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 دست از سرم بردار کنمیبابا خواهش م:دمینال دمویصورتم کش يرو از رو ملحفه

 اب خنک مهمونت کنم وانیل هی گهیم طونهیااااا ش_

 حوصلت رو ندارم_

 يمگه کنکور ندار گهیپاشو د يادیز غلط

 گور باباش_

 ومدهیسگم باال ن يتا اون رو گهیپاشو د یهان_

 رمیبزار بم کنمیپدر هنوز زود خواهش م...بابا_

اصـال  :گفـت  رفـت یشـد و داشـت م   دیـ کـه نـا ام   یبابـا در حـال   دمیصورتم کشـ  يرو رو ملحفه
 ندازمتیم یرشور دل خودم ت نیبش...سرم نرو يفدا

 دوست دارم یترش اتفاقا

نشــده زنــگ زد  لیــذل يمهــر میکــه ســاعت نــه ونــ دمیــکــه مــن دوبــاره خواب دییــنپا يریــد
 l:خواب و ارامش ما رو بهم زد

  گهید رهیخوب بخوابم که ظهر خوابم نگ خواستمیم مثال

ــا ــا ب ــ    نی ــا دوازده و ن ــرده و ت ــفر ک ــروت س ــالم هپ ــه ع ــاره ب ــر دوب ــخواب میفک ــم  دمی بعدش
هـم مامـان غـر زد گـوش نکـردم و خودمـو انـداختم         یناهـار خـوردم هـر چـ     لکـس یر یلیخ
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ــو ــوم  يت ــ  ...حم ــه هم ــومم واس ــق حم ــن عاش ــم م نیم ــهیبه ــرفتم و ....اردك گ زود دوش گ
ــنم  ینخــ يمــانتو ســورمه ا رهیــت نیلبــاس تــنم کــردم شــلوار جــ عیســر رونیــب دمیــپر رو ت

ـ کـه ز  نیـ رو واسـه ا  میکردم و مقنعـه مشـک   شـال نباشـم سـرم کـردم بـه سـاعت        ریـ درگ ادی
 کنکور هنر يبه سو شیپ دمیکش قینفس عم هی... ستینگاه کردم دو و ب

 خوب ببندن بهتر ستیولش بابا مهم ن...بالیوال یمل میدر حد ت خوردیحرص م بابا

اصــال از ...دوســت داشــتم نقــاش بشــم  یلــیکــه خ یواســه منــ...واقعــا بســته بشــه خوبــه  یولــ
 هنرستان رفتمیم دیبا یاولش اشتباه کردم رفتم تجرب

کـردم روش ولـو شـدم بـه      دایـ رو پ میبابـا دسـت تکـون دادم وارد حوضـه شـدم صـندل       واسه
 نیهـم کـه کنـار منـه سرشـو تکـون داد مـنم متقـابال همـ          یـی بـه مـو طال  ...اطراف نگاه کـردم 

 و حلقمکثافط موهاش ت....کارو کردم 

ــ تــا ــدادن و   میســاعت ســه و ن زن بدصــدا  هیــمــا رو اتــل و متــل خودشــون کــردن و برگــه ن
 زدیتو بلندگو حرف م یه

ــنم ــار  مــتیفرصــت رو غن م ــا کن ــو يو پشــت ســر يشــمردم و ب ــه   ییو جل شــروع کــردم ب
 بود يبارزم شلوغ باز یژگیو... دنیو خند يمسخره باز

  کردنیم ما نگا يایکالس برگشته بودن به خل باز کله

 خوش گذشت یبس ییحال داد خدا یلیخ

 تر زدن  يها رو که دادن من اماده شدم برا برگه

تفکــر  نیــالبتــه ا:))کــنن کــاریچ خاســتنیانگــار م!!! کنکــور  نیــهــم داشــت ا يقــر و فــر چــه
 و شروع کردم دمیکش قینفس عم هیباز ...حوصله هست یداوطلب ب هی

ــا ا یعمــوم ــهــاش رو خــوب زدم ب ــ  هیــفکــر  نی  یلبخنــد خوشــگل واســه خــودم زدم هــر ک
ــا ا  ــه ب ــندون ــر م  نی ــتن فک ــوب گف ــهیخ ــا  25از  کن ــد   20ت ــاش رو زدم در ح ــا زدم  12ت ت
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ــال   ــن ع ــه م ــونم واس ــبت ا   یهم ــه نس ــود ب ــهیب ـ   نک ــ ـــ ـــــ ــن هـــــــــــــــــــــــ  یچیم
 نخونده بودم 

ــته ــه م  درس ــه هم ــه ب ــتمیک ــوم  گف ــن عم ــا م ــدم یاره باب ــا رو خون ــه م... ه ــچ ــادب ونمدی  اتی
ــدم  ــ ...خون ــدم ول ــن درس خون ــهید یاره م ــه نم  گ ــودم رو ک ــر خ ــهیس ــ ش ــالم اون  رهیش بم

  خوردیجانم م یب یدرس خوندنم به درد ب

 ها بود یقسمت قشنگش اختصاص....به قسمت خوشمزه کنکور دمیرس

 میبرگشــت میســواال رو نگــاه کــرد نکــهیبعــده ا ییهــا رو دادن مــن و مــوطال یاختصاصــ برگـه 
 خنده  ریز میسمت هم زد

 بود اونا اهللا العلم یـــــــ چــــــــــــــــــــــــ

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

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

ـ بـود کـه اومـدم ب    5ت تمـوم شـد پرونـده کنکـور هنـرم بسـته شـد سـاع         باالخره بابـا  ...رونی
ــرو د ــو    دمی ــودن رو نداشــتم ت ــر ب ــله منتظ ــد اصــال حوص ــد زود اوم ــوب ش ــ يخ ــه  نیماش ک

 ولو شدم گهید

 چطور بود ؟؟؟_

 يوا:کردمیم یذهنم وارس يرو تو زیهمه چ داشتم

 شده؟؟ یچ: با تعجب بهم نگاه کرد بابا
 
ــوت _ ــه س ــ یاوه اوه چ ــدادم  یخراب ــماره ش رو نوشــتم رو      هی ــت مــن ش ــود پش دختــره ب

 رفت کارت رو بردارم  ادمیبعد  میبود به صندل دهیکه چسب میکارت داوطلب

  رشیکدم روش بود شماره بدبخت رو نوشته بودم اسمش ز نکهیا يجدا حاال
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 شن ننه  ریهم پ يبه پا شاالیا...هم مراقب کالس ما بود یپسره جوون هی اتفاقن

 يهم شد ریخ یپس بان:دنیبه خند شروع کرد بابا

 گهید مینیما ا_

ــمام ــگ ابــ   چش ــه آهن ــتم و ب ــاطرات     یرو بس ــوم خ ــت دارم تم ــو دوس ــوش دادم صداش گ
ــده م  يهــامو تــو یبچگــ ــاغ واســم زن ــه ب ــهیخون ــالبتــه ا کن ــه   نی ــه ادام ــا خون حــس خــوب ت

ـ  يکـرد  کـار یبه خونـه همـان و شـروع شـدن چطـور بـود چ       دنیداشت رس ـ  یپ مامـان   یدر پ
ــام ــل هم      یو س ــدش مث ــوب بپرســن بع ــتم خ ــنم گذاش ــان م ــهیهم ــ ش چســبوندم و  رآمپ

ـ  دیـ قراره بـس کن  یک:گفتم ـ  یکاشـتم هـ   يگنـد  هی شـد   یخـوب بـود؟؟ چـ    پرسـن یم زیـ ر هی
 ؟؟چطور شد ؟؟

 يشــده بــود در رو بســتم و پــا يپاچــه گــرفتنم عــاد هــوی... اخالقــم عــادت داشــتن نیــا بــه
ــاال  ییرو گذاشــتم تــا جــا نیــینشســتم آهنــگ همــدم مع ســتمیس کــه تونســتم صــداش رو ب

 رو باز کردم میدیبردم آ

 به همه برو بچ هم که چراغشون روشن به

ـ         ینکـردم کـه کلـ    يمن کار هنوز  نیـ سوالشـون ا  نیپنجـره بـاز شـد همـه هـم بعـد سـالم اول
فــک  نــایا دمیــ؟؟جــو کنکــور چطــور بــود؟؟ واسشــون خند يچطــور بــود؟؟ خــوب داد:بــود 

 شییجوابشــون رو نــدم خــدا ومــدیدلــم ن پرســنیم نقــدیکــردن قــرار آمپــول هــوا کــنن کــه ا
ـ  یحســـاب !!!!هــــا  چـــاره یتـــا تونســـتم ترسوندمشـــون ب    وارد کـــردم بهشــــون   وكشــ

 هم آن شد  ییمو طال نیح نیهم يتو...دمیوخند

 يد:کنکور سخته چرت بود  گفتنیم نقدیا:باز شد و نوشت پنجره

بـود کـه    عیاصـال سواالشـون بـه قـدر ضـا      ترسـونن یمردمـو م  يبچـه هـا   نقـد یآره بابا ا:نوشتم
 من حلشون نکردم
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 طرز تفکرت مثل خودمو ادیخوشم م_

 ادیهمه از من خوششون م:

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

 در اون حد نبود یغلط اضاف:

 ؟؟!؟یمطمئن_

 اصال؟؟ هیبعله که مطمئنم منظورت چ:

 ستین یخاص زیچ_

 بخوابم خوامیخستم م رمیم گهیباشه من د رنطویکه ا:

 یدنیدر حال خواب شهیتو هم_

 ؟؟يدار یتو مشکل:

 نه اصال_

 پس نطق نکن:

 !!!يریگیپاچه م يدار ادیبرو تو االن خوابت م_

 رهیگیعمت پاچه م یتیترب یب یلیتو خ:

 !!!هیعمم که کامال وحش_

 يبفرستش باغ وحش خودت هم برو تنها نباشه با:

 يمن تنها نباشم با ایباشه تو هم ب_

ـ نم ییجـا  یمن با هرکسـ :  گـه یکـرده و د  تیتـازه مطمئنـا مـرض عمـت بـه تـو هـم سـرا         رمی
 بدتر

 یکنیچطور چت م_

 به خودم مربوطه:



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 7 

 اااا_

 بعله:

 !!!!عجب_

 يرجب با مش

 يبا

رکــه و  یلــیچــون خ ادیــمثــل خــودم پــررو بــود ازش خوشــم م ییجــورا هیــرو بســتم  يدیــا
ــاق  يپــر از تناقصــش مامــان اومــد تــو یمشــک يچشــا شــوییطال ياون موهــا خوشــگله بــا ات

 دیکش یآهنگ رو قطع کردم آه

 رو جمع کن اتاقت

 خوشگل تره و مدرن ينجوریا

 مدرن بخوره فرق سرت پاشو قراره مهمون دعوت کنم یهان

 ستمیمن ن ریفاکتور بگ یکی نیتورو خدا از ا مـــــــــــــامان

  یکنیغلط م تو

ــ رمیــمــن م مامــان بــرم  دیــمــن فــردا با هیــاصــال چــه کار ریــبگ یمحســن شــما مهمــون شیپ
 رو بدم یکنکور تجرب

 برات مهمه یلیخ نکهیا نه

 !!؟؟یکه مهمه پس چ بعله

 بدم یجون خودت تازه من قراره دوروز بعد مهمون آره

 مامان من واسه دوروز بعد چرا االن جمع کنم آخه

 شهینمجمع  نجایتا دوروز بعد ا چون
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ـ بـازار شـام بـود اتـاقم مـن هـر وقـت از ب        چـاره یب گفـت یراست م دمیخند لباسـام   امیـ م رونی
ـ  کـنم یرو پهن م اتـاقم بمونـه بـا اوضـاع و      يممکنـه تـا دوهفتـه تـو     وهیـ ظـرف م  ایـ گوشـه   هی

 احوال عاشق اتاق شلختمم

 کنمیمن خودم جمعش م مامان

 رمیبرم بم دیدختره لش تورو نشناسم که با آخه
 
 خدانکنه ننه:

صـد دفعـه بهـت گفـتم بـه مـن       :دسـتش بـود رو پـرت کـرد طـرفم و گفـت       يکـه تـو   مانتوم
 يزاریابرو واسه آدم نم یچ یعنینگو ننه آخه 

 کیهم ش یلیداره خ یآخه ننه مگه چه مشکل_

 کنمیکردم تو برو خودم جمعش م یشوخ:طرفم بلند شدم  ادیکه خواست ب نیهم

 راحت باشه المیخ_

 باشه_

ـ  ـ       رونیـ رفـت ب  یوقت ـ  ینفسـم رو فـوت کـردم آخـه دختـره روان  یکنـ یغلـط م  یترسـ یم یوقت
منظمـه   یلـ یاوووف حـاال انگـار خـودش خ   ...یبشـ  یخوردنـت راضـ   زیـ کـه بـه چ   یزنیحرف م

ـ  یتـو بـه کـ    دونمیـ مـن نم  گـه یم ادیـ بعـد م ...اتاق خودشـون کـه بـدتره     خـو از سـر راه    یرفت
هـر  ...جمـع کنـه    نجـارو یحوصـله داره ا  یخـدا کـ   يوا....بـه خـودت رفـتم     ينکـرد  دامیـ که پ

جــا  یتیوضــع هیــکمــد بــا  يبــود رو تــو.....و  يلبــاس از مــانتو و شــال و شــلوار و روســر یچــ
 اتاق پخش شه  يدادم که هر آن ممکن بود کمدم بترکه و لباسا تو

سـالم  :داد  جیکـه محسـن مسـ    کـردم یکـه کـرده بـودم اسـتراحت م     یپـس کـار سـخت    داشتم
 ؟؟؟ییکجا یخوب
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 کنمیدارم اتاقم و جمع م...سالم خونه ام :زدم

حــاال حتمــا کنکــور فــردا کــامال  يبــزرگ شــد يدیــاوه چــه زود کنکــور متحولــت کــرد فهم_
 دهیم رتییتغ یکیژنت

ــدریا ــم نم   نق ــال دل ــت اص ــم گرف ــتیحرص ــ  خواس ــدم ول ــوابش رو ب ــک م یج ــردیف ــم  ک ک
 آوردم زدم

ـ        زمینه عز: کنکـور   شـن یمتحـول م  شـه یم یمگه همه مثل تـو از پشـت کـوه اومـدن کـه تـا تق
 شلخته ام یکه سهله شاخ غول هم بشکنم من همون هان

 رونیب میبر يخانوم لش حاال حالشو دار خب

ـ کلمه متنفـرم و محسـن بـه مامـانم هـم       نیاز ا نکهیا با ـ   ادی بهـم   ادیـ ز ندفعـه یا یداده بـود ول
کــه از  شــدمیخوشــحال نم نقــدریســامانه ا یعروســ گفــتنیبرنخــوردو اگــه بگــم اون لحظــه م

 آره هستم :زدم...شدم دروغ نگفتم  جیمس میخوندن ا

 حاضر باش اومدم دنبالت_

لباسـام   یبـا کمـد قـراره بجنگـه حـداقل اونشـکل       ینـه حـاال کـ    يوا....حاضـر شـم    عیسر دیبا
ــود از ب  ــته ب ــه گذاش ــونیهم ــاب م یکــی نش ــردمیرو انتخ ــدبخت... ک ــا ب ــ یب ــ هی ــانتو کش  دمیم

ـ م چـروك بـود   خوشـبختانه مـدل مـانتو    رونیـ ب حاضـر و   دمیسـرهم کـردم و پوشـ    يزیـ چ هی
ــا  دنیــاومــد و باد رونیــتــازه از ب یاومــدم ســام رونیــامــاده از اتــاق ب مــن رو بــه مامــان و باب

 !!قراره کجا بره؟؟ نیا:که داخل اشپزخونه بودن گفت

ــورفتم ــتم جل ــاوال ا:و گف ــخت   نی ــور س ــس از کنک ــا دارم پ ــم داره دوم ــر   یاس ــت س ــه پش ک
 بخورم ییهوا هی رونیب رمیگذاشتم م

 حرف بزن ایب يهر وقت قبول شد يدیپز م نقدریا يکرد کایانگار چ اوه

 !!وقت شب نیا:گفت بابا
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 رمیبا محسن م_

 ؟؟؟یالزم نکرده مگه قرار نبود اتاقت رو جمع کن:گفت مامان

 جمع کردمش _

 یه پــبــر میرو بــه محســن قالــب کنــ یهــان نیــا گمیاصــال بابــا مــن مــ:وســط دیــپر یســام بـاز 
 از محسن بهتر یکارش ک

 یکــیخــودت و بــه  يبلــد یلــیتــو خ...از تــو نظــر خواســت  یکــ:ســرش  يزدم تــو فمیکــ بــا
 قالب کن

 زننیمنو که رو هوا م_

  دهیهم بهتون زن نم یکی دیگیم نویآره همتون ا_

 من رفتم گهیخب د:زنگ خورد  میگوش

 باال ادیخب بگو محسن ب:گفت بابا

 ...تا بعد  يبا يولش کن بابا حوصله دار_

ــود ...د رونیــو اومــدم ب دمیتخــت و راحــتم رو پوشــ يکفشــا کــامران هــم دم در خونشــون ب
زمزمـه کـرد امـا مـن جـواب نـدادم و        یسـرش رو تکـون داد سـالم    زدیـ پسر حـرف م  هیو با 

 شدم  نیسوار ماش

 سالم

 زبان آموزhello:پاش وگفت يرو گذاشت رو شیگوش

 ..ندارم  فیمعلم حوصله اراج يواسم آقا ياریدر ب يمعلم باز يخوایبروبابا حاال م_

 !!!يخط دار شد ينه بابا چته تو باز رو دور بد_

 خب چه خبرا؟؟؟...که هست  نهیهم_

 ؟؟؟یکوه هست میقراره بر یآکادم يندارم جمعه بابچه ها یخبرخاص_
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 ...نه_

 گذره؟؟؟یچرا خوش م_

 ...شدن رو ندارم داریچون حوصله زود ب_

 !تنبل_

ــدا ــبط رو ز يص ــض ــادمهر   ادی ــاب ش ــگ انتخ ــردم اهن ــدا ...ک ــق ص ــن عاش ــادمهر  يمحس ش
 نگه داشت نگه داشت  یکیرستوران ش يجلو...بود

 !!!يول خرج شد_

 !!؟؟یناراحت_

 آره _

 بچه پررو:تعجب بهم نگاه کرد با

 زده به سرم دنیکش ونیهوس قل_

 !!حاال؟؟ ونیقل..یینه واقعا پررو_

 خب  کارکنمیآره چ_

 واست نهیسنگ يآزمون بد يفردا بر دیاتو ب یه_

 يازمــون گــور بابــا...کنکــور...آزمــون...هــاتون رو کنکــور  يمســخره بــاز نیــا دیــجمــع کن_
 کنکور و آزمون

 کم یباشه باشه ول_

  میحاال بر_

 ها ستمیول خرج ن شهیمن هم يرستوران رو از دست داد يغذا یول میبر_

 ونیاول غذا بعد قل یه یه_

 یکی رینخ_
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 دوتاش_

 یکی_

 دوتاش گمیااا با من بحث نکن م_

 باشه امشب شب تو _

 هووووووووووورااااا_

 نزن غیشو ج ادهیپ_

ــد  وارد ــتوران ش ــ میرس ــگل و مجلســ  کیش ــ یو خوش ــه تقر  یو کم ــلوغ هم ــایش ــوون  ب ج
 مینشست زیبودن پشت م

ــی:گــاه کــردم و ســرم رو گذاشــتم روش و گفــتم هیــرو تک دســتام ــبا یعن ر خانومانــه رفتــا دی
 کنم

 يآبرومون و نبر یهان یه_

 و اگه ببرم _

  امینم رونیباهات ب گهید_

  دمیهه ترس_

 فعال انتخاب کن  ایب:رو گرفت طرفم منو

ــ :رو گــرفتم منـو  پاشــو  يمشــکل دار دمیـ خانومانــه رفتـار کــردن نم  يبــرا ینـان یاطم چیمـن ه
 میبر

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

 خواهش یهان_

 خر شدم یاخ_

 یاونو که هست_
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 يخودت شروع کرد نیبب_

 گشنمه انتخاب کن یه_

 باشه :دمیخند

 انتخاب کنم  ویخب چ:رو باز کردم  منو

ــو ــتم رو منـ ــم يرو گذاشـ ــتم رو رو  زیـ ــتم و انگشـ ــمام رو بسـ ــما يو چشـ ــا  ياسـ ــذا هـ غـ
 پلو  ایلوب: چرخوندم و نگهش داشتم

 خوامیم نویقبول هم یول ادیب يا گهید زیچ خواستمیمابنکه  با

 واقعا_

 بعله_

ــن ــن لوب  محس ــه م ــفارش داد واس ــذا س ــغ ــن بم   ای ــه م ــودش جوج ــه خ ــو واس ــپل ــنم رمی  امی
ــه نم ــتوران جوج ــورمیرس ــه کار خ ــه چ ــاخ ــه م هی ــهم ــورن د  انی ــه بخ ــتوران جوج ــهیرس  گ

 يبــاز وونــهیهــم خواســتم خــانوم باشــم نشــد د یشــده هــر چــ يا شــهیو کل يتکــرار یلــیخ
ـ  یگفـت راسـت   شـدو  دیـ محسـن جد  هـو یکـه   خندونـدم یکوچولـو و محسـن و م   یکردم ول  هی

 يزیچ

 هوم_

 قراره شنبه برم_

 یبه سالمت کجا

 يسربازززززززززز_

 !!!!!!!!!یچ_

نگــاه بهمــون  هیــبـودن   کیــکــه نزد ییکــه کسـا  يکوچولــو بلنـد گفــتم طــور  هیــدارم  قبـول 
 کردن 
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 !!واقعا؟؟_

 آره شنبه هفته بعد اعزام دارم_

 واس کجا؟؟_

 زیتبر_

 يایخوبه مرد بار م یول...اوه چقدر دور_

 ستمیمگه ن_

 ؟؟یهست يفکر کرد هیچ_

 !!!از نظر تونه_

ــ     یخــوب شــب ــا کس ــود محســن تنه ــده ب ــت کنن ــه ناراح ــر محســن ک ــدون خب ــه ب ــود البت  یب
ــا بق  ــاش جــورم ب ــه باه ــهســت ک ــاصــوال ز هی ــاعت دوازده جوشــمینم ادی ــه  س ــوندم خون رس

ــ  داریـ شـم بابــا هنـوز ب   داریــزود ب دیـ مـثال مـن فــردا با   ـ  چیبــود بـدون ه  ریــشــب بـه خ  یحرف
 هپروت عالمتخت و سفر به  يگفتم و با همون لباسا ولو شدم رو

ــه د میگوشــ خواســتیم دلــم ــزنم ب ــرو ب ــ واری ــح یول ــ فی ــود کل ــود خاموشــش  یب ــولش ب پ
 دمیدوباره دراز کش رمیاصال من که نخوندم نم:کردم 

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

حالـت غـم زده گفـتم     هیـ چطـور بـود مـنم بـا      دینپرسـ  یوارد خونـه شـدم کسـ    یوقت ندفعهیا
ــوامیاتــاقم م ادیــن یکســ ــردم و رو  ...بخــوابم  خ تخــت ولــو شــدم    يدر اتــاق رو قفــل ک
 دمجواب دا یزنگ خورد حوصله اونم نداشتم ول میگوش

 سالم_

 ؟؟یسالم خوب_

  ستمیبد ن_
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 کن؟ فیچه خبرا چطور بود ؟تعر_

ـ باشـه پـس از اول تعر  ....اااووووووممم_ شـدم تـو عـالم     داریـ ب یصـبح بـا بـدبخت   ...کـنم یم فی
 تنم کردم  یچ دمیخواب نفهم

خالصـه کـه مثـل    :pننـه کـه خـواب بـود اصـال      ...از مـن اسـترس داشـت     شـتر یبدبختم ب يبابا
ـ  ....هیـ کنکـور لعنـت اهللا عل   نیـ مرد روبـه رو شـدم بـا ا    هی  چیرو کـه نگـاه کـردم هـ     یهـر طرف

 l:بود افتاده بود کالس ما  یمنگل و دهات یهرچ...دمیروند ییاشنا

ــ  ســهیک هیــاورده بــود بــا خــودش بــا     خیــنوشــابه خــانواده اب   شــهیش هیــدختــره  هی
 یپـــــــــــــــُر خوراک

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

 از کنکور دارن ؟؟؟ يبا خودشون چه تصور نایا:و من ادامه دادم دیخند محسن

ــا ا هیشــب قــایهــا رو دق یعمــوم ــان رو دو تــا زدم فقــط  ندفــهیتفــاوت کــه ا نیــهنــر دادم ب زب
 اصن من استاد زبانم =))) 

 !!!!!!!!یدوتا هان یچ

ـ       یلیآره استاد خ_ کـامال   دیهـا کـه رسـ    یبـه اختصاصـ   یسـخت بـود مـنم حوصـله نداشـتم ول
 بلد نبودم خب  یچیحوصله م سر رفت ه

دو تــا  کیــزیف ایــنــزدم  یچــیه یاضــیر ایــتــا زدم؟؟  5فقــط  سیــمــن ز شــهیبــاورش م یکــ
 تا 3 نیتا زم 5 یمیش

ـ   ...خسـه شـدم   گـه یده بـود کـه د   يطرفـا  ساعت نشسـتم بعـدم برگـه م رو     میبـزور تـا ده و ن
 از کنکور  نمیا...دادم و خالص

 !!!واقعا؟؟_

 آره بچه زرنگ _
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 ؟؟یرشته خوب قبول بش هی یتونیم فاتیتوص نیبا ا یکنیفکر م_

 !!!!باشه  یرشته چ ستیقبول بشم مهم ن یدولت خوامیمحسن من فقط م_

 خاك تو سرت_

 تو سر خودتو عمت_

 کالس؟؟ يایبرم بعداز ظهر م دیبا گهیخودت من د_

ـ نم گـه ینه حوصـله نـدارم د  _ رو  ینقاشـ  يبـرم کالسـا   خـوام یم... يریـ م يتـو هـم کـه دار    امی
 رو بپرسم طشیشرا

 یباشه هر طور راحت_

کــردم و  تیو تــنم کــردم موهــام رو هــم بــه ســمت بــاال هــدا یو شــلوار مشــک یتــونیز مــانتو
ذره رژ خواســتم بــرم  هیــ ین حتــو بــدو شیــســرم بــدون آرا يرو انــداختم رو یشــال مشــک

ــب ــه د رونی ــک ــدون رژ نم  دمی ــه ب ــهین ــورت ش ــتم و خ یرژ ص ــیرو برداش ــو رو یل ــبم  يمح ل
  سادمیپارك ملت وا يورود نارک....خونه نبود  چکسیه رونیو اومدم ب دمیکش

 يدیافتخار نم يدیل_

کــردم مــن  دایــپ نیقــی گــهیشــد اصــال د داشیــاز کجــا پ گــهید نیــا یلعنتــ یلعنتــ برگشــتم
ـ ب امیـ تنها کـه ب  شهیهم نـدارم   نـو یاصـال حوصـله ا   گـه یو االن کـه د  نمیـ رو بب یکـ ی دیـ با رونی

 کنم  رشیخرد و خم خوادیدلم م

 ماایسالم آقا ن:گفتم یلبخند زورک هی با

 یکنیم کاریچ نجایا یسالم خوب_

ـ      خـواد یپر رو دلم م بچه کـه   کارمـه یچ نیـ اصـال بـد بشـه ا    شـه ینـه بـد م   یبگـم بـه تـو چـه ول
 بخوام ناراحت نشه

 کردمیبا شما هماهنگ م دیبا دونستمینم_
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 فوضول يپس حقته آقا ستیبه تو مربوط ن شعوریپسره ب جاخورد

 دیشیناراحت م دونستمینم دمیازتون پرس نطوریهم_

 برم دیمن کار دارم با... دینپرس نطوریهم گهید دیپس لطف کن_

ـ  با ـ لبخنـد کـج از کنـارش رد شـدم خوبـه       هی پسـر   یشـکل  نیـ کـه ا  دهیـ منوند شـتر یر ببـا  هی
بــد  دمیــفهم دمتیــکــالس د يبهــت دادم از همــون اول کــه تــو یخــوب درســ... شــهیخالـه م 

 یهست یمارمولک

 !!!!یزنیبا خودت حرف م يدار یه_

  ياینشد تو زود ب چوقتیه يخدا مرگت بده فر:رو فوت کردم  نفسم

 کردم  ریبود گ کیتراف بامیمن فر هیهان_

 بخوره تو سرت  کیتراف_

 ؟؟؟ يچت شده داغ کرد یه_

 یچیه_

 فلش سامان ممنون بابت لطفت نمیا زمیعز ایب_

 يندار يکار گهیخواهش با من د:رو گرفتم يفلش ممور_

  نمتیبیبعدا م زمینه عز_

 که دست نخورده شیزیچ یراست_

 مثل اولشه نه

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

 مطمئن باش دونمیبعله م_

 باشه تا بعد_
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ــایفر ــر         ب ــت پس ــله دس ــت حوص ــرار داش ــرش ق ــت پس ــا دوس ــروز ب ــتم ام ــا گذاش رو تنه
 ....رو نداشتم سوسول بود به تابلو نگاه کردم و وارد شدم  وونشید

ـ راسـته کـه مـن در    یلعنت حـاال چـه وقـت تمـوم شـدن مهلـتش بـود از         شـه یبـرم خشـک م   ای
خونـه بـس    يبـه طـرف متـرو راه افتـادم اه حـاال بـاز مجبـورم تـو        ... رونیـ آموزشگاه اومدم ب

ـ  دیـ من هـر جـور شـده با    نمیبش  هیـ مهد دهیـ کـه ننـه محتـرم اجـازه نم     تـار یبـرم گ  یکالسـ  هی
رو  يهنــدزفر....رو نــدارم  یکــی نیــحوصــله ا الاصــ خــوامیمــن کــه نم یاطیــخ رهیــهــم کــه م

ــو نیگذاشــتم گوشــم بهتــر ــ ریــو نشــون ام آهنــگ خــط نــهیمتــرو هم يکــار ت ــ یعل  یرو پل
ـ کـه بـا    امیـ ب رونیـ خواسـتم ب ...کردم و نشسـتم   رو بـه   سـادن یوا یملـت کـه کنـار خروجـ     هی

 هیــبــه چ یدعــوا شــده و بفهمــم چــ نکــهیا يآهنــگ رو بــه هــوا...شــده  یچــ یعنــیرو شــدم، 
ـ ا ادیـ بـارون م ...شـده  یآهـا گفـتم چـ   ....قطع کردم و جلـو رفـتم    سـتادن یسوسـوال همـه وا   نی

 نشن  سینکرده خ يوقت خدا هیکه 

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

ــا خ ســه ــت بود،بــارون هــم کــه  یهــوا عــااااااااااااااااااااال....بــارون قــدم زدم ریــز ادهیــرو پ ابونی
 ...رهینظ یب شهیهم

  
     

 یحفــاظ هیــ ریــز ابونیــهمــه کنــار خ...ه از آدم بــود؛ انگــار جــزام اومــد یخــال ابونیــخ تمــوم
ــتادهیوا ــ  س ــودن خ ــن سیب ــ... نش ــوا    یب ــال و ه ــو ح ــون ت ــه نگاهاش ــاوت ب ــودم راه  يتف خ

 ... رفتمیخودم رو م
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ـ  کـرد یپسره داشت نگام م هی ـ ... احمـق  يشـد  سیکـه انگـار بخـاد بگـه خـ      يجـور  هی نگـا   هی
از  ادیــبــدم م...پوزخنــد زدم رد شــدم... ســتادهیوا ریــترســو هــا اون ز نیبهــش کــردم کــه عــ

 ...که از بارون فرار کنه یکس

کــه  دییــدویروزنامــه گرفتــه بــود بــاال ســرش م هیــ ومــدیداش از روبــه رو م یمــرده مســن هیــ
ــ ــاش م   سیخ ــتم نگ ــه،منم داش ــردمینش ــون  ... ک ــاه مهرب ــه نگ ــ یچ ــا    یداره ول ــن نگ ــه م ب
 ...هیمهربون و دوس داشتن يحتما از اون مردا.... کرداینم

ـ منـو کـه د   دیرس بهم هردومـون مـوش   : لحـن مهربـون تـر از نگـاش گفـت      هیـ بـا   دیـ خند دی
 ...میشد دهیاب کش

ــ زدم ســرم و تکــون  کــنمیدونــه از اون لبخنــد مخصوصــام کــه بــه نــدرت ازش اســتفاده م  هی
ــا...دادم ــده از همــون جــادو نی ــ  ییجــادو ییلبخن ــود کــه اس ــا ب ــیخ... کــردایم ریه خــوب  یل
 کـار یبـد بـود حـاال چ    یلـ یخـوب بـود تمـوم شـدن مهلـت آموزشـگاه خ       نیاما فقـط همـ  ...بود

ــه کــه قــرار  ....کــنم  ــاز کــردم خوب ــا ازدر رو ب شــده  يتکــرار نجــاهمیا میخونــه هــم بــر نی
ـ تـا االن ب  خبـر یب...به ساعتم نگـاه کـردم نـه    ... گهید  یچـ یه گـه ید سـت یمهـم ن ...بـودم   رونی

ــم ن ــتیمه ــ س ــه ن  چکسیه ــن ک ــر م ــتیمنتظ ــم رو در ا س ــدم کفش ــه ...وردم و وارد ش خون
 یعنــی...هســتم  ســتمیبراشــون مــن کجــام تنهــام ن ســتیمهــم ن یحتــ ومــدنیپــس ن کیــتار

 نقـدر یوگرنـه ا  سـت یبهتـر کـه مامـان ن    تیوضـع  نیـ به لباسـام نگـاه کـردم بـا ا    ...مهمم  واقعا
ــ ...مونـد یکــه اعصـاب واســم نم  کـرد یو داد م غیـ ج شـده بــود رو   يجــار اریـ اخت یاشــکام کـه ب

ــردم  ــاك ک ــ   ...پ ــرده ،حت ــل ک ــرفم گ ــس مزخ ــدم ح ــوم ش ــله ا یوارد حم ــهیحوص ــو نک  يت
 حموم هم بمونم ندارم

ـ  عیسر  یو تـاپ بنفشـم رو تـنم کـردم چـ      دیشـلوارك سـف   رونیـ دوش گـرفتم و اومـدم ب   هی
ــو  یگشــنگ دیــبا نجــایاون وقــت مــن ا ینــامردا رفــتن مهمــون..بخــورم حــاال  بکشــم خــاك ت
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هــامو  یاه دارم بــدبخت....پــولم  یبــ بیــروزا هــم کــه عج نیــصــفره ا هــم کــه میســرم اشــپز
ــمیبـــه رخ خـــودم م ــاز کـــرد خچـــالیدر ... کشـ ــه ...شـــبیاز د ایـــالزان.... مرو بـ اوممـــم نـ

 تخم مرغ نه  خورمینم

ــپن آره ــره  ری ــه بهت ــون و پن ...از هم ــه ن ــد لغم ــچن ــه    ری ــرو دادم ب ــت ف ــه زحم ــض رو ب و بغ
ــســاعت نگــاه کــردم ســاعت   ــه درك ناه ... ازدهی ــومدیب ــدا دی ــ ياصــال ف ازم  یســرم کــه حت

چنــد  نیــرو گذاشــتم ســر جــاش خــوب شــد ا یفلــش ســام... دیخــوش باشــ دیــخبــر نگرفت
ــار ــه م   شیروز ک ــه اگ ــته وگرن ــفهمینداش ــت فر  دی ــش دس ــایدادم ــرق ب ــل بی ــه  شیاص ک
رو  وتریکـامپ ...نقشـه هاشـون مثـل هـم نباشـه       خواسـت یم بـا یهرچنـد کـه فر   کـرد یبدبختم م

مزخـرف چـرخ    يتایسـا  يسـر زدم بعـدش هـم تـو     میدیـ ال بـه ا  شـه یروشن کردم مثـل هم 
ــدا ..زدم  ــاالخره ص ــچرخ يب ــکل دنی ــو دی ــن يت ــه  دمیدر رو ش ــاعت دوازده ب ــ 8س  میگوش

در اتــاق بــاز ...از مــن نگــرفتن  يخبــر چیرفــتن تــا االن هــ کــهنگــاه کــردم از ســاعت چهــار 
ـ یبابـا خ  کـنم یاحسـاس م  شـه یدوسـت داشـتم مامـان بـود چـرا هم      یلیشد خ ـ بهـم اهم  یل  تی

 بابا اومد داخل..اما مامان نه  دهیم

 ؟؟؟یکنیم کاریسالم چ_

 !!!برات مهمه_

 ؟؟!!؟؟یهان یچ یعنی:مکث کوتاه گفت هی با

 !!ساعت رو نگاه کن_

 معذرت دونمیم_

 یگرفتــیخبــر ازش م هیــحــداقل ..خونـه تنهاســت   يکــه تــو يدختــر دار هیــ يحـس نکــرد _
ــی ــدارم از ســام  یکــار ســخت نقــدریا یعن ــان انتظــار ن ــرات از مام ــود ب ــ یب ــه ول ــو  یهــم ن از ت

 ...بهم  يدادیم جیمس هیدوست داشتم حداقل ... یلیخ
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ــ دســت ــواقعــا ناراحــت شــده بــودم ا یخــودم نبــود ول ــ نی ــ نیاول مــن از  یبارشــون نبــود ول
 واریــبابــا بــه د..دلــم گرفتــه بــود يهــم کــه مهلــتش تمــوم شــده بــود بــدجور یکــالس نقاشــ

ــود مــن حتــ هیــتک بغضــم رو  زدیــنم ینگــاه هــم نکــردم هنــوز حرفــ میبهــش مســتق یداده ب
 یراحت بخواب يبر یتونیم کنمیمهم ن یحاال هم خوبم کار خاص:فرو دادم و گفتم

 !!ه؟؟یچ يرفتارت برا نیا یهان یه_

......... 

ـ اومــد نزد _ حرفــات اعصــاب واســـه آدم    نیـــبــا ا  وونــه ید:صــورتم رو برگردونـــد   کیـ
ــیخ یمهمــون نیــا کــردمیمــن فکــر م يزاریــنم ــده هســت بــرا  یل  نیهمــ يبــرات کســل کنن

  ينکردم فکر کردم خسته ا دارتیب

 اصال برام مهم نبود یکه مهمون یدونیم_

 تکرار نشه  گهید دمیباشه قول م_

 سالم:باز شد و مامان اومد داخل  در

 شده يطور:من زانو زده گفت يو بابا که جلو دیمنو د ياشکا یوقت

 حاال نیتنهاست بب یخونه هان میبعله بهت گفتم زود بر:بلند شدوبرگشت طرفش بابا

ــ:دیکشــ ینفســ مامــان ــو لوســش کــرد  يشــد طــور یفکــر کــردم چ ــه احســان ت  ينشــده ک
 من واقعا خستم  میبخواب میبزرگ بشه حاال هم بر کمیبهتره 

 هیـ گر يهـا  يبـزنم و هـا   ادیـ فر خواسـت یبابا بـه مـن نگـاه کـرد دلـم م      رونیاز اتاق ب ورفت
ــ ــنم ول ــه  یک ــاال ن ــ ..ح ــردم ول ــاك ک ــکام رو پ ــیخ یاش ــاز یل ــردنیم يلجب ــت  ک ــا خواس باب

 تنها باشم برو  خوامیم رونیفقط برو ب:بگه که نگذاشتم و گفتم يزیچ

کــارم ..تخــت ولــو شــدم  يو رو ادکردمیــو صــداش رو هــم ز یاهنــگ رو پلــ هیــ...رفــت  بابـا 
ــا ــه ج ــ يب ــگ    دهیکش ــا آهن ــه ب ــود ک ــب ــه چ ــه حم یهم ــاروم ــ دی ــب زاده فج ــک  حیطال اش
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ــی ختمیریــم ــ نیــواقعــا در ا یعن ... واقعــا بچــه ام  دیبــودم شــا تیــاهم یحــد مــن براشــون ب
از  کــنمین آهنــگ تکــرار شــد حــس میــچنــد بــار ا دونمیــنم خــتمیاشــک ر یتــا کــ دونمیــنم

ــا ــرم  نی ــگ متنف ــس م...اهن ــنمیح ــرم ک ــه متنف ــن م ...از هم ــه محس ــده ک ــدر ب ــچق ــد  رهی بع
  شمیرفتنش واقعا تنها م

 ایــ گــذره،خوبیعمــرم م.... نگــاه کــردم   کیــبــه آســمون تار  ســادمیپنجــره وا کنــار
 خوش گذروند  شهیم یطیهر شرا يپس چرا ازش استفاده نکنم واقعا؟ تو...بد

خــوش باشــم؟؟ اصــال  دیــاجبــاره چــرا نبا طشیو شــرا یزنــدگ یاجبــاره،وقت یهمــه چــ یوقتــ
 ...رو عشقه  ایدن...یهمه چ يگور بابا

کــه خــراب  یبــه ســاختمون...خــراب کــنم گــرانیرو بــه خــاطر د امیــدن دیــزدم چــرا با لبخنــد
کــه رفــت از  زهیــمــرد ه نیــا... خونــه ارواحــه هیشــب یکیتــار نیــشــده نگــاه کــردم االن تــو ا

رو  میینجــایکــه ا يآخــر يروزا نیــبــا خــودم گفــتم بالخــره از شــرش راحــت شــدم ا  نجــایا
ــر م  ــت س ــنمیراح ــد    ک ــانس گن ــان ازش ــا ام ــمن،،ام ــه    اروی ــاختمونش رو بکوب ــه س ــت ک رف

ـ ا يمـن رو بـه رو   يپنجـره   قـا یدوباره چن طبقه بزنـه حـاال دق   ـ لعنت يخونـه   نی  یتـا وقتـ  ...هی
 يکــه رو شــونهیلعنت يبــدتر از همــه صـدا ...وفتـه یب ارویــ نیـ چشـمم بــه جمــال ا  دیــبا نجـام یا

ــابه  ــداها  ...اعص ــار ص ــه انگ ــنم ک ــاق م ــره ات ــب يپنج ــ  ونری ــن براب ــوح چ ــا وض ــش  ررو ب پخ
ــهیم ــرام ، کن ــنگ ...ب ــاس گرس ــنمیم یاحس ــد ک ــ دیش ــا     یول ــتن ت ــدن و رف ــد ش ــله بلن حوص

رو بــاز کــردم محســن آن  میدیــو آ ســتمیس ينشســتم پــا نمیــبیآشــپزخونه رو در خــودم نم
 بود 

 !!؟؟يدیهنوز نخواب یسالم خوب: زد

 .. دارمیکه شبا ب یدونیم...؟؟یسالم ممنون تو خوب_

 چه خبرا؟؟؟ يداریکه مثل جغد ب دونمیبعله م_
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 خبر تو چطور ؟؟ یب..یعوض_

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

 مهلت ثبت نامش تموم شده_

 برو گهید يجا هیخوب  فیچه ح_

 از خونه دور بود  یکل نمیحوصله ندارم هم_

 يو هدف ندار زهیتو انگ_

 اوره واسم نزارولش کن محسن کالس مش_

 رمیگیم یپنجشنبه مهمون میباشه تسل_

 یعنیفردا _

 میپس نه بعد سرباز_

 هیخداحافظ یپس مهمون_

 رمیبگ یپارت يگودبا هیهمه دوستام و دعوت کنم  خوامیآره م_

 میماهم دعوت نطوریکه ا_

ـ  _ دور  یخونـه بـاغ همگـ    يفقـط جوونـا جمـع دوسـتانه هسـت جمعـه قـراره تـو         یپس نـه ول
 میهم باش

 هم هست ییموطال نطوریکه ا_

 یبه تو مربوط ن_

  یتیترب یب یلیخ_

 يداد ریخب چرا تو به اون گ_

 خوشگله یلیموهاش خ_

 منم خوشگله يباشه موها_
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 کچل یبش یموهات رو کامل بزن گهیاعتماد به جو قرار چند روز د_

 هه هه هه هه_

فــک  ســوزهیهـم م ...و  رایــتـازه دلــم واسـه کارخونــه کت  ..کچــل  ســوزهیدلــم بـرات م ... یآخـ 
 کنم بعد تو ورشکست کنن

 کصافط_

 و عمت یخودت_

 عمم که مامان خودته_

 انهیهم هست  ییموطال ینگفت ین یباشه مشکل_

 همه خز باشه پیقراره ت یهست راست رمیآره ام_

 یچ یعنی_

 خز بپوشن يمن به همه گفتم لباسا یعنی_

 یتو ادم_

 بعله_

 من شک دارم _

  یستیتو چون خودت آدم ن_

ــمهد ــه م     هی ــتم باش ــن نوش ــه محس ــواب دادم واس ــالم ج ــد و زد س ــتیبیآن ش ــروع  نم و ش
ســن  نیــهــم بــدن تــو ا یقــراره بــره حــج بــه مــن پــول دســت هیــکــردم چــت کــردم بــا مهد

شـب ،صـب زود ،سـر ظهـر      دونه،نصـفه یروزا کـه خـدا م   نیـ شـده ا  یجهنمـ  هیـ اصـال  ....رمینم
  یحت نیسنگ ينایتخته و ماش و ریآجر و ت يهمه اش صدا

ــاال ــال   ح ــااااااااك خ ــن خ ــاق م ــداهاش ات ــر و ص ــز س ــده  یج ــت م...ش ــنگ دس ــیقش رو  یکش
 شهیم اهیدست س لمیوسا
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ــی ــر از ا   یعن ــتاقم زود ت ــودم مش ــون خ ــه ج ــب ــرم  نی ــه ب ــاب ...خون ــدم حس ــته ش دراز  یخس
 ...رو برداشتم اما نوههیکتاب س ستین ياما از خواب خبر... دمیکش

ــ ــدم موز  یهرچ ــاب خون ــکت ــردم   کی ــک ک ــت زدم ف ــوش دادم غل ــفا...گ ــه   دهی ــت ک نداش
 نداشت  

      
 نیــا يصــدا دمیــد هــــــــــــــــوی بــردیبودکــه کــم کــم داشــت خــابم م     5 يســاعتا

ــ ــ  یینایماش ــه ع ــد   نیک ــد ش ــه بلن ــازه م...غول ــون ت ــتمیتوروحت ــوابم ا خواس ــایبخ ــهید نج  گ
ـ  دیـ خـواب پر !!!!قـا یکجاسـت دق  بــالش رو ...تـونم یبخـوابم مـن م   دیــده باهرجـور شـ   یکــال ول
ــتم رو ــت   يگذاش ــازه داش ــتم ت ــمام و بس ــرم و چش ــخوابیم مس ــداها دمی ــه ص ــن ییک  دمیرو ش

مــرده اون  دهیــم ییچــه فحشــا دیهپــروت خنــدم گرفتــه شــد يدعــوا بــود تــو يآره صــدا...
ــی ــبان  یک ــدر عص ــنم...هیچق ــ  دونمی ــا ک ــا    یت ــاالخره طرف ــا ب ــدادم ت ــون گوش ــه دعواهاش  يب

 ... دمیخواب 6ساعت

 پاشو  یهان

ـ اصـال خـدا مـن ازت    ...آخـه   دمیـ رو بـاز کـردم سـاعت ده نـه خـدا مـن تـازه خواب        چشـمم   هی
ــ ــایمــن دق يکــردیشــانس پخــش م یداشــت یســوال دارم وقت ــودم ؟؟ يکــدوم گــور ق ــه !!ب ن

داشــت واسـش مهــم   يبـه مامــان نگـاه کــردم ناراحـت بــودن از دسـتش واقعــا سـود     ...واقعـا 
ــ  ــن ه ــرا م ــود چ ــم  چیب ــاش ص ــتم باه ــت نتونس ــ یمیوق ــ  مباش ــم ه ــرا به ــازه  چیچ ــت اج وق

 زدمیــخــودم غلــت م يچراهــا يتــو...شــدن بهــش رو نــداد چــرا بــرعکس باباســت  کیــنزد
 یکنینگام م ينطوریتو حالت خوبه چرا ا:که مامان متعجب نگام کردو گفت

 رونیب میبر میخوایپس بلند شو م:رو تکون دادم سرم

 کجا ؟؟؟_
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 خونه عموت _

 ها یلباس خوب بپوش هی:که گفت رونیرو تکون دادم خواست بره ب سرم

 نطـور یچـرا داره ا  نکـار یا یچـ  یعنـ یخـب   کـرد یباهـام رفتـار م   ینشـکل یمن بچه ام کـه ا  مگه
ـ  دیـ زاریاه حـاال مگـه م  ...آخـه   زنـه یحرف م  هیـ صـد مـن    يبشـه حوصـله حرفـا    الیـ خ یادم ب

ــدارم خــدا گــهیغــاز ســروش رو د خــب اونــم  يپســر عمــو بهــم داد هیــ ایــاز دار دن ایاصــال ن
ــنم ــ ... يدادی ــج مام ــه در اوردن ل ــه شــده   انواس ــم ک ــه ــتون هی ــمیمزخــرف م کی ــه ... پوش ن

ـ بـا   میمشـک  کیـ ولش کن ارزش نداره تون رو هـم   دمیتـنم کـردم شـال سـف     دیشـلوار سـف   هی
مـانتو  ...صـبح هـوس کـردن بـرن خونـه عمـو        10سـاعت   نـا یچـرا ا  دونمیـ سرم کردم مـن نم 

ـ رو هـم تـنم کـردم     میسورمه ا  ولـو تخـت   يو رو...بـود  شـم یو رژگونـه همـه ارا   یرژ مسـ  هی
ــدم ا ــدریش ــواب احت نق ــه خ ــب ــه ده دق  اجی ــودم واس ــاظر ب ــه ح ــتم ک ــهیداش ــده   ق ــه ش ــم ک ه

چنــد  ياگــه بگــم بــرا...بــاز شــد یحــیفج يبخــوابم تــازه چشــمام رو بســتم کــه در بــا صــدا 
ــه  ســادیقلــبم وا هیــثان درد  یلبــه تخــت کــه حســاب دروغ نگفــتم دســتم هــم محکــم خــورد ب

