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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

سلام دوستای گلم من مهسا حافظی هستم داستان هستی کاملا واقعیه ودوست خودم رمان به صورت آنلاین 

سالگیش ١٧سالست تا٧١گذاشته شد .واما راجب شخصیتهام که واقعی وتخیلی هستن وداستانم راجب یه دختر 

سالست که با مسعود تو تولد ٧١نه اونجوری که بقیه داستانا میگن متفاوت.داستان یه دخترعاشق میشه البته 

 دوستش آشنا میشه پارتهای اولم زندگی خودم وپارتهایی که مسعود میاد میشه زندگی دوستم.

 mahsa.hafezi75.اینم آیدی اینستام البته رمانهام تو کانال اینستا معرفی میشن 

 

 ٧پارت#

ه چرااین لعنتی نمیخوره راحتمون کنِ فک کنم باز اون زنگ لعنتی افتاده دست نظری نامرد میخوادعذابمون اَه اَه اَ 

 بده.

وای دلم میخواد گریه کنم.سحری جونم دارم ازگشنگی تلف میشم.آخ خداجون خودت شاهدباش من بمیرم خونم 

 گردن این نظری چشم سفیدا!

  

 صبرکن توکه این همه مدت تحمل کردی اینم روش.سحر:اَه هستی مخم رفت چقدرغر میزنی؟

هستی:وابیابگیرمنوبزن خیالت راحت شه ، دیدم سحرسرشوانداخته پایین داره میخنده بدترکردم نه نه بیا  

پاشوبیا منوبزن. خیالت تخت باش کاری نمیکنم که یکدفعه پهلوم سوخت میدونستم کارصبای چشم سفیدِ 

 لم صداش دراومد.برگشتم بهش چشم غره برم که مع

 خانم اسفندیاری:خانم کیانی شمابجزبهم ریختن کلاس کاردیگه ایم بلدید؟ 

 من:وا این چش شد یدفه من که کاری نکردم. 

 هستی:ببخشید خانم  

http://www.romankade./
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 اسفندیاری یه تخس نگاهم کرد دوباره برگشت واه واه ارث ننشو میخوادخاک برسر انگار چی گفتم والا.

 که ریسه رفته بودن آی منومیگی حرصم درنیومد.نگاهم افتادبه سحروصبا 

 دیگه لال مونی گرفتم تااین زنگ وامونده توسط عزرائیل خورده شود. 

  

یدفعه زنگ خورد ماهم عین ایل تاتارها ریختیم توحیاط خاک برسرمون کنن کی آدم میشیم وبه فرهنگ میایم 

 پسرای بدبخت بددررفته ماکه بدتریم. سالمون ودختریم فقط اسم اون٧١خداعالم انگارکه نه انگار 

 اوه اوه کوچه عین این میموندکه یدسته کلاغ بخوان کوچ کنن. 

 مگه کلاغام کوچ میکنن؟!فک کنم اومدم بازحرف بزنم چهاردست وپا راه رفتم

خوب دیگه یمشت سینگل بدبختیم دیگه کاریش نمیشه کردبراخودنمایی هم شده پیش این پسرا خوبه وحشی 

 ربیاریم جلب توجه کنیم.بازی د

وافکربدنکنین ماسینگل نیستیم جونم براتون بگه سحربانوکه عروس خوشگل ماهستن البته همسایه روبه  

رویمونم هست که ازتابستون همین سال بودکه بالاخره هادی برادرمحترمه توانستن حرف دل بزنن وبریم برا بادا 

 بادامبارک بادا.

خاطرخواهشونن ودل داده هم فقط من موندم ،اون چطوری پدرام وپژمانو تشخیص اماصبا خانم که پسرعمو شون 

 میده؟آخه اونادوقلوان.

وامابنده حقیر هستی خانم نانازخانم جیگرخانم نفس باباش عمروهستی داداش جونی یکی یدونه ننش عشق خاله  

 زهراش تنهانوه دختری خاندان بزرگ کیانی.چقدازخودم دم زدما!

ساله ومن بیشتردوستش دارم چون به هرحال دخترم وا ۳باپسرخاله شریفم دوست هستم البته بله بنده هم

 حساسی. 

  

 بالاخره رسیدیم سرایستگاه

 ١پارت#
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هستی:اوف سحر تمام تقصیرتو چقدربهت گفتم بزارسرویس بگیریم هی غرزدی گفتی خجالت بکش دوقدم راه  

 زیرپامون داره علف سبزمیشه مادمازل!نزدیک حالابیا تحویل بگیر 

 صبا:ولش هستی وایستادیم دیگه . 

 هستی:وای که دلم میخواست جفتشونو خفه کنم وای وای وای. 

خودمونیما چقدربی اعصابم البته من اینطوری نبودم بعدرفتن بابام زندگیم ریخته بهم. اه اصلا ولش بقول صبا 

 وایستادیم دیگه.

انگارنه انگاربالاشهر میشینیم سحربانوکه آبرو برامون نذاشته.دیگه هیچ حرفی نمیزنم مین اتوبوس اومد۵بعد 

 انرژی ندارم گشنمه تابرسیم خونه.

 ایستگاه اول:منوسحرباهم پیاده شدیم وازصبا خداحافظی کردیم.واردکوچه شدیم. 

 سحر:راسی هستی ازاون پسره چخبره؟ 

 هستی:کدوم؟ 

 ه دیگه اسمش چی بود؟آهان آرش یهفته پیش افتاده بوددنبالت تواتوبوس.سحر:اه خنگ)زدتوسرم(همون پسر 

هستی:آهان آرش هیچی بابا به سعیدگفتم اونم آمپر چسبوند داغ کرد چندوقت بعدش اومدسرایستگاهو  

 تامیخورد زدتش. 

 سحر:وا کی؟من کجابودم پس؟ 

دم به سعیدوگفتم تونیومدی بیاددنبالم هستی:همون چندروز پیش که تونبودی من تنهابودم باگوشی صبازنگ ز 

اونم ماشینش دست سمانه بود وپیاده اومدتواتوبوس آرشو دیدسرایستگاه یواشکی پیاده شدوازپشت بهش حمله 

 کردتامیخوردزدتش.

 آخ سحردلم خنک شدانقدخوشحال بودم که کسی هست بهش تکیه کنم.

 سحر:پس هادی بوق؟ 

 شناسی اعصاب پعصاب نداره.هستی:وای توکه هادی روبهترازمن می 

 سحر:وا به عشق من چیزی نگوها. 

 هستی:اُوهو مادمازل عشق شما اول برادربنده بوده ها. 
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 یدفه بهم نگاه کردیم پقی زدیم زیرخنده خلیم دیگه.

وقتی رسیدیم جلودرخونمون ازهم خداحافظی کردیم وجداشدیم خدایی سحرخیلی گل مگه میشه به هادی حق 

نشه وای یادش بخیر که هادی وقتی سحروباپسرعموش دیدچه غوغایی به پاکرداونجابودفهمیدم  ندادکه عاشقش

عاشقش.انگارنه انگارخان داداش بنده خودشون سروان این مملکتن وبایدنظم وقانون به پاکنن اما خودش مخل 

 آرامش .

 

 ۳پارت#

ویه نفس عمیق کشیدم.وای چقد حال دروبا کلیدبازکردم ورفتم داخل چشماموبستم یه لبخندنشوندم رولبم  

 میداد اول پائیز ونفس عمیق کشیدن وریه هارو حال دادن.

بریم سراغ حیاط خوشمل خونمون ازدرکه واردمیشدی یه باغچه متوسط ازریحون وتره توسمت چپ حیاط بود  

ی خونمون یه سمت راستشم یه تاب دونفره بود وسط حیاط خالی بود ویه حیاط بزرگ بود واماجلوی در ورود

حوض مربعی شکل بود درکل ناز بودومن عاشقش بودم.طبقه همکف خونمون یه استخربزرگ براشنابود که من 

 هرروز اون توشنامیکردم.

یدفعه باحس خیس شدن چشاموبستم قلبم داشت وایمیستاد مانتوم  آخ راسی من مربی شنا وکاراته هستم.

نگ کوب میکردم مردم خدای من ،که باصدایِ بلند خنده های کشیدم جلو وخودمودادم عقب وای وای داشتم س

خاله زهرابرگشتم طرف باغچه وا من چرا متوجه خاله نشدم؟بله دیگه طبق معمول خاله خودشو تو بوته ها قایم 

 کرده بود.

 اومدجلو وازپشت بغلم کرد گونموبوسیدو شروع کردبه قربون صدقه رفتنم.

 خاله زهرا:عشق خاله کیه؟ 

 :من من منهستی 

 خاله:نفسم کیه؟ 

 هستی:من،به خاله نگاه کردم تازه فهمیدم چقدعاشقشم نفسم به نفسش بنده. 

 بالاخره دل کندیم ازدیدزدن هم ورفتیم داخل خونه تا سرمانخورم. 

 داخل خونه شدیم کفشامودرآوردم ورفتم تو. 
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یه دسته مبل روبه روی تلویزیون بود هال خونه زیادبزرگ داخل خونمون که دوبلکس بودالبته واردکه میشدیم 

نبوداما من دوستش داشتم کنار وته سالن دستشویی بودکناردستشویی پله میخوردومیرفت بالا که کنارش اتاق 

من بود واونطرف سالنم تهش اتاق مامان بود ازوسط پله میخورد ومیرفت بالا که اتاق هادی بودو قرار بودهمون 

 سحر زندگیشونو شروع کنن.البته بالا خودش یه طبقه جدابود. بالام با

 اینم خونه خوشملمون که توصیفش کردم.

 خاله زهرا:هستی مادری برولباساتو دربیار تاسرمانخوردی منم برم غذاروبکشم. 

 هستی:مگه منتظرمامان هما وهادی نمیشیم؟ 

 ونده.خاله:نه گلم اونا نمیان مامانت که مطب هادیم که سرپست م 

 هستی:طبق معمول همیشه.بگوایناکی بودن که الان باشن حالا چی داریم ناهار؟ 

 خاله:کته گوجه همون که عاشقشی.  

 هستی:وای باسالادشیرازی؟ته دیگ زیرش؟ 

 خاله:اره بانو بفرمایید لباساتونو عوض کنید وبیاد تاسردنشده.  

 لباسامودربیارم.هستی:اووووم آخ جونم الان میام.رفتم داخل اتاقم تا 

 

 ۴پارت#

داخل اتاقم شدم یه اتاق خوشگل داشتم همه وسایلای داخل اتاقم یاسی بود یه فرش کوچیک وسط اتاق روی  

سال پیش ۳پارکت ها بود،ازدیواروکنارهای اتاقمم عروسک بودکه آویزون بود،یه خرس بزرگ سفیدداشتم که بابا

رین عروسکم بود،کناراتاق سمت راستش یه کمدپرازعروسک توتولدم بهم داده بود ومن عاشقش بودم بزرگت

بودوکنارش نزدیک دراتاقم میزتحریرم بود،وسط اتاقم چسبیده به دیوار یه تخت باروتختی یاسی داشتم 

 واونطرفشم که میشه سمت چپ اتاقم حموم بودوکمدلباسام وپنجره ای که روبه اون یکی کوچمون بود.

درآوردمو دراز کشیدم آخیش چقدخسته شدم جون میده حالابخوابی اماصدای  رفتم سمت تختم مانتوموازتنم 

 شکمم دراومد.

بلندشدم نشستم روی تختم گوشیموازکنار کشوی کنارتختم برداشتم وروشنش کردم که پیامام دونه دونه 

 بالااومد.   
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 وای همش ازعشقم سعیدِ. 

 دونه دونه بازمیکردم ومیخوندم.

 سعید:سلام  

 نیستی؟رفتی مدرسه؟اووووم هستی چیزه  سعید:عشقم

 سعید:چطوری بگم خیلی سخت امابخدامجبورم هستی.

 سعید:عشقم بهم حق بده

 سعید:هستی.......مادیگه نمیشه باهم بمونیم.من تو رو از اولم دوستش نداشتم.

 سعید:شرمنده ام دیگه بهم نه پیام بده نه بزنگ همون میشیم دخترخاله پسرخاله 

چشام راهشونوبه بیرون پیداکرده بودن همینطور میریختن روصورتم نمیفهمیدم منظورش چیه هستی:اشک  

یعنی چی که نمیتونیم دیگه باهم باشیم؟شوخی مگه نه اره اره سعیدعشق من منوول نمیکن بخاطرم گفت 

 هرکاری میکن.

 نمیدونستم چی میکنم.یدفعه خاله زهرادراتاقو بازکردو اومدتو.

 خاله:هستی اصلامعلوم کجایی دوساعت دارم صدات میزنم پاشوبیا ناهارازدهن افتاد. 

 هستی: من فقط گریه میکردم.وقتی برگشتم سمت خاله بیچاره خشکش زد. 

 یکدفعه نالید هستی...

  

 خاله:هستی!  چی شده چراگریه میکنی؟

ردم توتنم خاله زهرا افتاددنبالم هرچی نفهمیدم چی شدکه یدفعه عین جن زده ها ازروتخت پاشدم ومانتومو ک 

صدام میزدانگاری کر بودم وهیچی نمیفهمیدم بدون اینکه کفشاموپام کنم دویدم به سمت کوچه همینطور 

 میدویدم وگریه میکردم صدای بوق ماشینا ومتلک هایی که بهم مینداختن بدجور رومخم بود.

 د ازبالاش خونه خاله مریمو دید.رسیدم به پل نزدیک خونه خالینا پل طوری بودکه میش

خشک شدم.توی ماشین سعید یه دختر نشسته بودکه پشتش بهم بودونمیتونستم ببینمش سعیددرخونرو بست  

 ونشست توی ماشین لپ دختررو کشید ویه لبخندبهش زدوراه افتاد.
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وهام  افتادم نمیدونم چی امامن فقط نگاه میکردم واشکام ازگونم سُرمیخورد.دستموگرفتم به میله پل و روی زان

 شدکه نیروموپیداکردم ویدفعه جیغ زدمو اسم سعیدوبافریادصدامیزدم.

 هستی:سعیدددددددددد! 

سعیددددددددددددددددددددددددددددد! وای خدانفسم بالا  نمیومد،دنیاداشت روسرم چرخ 

 میخورد.چشماموبستمو شروع کردم به زار زدن.

مونطور مونده بودموخشکم زده بود.بالاخره ازجام پاشدم وراه خونرودرپیش نمیدونم چندساعت بودکه اونجا ه 

 گرفتم اما... 

 

 ۵پارت#

 

هما:وای  خاله نگفت کجا میره؟ وای خدا دارم میمیرم یعنی کجا رفته چرانیومد؟ای خدا اگه بلایی سربچم  

 بیادچی؟نکنه..نکنه 

 اش میش.خاله زهرا :وای مادرنفوس بدنزن انشاالله که میاد پید 

 هما:آخه من نمیدونم چراانقداین بی فکره آخه این به کی کشیده به کی رفته انقد عذاب آور. 

 راوی:خاله زهراوسحر سعی داشتن هما روآروم کنن بااینکه خودشونم حال خوشی نداشتن. 

 مزاحم:هوو و وی جیگرتو خانمی افتخارمیدین برسونتمون؟ 

 نبود انگارچیزی نمیشنید.    راوی:هستی به هیچ چیزی جزجلوخیره  

 هستی:آیییییی عوضی چیکارداری میکنی؟ 

هستی:نمیدونم چندوقت بودتوخودم بودم وراه میرفتم که یدفعه یه ماشینی پیچیدجلوم وپسری ازش اومدبیرون  

اومدنزدیکمو دستموگرفتوکشید منم جیغ میزدموکمک میخواستم اما زیرپل اتوبان بودیم وکسی وای 

ادم افتادکه کاراته بلدم پس سریع لگدمو محکم کوبیدم به شکم پسره تا دولاشد منم دستموکشیدمو نمیستاد.ی

 فرارکردم.

هستی:کناره پل ازاین گلدونا گذاشته بودن روی تپه ها بخاطرهمین جای پاداشت ازاونجا سریع رفتم بالا وافتادم  

 دونستم کجام.تواتوبان به هرزحمتی بودرفتم اونطرف خیابون اما من که نمی
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 یه نفرازاونطرف داشت ردمیشدازش آدرسوپرسیدم خداروشکر اینقدر  دورنبودم. سریع رسیدم جلودرخونه.

 وای مامان هما جلودرخونه بودوسحرو خالم سعی داشتن آرومش کنن.بالاخره مامانو بردن خونه. 

 ن کفش راه بری میشه این.رفتم جلودراماکلیدم نداشتم کف پاهام دردمیکرد ومیسوخت معلومه دیگه بدو

 درزدم چون صدای مامان ازتوحیاط میومددرباصدابازشد. 

 هستی:آخ

 یه طرف صورتم بخاطر کشیده آبداری که مامان نثارم کرد میسوخت.

هما:)توحالتی که یقه هستی تودستش بود( آشغال کجا بودی؟مامان هی دادمیزدویقمو تکون میاد.هستی باتوام  

 کدوم گوری بودی؟

 خیره سرشدی؟هااااااان.

 مگه من باتونیستم؟

 شب بمونی کوچه های این خراب شدرومترکنی؟٧٧لجن شدی کی یادت دادم عین هرزه ها تا

شب؟ یعنی انقد مست بودم وازمحیط اطرافم پرت بودم؟وقتی مامان هولم  دادتو حیاط گفت گمشو ٧٧هستی:چی؟ 

 گمشو تو اتاقت تا هادی بیاد تکلیفتو روشن کن.

 ای فکر اینجاشو نکرده بودم اگه هادی بیا حتما دخلمو میاره.و

 ۶پارت#

 

 هستی:باسحر رفتیم داخل خونه خاله زهرام رفت تا مامانو آروم کن وبیاره. 

وقتی رسیدیم تواتاق نای وایستادن نداشتم امابه کمک سحرایستادم ورفتم روبه پنجره اتاقم روی تختم نشستم 

 پشتم به دربود.

 ری جونم؟سحر:خواه 

... 

 هستی؟
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.... 

 نمیخوای جوابموبدی؟

..... 

 دِ لعنتی حرف بزن ببینم چی شده خاله که چیزی نمیگه اینم ازتو ماتم گرفتی بگو چی شده؟

  

 .هستی:سحر دست ازسرم ب..

 اومدم حرف بزنم که یدفعه درباصدای بدی خوردبه دیوار منوسحرباترس برگشتیم عقب.یاابوالفضل هادی بود.

ام پاشدم سحررفت کنار من عقب عقب میرفتم هادیم همونجا باچشای ازجا دراومده وصورت قرمز داشت ازج

 منونگاه میکرد.

چسبیدم به دیوار که هادی به سمتم خیز برداشت صدام درنمیومد مامان ازروی تخت پریداینطرفو جلوی هادی رو 

 گرفت.

 یه میکرد.مامان همونطوری که دستشوسپرسینه هادی کرده بود وگر 

هما:هادی هادی توروخدا، توروجون مامان،تورو ارواح آقاجون،هادی ولش کن ازمن کتکشوخورده.هادی توروخدا  

 کاریش نداشته باش مامان.

هادی:ه ه ه ه ه تندوتندنفس نفس میزد.چشماشوبست بروکنار ماماننننننن بروکنار بروبزاربزنم توگوشش تابفهمه  

 م وجب بچه نیستن.این همه آدم مسخره اون نی

 بروکنارتابهش بفهمونم دختره هرزه این موقع میاد.

 هادی همینجورکه دادمیزد هی خیز برمیداشت به طرف من اگه مامان نبودلهم میکرد. 

 

 ١پارت#

 بالاخره مامان تونست هادی رو ببره بیرون اما موقع بیرون رفتن کلیدم برداشت وبرگشت سمت من. 

 هادی:فقط فقط برودعاکن به جون مامان والا همینجاچالت میکردم. 
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 هادی رفت اما من همونجا وا رفتم وافتادم روزمین. 

مامان خاله رو صدازد اونم رفت.سحرم مونده بودهاج وواج منونگاه میکرد.که هادی اومد واونم بردموقع رفتن 

 دراتاقو قفل کرد.

 زدستم برنمیومد دلم پُر بودازهمه،ازخودم،ازسعید،ازبابا،ازهادی،ازخدا.هستی:فقط داشتم گریه میکردم کاری ا 

 انقدهق هق کردم تاهمونجا سرموگذاشتم روی تختمو خوابیدم.

نمیدونم ساعت چند بودکه ازخواب پاشدم.صدای اذان میومد بلندشدم رفتم توحموم وشیرروشویی رو باز کردم 

 ندی نفهمیدم چی خوندم.وضوگرفتم واومدم نمازبخونم اونم چه نمازخو

 بعدسلام همینجوردستاموگذاشتم زمین وخم شدم گریه میکردم.

خدااااااا خدااااااااااا مگه کم بندگیتو کردم ؟مگه کم نمازوروزه بجاآوردم؟چرااااا چرررااااا مگه چی کردم که این  

 شدسرنوشتم؟ زارمیزدم به حال خودم وهمونجا آروم خوابم برد.

ررفت نورخورشیدمیخوردبه چشمام دستموگذاشتم روچشمام و کش وقوسی دادم به بدنم پرده اتاقم کنا 

 وبلندشدم.دیدم خاله زهراست.

 خاله اومدسمتمو گونمونوازش کردو بوسید.  

 خاله:عشق خاله چرااینجاخوابیدی؟ 

 هستی:داشتم نمازمیخوندم که خوابم برد. 

 خاله:بلندشوناهارتو بخور. 

 برام یه سینی غذا آورده.نگاه کردم دیدم خاله 

 هستی:اشتها ندارم خاله.دوباره یادسعیدافتادم گریه کردم. 

 خاله:عشقم چراگریه میکنی؟ 

 چراانقدخودتواذیت میکنی؟

 فک کن سعیدی نبود، فک کن اون عوضی مرده.

 هستی:تعجب کردم خاله ازکجامیدونست؟
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 خاله؟

  

اشتم همه پیامای سعیدوخوندم فهمیدم اما خیالت تخت خاله:هیس وقتی رفتی گوشیت افتاده بودرو زمین برد

 همه پیامارو پاک کردم.

  ?هستی:هه حالاچراخیالم راحت باش گوشیم که اینجاست 

 خاله:نه عزیز دلم گوشیتو هادی دیشب ازروی میزت برداشت. 

 باراونجادیدم که خاله گذاشته بوداونجا.هستی:واییییییی اره راست میگه گوشیمودیشب آخرین  

 یه نگاه به خاله کردموگونشوبوسیدم وتشکرکردم.

 اینطوری حداقل لونمیرفتم. 

موقع رفتن خاله کلیداتاقموگذاشت پشت در وبرگشت سمتمو گفت امروزصبح باهاش حرف زدم کاریت نداشته 

 باش گفتم باهات حرف میزنم تاببینم چته.

 ش؟هستی:حالاچی بگم به 

 خاله:هیچی یه چیزی خودم سرهم میکنم میگم. 

 هستی:خاله داشت میرفت که صداش زدم وبرگشت خاله خیلی دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم. 

 خاله وقتی لبخند به لب داشت گفت  

 ٨_پارت# 

 هستی:خاله رفت منم مشغول خوردن غذام شدم. 

معلم دینیمون بود یروز گفت این دوستی های  امانتونستم زیادبخورم راست میگفت خانم محمدی، محمدی

دختروپسرفقط دردسره پسره دختررو ول میکن ومیزاره میره دخترام که احساسی میشن وعین یه سوگ میشه 

 براشون انگارعزیزشونو ازدست دادن من دقیقا همون حالتی بودم.

بود برگشتم به ساعت نگاه کردم  صدای زنگ دربود امامن حال نداشتم ببینم کیه خاله دروبازکرد صدای صبا 

 بود وایمن چقدخوابیده بودم.امروزم نرفتم مدرسه آخه هادی درو قفل کرده بود ومن نتونستم برم.٧ساعت
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رفتم جلوی دراتاقم هنوزم لباسای مدرسم همون مانتو ومقنعه تنم بود تاصبارودیدم زدم زیرگریه صبا ازپله 

 هااومدبالا ومنوبغل کرد.

 م آبجی گلم چی شده؟ هستی چرا امروزنیومدی؟  صبا:آخ عزیز 

 نگرانت شدم به سحرگفتم گفت چیزی نمیدون وفقط باهادی دعواتون شده.

 دیشب کجابودی؟

 هستی:صب صب صبا بدبخت شدم بیچاره شدم 

 همه چی تموم شد.

 صبا:چی میگی من که متوجه نمیشم؟چی تموم شد؟ 

 چرا بدبخت شدی؟ 

 خودمو راحت کنم. هستی:وای خدا دلم میخواد 

 صبا:خفه شو چرا چرت وپرت میگی هستی خوب بنال ببینم چه مرگته؟ چی شده؟ چی تموم شده؟ 

 هستی:سعید سعید 

 صبا:سعیدچی؟سعیدچی شده؟ 

 هستی:همه چی تموم شد سعید ودیدم باکس دیگه. 

 صبا:چیییییییییییییییییییی؟ 

 غ نفهم ینی چی که باکس دیگه بوده؟چی میگی؟ یعنی چی باکی دیدیش؟غلط کرده مرتیکه الا

 شایدتو اشتباه میکنی؟

هستی:نه نه اشتباه نمیکنم خودم دیدمشون سعید دیروز پیام داده بود گفت که دیگه نمیتونیم باهم باشیم گفت  

 دوستم نداره گفت نمیخوادتم گفت پیام ندم زنگ نزنم

 سال چی؟۳صبا:ینی چی غلط کرده مگه بااونه پس 

 سال بخوره توسرم نمیتونم دیگه نفس بکشم جونم داره درمیاد.۳چی؟ سال ۳هستی: 

 صبا:باش باش عزیزم خواهرم همه چی روبسپاردست خدا خودش جوابشومیده. 
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هستی:خدا؟ مگه خداییم هست؟مگه وجودداره؟اگه هست چرا جوابمواینجوری داد؟ چقدبهش التماس کردم!چرا 

 چراآخه من جزعبادتش کاریم کردم؟

 هستی حالیته چی میگی ؟صبا: 

 هستی:آره حالیم،حالیم اون ازبابا اینم ازسعید توکه جای من نیستی ببینی چی میکشم.ولم کن 

 صبا:...... 

 بلندشو،بلندشوعشقم خواهری پاشوبریم تواتاقت استراحت کن

 ددرش بیارم.باصبا رفتیم داخل درازکشیدم روتختم صبا مقنعمو درآورد دکمه های مانتومو بازکردو کمکم کر

 صبا کمی کنارم نشست وخاله ازش پذیرایی کردو بعدازاینکه هواتاریک شد بلندشدورفت. 

 دوباره من موندم وتنها ییم. 

رفتم سمت کمدم یه سویشرت وشلوارگرمکنشو برداشتم که مشکی بودحولمم برداشتم ورفتم داخل حموم  

 درحمومو بستم وانو پرآب کردم خوابیدم توش.

 خوب میشد حالم داشت

کم کم فرورفتم توآب نفسم بنداومد اومدم بالاتندوتند نفس کشیدم سریع خودموشستم ولباسامو تن کردم 

 ودراومدم.

 

 ٩پارت#

  

 ازحموم دراومدم رفتم جلوآیینه به خودم نگاه کردم تازه متوجه اورانگوتان شدن خودم شدم)نوعی میمون(

زی نبود رفتم سمت تختم کشوی کنارتختمو بازکردم که ازدیدزدنم دست کشیدم دیگه حس وحال هیچ چی 

 عکسای سعیدوپاره کنم که در باز شد.سریع کشو رو بستم.

 هادی:علیک سلام 
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 هستی:پاشدم واخماموکردم توهم سلام داداش. 

 هادی:خوب میشنوم.  

 هستی:یدفعه رنگم پریدآخه قراربود خاله ماله بکش به گندم خاک توسرم حالاچی بگم؟ 

  

 دی:هستی بشین وتعریف کن دیروزکجابودی؟ براچی رفتی بیرون که کارت طول کشیدانقد؟ها

 هستی:همونطورکه سرم  پائین بود تودلم گفتم آخیش پس سوتی اولو دادبهترشد. 

 هادی:نمیخوای حرف بزنی؟ 

 هستی:دادا...داداش بخدا نمیخواستم اونطوری بشهنفهمیدم کی ساعت گذشت  

 هادی:کجابودی که حواست به ساعت نبود؟ 

 هستی:آخه آخه میدونی چیزه 

 هادی:پوفی کردوگفت اه خوب بگوچیه؟ 

هستی:یدفعه فکری زدبه سرم  آهان چیزه آخه من دیروزباصبا رفتم بیرون یعنی کتاب خونه بعدش عمو رضا  

 زنگ زدوگفت خاله حالش بدشده دیگه نفهمیدیم چی به چی شد.

 مدرسه رفتی؟ هادی:بالباس 

 هستی:اوه اوه گندزدم،اره خوب مگه مشکلی داره بااونابرم؟ 

 هادی:نه، اونجا تلفنی نبود زنگ بزنی ما رواز نگرانی نجات بدی؟ 

 هستی:خوب ببخشیدحواسم نبودبخدا 

 بااینکه مجاب نشداما یه دستی به موهاش کشیدو پاشدکه بره.

 م هستی؟یه نفس ازسرآسودگی کشیدم که هادی برگشت سمت

  

 هستی:بله؟
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هادی:میدونی که خیلی دوستت دارم ونمیخوام بهت آسیبی برسه تا ته دنیا باهاتم آجی خوشگلم فقط اما اگه  

بخوای پاتوچپ بزاری بدمیبینی؛راسی فرداخودم میبرمت مدرسه وغیبتتم خودم زنگ میزنم موجه 

 میکنم،حالابخواب تا فرداخواب نمونی.

حداقل انقدخوبه که بعدش بیاد و آروم صحبت کن آخیش راحت شدم فقط بایدباصبا  هادی رفت خوشحال بودم 

 هماهنگ کنم که سوتی نده.

 اما گوشی دست هادی بود.

رفتم بیرون وهادی جلوتلویزیون نشسته بودتا منودید دوباره لبخندزد دوباره همون داداشی خودم بودرفتم 

 میکرد.گونشوبوسیدم وعذرخواهی کردم اونم فقط نگاهم 

 هستی:داداشی جونم؟ 

 هادی:جون دلم اینووقتی گفت که دستشوانداخت دورگردنم. 

 هستی:گوشیمو میدی؟ 

 هادی:نچ 

 هستی:داداش توروخدا! 

 هادی:نچ نچ نچ راه نداره اینطوری که نمیشه مفتی مفتی گوشی بدم بوسم کن حالاشایددلم سوخت ودادم.  

 وگفتم حالابده بده بده زودباش بده  هستی:سریع یه بوس محکم کاشتم روگونش 

 هادی:بلندقهقه زدوگفت بروتواتاقم توکشوم برش دار اما گفته باشم من توشو نگاه نکردما.    

هستی:تودلم گفتم بهتر. دیدم خاله داره بایه لبخندنگاهم میکنه بهش لبخندزدمو چشماموبازوبسته کردم که  

 بدونه همه چی حل.

 ه چیزو توی پیام به صبا گفتم وگفتم که سوتی نده.سریع رفتم تواتاقمو هم

 

 ۰٧پارت#

خداروشکرهادی نبودومتوجه نشدکه من بدون کیف وکفش رفته بودم والا بدسوتی میشدونمیشد جمع وجورش  

 کرد.
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 رفتم روتختم درازکشیدم نفهمیدم کی خوابم برد.

 صبح زودساعتم زنگ خوردوبلندشدم. 

لباساموتنم کردم خداروشکرقیافم بهتربود چون دیشب گریه نکردم که چشام پفکی بشه.رفتم توآشپزخونه خاله 

 چایی میریخت مامان همام نشسته بود امابدخلق بودهنوز رفتم ازپشت بغلش کردم یه بوس آبدار کاشتم روگونش.

 برگشت نگاهم کردوگفت خوب که چی.

 ن بود ببخشیدبخدانمیخواستم اونطوربشههستی:هیچی دیگه شیرینی آشتی کنو 

 انگارحس مادری یه چیزدیگست. 

 هما:پوف.خیله خوب بخشیدم اما دیگه تکرارش نمیکنی ازهادیم عذرخواهی کن.  

  

      

 هستی:بله چشم تکرارنمیشه اما هادی دیشب ازش عذرخواهی کردم.

 هما:آفرین 

 م روصندلی.دیگه حرفی نزدیم تااینکه هادیم اومد ونشست  کنار

  ?هادی:خوشگل خانم چطورن 

 هستی:خوبم داداشی شما خوبی؟ 

 هادی:اوهو.چی چی شد؟شماکیه؟ببینم منظورت که به من نبود؟بود؟ 

 هستی:همه یه لبخندی رولباشون بود.اره پس چی که باشما بودم جناب سروان هادی کیانی. 

 هادی:خوبه خوبه آشمالی نکن زودبخورکه دیرت میشه. 

 :چشمممممممممممهستی 

 بلندشدموگونه خاله ومامانوبوسیدم ورفتم سوار ماشین شدم سحرم اومد. 

 سحر:دلام دلام حال شما خواهرشوهل جونی. 

 هستی:دلام به روی ماهت علوس علوس جونی. 



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 19 

 پقی زدیم زیرخنده خدایی خیلی خلیم خیلییییییی. 

 سحر:بهتری؟خوش میگذره مدرسه پیچوندن؟ 

 دلم دوباره شروع کردبه سوختن اره خوبم.بدنبود. هستی:آخ که داغ 

 انگارسحرفهمیدبد سوتی داده دستموگرفتو یه بوسه کاشت روگونم قربون خواهرشوهلم بشم کرموِ.

 هستی:کی؟من؟من بدبخت لباس تنمم میدم به تو بعدش من کرموام؟ 

 سحر:خخخ پ ن پ خاله من کرموی؟ازاولشم گفتن خواهرشوهر کرمو میشه. 

 هستی:واعلوس دارم برات. 

 هادی یدفه بلندقهقه زدبه این حرفم دیدی زن بدبختم میگه کرمویی. 

 هستی:وا خان داداش زن زلیل .    

 دیگه تامدرسه چیزی نگفتیم تارسیدیم. 

ازماشین پیاده شدیم وازهادی خدافظی کردیم. به هادیم یاد اوری کردم که زنگ بزن اه دوباره مدرسه اومد 

 یروز یه چیز خوبی که داشت این بود که حسابی خوابیدم.حداقل د

 

 ٧٧پارت#.

 واردحیاط که شدیم دیدم صبا دست تکون میده رفتیم طرف صف سحرجلوبودمن وسط وصباعقب من وایستاد. 

  

 صبا:عخشم چطول مطول؟

 هستی:خوفه خوفه 

 صبا:وای وای هستی این نظری نبودی ببینی دیروزچیا کرد 

 ده مگه؟هستی:چرا چی کر 

 صبا:آهان جونم برات بگه که مشعوف بود؟اون دخترخیکه! 

 هستی:خوب؟ 



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 20 

صبا:کلی لوازم آرایشی همراش بود داشت آرایش میکردتوتوالت موقع رفتن نظری مچشو گرفت اوه اوه دفتر  

 ومدرسرو گذاشته بودروسرش خاک برسر ناظم ندیده.

 ندیده بود. هستی:بااین حرف صبا خندیدم راست میگفت نظری خیلی 

 اوف چرا ولمون نمیکن بریم خبرمرگمون سرکلاس. 

  

 نظری:خانما بفرمایین سرکلاس.

 آخیش چه عجب گربه نره ولمون کرد. 

وقتی ازکنارنظری رد میشدیم.سحرزلیل مرده گفت وای وای بچه ها سیبیلای نظری رودیدین آخ آخ نظرسیبیل 

 دیگه.

رازچشم نظری نموند ویه چپ نگاه کرد که زَهره ترک شدم.وای بمیری بااین حرف سحرمنوصبا ریسه رفتیم که دو 

 سحر.

 زنگ اول بازبااین محمدی داشتیم کلاس دینی یادخدا پیغمبردوباره توصیف خداومخلوقات. 

 اکبری:برپا 

 محمدی:بفرمایین  

 اه اه ازاین برپا برجام متنفرم خاک برسرتون اینم شداحترام بشین وپاشو.    

محمدی:سلام صبحتون بخیر.بچه ها امروز کاردارم پس وقت نمیشه پرسش کنم سریع میرم درس بدم  

 وبرم.همونطورکه میدونید درس امروز راجب قیامت وروح وجسم . 

  

 آهان دیدی گفتم دوباره شروع شدتااینامارونکش بیخیال بشونیستن.

داخل خاک خوابونده میشه وروح ازاین جهان  محمدی:وقتی آدم میمیره روحش ازتنش جدامیشه واین جسم که 

 به جهان دیگه میره.

 منم دیدم حسش نیست به چرت وپرت های محمدی بگوشم رفتم توعالم خودم. 

 دوباره خاطره هامو مرور کردم 
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 سعید :هستی میدونی چیزه آخ چطوربگم؟ 

 هستی:فک میکردم الان که بگه دوستت دارم عاشقتم 

 شه.سعید:چیزه آخ روم نمی 

 هستی:اه بگودیگه سعیدمردم چیه؟ 

 سعید:پوف هیچی بابا میخواستم بگم خیلی خری 

 بامن بود؟ وایستا ببینم توبه من گفتی خر؟?هستی:این چی گفت 

 سعید:خوب اره خری دیگه اگه نبودی که عاشق من نمیشدی.  

 م که یدفه سعید وایستاد وگفت بااین حرفش افتادم توپارک دنبالش اون بدو ومن بدو حسابی دنبال بازی کردی

 سعید:ه ه ه ه آق آقا بسه خسته شدم. 

 هستی:خخخ ه ه ه چی شد نفس کم آوردی تنبل؟ 

 سعید:کی من؟ نخیر کی گفته البته همه که مثل پرنسس من ورزش کارنیستن 

هستی:اینوکه گفت دلم ضعف رفت آخیش چقددوستش دارم سعید نشست کنارحوض داخل پارک حواسش  

 دکه هولش دادم  داخل حوض بعدم شروع کردم بلندبلند خندیدن انقدخندیدم تااشکم دراومد.نبو

 سعید:هستییییییییی 

 توروحت دارم برات حالومنوخیس میکنی؟ 

 هستی:بااجازه بزرگترا بلللللللللللهههههه 

 یدفعه دوتایی زدیم زیر خنده.

 

     ٧١پارت#

  

ه میشه دل بدی به کسی که تموم وجودت بعدش ولت کن بمونی هی مگه میشه عشق اولتو فراموش کنی؟ مگ

  ?توخماریش
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 دوباره اشکام ازگوشه چشمم سُرخورد. 

 ازپنجره بیرونو نگاه میکردم.

 محمدی:خانم کیانی؟ 

.... 

 محمدی:خانم کیانی باشمام عزیزم؟ 

..... 

 چیه؟ چه مرگته؟اگه دودقیقه گذاشتی راحت باشمهستی:سحر یکی زدتوپهلوم که یدفعه آخم دراومد هان  

 سحر:گمشو احمق جان دوساعت توهپروتی محمدی دوساعت توروصدا میزنه. 

 هستی:برگشتم سمت محمدی آخ آخ گندزدم انگارحق باسحربود توهپروت سیر میکردم. 

 محمدی:خانم کیانی لطفا بگین بنده چی میگفتم؟ 

 نای واقعی وا رفتم هستی:هاچیزه!چیز  آخ آخ ینی به مع 

 محمدی:میشه حواستونو بدین به درس خانم کیانی؟ 

 هستی:بلهچشم خانم ببخشید 

 محمدی:خوب چی میگفتم آهان.... 

 ای خاک توسرت سحربمیری نمیشدزودتربگی؟ 

 سحر:دوساعت صدات میکنم توخری من چی کنم؟ 

 هستی:ببر عروس صداتو 

 سحر:چشم 

 خونه بعدسلام واحوال پرسی  باخاله ومامانم رفتم تواتاق که دراز بکشم. بالاخره اونروزم گذشت وبرگشتیم

 هما:هستی تلفنوبردار مادردستم بنده 

 هستی:چشم 
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 بله؟

 خاله مریم:الو هستی جان سلام عزیزم خوبی؟ 

 هستی:سلام بله ممنون شماخوبید خاله؟سمانه جون خوب؟ 

 خاله:قربونت همه خوبن عزیزم مامانت هست گلم؟ 

 تی:بله،امادستش بندبود من برداشتم کارداشتید خاله جون؟هس 

 خاله:آره گلم، قرض ازمزاحمت فردا پنجشنبست میدونی که اگه خدابخواد گل پسردامادشده میخواست... 

 هستی:قلبم وایستاد.مطمئن بودم نمیزنه بزور نفسمودادم بیرون وپریدم وسط حرفش 

 نه خاله جون من که نمیدونستم بسلامتی 

خاله:ای فدات عشقم مامان حتما یادش نشده بگه چندوقت پیش رفتیم خواستگاری رز اونم نگوبلاگرفته ازخداش  

بیایدخونه ما که وسایل برداریم بریم ١بودبله روهمون شب داد.دیگه اگه خدابخوادفردابله برون گرفتیم ساعت

 خونه دایی سجاد.

 دختر دایی سجاد؟ وای نفسم بالانمیومد. هستی:گوشیمو ازدستم افتاد.چی؟ چی میشنیدم؟ رز؟ 

 پس اونی که توماشین سعید بود رزبود؟

 خاله زهرا:هستی؟هستی؟ 

 ای من بگم توچی نشی دوساعت بوق اِشغال میخوره.

 اومدوواتاقم تامنودیدخشک شد.

 وای خاک برسرم چت شدتویهو؟

 هستی:خاله ؟ 

 خاله :جانم. 

 هستی:تومیدونستی مگه نه؟ 

 لم؟خاله:چیروگ 

 هستی:اینکه سعید با رز میخوادازدواج کن. 
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 خاله سرشوانداخت  پایین اره گلم دیروزمامانت گفت  

 هستی:پس چرا به من چیزی نگفتی؟ 

سال ازش بزرگتره ولش کن توروخدا ۳خاله:عشق خاله خلایق هرچه لایق اون همون لیاقتش همون رز که  

 انقدخودتوعذاب نده

 ماکسی ازجیگر اتیش گرفته من خبرنداره.هستی:هه همه همینومیگن ا 

 خاله اومدکنارم بغلم کرد واجازه دادتوبغلش گریه کنم. 

 خاله رز ازمن قشنگتره مگه نه؟ اون حتما همه چیش ازمن بهتربوده که سعیدمنو ول کرد رفت سمت اون.

سخت اما دیگه  خاله:شششش هیچی نگو خاله بهش فک نکن سعی کن به روال عادی زندگیت برگردی میدونم 

 اونا براهمن یادت باش اون ارزشش همون عملی نه تو.

 نمیدونم چی شدکه خوابم برد.

 

 ٧۳پارت#

 صبح پنجشنبه بود. 

 ازخواب بیدارشدم دست وصورتموشستم ورفتم پایین تا صبحانه بخورم.

 هستی:سلام صبح همگی بخیر. 

 خاله زهرا:سلام به روی ماهت عروسکم 

 بح شمام بخیرمامان:سلام بانو ص 

 یه لبخندزدمو رفتم کنارمامان نشستم لقمه اولمو خوردم. 

 مامان:هستی جان مامان بعدصبحانه برودوش بگیربراشب بعدشم ببرمت آرایشگاه وخرید. 

 هستی:دلم رضانبودبرم اما مجبوربودم اگه نمیرفتم همه میفهمیدن.    

 چشم دوش میگیرم اما خریدو آرایشگاه نیازنیست.

 مامان:وا!ینی چی نیازنیست سعید براتو عین داداش  
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 آخ آخ که داغ دل بی صاحبم تامیادآروم شه یکی روش نمک میپاشه.  

 .٩۰نمیشه صبحونتوبخوربدو زودکاراتوبکن.نمونی دوباره دقیقه 

  

 هستی:چشم چشم چشممممممممممم فهمیدم دیگه.بلندشدم رفتم سمت اتاقم دوباره شروع شدسیل اشکام.

یکمی پشت درزانوهامو بغل کردموگریه کردم تاآروم بشم بعدش پاشدم رفتم داخل حموم دوش آب سردکه  

 گرفتم اومدم بیرون یه شلوارگرمکن مشکی با پیرهن یقه سه سانتی قرمزم تنم کردم.

 رفتم بیرون که مامان گفت پاشوبروسشواربگیربه موهات بعدشم بریم بیرون خرید تاناهار.

 اموخشک کردم.بلندشدم وموه

یه پالتوی مشکی کوتاه وتنگ تنم کردم با شلوار لی آبی دمپا یه نیم بوت پسرونه مشکیم پوشیدم کیفمم یوری 

 انداختم وشال حریرم سرکردم. 

 هستی:من حاضرم بریم. 

  

 مامان:بیا

 ازخاله خدافظی کردیم ورفتیم.

ی یم تا بالاخره یه پیرهن کوتاه که بالاتنش شیرکلی مغازه گشتیم حالامگه من بدعنوق انتخاب میکردم.کلی گشت 

 بودو آستین سه ربع وپایینشم عروسکی بودومشکی روی قفسه سینشم یه پاپیون داشت چشمموگرفت.

 رفتیم توپروش کردم خوشگل بودبخصوص براامشب باکفشام وساپورتم.

 مامان:هستی؟چی شد؟ دروبازکن ببینمت. 

 شش اومده بود انتخابش کردمو برگشتیم خونههستی:دروبازکردم انگارمامانمم خو 

 

 ۴٧پارت#.

 سلام خاله ما اومدیم. 
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 خاله:سلام به روی ماهت مادری خوش اومدی ببینم چی خریدی؟ 

 پیرهنمودراوردموبه خاله نشونش دادم خاله خیلی خوشش اومد.کلیم قربون صدقم رفت.

 ا خودم موهامودرست کنم.ساعت هفت بودبه اصرارخودم نرفتم آرایشگاه وموندم خونه ت 

  

 هادی:هستی خانم افتخاربدین تشریف بیارین.

 هستی:چشم اومدم. 

یه پالتوی مشکی بلند باساپورتم وکفشام پام کردم.رفتم جلوآیینه تاخودموببینم چشمام آبی بود بااینکه مامانم 

هادیم کپی بابا بود وچشم وابروش مشکی بود اما من کاملاشبیه مامان لیلا بودم چشای چشای قهوه ای داشت 

درشت آبی موهای مشکی که تا باسنم میومد قدمم بلندبود بخاطرکاراته وورزشم هیکلم عالی بودابروهامم مشکی 

بودم وبارژصورتی  بود اما گاهی اوقات مدادمیکشیدمو قهوایش میکردم.به هرحال خیلی نازبودم.خط چشم کشیده

 حسابی به خودم رسیدم تا چشای سعیدو دربیارم.

