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 ..مقدمه 

 

 زمان گذر در عاشقی ی قصه "نارفیق"

  جوانی اوج در شدن پیر روایت

 مدام های گریه با زندگی

 رویاها در شدن فراوش

 دار ادامه دادنهای دست از هجوم در ایستادگی و صبر داستان

  وابستگی و دلبستگی جنونِ در دفن ، عاشق یه و بازی غرق همچنان او و باشی کسی همبازی

 (....نارفیق) نام به ای عاشقانه داستان در عاشق یه فراوان های ناگفته و

 ...نیست همدرد کسی وقتی سخت ی لحظه هر توی

 ...نیست مرد یه حتی؛کنارتم هیچ که کوه یه پشتت

 .. تره تاریک همیشه از برات دنیا که اونجا

 ...تره نزدیک بهت خدا نمازتم های لحظه از

 

http://www.romankade./
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 اول قسمت 

 

 ..کردیمااااا دیر دیگه کجاااااااااایی؟؟؟بجنب...امید_

 نگاه بهش و کردم باز پنجررو..میزد صدا اسممو فریاد با که میومد خیابون تو از میلاد صدای

 ..بود وایساده سینه به دست..کردم

 ..باش داشته صبر داداش دیگه میام دارم_

 .تو آخه میکنی غلطی چه آینه جلو دوساعت ک نمیریم داریم عروسی..کشتی اوووف_

 دنبال رفتن واس برسه چه میرسم خودم به هم رفتن نونوایی واس من میدونی تو خوبه حالا_

 پست اداره..نمونیم اون معطل دیگه سریعتر شه حاضر وحید؟؟؟بگو به زدی زنگ..دانشگاه کارای

 هوا بخور یچی بالا بیا پاشو حالا..بشیم معطل01اضافه به پلیس تو باید هم کلی..ها میبنده زود

 ..نشی هلاک گرمه

 برداشتی؟؟همه مدارکتو تو الان..میشه دیر دیگه بالا بیام.حاضره زدم زنگ میومدم داشتم آره_

 ..گذاشتم جا شناسنامه بگی برگردیم دوباره راه وسط تکمیله؟؟؟نریم چی

 .آمادم من کنی صبر دقیقه دو...میزه رو پوشه تو گذاشتم همرو برداشتم  آره_

 دمز زنگ بار صد نمیده تلفنو جواب هیچوقت ک وحید اون..کردین تلف نفر دو شما عمرمو..باشه_

 ..بیفتی راه تا میدی دق ک هم تو داد جواب تا

 و سر و چی همه باید که بود میلاد این خدا همیشه..میگفت راست..کردم نگاهش و خندیدم

 نهای فکر تو بیداره ک هم وقتایی یا همیشه بود خواب یا من از تر بیخیال ک وحید...میداد سامون

 !!!بخوابه بیشتر چجوری ک

 تو حساس العاده فوق و مذهبی خانواده یه تو سوم پسر و سالمه01...ناصحی امید..امیده اسمم

 آزاد شغل الان و هست پرورش و آموزش نشسته باز کارمند پدرم..میکنم زندگی رامسر
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 حسین دومم داداش و خودش زندگی سر رفته و کرده ازدواج محسن بزرگترم داداش..داره

 سر و خونه میاد بیش و کم نزدیکه راهش چون و خدمته مشغول فعلا و گرفته حسابداری لیسانس

 .هستیم تنها خونه تو مادرم با من اوقات بیشتر ولی.بهمون میزنه

 با و داییمه پسر وحید..نمیدم راه خودمونی جمع تو هم و هرکسی ولی هستم بازی رفیق آدم

 میخوره بهم هامون کله ک شد مشخص موقع همون از..شدیم آشنا دبیرستان ی دوره تو میلاد

 جوری اخلاقم و دارم زیاد خیلی دوست من البته..اوقات بیشتر تو هستیم باهم همیشه همین واس

 ...داره درازی سر ما رفاقت ی قصه ولی میشم اخت باهمه راحت خیلی که هست

 یگهد سال یه گرفتیم تصمیم نشد میلمون باب کنکورمون های رتبه تامون سه هر که این از بعد

 سه تیمگرف تصمیم و نکرد چندانی تغییر بازم ولی بشیم قبول بهتر جای یه که بخونیم وایسیم

 نظام و پست ی اداره کارای و میرفتیم باید هم امروز..بریم شهرمون نزدیک دانشگاه همین نفری

 تا...برداشتم مدارکو پوشه و پوشیدم لباسمو...میدادیم انجام دانشگاهو نام ثبت واس وظیفه

 جاش سر چی همه..نه یا برداشتم رو چی همه که کردم چک و پوشه دیگه بار یه در به رسیدن

 نگاه بهم پوزخند با داشت و بود داده تکیه دیوار به امید..بیرون رفتم و کردم باز و دروازه..بود

 ..میکرد اذیت بدجوری و بود داغ حسابی هوا..دادیم دست هم به و رفتم طرفش به..میکرد

 داداش؟ بریم کجا اول خب_

 ریمبگی نامه دانشگاه بریم باید بعدشم پست اداره بریم بعد..بیاد هم وحید وایسیم جا یه اول_

 ..01 اضافه به پلیس بریم هم اونجا از.وظیفه نظام واس

 ..میکردیم رد و کوچه چندتا باید اصلی خیابون به رسیدن تا..زدن قدم به کردیم شروع

 میشه؟؟؟ تموم کارامروز همه این نظرت به اوووه_

 ..لعنتیو امن ثبت این کنیم تموم فردا نهایتش دیگه..نداریم وقت بیشتر فردا پس تا ولی نمیدونم_

 ..شه تموم امروز همین نشیم معطل زیاد نباشه شلوغ زیاد کنه خدا..آره_

 ..داد تایید علامت سرش با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نور شمسیمجتبی  –نارفیق 

telegram.me/romanhayeasheghane 6 

 خوبی؟؟ مینا خبر؟؟با چه خب_

 اومده وسط هم تو حرف اتفاقا..باهم بودیم بیرون هم پیش روز چند خوبیم آره..سلامتی_

 بشه؟؟ دوست کسی با نمیخواد امید میگفت..بود

 گفتی؟؟؟ چی تو_

 ..خودش زندگی با میدونه خودش اون گفتم هیچی_

 قالب ترشیدشو دوستای میخواست لابد..ندارم چیزارو این حوصله اصلا الان..کردی کاری خوب_

 نه؟؟ کنه من

 ..خندیدن به کرد شروع

 ..دیگه کرد سوال ی فقط..والا بدونم چه_

 بیاد؟؟؟ یکیمون اون تا وایسیم کجا حالا..باشه_

 ...بزنین زنگ پست اداره نزدیک رسیدین گفت_

 ..میکردیم تموم0 تا کارارو باید..بود صبح01.کردم نگاه ساعتم به..رسیدیم اصلی خیابون به

 نگه دست..شلوغ حسابی هم جا همه  و بود هم شنبه..بودن آمد و رفت مشغول زیادی ماشینای

 دست به چشمم..کردیم حرکت پست اداره طرف به مستقیم و سوارشدیم و اومد تاکسی و داشتم

 جدی خیلی مینا با رابطش ک بود مشخص و بود انداخته دستش توی حلقه..افتاد میلاد

 پسر واقعا میلاد..واقعا میومدن بهمم..واسش بودم خوشحال..نشست لبم روی لبخندی..هست

 دهش بزرگ باهم بچگی از انگار نمیگذشت آشناییمون از بیشتر سال چند که این با و بود خوبی

 ..نمیکردیم مخفی هم از هیچوقت و چیزی..داشتیم باهم عمیقی ی رابطه.باشیم

 و شدیم پیاده ماشین از کرایه کردن حساب از بعد..رسیدیم پست اداره به ربع یه حدود از بعد

 یدوح اومدن منتظر ش سایه توی تا رفتیم پست اداره ساختمان نزدیک درختای طرف به مستقیم

 .بمونیم
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 ..گرفتم و وحید ی شماره و آوردم در گوشیمو

 خیابونه طرف اون..میاد داره بزنی زنگ نمیخواد_

 ..کردم نگاه بود کرده اشاره میلاد که طرفی به

 ..کرد حرکت طرفمون به و کرد بلند واسمون دستشو طرف همون از

 شدین؟ معطل خوبین؟؟؟؟خیلی...سلام_

 ..رسیدیم الان همین بابا نه_

 ...ساختمان های پله از رفتن بالا  اداره سمت به حرکت به کردیم شروع و..داد دست هردوتامون با

 :کردن غر غر به کرد شروع وحید

 اج هزار..شریفه صنعتی دانشگاه انگار..خورد بهم حالم اه اه..داره دردسر چقدر نام ثبت این بابا_

 ..بریم باید

 کاراش بشه تموم روزه یه که نمیریم داریم مدرسه..داداش همینه دیگه_

 از یدهن یه بگیرم دولتی کار من بزار..میفرستن اونور اینور مارو الکی بیشرفا این ولی خب آره_

 ...اینا

 :حرفش وسط پرید میلاد

 خراب شهر این تو قتل چندتا روزی وگرنه..نشدی ای کاره هیچ الان تا که شکر خدارو پس خب_

 میافتاد اتفاق شده

 و بود اداری کارای..شدیم معطل پست تو ساعت2 حدود...خندیدن به کردیم شروع تایی سه

 از بیرون به شد تموم نفرمون سه هر کار که این از بعد..رفت در زیرش از نمیشد هیچجوی

 سخی حسابی و بود گرما اوج تو هم هوا دیگه...بدیم دانشگاه به مدارکو بقیه تا اومدیم ساختمان

 :گفتم کردمو نگاه جفتشون به..بودیم شده عرق
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 گواهی این...گرما این تو بریم اونور اینور که نیس پامون زیر ماشین یه..سرمون تو خاک یعنی_

 .آخه گرفتیم چی واس کوفتی نامه

 .داد تکون تاسف نشانه به سری و خندیدن به کرد شروع میلاد

 اریک یه بقیشو..کوفتی دانشگاه این بریم اول بزار حالا...نخور غصه..عشقم میگیریم ماشینم_

 ..میکنیم

 خیابون؟؟؟ ور اون نیست مهران اون وحید_

 ..شد خیره کردم اشاره ک سمتی به و کرد ول کاره نصفه حرفشو

 وایساده سال یه ما مثل شنیدم..نامه ثبت کارای دنبال اونم احتمالا...خودشه چرا_

 :گفت و شد خیره بهمون میلاد

 مگه؟؟؟ میشناسین مهرانو_

 میشناسیش؟؟ کجا از تو..بوده دبستان دوره تو وحید منو کلاسی هم..بابا آره_

 ..تشهس باحالی بچه..میزدیم تقلب باهم کلی..بود نشسته من نزدیک سوم سال نهایی امتحانای_

 ..بودمش ندیده بود وقت خیلی.خوبه آره_

 تغییر حسابی بودمش ندیده ک میشد سالی چند..کرد حرکت طرفمون به و شد ما متوجه مهران

 ...بود شده خوشتیپ و بود کرده

 ....دوم قسمت

 نت به مشکی کتان شلوار و سفید بولیز..اومد طرفمون به بود صورتش روی ک لبخندی با مهران

 استیل و بود شده لاغر حسابی الان ولی بود چاق خیلی  هست یادم من که موقعی اون...داشت

 ...بودمش ندیده ک بود زیادی مدت..داشت هم خوبی

 دانشگاه؟؟ کارای واس بودین خبرا؟؟اومده خوبین؟؟؟چه..سلام_
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 ..دادیم تایید علامت سر حرکت با و کردیم استقبال ازش گرمی به هممون

 :زدن حرف به کرد شروع وحید

 دانشگاه؟؟؟ میری میکنی؟؟کجا چیکار تو_

 میرین؟؟ رامسر همتون شماه..اونجا میرم شدم قبول شهسوار دانشگاه منم داداش هیچی_

 .میریم همینجا ما آره_

 رشته؟؟؟ یه هم همه_

 دادی؟؟؟ انجام وظیفتو نظام کارای...تقریبا آره_

 ...کارا ی بقیه دنبال میومدیم هم فردا باید حالا!!!لعنتی..بود شده دیر دیگه کردم ساعتم به نگاهی

 میرین؟؟؟ کجا شما..خونه میرم دارم..نمیشه وقت ک دیگه نه_

 :گفت میرفت ور مدارکش با داشت مدت این تو ک میلاد

 ...خونه میریم بعدش کنیم ریس و راست کم ی اونجارو کارای حداقل دانشگاه میریم_

 تا برم پاشم راه همه این ندارم حال الان..خونه برم منم..نمیشم مزاحمتون..باشه خب آهان_

 ..میکنم کارامو بقیه فردا..میباره آتیش داره انگار ک هم هوا..دانشگاه

 و شد ماشین سوار و اومد ماشین موندیم منتظر..داد دست تکمون تک با و آورد جلو دستشو

 ...هست و بود من ذهن تو همیشه مهران از خوبی تصویر..داشتم بهش خوبی حس..رفت

 بریم؟..علاف آقایون خب_

 ...باشم گفته وحید هستا تو با تاکسی کرایه فقط..بریم باشه_

 ..چه من به میکنه حساب نشست جلو هرکی تاکسی کرایه_
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 ربیشت تو..داشتن بحث باهم کردن حساب کرایه سر نفر دو این همیشه..خندیدن ب کردم شروع

 از ک منم..کنه حساب و تاکسی کرایه میشد مجبور ک بود وحید این و بود موفق میلاد مواردم

 ...میشدم ماشین سوار صدا و سر بی و میکردم استفاده دوتا این دعوای فرصت

 پیاده دیگه بار ی باید دانشگاه به رفتن برای..شدیم سوار و اومد تاکسی کوتاهی مدت بعد

 همین واس نبود جالب اصلا این بیرون شدید گرمای وجود با و میگرفتیم تاکسی و میشدیم

 سابح  ماشینو کرایه و گذاشتیم پول دونگی هممون مشاجره و دعوا کلی از بعد...گرفتیم دربست

 ...شدیم پیاده دانشگاه ورودی درب دم..برم در زیرش از نشد ایندفعه دیگه...کردیم

 کنیم؟؟؟ چیکار باید حالا..رسیدیم خب_

 :گفت و انداخت بالا ابروهاشو...دونفری کردیم نگاه میلاد به

 :گفتم..میپرسیم داخل میریم..بدونم چ دیگه هستم شما مثل منم..بابا چیه_

 چیکار باید ک بپرسیم اونجا بریم باید اقتدار همه این با ما الان...نباشه بازی ضایع بابا_

 ..پرید بودیم کرده جمع آبرو هرچی..هستیم اولی سال میفهمن کنیم؟؟؟همه

 :گفت و کرد اشاره ساعت به وحید

 ک منم پوست..گرما این تو شدیم ذوب..میاد خوابم من برگردیم زودتر بریم..شداااا دیر آقا_

 ..برسه آسیب بهش میترسم حساسه میدونین

 ..کردیم نگاهش چپ چپ دونفری میلاد با

 ..بابا کنین جمع..میمونن کروکودیل عین مگه؟؟؟قیافشونو چیه..مرگ_

 باید مدارک تحویل و نام ثبت واس ک بپرسیم یکی از تا آموزش ساختمان طرف به افتادیم راه

 هب نباشه بلند زیاد صداش میکرد سعی ک درحالی و شد نزدیک بهم میلاد...بریم قسمت کدوم

 :گفت و کرد اشاره خودش چپ سمت

 حراسته؟؟..دستشه کیه؟؟؟بیسیم طرفه اون ک اونی امید میگم_
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 ..کردم نگاهش و برگشتم کرد اشاره ک سمتی به

 ک بود مشخص..بود شده سیاه کاملا جلوییش دندونای..اخمو و پرچین صورتی با و بلند قد مردی

 ..بود کرده تن به روشنی ای قهواه کت گرمی اون ب هوای اون تو..سیگاریه زیادیه مدت

 نیس؟؟ گرمش اون..هست کنم فک..داداش نمیدونم_

 :گفت بود شده متوجه تازه ک وحید

 ها نداره ارک بالاتریا سال با البته..گیره خیلی میگن ها بچه..حراسته بابا آره میگین؟ شالغوزو اون_

 ..نکبت میمونه موتوری چیتوز شبیه کن نگاه قیافشو..درگیره پایینا سال با بیشتر

 :گفت میشد منفجر خنده از داشت ک میلاد

 ببین نکرده نام ثبت..حراستااا میبرنمون سرمون میریزن سید برادران الان..وحید شو خفه_

 ...کنن اخراجمون کنی کاری میتونی

 اطراف اون کسی..آموزش ساختمان ورودی به رسیدیم ک این تا دادیم ادامه صحبت به همینجور

 خشونت با...پرسیدم ازش و کردم حرکت طرفش به..نبود چاره..حراست مسوول همون جز به نبود

 تا کارشناسمون سراغ بریم مستقیم و بالا بریم و طبقه همین باید ک کرد اشاره خاصی

 وت میرفتم کله با داشتم دوس..بود درست پس میگفتن راجبش ک چیزایی..کنه راهنماییمون

 ..صورتش

 باید نماو ک تحصیلی اشتغال ی برگه موند فقط..شد تموم کارامون و کردیم پیدا کارشناسو بلاخره

 صبر کلاسامون شروع تا باید و نداشتیم کاری دیگ بعدش و میگرفتیم01 اضافه پلیس از

 ..میکردیم

 قرار..کردم کرت حرکت خونه سمت به ها  بچه از خداحافظی از بعد و اومدیم بیرون دانشگاه از

 کرده م کلافه حسابی گرما...کنیم تموم کارامونو تر راحت ک شیم بیدار زود صبح فردا شد

 خونه به بود شده خیس خیس لباسم و میبارید صورتم و سر از عرق شرشر ک حالی در...بود
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 اشاره حموم به مستقیم من دیدن با و خونه تو رفتم...کرد باز برام درو مادرم و زدم زنگ..رسیدم

 ...میچسبید بهم هم حسابی و داشتم نیاز خنک دوش به الان واقعا...کرد

 العاده فوق حس..کار این انجام به داشتم عادت همیشه..نشستم زیرش و کردم باز و آب دوش

 فکر گذشتم به و میرفتم فرو فکر به حالت این تو ک مخصوصا...بود داشتنی دوس

 ...  ..گذشته...گذشته..میکردم

 و تلخ خاطرات...خوردم زندگی توی ک شکستایی به..کردم زندگیم تو ک اشتباهاتی تمام به

 زندگیم توی اشک گاهی و لبخند گاهی و میافتاد جونم به ویروس یه مثل ک شیرینی

 طرز و دیدم...نباشم ثابق آدم اون دیگه ک بود شده غزاله؛باعث ناگهانی ازدواج ی قضیه...میاورد

 تغییر برای هم ایم انگیزه هیچ..بود کرده تغییر آدما و  چیزا ی بقیه به نسبت حسم و  فکرم

 تو حسی همچین نمیخواستم اصلا نه ک انگیزه..نداشتم زندگیم تو نو حس ی آوردن و دادنش

 لیو میخواستم ک نبود حسی باشم جوانی اوج تو باید ک دورانی تو شدن پیر حس..بیاد زندگیم

 .....میگذشت..میگذشت...میگذشت فقط روزام...تقصیر نه بود تقدیر دست انگار

 ...سوووووختم وحید پدرت بر آی_

 و داشت آینه دوتا حموم...سوخت بدجوری پشتم و داغ آب شیر به خورد دستم نبود حواسم

 راینقد..داشت بدی سوزش...بود شده قرمز حسابی  کردم نگاه آینه تو از..دید راحت پشتو میشد

 ...آخه باشم شانس بد من

 میاری؟؟؟ مامان؟؟؟؟حولمو_

 :میگفت ک اومد صداش

 بیا کن خشک خودتو لباسات همون با..ببری حوله خودت با گرفتن دوش از قبل نگرفتی یاد آخر_

 ..ندارم حوصله من..بیرون

 رد و گرفتم لباسا با بدنمو آب..نبود چاره..میداد دست بهم داشت بودن پرورشگاهی حس کم کم

 و ولهح اتاقمو طرف به مستقیم رفتم پاورچین..نبود کسی..کردم نگاه بیرونو کردو باز رختکنو
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 ویکش طرف به رفتم و دورم پیچیدم و حوله...میسوخت هنوز پشتم لعنتی آخخخخخخ...برداشتم

 خرآ تا میفهمیدن وحید و میلاد اگه... کنم پیدا سوختگی پماد بتونم تا پمادا و قرص به مربوط

 پمادو...بزرگم مادر خونه بود رفته کنم فک نبود پیداش هم مادرم...براشون میشدم سوژه سال

 موفق بلاخره بدبختی هزار با...پشتم بزنم تا رفتم اتاقم طرف به مستقیم و کردم پیدا

 اسو سینی ی تو و برداشتم بشقاب..بود حاضر غذا..آشپزخونه تو رفتم و پوشیدم لباسامو..شدم

 قیهب تا کنم صبر نمیتونستم و بود شده گشنم حسابی...رفتم اتاقم طرف به و چیدم غذا خودم

 مشغول باهاش و برداشتم گوشیمو...تخت روی انداختم خودمو خوردم ک غذامو...بیان

 و ویدئوها بین گذار و گشت مشغول ک همینجور..دار خنده و طنز فیلمای از بود پر گوشیم..شدم

 زنده دوباره خاطراتش اسمش دیدن با..._غزاله_خورد آشنا پوشه یه به چشمم بودم عکسا

 شحذف ک میومد دلم نه کنم نگاه عکساش به میتونستم نه..نگهداشتم پوشه روی دستمو..شد

 زمان زا لحظه هر تو همیشه خاطرات...نمیشد کلی باشم اعتنا بی قضیه این به میکردم سعی...کنم

 تلاش خیلی جدید من ساختن واس من ولی...میکرد گم خودش تو منو و میاورد حجوم سمتم به

 واس ش دوره عاشقی و عشق...خوابیدم شکمم روی و کردم پرت سمتی به گوشیمو...بودم کرده

 هر تو دوستام کنار بودن و دانشگاه شروع بود فکرم تو ک چیزی تنها الان..بود شده تموم من

 ابخو به ولی کشید طول چقدر نفهمیدم موضوع این به کردن فکر با...بود مهم ک بود این...لحظه

 ...رفتم فرو عمیقی

 ....سوم قسمت

 

 بیدارم شامم واس حتی بودم خواب دیروز مدت تمام...پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 صفحه خمار چشمای با...میکردم رسیدگی بهش باید بعدا بود بودار قضیه این!!!!بودن نکرده

 میلاد جز کسی صبح وقت این میدونستم خودمم البته..ببینم و اسم تا کردم نگاه و گوشی

 ...نیست

 داداش؟؟؟ جانم_
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 کردین آسفالت دهنمو..کارا دنبال بریم زود صبح بود قرار..دیگه خوابی؟؟؟پاشو..کوفت جانمو_

 ...نداده جواب گوشی هنوز ک جنازه اون..دوتا شما

 داد جواب وحیدم..اونجا میام وایسا سرمیدون بیا..میشم آماده الان..بابا میزنی غر چقدر اووووف_

 .میریم طرف همون از اونجا بیاد بگو بهش

 بجنب..خودتو نکنی معطل آینه جلو دوساعت فقط باشه_

 ..اونجام دیگه ساعت نیم..چشم_

 از..بودم اونجا دیگه ساعت0 شاید میکشتم خودمو..عمرا!!!دیگه؟؟ ساعت نیم..کردم قطع و گوشی

 باید و داشت حق هرچند..نشنوم میلادو غرغرای تا میبودم پنبه کردن پیدا فکر ب باید الان

 ..زود میدادیم انجام کارامونو

 تر خنک هوا نظر به.کردم باز اتاقو پنجره و زدم کنار اتاقو پرده..شدم بلند تختم روی از غلط یه با

 تی ی کمدم توی از...باشه همین هوا بودن خنک دلیل شاید و بود صبح7 ساعت..میومد دیروز از

 نشسته هنوز و شد نابود کلا ک دیروزم لباسای..برداشتم یخی لی شلوار و ای سرمه شرت

 صورتمو  و دست تا رفتم روشویی طرف به مستقیم و گذاشتم تختم روی لباسارو...بودمشون

 .بود ظرفا شستن مشغول اشپزخونه توی و بود شده بیدار هم مادرم...بزنم مسواک و بشورم

 دیشب؟؟؟ نکردی بیدارم شام واس ماماااااان؟چرا_

 توصبحون بیا بشور صورتتو و دست برو..کنم بیدارت نیومد دلم ای خسته گفتم خوابی دیدم_

 ..بخور

 ..میام الان باشه_

 گشنم حسابی..بود چیده و صبحونه میز مادر..شستم صورتمو و دست زدمو مسواک زود خیلی

 ..شدم خوردن مشغول ها زده قحطی عین و نشستم و بود شده

 میشه؟؟ تموم کارتون امید؟امروز راستی..دیگه بخور تر یواش_
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 ..میکنیم تموم و نمونده هم خاصی کار دیگ البته..نباشه شلوغ اگه مامان آره..خب گشنمه_

 میشه؟؟ شروع کی از کلاسات_

 ..احتمالا دیگه هفته0 کنم فک ولی نشده مشخص کلاسام برنامه ک هنوز نمیدونم_

 ..حتما منتظره بیچاره میلاد برو زودتر.باشه_

 ...میرم الان_

 اتعملی به کردم شروع و برداشتم و مو اتو و سشوار..اتاقم تو رفتم و کشید طول خوردنم دقیقه01

 زدم خونه از و برداشتم مدارکمو پوشه...شدم رفتن آماده بعد ساعت نیم حدود...مو دادن حالت

 و بود خلوت هم جاده..نبود معطلی دیگه و اومد گیر راحت خیلی ماشین خوبم شانس از..بیرون

 ...نبود ترافیک از خبری

 پیاده ماشین از و کردم حساب و کرایه..داره نگه ک گفتم راننده به و میدان نزدیک رسیدم

 اذیت دیروز مثل و بود خنک هوا واقعا امروز ک این مثل شکر خدارو نه..شدم

 رونبی جیبم از و گوشی..نبود ازشون خبری..کنم پیدا هارو بچه تا کردم نگاه  اطرافمو...نمیشدیم

 ...شدم وحید شماره کردن پیدا مشغول و آوردم

 مگه؟؟؟ داری مرض..آخخخخ_

 ..کردم حس گردنم تو بدی سوزش

 میام؟؟؟ دیگه ساعت نیم نگفتی مگه..کردی معطل اینجا مارو دوساعته..کوفت_

 ...مالوندن به کردم شروع گردنمو پشت و آوردم بالا دستمو

 معطل ترافیک تو ساعتم نیم مسیر تو تازه..بود شلوغ جاده بودم آماده ک من..خب چه من به_

 !!شدم

 ..ک نمیزنه پر ترافیک؟؟پرنده کدوم_
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 :گفت بلند صدای با هم وحید

 ...آینه جلو یا بودی دسشویی تو یا دوساعت میدونم ک من بابا شو خفه_

 نخورد زندگیت درد بزرگترین ک دنیایی تو بودن بود خوبی حس چه...خندیدن به کردیم شروع

 .. مخالف جنس یه زبون زخم خوردن نه دوستته بهترین از گردنی پس

 :گفت و کرد فیلسوفا مثل قیافشو میلاد

 یاوک شما..ناهاربخوریم جا ی بریم بعدش کنیم تموم کارارو بریم..بسه بازی مسخره دیگه خب_

 این؟

 ...دادیم تکون تایید نشانه به سرمونو وحید منو

 دادن انجام واس کاری دیگه و شد تموم بلاخره ک این تا بودیم نام ثبت کارای درگیر ظهر تا

 ...نموند

 تا هس ک رفت وحید..میز پشت نشستیم و رفتیم نفری سه...بود ساندویچی یه دانشگاه نزدیک

 ندانیچ تمایل هم وحید..بود زندگیش تو کسی ک بود میلاد فقط جمع این تو...بده سفارش فلافل

 ..کرد حرکت میز طرف به غذا سفارش از بعد...باشه کسی با  که نداشت

 ..حاضره دیگه دقیقه01 میگه_

 ..بشین بیا باشه_

 ..کردن صحبت به کردم شروع

 چیه؟؟ کنیم؟؟؟برنامتون چیکار هفته یه این تو میگم آقا_

 :گفت و کرد نگاه بهم میلاد

 .بگردیم بریم سر ی مینا با قراره فقط هفته این تو..نمیکنم خاصی کار ک من_

 :گفتم و کردم نگاه وحید به
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 !!بخوابی؟ میخوای میکنی؟؟حتما چیکار تو_

 ودتخ تو..دربیارم پول کم ی بشه شروع کلاس تا..کاری سنگ برم ها بچه از یکی با قراره...بابا نه_

 کنی؟؟؟ چیکار میخوای

 منمیخواست..میبودن پیشم میخواست دلم ولی نداشتم خاصی برنامه..کردن فکر به کردم شروع

 و رفک جور هزار تنهایی تو ولی نبود مهم برام اصلا ک هرچند..کنه اذیتم غزاله فکر تا باشم تنها

 ...سرم تو میومد خیال

 والا..میکنم استراحت دوتا شما دست از هفته یه..هیچی من_

 ...حاضره غذاتون آقا_

 هک سینی به داشت بود زده بلندی سفید پیشبند ک درحالی جوان خانوم یه..برگردوندم سرمو

 ...میکرد اشاره بود دونونه فلافل تا سه توش

 :گفتم و کردم خم ها بچه طرف به سرمو

 بیاریم؟؟؟ بریم باید ما غذارم..وضعشه چ دیگه این_

 :گفت و خندید میلاد

 ..امروزت کردن دیر تنبیه بیار برو پاشو_

 ...شستم ها بچه بقیه پیش اومدم دوباره و گرفتم غذارو سینی رفتم و شدم بلند ازجام

 ک درحالی وحیدم و میلاد قیافه از..بود کرده درست ای خوشمزه فلافل..خوردن به کردیم شروع

 ..میبارید رضایت بودن خوردن مشغول گاو مثل

 تردخ همه اون جلوی آبروت بکن فکرشو..هستا ضایع خیلی بدیم سوتی کلاس سر آقاااااا؛میگم_

 .احتمالا شلوغه خیلی ماهم کلاسای ک این خصوص ب..میره

 ..بالاست پرچممون هم اینجا..نکن فکر چیزا این به بخور غذاتو تو جان میلاد_
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 وحید؟؟؟؟ نه مگه.صد در صد ک اون_

 ...کرد تایید سرش با فقط بود پر پر دهنش ک حالی در وحید

 از..دادیم دست دیگه باهم..بود رفتن خونه وقت دیگه..خوردیم غذامونو و گفتیم ساعتی نیم

 منتظر خیابون کنار..کردیم حرکت خونه طرف به غذا کردن حساب از بعد و شدیم بلند جامون

 نگه دست...تقریبا بود جوون رانندش..زد چراغ مدادی نوک پراید یه ک این تا موندم ماشین

 .پایین داد و شیشه..داشت نگه جلوم..داشتم

 میری؟؟؟ کجا_

 میری؟؟؟ مستقیم_

 بالا بپر آره_

 پخش مشغول  جالبی آهنگ..بود بالا آخر تا ضبطش صدای..شدم ماشین سوار و کردم باز و در

 ...شدم کردن گوش مشغول و بستم چشمامو...بود شدن

 

 ...شدم همدرد یه خوب یه...تو زندگیه تو روز یه

 ...شدم سرد و غریبه...همه با تو بی امروزه

 ...نیست عزیز برات اگه...عشقمون گلای تازه

 ...نیست پاییز جز به فصلی...ما ی باغچه عاقبت

 

 شده دور ازم بود وقت خیلی شاید ک حسی...میکردم حس عجیبی سنگینی دلم توی

 روزی یاد...بود کرده بیخود خودم از منو ک بود حدی به خواننده صدای و آهنگ گیرایی...بود

 ...داد اس بهم غزاله ک افتادم
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 کردن زندگی حق منم ولی...ولی داریم خاطره باهم چقدر ما میدونم...اومده خاستگار واسم..امید_

 آرزوی ک این فقط..بهت بگم چی نمیدونم...من ولی میشم خوشبخت هم تو با میدونم...دارم

 ی همه خاطر به ممنونم..میشه پیدا برات من از بهتر خیلییی مطمعنم...میکنم برات خوشبختی

 ..بای..داشتیم باهم ک خوبی خاطرات

 اون...فایدست بی ک میدونستم خودمم ولی میگرفتم رفتنشو جلوی و میدادم اس داشتم دوس

 خودم تو...میخواستم من ک نبود چیزی این..میشکوندم غرورمو دادن اس با..بود رفتنی دیگه

 پیر داشتم درون از ولی نشده چیزی انگار  ک میداد نشون جوری و رو چیز همه ریختم

 ...نده ادامه تا کرد قطع آهنگو میشد کاش...میشدم

 .. نیستم چترت زیر...من بارونیو تو اگه

 ...نیستم دردت مرهم...شلوغ شهر این تو اگه

 نیست بست بن جز به چیزی...عشقمون میپذیرم من

 هست؟؟؟نیست من واس جایی...دلت توی هنوز آیا

 نیست روشنی چراغ هیچ...ما مسیر در اگه

 (بست بن_یاحقی محسن....)نیست داشتنی ها خواستنی همیشه چون...شکستو این میپذیرم

 سر گونم روی از اشکی قطره...نمیشد میخواستیم ما که چیزی اون میگفت؛همیشه راست واقعا

 ...نشه چیزی متوجه راننده تا کردم پاکش زود خیلی خورد

 ...میشم پیاده بغلا همین..کردین لطف آقا_

 :گفت و کدو نگاه بهم..بود گرفته کم ی صدام

 کرد؟؟؟عاشقی؟؟؟ اذیتت آهنگ_

 هست؟؟؟ چی عاشقی..بود خوب هم خیلی..اذیتی چ بابا من؟؟نه_
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 بود کرده تعجب من خنده از..خندیدن به کردم شروع

 درست...شدم پیاده و کردم حساب و کرایه..داشت نگه خونمون نزدیک کوچه سر و ترمز روی زد

 هی خودش این...کنم گرم بهش سرمو تا نداشتم برم و دور و کسی ک بود برگشته حس این زمانی

 ...نه یا بیام بر پسش از میتونم ک میدیدم باید..بود برام جدید چالش

 ...کنن آرومم بودنشون با بخوان ک نبودن میلاد و وحید ک همیشه

 وت مادرم و میخوند نماز داشت پدرم...بالا رفتم شد باز در ک این بعد و زدم درو زنگ..خونه رسیدم

 ..رفتم اتاقم طرف به مستقیم و کردم سلام...میکرد حاضر ناهارو سفره وسایل داشت آشپزخونه

 ک اومد سرم پشت از مادرم صدای

 شد؟؟ تموم نام ثبت_

 :گفتم بودم لباسم کردن عوض مشغول ک درحالی اتاقم توی از

 ..بخورین شما ها بچه با بیرون خوردم ناهار..شد تموم مامان آره_

 ..باشه_

 مکردی ک کارایی و امروز به و بستم چشمامو...بود گرفته درد کم ی سرم..تختم روی کشیدم دراز

 تو...هستن کنارم دوستام ک بود خوب چقدر...نشست لبم روی لبخندی اختیار بی..کردم فکر

 ...رفتم خواب به ک بودم خیالات و فکر همین

 

 .. عروسی بریم میخوایم بیا بپوش لباستو امید_

 اصلا ندارم حال برین شما..نمیام من_

 ...بجنب پاشو...چیه ندارم حال_

 ...نداشتم عروسی حوصله و حال اصلا..پوشیدم لباس و شدم بلند جام از میلی بی با
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 راه و شدیم سوار..بود منتظر ماشین تو پایین پدرم..شدم رفتن ی آماده و پوشیدم لباسمو

 هنوز...کردیم گیر ترافیک توی ای دقیقه چند..بود شده شلوغ خیلی تالار نزدیک...افتادیم

 در ترافیک از بلاخره...میرفتم غذا خوردن واس فقط نبود مهم واسم..کیه عروسی نمیدونستم

 شلوغ اینقدر همین واس پس..بودن اومده تازه داماد و عروس...کردیم پارک ماشینو و اومدیم

 انداخته تور عروس صورت روی..بودن گرفته و همدیگه دست داماد عروس...بود شده

 زن..تالار ورودی درب طرف به رفتیم و شدیم پیاده ماشین از...هستش وی ک نبود مشخص...بودن

 عروس صورت جلوی از  تور و نزدیک اومد باشه داماد مادر باید میزدم حدس ک سالی میان

 یدند با...نمیکردم باور و میدیدم ک چیزی...ببینم بهتر بتونم ک کردم نازک چشمامو...برداشت

 .. پریدم خواب از غزاله ی چهره

 بود شده چم من.. میدیدم خواب داشتم...بود غروب5..کردم نگاه ساعتو...بودم شده عرق خیس

 ...بود برگشته غزاله خاطرات دوباره مدت همه این از بعد..آخه

. 

. 

 عشق از کندن دل برای

 نیست راهی فراموشی، جز

 است محال من برای تو بردن یاد از

 نمیشوم تو به بستن دل لذت از محروم پس

 نیستم بلد را نداشتنت دوست

 کنم پنهان حتی

 بودن تو با برای جز ام نیامده دنیا به من

 میشوند شعر هایم کلمه میزنم، حرف که تو از
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 میگیرد آهنگ صدایم

 میگیرم آرام چه نمیدانی

 بغضم از پر صدای سرشناسترین

 تو عشق لطف به

 ...میگیرم نام ها عاشقانه خوان آوازه

 ....چهارم قسمت

 

 این تو..میکردم شماری لحظه شروعش واس..بود نمونده بیشتر دانشگاه کلاسای شروع تا روز2

 نمیدونم..برنمیداشت سرم از دست بیداری و خواب تو غزاله خاطرات رفیقام از بودم دور که مدتی

 و هست دیگه یکی کنار راحت فکری هیچ بدون که داره؟؟؟این وجود حسی همچین یه اونم واس

 گهم!!میکنم چیزا این مشغول دارم فکرمو چی واس..داره ربطی چه من به اصلا..کنه زندگی میتونه

 آدما وقتا گاهی..بود مفهوم بی دیگه من واس بدم؟؟عشق تغییر خودمو ک نکشیدم زجر همه این

 ای درجه081 طور به آدماش و دنیا به نسبت و دیدت که میکنن کاری یه رفتاراشون و کارها با

 ...نبودم استثنا منم..میدی تغییر

 ایران تو های خانواده معدود از ما کنم فکر..گرفتم و سه شبکه و برداشتم و تلویزیون کنترل

 با آدم پدرم..شد نخواهد باز هم احتمالا و بود نشده باز خونمون تو ماهواره پای هنوز که بودیم

 ک بود چی بدبخت من گناه حالا...نمیاد کوتاه قضیه این با اصلا و حساسیه العاده فوق و ایمان

 سر اندیش خیر گوهر با باید بدبخت منه میکردن نگاه سلطان خرم داشتن شب تا صبح از دوستام

 ...میکردم

 بیا بگیر نون چندتا ی برو کجایی؟؟؟پاشو..نیما_

 ..بعد شه تموم بزار..ببینما ورزشی اخبار اومدم تازه مامان اوووف_
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 ک بود چی بود کرده تنظیم ساعت مادرم نمیدونم کلا..میومد آشپزخونه تو از غرغرش صدای

 ...بگیرم نون برم یا بزارم ناهارو سفره باید یا که میومد یادش ورزشی اخبار شروع با دقیقا

 و نهآی جلو ورنرفتم خودم با زیاد..پوشیدم لباس رفتم و شدم بلند جام از اخبار شدن تموم از بعد

 میگرفت خودش به پاییزی هوای شمایل و شکل داشت کم کم هوا...بیرون زدم خونه از زود خیلی

 برگای خش خش صدای و خنک باد وزش..درخت برگای زردی...بود زده بیرون تابستون تم از و

 ...میداد آدم به خوبی حس پا زیر

 خیابون به میخورد که ای کوچه همون سر دقیقا..نبود زیاد خونمون تا نونوایی ی فاصله

 به کردم شروع زنان قدم و کردم پخش و خارجی آروم موزیک یه و آوردم بیرون گوشیمو...اصلی

 شاید..بیرون بره مینا با قراره مدت این تو که بود گفته..سرم به اومد میلاد فکر یهو..کردن حرکت

 و کردم قطع آهنگو...میشد سر جوری یه هم لعنتی دوروز یکی این تا برم همراهش میتونستم منم

 :اومد گوشی پشت از صداش ثانیه چند از بعد..خوردن بوق به کرد شروع:گرفتم شمارشو

 امید؟؟؟ جانم_

 ...نمیگیری تحویل دیگه گرمه خبرا؟؟؟سرت خوبی؟؟چه..داداش سلام_

 میگیری؟؟ تحویل خیلی تو که چطوری؟؟؟نه تو قربونت..سلامم_

 رفتی؟؟ بیرون مینا با سوال؟؟تو ی آقا..چاکریم_

 مگه؟؟ چطور باهم بریم غروب فردا قراره هنوز نه_

 هم؟؟؟ با هستین تنها_

 مگه؟؟ چطور..بیاد دوستش با شاید نمیدونم_

 ..لعنتی خونه این تو پوکید بیام؟؟حوصلم باهات منم میشه بود همراهتون دوستش اگه_

 ..باش آماده4 ساعت فردا نیاد چه بیاد چه..دیووونه حرفیه چه این_

 .پس میبینمت فردا..باش خودت مراقب..گرم دمت...عشقست_
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 ..علی یا..بیشتر تو..داداش باشه_

 و میگذشت اینجوری حداقل روزمم0...چلوندم بار چند خودمو خوشحالی از و کردم قطع و گوشی

 .. میشد دور یکم ازم خیال و فکر

 رکتح خونه طرف به و چیدم پلاستیک توی هارو نون شد نوبتم که ربع یه بعد و نونوایی رسیدم

 ...کردم

 

 تو میلاد زنگ منتظر و پوشیدم لباسمو و کردم درست موهامو و آرایشگاه رفتم روز اون فردای

 ...میرفتم ور گوشیم با خونه

 میری؟؟؟ کجا زدی خبره؟؟تیپ چه...امید_

 ..داریم کار بیرون بریم قراره میلاد با مامان هیچی_

 رسیدی؟؟ خودت به همه این میلاد دیدن واس..آهاا_

 اب میرفتم کش عیدو آجیل یواشکی میرفتم ک هرموقع یادمه..داشت قوی گیرایی من مادر کلا

 شاذیت کم یه گفتم...میگرفت منو خر میومد مستقیم بودن خونه تو برادرام و پدرم ک این وجود

 :کنم

 ...دیگه عروست دنبال بریم میخوایم میلاد با..مادر دیگه نه_

 ...خندیدن به کرد شروع

 ...آخه بشه تو زن بیاد میخواد که کوریه آدم کدوم اون_

 ..کلا کرد نابودم

 مگه؟؟؟ چمه_

 ..نکنی فراموش..بخر مایع روغن مغازه از برمیگردی داری...نکردم کبودت جارو با تا پاشو پاشو_
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 ...بیاری در کارام از سر جوری ی میخوای همیشه که برم قربونت من آخ..خندیدن به کردم شروع

 بود نمونده4 به چیزی کردم نگاه و ساعت...بیافتم راه دیگه که اومد میلاد از اس

 دانشگاه شروع با که شد قرار و بود من رفتن پیاده روزای آخرین دیگه...افتادم راه و شدم بلند

 ودز خیلی و کوچه سر رسیدم...نکنم دیر تا برداشتم تر تند هامو قدم....دستم بده ماشینو پدرم

 ...شدم سوار و داشتم نگه دست..اومد تاکسی یه

 هنوز منمیدونست...بمونم اینا میلاد منتظر و قدیمی دوستای از یکی کافه برم مستقیم که بود قرار

 تایی سه خودمون میدادم ترجیه..میومد همراهشون میناهم دوست که این یا مینا با میاد تنها که

 ...بودیم

 ..میشم پیاده بغل همین مرسی آقا_

 ی تو..بود خلوتی و دنج جای..نشستم کافه تو رفتم مستقیم..شدم پیاده ماشین از و دادم و کرایه

 و ودننب تنها...شد پیدا کلشون و سر دقیقه چند از بعد که بودم اینا میلاد اومدن منتظر کیوسک

 ادمیل به نظر همه از دقیقا و بود ای العاده فوق و خانوم دختر مینا...بود آورده و یکی باخودش مینا

 سلام و اومدن نزدیک...بود هم بانمک و داشت خوبی ظاهر بود همراهش که دوستشم..میومد

 ...هم به دادیم

 داداش؟؟ موندی منتظر خیلی_

 ...اومدین وقت سر..رسیدم تازه منم نه_

 :گفت و کرد اشاره دختره به

 ..هستن مینا صمیمی دوستای از یکی خانوم مریم ایشونم_

 ...داد جوابمو لبخند با اونم..دادم تکون سری و کردم نگاهش

 دادی؟؟؟ سفارش چیزی_

 میخورین؟؟؟ چی..هنوز نه_
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 فرقی گرفتین که هرچی گفت میخواد؟؟اونم چی ک پرسید ازش و انداخت مینا به نگاهی یه

 ...نمیکنه

 :گفتم کردمو نگاه مریم به

 میخوری؟ چی شما_

 ..بگیرین نسکافه من واس میکنین لطف اگه_

 ...حتما باشه_

 !!!!نسکافه نه هم چایی..پررو  ی دختره

 ایدوست از و بود علی اسمش کافه کارمند..بدم سفارش تا رفتم من و میز دور نشستن اینا میلاد

 ...سابق

 خوبی؟؟؟..جون علی سلام_

 خوبی؟؟؟ تو..فدات امید داش به_

 میکنی؟؟؟ درست واسمون نسکافه هم یدونه و چایی سرویس یه...هستیما هی_

 داری؟؟؟ همراه یا اومدی تنها_

 :گفتم و کردم اشاره کیوسک به

 ..هستیم رفیقش و دخترش دوس و میلاد با نه_

 داد تحویلم چشمکی..دیگه بگیرین مارم دست..گرم دمتون هست؟؟؟بابا میلادم_

 که بگیره منو دست باید یکی_

 خوبی؟؟؟ غزاله با راستی..خخخخ_
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 دادن توضیح ی حوصله..هستم غزاله با من ک میکرد فکر هنوز و نداشت خبر ما جریان از علی

 ...بیام در فکرش از که بودم اومده اینجا..نداشتم

 ...هستیم هی_

 ...دستم داد سینی توی و شد حاضر سفارشمون

 داری؟؟؟ نمک...چیزه...علی میگم_

 ...کرد نگاهم تعجب با

 میخوای؟؟؟ چی نمک؟؟؟واس_

 داری چیکار..بده تو بابا ای_

 ...برگشت دستش توی نمکدون با بعد لحظه چند و رفت

 همش و برداشتم قاشقو...بود نسکافه توش ک لیوانی داخل ریختم نمکو کل  و کردم وا سرشو

 ...زدم

 ...ها بچه سمت رفتم عادی خیلی و دادم تحویلش و نمکدون...میکرد نگاهم داشت تعجب با علی

 تر طرف اون کمی مریم و میکردن صحبت باهم داشتن و بودن گرفته همو دست مینا و میلاد

 ..میکرد نگاه بهشون داشت

 ...سرویسمون از اینم..بفرمایید_

 چایی خودمون واس و برداشتم و قوری...مریم و میلاد نزدیک دقیقا صندلی کنار نشستم

 ...سینیشون تو بود پر لواشک تا شیرنی از...بود عالی اینجا سرویس..ریختم

 جلوی میکردم سعی و بود اون پیش حواسم تمام..برداشت نسکافشو و کرد دراز دستشو مریم

 ...جلوم گذاشتم خودمم واس و دستشون دادم و مینا و میلاد لیوان...بگیرم خندمو
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 دیگه بخور د...زدن هم به کرد شروع قاشق با و برداشت قند دونه چندتا و کرد دراز دستشو مریم

 ..لعنتی

 نگاهش داشتم بد خیلی کنم فک...داد تحویلم لبخندی باز و شد خودش به من نگاه متوجه

 ...ک نداریم شانس والا!!!شده من عاشق طرف نگه فردا و نکنه ای دیگه فکر حالا..میکردم

 ...خوردن به کرد شروع و برد بالا لیوانشو

 جانوری چه دیگه این...بود نسکافه تو نمک خروار ی که انگار نه انگار...میاوردم در شاخ داشتم

 ...بود

 امید؟؟؟ اقا شده چیزی_

 بشه؟؟؟ میخواست چی نه..ن هااا_

 ...بگین چیزی بخواین شاید گفتم بهم شدین خیره آخه_

 ..میکردم نگاه اونورو داشتم من بابا نه_

 ...دید میشد کویوسکو از بیرون که بود پنجره یه کنارش..بود نشسته جایی خوب

 ...ببخشید باشه...آهان_

 نداشت؟؟؟ تاثیری نمک همه اون یعنی...بودم خورده ای مفتضحانه شکست

 هستین؟؟؟ اینجا شما...بزنیم قدم یکم بیرون میریم ما_

 گفت جملشو و کرد نگاه بهم میلاد

 .. نیست مشکلی برین شما داداش باشه_

 ...ادری کنار برن که گرفتن تصمیم هم اونا و بود ساحل نزدیک کافه...بیرون رفتن و شدن بلند
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 مریم طرف به و شیرنی سینی...شیرنی و چایی خوردن به کردم شروع...کردم نگاه رفتنشونو

 ..گرفتم

 ..ندارم میل ممنومم_

 میکردم تحقیق روش باید!!!!!روش نداشت تاثیر نمک آخه چرا...میاوردا در کفرمو داشت دیگه

 ...واقعا

 نمیای؟؟؟ شما...بزنم قدم بیرون میرم منم_

 ...راحتم همینجا من برین شما خانوم مریم نه_

 و افتاد لیوانش به چشمم...شد دور که دیدم و رفتم سرش پشت...بیرون رفت و داد تکون سرشو

 کار فهمید شایدم...آخه خورد اینو چحوری این...میموند ذهر مثل اه اه...کردم تست یکمشو رفتم

 ...فقط بودم شده ضایع من وسط این...هرچی حالا بدونم چ...بیاره روم به تخواست منه

 تمیدونس خدا ولی میرسید نظر به آروم خیلی و نبود مواج زیاد...کردم نگاه دریا به و بیرون رفتم

 ...بود خبر چ آ زیر

 با داشت مریم...بودم شده پیر داخل از ولی بودم کرده حفظ ظاهرمو..خودم مثل جورایی یه

 سنگ داشتن و بودن نشسته سنگ روی که  دیدم  هم و مینا و میلاد...  میکرد صحبت گوشیش

 ...نشست لبم روی لبخندی صحنه این دیدن با...آب تو میکردن پرت

 ...خوشبخته داداشم حداقل که بود خوب چه

 ...اینجا بودم اومده غزاله با که افتادم روزی یاد

 ...بودن مینا و میلاد که همونجایی درست..سنگا روی ساحل کنار

 نای از میکردم فرار باید چجوری...بازم ولی بیام در کردن فکر از که اینجا اومدم...باز بود شده چم

 خوش شوهرش با داره بود؟؟؟الان نرفته اون میکردم؟؟؟مگه فکر بهش باید چی واس فکر؟؟؟اصلا
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 یعنی...سرم تو اومد فکرش دوباره مدت همه این بعد چرا..میکشم زجر دارم اینجا من و میگذرونه

 بود؟؟؟ فایده بی تغییرکردنم واس تلاش همه این

 امید؟؟؟ آقا شده چیزی_

 ...!!!!ندیدمش که اومد ور کدوم از...بود اومده جن عین...کردم نگاه سرمو پشت

 مگه؟؟؟ چطور نه_

 کنم؟؟؟ کمکتون میتونم..دارین مشکلی و فکرین تو میکنم حس همش اخه_

 ...برنمیومد شما دست از کاری بود اگرم..ندارم مشکلی نه_

 .. بود مشخص کاملا چهرش از ولی نیاره خودش روی به کرد سعی...شد ناراحت حرفم از آشکارا

 ..نمکیتون نسکافه اون بابت ممنون راستی_

 ...میدونست اولم از پس..کردم نگاهش تعجب با و برگشتم

 کردین؟؟؟ شد؟؟؟تعجب چی_

 منه؟؟؟ کار فهمیدی کجا از_

 کار دمفهمی میکنین نگاه دارین مشتاقانه دیدم وقتی ولی هست کافه صاحب اشتباه گفتم اولش_

 ...خودتونه

 ...ردممیک هم و چیزایی همچین یه فکر باید ریختم که اولم از البته...بود رفته آبروم حسابی..اوه او

 نگفتین؟؟؟ چیزی چرا_

 ...نهمیک عمر چقدر مگه آدم..نکنین درگیر ذهنتونو الکی فکرای با...خوبیه روز ولی...نیست مهم_

 ..من هستم بختی بد عجب..بود برداشته روشنفکری فاز من واس این حالا

 ...اون بابت ببخشید..نصیحتاتون از مرسی_
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 ...کیوسک داخل رفت و زد چشمکی...بچگیتون پای میزارم...نداره اشکالی..میکنم خواهش_

 !!!بود شده سوارم پیش وقت خیلی از که نگو..خرمنه این میکردم فکر که بگو منو

 زودتر هم اینا میلاد کاش..نداشتم موندن حال و حس دیگه..بود5 نزدیک کردم نگاه ساعتمو

 رفتن کیوسک داخل جرات...میکردم نگاهشون و واستادم همونجا...بریم که میگرفتن تصمیم

 ...نداشتم

 ورغر این از امان...میگرفتم جلوشو کاش...بره که نمیزاشتم کاش...عقب به برگشت میشد کاش

 چال غزالو باید همینجا...میکردم درگیر این از بیشتر خودمو نباید دیگه...بود دیر...لعنتی

 عمیق نفس چندتا..کنم درگیر ذهنمو بیهوده چیزای واس نباید..بود مریم با حق..میکردم

 ..میداد خستم جسم به ای تازه جان دریا و ساحل بوی...کشیدم

 

 تو از ندارم هیچ

 جنون به رو است شوق بینهایت دنیای که احساسی جز

 عشق از آی

 اند ایستاده صف به ها کلمه من تنهاییهای در

 نمیپذیرند قلم از رنگ تو حرف جز کاغذها

 عشق از آی

 نمیکنم مرور و میگذرانم فقط را بودن تو بی من و من های لحظه در تو هجوم از پر

 عشق از آی

 نمیشود تعریف من ذهن در نشدن این درک توان اما است شدن ی نقطه دورترین رسیدن تو به

 عشق از آی
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 نیست زندگی های غصه از من موی سفیدی

 ام شده ساله هزار که ام گذرانده آنقدر را کردن فکر تو به های لحظه

 عشق از آی

 نیست من احساس پایان تو به نرسیدن

 وابستگیست و دلبستگی ناتمام های لحظه ، زندگی از عاشق سهم

 ...عشق از آی

 ......پنجم قسمت

 

 تمومش باید..بود اون با حق..میکردم فکر مریم حرفای به داشتم بودیم کافه تو ک مدتی تمام

 به داشتم و بودم بیرون همچنان من ولی مریم پیش کیوسک تو بودن رفته مینا و میلاد..میکردم

 باید امروز ولی..بود شده هم رفتن وقت و میکرد غروب داشت کم کم خورشید..میکردم نگاه دریا

 ک بود لازم بود افتاده اتفاق این که اولی روزای همون شاید که تغییری..میشد عوض چیزی یه