ــ  ـ  دمیــرو ند یتـر از ســامان کسـ   یگرفـت ،روان هـا بهــش نگــاه   وونــهیدارم مثـل د  دیــد یوقت
  وونهید نیپخش شد کف زم کنمیم

 وانیــصــورتش ل يبــا نــاخن هــام بکشــم رو خواســتمیبــودم کــه م یببــر وحشــ هیشــب شــتریب
 ردکه رو کنسول بود برداشتم متوجه شد دستاش رو باال ب ییکاکائو ریش

 ینش وونهید یهان کنمیخواهش م_

 جدوآبادته  وونهید_

ــان ــ همزم ــ يرو رو رکاکائویش ــال  یت ــرت کــرمش خ ــدم   یش ــک ش ــه بگــم خن کــردم آخ اگ
ــتریب ــارد م  ش ــتم ک ــولر دروغ نگف ــاد ک ــاز ب ــ يزدی ــونش در نم ــد ب یخ ــارهیاوم ــت چ  پیخوش

ــا   زیــبــه ســمتم خ یکــرده بــود حســاب برداشــت کــه در رفــتم مــن بــدو اون بــدو از پلــه هــا ب
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 غیـ و مـن ج  دیـ خندیو بابـا هـم م   میدیـ چرخیدوتـامون دور بابـا م   نییسـرعت بـرق اومـدم پـا    
رو  شیگوشــ عیبــود خــورد ســر   یعســل يکــه رو شیچشــمم بــه گوشــ   کــردمیو داد م

 برداشتم 

 ...به خدا اگه یهان یه یه_

 کیسرام يو افتاده روجل يایب گهیقدم د هی یبه جون خودم سام_

 یکنیغلط م_

 کنهیغلط م یک ینیجلو بب يایب یتونیم_

  یروان کشمتیبه خدا م_

 یبدبخت یبگ گهید زیآم نیکلمه توه هی_

ــاال یگوشــ و ــه صــورت   هیــکــه هنــوز  ییمــدل ب هفتــه نشــده گرفتــه رو شــل تــر گــرفتم و ب
ــ   دشیســف ــود نگــاه کــردم ولبخنــد زدم کل ــدو کــردنش ســرخ شــده ب ــه خــاطر ب ــه  یکــه ب ب

 اریهسـت و بسـ   يانصـافا اونـم دختـر مغـرور    ... بـود کـه دل مهنـاز رو ببـره      دهیخودش رسـ 
 ادیــمثــل خــودم خوشــم م یــیاصــوال از دخترا ادیــهــم اهــل مــده و مــن اصــال ازش خوشــم نم

ــاش شــروع شــد  غیــننــه بــاالخره ظــاهر شــد و ج يوا... گــردن  خواســتیدلــش م یعنــیزدن
 منو بزنه سامان به حرف اومد

 رو بزار میگوش یهان_

 مونهیسالم م تیکن گوش پتیبه حال تر يفکر هیبرو فعال _

چقــدر قــراره از دســت تــو  گــهیبـزرگ شــو د  يبچــه ا یکنــیچــرا هنــوز فکــر م:گفــت مامـان 
  یکنیهست که تو م ییچه کارا نیبکشم من اخه ا

ـ رفــت طـرف اتــاقش   یسـام  خودمــو تـا چنــد وقــت   شـاال یا:لبخنــد تلـخ مهمــون لبـام شــد    هی
 خوبه  یکه از دستم راحت بش کنمیگم و گور م گهید
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 نشونیبود ب یشوخ هی ایرو يدار کارشیچ:گفت بابا

ـ  دیـ االن با یشـوخ  گنیمـ  نمیـ آخه احسـان بـه ا  _ رو بـه مـن ادامـه     میمعطـل سـامان بشـ    یکل
 يدیتو پوش هیچه لباس نیاصال ا: داد

کــه دوبــاره مامــان  رونیــو بلنــد شــدم خواســتم بــرم ب یعســل يم رو گذاشــتم روســا یگوشــ
 بهتره يایلباس ن نیلباس بهتر بپوش با ا هیبرو  گمیباتوام دارم م:گفت

ــتم ــو  برگش ــرفش ت ــاش خ يط ــچش ــدم رهی ــن هم :ش ــه درك م ــب ــاز ن نمی ــتمیمهن ــارا  س س
مــن ســارا  یعوضــم کنــ یتـون ینم نــهیاخالقــم ا نــهیا پمیام تــر هیـ هان ســتمیهــم ن ایــمح سـتم ین

  رمیتحملم کن بعد م گهیفقط چند ماه د شمیومهناز نم ایمح

ـ  نیعـ  رونیـ بگـه کـه زدم ب   يزیچ خواست ـ یزن بابـا بـرام شـده     هی خـب مگـه االن    یچـ  یعن
 داره  یبیچه ع پمیت
 
 تازه متوجه من شد رونهیب شهینداره هم یکه کارو زندگ نمیا به

 سالم_

 یدم درخونتون پالس يسر هی يندار یسالم کامران تو کارو زندگ_

 هیکاریاز ب گهینه د... هیپالس ك مدل گوش_

 معلومه کال_

 چرخمیمنم م کنهیدعوا م يکاریتو از ب يبابا گهیآره د_

 کنهیمن دعوا م ي:عالمت سوال شدم بابا هیشب

 يااامگه خبر ندار_

 یاز چ_
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 يدیهمــه ســر و صــدا رو نشــن نیــتــو ا یعنــی دیرو رســ زادهیــکلــه ســحر بابــات حســاب عل_
ــ  ــات همچ ــبان نیباب ــود اون مرت یعص ــهیب ــده م  ک ــان عرب ــم چن ــیه ــه ب  دیکش ــه هم ــک  رونی

 بودن ختهیر

 بگو به خدا_

 جون تو_

هـم اومـدن از کــامران    هیـ دعـوا کـرده اصـال بق    یبابـا بـوده واسـه چـ     هیاون مـرد عصـبان   پـس 
ــداحافظ ــ  یخ ــوار ماش ــردم و س ــوب  نیک ــر خ ــدم پس ــود هم یش ــهیب ــ ش ــو یوقت ــارا يت  يک

از ســامان کــه انتظــار نــدارم  کــردمیکــامران و کچــل م خــوردمیو نــت بــه مشــکل م وتریکـامپ 
ــدگ ــا مشــغول رانن ــان حــرف م یباب ــود و مام ــب ــه   و زدی ــت مــن ناراحت ــســامان هــم از دس  ای

 يبابا چرا صبح دعوا کرد:هوا گفتم یب زنهیحرف م شیبهتر بگم قهره و داره با گوش

ـ بابـا چ  نکـه یقبل از ا سامان و  یخـواب یم ریـ کـه شـبا د   یبـه خـاطر جنـاب عـال    :بگـه گفـت   يزی
بابــا رفــت و باهاشــون  شــنیم شــتیمخــل آسا انیــم نــایو ا بــرهیاون ســاعت تــازه خوابــت م

 دعوا کرد

 يتو خودت رو به دردسر بنداز خوامیمن نم یگلم ول يبابا یمرس...واقعا بابا_

 ان خب ینکردم همه از دستشون شاک يکار_

ام مــن  یقبــل همــه از زهــنم محــو شــد کــال چــه آدم خوشــحال  قــهیچنــد دق شــبید ینــاراحت
ـ کـرده هرچنـد اون صـدا هـا ز     نکـارو یبابا واسه من ا یعنی طبـق  ...البتـه  سـت یبـرام مهـم ن   ادی
 شم تیبهش که اذ کنمینم یتوجه ادیز میذات یالیخ یب

 میخونــه عمــو دعــوت میاومــد لیــچــرا و بــه چــه دل دمینپرســ یخونــه عمــو مــن حتــ میدیرســ
ــ  ایــآ هیمراســم ــا همــون تر  یتــیاهم چیالبتــه در هــر صــورت بــرام ه ــهــم نداشــتم مــن ب  پی

ــرفم و بق ــمزخ ــا تر هی ــب ــور پی ــو خ ــد يپل ــتقبال   میوارد ش ــدن اس ــروش اوم ــو و س زن عم
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مشــهد قبــول شــده و از    نشــگاهمهنــاز دا یســالم دادم و رد شــدم از وقتــ   يعــاد یلــیخ
خونــه عمــو حوصــله  امیــکمتــر از کــم م یلــیلرســتان اومــده خونــه عمــو پــالس شــده مــن خ 

سروش رو هـم نـدارم تـازه واسـم جـا افتـاد کـه خـانواده هـا بـاهم قـرار سـفر گذاشـتن االن              
ـ رو رد زیـ خونه عمـو کـه همـه چ    میهم اومد ـ  فی کـس بـه مـن     چیچـه مسـخره چـرا هـ     میکن

بــرم  ییجــا وفتمیــاوه بــا مهنــاز هــم کــه راه ب رمیــجهــنم هــم نم ماعــتج نیــنگفــت مــن بــا ا
و اظهـار نظـر    زدنیـ همـه داشـتن حـرف م    شـه یاون مسـافرت کـوفتم م   دهیـ م منـو دق م مامان

 یبه سالمت دیحاال قراره کجا بر:که من گفتم دادنیم

ــر نجــایجــور بشــه از ا یاگــه همــه چــ:گفــت عمــو چابهــار و بعــد چنــد روزه هــم از   میاول ب
 شیک میچابهار بر

 دیدار یدل خوش شیچابهار و ک دیبر نیخوایگرم م يهوا نیا يتو_

 هیهان یچ یعنی:دیتوپ مامان

 امیمن که نم دیمامان هر جور راحت یچیه_

 میریهمه با هم م هیچه حرف نیا_

ـ ا يحوصـله مسـافرت اونـم تـو     امیمن نم_  شـتر یب یلـ یبمـونم خ  نجـا یمـاه رو نـدارم مـن ا    نی
 گذرهیبهم خوش م

 جون یهان گذرهیبهت خوش نم يایاگه با ما ب یعنی:گفت مهناز

ـ امـا ا  سـت یمنـو بـا فحـش صـدا بزنـه مهـم ن       یا هرکچر دونمینم اجـازه نـداره بهـم     گـه ید نی
نگفــتم  نــویام بعدشــم مــن ا هیــهان:دادم و گفــتم لشیتحــو یلبخنــد زورکــ:جــون یبگــه هــان

ـ       دونـه یاتفاقا عمـو خـودش م   واقعـا حـاال حوصـلش     یمـن عاشـق مسـافرت رفـتن باهاشـم ول
 رو ندارم
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شـروع کـردن بـه حـرف      هیـ ذوقـش و سـاکت شـد دوبـاره بق     يخـورد تـو   یکـه حسـاب   مهناز
ــزدن با ــنم گفــتمیم نجــایا دی ــا کــ...کــه بعــد مامــان مجبــورم نکنــه   امی رو  فمیخــوب شــد باب

ــ ــرام اورد و گوش ــه با میب ــه وگرن ــداخلش ــایا دی ــاریاز ب نج ــم فهم  يک ــروش ه ــرکم س ــبت  دی
ــه ن ــدارم ک ــزاره   ومــدیحــالش رو ن ــه ســرم ب ــســر م...ســر ب ــ مینشســت زی ار مــن ســروش کن

ــه رو ــ  یمــن و ســام ينشســت مهنــاز روب و  دمیهــم کنــارش نشســت واســه خــودم غــذا کش
 زنگ خورد  میمشغول شدم گوش

ــد شــدم   قاشــق ــتم و بلن ــن رو...رو گذاش ــس محس ــ يعک ــفحه گوش ــاموش  یص ــن و خ روش
 جواب دادم شدیم

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

 دمیند دینفس بکش ببخش هی_

 حاال ییکجا_

 خونه عمو_

 تو یکنیم کاریاونجا چ_

 شده يطور... گهید_

  یدنبالت دست تنهام حساب امیب خواستمیم_

 دنبالم ایباشه برگشتم خونه ب_

 پس تا بعد  یاوک_

 فعال_

 بود یک:مامان بهم نگاه کرد و گفت  زیبرگشتم سر م دوباره

ــم ــوادیم دل ــزنم رو خ ــرم و ب ــم يس ــ  زی ــت پرس ــه وق ــه االن چ ــا دنیآخ ــ نی ــواله ول ــا  یس ب
 محسن بود:گفتم یشگیهمون آرامش هم
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ـ یمحسـن خ :عمو گفت زن ـ ند ادیـ هسـت مـن ز   ییپسـر خـوب و آقـا    یل ـ  دمشی واقعـا از   یول
 پسر خوشم اومد نیرفتار و منش ا

 یکنــیخودتــو قالــب نم یخوبــه چــرا هــان نقــدریاگــه ا:لبخنــد مزخــرف زد و گفــت هیــ مهنــاز
 بهش 

 اطرافم خودمو قالب کنم  يکه به پسرا ستمیمن که مثل تو ن:گفتم شعوریب دختره

ــود ز اونــم ــاســتاد ب ــدم مامــان عصــبان   ادی ــود  یآشــفته نشــد انتظــار داشــت مــن جوابشــو ب ب
ـ      یسام ندفعهیا  دیـ فهم شـد ینم يزیـ از چهـره بابـا و عمـو چ    یو زن عمـو هـم اضـافه شـدن ول

ــال پا  ــســروش هــم کــه ک ــحــال گ هی ــود يری ــاز ب ــهیا از مهن ــر   ندفع ــدون نمــا ت ــد دن ــا لبخن ب
 منن يدادشااطراف من همه مثل  يپسرا زمینه عز:گفت

 یخودت نش يپس مراقب باش عمه بچه ها عـــــــــه

ــروش ــا  س ــرش و پ ــردن خند  نییس ــروع ک ــداخت ش ــان ــه    دنی ــرف بزن ــت ح ــاز خواس مهن
ـ ل خواسـت یم دیداد شا دمیشا شـد  سـرم بزنـه کـه عمـو مـانع       يکـه دسـتش بـود رو تـو     یوانی

 و گفت

 ها بسه بچه

 هوی شهیم يها آخرش جد یشوخ نیآره ا:هم ادامه داد بابا

 بلند بخندم   خواستیدلم م یحالم جا اومد حساب دیخندیهنوز م سروش
      

ــ بخنــدم ــاز و کــارد بزن ــخــونش در نم یمهن ــه  نیجــو وحشــتناك ســنگ ادی ــان بتون شــده مام
ــو م ــهیمن ــ کش ــو یآخ ــروش جل ــت م يآب ــو رف ــزن عم ــم ا یدونی ــان گل ــایمام ــ ن ــواب ب  یج

 هیـ سـروش کـه ابلـه     يبـا پـام محکـم زدم بـه پـا     ...جـواب سـرکوفتاته    نایاحساسات بودنته ا
 گهیبسه د رزهر ما:آروم گفتم دیخند شتریاخ بلند گفت و ب
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 يغذات رو بخور ستیسروش بهتر ن:دیعمو توپ زن

ـ رو تکـون داد بـه مهنــاز نگـاه کـرد و دوبــاره خند     سـرش  مگـه جـک گفــتم    دونمیــمـن نم  دی
 خوب بود یلیممنون خاله خ:مهناز بلند شد و گفت خندهیم ينطوریداره ا نیکه ا

 یشینترس چاق نم ينخورد يزیعـــه تو که چ:گفتم روزمندانهیپ

 یادب یچه دختر ب: جوابم رو هم نداد و رفت و من اروم زمزمه کردم یحت

ــ  مهنــاز ــاقش و حت ــه درس رفــت ات ــه بهون ســروش هــم دور از  ومــدین یواســه خــداحافظ یب
ســامان هــم  رهیــجــو نم هیــ يدوتــا هــم ابشــون تــو نیــازم تشــکر کــرد ا یلــیخ هیــچشــم بق

مطمـئن شـدم خـاطر     یحسـاب  گـه یبـود همـه نقشـه هـاش نقشـه بـر آب شـد حـاال د         یعصبان
ـ      همـان و نشسـتن    نـا یاز عمـو ا  یفظخـداحا ...هسـت  قهیسـل  یخواه مهنـازه واقعـا بـرادر مـن ب

شـروع شـدن غـر زدن مامـان همـان برگشـت طـرف مـن و بـا           و حرکـت همـان و   نیدر ماش
 :گفت تیعصبان

ــو ــت نم ت ــ یکشــیخجال ــره ب ــشــعور ا یدخت ــا نی ــاز زد  ییچــه حرف ــه مهن ــود کــه ب چــرا  يب
 یزنیحرف نم دهیچرا سنج یشیبزرگ نم

 ... عقل یگردنت رو بکنم ب خواستیدلم م یهان:وستیهم بهش پ سامان

ــه ب داد ــتریزدم ن ــب ش ــود هیش ــده ب ــی:عرب ــ یعن ــار یچ ــوب ک ــان   يخ ــه مام ــردم اول از هم ک
ــ  ــن پرس ــرا از م ــما چ ــ يدیخــانوم ش ــگ زد ا یک ــت زن ــبه ــچ نی ــونهیم وی ــل  رس ــا تحم واقع

بــود بعــدش هــم خــودش شــروع کــرد اون داره بــه  ینگفــتم منظورتــون چــ يزیــکــردم و چ
ــن م ــب کــن ا گــهیم ــو قال ــخودت ــیحــرف  نی ــدریا یچــ یعن ــاز ا رابممــن خــ نق ــبان نی  یعص

سـامان بـه تـو هـم      دیـ بگ يزیـ چ دیـ خودشـو گفـتم پـس حـق ندار     يفامن جواب حر یشینم
دلــم خوشــه بــرادر دارم  یکنــ نیبــه مــن تــوه شــعوریبــه خــاطر اون دختــره ب دمیــاجــازه نم

 که
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 کنمیخواهش م یهان:گفت بابا

 آخه بابا_

 تمومش کن:تحکم گفت با

بشــم دوبــاره مامــان  ریــتحق نقــدریا دیــبا یتــا کــ یعنــیداغ کــردم اشــکام ســر خــورد  واقعــا
 يحـق نـدار  :تـو هسـت رو بـه مـن گفـت      يتـا یهمـش بـه خـاطر حما    نایاحسان ا ینیبیم:گفت

 امیمسافرت نم یبگ

 بابا لطفا نگهدار دیگیچرا زور م امینم:

 یهان_

 اروم بشم کمی خوامیبابا م کنمیخواهش م_

از کنــار  الیــخ یبــ کــنمینم يلجبــاز چیو مــن هــ خــورنیســر م نطــوریشــدم اشــکام هم ادهیــپ
مچالـه ام قلـبم درد    کـنم یلـه ام حـس م  ... کـنن یکـه بـا تعجـب بهـم نگـاه م      شـم یرد م یمردم

ـ  يهـا  هیـ از گر کنهیم لحظـه خوشـحال    هیـ احساسـاتم پـر از تناقصـه    ...صـدا خسـته شـدم     یب
شــدم چقــدر اون عروســک    رهیــخ یوشــعروســک فر نیتــریلحظــه ناراحــت بــه و   هیــ

 ناز بود یعروسک داشم خعل هیبچه بودم  یآشناست وقت

ــا ــه  ب ــاز    يهم ــه ب ــک و خال ــون اول از عروس ــوال از هم ــت اص ــرق داش ــکام ف ــوا يعروس  نی
 دوست داشتم یلیاون عروسک رو خ یول...ومدیخوشم نم زایچ

 ...جور خاص بود ،لباساش صورتش موهاش چشاش هی

 دادیارامش م حس

 يایـ وقـت تـو تلخ   چیهـ  وقـت حسـش نکـردم    چیهـ ...از اغوش مـادر محـروم بـودم    یبچگ از
 ازش دور بودم شهیبا نوازشش اروم نشدم هم یزندگ
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ـ  کـردم یهروقـت غـم داشـتم اونـو بغـل م     ...همـه بـود واسـم    يعروسک به جـا  اون صـدا   یو ب
  کردمیم هیگر

 ...خابم ببره تا

 يچه حس بد...ها اون عروسکو بغل کنم و اروم شم یمث بچگ شدیم کاش
  

      
ــوز چ  بــه ــاره محســن زنــگ زد جــواب دادم هن ــنم ادامــه دادم دوب ــودم  يزیــراه رفت نگفتــه ب

 دنبالت  امیدارم م ییکجا:که گفت 

 ستمیخونه ن: نتشونیبیرو پاك کردم انگار محسن م اشکام

 اونجا دنبالت؟؟ امیب يخوایم يگردیبرم یخونه پس ک یعــــــــه هنوز نرفت_

 الماس ایب_

 ؟؟؟یکنیم کاریاونجا چ_

 منتظرتم... شهیهم يجا ایب_

کـه اونجـا بـود و منـو محسـن هـر        يسـبز  يرو قطع کـردم راه افتـادم بـه سـمت فضـا      یگوش
ــت م ــوق ــر م   میای ــش س ــاس به ــالم ــوار زانت...میزنی ــس ــک ای ــه    یمش ــدم و زمزم ــن ش محس

 سالم:کردم

 چه طور بود؟؟ یگرفت یحاال چ دیخر يایب يخوایم یسالم خانوم نگفت_

 ستیاصال حالم خوب ن کنمیمحسن خواهش م_

ــو...رو احســاس کــردم نشیمتعجــب و ســنگ نگــاه اهنــگ احســاس  يچشــمام رو بســتم و ت
ــآرامــش خواجــه ام ــاز کــردم محســن   نیماشــ...غــرق شــدم يری متوقــف شــد چشــمام رو ب

 شد و رفت با نگاهم دنبالش کردم وارد فروشگاه شد  ادهیپ
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ـ   دیـ تـو با  یهان روهـم کـه    يه هـر رشـته ا  بعـد هرجـور شـد    گـه یمـاه د  هیـ فقـط   یتحمـل کن
ــبا يآورد ــر دی ــدن ب... يب ــتریمون ــی ش ــدن روزا  یعن ــاه ش ــت  يتب ــیخوب ــدن   یعن ــاه ش تب
بــاز  رفــتیکــاش حــداقل محســن نم کــنمیمــاه رو هــم تحمــل م هیــ نیــآره مــن ا... تیــجوون

ــان ا  ــه مام ــایخوب ــفر   ن ــرن س ــراره ب ــا ا...ق ــواقع ــن نی ــه دارم از دور مم ــونیک ــحال  ش خوش
برگشــت معلومــه کــه واســه  لیوســا یمحســن بــا کلــ...از بابــا ســخته  يهــر چنــد دور شــمیم

 نشست  کنهیم دیخر یمهمون

 برگشتن؟؟ نایمامانت ا _

 رسنینه فردا صبح م_

پسرشـــون قـــراره بـــره چنـــد مـــاه نباشـــه اونوقـــت اونـــا رفـــتن شـــمال چـــه   یعنـــیوا _
 !محسن؟...الیخیب

 جونم_

ــانم ا_ ــایچــرا خــانواده مام ــدریا ن ــ نق ــ یب ــر عک ــل  احساســن ب ــزرگ همشــون مث ــان ب س مام
 محبت کنن؟ ستنیسنگن بلد ن

 بودن آقاجون و کال اخالقش یبه خاطر نظام دیشا_

 !داره؟ یچه ربط_

کـه مامـان بابـامون     ایـ بـار اومـدن تـازه واس تـو و سـارا خوبـه مـن و مح        یشـکل  نیـ خوب ا_
  میبگ دیبا یجورن چ هی

ـ      یلیخ ينجوریا_ ـ ا یمـن واسـه سـام    يفقـط بـرا   یبـده مامـانم قلـبش از سـنگه ول  یشـکل  نی
 هیمیباهاش صم یلیبهتر از مامان منه سارا خ یلیخاله خ کنمیتازه فکر م ستین

 کهیسارا تظاهر م_

 ؟؟؟یگیدروغ م_



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 37

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

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

 يدیم هیروح رییزود تغ ادیخوشم م_

 رمیمن امشب خونه نم یبعله راست_

 یحتما قراره رو سر من خراب بش یکنیغلط م_

 باشه دیاز خدات هم با شیا_

 نم؟؟یبب ویک دیبا ستین_

 عمم رو_

 يذاریم هیازش ما نقدریا يخوبه تو عمه ندار_

 شد یامروز چ یدونیاحسان نم یراست...عمو دارم بس هفت پشتمه هی_

 شد یچ_

 نکـه یمثـل ا  روزیـ از همه اونجا مطلـع شـدم قـراره دوتـا خونـواده بـاهم بـرن مسـافرت د         اول
گفـت نکنـه    شـعور یکـه مهنـاز ب   نـا یگرمـه و ا  شیکـ  امیـ مـن گفـتم مـن نم    هویفکرشو کردن 

 گذرهیبا ما بهت خوش نم

 مگه اونم بود_

 آره مزخرف بود_

 شده يطالکار یعنیمزخرف _

کـردم محسـن شـروع کـرد      فیـ رو بـراش تعر  يزیـ همـه چ ...خـوره یبهـش م  یلـ یخ نکهیا نه
 دنیخند

 زهرمار _

 يکرد يخوب کار دمینه شا يزد يحرف بد وونهیآخ خب د_
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  میشد نگیپارک وارد

 خونه هست؟؟ یمح_

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

 کنمیم یکار خوب_

 شو ادهیپ یکنیم يگفته کار بد یک:رو پارك کرد و در رو باز کرد و گفت نیماش

 موندمیتو م نیوگرنه تا صبح ا یخوب شد گفت_

ــو  از ــور ت ــوبم اسانس ــانس خ ــگیپارک يش ــد ن ــود واردش ش ــا   میب ــا م ــان ب ــهمزم ــر  هی پس
 یکــار کــردم حتــ میبــا گوشــ الیــخ یهــم وارد شــد کــه بــه محســن دســت داد مــنم بــ گــهید

  هیدختر عمم هان الدیم:گفت  یمحسن روان هویکه  نمشیسرم رو باال نکردم بب

ـ ا يمحسـن سـرت رو تـو    خـواد یکه دلم م آخ سـرم رو بـاال کـردم     يبکـوبم مجبـور   نـه یآ نی
همــون مراقبــه هســت ســرم رو  نکــهیلــبم نشــوندم عـــــــــــه ا يو چــه لبخنــد مزخــرف رو
ــنود  ــراز خوش ــر اب ــاز د شیدر براب ــ    دنمی ــفحه گوش ــه ص ــاره ب ــون دادم و دوب ــخ میتک  رهی

ــدم  ــش ــا ادی ــوطال يحرف ــ   ییم ــن و م ــادم محس ــرف م الدیافت ــح ــا ا زدنی ــهیت ــاالخره  نک ب
ــ ــب میو مــا اومــد ســادیطبقــه دهــم وا یآسانســور گرام کــه  یــیدر آپارتمــان دا يجلــو رونی

 يکرد یمعرف نیاصال منو به ا یتو واسه چ:گفتم میدیرس

 خوردتیچون داشت م_

 ها_

 نمیداخل بب ایب_

ــ ــا جیگ ــو م  يحرف ــت من ــودم داش ــن ب ــا خــوردیمحس ــاه م  نی ــو نگ ــا  کــردیمگــه من ــحتم  ادی
 ولش  یروز کنکور افتاده اصال هر چ امیباز وونهید

 میمهمون دار ایب ییکجا ایمح_
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ـ  رونیـ بـاز شـدو اومـد ب    ایـ از حرف محسـن در اتـاق مح   بعد ـ منـو د  یو وقت اومـد طـرفم و    دی
ـ  يخـوب شـد اومـد    یهـان  يوا:بغلم کرد خبـر از   هیـ دلـم بـرات تنـگ شـده بـود دختـر        یکل

 )بود یو خوب یاصوال دختر احساسات ایمح( يریتنهات نگ ییدختر دا نیا

 جون یمح یمرس_

  یبهم نگو مح گمیاه صدبار بهت م:از خودش جدا کرد  منو

 برم ضتیمن قربون ابراز احساسات ضد و نق:دمیخند

 يخوش اومد زمیعز نیبش:زد لبخند

 يریم ییجا_

 يایم دیخر رونیسر برم ب هی خوامیآره م_

ــد ب محســن ــاز آشــپزخونه اوم ــ:و گفــت رونی ــچ یچ ــم وی ــویا يای اوردم کــه باهــام کمــک  ن
 رسهینم يریاز تو خ شیببر يخوایفردا کجا م یکنه واس مهمون

ــاهم کــارا رو م گــردونمیو زود برم بــرمشیداداش م:دســتم و گرفــت ایــمح ــیبعــدش ب  میکن
 خوبش استفاده کنم قهیاز سل خوامیم

 دیبرگرد عیباشه سر_

 يریگیاجازمو م نیمگه من بوقم که از ا یه_

 نیــبــس کــه ا شــدمیم دهیکشــ ایــطــرف بــه اونطــرف دنبــال مح نیــاز ا میمجتمــع شــد وارد
ــد ســل  ــر گن ــیهســت خ قهیدخت ــد یل ــ  ری ــش فروش ــه کف ــا یپســنده کُل ــر  يه مجتمــع رو مت

ــرد ــ میک ــه  یول ــت ن ــش فروشــ  ... گف ــت وارد کف ــهید یخواس ــوش رو    يا گ ــه جل ــه ک بش
ـ ا نجـاهم یا ایـ بـه جـان خـودم مح   :گرفتم و گفـتم  ـ ب رادی سـرت   يکفشـارو رو  نیـ تمـام ا  ياری

 کنمیخراب م

 باشه بابا :دیخند
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ـ فروشـنده کـه    میشد وارد  یگفـت عـال   شـد یپسـر جـوون بـود از ابروهـاش کـه بگـذرم م       هی
ـ بـودن حـاال مح   یو تـا کفـش عـال   د...هـم داشـت    یبود برخورد خـوب  کـرده کـدوم رو    ریـ گ ای

 انتخاب کن ك از کت و کول افتادم ایآروم گفتم مح95يبعد 145 یکیانتخاب کنه 

 نگاه کرد و اروم گفت کدومش خوشگلتره ؟؟ بهم

 145گمیمن م یهردوش ول_

 بهتره 95نه _

 !!یپرسینظر م یکنیخب پس غلط م_

 رمیکادو بگ نیام يبرا دیمن با یول نهیعـــــه خب نظرت مت_

 !!یو دور ننداخت نیتو هنوز ام_

 !!ه؟؟یمگه دستمال کاغذ_

فروشـندهه رو در اورد اخـه    ارویـ سـر ده هـزار تـومن پـدر منـو      ...يجـواب قـانع کننـده ا    چه
ـ  يدسـت رو  یچـ  يبــرا یسـ یبگـه تـو کـه خس    سـت ین یکـ ی بـه جــان  ...يذاریـ م يزیـ چ نیچن

ــه وادارش نم ــودم اگ ــردمیخ ــون  ک ــتومن 95هم ــره  هی ــرو بخ ــو م اروی ــون کفش ــیهم  دیپوش
 واال...تو صورتش ومدیجفت پا م

ــد ــاز ا بع ــردن و گ  نی ــف ک ــت تل ــه وق ــهم ــ ری ــردن ب ــاب و ا نیک ــدو انتخ ــ نی ــا وقت  یحرف
 مبارك باشه:شد کدوم رو بخره پسره برگشت گفت  بیتصو

 مبارك صاحابش باشه:هم گفت وونهید ایمح

 د؟؟؟ییصاحبش شما:گفت  ایدر اورد و خطاب به مح يهم گاگول باز پسره

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

ـ   شـد یجلـف رو نم  پسره ـ مـاهم زد  دیـ بـس کـه خند   یجمعـش کن  نیسـوار ماشـ  ... رونیـ ب می
 میشد
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 گه؟؟؟ید يجا هی میبر_

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

 یزنیسره غر م هیکه  یعروس دیباشه بابا انگار اومده خر_

 یعروس دیکه باتو قراره بره خر یبدبخت چارهیب_

ـ مـن بـا ا   گـه ید رمیـ کرد و رفـت بم  ادهیمنو پ ایمح ـ نم دیـ خر وونـه ید نی آخـرش هـم ك    رمی
محسـن هـم بـه بابـام زنـگ زده       ادیـ زنـگ زد گفـت شـام نم    ایـ مح... رهیـ و م زارتتیم نطوریا

ــ ــود و گفت ــه نم ب ــب خون ــه ش ــود ک ــه ب ــا     رمی ــه اونج ــره ک ــن بهت ــه م ــود واس ــه ب ــاهم گفت باب
ــ...باشــم ــا محســن دســت یکل ــه کشــ یب ــه خون ــاز میدیب و بعــد  میکــرد يو بعــدش کــارت ب

 کاناپه ولو شدم  يمن رو يباز

 محسن من گشنمه_

 !!!به من چه_

 !!؟؟ یچ یعنیعـــــــه _

 درست کن يزیچ هیخب برو _

 من مهمونتم _

مـن پـول    يرسـتوران کـور خونـد    زنمیـ زنـگ م  یکنـ یپاشو خودتـو لـوس نکـن اگـه فـک م     _
 هست بخور زیهمه چ خچالیمفت ندارم برو تو 

  شهیتازه ادعاتون هم م سیخس دیهم نیحقا که خواهر برادر ع_

 شکونمیگردنت رو م کینزد يایب کنمیغذا درست م:شدم  بلند

ـ   زیـ رو بـاز کـردم همـه چ    خچالی در ـ  نکـه یشـرط ا  بـه  یهسـت ول ـ اشـپز ب  هی سرهمشـون   ادی
ـ       شـه یکـه م  يزیـ کنه اما کـو کجاسـت آشـپز تنهـا چ     مگـه   یبهـش فکـر کـرد تخـم مرغـه ول

 يبــاالخره تــو...خونــه کــه بهتــر بــود  مونــدمیم یخــورد اه لعنتــ مــرویشــب ن نموقــعیا شــهیم
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ــمــنم کــه پا شــهین نمیــتــر از ا یعــال يکــردم وا دایــهمبرگــر پ زریــفر همبرگــر درســت  هی
دسـت بـه کـار شـدم محسـن هـم اومـد داخـل آشـپزخونه و شـروع            عیکردن و خوردنم سـر 

ــوریکــرد خ ــوبق ارش ــرد   هی ــت ک ــواد رو درس ــاندو  ...م ــا س ــد ت ــم چن ــک ه ــا کم ــت  چیب درس
ــرد ــه م میک ــک ــت هرچــ  يرو زدی ــود واغذ  یدس ــفســت ف ــم    يا هی ــابه وســس رو ه نوش

 چند لغمه خوردم میو نشست زیمحسن گذاشت سر م

ــا ا ســتمیتنهــا ن کــنمیمحســن امشــب حــس م یدونیــم_ در کنــار  نکــهیبــاور کــن هــر شــب ب
 تنهام کردمیبودم حس م هیبق

 بده یلیخ ییتنها... حس ساخته ذهن توئه نیا یکنیاشتباه م_

زود بــزرگ  یلــیخ...بکشــه دكیــمشکالتشــو  ییادم تنهــا باشــه و تنهــا   یبــده وقتــ  آره
ـ بـا ا ...شـه یم ریـ زود پ یلـ یخ..شهیم  انشیـ مثـل اطراف  تونـه ینم..شـه یهمـه مشـکل مرمـوز م    نی

ــه فقــط شــعار م   ــهین دنیــک اســتفاده  یکنــه و از زنــدگ  یو زنــدگ نیببــ وانــویپــر ل ي م
 هیدائم عصب.. کنه یجوون...کنه

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

 یهست یعصبان ییوقتا هی يدید ستیخوب ن نه

ـ م نییبـاال پـا   تیـ نیب يپـره هـا   يعـاد  دنیونم نـه نفـس کشـ   ا ،یکشیتند نفس م تند و بـا   رهی
 رونیب يدیفشار هوا رو م

بــه  کوبــهیخــودش رو م یهــ رونیــبزنــه ب خــوادیانگــار قلبــت م رهیــم نییت بــاال و پــا نهیســ
 ت نهیقفسه س

ـ و دسـتات   شـه یکـه چشـات قرمـز م    یهسـت  یانقـدر عصـب   ییوقتـا  هی و انگشـتات   کنـه یم خی
 ؟؟؟ شهیم دیسف
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ــ ــا هی ــبان  ییوقت ــدت عص ــار م  تیاز ش ــات رو فش ــناخن ــه    يدی ــدش ک ــتت و ب ــف دس ــک  هی
 ...ادیعه داره خون م ینیبیم يحس کرد یسوزش

ــ يدیــد ــ یزنــیو م یهســت یعصــب ییوقتــا هی ــ یکنــیم ریخــورد و خاکشــ زویــچ هی دلــت  یول
 یبازم بشکن يو دوس دار شهیخنک نم

ـ  تــا کاغــذ جــر  یکشــیو م یکشــیو م یکشــیکاغــذ م يخودکــارو رو تیبــا حــرص و عصــبان ای
 بخوره 

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

ــ  يایــبــه خــودت م هــویو  يدیــو فحــش م يدیــلــب اروم اروم فحــش م ریــز تیاز عصــبان ای
  یزنیبلند بلند داد م يدار ینیبیم

ــبان از ــه م تیعص ــه تخت ــوبیدر و ب ــ  یک ــه زم ــات رو ب ــیم نیو پ ــت م یزن ــا مش ــوبیو ب ــه  یک ب
  وارید

ـ و ا یکنـ یبغـض م  تیهسـت از شـدت عصـبان    ییوقتـا  هیـ خـود   يهمـه جـا   نـا یا امـا  بغضـه   نی
 انگار خوار داره

 ...المصب کنهیرو پاره م گلوت

ــا همــون ــدون ا ییوقت ــا زهیــریم ياجــازه بــد نکــهیکــه اشــکات ب ــاراحت نییپ ــه از ن از  یامــا ن
 ...تیعصـــــــــــــــــــــــ ـــــــــبان

ـ تـا وقتا وق نیا  میرسـوندتم خونسـرد   یوونگیـ کـه مـن همشـو تجربـه کـردم و بـه مـرز د        هیی
ــ ــم م یگــاه نیو نب ــوادیدل ــا خ ــدن نی ــنم  يرو رو ای ــراب ک ــا خ ــوم آدم ــم  یگــاه...ســر تم دل

 ستیخوب ن تیعصبان دمیرو که دورم تن یتفاوت یپاره کنم تار ب خوادیم
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مـن شـده بـود سـرم و      خیجملـه هـارو ادا کـردم محسـن مـ      نیـ کـه مـن ا   یتموم لحظـات  يتو
ــبــاال کــردم و  ــ:دادم  لشیلبخنــد تحــو هی خــان غــذا درســت  سیخســ دمیزحمــت کشــ یکل

 و تو  دونمیذرش بمونه من م هیکردم 

ـ  شـروع کـردم غـذا خـوردن انگـار نـه انگـار کـه چنـد لحظـه قبـل داشـتم بـا تمـوم                الیـ خ یب
 وردخیرو م چشینگاه به محسن انداختم اونم داشت ساندو هی زدمینفرت حرف م

 یهان_

ــرم ــ  س ــاالکردم و ج ــا   غمیرو ب ــس م ــن س ــد محس ــد ش ــود رو روم   يونزیبلن ــتش ب ــه دس ک
ــال ــامون و        یخ ــوم لباس ــار دادم تم ــرفتم و فش ــمتش گ ــه س ــاپ رو ب ــس کچ ــنم س ــرد م ک

ــود داشــت محســن  ينوشــابم رو هــم رو وانیــکــه مــن ل دمیــخندیم میصــورتمون پــر ســس ب
ــ    یخــال ــردم داخ ــرت ک ــودم پ ــد خ ــالم اوم ــم دنب ــرار کــردم اون ــردم و ف ــوم و در رو  لک حم

 بستم 

 و تو دونمیمن م ارمیب رتیگ یهان_

 دمیخند ادیمحسن خواهشا بسه ز_

 حداقل بزار من اول برم حموم وضع من بدتره  شعوریب_

 یداشته باش يبه حالت نقشه ا يوا یول رونیب امیمحسن م_

 تموم يباشه باز_

 صورتم و بشورم اومدم  اسیوا_

محســن  ایــ ایــمح ياز لباســا یکــی دیــو صــورتم و شســتم لباســام داغــون شــده بــود با دســت
ـ     يدر رو بـاز کـردم همزمـان بـا قـرار گـرفتن مـن تـو        ...رو بپوشم   ظیچـار چـوب شـربت غل

 شد یمربا روم خال

 ...گهیتموم شد د يباز يجنبه ا یو ب یلوس یلیخ_
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ــدم ــدین ب ــ     وم ــتم رو کش ــودم انگش ــاش ب ــو مرب ــالو وشربتش ــق آلب ــورتم و  يرو دمیعاش ص
 دهنم يگذاشتم تو

ــه ا  _ ــرت ک ــو س ــاك ت ــخ ــدر داد  نی ــربت رو ه ــه ش ــ يهم ــه خ  یول ــتت درد نکن ــیدس  یل
 بخورم ينجوریهم يدادیم شعوریخوشمزه هست ب

 دیبلند تر خند محسن

 اریـ مـن ب  يبـرا  یباسـ ل هیـ من ساده رو بگو که دلم بـه حالـت سـوخت حـاال هـم بـرو        یروان_
  ياریهم نم ایتنگ مح ياز لباسا

ـ  هیـ گـرفتم محسـن هـم بـرام      یدوش حسـاب  هیـ حمـوم و   يبرگشـتم تـو   دوباره شـرت و   یت
شــلوار نــه خــوب بــود  یولــ زدیــشــرت بــه تــنم زار م یخــودش اورد تــ يشــلوارك از لباســا

 بهتر بود  یشیکه داخلشون خفه م ایمح يبود از لباسا یهر چ

داشــت بــا تعجــب بــه آشــپزخونه  چــارهیب رونیــو از حمــوم اومــدم ب دمیرو شــن ایــمح يصــدا
ــو ند کــردینگــاه م ــوز من ــهن ــ دهی ــود وقت ــو د یب ــمن ــو بعــدم خند شترشــدیتعجــبش ب دی  دی

 ادیبهت م یخعل يناز شد یخعل:

 برو عمت رو مسخره کن_

 ختهیتموم کف آشپزخونه سس ر... نجایا هیچ وضع نیا_

 میخورد چیساندو هیخب چ_

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

مهمونتــون شــام درســت کنــه تــازه  يریــم يزاریــتوئــه اصــال م ریتقصــ يزیــچ نیهمچــ هیــ_
 کار  ریاز ز یدر رفت دونمیفکر کرده نم

 سر من يشکست تو زیاالن همه چ گهیبعله د_

 برو حموم  ایمحسن ب:زدمو بلند گفتم لبخند
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کاناپــه ولــو شــدم و  يرو...اون لباســا رو عــوض کــرده بــود  رونیــاز اتــاقش اومــد ب محســن
ــا ا   ــدم ب ــن مون ــه م ــچشــمام رو بســتم آخ ــوخ نی ــا یش ــ  يه ــازه اول ــن ت  شیمزخــرف محس

ـ ی گـه ید خـت یبعدش کـه دوبـاره مثـل بچـه هـا روم شـربت ر       یچیه کـامال معلومـه بلـد     یعن
ـ    ...رهیـ بگ ویحـال کسـ   ستین شـدم و بـه سـاعت نگـاه کـردم       زیـ خ میچشـمام رو بـاز کـردم ن

بلنــد شــدم  دنیــخــوابم بــرد بچــه هــا کجــان حتمــا خواب یمونــده بــه چهــار مــن کــ قــهیده دق
ــ  ــرو گوش ــور  یس ــد ج ــدم ب ــعف م  ياب ب ــاس ض ــم احس ــردمیه ــپزخونه راه   ک ــمت آش س

ــن و مح  ــادم محس ــافت ــت م ای ــپش ــپزخونه از     زی ــدم اش ــپزخونه ش ــودن وارد آش ــته ب نشس
 تر شده بود زیاولش تم

 نه خسته کننیخوب کار م سنیخس نکهیبه خواهر برادر برعکس ا_

 کنــهیکوفـت و نـه خسـته بخــوره تـو سـرت خـانوم دردسـر درسـت م        :برگشـت طـرفم   ایـ مح
 خوابهیم رهیگیم رهیبعدشم م

 يدیکشیمحسن کار م نیکرده از ا کاریاوه حاال انگار چ_

را رو انجـام  محسـن کـا   ریـ خـودم کـار کـردم نخ    يپـس فکـر کـرد   :تـر شـد   قیـ عم لبخندش
 داده

بـود   ینبـود پـس چـ    یك تـو چشـماش بـود خسـتگ     نیـ ساکت بـود خسـته بـود نـه ا     محسن
بــوده کــه نــاراحتش کــرده حتمــا      یپــس موضــوع مهمــ   زدنیــداشــتن بــاهم حــرف م  

  نطورهیهم

 مزاحمتون شدم _

 ستین نطورینه ا_
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 ریشب بخ...دیبخوابم شما راحت باش رمیخب من م_

 يکجـا مثـل حمـاال کـار کـردم شـما خـواب بـود         سـا یاو:برگـردم کـه محسـن گفـت     خواستم
ـ اصـال م  دیهوامـو داشـته باشـ    دیـ سـرم مـن مسـافرم با    ریـ بـره بخوابـه خ   خـواد یحاال باز م  رمی

 از دستتون راحت شم کنمیبارون م ریاونجا خودم و ت

ــو شــهیهم یطونیشــ ــود لبخنــد زدم و نشســتم   يت ــ:صــداش ب ــا یک لطــف رو در حقمــون  نی
 یکنیم

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

 شدنت رو بشنوم ربارونیدارم که خبر ت نویا یواالع من کامال امادگ:هم گفت ایمح

کــردم وگرنــه رو ســرتون خــرابش  زیــرو تم نجــایکــه خــودم ا فیــح...خــاك تــو ســر مــن _
 کردمیم

 عرضه یب نیا کنهیم دیتهد یک نیبب یمح_

 رتمیگیکه زود جو م یدونیم:جلو آورد دیونه تهدرو به نش انگشتش

 شهیازت پا نم ينه بابا بخار_

 اوووووووف ...گهیم طونیش:جاش بلند شد  از

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

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

 یها ک_

 گهیخب معلومه محسن د تونیپسر همسا_

 خسته بود فقط یچیمحسن ه_

 دمیم صیخوب تشخ یرو از خستگ یناراحت_
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ــاراحت _ ــب ن ــوالن    شیخ ــدت ط ــرار م ــه اون ق ــه معلوم ــه همــ   یک ــه واس ــه دور بش  نیاز هم
اتـاق مامـان و بابـا تـو بـرو اتـاق        رمیـ مـن م  یراسـت ..جـوون م  یمن برم بخـوابم هـان  ...ناراحته

 من

 باور کنم يانتظار دار:که گفتم رفتیم داشت

  یاز من نپرس هان دونمینم:مکث گفت یکم بعد

تــو  ياصــال کنجکــاو  ارمیــســر در ب دیــبا...چشــون شــده بــود   نــایســرعت رفــت ا  بــا
فضـارو روشـن کـرده بـود      یبـود فقـط نـور آبـاژور کمـ      کیـ وارد اتاق شدم اتـاق تار ...خونمه

انداختــه  نییگــاه کــرده بــود و ســرش وپــا هیــتخــت نشســته بــود دســتاش رو تک يرو ایــمح
ناراحـت کنـه واسـم قابـل هضـم نبـود        ور ایـ مح نقـدر یرفـتن محسـن ا   نکـه یبود واقعـا بـاور ا  

ـ اتـاق روشـن شـد مح    يرو زدم و فضـا  دیـ شده مگـه کل  یچ مبـل   ياصـال حرکـت نکـرد رو    ای
 رو به رو نشستم وگفتم

انتظـار نـدارم امـا از محسـن      از تـو  یگـ یشـده و بـه مـن نم    يزیـ چ دونمیـ م نکـه یناراحتم از ا_
کـه هـر    یکنـارم بـوده از کسـ    میهـر لحظـه نـاراحت    يکـه تـو   یانتظـار دارم از کسـ   یلیچرا خ

مــو بــه مــو  گــهید يزایــچ یلــیهــام گرفتــه تــا خ یافتــه از بدشانســ یواســم اتفــاق مــ يزیــچ
ـ ا قیـ ال نکـه یواسش گفـتم نـاراحتم از ا   ـ       نی بهـش   نقـدر یك ا ینبـودم کـه بهـم بگـه چشـه من

 کمینزد

 ستین شیزیچ:بلند شد ایرفته مح لیتحل يصدا

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

 اون قراره بره یهان هیعیطب_

ــه ــرار ن  چ ــه ق ــخره اون ک ــتیمس ــهیواس هم س ــره م ش ــب ــرباز رهی ــال   يس ــر از دوس و کمت
 نداره یناراحت گهید نیا گردهیبرم گهید
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 یکیواقعا بهش نزد: کردرو باال سرش

 منظورت_

ــ_ ــارا   ادتی ــل ک ــال قب ــه س ــه اون س ــرباز يرفت ــره    شیس ــد ن ــرار ش ــرد و ق ــت ک رو درس
 رهیم شهیواسه هم رهیاون داره م یهان...