 ازدیدزدن خودم دست برداشتمو رفتم پایین همه منتظرم بودن . 

 هادی:به به،خوشگل خانم چه عجب! 

 هستی:خودمولوس کردموگفتم داداچی اذیتم نتون دیده. 

 دستموانداختم دوربازوش که سحرزدروبازو.  

  

 اون عجق خودم دست زدی بهش نزدیا. سحر:هوی هوووووووی

 بااین حرفش منم زبونمو درآوردم براش وگفتم دلت بسوزه. 

 یدفعه مامان وخاله وهادی خندیدن. 

  

 سحر:خر

 هستی:خودتی 
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 راه افتادیم منومامانوسحر نشستیم عقب خاله نشستش جلو. 

لاپ وتلوپ میکردسحرفهمیدحالم بده رسیدیم جلودرخونه خاله مریم.پیاده شدیم صدای دست زدن میومد دلم تا

 دستشودور بازوم حلقه کردتا نیفتم.

 سحر:آجی خوبی؟ 

 هستی:فک کنم. 

 سحر:توروخدا توجه نکن بهش نگاه نکنیا؟فک کن عاشقشی 

 هستی:هه مگه غیرازاینکه عاشقشم؟ 

... 

زپایین وبقیش گشادمیشد ارفتیم توسمانه حسابی به خودش مالونده بود یه پیرهن بلندطلایی که تاکمر تنگ بود 

 تاسرزانوهاش چاک داشت پوشیده بود.

 خالم یه پیرهن ماکسی مشکی پوشیده بود.

 سلام خوش اومدین 

 برگشتم سمت صدا قلبم ریخت واییی چقد توکتوشلواردامادیش نازشده بود.اشکم ریخت سریع پاکش کردم. 

 سعیداومدسمتم 

 سلام خوش اومدی.

گاهش میکردم سعید برامن بهترین بودلب وبینی متوسطی داشت رنگ لباش همیشه هستی:هاج وواج بودم فقط ن 

 یه صورتی خاص بود،چشماش توسی بود،موهاوابروهاشم مشکی عاشق رنگ چشاش بودم.

 کت وشلوارتوسی پوشیده بودکه با رنگ چشاش سِت شده بود. 

 وای داشتم ضعف میرفتم برانگاهاش اما دیگه برامن نبود.

 سعید:هستی؟ میشه ازدیدزدنت دست برداری همه دارن نگامون میکنن. 

 اشکم دوباره چکیدبرگشتم به اینورو اونورم نگاه کردم راست میگفت همه بدنگاه میکردن.

 هستی:برااین که سوتیموجمع   کنم خندیدم وگفتم به به ماشاالله چقدر خوشگل شدی داداشی. 
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 آخ که مردم بااین حرفم.

 یم سمت خونه دایی وقتی رسیدیم رز تواتاقش بود دختره ندیدپدید انگارازدماغ فیل افتاده بیشعور.راه افتاد 

 انگارکه نه انگارما مهمونیم. 

 بله بالاخره خانم نقاشی اومدن بیرون منم ازحرصم ازجام جُم نخوردم ونشستم. 

گلودادو نشست کنارش کاردمیزدی واه واه بیشعور حتی نیومد استقبال رفت تمرگید روی صندلیش سعیدم دست 

 خونم درنمیومد.

خاله رفت درگوش سعیدچیزی گفت که سعیدسرشو تکون داد وبلندشد دست رز رو گرفت واومدن برااستقبال؛  

 توی خونه دایی صندلی چیده بودن ماهم چون فامیل درجه یکشون بودیم همون جلو نشستیم.

 رزوسعید:سلام خوش اومدین. 

 ونم خوشبخت بشین.مامان:سلام ممن 

به ترتیب خاله زهراوسحرم پاشدن وتبریک گفتن اما تااون موقع داشتم به رز که نقاشی کرده بودصورتشونگاه 

 میکردم یه پیرهن خیلی بازپوشیده بود اوه اوه قابل گفتن نیست ماشاالله سن ننه سعید بود. 

 سحر: هستی جان باشمان 

ز دست دادم وتبریک گفتم اونم یه لبخندملیح زد.بیشترشبیه دهن هستی:هان؟آهان بله همونطورنشسته بار 

 کجی بود.

بعدحال واحوال وخوش آمد گویی رفتن نشستن.عاقداومد قلبم دوباره شروع کرد چشاموبستم وای خدایا فقط  

 بگه نه 

 عاقد:عروس خانم برابارسوم میپرسم وکیلم؟ 

ونجوری زل زده بود به من که بابله رز اشکام بی هستی:چشاموبازکردم که نگاه اشکیم افتادبه سعیدهم 

اختیارچکیدن. همه دست میزدن ومیرقصیدن اما من بغض داشتم دل داغون داشتم دیگه نمیتونستم 

اونجاروتحمل کنم بلندشدم به خالم گفتم حالم بده بهتربریم خونه نمیتونم بشینم خاله که متوجه حال بدم شد یه 

 یش کردکه بریم.بهونه برا مامان آوردو راض

 موقع رفتن روکردم به رز 

 رز:وای هستی جون کجا عزیزم  



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 29 

 هستی:مرسی گلم حالم خوش نیست بایدبرم 

 رز:آخی توکه خوب بودی چت شدیکدفعه؟ 

 هستی:هیچی گلم دلم دردمیکن بایدبرم خوشبخت بشین. 

 رز:باش گلم هرطور مایلی ممنونم انشاالله سری بعدی نوبت خودت 

  

ونم گلم یه لبخندزدمو انگشتری که سعیدبهم روزتولدم به عنوان نشون داده بود کردم تودستش سعید هستی:ممن

 که ازاولشم اونجا بود وهمه چیزومیشنید برگشت وقتی انگشتررودید برگشت سمتم 

 سعید:اماهستی! 

رنگ هستی:هیشش هیچی نگو اینو کنارگوشش گفتم دیگه هرچی بودتموم شد نفرینم پشتت هیچ وقت  

 خوشبختی رونمیبینی خیراززندگیت نمیبینی بروسپردمت دست خدا.

 

 ۵٧پارت#

 سعیدهمینجور داشت هاج وواج نگام میکرد اشکام ریختن دیگه وایستادنو جایزندیدم اومدم بیرون. 

 هادی رسوندتمون خونه بماندکه چقدم گیرداد که بمون پیشم یاببرتم بیمارستان.

 امااون نمیدونست حال بدم درمون نداره.

  

 )توی خونه(        خاله زهرا

وقتی رسیدیم هستی سریع آرایشش و شست ولباساشم عوض کرد ورفت بیرون  دودقیقه نگذشته بودکه صدای  

 جیغای هستی بلندشد رفتم جلودر

 دگیتوکردم که این کاروباهام کردی؟هستی:چراااااااااااا؟ مگه چی کردم؟؟؟ مگه چی بودم بنده کافرت؟مگه کم بن 

انقد جیغ زد که یدفعه دیدم افتادزمین وازهوش رفت دویدم سمتش بغلش کردم بردمش توی اتاقش خوابوندمش  

 روی تختش همونجا نشستم و اشک ریختم خدایا خودت به بچم صبربده.
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 هستی

تادم رفتم دوش گرفتم ولباسامو تنم چشاموبازکردم سرم دردمیکرد فشارم افتاده بود بلندشدم یاددیشب اف 

 کردم رفتم پایین طبق معمول جمعه بودو هادی ومامانم خونه اما هادی ومامان نبودن خاله بیرون توحیاط بود.

 هستی:سلام صبح بخیر خاله مامانینا کوشن؟ 

 خاله:سلام عروسکم بیدارشدی؟ 

 هادی پیش سحرِرفتن بگردن،مامانتم رفته به عزیزت سربزن.  

 هستی:آهان دیشب چی شد خاله ؟ 

خاله:شیر آب رو بست واومد طرفم هیچی خاله انقد جیغ زدی ازحال رفتی منم بردمت تواتاقت مامانتم شب  

 اومدبهت سرزد اما متوجه هیچی نشد.

 هستی:اوکی 

 خاله:بیا بریم تو صبحانه بدم دخترقشنگم بخوره. 

 م. هستی:نه خاله اشتها ندارم فقط بیا بریم بشینی 

 خاله:یه نگاه بهم کردوگفت باش. 

 رفتیم نشستیم خالرو بغل کردم اونم دستشو انداخت دورکمرم شروع کردبه قربون صدقه رفتنم. 

 خاله:خاله قربونت بشه تمومش کن ول کن اون عوضی لایقت نبود 

..... 

 خاله:هستی؟چراانقدخودتواذیت میکنی دورت بگردم اون عشق نبود بچگی بود ولش کن.

 هستی:آره خاله حق باتوه بایدتموم کنم دیگه بس هرچی گریه کردم زار زدم بس دیگه نمیخوام ادامه بدم. 

یدفعه عین جن زده ها ازجام پاشدم رفتم داخل اتاقم عروسکا وعکسایی که باسعیدداشتیم برداشتم رفتم حیاط 

ریت بیاره خاله اومد کبریتوکشیدم یه سطل برداشتمو توش چوب ریختم ونفت ریختم خالرو صدازدم تا برام کب

 انداختم توش 
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 این جا بودکه اشک ریختنام وخاطراتمم بااونا همون روزو همونجا سوزوندم. 

 

 ۶٧پارت#

 فروردین 

 بله؟ 

 صبا:بله وبلا،کوفت،زهرمار،دردبی درمون، 

 نکبت معلوم کجایی؟

 هستی:وای صبا بمیری ،چیه چی میخوای؟ 

 صبا:کوفت میخوام دردمیخوام،الاغ معلوم کجایی؟ 

 هستی:کپه مرگموگذاشته بودم که جناب عالی نذاشتین 

 صبا:هستییییییییی؟  

 کپه مرگتوگذاشتی؟

 الاغ مگه امشب قرارنبودبیای اینجا خبرم تولدم آخه.

  

 مدم.هستی:وای!آخ آخ ببخشیدبخدا خیلی خسته بودم خوابم برد الان الان میام قطع کنی او

 ؟١کوتا۴باش باش بابا هول نکن حالابازم ساعت

 زنگ میزدی تازه خوابیده بودم۵هستی:وای صبا بمیری خبرتوبیارن خوب مردنی میذاشتی  

 صبا:خوب الان بهترشدزودترکاراتوکنو بیا بوسسسسس بای 

 هستی:بوسو کوفت بای 

ونم چی انتخاب کنم، آخ بابا همشوازآمریکا بلندشدم بدنموکشیدمو رفتم سمت کمدلباسام آخ آخ انقدزیادن نمید 

 برام میفرسته.البته مامان خبر نداره وبابا با پست میفرست به آقاجون وآقاجونم میگه اون برام خریده.

 خوب خوب یه پیرهن بهاری آستین سربع کوتاه با شلوارش صورتی رنگ بودبرداشتم.
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 خوب بریم دوش بگیریم.

 ون هیچ کس خونه نبود.بعدیه حموم جانانه اومدم بیر 

خاله زهرا نوه خواهرش بدنیااومده رفته شمال راسی عمومحمد شوهرخاله زهرا باخواهر وشوهرخواهرخاله زهرا 

 تویه تصادف فوت شدن.خاله تنهاست 

 خوب هادیم که سر پست 

 مامانمم که مطب آخه مامانم دندونپزشک.  

 بابام که آمریکاست. 

 خوب دیگه بریم سروقت خودم. 

نشستم رومیزتوالتمو موهاموباسشوارم خشک کردم موهام لخت بودنو بلندهمونجوری صاف دوستشون داشتم 

 پس اتوکشیدم تاصافتربشه.

بعدموهام نشستم به آرایش کردن خودم یه کرم زدم،یه خط چشم،یه رژلب صورتی،ابروهامومدادقهوه ای 

 هنم زرشکی بود،دیگه آماده بودم.کشیدم،رژگونه،ناخونامو لاک زرشکی زدم چون پیر

 رفتم سراغ کمد لباسم یه پیرهن زرشکی گرفته بودم که خیلی نازبود.

 یه کفش پاشنه بلندمشکی که روش پاپیون داشت برداشتم.وای خیلی نازمیشدم.   

یه شال اخوب بریم سراغ تیپ بیرونم یه مانتوی بلندسفیدوابی حالت کیمانو،یه شلوارقدنود ابی،یه کفش اسپرت،ب

 بود.۶سفیدوابی خوب حالاحاضربودم راه افتادم ساعت

رفتم بازار عروسک فروشی یه خرس خیلی گنده خریدم که پیرهنش قرمزبود.سفارش دادم باپست بفرستن به 

 آدرس خونه صباینا.

 خودمم باماشین آقاجون که لامبربود راه افتادم یه لامبرمشکی.

 ٧١پارت#

 صبا: نیومدسحر؟

  سحر:نه گلم 

 صبا:حالاخوب بیدارش کردم والا خدا عالم کی میومد. 
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 سحر:آره منم زنگ زدم گفت بیرون میاد 

 صبا:یدفعه زنگ خونه خورده شد. 

.... 

 صبا:سلاااااااااااااااااام عشخم 

 هستی:سلاااااااااااااااااام عزیزم تولدت مبارک. 

 صبا:هستی روبغل کردموبوسیدمش من عاشقشم. 

 خوبی؟

 ی عزیزم،توچطول مطولی ؟هستی:مرس 

 صبا:خوفم خوفم.بیا بیا بریم توکه همه منتظرتوان ازبس هستی هستی کردم همه  صداشون دراومده. 

 هستی:اوه اوه پس مودب وپرنسسی برم توکه همه بهم نگاه کنن. 

 صبا:کوفتبیا بروتو.  

 )هستی(

 بودن. واردخونه شدم همونجوری باکفشام رفتم داخل.اوه اوه همه فامیلاش 

 رفتم جلو

 سلام 

 همه باصدای من برگشتن سمتم  

 صبا:اینم عشخ بنده هستی خانم البته دختربندم هستنا 

 هستی:یه لبخندزدمو  باصبا رفتم جلو تا معرفی بشم. 

 صبا:اووووم عزیزم ایشون آقامحسن دامادخانوادمون  

 من:سلام خوشبختم

 محسن:سلام منم هستی خانم
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 صبا:ایشونم خواهرم سوگندخانم 

 من:پس سوگند شماهستین

 سوگند:بله عزیزم چطور؟حتما ادا های منوبرات درمیاره. 

 بااین حرف سوگندهمه خندیدن اماصبا سرخ شدوچپ چپ به سوگندخطونشون میکشید که محسن گفت

 محسن:اووی اوووووووی به خانمم چپ نگاه کردی نکردیا.  

 ایی من چیزی نگین.من:اوه اوه شمام به باب

 دوباره همه خندیدن

  

 صبا:ایشونم پدرام جان نامزدبنده البته عین هادینا صیغه ایم بخاطرمدرسه خودت که میدونی. 

 بله میدونم.

 ایشونم پژمان برادرشوهرم.   

 ایشونم عموی بزرگم والبته پدرشوهرم علی آقا وخانمشون فاطمه خانم زن عموومادرشوهربنده.

 یی همتون خوشبختم.من :ازآشنا

 صبا:ایشونم عموی کوچک بنده محمدوهمسرشون آیدا وپسرکوچولوشون محمدیاسین  

من :خوشبختم وای خدا چقدنازه گوگولی محمدیاسین من یه عشق دارم که الان باباش میارتش اسمش پرهام 

 وهمسن خودت .

 محمدیاسین خجالت کشیدورفت پشت مادرش.

 درم سوگل خانم.صبا:خوب گلم پدرم اقارضاوما 

 زندایم آرزوخانم دایی کیوان وپسرشون آقابابک.  

اومدم بگم خوشبختم که یدفعه چشم افتادبه بابک اونم تامنودیدتعجب کرد اما به روی خودش نیاورد.منم 

 زیرزیرکی فقط خندیدم.

 صبا:آقاجون ومادرجونم  
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 صبا:ودرآخرخاله سها وعمومحمود وآقامسعود  پسرخاله بنده. 

 ی:ازدیدن وآشنایی همتون خیلی خوشحالم.هست

 

 ٧٨پارت#

 رفتم وسط صبا وسحر نشستم وای داشتم آب میشدم خاله سحر یجوری نگام میکرد انگارمیخواست بخورتم.   

 صبا:خوب هستی جون پاشوبریم بالاتواتاقم لباساتوعوض کن. 

 هستی:چی؟اتاق تواصلاحرفشم نزن. 

بااین حرفم همه برگشتن سمتم وتعجب کردن.یه لبخندزدم که صبا وسحرریسه رفتن خودمم بدسرخ کردم وای 

 چه بدسوتی دادم.

 خاله سها:آخه چرا عزیزم چی شد؟ 

 من:ها ینی بله؟ نه نه چیزی نشده خاله جون آخه چیزه چی بود؟ 

 ه ناگفته نمونه خیلیم جیگری.خاله سها به حرکات من یدفعه خندید وای هستی چقدبامزه ای البت 

 اینوکه گفت ضعف کردم وای بامن بود؟من جیگرم؟

 صبا:خوبه خوبه دیگه پاشونترس اتاقم چیزی ندارم. 

 من:صبا جون هستی اگه ازاون جک وجونورات داری نیام من میترسم. 

 ایندفعه عمورضاوسوگند وپدرام قهقه سردادن.

 دگفتمنم داشتم شوکه نگاهشون میکردم که سوگن

سوگند:نه عزیزم پاشوپاشو بریم تواتاق خودم لباساتوعوض کن حق باتو این صبا خانم خیلی ازدرودیوارش  

 عنکبوت وعقرب آویزون میکن اینوکه گفت یه جیغ خفیف زدم که بازهمه خندیدن.

  

 سحر:درگوشم گفت پاشوپاشو سینگل خانم آبرومونوبردی.

 یه چپ نگاش کردم که خندید.
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تواتاق سوگند لباساموعوض کردم یه پیرهن ناز زرشکی موهاموبا رنگ موزرشکی کرده بودم البته همیشه رفتم بالا 

 آبی میکردم بخاطررنگ چشام اما امشب زرشکی بودکه نازبشم.

رفتم پایین اهنگ گذاشته بودن ولی کسی نمیرقصید من مربی رقص بودم البته جایی نرفته بودم که دوره ببینم  

 طرپولداربودن بابام حسابی باشگاه وسالن میخریدم وعشق وحال میکردم.اما خودم بخا

 ازپله ها رفتم پایین همه بدجور خیره شدن بهم بخصوص خاله سها.

 رفتم وازپشت صبا روبغل کردم بلندش کردم رفتیم وسط خونه شروع کردیم به رقصیدن اونم ظریف ودخترونه.

 ٧٩پارت#

امون دست زدن دوباره رفتیم نشستیم اما سحررفته بودتواتاق باتلفنش حرف بعدازیه رقص کوتاه باصبا همه بر 

 بزن.

  

 صبا:خاله کبری زنگ میزنن.

 هستی:نه خاله شمانرین صبا باتو کاردارن خودت برو. 

 صبا:وا توازکجامیدونی بامن کاردارن؟ 

 هستی:اه چقدسوال میکنی صبا پاشوبرو  

 صبا:شایدپرهام باشه؟ 

 دقیقه دیگه پاشومعطل نکنش بیچاررو.  ۳۰صبا نه الان ازبالا میومدم زنگ زدم گفت هستی:اه  

  

 صبا:باش باش باباالان میرم معلوم نیست چه بلایی میخوای سرم بیاری

 هستی:صبا بلندشد بره که جوابشودادم نترس بانو کسی نمیتون کاریت کن. 

 ی؟هستی؟میکشمت دقیقه بعد صدای جیغ جیغ صبا بلندشدهست۵صبا رفت ولی 

 بااین حرف صبا همه برگشتن سمتم 

 منم غش کردم ازخنده 
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 صبا:هستیمیکشمت  

 هستی:وایحقته، بخدا صبا ازقصد نبود بخدا پیرهن آبی نداشت مجبورشدم پیرهن قرمزی بخرم. 

 باصدای جیغ جیغ صبا سحرهول اومدبیرون  

 سحر:چیه؟چی شده؟ 

 دن هستی:هیچی بابا خانم اس اسی غیرتی ش 

 صبا:آره ارواح عمت ازقصدپیرهن خرسموقرمزخریده میدون من استقلالیم ازقصداین کاروکرده  

 سحر:وای بمیری گفتم چی شده 

 هستی:همینجورکه ریسه رفته بودم گفتم نه بخدا صبا بجون خودت نداشت راسی من عمه ندارم بابام تک فرزنده 

  

 صبا:بله دیگه بابا شون عشقن

 هممون خندیدیم. 

 صبا اومد نشست بین منومحسن البته محسن اون یکی مبل ینفره بود 

 هستی خیلی خلی اینوگفتوبغلم کرد وگونموبوسید. 

هستی:خوبه اه صبا آبمودرآوردی میدونی چندشم میشه ُتف مالیم کنیا.بازم هی سفت تف بمال لطفا محبتتو  

 خشکه بحساب.

 صبا:کوفت بیشعور بی لیاقت اخمخ 

  

 شد؟هستی:تموم 

 صبا:نه خر 

 هستی:حالاچی اگه تموم شد همش خودتی. 

 خوب اینبار که زنگ خورد پرهام بود. 

 وایییییییییجیگر توبخورم عشقم که انقدنازشدی. یه پیرهن زرشکی با کتو شلوار مشکی تنش بود. 
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عشقم چقدپیرهن زرشکی بهش میومد پیرهنشوبا لباس پرهام اومدتو وبه همه سلام کرد بلندشدم گرفتم توبغلم 

 من سِت کرده بود.

 بردمش جلو وهمه رومعرفی کردم بهش.اومدیم بین منوصبا نشست وهمه بهش نگاه میکردن.

 صبا:وای چقدجیگره 

 هستی:پس چی کشیده به آبجی هستیش.  

  

 پرهام:آبجی زندایی سحرکوش؟

 ایی؟صبا:وا به تومیگه آبجی،به هادی میگه د 

 سال ازمن بزرگتره سنش بالاست به اون میگه دایی.٨هستی:آره آخه هادی 

اما  چون ازبچگی پیش من بوده بهم میگه آجی.صبا توبله برون سعید من متوجهش نشده بودم اومد حسابی 

 آبروموبرد انقدنازشوکشیدم تا دوست شد.

 ۰١پارت#

 زن.هستی:عشقم زندایی سحرتواون اتاق رفت باتلفنش حرف ب 

 خاله کبری اومد ویه چایی برای پرهام اورد که من برداشتم براش. 

 پرهام:مچکرم خاله 

 خاله کبری:وای خواهش میکنم عشقم. 

 )صبا( 

اون موقع که هستی اومدتو ازش خواستم بره تالباسشوعوض کن اما چون میترسید تواتاقم بقول خودش  

 سحرزنگ خوردو بلندشدورفت. جکوجونور باش رفت اتاق سوگند.اون موقع ام تلفن

 سوگند:اوه ، صبا؟ انقدهستی هستی میکردی اینه؟ 

 صبا:وا مگه چشه؟ 

 سوگند:هیچی فقط کلکسیون عملیه،اه انقد تعریف کرد گفتم چیه. 
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صبا:اعصابم داغون شد من روهستی خیلی حساس بودم کاردو برداشتم گرفتم سمتش چشامو ریزکردم طرفش  

 شوخی خیزبرداشتم البته به 

 چی گفتیییییییی؟

 سوگند:وا دیوونه چت شد چیه حرف حق تلخه؟موهاش که مصنوعی،دماغش عملی،ِیمن آرایش داره،چشاشم لنزه  

 صبا:خوب خودتم میگی حرف حق تلخ براتو حق نیست که زهرماره. 

 مادمازل نمیدونستی بدون دخترمن هستی خانم بابایی همه چیش براخودش عملی نیست 

 هم فکرسوگندبودن چون همه تعجب کردن. انگارهمه 

 صبا:دماغش عملی نیست براخودش،موها شم براخودش،لب ولچشم براخودش،رنگ چشاشم ابیه لنز نیست. تمام  

 سوگند:شوخی میکنی.واقعا؟ 

 صبا:بله. 

 سوگند:محسن پاشو،پاشویالابریم طلاقتوبدم میخوام هستی رو بگیرم. 

 بااین حرفش هممون خندیدیم. 

 صبا:هوووووووی گفته باشم من دخترموبهت نمیدم.

 محسن:صبا جان قضیه این دخترشماچیه؟ 

صبا:هیچی بابا سرکلاس نشسته بودیم باهستی وسحر بحث میکردم خانم کبیری معلم شیمیمون اومد تو وبهمون  

هستیم بچمونه خندید گفت که من عین این پدرا حرف میزنم سحرم عین این مادرا داره هستی رونصیحت میکن 

 اینجوری شدکه نرفته خونه بخت باباشدیم.

 ١٧پارت#

 صبا:مامان نمیخوای کیکموبیاری؟ 

 خاله سوگل:چرا عزیزم الان میگم خاله کبری بیاره. 

 خاله؟

 خاله کبری؟
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 خاله کبری:جانم  

 سوگل:میشه کیکو بیارین؟ 

 کبری:چشم 

 بزرگ صورتی اما...کیکو آوردن نیش صبا شل شد کیکش خیلی نازبود یه کیک  

 هستی:واییییییییییی 

 صبا:چیه؟ 

 هستی:این چیه دیگه؟ 

 صبا:خوب معلومه دیگه کیک 

هستی:اِ خوب شدگفتین مادمازل بنده کور بودم ندیدم کیک میگم این عکس روش چیه چرا توانقدمنوحرص  

 میدی؟روی کیکت عکس عنکبوت انداختی؟

 دومندشم خوب چشه ببین چقدنازه هستی!صبا:اولندش من ننداختمو کیک پز انداخت  

 هستی:اَ یییی اره ارواح عمه نداشتت.  

 همه خندیدن خودمم خندم گرفته بودخدایا این به کی کشیده انقدوحشیه اصلاظرافت زنان نداره گودزیلا  

 صبا شمع هاشو فوت کرد وهمه جیغ کشیدیمو ودست زدیم .

 خوب نوبتیم باش نوبت هدیست وبزن وبرقص 

کس یه هدیه ای داد محسن یه چاقوداد که همه نگاه کردن محسن ریسه رفتو گفت بخدا خیلی اصرارکرد چون هر

کسی براش نمیخرید. سوگند یه گوشواره داد.خانواده عمومحمد یه کیف وکفش چرم.خانواده دایی کیوان وزندایی 

ژمان یه عروسک بزرگ.خاله یه لباس خوشگل.بابکم عطر.مسعود یه خرس .پدرام دسبند به اسم خودصبا.پ

 وشوهرش یه کتاب فال حافظ . عمورضاوخاله سوگل یه  گردنبند.سحرم یه پیرهن که خودصبا انتخابش کرده بود.

واما نوبت بنده شد بلندشدم رفتم ازتو اتاق کیفمو برداشتمو جعبه کادوشدمو آوردم. ازپشت بغلش  

 کردموبوسیدمش جعبرو بازکردم.

 تی!صا:واییییییییی هس 

 این برامن؟
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 هستی:آره عشقم تولدت مبارک  

 یه سرویس طلا خریده بودم عین سرویس خودم نگین قرمز یه گوشواره ودسبندشو گردنبند وگوشوارهاش.

 صبا:اما آخه این خیلی گرون؟ 

بابامم انقدریخته به پام که اوه ههههه. بعدشم براسحرم هستی:باز نشستی چرتکه انداختی من سرکارمیرم  

 سرسفره صیغشون خریدم.

 صبا:وای عشقم مرسی. 

  

هستی:راسی هفته دیگه که تولدخودم سحربرات اون پیرهن قرمزومشکی روخریده خودشم لنگشو خریده 

با کت وشلوارمشکی براشب تولدم آخه تم شب داریم قرمزمشکی.راسی آقاپدرام شماهم لطفا یه پیرهن قرمز

 وپاپیون مشکی بپوشین سِت هادی بشین.

 پدرام:بله بله چشم حتما 

 هستی:ممنونم 

 سوگند:پس تویه هفته ازصبا کوچیکتری؟ 

هستی:بله هفته دیگه همین موقع تولدم. مامانم به خواسته آقاآرتام تالارگرفته ،تم شب انتخاب کردن اوه ههههه  

 ه خودم میام موهاتودرست میکنم که عین سحربشی.چه خبرا ست. راسی نرو آرایشگا

 

 ١١پارت#

 صبا:باش اما کی بیام؟ 

درست میکنم که برن باهادی عکس بندازن توآتلیه بعدشم توبیا که پدرام  ٧تا٧١هستی:اول سحررو ساعت 

 بیاددنبالت سریع تا کارخودموانجام. 

 سوگند:مگه هستی جون توآرایشگری؟ 

 خودم برمیام.   هستی:نه گلم اما ازعهده 

 راسی هستی من برا عروسیم دنبال ساق دوشم تومیای؟ 
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 هستی:اوممم اره من مشکلی ندارم به مامان البته بگم بعد. 

 بااین حرفم همه نگام کردن انگارانتظار نداشتن قبول کنم اما ایناکه نمیدونستن خانواده من آزادن.

دن مربی رقص باشیونرقصی نمیشه.صبا یه آهنگ شادگذاشت هستی: خوب صبا بانو پاشوپاشو دیگه وقت قِر دا 

وشروع کردیم حسابی ترکوندم.دیدم نه انگار این بابک وپسرای دیگه نمیرقصن منم پرو رفتم همشونو کشیدم 

وسط فقط مسعودو خود بابک آورد.حسابی باهم رقصیدیمو خودمونو هلاک کردیم.  پرهامم چندتا آهنگ بامن 

 امحمدیاسین بازی کنن.بعدکلی رقصیدن رفتیم نشستیم که بابام آنلاین شد.رقصیدو بعدش رفتن ب

 هستی:واییییییی بابا جونم دلام دلام 

 بابا:سلام عزیزم عروسکم. 

 هستی:وای بابا جونم نمیدونی چقد دلتنگتم انقدکه دارم روزشماری میکنم تابیای ایران. 

 مامانت میدونه؟بابا:میام عزیزم هفته دیگه شب تولدت کنارتم فقط  

 من:راستش نه بابا نگفتم میترسم بفهمه که باهات درتماسم تولدموکوفتم کن  

 بابا:یعنی چی هستی بایدبهش میگفتی 

 هستی:باش باش میگم اما الان تولدصباست وخونه صباینایم.  

 بابا:اِ پس لپ تابتو برگردون تا بهش تبریک بگم. 

 لپ تابمو برگردوندم وبابا به صبا تبریک گفت.

 بعدخدافظی وکلی حرف زدن بابابا. 

 سها:هستی جون؟مگه بابا ایران نیستن؟ 

 سال جداشدن.۳من:نه خاله راستیتش ازمامانم  

 خاله:آخ ببخشید عزیزم نمیخواستم ناراحتت کنم شرمنده اما آخه چرا؟ 

مریکا بود آقاجونمم تبریزی وقتی براادامه تحصیل میره خارج هستی:قصش مفصل راستیتش مامان لیلا بچه آ 

سالگی بابا اونجا بودن که بابا باشوهرخاله مریم ازطریق اینترنت ١۰همونجا با مامانی ازدواج میکنن وبابابدنیا میاد تا

 میبینهدوست میشه میادایران باعموشرکت میزنن یروزبابا باعمومیره خونه پدرجونموعزیزم که مامان همامو 
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وعاشقش میشه پدرجونم راضی میشه که مامانو بده اما عزیزمیخواسته که مامانموبده به پسرداییش چون خاله 

مریمو دایی سجاد بچه زن اول پدرجونمم وعزیزم نمیخوادبه اونا پولی بده وچون عاشق مامانم میخواد همه ثروت 

هدی نذاشت رفت وآمدکن دیگه اونروزا که اقاجون پدرجونمم بده به مامانم خاله پروانه ام که هیچ چون عموم

 مریض بود عزیز به خالم پیله کرد طلاقشو بگیره اما عمو فهمید ونذاشت دیگه خاله بره.

 

 ١۳پارت#

سال پیش پدرجون مریض شد وفوت کرد وعزیزم ۳عمومهدی سپاهیه وعزیزم چون آزاده بااونم نمیسازه  

ده طلاق بگیره وبره به پسرداییش که کارشم کرد اما هنوزنتونسته تموم شه هی زیرگوش مامانم خون۴۰نذاشت

 مامانموبده به پسرداداشش.

 مثل اینکه اونم خارج.

حالام که بابا رفته آمریکا حضانتمو دادن به بابا اما مامان انقدناله کردکه بابا منم نبرد.آقاجونمم بعدفوت مامانی  

 .اومدایران پیش خواهرشوآرتام پسرعمه کتایون

 حس کردم خاله سها وبقیه بایه حس ترحم بهم نگاه میکنن. 

 صبا پریدوسطوبحثو عوض کرد خوب خوب بچه ها کی موافق شاه دزد وزیر بازی کنیم؟ 

 هستی:من من  

 همه اعلام موافقت کردن صبا رفتوبا کاغذاومد 

 اسمارو نوشتیم ومن پخشش کردم روزمین.

 کنارصبا وکنارسحر سوگند و محسن وبابک و مسعود. من نشستم،سحروصبا کنارم پدارموپژمان 

 باانداختن کاغذا همه نفری یکی برداشتن 

 من:وزیربنده کیست؟ 

 سوگند:چاکرتم

 بااین حرفش همه غش کردیم.

 من:وزیردزدوپیداکن. 
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 سوگند:آخ آخ آقا نداشتیما سخت شد. 

 صبا:بگو نوکرجان توکه چاکربودی الان 

 سوگندیه ایشیییی کردکه هممون خندیدیم. دوباره همه ریسه رفتیم اما

 سوگند:اومممممممم راستش بابک مشکوک میزنه. 

 اره اره بابک

 من:بابک توییی؟ 

 بابک:آخ اره ارواح خودم  

 من:اون ارواح عمست.واییییی ینی دوباره سوتی دادم من خل. 

سهاست اوه اوه برگشتم دیدم خاله سها داره نگام میکنه که دوباره بچه هاغش کردن.آخ عمش که ننه صبا وخاله 

 چشاموبستمو نازک کردم ونیشموشل.

 خوب برابابک یه آب نمک وفلفل بیارین 

 بابک:نه توروخدا این چه کوفتیه؟ 

 من:کوفت آب نمک فلفل 

 بابک:جهندم بابا من جرنمیزنم بیارید. 

 یربنده کیست.؟بعدخوردنش دوباره کاغذ انداختیم این سری سحر:وز

 آخ آخ کی بود؟ 

 مسعود:بنده 

 یا ابوالفضل 

 سحر:خوب بفرمایید کیه دزد. 

 مسعود روهمه چرخیداما رومن  ثابت موند وای این چرا همچین نگام میکن؟ 

 مسعود:هستی 

 هستی:وای وا رفتم  
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 سحر:هستی؟تویی؟ 

 من:اوهوم 

 سحر:آخ جون مسعودسیبیل آتشین 

 میگیره. من:چی نامردیه من دردم 

 سحر:اه جرنزن دیگه هستی مسعود پاشو 

 وای این نکبت تاالان لال بودا حالاشده گودزیلا. 

 مسعود اومد جلو وآخخخخخخخخخخ توروحت ینی بمیری .داغونم کرد. 

 کثافت چه لبخندی هم میزنه  

 هستی:خفه شی. 

 مسعود: ههه حقته خوب بود تاتوباشی دیگه بابکونچزونی 

 توروچزوندم وای خدارحم کردتورو نچزوندم.  من:آخ مگه من  

 اون دستم تموم شدچنددوربازی کردیمو مسعودبه اصرارصبا شروع کرد به خوندن.

 

 ۴١پارت#

مسعودگیتارشوبرداشت ونشست بین پدرومادرش وبدون اینکه چیزی ازکسی بپرسه که کی چی دوست داره  

 شروع کرد به زدن وخوندن. 

 اصلا ازش خوشم نمیومد یه حس بدی به آدم میداد مجسمه ابوالهول 

  

 مسعود:گیرم بازم بیایو ازعاشقی بخونی 

 گیرم تا دنیا دنیاست بخوای پیشم بمونی

 روزغمم نبودی خورشیدبادیگرون بود

 منوبه کی فروختی اون ازمابهترون بود
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 اینجای آ هنگشو باگیتارتندزد: 

 بخونی گیرم بازم بیایو ازعاشقی

 گیرم تادنیا دنیاست بخوای پیشم بمونی

 روزغمم نبودی خورشیدبادیگرون بود

 منوبه کی فروختی اون ازمابهترون بود

  

 هی باگیتارش آهنگ میزد.

 میای بیا غریبه حیف دیگه خیلی دیره 

 حالاکه خاطراتت یکی یکی میمیره

 کی گفتِ بودکه تنهام وقتی توروندارم

 دایی دارمبازم میگم بدونی منم خ

 برگشتی اما انگارتوباختی توی بازی  

 غرورتم شکستن به چیت داری مینازی؟

 برگشتی اما انگار توباختی توی بازی

 غرورتم شکستن به چیت داری مینازی؟

  

هستی:بعدآهنگ همه دست زدیم اما من بدجور احساس غم تودلش میکردم احساس میکردم حرف دل من به 

 سعیدبود . 

  

 صبا:وای وای این چی بود دیگه ستم مثلا شب تولدما این چه آهنگ غمگینی بودکه خوندی دِپ شدیم.

 مسعود:توکه میدونی من زیاد اهل شادنیستم همش غمگین میخونم. 

 یه دفعه خاله سها برگشت سمت منوروکردم بهم وگفت 
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 سها:خوب هستی جون چطوربود؟ 

 من:هانچی چطوربود؟ 

 صدای مسعودو میگم دیگه. سها:وا عزیزم خوب 

 مسعود بدداغ کردو یه چشم ُغره به مادرش رفت. 

 منم که هاج وواج نگاشون میکردم گفتم عالی بود.

  

هستی:جمع سکوت کردن ازکسی صدادرنمیومد باخودم فکرکردم واقعا خودمونیما عجب پدرسوخته صدایی 

 داشت کیف کردم حسابی دمش گرم

 

 ۵١پارت#

 وای بریم؟سحر:هستی جان میخ 

هستی:به ساعت نگاه کردم حق باسحربود دیگه وقت رفتن بودبخصوص که من تنها بودمو بایداول پرهام وبعدشم  

 سحررو میرسوندم کسیم خونه نبودخودمم ماشین آقاجون دستم بودبایدمیرفتم اونجا.

 رفتیم وحاضرشدیم  بعدش ازجام پاشدم به سحرم گفتم تاحاضربشه بااینکه صبا همش میگفت هنوززود اما  

 من حاضرشدم اومدم بیرون اما سحر چون میدونست هادی حساس موندتاآرایششو پاک کن.

 اومدم نشستم روی مبل پرهامم رفت کنار محمدیاسین ومامان باباش.

 نشسته بودم که سرموگذاشتم روی مبل وچشماموبستم.

 اما چنددقیقه بعدش بازکردم که...

 ییی ییییهستی:وای خدا، وایییییییی 

 یه جیغ بلندزدم وچشماموبستم وای صبا بمیری وای خفه شی وای توروحتتتتتتتت.وای خدا

 صباغش کرده بود ازخنده ولی بقیه گیج فقط مارونگاه میکردن  

 سریع ازروی مبل بلندشدم. 
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 صبا همچنان میخندید 

 خرس پیرهن قرمزی نخری. صبا:وای وای.وای خدا مردم ترکیدم ازخنده حقت حقت تاتوباشی دیگه برامن 

 هستی:خیلی بیشعوری نفهم نمیگی سکته میکنم؟ 

 صبا:نه دخمل نازم تواون بادمجونی هستی که آفت نمیزنه. 

 سوگند:وا خوب یکی به مام بگه اینجاچه خبره؟ 

میدونه من ازهرچی جکوجونور متنفرم بعدبه سقف اشاره من:هیچی عزیزم این گودزیلا خانم به ظاهرپدر بنده  

 کردم.

 بلندشده این روتیلشو آویزون سقف کرده.

 یدفعه همه به سقف نگاه کردن  

 سوگند:وا مگه مریضی توصبا؟ پس بگو چراهی میگم چرااینواینجا میبندی چیزی نمیگفتی!واقعاکه 

اشتید بخندم البته خودهستی نرسیده گفت که تواتاقم صبا:همچنان میخندید خوب چی بگم اگه میگفتم که نمیذ 

 بخاطرچی نمیره اما انگار حواستون نبود.

  

من:کوفت مریض بخدا تلافیشوسرت درمیارم میگی دیگه هستی جون توروخدا برسون بهم اگه رسوندم؟باش صبا 

 جان بعدتعطیلات عیدتم میبینیم.

 

 ١۶پارت#

ه بیادمنوبغل کن وازدلم دربیاره که دوباره جیغ زدم وبهش گفتم صبا:باچ باچ عشخم دیگه نمیکنم .پاشدک 

 دستاشوبشوره. 

 بدبخت صبا رفت دستاشو شست ودوباره اومدهموبغل کردیم.

 هستی:سحر اومد ازهمه دونه دونه خدافظی کردیمو راه افتادیم پرهام نشست بغل سحر ومنم پشت رُل. 

 پرهامو رسوندم ودادمش دست خاله.
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 سحر:هستی؟ 

 هستی:جانم؟ 

 سحر:واقعا نمیخوای بیای بریم بالا؟ 

 هستی:نه گلم توبرومنم میرم خونه آقاجون 

 سحر:هستی بخدا مامانم منظوری نداشت حال... 

 پریدم وسط حرفش وگفتم 

 هستی:سحر جان میدونم عزیزم مامانت منظوری نداشت اما حق بامادرت تاکی تووهادی جور منم بکشید؟ 

 خودم ازعهده کارام برمیام. من دیگه بزرگ شدم

 سحر:آخه.. 

 هستی:آخه واما واگرو اینا نداریم تموم شد.حالام اخماتوبازکن. 

 سحر یه لبخندزد که بیشتردهن کجی بود خدافظی کردورفت. 

 هستی:پوف انگار من بچه ام آخه چجوری باچه زبونی بگن نخودهرآش زندگی اینایی؟ 

به تیپوتاپ هم سحرم کلافه بود من وباخودش بردخونشون که مامانش  یروز که حالم بدبود باهادی بدزدیم

پرسیدچی شده اونم مجبورشدهمه چیزو بگه مامانشم مراعات منونکرد مثلا که آروم حرف میزد اما من شنیدم 

 وبعداونم نرفتم خونشون که سحر فهمید.

ازآقاجون گرفته بودم که اگه بالاخره بعدکلی کلنجارو خوددرگیری باخودم رسیدم ریموت در روداشتم  

 خوابیدودیروقت شد پشت درنمونم.  

ماشینو پارک  کردمو رفتم ازپله ها بالا حیاط آقاجون عالی بودیه خونه ویلایی بزرگ که آقاجون به اسم من کرده 

 بود یعنی تمام دارایشو حتی این ماشین.

  

ومامانوطلاق نده اما بابا دیگه قبول نکردچون مامانوخیلی دوست داشت آقاجون خیلی به بابا اصرارکرد که بمونه 

ومامانمم بهش گفت بودش برامامان عذاب بعدرفتن بابا آقاجونمم باهاش قهرکرد گفت که هیچی به اسمش نمیزنه 

 بابام کلی خودش پول داشت نیازی نداشت میموند منوهادی.
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 ١١پارت#

م روزانوی خودم یاعلی گفتم نمیخوام زنمم قانعست آقاجون خیلی هادیم به آقاجون گفت من دست گذاشت 

اصرارکرد وگفت که حقشه امازیربارنرفت البته هادی بخاطررفتن بابا،بابارومقصرمیدونست بخاطرهمون هیچی 

 ازآقاجونم قبول نمیکرد اما من حقم بود.

 حق تنهایام،حق شرعیم،حق پدرم،حق خودم،حق مامان لیلا

 شونو قبول کردم.واینطورشد که آرتام روی کاراومد.پس خیلی راحت هم

  

 هستی:کلیدانداختم رفتم داخل قابل ذکرکه خاله زهرا نبودرفته بودشمال،هادی ومامانم سرکارن.

 پس اومدم خونه آقاجون تنها نباشم.

 تاکلیدوانداختم دربازشد اولش فکرکردم حتما آقاجون ونگرانم شده نخوابیده اما...

  

 ه نوه دایی گلآرتام:به ب

 هستی:ازدیدنش یدفعه شوکه شدم. 

 تواینجا چه غلطی میکنی؟

 آرتام:آخ آخ توهین ممنوع اگه بخوای چاک دهنتو بازکنی حالتومیگیرم خانم موشه 

 هستی:عصبی شدم بدجور هولش دادم ورفتم تو آقاجون و عمه نشسته بودن سلام کردم وبه آقاجون گفتم. 

 مهمون دارین؟آقاجون؟شمانبایدمیگفتین  

 عمه نذاشت طبق معمول آقاجون بدبختم حرف بزن  

 عمه:اوا هستی عمه به قربونت مهمون کجا بود؟خودمونیم که 

 هستی:نخیر عمه جون شرمنده اما شما وآرتام خودتون خونه دارین اینجامهمونید 
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 بااین حرفم عمه سرخ کرد

 ه خواهرمم میشه آقاجون:بس هستی بابزرگترت درست صحبت کن اینجا خون 

 من:اِ پس چرابه نام من کردین میزدین به اسم عمه جون اینوگفتمو سریع رفتم بالاتواتاقم. 

 رفتم روتخت درازکشیدم که یدفه درباصدای بدی خوردبه دیوار بازشد

 احمق!?آرتام:ننه بابات بهت یاد ندادن بابزرگترت درست حرف بزنی 

 هستی: منم بادادجوابشودادم 

 ننه نه ومامان اولندش 

 دومندشم توفضولی؟

 سومندشم احمق خودتی وهفت جدوآبادت

آخ آخ گندزدم تندرفتم حسابی بابای آرتام عمواحمد مرده بود وآرتام شدیدروش حساس بود بااین حرفم ازکوره  

 صددرصددرمیرفت.

  

 آرتام:اولش آروم گفت:چی؟ نشنیدیم چی گفتی؟

 ره زدبعدکه دیدمن خفه خون گرفتم یدفعه نع

 نه چه زری زدی؟ من بدترسیده بودم سنگ کوب کردم بادادش .

