یچ_کردم زمزمه

 خوابم برد! یپاهام گذاشتم و از خـستگـ یرو سرمو

 

  دمیحسش کردم و با ترس پر یبود ول نیسنگ شهیخوابم هم نکهیشونه ام نشست با ا یرو یدستـ

 ازم فاصله گرفت و گفت یره

 یکنـیم نیچرا همچ یخل و چل ملعون منو ترسوند یا_یرهـ

  اریمن خستم ساکم رو ب_گفتم نداختمیدوشم م یکه کوله ام رو رو یبهـش رفتم و در حال ییغره ا چشم

 ؟یچ گهینه بابا چه خوش اشـتها د_یرهـ

 !کنمیدانشگاهت کمکت نم قیتحق یتو کارا گهیوگرنه د یخود دانـ_
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بشم  مخواستیبد حرف بزنن م ایو اون باهام بد رفتار کنن  نیتا ا نمیساکـت نش گهیگرفتم د میرفتم داخل تصم و

از ادما فاصله  دینبا دنیدینم هیکه بق دمیدیم ییزایمن چ نکهیکه قبال بودم، به خاطر ا یهمون دخـتر زبون دراز

 ...ستمینفر ن نی! مطمعنم که من اولگرفتمیم

. 

. 

که نصفش توام با اکراه بود رفتم  یز سالم و احوال پرسدارن بعد ا فیتشر لیبه بــه همه فام دمیرفتم داخل د یوقت

 که متعلق به ما دختـرا بود یتو اتاق

 اتاق و...( هیاتاق بودن و پسرا تو  هی)دختـرا تو 

 از کمد ها  یکیتو اتاق و کوله ام رو گذشتم تو  رفتم

 خانوم ساکتون رو اوردم_در زد و گفت یکیموقع  همون

 داخل  ارشیب_گفتم

 پرت کرد جلو پام  بایاومد و ساک رو تقر یره

 انعامت نمیا یآهــا_شکالت در اوردم و پرت کردم سمتش و گفتم هیبره که از کوله ام  خواست

  دمیاش خند افهیبه ق و

 که در رو بست لبخـند رو لبم اروم اروم محو شد  یرهـ

اله ک دمیدیدر بلند بود که پاهاش رو هم نمرداش اونق دمیدیرو م شیمشک یو فقط ردا دمشیدیبود و نم نییپا سرش

 هوا شناور بود  یبرد اون انگار رو دهیکه امکان داشت جلو کش ییرداش رو هم تا جا

  رفتمیو عقب عقب م دمیکشیم نیزم یخشک شده ام رو رو یو من به زور پاها شدیم کیاروم بهم نزد اروم

  واریبه د دمیزده بودم بهش چسب زل

  کردمیحرف زدن نداشتم و فقط نگاهش م توان
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م اون دیدیتو اتاق ترانه اونو نم دیکه در با شدت باز شد و ترانه)دخـتر عموم( پر وردیکم داشت سرش رو باال م کم

 شد  بیسرشو بلند نکرد و غ گهید

 هیسرش تو گوش دمیو با استرس به ترانه نگاه کردم که د برگشتم

 

دم و کر یبه جمع نگـاه رونیرو برداشتم و از اتاق رفتم ب میو هنذفر یرو عوض کردم و گوش میرونیب یلباسا عیسر

 ا م شیپ نیبش کمی شهینم شیزیچ ایخاله جووون اگه دنـ ریبگـ لیتحو ـکمی_گفت نیرد شدم که خاله شهـ

 و رفتم تو باغ رونیشه و از خونه زدم ب عینگفتم تا ضا یزیبهـش کردم و چ ینگاه

  واریدادم به د هیدادم و چشمامو بـستم و سرمو تکـ هیرو به درخت تکـ نیزمـ یباغ نشستم رو اخر

 شد و به سمـت گذشته پرواز کرد ییذهنم پرنده ا دوباره

به  گردهیماجرا برم کـردمیاز دوستام چت م یکـیعموم تنـها بودم و داشتـم با  یهال خونه  یبودم تو نشستـه

 !شیسال پ ۵حدود 

 بود میزندگ یو فراموش نـشدنـ بیعج یلیاتفاق خـ نیاول اون

 تعادلمو حفظ کنم و به جلو خم شدم  تونستمیکه نم یگرفتم طور یبد یلیخـ ی جهیسرگ هویبودم که  نشسته

 تنم بود  ینازک صورت یتابستون شرتیت هیکه  ادمهیخوب  یلیخ

 ...خالصه

 !ستمیتو هال خونه عموم ن دمیچشامو باز کردم د یچشمامو بستم و فشار دادم وقت جهیفرط سرگ از

  ینیرو بب ییجا شدیکه نم دیباریپر برف و بارون بودم اونقدر برف و بارون م یجا هی بلکـهـ

ه بودم ک ییبرگردم همونجا خواستمیکنم،فقط م کـاریچ دونستـمیسردم شده بود اصلـن نم یحساب شرتیاون ت با

 دمیچشـمامو باز کردم د یشده منو برگردونه چشمام ناخواسته بسته شدن و وقتاز خدا خواستم هر جور  هیبا گر

 سر جامم !!!
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بهش گفتم اما دختر عموم  ویببره و من همه چ وهیبود اومد تا م ییرایمهمونا تو پذ شیموقع دخـتر عموم که پ همون

هاس البته من  نهیگز نیاز ا یکـیو مطعمنم  یسرکارم بزار یخوایم ای یشد وونهید ای یتوهم زد ای_گفت بـایز

 یتوهم زد کنمیفکر م شـتریب

منم  نیهم یهضم بود برا رقابلیخودم هم غ یبهم برخورد و خودمو لعنت کردم ، اون اتفاق برا یلیشب خ اون

 گذاشتم به حـساب توهم

بودم فکر کنم  ستادهیا یبلنـد هیاومدن و اون دفعه رو  شیو اون اتفاق برام پ جهیشب بعد هم همون حالت سرگ اما

 کوه بود  هی یقله 

چون توهم نبود و بدتر از اون من از ارتفاع وحشت داشتم و تا خواستم برگردم  دمیقبل ترس یاز دفعه  شتریب یلیخ

ناراحت بودم چقدر زود داشتم  شتریسقوطم ب نیهُولم داد و من از اونجا افتادم ح یکی عیسر نمیپشت سرمو بب

سنگ ها فکر کردم  دنیشده بودم با د کینزد نیزمبه سطح  یوقت کردمیترک م دیارزوهام و دوستام رو با مردمیم

 ــاـیخـدا_داد زدم هیفاصله داشتم که با گر نیمتر با سطح زم کیو کمتر از  شهیم یبدنم متالش یکه حتما همه 

 تو رو خـــدااااااا رمینزار بمــ

کف اتاق افتادم  دمیبعد در کمال تعجب چشمامو بار کردم و د یکم نیدم رو زمترس چشمامو بستم و آروم افتا از

 !!!ادیسرم ب ییبال نینزاره همچ گهیرفتم صورتمو شستم و از خدا درخواست کردم د کردمیم هیهنوز داشتم گر

نشستم و شروع کردم به چت کردن با  هیگـوشه دور از بق هیباز کردم و بلند شدم و رفتم داخـل و  چشامو

 دوستـام،،،

 ...فتـادین یشب هم اتفاق خاص تا

 

