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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 

 اول_پارت#

 مغز_آشوب#

 

  

 .گرددیروانه م میشکند و اشک ها یبغضم م

 گردد. یم وانهیو مغزم د شکندیم قلبم

 شود. یخنده ات م یبرا یزیرسدو دست آو یمکررم به گوشت م یها اصرار

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .یکن یو له م یگذار یپا م ریغرورم را ز دهیبرگ خشک کی یپا گذاشتن رو مثل

 .یریگ یو جان مرا م یزنیلبخند م یشود که تو با آن ه یم یا یقیهق من موس هق

 کارت؛  نیتلخ است ا هرچند

 یایکه گو ی. تضادشودیلبم م یچشمانم و لبخند رو یاشک تو نیب یکه باعث تضاد باستیلبخندت آنقدر ز اما

 لذت من از لبخندت و عذاب من از درد قلبم است.

 تا نگهت دارم. کنمیرا مشت م میها دست

 یو از جلو یرویکه از دستم م یو تو هست کنمیهوا دستم را باز م یکه ب یکن ینمکم فرو م یدر دست ب یتو خار اما

 .یافتیچشمانم م

 تحملش کنم. توانمیبرپا خواهد کرد که نم یآشوب مغزم

 از تو سخت است. یدور

 لرزه... نیپس از زم یها یتر از کندن کوه، سخت تر از آوارگ سخت

 شبانه است. یها یخواب یمن است. آسوده تر از ب یکردن ها هیآسان تر از گر اما

 پودرکنم. تیتا کوه را در سه شب برا یماند یم کاش

 . میدونفره از عشق بساز یو خانه ا زمیرا بلرزانم و فرو ر ییتنها یخانه  نیتا ا یبمان کاش

 رود... یرفته رفته، ذره ذره، قدم به قدم م دمیام ،یدار یو هرگام که برم یرو یتو م اما

 ... شهی! همراهم بمان؛ تا ابد ،تا همنرو

 ...میداشته باش یابد یعشق بگذار

 

@ashob_maghz 
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 سوم_پارت#

 مغز _آشوب#

 

 بابا زل زدم و قاطعانه گفتم: من دوست دارم با عشق و عالقه ازدواج کنم. یچشما تو

 

 .ادیعشق و عالقه خودش به وجود م ،ی: ازدواج که بکنبابا

 

 ومد؟یو اگر ن ــ

 

 .یدست و پاکن یا یخودت زندگ یبرا دیفکرات رو بکن. با یدونم ول ی: نمبابا

 

 .یخارج یخونه، پول، کار و سفر ها ن،یرو دست و پا کردم؛ شرکت، ماش میمن زندگ ــ

 

 در. لبخند، همسر، بچه و مادر و پ ،یخوش یعنی یزندگ ه؛یاز زندگ یفقط بخش هیا یزندگ یکن یکه تو فکر م ینی: ابابا

 

 خب راستش به ازدواج فکر کردم. ــ

 

 موشکافانه نگام کرد وگفت: خب؟ بابا
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 خودم درست کنم. یبرا دیمشغله جد هیم تموم شه بعد اول کارها دیبا یگفتم: نظرم مثبته ول یو جد محکم

 

 دختر خوب و خوشگل بگرده.  هیزد و گفت: خوبه ، پس به مامانت بگم برات دنبال  یلبخند بابا

 

 یبرخوردت با اون مثل برخودت با ما ب یبهادر اگر بخوا یشد که برگشت و گفت: ول یداشت از اتاق خارج م بابا

 و تو دونم یاحساس باشه من م

 

 کنم؟! یاحساس برخورد م یبابا من با شماها ب ــ

 

 .هیو خستگ تیاحساساتت فقط شامل عصبان ی: نه ولبابا

 

 اومدم جواب بدم از اتاق خارج شد و رفت.  تا

 

 گذاشتم. میشونیپ یو ساعد دستم رو رو دمیتخت دراز کش یرو

 انگار کوه کندم.  ینکردم ول یکار چیخسته بودم. از صبح تاحاال ه ی خسته

از  یاعصاب خورد کن. باراد گند زد به امروزم. تازه داشتن با خوشحال اریبود البته بس یروز خسته کننده ا امروز