ــاور کــردم؟ درســته    اشــک ــداره چطــور ب ــه ن از کوشــه چشــمش ســر خــورد امکــان نــداره ن
ــم دروغ        ــرا به ــس چ ــردم؟ پ ــوش ک ــور فرام ــود چط ــرده ب ــت ک ــاراش رو درس ــبال ک اون ق

چــرا بــه فکــر خــودم ...کــس بهــم نگفــت ؟چــرا مامــان بابــا چی؟چــرا هــ هیــچ لشیگفــت؟ دلــ
ال کجـا قـراره بــره ؟   اصــ کنـه یم يشـلوغ کـار   نقــدریرفـتن ا  يسـرباز  هیــواسـه   ی؟کـ  دینرسـ 

 کردیترم م جیجواب به ذهنم هجوم اوردن که هر کدومشون گ یهزار تا سوال ب

بـره   خـواد یکجـا قـراره بـره ؟چـرا م    :نگرانـه   نقـدر یا نینگـاه کـردم پـس واسـه همـ      ایـ مح به
 ینگفتــ يزیــتــو چ یکــس حتــ چی؟چــرا بــه مــن نگفــت ؟چــرا بــه مــن دروغ گفــت؟ چــرا هــ 

 چرا؟؟؟

ــ _ ــه ت ــد ب ــره هلن ــدون خواســتیو نگفــت چــون نمقــراره ب ــه همــه هــم گفــت کــه بهــت   یب ب
 نگن  يزیچ

 بره ؟؟؟ خوادیچرا م_

 ومدیازش در ن یینگفت هرچقدر صبر کردم صدا يزیچ

 بره؟؟ خوادیچرا م گمیبا تو ام م_

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

ــل ــردم و ســر تعل ــدم ب  عینک ــاق اوم ــد شــدم و از ات ــبلن ــه   رونی ــردم هم ــاز ک ــاق رو ب و در ات
شــدم چطــور فاصــله در  رهیــازش نبــود بــه در تــراس خ يگذرونــدم امــا خبــر دیــجــارو از د

ــ  ــراس رو ط ــا در ت ــاق ت ــ   یات ــا ن ــن ب ــه م ــت ب ــد پش ــردم بمان ــت وا میک ــه لخ ــادهیتن ــود  س ب



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 50

شــد و برگشــت خودمــو پــرت کــردم  رمدسـتاش رو بــه نــرده هــا گرفتــه بــود متوجــه حضــو 
ـ و تنـد تنـد حـرف م    نشیبـه سـ   دمیـ کوبیمآغوشـش و بـا مشـت     يتو از دسـت دادن  ... زدمی

از خــدا هوامــو  شــتریکــه ب یگــاه هیــتک شــهیهم يگــاهم ســخته اونــم بــرا هیــتک نیبزرگتــر
 دست گرفت  هیداشته هر دو دستم رو با 

 یآروم باش هان_

 يخــوایچــرا م ينــامرد یلــیبــدونم خ دیــچــرا مــن االن با یچــرا بــه مــن نگفتــ يبــد یلــیخ_
 شده آخه؟؟؟ یچ يکم دار يزیچ نجایمگه ا یمونیمچرا ن يبر

 رهیــو نافـذش خ  یمشــک يچشـا  يغـم نبــود تـو   ریـ غ یچــیچشـماش نگــاه کـردم غـم ،ه    بـه 
ـ فکـر کـردن سـخته کـارم درسـته       ه؟؟؟یـ هـم هسـت چ   گـه ید زیـ چ هیغم  ریشدم نه غ نـه   ای

ـ  يصـدا  سـت ینـه کـارم درسـت ن    یاحساسـم چـ   گـه یم یعقلم چ نفـر رو حـس کـردم کـه      هی
ــت چــرا درســت ن   ــاش بوســ    ســتیگف پــر از  نمحســ يلــب هــا  دنیدرســته مطمــئن ب

ــهیاطم ــه ا.... نان ــورین ــتین نط ــا   س ــم لب ــدم طع ــدا ش ــن ج ــر از تشو ياز محس ــن پ ــهیمحس  ش
ـ  شیتشو ـ مونـدن   نیب بـه چشـام هجـوم اورد     شـتر ینمونـدن اشـکام بـا سـرعت و قـدرت ب      ای

ــر شــد و برگشــتم د نینگــاه محســن غمگــ ــر  يجــا گــهیت ــتن بهت ــود رف ــدن نب کــاره  نیمون
 دستم و گرفت

 يتـا بمـونم تـا بـا عـذاب نـرم عـذاب نکشـم بـرا          یمـون یبمـون بگـو م   کنمیبمون خواهش م_
  کنمینداشتنت عذاب نکشم ك هر لحظه کنارت بودم و نداشتمت خواهش م

ــو ــر از ا زان ــهیم یچــ نیــزد عــذاب اور ت ــار کــنم ك تمــوم لحظــات تــونمیباشــه نم تون کــه  یب
 بوده  يا گهید يزینارم بوده احساسش چک

 ازم نخواه  تونمیمحسن نم تونمینم_
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و از اتـاق اومــدم   دمیبــه هـق هـق شــد دسـتش شـل شــد و مـن دسـتم رو کشــ       لیتبـد  میگـر 
شــدم و در رو بســتم پشــت در نشســتم و زانــو هــامو بغــل گــرفتم و   ایــوارد اتــاق مح رونیــب

کـه امشـب    نـه یکـار ا  نیبهتـر  دمیکشـ  لبـام  يدسـت رو  سـادم یوا نـه یا يجلـو ...کـردم   هیگر
ــرو از  ــوم روز   ادی ــب رو تم ــط امش ــه فق ــرم ن ــل رو روزا يابب ــیقب ــودم و   ی ــن ب ــا محس ــه ب ک

ــیروزا دمیــخند ــو ی ــودم و محســن  یکــردم و از آدم و عــالم شــاک هیــآغوشــش گر يك ت ب
آروم حرکــت کــردم دلــم    رونیــرو برداشــتم و از اتــاق اومــدم ب   فمیکــ کــردیآرومــم م

ــه کفشــامو برداشــتم و زدم ب  یکســ خواســتینم ــبفهم ــ... رونی ــور لعنت ــوم  یآسانس ــه س طبق
پـس ناچــارا منتظــر   نــداختیده طبقــه رو از پلـه هــا بــرم وحشـت بــه تـنم م    نکـه یبـود فکــر ا 

 پا اومد  يازش نشد صدا يآسانسور شدم اما خبر

 منتظر نشو آسانسور خرابه_

 دیمطمئن:بود الدیم برگشتم

  يخراب شده بهتره از پله ها بر شبیآره د_

--- 

ـ   نیــلعنـت بــه ا  اه توجــه بهــش راه افتـادم طــرف راه پلــه هــا آروم   یشـانس لعنــت بــه مــن ب
 ادیـ کـنم نداشـتم مهـم هـم نبـود محسـن ب       ادیـ سـرعتم رو ز  نکـه یجـون ا  نییآروم اومـدم پـا  

 دونســتمینم گفــتیم یامــا چــ زدیــحــرف م ومــدیشــونه بــه شــونه کنــارم راه م الدیدنبــالم مــ
 خرابه یلیحالت خ نکهینه مثل ا:ك گفت  دمیفهم نویفقط ا

 خراب: و تکون دادم و گفتم سرم

 کارت منه بهم زنگ بزن نیا ایب:رو در اورد و طرفم گرفت کارتش
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ــ ــاختمون ب    هی ــه دادم از س ــم ادام ــه راه ــرفتم و ب ــارت رو گ ــداختم و ک ــش ان ــاه به ــنگ  رونی
ــدم و کــارتش رو پــرت کــردم و بــ     گوشــم  يرو تــو يادم هنــدزفرهــدف راه افتــ  یاوم

 کردم  یگذاشتم و آهنگ رو پل
 

 کوله بار دردم کی قد من بد آورد من

 خنجر از پشت دوباره دل کم آورد دوباره

 بی ستارگیم و به آسمون نمی گم من

 من غریبه ست احساس

 !میدونه چی میگم؟ کی

 زمونه می خواد کسی نمونه باهام اصال

 یره پاهامقدم میزنم که درد می گ اونقدر

 خونه ي غرورم کسی نمیشه هالی من

 شه سقف خونه خراب

 سر اهالی روي
 

 زمونه می خواد کسی نمونه باهام اصال

 قدم میزنم که درد می گیره پاهام اونقدر

 خونه ي غرورم کسی نمیشه هالی من

 شه سقف خونه خراب

 سر اهالی روي

 _احمد وند يمهد_من خونه غرورم(
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ــدم نمو تکــرار کــر خــتمیر اشــک ــار ا دونمی ــد ب ــچن آهنــگ پخــش شــد چقــدر باهــاش   نی
ــگر ــو  هی ــد ســاعت ت ــایخ يو کــردم چن ــدون عــذر    ابون ــه زدم و ب ــر تن ــد نف ــه چن ــتم ب راه رف

ــ دونمیــنم یچــیرد شــدم ه یخــواه ــم یول ــیحــالم خ دونمی ــده هــم روحــ یل  یهــم جســم یب
ــد طال ... ــردم گنب ــه روم نگــاه ک ــه رو ب ــیب ــه  دیدرخشــیم شی ــو جــاهم ــ يت ــا  لمیف ــا و رمان ه
طــرف حــرم امــا بــاور نکــردم حــاال خــودم  شــهیم دهیکشــ هــوینفــر  هیــو خونــدم کــه  دمیــد

ـ  دمیرسـ  نجایبه ا اریبدون اخت پـا بـزارم داخـل حـرم بـا کـدوم        دیـ بـا کـدوم ام   دهیـ چـه فا  یول
بـرو داخــل رو   يدیراهمـو کــج کـردم امـا احساســم گفـت کجــا حـاال ك بهـش رســ      ... اعتقـاد 

ــا ــا ا  یراضــ الخرهبرنگــردون ب ــا چطــور ب ــرم ام ــشــدم ب ــادم  شــهیکــه نم تیوضــع نی راه افت
هـوا  ...شـد   يو وارد شـدم و دوبـاره اشـکام جـار     دمیـ چـادر خر  هیـ سمت بـازار کنـار حـرم و    

اگــه محســن بهــم  زمیــریگوشــه نشســتم و اشــک م هیــشــده مــن چنــد ســاعته فقــط  کیــتار
 شدم  رهیخ حیزربه  شهینم گهیاما حاال د رفتیباهاش م دیشا گفتینم يزیچ

ــدم ا _ ــرا اوم ــایچ ــ  نج ــرا وقت ــته ا یچ ــ  يخواس ــدارم وقت ــاد یازت ن ــدارم  ياعتق ــه ...ن ــن  هی
ـ  یخواسته دارم تو که امام بـده چـرا    میبـاز  خـواد یم یخـدات بـه خـدات بگـو تـا کـ       شیبرو پ

ــتیه ــاون چ چوق ــن م يزی ــه م ــوامیک ــاق نم خ ــهیاتف ــن    وفت ــر م ــت از س ــرا دس ــو چ ــرو بگ ب
ـ بهـش فـروختم چـرا ا    ایـ دن نیـ اتـو   يتـر  زمیـ مگه من چـه ه  دارهیبرنم همـه بنـده رو ول    نی

بـه مـن بـرو بهـش بگـو اعتقـادم و از دسـت دادم بهـش بگـو دسـت از سـرم             دهیکرده چسـب 
 ...برداره

چهــره  هیـ سـاله بــا   28 ایــ 27دختـر   هیـ شـونم قــرار گرفـت بهــش نگـاه کــردم     يرو یدسـت 
 نگاه کردم حیتوجه به زر یبود کنارم نشست دوباره ب نیدل نش

ـ ا یچرا دختر ب_ ـ  نی خـواهر گلـم کفـر نگـو خـدا کـه       ...از دسـت بـده    دیـ اعتقادشـو از با  یگل
 که به صالحت باشه کنهیم يانجام بده خدا کار یتو بگ یهرچ ستیقرار ن
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کـار کـرده کـه بـه صـالح مـن باشـه         هیـ کـدوم صـالح تـا حـاال     :نشست گوشه لبم  یکج لبخند
ـ مـن واسـه خـدا     ارهیـ ود مکـه بـرام بـه وجـ     سـت ین ییهـا  یصالح من تو بـدبخت  عروسـکم   هی
ــاز ــ کنــهیم يکــه داره باهــام ب ــ یول ــه مــن ادمــم عروســک پالســت  ادشی کــه  ســتمین یکیرفت

ــا ــام م شیداره روم آزم ــانج ــدا داره ... دهی ــامخ ــکا  انتق ــوم عروس ــگیرو ازم م ییتم ــه  رهی ک
ــ  ــو بچگ ــردم ت  یت ــون ک ــهیخرابش ــونیت ک ــ  کش ــردم ول ــرا نم یک ــهیچ ــه   فهم ــم ن ــن آدم م
 عروسک

 
ــرم ــتم و گر  يرو رو سـ ــوم گذاشـ ــزانـ ــوز رو   هیـ ــتش هنـ ــردم دسـ ــود و   يکـ ــونم بـ شـ
ــت ــدبخت:گف ــادر  یب ــدازه م ــات ان ــده ا  يه ــرطان داره اوم ــش س ــه بچ ــت ک ــایهس ــگر نج  هی

ــهیم ــهیو م کن ــدا گ ــ ایخ ــات   میراض ــه رض ــدبخت...ب ــادرپ  یب ــات از اون م ــترهیب ریه ــه  ش ک
 ... زنهیو دم نم شهیپسرش به ناحق داره اعدام م

نگــاه وحشــتناك از  هیــداره و هممــون بــا  دزیــکــه ا يدختــر دوازده ســاله اهــات از  یبــدبخت
کــه اومــدم  یروز اولــ نجــامیمـن هــر روز ا ...شــترهیب گــهینم يزیــو اون چ میشــیکنـارش رد م 
ــو گر ــل ت ــمث ــکــردم نم هی ــدر شــکا  دونمی ــد ســاعت چق ــتم در  تیچن ــارش از دس کــردم آم

ـ یاز مـن خ  داشـون برخـورد داشـتم کـه در    ییرفته امـا بـا کسـا    بـود و هسـت پـس     شـتر یب یل
ذره بـه داشـته هـات فکـر کــن      هیـ گلـم   یتـوهم ابجـ  ...نکـردم   يناشـکر  گـه یشُـکر کـردم د  

ــیزایبــه اون چ ــداره کــه تــو فــردات رو  نــویارزش ا ایــدن يبــریلــذت م دنشــونیکــه از د ی ن
 به حرفام فکر کن  یکردم ول یکه پرحرف دیببخش...یبه خاطرش خراب کن

 یچیقــرار دادو کنــارم ســاندو یحیدســتم تســب يشــد و تــوشــونم برداشــته  ياز رو دســتش
ــ  ــت هرچ ــت و رف ــردم ند  یگذاش ــاه ک ــراف رو نگ ــاط ــو  دمشی ــت ت ــد و رف ــار آب ش  يانگ

 بوده اما رفته بود یازش بپرسم درد خودش چ خواستیدلم م نیزم
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ــه ــب ب ــو حیتس ــردم   يت ــاه ک ــتم نگ ــدس ــب هی ــک حیتس ــا  یمش ــه ه ــا دون ــر يب ــتم  زی دور دس
راه افتـادم   حیبه سـاعت نگـاه کـردم سـه نصـفه شـب بلنـد شـدم و سـمت ضـر           چوندمشونیپ
ــا ــدا  نی ــود ص ــب شــلوغ نب ــاعت از ش ــگر يس ــ هی ــاه   یزن ــش نگ ــرد به ــب ک ــوجهم رو جل ت

ــلرزیکــردم شــونه هــاش م  ــادرش رو رو دی ــ يچ ــود و  دهیصــورتش کش ــم زارب ــه  زدی متوج
 گفتیحرفاش شدم که م

تـا خبـر شـفاش رو بشـنوم و بـرم نـا        نمیشـ یم نجـا یا نقـدر یا خـوام یامام رضا بچـم و از تـو م  : 
 ذهنم زنده شد  ياون دختر تو يصدا...نکن  دمیام

هســت کــه بچــش ســرطان داره چقــدر  يهــات انــدازه مــادر یحرفــام فکــر کــن ،بــدبخت بــه
ــود   ــنگ ب ــاش قش ــاندو...حرف ــتم ل   یچیس ــارزن گذاش ــم داد رو کن ــر به ــه اون دخت ــک  وانی

 ...آب رو سمتش گرفتم و صداش زدم

 زدم  حیه زرب دست

ارامــش  خــوامیفقــط ازت م هیــدردم چ دونمیــهنــوز نم یبخــوام وقتــ یازت بخــوام ،چــ یچــ_
 ... کمکم کن يبهم بد

 15از  شــتریب کنــهیداره طلــوع م دیهــوا روشــن شــده و خورشــ    رونیــحــرم اومــدم ب  از
ــو  ــاعت رو ت ــدون ا  يس ــودم ب ــرم ب ــح ــ  نی ــه حت ــ  یک ــه کس ــچ یب ــا خ  يزی ــم حتم ــیبگ  یل

 ...و همه اونجا جمعا رهینگرانشون کردم سمت خونه باغ راه افتادم امشب محسن م

زنـــگ  يدســـتم و رو ســـادمیشـــدم و مقابـــل در بـــزرگ خونـــه بـــاغ وا ادهیـــپ یتاکســـ از
ـ  رونیـ زود بـاز شـد سـارا اومـد ب     یلیگذاشتم در خ ـ منـو د  یو وقت  يکجـا بـود  :بغلـم کـرد    دی

ــهر رو ز  ــر ش ــدخت ــت  ری ــا گذاش ــپ میپ ــرد داتی ــا مینک ــود ییکج ــودن   يب ــت ب ــه نگران هم
 میبه کجاها سر زد یدونینم

 داخل امیب_
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  زمیعز ایب:جدا شد ازم

  گردنیصبحه همه دارن دنبالت م روزیاز د:رو بست و خودش رو به من رسوند در

اومــدن  رونیــزود بــه همــه گفــت کــه اومــدم چنــد لحظــه بعــد همــه ب  یلــیخالــه خ ســادمیوا
زدم بـود و بـه مـن     هیـ کـه بـه سـتون تک    کـردم یفقط بـه محسـن نگـاه م    تیاون همه جمع نیب

بابـام کرکننـده بـود کـه      يهـا  ادیـ پـرت شـدم فر   نیزمـ  يرو یلیاز شـدت سـ  ... کـرد ینگاه م
 گفتیمدام م

ــاز د يکــدوم خــراب شــده ا: ــود روزی بــرو همــون خــراب  ی،حــاال چــرا برگشــت يتــا حــاال ب
  ...کردم و تتیترب نطوریخودمه که ا ریشده ،تقص

ــیدا ــار ی ــردیم يهرک ــتیاروم نم ک ــتم رو رو گرف ــارم    يدس ــن کن ــتم محس ــورتم گذاش ص
 نشست

  یهان یخوب_

بــود کــه  نیــاتفــاق افتــاده بــود مهــم ا نمــونیب یآغوشــش قــرار گــرفتم مهــم نبــود چــ يتــو
 خــوامیمعـذرت م : گفـت یســره م هیـ محسـن   کــردمیم هیـ االن پناهگـاه امـن مـن بــود مـن گر    

 اروم باش  کنمیمن بود گلم خواهش م ریتقص

داشـتن و چقــدر تعجـب کــرده بــودن    یچـه حــال  هیــاون لحظـه بق  يحــدس بـزنم تــو  تـونم یم
اونجـا   چکسیمـادرجون مـارو جـدا کـرد و هـ      یچـ یمهـم نبـود ه   یچـ یه گـه یمهم نبود د یول

ــ     ــل ول ــتم داخ ــادرجون رف ــراه م ــودن هم ــه ب ــه رفت ــود هم ــن ب ینب ــمحس ــه   رونی ــد هم مون
ـ  نشــون یب ینینشســته بــودن و ســکوت ســنگ      نجــا یا خــوام ینم کــردم ود آروم زمزمــه  بـ

 مادر جون کنارم نشست دمیتخت دراز کش يرو....باشم
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ـ پـدره غ  هیـ اون ... حق بده بهـش دختـر گلـم   _ ـ اجـازه نم  رتشی روز کامـل   هیـ دختـرش   دهی
ــ ــر ب یب ــخب ــه از د رونی ــباش ــت م  روزی ــبح داره دنبال ــردهیص ــر    گ ــه ه ــه خون ــا رفت ــه ج هم

 دهینخواب شبید چکسیبودن ه نجایاهمه  روزیسر زده از د ییدوست و آشنا

ــا ناراحــت نشــدم اون ســ از ــ یلیباب ــا بهــم زد ناراحــت نشــدم چــون   یلیســ نیاول ــود کــه باب ب
 واس مامان هم مهم بود:دادیفحشم م زدیواسش مهمم کاش مامان هم منو م دمیفهم

بابـات کـل شـهر رو گشـته تـازه       يدختـرم معلومـه کـه مهـم بـود هـم پـا        هیچه حرف نیوا ا_
 ؟؟؟ياونه حاال کجا بود ریتقص کردیهم خودشو سر زنش کرده فکر م یکل

 حرم_

 ؟؟؟ینگفت يزیکس چ چیآخه چرا به ه_

ـ نم_ ـ مــادرجون نم دونمی  نمیــرو بب چکسیهــ خـوام یخســتم نم یلــیکـه خ  دونمیــفقــط م دونمی
 فقط بخوابم  خوامیبابا م یحت

 ستیگرسنت ن يخورد يزیچ_

 رونیـ گفـتم نـه خواسـت بـره ب     سـوخت یم یکـه واقعـا گرسـنه بـودم و معـدم هـم کمـ        نیا با
 پرواز داره؟؟؟ یمادرجون محسن چه ساعت:که گفتم 

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

 ادیب دیبگ شهیم_

 باشه_

در کــه اقــاجون اونقــ نــهیشــدم چقــدر خوشــگل بــوده واســه هم رهیــعکــس مــادرجوون خ بــه
دوسـتش نداشـت مـادر جـون واقعـا خوبـه کـامال         یدوستش داشـت امـا فقـط واسـه خوشـگل     

 ستنیبا مامان متفاوته اصال انگار خاله و مامان دختراش ن
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ـ   در تـنش بـود کـه هـر لحظـه ممکـن بـود         دیشـرت سـف   یاتاق باز شد ومحسن اومد داخـل ت
ــا  ــجــر بخــوره ب ــه در تک یمشــک نیجــ هی ــب ــه ب هی ــزد و از پنجــره ب  ریگــاه کــرد مســن رونی

و بــس کــه محســن تنــد هــولم  نشســتمیروش م شــهیکــه هم ینگــاهش رو دنبــال کــردم تــاب
ــ دادیــم ــه خــودم نه دمیکشــیم غیــج یکل ــب ــ زیــهمــه چ دزدم قــرار شــ بی  یرو فرامــوش کن

 /؟؟يقراره بر یک:رو به خودم مسلط شدم بهش نگاه کردم و گفتم زیهمه چ

 فعال هستم_

 يخواهش کنم بر شهیم:دمیکش یقیعم نفس

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

ــود _ ــوب ب ــا خ ــو واقع ــو يت ــوم ا يت ــتم ــم نزد  نی ــامان به ــاال از س ــس ــود کی ــر ب ــو يت  يت
ــدتر ــود طیشــرا نیب ــارم ب ــا خــواهش م يکن ــه خــاطر ا کــنمیام ــزار ب ــن ــات  نی لطــف و محبت

  مونمیمتو  ونیمد شهیمن هم رمیتحت فشار قرار بگ

ــدم م  دونمیــنم ــا ا دونمیــچطــور جبــران کــنم چطــور جــواب همــه زحمتــات رو ب کــارم  نیــب
ـ   ـ       يبهتـره بـر   یممکنه ناراحتت کـنم ول ـ  یمحسـن مـن و تـو کنـار هـم ب  دیشـا  میهسـت  یمعن

 نمـون یقبـل ب  تیمیصـم  گـه ید میداشـته باشـ   ياگـه بـاهم رابطـه ا    میریـ اگه کنار هم قـرار بگ 
ـ    نطـور یا مونیوقت دوسـت نداشـتم آخـر دوسـت     چینباشه ه  دیـ با نکـه یمثـل ا  یتمـوم بشـه ول

 ...نه تو کشمینه من عذاب م ينجوریازت برو ا کنمیتموم بشه خواهش م

  یخودخواه یلیخ_

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

ـ ا حـس  ـ ا خـواد یکـه چشـمام رو بـاز کـنم رو هــم نـدارم دلـم م       نی زود بگــذره  یلـ یروزا خ نی
اومـد   ایـ در اتاق باز شـد و بعـدش هـم اتـاق رو نـور فـرا گرفـت چشـمام رو بـاز کـردم مح          ...

  کینزد
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 يشد داریب_

ــارم ــت کن ــتم ب  :نشس ــدبار خواس ــت چن ــرف ــب امی ــن     دارتی ــوون و محس ــادر ج ــا م ــنم ام ک
 ینگذاشتن گفتن بهتره بخواب

ــ ــت     یکم ــردو گف ــوت ک ــش رو ف ــرد نفس ــث ک ــر م:مک ــردمیفک ــتش دار ک ــی يدوس  یعن
ـ یشـما دوتـا خ   میکردیهممون فکر م ـ ا يتـو  نقـدر یا دیـ رو دوسـت دار  گـه یهـم د  یل سـاال   نی

ـ و پشـت هـم بود   دیـ بود یمیبا هم صـم  آخـرش بـه ازدواجتـون خـتم      میکـرد یکـه فکـر م   دی
ــهیم ــه ا ش ــهم ــورو م    نی ــوب ت ــودش اون خ ــز خ ــتن ج ــر رو داش ــناختیتفک ــتیم ش  دونس

گرفـت بـره    میتصـم  نکـه یدلـش نگـه داشـت تـا ا     يراز رو تـو  نیـ سـه سـال ا   هیـ احساست چ
ــیم ــت چ دیترس ــبه ــه و کوچ يزی ــبگ ــه م کی ــیبش ــب از   دیترس ــه اون ش ــاك بش ــت پ از ذهن

ـ         يدیتو خواب یوقت حرکـت مونـدو بهـت     یکنـارت نشسـت و بهـت نگـاه کـرد چنـد سـاعت ب
گوشـش خونـدم تـا     يتـو  نقـدر یبهـت بگـه ا   دیـ مـن گفـتم با   شـه ینگاه کرد اون شب مثل هم

ــ دیــفهم یوقتــ..شــد قبــل رفتــنش بهــت بگــه   یراضــ کــه  دیســرم داد کشــ نقــدریا یتــو رفت
چـون مـن مجبـورش کـردم      کشـت یمنـو هـم م   ومـد یسـر تـو م   یـی اشکم رو در آورد اگـه بال 

کــه کــاش  خــورهیحســرت نم گــهیچــون حــداقل چنــد ســال د  ســتمین مونیبهــت بگــه پشــ
  يخاب دارو حق انت يتو ازاد یکه مخالف باش دمیم قبهت ح...بهت  گفتیم

شـده بــودم و   رهیــلحظــات از پنجـره بــه اسـمون خ   نیـ حرفـاش تمــوم شـد وتمــوم ا   بـاالخره 
 منو ببخش محسن  گفتمیفکرم و ذهنم م يتو
 

ـ م يممنـون کـه بهـم آرامـش داد    :سـادم یوا یـی گنبـد طال  يرو روبه  گـه یو تـا چنـد مـاه د    رمی
ــم گــردمیبرنم ــه فصــل جد رمی ــک ــدگ دی ــا جــا  میزن ــم بخــوره ام ــم ییرق ــون  رمی کــه برادرت

ــهســت م ــزنم و   رمی ــه شــاهچراغ ســر ب ــکــه اونجــا ب ــیروزا ادی ــاومــدم ب نجــایکــه ا ی  وفتمی
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ــهیا ــا   ندفع ــب خ ــته ازت دارم مراق ــا خواس ــد ت ــار   نوادمچن ــاش ک ــن ب ــب محس ــاش مراق  يب
 کن آروم بشه کمکم کن

ام تنــد تنــد  ادهیــتنهــام و پ یوقتــ شــهیمثــل هم يراه افتــادم ســمت بــاغ نــادر ادهیــحــرم پ از
ـ مراه  گوشـمه و اهنــگ هــم تـا پوســت صــداش رو    يتــو يهنــدزفر شـه یو بــازم مثــل هم رمی

اومــد کنــارم شــروع کــرد بــه حــرف  يمــرده ا هیــ هــویحــال خــودم بــودم  يبلنــد کــردم تــو
پــولم رو دراوردم بهــش پــول  فیــک ســتفکــر کــردم گدا گــهیم یچــ دمیــفهمیزدن مــنم نم

  گهیم یبنده خدا چ نیا دمیشد و شن دهیکش يهندزفر میبدم که س

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

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

کــردم مــن کــه خــادم حــرم افتــاده   کــاری؟؟ چ گــهیم یچــ نیــخــدا ا ایــکــردم گفــتم  هنــگ
 دنبالم ؟؟

ــه  ســادمیزده وا هنــگ ــویک ــا اســتر ه ــت ب ــه وا:س گف ــه ن ــر نینســتین ــو میب راه عــرض  يت
 کنمیم

 گفـت یداشـت از خـودش م   ينطـور یهم نمیـ باهـاش هـم قـدم شـدم ا     یهمـون هنـگ زدگـ    با
 ...خادم حرمه و مهندسه و  نکهیو ا

 ؟؟  ادیاز دست من برم یاالن چه کمک: رو قطع کردم و گفتم حرفش

 !!!!!!!!کجه  تونیچقدر دوزار: نه گذاشت نه ورداشت گفت اونم

  کهیکجه مرت شیبگم ننه ت دوزار خواستمیم

ــنیبب: گفــت بعــد ــمــن  دی ــار هی ــ دهیــحــرم د يشــما رو تــو يچنــد ب ــودم ول ــب شــدینم یب  امی
 ...باهاتون حرف بزنم تا امروز که شد و اومدم

 بود  یدنیمن د افهیق همچنان
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ـ  کـنم یکـس رو پسـند نم   چیسـخت پسـندم هـ    یلـ یمـن خ :گفـت  کیشـ  یلـ یخ اونم همـه   یول
 شما رو پسند کردم  زیچ

 ؟؟ یچ یعنی:برگشتم نگاش کردم گفتم  تیعصبان با

 امیــب خــامیم دیــو اگــه اجــازه بد  دمیشــمارو پســند : داد و گفــت حیتوضــ شــتریب اونــم
  يخاستگار

ــ ــم  میســتادیگوشــه وا هی ــاون ــداشــت حــرف م زیــر هی ــ زدی شــما چنــد  دادیــم ریــهــم گ یه
کــه خوبــه  نــاینــه ؟؟تــازه ا ایــ دیــبد لیمــه تحصــادا دیــخوایم ه؟؟یــســالتونه؟؟ رشــته تــون چ

 خوبه  یانتظام روین دیداده بود بر ریتمام وقت گ

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

 چرا ؟ _

 !!!چون نـــــــــــــــع_

 داشه باشه  یلیدل هی دیخب با_

 =)نـــــــــــــــع _

 خب چرا ؟؟ _

 چون نـــــــــــــع : انداختم باال گفتم شونه

 قصدش رو ندارم  گهیمن تا چن ساله د:گفتم  بعدشم

 دو سال خوبه ؟... کنمیباشه صبر م_

 نـــــــــــــع_

 گــهینــغ نــع نــع حتمــا بــا خــودش م گفــتمیم یمــنم هــ زدیــپشــت ســر هــم حــرف م داشــت
 !!!!!هیعجب ادم زبون نفهم
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ــنم ــگ م  مـ ــنگ آهنـ ــدمیقشـ ــار ، خونـ ــا   انگـ ــن هـ ــا لحـ ــاوت  يبـ ــع  :متفـ ـــع نـ نـــــــ
 !!!!نـــــــــــــــــــع نع نـع نع

 نداشت تیبود که نها یانقدر هم از خود راض ارویکالفه شد اخرش

 حاال ؟ یبگم چرا انقدر از خودت متشکر هست خواسمیم

ـ یداره خ گـه ید دمیـ د ـ برگشـتم بهـش نگـا کـردم گفـتم مـن د       یعصـبان  زنـه یحـرف م  یل  رمی
 ترم مح يشده آقا

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

بـه پسـرا رو بهـش     زمیـ ریم شـه یکـه هم  ییبعـد کرمـا   شـدم یخـادم حـرم دوسـت م    هیبا  من
  ختمیریم

ــه ــه دادم ب ــم ادام ــ...راه ــ   هی ــم پ ــب ه ــاهم جال ــوء تف ــد ا شیس ــهیاوم ــاش   نک ــال نگ ــن اص م
ــردمینم ــتم، ب  ک ــله نداش ــون حوص ــخیچ ــرف م الی ــاون ح ــن خ زدی ــم ــا   ابونی ــا رو نگ و ادم
هسـم کـه بهـش نگـا      ییایـ اصال حواسم بهش نبـود اونـم فکـر کـرد مـن دختـر بـا ح        کردمیم

ـ کـه   زدمیـ حـرف م  ياخـم و لحـن جـد    هیوبا  کنمینم ـ بر خـوره یگفـت بهتـون م   اروی ـ ن دی  روی
 … یانتظام

ـ تو سرم حـاال امشـب امـام رضـا م     خاك خـادم مـن   دل  سیدهنـت سـرو   گـه یبـه خـوابم م   ادی
ــ  يشــکوند ــزنم در جــا خشــک ش ــه شــا  ی؟؟ صــاعقه ب ــام رضاســت وگرن ــازه ام فحــش  دیت
ــ ــده  یناموس ــم ب ــفحه گوشــ  ... ه ــه ص ــم محــ   یب ــردم و اس ــاه ک ــرو د ینگ ــتمیم دمی  خواس

 شدم و جواب دادم یسوار تاکس ومدیکنم اما دلم ن جکتیر

از فــردا  یبــه ســالمت يشــد یاخــرم رفتنــ يدیــد یســالم بــر دخترخالــه در حــال رفتنم،آخــ_
 رمیتورو بگ يخودمو لوس کنم جا خوامیتازه م میخونه عمه قراره حلوا بخور

 باطل بدبخت اون جا قبال رزرو شده الیخ یزه...سالم_
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 یاونوقت توسط ک یکنیم یشوخ_

 لوس ابله یدختر از خود راض هیتوسط _

 مشخصاتش رو نام نبر گهید دمیفهم دمیفهم_

ــه کــه فهم_ ــخوب ــاز ا يدی ــه بعــد  نی ــب ــر عمــه جد هی ــدخت ــنم م يدار دی ــم ــ رمی درس و  یپ
 دانشگاهم شهر شعر وادب

 شاالیا يریبم_

 مهناز خانوم دتیبا اون دختر عمه جد يریخودت بم_

مــن  ندفعــهیا شــمیگفــتن تــو راحــت م یهــم داره تــازه از دســت محــ یچــه اســم خوشــگل_
 یمه گمیبهش م

 کنه زیصورتت رو آنال يتک تک اجزا يخوایم_

 !!!!هیادم نیچن یعنینـــــــــه _

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

 نمتیبیباشه گلم امشب خونه مادر جون م شناسمیبعله تورو که م_

 یباشه اموزشگاه_

ــان_ ــنم یآره ه ــور ا   یدونی ــن چط ــدم محس ــن مون ــلوغه م ــرم ش ــدر س ــچق ــگاه رو  نی اموزش
  کردیرش مدوست داشت اصال چطور ادا

 ینباش کاریحداقل ب يك بهتره اونهمه درس خوند يکاریحاال، از ب يریگیم ادی_

  یگیراست م_

 فعال بوسمتیم دونمیم_

 خداحافظ _
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از خــداغ ممنـون باشــم   دیـ هــم خوشـحالم واقعــا با  یلـ یخ کنــهیقـراره بــرم نـاراحتم نم   نکـه یا
 شـه یرشـته کـه م   هیـ شـهر خـوب و   هیـ با اون وضـع کنکـور دادن مـن دور از انتظـار بـود کـه       

ــه روز.... ارمیــگفــت بهــش عالقــه دارم ب رشــته رو قبــول  نیــکــه ا يافکــار ذهــن سرکشــم ب
نفــر  هیــ يجــا یخونــه بــاغ ولــ يتــو دوبــاره میشــدم ســرك کشــد همــه دور هــم جمــع شــد

ــیخ ــا یل ــتبر کــردیم ییخودنم ــتن  کی ــگف ــپر ينفــر و از شــاد هی ــو دنی بغلــش رو کــم  يت
ــ ــ تمــاس هــم نگر یداشــتم حت ــزنم ه ــا باهــاش حــرف ب ــت ت ازش  يهــم نشــونه ا چکسیف

هـر دومـون بهتـر     يبـرا  ينطـور یا دیتا بتونم باهـاش تمـاس برقـرار کـنم امـا شـا       دهیبهم نم
ــن خ  ــا م ــه ام ــیباش ــده خ  یل ــگ ش ــراش تن ــم ب ــیدل ــ یل ــه ن مونیپش ــتم ن ــتمیهس ــل .... س مث

ــهید ــ جمیهــا گــ وون ــا خــودم معلــوم ن فمیتکل ــوم ن...ســتیب مگــه مــن  ســتیامــا چطــور معل
ــ   ســتمیقبــل ن یهمــون هــان  مونیکــه قصــد ازدواج نداشــت مــن کــه عــوض نشــدم پــس پش

 بهتر باشه ينجوریا دیشا ستمین

ــاز کــردم و وارد شــدم ف فمیرو از کــ دیــکل ــیدر اوردم و در رو ب ــا د یل ــب طــرفم و  دیــپر دنمی
 نشستم و بغلش کردم دیدورم چرخ

 ؟؟؟ یرونیچرا ب يچطور یلیسالم آقا ف_

ــ کــردمیمــن اصــرار م یبهــم زل زده بــود بلنــد شــدم هــ شیشــگل و مشــکخو يچشــا بــا  هی
اسـم   رمیـ رو گـرفتن مـن دارم م   یلـ ینگـرفتن حـاال هـم کـه ف     نـا یا یهـ  رنیـ سگ خوشگل بگ

ـ         يسگ قهـوه ا  نیا خوشـم اومـد    یو پشـمالو رو هـم سـامان انتخـاب کـرد خنـده دار بـود ول
ــدا .. ــا ص ــدم وب ــه ش ــتم يوارد خون ــد گف ــدم ف :بلن ــن اوم ــالم م ــیس ــ یل ــو یرو ک ــته ت  يگذاش
 ستیباکسش ن يچرا تو اطیح

ــان ــد ب  مام ــاقش اوم ــاز ات ــد  :رونی ــاالخره اوم ــالم ب ــداختم   ...يس ــن ان ــم م ــگ رو ه اون س
 ذارهیبس که اعصاب نم رونیب
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 یو اروم یخوب نیبه ا یلیعـــــــــــــه ف_

 آرومه یلیآره خ:با حرص گفت مامان

ــیف ــو  یل ــتم ت ــدم   يرو گذاش ــاقم ش ــش و وارد ات ــا مســ   ...باکس ــتام دارم ب ــه دوس ــا هم  جیب
ــوریحوصــله نــدارم بــزنگم هم   کــنمیم یخــداحافظ بــرم  نکــهیچنــد روز وقــت ا  نیــا نط

قبـول شـد    رجنـد یکـه مشـهد قبـول شـدن اللـه هـم کـه ب        هیـ و مهد بایرو نداشتم فر ششونیپ
 نداشتم  برهم خ هیآزاد رو انتخاب کرد از بق يپرستار یول

ــتم ــ داش ــاز جیمس ــردمیم يب ــنم گوشــ     ک ــرد م ــدام ک ــان ص ــه مام ــو    یک ــتم ت ــت رف بدس
 نشستم  یصندل يرو...گهیم یچ نمیاشپزخونه بب

ــان ــوریهم مام ــرهی يج ــرف م کس ــت ح ــدیداش ــنم اهم زن ــم ــ  تی ــه مس ــدادم و ب ــاز جین  میب
 اره: گفتم!! ؟؟يدیفهم: اخر صحبتش با طعنه گفت...ادامه دادم 

 یچـ  دمیـ کالمشـم نفهم  کیـ و مـن  باهـام داشـت    يکـار یاومـد مامـان    ادمیـ برم تـازه   اومدم
 بود

 ؟؟؟یگفت یچ: گفتم برگشتم

 بیــروزا عج نیــچنگــال تــو چشــمم فــرو کنــه امــا ا خــوادیبــود م دایــاز چهــرش هو قشــنگ
ــود د ــر گــهیاروم ب ــرزنش خب ــر  ياز س ــه خب ــود البت ــود  ينب ــینب ــ ین آورد  یاشــکم رو در نم

 و گفت دیکش یقینفس عم

  يبد جیمس يخوایبا کدوم انگشت م نمیمن بب يریسرطان انگشت شصت بگ یاله: 

ـ     تازه بـود خـب    ینگفـت کـارش چـ    گـه یاصـرار کـردم د   یهرچـ ...بـردم  یبـه عمـق فاجعـه پ
  زارهیکه حواس نم باستیفر ریتقص هیمن چ ریتقص
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حوصــله توجــه کــردن رو  زننیــکنــار مبــل نشســته و بابــا و ســامان هــم دارن حــرف م  یلــیف
ــ ــا م یداره مشــکل حقــوق یســام دمیــفهم ینداشــتم ول ــا هــم  گــهیدوســتش رو واســه باب و باب

 میبر دیحاضر:مامان اومد و گفت  کنهیم ییراهنما

 یبــ یالهــ:از کنــار مامــان رد شــد و خــورد بــه پــاش مامــان هــم چندشــش شــد وگفــت  یلــیف
 یصاحاب ش

 یصاحاب ش یخودت ب:گفت باباهم

 يچمـدونام رو بابـا گذاشـت تـو    ...هسـت  یبابـام کـه کـال فلسـف     يبـا جوابـا   کـنم یحال م یعنی
 فرودگاه   میراست از خونه مادر جون بر هیجعبه که 

      
 اســتیو از همــه بــدتر مح یــیو دا ییهســتن جــز زنــدا ياون جمــع همــه خــوب و عــاد يتــو
ــنم ــارهیاز نگــاهش ســرزنش م کــنمیچــرا حــس م دونمی ــنم اســتاد ب ب ــا م ــخیام هــر ...ام یالی
 داشیــمامــان بــا تهد ارهیــرو ب ونیــرو مجبــور کــنم قل نیمتــ یــیدا کــردمیمــن تــالش م یچــ

ــ ــی کــردیم یتالشــم و خنث ــم م یعن ــه در  وســرم  خواســتیدل ــادر  يتــو...بکــوبم ب آغــوش م
 جون غرق شدم

 مراقب خودت باش دخترم_

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

 ... زمیعز نطوریمنم هم_

ــایبــه خ رهیــخ...شــدم نیاز همــه ســوار ماشــ یآغوشــش دل کنــدم و بعــد از خــداحافظ از  ابون
ــدن از ا ــدم دل کن ــش ــس م   نی ــره ح ــون ت ــوردن آس ــرام از اب خ ــهر ب ــنمیش ــ ک ــق  چیه تعل

 یکمکــاش رو فرامــوش کــنم ولــ هیــکــه کــم لطف زیــچ هیــشــهر نــدارم جــز  نیــبــه ا يخــاطر
 قلبم بهتره يوجودش تو
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 وخز بغلمان زن ب ِ رارِ_

ــادمیوا ــبق س ــم وا هی ــادنیه ــحال  س ــا خوش ــتم فر یب ــایبرگش ــه و مهد ب ــو الل ــم   هی ــار ه کن
ـ بودن نها سادهیوا حـس رفـتن بـه االسـکا بهـم دسـت        شییمعرفـت بـودن دوسـتام خـدا     تی

ـ       نیداد با ا حـرف بزنـه و    يحـالش خـوش باشـه مشـهد     یکارشـون عـادت اللـه بـود کـه وقت
 یخــداحافظ هیــبـودن کــه   ییتنهــا کســا منـو زن داداش صــدا بزنــه بعـد از بابــا و مــادر جـون   

 باهاشون کردم و ازشون جدا شدم  یمشت

ــهــام رو گذاشــتم و مشــغول د ينشســتم و هنــدزفر یصــندل يرو کــه  ییزدن همــه کســا دی
کرمــت و عشــقه  ایشــد خــدا داشیـ از کجــا پ گــهید نیــمـن ا  ياوه خــدا...اونجـا بــودن شــدم  

 انجام بدم  خوامیکار خالف هم نمدفعه که  نیا نمیرو بب یکی دیبا رمیچرا من هرجا م

 دونمیــوجـه نم  چیگــرفتم حوصـلش رو نداشـتم بـه هـ     نییکنـارم کـه رد شـدد سـرم رو پـا      از
خواجــه  يچشـمام رو بسـته بــودم و آهنگـا    میهســت یتیچـه وضـع   يچقـدر گذشـته و االن تــو  

وقـت   نیـ هـا خـواب بـودن سـاعت پـرواز کـه ا       یلـ یکـرده بـودم خ   ادیـ و تـا پوسـت ز   يریام
ــ  ــه ج ــب باش ــز اش ــار نم نمی ــتیانتظ ــدزفر...رف ــ يهن ــدبا ا دهیکش ــش ــا   نی ــه حتم ــاب ک حس

 مهمانداره چشمام رو باز کردم 

ــوه ا يچشــا ــقه ــو شی ــا  يجل ــت ابروه ــرار داش ــوجهم رو  وســتهیپ يچشــمام ق ــرتبش ت و م
 جلب کرد 

 یشناخت یه_

 ندارم یسالم بله فراموش_

 یخوب باش دیبا ندفعهیا يخوبه چطور_

 يجــوابش رو بــدم تــا زود تــر از جلــو نطــوریا خواســتیچقــدر دلــم م ســتیتــو مربــوط ن بــه
 چشمام محو شه اما گفتم



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 68

 خوبم یلیبله خ_

 منتظر تماست بودم!!!عجب _

 خودم بکنم  يتک تک موهاو با دستا خوادیکه دلم م آخ

 اون روز رو دیبرده باش ادیانتظار داشتم از _

 هیهان يبچه شد_

ــ ــد زورکــ  هی ــرم رو کمــ  یلبخن ــون دادم ولــ  یزدم و س ــم نفهم  یتک ــودم ه ــخ  قــایدق دمی
 نشون بدم  ویحرکت چ نیبا ا خواستمیم

 ییتنها رازیش يریچرا م_

 دانشگاه_

 ????يچه رشته ا یعـــــــــه به سالمت_

 یدست عیصنا_

 پس کنکور هنر به درد بخور تر بود  نطوریکه ا_

همانـا و   رازیبـه شـ   دنیگـوش کـردم و تحمـل کـردم رسـ      الدیمـ  يهـا  یوقت و به وراجـ  هیبق
بابــا رفــتم خــونش تــا  یمیقــد ياز دوســتا یکــیهمــان همــراه  الدیراحــت شــدن از دســت مــ

دارم  یاحســاس خــوب ییخوابگــاه دانشــجو يبــه ســو شیصــبح اونجــا ســرکردم و بعــدش پــ
نفــر داخــل اتــاق بــود و  هیــکــردم  ازطبقــه دوم اتــاق شــانزده در رو بــ...حــس بــزرگ شــدن 
ــ دختــر چشــم هیــبــه طــرفم برگشــت  ــبــا د یآب ــه  دنمی لبخنــد زد چمــدونم رو گذاشــتم و ب

 طرفش رفتم دستم رو دراز کردم با محبت دستم رو فشرد

 هیاسمت چ یسالم هم اتاق_

 هستم وتو هیمن هان:زدم لبخند

 و تو یمنم سودا ام رشته هنر اسالم_
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 یدست عیمن صنا_

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

 کنمیادمت م ستین یمشکل_

  یمن بش هینکنم شب ياوهو مراقب باش کار_

ــتم ــد و   خواس ــاز ش ــه در ب ــدم ک ــوابش رو ب ــج ــر د هی ــهینف ــ  گ ــمش نس ــد اس ــود  میوارد ش ب
 گــهینفــر د هیــبــود  یدختــر خــوب یولــ ومــدیازش خوشــم ن يصــادقانه بگــم بــه انــدازه ســود

ــون پ ــتیبهم ــال وس ــ  ای ــون اول ال ــن از هم ــه م ــداش یک ــ  ص ــرم اول ــامون ت ــر چهارت  یزدم ه
ســه بــه  میشــد یدسـت  عیان فقـط مــن صــنا  یهنــر اســالم یو الــ يو سـود  مینســ یولــ میهسـت 

 ... کی

ــوب   از ــتم خ ــگاه برگش ــاه ا یدانش ــهیخوابگ ــه ز ن ــک ــگاه دور ن ادی ــتیاز دانش ــا   میس ــد ت چن
ــخ ــرت کــردم رو  ابونی ــانتوم رو در اوردم و پ ــرق داره م ــتخــتم  يف ــا   کی ــاق دوت ــه ات گوش

ــرف د   ــده ط ــته ش ــه گذاش ــت دوطبق ــهیتخ ــار د گ ــکن ــامال کاب واری ــتیک ــد   ن ــده کم ــار ش ک
نــداره همــه  یدرســت حســاب شــهیکــه ش يهســت و پنجــره ا ختــهیبهــم ر یکــه کلــ يواریــد

 نشییبـود پــا  شـه یقسـمتش ش  هیــخوابگـاه دوجـداره هســت امـا پنجـره اتـاق مـا        ياتـاق هـا  
ه بـودن از لحــاظ خـوب بــودن اتـاق کــه شــانس    ســر هــم اورد یرو هـم بــا چسـب پــنج سـانت   

 گفت جفت شش اوردم شهیم یاما از هم اتاق اوردمین

ـ ا يتـو  شـن یم یمیدارم مثـل خـودم زود صـم    یخـوب  يهـا  یهم اتاق واقعا ـ  نی مـاه کامـل    کی
حــال  دریــن ينوازنــده  سیاهــل اصــفهان البتــه نــه بــه اون شــدت خســ مینســ...شناختمشــون 

ــتادش و   ــار از اس ــه ت ــوختن س ــام ــره   ای ــه پس ــه البت ــوختن از عشقش ــارهیب يام ــارش از  چ ک
ــق ــون رســ    یعاش ــه جن ــده ب ــا 98 دهیرد ش ــدش از چ ــک يدرص ــده اون  لیتش درصــد  2ش

 خواب  شیمابق
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 شنیدچار م یاز دست ما دوتا به خود زن یکه مابق يجور میبا هم کل کل دار شهیهم

 اهل قم  يودمرو،،سین یروش حساب باز کرد حت شهیعنوان نم چیهم به ه ياشپز تو

 ینه به اون شدت مذهب اما

ــا ــم دیش ــر یمیص ــو نزد نیت ــر کی ــرد نیت ــو  يف ــه ت ــاه  يک ــخوابگ ــب ای ــاه  رونی از خوابگ
 روش حساب باز کنم تونمیم

ـ  نیهمـ  يشدت مهربـون و بـا معرفـت تـو     به مـاه معـروف شـده بـه مامـان اتـاق امـا خـدا          هی
 و البته زبون دراز و به شدت خوابالو ادیروش باال ب یکینکنه اون 