 .میبخواب میشد بر نیو قرار بر ا دیته کش هیبق یحرفا گهیبود که د ۲حدود ساعت  شب

 بخوابم نشد... خواستمیم یهر چ اما

 صبح خوابم برد ۶ساعت  حدود

 شدم داریدختر عمه ام ب نـایسا یصدا با
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 ایدر میبر میخوایم دارشووویشووو ب داریب_ـنایسا

 ادیبزار بخوابم خوابم م نـایسا_

 کنم دارتینه نه مامانت گفت حتما ب_ـنایسا

 برو  شمیم داریباشه االن ب_

 در رو محکم بست و رفت  نایسا

  میعصب شمیم داریاز خواب ب یداشتم برم خفه اش کنم معموال وقت دوست

 سالشه بچه زدن نداره که ۶ نیبعد به خودم گفتم بابا ا اما

  نییرفتم دست و صورتمو شستم و سر و وضعمو درست کردم و رفتم پا ومدیشدم اما هنـوزم خوابم م بلند

 کردمینشسته بودن و بگـو بخند م همه

 دیشد داریب ۷چه خبره همه ساعت  ییدا_نشستم و گفتم دیسع ییکردم و کـنار دا سالم

 ...میبر میخوایم یدیخواب ریاز چشات معلومه د_گفتبه چشمام کرد و  ینگاه ییدا

  ـایدر میبر میخوایم_تو حرف عموش و گفت دیپر  سبحان ییپسردا بهـزاد

 مگه ییا دهیند ای،دریواسه من ندار یزیچ یزیخاک تو سرت که جز ابرور یا_با خنده زد پس گردنش و گفت فرزاد

  گهید میبر دیباو زود کوفت کن_وسط و گفت دیپر مـانیپ  هم خواست بزنه پس گردن فرزاد که بهزاد

 نگاه کردم  مانیبه پ یبزرگترا با اخم و نگاه ترسناک همه

 کجاست ییدستشو یییوا_رو به من گفت یبه شوخ که

 اه  یحالمونو به هم زد ییمرض و دستشو_(ـمایدختر خاله ش مانی)خواهر پدایل

 نگفتم که  واتشیاععع محتو_و باز گفت شیبا خنده و ن مانیپ

  هیخال دمیکه د زمیشکر بر مییخواستم تو چا کردمیخنده داشتم نگاهشون م با
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 خواستما ییچا هیمـامـان _گفتم

  ختمیتازه که برات ر_مامان

 نه ایخوردم  ییچا سین ادمی دونمینم_گفتم جیگ

 کوو جنـا خوردنـش؟ تییپس چا_خم شد و کنار گوشم با خنده گفت شدیکه داشت از پشت سرم رد م یره

 دیخندیم هیو فرزاد و بق مانیشد که نشسته بود و با پ یره خیخواستم برگردم سمتش چشمم م تا

هم ب یلیگردنم گرم شده بود و همه بدنم خشـک شده بود به زور برگرشتم سمتش و نگاهش کردم هنوزم خـ پشت

 بود کینزد

 

 رهــــا_دیکشـ ــغیکه ترانه ج شدمیداشتم خـفه منداشتم  یسخت بود خب اصال توان کار دمیکشینم نفس

 نـفس بکـش_که نگران بود گفت یگفت و بلندم کرد و در حال یعل ای ییزور برگشتم و نگاهش کردم که دا به

 بکـش  قیرهاجان نـفس عمــ

 باز کرده بودم و مطمعنم صورتم بنـفش پررنگ شده بود  تونستمیکه م ییتا جا چشامو

 دنیشروع کردم تند تند نفس کش رونیب دنمیکش گهید یایدنـ هیبه صورتم انگار از  دیآب پـاش یکم عیسر بابام

 لباسامو عوض کردم عیاش برگشت و منم با دخـترا رفتم تو اتاق تا اماده شم سر هیبه شکل اول یبعد همه چـ یکمـ

 رو صورتم نشوندم  یکمرنگ شیو ارا

 بود دهیپر یرنگم حساب چون

  ایسمت در میراه افتاد ادهیبعد پ یکن

 ته دلم بود یبیمن ترس عج و

 تو راهه... یاتفاق بد کردمیم حـس
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 کردنمه... بیپشت سرمه و در حال تعق یکی کردمیاما همش حس م رفتمیراه م ـبایترانه و ز کنار

 که  یطور گشتمیبرم یناخوداگاه ه منم

 شده ؟ یزیچ_گفت بایز

 نه!_

 باشه!_نگاهم کرد و گفت مشکوک

 هی یو شروع کردن درباره  دیهم خودش برگشت و پشت سرمون رو خوب نگاه کرد بعد هم دست ترانه رو کش بعد

 حرف زدن! یلمیف

  ارمشیب رمیجا گذاشتم م مویبابا من گوش_سمت بابام و گفتم دمیدو منم

  دمیبگه پا تند کردم و دو یزیبابام چ نکهیاز ا قبل

  فتمیبود که ن نیحواسم فقط به ا کنهیداره دنبالم م یکی کردمیم فقط بدوم حس مداشت دوست

 دختر حرامه  هی دنیحاال انگار دو_زمزمه کردم دمیدویهمونجور که م کردمیمردم رو خوب حس م ینگاه ها البته

 نشستم  الیجلو در و دمیخورد و افتادم سرمو که بلند کردم د چیپ پام

  الیبلند شدمو رفتم تو و دادمیکه پامو ماساژ م یحال در

 در رو ببندم در محکم بسته شد  برگشتم

  دمیکه شدم ترس الیمن نبود وارد و یبرا یبیاتفاق عج نیا

 بزرگ بود و من تنها بودم! یلیخ الیبود و هال و کیتار مهیو ن نیسنگ فضا

 دیکشیبلنــد نفـس م ینارم با صـداک یکی ومدیم دنینفس کش یصدا  بترسم ییداشتم از تنها حق

 دیخوایاز جونم م یشما چ_آروم و لرزون گفتم یصدا با

 یکـشیهم خودت خودتو م م،اخرشیکن وونهیتو رو د میخوایما م_سرم زمزمه کرد یتو یکس
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 رونیتا خواستم از اتاق ب بمیبرداشتم وگذاشتم تو ج مویسمت اتاق و گوش دمیدو عیو سر دیتونـیکردم نمـ زمزمه

 د نبو یخارج یضربه  یعنیاز داخل بدنت بهت ضربه بزنه  یکیبود که  نیبه شکـمم خورد مثل ا ییبرم ضربه ا

 یو اشکـام ب مینیخورد دستامو گذاشتم رو ب مینیبه ب ییشده بودم تا خواستم در رو باز کنم ضربه ا جیگ خودمم

ز در رو با عیسر رنیخورد و باعث شد اشکـام شدت بگ مینیبه استخون ب ییا گهید یشدن ضربه  ریسراز اریاخت

 خارج شدم الیکردم و از و یکه تعادل نداشتم ط یرو هم در حال اطیو از خونه خارج شدم و کل ح دمیکردم و دو

صورتم کامال  دمیمغازه که به خودم نگاه کردم د هی نیتریکه برگشته بودم رو رفتم از و یاروم با استرس راه اروم

راه  ی هیبق عیپشت سرمه سر یکس نکهیصورتم نبود با احساس ا یرو یدگیکرده بودم رنگ پر شیو چون ارا هیعاد

جا  هیذهنم  یکنم کنارشون نشستم ول دایرو پ هیبه زور تونستم بق دمیکه رس ایکردم و کنار در یرو به سرعت طـ