 شرکت منتظر بود.  یمچاله شدم جلو نیکه جناب با ماش رونیب ومدمیشرکت م

 کنم. یداد شاد دیقرار جد یکارش وقت نکردم برا نیبا ا اصال

 به کارام برسم؟ دیبا یهمه کار دارم اگر متاهل شم چجور نیردم و امن مج واقعا
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 گرم شد و کم کم خوابم برد.  چشمام

 

 شدم.  داریبهار ب یتکون ها با

 .میشام بخور ایبهش نگاه کردم که خودش گفت: داداش بهادر ب یجیگ با

حوصله شروع به خوردن کردم. هنوز  یبه بدنم دادم و بلند شدم. سر سفره نشستم. ب یگفتم و کش و قوس یا باشه

 خوردم. یقاشق هم غذا م هیزدم  یچرت م قهیدق هیخواب بودم. 

 ؟یبردم که مامان گفت: بهادر؟ مامان؟ خواب یتو چرت به سر م داشتم

 رو باز کردم و گفتم: نه  چشمام

 غذام تموم شه صدبار چرت زدم.  تا

 رفتم.  ییکردم و بلند شدم و به سمت دستشو یتشکر

 اومدم.  رونیزدم و ب مسواک

 که باز هم خوابم برد.  دمیتختم دراز کش یرو

 

 بودم ناجور. یتو هم رفته از اتاق خارج شدم. عصب یشدم. با اخما داریبهار و باراد ب یو داد ها غیج یبا صدا صبح

 ساکت شدن.  دنمیبا د هردوشون

 هم از دست شما آرامش ندارم.  لیروز تعط .دیشورشو در آورد گه،یداد زدم: بسه د تیعصبان با

 

شدم. دلم براشون  مونیشدن. از داد زدنم پش رهیمبل نشستن و بهم خ یمظلوم رو یو بهار مثل بچه ها باراد

 سوخت. 
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 . دمیآب رو سر کش وانیو به سمت آشپزخونه رفتم. ل دمیکش یپوف

 رفتم. یو به سمت خروج دمیرو پوش لباسام

 

 ؟یری: کجا مباراد

 

 .رمیبگ لیرو تحو یدسته گل جنابعال رمیم ــ

 

 ام؟ی: منم بباراد

 

  ایب یخوایاگر م ــ

 

 .امی: م باراد

 

 . میاز حاضر شدن باراد از خونه خارج شد بعد

 شده بود.  رهیراه ساکت و آروم به من خ یتو

 

 شده؟ یزیچ ــ

 

 : نه باراد
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 ؟یکنیپس چرا نگاه م ــ

 

 ؟ی: چرا انقدر بداخالقباراد

 

 بداخالق؟ گهیچرا به من م کننیبداخالقم؟ بمن چه خب خودشون اعصاب آدم رو خورد م من

 

 من بداخالقم؟ ــ

 

 .میدیازت ند یمهر و محبت تی: اره، جز عصبانباراد

 

 شدم. رهیروبه روم خ یبهش نگفتم و به جاده  یچیه 

 

@ashob_maghz 

 

 چهارم_پارت#

 مغز _آشوب#

 

 احساسم؟!  یانقدر سنگ دل و ب یعنی
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 نکن. ریبهادر فکرت رو درگ الیخ یب

 . میرفت یو قدم زنان به سمت گاراج م ادهیپ

 کردن. یمن رو درست م نیداشتم زود تر ازهمه ماش یدادن هم چون پارت یرو هم خوب انجام م کارشون

و هفتصد تازه  ونیملزدم باراد هم اومد. کاوه گفت که کال دو  یجور که باهاش حرف م نیسمت کاوه رفتم و هم به

 پرداخت کنم!. دیبا فیاونم تازه با تخف

 و شروع به نوشتن کردم. دمیکش رونیبه باراد تعجب کرده انداختم و دسته چکم رو ب ینگاه

 .دمی: داداش من مباراد

 الزم نکرده.  ــ

 ...ی: ولباراد

 اصرار نکن. یگفتم: الک دمویحرفش پر نیب

 . میاومد رونیو از گاراج ب میشد نیرو به کاوه دادم و بعد از تشکر سوار ماش چک

 بعدش دور دور... ر؟یو ام نیدنبال شرو میبر یای: م باراد

 باشه  ــ

 : دمت گرم داداش.باراد

 کرد که اخمام رفت توهم .  ماچم

 و سوارشون کردم. میرفت ریو ام نیشرو دنبال

 م؟یرو سوار کن ی: خب کنیشرو

 .میاون دختره رو سوار کن می: بر ریام

 بود. پیدختر خوشگل و خوشت هیداد نگاه کردم.  یکه عالمت م ییجا به
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 باشه. ــ