 تک تک رفتن هدر اصلی دلیل و چندوقت این عذابای دلیل من کردن دست دست..بشه انجام

 ..بود زندگیم های ثانیه

 میک..کردم پیداش میخواستمو که اونی ها پوشه تمام بین از..گالری تو رفتم و آوردم در گوشیمو

 مممص اینبار ولی..نتونم و بلرزه دستم بازم ممکنه کنم صبر بخوام اگه میدونستم..کردم تامل

 ..بودم

 ...شد تموم..کردم پاک غزالو به مربوط خاطرات و عکسا تمام به مربوط ی پوشه

 ...بریم میخوایم میکنی؟؟؟دیگه پسر؟؟؟چیکار خودتی تو چیه_

  دیگه بریم باشه..داداش هیچی_
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 ...شونم روی گذاشت دستشو و کرد حرکت طرفم به

 بگی؟؟؟ چیزی بهم نمیخوای..شده چیزی میدونم که من_

 ..فکر مدت این راستش..نیست مهمی زیاد چیز_

 ..زد زنگ صدبار پدرم بریم بجنب...میلااااااد_

 ارشوک...مینا پیش بره یا بشنوه منو حرفای که بود مونده دوراهی تو میلاد...بود مونده نیمه حرفم

 ..کردم راحت

 ..خونه  میرم میگیرم تاکسی منم..بیا اینا مینا با تو_

 نداری؟؟؟ کاری..میحرفیم بعدا..دیگه ببخشید..داداش باشه_

 سلامت به برو نه_

 یه اب منم و کرد بهم داری معنا نگاه مریم...کردم خداحافظی هم مریم و مینا با و کردم بلند دستمو

 !!!میداد نشون خودشو داشت نمکی نسکافه اثر تازه کنم فک..دادم جوابشو چشمک

 فتنر از قبل میلاد که این مثل..کنم حساب تا علی پیش رفتم بعدش و موندم همونجا دقیقه چند

 یه به امروزم...افتادم راه خونه طرف به و کردم خداحافظی علی از...بود کرده حساب و چیز همه

 فصل شروع و دانشگاه بریم بعدش تا میکردم صبر باید دیگه روز یه فقط و گذشت طریقی

 کننده ناراحت فکرای و ها دلشوره اون از دیگه و شدم تر سبک میکنم حس...زندگی از جدیدی

 ...نبود خبری

 نظر به خوبی دختر..کردم باهاش کارو اون چرا که مریم مورد در بودم گرفته وجدان عذاب فقط

 پیش...بود گرفته خندم خودم فکرای از!!!ش نسکافه تو میریختم بیشتری نمک کاش..میومد

 ...پسر نمیشی آدم تو گفتم خودم

 روغن بود گفته که افتادم مادرم یاد...میشد تاریک داشت کم کم هوا...شدم ماشین سوار

 بود پدرم آشناهای از یکی که ایمان سوپری از رفتم و شدم پیاده کوچه سر بعد ربع یه...بخرم
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 مرتضی اسمش و بود سالی میان مرد مغازه صاحب...بخرم خودم واس شارژم کارت یه و روغن

 ...بود گذاشته ایمان بود کرده فوت تصادف تو که پسرش خاطر به هم و مغازه اسم..بود

 ...لطفا ایرانسل دوتومنی شارژ یه و مایع روغن یه..مرتضی عمو سلام_

 .الان خوبن؟؟؟چشم خوبی؟؟خانواده..امید آقا سلام به_

 ..خدمتتون دارن.سلام..خوبن همه باشین سلامت_

 کلا..میومد خوشش ازت باهاش برخوردت اولین تو که بود آدمایی ازون..بود داشتنی دوس مرد

 ..میکردن خرید مرتضی عمو از همیشه ما خانواده

 ..داد تحویلم و بغلش هم شارژ و گذاشت پلاستیک تو و روغن

 دیگه؟؟؟ امر_

 کنم؟؟؟ تقدیم چقدر..مرسی_

 .میکنم حساب باهاش میاد پدرت بعد نمیخواد برو_

 ..بگو عمو نه_

 ..نداره قابلتم..تومن6.. باشه_

 ..بهش دادم نخورده تا تومنی هزار یه و تومنی پنج یه و جیبم تو کردم دست

 ..برسونین سلام خانواده..میکنم خواهش_

 ...بیرون زدم مغازه از و دادم دست باهاش

 میومد بار یه روز سه یا دو هر حداقل..نشد پیدا اینورا کلشم و سر..نداشتم خبری وحید از

 ..کار سر کاری سنگ بره بود قرار اومد یادم...آهان...بلعکس یا میزد سری یه خونمون
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 پدرم پس نبود ماشین..کردم نگاه حیاط تو..کرد باز درو مادرم و زدم و زنگ..خونه در دم رسیدم

 ...بود نیومده خونه هنوز

 ..برداشتم پلاستیک تو از شارژو کارت...میخواستی که روغن اینم...مامان سلام_

 ..برمیدارم میام آشپزخونه اوپن رو گذشت؟؟؟بزارش خوش...سلام_

 ..گذشت..نبود بدک هی_

 کردین؟؟؟ رفتین؟؟؟چیکارا کجاها_

 ...دیگه بودیم اونجا..عروست دنبال بریم میخوایم که گفتم هیچی_

 ..هم تو کرد اخماشو..داد تحویلم ای غره چشم و کرد نگاهم..خندیدن به کردم شروع

 خانوم؟؟؟ عروس این از نداری عکس..خب_

 ...نمیشد جا کادر تو بود گنده چون ولی بگیرم میخواستم اتفاقا چرا_

 ..خندید به کرد شروع و شد باز اخماش

 ...کنم حاضر شام من تا بیا بعد بشور جورابتم..کن عوض لباساتو برو_

 دیگه؟؟؟ امر...چشم_

 رفط به زبونی بل بل بدون و خوندم تهشو خودم دیگه..کرد اشاره آشپزخونه تو جارو ی دسته به

 کش و شدم ولو تخت روی خودمم...کردم پرت طرفی یه و هرکدوم و آوردم در لباسمو..رفتم اتاقم

 حل چیز همه خنک آب دوش ی با که میکردم خستگی احساس یکم...دادم بدنم به قوسی و

 ...کردم حرکت حموم طرف به مستقیم و برداشتم حوله و لباس کشو تو از...میشد

 اومدن منتظر و بود چیده و شام میز مادر...رفت در خستگیم حسابی و بودم دوش زیر ساعتی نیم

 و نمیومد امشب پدر...خوردم مادرم کنار داشتنی دوس شام و رفتم و پوشیدم لباسمو...بود من

 ....بمونه پیشش بود قرار شبم و قدیمیش دوستای از یکی دیدن بود رفته
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 .... بعد روز دو

 

 نداری؟؟؟؟ کلاس8 ساعت مگه...دیگه شو بیدار...امید_

 ...8 تا کو...هستش6 به ربع یه ساعت هنوز بابا اووووف_

 ..نکردم کبودت کمربند با تا کنی؟؟؟پاشو تنبلی میخوای دانشگاهته اول روز_

 این تو که این نه دیگه ولی میکردم شماری لحظه روز این واس ک هرچند..داشتم خواب خیلی

 ..بشم بیدار بخوام ساعت

 چاره..بود بسته کاملا چشمام...کردم حرکت روشویی طرف به و شدم بلند جام از میلی بی با

 سرحال تا شستم خنک آب با صورتمو...زدم مسواک دندونمو و برداشتم مسواکو..نبود

 ...باشم حال بی اول روز از نمیخواستم..بیام

 اییچ استکان تو داشت و بود شده بیدار مادرمم...پهنه صبحانه سفره دیدم و آشپزخونه تو رفتم

 ...میریخت

 دیگ میخوردم چیزی ی میکردم درست شدی؟؟خودم بیدار چی واس دیگه تو...مامان سلام_

 :گفت و خندید

 ... روب زودتر اول روز بخور صبحونتو بیا کن خشک صورتتو...پدرته واس ک نکردم درست تو واس_

 پرورشگاه از منو که میاوردم در و قضیه این تو ته باید سروقت..میشداااا خوش دلم داشت تازه

 ...کردن پیدا آب جوی تو از یا آوردن

 ...نه یا بیدارن ببینم تا زدم زنگ میلاد و وحید به و برداشتم گوشیمو اتاقم تو رفتم

 ...خوابه هنوز بود مشخص نبود ازش خبری وحید ولی بود شده بیدار تازه اونم..داد جواب میلاد
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 هک میکردم شیرین چاییمو داشتم...شدم صبحونه خوردن مشغول و نشستم پدرم پیش و رفتم

 نگاه بهم داشتن هردو کردم نگاه چشمی زیر...کردم حس خودم رو هردوشونو نگاه سنگینی

 شروع و دهنم تو گذاشتم کردم درست پنیر نون تیکه یعنی؟؟؟ی بود شده چی واا....میکردن

 ..زدن حرف به کردم

 میکنین؟؟؟ نگاهم دارین اونجوری چرا نیستمااا محصل بچه میگم_

 ...بیرون پرید گلوم از لقمه که جوری پشتم زد محکم پدرم

 ...شده مرد خودش واس دیگه پسرم_

 ...بودم خودم به نسبت پدرم علاقه و عشق همه این عاشق بچگی از

 ...اخه کاریه چ اون.. بچرو کشتی_

 اول روز که میدیدن کوچیکی بچه همون چشم به منو هنوز...خندیدن به کردیم شروع نفری سه

 ...کردن راهیش اشک با و زور به مدرسه

 و بود نیم و6 ساعت..کردم آغاز و لباس پوشیدن و مو کردن درست عملیات و خوردم صبحونمو

 ...برسم خودم به حسابی میخواستم..داشتم فرصت کلی

 یعطر کمدمم تو از...تخت رو گذاشتم برداشتم کمدم تو از ای سرمه بولیز و مشکی کتان شلوار

 لباسم و بدنم به حسابی و برداشتم و میکردم استفاده فامیلی جشنای و عروسی واس فقط ک

 ...زدم

 ...شدم مشغول آینه جلوی رفتم و برداشتم و سشوار

 ..کردم بازش.. بود اس ام اس..اومد در گوشیم صدای

 ...بود میلاد

 ..نشه دیر بیا زودتر..میمونیم منتظرت دانشگاه در جلوی وحید و من_
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 کردن تایپ به کردم شروع دست یه با

 فعلا.بیاماااا من تا داخل نرین..باشه_

 ...شدم مشغول دوباره

 دهب ماشین پدرم بود قرار...بپوشم کفشمو تا حیاط تو رفتم آماده و حاضر که بود ربع و7 ساعت

 واس و بود زیاد فرصت حالا.. بیرون رفت خودش و نمیشد دیگه داشت کار امروز چون ولی بهم

 ...سویچو میگرفتم ازش دیگه کلاسای

 بخونی؟؟؟ درس یا عروسی میری داری...کن نگاه مملکتو دانشجو..به به_

 کردی شلوار با که زمان اون گذشت دیگه..ک دانشگاه برم شلخته  نمیشه دیگه مامان خخخ_

 باشی خوشتیپ باید جا همه الان..بیرون میرفتن

 ..میکنمااا قیچی دمتو بجنبه گوشت و سر..هااا باشه درست پیش حواست_

 نداری؟؟؟ کاری..چشم_

 داری؟؟؟ کلاس چند ساعت تا..باش خودت مراقب...سلامت به_

 02 تا کنم فکر_

 میای؟؟؟ خونه میدن؟؟؟یا اونجا ناهار_

 ..فعلا رفتم دیگه من.میخورم همونجا هست خوری غذا اونجا_

 ...اونجا میرسیدم ای دقیقه21 و نبود زیادی راه دانشگاه تا...افتادم راه و دادم تکون براش دستمو

 و سر که میکردم نگاه خودمو شیشه تو میشدم رد که ای مغازه هر جلوی از..زدم قدم کوچه سر تا

 ...میخواستم ک بود همونجور...چجوریه وضعم

 ...افتادم راه و شدم تاکسی سوار زود خیلی
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 ...میشدم راحت هم تاکسی کرایه و رفتن پیاده شر از زودی به

 ...بودم من منتظر و بودن رسیده میلادم و وحید..دانشگاه دم رسیدم

 اومدین؟؟؟ ؟؟؟کی خبرا چه..سلاااام_

 ..دادیم دست هم به

 ...بود اینجا من از زودتر میلاد البته..بودیم تو منتظر اومدیم الان همین_

 بودن کرده خوشتیپ دوتاشون هر...زدن حرف به کرد شروع میلاد

 راهش هم بود شده بیدار ازت دیرتر هم اومدی دیرتر هم وحید از..امید سرت تو خاک یعنی_

 ..تو به بگم چی من آخه..تره طولانی

 درسمون؟؟؟ اولین هست میشه؟؟؟چی تشکیل کجا کلاسمون..اینارو کن ولش آقا_

 ...بود پایه ریاضی کلاسمون اولین..داد نشون بهمون واحدشو انتخاب برنامه میلاد

 نیمکت روی که پسر تا چند به وحید...بودن آمد و رفت درحال پسر و دختر از اعم زیادی جمعیت

 :گفت و کرد اشاره بودن نشسته دانشگاه حیاط تو

 ..ینیمبش کلاس ی تو اینا با باید الان موندیم الکی سال ی..بچمونن سن هم همه..کنین نگاه اونارو_

 :گفتم و کردم نگاهشون

 ...بره آبرومون نکنین رفتار جوری فقط..میگه راست_

 ...کن نگاه ترمارو چس بهههههههه_

 ...کردیم نگاه سرمونو پشت و برگشتیم...شدیم خشک سرجامون نفرمو سه هر

 اومده اون بودیم مونده ما که سالی اون..دبیرستانمون ی دوره های همکلاسی از یکی..بود عماد

 ...جانش به افتادیم و رفتیم طرفش به حرفی هیچ بدون...بود ما بالاتری سال و دانشگاه بود
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 بکنم؟؟؟ پوستتو میخوای نه؟؟؟همینجا ترم چس میگی ما به شدی آدم ما واس دیگه حالا_

 ..بودش گرفته پشت از میلادم و میکشید و بود گرفته گوشاشو وحید

 ...که نکنین ریزی آبرو..کنین ول کردم غلط بابا_

 که میدونستم...بودمش ندیده که بود وقت خیلی...خندیدن به کردیم شروع نفری چهار

 ..میبود3 ترم باید الان و میخوند حسابداری

 خبر؟؟؟ خوبی؟؟چه_

 نه؟؟؟ دیگه باهمین همیشه شما...فداتون_

 ..کنیم چه دیگه_

 دارین؟؟؟ چی کلاس_

 ..داد نشون برگشو میلاد

 در دم سگ به حواستون راستی..باشین مراقب..میرم دیگه من خب..خوبه ریاضی؟؟؟استادتون_

 ..میگیره پاچه بد..باشه

 ...کرد اشاره در دم حراست به سرش با

 ...کردیم ملاقاتش قبلا نبود گفتن به نیازی_

 ...کردیم نگاه رفتنشو و براش دادیم تکون دست

 :گفت میرفت ور موهاش با داشت که درحالی وحید

 بریم؟؟؟ کجا حالا...شده آدم ما واس عماد این که کشیده کجا به کارمون_

 ..دیگه یکی از میپرسیم سالن داخل بریم_
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 حرکت میشد تشکیل اونجا کلاسا که اصلی سالن طرف به و افتادیم راه من جمله با

 و آموزش قسمت شامل خونه نماز و خونه کتاب جز به که داشت ساختمان چندتا دانشگاه...کردیم

 ....میشد امتحانات و کلاس برگذاری ساختمان و دانشگاه رئیس ساختمان و حراست

 ودنب اولی سال اکثرا که بود مشخص ها چهره از...بود بیشتر میکردیم فکرشو که اونی از جمعیت

 ...بود پسرا دوبرابر از بیشتر تقریبا هم دخترا تعداد و

 ...زد پهلوم به آرنجش با میلاد که میکردم اونور و ور این سرمو

 مرگته؟؟؟ هوم؟؟؟چه_

 اونور؟؟؟ دیدی دختررو اون_

 کرد نگاه بود کرده اشاره میلاد که طرفی به هم وحید

 رنگیه؟؟؟ چشم کدوم؟؟؟همون_

 میشناسیش؟؟؟...ما رو زومه کلا...آره_

 به مایل چشمای و کوتاه قد با دختری متری چند ی فاصله تو..میگفت راست...کردم نگاه خوب

 ...میکرد نگاهمون و بود وایساده سبز

 وحید؟؟ چی تو...نمیشناسمش نه_

 ...انداخت بالا هاشو شونه اونم

 ...بود خوب قیافش...میدیدمش که بود بار اولین

 ..کارش تو برو...امید ها خوبه تو واس_

 کنیم؟؟؟ شروع کاریو گند نشدیم وارد...دانشگاه اومدیم نیست دقیقه01 هنوز..داریا حال بابا برو_

 ....کنیم پیدا کلاسو بگردیم اول جاش...وحید میگه راست_
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 ی کوچیکه انگشت میکردم براندازش که هرجورم..کردم نگاهش و کردم راست سرمو دیگه بار یه

 ...نمیشد غزالم

 .......ششم قسمت

 

 هک نگاهی یه.بود نشسته آدم کیپ کیپ.کردیم پیدا کلاسمونو جو و پرس هزارتا از بعد بلاخره

 هنوز...بودن پسرا برابر3 شاید دخترا ولی نمیرسید دست دوتا انگشتای به پسرا تعداد انداختم

 شروع کلاسمون تا بود مونده وقت دقیقه01 کردم نگاه ساعتم به.کلاس تو بود نیومده استاد

 ...بیرون زدیم کلاس از و گذاشتیم صندلی روی وسایلمونو..بشه

 امید؟؟؟_

 هوووم؟؟_

 وضعو؟؟ این کنیم تحمل چجوری..کلاسامون ها شلوغه خیلی میگم_

 وحید؟؟؟ کنیم تحمل چیو_

 ...برگردوندیم میلاد طرف به سرمونو

 هسوژ ترم آخر تا دیگه وسط اون بدی سوتی یه کن فکر..دیگه چیزارو این و شلوغی همین بابا_

 ...ای

 نیست؟؟؟ دختره همون..کن نگاه رو اونجا..امید_

 ...بود شده خیره بهم سبزش چشمای با..بود چشمم جلوی دختر همون باز و کردم بلند سرمو

 میزاشتم؟؟؟ دلم کجای اینو حالا..برگردوندم ای دیگه طرف به سرمو

 هک میدونستم!!!بود کلاس یه تو ما با پس..رفت کلاس طرف به مستقیم و برداشت قدم آرام آرام

 ...نبودن بردار دست دیگه وحید و میلاد
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 :کردم صداش...میره کنارمون از داره که دیدم میلادو

 میری؟؟؟ داری گوری کدوم..اووووی

 .. باشیما اینجا سال4 قراره سلامتی نا...کنم پیدا و دسشویی بگردم میرم بابا هیچی_

 ...بشر این بود کرده جارو همه فکر کلا

 هنگا روشو به رو داشت بزنه پلکی که این بدون و  بود وایساده ساکت که خورد وحید به چشمم

 ...نهمیز دید استیلو خوش دختر یه داره که دیدم و کردم نگاه بود شده خیره که سمتی به...میکرد

 ..پیچید سالن توی صداش..گردنش پس زدم و بالا بردم دستمو

 ...تو مرگته چه آخخخخ_

 ..نیاری کم نفس گفتم بودی بدم؟؟؟قفل تنفس_

 ...خندیدن به کردیم شروع هردو

 رفط به داشت مستقیم و بود برگه کلی دستش تو که دیدیم و سالی میان چادری و عینکی زن

 ...میرفت کلاس

 ..تو نرفته تا بدو وحید بریم...باشه خوب میخوره که قیافش..همینه استادمون کنم فک_

 پس؟؟؟ چی میلاد_

 ...نباش اون نگران میاد خودش بریم_

 کلاس تو زیادی صدای و سر...نشستیم سرجامون و کلاس تو رفتیم استاد شدن وارد از قبل

 اب و بست سرش پشت و در...شد تبدیل مطلق سکوت به کاملا استاد اومدن با که بود پیچیده

 نظر از دانشجوهارو ی همه عینکش پشت از...نشست مخصوصش میز پشت قدماش صدای

 نسبت خوبی حس..زدن حرف به کرد شروع بود بسته نقش لبش روی که لبخندی با و گذروند

 ...داشتم بهش
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 پسرای آقا و خانوما دختر..گل دانشجوهای..عزیزم دوستای ی همه به نباشید خسته و سلام_

 هی که زندگیتون از مقطع این تو که امیدوارم..پایه ریاضیات درس استاد هستم سلطانی...عزیز

 هنوز چون...باشین موفق اومده روتون دانشجو اسم دیگه و شده ایجاد شما در عظیمی تحول

 ونممن..بدین من تحویل و بنویسین برگه یه روی اسامیتونو لطفا نرسیده من دست به لیست

 ...میشم

 ...بگیره گاز که نیست ازونا.. باشه خوبی استاد میاد نظر به_

 تو کرده نمیاد؟؟؟گیر چرا گاو میلاد این میگم..میکردم فکر همین به داشتم منم وحید آره_

 یعنی؟؟؟؟ دسشویی

 حالا میاد...بدونم چه_

 وحید و من...میشد دست به دست که کاغذی روی اسم نوشتن به کردن شروع جلو ردیف از

 ودب مونده بود میلاد جای که خالی صندلی یه فقط و بودیم نشسته دیوار به چسبیده دوم ردیف

 پشت دست دادیم و نوشتیم و میلاد و خودمون اسم و ما به رسید دست به دست کاغذ...کنارمون

 ...هامون سری

 و اومد استاد داخل بفرمایید صدای..کردن زوم در روی کلاس کل در صدای شنیدن با...تق تق تق

 بنده میلاد...خندیدن به کردن شروع همه زد وحید که پوزخندی با..شد پیدا در چارچوب تو میلاد

 ومدا حرفی کوچکترین تو؛بدون بیاد که کرد اشاره سرش با استاد که نمیخورد تکون جاش از خدا

 :گفتم و کردم نزدیک بهش سرمو میخندیدم داشتم که حالی در...نشست ما دست کنار و

 ...بهتا دسشوییش ساخت..پهلوان قوت خدا_

 بود شده سرخ کمی خجالت از صورتش

 شدم معطل داشت کارم اون پیش رفتم دیدم خواهرمو..که نبودم دسشویی_

 اهدانشگ اینجا که نمیدونستم...بود دانشگاه آخر ترم و بود تر بزرگ ما از سالی چند میلاد خواهر

 ...میاد
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 ..نباش نگران نوشتیم غیاب حضور برگه رو اسمتو..باشه آها_

 داد؟؟؟ درس..گرم دمتون_

 ....فقط زد حرف کم یه مینویسیم داریم و اسامی تازه بابا نه_

 ...اوکی_

 اب بیشتر شدن آشنا واس اونم و دادن استاد تحویل برگرو نوشتن اسامیشونو همه که این از بعد

 ...اسمامی خوندن به کرد شروع دانشجوها

 .. بعدی اسامی سراغ میرفت کوتا مکث از بعد استاد و میبردن بالا دستاشونو یکی یکی

 ..ناصحی امید_

 حاضر_

 فتحی میلاد_

 ..استاد حاضر_

 محتشم وحید_

 حاضر_

 ...جمشیدی نگین_

 پشت درست..رنگی چشم دختر همون...بود خودش..هست کی ببینم برگدوندم سرمو اختیار بی

 ای هقهو مانتو....نشست جاش سر دوباره حاضر گفتن از بعد و شد بلند جاش از...بود نشسته ما سر

 ...میومد بهش بود زده سرش به که مشکی مقعه و داشت تن به تیره

 بودی؟؟؟؟ فامیلش و اسم پسر؟؟؟دنبال میزنی دید چیو_

 ..میگیره تحویل اونو آخه کی..کردم نگاه پشتو وحید؟؟؟همینجوری شدی دیوونه_
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 ...خودتی..برووو_

 حانامت موقع بعد بگیریم یاد چیز دوتا بزار.هااا میشه شروع داره درس ساکت دیگه...بابا شو خفه_

 ...نشه سرویس دهنمون

 :گفت و وحید پهلوی زد میلاد

 ..ما با بقیه نباشه کاریت بخواب بگیر تو اصلا..نزن حرف زیاد..میگه راست_

 ...زدن پوزخند به کردیم شروع یواشکی

 به...دادن درس به کرد شروع و شد بلند جاش از استاد شد خونده همه اسامی که این از بعد

 مونده وقت کلاس شدن تموم تا نیم و ساعت0 از بیشتر و بود1 به دقیقه ده..کردم نگاه.ساعتم

 ...بود

 از اتونمیانترم..بنویسین میکنمو حل تخته روی که مسائلی کنین باز دفتراتونو..خانوما آقایون_

 ....هست همینا

 هم اطراف به حواسم نوشتن حین در...شدیم مشغول سرش پشت ماهم و نوشتن به کرد شروع

 ..بود

 ...داشتیم کلاسمون تو خوشگلی دخترای..مینوشتن داشتن و بودن کرده خم سرشونو همه

 !!!بود داشتنی دوس کلاس کل در

 ..نبود زیاد صداش ولی سوخت گردنم پشت

 ..کردم نگاه و وحید و برگردوندم سرمو

 ..نکنی چرونی چشم اونور و اینور دیگه باشی تو تا..کوفت_

 میپایید؟؟؟؟ منو داشت یا بود درس به حواسش
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 هخست گفتن از بعد استاد...شد تموم اولمون کلاس و نیافتاد خاصی اتفاق درسی ساعت آخر تا

 سکلا از تا شدیم بلند جامون از همه و شد بلند زیادی صدای و سر...بیرون رفت کلاس از نباشید

 خارج زا بعد و نفری سه افتادیم راه..بیرون رفت کلاس از ما از جلوتر که دیدم و نگین..بیرون بریم

 چهره تو زیادی شوق و ذوق...میکردیم نگاه اطرافمونو و موندیم دانشگاه راهرو تو کلاس از شدن

 هسین به دست هم ها بالاتری سال..میشد دیده بودن آمد و رفت مشغول که دانشجوهایی تک تک

 ...میزدن پوزخند جدید های ورودی به فروشی فخر با و بودن وایساده

 میلاد میگم_

 ...داداش جون_

 کنیم؟؟؟ لهشون ای پایه بکشن شونه و شاخ ما واس ها بالایی سال این از یکدوم اگه_

 ..نباش نگران..داداش نکن شک_

 چی؟؟؟ تو وحید_

 ...بشکونم گردنشو تا بزنه حرف بهمون داره جرات کی ببینم اصلا..هستم پا همیشه که من_

 اولی؟؟؟؟ سال گوگولیای چطورین..خخخخخ ببین تارو سه این_

 کردم نگاه وحید به کنیم نگاه سرمونو پشت که این بدون..بود سر پشت از صدا

 بود؟؟؟ ما کیه؟؟با این میگم داداش_

 ..نمیدونم_

 کیه؟؟؟ داداش میلاد_

 رچیه..برداشتیم قدم تند تند و نشنیدن به زدیم خودمونو...نشه سه برنگردین بابا میدونم چ_

 ...حیاط تو رفتیم و بیرون اومدیم کامل سالن از و واینستادیم کرد صدامون پشت از هم

 هااا بره آبرومون بود نزدیک..آخیش_
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 ...بود کی میکردیم نگاه حالا_

 یه بریم..خوری غذا سالن..کنین نگاه اونورو...میرفت آبرومون دختر همه اون جلو بابا کن ولش_

 بخوریم؟؟؟ چی

 :گفتم و کردم نگاه وحید به

 ؟؟؟س شنبه چند بنداز نگاه یه بعدیمون کلاس میلاد...بدن غذا تا کو حالا بابا که نیمه و01 ساعت_

 و ردک بلند سرشو رشته انتخاب به مربوط کاغذ کردن پیدا از بعد و جیباش گشتن به کرد شروع

 :گفت

 ..فارسی ادبیات..ساعته همین فردا پس بعدی کلاس...اممممم_

 وحید؟ نمیری کار سر که این؟؟؟تو چیکاره فردا..پس خوبه_

 ندارم کاری.خونم من نه_

 میلاد؟؟ چی تو_

 .. ندارم خاصی کار خونم منم_

 هستین؟؟؟..بیرون بریم بزاریم برنامه پس باشه_

 بین ودنب بیشتر با میتونستم میرفت پیش خوب داشت چیز همه که حالا...کردن تایید سرشون با

 ...کنم فراموش کامل طور به و چیز همه دیگه ها بچه

 هست؟؟؟ میریم هرجا چرا دختره امید؟؟؟اون میگم_

 گوشش تو هندزفری و  بد واساده ما از تر ور اون متر چند..میگفت راست..کردم نگاه ورمو و دور

 میکرد نگاه بهمون داشت

 جا یه بریم..کن ولش خوری هوا اومده اونم که نیس ما واس..دیگه دانشگاهه حیاط..بابا بیخیال_

 ..وایسادم سرپا اینقدر شدم خسته بشینیم
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 ...نشستیم و رفتیم و کردیم انتخاب و نگین از نیمکت دورترین

 از عدب و کردیم پیدا و میدونستیم باید که جاهایی و کلاسا تموم و موندیم دانشگاه ساعتی چند

 و میکردم خستگی احساس...خونمون برگردیم تا بیرون زدیم دانشگاه از خوردیم ناهار که این

 داشتنی دوس روز...بده مزه بهم نمیتونست راحتم و نرم تخت تو خوابیدن جز به چیزی الان

 میلاد و وحید...بیاد تاکسی تا موندم خیابون کنار وحید و میلاد با خداحافظی از بعد..بود

 ...رفتن و شدن میومد؛سوار گیر ماشین تر راحت اونور و داشت فرق من با مسیراشون

 و میکردم فکر امروز اتفاقای به مسیر طول تو..شدم سوار و اومد ماشین دقیقه چند از بعد

 عالی خیلی باشه همینجوری کلاسامون و روزا همه اگه..بست نقش لبم رو رضایت سر از لبخندی

 خوب اکثرا که کلاسیامونم هم...بریزه بهم اعصابمو بخواد که نداشت وجود چیزی دیگه..میشه

 ..مرتضی عمو ی مغازه طرف رفتم و شدم پیاده کوچه سر....بود عالی چی همه کل در و بودن

 داری؟؟ خوبی؟؟؟بستنی..عمو سلام_

 رفتی؟؟؟؟ دانشگاه امروز راستی...بردار یخچال تو از سرت پشت آره...مرسی...گل امید آقا سلام_

 نمک پیدا(سالار)میخواستم که اونی یخچال توی های بستنی بین از تا بودم شده خم که حالی در

 :گفتم

 ..بود روز اولین آره_

 بود؟؟؟ شلوغ بود چطور خب_

 نزن حرفشم دیگه که اون...عااااالی_

 :گفت و آورد پایین صداشو

 که میزنین هست؟؟؟مخ هم خوب مختر دختر_

 ...خندیدن به کردم شروع

  نیس ما کار بابا نه...هست هم خیلی عمو آره_
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 ولاص چندتا...کن کیف کنم تعریف جوونی خاطرات از برات مغازه بیا بیکاری که روز یه بابا ای_

 داد تحویلم چشمکی.. خوشتیپی خوبی این به جوون..بدم یاد بهت باید

 میشه؟؟؟ چقدر ما حساب...عمو باشه_

 یمرتض عمو پس...بیرون زدم مغازه از کردن حساب از بعد و گذاشت پلاستیک تو و بستی تا سه

 ...میجنبید گوشش و سر جوونیش تو هم

 لحظه یه و تو رفتم..کرد باز درو مادرم...زدم زنگ و خونه رسیدم دقیقه چند از بعد

 ....میزد برق جا همه و بود کرده تغییر خونه دکوراسیون...موندم

 اینجا؟؟؟ خبره چ...مامان سلام_

 یهچ پلاستیک اون...نگرفته جوراب گند بو خونه تا بشو پاتو و دست برو بدو...اومدی خوش سلام_

 دستت؟؟؟

 ...بستنی هیچی..الان میرم باشه_

  بدو..یخچال  تو بزار_

 خبره؟؟؟ چه نگفتی_

 ..همینه واس خونمون میان دارن که باره اولین..بیاد قراره مهمون_

 گذاشتی؟؟؟ تموم سنگ براش اینقدر که حالا مهمون این هست کی...صحیح اوووه_

 ..بچه نباش فوضول_

 تدس روشویی طرف ورفتم دادم مادرم دست کیفمو..گذاشتم یخچال تو و بستنی رفتم و خندیدم

 ...شدم شستن مشغول و آوردم در جورابمو و شستم صورتمو و

 راستی؟؟؟ خوردی ناهار..امیییییید_

 ..دانشگاه داشتیم مرغ...مامان آره_
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 بود؟؟ خوب کلاس...جان نوش آخی_

 ..دارم نیاز خواب فقط الان..خستم فقط..نمیشد این از بهتر..بود عالی چی همه_

 ...میکنم صدات اومدن مهمونا بخواب برو تو باشه_

 ...داشتم خواب چقدر که آخ...تختم تو دوویدم و بره آبش تا گذاشتم جا یه و چلوندم جورابمو

 ....رفتم فرو عمیقی خواب به و بستم چشمامو

. 

. 

. 

. 

. 

 ...هستن دروازه پشت بشور صورتتو و دست بدو...اومدن مهمونا بدو...پاشووو...امییییید_

 ...مامان باااشه_

 مرفت و کشیدم موهام به دستی و زدم آب صورتمو...روشویی تو رفتم سرعت با و شدم بلند جام از

 چی یدبا و بودن کی مهمونا نمیدونستم...کردم عوض لباسامو و برداشتم لباس کمد تو از...اتاقم تو

 ...میشنیدم مادرمو تعارف صدای...میپوشیدم

 ...آوردین صفا..اومدین خوش..بفرمایین_

 کجاست؟؟؟ عمو...خاله نکش زحمت میکنم خواهش_

 امییییید؟؟؟...میاد الان امیدم...تو بیاد کن تعارف آقاتو...میاد بیرون رفته عمو_
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 پاهام..نبودم مطمعن میشنیدم که چیزی از...میپیچید گوشم تو زنگ صدای مثل مادرم صدای

 ...زمین رو انداختم همونجا همرو و شدم لباس بیخیال...برم راه نمیتونستم و بود شده سست

 میکرد؟؟؟ چیکار اینجا...بود شده تبدیل یقیقن به حدسام تموم و کردم باز درو ی دستگیره

 ....بود غزال

 

  مُرده های لحظه تلاطم در تو یاد با

 ترم زنده

 سوز سینه عشق این به ام مانده دلبسته هنوز

 بیخبرم تو از گرچه

 داده یادم که هاییست گریه ها دلنوشته این پای

 ...ببرم پناه تو داشتنِ دوست به

 .....هفتم قسمت

 

 افتاده شمارش به نفسام..نمیخوردم تکون جام از و بود مونده در ی دستگیره روی دستم

 از لحظه ی تو کردنش فراموش واس تلاش همه اون..دیدمش دوباره مدت همه این از بعد..بودن

 ای فوقالعاده شکل به ابروهاشو و کرده رنگ موهاش..لعنتی بود شده خوشگل چقدر...رفت بین

 رفتن راه توان پاهام...داشت خودشو بامزه و نمکی صورت همون هنوز...بود کرده درست

 گهم..نیست چیزی جلو برو امید میگفت دلم تو صدایی...پیش راه نه داشتم پس راه نه..نداشتم

 ویق باید..میتونی ک کن ثابت خودت به بزرگتر؟؟برو ازین چالشی نمیخواستی؟؟؟دیگه چالش

 دهش دیر دیگه...کنم عوض لباسمو حتی نبود حواسم اصلا..بود شده خشک دهنم آب....باید...باشم

 من دیدن با...کردم حرکت طرفش به..بست نقش لبام روی تصنعی لبخندی...اینکارا واس بود
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 سلام و کرد دراز طرفم به دستشو...کرد نگاه بهم خندونش ی چهره با و برگردوند طرف به روشو

 وت دستشو...نیستم سابق آدم اون دیگه من ک بفهمه میخواستم..میفهمید چیزی نباید...گفت

 قد هم کمی و بود خوشتیپی پسر...اومد شوهرش سرش پشت...دادم فشار کمی و گرفتم دستم

 غزال و من جدایی دلایل از یکی خودش این و بود بیست مالیش وضعیت..چهارشونه و بلند

 تنفر ازش شدت به که بود زمین روی آدم تنها بفهمه خودش ک این بدون شاید...بود

 حس بدنم قسمتای تمام تو و لرزش..رفتم شوهرش طرف به و کردم ول و غزال دست...داشتم

 ..میاوردم ابرو به خم نباید ولی میکردم

 ..اومدی خوش..مهدی آقا سلام_

 ...میکرد برام تعریفتو خیلی درسته؟؟؟غزاله دیگه امید آقا...سلام_

 منم ک داشت انتظار..داشت خبر غزال و من ی رابطه از کنم فک..داد فشار دستش تو دستمو

 اشاره داخل به سرم با و کشیدم بیرون دستش از دستمو اعتنا بی ولی کنم تلافی کارشو

 عزیز براش پدریم فامیلای اینقدر نمیدونستم..داشت فراوانی شوغ و ذوق مادرم...کردم

 سرش پشت منم و آشپزخونه تو رفت مادرم...نشستن پذیرایی تو رفتن غزال و مهدی...باشن

 ...رفتم

 نگفتی؟؟؟ بهم چرا_

 نگفتم؟؟؟ چیو_

 !!اینجا بیان قراره اینا که این_

 مثلا؟؟؟ میشد چی که میگفتم..پایین بیار صداتو هیییییییس_

 ..اینا میلاد خونه میرم من..کن ولش هیچی_

 ..امشب نمیری در جایی...کنارشون بشین پذیرایی تو بیا کن عوض لباستو اتاقت تو برو_

 ..مامان_
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 ..نرفت آبرومون نشده بلند صدام تا برو..گفتم ک همین..کوفت_

 اشکالی میخواین اینو همتون که حالا..باشه..رفتم اتاقم طرف به آشپزخونه از عصبانیت با

 و حلقه تا ساعت از بود خریده برام غزال که یادگاریایی تموم و کردم عوض لباسمو...نداره

 ...میکردن نگاه و خونه اطراف و بودن گرفته همو دست...سمتشون رفتم و انداختم و گردنبند

 شمال؟؟؟ رسیدین کی...اومدین خوش خب_

 :گفت کنه جلوه عادی داشت سعی و میچرخید ساعتم و گردنبند رو چشماش که حالی در غزال

 خوبی؟؟دانشگاه تو..نشه ناراحت ازم سربزنم عمو خونه بیام گفتم...اومدیم هواپیما با دیروز_

 میگذره؟؟ خوش

 خوشگذرونیه؟؟؟ جای مگه دانشگاه...نیستم بد شکر_

 دادن نشون و من دادن حرس واس که بود مشخص کاملا..انداخت غزال گردن دور دستشو مهدی

 ...بیاره چایی که زدم صدا مادرمو و زدم پوزخندی..کرده کارو این دستش تو میلیونی ساعت

 داری دوس اگه..انداختنا بهت کنم گرفتی؟؟چینیه؟؟فک کجا از دستتو تو ساعت اون امید آقا_

 یادگاری؟؟؟ بدم بهت ساعتمو

 ردیک فک...درافتادی کسی بد باهام؟؟با کنی بازی داشتی دوس پس...کردم نگاه بهش برگشتمو

 :گفتم و زدم لبخندی...بکنی میتونی خواست دلت هرکاری داری پول چون

 کار عالی که امروزم تا..میدم ترجیه و خریده برام خانومت که ساعتی همین من..ممنونم نه_

 ...میشه احتیاجت دار نگه ساعتتو شما..کرده

 و شد محو لبخندش...نکنیا کل کل من با دیگه..جونت نوش...نمیومد خون میزدی بهش کارد

 ...نبود اون از بهتر حالش هم غزال..ریز کردنای سرفه به کرد شروع

 گرفتااا گلوش مهدی شد؟؟؟آقا چی چایی..مامااااان_

 ....میام الان دیگه کن صبر_
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 حرف به کرد شروع و گذاشت چایی تکمون تک جلوی و اومد چایی سینی با بعد لحظه چند

 تو رفتم عذرخواهی یه با و کشیدم سر چاییمو..نداشتم زنکیشونو خاله حرفای ی حوصله...زدن

 ...اتاقم

 با...میکنه کل کل باهام داره خودم خونه تو رو پر بچه..صورتش تو برم کله با میخواد دلم..اوووووف

 و کامپوتر...نداشت مهدی اون از کم اونم هرچند..بشه ناراحت زیاد غزاله نمیخواست دلم حال این

 ...اومد در تق تق صدای که گذشت لحظه چند...باهاش رفتن ور به کردم شروع و کردم روشن

 تو بله؟؟؟بیا_

 ...وایساده در چارچوب تو که دیدم و مهدی و شد باز در

 هست؟؟؟ اجازه_

 ...تو بیا..خودته خونه_

 ...میکنی چیکار ببینم بیام گفتم..رفت سر حوصلم زنا پیش..گرم دمت_

 ...کنم سرگرم خودمو کردم روشن کامپوتر نمیکردم خاصی کار هیچی_

 داری؟؟؟بلدی؟؟؟ فوتبال...ایول_

 امپوترک فوتبال تو منو بود نتونسته کسی امروز تا ولی نداشتم فازش به این؟؟؟کاری میگه چی..هه

 ایطشر..میکرد فرق بحث ما خونه تو ولی.. میتونستن توک و تک شاید کم خیلیییییی...ببره

 ...بکنم پوستشو و میهمان به بدم خرابو دسته ک میکرد ایجاب میزبانی

 مگه؟؟؟ میکنی بازی هم تو..دارم آره_

 ...شده قدیمی دیگه کامپوتر..باکس ایکس فقط نه اینا ولی آره_

 ...کنما خفتش همینجا کنم قفل اتاقو در میگفت شیطونه...کرد زر زر این باز

 ...داریم زور ب همینم ما ببخشید دیگه_
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 داری؟؟؟ دسته...نداره عیبی_

 ...بیارم صندلی برات برم من بشین بیا آره_

 یکردم نگام جوری...پیشش برگشتم و برداشتم صندلی آشپزخونه تو از رفتم و شدم بلند جام از

 ...جهانه فیفا قهرمان میکرد فک نمیدونست یکی که

 تیمامونو هردو و آوردم و  بازی...نشستیم جامون سر و گذشتم خودم صندلی کنار ک صندلی

 وهرد و شد شروع بازی...بگیره انتقام اومده بود معلوم..کردم نگاهش چشمی زیر...کردیم انتخاب

 راه اون به زد خودشو الکی...زدم بهش اولو گل ک بود نگذشته دقیقه چند...شدیم مشغول سخت

 تعداد میگذشت که دقیقه چند هر...میکشه طول بشه گرم تا و  نکرده بازی وقته خیلی آره که

 تشدس که بود نشده متوجه خدا خنگ...بیشتر یکی یکی هاش بهونه اونم و میرفت بالا من گلای

 ...میبرم لذت داشتم خوردنش حرس از..داره مشکل

 :گفت و میز رو گذاشت دسترو

 ..اینجورین چرا بازیکناش..هست مسخره بازی این بابا ای_

 بخریشون؟؟؟ بتونی ک پولین اینام کردی چجورین؟؟؟فک_

 رفت اتاقم از و زد لبخندی بزنه حرفی که این بدون...بود فهمیده خوب منظورمو...شد خیره بهم

 ...بیرون

 بیارن؟؟؟ در منو حرس که اینجا بودن اومده مثلا

 ...سرجاش گذاشتم و کردم جمع هارو دسته...بیرون اومدم بازی از و زدم پوزخندی

 امید؟؟؟_

 ...دهنم تو اومد قلبم...دیدم و غزال سرم پشت و برگشتم

 داری؟؟؟ احتیاج بله؟؟؟چیزی_
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 ...بریزی برام داری جدید آهنگ اگه اومدم فقط نه_

 یهو؟؟ رفت کجا مهدی...باشه_

 ...میبینه تلویزیون داره_

 ...میام الان بشین_

 بآ بار چند و کردم نگاه خودمو آینه تو...رفتم روشویی طرف به مستقیم و بیرون رفتم اتاقم از

 ینا تصور...میکرد فرق غزال ولی بدم جوابشو راحت خیلی میتونستم و مهدی...صورتم تو ریختم

 نمیومدن کاش...عذاب بزرگترین هم بود خوبی حس هم برام مینشستم کنارش باید الان که

 ..نبود چاره...اینجا

 ...میزد گشت هام پوشه تو داشت غزال..اتاقم تو رفتم

 :گفتم و کردم نگاه بهش...برداشت موس روی از دستشو من دیدن با

 بگرد برو داری دوس که هرجا نداره اشکالی_

  رمم اینم بیا..میدیدم فامیلارو عکسای داشتم_

 سنگین خیلی اتاقم هوای میکردم حس..نشستم کنارش صندلی روی و گرفتم دستش از رمو

 ...شده

 برات؟؟؟ کنم پر چی...خب_

 ...میدی گوش خودت ک هرچی..نمیدونم_

 بازم ولی بود من عذابای ی همه باعث و بود نشسته من سانتی چند تو که آدمی...کردم نگاش

 ازم راحت اینقدر میتونست چطور...داشتم دوسش هنوزم برعکس...نداشتم تنفر حس بهش

 کرد؟؟؟ فراموش و چیز همه بگذره؟؟چطور
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 تا.کرد جلب نظرمو آهنگی وسط اون و مختلف های خواننده از آهنگ کردن پر به کردم شروع

 نداده گوش هنوز خودم...کردم پخشش اتاقم  نباشه ساکت حداقل که این واسه  بشه پر رمش

 .....آهنگ این به بودم

. 

. 

 ...شدم سیر زندگیم از نبودنت با وقتی از

 ...شدم پیر و شکسته..وااای ببینم نبود آینه

 ...شدم تبعید گریه به...نبود موندنم جای

 ...شدم پدید نا موندمو ناتمومت رویاهای تو

 ....کرد بین بد منو شکستنا این تو بعد

 ...کرد نفرین تورو...دید منو هرکی تو بعد

. 

. 

 شکا اونم چشم تو کردم نگاه غزاله به...بود آورده لرزه به تنمو متنش گیرایی و العاده فوق صدای

 دلنوشته یاد..بود نکرده فراموش و چی همه...بود ذهنش تو چیزایی یه هنوزم پس...بود زده حلقه

 ..بود ما الان هوای و حال مخصوص و لحظه این تو که افتادم ای

 

 اما نزاشتی، ماندنم برای جایی

 نمیکنم ترک را ناامن ی خرابه این من
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 اما ، نمیشنوی من از حرف اینکه با

 نمیکنم شک تو به دارمهایم دوستت گفتن در

 بازیگوش کودکی مثل

 میدوی

 نمیمانی

 نمیشینی کنارم

 میخوری سنگ به تا

 میکنی گریه

 برمیگردی

 بعد کنارمُ میشوی آرام

 نمیبینی مرا

 من و بودی تو فقط این از قبل

 میرفتی بودُ من با تو بازی

 کنم پیدایت تا

  تو سرگرمی برای

 اینکه تا شد کهنه من با بازی

 دور از باید حال

 تازه همبازیهای کنار
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 کنم تماشایت

 اما نمانده برایم جایی

 میمانم میبینم، که را تو اشتباه

 بازی این از میخوری سنگ به باز چون

 را شدنت خوب راه و

 ....میدانم فقط من

. 

 ...بود شدن پخش حال در همچنان آهنگ

 

  دلم توو که من به لعنت

 من عشق ، کاشتم تو مِهرِ

 هنوز ، تو از بعد کاشکی

 من عشق نداشتم دوسِت

 سرد ی لحظه همین کاشکی

 برسه راه از من مرگ

 بشنوه صدامو خدا

 بیکَسه اونکه صدای

 کرد بدبین منو شکستنها این تو بعدِ
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 ...کرد نفرین رو تو دید، منو کی هر تو از بعد

 (یاحقی محسن_نفرین)

 تمام تو و دستش گرمی...گرفت دستمو و آورد دستشو غزال...چکید گونم روی از کوچکی قطره

 ..نبود من برای دیگه آرامش و گرما این ولی کردم حس وجودم

 خوبی؟؟؟_

 کشیدم بیرون دستش از دستمو

 ..رمتو میارم برات شد تموم..شوهرت پیش برو...خوبم آره_

 ...زد جا حرفم از

 ...امید_

 ...برو فقط غزال نگو چیزی_

 رهخی بهم برگشتو...کرد پاک اشکاشو پیراهنش آستین با...رفت در طرف به و شد بلند جاش از

 ...رفت بیرون اتاق از  وبعد  موند حال همون تو لحظه چند..شد

 تو فایحر تموم...میشدم خالی باید...کردن گریه به کردم شروع شدت به و ترکید بغضم رفتنش با

 در و شدم بلند...بدم ادامه اینجوری نمیتونستم...اومد زبون به مو به مو که بود دلم حرفای آهنگ

 میکردم؟؟؟ تحمل باز باید چجوری...بشن تموم اشکام تا موندم دقیقه چند و کردم قفل اتاقمو

 ...بستم چشمامو و کشیدم دراز تختم روی

. 

. 

 خوابی؟؟؟..اومد باباتم..شامه وقت پسرم بیا..امیییید_
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 ...برد خوابم کی نفهمیدم...کردم باز چشمامو مادرم صدای با

 ..میام الان..بیدارم مادر نه_

 همه هستیم تو منتظر...نشده یخ تا بیا زودتر..باشه_

 دور از حاکی قدماش صدای...ببینه قیافمو نمیخواستم...بره در پشت از مادرم تا موندم منتظر

 چشمام..کردم نگاه خودمو آینه تو..رفتم روشویی طرف به و پریدم تختم روی از زود..بود شدنش

 خوبی خیلییی حال و حس...زیرش بردم سرمو کردمو باز و خنک آب...بود افتاده گود و بود قرمز

 ...کردم مرتب موهامو شونه با و کردم خشک سرمو..شدم سبک آخیشششش...میداد بهم

 چشمام..کاشتم لبم روی همیشگیمو لبخند...رفتیم که برو...کردم چک خودمو آینه تو دیگه بار یه

 ...بود سرخ هنوز

 نم منتظر همتون بابا گرم دمتون...بود برده خوابم ببخشید... بفرمایید...مادر کرده چه به به_

 بودین؟؟؟

 چشم به مهدی چشم...نمیگفت چیزی و بود پایین سرش غزال...خندیدن به کردن شروع همشون

 نگاه بهش...افتاده بینمون اتفاقی که فهمید من چشم و غزال حال از کنم فک...افتاد من سرخ

 ...کنه کل کل من با نمیتونه که بود شده متوجه کافی قدر به کنم فک..کردم

 که بود خودش حال تو هنوز غزال...شدن غذا خوردن مشغول همه و آورد و برنج دیس مادرم

 :گفت و گرفت طرفش به و مرغ ظرف پدرم

 نداری؟؟؟ دوس بابا؟؟؟چیه غزال_

 ...کرد نگاه پدرمو و آورد بالا سرشو

 ..نکردم استراحت اصلا امروز خستم یکم باشه؟؟؟فقط بد خاله غذای میشه مگه...جون عمو نه_

 ...بود نکرده ترک هنوزم و میگفت خاله مادرم به بچگی از غرال

 ...کن استراحت برو غذاتو بخور..عزیزم باشه_
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 ...جون عمو چشم_

 غذا بهش خونشون...میخورد داشت گاو عین..افتاد مهدی به چشمم...خوردن به کردیم شروع

 این با جوره هیچ...پشیمونن خودشونم خوردن از که بودن خسیسا این از یعنی؟؟؟لابد نمیدادن

 :گفتم ک گرفتم طرفش به سالادو ظرف...دیگه نمیکردم حال بشر

 ...آخه نمیخوری چیزی..میکنه باز اشتهاتو..مهدی آقا بخور_

 ...یعنی ها گشنمه..داداش گرم دمت_

 ... میافتی عقب نزن حرف..عزیزم بخور_

 ...میشد ضایع اینقدر میکرد حال کنم فک کلا...خندیدن به کردن شروع همگی دوباره

 تو رفت مادرم با ظرفا شستن واس اونم و کردیم جمع و سفره غزال کمک با شام خوردن از بعد

 ...آشپزخونه

 ...شدیم تلویزیون کردن تماشا مشغول پدرم و مهدی با و داد بهم و میوه ظرف مادرم

 مشغول همچنان مادرمم و غزال و میزدن حرف چیزا این و کار راجب مهدی و پدرم مدت تمام تو

 ینا به میخندیدم نفری سه و بودن وحیدم و میلاد کاش...میرفت سر داشت حوصلم...ظرف شستن

 ...اوسکل مهدی

 ...میکشیدن خمیازه همه...خوابیدنه وقت دیگه که گفت و اومد مادرم ساعت نیم از بعد

 امید اتاق تو امید با شما میخوابیم من اتاق تو عمو و من..نداریم اتاق زیاد ما ببخشید خب_

 ...بخوابین

 اتاق؟؟؟ یه تو غزال و بخوابن؟؟؟؟؟؟من من اتاق تو بیان مهدی و چییییی؟؟؟غزال

 ...بشه تموم زودتر هرچی امشب کاش فقط...کنم چیکار و بگم چی باید نمیدونستم

 ....هشتم قسمت
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 اینجوری؟؟؟؟از..کنم فراموش چیزرو همه میخواستم که باش منو.بودم افتاده گیر ای مخمصه بد تو

 تشک...نداد امون مادرم ولی کنم اعتراض تا کنم باز دهنمو.خواستم...بود تر نزدیک بهم همیشه

 روی مهدی و غزال و میخوابیدم تخت روی من...کرد پهن اتاقم تو و آورد ای دونفره

 اتاق تو سقف یک زیر غزال و من..میکردم آرزو خودم واس فکرم تو حالتو این همیشه...زمین

 ...میدیدمش خودم خواب اتاق تو اونم دیگه نفر یه با باید حالا ولی..هم آغوش تو..خودمون خواب

 دمب نشون ضعفی نقطه پیششون نداشتم دوس..بستم چشمامو و کشیدم دراز تختم روی و رفتم

 ...بزنم گول نمیتونستم که خودمو...داشتم ضعف ؛من چرا دروغ ولی

 خاموش برقارو مادرم...بودن پوشیده راحتی لباس هردو..کشیدن دراز و اومدن هم غزال و مهدی

 گذشت که ای لحظه چند...بخوابن تا رفت خودشون اتاق به و کرد روشن  رو خواب چراغ و کرد

 و پیشونی داره مهدی که دیدم و کردم باز چشمامو...شد بلند تخت پایین از بوسه و ماچ صدای

 هنوز بشر این یعنی...میده بیشتری صدای من دادن حرص واس قصد از و میکنه بوس غزالو لپ

 ...میکنم استقبال که من...خواستی خودت بود؟؟؟باشه نشده کم روش

 ریاینجو من با دیگه که میدادم درسی بهش باید...نکردم توجهی و سمتشون برگردوندم پشتمو

 صدای ساعت نیم گذشت از بعد...هستش ای عقده العاده فوق آدم که بود مشخص...نکنه کل کل

 هردوشون که شدم مطمعن...کردم چک برگشتمو آروم...شد بلند هردوشون پوف و خور

 ینپای تختم از...کنم تلافی کارشو که بود من نوبت...میکرد هم پوفی و خور عجب ناکس...خوابن

 ازب کابینتو کشوی صدا میزان کمترین با کردم سعی...رفتم آشپزخونه طرف به پاورچین و اومدم

 و آوردم در توش از پونیز یدونه.کردم پیدا پونیزو بسته کردم رو و زیر کشورو که یکم...کنم

 ادی به ی لحظه این از باید...اتاقم تو رفتم و تو دادم هل یواش کشورو...گذاشتم جاش سر بستشو

 راغچ نور زیر دقیقا مهدی...گذاشتم کامپوتر میز روی و بردم گوشیمو...میگرفتم یادگاری ماندنی

 خندم خودم کار از...گرفت فیلم میشد و بود مشخص چیز همه قشنگ و بود خوابیده خواب؛

 یرز صدایی و سر کوچکترین بدون یواش و بردم پونیزو... گذاشتم روضبط و دوربین. بود گرفته

 وجدانی عذاب منم پس بود کرده شروع خودش.بود دردناک تصورشم حتی.کاشتم مهدی تشک
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 حیدمو و میلاد کاش...میشه کنده پوستش دیگه اونوقت سمت این برگرده که بود کافی...نداشتم

 مینه اخلاقم همیشه...میکردم صبر باید فقط حالا...کشیدم دراز تختم روی و رفتم..میدین و بودن

 میزاشت دمم روی پا کسی اگه ولی میکردم جبران براش همونقدر میکرد محبت بهم هرکس..بود

 ...میدادم جوابشو بیشتر صدبرابر من

 لمث شانس؛خوابیدنشم خشکی به..نداشت خوردن تکون خیاال انگار ولی گذشت ای دقیقه چند

 واس من..نبود من حق این ولی..میومدن بهم ظاهر نظر از انصافا..شدم خیره بهشون...نبود آدمیزاد

 اونم..نبود مقصر مهدی..زد پا پشت چی همه به اون ولی کردم برمیومد دستم از که هرکاری غزال

 نباید میخواست منو اگه غزال خود..شنید مثبت جواب و خواستگاری رفت ای دیگه آدم هر مثل

 یول کنم خوشبختش نمیتونم من میکرد فک..کرد انتخاب خودش ولی...ازدواج این به میداد تن

 ..بده فرصت بهم که نخواست

 احساس..آدمه اونم ولی بود اسکل زیادی درسته..سوخت مهدی واس دلم..بیرون دادم نفسمو

 از..بود ای دیگه کس اصلی مقصر بود؛ولی گرفته ازم زندگیمو چون بودم متنفر ازش هرچند..داره

 و شارژ تو زدم و برداشتم گوشیمم..آوردم بیرون تشک زیر از آروم پونیزو و اومدم پایین تختم

 ...میرفتن اینجا از زودتر کاش...کشیدم دراز تخت روی هدوبار

. 