بلندشدم وچسبیدم به دیوار که هی قدم به قدم جلومیومدومیگفت:چه گوهی خوردی آشغال؟ زر زر میکنی؟ 

 تادیدی هی نازتومیکشم عاشقتم فکرکردی هرغلطی میتونی کنی؟

کردم جیغ زدم.که اومدجلو بایه دستش گلومو  من:یه دفعه دیدم اوضاع بده ومنم بدخودمو باختمو خیس 

فشارمیداد ویه دستشم گذاشته بودرو دهنم انقد ضعیف نبودم اما بدترسیده بودم که سیل اشکام جاری شد 

 داشت خفم میکرد که آقاجونم اومد 

 نی؟آقاجون:آرتام؟آرتام هیچ معلوم چه غلطی داری میکنی؟چطوربه خودت اجازه میدی دست رونوه من بلندک 

به زورآقاجونوعمه آرتام ولم کردمنم تندوتندنفس میکشیدم حالم خیلی بدبود وسرخ شده بودم آرتام ازاتاق  

 رفت بیرون اما موقع رفتن بهش نگاه کردم که با انگشتش برام خطونشون کشید
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 ١٨پارت#

 بعدرفتنش عمه ام پشت سرش رفت نشستمو گریه کردم فکرنمیکردم انقد ضعیف باشم. 

  

اجون:بابا جون تقصیرخودت دیگه توکه میدونی اون روعمه حساس به هرحال سنی ازش گذشته چندباریم که آق

 عمه غرورشو بخاطرتوزیرپا گذاشته چرا انقدبدخلقی میکنی باهاش؟

 هستی:حقشون اصلا خوشم نمیادازشون آرتام منوفقط بخاطر پولم میخوادنه چیزدیگه.  

 شدورفت بیرون.آقاجون که دیدحریف من نمیشه پا 

عمه:بیا خان داداش تحویل بگیر نوه گلتوکم نازشوکشیدیم؟کم براش کادووهدیه بردم؟کجاکم کاری کردم؟هان  

 دِبگودیگه!

صدای عمه میومد اما دیگه توانی نداشتم که برم جوابشوبدم گلوم بددرد میکرد رفتم جلوی آیینه انگشتاش روی  

 گلوم جاخوش کرده بود.

 ی باآرایشو لباسام خوابیدم.رفتم وهمونجور 

هوای بهاری بودوابری بلندشدم وقتی خودموتو آیینه دیدم وحشت کردم تمام صورتم بهم ریخته بودرفتم سریع  

 حموم ودوش گرفتم خداروشکر لباسامو موقعی که اومدم ماشینو ببرم آوردم اینجا.

ودن نکبت هنوز اینجابود اون حرفایی که من بعدیه دوش دراومدم بیرون که اوه اوه عمه خانم حسابی آویزون ب 

 زدم بهت هرکسی به من میزد کلا میرفتم و پشت سرمم نگاه نمیکردم.

  

 هستی:سلام

 عمه که جواب نداد. 

 آقاجونم فقط به یه سلام خشک وخالی بسنده کرد.

  

 رفتم نشستم روصندلی کنارآقاجون 
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 اونطرف آقاجونمم عمه بود.

  

 آرتام:سلام صبح همگی بخیر

 من:این چقد روداره انگارنه انگار دیشب بامن اون کاروکرده.  

 بلندشدم که سفره روترک کنم که جلودر دست سمت چپشو دورکمرم حلقه کردو آروم زیرگوشم گفت

 ارتام:خانم من چطوره؟ 

 من:خفه ،صددفعه گفتم من زن تونیستم بفهم اینوووووو 

  

 میدونم ازدستم عصبانی گلم اما تقصیرخودت بعدخیلی لجبازوگستاخی آرتام:ببین هستی 

 من:دنبال فضول بودم 

 ارتام:ببین هی دارم مراعاتتو میکنم باز روت زیادنشه 

 من:هه توومراعات تویه وحشی گمشو حالموبهم میزنی 

 هولش دادم اونطرف، داشتم ازپله میرفتم بالاکه ازپشت اومدمچ دستموگرفت برم گردوند

ارتام:ببین هستی یبارگفتم معذرت میخوام تموم شد دیگه تکرارش نمیکنم عذرخواهیمو بعدشم به نفعت بامن  

 درنیوفتی میدونی که چی میشه یادت نره چه پیامی ازمن دریافت کردی

 یادت رفته؟

 دستموازدستش کشیدم بیرون وسریع ازپله ها رفتم بالا. 

 ١٩پارت#

 ه هادی بعد شیش تا بوق برداشت.لباسامو جمع کردم زنگ زدم ب 

 هادی:بله؟ 

 هستی:سلام داداشی خواب بودی؟ ببخشیدمیشه بیای خونه آقاجون منوببری؟ 

 هادی:نه ایرادی نداره.باش الان میام 
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 هستی:مرسی  

 بعدقطع کردن سریع هرچی وسیله داشتم جمع کردمو رفتم پایین 

 آقاجون بامن کاری ندارید؟ 

 یاددنبالم خدافظمن دارم میرم هادی م

 اقاجون:وا هستی صبرکن ببینم کجا میخوای بری دیشب که دیروقت اومدی الانم 

  

عمه پریدوسط حرفش:آره دیگه مادمازل همه جاهاشومیگرده بعدش که خسته شدمیادپاچه مارومیگیره بعدماام  

 خر همش سواری میدیم بهش

 هرجایی اون...من:وا..وا...اه واقعا که عمه براتون متاسفم  

  

عمه:نه نه تعارف نکن هرجایی کیه؟ غیرازاینکه دیشب دیراومدی؟ دخترهرجاییا اون موقع شب میان پس خودت 

 بفهم که کارات زشت مایه ننگ

 منم هیچی نگفتمو فقط گریه کردم زدم بیرون.  ) 

بانیت وگریه رفت آقاجون: وای خدا کی میمیرم راحت شم هرچی ازپشت سردویدم تا نگهش دارم نشدباعص

 خدابه دادمون برسه اگه هادی بفهمه واویلا میکن.

 برگشتم خونه  

 آخه خواهرمن توبه چه حقی اون حرفا روبه دخترمعصوم زدی خودت فهمیدی اصلا چی گفتی؟ 

 ابجی:وا بیا همون دیگه امثال توازاینا طرفداری میکنن که این شدن 

 آخه اون دیشب تولددوستش بود  

 داداش مارو باش خوش باورابجی:هه  

 توکه همش میگفتی پاکی هستی روکسی نداره عروسم عروسم میکردی 

 ابجی:خریت کردم همش خریت بود. حیف یکی یدونه من نیست.هی لی لی به لالاش گذاشتم اونجورشد حقش بود 
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 اصلا نذاشت من حرف بزنم وسریع پاشدورفت 

 

 ۳۰پارت#

 آرتام                       

 دازاون حرفا شدیدا عصبانی شدم هرچی تاالان گفته گفتم چشم پرو شده بایدحالشو بگیرم اینجوری نمیشهبع 

  

 صبا                       

بعدازاینکه حسابی عشق وحال کردیم هستینا رفتن تمام شب حواسم به خاله سها بود که همش به هستی نگاه  

چ عکس العملی نداشت اما نمیدونم چرا موقعه ای که هستی با بابک میکرد بااینکه مسعود عادی رفتارمیکرد وهی

 سلام احوال پرسی میکرد جفتشون تعجب کردنوخندیدن

 بعدراه انداختن هستینا برگشتم خونه که خاله سها ازاتاق صدام کرد 

 سها:صبا بیا کارت دارم خاله 

 صبا:جانم خاله چیکارم داشتین؟ 

 نگیو ازکجاآوردی؟ صبا میشه یه کاری کنی با مسعودآشنابشن؟سها:هوی کور شده این عروسک فر 

 صبا:چی میگی خاله من چی بهش بگم، بگم بیا باپسرخالم آشناشو؟اون اهل دوسی نیست 

  

 سها:اه صبا حالاتوبگو نه نیاردیگه جون خاله 

 خاله انقداصرارکرد که گفتم چشم میگم  

 که اومدیم بیرون.بعد رفتن همه مامان رو کرد به منو گفت:بعدشم  

 مامان:صبا میگم میخوای هستی روبگی تنها نباش بامابیاد شمال؟ 

 صبا:وا مامان هفته دیگه تولدش کجا بریم؟ 
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مامان:اووووه کوتا هفته دیگه ما دوروزدیگه راه میفتیم تا هفته دیگه برمیگردیم دیگه حالابازم میل خودت آخه  

 دیدم میگفت که مامانش وهادی نیستن گفتم بچه که تنهاست آزادم هست چی میشه ماکه جاداریم بیاد

 صبا:فکربدیم نیست حتما میگم بهش 

 

 ۳٧پارت#

 هستی                           

ی ببعدازاینکه ازخونه آقاجون زدم بیرون هوابدجورابری بود شروع کردبه باریدن بدجورم سردم شد داشتم حسا 

 میلرزیدم که هادی اومدو بوق زدرفتم سوارشدم.

  

 هستی:سلام سلام داداشی جونم

 هادی:سلام به روی ماهت  

 روموکرده بودم اونطرف که نبینه  

 هستی؟ 

 هستی؟

 من:جانم؟ 

 هادی:چیزی شده؟ 

 من:نه چی میخواستی بشه؟ 

 هادی:پس چرا نگاه نمیکنی؟ 

 یه کردم منم هی بونه آوردم که بارون زده و...که ولم کن. برگشتم که شک نکن اما سریع پرسیدکه گر

 عصربودکه صبازنگ۵بعدازرسیدنمون رفتم خونه حسابی استراحت کردم ساعت 

 صبا:الو دلام عخشم موبایل هستی خانم وگرفتم؟ 

 هستی:خخخ بله بله خانم هستی خانم هستم احتمالا شما بابایی من نیستین؟ 
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 نازه منید؟ صبا:خخخ بله بله شمادخمل 

 هستی:بله ههههه 

 صبا:هستی جونم؟ 

 هستی:جونم؟ 

 صبا:میشه بامن بیای شمال؟ 

من یدفعه جاخوردم این الان داشت شوخی میکردیا جدی بود؟لحنش که شوخی نبود .فقط من موندم چرامنو  

 میخوان ببرن!

 هستی:من؟ باتو؟دوتایی؟ 

 بابا خنگه من وتو وخانوادم همه میان میخواستم ببینم توام تنهایی دوست داری بامابیای؟صبا:نه  

 هستی:نه بابا مزاحمتون نمیشم بعدشم مامانم نمیزاره  

گذشته میره مطب خاله فروردین ۵صبا:اه هستی خاله بامن هادی که سرپست سحرم که باخانوادش مامانتم که از 

 زهرام که شمال میریم هم عشقوحال میکنیم همم خاله زهرا رو میاریم.

 قبول؟ 

 هستی:آخه بایداجازه  بگیرم که فک نکنم قبول کن مامانم. آزادهستم اما نه تااین حد که.  

 صبا:باش عزیزم پس خبرشومیدی؟ 

 هستی:آره حتما 

 

 ۳١پارت#

 م بیرون تا به مامان بگم.بعدازاینکه قطع کردم سریع رفت 

 مامانی جونم؟کجایی؟ 

 مامان:اینجام توآشپزخونه  

 هستی:رفتم ازپشت بغلش کردموگونشوبوسیدمو خودمو براش ناز کردموگفتم: مامان جون میشه برم شمال؟ 
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 مامان:چی؟شمال؟باکی؟ 

 من:هرچی که صبا گفتو به مامان گفتم اما مامان اصلا زیربارنرفت. 

 دم اومدم جلوتلویزیون نشستم وبه صبا پیم دادم که مامان قبول نکرداونم سریع زنگ زد به خونه.خیلی پکر ش 

  

 مامان:هستی پاشو جواب بده

  

 من:حسش نی خودت جواب بده دارم کارتون میبینم

 مامان اومد بیرون ویه سرشوتکون دادسایش افتادتوتلویزیون دیدم. 

 مامان:بله بفرمایین.  

 .... 

  

 مامان:آهان سوگل جون شمایین؟چطوری عزیزم خوبی؟آقارضاخوبن؟صباجون؟سوگند جون خوبن؟

 ... 

  

 مامان:نه خواهش میکنم چه مزاحمتی جانم کارداشتین؟

 ...... 

 مامان:برگشتو  یه نگاه به من کرد دوباره برگشت 

 آخه....

...... 

  

 مامان:باش بزارید ببینم هادی چی میگه.چشم خبرمیدم. 
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 عدقطع کردن اصلا به روی خودم نیاوردم که همه چیزو شنیدم ب 

 مامان اومدکنارم نشست 

مامان:هستی؟ خودت میدونی سختمه وخودتم میدونی که فهمیدم گفتی صبا بگه مامانش زنگ بزن اما اگه هادی  

 نزاره اصلا حرفشم نزن

شستمو بقیه کارتونمودیدم)بچه من:یه لبخندبه پهنا زدم که تمام دندونام مشخص شدمامان رفت منم ن 

 خودتونید(

 

 ۳۳پارت#

بعدازتموم شدن کارتون بلندشدم رفتم تواتاقم کتابی که چندهفته پیش خریده بودمو بازکردم یه رمان بود شروع  

 کردم به خوندنش انقدخوندم خوندم که خسته شدم وچشمام گرم شدوخوابیدم   

 م زدبرا شاموقتی بیدارشدم هادی اومده بود ومامان صدا 

 سلام داداش 

 سلام گلم خوبی؟ 

 تنکس 

 هادی:خانمی قراربرن شمال؟ 

 نگاش کردم گفت مامان همه چیزو گفت.

 من:خودمولوس کردم تا اجازه بده میشه؟ 

 هادی:نچ. 

 چرا؟ 

 هادی:واقعا میخوای با صباینا بری؟ اونو سوگند نامزددارن تومزاحمشونی.   

 گوشموپر کنی که باشما ها نیام مزاحمتونم  من:آهان پس اینوبگو میخواسی 

 هادی:هستی چی میگی منظورم این نبود بخدا آجی فقط.. 
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 فقط چی ولش کن کشش نده بجهنم من همیشه تنهام اصلا وقتی مادرم منوپس انداخت بی شانس بودم

 بلندشدم که برم دستموکشید

  

 برو حالابیا بشینهادی:خیله خوب میدونی که طاقت قهراتوندارم باش 

 نیشم شل شد سریع نشستم وشاممو خوردم. 

 .بعدشام زنگ زدم به صبا و اوکیشو دادم 

 دوروز بعد توراه شمال                                            

  

 صبا ومنو پدرام وپژمان باهم تویه ماشین 

 خاله سوگلو خاله سها وزندایی وزن عمو وعمورضاباهم 

 بابا شو عمو صبا ودایی وبابکم باهممسعود و 

من که حسابی شیشرو دادم پایین توراه گردنه حیران اونم این فصل بارونی عالی بود حسابی نفس کشیدم.سریه  

 قهوه خونه نگه داشتنوزدن کنار

 صبا:آخیش یه کشوقوسی به خودش داد. 

 منم پیاده که شدم سریع بدنم لرزیدهواسردبودهنوزم  

 دیدلرزیدم  خاله سها تا 

گفت :مسعود جان کتتو بده مادر سریع گرفتواوردانداخت رودوشم منوبقیه باتعجب نگاه میکردیم که خاله بغلم 

 کردوگفت خجالت نداره که فک کن توام عشق مسعودی

 اینوکه گفت یعنی آب شدم فک کنم بابک شنیدکه خندیدورفت تو  
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ن که من دستاموشستمو اومدم فقط کنارمسعودجابودبه منم رفتم بقیم پشت سرمن اومدن همه سریع نشست

 ناچاررفتم کنارش

 مسلود:هه سیبیلات خوب شدن؟ 

 من:ها؟مگه من سیبیل داشتم؟اگه منظورت به نامردیه خودتون بله بهترم. 

  

 بابک خندید اره دیگه فک کن عشقت برات سیبیل آتشین بکش اینوگفتوخندید

 شو آویزون کردمن که حسابی سرخ شدم مسعودم اخما 

 دیگه هیچ کسی هیچی نگفت بعدزدن یه املت حسابی پولوعمورضاحساب کردوراه افتادیم.خسته بودم خوابم برد 

 صبا:هستی 

 هستی بلندشو رسیدیم

  

 من:وای خوابم میاد بخدا

قدم میزدم که یدفعه اززمین جدا شدم وشروع کردم به جیغ اماوقتی چشاموبازکردم هواعالی بود همینجورداشتم 

 زدن.

 من:واییییییییخ زدم  

چشامو بازکردم بابک داشت ریسه میرفت کنارشم بقیه بچه ها وقتی پاشدم که حالشو بگیرم نگام افتادبه مسعود  

 که اخم کرده بود وتکیه داده بودبه ماشین تامنودید یه پوزخندیوری زد

 

 ۳۴پارت#

 دونم این چش شده احمق یوری به خودت اونجوری کن ابله.نمی 

 رفتیم سریع تو که من سرمانخورم سریع چپیدم تواتاق پایین که لباساموعوض کنم . 
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ویلای خیلی بزرگی بود کلیم اتاق داشت اومدم بیرون رفتم داخل یه اتاق که صبا گفت عخشم اونجا برامن وپدرام  

 ومحسنو سوگند.

 ت؟ینی میخوان پیش هم بخوابن؟هان؟این چی گف 

 رفتم اتاق بغلی دوباره صبا گفت اونم برا .... 

 هرجا رفتم صبام دنبالم میومدوبونه میاورد آخرسر دادزدم اه صبا منومسخره کردی؟

 اصلا میرم همین اتاق بروپی کارت 

 با قدم زدیم رفتم داخل اتاق هیچ وسیله ای نبود وسایلموگذاشتمو رفتم بیرون لب ساحل حسابی باص

رفتم توی آب شلوارمو زدم بالاآب که خوردبه پام حالم حسابی عوض شد.نم نم بارون میومد انقدموندیم باصبا تا 

 حسابی بارون خیسمون کردرفتیم داخل.

خسته بودم همه دورشومینه جمع بودن منم رفتم بعدازخوردن یه چای دبش داغ عذرخواهی کردمورفتم داخل 

 اتاقم.

 ابی هلاکم دروکه بازکردمآخ آخ حس 

  

 ها؟ این کیه؟

 منم که بی اعصاب رفتم جلو پتوروکشیدم کنار دیدم اوه اوه مسعودبود. 

 هوی آقا؟عمویی چپه اومدی اتاقو اینجا اتاق من. 

 مسعود:یکی ازچشاشوبازکردوگفت بله چیه چی شده؟ 

 من:عمویی پاشوبرو تواتاق خودت خستم میخوام بخوابم 

 تاق شما کجابوده؟اینجا اتاق من من زودتراومدم مسعود:چی؟ ا 

 من:چی میگی من ساکمو گذاشته بودم رفتم بیرون پاشو خستم پاشو و وو 

 مسعود:جیغ جیغ نکن پا نمیشم من ازاولشم همینجابودم ناراحتی میتونی بری. 

 منم حسابی داغ کردم 
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 من:ِا پس پچرخ تا بچرخیم من نمیرم تا توروبیرون نکنم.

 مسعود:خخخ شتر درخواب بیند پنبه دانه هرطورمایلی من جم نمیخورم 

 منم سرتقیم گرفت وبالشت برداشتم وهمونجا زمین خوابیدم. 

آخ آخ هی اینورو اونورشدم اما نمیشد که بخوابم برگشتم دیدم دوتا تیله سبز رنگی با نیش بازداره بهم نگاه  

 میکن.

 چیه؟ 

 هیچی  

 به چی میخندی؟ 

 که انقد بامزه میشی حرص خوردنی  به تو 

 اِ  

  

 آره.

  

 حرصم گرفت ابله بی ادب تواصلا شعورنداری بایه دختردرست رفتارکنی

نیست که توخیلی خوبی؟ با امثال توکه همش توبغل اینواونن همینجوربایدرفتار کرد.الانم اگه ناراحتی کسی  

 جلوتو نگرفت پاشوبرو یه جادیگه

 این چی گفت؟ 

 توبامنی؟

 من هردقیقه توبغل اینواونم؟ 

 یدفعه سرش دادزدم وبلندشدم رفتم بالاسرش:هوی یییی عامو حواست  به حرفات باشیا اصلا درست نمیحرفی.

 مسعود:خیزبرداشت به سمت بالا 

 ببین من با هرکی هرجورعشقم بکش میحرفم توام اگه مشکل داری هری.
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 نجور هاج وواج نگام کرد منم رفتم بیرونواقعا بدداغ کردم یکی خوابوندم توگوشش همی 

 

 ۳۵پارت#

بعداز اینکه ازاتاق اومدم بیرون یه قطره اشک ازگوشه چشم چکید که سریع پاکش کردم و رفتم بدوپایین  

 وکنارصبا جاخوش کردم.

  

 بابک:آقا کی پایست شب یه چشم بسته بزنیم.

 محسن:منو عیال  

 اعلام رضایت کردن منم تابع جمع قبول کردم.همه  

 صبا:حالاکوتاشب این نزدیکی یه پیست دوچرخه سواریه بریم؟ 

 منم سریع اعلام کردم پایم همه موافقت کردن. 

 رفتم داخل اتاق تالباسامو بپوشم که مسعود چپ چپ نگام میکرد. 

 هستی:چیه ارث باباتوخوردم؟  

 کوتاه نکردم هرچی خواسی بگو بلندشدورفت بیرون مسعود:اگه من اون زبون درازتو  

منم سریع یه سویشرت بلندسرمه ای باشلوارگرمکنش پوشیدم باکتونیای مشکیم ویه کلاهم گذاشتم موهاموبا  

 کش ازبالا بستم وازکلاه انداختم بیرون.

  

 ریم ومسابقه بدیم حاضرکه شدیم رفتیم پیست اونجا دوچرخه های دونفره ام بودکه بابک گفت دوتایی بردا

 پدارموصبا 

 محسن وسوگند

 بابک وپژمان



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

 من باکی؟

 اوه اوه بااین گودزیلا؟ 

عمرنش بمیرم پس فکرکردم وسریع گفتم که صبا جاشوبا مسعودعوض کن موقعه ای که ازکنارم ردمیشدیه خنده  

 تمسخر آمیزکردوگفت چرابابک جون نه صبا

 ای که کارد میزدی خونم درنمیومد 

 دو مسابقه دادیم دوبه  

 تیم سوگندومحسن باتیم بابک وپژمان

 که بابک وپژمان بردن

 تیم منوصبا بامسعودوپدرام 

 که تیم ما برد 

 حالانوبت من بودکه ازاون لبخندا تحویل مسعودبدم که حسابی سوخت.

 قرارشددوتاتیم برنده مسابقه بدن وبازنده بقیه رومهمون کن. 

 ....تییییییم.باخ تیم ما اول جلوبود اما بعدش 

 به پیشنهاد بابک اورانگوتان رفتیم یه رستوران خارجی. 

 .نشستیمو منورونگاه کردیم 

 بود  آخ توروحت بابک.۶۰۰منوصبا:وای صدرحمت به برج میلاد کمترین غذاشون 

 بابک که قیافه مارو دید ریسه رفتوگفت:ببخشیدا اما باختن گریه نداره 

 خندیدن اما منوصبا وا رفتیمهمه  

 خدایا دلم میخواست گریه کنم اینجوری بایدزنگ بزنم آقاجون پول بریزه به حسابم والا مامان خفم میکرد.

 انتخاب کرد٩۰۰اما مسعودعوضی۶۰۰همه انتخاب کردن اما بخاطر منوصباهمون 

 داد من وصباغش کردیم.غذاکه چه عرض کنم کوفتمونو خوردیم رفتیم باصبا براحساب؛ فاکتورو که  
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بعددادن پول رستوران حالافهمیده بودم که مسعودروی بابک حساس بخاطرهمین سریع پریدم جلوی ماشین  

 بابک نشستموآهنگوزیاد کردم کلیم دست زدمو رقصیدم.

 

 ۳۶پارت#

علی چپ میدونستم که توی جمع خیلی کارم ضایع بود اما به حرمت مهمون بودنم همه خودشونو میزدن کوچه  

 بااینکه خانواده صبا هم راحت بودن اما نه به اندازه کارهای من.

 رسیدیم ویلا پیاده شدیم رفتیم سمت خونه. 

 بابک:خوب خوب قرارمون که یادتون نرفته قراربود چشم بسته بازی کنیم پس بریم اتاق من که بزرگ 

 همه رفتیم تا لباسامونو عوض  کنیم بعدش رفتیم اتاق بابک  

 بک:آقا جمع بشین تا علم پیلیم پولوچ کنیم ببینیم چشم کی روببندیم.با 

 قرعه به نام محسن افتاد.وچشاماشوبابک بست. 

 همه آروم از کنارهم راه میرفتیم چندباری دست محسن خوردبه بابک وپدرام اما سریع در رفتن. 

 یدم وای زهره ترک شدم. من کنج اتاق بودم بدجورگیرکردم چون دقیقا پشت محسن بودم نفس نمیکش 

 یدفعه مسعود نامرد محسنوهل دادخوردبه من ویدفعه برگشتو سفت منوگرفت وچشم بندشوبرداشت.  

  

 من:آخ آقا محسن ولم کن توروخدا لهم کردی. 

 محسن خندیدو ولم کرد 

 محسن:ولت نمیکنم چون توام عین بقیه سریع فرارمیکنی. من بدبخت بایددوساعت بگردم. 

 حرف محسن هممون خندیدیم. بااین 

حالانوبت من بودبایدچشمامومیبستم بعدش برقاخاموش شدو من شروع کردم این ورو اونوررفتم بالاخره  

 پژمانوگیرانداختم.
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چشماشوبستم دوباره بازی شروع شدبایدتلافی کارمسعودو میکردم پس هرجا رفت چسبیدم بهش که آروم  

 افتادی دنبال من؟ زیرگوشم گفت چیه میترسی باز بگیرنت

منم سیخ وایستادم بهش نگاه کردم پژمان پشتش  به ما بود که من جیغ زدم وای مسعود پشتت تااین وگفتم پژی  

 برگشتو مسعود شوکه شده بود همونجا وایستاد و به من نگاه کردکه پژی گرفتش. 

  

روگشت من دوباره کنار اتاق گیرافتادم دقیقه همه جا ٧۵نوبت مسعود بود تمام سعیشو میکرد که دنبال من بگرده 

روبه من قرار داشت نفس نکشیدم که نشه بفهمه انقد نفسموحبس کردم که رنگم سرخ شد دیگه نتونستم تحمل 

 کنم یدفعه باصدا گفتم پوففف 

 تا صدام دراومدم اومدجلو. 

 وای خدا بازم گندزدم باختم. 

بازی کردیم انقدکه واقعا خسته شدیم داشتیم وا میرفتیم این صبای مارمولک عجب زبروزرنگ حسابی  

 بوداصلاگیرنیفتاد.

 

 ۳١پارت#

 خوب همه رفتن بخوابن من موندم وسط رومم نمیشدبه کسی بگم که با مسعود افتادم انگارکسیم حواسش نبود. 

دیدم نمیتونم روی زمین بخوابم پس رفتم نشستم  هیچی رفتم داخل اتاق پروپرو خوابیده بود روی تخت منم 

 روی تخت)تخت دونفره( برگشت با تعجب نگام کردوگفت

 مسعود:واقعا میخوای پیش من بخوابی؟ 

  

 من:وا عشقم اره چی میشه مگه کنارتو بخوابم خوابیدن کنارتو آرزوی هردختریه

 مسعود بدبخت کوب کرد همینجور نگام میکرد. 

دقیقه  ۳۰داونطرف منم میخوام بخوابم سرتخت خوابیدم اونم برگشت پشت به من خوابید من:خوب چیه برگر 

 گذشت که آروم بلندشدمو نشستم روی تخت پاهاموگذاشتم پشت کمرمسعود ویدفعه هولش دادم 
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 مسعود بدبخت نفهمید چی به چیه هاج وواج داشت نگاه میکرد 

 مسعود:ها چیه چی شد آخ کمرم 

 و دراز کشیدم طوری که انگارخوابیدم اما مگه این خنده لعنتی امون میداد. منم سریع برگشتم 

 تا مسعودگفت چیه چی شده پقی زدم زیرخنده که فهمیدوسریع جوش آورد.  

  

 مسعود:کوفت بیشعور کارتوبود؟ 

 من:وای حقت وای خدا پوکیدم حقت بیشعورم خودتی تاتوباشی به من چرتوپرت نگی،

 تم روبهش گفتم چیه نگوکه فکرکردی واقعا آرزوم بودکنارت توبخوابم.  یدفعه جدی شدم برگش

 تو اصلاشعورنداری که توباید زمین بخوابی من روی تخت؟ 

 مسعود حسابی قاطی بود اما چیزی نگفت جز 

 مسعود:اِ خیله خوب پس ازفردا تاوقتی که اینجایم یه شب تومیخوابی یه شب من، امشبم جهنمو ضررتوبخواب  

 :اولندش اِ   نه و  بِ من 

 دومندش فکر خوبیه بامغزجلبکیت خوب فکرکردی  

 سومندشم اوکی پس پاشوبرو اونوربخواب خوابم میاد 

 چهارمندشم اگه فکری به سرت بزنه که منواذیت کنی وای به حالت 

 هیچی نگفتوپاشدپتو وبالشتشو برداشتو رفت اونطرف پشت به من دراز کشیدخوابید 

  

 آخیش حقت تاتوباشی بامن درست صحبت کنی.

 

 ۳٨پارت#

 بودآخ آخ چقدخواب چسبید ٧٧تاصبح قشنگ کامل خوابیدم وقتی چشاموبازکردم ساعت  
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 رفتم دستوصورتموشستم بدو ازپله ها رفتم پایین 

 سلام صبح همگی بخیر 

 صبا:سلام به روی نشستت 

 نیوا من صورتموشستم خودت نشستی عقشم که منوتارمیبی 

 بااین حرفم همه ریسه رفتن که صبا یه چپ نگاه کرد

 پس بقیه کجان؟ 

 صبا:رفتن دوربزنن 

 توچرانرفتی بابقیه بچه ها با بزرگان میپری؟ 

 من موندم تا باتوبرم 

 هستی:وای عزیزم خوب بیدارم میکردی پس پاشوبریم سریع 

 اول صبحونه بخوربعد 

 بریم یه چیزی میخریم میخوریمتوهنورنمیدونی من صبحانه نمیخورم زیاد  

  

 سها:اوا نه مگه میشه بزاربرات الان لقمه میگیرم تا حاضرشدی بخوریش

 منم لجبازی نکردم وسریع رفتم بالا تا لباس بپوشم 

 ٩۰یه شلوارلی مشکی قد 

 مانتوی تنگ وکوتاه سفید 

 شال مشکی با رده های سفید 

 کتونی مشکی وکیف یوری کوچیک 

 اصبا رفتیم بیرونرفتم پایین وب 

 وسط بازار                                      
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 صبا:هستی یکم خرید کنیم بعدش بریم کافی جایی کارت دارم.

 باش اما خوب کارتوبگو 

 نه نمیشه اول خریدکنیم بعدش 

خریدحسابی گشنمون ساعت ۳منم چیزی نگفتمو رفتیم دوردور حسابی خرید کردیم یک دنیا لباس خریدم بعد 

 بود به صبا گفتم کافی شاپ روبیخیال شه پیاده برگردیم خونه تا اونم حرفاشوبزن  

 خوب بگو میشنومم 

 صبا:هستی؟ اگه کسی بخواد دوس بشه بده بنظرت؟ 

  

هستی:ها؟ چه بی مقدمه شروع کردی صبا شوکه شدم والاچی بگم من که خودت میدونی اهل رفاقت نیستم 

 ونم به کسی فک کنم فکرمیکنم هنوزم عاشقشمبعدسعیدنمیت

صبا:اه هستی اونو ولش کن دیگه یه چی بودتموم شد چندماه که نیست رفته انگارمرده ول کن اون رفت پی  

 زندگیش توهنوز بهش فکرم میکنی؟

 من:خوب مگه میشه عشق اولتو یادت بره؟خودتم میدونی نمیشه تومیتونی بجزپدرام به کسی فکرکنی؟ 

 :اه پدرام نامزده من خوب معلوم که دوستش دارم قضیه توفرق داره شماها دوست بودین صبا 

  

سال همیشه بایادش خوابیدم بایادش بیدارشدم مگه میتونم فکرنکنم ۳من:خوب باش معلوم دوست بودیم اما 

 بهش؟نمیشه سختمه نیازدارم به فرصت اصلا این چه بحثیه راه انداختی؟

 رم سراصل مطلب خاله سها خواست ازتو بخوام که با مسعود دوست بشیصبا:اه هستی بزار ب 

 من:صبا همینجور راه میرفت اما من مات موندم همونجا خشکم زد ینی چی ینی مسعودخواسته؟ 

 صبا:نمیدونم شاید اما خاله به من گفت 

 آخ بلندفکرکردم باز 
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 ۳٩پارت #

 من:ینی چی من نمیفهمم  

 یانه،البته خرنشوبه دوسی با پسرخالم فکرکن مسعود پسرخوبیه بخدا من تاییدش میکنم صبا:اه بابا یا بگو اره 

 هه بله پیش به تنم خورده 

 صبا:ینی چی منظورتو نمیفهمم 

 منم کل قضیه رومفصل براش گفتم  

 صبا با کاردیشبم حسابی ریسه رفت اما بازم شروع کرد ازمسعودتعریف کردن

 ش بابا فکرمیکنمانقدگفتوگفت تا منم گفتم با 

 وقتی رسیدیم رفتیم داخل وبه همه سلام کردیم که خانم ها داخل اتاق بودن رفتیموکل خریدامونو نشون دادیم  

 خاله سهام کلی اصرارکرد که همشونوجزبه جزبپوشم منم جایز ندونستم که حرفی بزنم وهمشودونه دونه پوشیدم.

 بعدشم نشستموچایی خوردم. 

 م میرم استراحت کنم.ببخشیدمن کمی خست 

  

بعدازاینکه رفتم داخل اتاق روی تخت درازکشیدم یاد حرفای صبا افتادم شایدحق بااون بود من کنارمسعود 

 شایدخوشبخت میشدم بعدشم فکر میکردم نه شایدم عین سعیدبشه

 انقدفکرکردم تاخواب رفتم 

 تاریک بود بلندشدم دیدم مسعود روزمین خوابیده صدای غاروقور شکمم بلندشد هوا  

 آخی طفلک امشب نوبت اون بود حتما دیده خوابم بیدارم نکرده  

 بلندشدم روش پتوکشیدم  

رفتم پایین یکم بیسکویت خوردم حس وحال غذاخوردن نداشتم برگشتم داخل اتاق که نورنبود تاریک بود پام 

 ه تخت که آخم دراومدمسعودبیدارشدخوردبه گوش
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 مسعود:هان چیه چی شده؟

 وقتی دیدقیافم مچاله شده سریع اومد طرفم

 هستی؟ چت شد 

 من:آخ آخ مسعود پام داغون شد 

 باراولی بود که اسمشوصدا زدم البته بدون آقا

 بدبخت منونشوند روی تختوبادستش سرانگشت پامو ماساژ داد  

 رفتم توبحرش 

گ بود یه جورایی شبیه خودم بود چشم رنگی تیله ای مدل داشت اما موها وابروهاش مشکی بود چقد قشن 

 قدبلند صورت تپل وسفید یکمیم ریش داشت درکل قشنگ بود

 مسعود:خوب شد؟ 

 من :آره اره مرسی ممنون  

 مسعود بلندشدورفت دراز کشید که من نگاش کردموگفتم: 

 پاشوبیا اینجابخواب نوبت تو 

 رگشت سمتمو یه لبخندزدکه ب

 نه نمیخوادتوعادت نداری زمین بخوابی آخ واوخت دنیاروبرمیداره من راحتم 

 نمیدونستم چش شده بود انقدخوب شده. 

منم نمیدونم چم شده انگار بدجور حرفای صبا روم تاثیر گذاشته مسعود خوابید اما من تاصبح روچهرش زوم  

 کرده بودمو بهش فکرمیکردم  

بود خداروشکر زیادم نخوابیدم بعدیه دوش سرپایی اومدم بیرون که ٩یه کشوقوسی بلندشدم ساعت صبح با 

تلفنم زنگ خورد مامان بود کلی حرف زدیمو خندیدیم بعدازاینکه قطع کردم رفتم پایین با بقیه نشستم حسابی 

ونگاه برنمیداشت حتی  حرف زدیم وزدیم توسروکله هم نمیدونم فقط مسعود چش بودکه انقد زوم بود روی من

 وقتیم که با پژمان یا پسرای دیگه میخندیدموشوخی میکرد  تندمیشد.
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 ۴۰پارت#

 عموی صبا:خوب دیگه بچه ها خوش بگذره بهتون خداحافظ

 وا عمو جون مگه شما نمیمونید بامابیاین 

 منو خانم میریم به دوستامون سربزنیم شماهام که فردا برگشتین خاله زهرای شمارم برمیدارید میریدنه عمو  

 آهان که اینطورباش راسی فقط تولدم میاین؟ 

 بله حتما چراکه نه  

 بعدازراه انداختن عموی صبا ما بچه ها رفتیم لب ساحل ومسعودم بعددودقیقه با گیتارش اومد 

 روع کردبه زدن:همگی نشستیم زمین وش

 یه حرفی مونده تودلم  

 نمیزاره غرورم بگم

 بااینکه خیلی وقت رفتی

 ولی هنوزم عاشقم

 بااینکه رفتم ازیادت

 همه میگن نمیخوادت

 نمیدونم چرا ولی دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتت دااااارم

 ممم ممم

 رفتی اما فکرت یه لحظه راحتم نمیزاره

 بیچارهقلب من دست برنمیداره پیش تو گیره 

 منتظرمیشم  تایه روزی بیای پیشم    

 سهم من میشی
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 سهم تومیشم

  

 لالالالالا لالالالالا  لالا..

 منوشبای دریا به یادت 

 منوحسی که هنوزمیخوادت)اینجا به هستی نگاه میکرد(

 منوعشقی که زنده میمونه توقلبم همیشه تووخورشیدوروزای روشن

 نمنوتنهایامو روزای تلخ بی توبود

 چنددقیقه ای رواهنگ زد 

 یه حرفی مونده تو دلم  

 نمیزاره غرورم بگم

 بااینکه خیلی وقت رفتی ولی هنوزم عاشقم

 بااینکه رفتم ازیادت

 همه میگن نمیخوادت

 نمیدونم چرا ولی دوست دارممممممم

 رفتی اما فکرت یه لحظه راحتم نمیزاره

 قلب من دست برنمیداره

 پیش توگیره بیچاره

 منتظرمیشم تایه روزی بیای پیشم

 سهم من میشی

 سهم تومیشممممممم

 



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 75 

 ۴٧پارت#

 بعداز آهنگ مسعودبلندشدورفت

 منم خماراین که این چشه

 چنددقیقه ای گذشت فضولیم بعدگل کرد 

 بلندشدم کسی زیاد حواسش نبود بابک وپژمان میزدن توسروکله هم

 رفتم توویلا خالینا نشسته بودن 

 ه ها بالا توی اتاق بودآروم رفتم ازپل

 توی دستش یه چیزی بود نمیدونم چی بود انگاریه عکس بود

  

 مسعود داشت با اون عکس حرف میزد انگار.

 دروخواستم بازکنم که صبا یدفعه ترسوندم

 صبا:پخ خخخخ 

 من:واییییییی 

 با غیض برگشتم سمتش

 بمیری صبا اه

 یصبا:وای خدا حال داد خیلی قشنگ خودتو خراب کرد

 بی ادب 

 مسعود سریع خودشوجمع وجورکرد اومدجلو در 

 مسعود:اِ شما اینجایین بچه ها؟ 

 منم که سگ شدم نتونستم بفهمم چی به چیه گفتم:پَ نَ  پَ ما اونجاییم 

 رفتم داخل اتاق مسعودم برگشت بهم نگاه کردو بعدش رفت 
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 مسعود                             

 نمیدونم چم شده چرا همش پاچه این هستی رومیگیرم منو یاد کسی میندازه که اصلا خاطره خوشی ازش ندارم 

خسته بودم اساسی یاد این دوشب کلکل کردنامون خخخ وقتی یاداونشب میفتم که هولم داد واقعا خندم میگیره 

سگم میکنه میدونم عاشقش نیستم  کلا شروشیطون به دل میشینه اما نمیدونم چمه چرا وقتی میره طرف پسرا

 اینومطمئنم فقط اون منو یاد....

 داشتم با عکسی که تو دستم بود حرف میزدم منم خل شدم.

 یدفعه صدای جیغ هستی اومد عکس وسریع جمع کردمو رفتم بیرون.

 جلودر بازباهستی بحث کردیم اما نمیدونم چرا جلوش لال میشم

 اومد وای این دختر خسته نمیشه دم به ساعت لباس عوض میکن؟ رفتم پایین نشستم سرسفره هستیم  

 همیشه برام سوال بود این چنددست لباس داره دوباره یه پیرهن وشلوار صورتی پوشیده بود با یه تل سرصورتی 

 خدایی خیلی بانمک وبامزست.بخصوص تورنگ لباس صورتی بچه میشه.

ستیم مردامشغول حرف زدن شدن هستی وسوگند وصبام رفتن غذامون که تموم شد بلندشدیم رفتیم رومبلا نش 

 ظرف بشورن که صدای دادوهوارش دوباره اومد

 هستی:آیییییی 

 سریع بلندشدیم رفتیم آشپزخونه 

 مامان:هستی چی شده عزیزم  

 وای ازدست این مامان باز چشش خوردبه یه دختر شروع کرد.نمیدونم کی میخواد دست برداره.

 سمت صبا وکف دستاشوپاچید روش هستی روکردبه  

 صبا:آخ اخمخ کفیم کردی 

 هستی:زبونشودراورد وبه صبا گفت 

 حقت اخمخ خودتی چرا خیسم کردی
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بله دیگه دوتا جغله بچه این همه ادموگیراوردن همگی به رفتارای بچه گونه هستی خندیدیم ورفتم نشستیمو  

 چنددقیقه بعدم بچه ها اومدن

 بابک دوباره تز داد 

 آقا من میگم بیان والیبال نشسته بزنیم چطوره؟ 

 آه دیدین فقط درحال تز دادن 

 من:خوب الان توپ کوش؟ 

 بابک:اه راست میگه یه دفعه پاشدورفت باتوپش اومد.عین بچه ها گفت توپ کوش؟

 توپ ایناهاش

 بااین اداش بچه ها خندیدن

 نشستیم وسط حال عمورضام شد داور یه طناب کشیدم گروه ما شدمن وپدرام وپژمان وصبارفتیم  

 گروه اونطرفم هستی سوگندومحسن وبابک

 گیم اول شروع شدهی زدیم هی خوردیم هی زدیم هی خوردیم تا بالاخره ما بردیم

 بابک:آقا من نمیخوام ما دوتا زن داریم ضعیفن 

 دا گوشام کر شد اینوکه گفت هستی نعره زد وای خ

 هستی:چیییییییییییییییییییی 

 دایی یه چی به این کباب بگو ها هی مارومسخره میکن

 باگفتن کباب همه منفجرشدن بابک خودشم غش کرد یه خصوصیت بابک همین خوش خندگیش وباجنبه بودنش 

  

ه بازصدای خنده همه گیم دومو هستی لج کردو تندوتند میزدتابردن بعدشیش مترزبون دراوردبرای بابک ک

 دراومد.

اما گیم سوم داشتیم بازی میکردیم توپوپرت کردم که سوگندهستی روصداکرد هستی برگشت که توپ خوردبه  

 صورتش یدفعه خون ازدماغش بازشد چشاشو بایه آخ بس
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 من:وای وای ببخشیدبخدا ازقصد نبود بدهول کردم اه سوگند الان وقت صداکردن بود؟ 

 اتو بردار ببینم چی شدهستی جان دست 

 اوهو همه برگشتن سمتم بدسوتی دادم هستی جان؟

 اومدم سوتیموجمع کنم  

 آخ ببخشید ازقصد نبود عزیزم

 بدترش کردم.

 

 ۴١پارت#

 دیدم هی سوتی پشت سوتی خفه خون گرفتم فقط نیش باز مامان بد رومخ بود. 

 وابیم.دیگه بازی رو ادامه ندادیم هستیم بینیشو شستو رفتیم بخ 

  

 هستی؟

........... 

 هستی خانم؟

........... 

 نه انگارقهره چون پشت به من خوابیده ومحلم نمیده.بلندشدم رفتم کنارتخت نشستم.

 هستی خانم بخدا ازقصد نبود 

 هستی:مگه من گفتم ازقصد بود 

 من:نه اما انگار قهری 

 بهش دست بزنم سرمم بددردمیکنهستی:نه مگه بچه ام فقط دماغم دردمیکن نمیتونم  

 یدفعه به پشت خوابید
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سال رگ های مغزم یکم بازشدن زیادنبایدروم ۳هستی:آخه من بخاطر فشارای عصبی که روم بوده تواین  

فشارعصبی باش سریع خون دماغ میشم توپ با سرعت خوردبه صورتم بهم بدشوک داد بخاطرهمین.الان خوبم 

 نگران نباش

 ولی بخدا ازقصد نبود من:واقعا متاسفم 

 هستی:میدونم فقط نمیدونم براچی متاسفین؟ 

 سال و..اصلا ولش بخواب ۳من:بخاطراین  

 بلندشدم رفتم به پهلوپشت به هستی دراز کشیدم خوابیدم. 

 هستی                                  

 صبح ازخواب پاشدم 

زدم که بیادسرجاده تا برش داریم دلم براش تنگ بود  رفتم پایین همه وسایلاموجمع کرده بودم به خالم زنگ

 حسابی چندشبی که اینجا بودیم با بابا کیارش حرف نزدم دلم یذره شده براش.

 راه افتادیم کنارصبا بودم که آروم شروع کرد م به حرف زدن که پدارموپژمان نشنون  

 هستی:صبا یه سوال چی شدکه تصمیم گرفتین منم بیارین؟

 یزه آخه خوب پیشنهاد مامان بود چون تنها بودی.صبا:ها چ 

 هستی:مگه من بچه ام ینی چیزی نبوده؟  

 صبا:نه 

 صبا                              

 بعدازاینکه هستی اون سوالو پرسیدبدجاخوردم آخه چی میگفتم  

 ا مسعودو عاشقت کنیم؟میگفتم وقتی تورو راه مینداختم شب تولدم خاله هی اصرارکرد که توروبیاریم ت

 مگه مسعود بعداون قضیه عاشقم میشد؟ 

 هستی؟ 

 جانم 
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 میگم فک کردی به حرفام؟ 

 کدوم حرفات؟ 

 اه هستی همون مسعود دیگه حاضری دوست بشی باهاش؟ 

 آخه نمیدونم میترسم عین سعیدبشه توکه میدونی بدضربه خوردم.  

 اره میدونم 

چیزی نگفتم دلم میخواست این دوتا باهم باشن مسعودم بدجور شکست خورده بود هستیم که اینطوری دیگه  

 شده بود.