 ؟یشیو روبه دختره گفت: خوشگله سوار م دیکش نییرو پا شهیترمز کردم. باراد ش جلوش

 و رو شو اونور کرد. دیاخماش رو در هم کش دختره

 ناز نکن.  گهید ای: بریام

 .ایب مید یهفتصد بهت م ی: شبنیشرو

 . ستمیمن از اوناش ن دیبا اخم گفت: مزاحم نش دختره

 رفت.  یا گهیبا اخم به سمت د بعد

 شدن و به سمت دختر رفتن. ادهیپ نیبا باراد از ماش ریو ام نیدفعه شرو هی

 خلوت بود. کوچه

تو گوش هرکدوم شون  یلیس هیشدم و  ادهیپو دست دختر رو گرفتن و به زور خواستن سوارش کنن. با اخم  دهن

بزور مجبورش  دیخواد سوارش نبا ینم دیزدم و دست دختر رو از تو دست باراد در اوردم و گفتم: بسه تمومش کن

 که. میکن

 شده بود.  میبا ترس پشت من قا دختر

 یشده اش رو پاک کردم و تو چشماش زل زدم و گفتم: آروم باش،کار ختهیر یو با سر انگشت اشک ها برگشتم

 . متیسوار شو برسون ی. اگر دوست دارمیباهات ندار

 : نه ممنون. دختر

 گاز فشار دادم.  یو پام رو رو میشد نیسوار ماش ییکردم و چهارتا یگفتم. خداحافظ یتکون دادم و باشه ا یسر

 تا از کوره در برم. ادیم شون صداش در بکدو هیبود  یخورد بود. کاف اعصابم

 آروم و با ترس گفت: داداش... باراد
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که دوست ندارم  یدون یاخالق منو خوب م نیکرد. تو ا یرو مجبور به کار یکس دیزدم: دهنت رو ببند. باراد نبا داد

 هان؟  ،یشد ادهیمغز پ یدوتا ب نیکنم ،پس چرا با ا یزیرو وادار به چ یبه زور کس

 

 .شهیتکرار نم گهیخوام د ی: معذرت مرادبا

 مظلومش نگاه کردم. معلوم بود عذاب وجدان گرفته. ی افهیق به

 نگه داشتم و بغلش کردم. ابونیبراش سوخت. کنار خ دلم

 دوستاش سرش داد زدم. یجلو ومدیخوشش ن انگار

 رو ناز کردم و گفتم: ببخش اعصابم خورد بود دعوات کردم. موهاش

  ؟یکن یمهر و محبت م یواقعا تو دار ای نمیب یباراد کش اومد و گفت: دارم خواب م یدفعه لب ها هی

 .میخنده نگام رو به جاده دادم و دوباره راه افتاد با

 . میدیخند یمغز کل یو با اون دوتا ب میبود رونیشب ب تا

 .میشد یم کیو شر میکرد یم یم معرفمدت به هیرو بعد  قامونیباراد باحال بودن. من و باراد رف یها قیرف

@ashob_maghz 

 

 پنجم_پارت#

 مغز_آشوب#

 

 .میو به خونه برگشت میرو رسوند ریو ام نیشب بود که شرو مینه و ن ساعت

 .دنیپام رو گذاشتم تو خونه بعد از سالم حرف ازدواج زو وسط کش تا
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 کرده.  دایدختر خوب پ هیراستش مامانت  یازدواج کن گهی: خب وقتشه دبابا

 ه؟یک ــ

 دختر نرگس خانوم، ماشااهلل هزار ماشااهلل انقدر خوشگله و زرنگه که نگو. صدتا خواستگار داره.  هی: هانمامان

 د؟یعکسشو دار ــ

 .نییب ای: اره. ب مامان

 رو ازش گرفتم و نگاه کردم.  عکس

 نگاه به دلم نشست.  کی. با خوشگل بود یلیبود. خ یاز سبز و طوس یدرشت که رنگش انگار مخلوط یچشما