. 

. 

 باز چشمامو.میکرد صدا اسممو و میداد تکونم آروم.شدم بیدار خواب از مادرم صدای با

 ...بودن خواب هنوز غزال و مهدی..کردم

 ..نداریم هیچی بگیر نون برو پاشو..پاشو..امییید_

 ..هنوز دارم خواب من دیگه برو خودت..مامان اووووف_

 ..بیا یربگ برو زود..بشن بیدار نکنی صدا و سر..سرم ریخته کار کلی من..نکردم کبودت تا پاشو د_
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 :گفتم و خودم رو کشیدم پتورو

 ..بخوابم دیگه یکم بزار میرم باشه_

 ..میبنده نونوایی ک بشی بیدار تو تا_

 نونوایی.بود صبح7 ساعت...میرم چشم که کردم اشاره سرم با نبود ای چاره..کشید سرم از پتورو

 وبخ نتونستم و بودم مهدی فکر تو و دیشب تموم..نمیکرد پخت نون بیشتر8 ساعت تا ما محل

 .بودم کلافه..بخوابم

 روشویی طرف به..برداشتم گوشیمو و پوشیدم لباسمو و شدم بلند جام از میلی بی با

 با و بستم سوییشرتمو زیپ..داشت سوز یکم هوا...بیرون زدم خونه از و شستم رفتم؛صورتمو

 ...خونه برگشتم و گرفتم نون تا01 زود خیلی و بود خلوت نونوایی...برداشتم قدم  بیشتری سرعت

 خوابن؟؟؟ هنوز اینا غزال...مامان اومدم_

 تهس تنشون تو راه خستگی..بخوابن بزار نکن صدا و آره؛سر...نشن خشک سفره تو بزار نونارو_

 ..هنوز

 ...بود کجا خستگی دیگه اومدن هواپیما مگه؟؟؟با بودن کنده خستگی؟؟؟کوه_

 ...نمیدونستم خودمم بمونن بود قرار کی تا...گذاشتم سفره تو و نون و رفتم

 تا ولی میشد گرم سرم اونور حداقل و بود دومم کلاس صبح فردا..نداشتم انجام واس هیچکاری

 ی هبرنام..نشستم تلویزیون پای و رفتم ای حوصله و فکر هیچ میکردم؟؟بدون چیکار باید فردا

 ...میپریدم کانال اون به کانال این از همینجوری و نداشت خاصی

 نای انگار..اینجا بودن ظهر تا میومد بوش که اینجور..بود غذا پختن مشغول آشپزخونه تو مادرم

 لم مبل روی و گذاشتم سرم زیر دستامو و کردم خاموش تلویزیونو..نداشت تمومی کابوس

 من کنار جا همه و همیشه میومد مشهد از که وقت هر..داشتم غزال با خوبی های خاطره چه..دادم

 ....بود
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 ...مشهدااا برین میخواین برگردیم زودتر بریم بدو..شدا دیر..غزال دیگه یالا د_

 ...میام الان...امید دیگه وایسا_

 بیای تو تا وحید پیش پایین میرم من..میکنی غلطی چ آینه جلو دوساعت میگه من به بعد_

 تو میگی چقدر اوووف.بااااشهههه_

 اینا وحید خونه همشون اینا غزال با ما خانواده..بود غزال و من اومدن منتظر دروازه پشت وحید

 به غزال برگشتن از قبل تا بود تاییمون سه رفتن بیرون واس فرصت بهترین این و بودن

 ...خونشون

 اومد؟؟؟_

 منو کشت...میکنه آرایش داره نه_

 ک نداره لازم آرایش..خوشگله میشه پا خوابم از همینجوری چرا؟؟اون دیگه آرایش_

 مگه؟؟ میده گوش حرف..کنم چیکارش دیگه_

 بریم دیگه میگین؟؟؟اومدم چی من سر پشت اووووی_

 ازش لحظه ی و بود شده چهارتا چشماش وحید...بود شده چی..کردیم نگاهش و برگشتیم هردو

 ..نمیداشت بر چشم

 ببین اینو..گااااد مای اووووه_

 ...گردنش پس زدم و بالا بردم دستمو
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 ..عشقم رو بیشور قفله..بینم کن درویش چشاتو_

 سر رفتیم تایی سه..بوسیدم پیشونیشو و غزال سمت رفتم...خندیدن به کردیم شروع تایی سه

 ...شدیم سوار و اومد تاکسی دقیقه چند از بعد...موندیم ماشین منتظر و کوچه

 ندارین؟؟ حالا؟؟؟نظری بریم کجا آقا_

 (رامسر توریستی و تفریحی های مکان از یکی)توسکا بریم میگم که من_

 وحید؟؟ چی تو...موافقم غزال با منم_

 ...داد تایید علامت سرش با

 ...حله پس اوکی_

 ادیزی آدمای..بود شلوغ العاده فوق مسیر...شدیم پیاده ماشین از و توسکا رسیدیم دقیقه01 از بعد

 ...زدن قدم به کردیم شروع و دستم تو گرفتم و غزال دست...بودن آمد و رفت مشغول

 عکس ازمون اونم وحید میداد و میاورد در گوشیشو غزال میرسیدیم که نیمکتی و درخت هر کنار

 ینا با غزال وقتی..میکردم هس خودم رو رو پسرا نگاه سنگینی...گرفتیم عکس کلی...میگرفت

 ...میکردن حسودی بهم خیلیا بود من کنار زیبایی همه

 میخواد دریا دریا؟؟؟دلم کنار بریم...امید_

 هاااا میشه دیرت برگردیم بریم...دیگه خوبه همینجا..غزاله میکنیما دیر_

 ..من خاطر ب.خداااا تورو...نمیکنیم_

 نشه دیرمون ک برداریم قدم تر تند فقط..بریم باشه_

 ..صورتم بوسیدن به کرد شروع و کرد بغلم و پرید

 ...دادم نشون بیلاخ بهش غزال پشت از منم..میخندید و میکرد نگاه و صحنه این داشت وحید
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 روی پیاده ساعت نیم حدود دریا تا اینجا از..میگذروندیم خوش حسابی و تایی سه افتادیم راه

 ...داشت

 ...رسیدیم دقیقه21 حدود بعد و کردیم تر تند قدمامونو

 نکرد شنا مشغول کسی میکردی نگاه که سمتو هر...بود کرده پر هامو ریه تازه هوای و ساحل بوی

 بهش سرم با...باشیم تر راحت غزال و من تا میمونه همینورا که کرد اشاره بهم وحید...بود دریا تو

 ...دادم اوکی

 خودم هب و انداختم گردنش دور دستمو...نشستیم ساحل کنار سنگای روی رفتیم و گرفتم دستشو

 ...داشتم دوس بشرو این من چقدر که آخ...دادم فشارش

 امیید؟؟؟_

 عشقم؟؟؟ جونم_

 ..بمونم اینجا همیشه میشد کاش..میشه تنگ برات دلم خیلی مشهد بریم که وقتی_

 :گفتم و بوسیدم پیشونیشو

 واس هک آخر...دیگه کرد تحمل باید..بکنیم نمیتونیم که کاری دیگه..عشقم میشه تنگ دلم منم_

 ..کنیم صبر فقط باید الان..میشی خودم

 نکنی؟؟؟ فکر من جز هیچکس به نیستم من وقتی میدی قول_

 ..منی کس همه شدی؟؟؟تو دیوونه_

 ..آقاااا میکنما پوستتو بشنوم چیزی من_

 ..هستی اونورا کن جمع حواستو هم تو..دلم عزیز باااشه_

 ...چیکار میخوام بقیرو دیگه دارم تورو..جمعه حواسم که معلومه_

 رفت؟؟؟ کجا کوفتی وحید این...دلم عزیز شم فدات_
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 ..میکرد نگاه و اطراف و برگردوند سرشو

 ...بیخیال دیگه هست همینوار..نمیدونم_

 اطراف این لابد..بود نشده پیداش وحید...بودیم صحبت مشغول و موندیم همونجا دقیقه01 حدود

 ....میکرد صحبت اون با داشت و بود کرده پیدا چیزی آشنایی یه

 میکنن؟؟؟ چیکار اینجا خانوم و آقا_

 نگاه پشتمو برگشتمو سریع...نداشت وحید صدای به شباهتی..شنیدم پشت از و صدایی

 !!!بود آگاهی گشت مامور..کردم

 ...بود من از بدتر روزش و حال هم غزال...افتادم کردن من من به و بودم ترسیده حسابی

 اومده؟؟؟ پیش مشکلی...لاااام س س س_

 باهاتون؟؟؟ دارن نسبتی چه خانوم...پرسید شما از باید اینو_

 .عمومه دختر_

 ...خندیدن به کرد شروع

 ..بیفتین راه...فامیلن باهم میگیریم ک و هرکی امروز..جالبه_

 ...عمومه دختر...نداریم دروغ خدا کجا؟؟؟به_

 :گفت مامور به میومد در اشکش داشت که غزال

 ...هست همینورا داییمم پسر تازه..عمومه پسر..خدا به آره_

 ...بجنبین...میشه مشخص چیز همه اداره بیفتین راه_

 پرواز اینا غزال...میدادیم هامونو خانواده  جواب چی باید حالا...ما بد شانس از.اینم...نبود چاره

 ...خداااااا ای...بود شده گور و گم که وحیدم..مشهد به رفتن واس داشتن
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 .....نهم قسمت

 

 وحید بودم مونده...میلرزید ترس از غزال...نمیرسید ذهنم به میکردم؟؟؟هیچی چیکار باید حالا

 توضیح بهشون هرچی..کردن ماشینمون سوار و رفتیم مامور سر پشت...بود رفته گوری کدوم

 باید میرفت؟؟؟حتما کلشون تو مگه نیست چیزی همیچین اصلا میکنین؛ اشتباه ک میدادم

 پرواز نگران فقط...بودم کرده آماده حرفی هر و هرچیز واس خودمو الان از...کلانتری میبردنمون

 ...بودم مشهد به اینا غزال

 و دیمش پیاده ماشین از..بود شده باز جاها اینجور پام که بود باری اولین...کلانتری رسیدیم بلاخره

 دم آروم...میلرزید ترس شدت از همچنان غزال..کنن صدامون تا بمونیم در دم گفت مامورا از یکی

 :گفتم گوشش

 ...راحت خیالت..ندارن باهامون کاری هستیم فامیل بفهمن وقتی..نباش خانومیم؟؟؟نگران چته_

 ...بود گذاشته اثر روش یکم حرفام که فهمیدم نگاهش با.شد خیره چشمام به

 ...امییییییییید_

 ...سرش تو بکوبم میخواست دلم...دیدم وحیدو سرم پشت و برگشتم

 تو؟؟؟ کجایی هست معلوم..کوووفت_

 نمم مشغولین شما دیدم میزدم حرف  قدیمی های بچه از یکی با داشتم..بودم نزدیکیا همون بابا_

 شمارو؟؟؟مگه گرفتن چی واس...اومدم گرفتم ماشین میبرنتون دارن دیدم دفعه ی..شدم سرگرم

 عموته؟؟؟ دختر نگفتی

 میشه؟؟؟ حالیشون حرف مگه_

 نمید تعهد یه میان اونا مامانتون بابا به میزنن زنگ یه فوقش...مگه کنن میخوان چیکار حالا_

 ...میشه اوکی چی همه
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 دیر اینا غزال پرواز..هیچ اون حساسه؟؟حالا چقدر پدرم نمیدونی میشه؟؟؟مگه اوکی چی چی_

 ...اینجا بیان شما خونه از اونا تا میشه

 ..آخه شد پیدا کلشون و سر کجا از اینا حالا..اوووف_

 ...داره کارتون سرهنگ تو بیاین خانوم دختر شما و آقا_

 کردم حرکت غزال از جلوتر..کرد صدامون داشت سر به کلاه و سربازی سبز لباس که جوانی مامور

 و

 ...بست پشت از درو مامور اتاق داخل ما رفتن با...رفتیم بود کرده اشاره مامور که  اتاقی داخل به

 واقعا لحظه اون خب ولی بترسی ازش بخوای که نبود آدما ازون..کردم نگاه سرهنگ ی چهره به

 و اه پوشه از بود پر میز روی...نشستیم میزش نزدیک...بشینیم که کرد اشاره...میترسیدم ازش

 به کرد شروع!!!!میشد ها پرونده همین از یکی وارد ماهم اسم الان شاید...مختلف های پرونده

 :کردن صحبت

 گرفتنتون؟؟؟ چی واس...خب_

 ...زدن حرف به کردم شروع من من با

 نمامورتو ک ساحل لب بودیم اومده داییم پسر و عمو دختر با.نکردیم کاری که ما..واقعا نمیدونم_

 ...اینجا آورد مارو و اومد

 هست؟؟؟ عموت دختر خانوم این_

 ...بله_

 ...افتاد من به اون از و غزال به من از نگاهش ای لحظه چند

 کجایی؟؟؟...احمدی سرباز_

 ...شد ظاهر در چارچوب تو بود آورده داخل به مارو ک ماموری همون و شد باز در
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 سرهنگ؟؟؟ جناب بله_

 نینک ولشون میگفتن راست اگه خانودشون به بزنه زنگ یه بگو مومنی به بیرون ببر اینارو_

 ...دیگه نمیخواد هم پرونده و تعهد...برن

 شده باز هم از چهرش اونم کردم نگاه غزالم به...بست نقش لبم روی خنده سرهنگ حرف با

 ...رفتم بیرون اتاق از غزال با و کردم تشکر سرهنگ از..شد راحت یکم خیالم...بود

 ..اومد طرفمون به بود نشسته نیمکت روی که وحید

 شد؟؟؟ چی_

 ...زدن حرف به کرد شروع غزال

 هم هپروند و تعهد دیگه...نه یا میگیم راست ما بپرسه خانوادمون به بزنه زنگ یکی گفت هیچی_

 ...نیست لازم

 ...دیگه دیرنمیشه غزالم پرواز...من با هم خونه..حله پس..گرم دمش...ایول_

 وت..ماموره پیش برم من..میشد بد خیلی اینجا بیان میگفت اگه..اینجوری شد خوب خیلی آره_

 ..باش غزال پیش

 ...هست حواسم برو داداش باشه_

 و کردن ولمون میگفتیم راست ما که فهمیدن و خونه زدن زنگ که این از بعد و رفتم مامور دنبال

 ....کردیم حرکت خونه طرف به

 ...بردی آبرومونو پاشو...تو میخوابی چقدر...پاشو...امیییید_

 حالت اون تو ساعت چند نمیدونستم...بود برده خوابم تلویزیون جلوی...کردم باز و چشمام

 ...بود02 نزدیک کردم نگاه و ساعت...بودم

 مامان؟؟؟ نکردی بیدارم چرا_
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 ...بخوابه بزار گفتم خوابیدی قشنگ دیدم...نیومد دلم_

 کوشن؟؟؟ غزال و مهدی_

 بزار گفت مهدی ولی بری همراهشون کنه بیدارت خواست غزال..بزنن دوری یه بیرون رفتن اونا_

 ..بشه پیداشون دیگه که الاناست...بخوابه

 همراهشون میکردن بیدارم اگرم..کرد خوبی کار...بود شده مهربون مهدی آقا عجب چه..هه

 سرحال تا صورتم تو پاشیدم آب یکم...رفتم روشویی طرف به و شدم بلند جام از...نمیرفتم

 ....بود افتاده اتفاق برام لحظه همین انگار دیدم خواب تو که غزال خاطرات...بیام

 حسابی که بود معلوم بود وسیله کلی هرکدوم دست تو..بودن خودشون...اومد در زنگ صدای

 شروع شوق و ذوق با غزال...تو بیارن وسایلو کردم کمک و رفتم طرفشون به...بودن کرده خرید

 :زدن حرف به کرد

 ...خودمون واس خریدیم لباس عالمه یه..شیک هم همه...قیمتا خوبه چقدر خاله وااای_

 ...حاضره هم ناهار کنین استراحت کوچولو ی شما تا...دلم عزیز باشه مبارکت_

 :زدن حرف به کرد شروع مهدی

 ..نمیکنی کم زحمتو ظهر از بعد ایشالا..بهتون دادیم زحمت خیلی ببخشید..نکنه درد شما دست_

 :گفت و کشید هم تو اخماشو مادر

 بهتون؟؟؟ گذشت دارین؟؟بد عجله چرا حالا...حرفیه چه این_

 ...همینه واس برگردیم که داریم پرواز شب...بود عالی چی همه..اصلا بابا بد؟؟؟نه_

 مگه؟؟؟ میشد چی میموندین بیشتر روز چند حالا_

 ...میشیم مزاحم باز تابستان ایشالا...دارم افتاده عقب کار کلی_

 ...ناهار بیاین بشورین  روتونو و دست برین حالا..عزیزم باشه_
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 رفتنشون از که کسی تنها شاید...میرفتن دیگه ساعت چند تا پس...من اتاق تو رفتن هردو

 هک میخواستم فقط الان بمونه پیشم غزاله که بود آرزوم همیشه که منی...بودم من بود خوشحال

 ...بشه دور ازم

. 

. 

 هب که چنگالی و قاشق صدای جز به...بودیم ناهار خوردن مشغول  سفره رو همگی بعد ساعت نیم

 حرف مادرم پخت دست...بود عجیبی سکوت...درنمیومد کسی از صدایی میخورد بشقاب

 ...بودیم خوردن مشغول سخت و نمیزد حرفی کسی که بود اون خاطر به شاید...نداشت

 رازد تختم روی...رفتم اتاقم طرف به مستقیم تشکر از بعد و شدم بلند جام از شد تموم که غذام

 کرده باد حسابی شکمم و بودم خورده خیلی..شدم گوشیم با رفتن ور مشغول و کشیدم

 میرفتم بار یه وقت هرچند..میکردم شروع ورزشو دوباره باید...میشدم چاق داشتم دیگه...بود

 ونمبت که باشم منظم ی برنامه فکر به باید..میکردم ولش بشه خوب میومد بدنم تا و بدنسازی

 ...بود غزال...شد پاره افکارم ی رشته اتاق در شدن باز با...دوباره کنم درست استیلمو

 بهش حواسم چشمی زیر..کردم مشغول گوشی با خودمو دوباره و شدم خیره بهش ثانیه چند

 چقدر...همرو چید گوشه یه و کرد جور و جمع بودنو خریده که لباسایی پلاستیک و رفت...بود

 ...میخریدم براش لباسارو این که بودم من این که داشتم دوس

 نه؟؟؟؟ متنفری من از_

 یسع...گفت و چیزی همچین ناگهانی اینقدر که خوردم جا یکم...زد حرفو این که بود بهم پشتش

 ...بدم نشون تفاوت بی خودمو کردم

 چی؟؟؟ نفرت؟؟؟واس_

 ...شد دستاش با کردن بازی مشغول...وایساد روم به رو دقیقا برگشتو
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 دادنت عذاب واسه که کردی فکر خودت پیش حتما..اینجا اومدیم که این و مهدی و من..خب_

 میکنم؟؟؟ اینکارو

 ...دادم تحویلش لبخندی...تخت روی نشستم و کنار گذاشتم و گوشی

 ...نکن فکری همچین دیگه هم تو...نیست مهم واسم_

 داشتمو دوست منم...داشتی دوسم چقدر میدونم..هستی عصبانی من از میدونم..امید ببین_

 حرف باهات بتونم که بود نشده هیچوقت...میگرفتم تصمیم آیندم واسه باید من ولی..دارم

 خودتونو..کنین درک منو لحظه یه نشد ولی... وحید.. تو...میدونین مقصر منو همتون...بزنم

  ببخش منو...باشی متنفر ازم نمیخوام.. من جای نزاشتین

 که دید نگاهش تو میشد...بود کرده پر اتاقو کل خندم صدای...خندیدن به کردم شروع ازحرفش

 ..من العمل عکس از کرده تعجب

 پول تو داشتی تو که موقع اون...نکردم درکت...نزاشتم تو جای خودمو من...توعه با حق آره_

 پول به منو که نکردم درکت آره...میدادم جون داشتم که بودم من این میزدی غلط مهدی

 تلخ زندگیمو که نکردم درکت..هامون خاطره تموم رو کشیدی خط که نکردم درکت..فروختی

 منو سوال یه فقط ولی...نکنم درکت هیچوقتم شاید و...خودت زندگی بودن شیرین واس کردی

 کنم؟؟؟کمبود خوشبختت نمیتونستم من قیمتی؟؟؟مگه چه تونستی؟؟؟؟به چطور..بده جواب

 زندگیت؟؟؟چرا؟؟ تو داشتی

 تمنمیخواس بود کرده درحقم که بدی همه این با..نداشت گفتن واس حرفی هیچ و بود پایین سرش

 :گرفتم دستشو و کردم حرکت طرفش به...ببینمش اونجور

 جرز نمیخوای و مهمم برات اگه...نیستم سابق امید اون دیگه من..بخشیدمت من..بالا بگیر سرتو_

 ...نیا هستم من که جایی هیچوقت دیگه و برو اینجا از فقط بکشم

 مهدی و پدرم...بیرون اومدم اتاق از و دادم فشار دستاشو..بود شده جمع اشک چشماش تو

 ...بودن صحبت مشغول
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 ...بابا میام زود بیرون میرم من_

 میری؟؟؟ کجا_

 ...نشه پیچم پا تا میگفتم چی یه باید

 ...بگیرم شارژ مرتضی عمو مغازه_

 ... میرن دارن هم اینا مهدی که بیا زودتر..باشه_

 میام زود..باشه_

 به حرفام..میکردم خفگی احساس خونه تو...بشم سبک تا میزدم قدم باید...بیرون زدم خونه از

 موندهجا گوشیمم..شدم زدن قدم مشغول مقصد بی..میشد گفته باید ولی بود تند یکم شاید غزال

 ..دارم برش که رفت یادم و اتاقم تو بود

 که صدایی...میرسید گوش به پام زیر برگاش شدن خورد صدای و میافتاد یکی یکی درختا برگای

 اون دیگه ولی...همه جلوی خودم شدن خورد صدای...بود آشنا هرکسی از بیشتر من برای شاید

 هک بود این سعیم...نمونه دلش تو محبتی و عشق هیچ که ساختم جدید من یه خودم از..نبودم آدم

 رموس...میشدم غرق مشکلات تو هم باز که میافتاد اتفاقاتی ولی باشم محکم جدید دنیای این تو

 ...میخندید من وضعیت به داشت هم خدا لابد..کردم نگاه آسمون به و گرفتم بالا

 

 نمیخواهم کنارم تو جز را کسی

 توام راه به چشم را ام جوانی تمام

 ام شده ها شکنجه وابستگی این از من

 توام گناه و تو به دلباختن سرانجامِ من

 جداییها تحمل برای تنم در نمانده جانی
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 اند سالخورده ام عاشقانه های کلمه تمام

 تو داشتنِ دوست در عشق و من ایم شده پیر

 اند مرده هم، کنار ما دیدن برای که ها لحظه چقدر

 بودنم تو عاشق ی خودکامه غرورِ حاصلِ من

 ام آزرده تو، به دارمهایم دوستت تمام نگفتن برای اما

 بدانم که نبودم کسی عاشق تو از قبل من

 ام مُرده بمانم، زنده عشق بی شدم که عاشق

. 

. 

. 

 این میتونستم اینجوری شاید..ببخشمش که میخواست...باشه خوب من با که میخواست غزال

 ممیرفت که مسیری به..بودم زدن قدم مشغول خیابون تو ساعت چند نمیدونم..کنم تموم ماجرارو

 از داشت مردی پیر..کردم نگاه برم و دور به...شدم دور هم خونه از حسابی و بودم نکرده توجهی

 ..کردم صداش.میرفت رو پیاده

 چنده؟؟؟ ساعت..جان پدر ببخشید_

 کرد نگاه دستش توی قدیمی ساعت به

 ...پسرم ونیم3_

 بوده ساعت نیم شاید میکردم فکر بودم؟؟؟همش خیابون تو مدت همه این من چی؟؟؟؟؟یعنی

 اون قبل نمیدونستم ولی بود شب بودن؟؟؟پروازشون افتاده راه یعنی...بود شده دیر خیلی...باشه

 که مداو.یادم جیبم؛تازه تو کردم دست...بگیرم ماشین تا وایسادم خیابون کنار...برن کجا بود قرار
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 از شکسته دل با میزاشتم نباید...دویدن به کردم شروع..نبود چاره...نیاوردم همراهم هم پول

 این هیچکس...بودن شده خیره بهم تعجب با اطراف آدمای..کردم بیشتر سرعتمو...بره پیشم

 یکی خاطراتش میدویدم که درحالی...میرسوندم غزال به خودمو باید فقط..نبود مهم برام لحظه

 دم رسیدم دقیقه21 از بعد...باش نرفته خدا تورو...میگذشت فیلم مثل ذهنم از یکی

 درو زنگ..میکردم خس خس و بود گرفته درد سینم...بودم افتاده نفس نفس به حسابی...خونه

 ...کردم پرتاب سمت یه هرکدوم کفشامو..شد باز در لحظه چند بعد و زدم

 بودی؟؟؟ رفته امید؟؟؟کجا خبرته چه اوووه_

 کجان؟؟؟ اینا مهدی...بودم همینورا_

 ...دیگه رفتن نشد پیدات تو موندن منتظر هرچی_

 ...رفت غزال...بودم رسیده دیر..شد سست پاهام

 .....دهم قسمت

 

 ...میکردم چیکار باید...بود شده دیر خیلی...نشستم مبل روی و رفتم

 ناراحتی؟؟؟ چرا امید چیه_

 ..دوباره ببینمش حتما باید..بود واجب خیلی داشتم مهدی با کاری یه مامان هیچی_

 ...دارن پرواز که شب تا هستن کجا نیست معلوم..رفتن ک شدی؟؟اونا دیوونه وا_

 ...میکردم پیداشون باید..بشم بند جا یه نمیتونستم

 ...میرفت شکسته دل با نباید..میرسوندم غزال به خودمو باید شده که هرجوری

 برده؟؟؟ ماشینو بابا_

 شده؟؟ چیزی..میزنیا مشکوک..کار سر رفت آره_
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 ..دادم تحویلش ساختگی لبخند کردمو نگاهش

 چنده؟؟؟ پروازشون ساعت نگفتن..دیدنش فرودگاه میرم شد شب حالا...که گفتم بابا نه_

 ...نمیگم بهت هست چی نگی فرودگاه؟؟؟تا تا بری باید که مهمه اینقدر یعنی_

 دقیق سااعت تا ولی شب تا بود مونده وقت خیلی هنوز...نداشتم مادرمو با دو یک حوصله اصلا

 ..نمیگرفتم آروم نمیفهمیدم پروازشونو

 ..بگو ساعتو تو...مهدی و من بین س مردونه چیز ی این من مادر_

 کاری چه من که میکنه فکر باخودش داره که بود مشخص..بالا انداخت ابروهاشو و کرد نگاهم

 ..باشم داشته مهدی با میتونم

 میگفت شنیدم من که اینجور میکرد صحبت تلفونی مادرش با داشت که غزال..بااشه خب_

 ...دارن پرواز8

 الله بسم...میکرد نگاه منو بر برو و بود کرده تعجب من کار ازین..بوسیدم گونشو سمتشو رفتم

 ..کرد فوت سرمو دور بار چند گرفتو

 ..کنم درست شام برم من..بچم رفت دست از_

 ات اتاقم تو رفتم..دویدم بس از بود شده عرق خیس بدنم تموم...کردم نگاه و رفتنش و خندیدم

 و رفتم در طرف به...برداشتم بودو لازم که هرچی و کردم باز کشومو در...بردارم حوله و لباس

 ...کرد جلب توجهمو چیزی یه که بیرون برم خواستم

 نفس وجودم تمام با...بودم نکرده توجهی بهش..بود پیچیده اتاقم تو که بود غزال عطر بوی

 هک میگفتم بهش باید...میرسیدم بهش باید..شدن سرشار عطرش از بدم سلولای تمام..کشیدم

 شاید هرچند..زدم حرف بد باهاش که این بابت میکردم عذرخواهی ازش باید...گذشتم ازش

 آرامش واس..نبود آدمی همچین من ولی میکرد و کار همین بود من جای هم ای دیگه هرکس

 این از بیشتر دار شوهر زن یه داشتن دوس...میکردم تموم قضیرو این باید بود شده که خودمم

 ...بود زندگیم ی همه که کسی حتی..نبود جایز
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 نشستم..کردم باز و آب رفتمو دوش زیر همیشه مثل...کردم حرکت حموم طرف به و کردم باز درو

 خستگی تمام..گرفت وجودمو تمام آرامش..بود خوبی خیلی  حس..بستم چشمامو و زمین روی

 ...میشد خارج تنم از نم نم داشت امروز های

 و کردم خشک بدنمو...بیرون زدم شد سرد آب که وقتی تا موندم دوش زیر ساعت نیم حدود

 هشد بلند موهامم و بودم درآورده ریش ته...کردم نگاه آینه تو وضعم و سر به...پوشیدم لباسامو

 تمحال بهترین تو داشتم دوس...کردم روشن سشودارو اتاقمو تو رفتم...داشتم دوس اینجوری...بود

 ....میرفتم غزال پیش

 و بود راه دقیقه21 حدود آژانس با فرودگاه تا خونمون از..بود وقت ساعتی2..کردم نگاه و ساعت

 ...بود راحت خیالم نه یا برسم دیر بخوام که بابت ازین

 و مشکی کتان  شلوار کمدم تو از...کردم میکس تافت با موهامو شد ک تموم کشیدنم سشوار

 مدت این تو حالا...کردم پرت تخت روی و آوردم در شلوارمو همرنگ تک کت و ای سرمه بولیز

 میتونستم اینجوری حداقل..کردم روشنش و کامپیوتر پشت میکردم؟؟؟نشستم چیکار باید

 چند..بود خسته ویندوزم وحید قول به...بیاد بالا کامپیوتر تا موندم منتظر...کنم سرگرم خودمو

 ...اصلا نمیکردم وقت ولی کنم عوضش خواستم باری

 هبزارم؛پوش آهنگ که رفتم ها فایل طرف به مستقیم..اومد بالا بلاخره ای دقیقه چند حدود از بعد

 خودشم...بودم نداده بهش غزالو رم اومد یادم تازه کردم که نگاه..کرد جلب خودش به توجهمو ای

 به مربوط پوشه...بود مونده جا غزال رم..بود درست..کردم نگاه کیسو پشت...بود رفته یادش

 هوسوس جلوی...کردم مرتبشون...بود مرتب نا بودم ریخته براش که آهنگایی تمام..کردم باز  رمو

 رم...عکسارو ببینم من نمیخواست دلش شاید...کردم مقاومت عکساش ی پوشه کردن باز ی

 و کردم گلچین آهنگ چندتا... باشه دید توی که تا گذاشتم میزم روی غزالو رم و آوردم در ریدرو

 ...داشتم کلاس صبحم8 فردا که اومد یادم تازه...کشیدم دراز تختم روی..بشه پخش که گذاشتم

. 

. 
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 دروازه پشت و بودم زده زنگ آژانس به...زدم ادکلن و پوشیدم لباسمو...بود شده رفتن موقع

 ...بود منتظرم

 نداری؟؟؟ کاری..رفتم من مامان_

 ...داریشاااا چیکار نگفتی آخر...نه_

 ..دادم نشونش و آوردم در غزالو رم کتم جیب توی از

 حتما دمب بهش ببرم گفتم اینجا از گرفتن فیلم و عکس کلی..کامپوترم تو بود مونده جا غزاله رم_

 ...بده نشون هم اینا عمو به میخواد و مهمه براش

 ...نشده دیر تا برو..گرفت عکس کلی بچم..بده بهش برو آره..آهاا_

 ...شدم سوارش...بود منتظرم زرد سمند...بیرون زدم خونه از و کردم خداحافظی

 ...فرودگاه میرم...شد دیر بیخشید_

 خیره؟؟؟...پسرم میکنم خواهش_

 ...ایشالا_

 چی من دیدن به غزال العمل عکس که میکردم فکر این به داشتم مدام مسیر طول تو...افتاد راه

 ...شستن لبم روی لبخندی...ببینه اونجا منو که بده احتمال درصد یه اصلا نکنم فک!!!باشه میتونه

 گاهن ساعتم به...داشت سنگینی ترافیک و بود شلوغ خیلی فرودگاه خیابون به متصل ی جاده

 میشد دردسر دیگه میافتادیم گیر ترافیک تو اگه فقط...داشتم وقت دقیقه21 هنوز..کردم

 ...برامون

 پسرم؟؟؟ داری پرواز...ترافیکو خبره چه_

 ...داره پرواز دیگه دقیقه21 حدود..دارم واجب خیلی کار یکی با ولی..نه_
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 ...میگیره وقت کلی خودش کنیم رد ترافیکم..نمیرسی که اینجوری_

 کنم؟؟؟ چیکار پس_

 ..دوستت به نمیرسی اینجوری ولی..نمیدونم_

 ...هیچ رسیدم خودم به همه این..میدویدم باید باز یعنی

 میشه؟؟؟ چقدر کرایتون...میشم پیاده من_

 میرسی؟؟؟...میکشه طول که هم پیاده_

 ...برسم باید...میکنم سعیمو_

 کنم فک..دویدن به کردم شروع خیابون کنار از...شدم پیاده ماشین از و کردم حساب و کرایه

 حقم...میکردن نگاه منو بودن کرده گیر ترافیک تو که کسایی ی همه...کنم کم کیلو01 امروز

 رد شلوغ خیابون تو وضع سرو این با و بود پوشیده کت که نفر یه بودم جاشون اگه منم داشتن

 ربیشت سرعتمو...نبود مهم برام تمسخرشون نه و نگاه نا ولی...میکردم مسخرش بود دویدن حال

 خدا...نمونده چیزی امید بیار طاقت...دیدم فرودگاهو دور راه از...بود گرفته درد پهلوهام...کردم

 دقیقه01!!!بپره تاخیر با و باشه داشته عادیشو شکل ایران پروازای همیشه مثل میکردم خدا

 و پاهام تو گذاشتم داشتم توان هرچی...بود من کیلومتری0 تو شاید فرودگاه و بود نمونده بیشتر

 ...میبارید صورتم و سر از عرق..دویدم

 به کردم شروع و وایسادم فرودگاه ورودی درب جلوی..رسیدم که بود پرواز به دقیقه پنج حدود

 پیدا و بود شلوغ خیلی...داخل رفتم...وضعم و سر و هیکل تمام به شد زده گند...گرفتن نفس

 ..رفتم پرواز گیت طرف به مستقیم...سخت کردنشون

 طرفه؟؟؟ کدوم از مشهد پرواز..خانوم ببخشید_

 ...بپره که الاناست...هستن بار تحویل قسمت تو مشهد؟؟؟مسافراش_
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 فص و بود شلوغ هم اونجا....بارو تحویل قسمت کردم پیدا جو و پرس با...افتادم راه و کردم تشکر

 ...دیدمشون کردن نگاه اونور و اینور کلی از بعد...بودن بسته

 ....غزاااااااااال_

 ...کردن حرکت طرفم به متعجب هم مهدی و غزال...کردن نگاهم و برگشتن نفر چند من صدای با

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو امیییید_

 ...داشتم کارت لحظه چند غزال  سلام_

 .. کردم نگاه مهدی به

 ...بدم تحویل وسایلو میرم من..میپره داره پرواز چون زودتر فقط...نداره اشکالی_

 ...سرووضعیه چه این...امید شده چی_

 همه...بخشیدمت که این...بگم بهت چیزی یه اینجا بیام تا دویدم و راه همه این...نیست مهم_

 یخواست تو که همینجور ولی هستی و بودی زندگی تو کس ترین عزیز برام تو...بخشیدم چیزو

 الان نگفتم بهت و میگفتم باید وقته خیلی که چیزیو...میزارم احترام تصمیمت به منم

 بیا خواستی که هرموقع...زدم حرف بد باهات امروز اگه ببخشید...بشی خوشبخت...میگم

 ...میشه تنگ برات دلم...خونمون

 شروع هاش گونه از اشک قطرات...نمیگفت هیچی...میکرد نگاهم فقط و بود ساکت کاملا غزال

 ...ردک بغلم محکم که کنم پاک اشکاشو تا کردم دراز دستمو و زدم لبخند بهش...چکیدن به کردن

 لبخند بهم..کردم نگاه بهش...میومد سمتمون به داشت آروم آروم که دیدم و مهدی پشت از

 دستامو...دادم تکون سرمو و کردم نگاه چشمش تو..نداشتم ازش و برخوردی همچین انتظار...زد

 دوجو هیچکسی دنیا تو انگار..اون و بودم من فقط انگار لحظه اون تو...کردم حلقه غزال دور محکم

 ...بود جهان سقل مرکز بودیم ما که جایی و نداشت

 ...نداره شگوم گریه رفتن دم...کن پاک اشکاتو...دیگه کافیه_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نور شمسیمجتبی  –نارفیق 

telegram.me/romanhayeasheghane 85 

 ..دادم دست باهاش و کردم دراز دستمو...انداخت غزال گردن دور دستشو و اومد مهدی

 ..باش مراقبش...داداش بشی خوشبخت_

 ...شدی اذیت ما خاطر به اگه ببخش...امید همینطور هم تو_

 ...بیا پیشمون بازم...اصلا نه_

 ...میزد صدا و مشهد پرواز مسافرای که اومد فرودگاه ی گوینده صدای

 ...نشده دیرتون تا برین..رفتنه وقت دیگه خب_

 ...کردی لطف خیلی...داداش باشه_

 ..راستی چیزی یه آهان...میکنم خواهش_

 ...درآوردم ازتوش و رم جیبمو تو کردم دست

 ...برات ریختم و میخواستی که آهنگایی همون...غزال گذاشتی جا رمتو_

 ...بود خوردا گره هم تو نگاهمون...دستش کف گذاشتم کردو دراز دستشو

 ...میرم دارم منم..برین_

 نشست تامون سه هر لبای روی خنده...پروازشونه موقع بودن کرده فراموش انگار...دادم هلشون

 ...بود تلخ دوتامون لبخند ولی

 ...کردم صدا  و مهدی میرفتن داشتن که لحظه آخرین تو...کردم نگاه رفتنشونو و موندم

 مهدیییییییییییی_

 ... برگشت

 بود خراب دسته....بگم بهت اینو رفت یادم_
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 ...کشید نشون و خط برام و کرد بلند دستشو..خندیدن به کردیم شروع هردوتامون

 ...وایسا حالا میکنم سرویس دهنتو بعد دفعه..دیوااانه برو_

 واس و چیز همه باید فردا...بود خونه به برگشتن وقت...رفتن و شد بلند پروازشون بعد دقیقه چند

 ...میکردم تعریف وحید و میلاد

 

 هام لحظه تمام در میکشم نفس رو تو هوای

 تنهام خودم با ، تو به دلبستگی اوج در من

 نزدیکتر من به من تمامِ از آی

 اینجام هنوزم تو عشق پای ایستاده

 

 نه؟ یا میشنوی صدامو اینجام

 ناگه ، بشکنم بیشتر نزار

 مینوشم برنگردی من به

 ...ته تا رو مرگ جام همین

 ....یازدهم قسمت

 

 درو...بودم دویدن حال در اونور به اینور از دائم و داشتم سختی روز.خونه برگشتم کوفته و خسته

 ..تو رفتم و کردم باز
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 هآشپزخون تو همیشه مثل مادرم...میکرد نگاه فوتبال و داده لم تلویزیون جلو و بود اومده پدرمم

 :گفت و اومد نزدیک من دیدن با و بود ظرفا با رفتن ور مشغول

 غزال به دادی هارو؟؟رمو بچه دیدی..خب_

 ..نمیبینی وضعمو و سر..رسیدم مکافات هزارتا با..مادر آره_

 لباساتو..بخوریم شام بیا بگیر دوش برو بدو...دیگه راحته خیالشون حداقل..نداره اشکالی_

 ..بشورم برم من تا لباسشویی تو بزارشون..ها گوشه یه نکنی پرت نیاری در همینجور

 نقش  لبخندی لبم روی اختیار بی...شدم حموم راهی آوردمو در لباسامو بار دومین برای

 دوشم از سنگین بار یه که میکردم احساس..بود داده دست بهم بودن بال سبک حس...بست

 دیگه بود زده چمبره قلبم رو مار مثل مدت این که سختی و استرس و فشار از..شده برداشته

 ...نبود خبری

 چیزی همون..نبود دلم توی چیزی حس اون از دیگه و رفت و پرکشید قلبم از همیشه برای غزال

 ..رسیدم موفقیتم به بلاخره و کردم تلاش براش که بود

 ودنب ساده عین در زندگیمون درسته...میگرفتم سخت خودم برای زندگیو بود؛نباید مریم با حق

 ...میزدیم دامن شدنش تر سخت به که بودیم ما این ولی بود گنگ عجیبو

 برخورد بود کرده مشغول ذهنمو که چیزی ترین جالب...نشستم زیرش کردمو باز گرمو آب دوش

 درک شاید..نگفت چیزی ولی بشه ناراحت کردم بغل غزالو که وقتی داشتم انتظار..بود  مهدی

 ...میدونستم بعید بودم دیده ازش من که چیزایی با ولی شرایطو بود کرده

 تحرک اتاقم طرف به مستقیم..کردم خشک بدنمو و برداشتم و حوله..گرفتم دوش دقیقه01 حدود

 دمکشی ازش لباس که بس از توش بود نمونده چیزی دیگه لباسم کشوی..بردارم لباس تا کردم

 ...کردم تلنبار شویی لباس تو کثیف و بیرون

 ..کرد یخ شام بیا..امییید_

 ..بخورین شما..بپوشم لباس کن صبر لحظه یه اومدم الان بابا چشم_
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 کشک..مادر بود کرده چه به به...رفتم شام میز طرف به کردمو پیدا راحتی لباس زحمت کلی با

 خوردن  جز لحظه این تو چیزی هیچ و بودم گشنه هم حسابی...تازه خوردن سبزی و بادمجون

 ...بده خوبی حس بهم نمیتونست

 دیدم که بودن شده خیره هم به هردو مادرم و پدر...میدادم پایین یکی یکی هارو لقمه هم پشت

 لیک گرفتن دوش از بعد...تو واس اینم یعنی که کرد اشاره و گرفت من طرف به بشقابشو پدرم

 ...بودم نشاط با کاملا و داشتم انرژی

 شنگولی؟؟؟ چیه_

 کلاس دانشگاه فردا..بابا راستی...همینه واس شدم سبک سبک گرفتم دوش..مامان هیچی_

 نرفته؟؟ یادت که قولت..بزار زحمت بی ماشین..دارما

 ...نیا خونه دیگه روش انداختی خط باشه حواست فقط...بردار مبل روی میزارم سوییچو باشه_

 ...بابا راحت خیالت...صحیح_

 ک میخوابیدم باید...رفتم اتاقم طرف به کردمو تشکر مادر از..کردم بوس صورتشو و شدم بلند

 شب به ممکن حالت بهترین با بود شده شروع سختی با اولش که روزی..بشم بیدار زود صبح

 ...شکرت خدایا..رسید

. 

. 

. 

 و دست و رفتم روشویی طرف به...بود نیم و6 ساعت...پریدم خواب از گوشیم آلارم صدای با

 مخیال.دیدم ماشینو سویچ برق و کردم نگاه مبلو روی اتاقم به برگشت موقع...شستم صورتمو

 خواب که مادرم..نداشتم خوردن صبحونه ی حوصله!!بود کرده عمل قولش به بابا پس..شد راحت

 ...ندارم کردنشو درست ی حوصله یعنی..نمیخورم صبحونه هیچوقت باشه
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 بود حالتی همون و بود شده خوب کاملا ربع یه از بعد..موهام جون به افتادم و برداشتم سشوارو

 کمد از لباسمو...میشد دیده پسرا اکثر تو روزا این که باراد یا ای خامه موی مول.داشتم دوس که

 این..بچرخم خیابون تو کلاس شروع از قبل یکمم تا برم زودتر میخواستم...پوشیدم و برداشتم

 عرق شرشر و روی پیاده از خبری بودم؛دیگه رفته اونور اینور پیاده ماه0 اندازه به دوروز یکی

 ...نبود

 اچندت از بعد...گرفتم وحیدو ی شماره و برداشتم گوشیو...شدم ماشین سوار و بیرون زدم خونه از

 :داد جواب بوق

 امید؟؟خوبی؟؟؟ جان_

 کجایی؟؟؟ تو افتادم راه خونه از خوبی؟؟؟تازه تو...فدات..سلام_

 ک زوده...خونه تو هنوز_

 ..کلاس بریم بعدش بچرخیم کم ی دنبالت میام بمون...دستم داده ماشینو بابا_

 ...پس اومد سر به دانشگاه تو رویمون پیاده دوران...ماشینو گرفتی بلاخره ایول_

 اومد بگو...کجاست ببین بزن زنگ یه میلادم به آها..اونجام دیگه مین5...جورایی یه آره خخخ_

 ...کنیم سوارش برگشت موقع وایسه میدون سر بیاد

 فعلا..بیا...حله داداش باشه_

 هیچ بدون..خلوت کاملا ها جاده و بود صبح اول....گذاشتم جیبم توی و کردم قطع و گوشی

 فارسی ادبیات کلاس...افتادم راه بالا سرعت با و دادم فشار پدال روی پامو ای دغدغه

 ...باشه خوب ریاضی استاد مثل استادشم کنه خدا..داشتیم

 کار از...میزدم چراغ و بوق براش میدیدم مسیر تو که آشنایی هر ها ای عقده عین مسیر طول تو

 و آوردم در و گوشی اینا وحید ی خونه به مونده متر صد از کمتر...بود گرفته م خنده خودم

 ته و سر ماشین به رسیدنش از قبل تا...بیرون اومد دروازه از و شد متوجه...گرفتم شمارشو

 ..شد سوار...کردم
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 خلاصه قاپیدی ماشینرو دیگه..امید آقا به به_

 گفتی؟؟ میلاد به...کنیم چیکار..داداش دیگه آره_

 ..مسیره تو گفت آره_

 حالا؟؟؟ بریم کجا...حله اوکی_

 ..کلاس شروع تا داشتیم وقت کلی...دقیقه7:01..کرد نگاه ساعتش به

 ...میگریم تصمیم بعدش کنیم سوار میلادو بریم فعلا داریم که وقت..نمیدونم_

 ماشین سوار و رسید میلاد تا موندیم منتظر ای دقیقه چند...شهر میدون طرف به افتادیم راه

 ...شد

 ...دریا کنار بریم میگم من آقا_

 ...دریا کنار میره کی صبحی اول آخه..اصلا نده نظر میخوای تو_

 ...خان وحید بگو میدونی بهتر تو..حالا دیگه دادم نظری ی من بدونم چ_

 مارو؟؟؟ ببری میخوای کجا..راننده آقای...که نیستم راننده من_

 ...ک هرجا..نمیکنه فرقی واسم من_

 ادهوایس روم جلو بود؟؟؟درست اتفاقی اینا همه یعنی..بود شده پیداش باز...موند تموم نیمه حرفم

 ...کردن نگاه بودم شده خیره که جایی به میلاد و وحید...بود

 ..انگار داره اس پی جی نیست؟؟؟کلا نگین دختره همون این..امید میگم_

 ...خودشه آره_

 :گفت و خندید وحید

 ...دیگه برسونیمش کن سوارش_
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 ...ببینه مارو مسیر تو پدرم کن فک صد در یه..شد سوار که فرضم به چی؟؟؟حالا دیگه_

 دوتایی میچسبونیم اعلامیتو بعدش..میگه راست اوه اوه_

 ...خندیدن به کردیم شروع

 ...دانشگاه بریم بعدش بزنیم گشتی یه شهر تو بریم بابا بیخیالش_

 و کسی نمیخواستم دیگه بودم شده راحت غزال ی قضیه از تازه..افتادم راه و گذاشتم گاز رو پامو

 اسمشو فقط که غریبه یه به برسه چه نموند پیشم بود خونم از که اونی....بیارم زندگیم تو

 ...میدونستم

 و موزون حرکات اقسام و انواع و ماشین تو نبودن بند دیگ ها بچه..آوردم بالا ماشینو ضبط صدای

 ..میاوردن در

 ..مستیم میکنه فک میگیرتمون مامور درک به مردم..برا آبرو که نکنین اونجوری آقا_

 میکنیمااا حال داریم روز یه بابا ولش_

 ...بابا بیخیال امید دیگه میگه راست_

 ...آوردی زندگیم تو و دیوونه دوتا این که شکرت خدایا

 ...دانشگاه طرف به افتادم راه که بود8 به دقیقه01 ساعت

 میلاد؟؟..آخخخخ_

 داداش؟؟ جانم_

 ...که نگرفتم هیچی خودکار و دفتر و کتاب داشتم عجله اینقدر من_

 :گفت و سرم تو زو دستش با وحید
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 امیدواری جای هنو باز نذاشتی جا خودتو..آوردیا ماشین یه..ای عقده بدبخت سرت تو خاک_

 هست

 ..اول جلسه نیس لازم داداش نداره اشکالی_

 بیارم؟؟؟ داخل میتونم حالا؟؟ماشین کنم پارک کجا..حله اوکی_

 ..حراست بده اجازه نکنم فکر ولی نمیدونم_

 ...میکنه نگاهمون داره چجوری..نگاه رو اونجا..نمیزاره آره_

 مثل..دانشگاه حراست مسوول..بود سلیمی...کردیم نگاه بود کرده هاشار میلاد که سمتی به

 ..میپایید اطرافو و دور دستش تو بیسیم با و داشت تن به ای قهوه کت همیشه

 :زدن حرف به کرد شروع وحید

 چرا  نمیدونم..اون یا میشم اخراج دانشگاه این از من یا میگه من به حسی یه...ها بچه میگم_

 ..اینجاست که ساله چندین الان اون چون میشی اخراج تو مطمعنا_

 ...ندارم و موتوری چیتوز اون از خوردن حرف حوصله..میکنم پارک همینجا ماشینو..بابا بیخیالش_

 ... زدم دوبل بودن کرده پارک که ماشینی دوتا بین و اومدم عقب دنده

 افراد و بود شلوغ دانشگاه همیشه مثل..کردیم حرکت کلاس طرف به و شدیم پیاده ماشین از

 نگاه پامونو تا سر از اونم دادیم سلام و شدیم رد سلیمی کنار از...بودن آمد و رفت حال در زیادی

 !!!جمهوره رئیس که میکرد فکر نمیدونست یکی...داد تکون سرشو فقط و کرد

 ..میبوسه خودتو دست کار این جان میلاد خب_

 چیکار؟؟_

 ..هست طبقه کدوم تو کلاسمون که بگیر آمار برو_
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 ....بدو خودته کار..امید میگه راست_

 :گفت و انداخت بالا ابروشو میلاد

 بکنین؟؟ میخواین غلطی چه پس دوتا شما_

 ..بدو..نداره خوبیت متاهلی تو..میسنجیم ازدواجونو واس شرایط هستیم اینجا مجرد دوتا ما_

 ...بپرسه تا رقت و سرتون تو خاک که کرد اشاره بهمون دست با و خندید

 ..امید میگم_

 بگو هااا_

 ..بخندیم بیاریم گیرش کم یه کجاست نگین ببین کن نگاه_

 ..دیگه کن نگاه..ازشا اومده خوشت_

 ..اوکی_

 شماره کلاس بریم باید که کرد اشاره و اومد میلاد که بود شده8 ساعت..بودم داده تکیه دیوار به

 همه و بود رفته داخل تازه استاد...کلاس دم رسیدیم و افتادیم راه...بود اول طبقه تو که013

 ...بودن نشسته

 روی که لبخندی از..شد راحت خیالم دیدم که چهرشو..بود زن استادمون..رفتیم داخل و زدیم در

 ...بگیره پاچه بخواد که نیست استادا ازون که بود مشخص کاملا بود بسته نقش لباش

 ستننش واس جا میتونستیم سختی به و بود پر ریاضی درس مثل کلاس...بشینیم که کرد اشاره

 ...منشستی صندلی روی کلاس ته و شدیم رد همکلاسیا بین از بود که زحمتی هر به..کنیم پیدا

 برگه روی فامیلشونو و اسم تا خواست همه از و آورد در کاغذی هم این قبلی استاد مثل

 ...بنویسن

 ..بود پسرا برابر3 تقریبا دخترا تعداد اینجاهم..کردم برانداز و کلاس
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 ..بنویس اسمتو بگیر امید_

 ...حله اوکی_

 ...هست کلاسم این تو..نگاه اینجارو_

 ...بود هم ای رشته هم پس...جمالی نگین..کردم نگاه برگرو

 ...میکنه نگاه داره استاده..برگرو بره بفرسته بنویسه میلاد بده_

 اسامی خوندن از بعد...رسید استاد به دست به دست و نوشت اسمشو اونم و داد میلاد به برگرو

 ...کرد بهمون پشتشو و دادن درس به کرد شروع

 ...کردم روشن فاشو وای و آوردم در گوشیمو

 ..بیاریم گیر رمزشو باید..داره رمز فقط داره فای وای اینجا آقا_

 چیکار؟؟؟ میخوای فای وای حالا..میگیرم آمارشو..باشن داشته بالایی ترم های بچه کنم فکر_