 بود گهید

تمه عه مامان اون دوس_با عجله بلند شدم و گفتم نیبرا هم فتهیقراره ب یاتفاق بد دمیگرفتم فهم جهیو سرگ سردرد

 دیکه تو د ییخودمو به صخره ها رسوندم و جا جهیو اون سردرد و سرگ دمیکفشامو پوش عیسر ششیپ رمیمن م

چشامو بستم باز هم  نیهم یداشتم برا یبد ی جهیسرگ اینشستم و زل زدم به در یکیکوچ یصخره  ینباشه رو

 بود لیسهـ

 داشت  ییا ختهیر هم به وضع و سر و بودن قرمز چشاش و  بود ستادهیبالکـن ا یلبه  رو

 بودن دهیپوش یهمه مشکـ هیبق یتنش بود ول یو شلوار مشک ییو کراوات سورمه ا دیسف رهنیپ هی

ارومش کنن همون موقع  کردنیم یو چندتا پسر نگران سع کردنیم هیخانما گر هیو بق دنیکشیم غیدختــر ج دوتا

دستاشو  دیرو د لیشدن پارسا تا سهـ اطیهمراه پارسا وارد ح یسرخ و اشکـ یبا چـشا یمسنـ بایتقر یاقا هی

 ن ییپا ایب لیسهـ یکـنیم کاری، چ نیحــس ای_گذاشت رو سرش و داد زد

  نییپا امیب خوامیاتفاقا منم م_داد زد لیسهـ

  رمیمیکه چطور م نهیمنوو بب خوامینم نجایاز ا یکه مادرمو ببر نهیاسته ام اخو نیآخر_لرزون گفت یبا صدا بعدش

و رو ت زمیمن قربونت بشم پسرمم تو رو خدا نکن عز_گفت زدیم غیو ج کردیم هیبد داشت گر یلیکه خ یخانم همون

 خدااا



 فاطمه کرمالچعب-اهیس یایدن

 
33 

 

 یقمیرف نیتو بهتر لی، تو رو خداااا سهــ نییپا ایجووون من ب _و گفت هیگر رینکنه زد ز هینتوست گر پارسا

 با خودت  نکارویجون داداش نکن ا نییپا ایب ینامــرد تو داداش نداشتمــ

 بودم به زور تونستم چشمامو باز کنم  دهیمرز جنون رس به

هنوز تو  هیو گر غیج یو بدتر از اون صدا رفتنیذهنم رژه م یجلو ریو تصاو کردمیم هیگر دمیلرزیکه م یحال در

  هیگر ریبلند زدم ز یکنم با صدا کاریچ دونستمیذهنم بـود و نم

 یکردم که آرومتر شدم اشکامو پاک کردم و بلند شدم و رفتم آب معدن هیاطرافم نبود اونقدر گر یشکر کس خدارو

 هیحال و حوصله رفتم و کنار بق یب ستیچشام تابلو ن یبعد که مطمعن شدم قرمـز یو صورتمو شستم و کمـ دمیخر

 نشستم...

  میدیو خند میکرد یشوخ یبهتـر شدم و منم با اونا همراه شدم و کلـ یلیبچه ها خ یها یبعد با شوخ یکمـ اما

 دمیو تو راه خونه از خودم پرس میشب اونجا موند تا

  گهید شهینم نیاخه بدتـر از ا فتهیب یاتفاق گهینکنم د فکـر

. 

. 

. 

. 

 بدتر هم یلیخ نیتمام تالش خودش رو کرد تا به من ثابت کنه از ا ایچون دن مونمیپش یلیبابت اون حرف خ حاال

 هست...

 

 ...دمیخواب بد د یو تا صبح کـل دمیبه خونه خواب دنیبعد از رس شب
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شال انداختم سرم و  هی عینشه سر داریب یکس نکهیزنگ خورد منم برا ا لمیبودم که موبا نمیریاووج خواب ش تو

رفتم تو  عیسر ۸:۵۳نگاه کردم  مینشستم به ساعت گوش گمیشیهم یباغ و سرجا خفه کردم و رفتم تو مویگوش

 بخش تماس ها 

 "تماس از دست رفته از دلـسا  کی "

 تماس گرفتم و پاهامو تو بغلم جمع کردم و سرمو گذاشتم رو پاهام  باهاش

 الووو_دلـسا

 ؟یسالم دلسا خوب_

 ؟یدلم ،خوبم تو خوب زیسالم عز_دلسا

 خبر؟ ت،چهیممنون خوبم به خوب_

 مدت نیافتاده تو ا ییچه اتفاقا یدونینم سین داتیتو چرا پ_دلـسا

 شده مگه؟ یچ ؟یاه جد_

 تاتو کنه رو دستـش  خوادیرو هم م شایهستم اسم ر شایمن ر گهیهمش م شهیداره خل م لوینـ_دلـسا

 شده ریخونده و جوگ یرمان ای یالیسر یلمیف هیحتما _

 چرا؟ یستـی، ن رهیگیسراغتو م یلیخ یلیل یراستـ د،یشا دونمینم_دلـسا

 رهیاصال نت ندارم وقت نکردم هم شارژ بخرم راستش ذهنم درگ_

 شده مگه؟ یچ_دلـسا

 دادم  حیرو براش توض زیچ همه

 اه چه بد _دلـسا

 اونا باوم ندارن گمیرو به خانوادم نم یزیوقته چ یلیدلسا من خ_
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 ! یزیچ هی یگن،راستـیهم نم هیبابا بق الیخیب_دلسـا

 یچ_

 کـنهیم قیتحق طانیو ش یچ یچ دونمیارواح و نم یدرباره جهـنم و شاهزاده ها دایجد لوینـ_دلــسا

 سیاصال نرمال ن هیجور هی یلیخ لوین نیبب_دلـسا

 خله  یلیخب اره خ_

 یستینه که تو خل ن_و گفت دیخند دلسا

 ؟یندار یهرهرهر ، کار_

کنم  توریدا دمیکه تو دلم دارم به تو م ینزار به چندتا فش_داشته باشم  دیبا یخل چه کار ینه بابا من با تو_دلـسا

 رو عمه ات !

 زهرمار ، خداحافظ_دلسـا

 خداحافظ_حال و خواب الود گفتم یب

 

  کنهینگاهم م نهیو دست به س ستادهیکه وا دمیرو د یدوم یبلند شدم رها تا

 نگاهم عوض شد و با نفرت نگاهش کردم  هووین خورد و تو وجودم تکو یزیچ

 خان  لیدارم برات سهـ _نگاهم کرد و گفت نیغمگ

 شد  بیغ بعدش

 و خوابم برد... یغذاخور زیتکون دادم و رفتم داخل و تو اشپزخونه نشستم و سرمو گذاشتم رو م سرمو
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نشته و سرشو گذاشته رو زانوهاش رفتم و دستمو گذاشتم رو شونه  یبا چادر مشک یکی هی دمیاتاقم شدم که د وارد

 ؟یهـستـ یشده؟تو ک یچـ_اش و گفتم

 قابلریبود و اصال صورتش غ بیعج یلیزن صورتش خ ایکنم مرده  صیتشخ شدیاصال نم دیبلند کرد و خند سرشو