رسیدیم سرخط وخاله زهرارو سوارکردیم بعدسلام واحوال پرسی ومعرفی راه افتادیم تمام راه هستی چسبیده  

 بودبه خاله زهرا وجدانمیشدعین  نی نی ها میموند

 توکی بزرگ میشی؟ 

 هستی:هان؟ بامنی؟ 

 نه با خالم 

 کوفت خودتومسخره کن میدونی یه هفتست ندیدمش شایدم دو،سه روز اینورتر کاریم نداشته باش 

 ساعت بعدش رسیدیم وهستی وخالرو رسوندیم وخودمونم رفتیم خونه١خندیدم دیگه چیزی نگفتیم  

 

 ۴۳پارت#

ته بودم که میایم خونه بودن رسیدیم بعدکلی ماچ هستی:بعدازاینکه رسیدیم خونه چون به مامان وهادی گف 

 وبوسه وتعریف خاطرات قشنگمون خریدهایی که کردمودادم وبخاطرخستگی زیادرفتم دوش گرفتموخوابیدم. 

 .طبق معمول صدای نحس گوشی بودکه منوبیداره کرده بود.شب بود٨وقتی بیدارشدم ساعت 

 نذاشتن برسیم بعدشروع کنن.

  

 هستی:بله؟ 
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 رتام:بله وبلا،سلامت کو؟آ

 اه آرتام بود اصلا حوصلشونداشتم مسخره هرچی که تواین چندروز خوش بودم یکجامنفجرش کرد. 

 گیریم علیک حالا بنال بینم چی میگی 

 آرتام:عزیزم بازبی ادب  شدی؟ 

 آدم خوب نیست با شوهرش اینجورحرف بزن.

 بدداغ کردم. 

شروع نکن آرتام هزاربار بهت گفتم بازم میگم من زنت نیستم خستم هستی: ببندچاک دهنتو مسخره دوباره  

 کردی کارنداری قطع کنم خوابیده بودم مزاحم

 آرتام:خخخ اولش خندید اما بدنعره زد 

هوییی خوب گوشاتوبازکن اصلا حوصله ندارم باز به چرتوپرتات گوش کنم فردا صبح میام دنبالت فک کنم باید  

 تنتونگفتنت داشته باشی.توضیحی برای مسافرت رف

  

 هستی:چی؟ توکی باشی که من بخوام توضیح بدم؟ 

 انقد عصبی شدم گوشی روقطع کردم وانداختم اونطرف.

  

 پسره عوضی فک کرده کیه؟

ده وشلوار قرمزپوشیدوباره ولو شدم اما انقد عصبی بودم دیگه خوابم نبرد رفتم پایین یه لباس بهاری تیشرت  

 بودم موهامم بازگذاشته بودم دوروورم  پخش بود.

  

 مامان:به به لالا چسبید؟

 بله فقط خیلی گشنمه 
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 خاله:الان غذارومیکشم. 

 رفتم آشپزخونه وبه خاله کمک کردم تا سفررو بچینه. 

 زرشک پلو روکه خوردیم رفتیم هال وبا هادی وسحر کلی گفتیموخندیدیم.  

  

بح که بلند شده بودم اصلا یادم نبودکه دیشب آرتام گفت میاددنبالم مامانوهادیم نبودن خاله زهرام رفته فرداص

 بود خرید.

 دقیقه بعدش صدای زنگ دراومد.اف افو دیدم اوه اوه آرتام بود.برنداشتم ١۰بعدازاینکه خاله رفت بیرون  

 صدای زنگ گوشیم بود آرتام بود جواب ندادم.  

 ترازاین حرفابودازرونمیرفت میدونست که خونه ام پیام داد اما سیریش 

 ببین خانم میدونم خونه ای اگه درو بازنکنی ازبالای درمیام  

میدونستم انقدکله خرهست که این کاروکن اما بازم اهمیت ندادم.ازاف اف دیدم که داره میره رفتم با خیال راحت  

 هنشستم البته تعجبم کردم که چی شد داره میر

 نشسته بودم روی مبل وتلویزیون میدیدم که 

 

 ۴۴پارت#

صدای تاق وتوق اومدبلندشدم رفتم جلودر تا سرک بکشم انگارخبری نبود حسابی رفتم جلو وهمه جارودیدم  

 برگشتم نزدیک درورودی خونه بودم که یدفعه آرتام پریدجلوم من جیغ کشیدم.

  

 مالتون روشن شد.آرتام:به به هستی خانم چه عجب چشممون به ج

  

 بدترسیده بودم فقط دعا دعا میکردم خاله زود بیادحواسم اصلا نبود.
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 خواستم عقب گردکنم که دستشوانداخت بازومو گرفت.

 آرتام:کجا تشریف داشتین حالا حالاها خیلی کارداریم. 

 آخ ولم کن وحشی دستموداغون کردی. 

 آخ آخ دوباره توهین کردی بدبودبدترشد. 

  

 واقعا به شخصه میگم بد خودموخراب کردم میدونستم کله خره.

 آرتام توروخدا دستم شکست ولم کن  

اِ مگه نگفتم صبح میام دنبالت چرا بچه بازی درمیاری چون میدونی عاشقتم هی میخوای نازکنی؟اصلا چه مرگته  

 لعنتی؟

  

 هه تووعاشقی؟عمرنش من بمیرمم باتوازدواج نمیکنم اینوبفهم. 

وش آورد هولم داد داخل خونه بکش بکش منوبرد داخل اتاقم پرتم کرد روی تختم رفت درکمدمو بازکردو ج 

ازبین لباسام یه مانتوی تنگ واندامی بلندسفیدبایه شلوارجین مشکی ویه شال مشکی برداشت اومد سمتم وپرت 

 کرد توصورتم. 

 جوش نیاوردم.  آرتام:پاشو گمشو سریع لباساتوعوض کن بریم تا بیشترازاین 

منم بدترسیده بودم بی چون وچرا اطاعت کردم رفتم سمت درحموم چون آرتام توی اتاق وایستاده بودیدفعه  

 صداش دراومد.

 کجا؟ 

 میرم لباساموتنم کنم. 

  

 همینجاعوض کن دیگه ازکی فرارمیکنی نامحرم که نداریم.

 حالانوبت من بودجوش بیارم.
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 ی هیچی بهت نمیگم.هستی:ببین روتو زیادنکن ه

 دیگه چیزی نگفت منم رفتم داخل حموم ولباساموعوض کردم.

 اومدم بیرون دیدم نشسته رومیزآرایشم  

 ارتام:یه لبخندزد به روم،یه کمم آرایش کن منم محل ندادم. 

 هستی:پاشو دیگه توکه عجله داشتی. 

  

ن وحشیا میمونه وقتی سرموکشیدم بلندشدو اومدسمتم دستشوکشید روگونم که سرموکشیدم عقب عوضی عی

 عقب دوباره رم کرد باجفت دستاش سرموگرفت رو به چهره خودش.

 ارتام:ببین هستی هی رومخ من راه نرو ووووووووووووووووووووو  

 بادادش چشاموبستم .

 دیدهیچی نگفتم دستشو دوربازوم حلقه کردو ازپله ها رفتیم پایین. 

 موقعه رفتن با ماژیک روی کاغذ نوشتم که خاله باارتامم میام.

  

 اسمشوازقصدنوشتم تانتونه بلایی سرم بیاره.

  

 رفتیم کافی شاپ دوتا ویتامینه سفارش دادو خوردیم.

سرم پایین بودو داشتم بستنیمومیخوردم که آرتام دستشوکشیدروگونم سرموبلندکردم نگاش کردم داشت  

 نم چرا اصلا ازش خوشم نمیومد لبخندمیزد نمیدو

 ارتام:عروسک من بستنیتو که خوردی بریم میخوام برات کلی خریدکنم.  

 بلندشدم رفتیم بازارکلی خریدکردیم یه سرویس برام خریدطلاسفید یه نشونم برام خریدبزورخودش 
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 ۴۵پارت#

 آرتام                                   

  

 نشون خریدم که کارو توشب تولدش تموم کنم.بزور خودم امروز براهستی 

 دوباره یاداونشب میفتم بدسگ میشم نیم وجب بچه تمام نقشه هامو خراب کرد. 

شب تولدم بود میخواستم کاررو یکسره کنم پس توجمع اعلام کردم که امشب قرار نامزدعزیزمو معرفی کنم تا 

گوشم بد ضایع شده بودم مهمونیم که خوردبهم تمام اسمشواوردم بدداغ کرداومد طرفمو یه کشیده خوابوند در

 دخترا بلندشدن ورفتن همه با اشک ونفرین میرفتن هه.

 دیگه باید چندروز دیگه تموم میکردم بایدسریع برمیگشتم آتنا منتظرم بود. 

  

 هستی                                    

ودم بخاطرهمین میدونستم هرکسی بیاد طرفم پاچشو میگرفتم منورسوندخونه اما نشونو با خودش برد سگ ب 

 رفتم تواتاقم داشتم مانتومودرمیاوردم که گوشیم زنگ خورد صبا بود

  

 جانم؟

 دلام دلام عخشم 

 دلام دلام عجیجم 

 صبا:هستی خانم اصلا ازما خبرنگیریا 

 وا صبا تا دیروزبیخ ریشت بودم  

 خندید 

 مت این خاله سهای ما بدرفته رو نرومون وای بیخیخی دخملم غرض ازمزاح

 هی میگه چی شد چی شد 
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 توروخدا مارو خلاص کن نظرتو بگو چیه مسعودو میخوای یا نه؟

 وا صبا راستش من اصلا فک نکردم  

 یدفعه فک کردم که بهترین راه خلاصی ازارتام همین مسعود 

 هستی:اِ باش 

 صبا:واقعا؟ 

 میشد تعجبو توچهره صبا ازاینطرفم دید.قشنگ  

  

 هستی:آره خوب من دودوتا چهارتاهامو کردم الان دیدم خوبه نظرم مثبت 

 صبا:توکه گفتی فکرنکردی؟ 

 کلک منومسخره کردی؟

 نه فکرنکردم راستیتش فکرکنم برا خلاصی ازارتام مسعودخوب باش 

 م نظرت منفیصبا:آهان  پس بخاطراونه والا مسعودونمیخوای پس میگ 

نه نه نه اه صبا اذیت نکن اگه قرارباش کسی اذیت بشه اون منم اومدیو قضیه سعیددوباره تکرارشد منم که  

 ضربشومیخورم 

 ول کن حالا توبگو نظرم مثبت

 صبا:هستی میفهمی چی میگی؟ 

 توبخاطرارتام مسعودو میخوای طعمه کنی؟

 میدونم چی میکنم.نه بابا اه ول کن صبا تو نگران هیچی نباش من  

 بعدش خدافظی کردم سریع که هیچی نگه. 

 لباسامو درآوردم رفتم سرکتابام تا توی این تعطیلات حسابی بخونم  

 بودهرچی خاله صدازد برم براناهار ،میل نداشتمونرفتم ١کلی درس خوندم وقتی سرموبلندکردم تعجب کردم 

 بلندشدم رفتم بیرون مامانوهادیم اومده بودن. 
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 رفتم نشستم روی مبل ومیوه خوردم 

 هادی:هستی؟ پس فرداتولدت همه چیت حاضره؟ 

 هستی:آره لباسمو که  خریدم،ارایشو موهامم خودم درست میکنم  

  

 هادی:باش پس کارتوکن خودم میام دنبالتون 

 باش داداش 

  

وقت بابا آن نشده که حرف بزنیم شب تولد صبا گفته بودکه موقع شام همه ساکت شدیمو فقط غذا خوردیم خیلی 

 سرش شلوغ نمیشه آنلاین بشه.

 دقیقه نشستم تا بابام آنلاین شد ۳۰بعدازاینکه ظرفاروشستم رفتم تواتاقم آنلاین شدم تا بابابا چت کنم  

 بابا:به به ببین کی اینجاست!عروسک من 

 HIمن:دلام دلام ددی جونم  

 یه دلامت چیه!بابا:های؟های چ 

 خخخ خودمم خندم گرفت خنگولیم دیگه 

 من:هیچی همینجوری گفتم بابا جونم کی میای 

 بابا:وای هستی این هزاربارشب تولدت اونجام 

 هستی:بابا جونم میشه بهت یه چی بگم؟ 

 بله بفرمایین 

 خیلیییییییییییییی دوست دارم 

 بابا:یدفعه ریسه رفت عاشق خندهاش بودم  

 قتم گل دخترم منم عاش



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 88 

بعدکلی دلوقلوه دادن پدرودختری خزیدم زیرپتووخوابیدم فرداش اتفاق خاصی نیفتاد فقط صبا وسحر زنگ زدن  

 تا بدونن کی بیان وکاراشونو هماهنگ کردن.

 

 ۴۶پارت#

 صبح روز تولد                                    

  

 هما:وای هستی پاشو دیگه 

 توی بی صاحابواه مامان ول کن این پ 

  

 پاشو براون پدرت لعنت پاشو 

 تا اسم بابامواوردانگاربه ناموسم توهین کردن اخموپاشدم روبه مامان  

 مامان خانم دیگه به بابام هیچو نگو 

 آخ بابا وای دلشوره گرفتم به مامان نگفتم داره میاد وای اگه بفهمه بیچاره میشم اخه نمیدون مادرارتباطیم.

  

 ندسر من دادنزن دومندشم بابات باش حالام کشش نده پاشو مامان:اول

 من هیچی نگفتم مامان رفت بیرون 

بودکه سحراومد نشستم موهاشودرست کردم ازبالا حالت گوجه درست کردم براش یه خط چشم ٧٧.۳۰ساعت 

حسابی قشنگ شد واقعا یه پیرهن قرمزومشکی پوشید کوتاه با ساپورت مشکی یه کفش مخمل نازم کشیدم و 

 پاش کرد یه مانتوی بلند تنش کرد باشال بوسم کردو باهادی رفتن آتلیه.

ازهادیم نگم براتون که داشت سحررودرسته میخوردکه منوخاله منفجرشدیم افتاددنبالم منم جیغ زدمو رفتم  

 اومددستشوبزنه بهم که خاله با کفگیرزدش آخش دراومد ورفتن. پشت خاله که

  



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 89 

 رفتیم ناهارخوردیمو صبا ام اومد اونم عین سحردرست کردم اونم همون لباساروپوشید ورفت.

 تالار میشدم     ١بود ومن باید۴ساعت

زیبا شد تا باسنم سریع خزیدم توحموم بعدیه حموم درست درمون اومدم به موهام موس زدمو فرشون کردم وای  

 همینطورفر ریز اومدپایین یه آرایش درست وحسابی کردم البته بدون سایه ورژگونه چون بدم میومد.

 لباسمم یه پیرهن بودکه بالاش گیپور بود وازپشت بلندوازجلوکوتاه قرمزومشکی چون تم شب قرمزومشکی بود.

 شال وکفش مشکی.رفتم پایین کفشامم مخملی بود پوشیدم ویه مانتوی بلندقرمز پوشیدم با 

 هادی اومد وباخاله سوارشدیم. 

 

 ۴١پارت#

 وقتی رسیدیم هادی و سحر 

پدرام وصباجلوی در بودن مانتومو جلوی در درآوردم اونام با پیرهن وایستاده بودن بیرون . درب ورودی تالار 

 پوشیده بود.

ر مشکی پوشیده بود با پیرهن قرمز وپاپیون رفتیم پایین ازپله که همه پاشدن دست زدن آرتام یه کت وشلوا

 مشکی البته تم مردامون همین بود.

 اومدجلو ودستموبوسیدراستشوبگم شوکه شدم میدونستم گندمیخوادبزنه کارهمیشگیش. 

 آقاجونم اومدجلو گونموبوسید رفت نشست بعدشم مامان وخاله زهرا وخاله پروانه وبقیه اومدن. 

 گشتم که اونطرف خاندان بزرگ خردمندو دیدم)خانواده صبا اینا(چشم چرخوندم دنبال بقیه  

 همه اومده بودن پرهامو محمدیاسینم بازی میکردن حسابی رفیق شده بودن. 

رفتم سمت میزشونوبه همه خوش آمد گفتم چشم افتادبه مسعود عالی بود واقعا هیچی کم نداشت یه لبخندزدم  

 که ازچشم کسی دورنموند.

 ا پیششون که مامان اومدوگفت که برم با آرتام برقصم.نشستم همونج 

 منم محل ندادم.
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 دودقیقه بعدخودآرتام اومد اما بدعصبی بودهمون جا بلندگفت

 ارتام:مادمازل هستی افتخاریه رقص به بنده میدید؟ 

بگه ضایعش دمن:الان نه باش برابعد همه با تعجب برگشتن سمتم حتی برنگشتم ببینم قیافه آرتاموفکرکرده بلن 

 نمیکنم حقت احمق عوضی.

 آرتام                                      

  

بعداز پیشنهادم هستی دوباره زدوسط برجکم این سری بد سگم کرد دیگه جوش اوردم ازش دورشدم تصمیم 

 گرفتم حالشو بدبگیرم دیگه بسه.

  

 هستی                            

 بعدازاینکه آرتام رفت سوگند گفت 

 وای هستی بدضایعش کردی  

 حقشه اصلا ازش خوشم نمیادنمیدونم چراهی اصرارداره خودشوبچسبونه به من. 

 برااین که بدترلج کنم رفتم وبا بچه ها رقصیدم. 

کم ساعت گذشته بودکه هادی صدام زد برگشتم نه وای این اینجا چی میکرد؟همینو٧حسابی خوش میگذشت 

 داشتم خدای من.

  

 سینا:سلام بانو،تولدتون مبارک 

 من:سلام خوش اومدین 

سینا همکارهادی بود یادم تواتاق هادی منتظرهادی بودم که اومدتو پشت سرشم هادی اومد کلی مسخره بازی  

درآوردم که مثل اینکه به دلش نشسته بودم بعدشم که من داشتم برمیگشتم شیفتش تموم بودومنورسوند 

 وچندروز بعدشم ازام خواستگاری کرد اما من بچه بودم قبول نکردم پسرخوبیه اما با کارش مشکل دارم

 بعدازاینکه گلو داددستم رفت نشست. 
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 برگشتم که چشم افتادبه مسعود بدنگام کرد وا رفتم. 

 همونجا نشستم که صبا یدفعه جیغ کشید 

 صبا:واییییییی هستی اونجارو 

 شتم عقب خشک شدم تمام نیروی بدنم کشیده شداروم بلندشدم با صدای صبا برگ   

 ب....با....بابایی جونم 

  

باباساکشوگذاشت زمین ودستاشوباز کرد منم سریع اشکموپاک کردم ولبخندزدم دوییدم توبغلش تا بغلم کرد 

وهادی وبقیم  چشماشوبستو منواززمین جداکرد وحسابی چرخوند وقتی یه دل سیر همو  تُف مالی کردیم مامان

 اومدن

 بابا تا مامانو دیدسرشوانداخت پایین سلام دادکه مامانم فقط سرشوتکون داد بعدشم یه چپ نگام کردورفت 

هادی وبابا همو بغل کردن حسابی بعدشم سحررو معرفی کردیم وبعدم عمه وآرتام اومدن آقاجونم که اخماشو  

به بابا گفتم که بیاد بریم با بقیه سلام واحوال پرسی کن اول  آویزون کردنیومدجلو اما مشخص بود  دلش یذره شده

 بردمش سمت میزاقاجون قبلاهمه چیزو به آقاجون گفته بودم واماده بود

 بابا:سلام آقاجون 

آقاجون:ازجاش بلندشدو گریه کرد بابا خم شد دستشوببوسه که نذاشتوهموبغل کردن بعدشم رفتیم سرمیز  

 خاندان خردمند 

 م سوگندواقامحسن عمورضاوخاله سوگلباباجون 

 صبا وپدرام وپژمانو.... 

  

 همه روحتی مسعودم معرفی کردم

 انقدخوشحال بودم که نگو بمیرم برابابام که انقد شکسته شده 

 ای عزیزجون الهی خیرنبینی خیلی خوش بودیم اون عزیز گور به گورشده نذاشت.  
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بلندشدم وقت شادی بود بابابا رفتیم وهمه ریختیم وسط با همه رقصیدم حتی سینا،پژمان،  

 بابک،عمورضا،ومسعود

سالگیمو فوت کردم خیلی کیکم نازبود عکس خودم روش بود آخه قبلا باهمین شکل ٧٨کیکو آوردن شمع 

 وشمایل رفتم آتلیه عکس انداختم برای کیکم 

ت همه  سالنوبرداشت نوبت کادوها بود هرکسی اومدجلووتبریک گفت شمع ها فوت شد وصدای جیغ ودس 

 وکادوشوداد ورفت نشست

 صبا وپدارم سرویس دادن 

 آقاجون قول ماشین داده بود اما بعدگواهی نامه گرفتنم حق استفاده داشتم

 هادی وسحر یه دسبند

 مامان یه گردنبند سفیدبه اسمم داد

 اما نوبت مسعودبود این چیه؟ 

 تاردادیه گی

 اما من که نمیخوندم وبلدنبودم 

 اما سریع گفت که خودش آموزششو بهم میده 

 وبابا جون همه نگاه ها برگشت سمتش که یدفعه زنگ زدبه کسی 

 دودقیقه بعدمهدی نگهبان بابا با یه سگ اومدپایین وای وای من عاشقشم 

اشته باشم وقتی دیدمش دویدم سمتش دستموگذاشتم جلو دهنم تا جیغ نکشم همیشه دوست داشتم یه سگ د 

 بغلش کردم وباهمم کلی عکس انداختیم بعدم پاشدم باباروغرق بوسه کردم.

 

 ۴٨پارت#

 نوبت سیناشد برام یه دسبند به اسم خودم گرفته بود خیلی ظریفونازبود تشکرکردم 

 رفتم ینی منتظرگندبعدیآرتام:اِهم یه سورفه مصلحتی کرد برگشتم سمتش یدفعه ُتن صداش رفت بالا که وا  

 بودم
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آرتام:اول ازهمه تشکرمیکنم بخاطر تشریف فرماییتون بعدشم قرار امشب یه اتفاق خاص بیفته ومنو عشقم  

 هستی به زودی نامزدکنیم

 من دقیقا مردم  

 مسعود که ابروش رفت بالا وسینا بداخم کرد وسمانم که قابل توصیف نیست چون شدیدا عاشق ارتام بود.

  

 ی بابا توروخدا یه کاری کن من آرتامونمیخوام.وا

 آرتام هنوزم داشت وراجی میکردنمیفهمیدم چی داره میگه. 

 هادی رفت جلو ودرگوشش چیزی گفت که خفه خون گرفت واومد پایین 

 اما بدترکرد. 

  

 اومد جلو پام بین همه زانوزدوهمون نشونی که گرفته بودو گرفت جلوم. 

 کرده بودم نمیدونستم چی کنم اشکم داشت درمیومد سرموبلندکردم که نگاهم با نگاه مسعود برخورد.بدهنگ  

 نمیدونم چرا اما سرمو به چپ وراست تکون دادم. 

بااین کارم بابا اومد جلو وبه آرتام گفت که بس کنه ومن هنوزخیلی بچه ام وقصدازدواج ندارم.بماند که اصرارهای  

 وسگ شه وبره. بابا باعث شد پاشه

  

 من موندم چندبارباید اینوضایع کنم.

  

 صبا اومدوبغلم کرد اشکم ریخت بهترین شبم خراب شد.سینام عصبی شدوخدافظی کرد ورفت.

اما مسعود گیتاربرداشت وشروع کرد به زدن اما من هیچی نفهمیدم چی خوندوچی شد.همه رفتن وماام برگشتیم  

 ل بابام که رفت خونه آقاجون.خونه مامان قاطی بود منم بی حا

 هادیم که بدترازهمه. 
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 رسیدیم خونه که مامان صدام کرد 

 هستی بمون کارت دارم میدونستم چی میخواد بگه.  

  

 مامان حالم خوش نیست بزارید بعدا

 دادزد گفتم بشین  

 رفتم نشستم هادیم اومد  

 مامان:خوب میشنومم 

 چی رو؟ 

 رت صحبت میکنم خودت بهترمیدونی که راجب پد 

 چی بگم خوب بابام مگه میشه ولش کنم  

 ازطریق کی باباتوپیداکردی؟ 

 پوف ازطریق عمومهدی 

 همون بایدمیفهمیدم کارمهدی 

خوب چی کنم دلم براش تنگ میشه خودتم میدونی مامان که بخاطرگریه هات منوداد میخوامش عاشقشم حرفت  

 چیه هان؟؟

 ونددرگوشم با دادم مامان یکی محکم خواب 

 برگشتم نگاش کردم که هادی اومد جلوی مامان وایستادوآرومش کرد 

 هادی:برو تواتاقت هستی 

 آروم رفتم تواتاقم کلا گندزدن به بهترین شب عمرم.

 رفتم وسروتنموشستم 

 اومدم خوابیدم.
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 ۴٩پارت#

 بیدارشدم که به صبا زنگ زدم کلی بخاطر شب گریه کردم کلیم حرف زدیم ازام خواست که برم پیششصبح  

 بعدازظهر رفتم خونه صباینا اوه اوه خالشینام اونجا بودن 

 سلام کردم همه جواب دادن 

مگه من نشستم نمیدونم یه حسی تو دلم بود که مسعودو دیدم زدم زیرگریه که صبا وسوگند ارومم کردن اما  

 آروم میشدم خاله سهام ارومم میکرد بعدش رفتم بالا تواتاق سوگندخوابیدم. 

  

بلندکه شدم خاله صبا رفته بود ومسعود مونده بود تاریک شده بود بلندشدم وخواستم برم که مسعود گفت 

 میرسونتم منم چیزی نگفتم.

 مسعود:یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟ 

 نه 

 اری؟واقعا ارتامودوست ند 

 تعجب کردم وبرگشتم سمتش اما عادی شدم نه دوسش ندارم. 

 چرا؟ 

 آخه  

  

 اگه دوس نداری نگو!

 نه اما آخه آرتام زن داره! 

 یدفعه زدروترمز خوردم به شیشه  

 آخ چته؟

 مسعود:چی گفتی؟ 

 همون که شنفتی  
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 ینی چی من که نمیفهمم 

 نامفهوم؟هستی:اه بابا گفتم آرتام تو لندن زن داره کجاش  

 مسعود:میشه واضح بگی؟خوب توازکجامیدونی؟  

خوب اومد خواستگاری اولش گفتم فکرمیکنم چندروزبعدش خواستن بله برون بگیرن برامون صبحش رفتم  

خونشون کسی نبود درم بازبود رفتم توکه دیدم یه دختری به اسم آتنا داره گریه میکن آرتامم داشت اروممش 

 سریع منوصیغه کن وبعدشم پولاموکه گرفت برن لندنمیکرد گفت که میخواد 

سال پیش هنوزبابا بود اومدن خواستگاری بچه بودم اما خوب دلمم میخواست با ۴کی میخواستید صیغه کنید؟  

 آرتام باشم اما اون اتفاق افتاد ومن همه چیزو بهم زدم

 مسعود:کسیم خبرداره؟ 

 نه فقط گفتم نمیخوامش 

 بماندکه مامانمم خیلی قاطی کرد.   

پدرارتام وقتی ازخارج اومدیم منوتوی تولدارتام دیده بود خوشش اومده بود گفته بودکه بایدمنوبگیره اما آرتام  

آتنا رومیخواست پدرشم گفت که اگه منونگیره ازارث محروم اونم برگشت خارج اما یروزورشکسته شده 

 ه ومیان خواستگاری فقط بخاطرپولای من.بودمیادایران ومیگه که عاشقم شد

 آهان پس که اینطور. 

 رسیدیم خونه ومن خدافظی کردم 

 شب بعدشام رفتم داخل اتاقودرس میخوندم که 

 

 ۵۰پارت#

 گوشیم زنگ خورد برداشتم 

 بله؟ 

 سلام. 

 سلام بفرمایین 
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 مسعودم هستی خانم 

 ها؟آهان خوب هستین؟ببخشید شماره منوازکجااوردین؟ 

 سعود:خخخ خوبم ممنون شما بهترین؟م 

 خوب معلومه صبا جان

 آهان بله یادم نبود بله ممنونم کاری داشتین؟ 

 راستیتش زنگ زدم که یه موضوعی رو مطرح کنم 

 بله بفرمایین گوش میدم 

 آخه پشت تلفن نمیشه میشه فردا با گیتارتون بیاین به این آدرسی که میدم؟ 

 بله حتما 

 د.ادرسودادو قطع کر

 یادم افتادکه بهم گیتارهدیه داده بود  

 ولی یاد هدیه بابام افتادم که مامان نذاشت بیارمش وآقاجون بردتش.

 شب خوابیدمو صبح بلندشدم وحاضرشدم که برم پیش مسعود وازاونجام برم پیش بابا. 

 فتم که تاغروب نمیام.یه مانتوی کوتاه با شلوار دمپا پوشیدمو گیتارمم برداشتم. راه افتادم وبه خالم گ 

آژانس گرفتم وقتی رسیدم پیاده شدم رفتم تو ازپله ها رفتم پایین ومسعود ازاتاق اومدبیرون رفتیم نشستیم  

 روی صندلی وبه یکی ازشاگرداش گفت برام قهوه بیاره.

 خوب میشنومم

 اوووووم راستش چطوربگم  

 خخخ هرطورراحتین 

  

 راستیتش میخواستم یه پیشنهادی بدم

 البته اگه توهین ندونید
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 نه خواهش میکنم بفرمایین 

 نمیخوام کلیشه ای حرف بزنم.

 راستیتش میخواستم پیشنهاد آشنایی بیشتر بدم. 

 من:چی؟ 

 این چی گفت؟

 ینی پیشنهاد دوسی میدین؟ 

 خندیدوگفت نمیدونم شما چطور تلفظش میکنیداما بله حالا قبول میکنید؟  

 میدونم چی بگم نمیدونم واقعا جاخوردم ن 

 یکم توسکوت گذشت که من بلندشدم اونم بلندشد

 میرین؟ ببخشیدمجبور شدم که بگم گیتار تونو بیارید تا فکرتونو منحرف کنم. 

 بله دیگه بایدبرم بابام منتظرم ایرادی نداره . 

 خدافظ

 موقع رفتن برگشتم وبهش نگاه کردم 

 راسی جوابم به دوسی مثبت. 

 شودادم ورفتم لبخندزد منم جواب 

  

 یکم پیاده قدم زدم اما دوباره ماشین گرفتمورفتم خونه آقاجون 

 پیاده شدموحساب کردم زنگوزدم.     

 درکه بازشد بابامو آقاجون اومدن توبالکن 

 للام للام عخشای خودم چطول مطولین؟ 

 بابا:بازتو شروع  کردی زبون باز؟ 
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 خوش اومدی باباجون بیا که منتظرت بودیم. اقاجون:چیکار بچم داری سلام به روی ماهت 

 رفتم بالا که صدای سگم اومد سریع عقب گرد کردمودویدم بغلش کردم حسابی نازش کردم عاشقش بودم  

 رفتم بالا وبابا وآقاجونم بوسیدم چایی خوردیم وگفتیموخندیدیم آقاجون رفت تلفنوجواب بده 

 بابا:هستی اون شب مامانت چیزی نگفت؟ 

 کلی بارم کردیکیم خوابوند توگوشم چرا  

 بابا دیگه چیزی نگفت منم چیزی نگفتم آقاجون اومد 

 آقاجون:وای وای کتایون بعدازاون شب بدپر شده دم به ساعت ناله میکنه مخموبرده. 

 هی زنگ میزنه خیرنبینه نوت بچموسکه یه پول کرد 

 وا به من چه چقدر بایدضایع بشه این بشر 

 کنید هستی پاشوبریم بیرون آقاجون شمام میاین؟بابا:خوب ولش  

 نه بابا من که پای درستودرمون ندارم 

بابابا رفتیم بیرون کلی خرید کردیم رفتیم بستنی خوردیم کلی خوراکی دیگه رفتیم بام تهران رفتیم شهربازی  

 ودراخرم برم گردوند یه روز خوب داشتم حسابی خوشحال بود 

 دادروزی که من وبابا باهم داشتیم.روزی که مسعود پیشنهاد 

 

 ۵٧پارت#

 توی اتاقم تاصبح فقط به مسعودفکرکردم.

 صبح با صدای گوشیم بیدارشدم. 

 بله؟ 

 صبا:واییییییی کثافت عوضی آشغال حالا بدون من دوس میشی؟ 

 علیک سلام بعدشم من چی کردم؟ 

 اه هستی خواب آلویی نمیفهمی؟ 
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 میگم با مسعود دوس شدی؟

  

 ی دوست شدم خودم خبرندارم؟فقط دیروزپیشنهاد داد منم گفتم جوابم مثبت.من ک

صدای صبا نیومد که یدفعه به سوتی که دادم خودم خندیدم یدفعه عین برق گرفته ها نشستم، حسابی خوابم  

 پرید صبام غش کرد.

 

 

 م.کافی شاپ وبیرون بگردی وای صبا بمیری الهی اول صبحی این چی بود دیگه حالا برو بزار بلندشم بعدش بریم

 

 منتظرتم. ٧٧باچ باچه پس ساعت

 

بلندشدم ورفتم دستشویی وصورتموشستم رفتم پایین یه صبحونه جانانه زدم ورفتم بالا حاضرشدم یه مانتو کتی 

 مشکی وکتونی وشلوار لی آبی لوله وشال موهاموازبالا گوجه کردموبستم وبعدشم یه کمیشویوری ریختم.

 

رفتم جلودر وماشین گرفتم با صبا حسابی خرید کردیم براعروسی سوگند ورفتیم کافی شاپ کلی عکس انداختیم 

 و خندیدیم ازمسعودم حرف زدیم وکل قضیمونو گفتم.

 

 برگشتم خونه توی راه بابابا حرف زدم وگفت که فرداپرواز داره. غصه داشتم.

 

 اشین پیچید جلوم.  توی کوچه سرم توکیفم بودکه کلیددربیارم یه م
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سرموبلندکردم آرتام بود زهره ترک شدم عقب رفتم با چهره عصبی اومدپایین واومدجلو هی اون اومدجلو و من 

رفتم عقب که خوردم به درتوشوک بودم که حمله ور شد روم افتادم زمین دستم خورد به در ضعف کردم منم که 

هولم داد توماشین منم فقط لال شده بودمو گریه میکردم استخون خیز برداشت سمتم دستموگرفت بلندم کرد 

انگارنه انگارکه مربی کاراته بودم.البته زورم نمیرسیدبهش اما حتی دفاعم نکردم ازخودم اومدتو ماشین وزنگ 

 زدبه بابا وگفت که من پیششم فقط میخواد من زنش بشم یا اینکه پول بریزن به حسابش.

 

.برد داخل اتاقشو هولم دادتو ودروبست گوشیمو برداشتم زنگ زدم به خاله زهرا بردتم خونشون کسی خونه نبود

 که برداشت سریع خواستم حرف بزنم که آرتام اومد خوابوند توگوشم 

 

 ای وحشی چته رم کردی؟

 

 عصبی شد گوشی روگرفت وقطع کرد

 

 اگه هادی بفهمه پدرتو درمیاره

 

کردبه لگدانداختن ینی حسابی عقدهاشو خالی کرد ازدرد به خودم وای دوباره اسم باباش اومد جوش آورد شروع 

 میپیچیدم موهاموگرفت تودستش وکشیدجیغم دراومد با صدای بدی گفت

 

 وایییی به حالت ینی بد تواین چندوقت رفتی رومخم حالتومیگیرم 

 

ضافه کن بعدهولم داد یادت بهت پیام دادم گفتم فقط وفقط یه چیز میخوام اونم پولت اما حالا جسمتم بهش ا

 افتادم زمین بد درد داشتموگریه میکردم.
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 دقیقه گذشت که صدای دادوهوارش بلندشد  ۳۰بعد رفتنش  بلندشدم خودمو کشیدم روی تخت 

 

 

 آرتام:ببین کیارش همین که گفتم پول میریزی به حسابم ومن هستی رومیارم تحویلت میدم 

 

 نفهمیدم بابام چی گفت بهش اما اومد داخل اتاق وسرک کشید ونشست بالا سرم

 

 ببین هستی کاربه کارت ندارم به شرطی که بابات اون مبلغو بیاره والا بدمیشه برات.

بعدشم بلندشدورفت بعد یه ساعت بابا اومدتو وصدام زدیدفعه صداش زدم که اومد تواتاق تا منودید اومد بغلم 

خودش برد موقع اومدن به بیرون به بابا گفتم تلفنم دست ارتام منو تکیه داد به در و برگشت وتلفنمو کردومنوبا

گرفت ورو به ارتام گفت اگه هیچی بهت نگفتم فقط بخاطر جون بچمه والا تحویلت میدادم چون میدونم چه 

 وحشی هستی.

 

 

همه چیزو به مامان گفت مامانمم با خاله وهادی شب  وقتی رفتیم بیرون بابا زنگ زدبه خونه که مامان برداشت وبابا

 اومدن خونه آقاجون.

 

 بابا؟

 

 جانم؟

 

 آرتام چقدگرفت ازت؟
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 مهم نیست فقط تو مهمی.

 دیگه هیچی نگفتم وآروم چشماموبستم که با صدای گریه مامان بازشون کردم  

 

 آقاجون وبابا نذاشتنهادی وقتی منواونجوری دید با غیض رفت که بره حال ارتاموبگیره که 

 

همه چیزوگفتم گفتم که زن داره گفتم که بچشم داره به دنیا میاد گفتم که پولامو میخواست وهمه چیز دیگرو این 

وسط فقط مامان شرمنده بود که خیلی ارتام و دوست داشت البته هرکسیم جای مامان بود گول اون هفت خطو 

 میخورد.

 

بارداره که گفتم داشت با تلفن حرف میزدشنیدم شب همونجا پیش بابا هادی پرسیدازکجا میدونم که زنش 

 وآقاجون موندیم.

صبح پروازداشتن ورفت لندن منم خیالم راحت ۴فرداصبح آقاجون زنگ زدبه خونه عمینا که خدمت کارشون گفت

 شد که دیگه آرتامی نیست.

 اما نفهمیدم بابا چقدپول دادبهش. 

 

 فت منم انقداصرارکردم تا مامان گذاشت سگموبیارم خونه خودمون.  همون شبم بابا پروازداشت ور

 

 ۵١پارت#

 بیدارشدم وکلی پیام داشتم شماره ی مسعود بود برداشتم بهش زنگ زدم  ٧١صبح ساعت 

 بله؟ 

 سلام آقا مسعود؟ 
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 بله خودمم خوب هستین هستی خانم؟ 

 نمیدونم ازاون موقعه که پیشنهادداده چراانقد با ادب شده.اوهو  

 ممنونم پیام داده بودین که قراربزاریم کجا بیام؟ 

 بعدازظهربیاین استودیو  ۴بله دیروز خیلی زنگ زدم اما جواب ندادین. الان که دیرشده ساعت 

 بله چشم  

 سته که رد گم کنی بده مثلا این سری نگفت که گیتارمم ببرم چون اون سری بیخود بردم میخوا 

 حاضرشدو رفتم استودیو.۳رفتم دوش گرفتم بعدشم اومدم ناهارخوردم ورفتم کمی درس خوندم ساعت 

  

 وقتی رسیدم ازپله ها رفتم پایین مسعود داشت میخوند واقعا صداش عالی بود.

یم دیگه راحت شده بود باهام بعدش اومدبیرونو سلام کرد ازام خواست که برم تواتاقش دوتا قهوه آورد خورد 

 دیگه سخت نبود حرف زدن باهاش 

به دلم نشسته بود حس خوبی داشتم بهش.بااینکه من اولش برای راحتی از ارتام میخواستمش اما الان واقعا 

 دوست داشتم کنار اون بودنو تجربه کنم.

 هستی؟ 

 جانم؟ 

 میگم که حالا باهم دوس شدیم میشه راحت ترباشیم؟ 

 ی؟ینی چ 

 ینی اگه دستتو گرفتم مشکل نداشته باشی 

 اولش چیزی نگفتم اما بعدش قبول کردم نمیدونم با سعیدم این حسونداشتم پیش مسعود حسابی رام بودم.

  

 بلندشدیم رفتیم بیرون با ماشین دورزدیم که مشخص نشیم.
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فتم داخل پاساژ که رفت جلوی یه دوسه منطقه رو گشتیم رفت جلو پاساژو پیاده شد منم تابع اون پیاده شدم ر 

 عروسک فروشی ویه خرس خرید تعجب کردم وقتی گرفت سمتم 

 توازکجامیدونی من عاشق خرسم؟ 

 لبخندزد

 همون شب تولدصبا 

 خندیدم خرسش دومین کادو به من بود منم ازهمونجا همون خرسو براش خریدم. 

دنبالم اما گفتم هی نمیشه بهونه کنم وبیام بیرون که گفت بگم با اومدیم بیرون برد رسوندم وگفت که فردا میاد   

 صبا میریم کتاب خونه.

 خدایی حسابی اینکاره بود.خداعالم با چندنفر دوست بوده. 

 رفتم خونه ازفردای اونروز تقدیروسرنوشت من رقم میخورد. 

 هرروزبهونه کردن ورفتن کنارمسعود.

 مدرسه دیگه بهونه دستم نبودکه راحت برم بیرون.روز ازش مونده بود وبعدش ١تعطیلات 

 

 ۳۵پارت#

 این دوروزم گذشت البته الان سیزده بدره 

با مسعودهماهنگ کردیم که بریم باغ ما البته زنگ زدم به صباودعوتشون کردم وگفتم که به بقیه هم بگه به 

ریم باغ اقاجون تا تنها نباشیم وجبران مامانم گفتم که ماکه تنهایمو هادی باخانواده زنش بخاطرهمین با اونا ب

 شمال بردنمم بشه.

  

راه افتادیم به سمت لواسون وقتی رسیدیم رفتم سمت تاب جیمی روهم باخودم ٧٧اون روز سیزده بدربودساعت 

برده بودم منظورم سگمه حسابی تاب خوردم هرکس به فکروسایل بردن خودش به داخل ویلا بود مسعود 

 داد.برگشتم یه لبخندزدم بهش. اومدپشت تاب وهولم

 مسعود:خوش میگذره؟ 
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 بله مگه میشه کناربهترینات باشیو خوش نگذره؟ 

 بسه بسه انقدزبون نریز اینوباخنده گفت ورفتیم داخل موقع رفتن صبا اومد کنارموپهلومو نیشگون گرفت. 

 صبا:به به میبینم اقاوبانوی کیوانی خلوت کردن؟ 

 ل بعدشم من کیانیم پسرخاله شما کیوانی هستن.به به مادمازل صبای فضو 

خخخ شما دیگه چرا خانم خودت که بهترمیدونی اصل دل که توش جا خوش کردین ونمیشه خارج بشین پس  

 فامیلی فرق نداره کیانی باش یا کیوانی.

 خندیدم ازدست تو صبا بریم بریم تو الان نگرانمون میشن 

ان شوهرنگران میشن که نشه بانوهستی توسط من خورده بشن میدونیدکه بنده بله بله بریم که اقای کیوانی ومام 

 لولوممممممممم

 این لولورو با شکلک وادا خیز برداشت به سمتم.وخندیدیم 

 رفتیم داخل که بابک گفت به به هستی نگفته بودی همچین جایی داری کلک 

 من:دادا کباب جان واس ما نی برا اق بزرگمونه. 

 کردم لبخندزد  نگاه مسعود 

  

من:اقایون خانوما بلندشین لباس پلو خوریتونو دربیارین وپیژامه بپوشین که بریم وسطی اکثرا تابستونا میرفتیم 

اون باغ بخاطر همون کلی لباس برده بودم اونجا رفتمو لباسامو عوض کردم یه لباس ورزشی راحت باکتونی 

 برداشتم.اومدم پایین.

 رون یه وسطی توپ زدیم من وصبا یارکشی کردیم.همه بلندشدن رفتیم بی 

 من:سریع مسعود رو انتخاب کردم که صبا ریسه رفت منومسعودم چپ نگاش کردیم. 

 نوبت صبا شدکه پدرامو کشیدسمت خودش. 

 واین طوری تیم ما شد من مسعود بابک وسوگند

 صبا وپدرام وپژمان ومحسن  
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افتادوسط که بعدازچنددور سوگندخورد وبعدشم بابک منومسعود حسابی وسطیمون خوب بود تیم ما  

 ونمیخوردیم صبا همش غر میزد

بعدش مسعود خورد ورفت بیرون داشتن میشمردن دهتا روکه دور  شیشم بل گرفتم ومسعود اومد وسط حسابی  

 بهم اما مسعود سریع اومد طرفم. وا رفتن که اومدم برم اونور مسعود خورد بهم وافتادم وتوپ خورد

 وای هستی ببخشید چت شد؟ 

 هیچی بابا خوبم حالم خوبه هیچیم نشده. 

 ۵۴پارت#

 این مسعود انقدتابلوبازی دراورد که بابک صداش دراومد 

 بابک:اه مسعود بیخیال شو دیگه میگه که حالش خوب  بیاید بچه ها بقیه بازی  

 بدوییاق مسعود دادا بیا وسط که باید  

 خورد وباخت٨تا رو رفت که سر١بهش اشاره کردم که بره اونم قبول کرد وبلندشد ورفت تا  

صدای جیغ ودست وسوت بچه ها بلند شد مسعود تمام عزمشو جزم کرد که پدراموبزن چون اون باعث شد که 

بعدشم رفتیم سراغ محسن  بخوره وببازیم انقدزد وزد تا پدرام خورد ورفت بیرون.نوبت پژمان شد که اونم من زدم

 که بابک زد وصبام که هیچی نگم بهتره همون موقع اول خورد به یک دورم نرسید.

  

 بعد دودور  وسطی رفتیم برا ناهار.

 اقاجونو عمو رضا وپدرشوهر صبا ودایی  واقاجون صبا رفتن برا جوجه زدن.

 ما هم رفتیم سفره بچینیم 

ازدیمو رقصیدیم حسابی کردی رقصیدیم وهولای رفتیم.بعدشم رفتیم بیرون بعدناهار بقیه رفتن پیاده روی اما م

 توی کوچه که خلوت بود.

 نوبتیم بود نوبت این بود که عشقم دوباره بخون. 

 مسعود گیتارشو اورد ونشستیم کنار هم شروع کرد ومنم باهاش تکون میخوردمو میخوندم.