 ...بشم سرگرم یکم چیزی لاینی برم حداقل نیاوردم ک متاب کتاب بابا هیچی_

 چیه؟؟؟ واس صحبت..کلاس ته اوون_

 :گفتیم و کردیم بلند سرمونو

 ..بود درس راجب استاد هیچی_

 ...بیرون برین پاشین بزنین حرف میخواین اگه_

 پوزخندی و کرد نگاهمون که دیدم و نگین همه اون بین...میکردن نگاه مارو و بودن برگشته همه

 ..روش به رو سمت به برگشت دوباره و زد

 زا درسو دوباره و برد وایت طرف به برگشت استاد تا نزدیم حرفی...میزاشتم دلم کجای اونو حالا

 :گفتم و پایین آوردم صدامو..گرفت سر
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 ...نگرفت گاز آوردیم شانس_

 نمیشد باز ولی کردم امتحان رمزارو اقسام و انواع کلاس طول تو..کردیم ریزی ی خنده

 ونازش میتونستم..مینوشتن کتاب تو سوالارو جواب و میکردن یادداشت وحید و میلاد...لعنتی

 ...نبود مشکلی پس بنویسم و بگیرم

 ونبهش..بودیم نشسته صندلی روی..رفتن بیرون کلاس از همه و شد تموم کلاس که بود01 ساعت

 :گفتم و کردم نگاه

 کنیم؟؟؟ چیه؟؟چیکار برنامه آقا خب_

 :گفت و انداخت بالا دوششو میلاد

 بگردیم؟؟ بریم میخواین..نداریم که کاری..نمیدونم_

 بهتر؟؟ اینجا از کجا...چجوریه وضعیت ببینیم راهرو تو بریم..بابا بریم کجا_

 ..بزنیم بالا واسش یهوآستینم تونستیم شاید بریم میگه راست وحید_

 :زدیم بهم دستامونو و آورد بالا دستاشو سمتمو اومد و خندید وحید

 ...عشقه خودمو داداش..حلههههه_

 ارانتظ که همونجور...دانشگاه روی راه تو رفتیم و شدیم بلند جامون از...خندیدن به کردیم شروع

 رو راه تو دیگه همکلاسیای از چندتا با..دیدم و نگین باز جمعیت اون تو...بود شلوغ میرفت

 ...میزدن حرف باهم و بود وایساده

 :زدن حرف به کرد شروع میلاد

 توش؟؟ بیاریم کلاسو های بچه لاین تو بدیم تشکیل گپ یه میگم آقا_

 بیاریم؟؟؟ چجوری دخترارو..دیگه دونفر ماییمو فقط که پسر..گپ؟؟؟نمیدونم_

 ...که نداره کاری_
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 :گفت و کرد اشاره نگین به

 ...بیاره بقیرو میگیم بهش میگیریم اونو دو آی_

 کردم نگاه چپ چپ میلاد به

 آدم همه اون؟؟؟این چرا حالا_

 ...دیده مارو بقیه از بیشتر بازم اون..امید حالا میکنه فرقی چه_

 ..میدونین خودتون..جلو نمیرم من ولی باشه_

 میکنی؟؟ چیکار ببینم برو...خودته کار وحید_

 بدتر میگیرم  فحشش نده آیدیشو...دختر برسه چه موندم پسر با زدن حرف تو من؟؟؟؟؟من_

 ...میده انجام کارشم میدی پیشنهاد..خودته کار...میشه

 میگذره خوش بهتون بیشتر شما..کنیم حال که میزنم گپ دارم من..هستینااا آدمی عجب_

 ...میشین سرگرم خوبه دوتا شما واس..هست مینا که من..که

 وشخص که نبود همین دانشگاه اهداف از یکی مگه. میشدیم آشنا ها بچه با..نبود بدی پیشنهاد

 کنه؟؟؟ آماده مخالف جنس با برخورد و کار محیط و اجتماع تو رفتن واس

 نیست؟؟؟ بهتر اینجوری..بگه بهش بره میلاد بعد باهم همه جلو بریم_

 :گفت میلاد...کردیم نگاه دیگه بهم

 خودتون..بهشاا نمیدم من دادن پیام موقع فقط..میگم بهش من بیاین باهام شما باشه_

 ....میکنه پوستمو بفهمه مینا..میدونین

 ...بریم...زلیل زن بابا باشه_

 و شد سمتش به ما حرکت متوجه...میزد حرف و بود دوستاش با هنوز..کردیم حرکت طرفش به

 :گفت و جلو رفت میلاد که رسیدیم متریش0 تو...میکرد نگاه بهمون
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 هستین؟؟ خوب..خانوم نگین سلام_

 اشچشم رنگ و سفید پوست..بود میلاد شونه تا تقریبا..وایساد روش به رو اومد و کرد نگاه بهش

 ...میکرد ترش بامزه و بود تپل هم کمی..بود کرده اضافه زیباییش به

 ..میدونین؟؟بفرمایین کجا از منو اسم..سلام_

 ..فهمیدیم میخوند اسامیو استاد کلاس تو_

 ..بفرمایین خب..باشه آهان_

 از تربیش شمارو..کلاسمون های بچه مخصوص لاین تو میدیم تشکیل گپ یه داریم بگم خواستم_

 تونودی آی باشین داشته دوس اگه..بزنیم حرف باهاتون میتونستیم تر راحت و بودیم دیده بقیه

 ..بیارین دارین که و هرکس هم شما بعدش بیاریم رو شما بگین

 ..دزدید ازم نگاهشو میبینمش که شد متوجه که وقتی و کرد نگاه بهم چشمی زیر

 حالا؟؟؟ هست گپی چجور_

 ...چیزا این و امتحان و درس راجب صحبت و ها بچه با بیشتر آشنایی واس_

 ..پس آیدیمو بنویس نداره مشکلی باشه_

 ام یپ رفتیم خونه وقتی که گفت نداشت نت چون..کرد سیو گوشیش تو میلاد و گفت دوشو آی

 ...شدیم دور کنارشون از و کردیم خداحافظی..میدیم

 ...بده ام پی خونه رفتی بگیر دیشو آی امید بیا...این از اینم خب_

 ..وحید چرا؟؟؟بده من_

 من دبع بزن حرف باهاش کم ی...خودته کار بگیر...میزنه گند نیست بلد زدن حرف وحید این بابا_

 ...گرفتما آیدیو من بهش نگین پرسید مینا اگه فقط..گپ تو بیارش زدم گپ

 ...دادیم تایید علامت سرمون با
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 :گفتم و کردم نگاه اطرافو و دور...کردم سیو گوشیم تو دیشو آی

 خونه؟؟؟ بریم_

 میلاد؟؟؟ میشه تشکیل کی بعدیمون کلاس...ک نداریم کار..دیگه بریم آره_

 ...باشه چیزی همچین یه سازمان مبانی کنم فک02 تا01 فردا_

 ..بری باقیشو میبرم سرمیدون هم تورو خونه ببرم وحیدو من بریم..حله اوکی_

 ...بریم داداش حله_

 ...کردم پیاده میدون سر و میلاد و خونه رسوندم و وحید...بیرون زدیم دانشگاه از و افتادیم راه

 این هب داشتم مسیر طول تو...افتادم راه خونه طرف به و کردم پر باکشو و بنزین پمپ برم ماشینو

 ...کنم باز نگین با صحبتو سر چجوری که میکردم فکر

 ...کرد باز درو مادر زدمو زنگ...کردم پارک در دم ماشینو و رسیدم

 ...گشنمه داریم؟؟خیلی چی ناهار...مامان سلام_

 باستول بشور صورتتو و دست برو...میکنم صدات بشه حاضر غذا تا کن صبر...نباشی خسته..سلام_

 ....نرفته یادم تا بریز آشغالی تو ببر اول آشغلارو این بیا..کن عوض

 ...بود در دم آشغال بردن همین میومد بدم ازش خونه تو ک کاری تنها کلا

 ...رفتم اتاقم به و شستم صورتمو و دست و رفتم انداختم سطل تو هارو زباله که این بعد

 تدرس تا میومد بوش که اینجور..کنم پخش آهنگ تا کردم روشن و کامپوتر و کردم عوض لباسمو

 ...بود مونده خیلی غذا کردن

 ...رفتم لاین طرف به مستقیم...برداشتم گوشیمو و کشیدم دراز تخت روی
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 باید وهگر خاطر به فقط نداشتم باهاش کاری که من..کنم چیکار که میرفتم کلنجار خودم با.داشتم

 یعنی..کردم امتحان هم دیگه بار چند..اشتباهه دیدم که کردم وارد دیشو آی...میزدم حرف باهاش

 کنه هاشتبا چیزا این تو که نبود آدمی میلاد هم...میدونستم بود؟؟؟بعید کرده سیو اشتباه میلاد

 ...گفت همینو که شنیدیم و بودیم اونجا وحیدم و من که من که این هم

 کنی بازی میخواست پس...بود گفته اشتباه قصد از پس...نشست لبم روی لبخندی

 ...بعد به این از میکنیم شروع پس..باهامون؟؟؟باااشه

 مچش میگذشت فکرت تو چی...میومد نظر نه عجیبی دختر...بردم بالا آهنگو صدای و شدم بلند

 رنگی؟؟

 

 ..تو خاطر به نفس هر...میتپه که قلبمه صدای این

 ..زندگیمو خوشیای...عاشقی خوب حس دارم تو از

 ...خودم با میمونم تنها که وقتی...شبا و روز این تو من فکر همه

 ...شدم عاشقت کنم ثابت تو به...هست که هرجوری بتونم که اینه

 ...دنیام تو گذاشتی پا که وقتی از دارم دوست...چشام توی میخونی...لبام رو دارمه دوست

 ...(دارمه دوست-یاحقی محسن)

 ....دوازدهم قسمت

 

 ...حاضره ناهار  بیا پاشو..امییید_

 ...کن صبر لحظه یه..مامان اومدم_
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 حرکت آشپزخونه طرف به و کردم خاموش کامپوترو..پایین اومدم و خوردم قل تخت روی از

 ...کردم

 میاد؟؟؟ بدم غذا این از من نمیدونی مگه تو..مامان چیه این اااااه_

 ینبش..خوبی این به غذا..بیفته کار کلت تا بخوری باید اتفاقا...آورده در دم من واس خوبه خوبه_

 ...نباشه حرف

 :گفت و اومد بیرون اتاق تو از بود برگشته سرکار از تازه که  پدرم

 ...هست خوشمزه هم خیلی کرفس اتفاقا..مادرته با حق_

 چیزی ی دانشگاه همون است؟؟؟کاش خوشمزه میگین شما میاد بدم میگم من بابا ای_

 ....میخوردم

 به لب ات بمونم گشنه میدادم ترجیه..رفتم اتاقم طرف به بابا مامان غرغرای به توجه بی  برگشتمو

 دراز تخت روی...بودم ش شرمنده من ولی بود اومده در صداش شکمم...بزنم غذا این

 ...اومد در صدا به گوشیم زنگ صدای که بخوابم کم ی تا بستم چشمامو..کشیدم

 :دادم جواب بود میلاد

 میلاد؟؟؟ جان_

 بهش؟؟؟ دادی شد؟؟پیام چی آقا..سلام_

 کردی؟؟؟؟ سیوش درست مطمعنی...ک بود اشتباه دیش آی بابا نه_

 ...باشه گفته اشتباه اون شاید..مطمعنم آره_

 ...میبینیمش میریم داریم کلاس که فردا حالا..خودشه کار میزنم حدس منم..نمیدونم_

 ای؟؟؟ کاره چه امروز...حله اوکی_

 مگه؟؟؟ چطور..بیکار_
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 ..هستن مریمم و بیرون؟؟؟مینا بریم میای_

 جالب نظر ب..بودم کرده پذیرایی ازش نمک با بار آخرین..گرفت م خنده مریم اسم شنیدن با

 ..میشد گرم سرم حداقل و نداشتم خاصی کار...میومد

 نخوردم ناهار هنوز چند؟؟؟من ساعت_

 ...دوستت کافه همون بریم...بعد به3_

 ..میدم خبر بهت باشه_

 نداری؟؟ کاری...داداش حله_

 ..یاعلی..برم قربونت نه_

 ردنک فکر با حتی...ببینم مریمو دیگه بار ی نمیومد بدم..گذاشتم میز روی و کردم قطع و گوشی

 حقیقت همشون بود زده بهم که حرفایی...میگرفت خندم کردم پیش ی دفعه که کاری به

 ، ما زندگی دیروز از...زندگیو گرفتم سخت ک بودم من خود مشکل نبود کسی از مشکل...داشت

 ..میگیرن مشخصتری معنی فرداها

 شاید که ماست عمر های گذشته محصول هستیم، متصور مون آینده برای که آرزوهایی و امیدها

 باشه داشته رو رسیدن حقیقت به و شدن برآورده احتمال آرزویی و امید هر

 امید یک جز

 آرزو یک جز

 ...گذشته به برگشتن

 برگشتند قابل غیر بلکه هستن حقیقت تنها نه دادنها دست از بعضی

 انتهاست بی آرزوها و امیدواریها دنیای اما
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 آرزو این و...میگیره جان ای تازه آرزوی ، برگشت قابل غیر دادنهای دست از پذیرفتنِ نهایتِ در

 ....بود شده پیدا من تو دیگه بار یه

 ...رفتم آشپزخونه به مستقیم و شدم بلند جام از نبود؛ چاره.. بود شده بلند باز شکمم صدای

 رب قوطی و مرغ تخم تا3 یخچال تو از...بودن کرده جمع میزو و بودن خورده ناهار بابا و مامان

 لتام حاضر درحال غذا دردسرترین بی و کاملترین و بهترین...رفتم گاز طرف به و برداشتم گوجه

 خوردن مشغول دولوپی و کردم آماده غذامو زود خیلی...رفتن تا داشتم وقت ساعتی0...بود

 ...نمیچسبید بهم اینقدر هم کباب خوردن با حتی شاید که داشت خووبی حس واقعا...شدم

 طرف به..گذاشتم ظرفشویی سینک تو و کردم جمع ظرفارو...کشید طول خوردنم ای دقیقه01

 شلوار و بولیز کمد تو از...میشم آماده دارم که دادم اس میلاد به...کنم آماده خودمو تا رفتم اتاقم

 اتو لباسامو همیشه مادرم که بود این خوبیش...گذاشتم تختم روی و برداشتم ای سرمه ست

 ...بودم حساس اتاقم و لباس بودن تمیز روی العاده فوق..میذاشت سرجاشون مرتب و میکرد

 ...بیرون زدم اتاق از و گذاشتم جیبم تو گوشیمو..پوشیدم لباسمو و کشیدم سشوار موهامو

 ..دارم کار..میلاد با بیرون میرم دارم من..مامان_

 ..باش مراقب..برو باشه_

 ببرم؟؟؟ ماشینو_

 ..برو تاکسی با خودت..نزن دست داره کار بیرون بره میخواد پدرت..نه_

 خداحافظ پس...بااااشه خب_

 رایدپ که نکشید طول زیاد..بیارم گیر ماشین تا زدم قدم سرکوچه تا...بیرون رفتم و کردم باز درو

 ..زد ترمز کنارم زرد

 مستقیم؟؟؟؟_

 بالا بیا_
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 نبهشو...بودم نشسته ماشین تو هم زن پیر و پیرمرد یه من جز به...بود جوون رانندش..شدم سوار

 نبهشو..بود داده تکیه پیرمرد بازوی به سرشو پیرزنه.بودن هم کنار قشنگ خیلی..کردم نگاه

 نسل آدمای سر به چی...میزد موج هردوشون نگاه تو عشق سال همه این از بعد..شد حسادتم

 رابطه یه پای موندن پایدار و کردن حفظ بودن؟؟؟واقعا شده رنگ دو اینقدر که بود اومده جدید

 قلب رو حتی پیشرفت و نبودن؟؟؟تکنولوژی نبودن؟؟؟آدم جوون اینا بود؟؟؟مگه سخت اینقدر

 ...میکردیم زندگی قدیم زمان تو کاش...بود کرده اثر هم مردم

 ...میشم پیاده بغلا همین آقا مرسی_

 ...شدم پیاده ماشین از و کردم نگاه جفتشون به دیگه بار یه..کردم حساب و کرایه

 پنجره پشت از که دیدم و میلاد شدم ک کافه داخل...بودن اومده...گرفتم و میلاد ی شماره

 ...کردم باز درو..سمتشون رفتم...میداد تکون دست برام کیوسک

 خوبین؟؟؟..سلام_

 و دادم دست میلاد با..کردن استقبال ازم گرمی به و شدن بلند جاشون از مریم و مینا من دیدن با

 ...صندلی روی نشستم

 تنش تو ای لوله مشکی شلوار و مشکی شال و سفید مانتوی.بود العاده فوق همیشه مثل مینا

 یچه بدون قبل ی دفعه به نسبت هم مریم..داشتم دوسش نداشتم خواهر مثل.میدرخشید حسابی

 ...گرفت خندم دوباره خودآگاه ؛نا افتاد چایی سینی به چشمم...بود نشسته کنارش تغییری

 میگذره؟؟؟ خوش خانوم مینا خبرا چه..خب_

 میکنی؟؟؟ میگذره؟؟چیکارا خوش تو به...داداشی قربونت_

 ...خدا شکر هستیم هی_

 باشه؟؟؟ بگیا بهم کرد نمیکنه؟؟؟کاری شیطونی که دانشگاه تو این میگم داداشی_

 ...کرد اشاره میلاد به سرش با
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 ...بیاره هوو سرت بگذره ک ماه چند کنم فک...ببینی که نیستی آبجی چرا_

 منو فقط هم خدا بنده اون..زدن مشت بهش کرد شروع و میلاد جان به افتاد مینا...خنده زیر زدم

 اینکارو شوخی واس فقط و عاشقشه میلاد که میدونست هم مینا خود...میخندید و میکرد نگاه

 ...میکرد

 ...بزنن قدم ساحل کنار برن تا شدن بلند جاشون از

 نمیخورین؟؟؟ چایی...کردم شوخی.. ها منو داداش نکشی میگم_

 ما مرسی میمونین؟؟؟نه همینجا شما...نداره کاریارو غلط این ی عرضه این..داداش میدونم_

 ..اومدنت از قبل خوردیم

 ....نداشتم کاری ک منم...نداشت مشکلی..کردم نگاه مریم به

 ...باشین راحت برین شما آره_

 بیلاخ بود بهم چشمش که میلاد به در بستن از قبل..بیرون رفتن در از و گرفت و میلاد دست

 ...سرویسه دهنت یعنی که بهم داد نشون حرکتی یه باسر....دادم نشون

 ...ظاهرا بهتره که قبل ی دفعه از امید؟؟؟حالتون آقا خبرا چه_

 ...کرد کمک بهم خیلی..روزت اون حرفای بابت ممنونم...خوبم آره...نیست خاصی خبر سلامتی_

 بریزم؟؟؟ براتون میخورین چایی..شده بهتر حالتون خوشحالم...نکردم کاری که من_

 ...نیست زحمتی اگه_

 تشکر ازش و کردم نگاهش..داشت خوبی بوی...داد تحویلم و کرد پر چایی و برداشت استکانو

 ..زدن حرف به کردم شروع و گذاشتم میز روی استکانو.کردم

 خانوم؟؟؟ مریم میکنی چیکار شما_

 ...بشیم راحت بشه تموم لعنتی این....ندارم خاصی کار...فقط هستیم خوندن درس مشغول..هیچ_
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 مینا؟؟؟ مثل بیرون نمیای پسرت دوس با چرا راستی...میشه تموم آخی_

 ...کردیم کات رابطمونو نیاورد دووم زیاد ولی قبلا بودم...نیستم کسی با من_

 که بیاد؟؟؟شانس من گیر ممکنه این یعنی خدایا...داد تحویلم لبخندی و کرد نگاهم

 ...خنده زیر زد و شد حرکتم متوجه...کشیدم عقب یکم خودمو...نداریم

 ...نمیشم شما عاشق من امید آقا نباش نگران_

 ...بود جاش سر عقلش شکر خدارو نه

 ...تر عقب رفتم همین واس بود بد خورده ی جام چیزه بابا نه_

 نمیخورین؟؟؟  چاییتونو_

 ...بشه سرد یکم منتظرم.. میخورم چرا_

 ...الان بخورینش..نمیخوره درد ب که بشه سرد_

 بود؟؟؟ من فکر به این تاحالا کی از

 انگار...شد یکی بیرون ریختنش و دهن تو رفتن...بالا کشیدم هورتی چاییرو و برداشتم استکانو

 ...باشن ریخته توش شکر کیلو2

 ...اومده در چشماش از اشک خنده شدت از و خندیدنه مشغول بلند صدای با که دیدم مریمو

 ...شما قبل دفعه کار تلافی باشه اینم_

 ...ایندفعه هم شدی ضایع اوندفعه هم که امید سرت تو خاک ای...نداشتم گفتن واس حرفی

 هستی؟؟؟ کردنم تلافی اهل پس_

 ...کردن همکاری هم ها بچه...جووورم چه آره_
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 تیح ک بود زیاد حدی به شکرش..میکندم پوستشونو..نخوردن چایی چراهیچکدومشون بگو پس

 ...میزد بهم حالمو تصورش

 اعتماد جماعت دختر به نمیشد واقعا...میخندید همچنان...گرفت طرفم به کاغذی دستمال

 و کردم پاک دهنمو  و دست... نداشت مشکلی..کردم وارسی قشنگ دستمالو...کرد

 ...میومد جوش به داشت خونم...بود شده کثیف کم ی لباسم...نشستم

 ...میره یادت...نخور غصه..امید آقا نداره گله داره عوض که چیزی_

 نمیای؟؟؟...خوری هوا بیرون میرم من...نمیره یادم هیچوقت من که این فقط صد در صد که اون_

 ...بریم باشه_

 دست برامون و بود زدن قدم مشغول ساحل کنار مینا و میلاد...بیرون زدیم کیوسک از نفری دو

 :فتگ و کرد اشاره بهش میلاد...بود والیبال تور ساحل نزدیک...رفتیم طرفشون به...میدادن تکون

 هستین؟؟؟ کنیم؟؟؟پایه بازی والیبال بریم_

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 بیاریم؟؟؟ کجا از توپ فقط ندارم مشکلی که من_

 ...میام الان وایسین...اطراف همین از میخرم که.توپ_

 ..رفت مغازه طرف به و دوید

 بود؟؟؟ خوشمزه چاییت داداش_

 ...کردم نگاهش.چپ چپ

 میچینی؟؟؟ توطعه من واس حالا..دیگه نکنه درد دستت_

 ...گیرن دل به حالا..کردیم کمکش ماهم کنه تلافی کارتو میخواد که گفت مریم..دیگه بود شوخی_
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 ...سلام_

 نگین...زد خشکم سرجام تعجب از برگشتمو...بود دختر یه صدای...کرد سلام کسی سر پشت از

 ...میکردن نگاه بهمون تعجب با میرم و میکرد؟؟؟مینا چیکار اینجا

 کیه؟؟؟میشناسیش؟؟؟ داداشی_

 ...کلاسیمه هم..جان مینا آره_

 دی آی نگین از میلاد که میفهمید اگه مینا وگرنه نبود اینجا میلاد آوردیم شانس...رفتم طرفش به

 ..گرفت بیدادشو و داد جلو نمیشد دیگه گرفته لاین

 شما؟؟؟ میکنی چیکار خوبی؟؟اینجا...سلام_

 ...اومدم همینجوری هیچی..ممنون_

 :گفت و کرد اشاره مینا و مریم به

 هستن؟؟؟ دخترتون دوس_

 ...هستن دوستش و رفیقم دختر دوس..نه_

 ...همین باشم کرده سلامی یه گفتم اینجایین دیدم..نمیشم مزاحمتون..باشه...آهان_

 ...کردین لطف ممنونم_

 ...کنم دورش اینا مینا از که کردم سعی...زدن قدم به کردیم شروع

 ...بود اشتباه دادی که دی آی راستی_

 ..نبود حواسم شاید...باشم گفته اشتباه نکنم فکر ک واقعا؟؟؟من_

 ...دستم داد و آورد در گوشیشو

 ...کنین نگاه خودتون_
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 ...دستش دادم گوشیشو و کردم سیو گوشیم تو درستشو....بود گفته اشتباه

 اینجا؟؟؟؟ اومدی تنها_

 ...برگردم بعدش اینجا بیام سر ی گفتم که خونه برگردم میخواستم..دوستم ی خونه اومدم آره_

 نیستی؟؟؟ اینجایی پس..آهان_

 ...اینجا میام دیگه جای از من نه_

 ندارین؟؟؟ کاری..ها بچه پیش برم باید دیگه من خب...باشه_

 ...شدم مزاحمتون..برین نه_

 ...فعلا... میدم پیام بهتون لاین...حرفیه چه این_

 ...سلامت ب...باشه_

 اه بچه طرف به و پایین انداختم سرمو...بود شدا قفل نگاهم تو نگاهش...کردم نگاه چشماش به

 یاتفاق اینا ی همه یعنی...نداشتم اینجا دیدنشو انتظار اصلا...بود جالبی سورپرایز...برگشتم

 بود؟؟؟؟

 گیرهمی خو اشتباه یا درست ، جانکاه و تلخ حتی بیاد پیش که چه هر با انسان کرده ثابت تجربه

 نمیپذیرند رو هایی حادثه که کسانی هستند اما

 برنمیدارند رویاها با زندگی از دست

 نمیشنوند هیچکس زبان از را شدن و نشدن

 دنیای به پا ها حادثه پذیرفتن با ای لحظه و باشند خوش اما بمانند سراب در مدتها حاضرند

 نمیگذارند شده دگرگون

 برسند نظر به ابلهانه و ساده شاید دور از
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 است جریان در پایان بی و فراگیر جنگی عاشقانه نپذیرفتنهای جهان در اما

 شدنها و چراها بین جنگ

 اختیار بی های گریه

 ناخودآگاه لبخندهای

 دلیل بی رفتنهای راه

 مدام نخوابیدنهای

 سکوت در زندگی

 نشیبه و فراز پر اما ساده گرچه زندگی

 ست ناشناخته ی جزیره یک انسانی هر

 میشوند دفن رازی و رمز پر های قصه و رازها ، مرگ با انسان هر همراه

  ناگفته های قصه و مگو رازهای

 تا ، لبخندها و ها گریه ، رویاها و حقیقتها رنجها، و دردها تمام با ، زندگی شتاب پر مسیر تلاطم در

 جانپاهه عشق فقط مرگ رسیدن

 ...میماند جاودانه که است عشق و
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 .....سیزدهم قسمت

 

 ..میکردن نگاهم و بودن انداخته بالا ابروشونو مریم و مینا.کردم حرکت ها بچه طرف به

 میکنین؟؟ نگاه منو بر و بر شده؟؟چرا چی_

 :گفت و شد خیره بهم مینا

 مریم؟؟؟ نه مگه داریاااا ارتباطی یه باهاش میومد نظر بود؟؟؟به کلاسیت هم واقعا داداش_

 ..زد مریم پهلوی به آرنجش با

  شاید...ندارم خبر چیزی از ک من..والا بگم چی_

 ..همین همکلاسیه یه فقط اون..چیه ؟؟؟ارتباط دوتا شما میگین دارین چی اوی_

 ...ام به غریبه؟؟بگو پسر یه دست میده گوشیشو راحت اینقدر دختر همکلاسی کدوم..داداش ای_

 :گفت و زد چشمک و بهم کرد تر نزدیک خودشو

 ..میمونه خودمون پیش_

 فکری همچین بخوان ک ندیدم عجیبی رفتار ک من..بودن شده دیوونه پاک دوتاشون کنم فک

 ایینپ بالا دستش توی توپ دوربا از که افتاد میلاد به چشمم بگم چیزی که کردم باز دهنمو.کنن

 ...میپرید

 داره چجوری نگاه نمیشه سرش مابرو آبرو..کن جمع دیووننو شوهر این حرفا این جای مینا بیا_

 ...قرآن تورو میاد

 ...خنده زیر زدن میلاد دیدن با و کردن نگاه سرشونو پشت و برگشتن هردو
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 ...داد نشونمون دستشو توی توپ و رسوند ما به خودشو دوان دوان

 باشه؟؟؟ یار کی با کی خب...پاچم تو کرد تومن05 نامرد..توپ از اینم_

 ...بود پرسیده ای مسخره سوال

 اعتراضی ک خووبه؟؟کسی...هستیم اینور خانومم مریم و من..تور اونور برو بگیر زنتو دست_

 نداره؟؟

 مه که میلاد و مینا...بود تر بلند همشون از قدم من...دادن تکون تایید ی نشونه به سرشونو همه

 ...باشه پاسور تا تور جلوی فرستادمش...بود کوتاه قدش مریم ولی بودن اندازه

 و میلاد شاید ساعت0 این تو...بردیمشون ما هم انتظار طبق...کردیم بازی والیبال ساعت0 حدود

 و میکردیم تماشاشون مریم و من و کردن بحث بازی سر فقط ساعتشو نیم بالای مینا

 برسه چه بودن ندیده نزدیک از حتی والیبالو عمرشون تو حالا تا جفتشون کنم فک....میخندیدیم

 یاگو...بده پاس خوب اینقدر نداشتم انتظار اصلا... بود خوب بازیش مریم!!!!!کنن بازی بخوان که

 ..نمیکرد رو ولی داشت زیاد پنهان استعداد

 به مافتاد و کردم پیدا آب شیر...خاکی حسابی شلوارم و بود شده کثیف لباسامون..شد رفتن وقت

 ...کنم راهش به رو کم یه تونستم تا لباسم جان

 ...امید آقا نباشی خسته_

 ..بود سرم بالا مریم کردم بلند سرمو

 ...ازت نداشتم انتظار اصلا..میکنیاا بازی خوب خیلی...همینطور هم شما..میکنم خواهش_

 ...گرفتی کم دست خیلی منو شما...بله_

 ...بود شکر با نمک تلافی جریان منظورش...داد تحویلم چشمک

 کجان؟؟؟؟ اینا میلاد_
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 ...بازی سر میکنن بحث دارن هنوز_

 ...بردیمشون بدجور...دارن حقم_

 کنم؟؟؟ ازتون خواهشی یه میتونم آقاامید...خب آره_

 ...خواهشی؟؟؟بفرمایید چه_

 بیخو موقعیت الان البته..بگم بهتون باید که هست ای مسئله یه...بدین زحمت بی شمارتونو_

 ...نیست

 کی؟؟؟؟؟ راجب_

 ....میگم بهتون بعد بشم مطمعن بزارین_

 ....نیست مشکلی باشه_

 که بود مهمی موضوع چه....ها بچه پیش رفت و کرد سیو گوشیش تو...گفتم بهش شمارمو

 مشترکی چیز آوردم فشار ذهنم به باشه؟؟؟هرچی میتونست چی بگه؟؟؟؟راجب بهم میخواست

 ..بدم ربطش موضوعی به بتونم که نکردم پیدا خودمون بین

 ترف مینا با میلاد..افتادیم راه خونه طرف به و کردیم خداحافظی همدیگه واز زدیم بیرون کافه از

 اومد آژانس زد زنگ بود دور یکم  و داشت فرق بقیه با هم مریم مسیر...خونشون برسونتش تا

 ...رفت و دنبالش

 رمزت پام جلوی زرد سمند ک کشید طول ای دقیقه پنج...موندم تاکسی اومدن منتظر خیابون کنار

 نای..افتاد امروز و نگین به فکرم مسیر طول تو...شدم سوار..بود خالی کاملا و نداشت مسافر...زد

 مرموزی شخصیت...میدیدمش باید میرفتم هرجا بود؟؟؟چرا طبیعی اینا همه...ناگهانی برخورد همه

 وت بتونی که نمیداد اجازه بهت زیاد رنگیش چشمای اون.. بفهممش نمیتونستم جوری هیچ داشت

 ...میموندی خیره چشماش به اگه میشدی نگاهش غرق...کنی نفوذ فکرش

 کجاست؟؟؟ مسیرت آقا_
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 ...بود شده کوچمون نزدیک دیگه...اومدم خودم به

 ....دارین نگه سوپری اون نزدیک زحمت بی_

 خاطر به..افتادم راه خونه طرف به و شدم پیاده ماشین از کرایه کردن حساب از بعد و ترمز روی زد

 که دبو وقت خیلی..بود شده کوفته بدنمم و بود گرفته درد کم یه دستم مچ کردن بازی والیبال

 و تابستان از دیگه...سرد کمم یه و میشد تاریک داشت کم کم هوا...بودم نکرده بازی والیبال

 بهترو زندگی یه شروع حس برام پاییز همیشه من... نبود خبری عرق شر شر و دهنده آزار گرمای

 تمام با یزپای.....خودمه تقصیر نیست پاییز تقصیر اونم که بوده دلگیر وقتایی یه که اگرچه...داشته

 و جدایی یاد رو ما فصل این هم اگر و قشنگه تصمیمای فصل میاره خودش با که ای زردی و ریزش

 تو یا شدیم عاشق هم فصل همین تو احتمالا که کنیم فکر این به میندازه ناتمام عشقای و دوری

 هست و بوده فصل این طبیعت و کرده رو خاص نفر یه هوای دلمون که بوده فصل همین غروبای

 ....شاید شین تر احساساتی که

 ...کرد باز برام درو مادرم همیشه مثل و زدم درو زنگ..رسیدم خونه به

 ...نباشی خسته...مامان سلام_

 میلاد؟؟؟ با رفتی کجا...نباشی خسته هم تو..سلااام_

 هنوز؟؟؟ کجاست؟؟نیومده بابا...زدیم دور اطراف و دور همین هیچی_

 ...میاد شام تا نیومده هنوز نه_

 ...دارم کلاس صبح فردا...بخونم کتاب و کنم استراحت کم یه برم من..باشه_

 ...میکنم صدات شد حاضر شام..برو باشه_

 هک هنوز البته..بودم نکرده باز کتابامم لای هنوز...انداختم تخت روی خودمو و رفتم اتاقم طرف به

 میشد سخت برام چون درسارو میخوندم ک بود واجب ولی بودم نرفته کلاس بیشتر جلسه دو

 مبرد خودم با هم لباسامو...بگیرم دوش برم تا خودم دور پیچوندم و حوله و آوردم در لباسمو...بعد

 ....بندازم ماشین توی تا
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 حموم؟؟؟ میری داری...بخونی درس میری گفتی ک تو...وااااا_

 ...درسو میخونم بعد بگیرم دوش کردم عرق بودیم بیرون..مامان آره_

 کردین؟؟ عرق که میکردین داشتین چیکار_

 ...همینه واس کردیم بازی والیبال هیچی_

 تو ساعت2 اردک مثل داری عادت...بگیرم دوش برم میخواستم من نکنی یخ آبو بیا زودتر باشه_

 ...بمونی آب

 ...نمیومدم بیرون نمیشد سرد آب تا بودم حموم وقتی..داشت هم حق...خندیدن به کردم شروع

 ...میام زودتر...چشم_

 دقیقه01 حدود...رفت بیرون تنم از خستگی...دوش زیر رفتم مستقیم و انداختم ماشین تو لباسامو

 و کردم خشک خودمو زود...برگشتم اتاقم به دورمو پیچوندم و حوله...بیرون اومدم و گرفتم دوش

 ...میکردم سرما احساس یکم...پوشیدم گرم راحتی لباس

 درست دی آی که اومد یادم دفعه یه بخونم که کشیدم دراز تخت روی و برداشتم ادبیاتو کتاب

 میزاشتم؟؟؟ منتظرش یا میدادم پیام بهش باید الان یعنی...بودم گرفته ازش نگینو

 ...گرفتم و میلاد ی شماره و برداشتم گوشیمو

 خوبی؟؟...سلام..الووو_

 جان؟؟؟...فدات..امید سلام_

 دیدم؟؟؟ کیو بگو بخری توپ بودی رفته تو که امروز آقا_

 وحیدو؟؟؟؟ ی خاله...نمیدونم_

 ..دیدم و نگین...کنار بزار بازی مسخره اااااه_
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 میکرد؟؟؟ چیکار نگیییییین؟؟؟اونجا_

 ..برمیگرده داره و اینجا اومده زدن دور دور واس و دوستش ی خونه اومده که گفت.نمیدونم_

 دیدنش؟؟؟ اینا شما؟؟؟؟مینا پیش اومد_

 منم نگفت چیزا این و دی آی راجب چیزی نترس...کرد صدام میزدم حرف مینا با.داشتم آره_

 ...بود بهش حواسم

 ....رسید گوش به تلفون پشت از کشید خاطر آسودگی سر از که عمیقی آه صدای

 ...بعدش..خب_

 تمدس داد گوشیشو..اشتباهه دی آی که.گفتم بهش اونجا اینا مینا از دورتر کم یه رفیتم هیچی_

 ...ببین خودت گفت

 ...واقعا؟؟؟؟خب_

 الان منم..بیار وحیدو کن درست و گرو تو...دارم الان درستشو دی آی...دیگه همین...خب درد_

 ...میدم پیام بهش

 ...دیگه بده خبر...حله داداش باشه_

 ...فعلا پس...اوکی_

 فعلا_

 بگم باید چی نمیدونستم...فقط بدم ام پی بهش من که بود مونده  حالا...کردم قطع و گوشی

 ...بهش

 اسمشو...کرد پیداش زود خیلی...کردم سرچ دیشو آی...لاین تو رفتم و کردم روشن فارو وای

 قبول درخواستو اون تا میموندم منتظر باید  حالا...کردم اددش...بود کرده طراحی جالب خیلی

 ..کنه
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 به...اصلا نمیفهمیدم ازش چیزی...شدم خوندن مشغول برداشتم کتابمو و گذاشتم کنار و گوشی

 اشوه گفته بیایم باید ما حالا زده زری یه قرن فلان تو شاعر فلان که بودم این درگیر همیشه خدا

 آخه؟؟؟؟ انصافه..کنیم گشایی رمز

 فلق و کردم دراز دستمو...کرد جلب توجهمو گوشیم صدای ک بودم کتاب با رفتن کلنجار مشغول

 نباید خاصی کار...کشیدم دراز تخت روی و کنار گذاشتم کتابو...بود خودش...کردم باز و صفحه

 امپی به کردم شروع...لاین گپ تو کنه جمع هارو بچه که میزدم حرف باهاش که این فقط میکردم

 ..دادن

 خوبین؟؟؟...سلام_

 ...خورد تیک پیامم تا کشید طول ای لحظه چند

 خوبین؟؟ شما..ممنونم...سلام_

 ک؟؟ شناختین..میکنم خواهش_

 ...هستین امید فهمیدم الان نمیدونستم اسمتونو فقط...آره_

 من به دیگه جور یه که بود من توهم این شاید..بگه راست شایدم...ولی...میگی راست که تو آره

 !کردم؟ قضاوت زود باز یعنی....دنبالمه و میکنه نگاه

 ...خب..آره..آهان_

 چی؟؟؟ خب_

 ...شما با دیگه دخترا آوردن..هستیما پسرا ما فقط الان گپ؟؟؟البته بیارمتون_

 که رنف چند...بیاد خواست ک هرکی میگم بهشون دانشگاه فردا ولی نمیشناسمشون زیااد که من_

 ..بیارین منو میگم شدیم

 ...میکنین لطف..مرسی..باشه_
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 تو آوردنش جز ای دیگه چیز هم واقعا..کنه بد فکر خودش پیش که بدم پیام جوری نمیخواستم

 ...نبود فکرم تو گپ

 ...میکنم خواهش_

 ندارین؟؟؟ کاری دیگه خب_

 تا کشید طول دقیقه چند...چیه من نیت و قصد که شد متوجه کاملا اینجوری...خال وسط زدم

 ..میزد حرف ای دیگه کس با شاید یا بود بند دستش شاید..داد جواب

 چیه؟؟ رشتتون راستی...میبینمتون فردا..نه_

 حسابداری_

 ...هستیم مشترک درسا بیشتر تو تقریبا پس..مدیریت منم_

 ...احتمالا..بله_

 ندارین؟؟؟ کاری دیگه خب_

 ...سلامت به نه_

 ..بابای..باشین سلامت_

 چیزی پروفایلش رو...باشه شیطون کمم یه که میومد نظر به!!!گذاشت هم چشمک یه پیامش ته

 ...بود مشکی کاملا صفحه و بود نذاشته

 و شاهنامه و سهراب و رستم دست از امان...گرفتم کتابو دوباره و گذاشتم کنار و گوشی

 ...فردوسی

. 

. 
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 ...نکرد یخ تا بجنب..حاضره شام بیا..امییید_

 درس میخواستم مثلا...مالوندم چشمامو!!!!بود بردا خوابم...پریدم جام از مادرم صدای با

 :گفت ک اومد پدرم صدای بیرون از...بود افتاده زمین روی کتاب..کردم نگاه برمو و ؟دور!!بخونم

 پس؟؟؟ کجاست امید_

 ....میاد الان..بچم میخونه درس داره_

 وخودم...کردم باز اتاقو در شدمو بلند جام از...ندیدن شرایط این تو منو که بود باقی شکرش جای

 ....شدم خسته  زیاد خوندن از مثلا که دادم نشون جوری

 ...نباشی خسته..بابا سلام_

 ...سفره سر بشین بیا..سلام_

 صدقم قربون لب زیر و بود ظرفا تو سوپ ریختن مشغول مادر...نشستم کنارش و رفتم

 ...داشتم تشریف خواب ساعت چند این کل تو من که نمیدونست خدا بنده...میرفت

 چطوره؟؟؟ درسا_

 ...بابا نیس بد...دانشگاه نرفتم بیشتر جلسه دو که هنوز_

 سر بفرستمت گرفتی مدرکتو که سپردم آشناها به..بگیری مدرکتو زودتر درستو بخون..خوبه_

 ...کار

  حالا دیگه سال4..بگیرم لیسانس من تا کو حالا_

 ...دیگه باشی فکرش تو باید الان از_

 سفره روی خودشم..شدیم خوردن مشغول...گذاشت رومون ب رو و آورد سوپو ظرف مامان

 ...شد خوردن مشغول الله بسم از بعد و نشست
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 ..هست روزی چند یه مرخصی واس...خدمت از میاد داداشت فردا...امید راستی_

 ...کردن سرفه به کردم شروع شدت به...پرید گلوم تو سوپ

 ...بابا ای...ک بود مرخصی تازه که حسین بابا_

 :گفت و انداخت بالا ابروهاشو مادرم

 ناراحتی؟؟؟؟ داداشت اومدن از..واااا_

 ...دیگه اونه دست روز کل...ک نمیده من دست دیگه ماشین بابا بیاد اون ولی..نههه_

 خدمتش سر میره باز میمونه روز چند ی...باشه اون دست بایدم بزرگترته مگه؟؟داداش چیه خب_

 ...تو دست میمونه ماشین

 ....روی پیاده از میشدم راحت داشتم تازه...برام شد ذهر غذا

 تو دست باز نخواست اگه..میدم بهش خواست اگه اومد وقتی...ک دستته ماشین هم فردا حالا_

 دیگه میمونه

 ...نخواد ماشین اون کنین فکر درصد یه..حسین اونم آره_

 کجای حسینو واگیر و هاگیر این تو...شانس خشکی به...رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند جام از

 !میزاشتم؟؟ دلم

 ...دبو من منتظر و بود آورده وحیدم بود کرده درست گپ میلاد...باز شد بلند گوشیم پیام صدای

 بهش؟؟؟ پس؟؟؟گفتی شد چی_

 ...میاد اونا با بگه دیگه نفر چند به فردا بزار گفت...آره_

 ...حله آهان_

 ...الان خورده.اعصابم_
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 مگه؟؟؟ بهت گفت چی؟؟؟چیزی واس_

 ...مرخصی میاد خدمت از فردا حسین...ک نیس مربوط نگین به بابا نه_

 !!!مگه؟ چیه بیاد خب_

 ...روز چند تا پر ماشین یعنی اومد اون..میلاد ک نبودی خنگ بابا ای_

 فردا...نخور حرس..روش روزم چند این کردیم تحمل همه این کا ما..داداش نداره اشکالی خخخخ_

 ...میشه شروع کلاسمون01...میبینمت دانشگاه جلو ونیم1 ساعت پس

 ...فعلا داداش باشه_

 ...میکردم صبر باید فردا تا....کشیدم دراز تخت روی و سمت یه کردم پرت و گوشی

 .....چهاردهم قسمت

 وعن از ولی میتابید آفتاب که این با کردم نگاه بیرونو پنجره از...شدم بلند جام از8 ساعت صبح

 و سر از...داره سوز یکم هوا که بود مشخص بودن آمد و رفت مشغول بیرون ک آدمایی پوشش

 روی از...س صبحونه میز چیدن مشغول مادر که زد حدس میشد هم آشپزخونه توی صداهای

 از...صورتم تو پاشیدم و کردم باز و آب شیر...رفتم روشویی طرف به مستقیم و اومدم پایین تخت

 مشغول....بشه ولرم یکم آب تا کردم باز گرمو آب شیر..لرزیدن به کرد شروع بدنم آب سردی

 ...کرد جلب خودش به توجهمو حال در شدن بسته و باز صدای که شدم زدن مسواک

 ...اومدم من..همگی سلام_

 دیده عزرائیلمو که انگار..بیرون رفتم و کردم باز درو بود دهنم تو مسواک که  همونجور

 .. بود حسین..باشم

 بیا بعد بزن مسواکتو خودت؟؟؟برو با کردی چیکار.. اختاپوس عین نگاه پسر؟؟؟قیافشو چطوری_

 ..بجنب..نکبت

 ...روشویی سمت رفتم زدمو تصنعی ی خنده زور به
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 ...اختاپوسه شبیه قیافم میگه من به داره سربازیش لباس و ریش ته و کچل ی کله اون با

 حسین واس صبح سر صدای و سر همه اون پس..کرد استقبال پسرش از گرمی به مادرم

 ...نشستم میز روی کنارش و دادم دست باهاش و رفتم...بود

 وعشر...میشد پیدا سفره توی میکردین فکرشو که هرچی و کوکو و پرتقال آب و شیر تا املت از

 :گفتم و کردم مادرم به رو بود پر دهنم که همونجور..خورن به کردم

 ..نداریم تبعیض ها بچه بین میگی بعد..هیچوقتا نداشتی آپشنا این از من مامان؟؟؟واس_

 ..کلاست سر بری باید نباشه حرف بخور_

 کجاست؟؟؟؟ بابا_

 ...بیرون رفت زود صبح_

 :گفت و کرد من طرف به روشو حسین

 مامان؟؟؟؟ واس نگرفتی میگذره؟؟؟عروس خوش..دانشگاه از خبر چه_

 ...خنده زیر زد اونم و رفت غره چشم بهش مادر

 اذیت که خبر؟؟فرماندتون چ اونجا...میارم منم بعد آوردی عروس تو هروقت..نه...نیست خبری_

 نمیکنه؟؟

 یا والیبال مشغول همیشه ماهم...ک نداره باما کاری خدا بنده اون بابا نه..میگذرونیم..هی_

 ...فوتبالیم

 ..فقط فراهمه حالشون و عشق بساط که نگو..بشه آدم اونجا رفته مثلا این گفتم خودم دل تو

 نداری؟؟؟ که احتیاج ماشینو راستی..بشم آماده برم من..خووبه اوکی_

 ...بخوابم میخوام فقط..امروز نمیرم جایی..ببر نه_
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 ...حله داداش باشه_

 :گفتم لب زیر کنم مخفی خوشخالیمو میکردم سعی ک حالی در

 ...داد انجام کار من نفع به این بار یه شکر خدارو_

 گفتی؟؟؟؟، چیزی_

 ...بودم خودم با نه...هااا_

 دودح...دنبالش میرم باشه آماده که زدم زنگ وحید به....بشم رفتن ی آماده تا رفتم اتاقم طرف به

 میز روی هنوز حسین...افتادم راه پوشیدمو لباسمو...شدم معطل آینه جلوی ای دقیقه بیست

 ...بیرون زدم خونه از و کردم راست دست براش..بود خوردن مشغول و بود نشسته

 دادم و شیشه... افتادم راه  و کردم روشن ماشینو و انداختم سوویچو...بود دقیقه1:21 ساعت

 ....کنه اذیت بخواد که نبود جوری ولی داشت سوز یکم هوا بود مشخص که همونجور..پایین

 ...شد سوار و اومد زدم زنگ اینا وحید ی کوچه سر رسیدم

 خوبی؟؟؟ داداش سلام_

 خبر؟؟ چطوری؟؟؟چ تو شم فدات_

 بهش؟؟؟ زدی کوش؟؟؟زنگ میلاد...سلامتی_

 ...میمونه منتظر دانشگاه در جلو میره گفت آره_

 بریم؟؟؟...حله اوکی_

 ...باشیم رفته باید الان_

 با و بود وایساده در جلو میلاد...کردم حرکت دانشگاه طرف به مستقیم و دادم فشار گازو پدال

 پارک ماشینو منم و رفت میلاد سمت و شد پیاده ماشین از وحید...بالا انداخت ابروهاشو ما یدند

 ...شدم ملحق بهشون کردمو
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 دادا؟؟؟ چطوری میلاد سلام_

 نیومد؟؟؟ حسین میگه؟؟؟مگه چی ماشین..فدات سلام_

 امروزمون کلاس..خب...بودن شده مهربون آقا بود اومده در کجا از آفتاب نمیدونم ولی اومد چرا_

 چیه؟؟؟

 ...باشه کلفتی درس باید که میکنه مشخص کتابش قطر...داریم مدیریت_

 ..خبره چه ببینیم تو بریم بیاین باشه خب_

 تابلو طرف به...میشه تشکیل کجا کلاسمون نمیدونستیم همیشه مثل..افتادیم راه سالن طرف به

 ...بریم باید کلاس کدوم ببینیم تا بودیم کاغذا بین جو و جست مشغول و رفتیم اعلانات

 015 کلاس_

 مرنگه مقنعه و  ای سرمه شلوار مشکی مانتو...بود نگین...کردیم نگاه سرمونو پشت و برگشتیم

 ...بود شده برابر دو  حالت این تو گیراییش میزدو برق چشماش...بود کرده ش العاده فوق  اون

 ...میکرد نگاه نفرمون سه هر به پایین از و بود تر کوتاه ما ی همه از قدش...شدیم نزدیک بهش

 ..زدن حرف به کرد شروع وحید

 ...هستیم باهم کلاسا همه تو پس...خانوم نگین ممنون خیلی_

 میارمشون امروز..زدم حرف ها بچه از نفر باچند گروه راجب راستی...بوده اینطور که الان تا آره_

 ...گپ تو

 :گفت و زد بهم دستاشو میلاد

 .. بشه تر شلوغ یکم گروهمون که میاریم هارو بچه از دیگه تا چند ماهم..نکنه درد دستت..عاالی_

 نداری؟؟؟ نظری شما...خوب هم خیلی_
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 ...زد حرفشو و کرد بهم روشو

 صورت هر در..نباشه کی باشه کی نمیکنه برام هم فرقی..ندارم اومدن گپ به زیادی تمایل من_

 ..راحتم داداشام با من

 ....رفت غره چشم بهم و شد ناراحت یکم حرفم از

 ...تو بره استاد که نمیاین؟؟؟الاناست شما..کلاس سر میرم من_

 .. میایم هم ما برین شما باشه_

 ...کرد حرکت کلاس طرف به گاماس گاماس و کرد ما به پشتشو

 ..کن فکر بهش یکم..هااا خوبه...امید میگم_

 ...بیافتین راه..میلاد شو خفه_

 ...نمیبینم توش نقصی که من...دیگه میگه راست...خب چیه_

 ...میاد خیلیی هم تو به..جان وحید کارش تو برو خودت پس خب_

 ...نمییاد خوشش ازش مثلا میکنه رفتار جور ی حالا..خااا_

 ... دیگه بریم نکنین زر زر بابا ای_

 خوب که هرجووورم اگه ولی... نداشت نقصی هیچ نگین...میگفتن راست...خنده زیر زدن دوتاشون

 ممیتونست چطور..کرد خیانت بهم بود من خون از که کسی...نمیشم سابق آدم اون دیگه من باشه

 هب چیزو همه باید...بود زود خیلی حرفا این گفتن واس هنوز...کنم اعتماد کسی به دیگه بار یه

 راه...میافت التیام بود انداخته بهش غزال که خراشی از داشت تازه قلبم...میدادم زمان دست

 خودش روی دانشجوییو ها صندلی ی همه و بود پر کلاس همیشه مثل...کلاس سمت به افتادیم

 صندلی روی و رسوندیم بودن نشسته پسرا که سمتی به خودمونو بدبختی باهزار...میدید

 اخم و عصبانی ی چهره دیدن با...کلاس سر اومد استاد تا کشید طول ای دقیقه پنج...نشستیم

 ...نمیومد در کسی از صدا آلودش
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 ...میخوره مارو ک این...قیافشو..میلاد اوه اوه_

 مارو؟؟ بیرون کنه پرت میخوای...وحید شو خفه_

 ...دیگه میگه چی ببینیم شین خفه..دوتا شما مرگتونه چه_

 دستش تو که خودکاری با  مدام...شاگردا تک تن ی چهره بررسی و زدن قدم به کرد شروع استاد

 کت کشیدن نفس صدای میشد حتی که بود رفته مطلق سکوت تو کلاس حدی به...میرفت ور بود

 ...شنید دانشجوهارو تک

 ...دادن درس به کرد شروع ها دانشجو تک تک اسم خوندن از بعد

 دست خودکار نوع به...میکردم نگاه العملاش عکس به داشتم و بود نگین پیش حواسم تمام

 تممیگش چیزی یه دنبال...کلاس های بچه تک تک به نگاهش حتی...تخته به نگاهش...گرفتنش

 ...هرکسی از کنه متمایز اونو بتونه که

 کجاست؟؟؟؟ حواست..اینوره قبله...محترم آقای_

 ...اومدم خودم به زد بهم میلاد که آرنجی با

 شده؟؟؟ چی_

 ...هااا توعه با استاد_

 اشتهد کشتگی پدر من که انگار...میکرد نگاه بهم داشت عصبانیت با...کردم نگاهش برگشتمو

 ...باهاش باشم

 ...بود پرت حواسم استاد ببخشید_

 ...نکن پرت بقیرو حواس نشین من کلاس سر نیا پرته حواست_

 ...میکردن نگاه ما به داشتن کلاس کل

 بشه؟؟؟ پرت بقیه حواس که کردم چیکار من ولی استاد ببخشید_
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 ...شد خیره بهم خشم با و داد بیرون  شدت با نفسشو

 بلند جام از...میکنی نگاه اونورو و اینور داری و کلاس سر اومدی گوسفند عین که همین_

 ...بشینم جام سر که میکشیدن دستمو وحید و میلاد...شدم

 ...وگرنه دارین نگه خودتونو احترام..لطفا باشین مودب_

 ...بیرون شو گم من کلاس از_

 :گفتم بشنوه که جوری..کردم حرکت در طرف به و خندیدن به کردم شروع

 ...بود مهم برام کلاست سر نشستن چقدرم_

 ....بود شده چهارتا تعجب از چشماش...شدم خیره نگین به رفتن از قبل و کردم باز درو

 مکن فکر...نشستم نیمکتی روی و کردم حرکت دانشگاه حیاط طرف به..بستم درو سرم پشت

 هک میدونستم چون میکردم حذف درسشو باید...بود عوضی استاد واقعا ولی بودم کرده روی زیاده

 ...بیام کنار باهاش میتونستم من نه میکنه قبول منو اون نه

 قهرمان؟؟؟؟ چطوری_

 مونده وا دهنم تعجب از...بودن وحید و میلاد..کردم نگاه سرمو پشت...نشست شونم روی دستی