 صورتش بود  یرنگ قاط یو چروک بوز و کل کیبود صورتش پر از چ فیتوص

 بهم برسه  دمیترسیو فرار کردم همش م دمیکش یفرابنفش غیتـرس ج از

  کردمیفرار م غیو با ترس و ج دیدویخنده دنبالم م با

 یبود درسته خواب بود ول یخوابم انگـار واقعـ شدیاز ذهنم پاک نم رشیو تصو دمیاز خواب پر یفیخف غیج با

 ...هیمطمعن بودم و شک نداشتم که اون جن واقع

داره  ییمن چه بال یخدا_لب گفتم ریکه تا اون لحـظه برام اتفاق افتاده بودن رو مرور کردم بعدش ز یاتفاقات ی همه

 ـادیسرم م

 

 خونه  میبر گهیبمونم د نجایمامان من اصال حال ندارم ا_روز به مادرم گفتم همون

قبول کرد و ما همون شب  شدیه مزود خست یمامانمم که تو هر سفر یمواجه شدم ول هیبق دیبا مخالفت شد البته

 میبرگشت

 گرفتم یبـیحس عج هیوارد اتاقم شدم  یوقتـ

  میدلتنگت شده بود یلیخ_دخترونه تو ذهنم گفت یبا صدا یکی

 شهیجا اتاق ادم نم چیتوهم،ه الیخیب_زدم و گفتم یلبخند

 ستیدر کار نـ یتوهمـ چیه_صدا دوباره گفت همون

 ستیتوهم ن دیثابت کن_گفتم یخند شین با

. 
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. 

. 

اونجا  یفا یبود منم رفتم تو آشپزخونه چون وا دهیرفته بود و مامانم خواب رونیب یهام رو عوض کردم ره لباس

  دادیآنتن م شتـریب

 بعد هم بابام اومد تو آشپزخونه  کمد

 یرعادیغ یلیبچه اومد خنده اش رو اصال دوست نداشتم چون خ دنیخند یکه صدا کردمیبا دوستـم چت م داشتم

 سرمو هم بلنـد نکردم  یجلو بابان تابلو نکنم حت نکهیا یبود برا

 ؟یشنویخنده رو تو هم م یصدا نیا_بابام گفت هوی

  شنومیآره منم م_تعجب گفتم با

 آشپزخونه بود و رو شبکه خبر بود  یرو به رو ونیزیتلو

 صـدا از کجاست؟_گفتم

  دمیشنیخنده رو هنوز م یبعد برگشت و صدا یرفت تو اتاقم و کم بابام

 شهیداره پخش م تینکنه از گوش نمیبب سایتو اتاقت ، وا یصدا همه جا هست حت_بابام

 کنمینه دارم با دوستم چت م_چت رو نشونش دادم و گفتم ی صفحه

 همه جا رو نگاهش کرد و رفت مشکوک

 توهم بزنن  هیدونفر همزمان  رممکنهیغ_با خودم گفتم عیسر

 یبیاونا هم اتفاقات عج یرو گفتم و متوجه شدم برا زیو دلـسا هم همه چ لویخنده قطع شد به نـ یبعد صدا یکم

  ادیم شیپ

 بود  دتریشد یلیمن خ یبرا یول

. 



 فاطمه کرمالچعب-اهیس یایدن

 
38 

 

. 

. 

 چون بدتر از اونا رو تجربه کردم !!! ستنیهم ترسنـاک ن ادیاون اتفاقات ز نمیبیم کنمیاالن که فکـر م البته

. 

. 

. 

 اومدن سراغم  دیشد یها جهیهمون سردرد و سرگ هویکه  میتو کتابخونه نشسته بود لویو دلـسا و نـ یلیو ل من

 باهام بودن  بمیهمه به خاطر پول تو ج_گفتیبه پـارسا م هیکه با گر دمیرو د لیهم سهـ باز

 جان لیجمع نبند سهـ_پارسـا

 اونم ولم کرد  یدیند گهید گمیراست م_لیسهـ

  لیاون باش سه الیخـیب_غل کرد و گفترو ب لیسه پارسا

 اون باشم  الیخیب تونمیمن نم_لیسهـ

 دمیکه د ییزهایکردن چ فیاتفاقات بودن بعد از تعر یهمه  انیخوردم و به خودم اومدم دختـرا در جر یتکون

 و به خونه برگشتم میکرد یخداحافظ

 و منم نصف شب بالخره خوابم برد فتادین یشب اتفاق خاص تا

 

نشسته و سرشو گذاشته رو زانوهاش رفتم و دستمو گذاشتم رو شونه  یبا چادر مشک یکی دمیاتاقم شدم که د وارد

 ؟یهـستـ یشده؟تو ک یچـ_اش و گفتم

 قابلریبود و اصال صورتش غ بیعج یلیزن صورتش خ ایکنم مرده  صیتشخ شدیاصال نم دیبلند کرد و خند سرشو

 صورتش بود  یرنگ قاط یوک بوز و کلو چر کیبود صورتش پر از چ فیتوص



 فاطمه کرمالچعب-اهیس یایدن

 
39 

 

 بهم برسه  دمیترسیو فرار کردم همش م دمیکش یفرابنفش غیتـرس ج از

  کردمیفرار م غیو با ترس و ج دیدویخنده دنبالم م با

 یبود درسته خواب بود ول یخوابم انگـار واقعـ شدیاز ذهنم پاک نم رشیو تصو دمیاز خواب پر یفیخف غیج با

 ...هیمطمعن بودم و شک نداشتم که اون جن واقع

داره  ییمن چه بال یخدا_لب گفتم ریکه تا اون لحـظه برام اتفاق افتاده بودن رو مرور کردم بعدش ز یاتفاقات ی همه

 ـادیسرم م

 خونه  میبر گهیبمونم د نجایمامان من اصال حال ندارم ا_روز به مادرم گفتم همون

قبول کرد و ما همون شب  شدیزود خسته م یمامانمم که تو هر سفر یمواجه شدم ول هیبق دیبا مخالفت شد البته

 میبرگشت

 گرفتم یبـیحس عج هیوارد اتاقم شدم  یوقتـ

  میدلتنگت شده بود یلیخ_دخترونه تو ذهنم گفت یبا صدا یکی

 شهیجا اتاق ادم نم چیتوهم،ه الیخیب_زدم و گفتم یلبخند

 ستیدر کار نـ یتوهمـ چیه_صدا دوباره گفت همون

 ستیتوهم ن دیثابت کن_گفتم یخند شین با

. 

. 

. 

اونجا  یفا یبود منم رفتم تو آشپزخونه چون وا دهیرفته بود و مامانم خواب رونیب یهام رو عوض کردم ره لباس

  دادیآنتن م شتـریب

 بعد هم بابام اومد تو آشپزخونه  کمد
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 یرعادیغ یلیبچه اومد خنده اش رو اصال دوست نداشتم چون خ دنیخند یکه صدا کردمیبا دوستـم چت م داشتم

 سرمو هم بلنـد نکردم  یجلو بابان تابلو نکنم حت نکهیا یبود برا

 ؟یشنویخنده رو تو هم م یصدا نیا_بابام گفت هوی

  شنومیآره منم م_تعجب گفتم با

 آشپزخونه بود و رو شبکه خبر بود  یرو به رو ونیزیتلو

 صـدا از کجاست؟_گفتم

  دمیشنیخنده رو هنوز م یبعد برگشت و صدا یرفت تو اتاقم و کم بابام

 شهیداره پخش م تینکنه از گوش نمیبب سایتو اتاقت ، وا یصدا همه جا هست حت_بابام

 کنمینه دارم با دوستم چت م_چت رو نشونش دادم و گفتم ی صفحه

 همه جا رو نگاهش کرد و رفت مشکوک

 توهم بزنن  هیدونفر همزمان  رممکنهیغ_م گفتمبا خود عیسر

 یبیاونا هم اتفاقات عج یرو گفتم و متوجه شدم برا زیو دلـسا هم همه چ لویخنده قطع شد به نـ یبعد صدا یکم

  ادیم شیپ

 بود  دتریشد یلیمن خ یبرا یول

. 