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

 نیخوابه وسط هوا و زم دهیسرش به بالشت نرس نهیا منظور

ـ  تونـه یعنـوان نم  چیبه ه و ـ      کی خـواب بـه سـر کنـه      قـه یدق 10 یشـب رو تـا صـبح بـدون حت
ـ  شمیاشپز ـ فقـط   اهـل کـرج ودغـدغش    یخوبه ،،ال  یمـن فـردا چـ    يوا نکـه یاونـم ا  يزیـ چ هی

 بپوشم ؟

ــز ــر ت يادی ــو فک ــت ــتیو ق پی ــود  افس ــن و س ــر خــالف م ــلخته ا يب ــه ش ــک ــ می  میاون و نس
 به ما دوتا و عممون ارادت خاص دارن شهیمرتبن و هم

 خورهیم کنهیم تیابغوره تل يکه نون رو تو يجات در حد یترش عاشق

 هم داره و درسخون تر از هممونه ییبه نفس باال اعتماد

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

نکـنم دسـت    شـون یو تـا عصبان  ذارمیـ که تـو خوابگـاه بـه شـدت سـر بـه سـر بچـه هـا م          منم
 بهم فروخته  يتر زمیچه ه دونمیکه نم میخصوصا نس ستمیبردار ن

 ياتـاق رو  يکـنن اونـم گوشـه     دایـ پ تـونن یم کجـا ی قول بچه ها هـر موقـع گـم باشـم منـو      به
 باالست يتخت طبقه 
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ــ ــا حــدود  گنیم ــوابم و ت ــدرســته چــون شــبا ب يهمــش خ و روزا خــواب کالســام هــم  دارمی
ــچیاگــه خــواب باشــم پ ــه زور و داد و   نکــهیو ا شــهیم دهی ــامم و ب ــو حم ــل اردك همــش ت مث

 رونیمنو از خوابگاه بکشونن ب دیبا دادیب

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

 چتونه يهو

ــ ــت یال ــان يوا:گف ــود یه ــ ينب ــدر  یببن ــه پ ــرمد چ ــول   يس ــه رو قب ــار هم ــون در اورد ک ازم
 کرد اال ما

 میآره بعدشم مجبورمون کرد دوباره کار رو شروع کن:گفت يسود

 میایزد قرار بود با هم ب بتیغ يتو کدوم گور: گفت مینس

  میچوندیبراتون دلتون بسوزه ما که کالس اخرمون رو پ رمیآخه بم_

 گرسنمه شعوریب:يسود

 نداشت يزیسلف چ_

 يدرست نکرد يزیشامشون تموم شده بود تو چ:مینس

 نه بابا حوصله نداشتم_

 يکردیدرست م زیچ هی يمردیکثافت م: بالش دستش رو پرت کرد طرفم یال

 میکردیذا درست مغ دهمیبا فیکث يطرفا نیآره با ا_

  میسفارش بد تزایپ نیایبچه ها ب: مینس

 من که فقط چهار هزار تومن دارم_

و بــه  ییدانشــجو یحــد پــول داشــتن زنــدگ نیهــم در همــ میخــود نســ یو حتــ يو ســود یالــ
ت  70 يکــارمون هفتــه ا لیوســا نــهیدســت کــم هز نــهیهنــر بــودن هم يخصــوص دانشــجو
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حسـابم پـول دارم امـا کـارتم      يالبتـه تـو   یخـال  بمـون یبه باالست االن هـم کـه پنجشـنبه و ج   
 رو گم کردم 

 میریبگ تزایپ میزنگ بزن: گفت مینس

  دنینونش رو هم بهت نشون نم ده؟یم تزایبه تو پ یتومان ک 4با : يسود

 میبپرس میحاال بذار زنگ بزن:مینس

 میو فقط تماشاگر بود میبود لنتیسا يرو یو ال منو

 3500بدون گوشتش  تزایزنگ زد فست فودطرف گفت پ مینس

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

 ؟؟یحاال مطمئن: گفتم

 3500 ای 6500گفت  دونمینم قیدق! دیشا دونمینم:مینس

 يبه مسخره باز میدستمون شروع کرد میهم گرفت يسود منو

: ورق هــارو گرفــت و گفــت يکــه ســود رهیــر اورد و خواســت فــال بگرفــت وورق پاســو یالــ
ــن االن ن ــم ــنمیم تی ــال م ک ــگیو ف ــت و ن  رمی ــاف نشس ــص ــرد تی ــد  :ک ــد درص  3500چن

 هست

 درصد 40اومد  در

 هست ؟؟ 6500درصد  چند

 درصد 90اومد  در

  کنهیپولش ماچ قبول م یمابق يبجا ارویدرصد  چند

 درصد 20

 ؟؟ دهیبهش ماچ م میدرصد نس چند

 درصد 70
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 از خنده میکه مرده بود میسوژش کرد نقدریا خالصه

 به صدا در اومد مینس لیبود که موبا نیح نیهم در

 تومان  7 يرو اورده بودن اما با گوشت و دونه ا تزاهایپ

ــا ــدبخت ب ــزار ب ــوردگ   یه ــرما خ ــدم س ــد ش ــا بلن ــعج میاز ج ــرفتیپ بی ــ  ش ــا کل ــرده باب  یک
ـ    گوش زد کـرد کـه پشـت گـوش ننـدازم و      گلـوم  ... خـودم حوصـله نداشـتم    یبـرم دکتـر ول

هنـــوز  رمــه یگ بـــانیگر یســـرما خــوردگ  شــه یمتنفـــرم از زمســتون کـــه هم  کنــه یدرد م
ــن واشــرم گ ومــدهیزمســتون ن ــم ــه زمســتون   ری ــدا رحــم کن ــدبختمکــرده خ ــا  يا...ب خــدا ب
شـلخته تـر از قبـل بـه سـمت دانشـگاه راه افتـادم بچـه هـا هنـوز خـواب بـودن              یهزار بدبخت

ـ   يفاصـله ا  نکـه یز فقط ظهـر کـالس داشـتن بـا ا    امرو کـز کـردن رو    ادهیـ حوصـله پ  ینبـود ول
ــ    ــرام ماش ــول دادن ب ــه ق ــم ک ــرام ه ــدر گ ــتم پ ــبگ نینداش ــر رنی ــوز خب ــده  يهن  يرو...نش

جلــوتر بــود  یصــندل هیــاونطــرف تــر و نســبت بــه مــن  فیــمــا چنــد ردیولــو شــدم ن یصــندل
 برگشت طرفم و با دست اشاره کرد 

 مــاین ادیــنــه هرچنــد مــن اون اول هــا ز ایــخوشــحال باشــم  دیــاشــنا با هیــاز وجــود  دونمیــنم
ــنگ رو ــ يرو س ــ  خی ــاال دارم پ ــا ح ــردم ام ــرمیم یک ــه خ ب ــیک ــره خوب یل ــپس ــگله و  هی خوش

ــت ــچ پهیخوش ــن نم  يزی ــه م ــونمیک ــت  ت ــذرم خوش ــ یپیازش بگ ــره و و هی ــینف ــشید یژگ  گ
ــن ا  ــه م ــه البت ــوریغرورش ــر نم نط ــنمیفک ــ ک ــر ت یول ــومنظ ــرا م ــوص   يدخت ــه خص ــالس ب ک

ــده هــم      نمیــاول خوشــحال نبــودم کــه ا   يروزا... نــهیهم دهیســپ ــم کالســم ش ــا ه از قض
ــر نم  ــل فک ــل قب ــنمیحاالمث ــد م  ... ک ــتاد اوم ــاالخره اس ــدادم و ب ــوابش رو ن ــتیج ــره  خواس ب

ــردن ا    ــه ک ــو بهون ــا هــم من ــا از بچــه ه ــه غــر زدن و دوت ــا هم ــامیکارگــاه ام ــودن از  ن خــل ب
 بود گفت باشه واسه جلسه بعد  ییادم با خدا اریسب دکه استا ییاونجا
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ــه شــدت م گلــوم ــاز اســتاد اجــازه بگ خواســتمیم ســوختیب امــا دوســت نداشــتم حــرف  رمی
ــم نم     ــال دل ــود اص ــه ب ــور گرفت ــد ج ــدام ب ــزنم ص ــتیب ــدل خواس ــرا لی ــه   يب ــرا ب ــده پس خن

ــش م  ــم دل ــران بش ــوص مه ــتیخص ــوژه پ خواس ــط س ــفق ــوژه   دای ــله س ــده حوص ــه و بخن کن
ــا هــزار بــدبخت دادن دســتش ــدارم ب ــ  یرو ن کــه  نیتــا تمــوم شــدن کــالس تحمــل کــردم هم

 اومد کنارم نایسار رونیاستاد رفت ب

 یساکت یلیچته دختر امروز خ_

 زدم لبخند

ــ يحــرف بــزن فکــر نکــنم الل شــد  یهــ_ امــروز همــه فــک  ینــداختیم کــهیت یهــر روز کل
 کنم نگرانت شدن 

ــالس ــایتقر ک ــال ب ــا ن   یخ ــود ام ــده ب ــایش ــتش ام م ــو دوس ــودن و ن  ری ــوز ب ــایهن ــت  م داش
ــور م  ــع و ج ــورش رو جم ــردیکالس ــو ام ک ــتم  ری ــودآروم گف ــرش ب ــوب  :منتظ ــالم خ ــال ح اص

 ستین

ـ کـردم پشـت سـرش عطسـه هـر کـدوم از بچـه هـا          سرفه  زیو نسـخه تجـو   گفـت یم یچـ  هی
ـ     ماین کردیم  شـعور یبهـم نگـاه کـرد و رفـت ب     شـد یداشـت رد م  یو دوسـتش بلنـد شـدن وقت

 يدیپرسیحال م هی يمدویحداقل م

 کارگاه  میپاشو بر هیهان:دستش رو دراز کردو گفت سحر

ــتش ــاختمون     دس ــمت س ــه س ــدم و ب ــد ش ــرفتم و بلن ــود راه    یرو گ ــش ب ــاه داخل ــه کارگ ک
  میافتاد

 نهیا تتیهنوز که زمستون نشده تو چرا وضع یه:تکتم

و زمسـتون   زییپـا  يتـو  تمیمـن اصـوال وضـع   :کـه خـش داشـت و گرفتـه بـود گفـتم       ییصدا با
 نهیهم
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 یبدبخت یپس حساب:تکتم

کـه   کـردم یبـودم و بـه بچـه هـا نگـاه م      لنتیسـا  يکارگـاه هـم رو   يرو تکـون دادم تـو   سرم
ــود          ــده ب ــه ام خون ــه فاتح ــدارم وگرن ــاه ن ــد کارگ ــا مج ــروز ب ــکر ام ــد خداروش ــتاد اوم اس

 تمیوضــع دنیــاســتاد و ازش خواســتم اجــازه بــده بــرم کــه بــا د شیکــالس رفــتم پــ يوســطا
 نداره برو  یاشکال: گفت یمخالفت چین هبدو

 
ــو ــه جــون عمــش دعــا کــردم کــالس بعــد  یراه حســاب يت ــدمیهــم کــه اگــه م يب ــبا مون  دی

کلــد  هیــوارد اتــاق شــدم بچــه هــا رفتــه بــودن دانشــگاه ... شــدیجنــازم ســر کــالس حاضــر م
ــنم دمیاســتاپ خــوردم و دراز کشــ ــ دونمی ــ یک ــرد ول ــوابم ب ــ یخ ــب یوقت شــدم ســاعت  داری

  کردینگران نگام م يودشش بود س

  يصدات کردم تکون نخورد یهرچ يدختر فکر کردم مرد_

 کردم سرفه

 ؟؟؟یرو خوب تشیاوه اوه وضع_

 يدیسوال هم تا حاال پرس نیمسخره تر از ا:گفتم

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

ــ ــه ســود   میو نســ یال ــدن ک ــاق ش ــازه وارد ات ــم ت ــع يه ــ  تمیوض ــت و ال و  یرو واسشــون گف
 میهـم گفـت تـا بـر     يدکتـر سـود   میو منتظـرم شـدن تـا بـر     اوردنیـ لباسشون رو در ن مینس
از  نکــهیمعرفــت داره کــه بــا ا یحســاب يســود... کنــهیســوپ خوشــمزه درســت م هیــ میایـ و ب

ـ متنفره ا يآشپز ـ  نطـور یو هم دادیـ ن انجـام م بـا غـر زد   مکـه مامـان   يکـارو بکنـه کـار    نی  یال
 دکتر میو رفت میکه به زور منو حاضر کردن هم اژانس گرفت میو نس

 ؟يدفترچه اورد:گفت  مینس
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 افتاد که جا گذاشتم ادمی

 یمنــو الــ میتومــان نســ60:گفــت  یازاد چقــدره؟؟ منشــ تیــزیســوال کــرد و یاز منشــ رفـت 
  رونیرو کشوند ب

 
 میچته نس:

  ارهیدفترچه رو ب يسود زنمیزنگ م رنیگیم تیزیمگه قد خون باباشون و یه:مینس

 قبول نکرد خوادیگفتم نم یدر آورد و من هرچ يباز یاصفهان یحساب مینس

جــواب نــداد خالصــه  يبهــش زنــگ بزنــه امــا ســود میتــا ســر کوچــه کــه نســ میرفتــ خالصــه
 میشد مهیدفنرچه ب الیخیب

ـ  میدیـ داخل مطـب کـه د   میبر میگشتیبرم میداشت ـ بـا   يکـت شـلوار   ییاقـا  هی  يتـو  فیـ ک هی
 رونیدستش از مطب اومد ب

 رهیدکتره داره م نیبچه ها فکر کنم ا_

 صبر کن میفهمیحاال م خورهیبه دکترا م افشیاره به گمونم ق: مینس

 یلفظ سوال هیشروع کرد به صدا زدن به  مینس دمید بعد

 دکتر؟: اروم  يبا صدا اول

 دکـــتــر؟؟: لند ترب يصدا با
 
 دکتر؟؟؟؟؟:بلند تر يصدا با

 که طرف دکتره میشدیم دیکم کم نا ام میداشت

 :بلند يبا صدا مینس باز

 رهه؟؟دکترر؟؟؟؟؟؟یعمووو؟؟ یه
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روشـو برگردونـد بـا هشـت تـا چشـم کـه چـه عـرض کـنم            سـاد یطـرف سـرجاش وا   میدید
 شد رهیتا چشم به ما خ 16

 میبــود و در حــال کلنجــار رفــتن بــا فکمــون بــود نییســه تــامون از خجالــت ســرمون پــا هــر
 بله امرتون؟: گفت میجمعش کن يجور هیکه 

 د؟؟یبریم فیتشر میداشت ضیمر: مینس

 ه؟؟یمشکل چ: دکتر

 داخل میکرد و رفت فیواسش تعر مینس خالصه

 شروع کرد چونه زدن با دکتر هیاصفهان میکه نس ییاونجا از

ــه ــجو  يا ک ــا دانش ــر  يا مییم ــا اخ ــیمر نیم ــوش کر  يا میض ــو فرام ــا دفترچمون ــم  يا دمی
 بهمانه يفالنه ا

 یپــول خــوادیاصــال نم ناااباشــهیکن يبــاز لمیفــ نیخــوب بلــد: و گفــت دیــاخــر دکتــره خند تــا
 دیبد

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

ــد ــاد  بع ــر راه افت ــه دارو بگ  میاز دکت ــه ک ــمت داروخون ــس ــا    میری ــه م ــج ک ــم از ل ــره ه دکت
ــ  3 مینــداد تیــزیو ــ یتــا امپــول نوشــته بــود هرچنــد ترس ــاش  یلــیخ ینداشــتم ول ــود دوت ب

ســرو کلــه زدن بــا هــم  یبــب کلــ ییخوابگــاه و چهارتـا  میروزدم بـه همــراه بچــه هــا برگشــت 
 ت افتادمو من با خوردن داروهام رو به مو میرو خورد يسوپ خوشمزه سود گهید
 
 یکــیمــن بــا بچــه هــا  يســاعت کالســا شــتریهفتــه ســه روز ب يتــو رونیــکــالس اومــدم ب از

 کیــامــا امـروز از اون روزاســت کــه بچـه هــا فقـط تــا     میاومـد  یو مــ میرفتیــبـود و بــا هـم م  
کــز کــنم تــا خوابگــاه بــرم داشــتم از در رد  ییتنهــا دیــو مــن با 6کــالس داشــتن امــا مــن تــا 
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ـ رو د مـا یکه ن شدمیم کـرده بـود کـه     شیـ آرا حیدختـر کـه خوشـگل بـود امـا فجـ       هیـ بـا   دمی
شــد در ظــاهر  یعصــبان شــتریب دیــمنــو د یکالفــه بــود وقتــ مــایخوشــگل تــرش کــرده بــود ن

داشــت مطمئنــا دانشــجو نبــود چــرا  کــاریبــود چ ینــدادم و رد شــدم امــا اون دخترکــ تیــاهم
ـ رو بـا ا  ریبـود کـل مسـ    یعصبان ماین ـ وابگـاه کـه د  خ دمیکـردم خسـته رسـ    یفکـرا طـ   نی  دمی

بچـه هـا تونسـتم لبـاس      يو مسـخره بـاز   یمکافـات  هیـ پهنه و بچه هـا نشسـتن بـا     يبساط چا
 نشستم کنارشون میشیسوژه م یعوض کنم اصال سر لباس عوض کردنمون کل

 یلیآخ آخ خستم خ_

 !!!!یاله رمیبم: مینس

 تو حرف نزن:و فرو کردم تو پهلوش انگشتم

 چه مرگته؟؟ یآخ روان_

 دیخواهشا شروع نکن یه:یال

 باشه: میبا هم گفت دوتامون

ــاز دوســتامون تعر میداشــت یهــان:يســود ــو بگــو دوســتا میکــردیم فی ــک تیمیصــم يت  انی
 ؟؟//کجان؟

همشــون  شــعورایجــان مــن ســه تــا دوســت مثــل شــما گــل داشــتم کــه االن ب  يســود یهــ_
 مشهد ان 

 و الله، هیو مهد بایفر:زود تر گفت مینس

 با بچه هام  يریال صحبت کردن و چت تصودر ح شهیکه من هم بس

ــم ایــهــا اصــال ب_ ــان خــاطره بگُ ــ...برات دادن کــه فــردا وخــز  جیخــانم شــان مســ يرو فــر هی
 بازار بزازا م پارچه بِخَرُم  میبر

راب رِف میمقیکه خ  
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باباهــه رو ورداش و گــازش رو   نیماشــ میــش رو بگــم رفــتُم دره خانــه شــان ا    خالصــه
  میو د برو که رفت میگرفت

 مرف  کیراه ِ ره با دنده  تمام

 ك هالك سرعت  میم حاال

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

 ِ مترسم  رهیگیشتاب م نیماش مگه

 نداش مو رو بِ کشتن مداد  ادیهم ك مخاس دور بزنه چون  هرجا

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

م به جون فر یه مزدرف نق مم مخانمشان او يگرمدادیکه محل نم می  به م 

 مهمونمان نکرد  یبستن هیگدا  سیخس

  نایا گرفتَنیم يچه پول زور رهی...رفتُم میآموزش رانندگ روزش

  رشیوالغ يتومن تازه بدون اون خرجا 285 مگه

ــ  يا ریــبگُــم خــب  خاسـم یازشــان م رنیــتــومن مگ240 قوچـان  د ِ  یجـه بــا اون جــه چــه فرق
 ره ؟؟؟

هــم م ِ دن ؟؟ بعــد  سیو ســاند سیجــه مــثلن همــراه امــوزش کــ يشــوما بــه مــا بوگــو ا نــه
 اون وختش قوچان ن ِ مدن ؟؟

 ال اله اال هللا: دمیکش یکه کارم لنگ بود و اال مگُفتُم نفس خالصه

 زدم غیباباهه ر ِ ت ییهوا هی به

 خانه خاله مان عصرونه داشتن  میه ب ِ رارِمان پاشُدم رفتشم با نن يعصر

ُمکه خــــــــــــــــــــــــ ــواب  می 

 ر ِ گاز بزنُم از خواب خو خسه رفتُم دگه نیمخواس زم دلُم
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 نداشتُم  ادی ادیصبت کُنُم براتان بِگُما م ز يجور حال کردم مشد یهم

  رفتنیم سهیها ر بچه

 زهرمار_

 یزنیخوب حرف م یلیخ یه:مینس

 دونمیخودم م_

 هیاونم مشهد یانداخت مییزندا ادیمنو :مینس

 منم گرسنم فیخب بسه تعر_

 ظرفا:اشاره کرد نکیبا انگشت طرف س يسود

 دیریبم_

 مهینوبت تو و نس:یال

 ستین زیتم یچیه یعنی_

 یواسه بستن مشونیو مالقه که گذاشت ریفقط کفگ یچینه ه_

ــا کــه کث  شــمونیهم کــار ــود همــه ظرف ــب ــه جــون کفگ شــدیم فی ــب ــ ری ــه م ــاد یو مالق  میافت
زنـگ خـورد    میظـرف شسـتن کـه از شـانس خـوبم گوشـ       میشـرووع کـرد   میناچارا منـو نسـ  

 سالم:بود جواب دادم یو من فرار کردم سام

 رو روشن کن پیاسکا یهان سالم

 يبا باشه

ــتیا ــ نترن ــکا   یگوش ــه اس ــردم و برنام ــن ک ــو  پیرو روش ــردم تص ــاز ک ــام ریرو ب  يرو یس
ــرنتمیصــفحه اومــد ســرعت ا ــ کــمی نت ــود ول ــود ســام  یکــم ب ــل تحمــل ب ــیف یقاب رو هــم  یل

 بغلش گرفته بود

 ياز من کرد يادیبه به برار حال شما _
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 توام  ادی شهیمن هم_

 یپرسیحال و احوال م نیآره جون خودت واسه هم_

 میدوروز قبل با هم حرف زد نیخوبه هم_

 دیدید بار اخر رو هم خودم زنگ زدم تو و مامان که افتخار صحبت نمدرسته چن_

  یخوب يخب ولش چطور_

 يچطور یلیف یچطوره ه یلیف یخوبم تو خوب ممنون
 

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

 گذرهیدرس و دانشگاه هم م_

 رازیش امیب يقرار با دوستام چند روز_

 نطوریعـــــــــــــــــــه که ا_

 يالزم ندار يزیچ نمیآره خواستم بب_

  خوامینم يزینه چ_

ــ یدر اصــل وقــت تلــف کردنــ دمیبــا باهــاش حــرف زدم و حــال همــه رو پرســ یحســاب  شیب
ــه داد نســ ينبــود و ســود ــنم بعــد از خــداحافظ دیرســ میب ــا ســامان هم یم  يکــه رو نطــوریب

 بودم خوابم برد  دهیدراز کش یتخت ال
 

ــردا ــراره ب یســام ف ــق ــمیش ادی ــد  رازکالس ــه از خوابگــاه اوم ــب میتمــوم شــد از صــبح ک  رونی
سـلف   يکالسـامون تمـوم شـد شـام تـو      7وسـاعت   میبکوب هر چهـار نفرمـون کـالس داشـت    

 تا با هم4طبق معمول هر میبود

 هم کنار اون دوتا يروبرو یهم بودن من وال يروبرو میو نس يسود زیم سر
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 گرفت اومد مونادیرفت دو تا ل يسود

 میواسه خودشو نس شمیکیما  يگذاشت جلو یرو با دوتا ن یکی

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

ــادیل شــهیش ــا ازش بگ  مون ــودم روش ت ــاده ب ــو دســتش مــنم افت ــت رو مــن بکــش  شــهیش رمی
 اون بکش

کـه سـلف پسـرا از خنـده رفـت       دیکشـ  یغـ یچنـان ج  از پـاش گـرفتم کـه    شگونین هیاخر  تا
 رو هوا

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

ـ م ریـ از ز خـوردم یقلـپ م  هی ـ م زی  زیـ م ریـ از ز خـورد یقلـپ م  هیـ دسـت سـحر بـاز اون     دادمی
 دست من دادیم

برداشــتم و حــاال نــدو  مونــادویل شــهیمــنم ش زیــم ریــز دیــمثــل فشــنگ پر مینســ دمیــد هــوی
 بدو یک

ـ از سـلف پر  غیییییییییـ ج بااااااا ـ  رونیـ ب دمی بـودن و   سـاده یسـلف وا  رونیـ جماعـت پسـر ب   هی
 کردنیگرد شده ما رو برانداز م يبا چشما

رو ادامـه دادم   دنیـ دو جـه یمحـال بـود بخـاطر پسـرا دسـت از کـل انـداختن بکشـم در نت         اما
 باطل الیخ یا زهپشت سلف که اصوال خلوت بود ام اطیسمت ح

ــه ام رو کشــ مینســ ــا بطــر دیمقن ــرو بگ يت ــازم دســت از بطــر   رهی ــا ب ــاد ام ــنعم افت ــه مق  يک
 دمینکش

 افتاده يهمه ادم من با مقنه  نیا جلو

ــ ــ يبطــر هی ــه ه ــ یک ــ يدســتا نیب ــن و نس تماشــاگران  قیهمــراه تشــو شــدیم دهیکشــ میم
 گراام 
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 کنم یخال مینس يرو رو مونادیموفق شدم تمام ل تیدر نها و

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

 تیــاون همــه جمع نیســوت و دســت مقنعــه ام رو درســت کــردم بــ      عــتیجم خالصــه
ــایمتوجــه ن ــ  م ــه ســرش رو تکــون داد و از ب ــجمع نیشــدم ک ـــه ا تی ــت عــــــــــــ ــرف  نی

 کرد ينطوریچش شد چرا ا
  

      
خوشــحال  دیــکــه با یمــواقع يوقــت تــو چینگــاه کــردم چــرا هــ یشــد بــه الــ دهیکشــ دســتم

ــا    ــخته ش ــدنش س ــردنش و خندون ــاد ک ــرا ش ــه چ ــه ناراحت ــ  دیباش ــاطر م ــه خ ــون  الدهیب هم
ـ   يپسر ـ     يبـدجور عاشقشـه امـا اون نـامرد     یکـه ال  دیازدواج کـرد شـا   یکـرد و بـا دوسـت ال

ـ    يبه خاط نـامرد  ـ   نقـدر یا یاونـه کـه ال نگـاهش   يرو تـو  طنتیشـ  یتـونم گـاه  یم یسـاکته ول
 بخونم

کـردم مثـل هـر شـب بعـد از حـرف زدن        یافکـار مسـخره راه دانشـگاه تـا خوابگـاه رو طـ       با
سـر نـزدم از    میدیـ وقتـه بـه آ   یلـ یمنـو بابـا شـروع کـردم کـار بـا لـپ تـاپم خ         ینسبتا طـوالن 

ــا   گــهیکــه محســن رفــت آره از اون موقــع د یوقتــ ــاز ش نکــردم از اون وقــت هــر شــب ب ب
ــا کلــ یدلتنگــ یبــا کلــ ادشیــ  شــنومیکــه صــداش رو نم ســتیحســرت کــه ن یخــوابم بــرد ب
ــ دمیکشــ يچــراغ خــاموش محســن آه بلنــد دنیــرو بــاز کــردم بــا د يدیــآ کــه  یــیروزا ادی

ــا هــم چــت م هیــهم ــ چیکــه هــ یــیروزا ادیــ میکــردیب افتــادم  میخبــر نبــود یوقــت از هــم ب
ــا  يروز ادیــ گــرفتنینبــود همــه ســراغش رو از مــن م داشیــســاعت پ هیــکــه  یــیروزا کــه ب

رو بـــاز کـــرد و اســـمش رو مـــن انتخـــاب کـــردم و اون بـــدون  وزشـــگاهتمـــوم عشـــق آم
  کردمیو کالفش م نشستمیکه سر کالسش م ییروزا ادیمخالفت قبول کرد 
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ـ  یهان:يسود نقطـه دور نگـاه    هیـ بـه   قـه یدو دق وتریکـار بـا کـامپ    قـه یدق سـت یبعـد از ب  گنیم
 کن واسه چشمات خوبه

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

 بود يهر چند تکرار گهیهه راست م:مینس

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

ـ  ـ امشــب عج: یال  نطــوریدوســتش داشـتم اونــم هم  یلــیافتـادم خ  میپــدر بـزرگ پــدر  ادیــ بی
 که مرد فیبود ح یمهربون رمردیپ

 ادیخوشم نم میمن از خانواده پدر:يسود

ــ:مینســ ــ ادمــهیهســتم  میمــن عاشــق خــانواده پــدر یول  هیــگر یروز مــرگ مــادر جــونم کل
 یهان یتو چ دیکش مارستانیکردم کارم به ب

داسـتان واسشـون    هیـ گذشـته انـداخت عـادت داشـتم      ادیـ بچـه هـا منـو     يحرفا شهیهم مثل
 بگم اونام مشتاق چشمام رو بستم و گفتم

ــتــا دوازده خواب:  ــه  يو مامــانم کــه مثــل همــه  دمی ــرار يعروســا از خون  يخــواهر شــوهر ف
 ...بشه و بعد صدام کنه ریمن که خالبم گذاشت تا د يبه بهانه 

 ...عمه  يخونه  میدیبود که رس کیساعت  طرف

 ...باباش شیرفت پ عیباباسر

 ...عاشق باباشه بود بابام

ـ ا حال و بـه  يرفتم تو الیخیمن ب اما فکـر کـردم کـه تـا سـاعت چنـد قـراره لبخنـد بـزنم           نی
 قشنگه ؟؟ یو نشون بدم که زندگ

 گـف یم یکـه از صـبح داشـتم هـ     يحـس بـد  ...عیصداها پـچ پـچ شـد و رفـت و آمـدا سـر       هوی
 ...شده يخبر هی
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 دهیـ چنـد روز قـبلش د   نیبـود و همـ   دهیـ اتـاق مهمـان کـه بابـابزرگ تـوش خواب      يتـو  رفتم
 :بودمش و بهش زل زده بودم و با افکارم بهش گفته بودم 

ــه ؟؟ اعصــاب ا يا خســته ــن ــا نی ــدار يآدم ــاز رو ن ــل ب ــه ؟؟ دوس دار يدغ ــر ين ــ يب  شیپ
بـدم ؟؟ مـن    انوریبهـت سـ   يخـوا ینـه ؟؟ بابـابزرگ م   يزنت کـه مـن مطمئـنم عاشـقش بـود     

 نه ؟؟  يجرئت رو به رو شدن با خدا رو ندارم تو دار

ــه دراز  دراز ــاق ب ــود کــف ات ــاق ســنگ يهــوا...پهــن شــده ب ــو نیات ــود ، ب ــعطــر عزرا يب  لیی
 ...ومدیم

و قلــبم  لــرزهی، پاهــام م خیــو دســتام  شــهی، نفســم تنــگ م یدارم ، از بچگــ يبــوش الــرژ بــه
 ...شهیکند م

ـ  لییـ عزرا ياه اقـا : داد بـزنم   خـاس یم دلم ـ  ایـ ، ب يا قهیبـد سـل   یخعل ـ  هی ـ مـن ،   شیروز پ  هی
ــر  ــاهم ب ــا ب ــث االن ت ــر فروشــ میروز م ــوب مــن یعط ــرات ...محب ــب ــر هی ــرمیم يعط ــه  خ ک

ــ  ــض کن ــه د  ،یح ــدا رو چ ــخ ــا يدی ــد  دیش ــق ش ــو دس از ا يعاش ــر    نی ــر دردس ــغل پ ش
 لییــعزرا ياخــه اقــا...ینــیزم يو شــد رونیــخــدا پرتــت کــرد از بهشــت ب دیشــا...یبرداشــت

 ...و طرد  کنهیم ینیعشق ادمو زم

 ...دیشده ، دم گوشش اشهد بخون اهیپاهاش س:بگه اروم  کردیم یسع مامان

 ...کردیبه بابا نگاه م یبا نگران و

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

ــد ــد م بلن ــت،یبلن ــتیم گف ــ خواس ــدا یکس ــزادار  يص ــه داره ع ــبش رو ک ــهیم يقل ــه  کن واس
 ...باباش نشنوه

 ...نداشت دمیکشیگوشه بغ کرده بودم و سخت نفس م هیبه من که  يکار یکس
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کـابوس  ...دمیـ باهـام بـود رو د   یکـه از بچگـ   یکابوسـ ...مرحلـه بـه مرحلـه   ...دمیـ د زویچ همه
 ...گرانیمردن د

 ...یاز مرگ خودت بترس دیبا دیترس گرانیاز مرگ د دینبا گهیم مامان

 ...هیمرگ بق یول...لمییمن منتظر عزرا...فهمهیکه نم مامان

ــتم  دروغ ــش نداش ــرا دوس ــودم...چ ــته نب ــ...وابس ــرد گر یوخت ــم ــردم هی ــ...ک ــرا یول ــه ب  ين
 ...ترسم ينبودش برا

 ...تازه خوشحالم چون راحت شد ستمیناراحت ن االنم

ــ ــود د  یول ــخت ب ــس ــگر دنی ــا هی ــات      يه ــه آب نب ــا ک ــو ه ــه کوچول ــث بچ ــه م ــوم ک عم
ـ رو گرفته باشـن گر  شونیچوب کـه   يبابـام و سـر   يهـا  هیـ گر دنیـ سـخت بـود د  ...کـرد یم هی

احســاس بــود  ینبــود اون بــ نطــوریعمــم ا یولــ...دادیــتاســف واســه خــودش تکــون م ياز رو
 بود ینبود ناتن میبود البته عمه واقع نطوریهم تو نظر من ا دیشا

ــپار  از ــد خاکس ــه     يبع ــتن واس ــه داش ــون رو نگ ــه اشکاش ــت ، هم ــار ورق برگش ــانگ روز  هی
ــهید ــردن رو صور   گ ــن ک ــون رو په ــده هاش ــونو خن ــه  ...تش ــار هم ــانگ ــه   هی ــن روز رفت چ

 ...یو شوخ کردنیم يجوونا باز...مسافرت میبود

 ...و خوش بودن خالصه زدنیگپ م بزرگترا

ـ  شـد یخنـده قطـع نم   يصاحب عزا هـا صـدا   يخونه  يتو نصـفه شـب کـه وقـت خـواب       ی،حت
 ...بود

ــ و ــن هرک ــم م یم ــتیبه ــوز   گف ــا دلس ــده و ب ــبرتون ب ــدا ص ــما يخ ــه چش ــرده و  يب ــف ک پ
 ...گرفتمیعذاب وجدان م کردینگاه م ادیز ي هیبود نه گر یخابیقرمزم که اثرات ب

ــا ــه  مشیو فرســتاد میکــه واســه ســروش پســر عمــوم زن گــرفت  دونســتنیچــه م اون  يخون
 ...میبخت و تازه بچه دارشم کرد



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 87

مــن و ســروش غــش غــش  میکــرد تیــپســر عمــم رو اذ مــانیکــه چقــد نر دونســتنیم چــه
 ...نداشتش شیه رب میدیخند

ــار متــوال 15مــن  دونســتنیم چــه ــو یب ــاز يت ــده شــدم و پســرا مثــل بچــه هــا   يب حکــم برن
 ...لجشون گرفته بود

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

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

 ...بابا بزرگ امرزتیب خدا

ــل اون نم  اون ــردم مث ــت ارزو ک ــد وق ــچن ــداقل ...رمی ــیح ــه    یک ــت روز اگ ــا هف ــه ت ــه ک باش
 ...ناراحت بمونه کنهینم هیگر
 

 کردم  سکوت

 بد باشه  تونهیواقعا چقدر م:مینس

 يعمه هم دار دونستمینم:یال

هسـت البتـه عشـق خـارج رفـتن داشـت آخـرش هـم رفـت آلمـان بـاورت             یگفتم که نـاتن _
 هم داره يبرادر ادینم ادشیاسش زنگ نزنه بابام و یاگه گاه شهینم

ــود ــر م:يسـ ــن فکـ ــنمیمـ ــردا خ کـ ــیمـ ــرن     یلـ ــرف تـ ــا معـ ــرن ،بـ ــرن ،بهتـ ــا تـ ــا وفـ بـ
ــونن واســه هم  دیدی،دلســوزترن،د ــا چقــدر مهرب ــهیباباه ــونش رو واســه   ن ــان مــن ج ــه مام ک

 ...دهیبابام م

ـ :اجـازه ادامـه دادن رو بهـش نـدادو گفـت      یال ـ مـادرم بـودم، بـه     يمـن اگـه جـا    یول ال سـ  هی
 ...گرفتمیاز بابام طالق م دهینکش
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 نیـ ، اصـال بـه نظـر مـن ا     سـت یبخـورن مـرد ن   گـران یکه حـق زن و بچـه ش رو بـده د    يمرد
 من يایدن يو تو انتهیجور خ هی

ــتیخ ــ ان ــل بخشــش ن یطیشــرا چیتحــت ه ــ...ســتیقاب ازش  ســتمیوقــت حاضــر ن چیمــن ه
 رمیپول بگ

ــه ــفر واس ــه هــ     يادی ــت ک ــواهرم زد هس ــر خ ــه س ــر ن  چیک ــت حاض ــتمیوق ــول  س ازش پ
 ...رمیبگ

ــول شــهیکــه هم يواســه زجــر و ــ یســر پ  دمیپــول دار بــودن بابــام کشــ نیکــه نداشــتم در ع
 ...نشم يمرد چیشاغل شدنه تا محتاج ه یزندگ يهدفم تو نیبزرگتر

ـ          دیشا  شـه یتنفـر ر  هیعلـت اصـل   دیشـا  یهمـه راسـت بگـن درسـته کـه مـن عاشـق بابـامم ول
 ...مرد باشه نیدار من نسبت به مردا هم

کــه بــا مــا نبــودن واســش لــذت بخــش  يمــرد...واســه زن و بچــه ش سیکــه مــرد نــ يمــرد
ــه ا ــره واس ــت ــه واس هم  نی ــرج نش ــولش خ ــه پ ــهیک ــم    ن ــار ه ــراه درس ک ــم هم ــه داداش ک

کــه االن اون منــو ســاپورت  يشــده در حــد یو خداروشــکر االن واســه خــودش کســ کــردیم
 کنهیم

خودمـه سـکوتش تلـخ بـود بچـه هـا        نیعـ  کـنم یاز گوشه چشـمش سـر خـورد حـس م     اشک
 شــتریب دیشــا کــردمیامــا مــن درکــش م یغــم الــ امیــواســه الت کــردنینم دایــپ يواقعــا واژه ا

ــ  ــل اون ب ــن مث ــه م ــول یاز هم ــانم هم  دمینکشــ یپ ــرف مام ــا از ط ــهیام ــن ش  دمیســرکوفت ش
ـ  یال یول ـ از پـدرش محکـم بهـش تک    بعـد بزرگتـر مثـل داداشـش داشـت کـه       بانیپشـت  هی  هی

رفـت چقـدر بهـم     ادمیـ نه مـنم داشـتم مثـل بابـا مثـل محسـن کـه پسـش زدم و         ...اما منکنه 
ــه کــاش نم  یخــوب ــو ببخش ــود کــاش من ــتیکــرده ب ــکــاش الل م رف ــتمیو ازش نم دمی  خواس
 بره 
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 ستین یمرد کار اسون هیخورد شدن غرور  يتماشا...لهش کردم من

 ستیاشک حلقه زده تو چشماش اسون ن دنید

 ستیلرزش دستاش اسون ن دنید

 داره درد

 یگفتن نداشته باش يبرا یو حرف ینیدرد داره که بب یلیخ

 شرمندش شدم من

 گرفتمش دهیو ناد دیهمه زحمت کش نیا شیمن تو زندگ يکه برا يمرد شرمنده

ـ  يکـرد هـم مـادر    يعمـر هـم پـدر    کیـ کـه   يمرد شرمنده عمـر بـه حرفـام گـوش دادو      هی
 مراقبم بود 

ــرمنده ــرد ش ــا    يم ــه ب ــدم ک ــش ــه ب کی ــایجمل ــبان ياز رو ج ــماش    تیعص ــه چش ــک ب اش
 نشوندم

 بخشمیخودمو نم من

ــم ــه  اون ــه نبخش ــاره   :حــق داره ک ــذره کــاش برگــرده و دوب ــا کــاش ببخشــه کــاش ازم بگ ام
 ...دوتا دوست  قیدوتا رف میمثل قبل باشه دوباره بش

ـ پ یکـ ی کاش ـ ... بشـه  دای ـ  چیبـرام هـ   تشینفـر کـه جنسـ    هی  دشـحتا ینـداره ، سـنش عقا   یفرق
 ...ادکلنش يبو

ــا وارد ــن بشــه ، ا يهــا ییچــاه تنه ــم ــه  ســکیر نی ــدمــاغش رو نگ...رو بکن و نگــه چــه  رهی
 ...چاه نیاز ا ادیم يبد يبو

 ...خسته نشه...نکشه عقب

 ...ادیو ب ادیو ب ادیب
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 يخســته نشــد...خــودت رو یکنــیو بگــه چــه مرگتــه تــو ؟؟؟ چقــد لــوس م رهیــرو بگ دســتم
 ...تنهام و سرد است یدلت گفت يتو انقد

 ...خودیبگه نفس بکش دختر لوس ب...رونیببرم ب بعد

ـ  بعد اونـم بـدون حـرف بغلـم کنـه و فشـارم       ...هیـ گر ریـ نتـونم و بـزنم ز   یمن نفس بکشم ول
 ...میکنیدرستش م...کنمیدرستش م... شهیبده و بگه درست م

 ...درستش کنه و درس شه و درس شم بعد

نــزاره و بــره ،  يخــودیب هــویاگــه دختــر بـود   ؟یشــیاگــه پســر بــود نگـه دوس دختــرم م  امـا 
پسـر نشـه و منـو     هیـ عاشـق   خـود یب هـو یعـوض نشـه ،    يخـود یب هـو یقهـر نکنـه ،    خودیب هوی

 ...نره يخودیب هویخسته نشه ،اصن  يخودیب هویفراموش نکنه ، 

مثــل محســن ...منظــور دوســتم باشــه بــدون شــهیابــد بمونــه و هم يبشــه کــه بــرا دایــپ یکــی
 اون سخته هینفر شب هیکردن  دایآره مثل اون پ

 
 کردن  داریداد منو از خواب ب یبا داد و ب دنیکه رس 12هاساعت  بچه

 8تا  2کالس داشتم و اونا  8تا  4ساعت  من

 نایکه کور از خدا چه خواهد دوتا چشم ب ییاونجا از

 دانشگاه میباهم بر 4و قرار شد ساعت  چوندنیرو پ 4تا  2ها کالس  بچه

ــا از خوابگــاه زد  3.5 ســاعت ــود کــه م ــب ــب می ــدر خوشــحال   رونی ــه هــوا شــد دونفــره چق ک
  ینفره و بارون 4هموا شد  میشانسا ندار نیکه ما از ا ییاز اونجا یول میشد

 سمت دانشگاه میراه افتاد ادهیپ

ــا ــ ام ــق رســ یهمگ ــه تواف ــه کــال کالســا رو بپ  میدیب ــر میچــونیک ــ میو ب  یخــوش گــذرون یپ
 خودمون 
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 تا پارك  میادامه داد ادهیپ رویمس باز

 میسرو کله هم زد يتو یتو راه چقدر کل و

 گـه یتـو بـارون همد   میطرفشـو شـروع کـرد    میابسـرد کـن هجـوم بـرد     دنیـ پارك با د يتو
 کردن سیرو خ

ــ ينجــوریهم ــو پــارك ن ــه اون رو  نیــدفعــه هــوا از ا کیــکــه  میــچــرخ زد یســاعت میت رو ب
 شد  یشد و باز افتاب

ــا ــهــم پر م ــون رو دراورد  میدی ــا و جوراب ــا و کفش ــر ابنم ــامونو گذاشــت مــویس ــو میو پاه  يت
 اب

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

ــ البتــه عاشــقا بــا ســه تــارش مشــغول  نیــا نیعــ قیــاالچ ریــگوشــه ز هیــافتخــار نــداد و  یال
 ساز بود  نیتمر

ــا کــم کــم برگــرد میشــب راه افتــاد 8 ســاعت ــ  میت ــا هــوس کــردن ش  ینیریخوابگــاه کــه ب
 يخامه ا

 مدرس کج شد ابانیسمت خ رمونیمس

ــان یاز خــوش شانســ و ــدرس رد شــد  یمــن زم ــ میکــه از ســر م ــر   یال ــد نف ــه چن برگشــت ب
 سالم کرد

ــ ــ ریــلحظــه درجــا خشــکم زد و فشــارم افتــاد ز کی  شــناختیاز کجــا م نــویا یصــفر اصــال ال
دوســت  ریــآهــا ام شــناختنیم گرویکــه هــم کــالس هــم نبــودن پــس چطــور همــد مــایاونـو ن 

ــاین ــ م ــت هم یهمکالس ــه هاس ــوریبچ ــو نط ــود   يت ــه س ــودم ک ــه ور ب ــارم غوط ــو  يافک زد ت
 اومد سالم ندادم ادمیپهلوم تازه 

 دادمبه راهم ادامه  نییو سرمو انداختم پا اوردمیبه روم ن نیقزو يکه سنگ پا منم
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 نییپـا  یسـرتو انـداخت   هـو یچـت شـد اصـال چـرا      دنیپرسـ یم یرو در اوردن بچه هـا هـ   پدرم
ــ یهرکــ یو رفتــ ــنظــر م هی ــ دادی ــ  رفتمیــراه م الیــخ یو مــن ب ــا تمــوم خوش  یاونشــب هــم ب

  ادیاومده هفته بعد م شیپ يهم گفت واسش کار یهاش گذشت سام
 

ــوز ن اســتاد ــاهم حــرف م  ومــدهیهن ــا ب ــو همــه بچــه ه ــه حــرف هــا  زدنی  نایســار يو مــنم ب
 دادمیگوش م

مـن   سـت ین یکـ یوقـت بـا    چیهـم تنـوع طلبـه هـ     یلـ یطرفـدار داره خ  یلـ یخ گنیبچه هـا مـ  _
 یلــیخ نــهیمنظــورم ا گمیمــ یچــ یدونیــم ســتین چکسیاعتقــاد دارم بــا همــه هســت و بــا هــ

ـ  خـوره یهـم نم  افشیـ بـه ق  کنـه یم يخوب ظاهر ساز ـ   یادمـ  نیچن ـ   یباشـه ول االن  گنیهمـه م
و  نطـورن یهمـه مـردا هم   کنـه یهسـت و داره عشـق و حـال م    یکـ یمطمئنـا بـا    ومـده یهم که ن

 ....دنبال

 یبس کن شهیم نایسار:چسبوندم و گفتم آمپر

 بلند گفتم و حق داشتن  دونمیبرگشتن طرفم و بهم نگاه کردن م بایکالس تقر همه

ــ ــران و دوســتش    یب ــادم مه ــمت در راه افت ــه س ــدم و ب ــد ش ــه بلن ــه واتوج ــار تخت ــادهیکن  س
 بودن 

 هیشکل نیبرات چرا امروز اعصابت ا رمیبم يوا يا_

ــود تغ ازم ــه م  یدادم و رفــتم طــرفش چنــان عصــبان    ریمســ رییــدور نب  تونســتمیشــدم ک
ــه د  ــدم ب ــورتش ب ــغ ــتک واری ــ هی ــود ب ــود    نیداده ب ــله ب ــانت فاص ــورتم ده س ــورتش و ص ص

ـ  يادیـ ز یگـاه  کـردم یبـاالخره ادبـش م   دیـ حرف االنـش بـد نبـود امـا با     دیشا  رفـت یم شیپ
 گفتم

 شوخ طبعه تمیشخص:
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 ..کنمیم تیرعا شهیهام دو تا قانون رو هم یشوخ يتو همه  اما

ــ.1 ــب یوقت ــرف عص ــاره  یط ــت و پ ــو ل ــاز جــد  ای ــو ف ــه ت ــ يرفت ــوخ  چیه ــت باهــاش ش  یوق
 کنمینم

ــوخ.2 ــوخ  یش ــا ش ــام واقع ــه  هیه ــن ــر هی ــارا يس ــه م يک ــخره ک ــهیمس ــف   ش ــش گ ــط به فق
 .ستین یکه شوخ ییکارا ستیخنده دار ن چمیه هک ییکارا یلودگ

ـ ا یکیکه  یزمان و  زاریـ نکنـه بـه شـدت ازش ب    تیـ هـاس رعا  یدو تـا قـانون رو تـو شـوخ     نی
 ادیهات بدم م یاز لودگ...دوسش داشته باشم قایقلبا و عم اگهیحت شمیم

ـ  زدمیـ بلنـد حـرف م   يداشـتم بـا صـدا    دونمینم نـه امـا تمـوم کـالس چشـم شـده بـودن و         ای
ــاه م ــارو نگ ــردنیم ــه ن  ک ــتم ک ــرف در رف ــه ط ــایب ــو م ــارچوب در د يرو ت ــچ ــیه دمی از  یچ

 یقــیامــا انگــار قــرار نبــود بــره کنــار نفــس عم ســادمیروبــه روش وا شــدیچهـرش خونــده نم 
 کنار يبر شهیم:دمیکس

 نوچ_

 حوصلت رو ندارم  ماین-

  هیحرفت تکرار_

کــه بــره کنــار کــه  يو هــولش دادم امــا نــه باشــدت در حــد نشیســ يرو گذاشــتم رو دســتم
ــار   ــت کن ــم مقاومــت نکــرد و رف ــاز دانشــگاه زدم ب...اون ــوار تاکســ رونی شــدم هــوس  یوس

ــر  ــردم س ــه حافظ يک ــب ــ  هی ــازه دارم م ــزنم ت ــه خ فهممیب ــیک ــبان یل ــا دل  یعص ــودم ام ــب  لی
 فهممینم کنمیرو درك نم تمیعصبان
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ــدزفر ــو يهن ــ  يت ــه مردم ــود و ب ــاه م یگوشــم ب ــه م کــردمینگ ــک ــدنیو م رفتنی ــه  وم ــا چ ب
 جواب دادم شدیخاموش و روشن م مینس ریزنگ خورد و تصو میاونم گوش ییپایت