 خوبه. ــ

 ن؟ی: فقط خوبه؟همملمان

 .گهیخب خوشگله د ــ

 .میزنگ نزن شیخوا ی: اگر نمبابا

 .دینه، نه، بزن ــ

 خونه شون رو از مامان گرفت و شروع به صحبت کرد.  یکرد و شماره  یکوتاه یخنده  بابا

 سمت اتاق رفتم و لباسم رو عوض کردم. به

 کردم که بهار و باراد اومدن تو اتاق.  یم زونیلباسم رو آو داشتم

 شده؟ یزیچ ــ

 نکن. یبا بغض گفت: عروس بهار

 چرا ؟ ــ

 . شهی: دلمون برات تنگ مبهار
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 . خونه مون دیای. تازه هروقت دل تون تنگ شد بدیکردم و گفتم: فعال که بله رو نگرفتم که از االن غم دار یا خنده

 !؟یریزن بگ یخوا یم یجد ی: بهادر جدباراد

 اره مگه تعجب داره؟ ــ

دختر رو  نیا یمگر به اصرار من و دوستام باشه، پس چطور یدی: اخه تو که اصال به دخترا هم محل نمباراد

 ؟یبه ازدواج شد یراض یاصال چطور ؟یدیپسند

 یهمدمم بشه که عاشقش باشم، من با متاهل بودن مشکل یکیاما دوست دارم  ستم،یخب من از ازدواج متنفر ن ــ

 ندارم.

 زدم.  شیشونیبه پ یبا بغض به سمتم اومد و بغلم کرد. موهاش رو ناز کردم و ب*و*س*ه ا بهار

 خونه بخت.  میریهمه مون م یروز هی دیبچه ها ناراحت نباش ــ

 

@ashob_maghz 

 

 ششم_پارت#

 مغز _آشوب#

 

 . یخواستگار میر ی: بابا گفت فردا شب مبهار

 خوبه.  ــ

 ؟یایب شمونیبعد از زن گرفتنت بازم پ یدی: قول م بهار

 بهتون سر بزنم.  شهیهم دمیقول م ــ

 حرف زدن به اتاق شون رفتن و من تنها شدم.  یاز کل بعد
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 و چشمام رو بستم و کم کم خوابم برد. دمیکش دراز

 خوبم بود. یاز روزها یکیداشتم. انگار خودبه خود  یخاص یحس هیشدم  داریکه ب صبح

 . دمیپوش یبا شلوار مشک یدرنگیسف شرتیگرفتم و ت یا قهیدوش ده دق هی

 دفعه در باز شد و بهار اومد. هیآوردم که  رونیرو از کمد ب سشوار

 : سالم. بهار

 ؟یایخبر ب یب یجور نیهم دیمن لختم با یدید هوی ا،یدرم بزن هی ستیسالم. بدن ــ

 .ی: باشه حاال که گذشت دفعه بعدبهار

 .ییپررو یلیخ ــ

 زد و گفت: سشوار رو بده به من.  یلبخند بهار

 خوام موهامو خشک کنم. یم سایوا ــ

 کار رو بکنم.  نیخوام هم ی: منم مبهار

 نشوند و شونه رو برداشت.  یصندل یرو از دستم گرفت و منو رو سشوار

 رو روشن کرد و شروع به سشوار کردن، کرد.  سشوار

 گرفت.  یخورد چرتم م یکه به سرم م یباد گرم با

سشوار قطع شد و بهار با اشک نگام  یبرد که صدا یدادم و چشمامو بستم. داشت خوابم م هیتک یصندل یپشت به

از  یخوشحالم بهادر ول یلیطرف خ هی. از شهیگونه ام زد و گفت: داداشم داره دوماد م یرو یکرد. ب*و*س*ه ا

 . نمتیب یکم تر م گهیناراحتم. د گهیطرف د

 بعد غصه بخور.  رم،ینشده. اول بزار بله رو بگ نییتع یزیبهار، هنوز که چ ــ

 در ظاهر شد.  یو لباس نامرتب جلو ختهیبهم ر یبا موها باراد
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 یکیتو شلوارش بود اون  رهنشیطرف پ هیش هم کج شده بود.  قهیبود.  نییپا یکیشلوارش باال و اون  یپاچه  هی