. 

. 

 چون بدتر از اونا رو تجربه کردم !!! ستنیهم ترسنـاک ن ادیاون اتفاقات ز نمیبیم کنمیاالن که فکـر م البته

. 



 فاطمه کرمالچعب-اهیس یایدن

 
41 

 

. 

. 

 اومدن سراغم  دیشد یها جهیهمون سردرد و سرگ هویکه  میتو کتابخونه نشسته بود لویو دلـسا و نـ یلیو ل من

 باهام بودن  بمیهمه به خاطر پول تو ج_گفتیبه پـارسا م هیکه با گر دمیرو د لیهم سهـ باز

 جان لیجمع نبند سهـ_پارسـا

 اونم ولم کرد  یدیند گهید گمیراست م_لیسهـ

  لیاون باش سه الیخـیب_رو بغل کرد و گفت لیسه پارسا

 اون باشم  الیخیب تونمیمن نم_لیسهـ

 اتفاقات بودن  یهمه  انیخوردم و به خودم اومدم دختـرا در جر یتکون

  زیسرمو گذاشتم رو م یدادم و با ناراحتـ حیرو براشون توض زیچ همه

 تو چته دهیحاال اون درد کش_یلیل

 اونـا به من گذشته یانگـار همه _

 بابا رها الیخـیب_لـوین

 به من نگو رها_شدم و گفتم یعصـب یلیخ هوی

  لمیمن سه دیبه بعد منو رها صدا نکن نیاز ا_دادم و گفتم هیتکـ یبا اخم به صندل بعدش

 تو رهاس ینه اسم واقع_گفت دلـسا

 راد لیلم،سهیمن سه_اخم بلند شدم و گفتم با

 رونیبرداشتم و از کتابخونه رفتم ب فمویهم ک بعدش
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 چرا اون حرف رو زدم کردمیراه خونه فقط فکـر م تو

 ریتسخــ ،منیوا_و دستامو گذاشتم رو صورتم و گفتم ستادمیدفعه ا هیکه بهم گذشت و مرور کردم  یزیچ همه

 شدم

 ...رـیتــ...سـ...خـ...._تو گوشم دیچــیپ لیسهـ یصداقلبم رفت باال و  ضربان

  ادیشدن خوشش ب ریکه از تسخــ هیخودمو به خونه رسوندم حالم اصال خوش نبود اخه ک عیسر

 عوض کردم و چهار زانو نشسـتم رو تخت و سرمو با دستام گرفتم عیتو اتاقمو لباسامو سر رفتم 

 اسناشنــ یصدا....از مخاطبانـ یکـل بازم

 از اولشم واضــح بود_گفت یکــی

 دیخودش نفهم_گفت گهید یکی

 بچه اس یلیهنـوز خ_گفت گهید یکی

  نهیبیبد م یلی، خــ ـکننیبهـش رحم نم_گفــت دمیکه شن ینیصدا و ترسناکتـر ــنیاخر و

 بعدش سکــــــوت مطلق بود  و

تاک ساعــت خوب  کیت یصدا دمیشنیداشت رو هم م یادیز یکه تا اتاقم فاصله  یآب حموم ی کهیچ یصدا

 پچ پچ دو نفر... یتمرکز کردم صدا

 زدنیحرف م یو نامفهوم بیعج یلیزبون خ به

 سین یعـرب دمیدقت کردم د یوقتـ یبود ول یعرب هیشب

 هیاصال چه زبونـ دیفهمـ شدینم

هم داشتن البته ترسنـاک نبود بلنـد شدم رفتم دنـبال صدا کل اتاق رو گشتم صدا از همه جا  یبیعجـ یصدها

 !!!ومدیم

 اون دونــفر همه جا بودن  انگار
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  دنیچرخیهم م دیشا

 بعد صـدا قـطع شد  یکم

  دمیو خواب رفتم

 سقف زل زدم  به

 بستم و تمرکز کردم ، چشامو  کردمینفر رو حس م نیبود حضور چند یعیرطبیغ یلیخ اتاقم

  یسرتا پا مشک یلباسا دمیدیم همشونو

 صورتاشون معلوم نبود یبودن ول ستادهیمجسمه ا مثل

 نداشـتم یترس ــچیه

 داشتم  یدلشوره و نگرانـ فقط

 یچ یعنـی یدونـی، م یشد ریتـسخـ نجانیا نایخودم گفتم به درکـ که ا به

 زنـگ خورد میگوش

 بود یلیلـ

 نه ایجواب بدم  دونستمینم

 قطع شد تماس

 برام اومـد یلیاس از ل هی

که مثل خواهرم دوستت دارم خواهش  یدونیتو رو خدا جواب بده تو م یبود رها واقعا نگرانم کرد یحرفات چ اون

 جواب بده  کنمیم

 بگم  یاخه من چ_لب زمزمه کنم ریز خواستم

  ادیمتوجه شدم صدام درنم یول
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 کردم حرف بزنم  یو سعــرو انداختم کنار  یگوش

 نبود ییصـدا یول کردمیزور دهنمو باز م به

 حرف بگم! هیکلمه که نه حداقل  هیداشتم  یترس و استرس سع با

  شدینم یول

 بد بود  یلیخـ کردیام م وونهیو استرس داشت د ترس

کردن  هیکه از گر یمنـ یبرا نیو ا دنیچکیاز هر چشمم دو سه تا اشک همزمان م هیگر ریبد زدم ز یلیترسم خ از

 اصال خوب نبود  ومدیبدم م

 که نکنه خوب نشـم! کردمیفکـر م فقط

کف  یحرف بزنم رد ناخـنام رو خواستمیو هم م کردمیم هیجام بلند شدم و شروع کردم قدم زدن تو اتاق هم گر از

  دادمیدستم مونده بود چون از ترس و اضطراب ناخنامو به کف دستم فشار م

و  دمیکش یقیو صورتمو شستم و تا حالم بهتــر شه نفس عم یبهداشت سیتو سرو دمیپر عیرفت سر یهایس چشام

 آب خوردم  وانیل هیرفتم تو آشپزخونه 

 بعد حالم بهتـر شد و من تونـستم با تالش فراوان حرف بزنم  یکمـ

  گفتمیم یزیچ هی یگرفته بود ه ادیکه تازه حرف زدن  ییبچه ا مثل

 شوق تو چشام جمع شده  اشک

 !!!یخط بدبخــت ریز ــدمیکه رس دیبه ذهنـم رس هوی

 بالخره تونستم بخوابم یتو اتاقم و بعد از چندساعت رفتم

 

 و بودم و حـسش نبود بلنـد شم  دهیتختم دراز کش یشدم ، رو ـداریب یبـد یلیبا حـال خـ صبح

 شدم  اهینجام دادم و وارد جنـگل سا یکردم و بعدش سفـر ذهنـ شنیلکـسیبستم و ر چشامو
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 شد  دهیدستمو دراز کردم تا لمـسش کنم اما باز هم دستم کـش عیهمون درخـت سر دوباره