 این یه حس جدیده 
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 یکی دوباره ازراه رسیده

 ون چشمم ندیدهمثل ا

 انگاری اونو خدا واسه من افریده

 یکی که صاف وساده اروم قدم زد

 توامتدادشب تنهایی جاده

 دست خودم نیست قلبم میلرزه بی اراده

 میریزه دل دیوونه اسمش عشق  

 کسی نمیدون اسمش عشق

 همیشه میمونه اسمش عشق

 اگه من اونودوست دارم اسمش عشق

 تنهاش نمیزارم اسمش عشق

 میاد کنارم اخه اسمش عشق

 شبیه بغض وبارون 

 اشکام میریزه تو خیابون

 یخ کرده دستام مثل زمستون  

 زلال مثل اب

 شکی ندارم این انتخاب اخر مثل یه خواب

 اما میترسم شاید دوباره این سراب

 غم تودل دیوونه اسمش عشق

 کسی نمیدونه اسمش عشق

 میره نمیمونه اسمش عشق
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 اسمش عشقهمه جا جلو چشمام 

 نمیدونه که دنیام اسمش عشق

 دلیل اشکام اسمش عشقققققققق

 یدفعه من یه جیغ بلند کشیدم که همه برگشتن سمتم 

 

 ۵۵پارت#

 وای خدا جون گندزدم بابک خندید 

 بابک:هستی جان همچین جیغ زدی انگار که براتو خونده عشقت  

 یه چشمکم زد که بد آویزون شدم 

 ند زدیاه خاک تو سرت هستی گ 

 مسعودوصبا با تعجب به من وبابک نگاه کردن به مسعود نگاه کردم بد اویزون کرده بود لب ولوچشو 

 صبا که دید اوضاع خراب یدفعه جیغ زدوایییی 

 همه نگاه کردن به صبا

 صبا:وایییی خر 

رد نگاه صبا رو گرفتوگفت اوا صبا تو اونجا چی میکنی همه منفجرشدن اما خودمونیم صبا یه جوری نگاش بابک  

 کردکه خودشو خراب کرد البته حقش بود بی ادب بود هرجورمیخواست حرفشوبیان میکرد.

 گذشتاون روزم با تمام خوبیا وبدیاش گذشت وبرگشتیم تهران وقتی رسیدیم مسعود پیام داد خیلی خوش  

 وفردا صبح خودش میاد دنبالم.

 شب یه دوش گرفتمو خوابیدم فردا با تمام خستگیم بخاطر مسعود بلند شدم وحاضرشدم که برم مدرسه. 

هادی زودتر رفته بود منم سریع حاضر شدم که مسعود پیام داد پشت کوچه منتظرم رفتم بیرونو سوارماشین  

 مسعود شدم یه دو دره مشکی داشت.
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ی که سوارشدم مسعود یه شاخه گل رز قرمز گرفت جلوم که ذوق کردم وگفت که ازاون روزتا هروقت که با موقعه ا

 منه حتما با گل میاد.

توی راه زیاد حرف نزدیم فقط ازدلش دراوردم که دیروز اونجورشد وگفت که ناراحت نیست رسیدم ورفتم تو  

 حیاط

 غل کردم بدبخت جا خوردصباوسحر تو حیاط گپ میزدن که پریدمو صبا رو ب

 صبا:هستی؟ 

 وات د فاز؟

 خندیدم وا صبا اخه با عجقم اومدم خیلیم حال داد چون برام گل خریدوگلونشون دادم. 

 صبا:وا خدا بده ازاین شانسا ما بدبخت بیچاره هایم 

 با این حرفش غش کردم 

 کوفت حسودی ممنوع صبایی 

وراجی کردن مخمونو خورد که چی درس بخونید بخصوص سال  اونم خندید نظری اومد ودوباره شروع کردبه 

 دقیقه نگهمون داشت عوضی.۴۰سومیا که سال بعدکنکوردارن مخمون رفت 

 بعدکلی حرف رفتیم توکلاس که معلممون نیومدرفتیم توحیاط کلی حرف زدیمو جیغوداد کردیم 

 بعدازظهررفتیم دم ایستگاه 

 ش تقصیراین سحره اه.پوف باز این علف سبز شدنا شروع شد هم

 همه بچه ها رفته بودن فقط ما سه نفرمعطل این وامونده بودیم  که یدفعه یه پژو پارس زد رو ترمزو عقب گرفت  

ماشینیه:سلام گلام بپرین بالا خسته میشین خم شدم نگاش کنم که یدفعه پسررو کشیدن پایین فقط دیدم  

ون کنم دیدم مسعود صبا وسحرکه خشک شده بودن اما من جیغ افتادن زمینو پسره نعره میزنه رفتم که جداش

 زدمو مسعودوصدا میزدم که پاشه اما انقدزد که پسره نا نداش.

 مسعودددددددد توروخدا کشتیش 

 مسعود:اومد سمتم بدجوشی بود دستمو گرفتو انداختتم توماشین 

 ترسیده بودم داد زدسرصبا وسحر
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 نکردم.گمشید بشینید تا شمارم لت وپار 

 

 ۵۶پارت#

یه دفعه صدای لاستیکای ماشینش بلند شد ازبس باسرعت میرفت رفت پشت یه ماشین ودستشو گذاشت رو  

بوق وشروع کرد به فحش دادن طرف، اون ماشینیم کرمش گرفت شروع کرد لایی کشین به حد مرگ ترسیدم 

 ل شدم جیغ کشیدم اونم چه جیغی مسعود زد روترمزو باغیض برگشت سمت من لا 

 مسعود:چیه لال مونی گرفتی؟ 

باورم نمیشد این مسعود باش خیلی بهم برخورد اشکم چکید اومدم درو باز کنم که دوباره گاز داد خدا خیلی  

 رحم کرد اگه صبا مانتومو نگرفته بود با اسفالت یکی میشدم واب روغن پس میدادم به زمین.

 صبا رو رسوند توی کل راه لال شدیم. 

 پیاده شد اما اجازه نداد پیاده بشم برگشت سمتمسحرم  

مسعود:ببیین هستی چی دارم بهت میگم خوب اون گوشای کرتو بازکن ازاین به بعد یعنی ازاین به بعد نگاه کن  

دارم تاکید میکنم اگه ازاین به بعد این غلطی که امروز کردی رو دوباره تکرارش کنی به مولا باهمین ماشین ازروت 

 رد میشم

 حالام برو خونه.

 هیچی نگفتم خواستم پیاده بشم که دستمو کشید برم گردوند

 ببین هستی وای به حالت اگه عین بچه ها بخوای قهر کنی راسی فردام خودم میام دنبالت. 

 فقط سرتکون دادم.

 رفتم که عقب گرفت تا مطمئن بشه میرم تو. 

بلندشدم رفتم خونه که خاله اومد بیرونو متوجه شدگریه تا درو بستم پشت در نشستم وگریه کردم اروم که شدم 

 کردمو ناراحتم هرچی پرسید گفتم فقط بی حالم وخسته رفتم تواتاقم وبرا ناهارم نیومدم.

 تو اتاق روی تخت یاد حرفاش افتادم که گفت اون کاررو تکرارنکنم اخه من چیکارکردم مگه ؟ 
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د که خاله بیدارم کرد بلندشدم به گوشیم نگاه کردم وای کلی تماس شب بو ٨انقدگریه کردم تا خوابم برد ساعت  

 وپیام داشتم ازمسعود اخه روی سایلنت گذاشته بودم گوشیمو که یوقت کسی نفهمه.

 پیامای مسعود                                  

 رسیدی؟ 

 هستی باتوام؟ 

 قهری؟ 

 بچه ننه؟ 

 به حالت بچه نشو جواب بده. هستی گفتم که اعصاب ندارم قهرکنی وای 

 هووووووی  

 هستی روسگمو انگارندیدی؟ 

 زود زنگ میزنی والا خودت میدونی 

 سریع تماس گرفتم تا برداشت 

 هیچ معلومه کدوم گوری هستی؟ 

 چندساعت منتظرتم

 بچه شدی؟مسخره مگه نگفتم خوشم نمیاد قهرنکن

 هی همینطور میگفت که صدام زدهستی؟

 بله 

 لالی؟ 

 نه اما تونمیزاری حرف بزنم 

 خوب بگو 

 من خواب بودم 

 این همه ساعت؟مگه من بچه ام 
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 نه میل خودت میخوای باورکن میخوای نکن اما خسته بودم خوابیدم 

 حالا چرا انقدبی حوصله حرف میزنی؟ 

 هیچ کارنداری؟ 

 نه فردا میبینمت بای 

 بد کلافه شدمعوضی حتی نذاشت خدافظی کنم حتی یه عذرخواهیم نکرد  

 رفتم شام خوردم ونشستم روی مبل مامانوهادی کلی حرف زدن  

 بی حوصله بودم پاشدم رفتم بیرون توحیاط

 شروع کردم به تاب خوردنو گریه کردن باخدا حرف زدم ازش خواستم کمکم کن 

 بعدکلی مخ خداروخوردن رفتم تواتاقمو خوابیدم. 

 

 ١۵پارت#

 شدم رفتم بیرون ودستو صورتمو شستم ورفتم پای میزوصبحونه خوردم.صبح با غر زدنای مامان بیدار 

 هادی:هستی خوردی سریع حاضرشو که ببرمتون مدرسه 

 لقمه پرید گلوم که خاله زد پشتم. 

 هستی جان اروم تر 

 داداش تو برو من خودم میخوام برم 

 وا خوب سحررو میبرم تورم میبرم دیگه 

 نه راستیتش چیزه 

 ن میخوام با صبا برماومممممم اها

 وا چرا به اونا مزاحم میشی خودم هستم دیگه 

 اه داداش گیرنده دیگه گفتم که خودم میرم چه مزاحمتی با اتوبوس با صبا میریم دوست دارم خودم برم 
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 هادی یه چپ نگاه کرد اما چیزی نگفتورفت 

 کرد قهرمو دوباره شروع میکرد.منم بعدرفتنش سریع رفتم سوار ماشین مسعود شدم اگه نمیومدم فکرمی 

 سلام 

 سلام.خوبی؟ 

 ممنون 

 هیچ صدایی ازمن در نمیومد که مسعود چونمو گرفتو چرخوند. 

 مسعود:یه ابروشو داد بالا  

 چیه؟

 هیچی 

 پس چرا ساکتی؟ 

 هیچی 

 قرص هیچی خوردی؟ 

 نه 

 نگمه کوفته چه مرگته هان؟ 

 مودب باش هی هیچی نمیگم ازدیروز هی بارم میکنی کم مونده بهم بگی...مسعود  

 زد روترمزوبرگشت سمتم 

 چی بگم چی؟ 

 چیه چرا لال مونی گرفتی؟

 پس ازدیروز پری؟

 گریه کردم 

 اره پرم بدم پرم هرچی خواسی گفتی فک نمیکردم اینجور باشی
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 اروم گفت: فک میکردی چجوری باشم؟

 اه ولم کن 

 ام بدونم بگونه میخو 

 اه فک میکردم دوستم داشته باشی فک میکردم انقدی برات ارزش داشته باشم که هرچیزی نگی 

 فکرمیکردم پشتمی.

  

 صورتمو قاب گرفت وپیشونیشو چسبوند رو پیشونیم

 خوب دیوونه معلوم دوستت دارم

 معلوم میخوامت

 معلوم ارزشت برام زیاد

 معلوم معلوم معلوم

 معلوم پشتوپناهتم

 فقط خم نشو توماشین کسی رو نگاه نکن  

 فقط برامن باش

 فقط با من باش

 فقط به کسی نگاه نکن

 لال شده بودمو فقط به چشماش نگاه میکردم که واقعا مستم میکرد 

 لباشو اورد روی بینیم وکشید به سمت بالا 

 یه بوسه یه بوسه از سرعشق ازسر رفاقت ودوست داشتن نشوند روی پیشونیم. 

 شمامو بستم نیشم شل شدچ 

 چشامو باز کردم دیدم داره نگام میکنه 
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 بریم؟ 

 من:اره بریم که خیلی دیرم شده 

 راه افتادومنو رسوند وخودشم رفت. 

 رفتم داخل حیاط که سحروصبا اومدن طرفم  

 سحر:وای هستی سالمی؟ 

 وا معلوم مگه قراربود چیزیم بشه؟ 

 نه اما خوب اخه چرا باما نیومدی؟ 

 خوب اقامون تاج سرمون اومد دنبالم 

 یعنی صبا وسحر عین استیکر تعجب بودن. 

 دوتاشون به هم نگاه کردنو باهم یه صدا گفتن 

 چی؟اقاتونننننننننننن 

 اوهههه کرم کردین خوب اره مسعود 

 مگه دیروز بحثتون نشد 

 چرا اما امروز رفع شد خواستم توضیح بدم که نظری کور شده اومد 

 ف زد ودوباره هلاکمون کردکلی حر 

 رفتیم تو بعدازکلاس تو زنگ تفریح همه چیزو گفتمو وجفتشون کلی عوق زدن به صحنه عاشقانه ما. 

 

 ٨۵پارت#

 وا بی ادبا خوب چیه عخشم مگه شما ازعخشتون میگین من چیزی میگم  

 بعدعین بچه ها لبامو جمع کردمو سرمو گرفتم اونطرف

 به پام کوفت کثافت حالمونو دگرگون کردی بسه صبا:زد  
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 سحر:نه صبا جان بزار بگه نه بگو شرم نکن ادامه بده کی بود هی میگفت عوق؛اوق؛حالم بد شد؛و....هان؟ 

 منم خندم گرفته بود 

 وا کی من؟

 من که یادم نیست

 نه اشتباه گرفتین من نبودم

 یه کس دیگه بوده

 نکردم صبا:بسه بسه بِبُر صداتوتا خفت 

 یدفعه بهش نگاه کردم که سه تایی پقی زدیم زیر خنده 

 زنگ خوردو رفتیم داخل کلاس 

 خانم اسفندیاری اومدوکلی درس داد هلاک بشی الهی لال بشی الهی بمیری به تته پته بیفتی 

 اخ چته وحشی؟

 سحر:کوفت وحشی عمته  

 چه مرگت هی زیر لب چی میگی؟

  

 من:اولندش من عمه ندارم

 مندش به توچه مگه فضولی؟دوی

 سیومندش غر کجا بود دعا به جون اسی جون میکنم.

 اینوکه گفتم سحر پقی زد زیره خنده واسفندیاری برگشت 

 خانم بیاتییییی 

 بیچاره سحر خشک شد.

 دیگه هیچی نگفتیم که زنگ خوردو رفتیم  بیرون. 
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 رسیدمهادی اومده بود دنبالمون ازاونطرفم ماشین مسعود رسید که ت 

 وای صبا مسعودم اومده 

 صبا:کوش؟ 

اوناها وای چی کنم هیچی من میرم سریع تووسحرم سریع برین سمت ماشین تا مسعود پیاده نشده وصداتون  

 نکرده.

شد وای خدا بدو دست سحرو گرفتم ودویدم که مسعود پیاده شد لبخند زد منم محل ندادم بد اخماش اویزون  

 کن صبابگه هادیه والا بدبختم داشتم میومد اینطرف که من داد زدم وای داداشی جونم هادی عشقم

 مسعود وایستاد اما هادی پیاده شد واخم کردمسعود سریع برگشت تو ماشین 

 هادی:هستی صداتو بیار پایین ینی چی انداختی تو گلو صداتو وعربده میزنی 

 م وای خداروشکرنجات یافت 

 اما گیر این کورکودیل افتادم

 ببخشید خوب جوگیر شدم 

 هادی چپ نگاه کرد ونشست ماهم نشستیم تمام مسیر مسعود پشتمون بود تا رفت صبا روبزاره جدا شد. 

رسیدم سریع جیم زدم تو اتاق که پیام بلند بالایی برا مسعود نوشتم وهمه چیزو گفتم که دو ثانیه بعدش تماس  

 گرفت.

 سلام 

 دلام عخشم 

 دلام به روی ماهت به چشمون سیاهت 

 وا مسعود با اون یکی عشقت منو اشتب گرفتی من هستیم همون چشم ابیه 

 یدفعه قهقه زد وای هستی خفه نشی 

 میدونم شما گل منی عشق منی همونی که چشماش تک تو جهان.

 واییی با منی؟ 
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 نمیگی غش میکنم؟

 دوباره خندیدوگفت 

 بادمجون بم منینه نمیترسم تو 

 این سری من خندیدم  

 دراتاق خورد سریع هول کردم وقطع رو زدم

  

 هادی:وا هستی هنوز لباساتو درنیاوردی؟

  

 ها نه الان داداش

 زود باش بیا ناهار بخوریم 

 یروز دورهمیما

 باش 

 سریع گوشی رو دراوردم که دیدم مسعود پیام داد که هادی اومد؟ 

 جواب دادم اره  

 ساعت چهاربه بهونه کتابخونه میای بیرون بریم یه جای خوب هستی 

 من اول گفتم نه خستم وباید درس بخونم اما بعدش گفتم میام 

 

 ٩۵پارت#

بعد ناهارو استراحت خیزیدم رو تخت ولالا وبعدیه ساعت خوابیدن انرژی گرفتم وبلندشدم رفتم دوش گرفتم  

زدم خودم موندم ازکجا اوردم یه مانتوی قرمز با یه شلوار کوتاه قدنودی موهای بلندمو با کش ازبالا بستم ویه تیپی 

 مشکی یه شال قرمز مشکی ویه کفش مدل مردونه مشکی ویه کیف دستی.
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رفتم پایین وبه خاله گفتم با صبا میرم کتابخونه که خاله گفت با این تیپ ترسیدم سوتی بدی دادم گفتم نه تولد  

 ر.دوستمه بعدشم میریم دور دو

 نذاشتم حرف بزن سریع دویدم بیرون اگه میموندم بیشتر گند میزدم. 

 رسیدم که مسعود منتظرم بود یه کت وشلوار مشکی تنش بود  

 وای چه تیپی زده مگه کجا میریم اخه خوبه منم خوشپوش بودم والا دچار دپریشن حاد میشدم. 

  

 للام للام

 دلام دلام به خانمی چش ابی خودم 

 دستم قرارمون همین بود.هروقت اومد دیدنم گل بدهگلو داد  

 نشستیم تو ماشین که راه افتاد یکی ازاهنگای خودشو گذاشت 

 اوف دادا نمیگی داغ میکنیم صداتونو میشنویم؟ 

 مسعود خندید اوهو یعنی صدام نازه؟ 

شاخ سفید سواربربالین زدم به بازوش اویییی به اقامون تاج سرمون تنها شاهزاده رویاهای من که با خر تک  

 خرش می اید تا منو ازاین ترشیدگی نجات دهد توهین نکن

 بدبخت مسعود دیگه البته پی به دیونگیم برده نگام میکرد همینجور 

 چیه خوب 

 هیچی فقط من باتو تباه نشم صلوات 

 اینو گفت جفتمون خندیدیم 

 بالا نگه داشت ازبالای کافه همه جا رو میدیدیرسیدیم جلوی یه کافه دنج ونقلی که کلی پله میخوردبه سمت  

 رفتیم بالا ودرکه باز شد همه برگشتن به سمتمون 

 تعجب کردم 

 همه پاشدن 
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 وای اینا بخاطر من پاشدن  

 توروخدا شرمندم نکنید بفرمایین بفرمایین اه تو روخدا خجالتم میدین

 تو دلم خل بازی کردم خوب دیگه خود درگیری مزمن دارمحسابی  

 رفتیم جلو روی یه صندلی وسط کافه نشستیم که همه دورمون جمع شدن 

 مسعود؟ پیس پیس مسعود  

 هان 

 اینجا چخبره؟ 

 هیچی دوستامن 

 بلند شد ایشون صاحب کافی شاپ عمران جان 

 ایشون علی و مهسا نامزدشون 

 هرام همسرشونایشون فریبا خانم با ب 

 ایشون گلنارجان با فیروز دوستشون  

 ما این اکیپو اینجا درست کردیم. 

 با همه دست دادم واظهار خوشبختی کردم.

 مهسا نازبود سبزه وچشم وابرو مشکی علیم عین خودش سبزه بود 

 فریبا سفید وچشم سبز 

 گلنار زیباتربود

 

 ۶۰پارت#

 رد.نشستیم دورهم وعمران ازامون پذیرایی ک 

 همه نگاهم میکردن که علی گفت اه اه بسه دیگه خوردینش یکمم به داداشم بزارین 
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همه خندیدن اما من خجالت کشیدم مسعود کنارم بود که لپمو کشید اروم زیر گوشم گفت نبینم پرو خانم کم رو  

 بشن

 خودمم خندم گرفته بود  

 مهسا:اه برید کنار ببینم عشقم از خودت بگو 

 چی بگم 

 وب چندسالت؟خ 

 ٧٨من  

 وای بچم بچست 

 بااین حرفش هممون خندیدیم 

 مسعود:اوییی نشدا به عیال من توهین نشه دوست ندارم 

 عل:عوق 

 ای

 نکبت

 گودزیلا

 زن زلیل

 بدبخت

 بیچاره

 خاک برسر

 زن ندیده

 هی همینجور بار کردکه من تعجب کردم مهسا زد تو سرش 

 هممون وا رفتیم 

 مهسا:اه علی اگه میدونستم اتقد وراجی میخوای کنی اصلا از نسلت به عمل نمیاوردم ببین بچه تو چی بشه 
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 بااین حرفش همه برگشتیم سمت مهسا 

 فریبا:چی؟ 

 تو حامله ای

 بهزاد: 

 وا حامله چیه باردار

 علی:وا باردارچیه مگه حمال که بار برداره 

 خانم زحمت کش حمل کودک 

 من منفجر شدم اینو که گفت  

 همه نگاهم میکردن اما مگه این خندهای دیوونه دست بردار بودن 

 انقد خندیدم سرخ شدم وای نمیری علی  

 خیلی خوب بود.

 مسعود به من با یه لبخندی نگاه میکرد 

 بعد خنده علی گفت خوب اینم ازاین خانم حمل کودک تبریک نگینا بخدا مدیون میشین

 خندیدم که مسعود دستشو گذاشت جلو دهنم. با این حرفش من دوباره

 فیروز خیلی ساکت بود برعکس علی

 اما پیشنهاد داد که بریم یه سلفی بگیریم بعد کلی گپ وگفت وآشنایی رفتیم همه یه عکس انداختیم 

 بعد همه جدا شدیم واونروزم یه روز خوب کنار بقیه برامن شد 

 مسعود به پیشنهاد خود مسعود رفتیم عکس انداختیمبا  

 چقدم حال داد 

 بعدشم رفتم خونه 
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تا رسیدم هادی تو اتاقم بود سلام کردم دنبال فلشم بوداما مسعود زنگ زد که مجبورشدم بخاطر ویبره برم 

 دستشویی

 بله 

 سلام 

 رسیدی

 اره دیگه خودت رسوندیم الان 

 ت تنگ میشهخخخخ اره خوب چی کنم دلم برا 

 مامان در دستشویی رو زد که آبو باز کردم که یعنی اوهوم 

  

 مسعوذ:هستی کجایی صدای اب میاد

 من:دستشویی 

 تااینو گفتم غش کرد 

 

 ٧۶پارت#

 هه هه هه به چی میخندی  

 به این که جا نبود بری دستشویی 

 هستی بخدا هروقت با هات حرف میزنم صدای اب میاد

 یدم اینو گفت منم خند 

 من کی با تو توی دستشویی حرف زدم اخه

 ازاین به بعد شرط میزاری 

 نخیر 

 اه ولش مسعود برم دیگه شک میکنن بهم بای
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 بای 

 تا رفتم بیرون مامان نگام کرد  

 میشه بپرسم چه غلطی میکردی چهل دقیقه اون تو 

 چشام افتاد کف پاهام  

 نشد خدا عالم چطوری حساب کتاب میکنن این مادرا دهنتو مامان من که هرطور ضربم کردم چهل دقیقه

عین این ساعت کشیدن جلو میمونه موقع خوابیدن ساعت دقیق یک شب حالا هی بگو دوازده اما موقع  

 ناهارخوردن مامان گشنمه ساعت یک نخیرم دوازده زر نزن.

 نه بد میگم؟ 

  

 وای درسام.رفتم بالا ولباسامو دراوردمو دراز کشیدم خواب لالا خستگی 

 سریع جهش کردم به سمت دفتر کتابامو هی خوندم. 

 شبم شام نخورده رفتم لالا 

 صبح رفتیم مدرسه وبعد مدرسه ام حاضر شدم برم سر کلاسای کاراته خیلی وقت بود نرفته بودم. 

 حسابی جفتگ انداختم تا انرژیم تخلیه شد زنگ زدم مسعود ورفتم استودیو 

 شدماون خوند ومن ذوق مرگ 

 بعدشم رفتیم باغ گیلاس

وای عالی بود یه گروه اونطرف بودن که قلیون میکشیدن منم نگاه میکردم یدفعه پسره بوس فرستاد تو شوک 

 موندم

 مسعود بلند شد  

 هوییییی

 الدنگ برا کی بوس فرستادی؟

 ینی بی ناموسی تا این حد که من اینجام برا ناموسم بوس میفرستی
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 ه جون هم کتک وکتک کاری منم فقط گریه میکردم میزدم تو سرم کشتنش کشتنشوای شر شد افتادن ب 

 اونا زیاد بودن مسعودو زدن 

 سوار ماشین شدیم گریه هام بند نمیومدکه با دادمسعود خفه شدم 

 اه بسه انقدابغوره نگیر نمردم زندم 

 بعدشم اگه تو نگاه نمیکردی اون گوهو نمیخورد 

 وای دوباره شروع شد 

 که به اون نگاه نمیکردم   من 

 پس به چی زوم شده بودی؟ 

 بخدا منظوری نداشتم 

 بسه خفه شو 

 منو رسوند بد داغ بود حتی خدافظیم نکرد ونگاهمم نکرد 

 ورفت

 

 ١۶پارت#

 بعد رفتن مسعود منم رفتم خونه هوا تاریک شده بود 

 رسیدم که خاله زهرا اومد سریع بیرون

 خاله:هیچ معلومه کجایی؟ 

 بیرون بودم  

 تا این موقعه؟

 بیا که هما بد عصبیه

 رفتم داخل که مامان ازآشپزخونه اومد بیرون. 
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 مامان:به به خانم تشریف آوردن کجا بودی؟ 

 بیرون  

 خوب شد گفتی والا نمیدونستم خوب میدونم کجا دقیقا 

 کلاس بودم 

 اهان چقد فعال شدن مادمازل تا الان 

 یزنی مامان مگه ساعت چنده انقد نق م 

 چی میشه دختر بیرون بمونه اگه دختر خراب نباش هیچی نمیشه

 اهان واقعا قانع شدم 

 بعدش یه نگاه کردو رفت تو اشپزخونه 

 رفتم داخل اتاقم خیلی خسته بودم همش به این ماجراها فکر میکردم 

 چرا انقدمسعود حساس خیلی گیر میده خستم کرده

 مسعود نبود واقعا کلافه بودم اساسی تلفنمو چک کردم هیچ خبری از  

 زنگ زدم رد تماس داد 

 دلم گرفت خدایا چون خواستم رابطمون خوب بشه اینجوری شد؟ 

 زنگ زدم دوباره که برداشت  

 هان چیه هستی چی میگی کاردارم  

 سریع قطع کرد 

 اشکم ریخت ینی همه چی تموم شد به همین راحتی. 

 مسعود                                

الان سه روزه که از هستی خبر ندارم ودلمم خیلی تنگ شده براش دیگه طاقت نیاوردم بعد کلی کلنجار رفتن با  

خودم سریع پاشدم تا پشیمون نشدم ورفتم در خونشون که یدفعه اومد بیرون با ماشین  هی بوق زدم اما محل 

 ماشین یدفعه پیچیدم جلوش و.... ندادبااینکه خوشحال شدم به مزاحماش محل نمیده اما با
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 هستی                   

  

الان سه روز میگذره ومسعود هیچ ازحالم نپرسیده دلم گرفته منم فقط غصه میخورم بیخیالش نمیتونستم بشم یه 

 حسی بهش پیدا کرده بودم

ه که همه خواستگارام هماحساس میکردم تمام ویژگیاش عالیه بخاطر همین نمیشه کسی بهترازاون پیدا کنم بااین

 چی تموم بودنو من ناز میکردم.

بعدازظهر بعد مدرسه رفتم کلاس که یه نفری هی بوق زد منم برنگشتم یه دفعه دستمو ازپشت کشید ومن افتادم  

 تو بغلش بازومو گرفت نگاش کردم چقد دلتنگ دوتا تیله رنگی بودم

 کجا میری؟ 

 اخمامو انداختم به شما مربوط نمیشه 

 چرا به من خیلیم ربط داره یادم نمیاد بهت اجازه داده باشم بری بیرون 

 هه من نیازی به اجازه شما ندارم مهندس 

 چر داری مگه اختیارت دست خودت که بدون تماس همه جا میری 

 دستمو از دستش کشیدم بیرون وراهمو کشیدم که برم 

 صدای ماشینش اومد فک کردم رفت اما 

 ۳۶پارت#

 پیچید جلوم درو باز کرد سوار شویدفعه  

 منم اهمیت ندادم رفتم که پیاده شددوباره پیچید جلوم هستی صدامو نبر بالا گمشو سوارشو والا 

 والاچی هان؟ 

میزنیم خوب بیا بیا بگیر منو بزن چیه روت نمیشه سرمو تکون میدادم که شالم افتاد با بیشرف بازیای من قاطی  

 در گوشم کرد همونجا یکی خوابوند

 خشک شدم فقط نگاه کردمش
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 یه دستی تو موهاش کشید و اومد بغلم کرد گوله اشک بود که از چشمام میریخت پایین 

 خیلی حس بدی بودواقعا نمیتونم توصیفش کنم. 

 من تکیه داده بودم بهش بردتم سوار ماشینم کرد 

 راه افتاد تمام مدت سرم طرف شیشه بود

 مغروره که اصلا عذر خواهی نمیکن.ازیه مرامش بدم میاد انقد

 هستی ؟ 

 هستی من؟ 

 عمرم؟ 

 هستی بس دیگه تقصیر خودت عشقم خیلی بچه بازی درمیاری. 

 هه اره حق باتوه 

 خندید که دلم قنچ رفت براش 

 معلوم که حق با تاج سرتون 

 خندم گرفت به این میگن سنگ پای قزوین 

 تا خندمو دیدپرو شد دوباره.

 بسه دیگه ازاون موقعه که اشناشدیم عین سگ وگربه ایمعشقم  

 هه حتما من سگم 

 فقط خندید 

 سگ شدم واقعا بدواساسی.

 بچه پرو حتی حاضر نیسی عذر خواهی کنی فقط موندم من خر چرا دیونه اینم. 

 رفتیم بیرون دور زدیم کلاسمو کنسل کردم سریع. 

 مکت نشستیم قرار بود ازاون روز اون نیمکت بشه نیمکت عشق مارفتیم یه پارک که نزدیک خونه ما بود روی نی 
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 کلی حرف زدیم از عشقمون از اینده از همه چی  

 من میگفتم عاشق اینم که اسم بچم هیراد باش اون میخندید 

 اووووف کلی دیوونه بازی کردیم. 

 رفتیم کنار حوض پاهامونو کردیم تو حوض به طرف هم اب میریختیم. 

 

 ۶۴پارت#

 بعد کلی خیس شدن رفتیم داخل مغازه وکلی برام خوراکی خرید انگار که نه انگار همونیه که قهر بودم باهاش 

 رفتیم بام هوا داشت تاریک میشد زنگ زدم که مامان برداشت 

اه اه اینم شانس اخه همش خونست بهش گفتم کلاسم دیرمیشه باید جبران کنم روزایی که نبودم اول پیله کرد  

 یاد اما دید نق ونوق کردم گفت میره به عزیز سربزن.که م

 منم باخیال راحت با مسعود میگشتم 

 توی بام یه مغازه بزرگ بود رفتیم توش 

 منم عین بچه ها از همه چیز یکی برداشتم که موقع حساب صد تومن خرید کردم 

 مسعودم هیچی نمیگفتو فقط حساب میکردباعث میشد من رودار بشم. 

کنارش روی سکو نشستم دستشو انداخت دور گردنم خیلی دوستش داشتم کلی عاشقش شده بودم رفتم  

 بااینکه زیادنیست که باهم بودیم

 یدفعه پرسید هستی؟ 

 جانم  

 بریم تله کابین سوارشیم؟ 

 الان!؟ 

یم که من اره خوب حال میده نتونستم بگم من از ارتفاع وحشت دارم اما قبول کردم رفتیم رسیدیم سوار شد 

 جیغ زدمو چشمامو بستم.
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 مسعودم که فهمید ریز ریز میخندید 

 هستی یه سوال 

 بله 

 میگم تو قبلا با کسی دوس بودی؟ 

 چشام زد بیرون  

 هان نه چطور 

 همینجوری 

 ترسیده بودم.

 هستی راستشو میگی دیگه 

 اره خوب چه دلیلی داره دروغ بگم 

 ودی حتی یه دوسی ساده وای بحالتباش اما هستی اگه بفهمم که با کسی ب 

 خودمو خراب کردم.

 نه نه من نبودم باکسی 

 تمام لحظه فکرم به حرفاش مشغول بود 

 مسعود اگه مثلا باکسی بوده باشم چی میشه؟ 

هیچی اگه راست گفته باشی که هیچ اما اگه نه بد میشه ازت جدا میشم اگه بخوامم باهات ازدواج کنمو بفهمم  

 ندت نمیزارم.دروغ گفتی ز

 دیگه صدام درنیومد برا اینکه شک نکن سریع شبکه رو عوض کردم 

 راسی مهساوعلی نامزدن  

 چطور بارداره

 خخخخخخ بابا هستی تو کی دیگه شوخی بود همش. 

 منم خندیدم اما دهن کجی بود 
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 برم گردوند خونه 

 تقدیر لعنتی من سیاه بود هنوز سفید نمیشد. 

 سرنوشتم ازاینجا به بعد دیدنی بودواقعا. 

 

 ۶۵پارت#

رفتم خونه شب موقع خواب هی غلت خوردم مگه خوابم میبرد پیام دادم به مسعود اونم بیدار بود و داشت  

 کاراشو میکرد زنگ زد

 سلام عشقم 

 دلام 

 خوبی فدات شم 

 اره خوبم اما خدا نکن تو فدام شی 

 مسعود 

 جانم 

 میگم چیزه 

 چیه 

 چطوربگم  

 هرطور راحتی 

 اوووووم من فکارامو کردم دیدم که ما به درد هم نمیخوریم 

 چیییییی 

 هیچ معلوم چی میگی؟

 ببین هستی جان من خستم توام الان وقت مناسبی رو پیدا نکردی برای امتحانم

 بزار برا بعد الان دعوامون میشه دوباره قهر میکنی
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 عا میگمنه نه ببین امتحان وشوخی نیست واق 

 ینی چی تو که خوب بودی چت شد یهو؟

 هیچی اما دیگه زنگ نزن مرسی که تواین مدت کنارم بودی خیلی خوب بود بهترین خاطراتم بود برا همیشه بای. 

 صبر کن صبر کن ببینم نصف شب زنگ زدی میگی که خرت به چن من؟ 

ت قانعم نکنی هیچ جا نمیری حالام برو بخواب شب نخیر بانو نمیشه این رسمش نیست منم کوتاه بیا نیستم توام تا 

 خوش

 نذاشت حرف بزنم قطع کرد  

 اخه چطوری میگفتم بخاطر چیه 

 اخه چطوری میگفتم بخاطر اینکه من با سعید بودم. 

 میترسیدم موندنم بدتر کن اوضاع رو 

 مسعود زنگ زد سریع بیا بیرون.همون پارکخوابیدم اما چه خوابیدنی فردا تعطیل بودم که  

 رفتم باهم حرف زدیم دعوامون دراومد اساسی با عصبانیت سوار ماشینش شد وبرگشت. 

 رفتم خونه شروع کردم به زار زدن که گوشیم زنگ خورد مامان مسعود بودخاموش کردم. 

  

 دوروز بعد                             

 نگ میزنه یجوری میپیچونمش.دوروزه که خاموشم هرکسم ز 

 تا اینکه صبا دوباره زنگ زد به خونمون تا اومدم بردارم خاله پریدوجواب داد  

 مثل اینکه بو برده بود.

 سلام خانم چطوری  

......... 

 شکر منم خوبم مادر جانم کارداشتی 

......... 
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 اره هست یه دقیقه

 هستی بیا صباست  

 کون داد که ینی چیه.یه پوفی کردم که خاله سرشو ت 

 گوشی رو گرفتم ازدست خاله ای کاش میمیردم واین لحظه شومو نمیدیدم 

 دوروز ارومو قرار ندارم نگو

  

 چیییییییییی

  

 گوشی ازدستم افتاد افتادم رو زانوهام داغون شدم 

 اشکام ریخت هرچی خاله صدام زد جواب ندادم

 داشتم میمردم 

 یه دفعه نعره زدم 

 اااااااااااخدااااااا 

 نههههههههههههههه

 

 ۶۶پارت#

 به هر زحمتو سختی بود پاشدم رفتم لباس تن کردم  

 هرچی خاله صدام میزد جواب نمیدادم 

 ماشین گرفتم ورفتم اون ادرسی که صبا داد رسیدم بدو رفتم بالا اسانسور بالا نمیومد ازپله ها رفتم گریه میکردم 

که رفتم سمت پرستار خانم خانم تورو خدا بگو بگو مسعودم کجاست بگو همینطور گریه میکردم پرستار رسیدم  

میخواست ارومم کن اما یه یدفعه همشون برگشتن سمتم مامان مسعود اومد سمتم وبغلم کرد گفت که بهوش 

 اومده اما پاش شکسته
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 نفس کشیدم خداروشکر کردم که زندس. 

 رفتم داخل اتاق  

 عود برگشت سمتم نگاش کردم لبخند زد مس 

 رفتم سمتش اشکام میریخت

 اونم فقط نگام میکرد 

 خوبی؟ 

 مگه مهمه؟ 

 مسعود  خوب معلومه مهم 

 هه واقعا 

 چه جالب

 رفتم جلو دست کشیدم رو موهاش و صورتش خدایا شکرت سالم 

 مسعود تورو خدا من بخاطر هادی نمیتونم بفهمه منو میکشه 

 مشکلت هادیه من گفتم برا ازدواج میخوامت مشکلش چیه خوب تو فقط 

 نه نمیشه من نمیخوام ادامه بدم سریع رفتم جلو در  

 برگشتم

 منو لطفا فراموش کن 

سریع رفتم بیرون همه نگام کردن که اشکم ریخت دستمو گذاشتم جلو دهنم که هق هقم صداش در نیاد وسریع 

 ت بگیرتم فقط یه صدا شنیدم رفتم پایین صبا افتاد دنبالم که نتونس

 نههههههههههه  

 هستییییییییی 

 رفتم پایین که دیدم مامان مسعود صدام میکنه منم برگشتمو سریع اژانس گرفتم ورفتم 

 رسیدم خونه نا نداشتم  
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 خاله اومد داخل اتاقم وخواست که همه چیزو تعریف کنم والا به هادی میگه 

 منم همه چیزو گفتم 

 بد داغ کرد خاله  

 برای اولین بار یه دادی زد سرم که بد ترسیدم 

 هستییییی 

 خیلی خری واقعا برات متاسفم

 رفتو من موندمو غمام 

 شب خواب مسعودو دیدم که نعره زدم وازخواب پاشدم دیگه خوابم نبرد. 

 صبح بابا بود، ان شدمو باهاش صحبت کردم خیلی وقت بود حرف نزده بودیم  

 کاش کنارم بودو ارومم میکردگریه کردم 

 بعد حرف زدنمون 

 گریه امونمو برید وخوابم برد 

 

 ۶١پارت#

 مسعود                                     

اون روز لعنتی همون روزی که دعوامون شد عصبی شدم با سرعت رفتم که چراغ قرمزو رد کردم که یه اتوبوس  

 کوبید بهم

 دیگه نفهمیدم چی شد 

 ز بعدش بهوش اومدم هستی همون روز اومد فکر کردم عاشقمه اما نبود گفت دیگه بهش فکر نکنمو رفتدو رو 

 موندم داغون شدم خشک شدم له شدم ازبین رفتم 

 نعره زدمو از تخت خودمو پرت کردم رو زمین  

 نههههههههههه 
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 هستیییییییییییییی

 ودگریه میکردم زجه زدم اسمشو صدا زدم اما دیگه رفته ب 

 همه ریختن تو اتاق مامانو قسمش دادم که بره دنبالش  

 اما  

  

 سها                                 

 مسعود رو زمین بودو زجه میزد وجیغ میکشید رفتم  تو که مانتمو گرفتو گفت که برم دنبالش  

 افتادم دنبال هستی صداش زدم بالاخره برگشت اما واینستاد وسریع رفت 

 اخل اتاق مسعود اشکاش میریخت روی بالشت خوابونده بودنش وبهش ارامبخش زدن.رفتم د 

 بچم داغون شد این شد دوبار 

 اما من نمیذارم نمیذارم نابود بشه 

 هرطورشده باید برگرده 

 صبا                              

 زنگ خونه به صدا دراومد درو باز کردم عمو محمود بود 

 سلام عمو  

 سلام  

 وای عمو چی شده چرا گریه میکنی  

 یعنی شکسته شدنشو به چشمم دیدم 

 رفتم جلو که گفت مسعود تصادف کرده واتاق عمل  

 همگی رفتیم به هستیم زنگ زدم اما خاموش بود هرطورشده بود باید مطلع میشد اما انگارنه  

 جوابمو تواین دو روز نمیداد 
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 حتی رفتم جلو در خونشون 

 هستیه که اینطور شدهفهمیدم کار 

 تا بالاخره روز سوم برداشت که مسعود بهوش اومده بود تا بهش گفتم جیغ زد  

 اومد بیمارستان التماس پرستار میکرد که ما رو دید

 

 ٨۶پارت#

 توی اتاقمم یه ماه که ندیدمش عشق مسعود اتیشی به جیگرم زده که نمیتونم خاموشش کنم داغونم پریشونم  

 زنگ زده برم پیششسعید  

 شنیدم میخوان جدا بشن 

 انقد تماس گرفت تا رفتم 

 توی پارک اومد  

 نشسته گفت

 نفرینت گرفت زندگیم داغون شد  

 خوب چی کنم  

 حقت بااینکه فقط زبونی نفرینت کردم تو برامن شدی یه خائن نگو که میخوای منو مقصر اشتباهت بدونی 

زاحم میشدن یروز که حموم بود گوشیشو برداشتم که شماررو پیدا کردم نه هستی چند وقت پیش هی به رز م 

 تماس گرفتم یه مرد برداشت بهش گفتم کیه گفت نامزد رز

 گفت با رز دوست بودنو نامزد شدن رز ازش کلی پول کشیده بالا وفرار کردن به ایران 

ما رو باهم دیدن که تو ماشین بودیم بخدا زنگ زد وگفت که اتفاقی افتاده کمک میخواد فیلممونو برداشته یه روز  

بودن که ابرومو ببرن زندایی اومد یه بیشرف بازی راه اندخت که مامان وعزیز گفتن باید بگیری رزو منم 

 مجبورشدم چون مامانم مریض بود نشد که بهم برسیم اما من عاشقت بودمو

 نذاشتم ادامه بده
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 بس بس تموم شده هرچی بود  

اما ادامه داد نامزدش اومده دنبالش رز با پولای اون فرار کرده که ازشم بچه داشته وانداخته منم دیگه نمیتونم  

 نگهش دارم باید جداشیم

 بلند شدو رفت 

 موندم چی میگفت  

 رفتم خونه 

 اعصاب نداشتم 

 ون میشمخسته بودم یاد مسعود میفتم داغ 

 یه یهفته دیگم گذشت  

 مدرسه تموم شده وتابستون

 با خاله تو خونه بودیم که مسعود زنگ زد باورم نشد عشقم هنوزم میخوادتم 

 رفتم جواب دادم بله 

 دیگه تموم شد میکشمت 

 

 ٩۶پارت #

 سکته کردم صدای بوق ممتد میومد.  

 ریتی کن؟زهره ترک شده بودم منظورش چی بود؟ینی چی؟وای نکنه خ 

 اون کله خرابه.

 مسعود                                 

یه ماه که فقط کارم شده نقشه هرروز دنبالشم هرروز میرمو میام مگه بااون که منو بازی بده یه عکس ازش زدم  

 رو تخته گذاشتم جلو چشمم تو اتاق و فقط با اون حرف میزنم.
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میزدم فقط گریه عقد ه شد وقتی از صبا میشنیدم اصلا راجبم نمیپرسه یه ماه پیش از بیمارستان اومدم حرف ن 

 ومهم نیستم براش همون روز تصمیم گرفتم اگه قبول نکن میکشمش.

 زنگ زدم که تهدید کردنامو شروع کنم. 

  

ه ک یه ماهه دنبالشم سایه به سایه بار هام شده که فهمیده ومن خواستم با ماشین بزنمش اما نشده تصمیم گرفتم

 تهدید کنم تا شده زوریم برگرده.

 صبا                           

طی یه ماه گذشته بعد از تصادف مسعود توی مدرسه موقع امتحانا خیلی با هستی صحبت کردم اما گوش نمیداد  

 دیگه دیدم مسعود رو نمیخواد بخاطر همین چیزی نگفتم به مسعودم گفتم فقط حق داره که از دور ببیندش

مجبور بودکه از دور ببینه هستی رو اما گاهی خریتاش میگرفت به زور من که میگفتم حالشو اصلا نمیپرسه  

 وایمیستاد.

  

 هستی                                    

داشتم تو خونه شیرینی میخوردم که کوفتم شد زنگ پیام اومد رفتم خوندم هادیم خونه بود مسعود بود پیام  

 شت درهداده که پ

 سریع دویدم تو کوچه خبری نبود  

 هستی؟ 

 قلبم نمیزد 

 برگشتم

 خودش بود  

 اومده که انتقام بگیره 

 دنده عقب گرفتم دویدم سمت حیاط.