 سالم_

 تو ییسالم دختر کجا_

 ستمین یخاص يجا_

 !!!يکرد سیرو خوب سرو یکیدهن  دمیشن يکرد کاریچ...عجب_

 به تو گفت یک_

ــد_ ــه   میاوم ــت ک ــتون دنبال ــیکالس ــت   یک ــاب نداش ــت اعص ــا گف ــه ه ــردم و  يزد یاز بچ م
  يآسفالت کرد

 نکردم ینه بابا کار خاص_

 حاال ییکجا_

 هیحافظ_

 میماهم اومد سایکثافت نامرد تنها تنها اونم وا_

 باشه منتظرتونم _

 باش فعال_

آخــرش هــم خودشــون رو مهمــون  میــو حــرف زد میــقــدم زد یهــا هــم اومــدن و کلــ بچــه
 رستوران میمن کردن رفت

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

ــا انگشــتش رو مینســ  انویــکــالس پ هیــالزم  مینســ:گفــت يگرفتــه بــود ســود تمیــر زیــم يب
 يهم بر

 اگه استادش حامد باشه چرا که نه:باز شد ششین مینس
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 اهه چه خوش اشته:یال

 دیتو و حامد خان به کجا رس میحاال تصم_

 میخواستگار ادیقراره ب:مینس

 یمطمئن مینس:يسود

 بعله که مطمئنم:مینس

 میافتاد یشام عروس هیپس :یال

 يحاال گشنه ا نکهینه ا:بازوش يرو زدم

  دیبزا برم بپرسم اصال سفارش داد ارنیغذا رو نم نایبه جون تو گشنم اه چرا ا:یال

 میغذا سفارش نداد مینشست یالک نجایما دو ساعته ا یهان يوا:مینس

 ومدیگارسونه ن میکن کاریچ_

 عرضتون کنن یخاك تو سر ب دیواقعا سفارش نداد:یال

 کننیچرا بابا دارن تورو اسکول م:يسود

 آخ: که اونم بلند گفت مینس يبا پاش محکم زد به پا یال

 رونیب ندازنمونیم انیاالن م نیکوفت چه مرگتونه آبرو نگذاشت_

 خفه یکیتو :مینس

 یجا پهن ش نیهم زنمیم _

ــه نشــونه تســل  مینســ ــرد  میدســتاش رو ب ــاال ب ــل مهــران صــبا  :ب ــو مث ــط بکــنم من ــن غل  ییم
 یشَتَک نکن

 :خدمت گفتم شیرو آوردن بعد از رفتن پ غذا

 بدم  ادشیکردن و  یشوخ ياونو که الزم بود قانونا_

 يسرش داد زد مایاز دستت ناراحت بود گفت به خاطر ن نایسار:يسود
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ــ  - ــن واســه چ ــر کــرده کــه م ــدبخت شــدم اون االن تمــوم دانشــگاه رو پ ســرش داد زدم  یب
 سهیاز فردا کامال دهنم سرو

 یگفت یمگه چ:یال

و فالنــه و بهمانــه مــنم  یکیهــر شــب بــا مــاین گفــتیو م کــردیم یبابــا داشــت وراجــ یچــیه_
  نیهم انیبلند گفتم بس کن سار

 یشناختیرو از قبل م مایتو ن دوننیهمه م الیخیب:يسود

 دونهینم چکسینه ه_

 واقعا:يسود

ـ  مـا یاونـم قـبال ن   یگـاه  میدیـ بهـم سـالم هـم نم    یاره ما حت_ ـ االن هم کـرد یم ياشـاره ا  هی  نمی
 ستین گهید

ــ:مینســ ــداخت  شــبید نیواســه هم ــا ســرت رو ان ــا یمثــل احمق ــ نییپ ــو یو رفت  يحــداقل جل
 يکردیحفظ آبرو م ریام
 

      
  شناسمیاون من اونو از کدوم گور م يگور بابا_

 درست بحرف یه:يسود

 سه تامون گشاد شد  يچشا

 یکنیپسر دفاع م هیاز  يبعله بعله تو دار:یال

 داره یبیمگه ع:يسود

 نداره عاشق شدن که شاخ و دم نداره یبیاصال ع زمینه عز:مینس

 دیفرهنگ من فقط گفتم درست صحبت کن یعاشق شد ب یک... خفه:يسود
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 يکردیدفاع نم چکسیتو تا حاال از ه گهید نشد د:یال

 حاال کردم تا چشتون درآد:يسود

ـ بعـد چنـد لحظـه ک    دادمیـ ساکت بـه کـل کلشـون گـوش م     من  يپـولم رو گذاشـتم جلـو    فی
 حسابش کن:وبلند شدم  یال

 یکجا هان:یال

 بخورم ییهوا هی رونیب رمیندارم م لیم _

 ندارم  لیبعدش هم مثل من گفت م... اریدر ن يبابا با کالس باز نیبش:مینس

  ادیتا چشمات در ب رمیم مونیخانوم م_

 از دستت راحت شم دیشا يریاصال بم يبر نگرد گهید ياصال بر:مینس

 رمیمیمن تا تو رو نکشم که نم_

 زمید نشد عز:مینس

 بچه ها:وسط و گفت دیپر يسود

 معذرت میگفت دوتامون

ــا ــد رو ب ــونه نســ يلبخن ــر م  میش ــرخالف گذشــته فک ــدم ب ــون دور ش ــاال  کــنمیزدم و ازش ح
 يو جـاش تـو قلـبم فـرق داره تـو      کنـه یبـا چشـماش جـادو م    يدوستش دارم هر چنـد سـود  

ــدم م  ــتوران ق ــه رس ــمحوط ــدا زدمی ــرد  يص ــده م ــود   يخن ــنا ب ــرد آش ــب ک ــرم رو جل ... نظ
ـ  نمشیـ بب تونستمینم... بود یاماک ـ قلقلکـم م  یحسـ  هی حـاال  ...رفـتم جلـو   هیـ کـه بفهمـم ک   ددای

 شــهیبــرخالف هم نجــایاونــم ا کــردیم کــاریچ رازیبــود امــا اون شــ الدیمــ نمشیــبب تونســتمیم
ــکــه از د ــ  ندفعــهیا شــدمیآشــناها خوشــحال نم دنی  یهــوس کــردم بــرم جلــو مهــم نبــود ک

 ...رفتم جلو ستیخانم ن هیباهاشه فقط خوب بود که 

 سالم_
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ــ  قطـع شــد هـر دونفـر بهــم     حرفشـون  آقــا :هـولم کـردن دوبــاره گفـتم    ینگـاه کـردن اه لعنت
 ياریبه جا نم الدیم

ــاره ــتش رو دراز کــرد  دوب ــد زدو دس ــه م:لبخن ــ شــهیســالم مگ ــو ب ــوش  یت ــت رو فرام معرف
 خانم یهان يکردچطور

ــتش ــل ا  دس ــا مث ــردم ام ــهیرو فش ــتریزور اون ب نک ــود ش ــ:ب ــم   یمرس ــردم فراموش ــر ک فک
 دیکرد

 مگه من مثل تو ام:

 کــردیرو بــه اون پســر کــه بــا تعجــب بهــم نگــاه م...بــه رخــم بکشــه  خواســتیجــوره م همــه
 شناختمش یکه اتفاق طونیش ياز بچه ها یکی یهان: گفت

 دوستم هستن:رو به من گفت و

 زنت باشه ایدوست دخترت  کردمیوگرنه فکر م یدلم گفتم خوب شد گفت يتو

 دست دوستش که سمتم دراز شد نگاه کردم با لبخند بهش دست دادم به

 باهات خوشحالم عرفانم ییار آشنا:گفت

 نطوریمنم هم_

  يپشت سرت رو هم نگاه نکرد یرفت هوی:گفت الدیم

 یکنیم کاریچ رازیبودم ش ریبا درس و دانشگاه گ عذر

ــا  دیــاب جــهیدر نت کــنمیکــه مــن بــا هــرکس مثــل خــودش رفتــار م  ییاونجــا از در برخــورد ب
  دمیفهم دمشیکه د يهمون دو سه بار يکامال تو نویا یهم پررو باش الدیم

 هرچند وقت بهش سر بزنم دیدارم با یندگینما نجایا:الدیم

  عجب

 رازیش يومدیم نیقبل هم واسه هم دفعه
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 عرفان ادتیدفعه قبل اومده بودم ع نه

 من کهدستم زخم شده بود ادتیآره لطف کرد اومد ع:عرفان نگاه کردم گفت به

 دیــبــاور کن نطــورنیشــما هــم ا يعــــــــــــه دوســا :کــردیداشــت منــو اســکل م نطــوریا کـه 
همشــون هــر جــا باشــن خودشــون رو ... شــده میطــور دمیــخبــر نم یبــه کســ گــهیمــن کــه د

 خورد از آلمان اومدن هیسرم چند تا بخ نکهیدفعه قبل به خاطر ا رسوننیم

 واقعا:نگاه کرد و گفت گرد شده بهم يچشما با

 يخورد یدو دست چیکه ه یدست هیعرفان :دیبلند خند الدیم

 اسکلش کردم لبخند زد  دیتازه فهم چارهیب

هــم  یلــیعــرض کــنم خ  یگفــتم کــه ســالم   نطــوریهم شــمیمزاحمتــون نم گــهید خــب
 با شما اقا عرفان ییآشنا نطوریهم دنتونیخوشحال شدم از د

ـ بابـا   يبـر  يزود يخـوا یم يخـوش نشـون داد   يکجـا حـاال کـه بعـد چنـد وقـت رو      :الدیم  هی
 بده بهم يشماره ا یادرس

از نـوع حـرف    نـو یبـود ا  يرازیرو بهـش دادم و گفـتم کـه خوابگـاه هسـتم عرفـان شـ        شماره
 دمیــد میگوشــ يمهـرداد تــک انـداخت رو   هیــادم خوب دیـ فهم شــدیو م دیـ فهم شــدیزدنـش م 

ـ یخــب خ:گفــتم رونیــکـه بچــه هــا اومــدن ب  بــرم بــه عرفــان دســت  دیــخوشــحال شــدم با یل
بچــه هــا و نگــاه کــردن  يدن صــدایدســت مهــرداد بــود کــه بــا شــن يدادم هنــوز دســتم تــو

نگــاه بــه دســتمون کــرد و ســرش رو بــه  هیــبــود  نطــوریهــم هم یطرفشــون خشــکش زد الــ
  دیذهنم چرخ يو هزار تا سوال تو دمینشونه تاسف تکون داد دستم رو کش

 بچه ها میبر:دیاومد طرفم و دستم رو گرفت وکش یال

ــ نطــوریا چــرا ــه م ــه ا... الدیالد،مــیم...شــناختیرو م الدیکــرد نکن ــنکن ــ نی ــه م کــه  الدهیهمون
ــا  یهــان یگــیکــرج بــود چــرا مزخــرف م الدیچطــور ممکنــه اون مــ شــهیمگــه م مگــه کــرج ب
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ــله داره   ــدر فاص ــران چق ــود  ... ته ــتوران دور شــده ب ــن هم میاز رس ــوریو م ــال الــ د نط  ینب
رو ول کـرد خواسـت بـره کـه مـن دسـتش        سـتم بهـم نگـاه کـردو د    سـادم یوا شدمیم دهیکش

 اما خودت بگو دمیرس ییجاها هیالبته به  فهمشیذهنمه که نم يتو زیچ هی:رو گرفتم

 گفتنینم یچیه يو سود مینس سادمیکردم و رو به روش وا سکوت

 که تو رو تنها گذاشت یهمون يکه تو ازش حرف زد هیالدیهمون م الدیم نیا_

 کردم دایپ نیقی دیاز گوشه چشمش چک اشک

  یبفهمون یخواستیم ویچ يخب بود که بود چرا مثل احمقا رفتار کرد_

 آروم تر هیهان:يسود

کــه اون بســوزه اونوقــت مثــل  کــردیرفتــار م يجــور دیــبا وونــهید نیــچطــور اروم باشــم ا_
 کشهیم رهیگیها دست منم م وونهید

 خودت رو يدادیمحکم نشون م یلیخ دیموافقم تو با یبا هان:مینس

ــق هــق تبــد    یالــ هیــگر ــشــد بر لیبــه ه  یمــن چــ  دیــدونیشــما نم: گفــت دهیــبر دهی
 دیدونینم...دمیکش

 نشده ریتا د میحاال بهتره بر زمیعز یگیدرست م:يسود

لباســش رو عــوض  نکــهیاتــاق هــم بــدون ا يتــو یکــرد حتــ هیــاروم گر یرو الــ ریمســ تمــوم
ــه  ــکن ــت رو  هی ــت رف ــ  يراس ــتش دراز کش ــدزفر دویتخ ــو  يهن ــت ت ــش  يرو گذاش گوش

ـ   يو و سـود  مینس حـرف بعـد از عـوض کـردن لباسشـون رفـتن سـالن مطالعـه مـنم           یهـم ب
رو  الدیجلــو و مــ رفتمیــنماگـه مــن   دیناراحــت بــودم شــا کـردم ینگــاه م رونیــاز پنجـره بــه ب 

ــنم ــدینم نطــوریا میدی ــ ش ــ  یول ــه م ــوریا الدیچطــور ممکن ــ  نط ــن حت ــه م ــا   یباش ــه ســال ه اگ
ـ فکـر کـنم در حـق     تونسـتم یباهاش دوست بودم نم  دیـ کـرده باشـه امـا بع    يدختـر نـامرد   هی

 یـی اصـال از کجـا معلـوم تـا حـال صـد بـاره بال        دهیـ کـه بـه همـه شـماره م     الدیم نیا ستیهم ن
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ــ ــادار  تــوننیمــردا اصــوال بعــدش نم نجــوریا اوردهیــرو ســر دوســتش ن آورد یکــه ســر ال وف
ــه ابمــونن ا ــلبت ــن صــادر م نی ــ یجیمســ کــنمیحکــم رو م ــرف م ــازش  الدیاز ط ــد ب ــرام اوم ب

ــیممنــونم از تــو مــن خ:کــردم نوشــته بــود  چیکــس هــ چیهــ گــردمیوقتــه دارم دنبــالش م یل
 کنم انجبر خوامیکردم حاال م داشیاما حاال پ دهیبهم نم ینشون

 ستیکارا قابل بخشش ن یبعض:فرستادم

ــه نظــرت نم:داد جــواب ــهیب ــهیمنــو ببخشــه نم تون ــده رو   يریتصــو تون ــا ون ــه از گذشــته ه ک
 فراموش کنه

  دونمینم:زدم

 کمکم کن نمشیبب خوامیم:داد جواب

 تا بعد...شهیم نمیبب:زدم واسش

داشــتم بــا خــودم  دهیــبــد جــور عــذابم م یســکوت لعنتــ نیــنشســتم اه ا يتخــت ســود يرو
 گفت ینگم که ال یبگم چ یکه چ رفتمیکلنجار م

 شیشناسیوقته م یلیخ:

  دمشیچند جا د ينه چند بار:باالخره به حرف اومد دمیکش ینفس_

 دیهست یمیباهم صم یلیخ دیرسیبه نظر م_

ــورش ــرو از ا منظـ ــ  نیـ ــرف نـ ــدار نفهم شیحـ ــا  دمیـ ــه شـ ــم فهم دینـ ــهـ ــه روم  دمیـ بـ
 شمیم یمیاصوال زود صم:اوردمین

ـ   :سـرخ شـده بـود    یو بهم نگاه کـرد چشـماش حسـاب    نشست اونطـور   دیـ نبا یتـو راسـت گفت
 نیــمـن تمــوم شـده امـا اون لحظــه بـه ا     ياون بــرا رفتمیـ از کـوره در م  دیــنبا کـردم یرفتـار م 

 تو رو هم خراب کنه یفکر کردم که نکنه زندگ

 صداقت بود  هینه اما حرفاش شب ای کردمیباور م دیبا دونمینم
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رکــه کــه مــن عاشــق  نطـو یکــه منــو زد هم نطــوریهم زنـه یزود گــول م شیــقهــوه ا يچشـما _
ــ  ــدم ول ــماش ش ــرابه اون م  یچش ــط س ــفق ــم زارهی ــوریهم رهی ــت و    نط ــا گذاش ــو تنه ــه من ک

 رو  گهیبعد ما چند نفر د دونهیبعدش هم دوستم رو و خدا م

 درست شده باشه دیاما شا_

 ستین یخوب شدن الدیم يماریهه ب_

ــرا ن_ ــتیچ ــر  س ــو دکت ــه ت ــ ... يمگ ــر کس ــرار ن   یه ــه ق ــتباه کن ــه اش ــتیممکن ــهیهم س  ش
 اشتباهات تکرار بشن

 یهست یمنطق نقدریدر مورد خودت هم ا:به چشمام نگاه کرد میمستق

ــودم چــ گــهینداشــتم بگــم راســت م يزیــکــردم چ ســکوت  نطــوریهم یاگــه خــودم جــاش ب
ــر م ــردمیفک ــداره ...ک ــان ن ــه امک ــور دارم ا...ن ــس چط ــپ ــا رو تحو نی ــحرف ــم لی ــه ...  دمی اگ

 !!!نه؟؟ ای دمیبخشیرو م الدیخودم بودم م

 ش؟یببخش یتونیشه اصال م گیدوباره بخواد بهت نزد ش؟اگهیدیتو بخش:گفتم

 تیــمــن ظرف یهــان ســتیمــن قابــل بخشــش ن يایــدن يتــو انــتیفکــر کــنم گفتــه بــودم خ_
 اروم رو تجربه کنم یزندگ هی دمیم حیکنم رو ندارم ترج سکیدوباره بخوام ر نکهیا

 ست؟؟؟ین نطوریا ياما تو هنوزم دوستش دار_

 دوستش ندارم گهینه د_

ــیدروغ م_ ــیخ یگ ــت م یل ــهیراح ــفهم ش ــتش دار   دی ــوزم دوس ــو هن ــر ن يت ــتیبهت ــا  س ب
 یرو به رو بش تیواقع

ــ _ ــ  يبــرام ســود تیـ واقع گــهید یچـرا وقت جـز تبــاه شــدن عمــرم   تیــواقع ینــداره چـرا وقت
 رسونهیرو نم يا گهید زیچ چیه

 ینگاه کن گهیجور د هی ستیبهتر ن ینیبدب نقدریچرا ا_



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 103 

 ...نگاه کنم  تونمیبه نظرت چطور م_

برخـورد   يعـاد  سـت یبهتـر ن  یببخشـ  يخـوا ینـدارم حـاال کـه نم    يباشه من به نگاهـت کـار  _
  یکن

 شینیمگه قرار دوباره بب_

ــداختم  يا شــونه ــاال ان ــنم:ب ــو م  دونمی ــماره من ــر حــال اون االن ش ــهیدر ه ــاره  دیشــا دون دوب
  مشیدید

ــهید ــچ گ ــ   يزی ــه ب ــتم ادام ــنم نخواس ــت م ــنگف ــش نم یدم وقت ــنمیدرک ــام   ک ــا حرف مطمئن
ـ دوبـاره زنـگ زد اصـال ا    شـه یدردناك نـره بابـا زنـگ زد امـا جـواب نـدادم مثـل هم        پـدر   نی

 خواب باشم جواب دادم دیدرك نداره خب شا

 یسالم بابا خوب_

 یسالم دخترم ممنون تو خوب_

 چه خبرا یمرس_

 نگرانت شدم يچرا جواب نداد یسالمت_

 دیهست یانگار مهمون دییدستم بند بود کجا_

 و همه دور هم جمعا میخونه مادر جون زمیآره عز_

 !!!!همه:تعجب گفتم با

 و آرش هم باالخره اومدن کایمل میهست یآره همگ_

 پس باالخره درسشون تموم شد  یعــــــــه به سالمت_

  نجایرو هم کشوندن ا نایآره س_

ـ  هیـ خال یمـن حسـاب   يجـا  گـذره یبهشـون خـوش م   یگرفـت پـس حسـاب    دلم  وونـه یذره د هی
  گذاشتمیم نایسر به سر س میکردیم کایبا آرش شوهر خاله مل يباز
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  ياومد یکاش تو هم م یهان_

 بابا به همه سالم برسون بهتون خوش بگذره  شهینم_

 ایپاشو ب گهینه نگو د گذرهیم شتریب يایاگه تو هم ب_

 يندار يبابا خب کار دونمینم_

 مراقب خودت باش زمینه عز_

 خداحافظ_

تخــتم تــا االن بچــه هــا چنــد بــار رفــتن   يگوشــه اتــاق و رو میشــگیهم يبــردم بــه جــا پنــاه
ـ   شـه یآخـر هفتـه هـا هم    گـه یکـه د  مینسـ ... خونشون اما مـن نـه   فقـط دوبـار    یخونشـونه و ال

 یحسـاب  نکـه یشـدم بـا ا   مونیبـار هـم نـرفتم خواسـتم بـرم امـا بعـدش پشـ         هیاما من ... رفت
کـه خونـه    ییمـادرجون واسـه آخـر هفتـه هـا      اطیـ ح يگ شده واسه تـاب خـوردن تـو   دلم تن

ــادر جــون جمــع م ــاز بــالیواســه وال میشــدیم ــامون واســه فر يب ــایکردن ــا  هیــمهد ب اللهــو باب
 ستین گهیاون اومده اما اونم د ایاگه محسن بود چند بار تا حاال رفته بودم  دیشا

ــانتو ــا   یمشــک م ــنم کــردم ب ــزم رو ت ــو قرم  یو حســاب یمشــک يو روســر یشــلوار مشــک هی
کـردم بچـه هـا هـم حاضـر بـودن کـه بـرن کـالس امـروز مـن فقـط              دایـ گشتم تا چادرم رو پ

 کجا نامرد:با تعجب گفت میعصر کالس داشتم نس

ـ  گـه یخـب معلومـه د  :خـوب شـده بـود گفـت     یکـه حـالش حسـاب    یال  رهیـ چـادر داره م  یوقت
 شاهچراغ

ــه رو رو ــر يب ــتم حیض ــا:نشس ــه ب ییوقت ــود ک ــه ب ــ میچ ــت  هی ــروه داش ــلغم   میگ ــن و و ش م
 ...ارش هم باهامون بود  یو محسن و گاه) نایس(خان

، بـا هـم گـرو     میکـرد ی، بـا هـم دعـوا م    میکـرد یم يبـا هـم بـاز    شـه ی، هم میبا هم بود شهیهم
 ؛ با هم میکردیم یکش
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 ...يشهر باز میرفتیم

 يکــه بــاز یهرکــ شــنیاست یپلــ يموقــع بــاز شــهیوقتــا ، شــلغم خــان معــروف بــود، هم اون
 کردیشلغم خان شروع م کردیم

 ..باختیتعجب، طرف ناباورانه م تیچشم کردن و در نها به

ـ اونقـد شـور بـود کـه اگـه مـثال بـه گلـدون جد         چشماش چـه قشـنگه    گفـت یمـادر جـون م   دی
 کهیو هزار ت وفتادیگلدون م هوی

 ...شدیم

 ...معروف بود چشماش

ــن ــهیو محســن هــم هم م ــ میدوس داشــت ش ــه چ ی، ه ــار ک ــهرب ــث  کــردیم تمــونیاذ يزی م
 میکردیشلغم خان چشمش م

 ...شدیچشم نم یول

 ...دینفله ش کن دیافکار شور بر گفتمیسرم م يو تو کردمیم زیچشمام رو ر یه من

کــه  کــردمیتــالش م یو هــ کــردمیم زیــهــم و چشــمام رو ر يتــو دمیکشــیابروهــام رو م یهــ
 ...چشمام شور باشه

 ...وقت چشمم شور نشد چیه یول

ــود شــهیمــن مــث افکــارم هم يچشــما دمیــاالن فهم امــا کــوه  هیــشــوره شــور مثــل ...شــور ب
 ..نمک

ــان ــهیهم مام ــتیم ش ــ  گف ــو ک ــر ت ــایم یدخت ــ يخ ــرا درس نم ؟؟یادم ش ــونیچ ــس  یخ ؟؟ پ
 ؟؟ يریگیم ينمره ها رو چطور نیا

بخـدا مـن دسـت    خـانوم  :  گفـت یو کالفـه م  کـرد یمدرسـه بـه معلـم هـا نگـاه م      ومـد یم هروخ
 تا حاال، دمیدختر کتاب ند نیا
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 ؟؟ کنهینم تقلب

ــهیهم ــه   ش ــر جلس ــ  يس ــان ، وقت ــا رو توز  یامتح ــه ه ــبرگ ــدیم عی ــتمیم کردن ــه   گف ــن ک م
 ...نخوندم هرچه بادا باد

ــ یوقتــ بعــد ــم ن يتــو دادمیــرو مثــل بلبــل خــاموش جــواب م یچنــدتا ســوال اول ــا  شــمیدل ت
 چقدر گفتمیو م شدیبناگوش باز م

 ... شمیم ستیب آسونه

 دهیکــه مــن بــه عمــرم نشــن دیپرســیم ییهــا زیــاز چ هــوی،  شــدیســوال هــا ســخت م هــوی امــا
 ...بودم

ـ      اینـه نـه خـدا    گفـتم یدلـم م  يتو بعد ـ  سیاصـلن هـم سـواال اسـون ن چشـم   گـه یسـواال د  یول
 ...شدنینم

 هیــچقــد امــروز روزه خوب گفــتمیدلــم م يو تــو بــودیبــرام خــوب و شــاد م يهروقــت روز ایــ
 به روزه زدیگند م يزیچ هی هوی

 ...خوبم

بـدم چشـم نشـدن ، خرخـون کـالس چشـم نشـد ، سـارا چشـم نشـد            يوقت روز هـا  چیه اما
 ، محسن چشم نشد ،

رو از  شیــبــد خــوب نشــد خرخــون کــالس صــفر نشــد ســارا ازاد  يروزا ینــینشــدن  چشــم
 دینکش یمحبت یدست نداد محسن مثل من ب

ـ ...بد چشـم نشـدن   يزهایوقت چ چیه خوشـحال شـم تـا چشـم      يزیـ چ هیـ بـود از   یکـاف  یول
 ...شه

 ...زیگند خورد به همه چ هویو ...و گفتم شد شد شد دمیوقت از ته دلم خند هر
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ــب ــ امش ــ يرو یوخت ــت دراز کش ــم م دمیتخ ــبم رو چش ــنمیقل ــدمیم...ک ــ خن ــب  گمیو م عج
 ...کنهیدارم مثل ساعت کار م یقلب

 ...ستادیا هوی دیشا يدیرو چه د خدا

 ...رو که خاستم چشم کنم چشم نشد يزیهرچ ادمهیکه  ییتا جا هرچند

قــول ...ازت متنفــر نباشــم گــهیبعــدش د دمیــو قلبــه منــو چشــم کــن قــول م ایــخــان ب شــلغم
ــول م...دمیــم ــق ــول م  گــهید دمی ــون باشــم ق ــباهــات دعــوا نکــنم باهــات مهرب  یطونیشــ دمی

 نکنم بهت نخندم 
  

      
ــه ــم د   ب ــم ک ــت ک ــردم داش ــاه ک ــاعت نگ ــس ــدیم رمی ــالس نم ش ــه ک ــیب ــه غ دمیرس ــتیاگ  ب

ذهـنم مشـغول کـرده بـود      زیـ چ هیـ راه برگشـت فقـط    يتـو ... شـدم یحتمـا حـذف م   کردمیم
و باهـاش آشـنا بشـم     نمیـ رو بب الدیبهـم گـره بخـوره مـن مـ      ییهـو ی زیـ چطور ممکنه همـه چ 

ــباشــه دق رازیاون شــ شــبید ــتوران قی ــو یهمــون رس ــا ب ــه م ــرم   میدک ــنم ب ــن هــوس ک و م
ـ باشـه کـه ال   یاقـا هـون کسـ    نیـ بعد بهش سـالم بـدم از قضـا هـم ا     رونیب رو تنهـا گذاشـته    ای

مــانتو  هیــلباســم رو عــوض کــردم  قــهیدر عــرض ده دق... دیــحکمــتش رو فهم شــهیچطــور م
ــ ــک  یطوس ــلوار مش ــا ش ــتر  یب ــه خاکس ــنم و مقنع ــگاه راه   يت ــمت دانش ــردم و س ــرم ک رو س

بهــم بگــه تــو غلــط  ســتین یکــیم اخــه بــا بچــه هــا رو بــه رو بشــ چطــورحــاال  یافتــادم لعنتــ
ــیم ــار یکن ــدون فکــر انجــام م يک ــرو ب ــگذشــت با نطــوریهم شــدیخــب مگــه م يدی ــ دی  هی

ــداره شــورش رو در م گــهید کــردمیم یبهــش حــال يجــور  زیــچ چــارهیهــر چنــد اون ب ارهی
ــ ــت وا یخاص ــار  ينگف ــاال س ــا ح ــرفتم   نایت ــه گ ــرا پاچ ــده چ ــه فهمون ــه هم ــ...ب ــعم سنف  قی
ــدم ســار دمیکشــ ــو د نایو وارد ش ــا من ــت ــارش    دی ــرد کن ــغول ک ــدادش مش ــا م ــودش رو ب خ
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بــه مــنِ  یکــینگــاه کــردم لبخنــد زد و ســرش رو تکــون داد االن  مــاینبــود بــه ن یخــال يجــا
داشــت بــا عــامر دوســتش  مــایبــود مهــران هــم پشــت ســر ن یچــ شیبگــه معنــ ادیــخنــگ ب

ــحــرف م ــنم بهــش نگــا کــردم و   ندفعــهیا زدمی ــم م و از ســحر خــواهش محــو زد لبخنــد هی
ـ  گـــهید يجـــا هیـــکــردم    نیگفـــت ســـحر بشـــ نایخواســـت بلنـــد شـــه کــه ســـار  نهیبشـ

وقــت هــم  چیهــ یاز منــت کشــ ادیــبــدم م قــدریاعصــاب بــود ا یاوه اوه بــدجور بــ...ســرجات
دوبـاره خواسـت بلنـد     سـادم یهنـوز اونجـا وا   دیـ بلد نبـودم درسـت منـت بکشـم سـحر ك د     

 سحر  نیبش:شه که خودم گفت

ــیخ ــار یل ــر از س ــر نایدور ت ــار م ــا  میکن ــن از اون ادم ــتم م ــر   یینشس ــم ب ــه به ــه اگ ــودم ک ب
ــورده   ــدجورم خ ــا ب ــورده ه ــوره خ ــیبخ ــ یعن ــن ا یچ ــهیم ــارش   نهم ــتم کن ــردم رف ــف ک لط

 سحر نیبش گهیاونوقت م نمیبش

 حرص نخور نقدریا:میمر

 معلومه یلیخ:نگاه کردم میمر به

 اونم با اون سابقت یکنیرو خفه هم م یکی یاز معلوم بتون شتریب_

 ستمیقاتل که ن گهید یه:دمیخند

 !!هان بودن؟؟...که قتل کردن هم قاتل نبودن ییاونا_

ــ_ ــا داســتان جنــا   یه ــده م ییواقعــا افکــارت جنــا   ینوشــت ییدوت ــو از االن  يخــوایش من
 کن نکنه بعدا قاتل شم ریدسگ

 کنمیم یشوخ:دیخند

ــ      در ــد و نس ــاز ش ــتن در ب ــب نشس ــا مرت ــه ه ــه بچ ــد هم ــد زد   میزده ش ــل لبخن ــد داخ اوم
 ودمهیاستادتون هنوز ن دیراحت باش:

 ایب قهیدق هی:انگشتش رو باال اورد دینگاه به همه کرد و به من رس هی
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 شده یسالم چ: ششیپ رفتم

 نهیبب خوادینفر تورو م هی یسالم هان:مینس

 ؟؟!!؟؟ نهیمنو بب خوادیم یچ...یک:رو باال دادم ابروهام

 ..... اره_

ـ   ی؟اصـال چـرا بـه شـما گفتـه؟؟ چـه شـکل       گفـت ؟  یچ_ نکـرد خودشـو؟؟؟    یهسـت ؟؟معرف
 !!نجا؟؟یداره؟ ا کاریچ

ـ  ینفس بکـش خفـه نشـ    یه_ ـ و شـش   سـت یب يآقـا  هی داره  یمشـک  يهفـت سـاله چشـما    ای
 متفاوت میفر هیبا  یافتاب نکیبور ع بایتقر يموها دیسف بایپوست تقر

 مشخصاتت کامال شناختم نیاالن با ا:دمیخند

 دمینپرس ادیمنم ز گهینم یچیبگم ه یخب چ: دیخند

 ادیداره استاد م نمشیبیباشه برو بعد م_

 نمتیبیباشه بعدا م_

اومــد کــه مــن ذهــنم مشــغول بشــه اصــال خــدا  شیموضــوع پــ هیــکــالس شــدم دوبــاره  وارد
ـ  ینوشـت  رمیهم واسـه مـن تـو تقـد     الیخ یآسودگ ـ با شـه یهم ای اشـفته باشـم بعـد کـالس      دی

 زود خودمو به بچه ها رسوندم یلیخ

 کو کجاست؟؟؟_

 ؟؟یک:يسود

 نهیمنو بب خواستیکه م یعمم خب معلومه اون_

 رفت:یال

 رفت:پنچر شدم کامال

 ادیب دیبعدش هم رفت شا شهیکالست تموم م یک دیآره پرس:مینس
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 منتظر بمونه مردیم نیاصال نگ نیخواستیاه م_

 بچه ها زدنیتورش م یه:یال

 گل بودحد خوش نیدر ا_

 شیاطلس يخوشگل تره با اون چشا یلیخ مایخوشگل تر نبود ن ماینه از ن:مینس

 کن خواهر شیچشات رو درو:يسود

 دیکنیم سهیحاال چرا همه رو با اون مقا:زدم لبخند

 که من گرسنمه میبر ينطوریهم:مینس

 میکارد بخوره به شکمت بر_

 داد نییرو پا شهیجلومون متوقف شد ش ماین يدویکه پرا میرفتیراه م میداشت

 دیخانوما سوار ش_

 نه:آروم يسود میسادیوا چهارتامون

 آره: یال

 آره:گفت میبودنس يریگ يرا ينگاه کردم انگار مینس به

ــو مهــران بب یکــاف ــود من ــا گــور بابــاش   نــهیب بچــه هــا عقــب ...بعــد خــوب دســتم بنــدازه ام
  کردمیم يگشتام بازنشستم با ان ماینشستن و منم ناچارا کنار ن

 موسسه عرفان میپنجشنبه قراره بر دیدیشن:ماین

 کنه یاوهوم استاد صدر به ما گفت قراره اونجا طرح رو معرف:مینس

طــول نکشــه  ادیــکــه ز کنــهیم بیــهــم گفــت دوتــا کــالس رو بـاهم ترک  روزیــدرســته د:مـا ین
 طرح هم لو نره

 ینظرت هان: شونم يزد رو يسود میخوشحال شدن که با هم یها کل بچه
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ـ     بیعج_ حوصـله هسـت کـه نخـواد دوتـا مکـان متفـاوت رو انتخـاب          ینبـود صـدر اونقـدر ب
 کار خودش رو راحت کرده...بزاره  يشتریکنه و وقت ب

ــا تشــکر کــردن و داشــتن پ   نیماشــ ــف شــد بچــه ه ــمتوق ــدنیم ادهی ــنم ش ــم  دونمی چــرا دل
 ادهیــدوســت نداشــتم تشــکرکنم در رو بــاز کــردم خواســتم پ یحــرف بــزنم حتــ خواســتینم

ــو اشــاره کــرد    مــایبشــم کــه ن ــا صــورتش بــه جل ــا ...دســتم و گرفــت بهــش نگــاه کــردم ب ب
ــاورم نم   ــه ب ــو نگــاه کــردم ن ــه جل ــبیم درســتدارم  ایخــدا شــدیتعجــب ب ــپ نمی شــدم و  ادهی

ــرفش ع  ــتم ط ــرف ــا    يرو رو نکشی ــا چش ــود ب ــته ب ــاش گذاش ــک يموه ــاه   شیمش ــو نگ من
ــلوار مشــک... کــردیم ــ یش ــ یو ت ــو رشیتفســ یشــرت طوس ــ يت ــس   کی ــذاب و نف نگــاه ج
بـه   ینـزنم دوبـاره بغـض لعنتـ     غیـ به زحمت خودمـو کنتـرل کـردم کـه نپـرم بغلشـو ج      ...ریگ

فاصــله  نمــونیاغوشــش غــرق بشــم امــا ب يتــو اســتمســراغم اومــد و راه گلــوم رو بســت خو
 محسن:زمزمه کردم... لیحا هی یفاصله طوالن هیبود 

ــدلب ــما خن ــا چش ــتم  يزد ب ــه زور گف ــد زدم و ب ــکم لبخن ــر از اش ــم خ: پ ــیدل ــگ  یل ــرات تن ب
 شده

 یلیخ یمعرفت یب یلیخ...دل منم کوچولو :گفت اهسته

 به سالم آقا محسن:ماین

 صورتش خوندم يچشماش و تک تک اجزا يبهش نگاه کرد تعجب رو تو محسن
  

      
بچـه هــا افتــادم   ادیــگـاه بــه مــن کـرد   ن هیــنـه   یمیصــم شــهیدسـت داد امــا مثـل هم   مــاین بـه 

ــتم و د ــبرگش ــتنین دمی ــوی س ــا غ ییه ــونیکج ــون     بش ــم دنبالش ــا چش ــتم ب ــوز داش زد هن
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بـه افتخـار محسـن شـام      میبـر  انیـ رفـتن داخـل بـرو صداشـون بـزن ب     :گفت مایکه ن گشتمیم
 مهمون من

 گهیوقت د هیجون باشه واسه  مایممنون ن:محسن

 نیایب دیبرو حاضر ش هیهان شهیم مگه

نــه چــرا نباشــم  ایــخوشــحال باشــم  دیــرو تکــون دادم و ســمت خوابگــاه راه افتــادم با ســرم
ــحالم خ ــتم خوش ــیهس ــالن م  یل ــتم از س ــحالم داش ــم خوش ــتمیه ــاه   گذش ــول خوابگ ــه مس ک

ــت اوه ا  ــوم رو گرف ــجل ــود و هم    نی ــداخالقا ب ــئول ب ــالک از اون مس ــانوم س ــهیخ ــم ش  یرس
 کردیصحبت م

 دیسالم خانم سالک خسته نباش_

 ممنون یلیم خسال_

 دیداشت يامر:خشک گفتم یلیخ

 شهیخوابگاه بسته م يدر ها یکه چه ساعت دیدونیشما م_

 ورود و خروج ممنوعه 10ساعت  دونمیبعله م_

 به خوابگاه دیگردیبرم رید یلیخ دیکنیشما و دوستانتون فکر نم...درسته _

ــا ــوب نی ــل هم   خیت ــت مث ــوعش اونوق ــه ن ــود از چ ــهیب ــبوندم ش ــر چس ــر نم:آمپ ــه فک ــنمین  ک
 کـنم یامـا بـه بعـدش نـه و فـک نم      امیـ مـن تـا سـاعت ده حـق دارم بـرم و ب      گـه یقانون شما م

ــانون ا  ــا رو ق ــایپ ــتام هم   نج ــو دوس ــم من ــته باش ــهیگذاش ــو  ش ــاعت ده ت ــل س ــاه  يقب خوابگ
 نمیبیکارتون نم نیا يبرا یلیو دل میحضور داشت

زود  یلــیامــا تمــوم دانشــجوها خ:رفتــهمــن حرصــش گ یبــود کــه بــدجور از گســتاخ معلــوم
 به خوابگاه گردنیتر برم
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ــروج بق _ ــاعت ورود و خ ــس ــتام هــ   هی ــو دوس ــه من ــ چیب ــداره کســ  یدخل ــون رو  ین جلوش
 رو نکنن نکاریا توننینگرفته م

 اما_

ــ خــوادیمعلــوم م اوه  دیــخــانم ســالک مــن با:طــولش بــده نگذاشــتم ادامــه بــده و گفــتم  یکل
 برم

وارد اتــاق شــدم بچــه هــا  ســمییر نجــایبفهمونــه مــن ا خواســتیم قــایکنــارش گذاشــتم دق از
ـ  نینگـرفت  ادیـ شـما  :طـرف بـودن در رو بسـتم    هیـ هر کدوم  بهـش سـالم    نینـ یبینفـر رو م  هی

 نیبد

 یدوستات رو فراموش نکن ینیبینفر رو م هی ینگرفت ادیتو :یال

ــ ــ :مینس ــود ه ــت ب ــود یداداش ــه ب ــه ا ينگفت ــداداش ب ــگل نی ــب ت يدار یخوش ــهیعج ــا ک  هی
 واس خودش

 منتظرمونن دیحاضر ش دیپاش دیحرف مفت نزن_

 یواسه چ ایک:یال

 شام مهمونمون کنه خوادیم ماین_

 اخ جون:مینس

 هـو یخـان چـرا    مـا ین نیـ زهرمـار اخ جـون اصـال ا   :که تـا اون موقـع سـاکت بـود گفـت      يسود
 وسط نیا کارستیگل کرده اون چ شیخوش خدمت

 گهید نیایب دیحاال هم پاش شناسمشیخره دوست محسنه منم که گفتم از قبل م_

ــ  بـا  خوشــگل کــرده بــودن  یاکــراه بچــه هــا قبــول کــردن و حاضــر شـدن هــر کدومشــون کل
رو هـم انـداختم بـا دسـت      میتـنم و شـال مشـک    دمیرو کشـ  میشـلوار مشـک   دمیمنم مانتو سـف 

  دمیلبم کش يرو رو یپخش کردم و رژ مس یرژگونه ام رو کم
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 دیحاضر_

 میآره بر:یال

ــ غضــبناك  يچشــما ياز جلــو...زود تــر حاضــر شــدن  یلــیخ هیــبق یعنــی میکــه بگــه بــر یال
  میسالک گذشت

 کرد ینگاه م ينطوریچرا ا نیا یه:يسود

گفـتم بچـه هــا    یکـردن کـه بهـش چــ    فیــشـروع کـردم تعر   مینـارنج کـه شــد   ابـان یخ وارد
ـ     قمیتشو یکل ـ  ياز پـا  یمـن هـ   مینشسـت ... یکـردن کـه خـوب گفت و  گـرفتم یم شـگون ین یال
ــ ــرا یال ــرو  يب ــظ آب ــحف ــج هی ــیخف غی ــم یف ــررررررررررر زدی ــهممــون م يو ه ــز میزدی  ری

 خنده

ــ..کــه اون عقــب چــه خبــره نیهــوا و زمــ انیــدوتــا هــم اســکل م اون ــا کل اســکل  یخالصــه ب
ــاز ــو...يب ــوازم و تحر ياول جل ــل ــو تکث ری ــاپ يری ــت روسیپ ــه داش ــه   مینگ ــا واس ــه ه ــا بچ ت
ــونینما ــرن شگاهش ــوا بخ ــ ...مق ــاالخره رس ــه  میدیب ــب ــ  هی ــتوران ش ــ کیرس ــت  مینس خواس

کمــک  يبجــا یمــا رو بگــ بکــرد و صــاف رفــت تــو جــو ریــبشــه پــاش لــب جــوب گ ادهیــپ
بـدتر از مابـا جـارو خـاك انـداز       یچـ یه گـه یکـه د  مـا یاز خنـده ن  میکردنش غش کـرده بـود  

  یجمعش کن شدیهم نم

  یگفت مواظب باش چقد هول میاخم رو به نس هیهم با  محسن

حــرف و  نیـ خـودم هـم تعجـب کـردم از ا     خـت یریخـونش نم  خـورد یهـش م و کـارد ب  مینسـ 
ناراحــت شــد خــوب شــد جــوب خشــک خشــک بــود  یلــیخ مینســ...عکــس العمــل محســن 

ـ بـه ت  زدیـ وگرنه گند م رسـتوران هنـوز هـم رفتـار خشـک محسـن        میخالصـه رفتـ   مینسـ  پی
 ســتین یآدمــ نجــوریا میدونســتیحــداقل مــا م میکــامال متوجــه شــد مــایپــا برجــابود و منــو ن

ــاره نشســت  ــه بعــد شــام دوب ــره و  میو مجبــورش کــرد مــاین نیماشــ يتــو میامــا بچــه هــا ن ب
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ـ  رهیــبگ یباقـال  تـو ســرو کلـه هــم محسـن هنــوز اخمــش     میــهـا زد  یســر خـوردن باقــال  یکل
ـ   میو خواسـت کـه اول اونـو برسـون     رفتیکنار نم  نکـه یشـد بچـه هـا واسـه ا     ادهیـ پ یهتـل وقت

 مــایخوابگــاه کــه ن میگشــتیبرم میماداشــتیر نجاشــون تنــگ بــود منــو پــرت کــردن جلــو کنــا
ـ م یرو نگـه داشـت و بـا کلـ     نیماش ـ    وهی ـ بابـت م  میازش تشـکر کـرد   یبرگشـت و مـا کل  وهی

ــار    ــا ک ــود م ــه ب ــودش گرفت ــه خ ــه واس ــاال اگ ــا ح ــرد يه ــا    میک ــه م ــه واس ــه بگ ــور بش مجب
ــ میشــ ادهیــپ میدم در خوابگــاه خواســت... دهیــخر دســتمال  بــهچشــمش افتــاد بــه جع یکــه ال

 بود نیکه جلو ماش یتیک يکاغذ

 میبا لباسم سته برش دار بر نیا:در گوش من گفت بعد

 روش دیپر مایجعبه دستمالو برداشتم تا اومدم بهش بدم ن منم

 بکش یبکش ال مایجعبه رو ن حاال

ـ ب ومـد یم مـا یداشت از دسـت ن  جعبه دسـتمال   ایـ هندونـه رو بـرداره تـا بگـه      دیـ کـه پر  رونی
ــ ایــ ــه کــه مــن پ ــه رو اوردم ب یصــندل ریــکــردم و از ز یدســت شیهندون ــ رونیــهندون  نیو ب

 شد میتقس يقسمت مساو 3به  نیقل خورد و افتاد زم مایمن و ن يدستا

ـ      دهیماپوکین فنـا شـد حـاال بـرو بـا      ) هنـدونت (گفـت هنـدوانت   یبـود از خنـده بعـدم رو بـه ال
 خوش باش تیدستمال کاغذ

ــ ــی یال ــهیاز اون ت یک ــ هندو ک ــا رو از زم ــه ه ــاز    نین ــطش گ ــرد از وس ــروع ک ــت و ش برداش
 هم خدا رو دارم هم خرما:زدن و گفت

 میکرد یخورده کل کل خداحافظ هی بعد

  ه؟؟یچ:جواب دادم زنهیداره زنگ م دمیرفت د ماین تا

ـ   یچیه: گفت ـ    یبـه ال ـ بعـد خند  گمیمـن جامونـده مقواهاشـو مـ     شیبگـو خـداش پ و قطـع   دی
 کرد
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 گایشده بود در حد الل يکفر:یال

 رفتیو م ومدیجلومون م نیهم با ماش ماین

ــ تــالش  یهــر چــ...رفــتیم دادیــگــاز م نیســمت ماشــ میرفتیــتــا م زدیــجلومــون ترمــز م ای
  ومدین نییپا طونیاز خر ش ماین میکرد

 
کــه مــن بهونــه آوردم و  مینــیرو بب گــهیهــم د میزنــگ زد و ازم خواســت قــرار بــزار محســن

ــش  ــردم به ــت ک ــرا  مخالف ــه ب ــتم بمون ــ يگف ــهیروز د هی ــ...گ ــم م ــفحه ال ا يرو الدیاس  يص
ــ يد ــاموش م میگوش ــن و خ ــدیروش ــ ش ــه ال ــره    یب ــردم بهت ــاه ک ــود نگ ــار ب ــغول ک ــه مش ک

 رو تموم کنه  زیبهتره خودش همه چ دیجواب بدم شا

 سالم_

 ؟؟یخوب هیسالم هان_

 ؟؟يممنون تو چطور_

 چه خبرا؟؟ ستمیبدن_

 مد نظرت باشه يتا توچه خبر ادهیخبر که ز_

 یدونیخودت که م_

 نتتیبب ستیحاضر ن یکه ال دونمیم نمیبعله و ا_

لطــف رو  نیــپــس ا یکنــ شیراضــ یتــونیکــه م دونمیــم یتــونیتــو م کــنمیخــواهش م هیــهان_
 در حقم بکن

 يبد یقول هیکه تو  یام رو بکنم به شرط یسع تونمیمن م_

 !!!قول_
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ــد خــوامیآره م_ ــول ب ــه اگــه ال يق ــک ــت  ای ــربهــت گف ــه ب ــســراغش رو نگ گــهیو د ين  يری
  ياین کشینزد گهید

 اما_

 کنمیرو جور م تشیمنم هر جور شده موقع يدیاما نداره اگه بهم قول م الدینه م_

 دمیباشه قول م_

 يایو کجا ب یک دمیباشه پس من بهت خبر م_

 ممنونم_

 يبار يکار...خواهش_

 تا بعد زمینه عز_

 خداحافظ_

ـ  .. کنـه یکـنم اگـه بهـش بگـم حتمـا مخالفـت م       کـار یچ تـونم یحاال م خب و  نـه یرو بب الدیاگـه م
ــ  ــاره ابغــوره گرفــت چ ــا ياز رو.. یدوب ــه ســود نییتخــتم اومــدم پ ــاشــاره کــردم ب يو ب  ادی

ــ الدیمــ خواســتیمخالفــت کــرد اون نم دیموضــوع رو واســش گفــتم شــد یوقتــ رونیــب  یو ال
ـ   میمـا بـر   میدمتقاعـدش کـنم قـرار شـ     مبا هم رو به بشن امـا بـاالخره تونسـت     الدیپـارك و م

  مینیبب یرو ناگهان

ــ میپــارك و نشســت میو رفتــ میشــد حاضــر مشــکل  ادیــدادم کــه حــاال ب جیمســ الدیمــن بــه م
ـ :زد بـه سـرم و گفـتم    يبزنـه فکـر   بمـون یکجـا غ  ییهـو یبود کـه مـا    نیا نوبـت توئـه هـا     یال

 یدعوتمون کن یقراره بستن

 نوبت تو هست  نبارینه ا:هم گفت وونهید مینس

 هست  ینوبت ال رمیعـــــه نخ:خفش کنم  خواستیم دلم
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ـ   میکـرد یکـل کـل م   میبـا نسـ   میداشـت  يسود منو خودتـون   دیخـب بابـا نکشـ   :گفـت   یکـه ال
 یهمه شکالت رمیگیمن م نباریرو ا

ــ یوقتــ تمــوم رشــته هــامو پنبــه  یداشــت يبــر ونیکــام ریــز یالهــ مینســ:دور شــد گفــتم یال
 يکردیم

 هان:با تعجب گفت مینس

 اونطرف تر میبهتره ما هم بر ششیرفت پ الدیبچه ها م:يسود

ــ بــه ــود آشــفته و عصــب  یال  دیــفهم شــدیشــده از حرکــات دســتش م ینگــاه کــردم معلــوم ب
 پارك نشستن يها مکتیاز ن یکی يکرد و رو شیراض الدیباالخره م...