 ...بود

 میکنین؟؟؟ چیکار اینجا اوسکول دوتا شما_

 ...چیه درس موردحذف در نظرت...نکردیم حال کلاس با هیچی_

 اروک این من خاطر به که نمیشد باورم...داد تکون تایید ی نشونه به سرشو...کردم نگاه میلاد به

 ...بودن کرده

 ...کردم بغل جفتشونو شدمو بلند

 ..داداش میگن شما به...بابا گرم دمتون_
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 عجب ایول میگفتن میزدن حرف تو راجب همه بیرون رفتی...گرم دمت ولی...که نکردیم کاری_

 ...داشت جراتی

 ...شدیم قهرمانم بیخودی پس خخخخ_

 ...احمق نه که قهرمان_

 ...کنم باور نمیتونستم و یکی این دیگه...بود نگین صدای

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو_

 اعتراض همه استاد بد برخورد خاطر به قراره...بیرون اومدن کلاس های بچه بیشتر هیچی_

 کارتو یکی من ولی...درس کلاس نه جنگ میدون اومدیم انگار اینجوری...من خود یکیشم...کنن

 ...عوضیش نوع از اونم استاد یه با افتادن در بود احمقانه...نمیکنم تحسین

 ارک این با که نمیشد باورم ولی نبود مهم برام زیاد حرفاش..کردم نگاهش انداختمو بالا ابروهامو

 ...بیان در پشتم بخوان همه من

 ...شماست فکر طرز اینم و داره فکری طرز یه هرکس_

 ...نگرانتم.. نکنی کارا ازین دیگه کن سعی ولی...درسته_

 ...شد رد کنارمون از و خندیدن به کرد شروع

 میشد؟؟؟ من نگران باید چی من؟؟؟واس نگران؟؟؟؟نگران

 ...سرشو دیگه بگیر...ها میده نخ خوب طرف_

 بگیرم؟؟؟ چیو سر_

 ...خنگ دیگه نخو سر...اینو_

 پاشین حرفا این جای...کردیم بحث کافی اندازه به موضوع این راجب کنم فک...میلاد گمشو_

 ...نشه دردسر تا کنیم حذف درسو بریم
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 ...برداریم دیگه درس یه میتونیم جاش...بریم آره_

 نداره تمومی ما دردسرای گویا...کردیم حرکت نت کافی طرف به و زدیم بیرون دانشگاه از

 ...هیچوقت

 .....پانزدهم قسمت

 

 قیامی میلاد قول به...کنن حذف و درس بودن امده که هایی دانشجو از بود شده پر نت کافی توی

 درسو که شدن قسم هم باهم کلاس کل گویا....بود بیشتر خرداد05 قیام از تاثیرش کردم من که

 ..کنن حذف

 ...بود هم تخصصی کنیم؟؟؟درس جایگزینش درسی چه حالا آقا_

 میلاد؟؟؟ میگی چی تو...نمیدونم_

 ...عالیه میشناسم استادشم برمیداریم اصول جاش_

 ...میکنیم همینکارو...حله پس اوکی_

 ما از بعد نداشتم انتظار...درسو کنه حذف که بود اومده اونم...افتاد نگین به چشمم جمعیت توی

 ...داره جرعت و دل خیلی که مشخصه پس..بیرون بیاد کلاس از اونم

 خونه؟؟؟ چیه؟؟؟میری برنامه...امییید_

 ..هست میای؟؟حسینم ما ی خونه تو وحید...داداش نمیدونم_

 ...دیگه روز یه باشه ندارم حال بابا نه_

 ...میکنیم کاریش ی بعدش بدیم انجام اینجارو کار اول ندارم خاصی برنامه من..باشه خب_

 طرف به...بیرون زدیم نت کافی از و شد انجام کارمون که این تا شدیم معطل00 ساعت حدود تا

 ...شدیم سوار و کردیم حرکت ماشین
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 چیه؟؟ شما بزنیم؟؟نظر دور جایی پلاژی بریم_

 دقیقا نگین شدیم رد که دانشگاه جلوی از و افتادیم راه...دادن تایید علامت سرشون با ها بچه

 ...بود تاکسی منتظر خیابون اونطرف

 ..امید کن سوارش تاکسیه منتظر اونور نگین... ببین اونجارو_

 ...بیخیال زشته..که نمیشه سوار پسریم تا3 ما بعدش..میشه دردسر میبینه چی؟؟؟یکی_

 ...زدن حرف به کرد شروع میلاد

 یه فوقش....دیگه میرسونیمش اونوریه مسیرمون که ماهم..دیگه مگه؟؟؟همکلاسیه چیه خب_

 ...میشه ترم گرم باهاش رابطمون اینجوری..نمیشه سوار و میکنه تشکر

 بشه؟؟؟؟ گرم باهاش رابطمون باید چی واس_

 ...کنار بزن لحظه یه_

 کنی؟؟؟ چیکار میخوای_

 ....کرده کارو این قصد از که میدونستم...نشست پشت رفت و شد پیاده ماشین از و کرد باز درو

 چی؟؟؟ یعنی حرکت این الان_

 وجل اون که عقب اومدم بشینه پسر یه پیش پشت مردم دختر که زشته خنگ خب...بیافت راه_

 ...باشه راحت بشینه

 ...بود باز بناگوش تا هردوتا نیش..کردم نگاهشون کردمو هم تو اخمامو

 که ودب کافی فقط..بود خلوت کاملا اطراف و دور..رفتم نگین طرف به مستقیم و زدم دور و بریدگی

 ...ببینه و صحنه و باشه اطراف این آشنا یه

 تو و وایساد حرکت بی و کرد تعجب ما دیدن با...پایین دادم و شیشه و ترمز رو زدم پاش جلوی

 ..زد زل چشمام
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 ...برسونیمتون بخواین اگه..اینوره مسیرمون ما_

 ...نمیشم مزاحمتون...نکنه درد شما دست_

 چیزی بخوام  من که این از  قبل وحید ولی کردم باز دهنمو...نمیشه سوار پس شکر خدارو خب

 ...زدن حرف به کرد شروع بگم

 ...باشی راحت شما گذاشتیم خالی هم رو جلو صندلی...ما خواهر مثل هم شما...چیه مزاحم_

 ودشخ با داره که بود معلوم کاملا...رفتن ور انگشتاش با کرد شروع و کرد نگاه برشو و دور نگین

 ذاشتگ در ی دستگیره روی دستشو و کرد بلند سرشو بلاخره...نه یا بشه سوار که میکنه دوتا دو

 مشامم به عطر این کلاس و دانشگاه تو...کرد پر و ماشین فضای تمام عطرش بوی...شد سوار و

 ..بود نرسیده

 ...لطفتون از مرسی_

 سکوت کاملا ماشین توی و نمیزد حرفی کسی مسیر توی...افتادم راه و گذاشتم گاز روی پامو

 :گفتم و شکستم و سکوت....بود برقرار

 اتوبوس؟؟؟ میشین؟؟؟ایستگاه پیاده کجا_

 ..نیست زحمتی اگه آره_

 ...مسیرمونه توی...زحمتی چه_

 خانوم؟؟؟؟ نگین_

 :گفت و برگردوند وحید طرف به سرشو

 ؟؟؟ بله_

 بخوای اگه دریا کنار میریم داریم ما..هست آزاد وقت هم کلی...شد اونجوری کلاس  که  امروز_

 ...میگذره خوش باهامون بیای میتونی
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 خودشو...رفتم غره چشم بهش آینه توی بود؟؟؟از شده خل دریا؟؟؟؟؟وحید بیاد چی؟؟؟؟؟باهامون

 ...نهنمیک قبول نگیین میدونم اینه خوبیش..نرسه بهت دستم اگه وحید ای...چپ علی کوچه به زد

  باهاتون میام...ندارم خاصی کار منم...باشه_

 ...نمیکردم باور...آخه حسابی چه بیاد؟؟؟رو که کرد قبول جدی...میاوردم در شاخ داشتم

 جاده به  و گرفت ازم نگاهشو و داد تحویلم لبخندی..کردم نگاه بهش...بود کرده تعجب میلادم

 راحت و خوب خیلی میکردم فکر که تصورم برعکس...میداد نشون مرموزی دختر...شد خیره

 شایدم...باشه خبره بازیگر یه شاید...بودم مونده دختر این شناختن تو ولی بشناسم آدمارو میتونم

 حد در همش اینا ولی...بگیرم و بزنم پیششون پخمه هم اینا نمیشناسم و کسی که اینجا که گفت

 ....کرد قضاوت آدمیو هیچ نمیشه هیچجوری..بود کردن فکر

 ...کنار بزنی میشه امید آقا اااا_

 ..کردم نگاهش تعجب شده؟؟با پشیمون بود؟؟یعنی شده چی

 چی؟؟؟ واس_

 اهنگ سرشو پشت و برگشت...داشتم نگه خیابون کنار ماشین و ترمز روی زدم تر جلو متر چند

 ..میکرد نگاه اون که سمتی به برگردوندن سرشونو وحیدم و میلاد...میکرد

.. دانشگاه میام و خونه میرم اون با همش..منه مسیر هم..وایساده خیابون کنار دوستام از یکی_

 بیاد؟؟؟ باهامون نداره اشکال..گپ تو بیارم قراره اونم

 مربوط من به که بالا انداخت دوششو و شد متوجه خودش... کردم نگاه وحید به مستقیم

 ...بودم کرده گیر رودربایسی تو..نبود چاره...بود پخته برامون اون که بود آشی...نیس

 ...نیست مشکلی..نه_

 تشپوس..داشت تن به مشکی مقنعه و سبز مانتو...کردم حرکت دختر طرف به و گرفتم عقب دنده

 ...بودمش دیده کلاسامون توی...شناختمش دیدم چهرشو تا...بود سبزه
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 خندلب به جاشو و شد باز اخماش افتاد نگین به چشمش تا ولی داشت اخم...داشتم نگه پاش جلوی

 ...داد

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا..جون سپیده سلام_

 ...کرد نگاه وحید و میلاد و من به و انداخت ماشین داخل به نگاهشو

 ...بگی باید تو اینو کنم فکر_

 ... غریب شهر تو اونم پسر تا3 با دختر یه..داشت هم حق...گرفت خندم حرفش از

 ...میکنم تعریف برات ماشین تو بشین_

 برین؟؟؟ میخواین کجا_

 ؟؟هستی؟ چی نگران کلاسیمونن هم میشناسی که رو ها بچه...میگم بهت بشین نترس بابا ای_

 ...نشست میلاد کنار و کرد باز عقبو در میلی بی با

 وحیدو های دنده میشد دردسر و میدی مارو کسی اگه...افتادم راه و دادم فشار پدال رو پارو

 ...میشکوندم

 .. زدن حرف به کرد شروع نگین

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا نگفتی خب_

 ...خونه میرفتم داشتم..اومدم اینجا تا زدم قدم پیاده نمیومد گیر ماشین...هیچی_

 بری؟؟؟ میخواستی من بدون_

 ...بزنم زنگ بهت که نداشت شارژ گوشیمم...نکردم پیدات کردم نگاه هرچی_

 میشناسی؟؟؟ که هارو بچه...نداره اشکالی باشه_

 ...شناختن حسابی همه امروز که امیدو آقا...بله_
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 ...کلاس کل سوژه میشه که میدونستم چه امروز کردیم غلطی یه ما

 دیمدی اتوبوس ایستگاه برسونن که کردن سوار منو ها بچه مسیر تو..خونه برم میخواستم منم_

 یدمد جاده کنار تورو...ایستگاه میارنم دوباره بعد دریا کنار برم باهاشون گفتن داریم وقت خیلی

 ...برمیگردیم باهم بعد بیا هم تو...کنه سوارت گفتم امید آقا به

 ...نکنه درد دستشون..خوب هم خیلی..باشه آهان_

 ...داد پیشنهادو این که کنین تشکر وحید از..نکنین تشکر من از_

 پلاژ به رسیدن تا بیشتر دقیقه5...داد تکون سرشو اونم...کردن نگاه وحید به و برگشتن هردو

 گروه راجب هم میلاد.شدن آشنا باهم و کرد معرفی میلاد و وحید به خودشو سپیده...بود نمونده

 ...میومد ای فهمیده و خوب دختر نظر به..شد صحبت مشغول باهاش

 ..رسیدیم دیگه خب_

 شتپ ماهم و کردن حرکت جلوتر سپیده و نگین...شدیم پیاده و کردم پارک خیابون کنار ماشینو

 ...سرشون

 :گفتم و گرفتم و وحید دست

 ؟مگه؟؟ نمیشناسی میشیم؟؟؟پدرمو بیچاره ببینه مارو یکی نمیگی تو بابا سرویس دهنت_

 داشتیم میگیم..دیگه همکلاسین..ببینن..مگه چیه.. زشته تر پایین بیار صداتو حالا خب_

 ...ایستگاه میرسوندیمشون

 ...بریم بیاین...ندید کسی که حالا...امید بیخیال_

 نه؟؟ یا کنیم مراقبت باید ولی میلاد بااش_

 ....داری حق هم تو..خب آره_

 ...ها خوبه تو واس سپیده دختره این وحید میگم_
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 ...شود چه..سپیده با من نگین با تو..بودم فکرش تو خودمم آره_

 ...بشیم راحت شرشون از زودتر تا بریم...بیخیال اصلا..بابا شو خفه_

 ذوق حسابی سپیده و نگین...کردیم حرکت دریا طرف به مستقیم و شدیم رد پلاژ ورودی در از

 ...میکردن نگاه اطرافو مدام و بودن کرده

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...نمیشه پیدا شهرشون تو چیزا ازین انگار..نگاه اونارو_

 :گفت و  روم به رو برگشت..شنید صدامو نگین

 ...تره قشنگ رامسر خب ولی..هست خوبم هست اتفاقا_

 ...تکه ما شهر داری قبول خوبه پس..خب_

 ...خوووبه هم خیلی اوهوم_

 :گفت گوشم دم میلاد

 ...باشه شهرتم تو میخواد طرف که این از بهتر چی دیگه_

 صدای سرم پشت...دیگه بودن کرده خورد اعصابمو....رفتم ای دیگه سمت به و کردم لگد پاشو

 :میگفت که شنیدم نگینو

 چشه؟؟؟دیوونس؟؟؟ این_

 ...خنده زیر زدن بقیه

 ولی خوبه میگن که میگرفتم؟؟؟همه خودمو جلوی چرا...کردم پرتاب آب توی و برداشتم سنگی

 چرا؟؟...نداشتم قبول من
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 که انگار نه انگار...میخندیدن و بودن صحبت مشغول باهم نفر چهار هر...کردم نگاهشون برگشتمو

 ...هستم اینجا منم

 نشده بین بد نمیخواستم؟؟؟مگه اینو خودم مگه...میکردم شکایت داشتم چی از آخه د

 که بود چیزی بود؟؟تنهایی این از غیر مگه ببندم همه روی قلبمو در خواستم بودم؟؟؟خودم

 ..داشتم نیاز بهش همه از بیشتر

 سر مودلی دق میخواستم انگار...کردم پرتاب آب توی بیشتری شدت با برداشتمو و ای دیگه سنگ

 ...کنم خالی دریا

 ما؟؟؟ پیش نمیای شما؟؟؟؟چرا اینجایی شده؟؟؟چرا چیزی_

 ...آب توی کردم پرتاب و برداشتم ای دیگه سنگ نگین حرفای به اعتنا بی

 ..بگین بهم میکنه ناراحتتون بودنمون و هستیم اینجا ما اگه...هستما شما با_

 :گفتم و دادم تحویلش لبخندی..میرسید نظر به عصبی..کردم نگاهش برگشتمو

 هستن؟؟؟ کجا بقیه_

 :گفت انداخت بالا شونشو...بود شده کلافه برخوردم نوع از

 اب داره وحیدم آقا...کنم فک خانومشه گفت..کنه صحبت که رفت خورد زنگ گوشیش میلاد آقا_

 ...چیه مشکل ببینم بیام گفتم هستین اینجا شما دیدم منم...میزنه حرف سپیده

 ...لطفتون از مرسی..باشه خب_

 دقیقا؟؟؟ چیه مشکل_

 ...شد خیره بهم اخم با و زد کمرش به دستشو

 مشکلی؟؟؟ چه_
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 اعتمادیت بی حس و آدما ی همه به بالا از نگاهت..برخوردت طرز مشکلی؟؟؟این چه_

 ...العملات عکس و حرفات تک تک تو غرورت...بهشون

 ..بود غریب و عجیب برام حرفاش..خندیدن به کردم شروع

 زدم؟؟؟ داری خنده حرف..محترم آقای_

 دید؟؟؟ من تو همرو این که میشناسی منو چقدر مگه تو_

 ...دیدم جا یه همرو این کم برخورد چندتا همین تو که مزخرفه چقدر اخلاقت ببین دیگه_

 :فتمگ که بود برنداشته قدم چندتا هنوز..افتاد راه و کرد بهم پشتشو...میزد موج نگاهش تو نفرت

 بود کست همه که کسی از خوردن ضربه میدونی چه تو...نکن قضاوت پس چیزیو نمیدونی تو_

 یعنی چی همه به کنه اعتمادت بی باشه خونت از که کسی میدونی چه تو...چی یعنی

 هیچی تو...چی یعنی داری نگه دلت تو درداتو تموم سال0 میفهمی چه تو...ها؟؟؟..چی

 ...بری میتونی حالا...نکنی قضاوت و نگی چیزی بهتره پس...هیچی..نمیدونی

 بمب عین..لرزیدن به بودن کرده شروع دستاش...نمیکرد حرکتی هیچ و بود وایساده جاش سر

 ....دش خیره بهم مستقیم سبزش چشمای با و برگشت...بشه منفجر داشت امکان لحظه هر ساعتی

 یعنی کنن بلندت عقد سفره سر از که نمیفهمی هم تو...ولی...نمیفهمم من...توعه با حق آره_

 کنه ولت عروس لباس خرید از بعد موندی منتظرش سال5 که خاستگاری که میفهمی چه تو...چی

 ررفتا بخواد دلت که هرجور هرکس با نمیشه دلیل اینا ولی...نمیفهمی منو هم تو آره...چی یعنی

 حرمت ارزشنو با برام آدما..نیستم تو مثل من ولی همینجور منم خوردی شکست تو...کنی

 و میدی دست از همرو بدی ادامه بقیه با رفتارت به اینجور بخوای اگه که بدون اینو فقط...دارن

 ...میشی همیشه از تر تنها

 ..بود اون با حق...نزاشت گفتن برای حرفی...شد دور ازم بلند قدمای با و بهم کرد پشتشو
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  میبینم زیباتر را تو

 ندارمت که وقتی

 نمیدهد امانم دلتنگی که وقتی

 مببینم زیباتر را تو

 میکند شکنجه مرا دیدارمان حسرت وقتی

 نمیبینمت میکنی خیال تو

 چشمانم ذهن در میگیرد شکل تو تصویر تنها ، شکنجه هر در نمیدانی چون

 نیست آید می پدید که زخمی از من اشکهای و

  دلتنگیست حاصل من اشک قطره هر

 میبینم زیباتر را تو خاطرش به که

 .....شانزدهم قسمت

 

 ....بعد نیم و سال0

 

 ...نفر یه تو آوردی در  پدرمونو..کاشتی مارو بابا؟؟؟؟دوساعته تو کجایی_

 بیاد پاشه میگم دارم ساعته2 که من خب نگینه تقصیر..میزنی غر اینقدر چرا دیگه میام دارم_

 ...بریم

 ...گفتم کی ببین حالا میدم جر هردوتونو من بشه بسته کوفتی سایت این فقط_
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 و گذاشتم کنار و گوشی!!!نداد هم خداحافظی فرصت حتی...کرد قطع و گوشی عصبانیت با میلاد

 ...میخندید بهم داشت که کردم نگاه نگین به

 مک یه دیگه کم یه میگی هی بریم میگم دارم دوساعته ها تویی جن؟؟؟مقصر تخم چته..کوووفت_

 غلطی چه ما نظرت به بشه بسته کوفتی واحد انتخاب  سایت الان..خب میلاد داره حق..دیگه

 کنیم؟؟

 بهخو حالا...بمونه بیشتر میومد بدش خودش انگار که میگه همچین...نزن سرکوفت هی حالا خب_

 انجام کارمو صبح سر که بودم اومده اول همون از که من..ها اینجا بیایم پاشیم بود تو پیشنهاد

 ...دیگه موندم تو خاطر به..برگردم بدم

 سرشو..کردم بغلش پشت از خنده با...کرده قهر مثلا که گرفت و کسایی حالت و کرد بهم  پشتشو

 صورتمو و انداخت گردنم دور دستشو برگشت...بوسیدم پیشونیشو خودمو سمت برگردوندم

 ...موندیم حالت همون تو ای دقیقه چند...گذاشت سینم روی سرشو و بوسید

 ؟؟؟کرد واحد انتخاب سپیده راستی..برسیم کارامونو بریم پاشو...بسه ترکوندن لاو دیگه خب_

 ...نیست مشکلی میکنه هماهنگ وحید با اون...میزنه زنگ گفت نمیدونم_

 ...بریم که میام میکنم حساب من بشین ماشین تو برو تو پس خب...باشه_

 یشوخ من که میدونی..بهت باشم گفته...میرما و میگیرم گازشو کردی دیر...نکنی معطل فقط_

 ...ندارم

 ...نمیری جا هیچ من بدون تو_

 در و داد نشون بیلاخ بهم و کرد نگاهم خاصی شیطنت با..دادم تحویلش چشمکی گفتمو جملمو

 :گفت ادامه

 ...نزن صابون دلتو بیخودی..پسره کنم دق بری اگه که نیستی بابام_

 ....داشتم دوس دخترو این چقدر من که آخ
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 شتپ دیگه نفر یه اون جای و نبود علی از خبری...کردم حرکت صندوق طرف به پوشیدمو کفشامو

 ...علیه دست کمک لابد!!اینجا بود اومده تازه کنم فکر...بود نشسته دخل

 میلاد غرغرای واس خودمو باید الان از..برداشتم قدم ماشین سمت به و کردم حساب و کافه پول

 شدم سوار و کردم باز ماشینو در...میکرد دنبالم بانگاهش و بود نشسته جلو نگین...میکردم آماده

 جان؟؟؟؟ خانوم بریم خب_

 !!!باشیم رفته باید الان_

 ...بودیا لال کلا وگرنه دادیم یاد بهت کلمه تیکه دوتا ما خوبه_

 گفتی؟؟؟ جاااان؟؟؟؟چیزی_

 بگیرم؟؟؟ برات که نمیخوای چیزی...چیزه نه!!!ها_

 ...فقط بیافت راه شما...نکنه درد دستت عزیزم نه_

 ببرمت؟؟؟ وحشت تونل کردی هوس...شما بزار جیگر رو دندون..چشم_

 ریب خیابون تو دیگه کوفت هزار نمیدونم و زاگ زیگ اوندفعه مثل بخوای اگه خودم جان به امید_

 ...باشم گفته...میام بیرون باهات که باریه آخرین

 .چشم روی به اینم..بابا باشه خخخ_

 زمستون اول روزای...میشد سرد داشت کم کم هوا...اومدم بیرون پارک تو از و گرفتم عقب دنده

 بسته سایتا اون بعد داشتیم وقت واحد انتخاب برای0 تا...بود02 به ربع یه...کردم نگاه ساعتو...بود

 که آخر روز بودیم انداخته جدیدو ترم واحد انتخاب هممون...کرد هیچکاری نمیشد دیگه و میشد

 لحاظ از مشکلی و بود خلوت جاده که بود این خوبیش...برداریم هم با هماهنگ کلاسامونو

 ...برسونیم خودمونو میتونستیم زود و نداشتیم  ترافیک

 بخشی لذت گرمای...دنده روی راستمم دست و فرمان روی چپم دست و بود جاده به چشمم

 انهزب وجودم توی نگین سرانگشتای تک تک تماس با که عشقی گرمای...کردم حس دستم روی  و
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 و ادد تحویلم لبخندی....شدم خیره سبزش چشمای تو و برگردوندم سمتش به سرمو... ...میکشید

 از عدب نمیکردم فکر...بود شده قلبم قوت...دادم فشار انگشتام بین دستشو...انداخت پایین سرشو

 به نگین ولی بچشونه بهم عشقو طعم دیگه بار یه و بشکونه قلبمو قفل بتونه هیچکس غزال

 ...بود کرده کارو این راحتی

 اتفاقات نیم و سال یک این توی...زد بهم حرفارو اون دریا ساحل کنار که بود دیروز همین انگار

 افتاد لمد تو نگین عشق که بود روزی شک بی اتفاق ترین شیرین...بود افتاده زیادی شیرین و تلخ

 دنش دوست و میلاد  کنار از مینا  رفتن هم اتفاق ترین تلخ داد؛و مثبت پاسخ من عشق به اونم و

 نمیکردم فکر هیچوقت...بود هممون به بزرگ شک یه واقعا که چیزی...بود ای دیگه کس با

 لادمی از هرموقع و نشد گفته جدایی این اصلی علت هیچوقتم...بیفته میلاد واس اتفاقی همچین

 دهش ناپدید انگار هم مریم و نداشتیم دسترسی هم مینا به...میکرد سکوت میپرسیدیم چیزی

 چیزیو همچین بگه بهم مهمی چیز میخواست و بود گرفته ازم شمارمو که روزی اون شاید...بود

 از سال0 گذشت از بعد که بود سنگین میلاد برای حدی به جریان این هضم...بود کرده بینی پیش

 و شده عوض کل به اخلاقش...نرفته بیرون زندگیش های لحظه و فکر از مینا هنوزم اتفاق اون

 یه میکنن سعی همه و نداره ای گله ازش هیچکسم ولی میشه پرخاشگر و عصبانی زود خیلی

 طرف به دستمو...میکردم درکش ای دیگه هرکس از بهتر من شاید...کنن کمک بهش جورایی

 ...کردم روشنش بردمو ضبط

 

 دادی عادتم عشقت به*

 ترسوندی منو رفتن از

 ساختی زندگیمو خودت

 سوزوندی دنیامو خودت

 داشتن دوست ابرازِ با تو
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 کردی همسفر عشق با منو

 منو ، نشم تنها خواستم

 کردی تر وابسته تنهایی به

 

 دنیاست یه کردن سر تو بی لحظه هر

 دریاست ، نیست اشک چشام تو گریه

 نمیمیرم اما میکَنم جون تو بی

 بگیرم پس ازت عشقمو که روزی اون تا

 

 دادی هدیه عشقتو قلبم به

 دادی تکیه بیکَس تنهای منِ به

 گرفتم خو تو داشتنِ دوست به تا

 دادی گریه چشمام به رفتنت با تو

 

 لبخند از که نفهمیدم

 افتادم گریه به چطور

 وقتی از دردم شد شروع

 دادم تو به دل ساده که
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 دادی من به که حسی از

 نمیشینه خنده لبهام رو

 من مرگِ روزِ تا کسی

 نمیبینه خوشبخت منو

 

 دنیاست یه ، کردن سر تو بی لحظه هر

 دریاست ، نیست اشک چشام تو گریه

 نمیمیرم اما میکَنم جون تو بی

 *بگیرم پس ازت عشقمو که روزی اون تا

 

 (تو بی_یاحقی محسن) 

 ...کرد خاموش و ضبط و کرد دراز دستشو نگین

 !!فکری؟ شده؟؟؟تو چیزی_

 هب کردن نگاه با...بود شده خیره بهم نگرانی با مهربونش و سبزرنگ چشمای با...اومدم خودم به

 ..رفت بیرون بود ذهنم از تلخی هرچی چشما اون

 ...میکردم فکر میلاد به داشتم نیست خاصی چیز نه_

 ..باشه داشته لیاقتشو که یکی با میشه خوب اونم ایشالا...آخی_

 ...نمیشه خوب حالاها حالا..میشناسم میلادو من_
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 کاری یه براش باید...داره غم خودش کم خدا بنده نباشی اینجوری جلوش کن سعی پس باشه_

 کنیم

 ...اطاعت..جان خاانوم باااشه_

 ...گرفتم و  میلاد ی شماره و برداشتم گوشیمو

 ...میدانما کجایی؟؟؟نزدیک داداش..الووو_

 ...میبینی منو بالاتر بیا کم یه..باشه...الووو _

 ...حله..دیدمت آهان...کن صبر_

 اونور و اینور و بود وایساده درخت زیر خیابون کنار...آوردم پایین سرعتمو و کردم قطع و گوشی

 دسح که بود دستاش توی برگه چندتا و بود پوشیده ای سرمه بولیز و آبی شلواری...میکرد نگاه

 ...باشه تحصیلی چارت باید میزدم

 وقت نه که بیداد و داد به کرد شروع پرسی احوال و سلام از بعد...شد زدم؛سوار ترمز پاش کنار

 ...چیزا این و میشه انجام نود ی دقیقه کارامون و بیخیالین خدا ی همیشه و هیچی نه حالیتونه

 و گذاشتم گاز روی پارو... میدادیم گوش فقط و  نزدیم حرفی هیچ ماهم و...خورد حسابی سرمونو

 ردهک پر ماشینو سکوت که دقیقه چند از بعد...کردم حرکت دانشگاه نزدیک نت کافی سمت به

 میکردم عوض حالشو باید...بود خودش تو..کردم نگاهش آینه تو از نبود خبری غرغراش از و بود

 دیگه؟؟ نمیای میرون بیرون...نیست پسر؟؟؟پیدات خبرا چه_

 دیگه شد شروع کلاسا.. هستم کار درگیر که فعلا...میبینی منم کنی نگاه پات زیر..سلامتی هی_

 ...بگردیم بریم میتونیم...راحتم

 تمااام...ول ای...داداش سری تاج_

 :گفت و کرد نگین سمت به روشو
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 میگذره؟؟؟ خرسی؟؟؟خوش چطوری تو_

 :گفت  میزد هم لبخند  که حالی در و  انداخت بالا ابروهاشو نگین

 میگذره؟؟؟ بد کولتم و کج دوست این با مگه...عمته خرس_

 ... بده زمان بهش...میشه خوب نگیر دل به زیاد تو خله یکم حالا..گل دست  مثل پسر...والا نه_

 ماس این روی همش و بود گذاشته نگین واس میلاد که بود لقبی خرسی...خنده زیر زدن جفتشون

 ...بودن درگیر باهم

 !!!میگین؟؟ چیزارو این من روی تو..هستماااا اینجا من...اوی_

 ...میخوره بر بهشم مگه؟؟؟چه بهتره بگیم سرت پشت_

 کجان؟؟؟ اینا وحید راستی...بالاست جنبم که من بگین..بابا باشه_

 ما رمنتظ دانشگاه تو... کردن تموم کاراشونو رفتن کردیم دیر ;موندن منتظرمون سپیده با اون_

 ...پیششون بریم تا  هستن

 ...نمیشیم معطل و میشه تموم ترکارا سریع اینجوری کردن کارخوبی_

 ادهپی و کردم پارک گوشه یه ماشینو..رسیدیم نت کافی به که بودیم صحبت مشغول همینطور

 روز از ساعت این تو...شد نت کافی داخل ما از زودتر و گرفت ازمون میلاد هامونو برگه...شدیم

 دوار میلاد خود..نشستیم صندلی روی و شدیم مغازه وارد میلاد سر پشت..بود خلوت کاملا مغازه

 ...بود شانسمون روز امروز گویا...شد تموم دقیقه01 از بعد کارمون نت کافی صاحب کمک با و بود

 ...زدیم بیرون مغازه از و گرفتیم پیرینت واحد انتخاب ی برگه از

 ...بخوریم ناهار جا ی بریم برداریم و سپیده و وحید بریم...این از اینم خب_

 تا06 نبود بهتر سنگینه ترم این نیست؟؟؟درسای زیاد واحد21 میگم میلاد فقط..باشه_

 برمیداشتیم؟؟؟
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 نگین؟؟ نه مگه...کوفتی درس این دست از بشیم راحت کنیم تموم زودتر بابا نه_

 ..بخون درستو بمون کمم ی..امید کنار بزار بازی تنبل...میگه راست_

 ...میکنمش پاس شده هرجور ندارم مشکلی ک من وگرنه گفتم خودتون خاطر به من.خاااا_

 ...اینا وحید پیش بریم..بیخیال بحسارو این حالا_

 حرف ی حوصله...سرش پشت میلاد و من و ما از جلوتر نگین..کردیم حرکت دانشگاه طرف به

 ترمی3 این تو...میکردیم حرکت هم از فاصله با همین واس نداشتیم حراستو دادنای گیر و خوردن

 ...سفید پیشونی گاو بودیم شده دیگه و بودن داده گیر بهمون بار چند بودیم اومده اینجا که

 :گفت و کرد من به رو میلاد میرفتیم بالا دانشگاه حیاط های پله از که همینجور

 امید؟؟_

 داداش؟؟ جانم_

 داری؟؟؟ نداری مشکلی که نگین با_

 مگه؟؟؟ چطور...بینمون خوبه خیلی چی همه...اصلا نه_

 ..کنه عادت بودن تو بی به نزار..روز یه حتی...بشه دور ازت نزار کن جمع حواستو فقط هیچی_

 میزنی؟؟؟ حرفارو این داری که شده چی الان_

 ....میگفتم بهت اینارو باید ولی..هیچی_

 ..داشتم نگهش و گذاشتم جلوش دستمو

 بهمون نمیخوای که چیه رفت؟؟اون مینا بزنی؟؟؟چرا حرف باهام مینا راجب نمیخوای  هنوزم تو_

 نیستیم؟؟ محرمت ما مگه...پسر دیگه بگو چیزی بگی؟؟؟یه

 ...میگفتم الان تا بگم بود لازم اگه_
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 چی که میکنی زندگی یادش با داری روز و شب تو ولی گذشته سال0پسر؟؟؟ چی که آخرش_

 ...زندگیت دنبال برو اون مثل بشه؟؟؟توهم

 ...میخوام اونو فقط هستم زنده تا..منه زندگی مینا..زندگیمم دنبال منم_

 ....من خود داداش ببین...نمیره کلت تو حرف چرا_

 ...دیگه ساعته؟؟؟بیاین2 میگین دارین چی بابا ای_

 غزالو حرف نگین جلوی نمیخواستم...میکرد نگاهمون داشت و بود وایساده ها پله بالای نگین

 ودب بهتر..دادم هلش جلو سمت به و گرفتم و میلاد بازوی کردمو ول کاره نیمه حرفامو...بیارم پیش

 ...چیه جریان میفهمیدم  روز یه بلاخره بود که هرچی...میزدم حرف باهاش بهتر موقعیت یه تو

 لاساک از یکی تو سپیده و وحید میگفت میلاد که اینجور...کردیم حرکت دانشگاه سالن طرف به

 نعقلمو به اینقدر...کردیم پیداشون کلاس چندتا جوی و جست از بعد...بودن نشسته ما منتظر

 میلاد لمشک!!!!!!بزنیم زنگ بهشون بگردیم یکی یکی دانشگاهو کلاسای که این جای به که نرسید

 ...بود گذاشته تاثیر هممون فکر روی

 کردیم؟؟؟ دیر خیلی...سلام_

 :گفت و اومد حرف به وحید..شدن بلند جاشون از و کردن سلام هردو

 ...در دم کاشتین و سپید و من ساعت دو...ک بود بهتر نمیومدین_

 ...شد دیر داشتیم کار نگین با...شرمنده دیگه_

 یرسهم گوشمون به خبرا...میگن پرت و چرت بودن پلاس کافه کدوم نیست داشتین؟؟؟معلوم کار_

 ...جناب

 ... خنده زیر زدن همه

 دهاستفا دانشگاه مفت فای وای از نشستین اینجا دادین انجام کارتونو حالا؟؟؟شما مگه شد چی_

 سپید؟؟؟ نه مگه..دیگه کردین
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 به کرد شروع و زد وحید پهلوی به آرنجش با و داد تکون تایید علامت به سرشو سپیده

 ...خندیدن

 هم به داشتن مشکلی هر...برادر و خواهر مثل...بود خوب خیلی باهم سپیده و وحید ی رابطه

 که دیمفهمی ولی باشه سپیده با وحید میخواستیم...بودن ارتباط در باهم وقتا بیشتر و میگفتن

 ...دوسته که میشه سالی چند حسین اسم به پسری با سپیده

 وننظرت شما...خونه بریم بعدش بخوریم چی ی ناهار بریم ک داده پیشنهاد میلاد...خانوما آقایون_

 چیه؟؟؟

 ...بودن موافق همشون

 ...حلقوممون تو بکنیم که میشه پیدا چیزی یه دانشگاه سرکوچه ساندویچی بریم پس اوکی_

 ...دیگه جای یه ببریم باید باشه بد غذاش..نمیخورمااا آشغال من باشم گفته الان از امید_

 ...ربهت جای یه میبرمت نیومد خوشت..باشه بابا خب...ک خوردی غذا اونجا از بار صد که تو نگین_

 بود داده آتویی بد بودنم زلیل زن گویا...میزدن پوزخند میکردنو نگاه بهم وحید و میلاد

 ...دستشون

 و وایسادو...کرد جلب خودش به توجهمو نفر یه صدای  که بودیم سالن توی و بیرون زدیم کلاس از

 ...کردم تیز گوشمو

 امید؟؟؟ شده چی_

 میلاد؟؟؟ نیست آشنا برات صدا کن گوش_

 و شد باز در بودیم دادن گوش مشغول که همونجور..میومد آموزش اتاقای از یکی توی از صدا

 !!!بود مهران....رفت بین از شکمون

 ....هفدهم قسمت
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 هک وقتایی بیشتر مثل...نبود ما به حواسش اصلا و بود برگه تو سرش...کردیم حرکت طرفش به

 همرنگ جکال و مشکی کتان شلوار و برگشته آستینای با سفید بولیز...بود لباس خوش میدیدمش

 ...بود شده عالی تنش تو شلوارش

 نمهرا که جوری وحید...میکردن نگاه بهمون و بودن منتظر ما از جلوتر قدمی چند سپیده و نگین

 :وگفت کرد ما سمت به روشو بشنوه

 س تویله که نیست دانشگاه اینجا؟؟؟دیگه داده راه اینو کی داداش میگم_

 و اومد جلوتر خنده با و کرد باز اخماشو..شد ما متوجه تازه...کرد بلند اخم با سرشو حرف این با

 :گفت

 دنبالتون...مارو کردین گاوم دیگه گرم بودین؟؟؟دمتون اینجا..من عشقای سلام خخخ _

 خوبین؟؟؟...بهتون بزنم زنگ نداشتم شمارتونو..بودم

 :گفتم گرم پرسی احوال و سلام از بعد و دادیم دست هم با

 نمیرفتی؟؟؟ دانشگاه شهسوار که؟؟؟مگه اینجایی_

 ...بگیرم انتقالی میخوام..اینجا اومدم مهمان ترم این ولی..داداش چرا_

 ..اونور رفتی کردی اشتباه اولم از..بهتر..خوبه هم خیلی ایول_

 ...چی که اونجا میری میشی پا راه همه این خودی بی...میگه راست امید_

 ...بشم راحت کنن موافقت انتقالیم با کنه خدا فقط..کردم اشتباه داداش آره_

 :گفت و گذاشت مهران ی شونه روی دستشو میلاد

 بیای پاشی راحت که میکنیم تخریب شهسوارو دانشگاه میریم نهایت..داداش راحت خیالت_

 ..شده رزرو الان از جات...اینجا
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 پیش بیاد بود قرار که این مخصوصا..بودم شده خوشحال حسابی میدیدم اینجا مهرانو که این از

 ...بود ممکن اتفاق بهترین کنارمون میشناختیمش بچگی از که رفیقی بودن...ما

 :گفت آرومی صدای با و افتاد سپیده و نگین به مهران چشم

 شمان؟؟؟ هستن؟؟با کی اونا_

 و صمیمی فوق دوست سپیده هم یکی اون...منه دختر دوس نگین رنگیه چشم اون داداش آره_

 ...همکلاسمونه

 جمعتون؟؟؟ تو میدین راه هم مارو...جمعه که جمعتون..ایول_

 :گفت خنده با وحید

 بیا دبع بگذره شده خراب این به اومدن از دودقیقه بزار حالا...میکنیم فکر بهش فرصت اولین تو_

 ..اکیپ تو

 چیه؟؟؟ ت برنامه...خودمونی از هم تو...داداش میکنه شوخی_

 چی؟؟؟ شما...خونه میرم دارم کردم درست که هم انتقالی...ندارم خاصی کار هیچی_

 ناهار کوچه سر ساندویچی میریم داریم شد تموم کارمون...واحد انتخاب واس بودیم اومده ما_

 ...دیگه بریم بیا هم تو...خونه بریم بعدش بخوریم

 ...حله...داداش باشه ولی دارم کار کلی خونه که هرچند _

 با که بود وقتش باشه جمعمون تو مهران بود قرار که حالا...کردیم آشنا نگین و سپیده با مهرانو

 شلوغ های جمع تو کردن صحبت از همیشه مهران بودیم بچه که قبلا یادمه...بخوره هابور بچه

 به نزد حرف فرصت حتی و بود کرده تغییر حسابی الان ولی بود آروم و ساکت همیشه و میترسید

 ...نمیداد ماهم

 مآرو سپیده و نگین مهران بودن با...کردیم حرکت ساندویچی طرف به و بیرون زدیم دانشگاه از

 ...بود نشده آب یخشون هنوز گویا...نمیزدن حرفی و بودن شده تر
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 امید؟؟؟ میگم_

 ..میزد حرف گوشم در و بود کرده خم سمتم به سرشو

 مهران؟؟؟ جونم_

 ..میاد بهت...گرم دمت..زدیا تور دختری عجب_

 نکردی؟؟؟ کاری بود دختر پره که نیست؟اونجا خبری شما کردی؟دانشگاه چیکار تو...فدات_

 زد حدس نمیشد هم بقیه...نمیدادن پا ولی بودن خوب که بودن چندتایی یه..بابا بود کجا دختر_

 الکی نبود حیف خداییش..دیدم خوب کیس کلی اینجا اومدم که صبح از...چین دخترن پسرن

 ...کردم گرفتار خودمو ترم3

 ...میشه باز بختت اینجا..دادا نداره اشکالی_

 ...خنده زیر زدیم

 ..فقط نک انتخاب تو زیاده آشنا...میکنیم جا به جا برات بگو خواستی که و هرکی نگین جز به کلا_

 چی؟؟ وحید و دارین؟؟؟میلاد برش اینقدر یعنی..بابا نه اوه_

 وریهج اخلاقش...باشه کسی با نمیتونه کلا وحیدم..میگم بهت داره داستان..نزن حرفی میلاد جلو_

 ...نمیکشه که

 ..بود همینجوری اولم از داستانی؟؟وحید چه_

 ...نمیدونم زیادی چیز خودمم هرچند..میکنم تعریف برات بعدا حالا_

 ...برد بالا تهدید حالت به دستشو و سمتمون به برگردوند روشو وحید

 اوسکلا؟؟؟ میزنین حرف من سر چی؟؟؟پشت وحید اوی_

 توری؟؟؟...چیه حرف بابا نه_
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 .کنینااا جمع حواستونو..خووووبه...آهاااا_

 روز از ساعت این تو...نشستیم ممکن میز بزرگترین پشت و رفتیم داخل یکی یکی...رسیدیم

 اینجارو...نبود مغازه ی تو ای دیگه کس بود غذاش خوردن مشغول که پیرمردی جز و بود خلوت

 ...بودن انداختنم سوزن جای حتی که کرد مقایسه میشد شروع کلاساش دانشگاه که زمانی با باید

 ...درسشو افتادم الکی داد پایین نمرمو کرد قاطی استاده..میگفتم داشتم خلاصه_

 خونیمب که این بدون...باشه راحت خیالت گرفتن نمره تو ما با اینجا..میکنیم حلش بابا بیخیال_

 جای دیگه کس فرستادن تا بگیر سوال نمونه زدن تک و برگه جایی جابه از...عالیه هامون نمره

 ..خودمون واس شدیم استادی خلاصه..دادن امتحان واس خودمون

 ...دیگه بگیرین مارم دست پس..گرم دمتون_

 مشغول و شد آماده غذامون تا کشید طول ای دقیقه بیست...گرفت سفارش و جلو اومد گارسون

 ...نداشت حرف اینجا فلافلای واقعا...شدیم خوردن

 غذا؟؟؟ از راضیه خانومیم_

 :گفت و انداخت بالا ابروهاشو

 میدان سر هست بزرگه رستوران اون میبردمت میکندم پوستتو وگرنه آوردی شانس اوهوم_

 ...اونجا

 ...پس میکندی شلوارمو باید میگذشت پوست از کار اووونجاااا؟؟؟دیگه_

 ...خندیدن به کرد شروع بلند صدای با

 سگ پدر بردی آبرومونو بیار پایین صداتو بابا نکن_

 ..خدا به ای دیوونه..امید نکشتت خدا_

 ...عشق دیگه دیووونتم_
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 ینا متوجه من میکرد فکر..انداخت پایین سرشو کردم نگاهش که همین و بود ما به چشمش میلاد

 ...نشدم صحنه

 ...کنه صحبت بره که شد بلند جاش از و خورد زنگ مهران گوشی

 :گفت و کرد سپیده به رو وحید

 ...تو باشی ساکت اینقدر که نداشت شده؟؟؟سابقه چیزی_

 ...ندارم پسره این به نسبت خوبی حس اصلا..نیست خودم دست نمیدونم_

 نمیشناسیش هنوز..ای؟؟عشقه مهران؟؟؟دیوونه_

 ...ک نکن قضاوت دیدینش ساعته چند تازه..میشه حل میشین آشنا کم کم..میگه راست وحید_

 ...بیام کنار باهاش نمیتونم میکنم حس چرا نمیدونم بازم ولی..بااشه_

 :گفت و کرد پرت طرفش به میزو روی کاغذی دستمال پاکت وحید

 ...سوخته سیاه میکنه حس حس من واس..بابا کن جمع_

 میکشید طول ساعت چند تا میکردن شروع بحثیو سپیده و وحید هرموقع...شد شروع...خداااا ای

 تماشا خوردو و زد انواع و اشیاء پرتاب و میموندیم باید فقط ما مدت این تو و کنن تمومش که

 ...میکردیم

 ...باشه افتاده اتفاقی که انگار نه انگار...شدن آروم هردوشون مهران برگشتن با

 بود؟؟ زده زنگ کی_

 هستین؟؟؟ شما..خونه بیا زودتر میگه داره لازم ماشینو..بود بابام_

 ...پس بریم دیگه نداریم کاری غذامونو خوردیم که ماهم نداره اشکالی باشه_

 ...حله اوکی_
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 ...اومدیم بیرون مغازه از کردن حساب از بعد و شدیم بلند جامون از

 وریه؟؟؟ کدوم مسیراتون خب_

 خونه میبرم میلادو من برسون و سپیده و نگین و وحید تو نیست سخت برات اگه جان مهران_

 میتونی؟...میدارم نگه

 ...راحت خیالت میرسونمشون راه سر...نیست مشکلی داداش باشه_

 ..آقایی..گرم دمت_

 موقع که دادم هم نگین به لازم های توصیه...کردیم خداحافظی و دادیم دست باهم یکی یکی

 ..زدن غر جز نداشت کاری اونم معمول طبق و باشه خودش مراقب خونه به برگشتن

 هب میلاد با و دادم تکون دست براش...میکشید نشون و خط برام که دیدم و سپیده;رفتن از قبل

 پارک از تونستم بدبختی هزار با و بودن کرده پارک ماشینمون دوسمت..رفتیم ماشین سمت

 با و بود کرده سوار همرو که دیدم و مهران خیابون اونطرف...افتادم راه و شد سوار میلاد...دربیام

 حرکت جاده توی زیاد سرعت با و گذاشتم پدال روی پامو...افتادن راه;زدن چراغ و بوق ما دیدن

 ...زدن حرف به کرد شروع میلاد بگم چیزی من که این از قبل...کردم

 نه؟؟ مگه پیشمون اومده مهران شد خوب چه میگم_

 .خوبه خیلی آره_

 ..نکنه ریزی آبرو پسره ماشین تو وقت دیدی؟؟یه و سپیده_

 ...برن مهران با که فرستادمش قصد از همین واس..نیست که اونجورم بابا نه_

 ..تمسخر روی از ای خنده ولی خندیدن به کرد شروع

 هرا همه این تو که نداشت سابقه وگرنه...امید کردی اینکارو چی واس تو میدونیم دومون هر ولی_

 میدونم خودم من هرچند..میشنوم..حرفاتو بگو...خب...خونه ببری منو کنی مصرف بنزین بخوای

 .بگی میخوای چی ک
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 ...میخوام فقط من میلاد گوش_

 و کنی باز صحبتو سر خواستی فرصتی هر تو هردفعه سال0 این تو کنم فک;امید کن گوش تو نه_

 نشدی؟؟؟ خسته...چیه جوابم که میدونی من از بهتر خودتم

 خدا به...هشد چی بگو لطفا..بینمون هستی اینجوری که ببینم میلاد؟؟؟نمیتونم نمیگی چیزی چرا_

 و هر

 ...بگو بهم فقط میکنم برات باشه لازم که کاری

 ...جمعتون تو دیگه نمیام بگو سخته من تحمل اگه_

 نفس به کردم شروع ولی بودم شده عصبانی کمی یه...وایسادم جاده کنار و کردم کم سرعتمو

 ...عمیق نفس چندتا...کشیدن

 چی واس مینا...کردی پنهون همه از ساله0 که چیه مرگته؟؟اون چه تو میگی؟؟؟معلومه داری چی_

 ....بدونم که دارم حق کرد؟؟؟من ولت

 ...میفهمی زودی به خودت...بگم چیزی که نخواه من از...امید بزنم حرف راجبش ندارم دوس_

 خوب حالمو که نکردی تلاش بودی؟؟مگه پشتم رفت غزال که نبودی تو مگه من داداش_

 خودم به دیگه بار یه که کردی راضیم و زدیم حرف باهم راجبش چقدر نگینو همین کنی؟مگه

 ...بگو بهم...کنم کمکت که منه نوبته بدم؟؟حالا فرصت

 نه دبو من از مشکل چون...بمونه کنارم نمیتونست چون رفت مینا...امید برنمیاد دستت از کاری_

 ...اون

 یچ دیگه؟؟واس یکی با رفت که نگفتی کرد؟؟؟مگه خیانت بهت مینا که نگفتی تو چی؟؟؟مگه_

 ..اون باشه بوده تو از باید مشکل

 ...نمیمونم زنده زیاد من.....امید_

 ...منظو متوجه..میگی پرت و چرت چرا...شو خفه_
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 ...دارم سرطان من....من_

 ...نمیزد حرفی هیچ و میکرد نگاهم و بود وایساده...خندیدن به کردم شروع بلندی باصدای

 بازیاست؟؟؟ مسخره این وقته الان..پسر خری خیلی_

 ...نبود شوخی_

 ی همیشه..درمیاره بازی مسخره داره که مطمعنم...میگه داره چی...رفتن گیج به کرد شروع سرم

 لامث که بود مالیده شیره معلمارو ی همه سر که افتادم دبیرستانمون دوران یاد...بوده عادتش خدا

 این مطمعنم...همینه آره...میداد چرخ کلاسارو اکثر اینجوری و دارم قلبی ناراحتی من

 ...بشم بیخیالش که زده حرفو این بره تفره که این واسه..درسته

 ...بگو اصلشو.. ببینم بگو حالا..شدیم حساب بی حساب پس..دارم ایدز منم...داداش باااشه_

 :گفت فریاد با و برد بالا صداشو

 واسه مینا..نمیمونم زنده زیاد...دارم سرطان نمیشه؟؟؟من حالیت نمیفهمی؟؟چرا چرا لعنتی د_

 تضمین آیندشو که یکی با رفت...خاکه من ی آینده میدونست وقتی میموند من پای باید چی

 اون از بعد هردوتون و بودی شده خوب نگین با تو تازه چون بدونین هیچکدومتون نخواستم...کنه

 نم؟؟ک ذهر زندگیتونو بشه؟؟که چی که میگفتم بهتون میومدم...داشتین آرامش تازه مشکل همه

 ...میلاد نگو چیزی بشنوم نمیخوام اصلا..نمیکنم باور_

 ما سهم باید چرا...امتحانیه چجور دیگه این خدایا...بود اومده بیرون هردوتامون چشمای از اشک

 ...باشه درد و غم فقط زندگی از

 ...شد پیاده و کرد باز ماشینو در

 میری؟؟؟ کجاداری_

 ..امید بزار تنهام_
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 ....ولی_

 فعلا فقط...بمیرم امروز نیست قرار..نباش من نگران برو...باشم تنها میخوام...میکنم خواهش_

 ..نگو چیزی کسی به نگفتم تامن جریان این راجب

 ممیخواست اگه حتی...کنم تماشا بمونمو میتونستم فقط من و شدن دور و زدن قدم به کرد شروع

 ...بود نمونده براش جونی پاهام...دنبالش برم نمیتونستم

 

 نریخت ما برای اشکی کس هیچ

 

 گریخت می ما از بود ما با که هر 

 

 دیدنیست حالم هست روزی چند 

 

 پرسیدنیست آن و این از من حال 

 

 زنم می زل زمین روی بر گاه 

 

 ... زنم می تفال حافظ بر گاه 

 

 گرفت را فــالـم جانانه حــافـــظ 
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 :گرفت را حالم که آمد غزل یک 

 

 داشتیم یاری چشم یاران ز ما 

 

 . . پنداشتیم می آنچه بــــود غــلـط خــود 

 

 هیچوقت دیگه که میکنیم گم زندگی تو رو هایی لحظه یه,وقتایی یه,آدمایی یه,چیزایی یه 

 ..هیچوقت..نمیکنیم پیداشون

 دایاخ...میشنیدم اینو باید الان و نبودم.من داشت احتیاج بهم همیشه از بیشتر که وقتی میلاد

 ...صبر

 

 

 ....هجدهم قسمت

 

 ایبال شاید گوشیم...بودم نشسته زمین روی جام از خوردن تکون بدون من و گذشت ساعتی چند

 وجواب بردارم و گوشی ماشین تو از و پاشم بخوام که نداشتم قوتی ولی بود خورده زنگ بار51

 مخفی من از رازو این تمام سال0کرد؟؟ کاری همچین چرا..بودم میلاد حرفای شک تو هنوز...بدم

 نمیتونستم هیچوقت...داشت خبر منم زندگی اتفاقات کوچکترین از خودش که حالی در کرد

 ...ولی;ببخشمش
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 دیگه بار یه بودیم کشیده که سختی همه این بعد نمیخواست چون..کرد اینکارو ما بخاطر اون

 کنار که بود دوساعت...بود ظهر از بعد3 نزدیک,کردم نگاه ساعتمو...زندگیمون تو بیاد تلخی

 روی خاکای و گرد و شدم بلند...شدن نگران کلی اینا مامان الان تا حتما..بودم نشسته خیابون

 باهاش صورتمو و دست و برداشتم و معدنی آب ظرف ماشین عقب صندق از...کردم پاک لباسمو

 ...بگه خودش که زمانی تا بدونه چیزی کسی نباید بود گفته میلاد که همونجور...شستم

 و بگم چی خونه که میکردم فکر این به باید حالا...کردم حرکت خونه طرف به شدمو ماشین سوار

 و نگین از تماس تا4..کردم چک تماسارو لیست و برداشتم گوشیمو...چیه تاخیر همه این دلیل

 بوق دومین هنوز..گرفتم و نگین ی شماره...خونه از تماس تا31 بالای داشتم انتظارشم که همونجور

 ...داد جواب که بود نخورده

 نمیدی؟؟ جواب کجایی؟؟؟چرا معلومه..الوووو_

 بود پرت حواسم بدم نشون بردم داشت مشکل ماشین بودم خوردی؟؟تعمیرگاه سلامتو_

 رسیدی؟؟ کی...ببخشید

 هنوز؟؟؟ نرفتی خونه...میشه ساعتی0_

 ..الان میرم دارم دیگه نه_

 ..کرد برخورد خوب باهامون کلی..خووبه چقدر مهران دوستت این راستی...عزیزم باشه_

 ..داشت بقیرو هوای و بود مهران حداقل وضعیت این تو که شکر خدارو

 نداری؟؟ کاری..میدم پیام بهت خونه رسیدم خیابونم تو الان من خب...خوبه که گفتم آره_

 بابای..باش خودت مراقب..نه_

 فعلا..عزیزم همینطور هم تو_

 روی پامو عصبانت با...بود خاموش...گرفتم و میلاد ی شماره سرش پشت و کردم قطع و گوشی

 ..میپیچید سرم توی مهران صدای..دادم فشار گاز پدال
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 ....دارم سرطان من_

 ...نداشتم کردن صبر جز کاری...نمیومد در جور عقل با اصلا

 ...زدم و زنگ و کردم پارک خیابون کنار ماشینو...برسم خونه به تا کشید طول دقیقه ده

 کیه؟؟؟_

 ...کن باز مامان منم_

 و شدم داخل...بودن شده نگران حسابی که بود مشخص...میبارید هیجان و استرس صداش از

 تداش احتیاج ماشینو احتمالا..هست خونه که میداد نشون پدرم کفش..بستم سرم پشت  دروازرو

 ...بود مونده خونه الان تا که

 ...اومدم من سلام_

 ...برگشتن طرفم به من دیدن با و بودن نشسته مبل روی پذیرایی تو هردوشون

 :گفت عصبانت با مادرم

 نمیدادی؟؟ جواب چرا اومدنه؟؟؟گوشیتو وقت چه کجایی؟؟؟این هست معلوم...کوفت و سلام_

 مکرد استفاده نگین واس که دروغی همون از پس نمیان کوتاه بزنم حرفی هر اگه که میدونستم

 ...بردم کار به اینجا

 ...اصلا نبود گوشی به حواسم بودم تعمیرگاه بود شده خراب ماشین_

 گفت و انداخت بالا ابروهاشو پدرم

 ...دیروز تا ماشین که نداشت چرا؟؟؟مشکل تعمیرگاه_

 ...انداخت بهش نگاهی یه میثم دوستم پیش بردم میکرد خاموش هی مسیر تو..نمیدونم_

 ...تعمیرگاه ببرم نمیکردم وقت من..کردی خوبی کار_
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 :گفت و شد باز هم از اخماش مادرم

 خوردی؟؟ ناهار_

 ...بخوابم اتاقم تو میرم...خوردیم چیزی یه ها بچه با آره_

 بار یک و آوردم در گوشیمو...کردم پرت تخت روی خودمو و رفتم اتاقم طرف به معطلی بدون

 ی رهشما خواستم...باشه افتاده براش اتفاقی نکنه...بود خاموش هنوز...گرفتم و میلاد شماره دیگه

 و گذاشتم کنار گوشیو...بشه ناراحت ازم که ترسیدم و افتادم حرفاش یاد که بگیرم خونشونو

 ....داشتم استراحت به نیاز..بستم چشمامو

. 