 بود.  رونیب

 کرد و به سمتش رفت.  یخنده ا بهار

 . یسر چهار راه شد یگدا ها نیا نی: عبهار

 . یشد اهای: توهم مثل پرنسس روباراد

کرد. بهار با خجالت  یمرفتار  یجور نیبار بود که همچ نیزد. اول یو قشنگ ونیحرفش لبخند مهر نیبعد از ا باراد،

 . خب من اشتباه کردم. دیگفت: ببخش

 کنن.  یزد و گفت: پرنسس ها که اشتباه نم یلبخند بامزه ا باراد

 و باراد رو بغل کرد و از اتاق خارج شد.  دیو خجالت به سمت در دو یبا خوشحال بهار

 . هیمال یلیکنه خ ین فکر ماال دم؟یمال رهیچه جور سرش رو ش یدیکرد و گفت: د یخنده کوتاه باراد

 باراد.  ــ

 گم؟ یو گفت: دروغ م دیبلند خند باراد

 بود.  ستادهیسر باراد ا یباال یعصب یا افهیدفعه نگام به بهار افتاد که با ق هی

 . شعوریب ض،یو گفت: چاپلوس، دروغ گو، مر دیباراد رو کش یموها محکم

 گرفت. یبهار بود حرصش م یهرکس به جا یطیشرا نی. تو همچدیخند یفقط م باراد
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 دفعه بهار شروع به کتک زدن باراد کرد.  هی

 .رونیب میرو گرفتم و گفتم: بس کن بهار. برو حاضر شو بر دستاش

 . یرو بخر تینیریگل و ش یبر دیبا ؟ی: کجا به سالمتباراد

 بدو حاضر شو. یایهنوز زوده ، توهم اگر م ــ

 .امی: مباراد

 رفت تا حاضر شه.  یتند باراد

 . رونیحالت دادم و از اتاق رفتم ب کمی. موهامو دمیپوش شرتمیت یرو رو شرتمیسو

 . رونیب میو باراد هم اومدن و از خونه رفت بهار

 هم رفتم تا باراد خوشحال بشه . نیو شرو ریام دنبال

 راه افتادم. یبه سمت سفره خونه ا ن،یو شرو ریاز سوار کردن ام بعد

 که جلو نشسته بود خم شد و ضبط رو روشن کرد.  بهار

 باند شروع شد.  وانیدلبسته از ا اهنگ

 زد. یساکت بود.  بهار هم دست م ریکردن، اما ام دنیشروع به خوندن و وقص نیو شرو باراد

 گهید دنید یباراد و دوستاش همو م یچون وقت رونید ، بهار رو با دوستاش ببره بدادم که بارا یوقت اجازه نم چیه

 شد.  یآشنا م ریو ام نیباره که بهار با شرو نی. امروز اولارنیدر م یو مسخره باز شنیم زیهمه چ الیخیکال ب



 آشوب مغز

 
18 

 

تو چشماش بود. بهار هم  یدلخور ای یمثل ناراحت یحس هیبهار بود.  یرو ریوسط، به عقب نگاه کردم. نگاه ام نهییآ از

 انداخت.  نییو با خجالت سرش رو پا دیخودش فهم یرو رو رینگاه ام

 رو نگه دار.  نی: ماشریام

 گوشه نگه داشتم. هیرو  نیماش

 داد.  هیشد و به صندوق عقب تک ادهیپ ریام

 دادم.  هیو به صندوق تک ستادمیشدم و به سمتش رفتم. کنارش ا ادهیپ

 هست؟ یزیتو و بهار چ نیب ــ

 : بود.ریام

 شنوم. یم ــ

 .ی: بهتره از خودش بپرسریام

 زد.  یرنگ غم تو نگاه و چشماش موج م هنوز

 ؟یخوایم گاریس ــ

 : االن نه.ریام

 کنه. یآرومت م ــ

 نخ بده. هی:  ریام

 از تو بسته اش در آوردم به سمتش گرفتم.  گارینخ س هی

و به  داد رونیگرفت. دود رو آه مانند ب گاریاز س یقیبا فندک روشنش کرد و کام عم لب هاش گزاشت و نیرو ب گاریس

 شد.  رهیآسمون خ

 از قبل. شتریب یدوسش داشتم. هنوزم دوسش دارم حت یلیشناختم. خ یتونم بگم قبال بهار رو م ی: فقط مریام
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 کتفش گذاشتم و نوازشگرانه حرکت دادم.  یرو رو دستم

 . نیتوماش میبر ایامروزت رو خراب نکن. ب ــ

 پرت کرد و سوار شد.  ابونیرو کنار خ گاریمونده س ته

 سوار شدم و راه افتادم.  منم
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 رونیو سکوت ب یگذاشت و از خاموش ریو باراد روش تاث نیشرو یها یبهتر شده بود. مسخره باز کمی ریبار ام نیا

 اومد. 