 رفتمو درو بستم زنگ زد 
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 خخخخخ صدای خندش رفت رو مخم 

 چی میخواییییییی 

 من  

 اره تو 

 هه 

 اورده فک کنم عکسامون  هیچی فقط پست پشت درتون انگار برا هادی بسته

 یادته باهم چقد عکس انداختیم 

 مردم سر خوردم پشت در اتاقم درو قفل کردم گوشی رو قطع کرد 

 ترسیده بودم میترسیدم تو اتاق قدم میزدم وگریه میکردم

 زنگ در خورد مردم 

 هادی درو باز کرد خاله پرسید کیه گفت پست 

 وای وای خدا وای  

 مرگمو دیدم

 ومد که بسترو باز کرد وخاله گفت چیههادی ا 

 هادی:هیچی نمیدونم مردم مریضن 

 کوب کردم هیچی نبود؟ 

 ینی چی؟

 تلفنم زنگ خورد مسعود بود 

 ههههههههه 

 حال کردم خوشم اومد ترسیدی هان؟

 تازه بازیم شروع شده بر نگردی جدی میفرستم فکراتو کن 
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 افتادمو زجه زدم 

 خدا گناهم چیه  

 من چی کردم مگه

 داشتم میمردم

 خاله اومد تو تا منو دید رنگش پرید 

 وای دختر چت شد تو 

 همه چیزو گفتم  

 بد بخت خاله فقط زد تو سرش

 دیدی اخر تو سرتو سراین دوست گرفتنات به باد میدی 

 داشتم گریه میکردم که فشارم بخاطر استرس زیاد افتادو بیهوش شدم 

  

 م.یروز کامل بیهوش بود

 

 ۰١پارت#

 وقتی بهوش اومدم اولین چیزی که خواستم گوشیم بود 

 داخل کتابم یه عکسی از مسعود داشتم که تمام زندگیم بود. 

 هرروز اون عکسو بغل میگرفتم. 

 رفتم بیرون اتاق خاله تو آشپزخونه بود وکسیم نبود 

 خاله 

 جانم بیدار شدی؟ 

 یه روز بیهوش بودی.
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 مسعود 

چی نشی الهی دم به ساعت زنگ میزد وپیامای تهدید کننده میفرستاد ازش خواستم مهلت بده پوف هستی بگم  

 تا فک کنی تا گفتم مریضی صداش تغییر کرد.

 هیچی نگفتم ینی چیزی نداشتم بگم. 

 استرس برام سم.١دکتر بارهابهم گفته بود که فشارم پایین و رو  

 عاشق مسعود بودم دیوونشم شدم. 

 زنگ زدم 

 بله 

 سلام 

 علیک 

 فکر کردی؟

 مسعود من بیهوش بودم الان بهوش اومدم چی میخوای. 

 هیچ فقط جسمت 

 اینو که گفت چشام افتاد کف پام  

 چییییییی

 همین که شنیدی برگرد والا بد میشه 

 برم همون پارک اگه نرم ابرو ریزی میکن.۵قطع کرد وپیام زد که ساعت  

 رسیدم دعوامون شد. ساعت پنج رفتم اما دوباره تا 

 ببین هستی اگه برگشتی که هیچ والا خودت میدونی 

 مننمیخوامت زور که نیست 

 اومد جلو موهام بیرون همونجور باز گذاشته بودم ریخته بودم بیرون شال 

 یدفعه موهامو کشید که جیغ زدم همه نگامون میکردن
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 ری برو ازصبا بپرس که من چه خریم.ببین زبون نفهم تو فقط بر نگرد ببین چی میشه اگه شک دا 

 ترسیدم بد عقده ای شده 

 تو یه عقده ای  

اینو که شنید داشت میرفت اما سریع برگشت سمتم عقب رفتم اومد جلو مچ دستمو گرفتو پیچوند آخم دراومد  

 ازدردداشتم ضعف میکردم

 ولم کن تو رو خدا مسعود 

 ولت کنم وا میدی 

 خفه شو 

 خفه خونو بهت نشون بدم  باش پس صبر کن تا 

 ولم کردو رفت اما فرداش بدتر وروزهای بعدش بدتر ازاون میشد.

 

 ١٧پارت#

 فردای اون روز داشتم میرفتم کلاس که یه ماشین پیچید جلوم  

 جیغ زدم مسعود پیاده شد درو باز کرد وهولم داد داخل  

 شوکه بودم.

 نشست وسریع راه افتاد 

 نمیدونستم کجا میرفت 

 چی میکنی روانی

 برگشت هیچی نگفت  

 من بدتر کردم 

 تو احمقی 

 نفهم 
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 عقده ای

 بدبخت 

 کینه ای

 یدفعه با پشت دستش کوبید تو دهنم  

 خون از گوشه لبم راه خودشو پیدا کرد.

 اشکمم میریخت. 

 اینو بخور تابقیشو بخوری 

 رسیدیم یه خونه باغ بود ترسیده بودم 

 مسعود ادم سابق نبود.

  

 مشو توگ

 رفتم تو که نعره زدم با صدای سگش 

 پریدم پشت مسعود که دستمو گرفتو کشیدبردتم داخل. 

 گریمگرفته بود انداختتم رو مبل 

 خودشم درو قفل کرد اومد سمتم 

 هی دنده عقب رفتم تا از رومبل افتادم. 

 پیرهنشو باز کرد 

 منم جیغ زدم 

 مسعود بخدا دستت بهم بخوره خودمو میکشم 

 اومد سمتم  

 ازموهام گرفتو کشیدوبلندم کرد
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 بردتم تو اتاق 

 پرتم کرد رو تخت 

 کمربندشو دراورد ترسیدم بد جور که نشه کاری کن 

 گریه میکردمو التماس میکردم

 اومد وافتاد به جونم 

 کمرم داغون بود حسابی باورم نمیشد که مسعود بخواد منو بزن 

 عین یه لش روی زمین باز شده بودم.

 بعد از ظهر بردتم خونه 

 نا نداشتم خوب تونست کارشو کن چون صورتم کبود نبود. 

 شب با کلی درد خوابم برد. 

 فردا کسی نبود خونه رفتم خونه صبا ینا برا گلگی 

 اما

 مسعودم اونجا بود خانوادشم بودن بماند که چقد اونجا بارم کرد  

 اما شب وقت رفتن گفت میرسوندتم

 اما چه

 ول خانوادشو رسوند تو راهم منو فقط تحقیر کردرفتنی ا

  

 پشت چراغ قرمز درو باز کردمو پریدم پایین مثل سگ میدویدم اونم نتونست کاری کن

 رسیدم جلو در رفتم تو که از بالای در اومد تو خونه 

 جیغ زدم دویدم تو که سریع اومدو پاشو گذاشت لای در

 درو هول داد که افتادم زمین
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 اتاق که اونم اومد توو درو بست دوییدم تو

رفتم زیر تخت اومد بکشتم بیرون که کشوی کنار تختمو کشیدم بیرونو با کشوکوبیدم رو دستش آخ بلندی  

 گفتوهمونجا دستشو گرفتونشست.سریع دویدم بیرونو کلیدو برداشتمو درو قفل کردم

 که سریع خودشونوبرسونن.زنگ زدم به صبا و همه چیزو تند وتند گفتم؛گفتم   

دقیقه اومدن که گفتم مسعود داخل اتاقمه کنار صبا وایستادم وگریه کردم عمو رضا مسعودو اورد بیرون ۰٧بعد

یکی خوابوند درگوشش اما قلبم ریخت چیزی نگفتو رفت بیرون عمو صبا اصرار کردن باهاشون برم اما لجبازی 

 وابم.کردمو موندم خونه.ورفتم داخل اتاقم تا بخ

 

 ١١پارت#

 اونا رفتن اما من بدبخت تا صبح ناله کردمو تو تب سوختم. 

 صبح مامان صدام میزد اما من هیچی نفهمیدم واز حال رفتم 

 توی بیمارستان 

 هما: دکتر دکتر تو رو خدا هستی حالش بده 

 دکتر :چش شده 

 نمیدونم هر چی صداش زدم جوابمو نداد 

 یو فشارش خیلی پایین و بخاطر فشار کم تشنج کردهدکتر:سریع ببریدش تو ای سی  

 هما: نمیدونستم چی کنم فقط زدم تو سرمو همونجا نشستم واشک ریختم 

 خاله زهراوسحرم ارومم میکردن 

 کرد ٩٩اما دکتر اعلام کد

 چی؟ 

 وای خدا از پشت شیشه جسم بی جون دخترمو دیدم تموم کرده بود

 خدا جون نه خدا نه وای  
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 ویست ولت،دوباره میریم دیویستو بیست ولت.دکتر:دی 

 چند باری شوک دادن تا هستی بر گشت همونجا نذر کردم اگه بهوش بیاد قربونی بدم 

 بعدبهوش اومدنش  

 همه سر میزدن حتی صبا هم اومد اما وقتی هادی نبود بامسعود اومدن

  

 هستی                            

 چشمامو باز کرد  

 ا اومده بودنمسعود وصب 

 مسعود:هه دیدی آفت نمیزنی 

 من:ناراحتی زندم 

 اره خیلی 

 هیچی نگفتم 

 چیه لال شدی موش زبونتو خورده 

 صبا:بس خفه شو تو اگه اصرارنمیکردی نمیگفتم که بیای اینجا وبلبل بشی  

 مسعود خیلی حیوونی خیلی

 هه باش اما دهنتو ببند که تورم به روزگار دوستت میزارم 

 میخواست بره بیرون که برگشت 

 حقت یادته اشکمو ریختی 

 اشکتو درنیارم مسعود نیستم.

 

 ١۳پارت#
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 سه روز بعد دکتر ترخیصم کرد  

سعید اومد دیدنم وگفت که با رز از هم جدا شدنو نامزد رز اومده دنبالشو اونو برده گفت حسابی رزو تو دادگاه 

 محاکمه کردن.

 بود منو سعید بازیچه دنیا شدیمگفت پشیمون اما اون مقصر ن 

 من نمیتونستم دوباره قبولش کنم چون عشق واقعی رو با مسعود تجربه کرده بودم 

 با اینکه من کلی از مسعود بدی دیده بودم اما بازم دلم پیشش گیربود.

 توی اتاقم روی تخت دراز کشیدم. 

 فکرم فقط مسعود بود  

 عد دوتا بوق سریع برداشت.زنگ زدم صبا تا بگم که اومدم خونه ب  

 سلام صبا 

 سلام عزیزم خوبی بهتر شدی؟ 

 اره خوبم اومدم خونه. 

 ا خوب بسلامتی میام بهت سر میزنم 

 باش منتظرتم بیا بای 

 بای 

 بعدازناهار که سوپ بود یکم خوابیدم که ساعت چهار صبا اومد. 

  

 ی با اتفاقات اخیرهمو بغل گرفتیم جونم براش در میرفت خیلی دوستش داشتم حت

 هستی؟ 

 جانم

  

 مسعود کنسرت داره
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 خوب 

 میگم توام میای 

 نه  

 چرا اخه 

 مگه مسعودجاییم برا برگشت گذاشته 

 نه اما.. 

 خوب پس ولش  

 باش 

 حالا کی کنسرتش 

 ٩همین پنجشنبه تو برج میلاد ساعت 

 اوهوم خوب موفق باش  

 قضیه سعیدو بهش گفتم تاسف خوردوگفت 

 گفتم خدا جای حقهدیدی  

 اره  

 راسی برات یه چیزی اوردم 

 میدونم سختت اما...

  

 اما چی؟

 هیچی 

 فقط 

 بدون که مسعود لج کرده والا عاشقت 
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 اون چیه 

 

 ۴١پارت#

  

 این یه نوار

 خوب بزارش تو ضبط بخونه 

 باش  

 بلند شدو نوارو گذاشت

 خیالت دوباره باز اومده سراغم 

 ولی نمیتونم چشامو روش ببندم

 یه حس عجیبی مثل یه بغض دوباره وقتی میشکنه نمیدونم چرا میخندم

 تواین هوای سرد من موندمو خیابون 

 باهم بودیمو خوشی میومد پا به پامون 

 میگم بشینم شاید یادم بره تو بودی 

 شاید یادم بره تو منو اینجا کشوندی

 داره رو نیمکتی نشستم که کلی خاطره  

 کنارم کسی نیست دوریت تورو به یادم میاره

 یادم اون روزی رو که آسمونو باهم میدیدیم 

 ارزو هامونو توی اون نقاشی میکشیدیم.

 رو نیمکتی نشستم که کلی خاطره داره  

 کنارم کسی نیست دوریت تو رو به یادم میاره
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 یادم اون روزی رو که آسمونو باهم میدیدم 

 ون نقاشی میکشیدیم.ارزوهامونو توی ا

  

 شاید قسمتون جدایی بود که حالا 

 به پای این همه غصه وغم نشستم

 کاشکه اون لحظه یرو که رفتی میدیدی

 پشت سرت زانو زدم وشکستممممم 

 رونیمکتی نشستم که کلی خاطره داره  

 کنارم کسی نیست دوریت تو رو به یادم میاره

 دم یادم اونروزی رو که اسمونو باهم میدی 

 ارزو هامونو توی اون نقاشی میکشیدیم 

 آخراهنگ صدای مسعود بود 

 گریه میکرد 

 عشقم هستیم زندگیم فقط برگرد تا دیر نشده 

 فقط به دیوار خیره بودم نفسم درنمیومد 

 

 ۵١پارت#

 صبا که دید حالم بد شد اصلا مراعاتمو نکرد 

 ببین هستی اینوبرا تو خونده گوش کردی؟ 

 نیمکتی نشستم که کلی خاطره دارهرو  

 کنارم کسی نیست دوریت تو رو بیادم میاره 
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 یادم اونروزی که اسمونو باهم میدیم 

 ارزو هامونو توی اون نقاشی میکشیدیم 

 یادم اره یادم اونروز بارونی اونروزی که با مسعود رفتیم روی همون نیمکت نشستیمو 

 ه سرامون کنار هم بود اون جهت مخالفم دراز کشیده بود رو چمناهوا ابری شد خوابیدیم کنار هم طوری ک 

 یادم نقاشی کشیدم گفت 

 هستی 

 جانم 

  

 چیکار میکنی

 هیچ عروس میکشم 

 خودشم دست بکار شد روی انگشت من میکشید 

 اوا مسعود چی میکنی 

 هیچ نقاشی میکشم 

 رو نقاشی من؟ 

 اره اخه داماد خیر سرش 

 دید این ارزو مون بوددوباره نگام کردو خن 

 رسیدن ویکی شدن 

 بارون بارید با اینکه همه میدوییدن 

 منو مسعود بلند شدیم 

 از پشت بغلم کردو

 به اسمون خیره شدیم وزیر بارون خیس شدیم 
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 بهترین خاطره عمرم 

 هستی 

 با صدای صبا به خودم اومدم 

 جان 

 میگم قضیتون چیه 

 همه چیزو گفتم 

 حتی گفتم که

 بخاطر دوسیم با سعید قید عشقمو زدم 

 چون گفت اگه بفهمه جدا میشه 

 اما من نخواستم دوباره بشکنم

 

 ۶١پارت#

 مرور خاطرات شادت بیشتر دلتوآتیش میزنه. 

نمیدونم چه مرگم بود زدم زیر گریه وحالا گریه نکن کی گریه کن صبای بد بخت کلی التماسم کرد تا اروم بشم اما  

 در کار نبود ومن فقط زجه زدمنه اروم شدنی 

 صبا که دید من اروم نمیشم بلندشدو رفت.

 بعد رفتنش تنها شدمو بدتر شدم دلم تنگ بود برای تک تک خاطراتمون رفتم سمتم گوشیمو 

 زنگ زدم به مسعود 

 بله 

 سلام 

 سلام  

 خوبی مسعود؟ 
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 تنکس کار داری؟ 

 میشه همو ببینیم؟  

 یه چند دقیقه مکث کرداما

 اش کجاب 

 همون پارک همیشگی رو همون نیمکت همیشگی 

 اوکی 

 حاضر شدمو سریع رفتم 

 یه مانتوی فیروزه ای  

 یه شلوار مشکی

 یه کتونی

 یه شال ابی فیروزه ای

 رفتم نشستم رو نیمکت یاد شعری افتادم که خونده بود 

 سلام 

 بلند شدم  

 سلام 

 خوبی ؟ 

 ممنون تو خوبی؟ 

 ممنون کارم داشتی؟ 

 تا اینو گفت اروم نشستمو اشکام ریخت 

 هستی چرا گریه میکنی  

 میدونی طاقت ندارم تو رو خدا 
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 اشکامو پاک کردم 

 اون اهنگت عالیه

 کدوم؟ 

 نیمکت 

 هه پس فضول خانم کارخودشو کرد 

 خخخ اره صبا اورد 

 یدفعه برگشت سمتم دستمو گرفت تو دستاش بهش نگاه کردم 

 هستی میخوام اعتراف کنم 

 به چی 

 بلند شد و روبهم نگاه کرد 

 هستی من..من... 

 تو چی  

 داشتم سکته میکردم

 تو چی بگو دیگه 

 من .... 

 عاشقتممممممم 

  

 بلند شدم رفتم سمتش بی مقدمه دستاشو باز کردو بغلم کرد ومن تو اغوشش گریه کردم اما اشک شوق بود

 بحال اغوششو تجربه نکرده بودم گرم بودو گنده من عاشقش بودمتا  

 رفتیم قدم بزنیم 

 هستی خیلی خوشحالم  که دارمت  
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 منم عشقم 

 خوشحالم که کنارمی 

 منم 

 دوستتت دارم 

 منم 

 اه هستی همش منم منم منم 

 خوب لااقل تکرارکن  

 باش 

 خوب  

 خوب  

  

 اه هستی تکرار نکن اونا رو تکرار کن

 خودت گفتی تکرار کن 

 اه اونا رو تکرار کن 

 باش 

 خوب بگو 

 خوب بگو 

 میخواستم اذیتش کنم

 اهههههه 

 

 ١١پارت#
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 بعد کلی گشتن وعشقو حال بردتم رسوندتم.اما بالاخره مجبورم کرد تا بهش بگم عاشقشم. 

 حالا دیگه باخیال راحت میتونم نفس بکشم چون عشقم کنارمه 

 باید برا روز پنجشنبه خودمو اماده کنم که برم کنسرتشاما  

 مسعود                                       

وقتی از بیمارستان اومدم  خیلی حالم بد بود از اونروز تاالان سه روزه ومن هرچی تماس میگرم اصلا هستی محل  

 نمیده بهم.

اما هستی هربار میگفت که فراموشم کرده واصلا نمیخواد بهم چند باری زنگ زدمو خواستم که صبا برام خبربیاره  

 دیگه فکر کن.

خسته شده بودم از اون طرفم بچه ها گیر دادن برا تغییر روحیم بعد از اینکه پام خوب شد ماه بعد براشون  

 کنسرت بزارم.

 بازم جواب نمیداد  عصبی بودم زنگ زدم به مامان خواستم که زنگ بزن به هستی وباهاش حرف بزن اما هستی 

 چطور عاشقش شدم خودم نفهمیدم 

 ازهمون روزی که عکس دستم بود خواستم رها رو فراموش کنمو فقط هستی رو بیارم روی کار 

 کم کم باهم بودنمون باعث شد عاشقش شم انقد که بدون اون نمیتونم بسازم 

 خیلی خستم چرا دنیا بهم فشار میاره؟ 

 خاموش بود خودم زنگ زدم اما بازم  

 تصمیم داشتم چند باری زیر بگیرمش اما نمیتونستم 

 کار به جاهای باریک کشید تهدید کردنو شروع کردم 

 اول از عکسا شروع کردم 

 زنگ زدمو گفتم میکشمش 

 رفتم جلو در خونشون  

 حسابی ترسوندمش 
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 فرداش رفتم و بردمش باغ اما داغ کردمو کتکش زدم 

 ت خونشون دعوامون شدو اون اتفاقات افتاد.یروزم که تو راه به سم 

اما مثل اینکه صبا کار ساز شده بودو رفته بود وحرف زده بود که دیدم هستی زنگ زد تصمیم گرفتم ببخشمشو  

 تموم کنم این ماجرای لعنتی رو

 والانم از پیش هستی میامو همه چیز حله 

 قراره از این به بعد بهترین باشیم براهم 

 روز پنجشنبه بتون بیاد  فقط خدا کن 

 اگرم نشد کار صباست 

 میدونم میتون

 

 ١٨پارت#

 پنجشنبه بود کلی استرس داشتم نمیدونستم هستی میاد یا نه 

 زنگ زدم به صبا 

 الو 

 سلام کن بیشعور 

 وا تو زنگ زدی  

 من زنگ زدم کوری شمارمو ندیدی؟ 

 خوب که چی حالا گیرم علیک 

 بچه تو چقد پرویی 

 مسعود اصلا اعصابتو ندارمببین  

 بنال

 وا بی ادب هستی اگه بفهمه با عشقش اینجوری حرف میزنی خودت میدونیا 
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 خخخخخ آقا امارتون تکراریه میدونم با هستی دوست شدی  

 اه ناکس زود گفته 

 پس چی مگه از روز یکشنبه دیدمش تا الان که پنجشنبست نمیگه؟ 

 خوب ولش بابا صبا جونییییی 

 النماس نکن گفتم ننش اجازشو نداد بیخود 

 صبا تو رو خدا  

 نچ من تمام تلاشمو کردم دیگه نمیشه 

 اه ول کن بیخیال 

 اوکی شب میبینمت بای 

 بعد قطع کردنش وا رفتم خیلی دپ شدم 

 وقت رفتن بود حاضر شدم یه کت وشلوار مشکی با یه کفش مشکی وموهامم خامه ای زده بودم. 

 ان رفتیمرفتم بابابا ومام 

 من پشت رل ومامان پشت و بابا کنار من

 وقتی رسیدیم همه دست میزدن خیلی دوست داشت هستیم میشد اما نشد انشاالله سری بعد 

 بعد صدا کردنم رفتم روی سن وشروع کردم به سلام وخوش امد 

 

 ١٩پارت#

 گفتن شروع کنم 

 غبار غم گرفته شیشه ی دلم 

 شکستن عادت همیشه ی دلم

 دوباره از کنارگریه رد شدم
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 بجای تو دوباره با خودم بدم

 کنارمی غمامو کم نمیکنی

 یه لحظه هم نوازشم نمیکنی

 منو به خلوت خودت نمیبری

 یه عمره بی دلیل تو ازام دلخوری

 یه عمره من کنارتو قدم نمیزنم

 یه عمره میشکنم یه لحظه دم نمیزنم

 یه عمره حسرتم فقط یکم محبت 

 دنت کنار من یه عادتیه عمره بو

 باید بشه دوباره عاشقم شی

 باید بشه مثل گذشته ها شی

 باید بتونمو دووم بیارم

 دوستت دارم که چاره ای ندارم

 یه روز تموم خونه غرق خنده بود 

 نمیشه دل خوشیم تموم شه خیلی زود

 دلم میخوادنگام کنی یه جور خاص

 همون جوری که دلم میخواست

 باورم کنی دلم میخواد دوباره

 بفهمی معنی نفس کشیدنی

 دلم میخواد ببینی من کنارتم

 دلم میخواد بفهمی بی قرارتم
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 یه عمره من کنارتو قدم نمیزنم 

 یه عمره میشکنم یه لحظه دم نمیزنم

 یه عمره حسرتم فقط یکم محبت

 یه عمره بودنت کنار من یه عادت

 باید بشه دوباره عاشقم شی

 باید بشه مثل گذشته ها شی

 باید بتونمو دووم بیارم

 دوست دارم که چاره ای ندارم

 صدای دست وجیغ رفت بالا 

 همه دخترا وپسرا دست میزدن

 چشمم افتادبه سمت در که دیدم هستی با گل سرخی به دست داره میاد پایین 

 سریع رفتم سر اصل مطلب 

 عزیزای دلم میخوام چیزی بگم 

 همه ساکت شدن 

 هستیم وایستاد

این شعررو برا عشقم برا روزایی که خدا نخواست داشته باشمش روزای بی اون بودن روزای تلخ  من امشب 

 جدایمون گفتم 

 همه دخترا :عشقت کیه؟ 

 بگو تا بفهمیم  ستاره وماه شب چهاردت کیه

 من:خانم زندگی من عشقم عمرم  

 برگشتم نگاه کردم به هستی 

 عمر بنده هستی کیانی 
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 دمو رفتم پایین تا بیارمش بالاهمه ببیننشبا دست بهش اشاره کر

 هستی خشک شده بود وهیچی نمیگفت 

 

 ۰٨پارت#

 رفتمو هستی رو با خودم اوردم بالا همه دست میزدن  

 این خانم کوچولو تمام زندگی من تمام هستی من  

باهم شمال اما فقط  اگه بگم عاشق ومعشوق بودیم تاالان دروغ چون از فرودین تو تولد دختر خالم دیدمش رفتیم 

 جنگ داشتیم بعدشم بنده بهشون پیشنهاد دادم ودوست شدیم

 یروز تو راه مدرسه مزاحمش شدن دعوامون شد.

 فرداش دوست شدیم.

 همون روز رفتیم بیرون بازم نگاش کردن دعوامون شد. 

 کردنو و یه سیلی مهمون سه روز ندیدمش داغون شدم غرورمو گذاشتم زیر پامو رفتم دنبالش اما خانم بلبل زبونی

 بنده شدن اما طاقت نیاوردمو بغلش کردم .

حالا نمیدونم شبش چی شد که زنگ زدو گفت دیگه نمیخوادتم قرار گذاشتیم اما گفت دیگه دوستم نداره وطعمه  

 بودم تا از دست ارتام پسره عمه باباش راحت بشه جداشدیم تصادف کردمو  دو روز بعدشم هستی خانم گفتن که

 فراموشش کنم یه ماه ندیدمش

راستیتش خواستم اذیتش کنم وتهدیدش کردم حتی خواستم با ماشین بزنمش اما نتونستم دوباره بردمش باغ 

 واونجا زدمش حتی انقد داغ بودم که تو خونشونم رفتم اما دوباره خودش زنگ زد و دوست شدیم دوباره 

 اون برگشتحالا دیدید عشق من هستی من دنیای من که بازم  

 تمام این مدت هستی بهم خیره بودو نگام میکرد اما با لبخند. 

 روبه هستی کردمو گفتم: 

 هستی جان دوستتتتتت دارم 

 همه جیغ زدن هستی رو گرفتم تو بغلمو پیشونیشو بوسیدم. 
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 هستی میکرفونو گرفت وشروع کرد به حرف زدن. 

 عزیزم تو اعتراف کردی اما نوبتیم باش نوبت من  

 اگه خواستمو زنگ زدم فقط بخاطر یه چیز بود اونم ،اون اهنگ نیمکت یادم انداخت که منم 

 برگشت به سمت 

 منم عاشقتم   

 اون شبو هیچ وقت فراموش نمیکنم. 

 دوباره چند تا اهنگ خوندم حتی نیمکت وبعدشم کلی عکس وامضا با منو هستی انداختنو رفتن. 

 ون جمع شدنو بهمون تبریک گفتن دیگه همه چیزو علنی کرده بودم.سالن خالی شد تمام فامیل دورم 

 بابک:به به زوج عاشق و جنجالی 

 منو هستی خندیدیم  

 مامانمم همش قربون صدقمون میرفت.

 هستی به بابک نگاه کردو گفت: 

 اگه ما عاشقیم تو ومشعوف جان چین پس 

 خندیدن  بابک سرخ شد یادم افتاد که روز تولد صبا تا همو دیدن 

 قضیه مشعوف چیه هستی  

هیچ اقا بابک اومده بودن دنبال دختر عمه گرامیشون که نگهبان نبود ومشعوف خپل رفته بود تو کوچه منم حال  

 کلاسو نداشتمو اجازه گرفتم رفتم بیرون که دیدم مشعوف داره به بابک نخ میده وطناب میگیره

 با این حرف هستی همه ریسه رفتیم 

دیگه این آقام که دیدمن مشعوفو دعوا کردم چون نیرو انضباط مدرسه بودم .سریع برگشتو لج منو دراورد وبه بله  

مشعوف بوس فرستاد منم خندم گرفت اونجا بودکه زنگ خورد وصبا منو ندید ورفت سوار شد منو سحرم باهم 

 رفتیم دلیل خنده شب تولد صبا هم همین بود.
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 ٨٧پارت#

بردمو رسوندم خیلی خوشحال بودم که همه چیز حل شده اما توی راه مامانینارو رسوندم تا اونشب هستی رو  

 باهاش حرف بزنم.

 هستی جان  

 جان دلم  

 میگم چی شد زنگ زدی؟  

راستشو بخوای اونروز خیلی فک کردمو گریه کردم دیدم با تمام دعواهامون اصلا نمیتونم به جز تو به کسی دیگه  

 شدم بدجور خیلی دوستت دارم خیلی فکر کنم عاشقت 

 منم دوست دارم عزیزم  

 فقط هستی تو مدرسه میری نمیشه این یه سالم تحمل کنی بعدش بیام  

 خوب باش صبا وسحرم نامزدن اماصیغه  

 من میترسم میخوام تو مال من باشی تو این یک سال من داغون میشم. 

 عروسکم من جز تو به هیچ کس فکر نمیکنم. 

 اصرار کردمو حرف زدم تا اروم شد وقبول کرد. انقد

 هستی                               

نزدیک عروسی سوگند میشدیم اخرهمین هفته بود منو صبا خریدامون همون فروردین کرده بودیم الانم اواخر  

 بودیممرداد ماه وخیلی گرم.قراره با مسعود بریم خرید برا منو مسعود چون من ومسعود ساق دوش 

 همون شب تولد صبا قول ساقدوشی رو دادم به سوگند.  

دیشب که مسعود منو رسوند بابابا کلی حرف زدم و گفت میخولد بیاد تا بامامان صحبت کنو برگردن پیش هم   

خیلی ذوق داشتم انگار همه چیز داشت حل میشد اما تقدیرتو نوشتن به همین راحتی نمیشه فهمید سرنوشت 

 نه.چیا رقم میز

 شب خوابم نمیبرد رفتم تو حیاط پیش جیمی سگی که فروردین ماه بابا بهم هدیه داد.
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کلی نازو نوازشش کردم بیچاره حیون زبون بسته کوب کرده ازاین همه محبت.تا این مدت اصلا بهش توجه نکرده 

 بودم.

ون افتادم یاد اون روز که عروسیش بلند شدمو رفتم داخل اتاق دراز کشیدم تا خوابم ببره اما یاد سعیدو خاطراتم 

 بود

چقد گریه کردمو اشک ریختم همه فکر میکردن  بخاطر دیر رفتنمون به عروسی چون مامان با دایی اختلاف 

داشتنو ما برا عقد نرفتیم وبرای عروسیم دیر رفته بودیم.هرچی بود گذشت اما من دلم میخواست خودمو بکشم 

داده که عاشقشم.اون روزها نمازمو ترک کردم اما من الان دارم دوباره نماز اما الان دیگه خدا بهم یه عشقی 

 میخونم میخوام خدایی رو که گم کردمو پیدا کنم.

 

 ٨١پارت#

 صبح از خواب بازور پاشدم. 

 صبح بیدار بودمو برا نمازمم بازور پاشدم تا دوباره بخوابم دیر شد.۴دیشب تا 

 داشتممیسکال ١۵مسعود از بس زنگ زده بود 

 زنگ زدم بوق دوم برداشت 

 هستی جان هیچ معلوم کجایی میدونی دوست ندارم جواب ندی اما هی این کاررو تکرارمیکنی. 

 سلام 

 سلام به روی ماهت خواب بودی تا الان 

 اره از خمیازم فهمیدی؟ 

 اره  

 تا صبح نخوابیدم خوابم نبرد بخاطر همون خواب موندم وگوشیمم رو سایلنت بود.دیشب  

باش عشقم الان ساعت ده ونیمزود حاضر شو بیا پایین خودم میبرمت یه چیزی برات میخرم بخوری فقط زود بیا  

 که بریم خرید امروز سه شنبست وپنجشنبه عروسی من هیچی نخریدم.

 باش عزیزم الان میام. 
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 ظخداف 

 خدافظ 

 بعد قطع کردنم منم پاشدمو رفتم دستو صورتمو شستم وحاضر شدم. 

 یه مانتوی مشکی خنک 

 یه شلوار لی مشکی

 یه کتونی وکیف وشال قرمز 

 رفتم جلو در پشت همون کوچه همیشگی مسعودم اونجا بود. 

 تا سوار شدم یه گل گرفت سمتم یه گل رز چقد دلم برا این روزا تنگ شده بود. 

 لو گرفتمو گونشو بوسیدم.گ 

 سلام عخشم 

 سلام اقامون  

 کوش آقاتون ما که نمیبینمش 

 اوا آقامونو خوردی؟اخه من الام ازش گل گرفتم  

 اوا کی من که ندیدم  

 اه اقامونو پس بده والا میگم به مامان شوهلم. 

 نگام کردو خندید عاشق این خندهاشو چال گونش بودم  

 راه افتاد 

 پاساژ اول برا من یه کفش گرفت پاشنه بلند که بازم با اون پاشنه ها نمیشد بهش برسم.رفتیم تو 

 یه مانتوی بلند گرفت برام وتاکییدم کرد که حق ندارم چون بلند با ساپورت تن کنم.

مم دارمو چشیه کیف وکفش راحتیم برام خرید اصلا نذاشت پولی حساب کنم چون میدونست که خودم کلی پول  

 به مالو منالش نیست.

 نوبت مسعود شد. 
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 هی کتو شلوار رو تن میکرد اما خوشم نمیومد تا اینکه 

 داشتم  به لباسا نگاه میکردم که صدام زد  

 رفتم جلو اتاق پرو که سوت زدم اولالا

 دادا نکشی مارو شماره بدم؟

 خندید 

واز جلو برش میخوردو کوچیک میشد.فوق العاده  یه کت وشلوار فابریک مشکی که کتش یه حالت خاص داشت

 بود البته پولشم فوق العاده بود.

 پول داد.١۰۰۰۰۰۰

 رفتیم یه کفشم یه جورایی ست بود با لباسش خریدیم. 

 رفتیم کافی شاپ پایین پاساژ و آیسپک توت فرنگی خوردیم.

 وسریع برگشتیم خونه تا هادی ومامان نیومدن. 

 

 ٨۳پارت#

 با زنگ زدتا رسیدم ص 

 سلام پدرگرامیم 

 سلام دخمل خلو چلم 

 خخخ من کجام خل ددی جون 

 خخخ بگو کجات خل نیست تا بلکم بشه جواب بدم. 

  

 وا

 والا 

 خوب چخبرا 
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 هیچ سلامتی تو چخبرا  

 من کلی خبر دارم وموضوع اون روزو تعریف کردم. 

 خیلی ذوق کردم هستی  

 خیلی خیلی خوشحالم که باز باهمید 

 ممنون گلم این دوسی رو مدیون توام  

 یکم دیگم راجب عروسی حرف زدیمو قطع کردیم. 

 رفتم پایین وبه خاله همه چیزایی که خریده بودمو نشون دادم  

 سر میز ناهار به مامان گفتم که اجازه بده ابروهامو تمیز کنم کاش نمیگفتم  

 چون از بعدش خبر نداشتم

 مامان اول قبول نکرد اما بعدش گفت باش چون تا مدارس یک ماه مونده بودو ابروهامم در میومد.

 سریع رفتم بالا ویه چرت خودمو مهمون کردم. 

 صدای گوشیم بود که خودشو داشت خفه میکرد.

 هوووووووم یه خمیازه بلند کشیدموگوشیرو جواب دادم. 

 بله 

 به به خانمم باز لالا  بودن؟ 

 ه خانم شما همیشه لالا هستنبل 

 از جام بلند شدم تو ایینه نگاه کردم چقد هپلی بودم من.

 مسعود  

 جانم 

 فردا بیا بریم ارایشگاه نوبت بگیریم. 

 چشم 
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 امر دیگه بانو

 هیچ فقط همین 

 بله بله بانو افتخار میدن با بنده بیان وبریم پیش عمران 

 بله که میام  

 هستی 

 جانم  

 گیر نمیدنمادرتینا  

 خخخخخ تو اگه خانوادمو پیدا کردی سلام منم برسون 

 خخخ چشم  

 راستیتش کسی جز خاله خونه نیست  

 مامانم که همیشه مطب

 هادیم همیشه پست وماموریت

 منمو خاله زهراکه اونم ماشاالله پابه پای من پایست.

 وای مسعود همون دوباری که دیدتت عاشقت شده 

 کی منو دیده؟ 

 یبار تو راه شمال ویبار بیمارستان وا  

 هان اره البته لطف داره واینکه من از بس شیرینم تو  دل بروام. 

 خخخخخ هه بابا یکم نوشابه باز کن برا خودت. 

 چشم اونم به روی چشم. 

 مسعود بسته خیلی حرف زدم باهات عاشقتم بوس بوس بای 

 بوس وبای.اوا خانم مارو ببین تو رو خدا باش تا فردا بوس  
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 ۴٨پارت #

 موقع قطع کردن داد زدم مسعودددد وایستا 

 بله دیگه چی شده 

 هیچی مسعود جونم مگه قرارنشد بریم پیش عمران  

 خوب چرا حاضر بشی اومدم 

 پس چرا میگی تا فردا بای 

 خخخ بس که باتو گشتم خل شدم 

 مسعوووووود 

 واییییی جیغ جیغو زود میام تندکی باش 

 باچ 

 باچ 

 عخشم الان میام.

 پاشدمو یه دست لباس نو تنم کردم یه شلوار مشکی با مانتوی زردو شال مشکی وکفش زردوکیف مشکی  

 مانتوم کوتاه بود 

 به خاله گفتمو سریع رفتم بیرون.

 وای چشمتون روز بد نبینه خدا مرد غیرتی به هیچ کسی نندازه. تا درو باز کردم ونشستم 

 مسعود:این چیه؟ 

 چی چیهوا  

 این چیه تنت 

 خوب معلوم مانتو 
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 ا نخیر خانم اون تونیک نه مانتو برو درش بیار بیا بریم عمران منتظرمون. 

 اوا مسعود  من مانتومو دو.... 

 یه چپ نگام کرد که خفه خون گرفتم 

 پیاده شدمو رفتم یه لباس دیگه پوشیدم. 

 بیچاره خاله که حسابی تعجب کرده بود. 

 تو ماشین لبو لوچمو اویزون کردمنشستم  

 خوب خوب خانم خانما حالا دیدی مانتوی بلند قشنگتره 

 اما من اونو دوست داشتم تو خیلی گیر میدی به من  من بزرگ شدم مسعود بچه نیستم اینو بفهم 

 ببین میگن کرم از خود درخت همین تو پس دوست داری تیکه بشنوی اره 

 مو خیلی دوست دارمنه ربط نداره من اون مانتو 

 ادما خیلی چیزا دوست دارن اما بهشون نمیرسن یا چادری شو یا دیگه حرفشم نزن  

 اومدم حرف بزنم که گفت

 بس همین که گفتم با دادش خفه شدم 

 راه افتاد رفتیم پیش عمران همون کافه 

 چیا شنیدم. همه بودن با دیدن بچه ها بخصوص علی خیلی خوشحال شدمو دیگه یادم رفت دوباره 

 باهمه روبوسی کردمو دست دادم. 

 دیدم دوباره امپر مسعود زده بالا 

 اروم درگوشش گفتم  

 چی باز چی شده 

 تو به چه اجازه ای با دوستای من دست میدی؟ 

 وای مسعود تو به خروس محلم گیر میدی حالا خوب دوستاتن وهمشون زن دارن بس کن 
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 نگام کرد ازاون نگاه وحشیا 

 من کلکل نکن هستی نرو رو مخم لطفا چون اعصابم نمیکشه هی رو حرفم حرف بزنیبا  

 اوا ینی چی مگه من بردتم اونجوری حرف میزنی باهام 

 ول کن هستی دعوامون میشه باز 

 نه بزار بشه چه معنی داره هی گیر میدی  

 بس میکنی یا نه 

 اینو با داد گفت وهمه برگشتن سمتمون 

 یه دستی به موهاش کشید ورفت بیرون مسعود  

اما من غرورم بد شکسته بود پیش همه خجالت کشیدم کاریم نمیشد کنم سرمو انداختم پایین واجازه دادم  

 اشکام راهشونو به بیرون پیدا کنن

 مهسا اومدبغلم کرد 

 ولش دخملی اوت همیشه همونجوریه 

 بعد رفتن ره...

 سا جان بیابرگشتم طرفش که علی سریع گفت مه 

 مهسا پاشد رفت علی یه چیزی درگوشش گفت اما نفهمیدم چی میگه 

 مغزم درگیر شد همش فکر میکردم که مسعود اومد تو نشست کنارمو دستشو انداخت دور کمرم همه لبخند زدن  

 که مسعود یدفعه گونمو بوسید وای سرخ شدم همه خندیدن 

 بود.اووووووی بابا ایول مسعود دادا ازتو بعید 

 نمیدونم یه چیزی داشت که واقعا منو هلاک خودش میکرد ومن عاشقش بودم این بارم گذشت.

 

 ۵٨پارت#

 اون روز کلی با مسعود وبچه ها خندیدیم خیلیم خوش گذشت  
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 علی جان کی بچت بدنیا میاد  

 مهسا سرخ کرد یدفعه اما من خندیدم. 

 علی بگو دیگه  

 علی خندید وگفت 

 ا اینطور که مهسا داره پیش میره و چاق میشه فک کنم داره رستم دستان میزائه.والا چی بگم ام

 با این حرفش خندیدیم راست میگفت مهسا خیلی تپلی بود.اما جیگر بود ادم دلش میخواست لپاشو بکش. 

 اکیپ جدا شد دخترا رفتن یه طرفو پسرام نشستن یه طرف وشروع کردیم به حرف زدن  

 مهسا پرسید 

 فضولیم گل کرده میشه بپرسم چطور اشنا شدین؟ هستی 

 همه چیزو گفتم وتعریف کردم اما با سانسور 

 هوا تاریک شده مسعود بریم؟ 

 باش بریم  

 بلند شدیمو رفتیم منو رسوند وخودشم رفت 

 رفتم داخل خاله زهرا نشسته بود برا قیمه سیب زمینی خورد میکرد 

 چیزو ماشاالله بدون سانسور میخواست منم همشو گفتم که نتیجش یه سر تکون دادن شد ورفت.همه  

 منم رفتم لباسامو دراوردمو رفتم سرمو گذاشتم رو بالشت و رمان خوندم. 

 بعد شم شام ولالا  

 فردا صبح حاضر شدم وبا مسعود رفتیم برا نوبت ارایشگاه. 

د که راحت بتون بیاد دنبالم درباره مدل موهامو ارایشم حرف شد که رفتیم یه ارایشگاه نزدیک شرکت مسعو 

 مسعود به ارایشگر تاکیید کرد که ارایش ملایم 

 وموهامم از پایین ببنده.

 انقد تاکیید کرد که بالاخره صدای ارایشگر دراومد 
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 بردتم خونه چون کار داشت وسریع رفت سر کارش 

 م استرس داشتم.منم رفتم خونه ومنتظر فردا شدم وکلی 

 صبح با مسعود رفتیم ارایشگاه٨به هر سختی  ومصیبتی بود خوابیدم وفردا 

 موهامو درست کرد از بالا برام همشو بست  

 ویه ارایش ملایم کرد وصورتمو اصلاح کرد خودمو دیدم خیلی ناز شده بودم.

 مسعود اومد دنبالم 

 ی زیادی غیرتیه خستم کرده.اصلا حواسش به ابروهام نبود.رفتم بالاکه تا دید موهام بالاست دادش دراومد وا 

با کلی دنگ وفنگ اروم شد انقدم که گیر داد تا روسری رو کلن کشیدم رو صورتم هر کی ندونه فک میکن من  

 عروسم.

  

 رفتیم اتلیه سوگند ومحسنم اومدن.

 سوگند واقعا زیبا شده بود هم ارایشش وهم لباسش. 

 لبته داشت اعصابم بخاطر ژستای مضخرفی که عکاس میداد خورد میشد کلی عکس انداختیم ا 

 بعد عکسم رفتیم تالار 

 

 ۶٨پارت#

 توی تالار با عکسی که از محسن وسوگند انداخته بودن رقصیدم 

 منم که رقاص کی بود منو کنترل کن بشینم  

 یاشون مختلط بود.تالار مختلط بود چون محسن اصلیتش شمالی بود مال تالش که شمالیام عروس 

 یه کت وشلوار پوشیده گرفته بودم که مسعودم سختش نبود اونجوری فقط موهام باز بود. 

 صبام ناز شده بود خدایی اونم یه پیرهن بلندپوشیده بود 

 سحرم که عروسی پسر خالش بود ونتونستن بیان مامانمم گفت حوصله عروسی نداره. 



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 176 

مسعود که اول متوجه ابروهام نشده بود.  با جیغ صبا به خودش اومد وفهمید خالم بخاطر مامان موند خونه.   

 عصبی شد که چرا نذاشتم برا عروسی خودمون میگفت تو که این همه منتظر موندی یسالم روش.

 کلا اهل غر زدنو غیرتی شدن شدیده. 

 کلی با سوگند ومحسن رقصیدیم. 

 .بعدشم موقع شام خوردن ما اونا تانگو رقصیدن 

 اه عوقققق حالم از این صحنه ها واقعا بهم میخورد 

 مسعود  

 جانم  

 ما ازاین مسخره بازیا نداشته باشیما حالم بهم خورد این چه مدل رقصیدن که هی تو بغل هم تکون بخوریم. 

 مسعود غش کرد  

 اخ منم دوست ندارم  

 نمیچرخیدن. شاممونو خوردیم  پژمانو بابکم میدونستن مسعود حساس طرفم زیاد 

مسعود رفت وسط منم رفتم وباهم شروع کردیم به رقصیدن ساقدوشیم کلی دردسر داره من باشم که دیگه  

 ساقدوش نشم.

 بعد رقصم دست جمعی هممون عکس انداختیم. 

رفتیم عروس کشون و کلی بوق زدیمو تو راه جیغ میزدیمو میرقصیدیم ریختن وسط خیابونو رقصیدن منم  

 م که با چشمو ابرورفتن مامان مسعود نشستم.میخواستم بر

 بعدشم سوگندو بردن خونه باباش و باکلی گریه درش اوردن 

 بردیم خونه خودشو خودمونم رفتیم خونه هامون 

 وای داشتم هلاک میشدم 

 تا سرم رفت روبالشت خوابم برد. 
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 ٨١پارت #

 شب خواب بودم که گوشیم زنگ خورد بلند شدم نگاش کردم 

 د بود مسعو 

 خواب الود گفتم  بله 

 سلام هستی جان خوبی 

 ا سلام خاله سها ممنون شما خوبید 

 ممنونم دخترم ببخشید دیروقت مزاحمت شدم 

 نه خواهش میکنم این چه حرفیه چیزی شده خاله مسعود خوبه؟ 

خاله جون نخواستم نگرانت کنم اما مسعود مسموم شده بود آوردیمش بیمارستان گفت بهت پیام بدم راستش  

 بگم که فردا نمیتونه بیاد ببرتت کلاس اما من هر کار کردم نشد پیام نمیومد مجبور شدم زنگ بزنم 

 نه ایراد نداره خاله فقط مسعود چشه 

دارت کردم داد وهوار به پا میکن برو مادرم برو بخواب بازم هیچی مادری خوب فقط الان خوابه اگه بفهمه بی 

 ببخشید 

 نه خاله خواهش میکنم ایراد نداره فقط کاش باهاش حرف میزدم تا اروم بشم 

  

 مادر جون میخوای بیدارش کنم؟

 نه نه حال نداره نمیخواد فقط خوب باش بسمه. 