ــ دونمیــنم ــ کــنمیدارم حرفــام رو مــزه مــزه م یاز ک ــ تــونمینم یول ــون بب بچــه  ارمشــونیه زب
راســت ســمت تخــتش رفــت و روش نشســتو  هیــ یالــ... هاکالسشــون تمــوم شــد و برگشــتن 

 شد شیمشغول کار با گوش

  میفکر عمل کرد یکارمون اشتباه بود ب:آروم  يسود

ــ_ حــداقل بــا خــودش  دیــروز با هیــ ادیــبــا خــودش کنــار ن یتــا کــ خواســتیفکــر م یچــرا ب
ــا کــردیرو تمــوم م هیخــودش قضــ شــدیروراســت م زخــم حــداقل واســه خــودش چــرك  نی

 بردیم نیزخم رو از ب نیا دیکرده بود نبا

 ... مینشست یال يبه رو رو

ـ ا يتو دانشـگاه رفتـه بـود     یغـذا خـورده بـود نـه درسـت حسـاب       یروزا نـه درسـت حسـاب    نی
ــتریو ب ــ  يرو ش ــتش دراز کش ــردا  دهیتخ ــود ف ــد يب ــ دنی ــا الدیم ــرد و   لشیوس ــع ک رو جم

ــا   ــرج ام ــت ک ــرف ــل ا  هی ــاره برگشــت مث ــدش دوب ــهیروز بع ــ نک ــا داداش دوم ــثش  شیب بح
 ...شده بود
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ــ دیام شــا یکــه کــردم راضــ يطــرف هــم از کــار هیــامــا از  دونســتمیرو مقصــر م خــودم  یال
ـ  کنـه یبزرگش م یلیداره خ ـ    نهمـه یدادن کـه ا  یجـواب نـه درسـت حسـاب     هی  الدینـاز نـداره م

 کـنم یمـن همونطـور کـه قـول دادم عمـل م      دیداد کـه مـراقبش باشـ    جیهمون شـب بهـم مسـ   
 ...نداشتم  يخبر چیازش ه گهی،د

 چتونه:بهمون نگاه کرد یال

ــ:يســود ــ میمــا اگــه خواســت یال ــیرو بب الدیم ــود کــه تکل نیــقصــدمون ا ین ــب خــودت رو  فی
ـ بفهمـه نبا  گـه یکـه اونـم د   یمعلوم کن  مینکـرد  یکـار خـوب   نکـه یامـا مثـل ا   ادیـ دنبـال تـو ب   دی

 ...اما

ــ ــه د  یال ــده ب ــه ب ــت ادام ــبینگذاش ــتش تک  دهیوارچس ــه تخ ــب ــت هی ــواد  :زد و گف ــاال م ــا ح ت
 ...، تا حاال نئشه نبودم دمینکش

ــ ــد یول ــن...دمی ــه م...دمیش ــ...االن نئش ــدنم درد م جمیگ ــهی، ب ــب کن ــه م ، عص ــض  می، کالف ، بغ
 ...دارم

 ...ارمشونیکه بتونم بنبه زبون ب شنیکلمه ها ثابت نم یحت

کلمـه هـا انقـالب     دونمیـ مـن فقـط م  ...ذهنمـه  يتـو  یچـ  فهممیبگـم و نمـ   خامیم یچ فهممینم
 ...مخ پوکه من يکردن تو

 ...ارمیباال ب زویهمه چ خادیدلم م...داد بزنم خادیم دلم

ــم ــادیم دل ــا ب  خ ــه ج ــا رو ب ــه ه ــکلم ــنم ب  انی ــف ک ــردن ت ــک ــ ...رونی ــن نم ــه م ــ فهممین  یچ
 مست کردم هان ؟؟؟ دیشا...گمیم

وقـت الزم داشـتم    هیـ دو ثان دمیشـن یکـه م  یهـر حرفـ  ...اره بـودم ...از صـبح مسـت بـودم    امرو
 ...هیچ شیتا بفهمم معن
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ــ دونمیــم امــا ــا م...هیــچ لشیدل ــاره باب ــکــدوم خر...دونمی ــو بعــد بگــه نم نــهیکــه بب هی  دونمی
 ...چرا دلم گرفته

اصـال  ...قـه احم هیـ چـرا دلـم گرفتـه     دونمیـ نم گـه یهـم کـه م   يهـر خـر  ...چمـه  دونمیمن م اره
 دله لیدل یب شهیمگه م

 ؟؟ رهیبگ آدم

 ...یحت رهیگینم لیدل یب ییدسشو چاه

ــن م اره ــم ــ دونمی ــچ لشیدل ــ هی ــه فا یول ــچ ــه فا  دهی ــان ؟؟ چ ــه ــ دهی ــ یوخت ــ.گ چیه  یه
 ...بخورم تونمینم

 بگم ؟؟ یبگم واسه آروم شدن ؟؟ نه بگو چ یچ دیاالن با مثال

ــثال ــم دوس دارم بم   م ــم خســته م ؟؟ بگ ــرم ؟؟ بگ ــه متنف ــم از هم ــبگ ــا رمی ــرو باب ــا...؟؟ب  نی
 ؟؟؟  هیچ اتیچرند

ــد ــده ؟؟ هرکــ  م ــهیاز راه م یش ــهیم رس ــوامیم گ ــبم خ ــه چــ  رمی ــه االن   ی؟؟ ک ــثال ؟؟ ک م
 ؟؟ یبدبخت یلیخ میبفهم

 ...کردم یعشقم ترکم کرده خودکش گهیساله شه م 15پسره ...میدیباشه فهم اره

 وانــه ید نیــپــر شــده از ا  نجــایا...هیــ بچــه باز یوث فــک کــرده عشــق و خودکشــ   .يد
 ...رو هم خز کردن یهاخودکش

 ...اره دراومده...اصال ؟؟ کفرم دراومده  یدونیم

ــو ذهــن مــن مقدســه  يواژه ا دنیلجــن کشــ بــه ــ نیهمــ...کــه ت ــا یعشــق لعنت ــه معن  يکــه ب
 ...خز شده یواقع

 ...عاشق شدم گهیم کنهیکف م ششیو به قول مامان بزرگ ج رسهیپسره به بلوغ م تا

 ...وثی.د...با اون عشقت يریبم يکه بر يا
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ــ   نیامـروز ســر همـ   خاســتیم دلـم  ـ تــا دن يمـرد  یپســره داد بـزنم بگــم کـاش م از شــرت  ای
 ...شدیراحت م

بابــاش ؟؟ اصــن مــن مســئول  ایــ؟؟؟ ننــه شــم  زنمیــچــرا مــن دارم جــوش عشــق رو م اصــال
 ؟؟ میعشق شناس

 ...عاشق شده جغل بچه به من چه دیشا

و مـن اونقـدر   ...سـره مـن داد بزنـه    کنـه ینگـران خـودم باشـم کـه داداشـم جرئـت م       دیبا من
 بزنم تو تونمیخسته م که نم

 چیمــن خــواهرتم و تــو هــ ســمیه ت رو بلنــد نکــن مــن بچــه ت ن.گ يو بگــم صــدا دهــنش
 نیکه ا یسین یه.گ

 ...یسره من داد بزن یرو داشه باش اجازه

ـ مـن با ...چـرا مهمـه ؟؟ بـه درك کـه داد زده ، بـزا دلـش خـوش باشـه بابـا          اصال خوشـحال   دی
 باشم که خواب رو خدا حرام

 ...نکرده

 ...که بخوابم نهیهم یزندگ يمن تو یدلخوش تنها

 ...ازپامید بدون

ــاال د  یراســت ــا ح ــن ت ــامیم ــزه ش چطور ازپ ــوردم ، م ــنخ ــ؟؟ ا هی ــامیروزا د نی ــز  ازپ ــم خ ه
 دایپ ي؟؟ هر خر يدیشده ، شن

ــهیم ــده    ش ــه ش ــم ک ــرا کالسش ــا ازش م 6ب ــورهیت ــهیو م خ ــا  گ ــا د 6اره داداش م ــامیت  ازپ
 ...میخورد

 ؟؟ ازپامهیکه عنوانش د ییوبا نیا يدید ای

 ...دهن همشون تو
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 ؟؟ زنمیرو م نایخوردن ا ازپامیچرا دارم جوش د من

ـ یمـن چـرا مـث خ    یراسـ ...به فکره پـول باشـم   دیبا من ـ  یکسـ  رمیـ دختـرا نم  یل ؟؟  غمیرو بت
 که با خر یپول یچرا حت

 ؟؟ رهینم نییاز گلوم پا ادیبابام به دس م کردن

ــنگم  اه ــده خ ــن چق ــر م ــرا دارم ا...دخت ــال چ ــاه اص ــ نی ــزعبالت رو م ــان ...؟؟ گمیخ ــاه  ادمی
 اون وقت ؟؟ یبا چ...اومد االن مستم

ـ   یپناه یغم با درد با ب با بـا   يبـا سـلب ازاد   تیبـا محـدود   يربـا نـدا   ییبـا تنهـا   یکسـ  یبـا ب
 با جنس يکتاتوریاجبار با د

 ...جامعه بودن فیضع

مســت کــرد   زایــچ نیــبــا ا شــهی؟؟ مگــه نم یکنــینگــا م ينجــوریا دیــچــرا دار هیــچ
 شدم وونهید دیکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟فکر م

ــا همــ شــهیخوبشــم م چــرا  تــونمیمــن االن اونقــد مســتم کــه م...مســت کــردم زایــچ نیمــن ب
 خودم رو بکشم 

 یخودکش:دیخند

 ...زننیحرف م یاز خودکش یکالس ه يبزدل فقط برا يمشت ترسو هی

ـ مـن اگـه ترسـو بـودم کـه ا     ...سـم یترسو ام ؟؟ نـوج ن  من  سـم یمـن ترسـو ن  ...وضـعم نبـود   نی
 ...میمن منطق

ـ م یهـر بـار تـا مـرز خودکشـ     ...کـنم یبـه بعـدش فکـر م    من  یبعـدش چـ   گمیو تـه ش مـ   رمی
 ؟؟

 ...فقط ضرره... نداره واسم يسود چیه یخودکش نمیبیم و
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ــا بــزار  دیشــا شــهیخطرنــاك م شــترشیتــا بســه ؟؟ ب 6... خــورمیم ازپــامید...زنــده بمــونم باب
 ...محسوب بشه یخودکش

 ...ازپامید هه

ــورتش ــ ص ــرد و گر   نیرو ب ــان ک ــتاش پنه ــدس ــش     هی ــاالخره بغض ــد روز ب ــد چن ــرد بع ک
و بــاالخره  دیــم چکلمــه کنــار هــ یرو هــم درآورد کلــ يکــرد اشــک ســود هیــشکســت و گر

 دیو خواب دیتختش دراز کش يرو هیگر یبعد کل...افتاد  هیبه گر
      

ــار  بچــه ــردا امتحــان ت داشــتن واســه هــم مســتند   يو ســود میتمــدن داشــتن و نســ خیهــا ف
 کردنیاجرا م

 مخالفت کرد يکه سود نایپارك س میفردا شب بر: زنگ زد و گفت ماین

 برداشتم شستمیرنگمو توش م يکه قلموها ينریت وانیل

 صحبت کنه مایرو بهش بدم تا با ن یکه گوش يراه افتادم برم سمت سود و

 کنم یخال ییببرم تو دستشو نرمویت وانیداشتم ل قصد

ــا ــا د ام ــب ــرق زد دنی ــل   ...پنجــره چشــام ب ــه نفــس کام ــاد ب ــا اعتم ــاز کــردم و ب پنجــره رو ب
  اطیکردم تو ح یخال وانویل اتیمحتو

 دادیشروع کرد داد و ب...دختره هیتو سر  ختید رشانس ب از

 دنیپنجره رو بستم وشروع کردم خند عیسر

 دیکشیم غیبود همش داشت ج يدختر عجب

بساط کارمو چپونـدم تـو کمـد و رفـتم سـفره رو برداشـتم کـه در اتـاق بـا شـدت هرچـه             تند
 تمام

 شروع کرد داد زدن یعصبان افهیق هیشد و با  باز
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ـ    منم بـرو   سـت یدعـوا ن  يجـا  نجـا یتو؟ا یگـ یم یچـ : چـپ و گفـتم   یخودمو زدم بـه کوچـه عل
 حواله کنه  گهید يجا تویخدا روز

 رونیکردم اخرش هم در و محکم بست و رفت ب يباز لمیواسش ف یحساب

ــ ــ   یوقت ــا همگ ــت م ــاقو بس ــ  یدر ات ــش رفت ــده و تعر میغ ــخن ــه دور   فی ــون واس از خودم
 زدنش

 باز شد يترشیدر با شدت ب ندفعهیا که

 بود دهیحد پشت در بوده و همه حرفامون رو شن نیدر ا یبدشانس

 دست سرپرست رو گرفت و اورد رفت

 داشت یبود و با ما رابطه خوب يکه سرپرست سرآمد ییاز اونجا و

 زده باشه  یکه خودشو محک يبهمون نگفت اونقدر یخاص زیچ

اگــه : گفتیدادمیــو بــا داد و ب دیــپریم نییبــاال پــا شیدختــره همچنــان مثــل اســفند رو اتــ امـا 
ـ  رمیـ بگ یپوسـت  يماریب ـ ....کـنم یم نجـا یپـاتونو سـردر ا   هی اگـه  ....پـاتونو سـر در شـهرتون    هی
 بشه بهمان ياگه اونجور....بشه فالن ينجوریا

ـ : رفتن وسـط اتـاق پهـن شـدمبا خنـده گفـتم       باالخره بـز از   نیعـ  گـه یشـد تـا د   یدرس عبرت
 زمینر رونیرو ب يزیپنجره چ

: و گفـت  دیـ خندیبـود هـم داشـت م    دهیـ کـه بـا اون همـه سـر و صـدا از خـواب پر       چارهیب یال
ـ  نکـه یتـو ذهـنم داشـتم ا    يفانتز هی از  یقطـره چکـون داشـتم پـر از فضـله پرنـده هـر کـ         هی

ــ شــدیرد م اطیــح ــدمیقطــره م هی ــانتز نیــاعتــراف کــنم هنــوزم ا دیــبا(رو ســرش  چکون  يف
 )رو دارم
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 پارك میفردا بر دیندار یشما مشکل یه:يسود

 ینه چه مشکل:مینس

 نمیمن فردا قراره محسن رو بب_

 شینیبب گهیروز د هی شهینم:مینس

 کار دارم گمیبهش م یوجه اون چند روزه اومده من ه چینه به ه_

 دوستت داره:مینس

 کردم سکوت

 يدوستش دار:مینس

 دوستم نینداشته باشم اون پسرخالمه بهتر شهیمگه م_

 به عنوان پسر خاله و دوست نه:مینس

 دونمینم_

 باشه تونهیم یعقلت رو به کار بنداز بهتر از اون ک یه:مینس

 کنهیچقدر نازش م يدیصورتش رو د يبچه ها چال رو:یال

 گونش چال داره هی یآره ول:يسود

 تو حلقمون لشیجذاب ترش کرده موهاشو استا نیاره و ا:مینس

ــ ــاون  هیــجــدا از ظــاهرش کــه عال:یال هــم دوســتت  یلــیانتخــاب مناســبه متوجــه شــدم خ هی
ــود اخالقــش اونقــدر تنــد ن   ــه تــو حساســه کــامال معلــوم ب ــه خــاطر  ســتیداره و نســبت ب و ب

 اونقدر خشن شده بود ماین

 مغرور بود  شتریب:مینس

 اومده دنبال تو درسته:يسود

 دونمینم_
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ــ ــ:یال ــمــن م یول ــد کوب دونمی ــاون از هلن ــه خــاطر رازیاومــده شــ دهی فکــرات رو  گــهیتــو د ب
 بکن راحت از دستش نده

 یاز تاکســ... میشــد یمیصــم مــایبــا ن ادیــز دایــو بچــه هــا جــدا شــدم جد مــایکــالس از ن بعــد
 ایب نمییسالم من پا:رو برداشتم و به محسن زنگ زدم میشدم و گوش ادهیپ

 باال ایب_

 ایب عینه منتظرم سر_

  شهیم ریکوچولو کار دارم د هیباال  ایب گمیبهت م_

 یاوک_

جلــوش نبــود رفــتم داخــل در بســته شــد برگشــتم  یدر رو زدم و در بــاز شــد امــا کســ زنــگ
ــ  ــا ن ــن ب ــت وا  میمحس ــه لخ ــادهیتن ــود س ــ   …ب ــاس راحت ــه احس ــودم ن ــت نب ــتم راح  ینشس

 اما هنوز حاضر نشده بود  رونیمثل قبل نبود از اتاق اومد ب گهید تمیذهن کردمینم

 دنیخوابگاه راهم نم يوگرنه تو زود برگردم دیمن با یشیچرا حاضر نم_

  ستیخب ندن مهم ن_

  ستیمهم ن یچ یعنی:تعجب گفتم با

 رفتن رو ندارم  رونیحوصله ب_

 امیب یپس چرا بهم گفت_

 میهتل بخور يشام رو تو میباش نجایخب هم_

 اوردنیشدم اما به روم ن یعصب

 راحت باش لباست رو عوض کن_

 راحتم:قبال بود برام مهم نبود اما حاال دیباز تنم بود شا یلیتاپ خ هی فقط

 یتنگ راحت يمانتو نیراحتم کجا با ا یچ یعنی_
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ــود ا يعــاد شــهیرو در اوردم محســن مثــل هم مــانتوم فکــر  گــهیحــالتش باعــث شــد د نیــب
ــه   ــرم نزن ــه س ــرف ب ــا...مزخ ــوه رو رو يفنجون ــم يقه ــت   زی ــت و نشس ــر از  :گذاش ــه خب چ

 بامزت يدوستا

 رفتن پارك مایبا ن:بامزه  یگیباال دادم االن م ییابرو

 هم کالسته ماین

 از قضا هم کالسمه آره

 یبابت خوشحال نیو تو از ا_

نفـر   هیـ خوبـه کـه    سـت ین نطـور ینه تازه اصال هـم دوسـت نداشـتم امـا حـاال ا      ادیز دیاوال شا_
 باهام هست شناسمشیکه م

 اومد  یازش خوشم نم ادمهی_

کـالس   يپسـرا  هیـ واسـم بـا بق   مـا یتازشـم ن  ومـد یخوشـم نم  يپسـر  چیمن اصوال قبلنـا از هـ  _
 هست هیو بق رینادر و ام نیع قاینداره اون دق یفرق

 یهست یمیکالستون صم يبا پسرا یلیمعلومه خ_

ــواال از ــدم   يس ــه ش ــخرش کالف ــورت رو نمــ :مس ــن فممیمنظ ــحرفــات ...محس  هیــجور هی
 يعوض شده نه بهتره بگم کامال عوض شد...

کــه قــبال ازشــون خوشــت  يپــریم ییکــه بــا کســا ينــه مــن عــوض نشــدم تــو عــوض شــد _
 ومدینم

ــرم ــون دادم س ــس م:رو تک ــنمیح ــمتینم ک ــس م شناس ــنمیح ــهیغر ک ــد ب ــون   میش ــو هم ت
 شده  یحاال چ يکردیم فیتعر مایاز ن شهیکه هم یهست یکس

 دیشد کیبه هم نزد یلیخ:با همون لحن قبل گفت دوباره

 فهممتینم...فهمم ینم_
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ــثان چنــد ــد اره ازش رنج  هی  دمیــســکوت کــرد و بهــم نگــاه کــرد رنجــش رو از صــورتم خون
 گفـت یم کـرد یکـه منـو مسـخره م    سـت یچـون همـون محسـن ن    سـت یمثـل قبـل ن   گهیچون د

عرضــه دوســت پســر داشــتن نــدارم حــاال همــون محســن اومــده رو بــه روم نشســته و بهــم   
ـ یکالسـتون خ  يبـا پسـرا   گهیم ارم از دسـتم  صـداش رشـته افکـ    دنیبـا شـن   يشـد  یمیصـم  یل

 رفت و بهش نگاه کردم

مـدت کـم    نیهمـ  يخـودم رفـتم ازت دور شـدم امـا تـو      يخـودم بـا پاهـا   ...مـن رفـتم    هیهان
 دمیراحـت پـا پـس کشـ     یلـ یبدسـت آوردنـت تـالش نکـردم خ     ياشـتباه کـردم بـرا    دمیفهم

اومـدم تـا دوبـاره تـالش      دیکشـ  نجـا یبا پاهام رفتم اما با پاهام برنگشـتم دلـم ،قلـبم منـو تـا ا     
کـه مـال    سـت ین یبگـو کـه مشـکل    يو نـزارم از دسـتم بـر    ارمیـ تالش کـنم و بدسـتت ب  ...کنم

  یخودم

 دونسـتم یم کنـه یموضـوع رو مطـرح م   نیـ حـاال کـه اومـده ا    دونسـتم یبند اومـده بـود م   زبونم
ـ         ...رو بابـا بهـم گفتـه بـود      زیهمه چ ه آره گفتـه بـود و خودمـو آمـاده کـرده بـودم کـه بگـم ن

کــه  ارمیــبگــم چطــور بهونــه ب تــونمیموضــوع رو امــا حــاال چطــور م نیــکــه بگــم ولــش کــن ا
ــه ا شــهینم ــال بهون ــنم...دارم  ياص ــد رو  حس ــد شــدو اوم ــله  یعســل ياز جــاش بلن ــا فاص و ب

ـ ...شـد بـه چشـمام     رهیـ کمتر روبه روم نشسـت و و خ  تـو بگـو چطـور بـه چشـمات زل       یلعنت
 ت دل کند از چشما شهیبزنم و بگم نه اصال مگه م

 بهم فرصت بده فکر کنم:دمیلبام کش يرو رو زبونم
 
 

وقـت دقـت نکـرده بـودم چـرا       چیگـونش توجـه کـردم چـرا مـن هـ       يزد بـه چـال رو   لبخند
 تو نشدم  تیمن متوجه جذاب
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  امیم شمیاالن حاضر م:جا بلند شد از

اصـال بـه دوسـتات هـم بگـو حاضـر       :سـمت اتـاق خـواب کـه برگشـت و گفـت       رفتیم داشت
 دنبالشون  میریباشن م

و قرمـز کـه عضـله هـاش رو بـه       یمشـک  زیـ ر يکوتـاه بـا چهـار خونـه هـا      نیآسـت  راهنیپ هی
ـ ا رونیـ از اتـاق اومـد ب   یمشـک  نیگذاشـته بـود و جـ    سیبه نمـا  یخوب  نیـ کـه قـرار بـود ا    نی

هــا بــه مــن گفــت لباســت رو عــوض کــن و  یوانــقــدر زود نظــرش عــوض بشــه چــرا مثــل ر
  میشد نگیوارد پارک....راحت باش

 ياورد نیمگه ماش_

 امروز بهم رسوندنش نیهم_

 گهید نیماش هیطرف  يریم يچرا دار يتوهم زد یه:رفت 3xام و  یب هیطرف  به

 پول بابتش دادم یکل نمیبب نیبشن ایب_

 بود  تیادیهم ز ایپسر زانت يکرد دایواو مال خودت پس، گنج پ_

 يخــود هیــگفــتم مــنم  شــهیحــروم م يخــودیمــال و امــوال بابــام داره ب دمیــد:کــرد حرکــت
 زارهیچرا بابات داره وکالت رو کنار م یراست...نشون بدم 

 شهیمگه م زارهیداره کنار م یچ:تعجب گفتم با

 کشش نداره  گهیاره خودش گفت د_

 امکان نداره_

 دفتر ثبت اسناد بزنه هی خوادیداره تازه م_

 !!!!نگفت يزیچرا خودش بهم چ يجد_

 م؟؟؟یکجا بر ینگفت دونمینم_

 نایبرو پارك س_
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ــ_ ــت کش ــه ا يدیزحم ــهین ــ  نک ــن ش ــ رازیم ــدم االن دق  نیو ع ــتم بل ــف دس ــایک آدرس رو  ق
 !!!دمیفهم

 راهش رو فقط بلدم دونمیخب چبکار کنم آدرس که خوب نم:دمیخند

کـه اسـم مکـان     نـه یا یرفـت و امـد بـا تاکسـ     یخـوب  نایپـارك سـ   میدیبـود رسـ   یهر بدبخت با
ــه ســود رســونتتیراحــت و آســوده م یگــیرو م ــگ زدم ب کجــا هســتن کــه  دمیو پرســ يزن

کنــار ...میشــد ادهیــرو پــارك کــرد وپ نیمحســن ماشــ نمشیــتــا بب يکنــار ورود ادیــگفــت م
 دیخونیم یدست عیهم صنا اسودا خانوم شم:که محسن گفت میرفتیراه م يسود

 میخونیم ینه من و بچه ها هنر اسالم_

 دیستین یعجب پس همکالس_

 میهست یهم اتاق ینه ول_

 هم هستن گهید يخانوم و اقا هی:اروم به من گفت ينگفت سود يزیچ گهید محسن

 ان؟؟؟؟ یک_

 بچه تپل خوشگل هم دارن  هی نیدیو شوهرش آ مایدختره بناز خواهر ن_

ـ هـا   بچه ـ یانـداز پهـن کـرده بـودن و خ     ریـ ز هی نشسـته بـودن بنـاز دختـر واقعـا       یمیصـم  یل
ــایز ــما    ییب ــه از چش ــماش ک ــوص چش ــه خص ــود ب ــاین يب ــود و     م ــر ب ــگ ت ــوش رن ــم خ ه

ــ  ــت کم ــم دس ــوهرش ه ــت  یش ــنداش ــازه ا هی ــگل ت ــزوج خوش ــاهم ترک نی ــه ب ــزوج ک  بی
ـ یبچه خ هیشدن  ـ تپـل و نـاز ثمـرش بـود      یل بـا   یثـاپ زرشـک   هیـ و تپـل کـه    دیدختـر سـف   هی

زن و شـوهر و بچـه نازشـون     نیـ تـنش کـرده بـودن تمـوم تـوجهم بـه ا       یشـلوارك مشـک   هی
ــه ن ــود ک ــایب ــت  م ــم گف ــار گوش ــ:کن ــاریچ یه ــرد ک ــن از ا  يک ــه محس ــک ــه اون رو  نی رو ب

 شده؟؟؟
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االن مـثال محسـن چـش شـده کـه قـبال اونطـور         کـردم یم یکـار خاصـ   دیـ با:نگـاه کـردم   بهش
 نبوده

 چه شاد و سرحاله برعکس چند شب قبل نیبب_

 خب حتما چند شب قبل حالش خوب نبوده_

 !!!دیشا:رو تکون داد سرش

 خانوم کوچولو هیاسمت چ یچه خوشگل يتو چه ناز يوا:بناز رو بغل کردم دختر

 کنارین:گفت ماین

 يداد تیسن و جنس ریتا حاال تغ یاز ک:نگاه کردم  ماین به

 دمیتو رو د یاز وقت_

منظـورش رو نگـرفتم اه کـه مـن      قـا یگـرد شـد دق   ینگـ  یرفت بـاال چشـمام هـم بگـ     هامابرو
 ییچــال ســوبا هیــگــونش  يرو کنــازین...شــمیخنــگ م گــرانیمنظــور د دنیــفهم يچقـدر تــو 

 خوشگل داشت که دوست داشتم گاز بزنمش

 میدیــخند یدورهمــ یمخصــوص بــود و حســاب يتــزایشــوهر بنــاز بعــد از شــام کــه پ نیدیــآ
داد کــه مــورد اســقبال همــه جــز محســن قــرار گرفــت محســن   بــالیوال شــنهادیپ میو خــورد

ــهیگفــت دســتش درد م ــاز کن ــهینم يو ب ــاز هــم ن کن ــازیبن ــن و   کن ــه محســن ســپرد و م رو ب
ــود ــایو ن يس ــو م ــ يت ــ هی ــاز و آ میت ــو بن ــ نیدی ــ یو ال ــ میونس ــهید میت ــک گ دادن  لیرو تش

واسـه   یه شـدن منـو بنـاز هـ    هـم بهمـون اضـاف    گـه یکـه چنـد نفـر د    دینکش قهیهنوز به ده دق
کــم مونــده بــود کــارمون بــه زد و خــورد  دنیــخندیم مــایو ن نیدیــو آ میخونــدیم يهــم کــر
ــود وا جــهیبرســه نت ــه نفــع مــا ب ــودم کــه نســ ســادهیب محســن رو :خودشــو بهــم رســوند  میب

 و خوابونده حاال چه ناز بهش زل زده کنازین نیبب
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ــوازش  کنــازیگذاشــته بــودو دســت ن يســمتش نگــاه کــردم هنــدزفر بــه ــود و ن رو گرفتــه ب
 کن خواهر شیچشمات رو درو:کردیم

  يریکجا م هیهان:گفت مایخودش سمت محسن به راه افتادم ن يبرگشت جا مینس

 گردمیبرم عیسر:رو باال کردم  دستم

ــزد ــا  کشین ــرش پ ــدم س ــ   نییش ــونمش ول ــتم بترس ــن نبودخواس ــه م ــود و متوج ــاز ا یب  نی
 وفتهیواسش ن یهم که بغلش بود اتفاق کنازینشون بوده و ن یکه واکنش دمیهم ترس

ــ يگوشـــم گذاشـــتم و آهنـــگ رو از رو يهـــاش رو در آوردم و تـــو يهنـــدزفر  شیگوشـ
 کردم  یدوباره پل

  ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 آرامشم ریتو درگ کنار

 هیاز تمام جهان کاف نیهم

 کشمیکه کنارت نفس م نیهم
 

 ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 یمن يهر جستوجو انیپا تو

 ارامشه  نیتو ع يتماشا

 یمن يارزو نیتر بایز تو
 

  یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

  رسهیقلب تو به من نم تمام
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 من بسه يبرا یکه فکرم نیهم
 
 عادت با تو بودن هنوز  نیا از

 لحضه لحظم کنارت خوشه نیبب

 روز هیعادت با تو بودن  نیهم

 کشهیتو باشم منو م یب اگه
 
 حالم بده  نقدیا ییوقتا هی

 حالتو یاز هر کس پرسمیم که

 پشت من کنمیحس م یییروزا هی

 دنبال تو گردهیشهر م همه
 

  یکنیعذاب رها نم نیاز ا منو

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

  رسهیقلب تو به من نم تمام

 من بسه يبرا یکه فکرم نیهم

 )يریاحسان خواجه ام(

 داریــمــاچ گنــده کــردمش کــه ب هیــبــود  دهیــو آروم خواب ینگــاه کــردم خرگوشــ کنــازین بــه
کنـه کـه محسـن منـو      هیـ چشـش زل زدم خواسـت گر   يشد و هاج و واج منـو نگـاه کـرد تـو    

 کشوند کنار

 شیترسوند یچته وحش_

 ببوسمش یفشارش بدم و ه رمشویبگ خوادیمحسن دلم م يوا_
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 رو از دستش گرفتم و لباسش رو مرتب کردم کنازین

حـاال دوتـا دوتـا     يدیبوسـ یبچـه رو نم  کشـتنت یم يشده تـو کـه از بچـه هـا متنفـر بـود       یچ_
 یکنیماچش م

 رو دوست دارم چپ و راست ماچ کنم ایاستثنا هم داره بض یآره ول_

 من ببوسمت ایپس ب:باز شد و گفت ششیمحسن ن_

  شمیرد هم نماه اه برو گمشو من از کنار تو _

 یافتـاد بـه سـرعت گوشـ     یگوشـ  يد يال ا يکـه رو  یاسـم  دنیـ زنـگ خـورد بـا د    شیگوش
 نقدریرو برداشــت بهــم نگــاه کــرد و بلنــد شــدو رفــت دور و مشــغول صــحبت کــردن شــدا  

بــود  یعمــل کــرد کــه مــن نتونســتم اســم طــرف زو بخــونم بهــش نگــاه کــردم عصــب  عیســر
کــرد و اومــد  وترو قطــع کــرد نفســش رو فــ یگوشــ دیکشــیموهــاش م یدســتش رو تــ یهــ

رو دآوردو بــه طــرفم  نشیماشــ چیفــرو کــردو ســوئ بشیــج يبــه طــرف مــن دســتش رو تــو
 کار دارم ییبرم جا دیمن با دیشما برگرد:گرفت

 خودت ببرش میگردیبرم يجور هیما  ستیالزم ن یچ یعنی_

 رمینم نیالزمش ندارم با ماش_

 هوی يریشده محسن کجا م یچ:گفتم ینه ول ایبودم بپرسم  مردد

 خودمو برسونم مشهد عیسر دینشده فقط با یخاص زیچ_

 موقع نیمشهد ا_

هــم از طــرفم   هیــبــرم از بق دیــمــن با یهــان رشیــبگ:دســتم جــا داد   يرو تــو چیســوئ
 کن  یعذرخواه

 یپــار رفــت و مــن مبهــوت بــه رفتــنش نگــاه کــردم چــه اتفــاق یســرع بــه ســمت خروجــ بــه
 یزنـگ زدم اون تنهـا کسـ    ایـ شـده بـود بـه سـرعت بـه مح      شیطـور  یافتاده بـود نکنـه کسـ   
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ــرف م  ــات ح ــدون مراع ــه ب ــود ک ــب ــد از ا زدی ــبع ــ  نی ــئن شــدم ه ــامال مطم ــه ک ــاق چیک  یاتف
ــادهین ــداحافظ وفت ــاش خ ــردم یباه ــداحافظ...ک ــد از خ ــ یبع ــ وارس ــد نیماش ــه و  میش ــه ب و ب

ـ ب اوردمیـ از پـارك م  نویچه چه بچـه هـا شـروع شـد داشـتم ماشـ       سـمت چـپ    يراهنمـا  رونی
 رو هم زده بودم

 دیبریم فیتشر دیدار: و گفت سادیکنارم وا 206 هی

 بود شیراهنما هم نکته انحراف میبا خانواده دور هم باش نیتو ماش مینه اومد: گفتم

 ملتم واقعا يویکیتو کف آ... دیخند مرده

تــا  دیبهـش زنـگ زدم گفـت شــما چهارتـا دختـر هسـت       کــردیپشـت سـرمون حرکـت م    مـا ین
ــخوابگــاه باهــاتون م ــد اگــه م  میای ــنم مخالفــت نکــردم هرچن ــهــم اهم کــردمیم ــنم تی  دادی

 بگم  دیبا یچ دونستمیاما من نم دنیپرسیرفتن محسن رو م ییهوی لیدل یبچه ها ه

 هست ایصاحب هتل آر ماین یدونستیتو م یهان:يسود

 نجایا ایهتل آر:تعجب گفتم با

 دست هتل نارنج و که زده رو کهیآره همون هتل ش:يسود

 هست و سابقه هم داره يهتل معتبر یلیاون خ دمیشما من شن دیگیم یچ_

 چندماه هست که از صاحبش گرفتتش میدونیم:يسود

 حد  نینه در ا یپول داره ول دونستمیم... دونستمیواو نم_

 پول داره یمعلومه باباش حساب:مینس

 پول دار بوده پدرمادرش فوت شدن _

 واقعا :یال

ــاوهــوم _ ــو  هی ــدر مــادرش  يخــواهر کــوچکتر از خــودش هــم داشــته کــه ت ــا پ تصــادف باب
 بوده و مرده
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 یدونیرو از کجا م نایتو ا یطفل یآخ:یال

و  نیدیـ کـه محسـن ا   يدیـ دوسـت محسـن هسـت تـازه د     شناسـمش یعقل کل گفـتم کـه م  _
 شناختیبناز رو هم م

 شاد بود نقدریاکه امشب  يجواب بعله رو به آقا محسن داد یهان یراست:مینس

 گرفتیچرا اونشب پاچه م دونمیفقط نم هینطوریا شهیچه حرفا محسن هم_

 يجواب بعله رو داد نمیکن بب فیتعر یحاال هرچ:شونم يزد رو مینس

 کنمیگفتم فکر م یبعله رو که نه ول_

 گهینوع ناز کردنه د هی نیا:يسود

 گفتم نه دیفکر کنم شا دینه جون تو با_

 نه یبگ یخوب نیبه آدم به ا یکنیغلط م:یال

 نه یگفت الدیبه م نیواسه هم:نگاه کرد یبرگشت وبه ال يسود

 دیشناختیرو نم الدیشما م:یال

 یشناسیخب تو هم محسن رو نم:يسود

 دوباره رفت تو الك خودش یال

در آورد تــازه داشــت همــه  یبمــیچــه ننــه مــن غر شــبیرفتــه د ادتیــ يمــرض دار مینســ_
  رفتیم ادشی زیچ

ــ  شــبیهمــون د نیــراســت ا:مینســ تعجــب کــردم بعــد اون همــه   یفرامــوش کــرد مــن کل
 شده بود یاز خواب پاشده انگار نه انگار قبلش چ هیگر

فــک کــن پوســتش خــراب شــه      یکــنم راســت  هیــگر دیخواســتیبــا اون کــارتون م :یالــ
 یهان کشتتیم

 رو سر در مشهد یکیاون  کنهیم زونیپامو سردر خوابگاه او هیتازه :دمیخند
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 رو به تو سپردم یاما رضا هان ای:مینس

 ...داخل میو رفت میو تشکرکرد دمیرو بوس کنازین

شـد بــه بــاد و کـم کــم ســرعت    لیبعــدش تبــد مینسـ  هیــنداشــت اول  یفـ یاز صــبح تعر هـوا 
ـ  شـد یهـر لحظـه هـوا بـدتر م     میزود برگشـت  یلـ یوزشش رفـت بـاال از دانشـگاه خ    طوفـان   هی

 تمام اتاقها دوجداره بود ي شهیش...راه افتاده بود دیشن شد

ــا ــا ش ام ــاق م ــهیات ــ يداشــت و ا یمعمــول ي ش ــط هم ــاش فق ــه ش نیک ــو شــهیبودک  ياصــال ت
 چسبونده بودن یبا چسب پنج سانت نیقاب اطراف جانخورده بود وسط هوا و زم

 خوردیتکون م شهیش نیاومده بود تو دهنمون بس که ا قلبمون

ــنفــس خب بعــدش ــم هم + ثمی ــازکــودك و کــرم و خــر درون ــرق زد و  يب شــدند و چشــمام ب
 کنمیم کاریمن چ ننیبچه ها منتظر شدن بب

ــپر ــکل دمی ــو دی ــا   يرو ت ــنگ ه ــه س ــل بش ــا قف ــدم ت ــرا ییدر چرخون ــه ب ــ يک اورده  یطراح
 بودم رو برداشتم

 گرفتیم لمیو ف ستادیبا چند متر فاصله ا شهیش ياز داخل اتاق رو به رو يسود

ــن ــ م ــ یوال ــاده     ياز رو میو نس ــت ام ــه دس ــنگ ب ــراس س ــرا   يت ــوس ب ــمارش معک  يش
 !!!!!!!!!!!!!کیشل

 نشکست میاول زد دفعه

 نییپا ختیهاش نر کهیشکست و اما همه ت يبلند يبا صدا شهیدوم ش يدفعه  اما

 از صدا کنجکاو شده بودن یبغل ياتاقا ياتاق زده شد و بچه ها در

 نییپا میرو اورد شهیش هیو بق میدست بکار شد عیسر

 دادیو داد و ب یاتاق سرپرست میو رفت میدرو باز کرد بعدم

 ...اله و بله  ؟یواسه چ دیریگیپول م ی؟کل هیچه اتاق نی؟ا هیچه خوابگاه نیا که
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  دینفهم ياحد چیکه ه میکرد يباز یعینقشو طب يحد در

 رو درست کنه شهیش ادیاقا تا ب دیزدن به مج زنگ

 بنده خدا اوردیدوجداره از کجاش م ي شهیحاال تو اون فرصت ش اما

 ارهیواستون ب دمیتشک گذاشت بجاش و گفت سفارش م هی اومد

 اقا سرگرم کارش بود دیکه مج ینیح در

 یمیقد يلمایدم بخت ف يدخترا نیچادر بسر ع يو سود میو نس من

ــته ــود نشس ــکاف د میب ــه ش ــو ب ــگ واری ــم ری ــخندیم میدادی ــا   میدی ــام نگاهه ــان تم ــه ناگه ک
 از خنده میدیو پوک يسمت سود دیچرخ

ــا اون ت اخــه ــب ــ يچــادر بســر کفشــا پی ــود کــه  دهیو پوشــ یال ــب ــون هی ــود کــه  یجفــت کت ب
 چسبونده بود یعالم دکمه رنگ هیکرده بود و روشون  یخودش رنگ

 واقعاآخر خنده بود   پشیتر
      

فکــر  يبــود بــرا یبهتــر بــود فرصــت دینداشــته شــا یتماســ چیچنــد روز باهــام هــ نیــا نکــهیا
ــه از ا     ــد از دوروز ک ــود بع ــتم ب ــارش دس ــوم آم ــا تم ــردن ام ــایک ــهد مح  نج ــود مش ــرفتب  ای

ــا و ســام  يتــو يانگــار دتشیــد ــوده باباب ــق   یاون دوروز مشــهد نب ــا مواف صــحبت کــردم باب
همـون   گمیمـنم مـ   يتـو بخـوا   یهرچـ  کـرد یموافـق نبـود فقـط تکـرار م     ادیـ ز یبود امـا سـام  

ــود مثــل هم بیــعج ــزد  شــهیب ــا يبــه جــارك حــرفش رو ن  یخواســتگار خــواهرش هــ يآق
ــیمــردد نبــودم خ خواســتیبــود و جــواب م ریــگیپ ــا  یل نفــر هــم مشــورت  هیــفکــر کــردم ب

ـ بـرام عج  یلـ یکردم جا خـوردنش خ   بیـ فکـر بـرام عج   يرفـت تـو   هـو ی مـا ین نکـه یبـود ا  بی
ـ  یمـن حواسـش برگشـت سـرجاش بهـش گفـتم تـو دوستشـ         نبا تکـو ...تر بود  جاهـا   یخعل

ــود ــ يباهــاش ب ــا   کمکــم ک ــد شــد و گفــت مــن رابطــم ب ــم از جــا بلن ن بهتــر بشناســمش اون
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بعــدش هــم منــو تنهــا گذاشــت و  یســوال بپرســ هیــبــود بهتــره از بق یســطح یلــیمحســن خ
ــ   ــب آدم احمق ــتم عج ــودم گف ــا خ ــه ب ــت اون لحظ ــود یرف ــتمیو نم يب ــ  دونس ــه ک ــال چ  اراص

ــ یمیکــردم باهــات صــم یاشــتباه ــودم واقعــا ا جیشــدم گ ــود  نکــارایشــده ب ــود الزم ب الزم ب
 زارویــچ یلــیخ دیــاره تــو با گفــتیهمــش تــه دلــم م يزیــچ هیــبشناســم  شــتریمحســن رو ب

ــ ــوز ه یبفهم ــیهن ــنم یچ ــود و ن  یدونی ــم نب ــرام مه ــتیب ــر    س ــت دخت ــدتا دوس ــبال چن ــه ق ک
ـ ا دمیـ عق...رفتـه و   شیداشته چقدر رابطشون پـ  ـ بـود   نی  یمجـرد هـر غلطـ    یمـرد تـا وقتـ    هی

ــه  کــرده رو  يهــر کــار دیــمتاهــل شــد با یوقتــ يبعــد مجــرد کــرد فقــط مــال همــون دوران
ــه با ــوش کن ــفرام ــون  دی ــدورش ــه ن   هی ــد ک ــه روز بع ــز بکش ــط قرم ــایخ ــد  م ــالس ش وارد ک

ــم نم   ــون دادم دل ــغول نش ــو مش ــتیخودم ــم نم   خواس ــدم دل ــالم ب ــش س ــتیبه ازش  خواس
ـ  يرو... یبپرســم خـــوب   یدســـته صـــندل يکنـــارم نشســت خودکـــارمو محکــم رو   یندلصـ

بــردم دوبــاره گفــت جــواب ســالم  نییکــه تونســتم ســرم رو پــا ییســالم داد تــا جــا دمیــکوب
گردنــت شکسـت لبخنــد زدم سـرم و بــاال کـردم امــا نگــاه     ینشـکل یواجبـه نکــن بـا خــودت ا  

ــار ــده س ــودم و ن يرو رو نایزوم ش ــایخ ــد م ــتان   دمی ــه دبس ــل بچ ــاهم مث ــوز ب ــ یهن ــر  اه قه
واجبـه کـه واسـه وجـو      یاب سـالم کسـ  نگـاه کـردم و گفـتم جـو     مـا یندادم بـه ن  تیاهم میبود

گفـت   عیو بـره سـر   نییبنـدازه پـا   زیـ سـرش رو مثـل چ   نکـه یقائـل بشـه نـه ا    تیـ نفر اهم هی
ــچ ــودت زی ــخند یخ ــرف م   دمی ــاهم ح ــالس ب ــد ک ــت بع ــگف ــرف نم  میزنی ــاش ح ــک  میزدی

نگفتـه بــود پــس   يزیــکــه بهـم چ  دممخـم بــود از محسـن ناراحــت بـو    يحرفـاش همــش رو 
کــاش  دیپرســیربــط م یبــ يســواال نیاون شــب ناراخــت و اخمــو بــود واســه همــ نیهمــ هیــوا

خواســتگارم بــوده واقعــا بــا حرفــاش دلــم رو ســوزوند امــا آخــر حرفــاش  مــاین گفــتیبهــم م
ـ واسم قشنگ بود باعث شـد واقعـا بهـش اعتمـاد کـنم و بهـش مثـل         دوسـت خـوب نگـاه     هی
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بــود کــه قــراره کمکــم  نیــداشــته و داره مهــم ا یکــنممهم نبــود کــه نســبت بــه مــن احساســ
  يسود...کنه

 شهینگاش نکن تموم م نقدریا:نشست و به عکس محسن نگاه کرد کنارم

 خفه_

 هیچ متیتصم يجد یهان:يسود

ــ_ ــ گمیم ــیفکــر کــردم خ یلــیخ ينگــو ســود یفعــال بــه کســ یول ــا و ســام ادیــز یل کــه  یباب
ــرا    ــونش ب ــه ج ــم ک ــان ه ــودن مام ــق ب ــن م يمواف ــمحس ــالفت  رهی ــورت مخ ــره در ص م حاض

 من نه نگم یمحسن بده ول لیجنازمو تحو

 بعله یبگ يخوایپس م:يسود

دوتـاتون   نیایـ هـم بهـم م   یلـ یخوبـه خ  یلـ یخ نکـه یبغلـم کـرد ا   يرو تکـون دادم سـود   سرم
 یخوشبخت ش شاالیا زمیمبارکه عز نیخوشگل

 اومدن داخل و با تعجب به ما نگاه کردن یوال میباز شدو نس در

 بوده یمهم يخبرا هی نجایا یغلط نکنم ال:مینس

 دیکنیم ینامردا تنها تنها خوشحال:یال

 رمیتقص یبه خدا من ب یهان:گفت عیسر يسود

 گرفتم واسه چند روز برم مشهد  میبعد از چند ماه از خونه دور بودن تصم باالخره

 واسه دعوا با مامان یتنگ شده بود حت زیهمه چ يدلم برا واقعا

ــ يهرکــار  يحرکــت قطــارهم کــه پنــد روز بعــد بــود تــو  ومــدین رمیــگ مــایهواپ طیکــردم بل
 اتوبوش رزرو کنم طیماه مجبور شدم بل يسرد د يهوا
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ـ  6 ساعت ـ     یبـود کـه از بچـه هـا خـدافظ      میو ن  يبـه سـو   شیکـردم و چمـدونم و برداشـتم پ
ــاز هــم ســرما خــورده بــودم رف ...نــالیترم ــتــو اتوبــوس حــالم خــوب نبــود و ب فــابم مثــل  قی
 دونهیاز دستش راحت شم خداممن  یکنارم بود ک شهیهم

 قرص کلدستاپ خوردم و از حال رفتم هی....یبه شدت سرد و بود و بارندگ هوا

 دمیمرد از خواب پر هی يچند ساعت گذشته بود با صدا دونمینم

 د؟یگردیبرم ای دیشیم ادهیخانم شما پ: دیپرسیراننده بود که داشت م کمک

 هیمنظورش چ دمیدر عالم خواب بودم و نفهم هنوز

 حالت گنگ بهش نگاه انداختم که خودش متوجه شد و گفت هی با

 و راهها بسته شدن دهیراه اجازه عبور نم سیپل دهیشد یبارندگ

 دیبرگرد دیتونیم ای دیبر گهیاتوبوس د هیامامزاده و فردا با  دیبر دیش ادهیپ دیتونیم

ــود و بجــا  بغــض ــودم نب ــت خ ــوم رو بســت دس ــه اون جــواب دادن  يراه گل ــب ــرهی اروی  کس
 ختیریاشکام م

 میبرگرد میکه شده ما مجبور هیکه نداره کار هیگر:گفت  مرده

ــهین 3 ســاعت ــود و با م ــب ب ــش ــتمینم گشــتمیبرم دی ــوم   تونس ــا معل ــام زاده از کج ــونم ام بم
 بعدش بتونم برم