. 

. 

. 

 امیییید؟؟؟بیداری؟؟؟_

 ..کردم باز چشمامو مادرم صدای با

 ...بیدارم مامان آره_

 ...خونه زد زنگ نمیدادی جواب گوشیتو...داره کارِت بزن میلاد به زنگ یه_

 ..میزنم زنگ الان باشه_

 هب بود قرار که نبود یادم اصلا...میلاد از تماس تا چند و نگین از پیام چندتا..کردم نگاه گوشیو

 ...گرفتم و میلاد ی شماره...خونه رفتم وقتی. بدم پیام  نگین

 جانم؟؟..الووو_
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 بودی؟؟؟ زده زنگ داداش سلام_

 ..خوابی گفت مادرت خونتون زدم زنگ ندادی جواب زدم زنگ چندتا آره_

 ..شدم نگرانت خاموشی دیدم زدم زنگ منم..بودم خواب آره_

 داشته؟؟ برت هول اینقدر تو که بمیرم الان قراره مگه من خدا خنگ آخه_

 میلاد شو خفه_

 هستش اوکی چی همه کنم فکر که میخنده داره من خاطر به میدونستم...خندیدن به کرد شروع

 ..نداره مشکلی و

 ...ببجن..بشه فراموش امروز بخندیم کم یه اومده مهرانم گپ بیا بشور صورتتو و دست برو پاشو_

 ...داداش ندارم گپ حوصله_

 ..بابای...داری وقت دقیقه5..صورتت تو نیومدم پا جفت تا نکبت پاشو د_

 که همینجوری روحیش کنه خدا...نداد بهم هم خداحافظی ی اجازه حتی و کرد قطع و گوشی

 ..باشه میزد حرف

 حرکت روشویی طرف به و زدم بیرون اتاق از...دادم بدنم به قوسی و کش و شدم بلند جام از

 ...بود نشسته تلویزیون جلو مادر...کردم

 امید؟؟ داشت چیکارت میلاد_

 ..شد نگران ندادم جواب زد زنگ بار چند هیچی_

 ...باشه آهان_

 ..زدن حرف به کرد شروع دوباره که گذاشتم در دستگیره روی دستمو

 !!اینا؟؟ بزرگت بابا همسایه قبلا بود امیری خانوم_
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 ...خب آها_

 ...بگیرم داماد و امید میخوام میگه مادرش..سنگین هم خیلی و کرده تحصیل داره دختر یه_

 ..چه من به باشه مبارکش_

 چی؟؟ یعنی_

 هی داشتم دوس...موضوع این از میکنم استقبال الان من کرد فک...کرد نگاهم تعجب با و برگشت

 من رمب قربونت....نبود خوبی وقت اصلا داشتم الان که وضعیتی این تو ولی بزارم سرش به سر کم

 تو پاشیدم و سرد آب باری چند و کردم باز و آب شیر و داخل رفتم توجه بی..مامانیم

 روی رفتم و اومدم بیرون سرویس از...کردم خشک صورتمو و دست و برداشتم و حوله...صورتم

 ..کردم روشن و وایفای...تختم

 نگرفته ازش مهرانو ی شماره هنوز...بودن صحبت مشغول هنوزم و گپ تو بود اومده پیام کلی

 نیومده تلگرام هنوز که دانشگاه اوایل اون..بود وحید کار پس؟؟احتمالا بودش آورده کی..بودیم

 یداپ ریزش کم کم ولی بود اومده وجود به ببنمون باحالی خیلی جو یه و بودیم لاین گپ تو بود

 این تو اومدیم هممون و اومد تلگرام که بعدش...سپیده و نگین و تاداداش سه ما موندیم و کرد

 ...باشن توش نزدیک دوستای فقط که گرم و خودمونی گپ یه و برنامه

 ....بود داده ام پی نگین...کرد جلب توجهمو دینگ صدای

 بدی؟؟؟ پیام خونه رفتی وقتی نشد قرار مگه_

 برد خوابم بودم خسته نفس ببخشید_

 .. که واقعا منوندادی جواب ولی اینجا ندادی؟؟؟اومدی پیام چرا شدی بیدار که بعدش_

 ...اومدم زد زنگ میلاد اونم نمیشه هم دقیقه2 تازه..شیطونک کردیا شلوغش_

 ...قهرم من صورت درهر_

 وله؟؟؟قب بزرگ بستنی موز شیر تسلیم بابا باشه..میخوااای چی تو میدونم که من بیشرف آخه د_
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 ...میدم خبر بهت میکنم فکرامو حالا..میکنی درک خوب میاد خوشم_

 ..دیگه امر..باااشه_

 ..الان شده خوب باهاش هم سپیده..مهران این باحاله دیدی؟؟؟چقدر و گپ راستی_

 گپ؟؟ آوردش وحید...خوبیه ی بچه که گفتم_

 ....آوردمش من گرفت ازم شمارمو مسیر تو..نه_

 ..باشه آهان_

 میدادم؟؟؟ شدی؟؟نباید ناراحت_

 ...نیست مشکلی داداشته وحید و میلاد مثل مهرانم..چیه ناراحت بابا نه_

 ...ها بچه با بزنیم حرف کم یه گپ تو بریم پس...عزیزم باااش_

 ....بریم حله_

. 

. 

. 

 و بود افتاده جا ما جمع تو مهران که بود ماه3 به نزدیک و میگذشت دیگری از پس یکی ها روز

 این تو و بود نمونده ترم امتحانای به هم زیادی چیز...داشتیم همدیگه با خوبی العاده فوق ی رابطه

 و دیگههم ی خونه با بودیم بیرون یا دائم...بخونیم کتاب هم صفحه چند بودیم نتونسته حتی مدت

 دادن اجازه من به هنوزم و بود نگفته کسی به مریضیش راجب چیزی هنوزم میلاد...تفریح مشغول

 شدرمانی شیمی که میشه مشخص بده آینده تو قراره که آزمایشی چندتا از بعد...بزنن حرفی که

 ...میزاشت جریان تو هارو بچه زودی به باید حال بهر...میشه شروع کی از

 بود؟؟؟ همین ادعا همه این...دیگه برو_
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 ...ضایعست نمیشه بابا_

 نمیمونه زمین رو این..باشم گفته..هاااا نمیشه وقت دیگه نگی الان..ضایعست چی چی_

 نیست؟؟؟ بهتر بگه بفرستیم و سپیده...نمیشه جدا دوستاش از لحظه ی دختره بابا_

 ات نیومده که هنوزم تره عرضه بی همه از سپیده...میبینیمت و هستیم اینجا هم ما خودته کار نه_

 ..بره این ممکنه بیاد

 باد بادا هرچی دیگه..میکنم چه ببینم وایسین...خا_

 این وت که بود دختری پنجمین این کنم فک...کرد حرکت دختر طرف به و کرد ما به پشتشو مهران

 و میکردیم نگاهش نفری سه...گرفت منفی جواب قبلی تای4 از و بود شده عاشقش ماه سه

 آب خجالت از داره که بود معلوم و بود مشخص کاملا صورتش سرخی فاصله همین از...میخندیدم

 داره خندادن صورت با مهران و رفت و گرفت راهشو دختره دیدم که بود صحبت مشغول...میشه

 ...میاد ما طرف به

 :گفت میلاد

 ..که شاده زد؟؟؟خیلی یعنی_

 ...ببینه عمو کن وحید؟؟تحلیل میگی چی تو...نمیدونم_

 ...بازه خیلی که نیشش..زد کنم فکر منم_

 ...بود خندیدن مشغول همچنان و شد نزدیک مهران

 شد؟؟؟؟زدی؟؟؟؟ چی_

 ...داشت شوهر بابا؟؟؟طرف چیه زدی_

 ...کرد پر حیاطو کل خندمون صدای حرفش این با

 ...میاد در ازش داستانی یه همش میزارم دست هرکی دارین؟؟رو منو شانس خدایی_
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 ...بعدی ایشالا..آقا سرت فدای_

 ...زیاده حالافرصت میگه راست وحید_

 ...شد خیره ما سر پشت به و موند ثابت چشماش مهران

 بگم؟؟؟ چی یه آقا_

 !!!بگو؟_

 ...شدم عاشق الان همین من ولی نشه باورتون شاید_

 هست؟؟؟ کی طرف حالا...عادیه چیز که این_

 !!!عینکیه دختره همون...کنین نگاه سرتونو پشت_

 ...که فهمیدم بود داده مهران که اطلاعاتی از...کردیم نگاه میداد اشاره که سمتی به و برگشتیم

 !!!گذاشته کی رو دست..دیوانست هم پسره این بابا بریم بیاین_

 خوبی اون مگه؟؟؟به چیه بابا ای_

 ..زدن حرف به کرد شروع میلاد

 کیه؟؟؟ طرف میدونی داداش_

  نه_

 ...آخه بده پا تو به میاد اون..دانشگاست اول شاگرد...دیگه همون_

 ...میبینی خدارو کار..خنگولا دیگه میکنیم رد راحت هم امتحانارو..که خوبه ول ناموسا؟؟؟؟ای_

 ...ودب خورده سرش به زیادی آفتاب کنم فک...رفتیم دانشگاه بیرون طرف به و گرفتیم دستشو

 کارشااا تو.برم نزاشتین_
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 ...نمیشه دوست طرف نگیر خودتو وقت الکی_

 ...کنم امتحان یه من بزارین حالا_

 ...کنه کاری یه برات بتونه نگین که این مگه..نیست تو کار_

 ...خودشه کار...نبود نگین به حواسم اصلا میگیااا راست_

 پر؟؟؟ حالا؟؟؟کلاس چیه برنامه...میگم بهش من باشه_

 ..سخته تخصصیه درسش کلاسااا سر بشینم برم باید من_

 ...میگیریم ها بچه از جزوه بعد بگردیم بریم...دیگه نباش حال ضد میلاد بابا ای_

 ...کرد نگاهمون و چرخوند ما طرف به سرشو میلاد

 میرین؟؟؟ شما_

 ...آره_

 ...میام منم باشه خب_

 ...میزنه زنگ داره نگین دیدم کردم نگاه...خورد زنگ گوشیم

 داداش؟؟ کیه_

 ...میگه چی ببینم وایسین..نگینه_

 ...دادم جواب و گوشی

 ...عزیزم سلام_

 خوبی؟؟؟کجایی؟؟؟..امید سلام_

 کجایی؟؟؟ تو..بیرون میریم ها بچه با داریم دانشگاه...شم فدات_
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 نمیشینی؟؟ کلاس بیرون؟؟مگه_

 دقیقا؟؟ کجایی تو..بگردیم بریم گرفتیم کلی تصمیم دیگه نه_

 ...دانشگاه.بیایم بگیریم ماشین بیاد هستم سپیده منتظر میدان سر_

 ...دیگه بیاین ما با هم شما پس_

 ..دنبالم بیا پس..نداره مشکلی هباش_

 ...اومدم بمون باشه_

 ...هارفتم بچه طرف به

 

 شد؟؟؟ چی_

 ...میام باهاشون میگیرم و سپیده و نگین میرم من کافه برین شما_

 ...زدن حرف به کرد شروع مهران

 نیست؟؟؟ بهتر..میارمشون دنبالشون میرم من نداری ماشین که تو کافه برین شما داداش_

 ...نمیشییم معطل اینجوری میان هم اونا.میریم ما...مهران میگه راست_

 ...بریم...باشه خب_

 با ودب برده ماشینو بابا...موندیم تاکسی منتظر خیابون کنار ماهم و رفت و شد ماشین سوار مهران

 ...نداشتم ماشین امروز و خودش

 

 ....نوزدهم قسمت
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 داخل هب و کردیم حساب و کرایه... رسیدیم تا کشید طول دقیقه ده...افتادیم راه و گرفتیم تاکسی

 ودب داده پیشنهاد وحید اینجارو...دنج کاملا و بود خلوت روز از ساعت این تو..برداشتیم قدم کافه

 ..بودن نرسیده هنوز ها بچه بقیه;کردم نگاه بیرونو...اینجا میومدیم که بود مدتی چند و

 ...ها بچه دنبال رفت که مهران مرام بازم میگم_

 ...گرم دمش..خوبه خیلی..امید آره_

 ..بکنیم براش حرکتی یه_

 ...میخوان چی دیگه..خوبی این به پسر...شنید نه گذاشت دست هرکی رو که فعلا بدونم چ_

 وحید؟ میگی چی تو...میشدم دوست باهاش صد در صد بودم دختر اگه من..والا بدونم چه_

 :گفت بود فکر تو که وحید

 نمیکنی؟؟؟ داری روی زیاده کم یه میگم_

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ؟؟ چیه منظورت_

 شنیدم...میارتش ;دنبالش میره ;میبرتش..مهرانه با همش باشه تو با که این از بیشتر نگین الان_

 ..مهرانه با نگین میکنن فکر حتی بعضیا

 حرف بکنی هرکاری..کن ول اونو اینو حرف..دارم کامل اعتماد بهش که من...دیگه داداششه_

 ..نیست مهم من واس چیزا این..هست پشتت

 کم بهش خیلی..میشه ناراحت دستت از نگین...نیست  اون و این حرف بودن مهم و اعتماد بحث_

 ...نظرم به میکنی توجهی

 :گفت و اومد در وحید پشت هم میلاد
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 ...باشه نگین به بیشتر حواست کن سعی...موافقم وحید با کاملا من مورد یه این تو_

 ینا با نداریم مشکلی ما..حرفا این بیخیال...روزا وقت این شدین دوتا؟؟؟دیوونه شما چتونه بابا_

 لااص...نمیشه ناراحت چیزا این با...میدونم اخلاقشو من نشناختین خوب نگینو هنوز شما..قضیه

 !بشه ناراحت چی واسه

 و گذاشت میز روی استکان چندتا و خشک خرما و چایی قوری و اومد طرفمون به چی کافه

 :کردم عوض بحثو... رفت

 باهاش میکنه قبول الهام نظرتون چیه؟؟؟به الهام دختره این با مهران راجب نظرتون میگم_

 بشه؟؟ دوست

 ههم که مهران با اونم بشه دوست بخواد که برسه چه میده زور به پسرو سلام جواب...نکنم فکر_

 ...میشه یکی عاشق ثانیه هر میدونن

 :گفت و کرد بلند سرفه چندتا وحید

 ...دیگه اومدن کنین جمش آقا_

 داخل مهران و سپیده بعدش نگین اول و شد باز کافه در...کردم نگاه سرم پشت به

 لندب جام از...میومد بهش واقعا بود کرده سر نگین که خوشگلی شال و مشکی و مانتووقرمز...شدن

 ...دادم دست باهاش و رفتم نگین طرف به و شدم

 خوبی؟؟؟..عزیزم سلام_

 ..چرا نمیدونم گرممه خیلی فقط..خوبم آره اوووووف..سلااااام_

 خوبی؟؟؟ سپیده سلام...میباره آتیش بیرون ک نداره چرا..دیگه گرمه_

 چطوری؟؟؟ تو...فدات امید سلام_

 ...بشینین بیاین...هستیم شکر هی_
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 ..داد تحویلم چشمکی اونم...کردم تشکر ازش و دادم دست مهران با آوردم جلو دستمو

 و کرد چایی پر هارو استکان میلاد...میز دور نشستیم کردن پرسی احوال باهم همه که این بعد

 ..بود نشسته مهران و سپیده بین که افتاد نگین به چشمم..داد ها بچه دست یکی یکی

 هنوز...کنم سورپرایزش حسابی ها بچه کمک با که میخواستم و بود نمونده تولدش به چیزی

 زنگ گوشیم که بودم حال و فکر همین تو...بزارم میون در بقیه با بخوام که بود نشده فرصت

 ...کنم صحبت راحت بتونم تا بیرون رفتم و شدم بلند...بود مادرم...خورد

 مامان؟؟؟ جانم_

 کجایی؟؟؟...سلام_

 مگه؟؟؟ چطور...بیرون اومدم ها بچه با_

 برمیگردی؟؟؟ کجاست؟؟کی بیرون_

 بریم؟؟ جایی مگه؟؟؟قراره چطور...اطراف همین_

 ...مریوان بریم میخوایم بیا زودتر آره_

 !!!چی واس مریوان سال از موقع این...کردم تعجب حرفش از

 مگه؟؟ قحطه چرا؟؟؟جا اونجا_

 ...یگمم بهت خونه بیا زودتر حالا...ارزونه وسایلش میگن...کنیم خرید بریم میخوایم اینا عموت با_

 دیگه برین نباشم؟؟؟خودتون من نمیشه_

 بره وراون اینور وسیله با نمیتونه تنهایی..داریم خرید بزاری؟؟کلی تنها دست پدرتو...چی یعنی_

 ...که

 ..رفت در زیرش از نمیشد...نبود ای چاره
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 فعلا..دوستام پیش برم من...میام باااشه خب_

 ...میافتیم راه ناهار بعد بیا..نکنی دیر منتظریما_

 خداحافظ..میافتم راه دیگه دقیقه چند...مامان چشم_

 هبچ ونزدیک و داخل رفتم...آخه بزارم دلم کجای بودن؟؟؟اینو آورده گیر وقت...کردم قطع گوشیو

 :گفت و کرد نگاه بهم وحید...وایسادم ها

 داداش؟؟؟ بود کی_

 ..الان برم مجبورم...خرید واس مریوان بریم میخوایم بیا زودتر میگه...مادرم.هیچی_

 مریوان؟؟؟؟_

 ..اونجا نرفتم تاحالا...آره_

 ..تقریبا میکشه طول هفته یه برگردی و بری پس_

 :گفت و کرد نگاه بهم اخم با نگین

 بری؟؟؟ میخوای بعد..نرفتم کلاسمو اومدم تو خاطر به امید؟؟؟من چی یعنی_

 ...دیگه برم مجبورم..خانومی نیست که خودم دست_

 داشتم قصد از که من ولی میاوردم در دلش از بعدا...کرد نگاه دیگرو سمت و برگردوند صورتشو

 ...نداشتم ناخواسته و یهویی سفرهای اینجور برای تمایلی هیچ...نمیرفتم

 بگیرم براتون بدین اس بهم خواستین اگه چیزی..برم باید من...ها بچه شرمنده دیگه_

 ...گویا ارزونه اونجا جنسای..بیارم

 :گفت و خندید سپیده

 ...نشه فراموشت سوقاتی پس ارزونه اگه_
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 ...نمیکنم فراموش راحت خیالت...حتما باااشه_

 نگاهم و بود هم تو اخماش هنوز نگین... کردم خداحافظی باهاشون..بود رفتن وقت

 ...بیرون بردمش خودم با و گرفتم دستشو...نمیکرد

 خانومی؟؟؟؟ شده چی_

 ...ِریخته بهم کارات از اعصابم فقط هیچی_

 ...نیست که خودم دست دیگه برم مجبورم کاری؟؟؟خب چه وا_

 ..کلا...که نیست الانت رفتن فقط_

 ...انداخت پایین سرشو و کرد ول نیمه نصفه حرفشو

 بگو...خب_

 ...نه یا داری دوسم اصلا که میکنم شک وقتا بعضی_

 کردی؟؟ برداشت چیزی همچین که کردم چیکار مگه...حرف این چی یعنی_

 تاولوی...دوستاتی پیش همیشه منی پیش کم خیلی...شدی سرد میکنم احساس ولی نمیدونم_

 ...اونان همیشه

 حواسم باید که نگفتی بدم؟؟؟مگه دستشون از ممکنه رفتارم با گفتی بهم که نبودی خودت مگه_

 ...باشه بهشون

 .ولی...آره_

 ...افتاد ما به چشمش و بیرون اومد مهران

 نرفتی؟؟؟ هنوز امید اااا_

 :گفتم و زدم لبخند بهش
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 ..میزدم حرف نگین با داشتم داداش نه_

 ...سوختم دسشویی برم من...شرمنده آها_

 :گفت بود ما به پشتش که حالی در و دوویدن به کرد شروع

 ...هست بهش حواسمون ما راحت خیالت_

 رفیق مرسی..راحته خیالم_

 دلش تو حرف کلی که بود معلوم چشماش تو از ولی...نگفت چیزی دیگه و خورد حرفاشو نگین

 !بودم؟؟ کرده اشتباه جایی من یعنی...مونده

 ...داد دست باهام و آورد جلو دستشو

 بهم بدی اس نره یادت...باش خودت مراقب_

 ..برم دیگه من...جونی خانوم چشم..هستم_

 ..فعلا پس..ها بچه پیش میرم منم..باشه_

 ...میموندم محروم دیدنش از باید روزی چند...ببینم رفتنشو تا موندم

 ...زد ترمز پام جلوی زرد پراید که نکشید طولی و وایسادم خیابون کنار

. 

. 

. 

. 

 ...بگو خب..الووووووو_
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 میاد؟؟؟ صدا_

 ...زرتو بزن بابا آره_

 ...تراش ریش با شرت تی...پوتین یدونه..خب..ادب بی_

 ...میگردیم بر داریم امروز ها بگو بهم زودتر خواستی دیگه همینا؟؟چیز_

 ...بسه همینا آره_

 نداری؟؟؟ کاری...باشه خب_

 فعلا..باش خودت مراقب..نهه_

 ...علی یا..فدات_

 ...گذاشتم جیبم تو و کردم قطع و گوشی

 بود؟؟؟ کی_

 ...اینجا از بگیرم براش چیزا سری یه زد زنگ بود وحید,مامان هیچی_

 ...بشیم رفتن ی آماده باید کم کم دیگه که بگیر زودتر میخوای هرچی..باشه.آهان_

 ...اینارو بگیرم برم من پس..مامان باشه_

 تربیش...بودیم گرفته وسیله پر نیسان یه ی اندازه...بود گذشته مریوان به ما اومدن از هفته یه

 غریب و عجیب مردمش مثل هم اینجا هوای و آب...خودمون تا بود آشناها و دوستا واسه

 تر نزدیک شب به که هرچی ولی خنکه اوایلش هم شب..سرد نصف و گرم نصف ها صبح...بود

 مک ولی اینجا هوای و آب با داشتم مشکل خیلی روز اولین...میزد سردی به رو کم کم هوا میشدیم

 زاره و کلت و قمه دستشون تو بزرگ تا کوچیک از اینجا مردم...کرد عادت شرایط این به بدنم کم

 یکس به نداشتیم جرات ترس از...مرزی بازار تا اینجا جنگه میدان گویا...بود دیگه ی وسیله جور

 ...بگیم تو
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 بگیرم بودن داده هاسفارش بچه که وسایلی تا ها مغازه بین زدن قدم به کردم شروع

 و ماتیک تا3 نگین برای...زدن زنگ من برگشتن موقع دقیقا آخر روز موندن هم همه...براشون

 شدنمی یعنی..بودیم نزده حرف باهم زیاد مدت این تو...گرفتم پول کیف گوشی کابل و هندزفری

 ینا بزنیم حرف خوب. تونستیم که بار یه فقط...میشد قطع مدام خطا..بدیم اس و بزنیم حرف که

 داده سوقاتی قول چون ولی بگیرم چی نمیدونستم هم سپیده برای...بگیرم براش که گفت چیزارو

 رایب حسابی دلم..برگردم زودتر هرچه میخواستم فقط...گرفتم قرمز ماتیک یه براش بهش بودم

 مه چندانی فرق ولی بودم افتاده عقب هفته یه دانشگاهم کلاسای..بود شده هاتنگ بچه و نگین

 ...کلاس سر نمیرفتیم هم عادی روزای تو چون نمیکرد

 ای خونه مدت این تو...گرفتم و بود لازم که چیزایی تمام گذار و گشت ساعت3 حدود از بعد

 اونجا به مستقیم.. نداشت چندانی ی فاصله بازار با...بودیم ساکن اونجا و بودیم کرده اجاره باعموم

 ...کنم استراحت تا رفتم

 گرفتی؟؟؟ وسایلو_

 کجان؟؟؟ اینا بابا...مامان آره_

 ...نشیم معطل اومدن که کن جمع وسایلتو برو...میشه پیداشون کم کم دیگه نمیدونم_

 ...باشه_

 که هندزفری...کنم استراحت اول بود لازم بودم خسته..کشیدم دراز زمین روی و اتاق توی رفتم

 ...بستم هم روی چشمامو و کردم پلی باهاش و آهنگی و کردم گوشم تو و بودم خریده نگین برای

 

Mohsen Yahaghi: 

 آرزو اسبِ سوارِ

 میزنی طعنه و میری
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 و غریبه هیچ به نگاه

 نمیکنی ای پیاده

 

 پات زیر دنیا که میخوای

 بری هم تو و بچرخه

 منو احساس از شی رد

 بگذری ساده عشقم از

 

 هام پیاده همین از من

 میگیرم کولم رو دنیا

  منی دنیای تو آخه

 میمیرم تو بی که منم

 

 میگذری که نگو ساده

 بگیری باید جونمو

 یادتم به که وقتی تا

 نمیری جا هیچ پیشم از
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 نگیر دلم از عشقتو

 هام قصه خوب بانوی

 این از بعد که نزار تنهام

 میام باهات بری جا هر

 

 نزار ، بگیر دستهامو

 چشات از بیفتم من که

 دارم خونه هنوز که من

 صدات ی گوشه جایی یه

 

 (یاحقی محسن "طعنه")

 

 

 

 ....بیستم قسمت

 

 دنخری آشنا و فامیل واس که پرت و خرت کلی با عموم و پدرم...گذاشتم ماشین تو بردم وسایلمو

 جهنم و بهشت مثل رامسر با مقایسه در اینجا برمیگشتیم داشتیم که بودم خوشحال...برگشتن
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 دیده اینجا افراد تک تک ی چهره تو زندگی شرایط بودن سخت و مرز به بودن نزدیک...بود

 ....بدونم بیشتر خودمونو شهر تو زندگی قدر باید فهمیدم که بود اینجا...میشد

 :گفت میکرد محکم نیسانو پشت وسایل تناب با داشت که پدرم

 نموند؟؟؟ جا که برداشتین؟؟؟چیزی وسایلتونو_

 ...داد تکون سری و کرد نگاه من بعدش و وسایل به مامان

 ..برداشتیم و چیز همه آقا نه_

 ...شین سوار...میافتیم راه دیگه...خب خیله_

 کرد شروع ما جلوی و کرد روشن نیسانو و اومد هم عموم...شدیم خودمون ماشین سوار و رفتیم

 میرسیدیم ظهر فردایی احتمالا...تاریک هم جاده و بود طولانی مسیر...کردن حرکت به

 و موند خونه حسین که شکر خدارو...بود تنم تو هنوز بازار تو گذار و گشت خستگی...خونه

 و کشیدم دراز...کنم استراحت پشت صندلی روی راحت خیال با میتونستم و نیومد باهامون

 ....بزنم چرتی یه من که میزاشتن لعنتی اندازای دست این اگه...گذاشتم هم روی چشمامو

. 

. 

. 

 **میلاد زبان از**

 

 وحید؟؟؟ دیدی هم تو_

 کنیم؟؟؟ کاری نباید نظرت به...میارن در شورشو دارن دیگه...آره_

 ...میکنیم اشتباه داریم بکنیم؟؟؟شاید میتونیم چیکار...نمیدونم_
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 اهامونب اینقدر و ما بقل تو اومده تاحالا کی میشناسیم وقتو همه این نگینو ما...بابا چیه اشتباه_

 ...بهش بگیم باید چی موندم...احتمالا میرسه فردا که امیدم...هست مهران با ک بوده صمیمی

 ...نباشه چیزی واقعا بزنیم؟؟؟؟شاید حرف مهران با که نیست بهتر میگم من_

 داداش؟؟؟ نداری کاری..بخوابم بگیرم برم من...نمیکنه کار مخم..بگم نمیتونم هیچی اصلا_

 یاعلی..باش خودت مراقب...بخواب جان وحید نه_

 ..بخیر شب.شم فدات_

 که ودب نگین واقعا اون...کنم باور نمیتونستم میدیدمو که چیزایی...گذاشتم تختم کنار و گوشی

 کارارواین نبودش تو که بود نگذشته امید رفتن از هفته یه بود؟؟؟هنوز شده بند و قید بی اینقدر

 زمه زم هم همه دهن تو...بود کرده متعجب همرو مهران رو شدنش آویزون و گرفتن گاز...بود کرده

 امونمو منم مریضی گیر و هیر این تو...برسه امید گوش به وقت یه میترسیدم که بود پیچیده هایی

 آخرین ات باید بازم ولی میگفتم ها بچه به زودتر باید شاید...میکردم تحمل زیادیو درد و بود بریده

 منمیتونست دیگه درمانی شیمی وقت ولی...بشه مشخص کاملا چی همه تا میکردم صبر آزمایشم

 تو رفتم و برداشتم گوشیو..بود گذشته شب0 از...کردم نگاه و ساعت....کنم مخفی چیزیو

 چند این تو...بودن آنلاین هردوشون بود درست حدسم....میکردم چک و چیزی یه باید,تلگرام

 همه اینا...میرفتن و میومدن باهم همشم میکردم چک شدنشونو آف و آنلاین ساعتای همش روز

 میدا به چیزی نباید  نشم مطمعن که زمانی تا ولی هست کاسه نیم زیر ای کاسه که میداد نشون

 ...بگم

 تباهاش قضاوتای فقط اینا همه کاش...کنم اشتباه من کاش که  میکردم دعا عمرم تو بار اولین واسه

 .....چرا حالا ولی..نیستن و نبودن آدمایی همچین نگین نه مهران نه....دیگرانه و ما

 یهقض این با میخواد چجوری امید باشه چیزی واقعا اگه نمیدونم اصلا...میکشید سوت داشت مغزم

 حسابی و بود شده خشک گلوم...رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند تختم روی از...بیاد کنار

 پنوا روی لیوان باهاش و برداشتم آبو پارچ کردمو باز یخچالو در...بود عرق خیس بدنم...بودم تشنه

 توی پارچو...باشن ریخته رگام توی ای تازه خون که انگار...کشیدم سر نفس یه...کردم پرآب
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 خوشی مردنم از قبل کاش...بستم چشمامو و کشیدم دراز...رفتم اتاقم طرف به و گذاشتم یخچال

 ....ببینم و امید

. 

. 

. 

. 

. 

 نوشته روش گویی آمد خوش پیام که میدیم شهرو بزرگ تابلو دور راه از...رسیدیم بلاخره

 پایین و شیشه...بود بهشت هم واقعا(آمدید خوش خدا زمینی بهشت عروس رامسر به...)بودن

 ....کنم تنفس تازه هوای تا آوردم

 ....اینجا نیست حیف..ببرن مسافرتو مردشور_

 ...میزنی غر خودتم میچینی تدارکاتو خودت که میاد خوشم مامان ایول خخخخ_

 ...میکرد اونجارو تعریف هی دیگه بگو عموتو زن...اینجوریه میدونستم چه من_

 :گفت و کرد نگاه مادرمو چپ چپ و برگشت پدرم

 ...برمیخوره بهش نزنی حرفارو این احمد جلوی حالا خوبه_

 ...مرد داداشت این با مارو کشتی هم تو_

 دیگهدای چیز خاطر به و بود ای دیگه جای من حواس و فکر ولی....خنده زیر زدیم نفری سه

 طمعنم...ببینمش ومیتونستم داشتیم کلاس فردا...بود زده لک نگین دیدن واس دلم...میخندیدم

 چون ولی بگیرم وسیله براش بازم میخواستم...میکرد ذوق بودم گرفته براش که وسایلی از بودم

 ....بزارم تموم سنگ میخواستم تولدش واس..نگهداشتم دست دیگه بود نزدیک تولدشم
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 ودب رسیده زودتر بود کرده حرکت ما از جلوتر که عموم...خونه رسیدیم و کشید طول ای دقیقه ده

 طرفشون به و کردم باز ماشینو در...میکردن خالی ماشینو تو واسیل حسین کمک با داشتن و

 ...شه کنده قضیه قال زودتر و کنم کمک تا رفتم

 خوبی؟؟؟ حسین سلام_

 .. بخیر رسیدن...کوچیکه داداش چطوری...اینجاست کی ببین به_

 خبر؟؟؟ چه تو...فدات خوبم_

 گفتم زدمو چشمک بهش آوردمو پایین صدامو

 نکردی؟؟؟ مکان خونرو که ما نبود تو_

 خندیدن به کرد شروع و زد سرفه چندتا

 ...شدی که زبونم بل بل رفتی اونجا...ببینم بگیر وسایلو سر بیا پاشو_

 حسین؟؟؟ داداش؟؟؟خوبی دوتا شما میگین چی_

 ..نباشی خسته...مرسی خوبم...میکنیم شوخی داریم مامان.هیچی_

 ...دیمکر ضعف بخوریم میکنم حاضر ناهار بالا بیاین کردین خالی وسایلو...من برم پسرم قربون_

 ...میشه تموم الان مامان چشم_

 و رفت و شد سوار و بست ماشینو در هم عموم....بالا رفتیم و کردیم خالی وسایلو کل زود خیلی

 هگفت عمو زن به که گفت و نداشت ای فایده بمونه ناهار واس که کردن اصرار هرچی باباهم و مامان

 ...کنه حاضر ناهار

 درمما بود تونسته چجوری کم مدت این تو...کردم تعجب بود پیچیده خونه توی که غذایی بوی از

 ...باشه خوب بوش اینقدرم که کنه درست چیزی

 کردی؟؟؟ درست مامان؟؟؟؟چی_
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 ...سفره سر بیا بشور صورتتو و دست برو...نباش فوضول_

 ....میام الان...واقعا مرسی_

 خشک باهاش صورتمو و برداشتم و حوله...شستم صورتمو و دست و رفتم روشویی طرف به

 ذاروغ مادر...نشستن و اومدن.حسینم و بابا...میز پشت نشستم و رفتم آشپزخونه طرف به...کردم

 هم خیلی اتفاقا که بود مادرم آوردی در من غذاهای از دیگه یکی...شدیم خوردن مشغول و کشید

 گوش حرفاشون به هم مادرم و شدن مریوان راجب صحبت مشغول بابا و حسین...بود خوشمزه

 موچمدون...رفتم اتاقم طرف به و کردم تشکر خوردمو غذامو زود خیلی بود گشنم که این با...میداد

 تختم کنار مرتب و آوردم در یکی یکی وسایلو...تو رفتم و برداشتم بودم گذاشته در دم که

 ...بود میلاد...آوردم درش جیبم از...خورد زنگ گوشیم که بودم مشغول...چیدم

 ...کردی فقرا فقیر یاد شد چی آشنا امسال دوست پارسال...گل میلاد داداش به به_

 رسیدی؟؟؟...بزن حرف بعد بگیر نفس خوبی؟؟؟یه.سلام_

 ...رسیدیم میشه ساعتی نیم تقریبا آره...عزیزم سلام_

 ...سلامتی به خب_

 ...بیشرف میشد گناه..نزنیااا چیزی زنگی وقت یه_

 چه شده خراب اون تو نبود معلوم نبودی دردسترس هیچوقت زدم زنگ بار صد..بابا.نزن زر_

 ...میکردی غلطی

 ...اونجا برم عمرا دیگه بکشن منو یعنی..نگو دیگه اوووف_

 بود؟؟؟ خوب بود چطور وسایل...باشه_

 ...قیمت هم جنس تنوع.هم...بود عالی چی همه مورد یه این تو شکر خدارو بابا آره_

 ...داشت ارزششو پس بود خوب خب_
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 ...دیگه گذروندین خوش حسابی نبودم خبر؟؟من چه شما خب...بود خوب که لحاض ازون آره_

 ..کافه همون رفتیم ها بچه با بار0 فقط اصلا نرفتیم جایی بابا نه...اومدیم و رفتیم هی_

 خبر؟؟؟ چه نگین از_

 نمیزدی؟؟؟ حرف باهاش مگه...نبود خاصی خبر میرفت و میومد...خوبه نگینم_

 ...میشد وصل و قطع همش...دیدی که خودت خطارو ولی.زدیم حرف چرا_

 ...نبود حواسم میگی راست آهان_

 نداری؟؟؟ که چیزی خوبی؟؟؟مشکلی خودت...کن ول چیزارو این حالا_

 ...نیست چیزیم...خوبم_

 ...میشی خوب مطمعنم..نباش چیزی نگران...شکر خدارو خب_

 ...دادم هدر نکبت توی واس نداری؟؟؟شارژمو کاری دیگه خب...داداش مرسی_

 فعلا.باش خودت مراقب..عزیزم نه...دیگه مرامتم ی دیوانه خخخخ_

 ...علی یا..شم فدات_

 وابج که بود نخورده بوق چندتا هنوز...گرفتم نگینو ی شماره بندش پشت و کردم قطع و گوشی

 ...داد

 بله؟؟_

 خوبی؟؟؟ عزیزم سلام الو_

 چطوری؟؟رسیدی؟؟؟ تو...مرسی خوبم..سلام_

 !!!میزنی حرف جوری چته؟؟؟ی...خونم الان آره...شکر هی_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نور شمسیمجتبی  –نارفیق 

telegram.me/romanhayeasheghane 184 

 گذشت؟؟؟ خوش...نیست مشکلی که خوبم_

 ...خستگی از شده کوفته بدنم تموم..شدم داغون بابا خوشی چه_

 ..باشه آهان_

 خوبی؟؟؟ نگین؟؟؟مطمعنی_

 ...کنم قطع باید میاد داره ؟؟مادرم نداری کاری خب...خوبم که گفتم_

 فعلا...برو باش..نه_

 ..فعلا_

 زنگ بهش که بود مدت این خاطر به میکرد؟؟؟؟احتمالا برخورد سرد اینقدر بود؟؟؟چرا شده چی

 هک وسایلی و گذاشتم کنار و گوشی....میاوردم در دلش از فردا و نبود خاصی چیز...بزنم نتونستم

 ووسایل دونه دونه و کردم پیدا و قشنگی پاکت کمدم توی از...کردم جدا بودمو خریده نگین واس

 ....چیدم توش

 ردمک کادو بودمم خریده سپیده واس که ماتیکی و گذاشتم گوشه ی وحیدم تراش ریش و پوتین

 اندازایی دست خاطر به...نداشتم دادن انجام واسه کاری دیگه...دادم جا ها وسیله ی بقیه کنار و

 ...میترکید داشت سرم بود مریوان جاده تو که

 ماماااان؟؟؟هستی؟؟؟؟_

 ...میومد اتاقم بیرون از صداش

 بله؟؟؟؟_

 داریم؟؟؟ درد سر قرص مامان_

 ...میارم برات الان وایسا آره_
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 تو که بزرگی رنگ قرمز قرص و آب لیوان با مادرم بعد ی دقیقه چند و کشیدم دراز تختم روی

 :گفتم انداختمو بالا ابروهامو...شد حاضر سرم بالای بود دستش

 مامان؟؟؟ قرصه چی چی دیگه این_

 راحت فردا که بخواب بگیر بخور اینو..آور خواب هم بخشه آرام هم...نباشه حرف بخور بگیر_

 ...کلاس بری پاشی

 آوردی؟؟؟؟ درست مطمعنی...اینقدریه چرا..که ندارم آرامش دیگه دیدم من اینو_

 ...کردم بزرگت من بودی قرص همین ی اندازه...نریز مزه اینقدر بچه بخور بگیر_

 :گفتم دستشو دادم و لیوان...خوردم و گرفتم ازش آبو لیوان و قرص خنده با

 ...گرم دمت کنی کیف میارم رنگی چشم عروس یه برات ننه_

 ...پیشکش رنگی چشم نیار دار سیبیل عروس تو...درد و ننه_

 ...بیرون رفت اتاق از و خندیدن به کرد شروع

 خواب به زود خیلی و بستم چشمامو....نمیکرد دریغ کاری هیچ از من تخریب تو هیچوقت یعنی

 ....رفتم

. 

. 

. 

. 

. 
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 وقت ساعت0... میشد شروع کلاسم صبح8 ساعت...شدم بیدار خواب از گوشی آلارم صدای با

 سشوار...وایسادم آینه جلوی و شستم صورتمو و دست و رفتم و تخت روی از. شدم بلند...داشتم

 ولط دقیقه ده...بود ماشین..کردم نگاه بیرونو پنجره از...شدم موهام با رفتن ور مشغول و گرفتم و

 سوویچ...بیرون رفتم اتاق از برداشتمو کتبام با همراه هارو بچه ی وسیله...پوشیدم لباس تا کشید

 بودن خواب حسین و مامان پس بود بسته اتاقا ی همخ در...برداشتم پذیرایی میز رو از ماشینو

 در و گوشی...بود عالی صبح اول هوا....زدم بیرون خونه از و کردم باز درو صدا و سر بی...هنوز

 جواب و خورد بوق چندتا...دربیارم دلش از تا دنبالش میرفتم باید...گرفتم نگینو ی شماره آوردمو

 ...داد

 بله؟؟؟..سلام_

 کجایی؟؟؟ خانومی سلام_

 ..میام دارم...میدان سر رسید دیگه اتوبوس_

 ...دنبالت میام باش همونجا..باشه_

 ...میام خودم نمیخواد نه نه_

 ...پیشتم دیگه دقیقه ده...وایسا همونجا گفتم چیه نمیخواد_

 ...دنبالم میاد مهران...چیزه آخه_

 ..بیام من تا همونجا وایسا لشتو...گفتم ک همین...نداره آخه_

 و گذاشتم ماشین عقب صندوق وسایلو...بودم داده بها بهش زیادی دیگه...کردم قطع و گوشی

 ...افتادم راه و گذاشتم گاز روی پامو..شدم سوار

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نور شمسیمجتبی  –نارفیق 

telegram.me/romanhayeasheghane 187 

 

 ....یکم و بیست قسمت

 

 آزاد زیادی دیگه...بودم رانندگی مشغول بالا سرعت با دردسری هیچ بدون و بود خلوت جاده

 حرفاش...کردم خالی منفی چیزای از ذهنمو و فکر بودم عصبی کمی که این با...بودمش گذاشته

 اسهک یعنی...باشه دلیل بی نمیتونست الانش بودن سرد و مریوان برم میخواستم که روزی درست

 ....!!!!!ای دیگه کس با اون من نبود تو و نبود نگین به حواسش مهران بود؟؟؟یعنی کاسه نیم زیر ای

 دهسپی و وحید و کنه؟؟؟میلاد مراقبت ازش نتونست امانتیمو...میکرد غلطی چه داشت مهران پس

 باهاش باید...بودم کرده بزرگش الکی و نباشه چیزی شاید; کشیدم عمیقی بودن؟؟؟نفس کجا

 ....میزدم حرف

 وایساده روم روبه درست... شدم خیره اطراف به و کردم کم سرعتمو رسیدم میدان نزدیک

 سرشو من دیدن با...زدم ترمز پاش جلو و شدم نزدیک....باشم آروم که بود این سعیم تمام...بود

 ستگیرهد...دادم جوابشو بود بسته نقش صورتم روی که تصنعی لبخند با,شد خیره بهم و کرد بلند

 دراز دستمو...کرد پر  رو فضا تمام عطرش بوی...شد ماشین سوار و کرد باز درو و داد فشار درو ی

 ...دادیم دست و آورد طرفم به دستشو اونم و کردم

 خوبی؟؟؟..عزیزم سلام_

 وایسادم شدم؟؟؟لشمو عزیزت الان..که نبودم عزیزت زدی زنگ,بیای که این قبل...مرسی..سلام_

 ...بیای تا

 ...میزدم حرف باهاش آرامش با باید...کنم دو  به یکی باهاش بخوام که نبود خوبی موقعیت

 ..ببخشید...بودم عصبانی خب_

 وایسادی؟؟؟ چی واس دیگه بریم...نیست مهم بیخیال_
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 ...دنبالت میاد شد؟؟؟گفتی چی مهران_

 من رخاط به صبح اول بیچاره...پیشش رفت آبروم هم کلی..نیاد دیگه زدم زنگ شما لطف به...بله_

 ...دنبالم بیاد که میشد پا زود خواب از

 ...نمیشه ناراحت چیزا این با مهران نداره اشکالی...آهان_

 زیر...کنم باز باهاش صحبتو سر چطور که بودم این فکر تو...کردم حرکت گذاشتمو پدال روی پامو

 ولی داشتم اعتماد بهش خودم از بیشتر...بود شده خیره رو به رو به,بود بهش حواسم چشمی

 ...بود کرده مشکوک منو رفتارش و حرفاش

 گذشت؟؟؟ خوش مسافرت_

 لبخندی و بود شده عوض ش چهره حالت و بود خیره بهم رنگش سبز چشمای با...اومدم خودم به

 ...بود نشسته لبش کنج

 ...نبود بد آره هان؟؟؟آها_

 ...گذشت خوش پس خوبه_

 گذشت؟؟؟ خوش چی؟؟؟نبودم تو...ها مایه همین تو چیزی یه_

 :گفت خاصی شیطنت با

 هاااا مایه همین تو چیزی یه_

 ...صندوقه پشت برات گرفتم خواستیو که وسایلی...بااشه_

 !!!شدم متعجب کاملا حرکتش از...بوسید صورتمو و اومد جلو ذوق با و زد هم به دستاشو

 میگذره؟؟؟ خوش من به مگه نباشی تو دیوونه آخه...نمیره یادت میدونستم...عزیزم مرسییی_

 زا شکام ی همه انگاری بوسید صورتمو که وقتی...دل ته از اینبار ولی نشست لبم روی لبخندی

 آخه...کشتم دلم توی بزنمو میخواستم که حرفی...میداد آرامش بهم کنارم حضورش...رفت بین
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 ویت دستشو...کنم شک بود آورده زندگیم تو آرامشو دیگه بار یه که کسی به میتونستم چطور

 ...شد پخش وجودم سرتاپای توی دستاش گرمای...دادم فشار و گرفتم دستم

 گوشیو...بودیم دانشگاه نزدیک ماهم و بود نمونده کلاس شروع به چیزی..کردم نگاه ساعتو

 ...گرفتم و وحید ی شماره و برداشتم

 ...سلام الووو_

 خوبی؟؟؟کجایی؟؟؟ داداش سلام_

 کجایی؟؟ تو...میلاد با دانشگاه من...فدات_

 ...هستم نگین با..رسیدم دیگه_

 ..نشه تشکیل شایدم...نشده تشکیل کلاس هنوز..سالن تو بیاین...باشه..آهان_

 چرا؟؟؟_

 ...چیزایی همچین یه و استاد کرده ازدواج میگن...نمیدونم_

 ...اونجا میایم الان باشه..ایول اوووه_

 :گفتم کردمو نگین به رو...کردم قطع و گوشی

 ...نشه تشکیل کلاس شاید میگه وحید_

 اومدم؟؟ الکی راه همه این واقعا؟؟؟یعنی_

 بوداااا شده تنگ برات هستم؟؟؟دلم چی من چیه؟؟پس الکی_

 شهسوار؟؟؟ میبری منو نشد تشکیل اگه پس...باشه_

 حالا..زیاد نداره بنزین ماشینم. تازه...که نداره چیزی...آخه نیستی کن ول چرا تو شهسوارو_

 ...روز یه میبرمت
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 خواستماااا چیز یه...باااااشه خب_

 اهدانشگ سالن طرف به و کردم پارک ماشینو و گرفتم عقب دنده...شد پیاده و کرد باز ماشینو در

 هم سپیده...کردیم پیدا و وحید و میلاد جمعیت اون تو.. بود شلوغ همیشه مثل...کردیم حرکت

 پرسی احوال باهم و شدیم نزدیک...بود داده تکیه دیوار کنار و بود رسونده بهشون خودشو

 ...کردیم

 نه؟؟؟ نمیشه تشکیل کلاس میاد بوش که اینجور پس_

 ...امید نه_

 ...نیومد استاد بشینیم کلاس سر خواستیم که روزم یه_

 :گفت وحید

 حالا؟؟؟ آوردی مارو وسایل..بقیه و استاد بابای گور_

 ...ماشینه پشت آوردم آره_

 ...گرم دمت..داداش ایول_

 :گفت خنده با سپیده

 ...دیگه رفت یادت که منم سوغاتی_

 ..نرفت یادم هیچی..نخیر_

 ...دیگه بریم در سمت یه نیومد هاگ چطوره وضعیت ببینیم بمونیم اینجا دقیقه5 یه میگم_

 ...نمونیم اینجا الکی نیومد...میگه راست وحید_

 ...دارم بیای؟؟؟کارت لحظه یه میشه امید_

 ...میکرد اشاره خالی کلاس سمت به  پشتم بود گذاشته دستشو که حالی در میلاد
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 ...داداش باشه_

 به رو درست و بست سرمون پشت بگه؟؟؟درو میخواست چی یعنی...برداشتیم قدم کلاس طرف به

 ...وایساد روم

 ...مریضیته شده؟؟؟راجب چی_

 ...ولی..هست اونم_

 میشه؟؟؟ شروع درمانی شیمی کی از_

 ...بیاد آزمایشم جواب تا وایسم باید..نیست مشخص هنوز_

 مکنهم نگی بهشون اگه ولی..میفهمن بلاخره زود یا دیر که بگی؟؟؟میدونی بقیه به میخوای کی_

 ...بشن ناراحت

 ...نیست این الان من حرف...میدونم آره_

 ...بزنه حرفشو چطور میکنه فکر داره که بود مشخص...میکرد بازی دستش انگشتای با

 ....خب_

 گفتم؟؟؟ بهت چی مریوان به رفتنت از قبل یادته_

 مگه؟ چطور...هست ذهنم تو چیزایی یه آره _

 هستی؟؟؟ حرفت سر هنوز هم تو و_

 قتیو رفتن از قبل حتی..کردم توجه نگین به کم...بود شما با حق میکنم فکر بخوای راستشو_

 من کار کجای نمیدونم ولی...بود دلگیر و زد حرفارو همون خودش میزدیم حرف باهم داشتیم

 ...بود اشتباه

 کنی؟؟؟ چیکار میخوای حالا_
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 ...کنم سورپرایزش میخوام...نزدیکه تولدش...دارم فکرایی یه_

 این با مبگ بهت باید ولی نمیدونم غلطشو یا درست...بدونی باید شاید که هست چیزایی یه ببین_

 ...نیستم مطمعن چیزی از که

 چی؟؟؟ راجب_

 ....م راجب_

 ...شد ظاهر در چارچوب تو مهران و شد باز کلاس در

 ...بابا میکنین غلطی چ اینجا دوتا شما_

 ...گرفت م خنده دیدنش با

 نه؟؟؟؟ دیگه نمیشه سرت خصوصی حریم کلا تو سلام_

 در صد دیگه که کلاسم...اینجا کردین خودتون معطل نفرو4...بریم بجنبین...بابا چیه حریم..سلام_

 ...دیگه جاده به بزنیم...نمیشه تشکیل صد

 ...بریم باااشه_

 ...بقیه پیش رفت و کرد بهمون پشتشو

 :گفتم و کردم میلاد به رو

 ...میگفتی خب...دیوونست_

 ...نزار تنها نگینو بریم...نیست وقتش الان..هیچی_

 ...بیرون رفت کلاس از و زد حرفشو
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 رانمه وقتی که بگه میخواست چی...گفت خاصی حالت با حرفشو کردم احساس...نزار تنها نگینو

 من فقط و بود افتاده زیادی اتفاقات بودن؟؟؟انگار شده حالتی یه همه کرد؟؟؟چرا قطعش اومد

 ...نمیرفتم لعنتی مسافرت اون به هیچوقت کاش...بیخبرم چی همه از که بودم

 تربیش سرعتمو...کردیم حرکت دانشگاه خروجی در طرف به بقیه سر پشت و بیرون زدم کلاس از

 شدیم که ماشین نزدیک...کردم حرکت کنارش و رسوندم نگین به خودمو کردمو

 :گفت و کرد من به روشو مهران...وایسادیم

 کنیم؟؟؟ چیه؟؟؟چیکار برنامه خب_

 چیه؟؟؟ شما نظر...جایی دریایی جنگلی بریم...نمیدونم_

 :گفت سپیده

 ...اونجا نرفتیم امروز تا..جنگل بریم...میریم همیشه که دریا_

 ...دادن تکون تایید علامت به سرشونو همه

 :گفت و کرد اشاره بود خیابون اونور که ماشینش به مهران

 ...من با نصف بیاین امید با نصف پس شیم تقسیم...آوردم ماشین منم_

 :گفت و رفت مهران طرف به و گرفت و وحید دست میلاد

 ...میاد اینا امید با سپیده...میایم تو با ما_

 ...بیفتین راه...حله پس اوکی_

 و برگردوند سرشو میلاد...کردن حرکت وحید و میلاد سرش پشت و رفت ماشین طرف به مهران

 میفهمیدم؟؟؟ باید من که بود چی...کرد بهم داری معنا نگاه

 ...بود درگیر هنوز فکرم...شدیم سوار نفر سه هر و کردم باز ماشینو در

. 
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. 