 اره خوب نگران نشو  

 یگم که پیام دادید ومن صبح دیدم فردام میام بیمارستانباش خاله جون فقط من به سعید م 

 باش عزیزم قربونت شم خدا فظ 

 خدافظ 

 بعد قطع کردن هر کار کردم که خوابم ببره دلشوره داشتم خوابم نبرد. 
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 بلند شدمو رفتم پایین گرسنم بود چون درست غذا نخرده بودم  

 رفتم تو اشپزخونه و یکم نون پنیر خوردم.

 وقت اذان بودو نماز خوندم.برگشتم  

 دوباره خوابیدم. 

 گوشیمو گذاشتم رو ساعت که بیدارم کن 

زنگ زدم به مسعود که شک نکن وگفت که رفتن خونه ادرس داد منم برای اولین بارمیخواستم برم خونشون  

 شیرینی گرفتمو رفتم خونشون.

رفتی تو کنارش اشپزخونه بود و پله میخورد یه حیاط ویلایی بزرگ داشتن داخل خونشونم عالی بود از در می 

 ومیرفت پایین که پیانوی مسعود اون کنج خونه بود و یه سرتاسری پنجره داشتن.

 خونشون درکل بزرگ بود. 

رفتم داخل اتاق مسعود رو تخت دراز کشیده بودو کتاب میخوندتا منو دید جا خورد یه تاپ وشلوارک تنش بود  

 چه ها بود توی اونا.بامزه شده بود عین پسر ب

 رفتم کنارش رو تخت نشستم بلند شد  

 سلام آقامون چطوره 

سلام خوبم ممنون خدارو شکر بهترم دیشب تو عروسی حالم خیلی بد بود نرسیده معدم گرفت وبردنم برا شستو  

 شو 

 وای وای صد دفعه گفتم آقایی چشمت میکنن گوش نکردی 

 شیرینم شما میگفتی نوشابه باز کن برا خودت.نخیر اون بنده بودم که میگفتم من  

 خندیدم اونم لبخند زدو چونمو گرفت برگردوندم سمت خودش . 

نگاهمون تو هم گره خورد بدون اینکه متوجه بشم صورتشو اورد جلو و لباشو اروم گذاشت رو لبام وبوسه ارومی  

 زد 

 خدایی شوکه شده بودم مات ومبهوت نگاش میکردم که گفت  

 ببخشید هستی من مردام دست خودم نیست شرمنده اما واقعا هیچی بوسه اول اونم از عشقت نمیشه. 
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 منم سرخ شدم خدایی خجالت کشیدم  

 سرمو بر گردوندم که گفت ببخشید هستی ناراحتت کردم؟ 

 نه ناراحت نشدم بالاخره که یروز همو میبوسیدیم اما شوکه شدم یدفعه. 

 خوشمزه ای ببخشید بازم اما خیلی  

 خندم گرفته بود من که خجالت میکشم اینم پرو هی میگه. 

 موقع رفتن بود ومنم بلند شدم که مسعودم بلند شد. 

 هستی میری  

 اره دیگه باید برم این روزا خیلی میام بیرون ونتونستم زیاد درس بخونم. 

 باش فقط رسیدی زنگ بزن  

 خواستم برم که دستمو گرفت 

 برگشتم  

 ..میشه.

 میشه چی؟ 

 یبار دیگه ببوسمت؟ 

 جا خوردم چقد رو داره این بشر 

 نه نمیشه 

 اخه من دلم میخواد خانممو ببوسم به توچه 

 وا مسعودشرمم خوب چیزیه که تو نداری 

 وا برو بینم  

 دوباره گونمو بوسیدو من خدافظی کردمو رفتم. 
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 ٨٨پارت#

ش راحت بشه بعدشم رفتم سر درس ومشق برا کنکور دلم رفتم خونه نرسیده زنگ زدم به مسعود که خیال 

 میخواست مثل مامانم بشم.دندونپزشک.

 مسعودم همش کمکم میکردتا یاد بگیرم سریع درسامو. 

اون روزم گذشت اما قرار گذاشتیم با مسعود که به بهونه درس خوندن برم پیشش خونشون اما میترسیدم چون  

 دیگه روش باز شده بود.

صبحم رسید ومن رفتم خونه مسعود اینا اما مانتوم کوتاه بود چادر سر کردم که نرسیده مسعود شروع کرد فردا  

 به قربون صدقه رفتنم .

 هستی خیلی ناز شدی  

 ممنون  

 رفتیم داخل 

 لباسامو در اوردم وراحت میگشتم  

 چون تا بیام وقت ناهار بود مسعود درخواست ناهار از من کرد 

  

 که هیچی بلد نبودم الکی مثلا قبلا از خاله یاد گرفته بودم اخ اخ منم

 رفتم داخل اشپزخونه وشروع کردم به کتلت درست کردن که دستمو تو روغن سوزوندم نالم دراومد 

 مسعود اومد داخل 

 چی شد هستی 

 هیچی انگشتمو سو زوندم  

 م زن داریمبیا بیا نخواستیم برو بشین خودم درست میکنم مردمم زن دارن ماه 

 هوییییی مگه من چمه 

 هیچی دستو پاتو با دیدن شوهرت گم میکنی 
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 ها؟

 اوهوکی خود شیفته نخواستم بیای خودم الان تمومش میکنم 

 برگشتمو کارمو کردم دستام کثیف بود 

 مسعود اومدواز پشت بغلم کردو سرشو گذاشت رو شونم  

 یدفعه برگشتم که شوکه نگام کرد 

  

 چیه چی شد

 هیچی فقط ترسیدم 

 اهان فکر دیگه ای که نکردی؟ 

 وا مسعود مثلا چه فکری؟ 

 هیچی فقط اینکه هستی جان از طرف من هیچ صدمه ای نمیبنی خیالت تخت دله نیستم. 

 رفت تو هال فک کنم ناراحت شد 

 

 ٨٩پارت#

 غذارو درست کردمو سریع رفتم پیشش 

 مسعودم  

 بله  

 بله نه جانم 

 جانم 

 قشنگ بگو جانممسعود  
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 خوب گفتم که جانم  

 میگم که ناراحتی 

 اره  

 جا خوردم 

 اخه من که چیزی نگفتم

 نه نگفتی فقط بطور غیر مستقیم خواسی بگی دلم 

 وای مسعودمن کی همچین حرفی زدم 

 بخدا منظوری نداشتم فقط شوکه شدم وترسیدم بغلم گرفتی 

 وا مگه بار اولته که تو اغوشم بودی 

 خوب  نه اما 

 خوب چی 

 هیچی ولش  

 الانم بهتره بریم برا ناهار که سردمیشه  

 بلند شدیمو رفتیم سر سفره 

 اروم ومودب غذا میخورد 

 سر سفره بدش میومد حرف بزنه پس منم اروم سرمو انداختم پایینو اروم غذامو خوردم. 

 به به عالی بود واقعا ممنونم عشقم 

 نوش جانت. 

 مسعودم رفت بیرون رفتم ظرفارو شستمو  

بعدش منم رفتم که چشم خوردبه پیانو وخواستم برام بزنه اونم اروم بلند شدو رفت نشست رو صندلی و برام  

 اروم اروم میزد
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ونش بغلش خوابیدم چخیلی خسته بودانگار نخوابیده اومد ودراز کشید دستاشو باز کردو منم بی معطلی رفتم تو  

 رو سرم بود که سرمو بوسید منم سرمو گرفتم بالاواروم یه بوسه زدم به لباش که نیشش شلو ول شد پرو دیگه.

 خندید وگفت شیرینیه اشتی کنونه؟ 

 اره 

 خخخخ بخوابیم واقعا خستم . 

 نمیدونم چی شد که خوابم برد اخه اغوشش واقعا گرمه  

 یساعت بعدش بیدارشدم  

 عودم بیدارکردمومس 

 چایی گذاشتم وبعدشم درسامو باز کردم

 که ریاضیمو با مسعود تمرین کنم. 

 

 ۰٩پارت#

 بعد تمرینم بردتم بیرون بهم جیگر داد 

 چقدم چسبید جا همتون خالی. 

 کلی خوردم ورفتیم مغازه برام یه عالمه لواشک خریدحالت تهوع داشت میکشتتم 

 فک کنم بد مریض شدم  

 ه حالم بخاطر قاطی پاتی کردنم بد بود رفتم خون 

 نشستم رو مبل که یدفعه بالا اوردم  

 حالم انقد بد بود که رفتم رو تخت  دراز کشیدم خاله برام ابلیمو اورد وارومم کرد 

 زنگ زد مامانم  اومد اونم کنارم خوابید بغلش کردم اغوششو دوست داشتم خیلی. 

اومد بوسیدتم چشمامو بستم که هادی اروم گفت نبند زورکی من که میدونم خوابم برد وقتی بیدارشدم که هادی  

 مردمک چشات میچرخ
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 چشمامو باز کردمو نگاش کردم که خم شد منم از گردنش اویزون شدمو گونشو بوسیدم. 

 رفت بیرون منم رو مامان ملافه کشیدمو  

 ابا حرف زدیم .رفتم پایین باهادی کلی گفتیمو خندیدیم بعدشم انلاین شدیم باب 

  

 شب بعد شام رفتم خزیدم تو تختم

 بود کلی حرف زدیم دیگه وا رفتمو خوابیدم٧١تا صبح مسعودخطش  

صبحش دیر پاشدم اما بعد از ظهر رفتیم بامسعود برام کتابامو بگیره برامدرسه بعدشم رفتیم خونشون کتابامو  

 جلد کرد 

د شوهراتون براتون کیک وابمیوه بگیرنو از خط عابر پیاده یادم افتاد صبا وسحررو مسخره میکردم که بای 

 دستتونو بگیرن ردتون کنن.

 خندم گرفت مسعودم پیله کردکه چی شده

 منم گفتم که مساوی با منفجر شدنش شد 

 اوووه پس منم پیوستم به هادی و پدرام 

 وا مسعود جان  

 جانم 

 بی ادب  

 اودتی عخشم 

کلی خندیدن کتابامو برداشتم و رفتم سمت در اومد منو ببره موقعه ای که رسیدم لبمو بوسید داشت زیاده بعد  

 روی میکرد اما ترسیدم بگم وناراحت بشه

 چیزی نگفتم اما این چندمین باره طی این دو سه روز خوشم میاد منم ادمم اما خوب.. 

 میرفت وفردا روز اول مدرسه واخرین سال تحصیلی من بودپیاده شدمو رفتم خونه روزها مثل برق وباد داشت  
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 ٩٧پارت#

 صبح بلند شدم عین این بچه پاستوریزه ها سریع رفتم لباسامو اتو کشیده تنم کردمو راه افتادم. 

 مسعود اومد دنبالمون

 هادی رفته بود کار داشت.

 منوسحرم با مسعود راهی شدیم. 

 نظری راحت میشدیم خوب بود رفتیم مدرسه ای خدا کی از دست این  

حسابی درس میخوندم تا قبول بشم ومسعودم کمکم میکرد روزها از پی هم میگذشت ومن خوشحال از اینکه  

 عشقمو کنارم دارم وهیچ اتفاقی برامون نیفتاده.

 انقد سریع گذشت که الان دوباره فروردین ماهو تولد من. 

 ی منو مسعودم بود برامون کیک خریده بودن.تولد صبا که خیلی خوش گذشت چون روز اشنای 

 امروز حاضر شدم رفتم کافه عمران همه بچه ها بودن  

 من ومسعود 

 عمران وشیوا

 فریبا وبهرام وگلنارو فیروز

 علی ومهسا

 صبا وپدرام وپژمان وبابک وسوگند ومحسن  همه دور هم تو کافه عمران 

 عمرانم تازه با شیوا دوست شدن.

  

رفتم تو برقا خاموش بود یدفعه یه چیزی ترکید وبرقا روشن شد وهمه جیغ زدن منم نگاه میکردم یادم بود تولدم 

 اما نمیدونستم که بخوان برام تولد بگیرن بخاطر همون شوکه شدم.

 مسعودو بقیرو بغل کردم اما با پسرا دست ندادم که مسعود امپر نچسبونه. 

 وسط کافه وهمه باهم رقصیدیم وکیک خوردیم   یه تولد بیاد موندنی ریختیم 
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 منم به فکرم رسید تا برای مسعود تولد بگیرم چون ماه بعد تولدش بود وما سال قبل نتونستیم تولد بگیریم. 

مسعود پارسال برام گیتار خریده بود اما امسال برام یه گردنبند به اسم خودش گرفته بود.نمیشد بندازمش اما  

 روز عروسیم. نگهش داشتم برا

  

 بهترین روزم شد شبم مامانینا برام تولد گرفتن که بابا نتونسته بود بیاد بخاطر شرکتش.

 دوباره سیزده بدر اما امسال نشد با مسعود باشم چون هادی با ما اومد ومن نمیتونستم مسعودو نشونش بدم. 

 امروز اردیبهشت ماه و من برای تولد مسعود براش یه ساعت خریدم. 

 با بچه ها دوباره جمع شدیم وخونه مسعودینارو تزیین کردیم. 

 اومد داخل کسی نبود جز من رفتمو تا کلیدو بندازه درو باز کن من درو باز کردم جا خورد 

 سلام  

 سلام خسته نباشی 

 ممنون تو اینجا چیکار میکنی 

 هیچ دیدم خونه خلوت تنورم داغ با عشقم تنها خلوت کنم بده؟ 

 الت خوبه؟مامان کجاستهستی ح 

 حالا بیا تو 

 اومد داخل که علی و بهزاد شیرجه زدن روشو حسابی تف مالیش کردن کلی خندیدیم. 

 برای شام جوجه سفارش داده بودیم وبعدشم کلی زدیمو رقصیدیم. 

  

 یه تولد با عشق کیکو اوردیم 

 و مسعود شمع های بیستو چهار سالگیشو فوت کرد.

یم و موقع کادو نگام کرد انقد دیگه گستاخ شده بود بین همه منو بوسید که این علی زلیل مرده کادو هامونو داد 

 سورژمون کرد.
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 بچه ها دست زدن که منو مسعود برقصیم بلند شدمو رفتم وسط مسعودم اومدحسابی رقصیدیم 

 نداشتم.شبم که آقاجون اومد دنبالم خدارو شکر امشب شیفت مامان وهادی بودومنم دغدغه ای  

 

 ٩١پارت#

 رفتم تو اتاقمو خوابیدم. 

فردا بلند شدم تعطیل بودم جمعه بود رفتم دستو صورتمو شستم یه صبحونه جانانه ام خوردم اگه میدونستم فردا  

 قرار برام چه اتفاقی بیفته هیچ وقت نمیخواستم که اون روزو رو ببینم.

بالا دنبال گوشیم بودم اهان گذاشته بودمش بالای کمد چون دیشب قبل خواب رفتم سمت کمدم اما رفتم  

 گوشیمو گذاشتم اون بالا تا کتابامو جابه جا کنم یادم رفته بردارمش.

 خوب دیگه رفتم برش دارم که گوشیم افتاداز دستم وای شکست. 

 هر کاری کردم روشن نشد موندم چی کنم. 

 اضر شدمو قبلشم از خونه به مسعود زنگ زدم که گفتم گوشیم شکسته میرم برا تعمیرش.رفتم سریع ح 

 اونم گفت که نمیتونه بیاد خودم آژانس بگیرم برم. 

رفتم پاساژ که گفت بد جور شکسته صد دفعه به مامان گفتم این پارکت کردن خوب نیست گوش نکرد چون  

ه سیصد تومن میشد تا کاراشو بکن وگفتشم که سه روز دیگه برم فرش نداشت اتاقم گوشیم اونجوری شد بله دیگ

 بگیرمش منم گوشیرو گذاشتمو اومدم

 دوباره با مسعود تماس گرفتمو گفتم که نمیتونم امروز باهاش حرف بزنم فردا راس ساعت بیاد دنبالم. 

 شب بعد شام سریع خوابیدم چون امتحان داشتم فرداش. 

عود مدرسه که توی راه مسعود بهم یه گوشی داد تا این دو روز باهاش درتماس صبح حاضر شدمو رفتم با مس 

باشم منم گفتم بعد از ظهر برام بیار که استرس نداشته باشم که بگیرنم مسعودم گفت که بعد از ظهر پدرام میاد 

 دنبالمون اون کار داره باید بره برا ضبط.

 .منم خدافظی کردمو رفتم خدایا چه روز نحسی بود 
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رفتم داخل تا رفتم تو مشعوف پشت سرم وارد شد یه ژکوند تحویلم داد بعد از صفم رفتیم سر کلاس امتحانو  

 دادیم.اومدیم بیرون برا زنگ تفریح.

 تشنم شد رفتیم با بچه ها سر  شیر ابخوری که... 

  

 مدیر:خانم هستی کیانی به دفتر 

 خانم کیانی بیا سریعا دفتر زود باش 

 وتا اسممو صدا زد خم شده بودم اب بخورم که سریع برگشتم.اب نخوردم 

 صبا وسحرم چون میدونستن گوشی اوردم ترسیدن 

  

 استرس گرفتم شدید مثل بید میلرزیدم

 صبا:هستی اروم باش خودتو نباز 

 اما من بد دلشوره داشتم. 

 ا من رفتم داخل.سریع دوییدم سمت دفتر زنگ خوردو همه معلماو دانش اموزا رفتن سر کلاس ام 

 مدیر:به به خانم کیانی شاگرد اول کلاس ومدرسه بنده ازت انتظار نداشتم هستی 

 مگه چی شده خانم میری 

 چی شده از خودت بپرس گوشی با خودت اوردی؟ 

 من؟نه کی گفته؟ 

 بس دروغ نگو مشعوف دیده اول صبح از یه پسری گوشی گرفتی و اومدی داخل  

  

 خانم بخدا چیزه..

 چیه؟ 

 اخه..... 
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 مثل اینکه خودتم میدونی مقصری خانم نظری زنگ بزنید خانواده هستی بیان

وای نه تو رو خدا خانم بخدا جا مونده از دیشب تو کیفم بخدا دیگه تکرار نمیشه بار اولم خواهش میکنم.تو رو  

 خدا خانم

 مگه التماس فایده داشت 

 نظری  عقده ای رفتو تماس گرفت  

 میدم چه گندی زدم موقع پر کردن فرم لعنتی شماره هادی رو توش نوشته بودم تازه فه

 ینی وا رفتن خوب بود اون موقع اما من مردم. 

 نظری:الو سلام اقای کیانی 

 ....... 

 بله خوب هستین اقای کیانی؟ 

 ....... 

 ممنونم نظریم از مدرسه هستی جان تماس گرفتم. 

 .......... 

 حمت میدونم کار دارین اما یه مشکلی پیش اومده اونم اینکه...والا غرض از مزا 

 .......... 

 نه نه حالشون خوب فقط همراه خواهرتون گوشی پیدا کردیم لطفا بیاید مدرسه 

 ...... 

 نه اقای کیانی یه نوکیا   سادست  

........ 

 نمیدونم والا تو کیف خواهرتون پیدا کردیم. 

 ....... 
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 خدانگهدار 

 قطع کردن والتماس های بی پاسخ من  بعد 

 برگشت گفت که برم سر کلاس

 منم با گریه والتماس رفتم  

 وارد کلاس که شدم همه برگشتن سمتم 

 اسفندیاری دوباره جو کلاسو که متشنج شده بود گرفت به دست 

 منم رفتم رو صندلیم نشستم.

 دقیقه بعد انقد حالم بد بودو گریه کرده بودم اسفندیاری گفت برم ابی بزنم بصورتم که بلند شدم رفتم بیرون.ده  

 

 ٩۳پارت#

تا پام رسید تو سالن دیدم هادی با غیض داره میاد طرف سالن ترسیده بودم نمیدونستم چی کنم سریع رفتم تو  

 دیم ترسیده بود.ابدار خونه ودررو پشت سرم بستم بنده خدا اقای مرا

 قلبم تند وتند میزد که صدای هادی دراومد  

 چی هستی امرنش  

 من باورنمیکنم ینی چی نخیر این برا خواهر من نیست

 اصلا هستی کوش کجاست بیاریدش 

 نه نمیشه نداریم برید بگید بیاد  

م بیرون که یدفعه هادی صداش بعد دودقیقه اروم شد منم دیدم حواسش نیست سریع درو باز کردم خواستم بر 

 برگشت سمت در ومنو دید

 منم ترسیدمو فرارکردم من بدوو هادی بدو دست بردارم نبود 

 هستییییییی 

 هستیییییی صبر کن صبر کن بهت میگم 
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 اما من بد ترسیده بودمو فقط میدویدم بد وحشت زده بودم چون اگه دست هادی بهم میرسید میکشتتم. 

 نفس میفتادم گریه ام که لعنتی امونمو بریده بود. انقد دوییدم داشتم از 

 رفتم توی کوچه وپشت تیره برق قایم شدم واروم نشستم زمینو دستمو گذاشتم جلو دهنم. 

 هادی تا سر کوچه اومداما نتونست پیدام کنو رفت 

تو کیفم بود  همونجا بعد رفتن هادی زجه زدمو اشک ریختم هیچی همراهم نداشتم وعکس مسعودم لای کتابم و 

 منم کیفم موند مدرسه ینی بد بخت شدم اساسی.

 بلند شدم نمیدونستم چی کنم راهمو اروم گرفتمو از کوچه زدم بیرون 

 یادم افتاد شب چی کنم کجا برم  

 کی رو دارم هر جا میرفتم آنی نمیکشید که هادی پیدام میکرد. 

 هامو بغل کردمو اشک ریختم.رفتم همون پارک همیشگی روی همون نیمکت نشستمو زانو 

خدایا چرا به من خوشی نیومده من که تا الان خوش بودم چی شد یدفعه دوباره تا اومدم سمتت خواستی  

 بچزونیم؟

 موندم چی کنم خدا جون تو راه حلی نشونم بده 

 

 ۴٩پارت#

 هوا داشت کم کم تاریک میشد ومن مونده بودم چی کنم. 

 مغازه بغلی اومد سمتم همیشه طی این یسال منو میدید.صاحب  

 دخترم؟ 

 بلند شدمو سرمو گرفتم بالا 

 سلام  

 سلام گل دختر اسمت چیه؟ 

 هستی  
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 خوب هستی جان هوا تاریک دخترم نمیری خونتون؟ 

 راستیتش...اخه... 

 خیله خوب ول کن سختته 

 دخترم میگم اون اقایی که همیشه باهات بود کجاست؟ 

راستش مسعود نیست من گوشی بردم مدرسه به برادرم زنگ زدنو منم ترسیدم فرار کردم.الانم گوشی ندارم  

 کارتو پولم ندارم زنگ بزنم از کسیم گوشی نگرفتم که زنگ بزنم

  

پس که اینطور دخترم اخرو عاقبت دوستیا همین دیگه باش پاشو پاشو بابا جان بریم مغازه من زنگ بزن بهش بیاد 

 بالت حداقل الان وقتشه مردونگیشو نشون بده.دن

 لبخند زدم 

 ممنون

 بلند شدمو رفتم همراهش داخل مغازه. 

 زنگ زدم به مسعود تا صداشو شنیدم زجم دراومد 

 الو مسعود منم هستی 

 الو هستی هیچ معلوم کجایی صبا زنگ زد همه چیزو گفت نمیگی نگرانت میشم؟ 

نم مسعودم هر چی گفت اروم باش ادرس بگو بیام دنبالت نتونستم بفهمونم گریم شدت گرفت نتونستم حرف بز 

 مرد صاحب مغازه گوشی رو گرفتو با مسعودحرف زد وگفت همون جای همیشگی.

مرد میخواست بره منم رفتم بیرون هرچقد اصرار کرد که بمونم داخل مغازه نموندم لجبازم دیگه مسعود دیر کرده  

 بود 

 شین پیاده شدن اومدن سمتم چند تا پسر از ما 

 به به ناناز خانم سورژه وخوراک شب ما  

ترسیدم دورم جمع شدن یکیشون اومد جلو دستمو گرفت وکشید سمت خودش جیغ زدم اشکم دراومده بود  

 کسیم اون وقت شب اونجا نبود 
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 داشت میکشیدتم که یدفعه مسعود صدام کرد خداروشکر یجا خدا به موقع به دادم رسید 

 مسعودددد تو رو خدا مسعود بیا 

 اومد از پله پایین که پسرا سریع رفتن افتاد دنبالشون اما اونام سریع سوار شدنو رفتن 

 منم نشستم رو زمینو زجه زدم  

مسعود اومد سمتم که پاشدم رفتم سمت خیابون ماشینا بوق میزدن اما خریتم گرفته بود که خودمو خلاص کنم  

 بد داغ کرده بودم.

  

 مسعود اومد سمتمو منو کشید کنار اگه دیر جنبیده بود له شده بودم 

 بغلم کرد تو بغلش فقط صدای هق هق گریه من بود که تو اون حوالی پر شده بود وهمه  ماشینیا نگامون میکردن. 

 ارومم کرد وقربون صدقم رفت حالا فهمیدم واقعا میخوادتم. 

 رفتیم سمت ماشینش  

 وسوارشدیم.

 ه افتاد چشام داشت میرفت.را  

ببین هستی خونه ما امنیت نداره چون صبا گفت کیفتو ریختن بیرون و دیدن که عکس من افتاده بیرون وصبام  

 باز خواست کردن بیچاره صبا وسحر.

کجا بریم پس من که هیچی همرام نیست که بریم مسافر خونه وهتل وجایی اصلا به دختر ی مثل من با لباس فرم  

 سه که خونه نمیدن.مدر

 اره میدونم میریم همون خونه باغی که بردمت  

 اهان همونجایی که مثل خر کتک خوردم ازت دستمو گرفتو بوسه زد بهش اشکم چکید  

 برای اولین بار عذر خواهی کرد بابت اشتباهش 

 رفتیم اونجا 
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 ۵٩پارت#

 رسیدیم و رفتیم داخل اما این بار دیگه حواسم به سگش بود. 

 تا رسیدم از بس خسته بودم خوابم برد. 

 فردا صبح بیدار شدم که دیدم مسعودم بیرون رو کاناپه خوابیده. 

رفتم سمت اشپزخونه و دیدم تو یخچال یکم چیز میز هست که بخوریم اوردم بیرونو مسعودم صدا زدم وکنار هم  

 صبحونه خوردیم.

 مسعود گفت کار داره میره و بعد از ظهر برمیگره. 

 با اینکه میترسیدم اما گفتم که بره چون خیلی کار داشت.

دوساعتی گذشت حوصلم خیلی سر رفته بود بلند شدمو رفتم تو حیاط خدا رو شکر سگه بسته بود تا منو میدید  

 از جاش بلند میشد .

 اروم از کنارش رد شدم تا برم تو کوچه. 

 درو باز کردمو رفتم بیرون کلیدم بر داشتم. 

 از کوچه بیرونو سر خیابون رسیدم که یکدفعهرفتم  

  

 سلام هستی خانم

 برگشتم واییییی ینی گاوم زایید حسابی 

 اوا سلام شما اینجاید ؟ 

 سلام بله اما شما اینجا مگه ویلا دارید؟ 

 ها نه چیزه! 

 یه چند دقیقه وایستید راسی چرا لباس فرم مدرسه تنتون؟ 

 اب دهنمو قورت دادم چیزه اخه  

 ای وای خدا  سینا اینجا چیکار میکرد. 
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 الحقم که همکار هادی بود وبه همه چیز شکاک

 دیروز هادی باعصبانیت رفت و برگشت هر چی پرسیدم چیزی نگفت چی شده هستی 

 اقای رزاقی منو به اسم صدا نکنید. 

 بعدشم مسائل شخصی من به خودم ربط داره.

 از پشت گرفت برمگردوندبر گشتم که سریع برم اما دویید ودستمو  

 چی میکنید هیچ حواستون هست؟ 

 با من بیا باید مشخص بشه که تو تنها اینجا چی میکنی؟ 

 اخ دستمو ول کن سینا به تو مربوط نیست  

 اما مرغش یه پا داشتو دستمو ول نمیکرد .

 کشیدتم سمت ویلای خودش و بردتم تو. 

 ن اما هادی هیچی نگفت که سینا گفت پس ینی هستی فرار نکردهزنگ زد به هادی واصرار کرد که هادی حرف بز 

 تا اینو گفت من برگشتم سمتش هادیم اونور داد زد چییییی؟تو از کجا میدونی؟

 به هادی گفت که بیاد کلانتری خودشون واونجا همه چیزو توضیح میده اونم رفت. 

م خواستم که گوشیشو بده با مسعود تماس سینام بلند شدو منو با خودش برد زورمم بهش نمیرسید هر چقد 

 بگیرم نداد.البته منم نمیگفتم که با کی میخوام تماس بگیرم.

 رسیدیم کلانتری دیگه اب از سر من گذشته بود. 

 

 ۶٩پارت#

 رفتم داخل اتاق هادی نشستم. 

 که هادیم دودقیقه بعدش اومد داخل زهره ترک شدم سریع از جام بلند شدم. 

جلو بد داغ کرده بود سیناکه دید هادی داره میاد جلو پرید جلوی من ودستشو گذاشت روی سینه هادی و اومد  

 هولش داد 
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 اه بس هادی یادت نره هستی خواهرت واینجام همه شماها رو میشناسن  

 هادی دستی کشید به موهاشو عقب گرد کرد. 

 اومد سمتم و گفت مسعود کیه  

 پته کامل توضیح دادم تمام این داستان حتی اینکه یه سال باهمیم.منم هر چی پرسید با تته  

 سینام اونجا بودو همه چیزو شنید یه پوزخند زد ورفت بیرون  

هادیم اومد سمتمو دستمو گرفت بردتم از اتاق بیرون و رفتیم سمت ماشینش هولم داد تو ماشین با سرعت  

 میرفت رسیدیم خونه وبهم گفت سریع پیاده بشم.

 نم پیاده شدمو پشت سرش رفتم تو خونه م

 مامان وخاله اومدن جلو اگه بگم مامانم پیر نشده تو این یروز دروغ گفتم از بس گریه کرده داغون شده. 

 هادی برگشت سمتم رفتم عقب اما خوردم به ستون جلوی در.یه سیلی محکم خوردتو صورتم اما این اولش بود. 

 رتم کرد رو زمین.دستمو کشیدو برد داخل اتاق پ 

 اومد وافتاد به جونم هرچی مامانو خاله التماس کردن این بار دیگه فایده نداشت  

 سری قبل مامان تونست سرقضیه سعید نجاتم بده اما این سری نه چون داشت جدی جدی خفم میکرد. 

 م.نفس کم اورده بودم اما هادی دست بردار نبودوهرچی میگفت تو ذهنم هجی نتونستم بکن 

 بالاخره با داد و فریاد مامان بلند شد اما من فقط یادم مامانم ازهوش رفته بود. 

منم نایی نداشتم که بلند شم هادی رفت سمت مامان واب پاچید رو صورتش اما داشت منو تهدید میکرد که اگه 

 اتفاقی برا مامان بیفته زندم نمیزاره.

تم که هادی دستشو گرفتو بردتش سمت در اتاق رفتن بیرونو در داشتم از حال میرفتم که خاله داشت میومد سم 

 اتاقم قفل کرد.

 

 ٩١پارت#

 بعد رفتنشون منم افتادم و چشمام گرم شد. 
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 بود که چشمامو باز کردم حالم خوش نبود بلند شدم خودمو کشیدم روی تختم تمام بدنم درد میکرد.٩ساعت  

 نه بودم تشنمم بود خوابیدم روتخت اجازه دادم اشکام بریزه گرس 

 هر کی ندونه فکر میکن انگار گروگان گرفتنم اینجوری میکننم.

 دلم تنگ بود برا بابا برای عشقم خدا چرا نمیخوای خوش باشم گناهم چیه؟ 

 در اتاق باز شد هادی بود. 

 بلند شو برات غذا اوردم  

 بلند شدم نمیخورم 

 کردی مگه باتوه حالا حالاها باهات کار دارم غلط  

 سینیرو گذاشت رو تخت خودشم رفت نشست رو صندلی میز تحریرم. 

 این چیه؟ 

 نگاه کردم عکس خوب 

 ا خوبه گفتی میگم عکس کیه 

 مسعود پسر خاله صبا همون عشق من  

 هستی دلت بازم کتک میخواد؟ 

 تو که داشتی میکشتیم  

 میخواد تو نداری خفه شو مردنم لیاقت 

 دوباره همه چیزو از اول بگو  

 همه چیزو گفتم  

 انگار من متهمشم.

  

 بلند شد رفت بیرون موقع رفتن برگشت گفت که برا اخر هفته حرفمو با سینا میزنه که کارو تموم کن 
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 .ن چیا گذشتینی وا رفتم با ابرو ریزی که شده سینام دیده فک نکنم منو دیگه بخواد البته نگفتم بینمو 

 اما بازم غرورم پیشش شکست. 

 فهمید وفک نکنم منو بخواد  

 اما من چی من عاشقم اونم عاشق مسعود کسی که اولین تجربه بوسرو با اون داشتم. 

 اولین تجربه عشق با اون بود. 

 تلفنم که نبود تلفن اتاقمم برداشته بودن موندم چی کنم 

 ما چطور در که قفل من چطور برم.اهان یادم افتاد گوشیم دست مجید ا 

 باید به خاله بگم 

 پس باید تا صبح صبر میکردم والا هادی نمیذاشت. 

 سرمو گذاشتم تا بخوابم اما خوابم نبرد بلند شدمو رفتم حموم ولباسامم در اوردم وای مدرسم چی میشه؟ 

 موقع امتحانامه. 

کشیده.باید قبول بشم والا بابا میاد ومنو با خودش میبره  موقع کنکورمه اما من نمیتونم مسعود برام خیلی زحمت 

 چون گفته بود اگه امسال قبول نشم میادو منو میبره واین جدایی بین منو عشقم بود.

 بعد یه حموم اومدمو دراز کشیدم اما تمام بدنم کبود بود بخاطر کتکایی که خورده بودم البته نوش جون کردم. 

 

 ٩٨پارت#

 خواب بلند که شدم رفتم دستگیره درو کشیدم پایین اما نه قفله اخ اخ کلیه هام داشت ازبین میرفت.صبح از  

 در زدم خاله اومد خداروشکر هادی نبود رفتم سریع توالت  

 اومدم بیرون اخیش رنگم باز شد داشتم میمردم. 

 رفتم سمت خاله اونم بد قاطی بود همش قهر میکنه عین بچه ها. 

 خاله جون 

 ............ 
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 خاله تو روخدا توکه از همه چیزم خبر داری بسه دیگه قهر نکن من که جزتو کسی رو ندارم 

  ............ 

خیله خوب پس من بابا تماس میگیرمو همه چیزو میگم و میگم که بیاد دنبالم دیگه جای من اینجا نیست   

 ری کن ماهم میریم دنبال خونه زندگیمون.مسعودم انقد دوستم داره که بیاد اونجا وازام خواستگا

  

 تا حرف رفتن شد برگشت سمتم

تو بیجا میکنی هی من هیچی نمیگم پرو نشو تاالانم غلط زیادی بود که به هما وهادی چیزی نگفتمو خر شدم پا  

 به پات اومدم.

 خاله  

 زهر مار هستی بسه بچه بازیاتو بزار کنار وبفکر درست باش 

 حال اینجوری صحبت نکرده بود باهام.جا خوردم تا ب 

 نزدیک امتحانات درستو بخون ودندونپزشکی که ارزوشو داشتی قبول شو  

نذاشتم ادامه بده اره فقط چند ماه مونده میخونمو سریع از این خونه میرم البته چون خونه به اسم منو هادیه وبرا  

مین هفتم اگه سینا بیاد انقد کله خرم که خودمو راحت بابام منم راحت میگم که ارثمو میگیرم بعد میرم واخر ه

 میکنم

 سریع رفتم. 

  

 درو بستم اما یربع بعد خاله اومد

 بغلم کرد منم گریه کردمو گفتم که خستم 

میدونم تند رفتم عزیزم اما باید حق بدی نگرانتم تو از بچگی بغل من بزرگ شدی میترسم بازم ضربه بخوری  

 نادونی اخه تاکی؟

 الهخ 

 جانم 
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 میشه بری گوشیمو از اقا مجید بگیری 

 نه انگار ادم بشو نیستی  

 خاله تو رو خدا تو رو قران برو 

 نه نه نه همین که گفتم بلند شد که بره 

 اما یادم خاله رو عمو محمد حساس بود 

 تو رو ارواح خاک عمو محمد خاله برو  

 تا اینو شنید برگشت  

 بهت هستی دوباره میخوای چه گندی بزنی؟لعنت  

هیچی خاله فقط برو وبگیرش تو رو خدا پولشم دادم فقط سریع بیا تا هادی ومامان نیومدن چون دلو دماغ کار  

 ندارن شاید زود بیان برو خاله بدو 

 پوفی کرد ورفت 

 صدای در دلخوشی برای من بود که ینی اره خاله رفته. 

 

 ٩٩پارت#

ه نیم ساعت بود که میگذشت که صدای دراومد رفتم جلوی در خاله بود اومدتو اتاق چون ترسید از رفتن خال 

 یوقت هادی بیاد درو قفل کرده بود.

اومد تو وگوشیمو داد دستم البته هادی نمیدونست که گوشیم خرابه مثل اینکه اونطور که خاله گفته بود فهمیده  

من همیشه پیش اون میرم. سریع خطمو انداختم چون توی اون گوشی دوباره حتما سراغ مجید میره چون میدون 

 که مسعود داده بود خط بود که خود مسعود انداخته بود.

 پس سریع زنگ زدم به مسعود اونم تند برداشت 

 الو هستی الو تو کجایی من اومدم دیدم نیستی 

 م اومده بودالو مسعود من زیاد وقت ندارم فقط اینکه سینا بود پارسال شب تولد 
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 خوب  

اون منو دیداونجا مثل اینکه اونام اونجا خونه داشتن نمیدونم فقط اون مچمو گرفتو اورد تحویل هادی داد  

 نمیدونم الانم هادی فقط دنبال توه واینکه

 واینکه چی 

 اینکه میخواد اخر این هفته منو زوری بده به سینا یه کاری کن 

اشغال خاک تو سر من کنن که اون روز تو رو تنها گذاشتم اصلا مگه نگفتم نرو غلط کرده هم اون هم اون سینای  

 بیرون برا چی رفتی خوب

 بابا حوصلم پوکید بود بعدشم کاری که بخواد بشه میشه تو رو خدا یه کاری کن بیا منو از این خراب شده ببر 

 باش باش تو فقط دندون رو جیگر بزار 

بگی تا وقتی که من بد بخت شم زن کس دیگه شم همه غیرتت همین بود باش تو تا کی؟میشه یه روز دقیق بهم  

 ام عین بقیه ای برو به درکت

 نه نه هستی جان صبر کن 

 اما من توجه نکردمو قطع کردم  

 خاله هم همه چیزو شنید 

 چیه اینم کشک 

 خاله برو ولم کن اصلا حوصله ندارم 

 گوشیم زنگ خورد مسعود بود. 

 ها چیه 

 هستی چرا جوش میاری دیوونه من گفتم تا تهش هستم ینی هستم نگران نباش میام فقط مهلت بده 

باش من مهلت میدم انقد مهلت داری که بری برا عروسیم کت وشلوار بخریوناز کنی خودتو من نباشم کسی دیگه  

 صبا زندست نمرده که دوستای دیگه هم داره

 خفه شو  نعره زد خفه خون بگیرررررر هستی فقط 
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 قطع کن میام. 

اهان حالا شد باید مجبورش کنم تا بفهمه همه چیزو به بازی گرفته چقد گفتم بیا صیغه محرمیت بخونن اما نیومد  

 هر چی کشیدم بسمه همیشه من باختم وخودمو تو این عشق کوچیک کردم یبارم نوبت تو.

 

 ۰۰٧پارت#

 مد تو دوساعت گذشت  هادی اومد در اتاقو باز کردو او 

 هستی بدش من 

 چیرو 

 همون واموندرو 

 کدوم واموندرو  

 هستییییییی نرو رو مخم بده اون گوشی رو همین الان از پیش مجید اومدم گفت خاله رفته گرفته  

 خاله اومدتو چیه  

 هیچی خاله جون ممنونم که تاالان همکاری کردی با هاش ومتاسفم که شمام از اون بچه ترین 

 والا 

 خاله بسه نمیخواد چیزی بگید بسه 

 بده مننننننن اون صاحب مردروووووو 

 دادم  

 از دستم کشید 

 نگاش کرد دید خبری نیست نفهمید که با مسعود تماس گرفتم خوشم میاد خاله ام شماره مسعودو نداده. 

 رفت بیرون خیلی داغ بود اما جلو در گفت 

 به اون الدنگ زنگ زدی؟

 هادی درست صحبت کن  
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 هه به به دیگه روی منم وایمیستی  

 اره من بخاطر مسعود تو روی هفت جدو ابادمم وایمیستم 

 اومد نزدیک دستشو برد بالا اما مامان دستشو گرفت از پشت 

مامان:بسه هادی دیگه نمیزارم بزنیش عاشق شدن که جرم نیست مگه نمیگه عاشقشه پس هرچی بشه پای  

 خودش بگو برا خواستگاری بیاد

 نیشم شل شد اما هادی چی 

 هادی نگاه کردوگفت نه نمیشه همین وسلام 

وا رفتم مامان تو رو خدا یه کاری کن من فقط مسعودو میخوام والا گفته باشم سینا پاشو بزار داخل خودمو  

 میکشم

 هستی خفه شو بس چقد دردسر درست میکنی شر نکن بچه نیستی که خودم باهاش حرف میزنم. 

 باش  

 انو خاله هم رفتن. مام 

 تو دلم عروسی بود که مامان راضیش میکن 

 هوا تاریک شده زنگ در صداش بلند شد

 رفتم جلو در صدای مسعود اومد  

 به به خوش غیرت پس هنوز مردونگی داری ناموس مردمو خر میکنی بیای پالون بزاری روش بعدش سوارش بشی. 

  

 اومدم برا هستی میخوامش پاشم هستم حرف دهنتو بفهم نیومدم شر کنم هادی فقط 

 هه اره بخاطر همون دزدیدیش 

 چی میگی براخودت دزدیدن چیه؟ 

 اومد تو مامان هادی رو اروم کردو مسعود نشست در اتاقمو باز کردن منم تا مسعودو دیدم سریع دویدم سمتش  

 اونم پاشد بغلم کرد حسابی گریه کردم اونم قربون صدقم میرفت 
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 من اینجام نمیزارم کسی کاری کن بس عزیزم 

 خودمونیما منم خیلی بی حیا شده بودم. 

 نشستم کنار مسعود و مسعود حرف زد  

من وهستی همو میخوایم یساله. من خودم نتونستم که بیام اما الان که باید باشم هستم ومیخوام قرار بزارم برا  

 اخر هفته

ها کم مونده بچتون بدنیا بیاد بعد ما بفهمیم حالا اومدی حرف هادی داد زد خوبه پای گندی که زدی هستی شما 

 قرار میزاری؟

مسعودم با اون حرفش جوش اورد خفه شو هادی من به هستی دستم نزدم انقد بی ناموس نیستم بعدشم بار  

اخرت باش به من میگی بی ناموس تو که بی ناموس نیستی به خواهرت هم خونت  کسی که جونتو میخوای 

 رش بدی  این  تهمتو میزنی؟بخاط

 مامان داد زد بسهههههههه جفتتونم خفه شید 

 همه ساکت شدیم 

 مامان رو کرد به مسعود وگفت که پنجشنبه منتظرشیم باید پای ابرومون وسط اونم وایسته 

 

 ٧۰٧پارت#

 غوغا بود اخ اخ خدا جون ینی میشه خودمو کنار عشقم ببینم نیشم باز شدکه هادی دید تو دلم  

 ببند نیشتو مگه از جنازه من رد بشی  

 بعدم رو کردبه مامان 

 ممنونم کلا گند زدی به هیکل پسر خودت غریبه پرست  

 ریهادی چرتو پرت نگو بسه همو میخوان مگه تو سحررو خواسی نرفتیم برات خواستگا 

 مامان جان منو سحر ابرومونو نبردیم 

حالام ابرو ریزی نشد کی فهمید هیچ کس پس گند نزن اگرم بری بگی سینا بیاد ابرو ی منم بردی مسخره بازیم  

 بسه بزرگتر این خونه منم تاالان خیلی کوتاهی کردم دیگه بس اونام حق انتخاب دارن.



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 205 

 هادی اخم کردو رفت منم رفتم تو اتاقم. 

 موقع خواب بود غذام از گلوی کسی نمیرفت پایین در اتاقم باز شد برگشتم سمت در هادی بودبلند شدم. شب 

 اومد کنار تخت پیش من نشست 

 دستی کشید به صورتم 

 هستی میدونی عاشقتم یادته یروز گفتم اگه پاتو چپ بزاری وای بحالته 

 اره اما داداش  

 میخوایش 

 نگاش کردم  

 شم بخدا هیچی بینمون نبوده داداشاره خیلی عاشق 

 میدونم میدونم خواهرم پاک اگه اونم گفتم بخاطر اون بود که مسعودو امتحان کنم وببینم پات هست یا نه. 

 داداش بخدا نمیخواستم اونجوری بشه اما شد  

 باش اما  

 هیچ ولش بخواب که باید بری خرید برا شب بله برون وخواستگاریت 

 ما تو دلم غو غا بود توهمات دخترونم زد بالا که خودمو کنار مسعود دیدم.بلند شدو رفت ا 

بلند شدم رفتم سمت اتاق هادی وازش خواستم گوشیمو بده اما اولش گفت نه نمیخوام دیگه با مسعود حرف بزنی  

 تا محرم شید اما دید که میخوام با صبا حرف بزنم داد.

 خوابالو بود بلهمنم ساعت یک شب زنگ زدم به صبا بدبخت  

 بله وبلا دختر خاله شوهرم 

 چی هستی توییییی 

 اره خره 

 هستی چیه من عروس خالتم زن اینده مسعود 

 بدبخت هنگ بود 
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 چی میگی من که نمیفهمم درست حرف بزن تو روخدا  

 منم تمام ماجرارو گفتم اونم یه جیغ زد که همه ریختن تو اتاقش 

 تا فهمیدداونم گوشی رو گرفتو خوشحال شد.سوگند  

 بعدازکلی جیغ وداد کردن قطع کردم باید به بابام خبر میداد م الان اونجا صبح بود. 