مــن بــودن مــنم ذوقـم کــور شــده بــود واســه   دنیو چشــم انتظـار رســ  داریــهــم همــه ب خونـه 
 رو نداشتم وجودم رو فرا گرفت فشیقدرت توص یحس بد که حت هیرفتن به خونه 

  میگردیبرم میاومده و ما دار شیزدم به بابا و گفتم مشکل پ زنگ

 دادیم يحال منو دلدار نیبغض داشت و با ا صداش

 و تلفنو قطع کردم  هینتونستم حرف بزنم از گر گهید

 به همون نقطه اول میدیبود که ما باز رس 7 ساعت
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ــرد   12 ــرم برگ ــوس اخ ــو اتوب ــاعت ت ــا  يس ــر ج ــت يس ــ...اول ــتم   یتاکس ــرفتم و برگش گ
 خوابگاه

ــه ــ    بچ ــنم ب ــودن م ــواب ب ــا خ ــا  یه ــدا وس ــر و ص ــو و    لمیس ــاق و پت ــه ات ــتم گوش رو گذاش
 پتو ریو سرمو بردم ز دمیبالشتمو برداشتم همونجا وسط اتاق خواب

ــدود ــ ح ــ مین ــدا س ــد از ص ــ  ياعت بع ــگ گوش ــواب ب میزن ــاز خ ــرمو اوردم   داری ــدم و س ش
تــا چشــم و دهــن  1000000000بــا  يســود میدیــرو جــواب بــدم کــه د یتــا گوشــ رونیــب

 باز زل زده به من

 مونده بود پاشه فرار کنه کم

 چته بابا؟؟ مرده که زنده نشده من زنده بودم فقط برگشتم : عگفتمیسر

 ناراحت شد یکردم و کل فیهنوز تو شوك بود که من واسش ماجرا رو تعر يسود

صــدام  کســاعتیامــا بعــد  دمیــخواب يبــاز چنــد تــا قــرص خــوردم و تــو تخــت ســود پاشــدم
صـدام بـاز بشـه بعـدم      کـم یحلقـم تـا بلکـه     يگـرم بـه زور کـرد تـو     ریشـ  وانیـ کرد و دوتا ل

 مجبورم کرد لباس بپوشم باهاش برم دانشگاه و دکتر

ــ نیاز زمــ میشــدیخــم م ییهــویخــال  نیدانشــگاه و تــو راه عــ میرفتــ ولا کنــار  يشمشــادا ای
ــخ ــ ابونی ــرف برم  هی ــت ب ــتیمش ــکوبیم میداش ــم و همد  میدی ــورت ه ــو ص ــهیت ــال  گ رو دنب
  میکردیم

 میدکتر و باز هم با دوتا امپول روانه خوابگاه شد میرفت بعدم
  

      
 یکـه هنـوز حتـ    بـه یگوشـم بـود چقـد رخوشـحال شـد عج      يتـو  ایـ مح يهـا  غیج يصدا هنوز

امــا  رهیــتفــاوت بــود قــرار بــود ازم خبــر بگ یبــ نقــدریبهــم نــداده چــرا ا جیمســ هیــمحســن 
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ــت مح ــنگرف ــرف نم    ای ــوردش ح ــت درم ــال درس ــم اص ــهیه ــبهم   زن ــش م ــهم ــچ هی  يزی
ـ رو رد ایهمه بچه هـا پسـر و دختـر صـندل    ...گهیم ـ کنـار هـم چ   فی ـ   دهی ـ  مـا ین نیبـودن ب  یو ال

 سته بودمنش

 همه سرشون به کارشون بود  شدویپخش م یاهنگ سنت هی

 رفتنیطرف اون طرف م نیا یکوچک و قرمز بودن و ه یحوض دوتا ماه داخل

اب و گنجشـکا و اهنــگ   يخــودم وبـه صــدا  يو رفــتم تـو حــال و هـوا   دمیاز کــار کشـ  دسـت 
 دادمیگوش م یسنت

 برم دست بکنم بهش  خوامیم: انگشت اشارمو آوردم جلو چشمم و بلند گفتم هوی

ــه ــه   بچ ــا هم ــه ــون زد ب  هی ــه چشماش ــلجظ ــد رو  رونی ــون زوم ش ــن و ق يو نگاهاش ــهیم  اف
 عالمت سوال نیهاشون شده بود ع

 گمیرو م ایدر ادامش گفتم ماه دمیکردنش پر یماست مال واسه

ـ     اومدم مـرده بـودن از خنـده و تـا آخـر وقـت انگشـت         یثواب کنم کبـاب کـردم ناصـر و عل
 کوتاه اومدن  مایکه با چشم غره ن دنیخندیو م دادنیو بهم نشون ماشارشون

 ياز بچـه هـا   یکـ یو سـپهر   مـا یهمه بچـه هـا کارشـون تمـوم شـد و رفتـه بـودن منـو ن         بایتقر
ـ  يمنتظـر سـود   میهسـت و نسـ   یمیصـم  یلـ یخ مـا یکالس کـه بـا ن   موسسـه   اطیـ ح يتـو  یو ال

  مینشسته بود

ســالش بودوبـه شــدت زبــون   6بــود و حـدودا   حانــهیخــدمتکار موسسـه کــه اسـمش ر   دختـر 
 دراز،کنار ما بود

 قرمز و کاله نقاب دار شرتیاز در وارد شد با ت ییاقا هی

 اقا؟؟  یه:گفت  هوی حانهیر

 بله؟:شکل عالمت سوال شد و گفت  اروی
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ـ  يبـاال و راه بـرو دومـا کالهتـو بـده عقـب تـر نخـور         ریـ اوال کـه سـرتو بگ  :  حانهیر کـه   نیزم
ـ مــا قــول نم نیزمـ  ياگـه بخــور  رنـگ قرمــز واســه   یکنــیسـوما حــس نم  میبهــت نخنــد میدی

 جلفه؟؟؟؟؟ يادیز نجایا طیمح

 باال مشیبکش میتونستینم لمیبا جرثق نیبود به زم دهیچسب فکمون

ــم خند پشــره ــودش ه ــخ ــپهر م دی ــت س ــو رف ــت  ونی ــاش گف ــده ه ــ:خن ــ یوقت ــه  هی ــه ب بچ
اقــا ارکســتر گــروه  نیــا یدرصــد بــا خــودت فکــر کنــ کیــداد اگــر  یــیرایگ نیچنــ یشخصـ 

  شهیتا پس گوشت باز نم شتین هیقیموس

ــاب ــوب یحس ــوش م   یروز خ ــگ گ ــا آهن ــه ه ــب بچ ــود ش ــردنیب ــر م ک ــو نظ ــنم  دادنی ــم  هی
 به کارشون نداشتم  يگوشه نشسته بودم و چون ژوژمان داشتم کار

ـ  نیـ ژوژمـان بـه ا   شـه یاخـر تـرم اسمشـون م    یتو رشته هنر امتحانـات عملـ  ( کـه تمـام    یمعن
ـ (شـن یسـالن نصـب م   ایـ کارگـاه   واریـ که در طـول تـرم انجـام شـده بـه د      ییهاکار  يزیـ چ هی

 )شهیو نمره ها داده م کننیم دیبازد انیتمام استادا و دانشجو ها م) شگاهینما هیتو ما

ـ ببـرمش بـه    دیـ و مـن با  ارهیـ بسـته م  هیـ نفـر بـرام    هیـ بهـم زنـگ زد و گفـت فـردا      ایـ مح  هی
ــ چینگفــت و گفــت بســته رو بــه هــ دمیهــم ازش پرســ یادرس هرچــ  یلــیخ یوجــه بــاز نکن

 کرد یزود هم خداحافظ
 

 افتاد که چرمم رو تمومش نکردم ادمیشب تازه  1 ساعت

 رو بزنم و سوراخش کنم؟؟ فیک يکجا برم و سنبه  اما

 تو اتاق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

 نییباال و پا يطبقه  يبچه ها کننیم چارمینه اصال فکرشم نکن ب_

 ؟؟سالن مطالعه؟؟_
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 فکر کردن داشت؟؟ نمینه وجدانا ا_

 اط؟؟؟؟؟؟؟؟؟یتو ح_

 بازه االغ؟؟ اطیشب در ح 1اخه ساعت _

 نماز خونه ؟؟؟_

 زمینمااااااز خونه قربونت برم عقل عز اره

 به لبم نشست که انگار مدال طال گرفتم يا روزمندانهیپ لبخند

ــتختــه و مشــته و ســنبه هــم پ...برداشــتم فمــویک ــو  يکــردم بــدو بــدو رفــتم طبقــه  دای اول ت
 نماز خونه

 ضربهههه بوووووم نیاول

 ضربه بوووووووووووووووم نیدوم

 ضربه بووووووووووووووووووووم نیسوم

 در نماز خونه باز شد هوی

 باشه؟؟؟؟ تونستیم یک

ــا نمــک و مهربــون خوابگــاه اومــد وگفــت ياز سرپرســتا یکــی ییرضــا خــانم  يدار کــاریچ:ب
ـ یم  ادیــم یهــ کســاعتهیبنــده خــدا فکـر کــرده دزده   يبنــده خــدا نگهبـانو ترســوند  نیــا یکن
 رهیم

 کنم؟؟ فردا ژوژمان دارم خب کجا بـــرم؟؟ کاریچ_

 ماادر جان نیفرق سر من بش ایب: باحال و اشاره به سرش گفت یلیلحن خ هی با

 نداره دهینه فا دمید

 کنمیدرستش مو  اطیتو ح رمیتفکرکه صبح زود م نیتو اتاق با ا رفتم

 دیبه گوشم رس ییصدا هی هوی
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 اره...اره

 سنبه بود يمشته رو دنیکوب يصدا

 کجا؟؟ از

 من بود و اتاقشون دوتا اونطرف تر ما بود یاتاق سما که هم کالس از

 تنور داغه چسبوندم دمید

 کردم شروع

 بـــوووووم: اتاق سما  از

 بـــووووووم بوووووووم: اتاق ما  از

 بوووووووم:اتاق سما  از

 بووووووووم بوووووووووم:اتاق ما  از

 شب  2بود ساعت  دهیچیپ بیمه يصدا هی

،بچـه   گـه یزد تـو اتـاق و گفـت بسـته نـزن د      رجهیسـالن مطالعـه بـود شـ     يکه تو يسود هوی
  دنیجرت م انیدر اتاق سما و جنگ و دعوا االن م ختنیطبقه اول و سوم ر يها

ــر ــپر عیس ــاق  میدی ــراغ ات ــرد  چ ــاموش ک ــو  میرو خ ــامو ژول  هی ــورده موه ــخ ــپول دهی  دهی
سـوت کـش دار    هیـ صـحنه   دنیـ و رفـتم در اتـاق سـما و بـا د     دمیکردم و لباس خـواب پوشـ  

 زدم 

 کردنیم دادیبودن در اتاقشو داد و ب ختهینفر ر 15 حدود

کشــون جلــو ســما  ازهیــشــده بــودم خم داریــهــم کــه مــثال خــواب بــودم و از ســر صــدا ب مــن
 چه خبره مادر جان ؟؟: ظاهر شدم و گفتم

ـ باریم افشیـ که از ق سما مـن شـما   : گفـت  یلحـن عصـب   هیـ سـر بـه تـنم نباشـه بـا       خـواد یم دی
 مادر جان کنمیرو اسفالت م
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ــا ــیپرو ب ــام  ی ــتم ــده  هی ــا يخن ــه معن ــ يب ــو یواقع ــرك   لشیتح ــرم رو ت ــحنه ج دادم و ص
 کردم 

آژانــس بــودم تــا بهــم  هیــنشــگاه رســوندم منتظــر دا يبــه ورود عیکــالس خودمــو ســر بعــد
 دیـ با ایـ چـرا مح  هیـ چ نیـ نبـود اصـال ا   يبـه اطـراف نگـاه کـردم خبـر     ....اون بسته رو برسـونه 
ــه   ــو واس ــواد اون ــبخ ــو  هی ــر ت ــ ينف ــا      رازیش ــس ت ــون اژان ــت هم ــداده دس ــرا ن ــته چ بفرس

 بفرستتش

 برسونمت ایب هیهان_

  گذاشتیرو م شیآفتاب نکینگاه کردم که داشت ع ماین به

 رو برسونه يزیچ هینفرم که بهم  هیمنتظر  ماین یمرس_

 ی؟چیک_

 جا هیببرمش  دیفرستادتش و من با مییدختر دا دونمینم_

 یرو گرفت تیمیتصم...عجب_

 میکدوم تصم:یخودم رو زدم به خنگ یول زنهیحرف م یدر مورد چ دونستمیم

 محسن_

 اوهوم:تعلل سرم رو تکون دادم یکم با

 هیجوابت چ_

هـم محسـن منـو خـوب      کنـه یدرك نم یموضـوع  چیهـ  يبهتـر از محسـن منـو تـو     چکسیه_
 هم من اونو  شناسهیم

 یخوشبخت بش دوارمیام:زد لبخند

 ممنون _

 بچه ها کالس دارن ؟؟؟_



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 148 

 آره اونا تا شش کالس دارن_

 نیماشـ  يتـو  میبـود نشسـت   سـاده یهـم کنـارم وا   مـا یرو بهـم رسـوند ن   ینفر باکسـ  هی باالخره
ــاین ــ  م ــغول برس ــن مش ــدم   یو م ــته ش ــبس ــب  هی ــزرگ ش ــته ب ــا    هیبس ــود ام ــاس ب ــته لب بس

 محکم بسته شده بود  یبازش کنم خعل تونستمینم

 هست حاال؟؟ یچ_

  دونمینم_

 نکنه بمب باشه داخلش یکنیتوش قبولش م هیچ یدونینم یچطور وقت_

 کـنن یهسـتم رو تـرور م   یمهمـ  نیـ حـاال مـن کـه شـخص بـه ا      يوا يا:سـرم  يآروم زدم تو_
 دمیجونم و از دست م

  گمیخودمو دارم م يارز ینم ادیز دونمیتو که م گمیتو رو نم _

 ندازهیتو جون با ارزش منو به خطر م نیع یواسه کشتن ادم یاخه کدوم اسکل_

 محسن  ای تییحتما همون دختر دا_

ــن حــرفش ــه مح دهیرو نش ــرفتم ب ــگ ــازش   ای ــت ب ــا گف ــتم ام ــگ زدم و ازش ادرس خواس زن
 يدســت تکــون دادم و وارد خوابگــاه شــدم اول از همــه جلســه ا  مــایواســه ن...یفهمــیم یکنــ

ــا  ــه ه ــه بچ ــ يک ــاه دور هم ــرد    یخوابگ ــب ک ــوجهم رو جل ــودن ت ــته ب ــگذاش ــدا هی زده  رهی
 دیشده جمع شد يزیچ:از بچه ها زدم یکی يبازو يشدم و رو کیبودن نزد

 ساعت ورود خروج رو کردن نه يدیمگه نشن:دختر

 اخه چرا

 نطورهیهم هم نجایساعت نه هست پس ا یگفتن خوابگاه دولت یچیه

 بشه یچ که

 بچه ها خالف کمتر کنن خوانیفک کنم م دونمینم
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ــه شــا دمیــخند بلنــد بلنــد همــه بــه مــن نگــاه کــردن خودمــو جمــع و جــور   یلــیخ دیبلنــد ن
 تونــهیکنــه تــا همــون نــه هــم م يبخـواد کــار  یاگــه کســ دوننیــنم نــایا یعنــی:کـردم و گفــتم 

 اتاقاتون دیبساط رو بر نیا دیجمع کن ارهیهزار تا گند به بار ب

 ریـ سـاعت د  هیـ حـاال   اشـن ی وونـه ید تـونن یچقـدر م  نـا یهـم از کنارشـون گذشـتم اخـه ا     بعد
 تر 

ــیخ... ــم رو درآوردم و رو یل ــا ا  يزود لباس ــدم ب ــو ش ــتم ول ــهیتخ ــدونم   نک ــودم ب ــاو ب کنجک
ـ بـاز کـردنش رو موکـول کـردم بـه       دکـر یکـه فـرار نم   نمیـ توش امـا خسـته بـودم و ا    هیچ  هی

ـ بچـه هـا از خـواب پر    يبـا سـرو صـدا   ...گـه یوقت د چشـمم بـه    نییو از تخـت اومـدم پـا    دمی
 خورد باز شده بود  ایباکس مح

 اومده رتیگ یچه لباس خوشگل نیبب وونهید نیبش:یال

ــ ــپ کی ــیخ راهنی ــه   یل ــود ک ــز ب ــ قــشیخوشــگل قرم  نیشــد و آســت یدور گــردن بســته م
 کیـ هـاش رو پـر کـرده بـود      هیحاشـ  يزیـ و ر یمشـک  يزانـو بـود سـنگ هـا     يحلقه و تا رو
 قشنگ هم داشت یکمربند مشک

 نفر برسونمش هیببرمش دست  دیبا ستیها مال من ن وونهید!!!! ..اومده رمیگ:

 نیبخون بب ایخانومو ب:یال

 نفر منتظرمه هیکاغذ بهم داد که نوشته بود بپوشمش برم  هی

 دیهسـت شـا   یمهمـون  یعنـ یمنتظرمـه   یلبـاس کـ   نیـ بپوشـمش اونـم ا   دیـ را باشـدم چـ   جیگ
 کردن منه اما به چه مناسبت زیواسه سوپرا

 شود به به یچه شب:يسود

 منتظرمه یک یعنی:
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ــ:مینســ ــاك برســرت وقت ــواهر محســن ا یخ ــخ ــارو م نی ــهیک ــه  کن ــن منتظرت ــه محس معلوم
 يبهت شک کردم واقعا تو عقل دار یهان

 نیهست ا یعجب بچه مثبت کنهیبشنوه فک م یهرک:یال

 رو بپوشم يباز نیلباس به ا نینفر ا هی يجلو شمیاوه من که اب م:يسود

 حرفا داشته باشه نیبا محسن از ا نیمن فکر نکنم ا:یال

 شهیم ریپاشو زود حاضر شو داره د یهان:مینس

 شدیم کیساعت نگه کردم کم کم داشت به هفت نزد به

 هیــامشــب ... یباشــ یعــال دیــبا یبــه خــودت برســ یحســاب دیــزود بــاش با گــهیراســت م:یالــ
 شب مهمه

 محسن منتظرمه دیدونیاخه از کجا م:

پـه نـه پـه شـوهر مـن منتظرتـه پاشـو         یتـو چقـدر خنگـ   :نسـبتا بلنـد گفـت    يصدا هیبا  مینس
 زود تر حاضر شو

ــ ایــمح بــه ش داد کــه کــه عجلــه کــن منتظــر جیمســ هیــجــواب نــداد و فقــط  یزنــگ زدم ول
ــا فحــش حــوالش کــردم و رفــتم حمــام خ  ــینــزار چنــد ت  یخواســت امشــب عــال یدلــم مــ یل

ــو  خــتمیمــوج دار کــردم و دور ر کــمیموهــام  دمیبــه خــودم رســ یلــیباشــم خ  شیــآرا کی
ــیخ ــ یل ــاده ول ــ یس ــردم  کیش ــ. ک ــاس و پوش ــ دمیلب ــد مش ــتم ،  یکو کمربن ــروش بس  کی

 .گذاشتم  یتل مشک کیسرم  يپام کردم و رو یجفت کفش مشک

 ستیکم رنگ ن شتیآرا یهان يوا:  یال

بخــدا ... بــاتریکمرنــگ تــر ز یهــر چــ یالــ يوا: بگــم و گفــت  يزیــاجــازه نــدا مــن چ مینســ
 امشب ماه شده

 یاگه دروغ بگ میبحالت نس يوا:
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 زنه یتنش حرف م یقشنگ نیلباس به ا ریبم: مینس

  گهیشد د 8ساعت  گهیبرو د ایب یهان:يسود

 برم یبا چ يوا يا: 

 با خر اقا داماد برو ساینه وا...با خر عمم برو :مینس

 نجاستیمحسن ك ا نیماش گهیراس م:يسود

 با اون برم ینی:

 پ ن پ با آژانس برو:مینس

 گفت یدستم بود رو خواستم طرفش پرت کنم که ال يکه تو يعطر شهیش

 گهیبرو گمشو د یدختره چقدر خنگه هان نیمن ا يخدا:

 باشه پس من رفتم :

 يبدون اطالع نر یرو پر کن یدفتر خروج يبر سایوا یهان:يسود

 یواس چ آخه

 يتو تا قبل نه برگرد کنمیکرده منم حس نم رییساعت تغ یدونیمگه نم وونهید

 شب رو بمونم دیبا نصورتیا ریدرغ

 کرد وگرنه حراست منتظرته شهیهم نم يا گهید کار

 مسئول خوابگاه بگه نکهیقبل ا يآره بهتره به خانوادت هم خبر بد:مینس

 نمتونیبیپس بعد م باشه

ادرس و شــماره و ... خــوردیدختــر همــه جــا بــه درد م نیــعقــل ا دمیرو بوســ يســود صــورت
ــار  ــن و ت ــروج     خیتلف ــر خ ــل دفت ــروج رو داخ ــاعت خ ــتیو س ــاکردم  ادداش ــوار ...وامض س

ــه غ نیماشــ ــمحســن ک ــدگبا گــهیاون شــب د ری ــ  یهــاش رانن ــا مس ــه باب  جینکــردم شــدمو ب
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بعلـه رو بهـش بگـم و گفـتم کـه برگـه خـروج         خـوام یبـرم خونـه محسـن م    خـوام یدادم که م
 رو پرکردم

 يزیچ هینداره فقط  یمشکل: گفت

 ؟؟؟یچ_

 دیداشته باش يدوست ندارم فعال باهم رابطه ا_

 يمگه بهم اعتماد ندار خوامیخودم هم نم_

 دادمیاگه نداشتم اجازه نم_

 فعال بوسمتیم ییممنون بابا_

 خداحافظ زمیمراقب خودت باش عز_

خونــه  هیــخوشــگل  يبــزگ و پــر از درختــا اطیــح هیــبــاز شــد هــولش دادم و وارد شــدم  در
 رفتمیـ چشـم بـود اروم راه م   يواقعـا تـو   شیمشـک  يخوشـگل رو بـه روم بـود کـه سـنگ هـا      

 زیـ بـه سـاختمون چشـم از همـه چ     گیـ نزد نمیـ خـوب بب  یلـ یرو خ زیـ دوست داشـتم همـه چ  
ـ نگـاه کـردم    يگرفتم و بـه در ورود  ـ ت هی ـ  یرسـم  پی کـم   یلـ یکـه خ  يزیـ بـدون کـت چ   یول

ــن د ــاز محس ــه در ت  دهی ــودم ب ــهیب ــام م    ک ــذابش و نگ ــد ج ــون لبخن ــا هم ــود ب ــردیداده ب  ک
ــنم ــود   دونمی ــاهش ب ــاز نگ ــ  ای ــه ول ــو ین ــوا يت ــا م  ياون ه ــاس گرم ــد احس ــردمیس ــه  ک ب

ـ با یبگــم نــه چــ خواسـت یم طـرفش قــدم برداشــتم دلــم   یدارم بگــم اه لعنتــ یچــ گفــتمیم دی
ــواس نم ــح ــا... مواس آد ذارهی ــورش چ  يفض ــه و دک ــخون ــود    دمانشی ــده ب ــث ش ــه باع هم
ــو ــس ت ــ ينف ــه چ  نمیس ــه هم ــبس بش ــح ــرو زی ــرمانت ییای ــا کی ــ  نی ــود کس ــن ب ك  یمحس

ـ م دیـ رو د زیـ بـودم و همـه چ   سـاده یکارا مسـخره بـود هنـوز وا    نیواسش ا کـه محسـن    زدمی
 خوب: سمت خودش  دیرو به روم قرار گرفت ومن و کش

 مینیبش میبهتره بر:چشماش نگاه کردم  به
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 جوابم منتظر

 ؟ یجواب چه

 یشیمن م زن

 نگفت يزیبهت چ ایمح_

 از زبون خودت بشنوم خوامیم_

ــرم ــا س ــداختم پ ــت ز نییان ــتش و گذاش ــدس ــاال آورد   ری ــرم ب ــه ام و س ــن و : چون ــواب م ج
 بده

 با اجازه بزرگ ترها بله: 

 دنیبغلم کرد و شروع به چرخ محکم

 رهیم جیمحسن تو رو خدا سرم داره گ_
 

ــ يرو گذاشــتم ــد:نیزم ــاالخره بدســتت آوردم مگــه م  يدی ــهیب ــن چ ش ــزیمحس ــواد و  وی بخ
 ارهیبدست ن

بدســت  یعنــیبــا خــودش شــرط بســته بــود  یعنــیحــس بــد تمــوم وجودمــو فــرا گرفــت  هیــ
ــاز ــه هــان  يآوردن مــن ب ــه ن ــود ن ــه ا یب ــشــب ب ــا فکــرا یخــوب نی مزخرفــت خــراب  يرو ب

 ...نکن

 دیرو بوس میشونیبود و دستم کرد لبخند زدم پ زیر ينایکه پر از نگ یکیش حلقه

 لحظه ام منتظر بعله گفتنتم خانومم  نیوقته منتظر ا یلیخ: 

ــو ــتم رو     يت ــرق شــدم و ســرم رو گذاش ــل هم  نشیســ ياغوشــش غ ــودم مث  شــهیاروم ب
ــتمه        آرا ــوره پش ــه ج ــه هم ــد ک ــم فهمون ــرد و به ــم ک ــه بغل ــت ک ــل هروق ــتم مث ــش داش م
ـ نم...کوچولـو دلهـره   هیـ بـا   شیآرومـم امـا بـا تشـو    ... ـ فقـط ز  ایـ شـام خـوردم    دونمی نگــاه  ری
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ــه محســن زل   هیــمحســن رنــگ عــوض کــردم بعــد شــام دســتم رو تک  گــاه ســرم کــردم و ب
 زدم

 چته هان

 ینـ یهـان چتـه    یگـ یم کـنم ینگـات م  کیـ رمانت نقـدر یخـاك برسـرت دارم ا  :دلـم گفـتم   يتو
 یستیبلد دوتا قربون صدقه رفتن ن

ــل ــامپا وانی ــدم نم    نیش ــام فهمون ــا ابروه ــت ب ــرفم گرف ــه ط ــورمیرو ب ــخند خ ــ:دی  يدار یه
 یکتیم وونمید

 رو طرفم گرفت  وانیکردم دوباره ل کاریانگار چ جنبهیرو جمع کردم ب لبخندم

 که الکلش کمه یدونیم کنهینم مست

 خورمینم یمرس:اره کنماش دمیترس

 شهدیم میبر يایم

 چرا

 مونیسر خونه زندگ میبر میریزود تر مراسم بگ خوامیم

 زوده من هنوز درس دارم یلیخ یول امیو که م مشهد

 داشته باش خب

ـ یبیم:شـد و بـه طـرفم اومـد     بلند تـو هـم    نجـا یا امیـ خونـه دارم پـس مـن م    نجـا یکـه مـنم ا   ین
 درست رو بخون

 محسن اما

 مینباش فیبهتره بالتکل گهیاما نداره د:رو گرفتو بلندم کرد دستم

ـ  میاتاق شـد  وارد بـود پـرده    ينقـره ا  زشیـ گفـت همـه چ   شـد یبـزرگ کـه م   بـا یاتـاق تقر  هی
 ...که وسط اتاق بود خوشگل و ساده بود  یفرش یرو تخت
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 تو هست يهمه برا نایانتخاب کن ا یخواست یهرچ:کمد رو باز کرد در

 زیـ از لباس بود از لباس شـب گرفتـه تـا لبـاس خـواب از تعجـب دهـنم بـاز مونـده بـود م           پر
برگشــتم و  یمتــیق يبــود پــر از ادکلـن هــا  شیـ ارا لیکــه اونجــا بـود هــم پــر از وســا  یتـوالت 

 منه يبرا نایا:تنه لخت بود نگاه کردم  میبه محسن که ن

 اوهوم_

 ازشون استفاده نکرده یمن قبال کس يفقط برا ینی_

ـ یکـه م  هیـ چـه حرف  نیا_ لباسـت رو   رونیـ ب رمیـ توئـه م  يهمشـون فقـط و فقـط بـرا     نـا یا یزن
 عوض کن

لبــاس خــواب رو انتخــاب کــردم امــا هنــوزم فکــر   نیتــر دهیپوشــ دمیتخــت دراز کشــ يرو
ـ م یخودخـواه  يآغـوش محسـن و بـا حرفـاش کـه بـو       يتـو ...بـازه   یلـ یخ کردمیم ـ  دادی  یول

چشـمام رو بـاز    کنـه یصـورتم فـوت م   ياره تـو د یکـ یحـس کـردم   ...قشنگ بود خـوابم بـرد  
 بزار بخوابم يزیریچرا کرم م:کردم اخم کردم

 مهیو ن ازدهیبلند شو ساعت _

 ينکرد دارمیچرا زود تر ب: دمیوصل کردن از جا پر يبهم برق فشار قو انگار

 شده مگه یچ:باتعجب گفت محسن

 بدبختم   يدوازده سرکالس باشم امروز کارگاه دارم وا دیشده با رمیمحسن د يوا_
      

 رسونمتیحاضر شو من تا دوازده م سین یمشکل خب

سـر   میشـد  نیسـوار ماشـ   یتـا وقتـ   یشـده بـود حسـاب    ریـ د نکـه یزود حاضر شـدم بـا ا   یلیخ
 ابونـا یاز خ کـم یخداروشـکر مـن    رفـت یم عیمحسـن وحشـتناك سـر   ... میبه سـر هـم گذاشـت   

ــفهمیم ــاو را دمی ــردمیم ییهنم ــن ه  ک ــه محس ــیوگرن ــتینم یچ ــه دق دونس ــهیدوازده و س  ق
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 رهیــاســتاد اول م نیــاومــد ا ادمیــ مــاکــه کارگــاه بــود ا یبــود خواســتم بــرم ســمت ســاختمون
ــ  ــد ع ــالس بع ــ نیک ــهیاردك راه م هی ــ   وفت ــاه ع ــاه و م ــمت کارگ ــت   نیس ــه اردك پش جوج

مــن  فیبچــه هــا بــاهمون توصــ دمیــخواســتم وارد ســاختمون شــم کــه د میریــســرش راه م
ــع   ــادن س ــتاد راه افت ــر اس ــت س ــو نب  یپش ــتاد من ــردم اس ــهیک ــ ن ــت   یو وقت ــارم گذش از کن

ـ بچه ها جـا زدم مهـران هـم مثـل مـن د      نیخودمو ب کـارو کـرد فکـر کـنم      نیو همـ  دیرسـ  ری
ــکــارو کــنن مهــران منــو  نیهمــه همــ گــهیاز جلســه د ــوز  یعنــی کــردینگــاه م يجــور هی هن

ــناراحتــه از دســتم خــب   رونیــکــالس اســتاد رفــت ب يوســطا گــهیجنبــه هســت د یباشــه ب
 دادنیــداشــتن گــوش م  میمــر يکــار رو ول کــردن و بــه حرفــا    بــایبچــه هــا هــم تقر  

 مــایو همــه رو دعــوت کــرد از همــه خواســت کــه حتمــا باشــن ن  رهیــبگ یمهمــون خواســتیم
 فردا شب رو یاومد کنارم هست

 برم مشهد خوامینه م_

 ستیزود ن_

ــه تحو  _ ــارامو ک ــه ک ــه هم ــن ــ  لی ــان خاص ــدار  یدادم امتح ــه ن ــم ک ــردا   میه ــنم از ف ــک ک ف
 مشهد تنگ شده زیشه دلم واسه همه چ لیدانشگاه رسما تعط

 گهید يایتو م هیهان:اومد کنارمون سما

  امیب تونمیمن نم زمینه عز_

 چرا آخه _

 امیب تونمیچون کار دارم نم:زدیداشت پرپر م نیمردم بود چرا ا یمهمون

 رنیــهــا نم یجــور مهمــون نیــکــه ا شــونیا:گفــت شــدیکــه از کنــارمون داشــت رد م مهــران
ـ   مـونن یشـب خونشـون م   پـرن یبـا افـراد پولـدار م    رنیـ با کـالس تـر م   يها یمهمون  یسـوار ب
 شنیام و م
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 نداره  یبه تو اصال ربط:برگشتم طرفش تیعصبان با

 به حراست ربط داره یور اون ور الس زدن تو به من که نه ول نیا یگیراست م آره

 یکنـ یم جـا یب یمـدرک  چیتـو بـدون هـ    یحـرف دهنـت رو بفهـم عوضـ    : رو گرفـت   قشی ماین
 یزنیحرف م

 بودن باتو شیکی:زد  لبخند

 امروزش نیهم لمیف نمیا ایب يخوایمدرك هم م: دراورد بشیرو از  شیگوش

ــاین ــت چ م ــخواس ــاردک   يزی ــارش زدم و ک ــه کن ــه ک ــود رو ز  یبگ ــتم ب ــه دس ــک ــوش  ری گل
ـ  نیبه خدا ا:گرفتم  برسـه بـه خـدا قسـم      ییحرفـا جـا   ایـ پخـش شـه    هیـ چ دونمیـ کـه نم  لمیف

کـنم کـه بـه غلـط کــنم      تیچنـان ازت شـکا   کـنم یاالن پـاتو بـه حراسـت بـاز م     نیخـودم همـ  
 یوفتیب

تــو  دمیبکــن شــا نجاشــمیفکــر ا یکنــیکــارا م نیــاز ا یوقتــ:داد لنمیتحــو يشــخندین خونســر
 یوفتیبه غلط کردن ب

ـ    دمیـ رو انجـام نم  يمـن کـه بـدون فکـر کـار      یآخه عوض:زدم دلبخن  يخـا یم یحـاال خـود دان
 ارمیبعدا خوب پدرت رو درم یرو پخشش کن ول لمیاون ف

ــا کــاردك ــ ومــدیاز کنــارش رد شــدم بــدم نم الیــخیو ب نییرو آوردم پ بــدمش  یگوشــمال هی
کـارم رو بــه اسـتاد نشـون دادم وقبــولش کـرد بهـم اجــازه داد بـرم کنـار بچــه         نکـه یبعـد از ا 

ــ  ــو ه ــته بودم ــا نشس ــتن اذ یه ــداش ــردنیم تمی ــرار م ک ــش تک ــردنیو هم ــب د ک ــبیخ  ش
  ماین نیکرد کاریچ

ــته ــا م  داش ــه ه ــه بچ ــتمیب ــا  گف ــور وس ــه چط ــن د   لمیک ــا م ــونن ت ــن برس ــه م ــهیرو ب وارد  گ
و سـپهر اومـدن بچـه هـا سـالم دادن و مـن بلنـد شـدم و روبـه روش           مـا یخوابگـاه نشـم کـه ن   

 سادمیوا
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 بوده یلمیچه ف یدونیم_

ـ  هیـ نـه مطمئنـا   :رو به نشـونه مثبـت تکـون دادم    سرم چـرت بـوده حتمـا از منـو محسـن       لمیف
 گرفته

 یگفت ينطوریکه ا يپس مطمئن بود_

ــ _ ــم اون ف ــا تازش ــیخ لمیاره باب ــ  یل ــه م ــر بش ــم دردس ــوهرم گمیه ــن ش ــه محس ــالف ک ه خ
 نکردم

 يندار يبا من کار گهیباشه خب د_

 مشهد يکردیبرم یتو ک یراست گهینه د_

 شهیکار دارم فعال نم نجایکوچولو ا هی دونمینم_

 وسپهر رفتن ماین

 نیزدیحرف م یدرمورد چ یهان:یال

 رو گفتم  موضوع

 دهید يتورو چه جور نیهست ا یعجب ادم عوض:مینس

 گهیکرده د عیآخرش خودش و ضا دیولش کن:يسود

 دیرسونیرو بهم م لمیچطور وسا دیشما بگ گهیآره د_

ــا مــن کار:مینســ ــاون ب ــنباشــه امــروز مســول خــانم جعفر تی ــ هی ــهیم یو وال ســرگرمش  تون
 میتورو برسون لیهم وسا يکنه منو سود

 حاال يریم یک:یال

 فردا دیشا دونمینم_

 میذره بچرخ هی ییجا یپارک میخوابگاه با هم بر ایامشب رو ب یهان

 مینیروز نب ستیرو تا حداقل ب گهیقرار هم د وونهیآره د:مینس
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 مونمیم قمیمن خراب رف دیدونیاومممم باشه شما که م_

ــن ــ م ــ یو ال ــت و   میرفت ــون تس ــارنج ن ــوپر ن ــمیاز س ــ ک ــ سیسوس ــیزم بیس ــرت و  ین و خ
 پرت

ــخر ــرد دی ــد میک ــا 4و  میاوم ــ  ییت ــه و سوس ــل دلم ــارچ و فلف ــ سیق ــیزم بیو س ــو پن ین  ری
 شورو خالصه اریو خ تزایپ

ــا يال میختــیو ر میکــرد یپــاط یدم دســتمون بــود قــاط یهرچــ تــو  میتســت و گذاشــت ينون
 ساز چیساندو

 پارك  میکه بر میراه افتاد ییفالسک چا هیبا  و

ــرد ــ  هواس ــد ت ــود در ح ــمل میب ــاعت تقر وی ــایس ــاینزد ب ــال8 يک ــاعت  یدر ح ــه س ــبا 9ک  دی
 گاهخواب میگشتیبرم

 تو ذهنم جرقه زد يفکر هی هوی

ــتم   رو ــا گف ــه بچه ــپا:ب ــا هی ــر دی ــاال میب ــابر پ يب ــل ع ــپ ــا وا ادهی ــیهمونج ــاندو میس و  چیس
 ؟؟ میبرگرد میبخور مونویچا

 قبول کردن يجواد باز يها دهیا ي هیهام که پا بچه

 نارنج بود ابانیکه سر خ یهمون پل يباال میرفت

 میاهنگ گوش داد کمی میسادیوا

ــم ــا ک ــم پ ــرو د نییک ــزد دی ــا می ــه از خ ییو کس ــک ــدنیرد م ابونی ــون م ش ــردیصداش  میک
 فرهنگا اونام یب میگفتیم

  دادنیجواب پس م ای دنیخندیم ای

لــب  گــهیخـز د  ي دهیــا هیـ دسـتمون و بــا   میرو گــرفت وانـامون یل دیخـوردن رســ  يچــا موقـع 
 میکرد زونیرا او مانیو پاها میپل بنشست



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 160 

 گشت ارشاد هم همانا دنیما همانا و رس نشستن

 از جا بلند شدن عیو سر دنیها ترس بچه

 عایضا دینیبش میخالف شرع که نکرد:نکردم و گفتم  عیضا خودمو

 باال انیب شدنیم ادهیبردار نبود انگار داشتن پ یشوخ اما

ــد ــهیدق چن ــرد  ق ــبر ک ــان میص ــا   یو زم ــه ه ــامور از پل ــا م ــه دوت ــتن   يک ــت داش ــمت راس س
 باال ومدنیم

نفـس   کیـ بـدو تـا خـود خوابگـاه      یو حـاال نـدو کـ    نییپـا  میدیـ سمت چـپ پر  ياز پله ها ما
 بخند یحاالنخند ک میپخش شد نیزم يخوابگاه رو اطیح يتو میدیدو
 

 دمیخواب میبا محسن حرف زدم و قرار فردا رو گذاشت نکهیاز ا بعد

ـ داد حیتـرج  رونیـ کـردم و زدم ب  یاز بچـه هـا خـداحافظ    صـبح   ينجـور یا میبـر  نیبـا ماشـ   می
ــ  شــهیبهتـر بــود مثـل هم    داریــب یوقتــ دمیـ سـفر تمــوم راه رو خواب  رمیــم نیبــا ماشـ  یکـه وقت

 میدر خونه بود يو جلو میدیشدم که رس

 خوش گذشت یلیخ یمرس:به محسن گفتم  رو

  یلیآره خ:گفت باطعنه

و محســن چمــدونم رو گذاشــت کنــار در دســتش رو ســمتم دراز کــرد و        میشــد ادهیــپ
 نمتیبیبعد م:گفت

 داخل ياینم_

 میرو بزار یقرار عقد و عروس امیم یامشب همگ گینه د_

 !!!!!!یشوخ_

 نشده داشیپ تونیپسره عالف همسا نیکجا بود برو داخل تا ا میشوخ_
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 ...فروخته نیبه ا يتر زمیچه ه ستین ومدمعلومیاز کامران خوشش نم شهیهم

 محسن دست تکون دادم و در رو بستم  واسه

مجلــس  نیــکــه تــو ا یوالبتــه مهنــاز ،کســ یو شــلوغ همــه بــودن حتــ یمجلــس خودمــون هیــ
ــ  شـد یحـرفش ثابـت م   کـه فقــط   دادیـ بهــم نشـون م  قیـ دق فهمونـد یرو بهـم م  نینگاهـاش هم

 ...حرف من ثابت شد  يدیبهم بفهمونه د خوادیم

 یشیباالخره زن محسن م يدید

موافــق بــودن و تنهــا  دیــرم جدهمــه بــا گــرفتن مراســم تــا قبــل از شــروع تــ... یلعنتــ یلعنتــ
ــ    نیــا دیـ مخـالف جمـع مــن بـودم و گفــتم با     میتـرمم تمــوم شـه و تابســتون رسـما ازدواج کن

ــور  ــم و دلخ ــوب اخ ــه خ ــت    يک ــون گف ــادر ج ــا م ــود ام ــهود ب ــن مش ــب ا:محس ــوریخ  ينج
 هم خوبه  یلیخ

زمـان   هیسـر قضـ   دیـ هنـوز کـه عـروس و دامـاد بـاهم حـرف نـزدن چـه زود رفت        :گفت مهناز
 مراسم

رفتـه درحضـور تـو بـا      ادشـون ی:ومـدگفت یاز مهنـاز خوشـش نم   ادیـ مـن ز  نیکـه عـ   روشس
 دوباره باهم حرف بزنن یهم حرف بزنن حاال اگه ناراحت

 سارا دستم و فشرد يشادم کرد ایدن هیماچ آبدار بکنم  هی امیب خوادیسپهر دلم م آخ

 شد عیخوب ضا یدختره عوض:گفتم آروم

بگــه عــواقبش رو  یحــرف بزنــه و چــ دیــکجــا با فهمــهینم یولــش کــن حــرص نخــور وقتــ_
 نهیبیهم م

دادم تــا  حیبچــه هــا توضــ يبــود کــل شــب رو بــرا یبهتــره بگــم عــال دیبــود شــا یخــوب شـب 
ــه        ــرن خون ــون ب ــد از کالسش ــردا بع ــود ف ــرار ب ــام ق ــتن اون ــرم برداش ــت از س ــاالخره دس ب

 ب دادمتماس رو قطع کردم محسن زنگ زد لبخند زدمو جوا نکهیهاشون بعد از ا
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 يکردیوقت صحبت م نیتا ا یتو با کدوم احمق هیهان:کوبم کرد خیم ادشیفر

 حالت خوبه محسن_

 من خوب باشم يدیمگه تو اجازه م_

 کردم؟؟؟یصحبت م یمن با ک يکردیمحسن تو فکر م...؟؟؟ منظورت

 ستیبرام مهم ن یچیه_

  ستیمهم ن یچ یعنی_

 گهیول کن د یهان_

 باشه :دلخور شدم اما گفتم یلیخ نکهیا با

 يندار يکار_

 ینه خوب بخواب:بگم از اولم نداشتم اما نتونستم خواستمیم

 تو هم خداحافظ_

ـ بهـت اجـازه نم  :نگـاه کـردم   یصفحه گوشـ  به ـ   ينطـور یباهـام ا  دمی اصـال تـو کـه     یحـرف بزن
 اخالقت عوض شده هویچرا  ينبود ينطوریا

ــا ــر و خ  ب ــا فک ــزار ت ــه ــخواب الی ــاعت ه... دمی ــواب بس ــت از خ ــش ــ داری ــدم مس ــا جیش  يه
ــ  معــذرت خواســته بــود مزخــرف اول  یمحســن رو کــه فرســتاده بــود و چــک کــردم کــه کل

 خوادیبعد معذرت م کنهیرو داغون م زیهمه چ زنهیم

ــیف ــا  یل ــتم آشــپزخونه کــه غــر زدن ــو رف ــان شــروع شــد چــرا ف  يرو بغــل کردم ــیمام رو  یل
چــرا و چــرا و چــرا مــنم کــه  يایــوقتــه نم یلــیچــرا خ يمخالفــت کــرد شــبیچــرا د يآورد

 منفجر بشم همویکه  کردمیرو گوش م زیداشتم همه چ شهیمثل هم

ــفحه ــل ص ــا تیتس ــه رو م يه ــروزنام ــود زی ــوی... ب ــش   ه ــورد به ــمم خ ــچش ــ هی ــره کپ  یپس
 گفتن  تیمرده بود و تسل نیجاست
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 شد که مرده  فیمدل موهاش و رنگ موهاش ح یبود حت هشیشب واقعا

ــا ــت  باب ــد نشس ــم اوم ــر م ه ــس ــت  زی ــت و گف ــان نشس ــروز م:مام ــام ــواه يری ــذرت خ  یمع
  گهیدو هفته د يندازیو مراسم رو م یکنیم

 به مامان نگاه کردم  یعصب

 احسان يدار یتو مشکل:رو به بابا گفت مامان

 نه به نظر منم بهتره_

خــودم  دیــذاریام چــرا نم یاضــاف نقــدریا یعنــیشــما  دیــگیم دیــدار یچــ:گشــاد شــد چشــمام
  رمیبگ میمیواسه خودم تصم

 میخوایما صالحت رو م یگیم یمعلومه چ هیهان:گفت بابا

ــ_ ــما ک ــت  یش ــو خواس ــالح من ــ دیص ــار یک ــم ک ــکرد يواس ــم و   دی ــتون مهم ــم واس ــه بفهم ک
 دیصالحم رو نخوا دمیم حیترج دیخوایصالحم رو م

ــ  بلنــد ــکــه مــرغم  دیــفهم یشــدم و بــه طــرف اتــاقم رفــتم مامــان وقت  خــوامیو نم پــا داره هی
ــت م   ــنم گف ــوض ک ــان رو ع ــوادیزم ــه دا  خ ــتان خون ــره لرس ــیب ــ شی ــوا هی ــم  ییآب و ه ه

 کیــعـوض کنـه خالــه و سـارا هـم بــا مامـان هماهنــگ کـردن و قـرار شــد بـا هـم بــرن بابـا           
 مونمیپش یواقع يبه معنا مونمیکالم حرف نزده پش

ـ   میدوبـاره چـوب زبـون لعنتـ     زدمیـ بدون فکر حـرف م  دینبا رو  وفتـه یفکـر بـه کـار م    یکـه ب
ـ   نیـ خوردم مامـان عـادت داشـت بـا ا     بابـا نـه لعنـت بـه مـن کـه تنهـا حـامبم رو          یحرفـام ول

 خونه ناراحت کردم  نیهم تو ا

 بود که گذروندم ییپنج شنبه شبا نیاز بدتر یکی

 ها کم نبود یخوش

 سکوت کینگاه سرد و  کی یتوجه یب کی اما
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 بود یها کاف یگرفتن تمام خوش يبرا

 چمیمن بدون اون ه دمیبود که فهم نجایا

 نگاهش بدون

 ... چمیحرفاش و خنده هاش واقعا ه بدون

 میشب پارك بود مهیطبق معمول تمام پنج شنبه شبا تا ن امشب

 و کالفه بود کردیشروع به پارس کردن م یلیکه ف یزمان شهیمثل هم گهید

 اروم شه کمی میقدم بزن میپاشو بر گفتینم بهم

 کن من حواسم بهش هست يباز بالتویبونگه تو برو وال رتشیاز من بگ ومدینم

 رمیبگ یبرم بستن گفتینم

 يسوار قیقا میبر يخوایم گفتینم

 فرستادمیتو دلم به خودم لعنت م شیتر از پ شیسکوت گرفته بود و من ب روزه

  یلیسخته خ یلیواسم خ شیتوجه یب تحمل

 خوابه هیتمام حرفا  دمیدیو م کردمیو باز م بستمیچشمم رو م کاش

حوصــلم رو  گفــتیکــه ازم گذشـته نم  گفــتیم کـردم یم یکـه ازش عــذر خــواه  یزمــان کـاش 
 نداره

 نداد جیمس گهینگرفت د یتماس چیهم ه محسن

 شدم داریب يصبح هم با حال بدتر دمیکالفه خواب شب

 !ارهید بتو رو به وج يتا حدود تونهیکه م يدفعه ا هی يهایزیتلفنا و برنامه ر نیا از

 باغ خونه

 نداشته ياونجا گذر یکه سالهاست کس یخونه باغ همون



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 165 

کـه بعـد    یخوبـه خونـه بـاغ    يکـه پـر از حـس و خـاطره هـا      يو سرسـبز  یخونه باغ بزرگ هی
بـا صـفا تـره     کنـه یم یکـه حـاال مـادرجون زنـدگ     یاونجـا از خونـه بـاغ    میاز سال هـا قـرار بـر   

 شهره و آرومه رونیب

 يو دســته هــا  بــالیغــذا و تــوپ وال  يو قابلمــه هــا  میفســنجون درســت کــرد   ناهــارو
ــدم ــاکس ف نتنیب ــیو ب ــ  یل ــو صــندوق ماش ــدم ت ــت  میو حرکــت کــرد نیرو چپون ســامان گف

 ادیخودش بعد م

ــان ــ مام ــا هواپ  چیه ــافرت رو ب ــت مس ــایوق ــتینم م ــ رف ــم نم لشیدل ــتیرو ه ــر   گف ــا فک ام
ســفر ســقطش  رهیــم مــایبــا هواپ یتــکــه هفــت ماهــه بــاردار بــوده و وق يســر بچــه ا کــنمیم
قطـار   يتـا گرفتـه بـود و بـه جـا      2تـا   3 يقطـارو بـه جـا    يتـا یداره بابـا بل  يخاطره بـد  کنهیم