. 

. 

 (میلاد زبان از)

 

 ...بود اومده گیرمون که بود فرصت بهترین شاید این و میزدیم حرف مهران با باید

 رازد دستمو...بود بالا آخر تا ماشین ضبط صدای...بودیم جلو ما و میکرد حرکت ما از تر عقب امید

 ...کردم کم صداشو کردمو

 عشق؟؟ کردی کم چرا صدارو واااا_

 ...بگیم بهت باید که هست چیزایی یه...بزنیم حرف باهم باید_

 :گفت و کرد نگاه بهمون تعجب با

 بگین؟؟؟ میخواین شده؟؟؟چی چی_

 میکنی؟؟؟ روی زیاده داری نگین ی باره در نمیکنی فکر_

 ...میلاد نمیشم منظورت متوجه_

 مشکوک و دانشگاه کل که جوریه باهاش رفتارت...میگم چی من میفهمی خوب هم خیلی اتفاقا_

 ولی ماست خواهر مثل نگین و داداشیم همه میشه؟؟؟ما چی بفهمه امید نمیکنی فکر...کرده

 ....میکنی روی زیاده یکم داری تو انگاری

 ونچ میکنین حسادت دارین وحید هم تو هم الان میکنم احساس ولی...برنخوره بهت میلاد ببین_

 بین هوگرن...میشناسه شما از کمتری مدت خیلی منو که این با شما تا تره راحت خیلی من با نگین

 ....نیست چیزی ما
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 ...زدن حرف به کرد شروع وحید

 داستان بخواد که نکن رفتار جوری میگیم...نیست حرفا این و حسادت میلاد و من بحث_

 ...باهمین میکنه فک نشناسه شمارو اگه هم دیگه هرکس...بشه

 نگین به حواسش هیچوقت...امیده و نیستم من مقصر...آخه میدونین چی دوتا شما بابا_

 که نهمیک گریه و میکنه دل درد من با چت تو نگین خوابیده راحت خیلییی که شبایی اون...نیست

 ....حسی هیچ بدون..هست باهاش فقط و نداره دوسش امید

 بهت خواستم فقط...میدونن خودشون و نفره دو اون ی رابطه این هست که هرچی داداش ببین_

 ....کرد جمعش نشه که نکنی اشتباهی وقت یه بگم

 از.. .آورد بالا آخر تا ضبطو صدای و کرد دراز دستشو...نکنیم خراب. روزمونو...بیخیال میلاد باشه_

 ینا به خوبی حس...میدونست جانبم به حق خودشو که جالبه...بود گرفته حرصم حرفاش و کاراش

 وکردن راست دستشونو...دیدم و امید و نگین عقب شیشه از و برگردوندم سرمو...نداشتم قضیه

 ...میدیدن آسیب خیلیا وگرنه شه تموم خیر به ماجرا این آخر کنه خدا...دادن تکون برام

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 که دادم چراغ مهران به...کردیم پیدا عالی و دنج جای یه جاده توی گذار و گشت از بعد بلاخره

 العاده فوق هوا...شدیم پیاده ماشین از...کرد کم سرعتشو و شد متوجه...داره نگه همونجا ماشینو
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 ودب داده محیط به جالبی شکل رنگ سبز و تو در تو درختا...میوزدید باد هم کمی و بود خنک...بود

 ...میکرد خودش تماشای محو کسیو هر چشم و

 ...قشنگه چقدر اینجا امید وااای_

 ریمب کنیم ول اینجارو بهشته اینجا...شهسوار بریم میگی هی دیگه بگو تورو...خانومی چی پس_

 شلوغی؟؟؟ تو

 ...خود جای اونم خود جای اینجا_

 جاده کنار ماشینو مهران...میگرفت عکس فضا از راست و چپ و بود آورده در سپیدهدگوشیشو

 :گفت و کرد اطراف به نگاهی...رسوند بهمون خودشو وحید و میلاد با و گذاشت

  نداره چیزی اینه بدیش فقط...اینجا خوبه قدر چه بابا ایول_

 داری یچیز تو دارم کارتن صندوق تو من..روش بشینیم بتونیم بیاریم چی یه فقط نداره اشکالی_

 مهران؟؟؟

 ...میارمش الان هست کارتن تا چند منم ماشین پشت آره_

 

 یلوسا رفتمو...نشستن همه...کردیم درست انداز زیر و گذاشتیم هم کنار و کردیم جمع کارتونارو

 کردن نگاه مشغول شوغ با همشون...دستشون دادم یکی یکی و آوردم بودم خریده که هارو بچه

 ....افتاد قرمز ماتیک به چشمش و کرد باز کادوشو سپیده...بودن دیگه کس ی وسیله به

 ...کردی لطف...داشتم احتیاج بهش هم کلی...خوووبه خیلیییی...امیییید مرسی...وااااای_

 ....نگرفتی سوقاطی برام نگی بعد...نداره قابلتو..عزیزم میکنم خواهش_

 ...درسته کارت...مشتی گرم دمت...بابا نه خخخخ_
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 لبخند بهش...نمیگفت چیزی و میکرد نگاه بهم مستقیم که نگین جز به خنده زیر زدن همه

 نمیشد چرا...وضع این از میشدم کفری بود؟؟؟؟داشتم شده چی دیگه...پایین انداخت سرشو..زدم

 ...وضع این از بودم باشم؟؟؟خسته داشته عادی زندگی بقیه مثل

 

 زندگی نشیب و فراز پر راههای از من

 ام رسیده ها خاطره سرزمین به

 بیوقفه های گریه کنار ام کرده اتراق

 ام کشیده جانم به حسرت آتش

 

 نیست هراسم تنهایی ظلمت از

 است شکوه با امیدواری های روزنه

  واقعیست آرامِ اقیانوس ، عشق

 است اندوه شهر ، جهان جای تاریکترین

 

 وجودم به روزگار زد اگر زخمها

 نشدم ور شعله کینه و خشم از من

 زدم یخ برگیها بی باغ سرمای در

 نشدم تبر رفیق اما پیر درختان همنشین

 نشد کم من در عشق از چیزی دادی عذابم هرچقدر
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 نشدم گر شکنجه ، بیوفا ، بیرحم تو مثل هیچوقت

 ....دوم و بیست قسمت

 

 از نمیومد دلش کسی که بود عالی و خوب حدی به منظره و هوا...موندیم جنگل تو ساعت چند

 و میکردم حس خودم رو نگینو سنگین نگاه بودم اینجا که مدتی تموم تو!!من جز به...بره اونجا

 رو اون به رو این از اخلاقش و میداد تغییر چیزو همه لحظه یه تو...بود شده سخت برام تحملش

 عاواق داشت زندگیش تو تلخی شکست ی تجربه که من مثل آدمی برای وضع این تحمل...میشد

 ...بود شده سخت

 ...بود0 نزدیک..کردم نگاه ساعتم به

 ...رفتنه وقت دیگه کنیم جمع ها بچه_

 ...دیگه میخوریم ورا همین یچی ناهار فوقش..ک نباش حال ضد امید بابا ای_

 ...داره احتیاج ماشینو پدرم..برم باید من ولی مهران بمون خب بمونی میخوای اگه تو_

 :گفت میکرد تمیز لباسشو روی خاکای و گرد داشت که درحالی و شد بلند جاش از هم میلاد

 ...دارم کار کلی برم باید منم_

 ...الکیه موندن دیگه بریم پس...بری بخوای تو اگه نمیشن جا من ماشین تو که همه_

 و نگین...کردم باز درو رفتمو ماشین طرف به...شدیم رفتن ی آماده و شدن بلند جاشون از همه

 ودب ساکت کاملا نگین مسیر طول تو...کردم حرکت به شروع مهران از جلوتر و شدن سوار سپیده

 میکردم صبر باید بزنم حرفی بهش نمیتونستم سپید جلوی...میکرد نگاه پنجررو از بیرون فقط و

 دیگه...کردم بیشتر سرعتمو و دادم فشار پدال روی پامو...کنم صحبت باهاش بتونم تا خونه برسه

 ...میشد زن بهم حال داشت قضیه این

. 
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 و درست خداحافظی حتی...کردم حرکت خونه سمت به اتوبوس ایستگاه به رسوندنشون از بعد

 تلخ هردومون کام به زندگیرو...بود کرده تعجب برخوردش از هم سپیده...نکرد باهام هم حسابی

 ...کاراش با بود کرده

 ...بود مادرم,کردم نگاه...خورد زنگ گوشیم

 مادر؟؟؟ جانم..الو_

 کجایی؟؟؟...سلام_

 مگه؟؟؟ چطور..مسیر تو خونه نزدیکای_

 ...بیا بگیر مرغ تخم چندتا یه میای داری هیچی_

 نمیخوای؟؟؟ دیگه چیز...باشه_

 نمیخوای؟؟؟ دیگه چیز تو نمیدونم_

 چرا؟؟؟؟ من_

 چی یه خودت واس تو...افتادیم راه دیگه الان...عروسی میریم داریم حسین و پدرت و من_

 و پیتزا پول الکی...خودت واس بگیر میخوری هرچی..نیست چیزی یخچال...بخور کن درست

 ....تره سالم همشون از مرغ تخم همین...اونا آشغالن نده ساندویچ

 ...دیگه میرفتین بعد میکردی درست من واس حداقل غذا یه...خب خیله اوووف_

 ..فعلا...خونرو نکنی منفجر باشه گاز به حواست...میخوره آیندتم درد به کن درست خودت برو_

 بااای...کنی امر شما هرچی...چششم_

 از رت بدبخت که میکردم فکر این به داشتم...باشم ناراحت یا بخندم نمیدونستم وضعیت این تو

 داره؟؟؟؟ وجود منم
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 ...خریدم دوغ بطری0 و مرغ تخم چندتا کوچه سر سوپری از

 آشپزخونه تو میز روی وسایلو...برداشتم قدم خونه داخل به و کردم پارک ماشینو و رسیدم

 لوو تختم روی...نداشتم چیزی خوردن به میل...کنم عوض لباسمو تا رفتم اتاق طرف به و گذاشتم

 اب...شناختش نمیشد...بود سخت کشفش...نگاهش نوع به...حرفا به...کردم فکر امروز به و شدم

 و برداشتم گوشیو...نمیدونستم ازش چیزی هنوزم انگار بودم باهاش که مدتی همه این وجود

 گهدی ساعت چند...بخوابه ماشین تو داشت عادت...باشه خواب بود ممکن الان ولی گرفتم شمارشو

 تختم کنار میز روی و گوشی و کردم نگاه ساعتو... میزدم زنگ بهش موقع اون و خونه میرسید

 خواب به کم کم...بشه آروم ذهنم تا میکردم استراحت باید...بستم هم روی چشمامو....گذاشتم

 ....رفتم

. 

. 

. 

. 

 ....(نگین زبان از)

 

 بودیم یرمس تو که بود ساعتی چند...میکردم نگاه بیرونو و بودم نشسته اتوبوس توی سپیده کنار

 خبرمو و بود زده زنگ دوبار مهران مدت این تو...بودم کلافه...نمیبرد خوابم میکردم که هرکاری و

 نگاه و سپیده و برگردوندم سرمو...بود اعتنا بی بهم همیشه مثل...امید ولی بود گرفته

 ...بود خوابیده و بود بسته چشماشو...کردم

 این مثل میخری رژ دختر یه واس وقتی که نمیشه حالیش اینقدر...خریده رژ براش کادو...هه

 بهم داشت دیگه کاراش این از حالم...بخرم زیر لباس پسر ی برای من مثلا که میمونه

 ...میکرد آرومم داشتم نیاز کسی به هروقت و بود مهران که شکر خدارو...میخورد
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 و مالیدم چشمامو....کرد روشن برام چیزو همه و شد زندگیم وارد کی نفهمیدم فرشته یه مثل

 ...شدم بیردن تماشای محو دوباره

 نگاه مارو سرش پشت و برمیگشت گاهی از هر که بود نشسته ساله25 تقریبا پسر یه ما از تر جلو

 که ینا تا میکردم اشتباه و بود بد برداشتم من شاید...میبارید پاش سرتا از بودن عوضی...میکرد

 :گفت و برگشت

 دزدیدیش؟؟؟ یا خودته واس چشما...خوشگله خانوم_

 و کرد باز نیششو و کرد تعجب من حرکت از...نشست لبم روی لبخندی و کردم نگاه بهش مستقیم

 زا سپیده سیلی صدای شدت از....پیچید گوشش تو من ی کشیده صدای که بزنه حرفی خواست

 لیو کنه طلافی منو کار که برد بالا دستشو پسره....کردن نگاه مارو و برگشتن همه و پرید خواب

 .... جلو سمت به برگشت و داشت نگه صورتشو بود ما سمت به که دید همرو نگاه وقتی

 ...بود کاری چه این نگین_

 ...کنی برخورد خودشون مثل باید آدما اینجور با...گرفت جوابشو کرد ادبی بی...بود حقش_

 چی؟؟؟؟ بیاره سرمون بلایی وقت یه...عوضیه که مشخصه یارو دختر؟؟؟این شدی دیوونه وا_

 ...بکنه نمیتونه غلطی هیچ هست ماشین تو آدم همه این دیوونه نترس_

 ...میشناختم که نیستی نگینی اون دیگه...کردی تغییر خیلی...نگین شدی اینجوری چرا تو_

 ..بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی به

 ...ندارم حوصله...سپید بیخیال_

 گفت متک خیابون تو هرکس....اینجور اینم امید با برخوردت از اون...ندارم حوصله چیرو چی_

 گوشش؟؟؟ تو بزنی میخوای

 قراره زیادی اتفاقای...باش داشته صبر..ک نشده چیزی هنوز...حقشه امید با برخورد اولا_

 ...میشه تنبیه همینجور بزنه حرفی هرکس نه که چرا...حقشونه آدما اینجور دوما...بیفته
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 دختر؟؟ میکنی چیکار داری...بیفته قراره زیادی اتفاقای چی یعنی...ببینم کن صبر_

 ...بودم نکرده ضرر سپیده به اعتمادم از هیچوقت...کردم نگاهش و کردم باز چشمامو

 کنم؟؟؟ اعتماد بهت میتونم...سپیده_

 بشه؟؟؟ کم بهم اعتمادت که کردم کاری امروز تا مگه_

 ...بشه عوض بهم همه دید شاید...میکنه فرق بار این...ولی نه_

 کنی؟؟؟ چیکار چی؟؟؟میخوای یعنی_

 ...ارهد دوسم که باشم یکی با میخوام...باهاش نمیکشم دیگه...کنم تموم امید با میخوام...راستش_

 خودت...برسی امید به کردی تلاش همه این که نبودی خودت میگی؟؟؟؟مگه چی داری میفهمی_

 نمیدونی؟؟؟؟ گذشتشو مگه...بشه عاشق که کردی کاری دوباره

 ...ولی درسته اینا همه آره_

 ..نداره حقیقت.....نه.........باشی؟؟؟نکنه میخوای کی نگین؟؟؟با چی ولی_

 بهم میزدیم حرف داشتیم وقتی پیش شب چند همین...منه عاشق مهران...داره حقیقت چرا_

 ....بود حرف فقط چی؟؟؟همیشه امید ولی...بکنه هرکاری برام حاضره و داره دوسم.ک گفت

 مثل اونا...میکنی خراب باهم نفرو چند ی میشه؟؟؟رابطه چی میدونی کارت این...نگین وااای_

 ولی شو جدا جداشی امید از میخوای اگه...نکن کارو این..نگین نکن..دیگه هم واس میمونن داداش

 ....مهران با

 که کسی که چیه من ندارم؟؟؟؟تقصیر کردن زندگی بشم؟؟؟حق خوشبخت ندارم حق من_

 به چیزو همه میخواد مهران که همونجور....دوستم باهاش الان که کسیه داداش دارم دوسش

 ...دیگه نیست مهم واسم هیچکسم حرف...کنم کاری همچین میخوام منم بخره جونش
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 به فکرت به...کن فکر کم یه...میکنی چیکار داری نیست حالیت داغی الان تو دیووونه_

 قابل واقعا داداشش عشق رو بزاره دست و بفروشه داداششو حاضره که آدمی ببین...عقلت

 اعتماده؟؟؟؟

 یمونمپش...کردم اعتماد بهت باشه یادت....بدی مشاوره بهم بخوای که نگفتم اینارو...سپیده بسه_

 ...نکن

 این ته اصلا...میلرزه تنم داره الان از فقط میمونه خودمون پیش قضیه این راحت خیالت باشه_

 ...نیست خیر قصه

 دیگه بار یه چشمامو...بشنوم چیزی نمیخواستم...بود بسته گوشمو و چشم مهران داشتن دوس

 ؟!!!نمیکرد درکم هیچکس چرا....رفتم فرو فکر به و بستم

. 

. 

 ...رسیدیم دیگه...پاشو...نگین_

 از هم اب...بود رسیده آخر ایستگاه به اتوبوس...کردم باز چشمامو..میزد پهلوم به آرنجش با سپیده

 داقلح بخوریم یچی واینستاد جا یه ک امید لطف به...بود گرفته درد شکمم...شدیم پیاده ماشین

 باهم خیابون سر تا...بود خودش فکر به فقط همیشه مثل...میکردم تحمل و درد این باید الان

 حرکت خونه سمت به و کردم خداحافظی ازش...میشد جدا مسیرامون بعد به اون از و رفتیم

 روعش و گذاشتم کیفم تو گوشیو...نکردم تعجب...بود نزده زنگ هنوز...کردم نگاه گوشیمو...کردم

 خونه به که میکشید طول پیاده دقیقه پنج و نبود زیادی ی فاصله...زدن قدم به کردم

 یدام خود اصلی مقصر...همینه زندگی ولی باشه اشتباه تصمیم و میکردم که کاری شاید...برسم

 ...میشم خوشبخت مهران با که بودم مطمعن...بشه گرم دیگه یکی پیش من دل گذاشت که بود

 ...داخل رفتم..کرد باز برام درو مادرم...زدم درو زنگ...رسیدم

 ...مامان سلام_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نور شمسیمجتبی  –نارفیق 

telegram.me/romanhayeasheghane 204 

 ...نباشی خسته...دخترم سلام_

 بخورم؟؟؟ هست چیزی گشنمه خیلی...جونی مامان برم قربونت_

 ...چشم بیا بشور صورتتو و دست کن عوض لباستو برو_

 کجاست؟؟؟ ناهید...مرسییییی_

 ...بشه پیداش که الانه..دوستاش ی خونه رفته_

 ...میام الان...باشه_

 به و کردم خشک دستمو...کرد مستم قیمه بوی...شستم صورتمو و دست و کردم عوض لباسمو

 پشت خودشم و بود ریخته بشقاب تو برام غذارو مادرم...رفتم  آشپزخونه تو خوری غذا میز طرف

 ...بود من اومدن منتظر و بود نشسته میز

 ...شدم خوردن مشغول و کشیدم طرفم به بشقابو و میز پشت نشستم

 کردی؟؟؟ چیکار دانشگاه...خب_

 ...نشد تشکیل کلاسمون..مادر هیچی_

 نشد؟؟؟چرا؟؟؟ تشکیل_

 ...شده چی نفهمیدیم خودمونم میگفت چی یه هرکس نمیدونم...اوهوم_

 کردی؟؟ چیکار پس_

 ...بیرون رفتیم ها بچه با بعدش موندیمو دانشگاه تو کم یه هیچی_

 ...گفت و خندید

 ...دیگه امیده منظورت ها بچه_
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 همیشه...داشت خبر چی همه از مادرم...بست نقش لبم رو تلخی لبخند امید اسم شنیدن با

 ...شد کور اشتهام بودم گشنه حسابی که این با...میگفتم بهش و میشد که هرچیزی

 ...افتاده غذاتو؟؟؟اتفاقی نمیخوری چرا شده چی_

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 ..بشه میخواست چی...نشده چیزی نه_

 حس خودم رو نگاهشو سنگینی...نپرسه چیزی که کردم مشغول غذا بشقاب با خودمو

 ...میزدم حرف باید...میکردم

 دیگه؟؟؟ چیز یه عقلت بگه چی یه قلبت که بگیری تصمیم یه بخوای شده تاحالا...مامان_

 ...باشه تصمیمی چه داره بستگی_

 ...باهاته عمرت آخر تا که تصمیمیه یه کن فکر_

 ...بود کرده تجربه چیزیو همچین خودشم شاید...رفت فرو فکر به

 گوش قلبم به بودم جات اگه من ولی...میزنی حرف چی راجب داری و فکرته تو چی نمیدونم_

 ...میدادم

 ...بوسیدم پیشونیشو و رفتم طرفش به

 ...جونی مامان مرسی_

 و دمکشی طرفم به غذارو بشقاب...زدم لبخند بهش فقط و نگفتم چیزی...کرد نگاهم و کرد تعجب

 ...شدم خوردن مشغول زیاد ولع با

. 

. 
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. 

. 

. 

. 

. 

 بلند تخت روی از و دادم قوس و کش بدنم به...بودن نیومده هنوز اینا مادرم...شدم بیدار خواب از

 وقب چندتا...گرفتم نگینو ی شماره و برداشتم گوشیمو...میشد تاریک داشت کم کم هوا...شدم

 ...برداشت و خورد

 ...سلام_

 خوبی؟؟؟رسیدی؟؟...عزیزم سلام_

 ...بود مهم برات چقدرم...شما ی اجازه با_

 میکنی؟؟؟ چیکار...خودشو کرده لوس_

 ...اتاقم تو اومدم تازه الان خوردم غذا...هیچی_

 خبر؟؟؟ چ...باااشه خب_

 ...بگم بهت رک چیزیو یه میخوام امید_

 بگو؟؟؟ دلم جون خخخ_

 ...بشم جدا ازت میخوام_
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 ....سوم و بیست قسمت

 

 قربون کلی تهش و میکرد کارا جور این از همیشه...بود جالبی شوخی...نشدم شوکه حرفش از

 وت هیچوقت که منم...بااشه جالب میتونست حالی بی و گرسنگی وضعیت این تو...میرفت صدقم

 ...نمیاوردم کم  چیزی هیچ

 مگه؟؟؟ میگیره تورو کسی من از غیر خانومی؟؟؟آخه کنی چیکار که بشی جدا...خب_

 ...امید میزنم حرف جدی باهات دارم_

 ..خندیدن به کردم شروع

 برات همش که این..باهام رفتارت از شدم خسته_بگو؟؟؟ جونم...بزنیم حرف جدی..باشه خب.._

 بی همه این از شدم خسته...من تا بودن اولویت تو دوستات همیشه که این...بودم دوم نفر

 ...چیه داشتن دوست چیه عشق نمیفهمی که این از..اعتنایی

 ...شد محو لبهام روی خنده

 ...نگین میکنی شوخی داری میکنم فکر هنوز_

 ...میگیری شوخی به چیزو همه..ازت نداشتم هم بیشتری انتظار..هه_

 شروع بدنم...کردم حس صورتم تو خونو دویدن...زدن قدم به کردم شروع اتاقم توی و شدم بلند

 داره تلفون پشت از که اونه نگینه؟؟؟واقعا حرف واقعا حرفا این...لرزیدن و زدن داغ به بود کرده

 ...شده اینجوری یدفعه چرا نمیشدم نکردم؟؟؟متوجه که براش میکردم باید میزنه؟؟؟چیکار حرف

 دراومده؟؟؟ کجا از حرفا این شده چی...نگین_
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 به نیاز دخترم یه من...نمیکنی درک و نمیفهمی چیزو هیچ...بریدم دیگه...امید شدم خسته_

 بندازیش شد تموم کارت که بعد و بری ور باهاش خواستی هروقت که نیستم شی...دارم محبت

 ....دور

 ها؟؟؟؟ داده یادت اینارو کی...نیست تو حرف حرفا این_

 ...بگیری پاچه که میگردی یکی دنبال همش..بابا برو_

 یمیدونست منو وضعیت که این با کردی عاشقم دوباره زندگیم؟؟؟خودت تو نیومدی تو خود مگه_

 چی؟؟؟ واس میکنی فراموش چیو همه داری حالا ولی

 وناخلاقم...نمیسازیم باهم...بشیم خوشبخت نمیتونیم تو با و من...نکن سختش خدا تورو امید_

 ...کنم زندگی بزار...بزار تنهام میکنم خواهش...متفاوته چیمون همه

 اون ممیش...میکنم درستش اخلاقمه ؟؟اگه کجاست نیستی؟؟؟مشکل متوجه چرا...لعنتی نمیتونم_

 ...نمیتونم تو بدون من...نگین نکن بامن اینکارو فقط میخوای تو که چیزی

 اون بدون بود من زندگی ی همه نگین...کرد باریدن به  شروع چشمام از  اختیار بی اشکام

 ....میدیدم اون با آیندمو...بدم ادامه ک نمیخواستم و نمتونستم

 دوباره تا کشید طول ای لحظه چند...میرسید گوش به تلفون پشت از زدنش نفس نفس صدای

 :گفت خاصی آرامش با و اومد تلفون پشت از صداش

 هک بزنی حرفی...نیاد خوشم ک کنی کاری اگه ولی...امید میدم فرصت بهت دیگه بار یه...باشه_

 ..خدا به کنم تحمل نتونم

 :گفتم و کردم قطع صحبتشو

 بگو فقط...باش مطمعن...میخوای تو که میشه اونی چی همه...میشم عوض...میدم قول بهت_

 ...نمیزاری تنهام هیچوقت ک بگو... نمیری

 ...کنی عمل حرفات به اگه...نمیرم....امیدوارم_
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 نمک زندگی چجوری تو بدون...منی نفس تو...زندگیم مرسی...میمونم حرفام تموم رو باش مطمعن_

 ...آخه

 بای...دارم دوست...میزنیم حرف بعد...اومده پدرم کنم قطع باید...امید_

 پرنور و سرحال دیگه بار یه منو تاریک و خسته جسم که بود نوری مثل آخرش ی جمله

 اختهس نو از دیگه بار یه بود شده خاکستر به تبدیل قبل لحظه چند همین تا که من دنیای...کرد

 ...شکرت خدایای...شد

 بای..باش خودت مراقب...عشقم منتظرم...دارم دوست منم_

 عرشش به صدام تا کنم شکر خدارو و بزنم فریاد دلم ته از میخواستم...کرد قطع گوشیو

 اشک وجود با...چلوندم خودمو باری چند و انداختم تخت روی خودمو...میلرزید بدنم هنوز...برسه

 اتاقم در که شدم اشکام کردن پاک مشغول بولیزم آستین با...نشست لبم رو لبخندی چشمم توی

 دش زده اتاق برق کلید که همین...نبود مشخص چیزی تاریکی تو و بود خاموش اتاق برق...شد باز

 هخیر بهم مستقیم مادرم...شد ظاهر در چارچوب تو بود دستش توی بزرگی نسبتا کیف که زنی

 ...بود شده

 ...بود مونده سرجاش و نگفت هیچی ولی کردم سلام

 مداو و شد باز خونه در کی نفهمیدم اصلا.....باشه برگشته جشن از زود اینقدر که نمیکردم فکر

 شنید؟؟؟ حرفامونو و صدامو یعنی...تو

. 

. 

. 

. 

. 
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 ....(نگین زبان از)

 

 تو...دمیش قبل از بدتر وضعیت...کنم سره یه کارو نتونستم چرا...بودم کرده گیر ای مخمصه بد تو

 هردوشون به...نمیومد ذهنم به کنم؟؟؟هیچی چیکار خدایا...بودم کرده گیر مهران امید دوراهی

 ...بودم داده قول

 میکردم؟؟؟؟کدومو چیکار باید...فکر و فکر و فکر..زدن قدم به کردم شروع اتاق توی و شدم بلند

 کنم؟ انتخاب

 ...بپرم ترس از شد باعث که اومد سرم پشت از صدایی

 ریختی؟؟؟ بهم اینقدر چرا شده چی...آبجی_

 نشده متوجه که بودم رفته فرو فکر تو اینقدری...دیدم سرم پشت و ناهید و برگردوندم سرمو

 ...اتاق تو اومده کِی بودم

 ...ترسیدم..یهویی میشی ظاهر سرم پشت جن مثل چرا...نیست خاصی چیز_

 ...درگیره فکرت حسابی تو؟؟؟پس اومدم من نفهمیدی تو یعنی...وا_

 ...نیست چیزی که گفتم_

 امیده؟؟؟ راجب...بهم نباشه؟؟؟بگو چیزی میشه مگه_

 ...بزنم حرف راجبش نمیخوام..دادیاااا گیر اوووف_

 که این با...کردم حس دوشم پشت ناهیدو گرم دستای...نشستم آرایشم میز جلوی صندلی روی

 ...داشت بالایی فهم و درک ولی بود کمتر من از سنش

 ...کنم کمکت بتونم شاید هست هرچی بگو_

 ...کنه کاری نمیتونه هیچکس...نمیتونی_
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 ...بده ادامه کردنت فکر به و بشین هم تو بیرون میرم من پس...باشه_

 :گفتم که گذاشت دستگیره روی دستشو...در سمت به رفت و برداشت دوشم از دستاشو

 تو...کرد خوشحالم فقط همیشه که کسی با کنم زندگی میخوام...نیومده من به خوشبختی چرا_

 همه...نمیشه انگار ولی...گذاشت پیش پا باشه داشته هوامو که میخواستم نفرو یه که مواقعی

 ...کنم اشتباه روز هر میخوام من اشتباهه کار این اگه ولی...اشتباهه میگن

 حرف به کرد شروع و وایساد روم به رو...برداشت قدم طرفم به و گرفت دستگیره رو از دستشو

 ..زدن

 دوسش توهم ک میدونم...داره دوست چقدر میدونی خودتم که داری نفرو یه تو..جون آبجی ولی_

 میکنی؟؟؟ خراب زندگیتو داری لجبازی و لج سر چرا پس..داری

 ...بوده حرف فقط همیشه...نیست من فکر به اصلا امید_

 دیگه شاید...آبجی نکن اشتباه...میشه خوب چی همه مطمعنم...بده بهش دیگه فرصت یه تو_

 ...کنی پیدا کسیو همچین نتونی زندگیت تو هیچوقت

 ....ولی_

 این تو تورو ندیده بابا تا بشور صورتتو و دست برو پاشو...برم قربونت ک نداره ولی_

 ...بجنب...وضعیت

 لیو...میدادم بهش دیگه فرصت یه باید شاید...بود ناهید با حق شاید...کردم بغلش و شدم بلند

 ...میدادم دست از مهرانم نمیشد خوب امید چی؟؟؟اگه مهران

 ...روشویی سمت برو تر زود هم تو...اینا مامان پیش میرم من...نکن لوس خودتو دیگه خوبه_

 ...میرم الان...عزیزم باشه_

 رمب بیرون اتاق از تا رفتم و برداشتم کاغذی دستمال چندتا میزم کشوی از...بیرون رفت اتاق از

 نمیدونستم...بود مهران...کردم نگاه اسمو و داشتم برش...خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم که
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 هرانم با نباید بدم دوباره فرصت امید به قراره که حالا...کردم خاموش گوشیو...بگم بهش باید چی

 ....باشم داشته ارتباطی هیچ

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 ...بست سرش پشت درو و اتاق تو اومد مادر

 دهش دیر دیگه ولی کنم پاک اشکامو میکردم سعی...میکردم نگاهش داشتم و بودم مونده بر و برو

 ...زدن حرف به کرد شردع و زد کمرش به دستشو...بود

 میکردی؟؟؟ صحبت کی با گوشیت با داشتی_

 ... ک نبود چیزی گوشیم؟؟؟آها با_

 کیه؟؟؟ نگین...امید نگو دروغ من به_

 دانشگاهمه همکلاسیای از یکی...نده کشش الکی..مادر نیست خاصی چیز.. دیگه میگم دارم_

 ...میکردم گریه داشتم همین واس شده فوت دوستامون از یکی میگفت

 ...بگیره م خنده بود نزدیک که بود مسخره و ساده هدی به دروغم

 ...که برم بیرون اتاق از صورت و دست شستن ی بهانه به و شم بلند جام از کردم سعی
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 کردی فکر چی خودت پیش...شنیدم چیزو همه من ببافی قصه واسم نمیخواد...جات سر بتمرگ_

 سرت بلایی چه میدونستی میشنید اینارو و بود در پشت من جای پدرت الان ها؟؟؟اگه

 اون هم میکند تورو پوست هم وگرنه رفت حسین با اومد پیش کار واسش آوردی میاورد؟؟؟شانس

 ...دختررو

 نباشه اون اگه...مامان نیست مهم چیزی دیگه واسم...بگم بزار پس شنیدی چیزو همه که حالا_

 ...نمیترسم هم بابا از...میارم خودم سر بلایی یه خودم من

 میزنی؟؟؟ حرفارو این داری مادرت جلو نمیکشی خجالت...درازه متر یه که زبونتم...خوبه...خوبه_

 سال22 نیستم هم بچه...شدم کردم؟؟؟عاشق خلاف بکشم؟؟؟مگه خجالت چی خجالت؟؟؟از_

 جز..کنم ازدواج باهاش میخوام نکردین؟؟؟منم ازدواج سال و سن همین تو بابا و تو مگه...سنمه

 ...نیست مهم برام هیچکس اونم

 زن بخوای که داری کوفت...عاشق نه؟؟؟آقای میگفتی که س رنگیه چشم همون این لابد_

 ....میگیری بابات از جیبیاتم تو پول بگیری؟؟؟هنوز

 یول میکنم کارگری باشه شده بود؟؟؟لازم پول پر جیبشون تو همه بقیه مگه...ندارم هیچی آره_

 ...بره دستم از نمیزارم

 ...خودت واس شدی سرخود...نیستیم مهم پس ماهم...کردی جاشم همه فکر پس...آفرین_

 خودمم...رفتم روشویی طرف به و زدم بیرون اتاق از و شدم بلند...نداشتم خوردن حرف تحمل

 وامبخ دیگه بار یه که این از ولی گفتم بهش حرفامو همه راحت اینقدر چطور که بودم کرده تعجب

 تو پاشیدم و سرد آب باری چند و کردم باز آبو شیر...میکشیدم خجالت کنم نگاه بهش

 هب فردارو خدا...شانس خشکی به ای...بود شده کبود حسابی و بود افتاده گود چشمم زیر...صورتم

 که بس از میکردن فکر جور هزار میدیدن وضعیت این تو منو ها بچه...یگذرونه خیر

 ...سنگ در آهنین میخ نرود ک بده توضیح واسشون بیا تو حالا!!!!منحرفن
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 نگاه و کردم باز و روشویی در یواشکی...کردم خشک صورتمو و دست و برداشتم حولرو

 اتاقم تو هنوز...دید اتاقو داخل میشد راحت اینجا از و بودم نبسته.سرم پشت و در...انداختم

 لمشغو خودمو تا کردم روشن و تلویزیون و رفتم پذیرایی طرف به مستقیم و اومدم بیرون...بود

 من حواس تمام...نمیدید چیزی چشمام اصلا ولی میپریدم کانال اون به کانال ازین...بدم نشون

 یشدمم متوجه زودتر کاش لعنتی...کنه چیکار که میکرد فکر داشت احتمالا...بود خوابم اتاق سمت

 گاهن باید و بود شده ک کاریه...نبودم راحت خونه تو اصلا وضعیت این با...میکردم قطع گوشیو و

 ...خودم رو میکردم تحمل سنگینشو

 خودمو...رفت آشپزخونه طرف به مستقیم و اومد بیرون اتاق از...رسید گوشم به قدماش صدای

 ...نیفتاده اتفاقی اصلا که انگار دادم نشون تلویزیون به کردن نگاه مشغول سخت

 تمدس کنار و اومد بود توش چایی دوتا که سینی یه با دیدم که این تا کشید طول ای دقیقه چند

 زیر...بود بهش حواسم...شد خوردن مشغول خودشم و گذاشت روم به رو چاییو استکان...نشست

 ذاشتمگ کنار چاییو استکان...بود بسته نقش پیشونیم روی شرم عرق...بود شده خیره بهم چشمی

 ...اتاقم تو برم که شدم بلند و

 ...کن صبر_

 :گفت بود تلویزیون به چشمش که حالی در و کنه نگاه بهم که این بدون...کردم نگاهش و برگشتم

 ...ببینمش میخوام_

 :گفتم تعجب با

 مامان؟؟؟؟ گفتی چی نشنیدم چی؟؟؟درست_

 ...بالا انداخت ابروشو و کرد نگاهم

 تخود با دیدیش دانشگاه رفتی که بعد ی دفعه...شدی هم کر نگو شدی عاشق فقط کردم فکر_

 ...هست کی ببینم خونه بیارش بگیر

 چی؟؟؟ بفهمه بابا....آخه...ولی_
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 نیومد خوشم ازش اگه ولی....گفتم من ک کن و کاری همون...باش نداشته چیزا این به کاری تو_

 فهمیدی؟؟؟؟...نمیاری من جلوی اسمشم دیگه

 مپاها...بودم وایساده همونجا...بود اومده بند زبونم خوشحالی از...میگفتم چی باید نمیدونستم

 ....بود شده قفل

 

 

 

 

 

 ....چهارم و بیست قسمت

 

 اتفاقی همچین تهش که نمیکردم فکرشم اصلا...انداختم تخت روی خودمو و رفتم اتاقم طرف به

 انتظار...بودم کرده آماده هم خونه از شدن انداخته بیرون حتی هرچیزی واس خودمو...بیفته

 خوشحال اونم تا میگفتم نگین به باید...بیاد کنار قضیه با من نفع به بخواد مادرم نداشتم

 دست دست هنوز من ولی گذاشته درجریان خانوادشو اون چرا که بود دلخور این از همیشه...بشه

 یا قضیه این و نبود موقعش الان...شدم منصرف ولی بدم اس بهش که برداشتم و گوشی....میکنم

 قعمو چه و میگفتم بهش عالی و خوب موقعیت یه تو باید...بگم بهش دادن اس با بخوام که نبود

 تولدش واس...باشه هاش کادو از یکی میتونست اینم بود تولدش فردا پس... تولدش روز از بهتر

 شورتم و میپرسیدم میلاد از باید ولی بود فکرم تو چیز چندتا...بگیرم باید چی که نمیدونستم

 حالا ولی رفتم پیش نگین دادن دست از تامرز...بود رویا مثل واسم ساعت چند این...میگرفتم

 ...میکردم آماده براش کادو گرفتن و م خانواده به معرفیش واس خودمو دارم

 ...داد جواب زود خیلی همیشه مثل...گرفتم و میلاد ی شماره و برداشتم گوشیمو
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 امید؟؟؟ جانم_

 خوبی؟؟؟..داداش سلام_

 چطوری؟؟؟ تو...فدات..سلام_

 ای؟؟ چیکاره فردا آقا...خوبم_

 ..مگه چطور...بیکار هیچ_

 یحت..بگیرم وسیله کجا از بریم؟؟نمیدونم میای باهام...بگیرم کادو نگین تولد واس میخوام_

 ...اصلا نمیکنه کار فکرم!!! بگیرم چی نمیدونم

 وناا میگم هم سپیده و وحید به...گفتی شد خوب...نبود یادم تولدشه فردا پس میگیا راست اوه_

 ...بگیرن کادو میخوان هم

 دیگه؟؟؟ میای...بگی نره یادت مهرانو...بگو باشه_

 ...میدم خبر بهت حالا...نمیونم....صد در صد میدونه اون_

 مگه؟؟ داری ناز...دیگه بگو الان..چیه میدم خبر_

 ...سرت فدای اونم که باشن داشته کار اینا مادرم شاید گفتم...میام...بااااش خب خیله_

 چطوره؟؟؟ حالت راستی...بریم ظهر از بعد3 ساعت...خوووب پسر آفرین_

 ...پس میبینمت ظهر فردا...نباش من نگران..خوبم_

 نداری؟؟؟ کاری...عشق حله_

 ..بخیر شب..عزیزم نه_

 ...داداش خوش شب_
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 همو هوای همیشه...میاد و نگفت نه که گرم دمش...گذاشتم تخت کنار و کردم قطع و گوشی

 و خستگی احساس هنوز بودم خوابیده ظهر که این با ;بود شب01افتاد ساعت یه چشمم...داشتیم

 روی پتورو...شده وارد بهم که استرسی و بود نگین با حرفام خاطر به شاید...میکردم سرگیجه

 ...شکرت خدایا...بود این مید زمزمه لبام ردی که چیزی تنها...بستم چشمامو و کشیدم خودم

. 

. 

. 

. 

 ..هستماااا تو با عاشق...ببینم پاشو..اوووی_

 دوبار شدم مجبور و میخورد صورتم تو مستقیم پنجره از آفتاب ولی کردم باز یکم چشمامو

 :گفتم ناله حالت با...ببندمشون

 ...بخوابم دیگه یکم بزار بیخیال مامان_

 ساعت ات کارگر کدوم...کنی کارگری بری میخواستی بودی زبون بل بل که دیشب...ببینم پاشو_

 ...آخه میخوابه02

 ...دادنم تکون به کرد شروع و کشید روم از پتورو

 ...دارم کار کلی بیرون برم میخوام ظهر از بعد...بخوابم بزار ک ندارم کاری...دیگه نکن ماااامااان_

 بری؟؟؟ میخوای کجا...میدم کار بهت من پاشو نداری؟؟؟تو کار...غلطا چ_

 و دمش بلند کنم باز که این بدون چشمامو...بدم گوش میگه هرچی ک بودم مجبور فعلا...نبود چاره

 ...میکردم احساس خستگی بدنم تو هنوز...بودم کلافه...نشستم تخت روی

 ...کرد کور چشممو آفتاب کن باز لامصبو پرده اون مامان...داریم کار میلاد با_
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 ...انداخت و پرده و رفت پنجره طرف به

 امروز؟؟؟ نداشتی کلاس راستی...بشور صورتتو و دست برو بدو_

 ...دارم فردا نه...میرم الان چشم_

 اهنگ مشغول و بود نشسته پذیرایی تو حسین...کردم حرکت روشویی طرف به خوران تولو تلو

 :گفتم و کردم نگاهش...خندیدن به کرد شروع افتاد من به چشمش تا...بود تلویزیون کردن

 صبح سر هستی چیه؟؟؟شادی...داداش سلام_

 ...صبح نه ظهره میفهمی کنی نگاه چطوری؟؟؟ساعتو...عاشق سلام_

 !!!!میشه؟ مگه!!!گفت؟  حسین به مامان یعنی...کنم باور نمیتونستم...زد خشکم

 میدونی؟؟؟ کجا از تو_

 ...هی هی هی...کردی مرغا قاطی خودتو کوچیکه داداش...میدونه هم بابا_

 ...خندیدن به کرد شروع

 مااااماااااان؟؟؟؟_

 ....وضعشه چه اون کن درست بلنده؟؟؟لباستو چرا صدات بله؟؟؟چیه_

 ...بود گرفته م خنده خودمم...پایین یکی بود بالا یکی شلوارم ی پاچه

 داری؟؟؟ نگه دلت تو حرف نتونستی ساعت چند مامان یعنی_

 ؟؟؟بدونه نباید پدرت خونه تو میاد داره غریبه دختر...بگی بابات به داری دوس خودت نکنه چیه_

 :گفتم خنده با

 ...ک دهببن پسرتو نیش بمونه فقط باید یکی الان...بگی بعد بگذره یکم میزاشتی حداقل خب_
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 خودش واس کاری یه خودش داشت عرضه اگه داداشتم اون...کنم چیکار بگی من به نمیخواد تو_

 ...خودش واس بزنه خند نیش بزار..میکرد

 تو از مامان و حسین صدای...رفتم روشویی طرف به...دادم نشون بیلاخ حسین به و خندیدم

 ...میکردن بحث باهم داشتن که میومد پذیرایی

 

 از غذا دیگه داشت خبر اونم حالا که پدرم وجود با...بودیم نشسته ناهار میز دور که بود0 ساعت

 اباب به تونست چجوری مامان که بود این فکرم همه...میشدم آب داشتم...نمیرفت پایین گلوم

 ...برم اتاقم طرف به که شدم بلند جام از تشکر از بعد و کردم ول کاره نصفه غذامو...بگه

 ...جات سر بشین_

 خوردنو غذا هم حسین و مامان...نشستم جام سر و برگشتم...نداشتم بر قدم از قدم پدرم صدای با

 ...بودن شده خیره بابا به من مثل کردنو ول

 ...میگفت بهم چیزایی یه دیشب مادرت_

 :گفتم کردمو نگاه مامان به

 ...خب_

 ...پس دانشگاه تو میدی جولان خودت واس_

 ...چیزه ببین بابا_

 هستن؟؟؟ایمانشون میشناسی؟؟؟کجایی خانوادشو...بدی توضیح چیزیو من واس نمیخواد_

 میخوره؟؟؟ ما به فرهنگشون

 ...خواستگاریش بریم بود قرار امروز همین انگار که پدرم میزد حرف جوری

 ...خودمونه مثل اعتقاداتشونم...آژانسه راننده پدرش..هستن گیلانی...میشناسم آره_
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 ...بری میتونی...میگیریم تصمیم شدید مادرت که این بعد...باشه_

 روف کلشو میخواست دلم..میخندید زیرکی زیر حسین...برم اتاقم طرف به که شدم بلند جام از

 ...غذا ظرف تو کنم

 ...چیزی یه_

 ...گویا بود نشده تموم هنوز بابا حرفای

 ...میگم چی ک میفهمی...مردمه ناموس مردم دختر کن جمع حواستو_

 ...میفهمم..بابا آره_

 ...خوبه_

 وقت کلی3 ساعت تا هنوز...رفتم خوابم اتاق طرف به بزنه ای دیگه حرف بخواد که این از قبل

 ..کردم پخش موزیک گوشیم گالری از و کشیدم دراز...داشتم

 

 اشکی بشینه چشام تو میخواستی تو

 قلبی آرام من واسه انگار که تو

 سخته جدایی من واسه میدونی تو

 تلخه چه ها لحظه تو بی میدونی تو

 

 خواستنه حرف دنیا یه چشام تو میخوندی تو

 شکستنه دل عاشق چشات ندونستم من

 ام سپرده تو به دل من که میدونستی تو
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 ام مرده همیشه تو قلبِ تو ندونستم من

 

 ندارم جایی دلت تو

 نداری دوسم

  میخوای که یعنی

 ...بزاری تنهام

. 

. 

. 

. 

 (مهران زبان از)

 

 ...میاره سر کفرمو داره...لعنتی دیگه بردار_

 ...بهمه اعصابت چرا مهران شده چی_

 ...نیست خاصی چیز هیچی_

 ...نباشه چیزی میشه میزنی؟؟مگه زنگ کی به داری ساعته2_

 ...میگرفتیم مشروب ازش ک بگو بهم پسررو اون ی شماره حرفا این جای..مجید شو خفه_

 داری؟؟؟ چیکار اونو_
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 ...بگو شمارشو...تو میزنی زر چقدر_

 ...میکنم اس برات الان وایسا_

 نهمی به بود؟؟؟یعنی شده چی...نمیده منو جواب حالا تا دیروز از...بود ریخته بهم حسابی اعصابم

 ولی میکنم بد دارم همه با خودمو خاطرش شد؟؟؟به چی پس حرف همه بود؟؟؟اون زده جا راحتی

 تموم اینجوری بخواد که نمیدادم اجازه...نمیشه تموم اینجوری...نه...نیست خیالشم عین انگار

 جواب بود شده چی حالا...داد قول بهم...زدیم حرف باهم کلی...قضیرو کنه تموم  ک بود قرار...بشه

 ...کرده خراب ذهنشو امید باز حتما....نمیداد زنگمم

 ...فرستادم برات شماررو آقا_

 نداری؟؟؟ کاری...میرم دیگه من اوکی_

 ...قلیونتو ک نکشیدی کجا؟؟؟هنوز_

 ...فعلا دارم کار_

 نگز بود داده مجید که ای شماره به...کنم چیکار باید نمیدونستم حالم این با...بیرون زدم کافه از

 ...برداشت بوق چندتا از بعد...زدم

 بله؟؟؟؟_

 جابر؟؟ آقا...سلام_

 جون؟؟؟امرت؟؟؟_

 داری؟؟؟ چیزی..داریم شاد برنامه...مجیدم آشناهای از من_

 کیه؟؟؟ مجید_

 ..داره کافه جنگل نزدیک...دیگه ثانی مجید_

 میخوای؟؟؟ چقدر..حله...اوکی آها_
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 ...میبرم میام بزار وتکا شیشه0_

 بلدی؟؟؟ آدرسو_

 فعلا...اونجا اومدم مجید با بار چند...میدونم آره_

 ...زیاد زت_

 ...گرفتم آرمانو دوستم ی شماره سرش پشت و کردم قطع گوشیو

 خوبی؟؟؟...داداش سلام_

 جان؟؟؟...فدات...گل مهران داش به_

 بزنیم؟؟؟ پیک دوتا هستی خورده ای؟؟؟اعصابم چیکاره الان آقا_

 بریم؟؟؟ کجا...داداش حله_

 ...ما خونه دیگه ساعت0_

 نیستن؟؟؟ مادرت و شما؟؟؟پدر خونه_

 ...پس میبینمت...خالیه خونه..بیرون زدن نه_

 ...علی یا..ااونجام دیگه ساعت0...باشه_

 مست  بود لازم...ازش بگیرم مشروبو شیشه تا رفتم جابر ی خونه سمت به و شدم ماشین سوار

 دختری هیچ...خیال و فکر همه این از میترکید داشت دیگه مخم...نباشه درگیر فکرم تا میکردم

 من مال باید شدم؟؟؟اون نگین عاشق اینجوری ک شده چطور...کنه کارو این من با نمیتونست

 در پشت رسیدم...رسوندم خودمو زود و دادم فشار پدال رو پامو...شده که هرجور بشه

 حرفی بدون و کرد باز درو زود خیلی...زدم زنگ...خونشون

 کف گذاشتم و میدونستم قبل از پولشو...دستم داد بود مخصوص کارتن تو که شده پلمپ شیشه

 ...دستش
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 مشکوک انتظامی نیرو بدشانسی از وقت یه که میزدم کوچه پس کوچه از...خونه سمت افتادم راه

 رکا خلاف هرچی...بود آگاهی و انتظامی نیرو نظر زیر میکرد زندگی جابر که محلی این آخه نشه

 ....میکردی پیدا محل این تو میخواستی تیر

 روی کردمو عوض لباسامو...شدم  داخل و انداختم قفل لای کلیدو...خونه رسیدم بعد دقیقه01

 ...دادم لم کاناپه

 آیفون به کردن نگاه بدون...اومد در  صدا به خونه زنگ که این تا کشید طول ساعتی نیم حدود

 ...شد ظاهر در چارچوب تو موسیر ماست و چیپس و دلستر شیشه با آرمان و کردم باز درو

 :گفت پرسی احوال و سلام از بعد...تو بیاد ک دادم اشاره بهش سرم با

 کردی؟؟؟ مشروب هوس روز از موقع این شده؟؟؟تو چی ببینم بگو حالا...خب_

 ...واسم نباف پرت و چرت و جا بی سوال...منو بسازی میخوام  فقط مادرت جون بابا_

 ...بسازمت منم تا حالا شده چی بگو دیوونه_

 ...پذیرایی سمت بره که دادم اشاره بهش سرم با

 ...بود آماده جوره همه بساط...رفم پذیرایی طرف به و برداشتم استکان دوتا آشپزخونه از

 .کرد پر  استکانارو و کرد باز و شیشه در آرمان

 سلامتی_

 سلامتی_

 با هک داشتم بیشتری سوزش داخل از ولی رفت پایین و سوزوند گلومو...بالا دادیم سر یه پیکو

 ...نگین بودن جز به نبود بشو خاموش هیچی

 ..شده چی ببینم بگو خب...نوش_

 ...بودم کرده تعریف برات که بود دختره_
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 رفیقته؟؟؟ دختر دوس گفتی که همون...خب_

 ...بیام بیرون فکرش از نمیتونم...همون...آره_

 چیا میدونی بشنون ها بچه...ضایعس حرکتت ناموسا...فابریکته رفیق دختر دوس اون مهران_

 پشتت؟؟ میگن

 میخواد دختره..دارن مشکل باهم اونا تازه...واسم نیست مهم بزنه زر میخواد ک هرکی...درک به _

 ...کرده تحمل فقط الانم تا...داره دوس منو اونم...بشه جدا ازش

 دوست باهاش بعد بشه جدا کن بده؟؟صبر حالت دقیقا؟؟چرا کجاست مشکل...اینجوره اگه خب_

 ...قضیه این با بیای کنار میخوای چجوری فابریکته رفیق دختر دوس بازم ولی...شو

 ...بریزه که کردم حالیش و گرفتم جلوش استکانو

 ...نمیده منم تلفون جواب...نشده خبری ولی...کنه تموم باهاش دیروز بود قرار_

 ...پسره با زده حرف شاید...بشه جدا نمیخواد شاید_

 خودم...نشه جدا نمیتونه...کردم خراب سرمو پشت پلای همه من...که نیست خودش دست_

 ...میکنم جداشون

 ...کشیدم سر و بالاگرفتم پیکو

 بکنی؟؟؟ میخوای چیکار تو نخواد دختره اگه ولی...نوش_

 ....کنم چیکار باید که بگو بهم کن فکر...اینجا آوردم تورو چی واس پس_

 دیب بگیری آتو ازپسره...میمونه راه یه فقط بشه جدا ازش نخواد دختره اگه گفتی تو که اینجور_

 ...بشه زده ازش تا دختره دست

 آتویی؟؟؟ جور آتو؟؟؟چه_

 ...باشه دیگه دختر یه با که...چیزی فیلمی عکسی نمیدونم_
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 چیزیو؟؟؟ همچین بیارم کجا از_

 ...بسازی جوری یه باید نداره اگه...نمیدونم_

 .....میگی یعنی_

 ...لحظه چند وایسا..همین دقیقا...آره_

 ...میگشت شماره دنبال مخاطبین بین و آورد بیرون گوشیشو

 میکنی؟؟؟ داری چیکار_

 دوستشم میره هرجا...همینوراس بچه دختره این...شد پیداش آها...کن صبر لحظه چند یه_

 منم...ترفندی یه با بزنن لاس باهم تا اینا کنار بیاری پسررو جوری یه باید تو...میره همراهش

 حله؟؟؟...بدی دختره نشون فیلمو که توعه با دیگه که بقیشم....میگیرم فیلم و میمونم

 ...بدم انجامش که بودم مجبور...بود نمونده کار این جز راهی

 ...میشه اوکی چی همه دیگه ببینه نگین اگه اینو...حله...داداش گرم دمت_

 ...میشه خودت خود واس....باش مطمعن آره...نگینه اسمش پس_

 انیتاو چه من با افتادن در میدادم نشونتون...بود کرده داغ حسابی بدنم...خندیدن به کردم شروع

 داره

 غم ایباب گور..برقصیم که روشن لعنتیم آهنگ اون..شب تا کنم مست میخوام فقط امروز که بریز_

 ..غصه و

 ....پنجم و بیست قسمت

 