سریع انلاین شدمو کل ماجرارم به بابا گفتم؛ گفتم چطور دوست شدیم چیا گذشت وگذشته و اینکه اخر هفته   

 ه بیاد تا با مامان صحبت کن.خواستگاریم بابام گفت که میخواد تو این هفت

 

 ١۰٧پارت#

شب لالا کردم چون به هادی قول داده بودم سرش وایستادم حالام که همه چیز داشت عالی میشد منم نخواستم  

 بد شه به مسعودم زنگ نزدم.

 خوابیدم وفردا صبح رفتم پایین

 سلام صبح همگی بخیر 

 سالت بود چی میشد۴۰سالته اگه ٧٩میخونه خوبه  هما:سلام خانوم خانمی داری عروس میشی کپکت خروس 

خوب اون موقع شور وشوقی نبود الان خوبه دیگه دو روز دیگم بیست سالم میشه و مامان میشم تفاوتم با بچم  

 کم میشه

 یدفعه هادی از پشت گردنمو گرفت 

 اخ اخ داداشی دردم میاد  

 تربیتت نکرده نه خوب بیاد خیره سر بسه چقد پرو شدی اون اقا بالا سرت 

 نه اقامون میگه من تربیت دارم 

 الحق که گفتن خونه داماد خبری نیست خونه دختر عروسیه. 

 ما تموم کردیم بچه منم بدنیا اومد بد بخت ننه بابا مسعود خبر ندارن. 
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ا شیری پید رفتیمو صبحونه خوردیم و با خاله ومامان رفتم برا خرید لباس انقد پاساژ گشتم تا یه کت ودامن 

 کردموخریدم کتو دامن بلند بود اما دخترونه بود.

 رفتیم دنبال کفش یه کفش راحتی گرفتم. 

 پنجشنبه                                 

اخر هفته شدو من ذوق اینو دارم که امشب کار تموم میشه.دیروز مامان مسعود خاله سها زنگ زد که امشب بیان  

 والانم دارن میان.

گو زدن مامان درو باز کرد اومدن منم از پله ها رفتم پایین  نیشم شل شد وقتی مسعودو دیدم تمام خاندانشون زن 

 اومده بودن صباوپدرامو محسن وسوگندو مسعودوپدرومادرش وخاله سوگل وعمو رضا دایی وبابک وزندایی.

 رفتیم نشستیم موندم چطور چایی ببرم اخه چخبره همتون اومدین.

 ومده بود.سحرم ا 

 با فرمایش مامان جون چایی رو بردم حیف که بابانتونسته طی این هفته بیاد اما گفت برا بله برون هست.

 همه چیزا گفته شد ومهریمم شد ایینه وشمعدونو قران و هفتصدوپنجاه تاسکه. 

 مسعود بلند شدو نشونو کرد تو دستم اخیش تموم شد منو مسعود ذوق مرگ وجوون مرگ نشیم صلواتمامان  

 اونا رفتن مامان بغلم کردو تبریک گفت خاله زهرام همینطور. 

 شب تو پوست خودم نمیگنجیدم. 

 تا صبح با مسعود از ارزوهامون گفتیم  

اینکه همه غر زدن چه وقت بله برون اما خوب دیگه عجله فردا صبح به همه خبر دادیم که شب بیان بله برون با 

 داریم.

 رفتم برا لباس خریدن بامامان رفتم مسعود خیلی گفت باهامون بیاد اما گفتم نه که شب منو تو لباسام بببنه  

 رسهن سریع برا شب یه لباس پیرهن بلند خریدم بماند که کلیم غر زدم چرا الان بله برون گرفتن میترسیدم بابام 

یه پیرهن بلند زرشکی وکفش مشکی از بالا تنگ وپایینش گشاد سریع برگشتمو رفتم ارایشگاه صورتو ابروهامو 

تمیز کردم خدایی خودم داشتم ضعف میرفتم با رنگ موهام موهامو زرشکی کردو از بالا همشونو جمع کردو بست 

 وای خودمو بخورم
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 همه خانوادم بودن ومن خوشحالم از این خوشبختیم.برگشتمو رفتم خونه که دیدم بابامم اومده  

 همه یجوری نگام میکردن وقربون صدقم میرفتن  

شب شدو تمام فامیلامون اومدن همه زیبا شده بودن مسعود تا منو دید در گوشم گفت حواست باش از امشب  

 اورد اقامون غیرتی دیگه.مال من بشی فقط برامن خودتو ناز میکنی نه این همه مرد  خاله شنید ورفت چادر 

 

 ۳۰٧پارت#

 چون تابستون بودوحیاطم بزرگ برا مردا بیرون صندلی چیده بودیم عاقد اومد  

 برای بار سوم بود که من قرانمو بستمو بوسیدم بله رو دادم  

 اخ اخ نگم که مسعود یدفعه خودشم دست زد که همه ریسه رفتن ومنم حرص میخوردم.

 ه کارش مسعودم بله رو دادوهمه چی تموم شد. اما خندم گرفته بود ب 

شب کلی رقصیدیمو ترکوندیم داشتم وا میرفتم یه عالمه برام لباس خریده بودن فقط موندم کی وقت کردن حتما  

 تو اون یه هفته که گذشت.

 به هر حال تموم شد ومنو مسعود راحت شدیم. 

ر شد بریم با مسعود خرید حلقه اصلی چون یه رکابی حالام که تموم وهمه رفتن دوش گرفتمو خوابیدم صبح قرا

 ساده خودش خریده بود ازبس که هوله

 یه حلقه ست گرفتیم. 

 خیلی دوستش داشتم امتحانامم تموم شد ومن تمامشو باموفقیت پشت سر گذاشتم. 

 نزدیک کنکور بودو بالاخره اونروزم رسید 

 میشه. مسعود بردتم وکنکورمم دادم مطمئن بودم رتبم خوب 

بابا قرار شد با مامان حرف بزن وحرفم زد و من وهادیم کلی حرف زدیم حتی من رفتم پیش عزیز جونو گفتم که  

 دیگه نمیزارم تو زندگیمون دخالت کن وبه پسر داداشش بگه بر گرده من نمیزارم به مادرم نزدیک بشه.

ه بعد چهار پنج سال جدایی دوباره برگشت پیش مامان راضی شد وامروز بعد کنکور رفتیم محضر ومامانمم بالاخر 

 بابام 
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 خدایا شکرت که همه چیز زود تموم شد. 

دیگه تابستون بود مسعودخواست که سریع ازدواج کنیم دیروز خاله سر سفره عقد گفت که سعید رفته دبی اونم  

 برا همیشه.

 ام خواستگار داشت مثل اینکه ارتامو فراموش کرد اون ارتام کور شده هممونو بازیچه کرده بود پول پرستسمانه  

 اما بابام گفت عمه سکته کرده و بیمارستان ونوشم بدنیا اومده. 

 واما منم که خوشبختم اما هنوز تا الان بقیشو خدا عالم. 

 ر مشکی وکروات مشکی گرفت و پیرهن سفیدوکفش مشکی.با مسعود رفتیم برا خرید لباس مسعود یه کتو شلوا 

 اما لباس عروس من مگه پیدا میشد  

 یا گشاد بود یا مضخرف 

بالاخره یه لباس عروس ساده ساتن پیدا کرد با تور بزرگ وبلند بالاش خیلی خوشگل بود وتنگ ودامنشم  

 دنبالشینا وگشادیش اندازه بود.

 بیرون که دیدم مسعود لباسو با خودش برداشت و منم افتادم دنبالش انتخاب کردمو پرو کردم واومدیم  

 مسعودچرا لباسو برداشتی باید روز عروسی بیای بگیری 

 میدونم اما لباس عروس ودامادی خاطرتس باید بخریش 

 تعجب کردم. 

 رفتیم ویه کفش سفید وکاملن ساده خریدم . 

 رم .یه کیف دستیم خریدم که پولامو گوشیمو توش بزا 

 

 ۴۰٧پارت#

 رفتیم رستوران وغذا خوردیم بعد ناهار رفتیم خونه.  

 مجبورم بر گردم به عقب  

 هادی                            
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 توی اتاقم تو کلانتری نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد  

 الو سلام اقای کیانی؟ 

 سلام بله خودم هستم . 

 خوب هستین اقای کیانی. 

 ید بجا نیاوردمتون.ممنون اما ببخش 

 نظری ام از مدرسه هستی جان تماس گرفتم. 

 بله بفرمایید 

 والا غرض از مزاحمت میدونم کار دارین اما یه مشکلی پیش اومده اونم اینکه 

 چی شده حالش بده؟ 

 نه نه حالشون خوب فقط همراه خواهرتون گوشی پیدا شده لطفا بیاید مدرسه. 

 چی گوشی لمسیه 

 نوکیا سادستنه  

 خانم نظری خواهرم گوشی نوکیا  نداره 

 نمیدونم والا تو کیف خواهرتون پیدا کردیم. 

 باش الان میام خدانگهدار 

 خدانگهدار. 

 سریع حرکت کردمو ده دقیقه بعدش رسیدم.خانم نظری چی شده؟ 

 هیچی بشینید تا توضیح بدم بعد توضیحاتش داغ کردم 

 کنم ینی چی نخیر این گوشی خواهر من نیست چی هستی امرنش من باور نمی 

 اصلا هستی کوش کجاست بگید بیاید 

 نمیشه بیاد الان اروم باشید اینجا مدرسس. 
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 صدامو اروم کردم برگشتم سمت در که هستی رو دیدم تا منو دید فرار کردو هرچیم صداش زدم واینستاد  

و صبا رو خواستم.مدیرشونم زنگ زد خانوادهاشون انقد دنبالش کردم تا گمش کردم برگشتم تو مدرسه وسحر 

 اومدن.

 رفتم خونه وبه مامانو خالم همه چیزو گفتم مامان که فقط گریه میکرد. 

 تا صبح نخوابیدم معلوم نبود خواهرم کجاست ومن اینجام ونمیتونم کاری کنم. 

 صبح سینا زنگ زد وگفت هستی باهاش ومیارتش کلانتری و..... 

  

 مسعود                                 

داخل اتاقم بودم که صبا زنگ زد وگفت که گوشی رو تو کیف هستی پیدا کردن نفهمیدم چی کنم چی شد اصلا  

 موندم گفت که هستی فرار کرده الان کجاست؟ حتی رفتم سر قرارمون اما نبود.

بود که فقط میومد نمیفهمیدم چی برگشتم بد عصبی بودم که تلفن نااشنایی زنگ زد وصدای هق هق هستی  

میگه که صاحب مغازه همه چیزو گفت سریع رفتم همون جای همیشگی تا رسیدم دیدم چندتا پسرا دورش کردن 

رفتم سمتشو اونام فرار کردن با هستی رفتیم خونه باغ چون تو راه مامان زنگ رد وگفت که صبا تماس گرفت 

 وگفته شاید برن اونجا بهتر اونجا نرن.

صبح رفتم سر کار که برگشتم دیدم نیست همه جا رو گشتم اما نبود.تا اینکه فرداش زنگ زد ورفت رو مخم منم  

تصمیم گرفتم ورفتم باهادی صحبت کردم  قرارمون برا اخر هفته بود که رفتم کلی براش خرید کردمو حلقه ساده 

 خریدم براش. 

  

 سینا                              

 ادی اصلا اعصاب نداشت هرچیم پرسیدم چیزی نگفت.امروز ه 

شیفتم تموم شد رفتم خونه که اقا قاسم گفت خونه لوله ابش ترکیده منم گفتم فردا میرم رفتم که هستی رو  

 اونجا دیدم و.....

 

 ٧۰۵پارت#
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 نشون ندادم گفتم تا آخر ماه صبر کنن بعد نشونشون میدم.رفتم خونه خاله ومامان اصرار کردن که ببینن اما 

     

 مرداد١٩                                        

  

صبح زود بااینکه شبش خوابم نمیبرد بلند شدمو سریع لباس پوشیدم تو این مدت سرو صورتمو اصلاح نکردم تا 

 امروز تمیزو خوشگل بشم.

 د مسعودم کلی کار داشت.باهادی رفتم ارایشگاه چون خو 

 رفتم ارایشگاه وارایشگر ازام خواست تا بشینم . 

اول از اصلاحم شروع کردو بعدم ارایشم کرد.یه ارایش ساده کردم چون نمیخواستم مسعود داغ کن وکوفتم بشه 

 دیگه به رفتاراش عادت کردم چون واقعا عاشقشم.

 ن تا لباسامو تنم کنم.بعدشم یه چند نفر از مزون اومدنو رفتیم کمکم کن 

قرار بعد عروسیمون دیگه مسعود بهم گیتار زدنو یاد بده از فردا باید بهم یاد بده تاالان زیادی مشغول بوده  

 بسشه.

 لباسمم تنم کردم. 

 اخ که پدرمو دراوردن. 

 رفتم جلوی ایینه قدی خودمو نگاه کردم موهامو رنگ نکردم مسعود همونجوری مشکی میخواستش. 

 فتم بیرون مسعود داشت جلو در راه میرفت اینم درخواست فیلم بردار بود.ر 

 سحرو هادی وصبا وپدرامم ساق دوش بودن مثل شب تولدم که تم شبشون مثل هم بود اینجام عین هم بودن. 

 صبا وسحر موهاشونو از بالا بسته بودن ویه پیرهن کوتاه دکلته ابی پوشیده بودن  

 ار مشکی مثل خود مسعود لباس پوشیده بودن.هادی وپدرامم کتو شلو

 رفتیم مسعود دستمو بوسیدو شنلمو تنم کرد در گوشم اروم گفت که خیلی زیبا شدم که ذوق کردم. 

 رفتیم سوارماشین شدیم. 
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اول رفتیم اتلیه وعکس انداختیم.داخل یه باغم رفتیم وکلی عکس انداختیم البته  بماند که مسعود دوستداشت  

 نه کن سوار هلکوپترم بشیم اما دید من راضی نیستم قبول کرد اینا خرج اضافی وبیخود بود.کلی هزی

هوا تاریک میشد که رفتیم سمت تالار که بیرونش باغ بود و عروسیمونم مختلط بود هادی راضی نبود اما باباو  

 مسعود حرف خودشونو به کرسی نشوندن.

قه بعدش بابا اومدو دستمو تو دست بابام حلقه کردم ورفتیم داخل مسعود سریع رفت داخل وایستاد اما دو دقی 

که بابا دستمو بزار تو دست مسعود واروم اولشو برقصیم بعدشم بریم جلو میزا خوش امد بگیم.به هر حال بچه 

 خارجی بودن اینارم داره دیگه.

به تکون خوردن یادش بخیر  رفتیم ودستمو بابا گذاشت تو دست مسعود واهنگ ارومی زده شده وشروع کردیم 

 که تو عروسی سوگند جفتمون میگفتیم از این کارا نمیکنیم.

 بعد کلی لبخند وژکوند تحویل هم دادن ورقصیدن تو اغوش هم مسعود خم شدو بوسه ای زد به لبام.

 همه دست زدن ورفتیم برا خوش امد گویی. 

 بعدشم که اومدیمو نشستیم. 

 سرمو گرفتم روبه اسمونو یه لبخند به خدا زدم وتشکر کردم. بابا ومامان باهم میرقصیدن 

 رفتیم با بچه ها برقصیم منو پدر شوهرم باهم میرقصیدیم ومسعودم با پدر من بعدشم با مادرامون رقصیدیم  

 ودراخرم با بچه ها حسابی خودمونو تخلیه کردیم . 

 حتی همگی ریختیم وسط و اهنگ کردی گذاشتن و هولای رفتیم. 

 موقع شام بود. 

اه اه اه گندشون بزنن اخه این چه کاریه ادم هی قاشق بزار تو دهن اون یکی این چندش بازیم تموم شد اجازه  

 دادن غذامونو بخوریم.

 بعدش رفتیم وعروس کشون. 

 دیگه عروسی خودمون بود ومسعود اجازه میداد که برم وسط و برقصم پشت چراغ قرمز وایستادیمو رقصیدیم. 

بعدم که خونه بابا وگریه منو خدافظی من با تمام خاطرات دخترونه ویادگاری هایم تو اون خونه ازبس گریه کردم  

مسعود جلو در پیشینمو بوسید وسوار شدیم و رفتیم خونه خودمون .انقد خسته بودم فقط سریع میخواستم برم 

 بالا وبه خونه دقتی نکردم.
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 لاص.با فیلم بردارم بای بای کردیمو خ 

  

 واون شب بعد یه دوش درست درمون اولین شب زندگی مشترکمونو با یکی شدنم با مسعود تجربه کردم. 

 

 ۰۶٧پارت#

روز اول زندگیم شروع شد تا بیدار شدم دیدم مسعود گونمو بوسید وخدافظی کرد اون رفت شرکت اما من بلند  

 شدمو رفتم دوش گرفتم خیلی درد داشتم .

ا دیشب دقت نکردم خونمون چه شکلیه  تا بحالم مسعود نشونم نداده بود رفتم از پله ها پایین رفتم پایین  اصل 

 که دختر جوونی سلام کرد

 سلام خانم جون  

 ها این بامنه خانم جون کیه؟ 

 سلام صبح بخیر شما.. 

 هست برا ماست.خانم جان اسمم نرگس با شوهرم اسد اومدیم که اینجا زندگی کنیم ته حیاط یه خونه کوچیک  

 منم کارای شمارو میکنم  

 اخ تو خیلی جونی بعد من خودم کارامو میکنم کاری ندارم که  

 نه خانم اقا گفتن شما میخواید درس بخونید وسختتون ایشونم میخوان برا فوق بخونن سختتون من واسد اومدیم. 

 خانم جان خیلی مبارک دیشب عروسیتون بود 

 ره عزیزم خیلی جاتون خالی بود دیشب ندیدمتون اینجایه لبخند زدم به روش ا 

 نه خانم جان امروز اول صبح اومدیم. 

 باش اسم من هستی چون زیاد تفاوت سنی نداریم باهم بهتر با من راحت باشی اینجوری من معذبم. 

 چشم خانم جون. 
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ر یخورن نمیخواستم از خودم پایینترفتم صبحونه خوردم به نرگسم گفتم کنارم بشین وازاین به بعدم با ما غذا م 

 ببینمش.

 بعدصبحونه ظرفارو با اصرار خودم شستم. 

رفتیم تو حیاط وای یه حیاط ویلایی بزرگ وپر درخت وگل اسد اومد جلو خوش امد گفت منم تشکر کردم نرگسو  

 شوهرش بچه های خوبی هستن.

 رو تاب نشستمو تاب خوردم عاشق تاب بازیم هر وقتم با مسعود میرفتم پارک تاب سوار میشدم.رفتم  

 یاد خاطراتم چقد تلخ بود اما زیبا. 

 بعد کمی قدم زدن رفتم با نرگس بیرون برا خرید به مسعودم خبر دادم که دم ظهر به مامانمینا سر میزنم. 

 ن.رفتم وبعد خرید نرگسم با خودم بردم خونمو 

 بعد دیدن خانوادم ویکم تو اتاق بچگیم خاطره زنده کردنم رفتم خونه خودم. 

 بعدم که مسعود اومدو رفتیم قدم زدیم دم غروب. 

 شامم اومدیم خونه خوردیم و بعدشم لالا. 

 

 ١۰٧پارت#

 صبح که بیدار شدم خیلی خسته بودم انقد که نا نداشتم احساس میکنم مریض شدم. 

 مسعود جواب کنکورمو بگیره.امروز قرار بود  

 وقتی رفتم پایبن وصبحونه خوردم مسعود اومد هول از جام پاشدم. 

 چی شد مسعود تو رو خدا دارم سکته میکنم چی شد چی شد بگو دیگه. 

 وای هستی مهلت بده چشم میگم چی شد 

 یمیخواستی چی بشه تو وقتی بامن دوست بودی وهرروزم بیرون انتظار قبولی که نداشت 

 بااین حرفش وا رفتم. 

 انقد زحمت کشیده بودم 
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 تلفن زنگ خورد 

 برداشتم بله 

 واییییی هستی هستی قبول شدم قبول شدم 

 ا مبارک بسلامتی 

 وا هستی چته خوشحال نشدی؟ 

 وا چرا صبا چرا خوشحال شدم مبارکت باش 

 هستی چته 

 هیچی 

 ینی چی  

 یدفعه بغضم ترکید هیچی قبول نشدم  

 تا دید گریه میکنم اومدو بغلم کرد هستی دیوونه فدای سرت سال بعد خوب مسعود 

 اما من بدتر شدم که صبا خدافظی کردو قطع کرد سریع. 

 مسعود نگام کرد خیلی خلی بخدا احمق جان دندونپزشکی تهران قبول شدی 

 تا شنیدم اشکام خشک شد وای مسعودوای مسعود میکشمتتتتتتتت 

 ه بازیه اخه راه انداختی.مسخره این چه مسخر 

 سریع زنگ زدم به صبا وهمه چیزو گفتم. 

 اون پرستاری قبول شده بود  

 سحرم مامایی. 

 منم که انقد خر زدم تا تونستم دندون پزشکی قبول شم. 

 شبش همه دور هم جمع شدیم خونه منو مسعود و یه مهمونی برا سه تاییمون گرفتیم. 

 نام.فردا قرار شد بریم برا ثبت  
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 کارای دانشگاهمم انجام دادم وتموم راحت شدم انگاردنیا اون روشو داره نشونم میده . 

 روزا میگذشت واوایل پاییز رسید. 

 یک ماه که سر کلاس میرم و مسعودم فوق معماری میخونه. 

 با دختری به اسم ترگل اشناشدم. 

ی کرد که به مسعود گفتم بر خلاف انتظارم خخخخخ همون روزای اول یکی از هم دانشجوییام ازام خواستگار 

 خندید وغش کرد خداروشکر دیگه مثل اوایلش نبود هی گیر بده چون میدونست عاشقشمو حالام برای اونم.

امروز تعطیلم تو خونه ام که زنگ خونه بصدا دراومد مسعود رفته بود شرکت اسد درو باز کرد وبرگشت سمت من  

 گفتم کیه 

 شونو.گفت نمیشناسه ای 

 رفتم جلوی در بله بفرمایید 

 یه دختر یه جورایی شبیه خودم بود شوکه شدم 

 بله خانم 

 سلام راد هستم البته رها راد. 

 ببخشید بجا نمیارم.

 دختر خاله مسعود جان 

 چی مسعود که دختر خاله ای نداره جز صبا وسوگند 

 ت من تنها فرزندشونم پدرمم فوت شده.نه عزیزم من چند سالیه که خارج بودم ومادرمم الان اونجاس 

 اهان بله  

 ببخشید شماباید هستی باشید  

 بله شما از کجا میدونید  

 خوب عزیزم خالم گفت 

 اهان مامان سها گفتن 
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 خندید وگفت اره اره همون خاله سها  

 وا مسخره خود درگیر  

 ببخشید هستی جان دعوتم نمیکنی داخل 

 ببخشید شرمنده بفرمایید بفرمایید داخلاخ  

 اومد تو  

 اووووم هنوزم همون شکلیه  

 بله مگه اینجارو دیده بودین 

 هه دیده بودم؟معلوم قرار بود.. 

 قرار بود چی؟ 

 هیچی ولش  

 باش بریم داخل رفتیم تو که گفتم نرگس برامون قهوه بیاره چون مادمازل سفارش قهوه دادن. 

 ته بود که مسعودم اومد چند دقیقه نگذش 

 رفتم جلو در گونشو بوسیدم  

 سلام عشقم خانم دکی خودم  

 سلام اقامون بیا تو که مهمون داریم 

 ا کیه 

 بیا تو حالا 

 تا اومد تو رها برگشت سمتش که مسعود خشک شد 

 

 ٨۰٧پارت#

 مسعود                         



 
 

 
 

 حافظیمهسا  –هستی 
 

ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 219 

  

 تا رفتم تو رها برگشت سمتم خشک شدم

 جلو دستشو دراز کرد سلام مسعود جان مبارک اومد 

 لام تو اینجا چی میکنی_س 

 اخمام رفت تو هم

 وا مسعود جان رها جون اومدن ما رو ببینن 

 هستی هیس 

 هستی ساکت شد اما تعجب کرد 

 رفتم داخل اتاقم و درو بستم چن دقیقه بعد صدای در اومد که بلند شدمو نگاه کردم دیدم رها رفته   

 هستی اومد تو اتاق  

 این چه رفتاری بود که با رها کردی 

 چرا نگفتی دختر خاله دیگه ای داری 

 چرا اینجوری کردی 

 حالت خوش نیست انگار

 قضیه چیه مسعود؟ 

 اههههههه بس هستی بس کن ولم کن میخوام بخوابم 

 دراز کشیدم هستیم رفت بیرون 

 اقمون ساعت دو شب بود اما هستی نیومده بود تو ات 

 رفتم پایین دیدم رو کاناپه خوابیده پس خانمی قهر کردن 

 روش پتو کشیدمو نشستم بالا سرش  

 نوازشش کردم.خیلی عاشقش بودم چون شباهت زیادیم به رها داشت. 
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 اما چشمای هستی ابیه چشمای رها مشکی. 

 رفتم بالا خوابیدم صبح رفتم شرکت. 

  

 ستیه                               

 بیدار که شدم مسعود رفته بود نمیدونستم چی رو از من داره قایم میکنه چرا رها رو دید اونجوری کرد. 

 کلی سوال داشتم که بیجواب مونده بود 

 تلفن زنگ خورد رفتم سمتش  

 بله 

 سلام هستی خوبی 

 سلام مرسی  

 بیدارشدی 

 برو سر اصل مطلب خوب اگه بیدار نشده بودم خر بابات داره باهات حرف میزنهمسعود  

 خندید دور از جون 

 دور از جون کی 

 دور از جون خره  

 ریسه رفت بچه پرو 

 خوب کار نداری برم 

 نه نه میام دنبالت حاضر شو بریم بیرون 

 نمیام حس ندارم 

  

 اه هستی بچه نشو دیگه زودی میام
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 بای

  

 حرف بزنم نذاشت 

 وقطع کرد.

 رفتم لباس پوشیدمو رفتم پایین که مسعودم اومدو سوار شدم و رفتیم. 

 بردتم یه رستوران  

 اونجا بود که شروع کرد  

 بچه بودم پونزده سالم بود که عاشقش شدم  

 با تعجب نگاش میکردم منظورش کیه 

 انگار فهمید گفت رها رو میگم 

ن بود بعد کلی کلنجار رفتن با خودم به مامان گفتم سنم پایین بود مامان وبابا عاشق رها شدم دختر خاله پروی 

 نذاشتن پس مجبور شدم باهاش دوست بشم 

بهش تا پیشنهاد دوسی دادم قبول کرد جونمون برا هم در میرفت بزرگ شدیم هیجده سالم شد دیگه نتونستم  

 ا از یه طرفم پسر بودم.بدون اینکه زنم باش وکنارم باش بخوام بهش دست بزنم ام

دوباره خواستمو تکرار کردم اما انقد گفتمو گفتم تا قبول کردن رفتیم خواستگاری و همه چیز اوکی شد برا بله  

 برون و نشونم همه چیز خوب بود 

یروز زنگ زدم خونشون جواب ندادن حتی به همراهش اونم جواب نمیداد نگران شدم به هر حال صیغه شده  

 رم هم بودیم بودیمو مح

 رفتم جلو در کسی نبود  

 چند روز گذشت کسی خبر نداشت از خانواده خالینا که دوباره رفتم جلو در خونه 

 یه پسر بچه ای گفت عمو نیستن چند وقت پیش اژانس اومدو با ساکاشون رفتن  

 دنیا رو سرم خراب شد کجا رفتن چرا بی خبر 
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 وکلی سوال دیگه  

 روز دیگه ام گذشتو من مریض بودمچند  

 بدون اون ثانیه ای دووم نمیاوردم زنگ در خونه بود رفتم جلو در پستچی بسته ای داد ورفت. 

بازش کردم نامه بود از طرف رها که گفته بود منو نمیخواد میخواد ادامه تحصیل بده ومن باعث میشم که نتون  

 تا تو رو دیدمو عاشقت شدم پیشرفت کن ورفتن از اونروز به خودم نیومدم

 هه البته چون من شبیهش بودم  

  

 نه نه هستی بخدا من دوست داشتمو دارم عاشقت شدمو اونو بکل فراموشش کردم.

دوباره خندیدم باش باش ولش کن مثل بچه ها قهر نکردم خوب منم یه راز بزرگ داشتم دوسی منو سعید پس  

 و خودمو خلاص کنم اونم چیزی نگه چیزی نگفتم که اگه منم خواستم لو بدم

 هستی ناراحت نشدی 

 نه یه اتفاقیه برا گذشته وبه من ربطی نداره الانم بیخیالش ولش کن. 

 غذامونو خوردیم خودمو اروم نشون میدادم  اما  اروم نبودم درونم داغون بود. 

 رفتیم قدم زدیمو برگشتیم خونه. 

 

 ٩۰٧پارت#

 رها                

ی بودمو قدم میزدم  از رستوران که در میومدم یه پسری درو باز کرد که خوردم بهش گوشیش افتاد توی دب 

عکس یه عروس وداماد بود خم شدم که گوشیشو بدم که چشمم روی مسعود خشک شد یه دختر کنارش بود 

اما نشد نتونستم  باورم نمیشد که مسعود ازدواج کرده چند سال پیش که اومدم دبی به همه گفتم میرم امریکا

چون اول اومدم اینجا تا کارایی که داشتمو انجام بدم اما بعدش با پسری اشنا شدمو اینجا موندگار شدم نمیشه 

گفت عاشق مسعود نبودم اما فکر نمیکردم انقد جدی بخواد بشه که زنش شم منم ازادی میخواستم اما مسعود 

ق فربد شدم اما اونم منو ول کرد وبا کس دیگه ازدواج کرد ینی غیرتی بود منم بدون هیچ حرفی اومدم اینجا عاش

کاری که خودم با مسعود میخواستم بکنم الانم میخواستم بعد این همه سال بر گردم امریکا پیش مامان وبابام که 
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سعود برا ماین عکس داغ دلمو زیاد کرد نمیدونم چرا اما بجای بلیط امریکا برای ایران بلیط گرفتم انگار میخواستم 

 خودم باش نه کس دیگه 

وقتی از اون پسر پرسیدم این دختر وپسر کین گفت عروس دختر خالش یا همون بهتر بگه که عشقش الانم شب  

 عروشیشونه وخواهرش ازشون عکس فرستاده

 منم دیگه چیزی نگفتمو رفتم . 

 چند وقت بعد بلیط گرفتمو رفتم ایران  

اولش فک کردم سر سنگین میشه امابخاطر اینکه بگه مسعودش خوشبخت به خاله زنگ زدم وتبریک گفتم 

 راحت حرف زد وگفت همون خونه این که قرار بود من توش زندگی کنم ولیاقتشو نداشتم.

 رفتم اون جا....... 

  

وقتی مسعود باهام اونجوری رفتار کرد بهم برخورد تصمیم گرفتم باهاش بازی جدیدی شروع کنم خواستم بهش 

لی کنم که هنوزم دوستش دارم اما میدونستم زندگیشو به باد میدم واین کارمم خوب نیست اما لجم گرفته بود حا

 شدم عین بچه ها.

شماره خونه مسعودو ٧٧٨یادم افتاد که اون پسره گفت هستی عشقشه پس باید اول ازاون شروع میکردم.از 

 گرفتمو هستی جواب داد

 بله 

 سلام هستی جونم شناختی 

 سلام نه شرمنده  

 منم رها  

 اهان خوب هستی رها جون  

 ممنون تو خوبی مسعود خوبه 

 ممنونم گلم رها جون واقعا بابت اونروز متاسفم 

 نه عزیزم خواهش میکنم  
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 به فکرم رسید که اول از قضیه خودمون شروع کنم اما مسعود همه چیزو قبلا گفته بود واونم میدونست. 

 تنها پسر خاله هستی مناسب بود.پس  

 اممممم راسی هستی میشه همو ببینیم؟ 

 اره گلم بیا خونه ما 

 نه نه یه کافی شاپ پشت..... 

  

 باش میبینمت خدافظ

 خدافظ 

  

 هستی                             

 گه.رفتم به ادرسی که رها داده بود هوا خیلی سرد بود وسوز داشت خیر سرش زمستون بود دی 

 پالتومو کردم تو تنمو راه افتادم. 

 رسیدم برام دست تکون داد منم رفتم کنارشو نشستم. 

 سلام 

 سلام گلم ببخشید مزاحم توام شدم 

 نه این چه حرفیه خوب حالا بگو ببینم چی کار داشتی 

 اول بگو چی میخوری قهوه خوبه؟ 

 اره ممنون میشم 

 اقا دوتا قهوه ترک لطفا 

 قیقه بعد قهو ها رو گذاشتو رفتگارسون چند د 

 رها شروع کرد به حرف زدن  
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ببین هستی جان نمیخوام اذیتت کنم اما میدونی که منو مسعود عاشق هم بودیم البته الانم هستیم خودت که  

 دیدی اون روز اونجوری کرد فقط بخاطر یاد گذشته افتادنش بود که اونطوری شد.

  

 به خوردم داد.خشک شدم بی مقدمه یمشت اراجیف 

چی میگی رها منو مسعود الان عاشق همیم وداریم زندگیمونو میکنیم بهتر بدونی اگه فیلت یاد هندوستان کرده  

 افسارشو بگیر چون من نمیزارم راتو بکشو برو همونجایی که بخاطرت عشقتو چال کردی

 بلند شدم رفتم سمت در که اومدو دستمو کشید  

 که فشارم پایین بود همونجوریشم بازور وایستاده بودم.گفتم  

 ببین هستی هرچی بخوای هر چقد بخوای میدم فقط بکش کنار  

 اشکام ریختن یکی خوابوندم در گوششوخواستم برم که گفت: 

 اگه نکشی کنار قضیتو با سعید میگم.نمیدونه نه؟

 سریع اومدم بیرون.

 و فقط شنیدمو بعدشمحالم خیلی بد بود صدای بوق ماشینی ر 

 

 ۰٧٧پارت#

 مسعود              

 تلفنم زنگ خورد برداشتم  

 بله بفرمایید  

 سلام اقا از بیمارستان تماس میگیرم شماره شما توگوشی این خانم به اسم عشقم سیو شده شما کی این خانمید 

 چییییی بیمارستان براچی ایشون خانوم بنده ان 

 خوب فقط تصادف کردن لطفا بیاید به این بیمارستان. اقا نگران نباشید حالشون 
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ادرسو گرفتمو سریع رفتم وقتی رسیدم به پرستار اسمشو گفتمو رفتم سمت اتاقش  تا رفتم تو هستی روشو  

 گرفت اونور انگار قهر کرده.

 دکترش بالا سرش بود گفت که چیزی نشده فقط اینکه چند وقت ازدواج کردین  

 مرداد ماه 

 لانم که بهمن ماه خوب ا 

 متاسفانه خانمتون باردار بودن که بچشونو از دست دادن. 

 دکتر رفت بیرونو رفتم سمت هستی که ملافشو کشید رو سرش شروع کرد به گریه کردن. 

 هستی جان قهری؟ 

 هستی مگه بچه شدی مگه من خواستم بچت بیفته چرا به من محل نمیدی؟ 

کن بسه اره اره من بچه ام بچه بودم وهستم خاک تو سرم من فکر میکردم تو ملافرو کشید کنارو داد زد ولم  

عاشقمی بخاطرت تو روی خانوادم وایستادمو راهی برا برگشتنم ندارم ابرو شونو بردم اما تو یه بی لیاقتی یه هوس 

 باز یه پست فطرت که عشقت ولت 

الام که عشقت اومده میخوای بااون باشی گمشو کرده بود بخاطر اینکه من تو رو یاد اون مینداختم گرفتیم ح

 گمشو برو تو باشواون عشقت خیلی پستی خیلی مسعود

 نمیفهمیدم چی میگه  

 خل شدی این مضخرفاتو کی کرده تو مخت 

 داد زد رها جونت 

 بغلش کردم خواست خودشو بکش عقب اما ارومش کردمو گفتم همه چیزو بهم بگه با هق هق همه چیزو گفت  

فهمیدم داغ کردم رفتم سمت درو باعجله تماس گرفتم که مامان هما بیاد پیشش ومنم رفتم سراغ مامان تا  تا 

 شماره اون رهای عوضی رو گیر بیارم

 

 ٧٧٧پارت#

 از مامان شمارشو گرفتم زنگ زدم بهش  
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 بله 

 تا دخلتو بیارم عوضیییییی بله و کوفت بله و زهر مار ادرستو بده رها والا اب بشی بری زیر زمین پیدات میکتم 

 این چرتو پرتا چیه به هستی گفتی نکبت 

 وای عشقم اروم باش باشه من الان ادرس میدم بیا اینجا 

 ادرشو داد بااینکه میدونستم نقشه داره که سریع ادرسشو داد  

 رفتم سمت خونه رها  

 رسیدمو زنگ خونشو زدم. 

غ کردم هولش دادم رفتیم تو زدم تو گوشش که اشکاش ریخت نشست درو زد ورفتم تو تا رفتم پرید تو بغلم دا 

 رو زمین وشروع کرد 

من عشقت بودم عاشقت بودم عاشقتم هنوزم یه خواستگار داشتم تهدیدیم کرد اگه ولت نکنم تو رو میکشه  

کنی  زندگی نمیخواستم بخاطرم تو از بین بری دیدی که چقد میخواستمت مجبور شدم برم رفتم تا تو اروم باشی

فک کردم اگه نباشم بعد مدتی فراموشم میکنی ومنم همینکه خوشبخت باشی خوشبختم نشستم رو زمین که 

 اومد سمتم مسعودم بخدا هنوزم عاشقتم تورو خدا هنوز وقت برا برگشتن داریم برگرد من بخاطر تو اومدم.

فقط یادم بوسه کسی که اولین عشقت بود  داغ بودم اومد جلو ترو لباشو گذاشت رو لبام نفهمیدم چی به چیه 

 مستت میکن.

 تا لباشو برداشت سریع به خودم اومدمو بلند شدمو رفتم . 

تا رفتم افتاد دنبالم اما سریع سوار شدمو گاز دادم.رفتم سمت بیمارستانو مامان هما وهستیم بردم خونه چون  

 هستی فقط استراحت نیاز داشت مرخصش کردن.

 ندم روتخت ومامانم بردم رسوندم گفتم نرگس هست نیازی نیست. هستی رو خوابو 

 رفتم رو کاناپه خوابیدم اما افکار لعنتی راحتم نذاشت همش یاد رها میفتادم. 

 اه لعنت به من که به عشقم خیانت کردم. 

 هی رهای عوضیم پیام های عاشقانه میداد اعصابموداغون کرده بود. 

 رفتم وپیش هستی خوابیدم. 
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 غلش کردم احساس کردم هستی رو بیشتر از اون رهای خائن دوست دارم نمیدونستم حرفاش راست یا نه.ب 

 خوابیدمو چشمامو صبح باز کردم دل ودماغ کارم نداشتمو نرفتم. 

موندم پیش هستی اما هستی اصلا حال نداشت وحس حرف زدنم نداشت هی بونه میکرد واین کارش اصلا خوب  

 ود وباعث میشد بیشتر به رها فک کنم.نبودچون رو مخم ب

  

 تولد بابک بود دعوتمون کرد حتی رهارو

 

 ٧٧١پارت#

چند روزی هستی بی حوصله بود اصلانم با من حرف نمیزد هرچی رفتم سمتش بد تر کرد انگار من قاتل بچه تازه  

 شکل گرفتش بودم.

 شب تولد بابک رفتم که بگم حاضر بشه. 

 جان حاضر شو که بریمهستی  

 من نمیام  

 ینی چی  

 ینی همین نمیام 

 هستی نرو رومخ من هی هیچی نمیگم خودتو حبس کردی تو این خراب شده و هر چی میخوای میکنی پاشو یالا 

 ن م ی ا  م 

 متوجه نشدم چی یبار دیگه تکرار کن 

 نمیام کری 

ده دقیقه مهلت داری والا هر چی دیدی از چشم خودت رفتم سمت کمدشو لباساشو پرت کردم رو تخت یالا فقط  

 دیدی پاشو یالا.
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رفتم بیرون بعد ده دقیقه اماده اومد پایین اما من بد سگ شده بودم حاضر رفتیم پایین که رفت پشت نشست  

 منم بد تر شدم.

 اون اتفاق میفتاد رسیدیم که رها اومد سمتمو دستشو انداخت دور گردنم وگونمو بوسید منم خریت کردم نباید 

 اما برای این که به هستی لج کنم بوسیدمشو بهش لبخند زدم.

رفتیم تو نشستیم هستی تو خودش بود با هیچ کسی حرف نمیزد حتی لباساشم در نیاورد منم نشستم کنار رها  

 وهی با موهاش بازی کردمو لبخند زدم بهش 

ستی بلند شد همون موقع اب میوه اوردن که هستی زد بابک اومد طرفش منم بد قاط زدم بد نگاش کردم که ه 

 زیر سینی و تمام شربتا ریخت رو رها منم عصبی شدم اومدم بخوابونم در گوشش که بابک دستمو گرفت

 ول کن دستمو به تو ربطی نداره 

ت ه تیغبس تو لیاقت هستی رو از اولشم نداشتی حیف نونی لیاقتت همین جنده خانم دختر خالت که حالا اومد 

 بزن خاک تو سرت که بازم خر حرفاش شدی.

 دستمو پس زد و دست هستی رو گرفتو رفت. 

 هستی                               

تمام زندگیم بعد اون حرفا از بین رفت.  با بابک راهی خونه شدیم من گریه میکردم بابکم خواست ارومم کن اما  

 میفهمیدم دارمش بخاطرش ذوق میکردم  از دستم رفت.نمیشد عشقم زندگیم حتی بچه ای که اگه 

چطور میتونستن با زندگی من اینجوری بازی کنن خسته بودم بدم خسته بودم جونم داشت در میومد رسیدیم  

 بابک هر کار کرد نتونست راضیم کن که باهام بیاد  منم رفتم خونه اونم رفت.

 توش که برم از پله ها رفتم پایین که مسعود اومد تو  سریع رفتم بالا وساکمو برداشتم لباسامو ریختم 

 کجا میری  

 گمشو کنار  

 خفه شو بچه نشو برو تو باهم حرف میزنیم 

 هه حرف مگه بلدی حرف بزنی تو مردونگیت تو زور بازوت  
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 برو تو ساکمو گرفتو رفت تو خونه منم تابعش رفتم تو 

 بالا حسابی من گفتمو اون گفت دعوا  گرفت   

 هی گفتیم تا من پاشدم رفتم بالا واونم همونجا خوابید

   

صبح رفتم پایین که دیدم داره با تلفن حرف میزنه اونم با رها رفتم پایین تا منو دید کتشو برداشتو رفت منم  

 پشت سرش دوییدم وجلوشو تو حیاط گرفتم.

 دور منو خط میکشی ببین مسعود پاتو گذاشتی بیرون دیگه 

 هولم داد خوردم به دیواروخودشم رفت. 

منم رفتم عصبی بالاو سریع ساکمو برداشتمو به نرگس گفتم برام اژانس بگیره وبرم هرچی نرگس التماسم کرد  

 گوشم بدهکار نبود

 

 ٧٧۳پارت#

 رفتم وآژانسم اومد مسعود از پشت صدام زد برگشتمو حلقمو پرت کردم تو صورتش. 

 ر شدمو رفتم خونه بابامسوا 

وقتی درو باز کردن تا منو باساک دیدن مات موندن رفتمو خودمو انداختم تو بغل بابا وگریه کردم هادی وسحرم  

 که طبقه بالا بودن اومدن هادی هی سر کوفت میزد اما من کاری ازام بر نمیومد.

 حتی خواست بره با مسعود دعوا کن اما بابا نذاشت. 

 شت واز مسعودخبر نشده بود داد خواست طلاق دادم.یه هفته گذ 

 بعد از ظهر صدای داد هادی ومسعود بلند شد  

 ولم کن زنم دوستش دارم خودش اومده من نگفتم بره که. 

 بس خفه شو بسه تاالان زندگیشو ریختی بهم بسه  
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 میکرد برای بار دوم که رفتم بیرون همه برگشتن سمتم وهیچکس هیچی نگفت مسعود اومد وبغلم کرد التماس 

 اشکاشو دیدم.

     

 دوسال بعد                                

 پسرخوشملم میشه بگی کی زبونت باز میشه بگی بابا؟ 

 وا مسعود به بچه زوری حرف یاد نده بچم اول میخواد بگه مامان. 

 نخیرم بچه به پدرش میرسه پس میگه بابا  

 شروع نکنا. 

 اه هستی. 

 رم دست بردار نیستی.نخی 

  

 رفتم تو بالکنو به اسمون نگاه کردم صدای اذان پیچید تو گوشم.

  

 من هستی کیانی بعد تحمل این همه مصیبت بالاخره تونستم برگردمو زندگیمو بسازم.

 سعید برگشته ایران و با خواهر دوستش ازدواج کرده. 

 ام با ارین ازدواج کرده و یه دخترم داره که تازه بدنیا اومده.سمانه  

 هادی وسحرم منو عمه کردن خدا بهشون یه دختر به اسم یکتا داده. 

 باباو مامانمم خوشن  

 عزیز پارسال فوت شد  

 همه به حقشون رسیدن  

 ش.بابک با یلدا عقد کرده ویه خواهرم داشت یلدا به اسم یسنا که پژمان میلش به 

 سوگند یه پسر داره صبام که تازه یه ماه فهمیده داره ننه میشه. 
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 همه خوشیم اقاجونمم هست وکنار مامانو باباست طبقه بالا چون هادی رفته ویه خونه گرفت  

 پرهامم حسابی بزرگ شده منم گیتار زدنو یاد گرفتمو مطب زدم . 

 تازه داره زبون باز میکن ومسعودم کچلمون کرده.الانم یه خوشگل پسر دارم به اسم ماهان که خداروشکر  

مسعود فهمید که همه حرفای رها دروغ بوده ازش شکایت کرد اما من نذاشتم ورها برگشت امریکا پیش  

 پدرشینا.بااینکه مسعودم قضیه سعید رو فهمید اما مثل من ساکت بودوچیزی نگفت.

 

 شکسته شده.آرتامم که با زنش البته شنیدم پولا خیر نکرده وور

 رزم با نامزدش والبته مجبوری.

  

 خدارو شکر منو مسعودم به عشقمون رسیدیمو خوشیم. 

 واینکه دراخر به خواسته دوستم مهسا حافظی نویسنده رمان هستی زندگی من داستان شد وبه قصه ها پیوست 

 

 ازهمه عزیزایی که منو همراهی کردن وداستان واقعی دوستمو خوندن ممنونم.

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد . 

 برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مرجعه کنین .
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