 ؟! ـنیش_کـردم زمزمه

 خودمم_گـفت آروم

ه دادم ب هیهم دنـبال من بود تکـ ـنیش دنیشروع کردم به دو ـدمیترس کـبارهی دمیکردمو و دستمو کش یاخمـ

 درخـت و چشامو بسـتم... هی

  ـدیکش دستمو

  یخـوایاز جونم م یچـ_

 اینـ نجـایا گهید_ـنیش

 رمیدر ضمــن هر جا دوست داشته باشم م ترسمیمن از تو نم_گفتم یشد با لجباز ـبیغ هــوی ترسم

  یشجاع یلـیاالن مثال خ_زد و گفت یپوزخـند

  شیخاکـستر یشدم به چشا ـرهیخ

 گـهید ینباشم به خودم مربوطه ، دفعه  ایشجاع باشم _و گفتم ستادمیبهـش ا کینزد یلیخ قدم جلو رفتم و چند

 جـن هیندارم چه برسه به  یهم شوخـ یبشـر یبنـ چیسر راه من سبـز نشو نزار کالهمون بره تو هم من با ه

 هیعجب جن مزخرف_چشامو باز کردم و زمزمه کردم بعدش

  یشیم ـمونیحرفات پش نیبابـت ا_که گفت دمیتو ذهنم رو شنـ ـنیش ی زمزمه

 زر نزن باو _حوصله گفتم یب

 ندادم  یتیاهمـ نیشــ یادبانه  یب یو به فش ها و حرفا دمیحال خند یبه جواب خودم اروم و ب بعدش

 ادب یب نـقدریاخه جن هم ا_زمزمه کردم اروم

 



 فاطمه کرمالچعب-اهیس یایدن

 
46 

 

 نشستم و سالم کردم  لکـسیر یلیاز صبحونه رفتم کتابخونه دخـترا اونجا بودن خ بعـد

 دست خودم نبود  روزید یبه جون شماها حرفا_بد نگـاهم کردن شونه امو باال انداختم و گفتم همه

 اونوقـت یچ یعنـی_دلـسا

 شدم ریمن تسخـ_دادمو گفتم رونیبا صدا ب نفسمو

 با تعجـب نگاهم کردن  همه

 کرده؟ رتیتسخـ لیسهـ یچ یعنـی_یـلیل

 روحه هـا هیاره، البته اون _

 اومدن تو ذهنـت ییچه خاطره ها قایدق_دلـسا

 گفت لویرو دوباره گفتم که ن یچ همه

 داشته  یهـدف هیحتمـا _لوین

 شده  انتیبهـش خ یعنـی سـا،ینه نه وا_یلـیل

 کرده  انتیحتمـا عشقـش بهـش خ گـهیاره د_دلـسا

 .... ـانتی، خ عــشق

  دنیچیکلمات تو ذهنم پ نیا

  دیشد یها جهیهم سردرد و سرگ باز

 رو سرم نگه داشتم  دستامو

 مغازه بودن  هیکردن تو  دیدخـتر با خنـده در حال خر هیو  لیسهـ

 یهم با خنده ه لی، سهـ لیسهـ یجلو گرفتیم رهنیپ هی یبود و با خنده ه ستادهیا ـلیسه یجلو رو یدختـر هی

  دادیتکون م "نه" یسرشو به معنـ
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 اومد تو سرم گهید یخاطـره  هی میمستـق بعــدش

 که شرکته ! دیفهم شدیمکان م یجا بودن از فضا هیو پارسا  لیسهـ

  لیخودشو انداخت تو بغل سه یدختـر هی هـویکه  کردنیم یو شوخ زدنیداشتن حرف م لیو سهـ پارسا

با خنده و تعجـب اول به دختـره بعد به پـارسا نگاه کرد پارسا هم با خنـده دستشو گذاشت رو دهنـش و با  لیسه

 ـلیرو گرفت سمت سه کیاش عالمت ال گهیدست د

  دمیخوردم و از جام پر یبد تکون

 چــت شد؟ یوااا_با ترس گـفت یلــیل

 ولش کردهحتما دختـره  گهید نهیهم_رو گفتم که دلـسا گفت یچ همـه

 خوشگـل بود منم عاشقش شدم  یلی، دختـره خ دونمینم_

 نشنوه !!! لیسهـ_با خنده گفت یلیل

 ه؟یحاال دخـتره چه شکـل_لوینـ

 ییغنچه ا یداره و لبا یقلمـ ینـیهستن و ب ییچشاش قهوه ا هیپوستش هم گندم هیموهاش عسل_

 هههیگریعجـب ج یییییوا_با خنده گفت یلـیل

 شـاسیکه ر نیرهـا ا یوا_با تعجـب گفت لوین

 شـا؟ی؟ ر یچ_

 شـایر یشده  ریشدم ، تسـخ ریمنم مثل تو تسخـ یدوست نداشتم بگم ول_گفت لوین

 با هم باشن  ایدنـ نیکنن که تو ا رتونیکامال تسخ خوانیحتما م_یلیل

 که دخترم! یسمـت منـ ومدیپسر نم هیسمت  رفـتیم لیبود سهـ نـطوریاگه ا_

 کنه؟ یخودکـش خواستیکه م یدیند لویمگه سهـ_ـسادل
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 دمیچرا د_

 کنه یخودکـش دیاصال چرا با_ــلوین

 ماورا بود ریاونم درگ دیشا_یـلیل

 کنه یاز ماورا رو گفته باشه و مجـبورش کردن خودکـش یممکنه راز دینیآره بب_

 نکـرده و اونا کشتنـش یخودکـش دمیشا_دلـسا

  میساکت شد همه

 ادهیاره احتمالش ز_گفت لـوین

و  میکن دایکرده تا جسدشو پ رمیجسدش کجاست و االن تسخـ دونهینم یواقعا اونـا کشته باشـنش و کـس دیشا_

 روحـش به ارامـش برسه 

  شترهیب نیاره احتمـال ا_یلــیل

 بعد از مرگ عشقش خودشو کشتـه  شـایر یعنـی نطورهیو اگه ا_لوینـ

 کرده  یخودکـش شـایر یتو مطمعنـ_

 ستیکشته شده و زنـده نـ لیاون از کجا مطمعن بود که سهـ یول_گـفت یلیسرشو تکون داد که ل لوین

 فهمهیصورت حتمـا م نیماورا بوده در ا ریدرگ لیحتما اونم مثل سهـ_دلـسا

 هااا  شهیم ییداسـتان داره جنـا_

 که ظهـر شد میبر دیاره حاال هم پاش_و گفـت دیخند لوینـ

 

 که خوردم به اتاقم رفتم  یرفتم، بعد از نهار کم ادهیخونه رو پ تا

  کردنیانگار اتاق من نبود هزارتا چشم هم نگاهم م اصال
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دم به و شروع کر دمیکردم بعدش هم دراز کش قیتحق یرفتم و کل شنیتیکنم...بعد از مد شنیتیگرفتم مد میتصم

 فکـر کردن 

 که معلومه بده  نیبـد خب ا یعنـی ـنیش

ا مورد فرق داره باب هی نی....اینبود نیاش...قبال که ظاهر ب افهیاز کجاا .....از ق_گل کرد و به خودم گفتم میریدرگ خود

 سایهم نباشه....نه نه وا دیاصال انگار مربوط به برزخه...خب شا ـطانهیش هیشب شیخاکستـر یبا اون چشا اههیجنه س