 میارم نگینو جشن از بعد که بودم کرده هماهنگ مادرم با...رسید نگین تولد جشن روز

 خودم به حسابی....بودیم تر راحت اینجوری و نبودن خونه داشتن کار هم حسین و پدرم...خونه
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 همراه کلاس از بعد و داشتیم کلاس00 ساعت تا صبح سر....کردم انتخاب لباسامو بهترین و رسیدم

 وحید...بودیم آورده ماشین مهران هم من هم...رفتیم همیشگی کافه همون طرف به ها بچه

 مهران و نگین و میلاد و من و بگیرن کیک بودن رفته سپیده همراه و برداشت منو ماشین

 که ای قهحل...میزد لبخند بهم و بود نشسته کنارم نگین مدت تموم تو...بودیم نشسته منتظرشون

 یه ادمیل باکمک بدبختی و ترفند هزار با اون جای و بودم کرده قایم جیبم تو بودمو گرفته براش

 تموم امروز شاید...کردم جاساز  تو در تو های بسته تو و بودم کرده پیچ کادو دیگرو چیز

 ...هبیفت فاصله بینمون نمیزاشتم دیگه...میشد تموم همیشه واس بود بینمون که مشکلاتی

 صداش...درگیره فکرش که بود مشخص و بود نشسته گوشه یه ساکت که افتاد مهران به چشمم

 ...کردم

 خودتی؟؟؟ داداش؟؟؟تو شده چی_

 :گفت و کرد بلند سرشو

 ...میکنه درد خورده یه سرم...هیچ_

 ...بگو داری لازم چیزی_

 آقایی ;گرم دمت_

 اقیاتف بینشون انگار...انداخت پایین سرشو دوباره و کرد قفل نگین روی ای ثانیه چند نگاهشو

 ...بود افتاده

 :گفتم گوشش دم آروم و بردم نگین گوش نزدیک سرمو

 مگه؟؟؟ قهری مهران شده؟؟؟با چی_

 :گفت و کرد نگاه بهش

 میشه خوب بیخیال...پره دیگه جای از حتما اون...ک ندارم مشکلی باهاش من نه_

 خانومی؟؟؟ باشه..من خاطر به..بیا کوتاه تو بود چیزی اگه...داداشته باشه که هرچی..باااش_
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 ..گرفت دستمو و زد لبخندی

 ...بگی تو که هرچی ولی نیست که چیزی... عزیزم بااشه_

 ...شدن ظاهر در چارچوب تو سپیده سرش پشت و وحید و شد باز کافه در

 ...آوردیم کیکو خودتونو کنین جمع عاشق کرکسای..اووووووی_

 یزم روی کیکو...میومدن طرفمون به کیک بزرگ پاکت با که کردیم نگاه جفتشون به خنده با

 شمع نچید به کرد شروع میلاد کمک با و کرد باز پاکتو سپید...نشستیم میز دورتادور و گذاشتن

 روشن هارو شمع تک تک کبریت با گذاشتن کیک روی شمعو20 هر که این بعد...کیک روی

 متمو که من برم سبزش چشمای قربون...میکرد نگاه داشت تمام ذوق با که دیدم و نگین...کردن

 ...بودیم منتظر همه...بود زندگیم

 اروه شمع کرد بازش که این بعد و کرد آرزو دلش تو و بست چشماشو...بود شمعا کردن فوت نوبت

 تمام به رسوندن واسه ولی میخواست چی دلش تو نمیدونستم...شد خیره بهم  کرد فوت

 کرده پر کافرو کل زدنمون کف صدای...میدادم انجام برمیومد دستم از کاری هر آرزوهاش

 ...نکردن بیرونمون کافه از تا باشیم آرومتر که کرد اشاره میلاد...بود

 کافه صاحب از رفت میلاد...کردنش تقسیم به کردم شروع خودم و برداشتم میز وسط از کیکو

 دادم دونه دونه و کردم تقسیم مساوی های تکه به...اومد و گرفت دستی پیش و چنگال چندتا

 ...ها بچه پیش اومدم و دادم کافه صاحب به و برداشتم کیکو پر دستی پیش خودمم...دستشون

 وخش و خوشمزگی از...بودم خبر بی ازش من که بود افتاده اتفاقی انگار...افتاد مهران به باز چشمم

 شنج از بعد باید...بمونه ساکت بتونه جمع تو نداشت امکان هیچوقت اصلا...نبود خبری طبعیش

 داداشم عشقم خوشحالی روز تو که نمیچسبید بهم اصلا اینجوری...میکردم صحبت باهاش

 ...باشه ناراحت

 ادیمد نگین تحویل هارو بسته یکی یکی...شد ها کادو کردن باز نوبت چایی و کیک خوردن از بعد

 ...میکرد تشکر همه از ذوق با اونم و
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 عاروشم کیکو که هم وحید....بود خریده براش آبی بلند مانتو یه که بود سپیده واسه کادو اولین

 ...براش بودن گرفته مینیون عروسکای هم مهران و میلاد و بود گرفته

 ییک دستش دادم بسترو...گرفتم چی که میکردن نگاه مشتاقانه همه...رسید من کادو به نوبت

 داره که بود مشخص نگین و بود دیگه ی بسته یه بسته هر دل تو...کردن باز به کرد شروع یکی

 باز که آخرو ی بسته...خندیدن به کردیم شروع دوتایی و خورد میلاد به چشمم...میخوره حرص

 ...انداخت پایین و بالا دستش توی شیک آدامس...کرد نگاه.بهم چپ چپ و کرد بلند سرشو کرد

 چیه؟؟؟ این...سرت تو خااااک امید یعنی_

 ؟؟؟...اینه غیر مگه دارم دوست که اینه مهم...عزیزم آخه میکنه فرقی چه...دیگه کادوعه کادو_

 ...بیشرف بدم نشونت دارمی دوست یه_

 موبدن تمام ناخونش با میرسید بهم دستش...دنبالم افتاد و شد بلند جاش از...خنده زیر زدن همه

 و بگیره جدی ممکنه میدونستم چون گذاشت سرکارش نمیشد این از بیشتر دیگه....میکند

 ..شه ناراحت

 ...اینجاست اصلیت کادو بود الکی اون...وایسا بابا خب خیله_

 ...آوردم در جیبم ی تو از کوچیکو ی بسته

 از و اومد...گرفتم طرفش به کادورو...کرد نگاه بهش و موند سرجاش شده پیچ کادو بسته دیدن با

 کرد فک احتمالا...میکرد نگاهم چپ چپ چشمی زیر...کردن باز به کرد شروع و گرفت دستم تو

 دچن...افتاد دار نگین ای نقره حلقه به چشمش کرد باز بسترو کامل وقتی...کلکه هم یکی این

 بغلش محکم...انداخت گردنم دور دستشو و اومد طرفم به بعدش و موند شک تو ای لحظه

 تکون سری برام که کردم نگاه میلاد به...بود اومده خوشش که شدم خوشحال....کردم

 ....بودم نکرده شک ش سلیقه به هیچوقت...داد

 .. بگم باید چی نمیدونم اصلا..جونم مرسی...خوشگله خیلییی...مرسی امید_

 دستت؟؟؟ بندازی نمیخوای حالا...نداره قابلتم...خانومی بگی چیزی نمیخواد_
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 ...بندازیش برام خودت میخوام_

 یخیل...زدن کف به کردن شروع همه...انداختم دستش توی و گرفتم حلقرو...گرفت جلوم دستشو

 ...نبوسیدمش که گرفتم خودمو جلوی

 حرف و صحبت مشغول همه....نشستیم صندلی روی رفتیم و گرفتم محکم دستم توی دستشو

 وقتش...میکرد صحبت داشت گوشش در و میداد نشون سپید به حلقشو نگین...شدن باهم زدن

 :گفتم و شدم بلند جام از....بگم بهش بعدیو سورپرایز که بود

 ...بهتون بگم چیزی یه استم میخو....ها بچه_

 :گفت  و رسید سینی با بیاره چایی دیگه دور یه بود رفته که وحید

 ...بخوریم چاییمونو بشین...کنه زر زر میخواد چی نیس معلوم...بینم بشین بگیر_

 ...همتون شاید و نگین واس سورپرایز یه...دارم کار شوخی از جدا نه_

 ...بود گرفته بودن جدی حالت قیافشون...کردم نگاه تکشونو تک

 ...نگین خودمو راجب...کردم صحبت خانوادم با من....راستش_

 چیییییی؟؟؟؟؟_

 ...کرد جلب خودش به همرو توجه نگین بلند صدای

 تا ما خونه میریم جشن از بعد که اینه سورپرایزتم...خودمون راجب کردم صحبت...عزیزم آره_

 ...ببینتت مادرم

 این... مهران جز به میگفتن تبریک و بودن خوشحال همه...زدن دست به کردن شروع دیگه بار یه

 از میگفت بهم حسی بود؟؟؟یه حال بی که بود افتاده براش یعنی؟؟؟اتفاقی بود پسرچش

 ...ناراحته ما خوشحالی

 ...نکند گفتی؟؟؟؟پوستتو دایی به چجوری ناموسا امید_
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 که مونده فقط...کرد اوکی چیزو همه خودش اون...وحید میشناسی مامانو که خودت...بابا نه_

 ....نیس مشکلی میدونم الان از اونم که مادرم ببینه ببرم نگینو

 داره چی همه که شکرت خدایا...بود خوشحالی و ذوق از پر چشماش که دیدم نگینو چشمی زیر

 بشه؟؟؟؟ حل چی همه میشه یعنی....میره پیش خوب اینجور

 من گردن افتاد همشم خرج...زدیم کوبیده کباب همونجا و دادیم ناهار سفارش چایی  از بعد

 روزای بهترین از یکی امروز گفت گوشم دم بار چند نگین که همین...نبود مهم ولی بدبخت

 ...بود کافی برام بود زندگیش

 حرکت خونمون طرف به نگین با و کردیم خداحافظی دیگه هم از که بود0 ساعت

 زیاد فرصت حرف واس حالا...رفت ما از زودتر که بزنم حرف مهران با قبلش میخواستم...کردم

 ...بود

 

 برسم؟؟؟ خودم به میام دارم من بگی مادرت؟؟؟میمردی پیش کنم چیکار من امید واااای_

 ...ک نمیشد سورپرایز دیگه میگفتم اگه بعدش...هستیااا خوشگلی این به دیووونه_

 ...برات دارم بعدا ولی...خب خیله_

 ...میاد دستت به چه حلقه میگم...لوسی اینقدر که من برم قربووونت الهی_

 ...گرفت رو به رو انگشتشو توی ی حلقه گرفتو بالا چپشو دست

 ...میشکوندم گردنشو که بود این غیر...نداره حرف عشقم ی سلیقه معلومه خب_

 ور خودش با آینه تو داشت نگین...بود نمونده خونه به رسیدن تا چیزی دیگه...خنده زیر زدیم

 دروازه نزدیک و کردم رد کوچرو...نمیرفت کتش تو چیزی خوبی میگفتم هرچی من و میرفت

 ...زدم عروسیا سبک به بوق چندتا

 میزنی؟؟؟؟ بوقم میکشم خجالت کلی همینجوری نکن دیووونه_
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 ...داشتن کار بیرون رفتن حسین و بابا...خودته جنس هم که هست مادرم فقط...که نداره خجالت_

 ...بگذرونه بخیر خودش خدا...بااااش_

 مادر...زدم خونرو در زنگ و رفتم جلو کردم پارک ماشینو که این بعد من و شد پیاده ماشین از

 ...شدیم خونه داخل من بعدش نگین اول و کرد باز درو

 یواشکی....کرد هدایتش پذیرایی طرف به و کرد استقبال نگین از گرم خیلی و اومد جلو مادرم

 ...عاالیه یعنی که داد نشون علامت بهم دستش با و برگشت

 ...میاد خوشش من ی سلیقه از مادرم میدونستم

 روی و رفت...میزد موج چشماش تو خاصی آرامش و آرومه خیلی که میداد نشون نگین ی چهره

 ...نشستم کنارش رفتم منم و نشست مبل

 ...گذاشت لیوان یه یکی جلومون و اومد شربت سینی با آشپرخونه تو از مادر

 ...کرده چیکار من امید این ببینم بگیر بالا سرتو عزیزم نکش خجالت....خب_

 ...چشم گفت و شد خیره مادرم به مستقیم و آورد بالا سرشو نگین

 چیه؟؟؟ سالته؟؟؟اسمت چند_

 ...سالمه20..هستم نگین_

 هستن؟؟؟ چیکاره بابات میکنین؟؟؟مامان زندگی کجا_

 ...آژانسه راننده پدرم داره خونه مادرم...گیلان_

 هم تو...داره دوست هم خیلی مشخصه که اینجور و کرد صحبت باهام راجبت امید...عزیزم باشه_

 داری؟؟؟ دوسش جوری همین

 :گفت و برگردوند طرفم به سرشو
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 ...دارم دوسش منم...بله_

 رفک به فعلا بگذره مدت یه بزارین زوده کم یه الان البته...بزار جریان در خانوادتو هم تو پس_

 یگفتم و میکرد اصرار همه این امید که کیه اون بدونم که ببینمت خواستم فقط...باشین درستون

 ...میخوادش

 ...مرسی_

 ...دارم کارت بیا پاشو لحظه ی امید...نکش خجالت عزیزم بخور شربتتو_

 ....مامان چشم_

 ...رفتم خوابم اتاق طرف به مادر سر پشت و زدم چشمک نگین به

 مامان؟؟؟ جانم_

 ...خوبه سلیقت...اومد خوشم نه_

 ...میکردی مسخره منو همش...دیدی_

 ...بیاد پیش خیره هرچی ایشالا...نشو رو پر حالا خوبه_

 بود؟؟؟؟ همین کارت..مرسیییی_

 بره؟؟؟ میخواد یا میمونه شام نگین ببینم میخواستم...نه_

 ...اینجا اومده که نمیدونن اینا مادرش...خونشون بره باید بابا نه_

 ...نمونه تنها بشین پیشش برو پس... باشه_

 ...باشه_

 ...کنارش نشتم و رفتم نگین طرف به

 بهت؟ گفت چی شد؟؟؟مادرت چی_
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 ...نه یا میمونی شام واس پرسید هیچی_

 ...ببر میدون تا منو...برم باید کم کم دیگه...منو میکشه شدی؟؟؟پدرم دیووونه_

 مامان؟؟...خونه تا میرسونمت خودم_

 امید؟ بله_

 ...خونشون تا برسونمش میرم منم...بره میخواد دیگه نگین بیا_

 ....که اومد تازه_

 ...میشن نگران ندارن خبر خانوادم..دادم زحمت بهتون...نکنه درد شما دست_

 رو فکرتون فقط...بیاد پیش خیره هرچی ایشالا...باش خودت مراقب...عزیزم چیه زحمت_

 ...باشه درستون

 ...اجازتون با....چشم_

 تداش چی همه...رفتیم بیرون پذیرایی از مادرم با روبوسی از بعد نگین با و شدیم بلند جامون از

 ....هیچی..... بگیره جلومونو نمیتونست دیگه هیچی..میرفت پیش خوب

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 (مهران زبان از)
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 ....خوردی خیلی پسر دیگه کافیه...بابا ای_

 دست تو گذاشت حلقرو...نکرد نگاهم منو اصلا...که نبودی اونجا امروز تو...آرمان کن ولم_

 ...شو گم مهران چی؟؟؟؟یعنی یعنی این...چپش

 ...کن اینجوری خودت با بعد دستت اومد عقدشون کارت هرموقع...ک نشده چیزی حالا_

 ....نمیشه حالیت چرا تو بده نشونش خانوادش به خونه ببره داشته برش پسره_

 خونتون؟؟؟ بردی برداشتی دختر بار چند تو خود....ببره خب_

 ...داره فرق قضیه این...میبردم دیگه کار واس من_

 میشه؟؟؟ حل میکنی فک میخوری مشروب فرت و فرت هی تو الان_

 ...کشید دستم از مشروبو ی شیشه

 ...نباش حال ضد حداقل بکنی نمیتونی کاری..شو من بیخیال مادرت جون_

 ...بدیم انجام نقشمونو باید فردا...میتونم اتفاقا چرا_

 چی؟؟؟؟ یعنی_

 گهماهن اونا با من...باشن دختره دوتا اون که جایی یه میکشونیش...پسره به میزنی زنگ یعنی_

 به...میدی نگین نشون میبری عکسو و فیلم بعدش...باش نداشته چیزا این به کاری تو میکنم

 ....آسونی همین

 نظرت؟؟؟؟ به نیست زود_

 دشخانوا به که خونشون بردش امروز...میشه دیوونه دختره...بکن فکرشو...وقتشه الان اتفاقا نه_

 ....میشه متنفر ازش مطمعنم...میکنه خیانت بهش فرداش...بده نشونش
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 ...آرمان میکنم بیچارت من نرفت پیش خوب اگه فقط...باشه_

 :گفت و خندید

 ...کرده پر مشروب عطر خونرو کل...ک کردی بیچارم الانم...خب خیله_

 دیگه...بکنم برات بیاد بر دستم از هرکاری میدم قول من بشه حل کن کار یه تو...بابا باشه_

 ...نمیخورم مشروبم

 ..بدو...نیومده پدرم تا خونه از شو گم هم حالا...کنیم تعریف و ببینیم...باشه_

 ...باااشه خخخخ_

 راهی تنها...ظهر فردا تا میکردم سرگرم خودمو باید...رفتم بیرون خونشون از و شدم بلند جام از

 ...شده که هرجور باشه من مال باید نگین...بود مونده برام که بود

 

 

 ....ششم و بیست قسمت

 

 مهران؟؟؟؟ جانم_

 داداش؟؟؟ کجایی سلام_

 مگه؟؟؟؟ چطور.. خونه_

 بیای؟؟؟ باهام جایی یه تا داری حال آقا_

 مثلا؟؟؟؟ کجا_

 ...نمیبرمت که بد جای...میشی متوجه خودت بریم حالا_
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 :گفتم و خندیدم

 فقط؟؟؟ ساعتی چه..داداش باشه_

 ...دنبالت میام دیگه ساعت یه تقریبا من شو حاضر تو_

 ...حله...اوکی_

 فعلا...میبینمت_

 ...فعلا_

 زنگ مهران که بود رفته خواب دلم تازه...شدم بلند تختم روی از و دادم قوسی و کش بدنم به

 و ابوالفضل حضرت ی سفره اقوام از یکی ی خونه بود رفته مامان...بود ظهر از بعد3 ساعت...زد

 نرفته جایی دوتایی مهران با که بود وقت خیلی...بودن رفته بیرون بابا همراه حسینم

 از بعد... .بیرون میرم که بدم خبر تابهش گرفتم نگینو ی شماره...بود جایی ای کافه احتمالا...بودیم

 ...برداشت بوق تا چند

 خوبی؟؟؟...عشقم سلام_

 چطوری؟؟ تو شم فدات...آقایی سلام_

 ...بیرون بریم دنبالم بیاد میخواد مهران عزیز... خوبم منم_

 مهراااااان؟؟؟؟_

 ...کرده تعجب که بود مشخص صداش از

 ...کردی تعجب مگه؟؟؟چرا چطور..آره_

 برین؟؟؟ میخواین کجا حالا...همینجوری...هیچی_

 ...نگفت بهم چیزی...نمیدونم_
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 ...باش خودت مراقب فقط باشه_

 ...بدم خبر بهت فقط گفتم...عزیزم نباش نگران_

 نکنیناااا شیطنت...داره کارم مادرم برم من...خودت به باشه حواست... خب خیله_

 ...باش خودت مراقب هم تو..لوووس باشه_

 دیدی؟؟؟ شیطونی من از مگه الان تا چشم_

 بابای..رفتم من...کنی جمع حواستو گفتم..دیگه آدمیه_

 ...فعلا...بخواه جون شما...خانوم باااشه_

 در وت موهام...رفتم آینه سمت به و پریدم پایین روتخت از...گذاشتم میز روی و کردم قطع گوشیو

 رفص باید فقط وقتم نصف...کشیدم بیرون رو گاما و سشوار کمدم توی از...بود ریخته هم به و تو

 ...بودم آماده مهران اومدن تا...بود راحت خیالم پس نداشتم دیگه کار...میشد موهام کردن درست

. 

. 

. 

. 

. 

 (مهران زبان از)

 

 ...کرد اعتماد بشر این به نمیشه اصلا اه اه_

 ...داد جواب بلاخره...بود صدم بار واسه شاید...گرفتم شمارشو دوباره
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 نکبت؟؟؟ نمیدی جواب چرا...الووووو_

 شد؟؟؟ چی خب...بود بند دستم_

 با داتی چیه؟؟؟حتما واجبت کار الان...میدی باد به هردومونو که اینجوری...کنن توسرت خاک_

 ...میزدی لاس دوتا اون

 بهش؟؟؟ زدی شد؟؟؟زنگ چی پسره...که نیستم الاف تو مثل...بابا خفه_

 ندن؟؟؟ سوتی کردی آمادن؟؟؟؟حالیشون اونا...دنبالش میرم دارم آره_

 ...هستن هم چیزایی عجب لامصب...پیشمن الانم بابا آره_

 ...میرسید گوشم به تلفون پشت از دخترانه ی خنده صدای

 هب بزنی گند نبینتت...شو قایم برو تو میزنم زنگ شدیم کافه نزدیک...نیاریا در بازی خر_

 ..مادرت جون نکن دور خودت از لامصبو گوشی...همچی

 ...خلاصه بیا زودتر...کشیده نقشرو خودظ انگار میزنه حرف جوری یه...راحت خیالت بابا نترس_

 ...اونجاییم دیگه ساعت نیم...باااشه_

 ...فعلا...حله_

 .تماااام_

 درزش لای مو...میگرفت باید یعنی...میگرفت نقشمون...دادم فشار گاز پدال روی پامو

 دیگه میشد چیزی متوجه امید اگه...میدادم دست از چیزمو همه میخوردیم شکست اگه...نمیرفت

 نگینو عکس گالری تو از برداشتمو گوشیمو...گندمونو کنم جمعش نمیتونستم هیچجوری

 کنم فراموشش بتونم کردم هرکاری...نشست دلم به مهرش دیدمش که اولی روز همون از...آوردم

 ولی میشد درست داشت چی همه...بشه خودم برا همیشه واس که میکنم کاری بار این ولی نشد

 ..داشت فرق خیلی دیگه ایندفعه ولی...ریخت بهم یهویی
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 دست با و کرد باز اتاقشو ی پنجره...شد متوجه...زدم بوق چندتا...اینا امید خونه پشت رسیدم

 ته و سر بقلی ی کوچه برم شدم مجبور...بود تنگ کم یه کوچشون...میاد داره که کرد حالیم

 ...شد سوار و کرد باز ماشینو در و نذاشت منتظرم بیشتر ای دقیقه چند...کنم

 خوبی؟؟؟....داداش سلااااام_

 ...چطوری تو....فدات...عزیزم سلام_

 ....بریم میخوایم چیه؟؟؟کجا جریان خب...هستیم هی_

 ...میگم بهت بیافتم راه بزار_

 اگه بود باهوش خیلی امید...داشتم استرس...شدم اصلی خیابون وارد و اومدم بیرون کوچشون از

 ...میومد پیش چی نمیدونستم میکردیم اشتباه

 کلک؟؟؟ چیه برنامه ببینم بگو....خب_

 باهاش دوستشم ببینمش برم میخوام امروز اومده خوشم ازش هست دختری یه...داداش هیچی_

 ...نمونم تنها باشی کنارم هم تو خواستم میاد

 یننگ که میدونی...نگفتی وحید یا میلاد به چرا حالا...میشه عاشق دلت ثانیه رو ماشالا که تو_

 ...هیچی دیگه بفهمه حساسه

 واس داشتن کار هردوتا بهشون گفتم...میکنم هرکاری خاطرش به...داداشی داره فرق یکی این_

 ...آخه بفهمه میخواد کجا از نگین راحت خیالت...تو موند فقط همین

 خوشحالم رفتم  تو خاطر به بدونه اگه فهمید نگینم نداره اشکالی...داداش راحته که خیالم_

 ...دادی آب چی جدید گل دست ببینیم بریم...میشه

 زا کار دیگه...نه نه نه...باهاش میکنم چیکار دارم...من ولی...داشت کامل اعتماد بهم...خنده زیر زد

 رت ارزش با نگین از چیزی هیچ من واسه...میکردم فکر چیزا این به الان نباید...بود گذشته کار
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 چه راشب که نداشت خبر...بست نقش صورتم روی ساختگی لبخندی...میباختم قافلرو نباید...نبود

 ولی...امید از غیر به بود هرکسی با نگین کاشکی که گفتم کاش ای بار صد...کشیدیم ای نقشه

 فرمتن ازم همشون بره پیش درست نقشمون اگه میدونستم...بود این ما قسمت و سرنوشت انگار

 نگین پای طرفی از ولی میاورد درد به قلبمو قضیه این به کردن فکر...وحید سپیده میلاد...میشدن

 ...میریخت بهم معادلاتو ی همه تنه یه رنگی چشم دختر اون... بود وسط

 داری؟؟؟ دیدنشو خودتی؟؟؟استرس تو...پسر چیه_

 ...نیست خاصی چیز...هیچی_

 وت مثل داشتم دوسش خیلی که کسی با قرارم اولین تو منم...میشه عادی برات...نباش نگران_

 ...میشه حل خودش بقیه...باشی صادق باهاش کن سعی فقط....بودم

 :گفتم و گذاشتم شونش روی دستمو

 ...رفیق گرم دمت_

 ...شد خیره روش به رو به و خندید

 و ردک رفاقت برام امروز تا...نمیداد بهم فکری هیچ ی اجازه قلبم ولی نکن کارو این میگفت عقلم

 ...بودم نارفیق براش من ولی میدونست داداشش مثل منو

 بره که زدم زنگ تک آرمان به و برداشتم گوشیمو... کردم پارک کناری ماشینو...کافه به رسیدیم

 ...بود اختیارمون در جاش همه و بود آرمان صمیمی دوستای از یکی ی کافه...بشه قایم جاش سره

 اینجارو؟؟؟ ساختن کی...جاییه عجب...بودم نیومده تاحالا اینجا...ول ای_

 ..دیگه بریم خب...دوستامه از یکی کافه...ک وقته خیلی_

 ...بریم باش...ساختن چیزی همچین هم اینجا نمیدونستم تاالان من_

 راونو و اینور سرشو کنجکاوانه...میومد آروم آروم من سر پشت اونم و برداشتم قدم امید از جلوتر

 ودب جنگل دل تو هم که بود قشنگی العاده فوق جای...بود شده خیره کافه دکوراسیون به و میکرد
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 چشم و شیک صندلیای و میز کافه خود تو که این بر علاوه...میشد رد رودخونه کنارش هم و

 آرمان که دختری دوتا و بود رودخونه نزدیک  آلاچیق چندتا هم اون از بیرون بود نوازی

 هم اونا و دیدمشون رفتم تر جلو که یکم...بودن آلاچیقا همین از یکی تو بود داده شمارشونو

 کرده رنگ روشن ای قهوه موهاشونو هردو و داشتن سر به مشکی شال و مانتو...شدن ما متوجه

 وقف آرایش...شدیم نزدیکشون و برداشتیم قدم...اونجاست که کردم اشاره امید به سرم با...بودن

 آگاه خود نا...بود کرده پر آلاچیقو کل فضای بودن زده تنشون به که عطری و داشتن غلیظی العاده

 یجای یه دستش تو دوربین با آرمان که میدونستم....کردم نگاه سرمو پشت و برگردوندم سرمو

 ...شده قایم اطراف همین

 نرگس دوستشون و خانوم مهشید هم ایشون جان امید...امید آقا دوستم میکنم معرفی خب_

 ...شین آشنا خودتون دیگه...خانوم

 ...کرد سلام هردوشون به لبخند با هم امید

 دستشو فقط اون کردن دراز امید طرف به دستشونو وقتی اونا و دادم دست نرگس و مهشید با

 وضعیت این با....بهشون نمیداد دست میدونستم...کرد خم سرشو و گذاشت سینش روی

 :گفتم و گرفتم مهشیدو دست...نه یا کنن کاری میتونن نمیدونستم

 ....برگردیم ما تا بزنین حرف اینجا شما...بزنیم حرف و بزنیم قدم کم یه میریم ما_

 از و بود ساختگی هم دخترا اسم حتی...نشست میز پشت توآلاچیق رفت و داد تکون سرشو امید

 ...بودم درآورده خودم

 :گفتم گوشش دم آروم داخل میرفت داشت نرگس وقتی

 ...نزنی گند کن جمع حواستو_

 ...باشه راحت خیالم که فهموند بهم نگاهش با اونم

 ...بود نرگس و امید پیش حواسم و فکر همه ولی رفتم روخونه طرف به مهشید همراه

. 
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 (امید زبان از.)

 

 چشمم...مهران بود نزده اینجا از حرفی چرا امروز تا که کردم تعجب...بود قشنگی خیلی جای

 مهران اومدن منتظر  باید کی تا نمیدونستم...میچرخید آلاچیق کنار و گوشه به مدام

 هب رو دقیقا نرگس...بود هم به نزدیک صندلی تا چهار با ای شیشه میز یه آلاچیق وسط...میشدم

 سعی...بودیم نزده حرفی هم کلمه یه حتی...بود شده خیره بهم مستقیم و بود نشسته من روی

 که ینا تا...نداشت ای فایده ولی برم بیرون نگاهش سنگینی زیر از تا کنم نگاه اطراف به میکردم

 :گفت و شکست سکوتو

 سالته؟؟؟؟ چند تو_

 مگه؟؟؟ چطور22_

 ..خووووبه...هیچی_

 اونوقت؟؟؟ خوبه چیش_

 ...سالمه01 من...بینمون سنی اختلاف_

 باشه؟؟؟ مناسب ما بین سنی اختلاف باید چرا الان...آهان_
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 هست؟؟؟؟ زندگیت تو کسی تو....همینجوری بابا هیچی_

 ....میکنیم نامزد هم زودی به و آره_

 ...خندیدن به کرد شروع و زد پوزخندی

 گفتم؟؟؟؟ داری خنده چیز_

 زوده؟؟؟؟ نمیکنی فکر ولی...نه خب...اممممم_

 ...اصلا نه_

 نهمی به بکنی پابند خودتو میخوای نیست حیف...هستی که خوشتیپم...جوونی هنوز تو آخه_

 زودی؟؟؟

 ...من نه مهمه خودت واس هم تو نظر...داره نظری و عقیده یه هرکس_

 کدوم نبود مشخص که مهرانم این....نبود مهم برام ولی برخورده بهش که بود مشخص حرفم از

 ...اصلا گوریه

 مشغول و آوردم در جیبم از گوشیمو...شد فرما حکم بینمون سکوت باز و گذشت ای دقیقه چند

 ...شدم باهاش رفتن ور

 کنیم؟؟؟ کیف هردوتا که کنیم کاری یه میخوای...ببین_

 :گفتم انداختمو بالا کردموابرومو بلند بودو گوشی تو که سرمو

 ...نیست خوش یکم حالت شما که این مثل....نمیشم حرفت متوجه_

 ...خرابه حالم دیدمت که ای لحظه از...عزیزم آره_

 :گفت شیطنت با و کرد آروم صداشو...مغزم روی میرفت داشت...خندیدن به کرد شروع دوباره

 ای؟؟؟ پایه.....خودت خودمو فقط...هست خلوتم...میشه بسته درش آلاچیق این ببین_
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 نهامت کسی همچین با باید چی واس نمیفهمیدم اصلا...بده ادامه حرفش به این از بیشتر نزاشتم

 برم میخوام که کردم حالیش و شدم بلند جام از....میلنگید کار جای یه...مهران میذاشت

 :کرد صدام که بودم برنداشته قدم از قدم هنو و کردم بهش پشتمو...بیرون

 ...بگم بهت چیزی یه میخوام...لحظه یه...امید آقا_

 اب داشت...بود من ی اندازه تقریبا قدش...وایساد روم به رو مستقیم و بود شده بلند...برگشتم

 ...داره استرس که بود مشخص و میرفت ور انگشتاش

 ....میشنوم...بگو_

 :گفت و کرد نزدیک بهم خودشو

 ....دارم دوست_

 کاملا حرکتش و حرف از...گذاشت لبام روی لباشو محکم و آورد حجوم سمتم به و زد حرفشو

 دور دستاشو و بود چسبیده بهم محکم...بدم انجام نتونستم العملی عکس هیچ و بودم شده شوکه

 محکم ی کشیده یه و کردم دورش خودم از و دادم هلش...اومدم خودم به....بود کرده قفل گردنم

 زده داغ عصبانیت شدت از...بیرون زدم آلاچیق از... زمین کف شد پرت که گوشش تو خوابوندم

 نم دیدن با که میکرد نگاه آلاچیق به داشت و بود وایساده رودخونه کنار که دیدم مهرانو...بودم

 ....کرد حرکت طرفم به

 شدی؟؟؟؟ سرخ داداش؟؟؟؟چرا شده چی_

 ....نیست من جای دیگه اینجا بریم میشه اگه...هیچی_

 ...پسر شده چی بگو خب_

 ...میمونم منتظرت ماشین تو من بده ماشینو سووچ...نگو چیزی مهران خورده اعصابم_

 ...میام زود منم دقیقه چند وایسا...بیا باشه_
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 گردنم روی نرگس ناخونای جای...شدم سوار....رفتم ماشین طرف به و گرفتم دستش از کلیدو

 دبای...بود خودش مثل هم یکی اون حتما...کرد که بود کاری چه این...لعنتی...بود انداخته سوزش

 ...نمیخورن بدردش اینا که مهرانو میکردم حالیش

 

 ....آخر قسمت

 

 ....شد ماشین سوار و اومد مهران

 شدی؟؟؟؟ عصبانی اینقدر یهویی؟؟؟چرا شد چی_

 ...لطفا خونه ببر منو...نیست مهم ولش_

 ...گوشش تو زدی تو گویا ک گفت فقط نمیگفت چیزی نرگسم_

 ...بریم فقط...بزنم حرف راجبش نمیخوام_

 ...باش داشته صبر میفتم راه الان...خب خیله_

 لبام روی دستمو...شدیم خیابون وارد و اومدیم بیرون کافه از و گذاشت گاز پدال روی پاشو

 هدقیق چند تو یکی میشه مگه...داشت اشکال وسط این چیزی یه ولی نمیشدم متوجه...کشیدم

 خنده این..میخندید زیرکی زیر میکرد نگاهم بده؟؟؟مهران بروز رفتاری همچین خودش از بخواد

 بود؟؟؟ چی واسه هاش

 ...بخندم منم بگو دیدی داری خنده چیز_

 ...بیچاره دختر گوش تو زدی چطور که میخندم این به دارم فقط..بابا نه هااا_

 اصلا؟؟؟ شد چی میدونی بیچاره؟؟؟؟تو_
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 حال یه میدادی نشون سبز چارغ یه هم تو...دیگه بود اومده خوشش ازت طرف...مگه شد چی_

 ...که نداشت زدن چک دیگه...خنگ میکردی

 ...آخه تو کردی پیدا کجا از اینارو...نیستن تو مثل که همه...بابا شو گم_

 دادم؟؟؟ حال بهت کردم بد...ک نمیشه پیدا اینا از بهتر ما واس دیگه...بیخیال...خراب من..بااااش_

 ...نزنم حرفی بهش تا بگیرم خودمو جلو میکردم سعی...بود خورد خیلی اعصابم

 خداحافظی ازش فقط نزدم باهاش حرفی هیچ مدت این تو...خونه رسیدیم تا کشید طول  دقیقه01

 به...نرم جاها اینجور باهاش وقت هیچ دیگه که میکردم داغ دستمو...شدم پیاده ماشین از و کردم

 نشده تموم مراسم گویا هنوز نبود مامان از خبری...انداختم کلیدو کردمو حرکت در طرف

 شد زده گند اینجور امروزمم...انداختم تختم روی خودمو  اتاقمو تو رفتم مستقیم...بود

 ...برم باهاش که نمیکردم قبول کاش...بهش

. 

. 

. 

. 

 (مهران زبان از)

 

 انجام خوب  خیلی کارشو دختره... شدیم موفق ولی داشتم استرس چقدر...شد تموم بلاخره

 آرمانو ی شماره...میشه من واس نگین بودم مطمعن دیگه داشتم من که آتویی این با...داد

 ...برداشت بوق چندتا از بعد...گرفتم

 کجایی؟؟؟...آرمان سلام_
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 کجایی؟؟؟ تو کافه...سلام_

 شد؟؟؟ کردی؟؟؟تموم چیکار...پیشت میام دارم_

 چی بینب بیا کردم درست هم پشت بریدم جالبشو قسمتای...فقط کن کیف ببین فیلمو بیا آقا_

 میکنن پرتش ببینن خانوادشم فیلمو این اگه نگینه که نگین که بگم بهت حد این تا...فقط شده

 ...مردمه دختر دیگه که اون بیرون

 شد؟؟رفتن؟؟؟ چی دخترا اون...میکنم سره یه کارو امشب همین...عالیه...خب خیله_

 ...بود زده پسره که چکی خاطر به میخواست بیشترم تازه...گرفتن ازم تومن51 لاشیا بابا آره_

 ....الان میرسونم خودمو بمون...گرم دمت...میکنم جا به جا باهات نداره اشکالی_

 فعلا...منتظرم بیا باشه_

 موخود تا کردم بیشتر سرعتمو...کنم صبر نمیتونستم...نبود دلم تو دل...کردم قطع گوشیو

 هب توجه بدون ولی بود شلوغ جاده...برسونم نگین به فیلمو میخواستم زودتر هرچی...برسونم

 زا بعد...میخریدم جون به سرشونو یه بوق و فحش و میگرفتم سبقت همشون از اطراف ماشینای

 دموخو دوان دوان کنم قفل درشو که این بدون داشتمو نگه ماشینو...کافه به رسیدم کوتاهی مدت

 ....رسوند بهم خودشو و دید منو دور از....رسوندم آرمان به

 سالمی؟؟؟...دیووونه رسوندی خودتو زود چقدر اااااه_

 ...فقط بفرست فیلمو نگو چرت_

share i تو برو...بااشه_ t 

 ...اووکی_

 :تمگف کردمو بغلش..کنم تشکر ازش چجوری نمیدونستم...اومد فیلم تا کشید طول ثانیه چند
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 بهت عمرم آخر تا بشه من مال نگین اگه بدون اینو فقط...واسم کردی چیکار نمیدونی داداش_

 ...مدیونم

 ...که نبود کاری... چیه حرفا این_

 ..برم دیگه من...آقایی خیلی_

 نپیشمو یکم وایسا...میاری پایین شهرو برقای تیر نصف داری تو که هیجانی بری؟؟؟الان کجا_

 نرو الان...برو بعد

 ...چیز همه بابت مرسی...میبینمت...برم باید نه_

 شتپ نشستم...رفتم ماشین طرف به کردمو بهش پشتمو زدمو لبخند...کرد نگاهم فقط و خندید

 ...شدم تلگرام تو نگین چت وارد معطلی بدون و برداشتم گوشیمو...فرمون

 ...میکنه خیانت بهت داره چجوری میزنی دم خوبیش از همه این که آدمی ببین_

 باید طفق... بود آفلاین هنوز...دادم انجام کامل طور به کارمو...فرستادم براش پیام بند پشت فیلمو

 ....ببینه فیلمو و بیاد تا میموندم منتظر

. 

. 

. 

. 

. 

 (امید زبان از)
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 کلاس1 ساعت...بودم بیدار که میشد ساعتی یک و بودم کرده تنظیم گوشیمو...بود صبح8 ساعت

 هی نگینو ی شماره الان تا صبح ازسر...بودم نشسته تخت روی و بودم پوشیده لباسامو...داشتم

 نبالشد ایستگاه برم میخواستم...بود خوابیده اتوبوس تو احتمالا...نمیداد جواب ولی گرفتم  سره

 گاهدانش  تو...برداشتم کتابامو و شدم بلند جام از...نبود چاره...نه یا رسیده  که نمیدونستم ولی

 ازب مسیر تو...رفتم دانشگاه طرف به مستقیم...شدم ماشین سوار و زدم بیرون خونه از...میدیدمش

 ودب اومده یشپ باری چند هم قبلا...نبود نگرانی جای حال این با نمیداد جواب ولی گرفتم شمارشو

 ....نباشه گوشی به حواسش و باشه برده خوابش ماشین تو که

 ورودی در جلوی و بودن رسونده خودشونو من از زودتر وحید و میلاد...دانشگاه در دم رسیدم

 که دادم اشاره و زدم چراق براشون...آوردن بالا دستاشونو و شدن من متوجه...بودن وایساده

 کتابامو...کردم پارک همیشگی جای همون ماشینو رفتمو...پیششون میام و میکنم پار ماشینو

 ...رفتم طرفشون به و برداشتم

 نین؟ک تور میخواین خبریه؟؟؟کیو.. در جلو شدین جمع خبر بی که میبینم...داداشیا سلام به به_

 :گفت میلاد..خندیدن هردو

 ...بیاین بقیه و تو موندیم منتظر همینجا دیگه...بود اینجا وحید اومدم...رسیدم تازه منم_

 راستی؟؟؟ نیومده نگین آهان... گرم دمتون باشه _

 نزدی؟؟؟ زنگ بهش مگه...نگین؟؟؟نمیدونم_

 ...نمیداد جواب ولی زدم زنگ چرا_

 :گفت و انداخت بالا دوششو وحید

 .همن با احتمالا نیومده که هم سپیده..باشه اومده ندیدم بودم اینجا که من_

 ..آوردن تشریف خانوما خانوم...کن نگاه اونورو_
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 چند...میومد سمتم به آروم آروم...بود خودش..کردم نگاه میداد اشاره میلاد که سمتی به برگشتمو

 ..وایسادم روش به رو مستقیم و رسید تا برداشتم گام سمتش به قدمی

 ..شدم نگرانت...نمیدادی زنگ جواب کجایی؟چرا هست معلوم...خانومی سلام_

 میزدن حرفی هیچ و بود زده زل بهم مستقیم رنگش سبز چشمای با بزنه پلکی حتی که این بدون

 ..میکشید نفس آروم آروم فقط و

 ..بودن کرده تعجب هم اوناه...کردم نگاه وحید و میلاد به

 نمیزنی؟؟ حرفی نگین؟چرا شده چیزی_

 ...افتاد زمین روی و خورد سر چشمش کنار از اشکی قطره

 ...عزی میکنی گریه داری چرا وا_

 نگاهش و بودن مونده تعجب با همه....پیچید فضا تو زد  گوشم توی که ای کشیده صدای

 بود؟؟ کاری چه این...نداشتم چیزیو همچین انتظار..میکردن

 :گفت و اومد جلو میلاد

 چیه؟ داستان ببینیم بزن شده؟حرف چی_

 :گفت بلند صدای با و ترکید بغضش

 .نگو چیزی میلاد وایسا عقب_

 :گفت و کرد من به روشو

 بشم؟؟؟ها؟؟منو جدا ازت نذاشتی چرا..کردی اینکارو من با چرا...لعنتی میخوره بهم ازت حالم_

 بدی؟؟ بازیم که داشتی نگه

 ...بگم چیزی بخوام که نمیکرد حرکت زبونم...نمیشدم حرفاش از هیچکدوم متوجه
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 تو که موقعی اون.بگم بزارمن پس..بگو خیالیمون ی آینده از...بزن شدی؟؟حرف لال چرا چیه_

 واس منو و بود حرف حرفاش که یکی..داشت هوامو که بود یکی میزدی پس منو همیشه لعنتی

 نمیتونی کاری هیچ دیگه حالا ولی...بزنم پس اونو من شدی باعث تو ولی..میخواست خودم

 ..تویی بود دروغ که اونی و بود راست حرفاش همه فهمیدم کردی که کاری با...بکنی

 که هم نفر چند...بود من مثل وحیدم و میلاد روز و حال...نمیزدم حرفی هیچ و بودم مونده سرجام

 ..میکردن تماشا صحنرو و بودن مونده بودن غریبه

 ولی بکنی میتونی میخواد دلت کاری هر کردی فکر....میکنین نگاه منو بر برو همه...چیه_

 ....همتون ببینین میشه؟؟بیاین رو روزی یه کاریت گند که نمیکردی فکرشو هیچوقت

 یه..ننببی همه که طوری گرفت بالاش ثانیه چند از بعد..آورد در گوشیشو و کرد کیفش تو دستشو

 !!!دیروز اتفاقات از فیلمی..کردم نگاه خوب...کرد پخش چیزیو

 ....سر زیر اینا همه یعنی...شد یخ بدنم

 دیگه ولی میگرفتی ازم خوشبختیمو داشتی عوضی ها؟؟تویه بگی داری چیه؟؟؟چی_

 ...کنی گم زندگیم از گورتو کن سعی هم تو...منه عشق مهران..نمیزارم

 ینماش تو دیروزش لبخندای یاد.میزد لبخند و میکرد نگاهم...شد پیداش کلش سرو سرش پشت

 ..شدن رد کنارم از دیگه باهم و گرفت دستش تو دستشو نگین..نزدیک اومد..افتادم

 ادهافت اتفاقی چه نمیدونست هیچکس ولی میدونستن مقصر منو همه..نمیومد در کسی از صدایی

 منو شکستن صدای هیچکس مرگبار سکوت این تو...زمین روی افتاد دستم تو از کتابم..بود

 سخت برام موضوع این برادر؟؟؟هضم یا عشق خیانت...میکردم تحمل باید دردو کدوم...نشنید

 ...رفتم ماشین طرف به و برداشتم قدم...افتاد پایین چشمام از اشک قطره چند...بود

 ینماش طرف به بهش اعتنا بی ولی میرم دارم کجا میگفت که میشنیدم سرم پشت میلادو صدای

 ینوماش...نزد دم و دید اتفاقارو این ی همه که کسی با...میزدم حرف یکی با باید...شدم سوار رفتمو

 رد کنارم از سراب مثل اطراف ماشینای و آدما...میلرزید شدت به بدنم....افتادم راه و کردم روشن
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 ارانگ..رفتم توقف بدون...رسیدم خاکی سربالایی ی جاده به...نبودم دنیا این تو انگار...میشدن

 پام زیر کاملا شهر که جایی...رسیدم جاده آخر به که رفتم بالا جایی تا..نداشت ترمز ماشینم

 طاقت این از بیشتر...شدم پیاده ماشین از...خدا نزدیک جایی...ازشهر نقطه بالاترین به...بود

 رموس...نبود اطراف این کسی...کردن گریه به کردم شروع بلند صدای با....ترکید بغضم...نیاوردم

 ...بالا سمت به کردم بلند

 چی واس میدونی بهتر میخندی؟؟خودت و میکنی نگاهم داری و نشستی بالا اون چیه؟؟لابد_

 بزنم فریاد تا اومدم راه همه این میدونی..بهت بگم رک حرفامو همیشه واسه بار یه بزار ولی اومدم

 شکست دلتون وقتی نگفتی خودت طلبکاری؟؟؟مگه ندیدی؟؟چرا من از تر کوتاه دیواری...سرت

 مگه...شکسته هم خیلی شکسته، دلم دارم؟؟؟؟؟حالا هواتونو و دارم دوستتون بیشتر

 میکردی شکستم؟؟؟؟نگام چقد ک بود حواست بود؟؟ بهم حواست نبودی؟ امروز نمیبینی؟مگه

 وقتی میکردی نگام شکست؟؟ هزارم بار واسه بازم دلم وقتی میکردی نگام دیدمش؟؟ وقتی

 کاری چرا اونجا؟؟؟؟پس داشتم؟؟؟؟بودی دوسش برادرم مثل که دیدم کسی دست تو دستشو

 ته از وقتی بود حواست شمارا؟؟؟اصلا کنم عجابت تا مرا بخوانید نمیگفتی لعنتی؟؟؟؟مگه نکردی

 معشق وقتی بود حواست نکنم؟؟ گناه این از بیشتر ک کردم فرار ک بود کردم؟؟؟حواست دعا دل

 کس همه من کس همه بود حواست بود؟؟ برادرم عاشق و بود کشته دلش تو منو قبل مدتها از

 بجای قراره مردم می واسشون ک چشمایی نکردی؟؟؟ کاری چرا شد؟؟دیدی؟؟؟پس دیگه یکی

 هک نکردم کار همه بمونه؟؟؟مگه پام ب داشتم انتظار ازش چرا ببینن؟؟؟اصلا رو دیگه کسی من

 اروچیز این تو مگه داشتم؟ چی من مگه... بیاد دلم تو عشقی گذاشتی دوباره بشه؟چرا سنگ دلم

 نمیدونستی؟؟؟

 ..وایسادم پرتگاه ی لبه رفتمو...نداشت مفهومی برام دیگه زندگی... بودم آورده کم....میزدم ضجه

 زور ب کنم، تحملش ثانیه ی ندارم دوست حتی دیگه نیست، قشنگ برام دیگه دنیات خدایا_

 طورچ نمیفهمه ک دلی از رو زندگی بگیر...بنویس خودم سلیقه ب تقدیرمو بارم  یه...داشتی نگهم

 ....کنه هضم برادرشو و عشق خیانت

 ...شدم پریدن ی آماده و بستم چشمامو
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 احمق؟؟؟؟ میکنی چیکار داری وایسا...امیییییید_

 ولی ردک تعقیبم کرد؟؟؟حتما پیدا منو چطور...بود سرم پشت  میلاد...برگشتم و کردم باز چشمامو

 ....نبود متوجه اصلا من

 ببینی؟؟؟ چیو که اومدی راه همه این این تو...کردن ترکم همه...هه_

 که میدونستم پیش وقت خیلی از من راستش...نکردی کاری تو میدونم...دارم باورت من امید_

 که افتاد اتفاقی یه بگم چیزی بهت اومدم که هردفعه ولی هست مهران و نگین بین چیزی

 ...کنار بیا داری دوس هرکی جون تورو...بکشه اینجا به کار نمیکردم فکر هیچوقت...نشد

 ...نمیدیدم واضح میلادو ی چهره حتی...بود کرده پر صورتمو اشک

 بود نشده خوب غزاله داغ کنم؟؟؟هنوز تحمل چطوری کردن؟؟؟من چیکار باهام دیدی داداشی_

 ....بمونه دلم به مهران و نگین داغ باید حالا که

 الان که خدایی میشه؟؟؟همین چیزدرست همه خودکش و خدا سر زدن داد با میکنی فک الان_

 مک میلاد جون تورو...نیار کم ولی سختته میدونم...نوشتهه تقدیرتو  میزدی داد سرش داشتی

 کن داعتما بهش..خدا رضای به راضیم گفتم هربار ولی نیست تو از بهتر من وضع...ببین منو...نیار

 ..خودش به بسپارشون...میده همشونو جواب خودش...میشه حل چی همه خدا به...امید

 و مرفت میلاد طرف به پرتگاه ی لبه کنار از و کردم باز و بستم چشمامو...کرد آرومم میلاد حرفای

 سپردم چیزمو همه دلم توی...کردن گریه به کردیم شروع هردو و انداختم بقلش توی خودمو

 ...بود انداز طنین گوشم توی میلاد صدای...خدا دست

 ...هستم همیشه من بزارن تنهات هم دنیا کل اگه...داداشی نترس_

. 

. 

. 
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 ....بعد سال چند

 

 تصادف یه تو هردو و نمیاره دووم خیلی زندگیشون ولی میکنن ازدواج دیگه باهم مهران و نگین

 ازش و میفرسته امید دنبال زندگیش های لحظه آخرین تو مهران...میشن کشته وحشتناک

 ...میطلبه حلالیت

 

 دختر دوتا صاحب و میکنه ازدواج امیز اسم به شخصیه با دانشگاه کردن تموم از بعد سپیده

 ...مادرشون مثل درست...میشه  نازی ناز و خوشگل

 

 دیح به میکنه پیشرفت کارش تو حسابی و میشه کار به مشغول ساختمانی شرکت یه تو وحید

 به تمایلی هیچ و مجرده هنوزم وحید...میکنه خودش راست دست اونو شرکت عامل مدیر که

 ...نداشت کسی با رابطه داشتن

 

 آخرین جواب که این از بعد و میشه شروع درمانیش شیمی قضیه همون از بعد روز چند میلاد

.. .میکنه حل مشکلشو درمانی شیمی با و خیمه خوش سرطانش که میشه مشخص میاد آزمایشش

 غولمش بیمه های شرکت از یکی تو لیسانس فوق مدرک گرفتن و دانشگاه کردن تموم از بعد اون

 ...ونهمیگذر بایادش و کنه فراموش مینارو نتونسته سال چند گذشتن از بعد هنوزم....میشه کار به
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 ....امید اما

 

 ربیتت بچه این با آخه بهت بگم چی من شبنم....کردین معطلش که بازم...دیگه بجنبین بابا ای_

 ...کردنت

 ...رفته خودت به دقیقا رفتارشون این اصلا...چه من به_

 ...مشهد به برسه چه نمیرسیم هم ساری به شب تا ما که اینجوری بابا_

 خودت نمیخورم جم جامم از ماشین تو نشستم که من...میدونی خودت خودتن های بچه دیگه_

 ..میاریشون میری و میشی پیاده

 ...زدم صدا جفتشونو و رفتم خونه حیاط طرف به....شدم پیاده ماشین از و رفتم قره چشم بهش

 ....ها شده دیرمون دیگه رفتین؟؟؟بیاین مهران؟؟؟؟نگین؟؟؟کجا_

 :میگفت که اومد بزرگ گلدون پشت از مهران صدای

 زشا دقیقه چند که کردم گناهی چ من...میکنه اذیت منو همش...نمیام جایی نگین این با من بابا_

 ...میگه زور بهم ترم؟؟؟؟همش کوچیک

 ...نهبک زدن حرف به شروع قشنگش صدای با دیگه گلدون یه پشت از که بود نگین نوبت اینبار

 میزنمش منم میکشه منو موهای...میاره در حرف خودش از ندارم کاریش من...بابایی نخیرم_

 ...خب

 ردنک پشتشونو افتاد بهم چشمشون...نشوندم پاهام روی و کردم بغل هردوشونو سمتشونو رفتم

 ...دیگه بهم

 بگم؟؟؟ بهتون و رازی یه میخواین_

 ...دادن تکون سرشونو هیجان با  و برگشتن هردو
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 کردیم؟؟؟ انتخاب براتون اسمارو این چرا میدونین_

 :گفتن باهم هردو

 ..جونی بابایی نه_

 هردو...بودن زندگیم کسای عزیزترین از هردوشون چون گذاشتم مهران و نگین شمارو اسم_

 ...شرایطی هر تو بودن هم پشت همیشه...میدادن جونشونو هم برای

 بابایی؟؟؟ بعدش شدن چی_

 شما میبینن وقتی میشن ناراحت ولی...وروجک دوتا شما به دادن جاشونو و رفتن اونا...هیچی_

 هم پشت و نگیرین دعوا باهم هیچوقت دیگه که میدین قول...میافتین هم جون به دونفر

 باشین؟؟؟

 ...دادن سرتکون باهم هردو...شدن خیره هم به و کردن مکث ای لحظه چند

 ....ویینبد نکنده پوستمونو مامان تا شین ماشین سوار بدویین...بابایی بره قربووونتون آخخخخ_

 ...رفتن ماشین طرف به و دویدن هردو

 ...کردم شکر خدارو کردمو بلند سرمو

 

 ندک غافلگیر را تو پایان بگذار کند می تلخ را حضورش شیرینی چیز، هر پایان به اندیشیدن

 والسلام. . آغاز مثل درست

 

 .نورشمسی مجتبی

 