 از ظهر گرفته بود بعد 4 ریالس عیشب قطار سر12ساعت  یمعمول

ــ ــان پ یوقت ــمام ــدبا ترد ادهی ــش ــتم  دی ــا گف ــه باب ــهیم: ب ــر ش ــایبل میب ــ ت ــوض کن ــد  میرو ع بع
 میبرگرد

ـ اخـم کوچولـو تا   هیـ حرکت سـرش و   با کـه   کـنم یفکـر م  نیـ مـن بـه ا   ریکـرد و کـل مسـ    دیی
 کنم؟؟ یازش عذرخواه گهید کباریباد تا  شیپ یتیموقع

 خودت برو عوض کن رمیبگ گاریس رمیمن م: راه اهن و بابا گفت میدیرس

 باشه و _

 تو ذهنم جرقه زد و رفتم پشت سر بابا يفکر هی هوی تیسمت باجه بل رفتم

ــادهیوا اون ــال خر  س ــه و درح ــو دک ــبودجل ــ دی ــه    گاریس ــو و ب ــتم جل ــش رف ــه به ــدون توج ب
 ن؟؟یکنیلطف م یدوتا بست:فروشنده گفتم

 با تعجب فراوان ساکت و زل زده به من بابا

 ؟؟یاشت شهیم: سمت بابا گرفتم و گفتم شویکیو  رمیگیها رو م یبستن



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 166 

 رو گرفت یکردو بستن اخم

کـه   ییبغضـا  نیـ همونجـا بغلـش کـنم و بـه انـدازه تمـام ا       خواسـت یذوق کـردم و دلـم م   یکل
 کنم هیتو گلوم مونده رو شونه هاش گر شبید نیا

 مونمیباهاش حرف زدم و گفتم که پش یکل نیماش تو

 رهینم ادشیاز  چوقتیو کرد و گفت اون حرف ه یاشت باهام

 قلبمو اروم کرد دمیکه لبخندو دوباره رو لبش د نیهم اما

 خونه باغ میفراوون رفت ذوق هی به

 دنیچیجمع بودن و داشتن سفره ناهارو م همه

مامـان پـارچ آب رو برداشـت تـا آب      میسـفره ناهـار منـو مامـان کنـار هـم نشسـته بـود         سر
 آب نداشت شتریب وانیل هیبخوره اما 

 مامان گفت برو پارچو آبش کن:

 رمینم: اونموقع گفتم ومدیم میباز يرازیکه ش منم

نفـس بـره بـاال تـا مجبـور       کیـ آب رو  وانیـ ل هیـ هم درمقابل حرف مـن خواسـت کـل     مامان
 رو کنار بذارم يباز يرازیبشم ش

ــنم شــ امــا ــزدم رو ل رجهیم ــو حــاال ل وانی حضــار هــم در  هیــو مــن بکــش اون بکــش بق وانی
 حال خنده

 سفره  يشد تو یخال وانیکل ل اخرم

 اطیتو ح میو رفت میرو خورد ناهار

 و خاله  ایو مهناز و مح نیمت ییو سروش ومحسن و سامان و سارا و دا شلغم خان منو

 دیطول کش بالمونیوال یدوساعت یکیکردن يباز بالیوال میکرد شروع
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ــد ــیاز اون ر بع ــا قل   میخت ــه ت ــاغ و س ــط ب ــوس ــ ونی ــال و   بیدوس ــاع پرتق ــو نعن ــقل هی  ونی
ــداد ز   رقهوهیشــ یسفارشــ ــا محســن بهــم اجــازه ن ــودم و ام ــکــه خــودم درســت کــرده ب  ادی

 رهیاعصابم م يروزا رو نیچقدر ا نیا دونمیبکشم من نم

 يوسط باز میباز رفت ونیاز قل بعد

 تا مرد که سروش و شلغم خان بودن2و  میتا زن بود 4ما  گروه

 نفر مرد بودن 6مقابل هر  گروه

 تموم شد يو باز میباخت باالخره

 اوردیـ خـودش هـم ن   يبـه رو  یتمـوم شدمحسـن حتـ    نـا یبـود و بـا بدرقـه مامـان ا     یوبخ شب
 شدم  الیخ یکه ناراحتم کرده من ب

ـ      چند امـا مـن    رهیـ گیخبـر نم  ادیـ ز ادیـ حوصـلم محسـن نم   یروزه اومـدم مشـهد امـا کسـلم ب
بــاهم مشــکل  ییاول اشــنا يو محســنهمون روزا بــایفر... دمیــم جیبهــش مســ یهــ ادشــمیبــه 

 ادیدوستت خوشم نم نیاز ا گفتیمحسن م شهیداشتن و هم

 اروم بود زیدوتاشون بخاطر من اتش بس بودن و همه چ اما

 بود یحساب يجنگ و دعوا هیو اخرش  ختیکرم ر ایباز اون اخر بایفر نکهیا تا

ـ ا کــه  ییوســط دودش فقــط تــو چشــم مـن رفــت حــاال هــم محســن گفتـه حــق نــدارم جــا   نی
ــایفر ــود    ب ــه س ــم ب ــن باش ــت م ــگ يهس ــذر    زن ــته ن ــادربزرگش آش رش ــه م  يزدم خون

دادم امـا جـواب نـداد بـا بچـه       جیبـه محسـن مسـ    بیـ هـوس آش کـردم عج   کردنیدرست م
بـره دنبـال    بـا یفرقـرار شـد    هیـ اونـام کـه پا   میبـاهم آش بخـور   میها هماهنگ کردم کـه بـر  

 دنبال من انیو الله و بعدش ب هیمهد

 رهیگیتا چند روز پاچه م کنهیبه پا م امتیمحسن اگه بفهمه ق اما

 گفتمیبهش نم نکهیا ایو  رفتمینم نکهیا ایراه داشتم  2اون اوضاع  با
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 بود  دهیفا یهم نبود چون صحبت باهاش ب یسوم راه

 ام یکه آدم سرخود و لجوج ییاونجا از

 زدم  ایدروازه دل و به در يگریگوشم در و د کی و

ـ  بـا  ــ   یبـه رســتوران سـنت   میدیرسـ  يبــاز وونـه ید یکل تخــت  هیـ داخـل   میمـورد نظرمـون رفت
 میو اش سفارش داد مینشست میاورد ریرستوران گ يآخرا

 ون؟؟یقل میبر: از اش الله گفت بعد

 میافتاده بر نییخونم افتاده بود پا ونیوقل دمیوقته نکش یآره منم خعل_

دختــر  ایــپســرا بــودن  ایــخونــه بــود و اکثــرا  يبــاغ کــه چــا یقســمت پشــت میرفتــ میپاشــد
 پسر

 اونجا نبود يگروه دختر چیاصال ه و

ــا ــمشــغول قل ت ــد  میشــد دنیکشــ ونی ــال اســتاد محم ــه جم ــزیاســتاد ف ،يچشــممنون ب  کی
ـ و ار مونیکالس خصوص تخـت   قـا یروشـن شـد کـه دق    هیـ مهد تـار یگ يو مهـرداد هـم نـواز    ای

 ما نشسته بودن يرو برو

 اتفاق بدتر افتاد هی نیتو زم میبر میاب ش میاومد تا

ــا عصــبان  محســن ــون ســبز شــد ب ــغ یتیجلوم ــل توصــ ری ــتم  فیقاب ــاخود گف ــ:ب مــن  يوا یه
 فاتحم خوندست 

 کنمیمن تو رو آدمت م: بچه ها گفت ایبا من  یکیسالم و عل چیه بدون

 خالف شرع که نکرده : دیهم توپ بایفر

نــه  گــهید يجــا هیــواســه  دیــدعواهــاتون رو بذار دیــلطــف کن: گفــت ياســتاد محمــد بعــدم
 نجایا

 بزور ببرمت؟؟؟؟؟؟؟؟ ای یشیپا م: گفت نمحس
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 نبودم از پسر جماعت ترس داشته باشم یکنم اصوال ادم سیمونده بود خودمو خ کم

ــا ــبان یمحســن وقتــ  ام ــناختیبــود خــودش رو هــم نم   یعص ــش رو خــوب   نیــا ش اخالق
 شناختمیم

 نمتونیبیبعد م:پا شدم و به بچه ها گفتم  عیسر نیهم يبرا

 تیعصـبان  یخونمـون هرچـ   يجلـو  دیکـه رسـ   یتـازه اول داد زدنـاش بـود تـا وقتـ      نیماش تو
 کرد یبود سرم خال

ــل هم مــنم ــ  شــهیکــه مث ــا خعل ــود ام ــه خــودم مســلط شــدم و   عیســر یاشــکم دم مشــکم ب ب
ـ پ یاشـکام رو گـرفتم وقتـ    يجلو  نـگ یوارد پارک نشیشـدم کـامران هـم داشـت بـا ماشـ       ادهی

 اددست تکون د دنمیکه با د شدیخونشون م

 نمتیبیم امیبعدا م:زدم و دست تکون دادم گفت لبخند

ـ   سرم توجـه بـه محسـن وارد خونـه شـدم بابـا سـرش بـا پرنـوده هـاش            یرو تکـون دادم و ب
ــود ا ــگــرم ب ــده هــا آخــر نی ــام وک ییکــارا نیپرون ــود کــه باب ــر   لشــونیب ــه بعــد دفت ــود ب ب

  شدیوکالتش بسته م

 بود ینیریبازم واسم شب ش اشیبا همه دعواهاش و تلخ اونشب

ــا حســاب قبــل ــوا ه ــخند یاز اون دع ــود دهی ــقل يو چــا میب بهمــون  یو اش رشــته حســاب ونی
 مزه داده بود 

 
 

ــراز  ... رهیــگیمشــهد امــا اصــال خبــر نم!! ??کجاســت ســتین محســن فقــط هــر چنــد وقــت اب
ــدان ســتین يازش خبــر گــهیو د رهیــم... رهیــو م کنــهیعالقــه م ام  ی،حوصــله نــدارم انگــار زن

ـ منم همـون هان  نیا ـ  هیـ لجـوج هان  هی واسـش مهـم نبـود کـه هـر       یدنـده کـه حـرف کسـ     کی
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ـ ب هیـ ثان دوس داشــتن  کـنم ینـدارم حـس م   یمـون حوصـله مه  دیـ خندیبـود خـوش بـود م    رونی
نباشــم  رونیــبــه بعـد بــه حرفــاش گـوش بــدم ب   نیــاز ا دیـ با کــنمیمحسـن درد داره حــس م 

 دردسترس باشم شهیهم

ــس ــنمیم ح ــس م  ک ــم ح ــر از غم ــنمیپ ــ ک ــر د هی ــهینف ــهیر گ ــو ش ــو  يداره ت ــودنش ت  ينب
ــاشیغ ــحــس بد... بت ــا حــس م ... هی ــودم ام ــحســود شــدم  کــنمیحســود نب ــا ادی ــاین يحرف  م

 افتادم 

نظـرم رو جلـب    وارایـ د يکوچـک و مـدل دار رو   ينفـره نشسـتم کاغـذ هـا     هیـ مبـل   هی يرو
 وانیـ بـا دو تـا ل   مـا ینوشـته شـده بـود ن    قیبـود کـه بـا خـط نسـتعل      ییکرد انگارپر از جمله هـا 

 نیــا دونمیــخــوب م یتــو غــرور محســن رو شکســت کــنمیحــس م_شــربت اومــد و نشســت 
کــه خواســته رو بدســت  يزیــهرچ محســنمعلومــه  يکــه زد ییحرفــا نیــرفتــارش رو و بــا ا

ــ ــ   چیاورده ه ــه س ــت رد ب ــت دس ــ  نشیوق ــو اول ــورده و ت ــر نینخ ــود ينف ــاش   يب ــه باه ک
ــرد  ــورد ک ــور برخ ــان احت   ياونط ــه زم ــرم ب ــه نظ ــب ــده م  اجی ــان ب ــش زم ــداره به ك  یدونی

 دوستت داره یخعل

 نکنه  رییاخالقش تغ نیوقت ا چیه بدیصبر کنم شا تونمیم یچطور ممکنه من تا ک اما

  شدمیم یوسط قربون نیبود اما همش من ا یمنطق ماین حرفاش

جملــه  هیــبــود اما یقشــنگ يبــود افتــادم واقعــن جملــه هــا واریــد يکــه رو ییجملــه هــا ادیــ
 میهـا  یمـن جسـد خوشـبخت   :گذار تر از همـه بـود کـه باعـث شـد بـه خـاطر بسـپارمش         ریتاث

ـ    طـــرف و ان طـــرف  نیـــرا بـــا خـــود بــه ا  دیرا کــه از همـــان بـــدو تولــدم بـــه قتـــل رسـ
ــمیم ــا...کشـ ــود   يروز دیشـ ــده شـ ــاره زنـ ــدا...دوبـ ــر خـ ــراه يمگـ ــده  میابـ ــرده را زنـ مـ

 من به معجزه معتقدم  يآر...نکرد
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ــود ن  ي گوشــه ــته ب ــیکاغــد نوش ــا ن   ام ــا واقع ــود ام ــش نوشــته ب ــس خودش ــایپ ــبخت  م خوش
ـ  يتـو هـم اگـه تـو     سـت یخـب معلومـه ن   یهـان  یگـ یم يدار یچ ستین تصـادف خـانوادت    هی

ــد ــهینم یحــس خوشــبخت گــهید يرو از دســت ب ــچقــدر ا مون ــه اگــه خــدا  نی  ییپســر مقاوم
ــرا ــ نیــمــن ا ينکــرده ب ــاد م یاتفــاق م ــدبخت ردمیــمیافت ــا ب ــداره واقعــا  یهــاش تمــوم یام ن

 هست دلم گرفت  یناقل تاالسم ماین دمیو فهم دمیرو د شیآزما ياون برگه ها یتوق

 انگار خودش باهاش کنار اومده  اما

سـر بـه    هیـ گـرفتم   میراه تصـم  يکـردم تـو   یخـداحافظ  مـا یکـردم ن  یخـداحافظ  مایاز ن یوقت
 ذهنم زنده شد يمحسن خوشحال بشه تموم اون لحظات تو دیزبانکده بزنم شا

اصـــلن مـــگ قـــرار بـــود بـــرم  شـــدیلـــوس م یامـــا خعلـــ رمیـــدســـته گـــل بگ خواســـتم
  شیخواستگار

ــدم ز وارد ــده ش ــزبانک ــافلگ   ادی ــن رو غ ــتم محس ــود خواس ــلوغ نب ــدون در زدن   ریش ــنم ب ک
ــه روش م  يوارد شــدم محســن رو ــود و رو ب ــل نشســته ب ــرایمب ــتادا یکــی ت زبانکــده  ياز اس

بلنـد   تـرا یمحسـن اخـم کـرد و م    شـدن  ریراحـت نشسـته بـود دو تاشـون انگـار غـافلگ       یخعل
 محسن جون  نمتیبیشد بعدا م

 قلب من  يمحسن جون گفتنش خنجر فرو کرد تو با

 نه زمزمه کرد و رفت و در رو هم بست دمیشا ایسالم  هیشب زیچ هی

ــن ــ  محس ــش غل ــه اخم ــبان   ظیک ــود و عص ــده ب ــر ش ــتمیرو م تیت ــونم   تونس ــاهش بخ از نگ
 یکنیم کاریچ نجایا:نشستم گفت

 منظورت ؟؟؟_

 يخبر اومد یچرا ب_

 کنم زتیسرم خواستم سوپرا ریچون خ_
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ـ   نطـور یا نکــهیرو فـوت کــرد بلنـد شــدم تحمـل ا    نفسـش  انتظــار  یرفتــار کنـه رو نداشــتم حت
حــرف و ابهــام  هیــســوال  هیــبرخــورد رو هــم نداشــتم خواســتم بــدون حــرف بــرم امــا   نیــا

 يشد یمیمص ترایبا م یخعل: بهش نگاه کردم رفتیمخم رژه م يتو

 باشم یمیباهاش صم دینبا نجاستیاون همکارمه استاد ا_

 یبا زبان آموزا چ یهست یمیصم نجایا يعــــــه پس با همه استادا_

 هیعیطب نیخب ا_

 خورهیحالم ازت بهم م_

 یتو عروس قلب من یحرفا بزن نینشنوم از ا گهیخانومم د:رو محکم گرفت دستم

ــه شــا  انگــار مــن  نکــهیدلگــرم شــدم از ا دیکنــار گوشــم جــک گفــت خواســتم بخنــدم امــا ن
مــورده  یبــ تمیحساســ نکــهیتمــوم فکــرام اشــتباه خوشــحال شــدم از ا نکــهیقلبشــم از ا يتــو

ـ اومـدم ب  بلنــد شـد و بــه سـمت اتــاق    دیـ منــو د یســالن نشسـته بــود و وقتـ   يتـو  تــرایم رونی
ــ ــت حت ــزد و وارد شــد نخواســتم چ  یرف ــدر هــم ن ــ يزی ــبان بگ  یم نخواســتم محســن رو عص

  شونمیرو هم سرجاش م ترایکنم اما به موقعش م
 
ـ  ـ بـا   یتـاپ مشـک   هی ـ تـاپ خـوب بـود ز    قـه یشـلواز تنـگ کتـان تـنم کـردم       هی بـاز نبـود    ادی

ــ  ــد مزخرف ــردم چــه تول ــر ک ــ  یموهــام رو ف ــه ب ــادو رو  یبشــه امــروز چ ــه ک ــله ام جعب حوص
ــو ــتم ت ــ يگذاش ــداحافظ فمیک ــا خ ــدم ب  یاز باب ــه اوم ــردم و از خون ــک ــس  رونی ــوار آژان و س

 دنمیرسـ ...بـود و چشـمام هـم بسـته     مگوشـ  يتـو  يهنـدزفر  یـی بـه خونـه دا   دنیشدم تا رس
 بود بهش دست دادم ییموطال دنیهمزمان با رس

 ست؟؟؟ین يخانم ازت خبر ییکجا_

  یکنیم کاریتوچ رمیبا دانشگاه درگ ریام یخوب_
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 شگاه دان نیهم کنمینم یمنم کار خاص_

ــد و مح  در ــاز ش ــان ب ــاپارتم ــدش رو تبر    ای ــش تول ــردم و به ــش ک ــتقبال بغل ــد اس ــاوم  کی
 گفتم

رو تنهـا گذاشـتم تـا     ایـ کـرد و از مـا جـدا شـد مـنم مح      یگفت و عـذر خـواه   کیهم تبر ریام
ـ بره استقبال بق  تـرا یکـه م  گشـتم ینشسـتم و بـا چشـم دنبـال محسـن م      بـا یمهمونـا کنـار فر   هی

ــود مســ شــهیخوشــگل تــر از هم دمیــرو د نگــاهش رو دنبــال کــردم و محســن رو   ریشــده ب
دلخـورم   یمحسـن گرفتـه از دسـتش حسـاب     زنظـر داشـت دلـم ا    ریـ پـس محسـن رو ز   دمید

ــا نم   ــارش ام ــرم کن ــت دارم ب ــوامیدوس ــر ا  خ ــک ت ــکوچ ــو   نی ــم ت ــتم بش ــه هس ــم  يک دل
 دادمیــگــوش م بــایفر يبــه حرفـا  ســتیخــانوم محســن مــال تـو ن  تـرا یم يکــور خونــد:گفـتم 

کــه  ییشــدم و بــه بچــه هــا رهیــبــا رو بــه رو خ زدیــداشــت از دانشــگاه و دوســتاش حــرف م
ـ   دنیرقصـ یم  يزیــچ گـه یحوصــله نـدارم د  دیـ هــم کـه فهم  بـا یشـدم فر  رهیــخ ودنو خـوش ب

گشـتم نبـود همـه رو جـا رو نگـاه کـردم امـا نبـود محسـن هـم            تـرا ینگفت بـا چشـم دنبـال م   
ـ بـودن بـه مح  نبود به سمت آشـپزخونه رفـتم امـا اونجـا هـم ن      ـ اشـاره کـردم کـه ب    ای ـ  ادی  یوقت

 کجاست ترایم ایمح:اومد گفتم

 جا بود نیاالن ك هم زمیعز دونمینم_

 يرو دعوت کرد ترایشده م یچ_

 ازش ندارم یمحسن گفت دعوتش کنم وگرنه خودم هم دل خوش دونمینم_

 ممنون زمیبا شه عز_

ـ رو تنها گذاشـتم و بـه سـمت اتـاق محسـن رفـتم دعـا کـردم          ایمح تـوهم باشـه پشـت در     هی
ــادمیوا ــردم م  س ــت ک ــتم و مش ــونمیدس ــدنم    ت ــوم ب ــنم تم ــاس ک ــرما رو احس ــس ــرده  خی ک

ــا   ــردم ام ــخواســتم برگ ــود    هی ــه ب ــد تمــوم وجــودم رو فراگرفت ــس ب ــاق رو خ...ح ــیدر ات  یل
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ـ نبـود   یبـاز کـردم امـا کسـ     عیسر  يزیـ خداروشـکر کـردم کـه چ   و  دمینفـس راحـت کشـ    هی
ـ نبود تراس رو هـم نگـاه کـردم و اومـدم ب      بشـون یغ سـتن یکدومشـون ن  چیامـا چـرا هـ    رونی

 زده 

 ییکجـا :راحـت شـد سـارا اومـد کنـارم و دسـتم رو گرفـت        المیـ نبـود خ  يهم خبـر  ایمح اتاق
 میوسط برقص میذره بر هی ایتو ب

  میبر:زدم و گفتم لبخند

 میبر ایب هویچت شد : سادیسارا هم وا سادمیوا میگذشتیکه م ییکنار اتاق دا از

ــتم ــتگ  دس ــمت دس ــه س ــ    رهیب ــب کش ــاز عق ــا ب ــردم ام ــتمینم دمشیب ــچ خواس ــبب يزی  نمی
ــذهن خواســتمینم ــ  تمی ــه چ ــا ک ــرا بشــه ام ــودم و   یخ ــوم وج ــن تم ــم ــچ هی ــوره  يزی ــل خ مث
دل شـدم و در   هیـ بـاالخره   کـرد یسـارا سـاکت بـه مـن نگـاه م      شـدم یاگـه مطمـئن نم   خوردیم

واژه  تــونمینم ســتمین شــحالخوشــحالم نــه خو یامــا بــه ســخت دمینفــس کشــ...ز کــردمرو بــا
ـ کـه د  يبگـم دربـاره صـحنه ا    یچـ  دونمینم نمیبچ محسـن نشسـته بـود     يپـا  يرو تـرا یم دمی

ــ ــال بودس ــودن  دنیو درح ــم ب ــه ــتا خی ــردم و دس ــارا داره آت يک ــمیس ــهیم ش ــون  زن دوتاش
 نیــکــنم و  هیــگر خــوادیادمــه دلــم م یمتنفــرم از همــه از هرچــ کــننیمــات بــه مــن نگــاه م

ــض لعنتــ  ــک یبغ ــتا       نمرو بش ــا دس ــه رو ب ــتم حلق ــو رف ــردم و جل ــا ک ــارارو ره ــت س  يدس
 لرزونم در اوردم و به سمتش پرت کردم

ـ ا:مهخمـون لبهـام شـد     یکج لبخند ـ ا يکـه قـرار بـود بـرام بسـاز      یبـود اون خوشـبخت   نی  نی
 پست تر از تو وجود هم داره ...بود جواب اعتمادم به تو  نیبود اون دوست داشتنت ا

 متاسفم :چشمام نگاه کرد يتو سادیبه روم وا رو

ــا ــه صــورتش  یلیتمــوم قــدرت و نفــرت ســ ب ــو:زدم ب ســرت اصــرارت  يتاســفت بخــوره ت
 بود نیا يدوهفته برا نیازدواجمون تو ا يبرا
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فقـط   یگـ یچـرا نم  يدوسـتش نـدار   یگـ یمحسـن چـرا نم   یزنـ یچـرا حـرف نم  :بلند شـد  ترایم
 که من زنتم یگیطرفش چرا نم یرفت يشرط بند هی يبرا

ــرایم يتــک کلمــه هــا تــک ــل  ت ــمث ــو هی ــادلم رو  تونســتمینم... خــوردیســرم م يپتــک ت تع
 شکستن حق من نبود حق من نبود که خرد شم شتریحفظ کنم اما ب

ــان مح ســادهیکــه وا دمیــرو هــم د ایــو مح ریــکــه ام برگشــتم  سیاشــک صــورتش رو خــ ای
 کمکم کنه که پسش زدم  کرده سارا خواست بهم

ــه ــدتر ب ــه زدم ب  نیب ــن از اون خون ــکل ممک ــش ــور ا  رونی ــناختمش چط ــو نش ــچط ــه  نی هم
 تموم باورام رو کشت ...سال کنارم بود منو نشنختامش

 
امــا آدرس  نمیــو بب یکســ خــوامیاعصــابم بــود بــه همــه گفتــه بــودم نم      يدر رو زنــگ

در رو بـاز کـردم خـودش     هیـ ککـس جـز بابـاو سـامان نـدارن پـس        چیآپارتمان سامان رو هـ 
 یعـذاب وجـدان داشـته اومـده عـذرخواه      دیشـرمنده بـود شـا    دیبـود شـا   نییبود سـرش پـا  

ـ      یب..کنه و بره  نـه مـن خواسـتم در رو ببنـدم کـه       زدیـ م یتفاوت بهـش نگـاه کـردم نـه حرف
 يو بگذر يریبگ دهیگناهمو ناد یتونیم یتونیم شناسمتیم یمنو ببخش یتونیم:گفت 

 که  خورمیم قسم

وجـودم و اعتمــادمو   يرو نـابود کــرد  زیـ تـو همــه چ  یزنــیحـالمو بهـم م  :ادامـه بــده  نگذاشـتم 
  نمتیبب گهید خوادیدلم نم

 کردم یو آهنگ رو پل دمیتخت دراز کش يرو...رو بستم  در

 میبکش از زندگ رونیب دسیفا یب گهید هیگر

 میهر دو سمت عشق و اعتقادمون بر دیبا ما

 دنبال هوس يبر تو
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 ویهم نفس بش هیاون  يبرا

  وینفس نفس بزن یه

 خفـه شو زر نزن ــــــــــــــــسیه

 یو تنها بمون يکه بر نهیهم اقتتیل

 یبدون يزینکنم هنوزم از عالقه چ فکر
 

 ــــششششششششیهـ

 نگو خفه شو و آروم بتمرگ يزینزن چ زر

 پر کلک يحرف زدنا نیتو بهتر از ا سکوت

 آب يخونه رو هیبسته بودم به چشات مثل  دل

 عذاب هیکس و کارم  یواسه دل ب يشد فقط

 یو تنها بمون يکه بر نهیهم اقتتیل

 یبدون يزینکنم هنوزم از عالقه چ فکر

 )زیعز)دوهنجره( یمعارف نیاز مت اقتیل(

ــگــرفتم همــه چ میچنــد روزه گذشــته امــا تصــم دونمیــنم ــه  زی ــه ب رو فرامــوش کــنم و خراب
ــم هرچــ      ــتم واس ــامان خواس ــازم از س ــاره بس ــده رو دوب ــود اوم ــ   یوج ــه نقاش ــه واس  یالزم

 کنـه یفکـر م  دونـه یگفـت منـو مقصـر م    یکـنم مامـان هنـوز برنگشـته امـا سـام       هیـ ته دمیکش
 من باعث شدم 

 
 ...دمیشادم رو گوش م ياهنگا دارم

 ...کردم ادیتا پوست ز صداشم
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 ... خونمیدارم جک م یحیتفر تیسا رفتم

 ...زارمیچتام شکلک خنده م يتو

 ...کنمیم یشوخ

 ...اوره يشاد گنیم خورمیم شکالت

 ...کنهیاعصاب رو اروم م گنیم خورمیسرد م اب

 ...شهینم اما

 شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهیو نم شهینم

 نه اب سرد نییپا رهینه با شکالت م یبغض لعنت نیا

 نه با اهنگ شاد شهیدله گرفته نه با جک باز م نیا

 ...و نه با پست خوندن شهینه با پست گذاشتن اروم م یکالفگ نیا

  کنهیداره داغونم م ستین یاز سر دوست داشتن کس دونمیکه م یدلتنگ نیا

 ...شهیاروم نم یچیه با

 ...شهیسبک نم یدرددل چیبا ه نیسنگ ي نهیقفس س نیا

 ...رمیپذیهم م یکی نیا یزندگ يها یتمام نشدن مث

 منو ؟؟ ینیبیمهربون قصه ها م يخدا يآ

 ...دمت گرم...گرم دمت

ـ تـا   دهیـ خـدا بـدجور عـذابت م    یبهم گفـت گـاه   یکیروز  هی ادمهی بهـت بـده کـه     يزیـ چ هی
 یرو حس کن یخوشبخت

 بگم و بعدش به کارت ادامه بده نویا خامیم فقط

 ...نیتر ، ارحم الراحم کیخدا جون ، از رگ گردن نزد ا،یبگم خدا خامیم فقط
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ــا ــاخت  نی ــه س ــدبخت ک ــرك ب ــذابش م شیدخت ــد ع ــو انق ــه  يدی ــاگ ــه اون چ هی ــروزم ب  زی
 خوبه برسه 

 رو حس کنه یبراش نمونده که خوشبخت یجون گهید

 بخنده تونهیو نم کشهیاونقد جسمش داغونه که همه ش درد م ای

 ...روحش ناك اوت شده قربونت برم ای

مــن بــاالتر  يبــرا یلــذت چیهــ... ســادمیتــابلوم وا يحوصــله فکــر کــردن نداشــتم جلــو گــهید
دســت چپــت ،  يریــدســت راســتت ، پالــت رنــگ هــم بگ يریــکــه قلمــو رو بگ سینــ نیــاز ا

 ...یبکش یو نقاش یسیوا يکنار سه پا

ـ یکـه خ  ينـر یرنگ روغن و ت يبو خـوش بـو    ياسـه مـن بـه انـدازه     و کنـه یم تیـ هـا رو اذ  یل
 ...لذت بخشه ایادکلن دن نیتر

ــاالتر از اون ا و ــهیب ــد   ن ــه بع ــک ــ  هی ــه نقاش ــ یعالم ــم یوخت ــو يری ــتت رو   ییدسش ــا دس ت
 نوك شهیمث هم ینیبیو م يبشور

ــت ــه  دماغ ــ  يو گوش ــت رنگ ــده و م یلب ــیش ــز یزن ــرا  ری ــده و ب ــو  يخن ــودت ت ــهیا يخ  ن
 ته ته ته ینی یزنیچشمک م

 ...یخوش

 تونــهیم یچــ یزنــدگ...کــنمیتجربــه م یرو گــاه یاعتــراف کــنم هنــوز زنــدگ دیــواقعــن با اره
 باشه اگه لذت همون دماغ

ــ ــه ا یرنگ ــنباش ــد و نق  نی ــات ص ــر از احساس ــمیروزا پ ــاه یگــاه ض ــحالم گ ــت  یخوش ناراح
ـ پـوچم ر  کـنم یحس م دلـش خواسـت بهـم گفـت گفـت       یکـه مامـان اومـدو هرچـ     يروز ادی
ـ  تونــهیم نقــدریمـارد ا  هیــ یعنــیبـه اســم مــن نـداره    يدخــدر گــهیکـه د  عاطفــه باشــه کــه  یب

ــا اون کــار خجالــت آور محســن هنــوز هــم   نــهیقلــب شکســته منــو نب کــه هنــوز کــه هنــوز ب
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ــنگ     ــم س ــت واس ــاش رو زد و رف ــه حرف ــه ک ــدر اون لحظ ــه چق ــاع کن ــد  نیازش دف ــوم ش تم
 کردم یپل کیتخت و موز يکه حالم بد بود ولو شدم رو ییمثل تموم وقتا

 یاتاق لعنت نیزندونه برام ا مثل

 يتو هم با منه تنها بد یخدا حت يا

 تو دلم مرده حالم ناخوشه آرزوهام

 کشهیخوش داره من رو م يروزا حسرت

 همه تنها شدم نیکه ا شهینم باورم

 تلخ خستم از دست خودم ياز روزا خستم

 که تا دم مرگ رفت و مرد یبگم از حس یچ

 ضربه خورد انتیاز خکه  یبگم از قلب یچ

 پوچ من به غم وابسته ام يعشقا یزخم

 عشق از ترحم خسته ام يرو دمیکش خط

 یاتاق لعنت نیزندونه برام ا مثل

 يتو هم با منه تنها بد یخدا حت يا

 تو دلم مرده حالم ناخوشه آرزوهام

 کشهیخوش داره من رو م يروزا حسرت

 همه تنها شدم نیکه ا شهینم باورم

 تلخ خستم از دست خودم ياز روزا خستم

 که تا دم مرگ رفت و مرد یبگم از حس یچ

 ضربه خورد انتیکه از خ یبگم از قلب یچ

 پوچ من به غم وابسته ام يعشقا یزخم
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 عشق از ترحم خسته ام يرو دمیکش خط

ـ  يحس صدا بازم آرومـم کـرد بـازم بـا تـک تـک کلمـات اهـنگش خـو گـرفتم همـدم             نیمت
ــا ــا ییتنه ــا يه ــدم روزار نی ــود هم ــیوزام ب ــه رو ی ــ  يک ــط کش ــگاه خ ــهید دمیدانش دل و  گ

 دماغ ادامه دادنش رو نداشتم  
      

رو داره  نجــایکهــادرس ا یتنهــا دوســت نیبــ نیــا زننیــوقتــا بابــا و ســامان بهــم ســر م یبعضــ
ــت م مــاین ــهس ــمیپ ادی ــهیحــرف م ش ــه زور م یگــاه زن ــرتمیب ــب ب ــا دل  میچــرخیو م رونی ام

ــا ســتیخــوش ن ــه خــاطر عشــق ن  نی ــودن ب ــاخوش ب ــا ســتین ــرا یناخوشــ نی شکســت  يب
 باختنمه يخوردنمه برا

ــذرهیم روزا ــنزد گ ــع کی ــه چ  دهی ــن از هم ــا م ــام ــا زی ــرافم دورم د ياز آدم ــهیاط ــنم گ  رمی
ـ  رونیـ دوسـت نـدارم بـا بچـه هـا بـرم ب       گـه یخونـه مـادرجون د   یمهمون ـ ا يزیـ چ هی ـ  نی  نیب

 کنهیم تمیو اذ شکنهیکه نم یبغضم بغض کنهیم تمیاز همه اذ شتریب

ــ شــهیهم مثــل ــار م  یب ــاپم ک ــپ ت ــ کــردمیحوصــله داشــتم ل ــگ رو هم هی ــ ينجــوریاهن  یپل
 بود  یکردم ناگهان

 من ؟؟ اره من خوبم:گفتم يبلند بایتقر يپنجره به آسمون نگاه کردم و با صدا از

 خوب یخعل

 سین يزیچ

 بروفق مراده یچ همه

 ؟؟يشنویم خندمیم

 خندهیمن از ته دل نم يدازه کس به ان چیه گفتنیم همه

 هه
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 یحت رفتیگیمن خنده شون م يهمه از خنده  یدونینم مگه

 من بد باشم؟؟ شهیچطور م پس

 یعال میعال من

 اشکا ؟؟؟ نیا

 کنهیخورد م ازیمامان داره پ دیاشک؟؟ شا کدوم

 شناسهیمنو نم گهیمامان همون که د کدوم

 بغض؟؟؟

 افتاب ریز یحت کنمیم خیروزا  نیا یدونیسرما خوردم اخه م دیبابا شا نه

 ؟؟ی؟؟ من؟؟ از زندگ خسته

 حرفا چه

... 

 کنم يخودمم باز يبرا دیبا یالیخیزد به ب دیبا اره

 و بخندم نهیهر روز صب برم جلو ا خوامیم

 دروغ  نیباور کنم ا خوامیم

 نمشیکه فقط و فقط خودم محکومم بب افهیق نیشدم از ا خسته

 ...اشکا نیشدم از ا خسته

 يشدم انقد تو الك خودم بودم تا مجبور نشم تظاهر کنم به شاد خسته

 کنم یوونگید خوامیم اصال

 ؟؟ خدا

 ؟؟يشنویرو م صدام

 ولش کن یچیه
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ــا ــتر يروزا نی ــا يخاکس ــا نی ــار عنکبوت ــته ا  ییت ــبم بس ــه رو قل ــک ــ نی ــد ماس ــا دهیلبخن  نی
 از حس زنده بودن ینگاه ته

 ...که بهش خو گرفتم ییزایچ نایا

 یچینه ه خوامیکمک م نه

 خوبه یمنم فک کنم همه چ خامیم...شم کیشر يباز نیمنم تو ا خامیم

لـرزش دسـتم شـدم     الیـ خیصـورتم رو فـرا گرفتـه بـود ب     يپهنـا  یخجـالت  چیبـدون هـ   اشکام
 و نوشتم

 ...دخترم

 ...زمیعز دختر

 ....سمینویتو م يبرا امروز

 يو بزرگ شد يآمد ایبعد اگر به دن سالها

 يو خانوم شد يدیکش قد

 محله و يتورو از همه پسر ها خوادیم دلم

 ...و دانشگاه دور کنم مدرسه

 ...يبرو رونینگذارم از خانه ب خواهدیم دلم

 ...ینیخانه بب اطیرنگ آفتاب را فقط در ح خواهدیم دلم

 ...يشو یاز من متنفر م دانمیم دخترم

 ...یدانیم ایمادر دن نیدانم مرا بدتر یم

 دانمیخوب م...دانمیم

 ...دخترکم اما

 ...مادرت امد یبرسر جوان ییکه چه بال یبدان اگر
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 ...تباه شد شیدلش شکست و آرزوها چگونه

 شد ریپ یدر اوج جون چگونه

 ...از دست رفته اش نشست تیبه سوگ معصوم و

 ....یکن یاز مادر گله نم گرید آنوقت

 احساس است ریسنت هنوز درگ یوقت دخترم

 شناسدیمنطق نم و

 يشویم عاشق

 ...درمان یدرد دارد،درد ب یعاشق دخترم

 یخوب جوان يدارد به اندازه تمام شدن روزها ینیسنگ يبها

 ندیرا نب تیمادر و درد،آن روزها ردیبم

ــنم دمیکشــ دراز ــه هــاد  دونمی ــار آهنــگ عمرگــل الل ــد ب ــ ياحمــد يچن  یرو گــوش دادم ول
 شمیازش خسته نم

ــرخالف هم  زنــگ ــ شــهیدر باعــث شــد از جــا بلنــد شــم ب ــه خــودم  هی ذره خوشــحال شــدم ب
اومـد داخـل دعـوتش     مـا یتـنم بـود در و بـاز کـردم ن     یشـرت و شـلوار مشـک    ینگاه کردم تـ 

ـ بــه سـمت آشـپزخونه رفــتم نم   نهیکـردم بشـ    ییرایهســت کـه بتـونم ازش پــذ   يزیـ چ دونمی
 دم و رفتم ها رو پر کر وانیدم کردم ل يچا دمیند یچیکنم اما ه

 ستین ییرایواسه پذ یچیه دیببخش يخوش اومد_

 نمیاومدم فقط خودت رو بب وونهید نیبش یمرس_

 يلطف دار یمرس_

 خونه  نیا يتو يدینپوس_

 خونه نیا مهییتنها يروزا قینه دوستش دارم رف_
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ــا ســکوت ــرد ش ــ دونســتینم دیک ــه شــا یچ ــه چــرا دار  خواســتیم دیبگ ــاره بگ ــا يدوب  نی
 یمهمون هیاومدم دعوتت کنم به :بهم نگاه کرد یکنیکارو با خودت م

 یک یمهمون... یمهمون یچ!!!!!یمهمون:تعجب با

 رهیگیم یمهمون ياز دوستام چهار شنبه سور یکی_

 شناسمشیبه من داره من ك نم یخب دوست تو چه ربط_

ــکال_ ــنا م یاش ــداره اش ــین ــر از ا یش ــهیبهت ــو نک ــش ت ــا يهم ــ نی ــه باش ــ یخون ــون هی  یمهم
 هست یخودمون

ــهیکــار ا نیبگــم دوســت دارم بــرم بهتــر تونســتمیم یچــ ــکــه از ا ن  یرخــوت و روزمرگــ نی
 جداشم 

 گه؟؟؟ید يایشد م یچ_

ـ واسـه ا  یمناسـب  زیـ چ چیامـا مـن هـ    امیدوست دارم ب_ رو  دیـ نـدارم حوصـله خر   یمهمـون  نی
 هم ندارم

 دیخر میاالن بر نیبلند شو هم ستین يزیچ نکهیخب ا_

 مایندارم نحوصله _

 میحوصله ندارم و بزار کنار بلند شو حاضر شو بر:شد و اومد طرفم بلند

 .......اما_

 خودم لباس تنت کنم ای يریم_

ــ ــپ هی ــحر راهنی ــگ   ری ــرفتم رن ــد گ ــیبلن ــن م یاس ــتمیم ــک خواس ــبگ یمش ــه ن رمی ــایک  م
 ادیبهت م شتریرنگ ب نینگذاشت و گفت ا

ــپ ــاد   راهنی ــور ع ــام رو همونط ــردم موه ــنم ک ــتمیدورم ر يرو ت ــآرا خ ــگ   شی ــم رن ــم ک ه
ــا نظــرم عــوض شــد با  ــکــردم ام ــه صــورتم آرا دی ــدم ب ــر کــردم   شــمیروح ب ــگ ت ــر رن رو پ
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ــا ــش ه ــتم بگ    يکف ــس رو خواس ــماره آژان ــردم ش ــام ک ــم پ ــنه ام رو ه ــدون پاش ــب ــه  رمی ک
 سالم:بود جواب دادم مایزنگ خورد ن میگوش

 يحاضر یسالم خوب_

 امیو م رمیگیآره حاضرم االن آژانس م_

 منتظرتم نییپا ایب يریآژانس بگ ستین يازین_

 باشه اومدم یمرس_

گفـت   هـو یهـم سـکوت کـرده بـود امـا       مـا یرو حـرف نـزدم ن   ریشـدم کـل مسـ    نیماشـ  سوار
 ...یراست:

 نگفت يزینگاه کردم و منتظر شدم ادامه بده که چ بهش

 یچ یخب راست_

 میبرس سایحاال وا یچیه_

شـلوغ نبـود امـا مـن      ادیـ ز...  میکـرد  یسـکوت طـ   يرو هـم تـو   ریمسـ  هیـ باال دادم بق ییابرو
ــ چکسیهــ ــناختمیرو نم چکسیبه ــودن هم  ش ــوون ب ــه ج ــوریهم ــه م نط ــک ــا د میرفتی ــب  دنی

بغلشـون جـا گـرفتم     يتـو  شـد یلبخنـدم هـر لحظـه پررنـگ تـر م      سـادم یچن نفر سـرجام وا 
  گفتیم يزیچ هیهر کدومشون 

 دیکنیم کاریچ نجایواقعا خوشحالم شما ا يوا:منو بچه ها رو تنها گذاشت و رفت ماین

و مــا رو هــم دعــوت کــرد و گفــت حتمــا  رهیــبگ یبهمــون گفــت قــراره مهمــون مــاین:يســود
 میباش

 گرفته مایرو ن یمهمون نیگفته مگه ا ماین:تعجب گفتم با

 دهیکه نفهم کردهیفکر م یبه چ ستیبه خانومو معلوم ن:یال

 ماستیامشب تولد ن یدونیتو نم یعنی:مینس
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 نگفت بهم دونستمینه نم...مگه تولدشه:تعجب گفتم با

 خب اشکال نداره:يسود

 ندارم بهش بدم يا هیهد چیاشکال نداره من ه ویچ یچ_

ــو :يســود ــده بعدشــم ت ــا يخــب بعــدا بهــش ب ــادوت رو  فهمــهینم یکســ یشــلوغ نی ــو ک ت
 ينداد

 نیـ کـرد بنـاز هـم اومـد دختـر خوشـگلش بغلـم بـود واقعـا ا          شیکـار  شـد یشدم اما نم کالفه
ـ م يکوچولو به ادم انـرژ   کنـاز یکـردم از جـام بـه بهونـه ن     يتمـوم مجلـس رو باهـاش بـاز     دهی

اصـرار کـردن کـه برقصـم قبـول نکـردم بعـد از         مـا یهـم بچـه هـا و ن    یتکون نخـوردم هرچـ  
ــت ک  ــام نوب ــش ــ کی ــ دیرس ــک هی ــه م  کی ــزرگ اگ ــتمیب ــد  دونس ــزرار تول ــب ق ــبگ امش  رهی

ــوریا ــک ينج ــه ا کی ــوت کن ــدریف ــردمیمســخرش م نق ــت   ک ــه بچــه هس ــاخــه مگ ــرده  هی م
گفـتم کـه گفـت تولـد رو واسـش       يبـه سـود   نـو یکـارا کنـه خجالـت داره ا    نیـ از ا ادیـ گنده ب

 بناز گرفته

ـ کـه هـر کـس هد    يبغلـم بـود و بـه صـحنه ا     کنازین شـرمنده   کـردم ینگـاه م  دادیـ اش رو م هی
 گفتیبهم م دیخودش بود با ریبودم اما تقص

ــک ــه هد  ف ــنم هم ــک ــت    هی ــد گف ــن بلن ــه محس ــون رو دادن ک ـــه :هاش ــعــــــــــ ــر  هی نف
 اش رو بده هیفراموش کرده هد

اومـد بـه طـرفم همـه بـه مـن نگـاه         کـردم یقطعـا کتلـتش م   تونسـتم یبه من نگاه کرد اگـه م  و
 دونســتمیمشــرمنده مــن ن:و گفــتم دمینفــس کشــ یحــرف بــزنم لعنتــ تونســتمینم کــردنیم

 امشب تولدته

 خوامیکه نشد کادو من امشب از تو کادو م نیا نه

 کادوت نمیسرت بگم بفرما ا يکشت بزنم تو هی خواستیم دلم
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 ماینکن ن تشیاذ:اومد وسط و گفت بناز

ــاین ــو   م ــدش دســتش رو ت ــه کــرد و بع ــش نگ ــج يبه ــن ثان بشی ــکــرد و چ ــد اوردش  هی بع
 رونیب

بـود چشـمام گشـاد شـد قــدرت      یـی حلقــه طال هیـ رو جلـوم گرفـت نـوك انگشـتش      دسـتش 
 نگاهش کردم  جیفک کردنم رو از دست دادم و گ

 عمرمه هیهد نیبهتر نیمن ازدواج کن ا با

ـ  دوباره تونسـتم افکـارم رو جمـع و جـور کـنم       یشـدم نمـ   رهیـ خ مـا یکـردم بـا بهـت بـه ن     خی
 گهیحرف بزن د یپهلوم ه يمحکم زد تو مینس

ــردم ن  چشــمام ــاز ک ــایرو بســتم و ب ــاره گفــت م ــن ازدواج م:دوب ــا م ــیب ــون  یکن ــرم رو تک س
 دادم

 حلقه رو دستم کرد  مایدست زدن همه بلند شد و ن يصدا

  میدیآتش پر يشب رو دستم از دستش جدا نشد و با هم از رو تموم

کــه چقــدر مشــکل جلومــون بــود بــا هــم همــه رو  ســتیمهــم ن گــذرهیســال از اون روز م ســه
و مـادر   یکـه اومـدن بابـا و سـام     ییتنهـا کسـا   مونیعروسـ  ومـد یمامـان ن  میپشت سر گذاشـت 

مـاه بعـد از    هیـ غوغـا کـردن و مـا کمتـر از      مـا یو دوسـتام امـا خـانواده ن    ایـ جون و سـارا و مح 
ــ ــد مونیعروس ــترک میاوم ــایو ا هی ــدگ  نج ــش زن ــا آرام ــیم یب ــال از اون روزا  ... میکن ــه س س

ــا واقعــا خوشــبخت گــذرهیم ــتکم مونیو امــروز خوشــبخت میو م ــروز اون روز... شــهیم لی  يام
ــت   ــامون آرزوش رو داش ــه دوت ــت ک ــه ن میهس ــایب ــرد    م ــم فش ــتم رو محک ــردم دس ــاه ک نگ

ــود ــ میدوتــامون منتظــر ب ــا چشــما ســتیب بــایدختــر تقر هی ــ يو پــنج ســاله ب  فــرمیو اون یآب
ـ  هیـ تک مـا یشـد بـه ن   کیـ سـاله بغلـش بـود بهمـون نزد     کیـ دختـر   هیکه  یمشک  یدادم و وقت

 يبچــه تحقــق آرزو نیــاغــوش فشــردم ا يه رو ازش گــرفتم و تــودختــر بچــ دیبهمــون رســ
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اغـوش   يبچـه خودمـون رو تـو    میتـون یمشـکل داره مـا نم   مـا یکـه ن  سـت یدوتامون بود مهـم ن 
خــواهر  ادیــکنــه اســمش رو بــه  یرو شــکالت امونیــدن تونــهیبچــه هــم م نیهمــ یولــ میریــبگ

 ... میگذاشت نینازن ماین

ــه رو یصــندل يرو ــدر يرو ب ــازن مینشســت ای ــدســتم خواب يرو نیو ن ــه شــونه  دهی ــرم رو ب س
 دادم هیتک ماین

 گوش دادم کردیزمزمه م مایکه ن يبه شعر و

 یچه ندان یاز تو نخواهم چه بدان ریبه غ من

 یچه بران ینتابم چه بخوان يدلت رو از

 ییچه نجو ییتو دارد چه بجو لیمن م دل

 یچه نمان یتو باشد چه بمان يام جا دهید

 یچه نپرس یتو هستم چه بپرس ماریکه ب من

 یچه ندان یبه راه تو سپارم چه بدان جان

 یچه نخواه یاز بهر تو دارم چه بخواه یجان

 یچه نخوان یآهنگ تو دارد چه بخوان شعرم

 ممنونم ازت ایآسمون نگاه کردم خدا به
 
 
 
  انیپا

26/6/1392 
10:45p.m 
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