  طانهیش ی ماندهفر نیشک ش ی...بی...چــــدمیفهم یزیچ هی

 باشه طانیمتعلق به ش دیهم حتما با اهیجنگل س اههی....اون تو جنگـل سیدیرس جهینت نی...اونوقت چطور به ا

 فکر کنم سای*راجا *تاما *ساتوا....خب وا ادمهی.....اره اره رنگ ها رو 

 که همراه کننیبه اسم ساتوا رو جذب م یمثبتـ یها ی... انرژ،یآسمون ید،زرد،آبیمثل سف یروشنـ ی:رنگ هاساتوا

 .انیم شیپ رهیو اتفاقات و خوب و غ یبا اونا شاد

 

به اسم راجا رو جذب  یمنف یها یپررنگ،... انرژ ،قرمزی،زرشکـیمثل سبز لجنـ ییا رهیت بایتقر ی:رنگ هاراجا

 .کنهیم افتیرو در رهیو غ یکه همراه اونا شخص اتفاقات بد ناراحتـ کننیم

 

و اتفاقات بد تر و  کننیرو جذب م یمنـف یها یو ... انرژ یو مشک یسوخته،ذغال ییمثل قهوه ا رهیت ی:رنگ هاتاما

 .ارنیاز راجا رو به ارمغان م دتریشد

. 

. 

. 

 

 ذهنم  یکردم به جستجو کردن تو شروع
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 کرد!!!...کامال درسته دیتهد ییجورا هیو خــب منو هم  طانِیاسمش رو هم گفتم،اسمشم مخفف اسم ش یمعنـ خب

صبـر دستمو گذاشتم رو  هیثانـ هیجنگـل بدون  یانجام دادم و رفتم تو یسفرذهنـ عیزدم و سر یلبخنـــــــد

 شــدن... دیداد و شروع کرد به سف رییدرختـ کم کم رنگ تغ یاسمون باال یتنه 

  یکردیم یچه غلط یداشت_محکم منو هل داد و گفت ـنیشد و ش دهیدستم کشـ هوی

د و ز یپوزخنـد نیش شدیم اهیو س گشتیبرم یزل زدم به آسمون که، داشت دوباره به حالت عاد نیتوجه به ش یب

 یادیز ییلیبا سرعت خ گرفتمیم جهیداشتم سرگ دیمحکم دستمو کش هویبعدش  سمیدستمو گرفت و کمک کرد وا

 میبود ـاهیتو جنگـل س نوزمه یجـا ول هی میستادیا نمیرو واضح بب یزیچ تونسنمیکه نم یطور دیدویم

 تو کارهام دخـالت نکن  نـقدریا یلیتو سهـ دونمیمن م_نیشــ

 ! یطانـیش یهه تو فرمانده _

 آره هسـتم_ـنیش

 یکه هستـ یکنـیپس اعتـراف م_تعجـب نگاهش کردم و گفتم با

 !یدونـستیکه ، خودتم م سیاعتراف ن_نیش

 بفروشه ! طـانیکه روحشـو به ش یکن یکار یخوای! حتما مـلویسمت ن یاومد یو تو برا چ_گفتم عیسر

 ندارم ینداره بکـش کنار که اصال باهات شوخـ یبه تو ربـط گهید نیا_داد و گفـت هلم

 کنمیم کاریچ نیبب سایجا بمون وا نیدارم ، اصال هم یمگه من باهات شوخ_

 کردم یسفر ذهنـ شنیلکـسیلو دادم و دوباره بعد از ر ویچ و همه ـلویچشمامو باز کردم و همه زنگ زدم به ن عیسر

  میکه بود ییو برگشتم به همونجا

 ـنیش یبرزخـ ی افهیچشمم خورد به ق دمیرس تا

 

 دمینشونت م_و گـفت دیدستمـو کش ـتیبا عصبان ــنیش
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 طیاز مح ستادیا اهیس ی اچهیدر هیدرخت و  هی شیپ رمینگ جهیچشامو بستم تا سرگ دیدوباره دستمو کش بعدش

و به  اچهیشد رفت و نشست کنار در نیغمگـ یلیخ هوی میخارج شد اهیسرسبز اطراف معلوم بود از جنـگل س

 داد هیدرخت تک

چرا  نیشده شـ یچ_رفتم و کنـارش نشستم و گـفتم میدیم نطوریرو ا نیبارم بود ش نیاول دمیکش یقیعمـ نفس

  یناراحتـ

 غرق شد  اچهیدر نیعشــقم تو ا_نگـاه کـرد و گــفت اچهیدر به

 رونیب نشیدیچرا نکش شه؟اصالیمگه جن هم غرق م_گفتم

 اههیس ینیبیطلسمه مگه نم اچهیدر نیا_گفت

 قسمت بوده  دیخب شا_دادمو گفتم رونیبا صدا ب نفسمو

 بود قسمـتت یریو بم اچهیاگه االن من هلـت بدم تو در یعـنی_و گفـت ستادیا یعصـب

 گهیقسمـتم بوده د یعنـی رمیآره اگه بمـ_

گذاشتم اما قدم دوم نه  نیدو قدم عقب رفتم قدم اول رو زم یکردم مقاومت کنم ول یمحکم هلم داد سع یلیخ هوی

 کمکم کن  ــــنیش_دستمو سمتش دراز کردم و گفـتم اچهیشد و افتادم تو در یپام خالـ ریز

  کردیاون با خنـده فقط به غرق شدن من نگاه م اما

ر فقط فکـر کردم چقد ومدیاز دستم برنم یکار چیه نییپا دیکشیمنو م یکیداشت انگار  ییروین هیانگار  اچهیدر

چشامو بستم و خودمو سپردم به  شمیو بلند نم کشمیرفتم تو کما که نفس م کننیحتما فک م رمیمیزود دارم م

 خـدا 

 با  ابرهام و نیب دمیبه خودم اومدم که د یوقتـ دنیمحکم منـو گرفت و با سرعت شروع کرد به کش یکـی هـوی

و  ردمکیبال داشت نکنه فرشته اس با تعجب نگاهـش م یییینگـاه کردم وا دیکشیکه دستمـو م یکس به تعجب

ه خنـد ریانداختم و زدم ز نیحرص ش پرو  یمتعجب و عصب ی افهیهم به ق یرو لبم بود نگاه یلبخنـد گل و گشاد

  یینجـایچرا ا_و گفت نیزمـ یو اروم گذاشت رو گهید یجا هیجنـاب فرشته منو برد 

 به تو چه _زدم به کمرم و گفتم دستامو
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 مودب باش _کرد و گفت یاخمـ

 هیاسمت چـــــ کنـمیخودمو م یسع_و گفتم دمیخند

 از خودم بگم یزیچ تونمیمن نم_گفت یجــــد یلیخ

  ستمین بهیلوس نشو بابا من که غر گهیبگو داه _

 کمک یومـدیاگه بودم نم_گفتم عینگاهم کرد که سر بد

 چشاتو باز کن و برگرد به اتاقت_چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 که برگشته بود  یچشامو باز کردم اما همون لحظه چشم خورد به کس جـانینگفتم و با ه یزیچ منم

 

 

 جالبه نه  لیمن سهـ ییتو رها_و گفتم دمینگاهم کردم خند نیغمگ یلیخ رهـا

از طرف من  لیباز سهـ یاه لعنتـ_بعـد به خودم اومـدم و گفتم یانـداختم رو تخت و چشامو بستم کمـ خودمو

 حرف زد

 به سقف زل زدم نهیفوت کردمو و دست به س نفسمو

 

 ستنین یزیواسه امروزم چ روزید یایسختکه  یطور شدیسخت بود و هر روز سخت تر م یلیمن خ ی*زنـدگ

ا چرا من؟ واقعا چر یول ستنی، مطمعنم که توهم ن انیسر من ب دیبال ها با نیا دیواقعا چرا با پرسمیاز خودم م شهیهم

ماورا باشم ؟ چرا  یقاط میاز بدو زندگ دیبه ماورا اعتـقاد داشتم اصال چرا با شهی، من هم انیبالها سر من ب نیا دیبا

افتـاد  برام ییخودم...! اتفاقا یعالمت سوالم و بدتر از همه برا ایلیخ یفرق داشته باشم ، من برا هیبا بق نـقدریا دیبا

 نـدهیدر آ ممطمعن کنمیم پییحرفا رو تا نیاالن که دارم ا یبودن حتـ یواقع شدیکه بعد از تموم شدنشون باورم نم

هستن  ییزهایاتفاقات رو سانسور کنم چون چ %۷۰مجـبور شدم حدود ، البته من  فتنیبرام م یبتریهم اتفاقات عج

 !کنهیکه منطق و عقل انسان رد م
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و ر زیها اگه همه چ وونهی، به نـظر من دام  وونهیمن د کننیبگم چون فکر م تونمینم چوقتیکه ه یبیعجـ یزهایچ

 :( شدنینم وونهید دونستنینم

 

وام بخ نکهی! بدون ازدمیرو م یبخوام کس نکهیمثال بدون ا شدمیم ریتسخـ شتـریو من هر روز ب گذشتنیم روزاها

ـد اومده بود بع شیپ یکنم و حتـ دیبه مرگ تهد قامویناخواسته رف ومـدیم شیپ یو حتـ زدمیرو صـدا م یاسم کس

 همتون "اخر گفتمبا خنده هم در " دیریمیشما هم م رهیمیبه خـدا م رهیمیبد با دلسا بگم) رها م یشروع دعوا هیاز 

 (دیریمیم

 داشتم ! یبه خودکـش میو تصم دمیترسیم لیواقعا از خودم و از سهـ گهید

 

 

زودش فرق  ای رید رمیمیبسه ! اخرش که من م گهیدلسا من واقعا خسته شدم د_کردم پییدلسا تا یاشک برا با

 نـداره!

  دمیقسمت م زتیجون عز اینکن یرها تو رو خـدا کار_دلسا

و صدا ت نیخسته شده بودم و همـش چند گهیحرفشو گوش کنم د تونستمیبود اما نم زیمن عز یبرا یلیخ دلسـا

  کردنیم قیتشو یکه منو به خودکش دیچیپیگوشم م

   مصرف گذشته ها رو خیتار یقرص ها رو برداشتم حت یسر و صدا وارد آشپزخونه شدم و همه  یب

 گذاشتم جلوم و قرص برداشتم  وانیل هی

 لمیموبا یصفحه  یدلسا اومـد رو امیپ نیآخـر

 " کشمیم ی، بکـش قیمنم خسته ام رف"
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تکون دادن  یبرا کردیهمه بدنم سفت شد روحم تقال م هویقرص رو بردارم که  خواستمیشده بودم و م مونیپش

به دستام نگاه  بود با اشک و وحشت نظاره گر خودم بودم که کنترلم دست من نبود با وحشت دهیفا یجسمم اما ب

  شمردمیرو م فتادنیم وانیکه تو ل ییو قرص ها کردمیم

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۸ 

... 

۶۷ 

۶۸ 

از  وانیو ل دیآب حل کردم و آب بد مزه رو خوردم از بس بد مزه بود کل بدنم لرز یرو قرصا و همه رو تو ختمیر آب

کردم و جلو دهنم نگه داشتم ، چندبار آب باال هام رو مچاله  یاز روسر یکیو  دمیدراز کش یدستم افتاد با حال بد

 دمینفهم یزیاوردم و بعدش هم چ

چرا  یمن لعنت_دمیافتادم و نال شبیاتفاق د ادیشدم ، هنوز چشمامو باز نکرده بودم که  اریهوش یبا خستگ صبح

  رمیمینم

 س؟یخسته ام تحمل ندارم بس ن ایخدا_و صورتمو گذاشتم رو بالش و زمزمه کردم دمیشکمم دراز کش یرو
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من که _خدا بس کنه؟ خواست خود نفهمت بود که ! با بغض جواب خودمو دادم و گفتم_خودمو دادم و گفتم جواب

 تو چاه مشکالت !!! کنهیادم که خودش خودشو پرت نم شهیم نجوریا دونستمینم

 خودته  ریتقص یدونیخودتم م سین ییبه مظلوم نما یازین_خشم به خودم گفتم با

 کنم ! کاریحاال چ_گفتم یناراحت با

 وارد ذهنت بشه! لیسه یاجازه ند نهیراهـش ا نیبهتر_

 بسه  یخرابکار گهید کنمیم مویسع یهمه _خودم گفتم به

 یرها هی شمیبه بعـد من م نیاز ا_تختم چهار زانو رو به پنجره نشستم و پنجره رو باز کردم و گفتم یرو

و  شنیلکسیر ای شنیتیبه بعـد هم هر روز مد نی....از ای...و جـدسوزهینم ی...سرد...مغرور...دلم به حال کسگهید

  دمیم نیرو تمـر یروح فکنـ

 و همون هم شد "

 رو تو ذهنم کشتم :( لیسهـ

 خوب انجام دادم  ناتمویتمر

 دوستام( یاحساس )البته مغرور نه برا یدختـر سرد مغرور و ب هیشدم  و

 تموم نشدن ! نجـایمن ا یمشکالت زنـدگ اما

سرم فرود اومـدن و  یرو یمشکالت بدتـر کهوینبود و  یشگیکردم هم دایکه پ یمن آروم گرفت اما آرامش یزنـدگ

رحم  چکسیبه ه چکسیبودم ه دهیتا زانو نزنم...چون خوب فهم دنیتوانم مجبور شدم به جنگـ یمن با همه 

 "کنهینم

 

  دیکه پرس کردمیچت م "هاله  " میدوست مجاز با

 شد؟ لیسهـ خب
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 نداره ییمن جا یایتو ذهن و دنـ گهید لیسه_کردم پییزدم و تا یلبخنـد

  یداشتـ یعجب زندگ_هاله

 "خنده گذاشتم  یموجیو چند تا ا"پوست کلفتم نه  یلیخ_کردم و گفتم پییتا

  وردمیآره بابا من بودم طاقت نم_هاله

 کردم  یحافظبعـد با هاله خدا  یکم

  _شروع کردم به حرف زدن با خودم و گفتم و

 من تموم شد یقسمت از زنـدگ نیا

 کنه... ریرو به خـ یقسمت بعـد خدا

. 

. 

. 
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عاشقانه  یرمانها یاثر برا نیحقوق ا یو تمام باشدیعاشقانه م یو انجمن رمان ها تیسا یرمان رمان اختصاص نیا

 . باشدیمحفوظ م
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 . نیعاشقانه مراجعه کن یرمان ها تیبه سا شتریب یرمانها افتیدر یبرا

www.romankade.com 

 