 .میشد ادهیپارک کردم و پ یسفره خونه، گوشه ا یرو جلو نیماش

 شاپ داشت.  یکاف هیسفره خونه بزرگ بود که کنارش  هی

 شاپ؟ یکاف ایسفره خونه  ــ

 .ونی: اول قل باراد

 باشه. ــ
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 . میتخت نشست یو رو میسفره خونه شد وارد

 . میهمه سمتش حمله کرد ونیآوردن قل با

 دست بهار افتاد.  شلنگ

 و گفتم: بهار تو نکش.  دمیرو تو هم کش اخمام

 شو. الیخی: داداش جون من امروز رو ببهار

 نه، نکش ــ

 ؟ی: داداش بهار

 توهم گفتم: باشه بکش.  یکردم و با اخما یپوف

 شد.  ونیقل دنیکرد و مشغول به کش یماچ گنده ا بهار

  ؟یدار گارینخ س هی : داداشریام

 و فندک رو گذاشتم وسط تا هرکس دلش خواست بکشه.  گاریس ی بسته

 زدم.  ششیبرداشتم و آت گارینخ س هیبرداشت، خودمم  ریام نکهیاز ا بعد

 نگاه کردم.  می. به ساعت مچدمیکش یمحکم پک

 چهار بعد از ظهر بود.  ساعت

 .رمیهم بگ ینیریتا گل و ش میساعت هفت اونجا باش دیخونه با میریراست م هیکارمون تموم شد  یبچه ها وقت ــ

 ه؟ی: داداش خبرنیشرو

 .یخواستگار رهی: داره مباراد

 !گه؟یم یبا تعجب و دهن باز گفت: نه بابا ! جد نیشرو

 آره  ــ
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 : مبارکه ریام

 ممنون. ــ

 گفت.  کیهم تبر نیشرو

 .میشاپ رفت یبه کاف ونیقل دنیاز کش بعد

 .دیخور یم یچ ــ

 .دیبا هات چاکلت موافق ی: همگباراد

 . میاز موافقت همه هات چاکلت سفارش داد بعد

 کنم؟ تیباهاتون صح شهیرو به بهار گفت: بهار خانوم م ریدفعه ام هی

 .دیی: بله بفرمابهار

 . میبهتره تنها صحبت کن یول خوامی: معذرت مریام

 دور تر.  زیم هیسمت  بهم کرد. بعد از گرفتن اجازه رفتن ینگاه بهار

 اونا رو بفرسته.  یدادم که حرف ها امیکوروش)گارسون( پ به

 نوشت.  یم ییزایچ هیو تند تند تو دفترش  دیشنو یو م کیهم بهشون نزد کوروش

 شد.  یباهام هم صحبت م ومدیکه تنها بودم کوروش م ییبودم و وقتا یمیصم یلیبا کوروش خ من

ج شد شاپ خار یاز کاف یهم با بغض بدون خداحافظ ری. امدیکش یبرگشت و پوف  تیبهار با عصبان قهیاز چند دق بعد

 و رفت. 

 از طرف کوروش خوشحال شدم.  یاومدن عکس با

 دفترش گرفته بود.  یرو باز کردم. از رو عکس

 »به خوندن کردم: شروع
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 ؟یبا اون عوض یچرا رفت ؟ی: بهار چرا ولم کردریام

 

 کردم دوسش دارم یفکر م: چون  بهار

 !؟ی؟نداشتی: منو چریام

 

 : نه بهار

  ؟ی: االن چریام

 

 : نه.بهار

 من دوستت دارم. ی: ولریام

 

 میندگز یپاتو تو ی. از وقتیاریم ی. تو با اومدنت نحصنمتیخوام بب ی. چندبار بگم نمرونیگمشو ب می: از زندگبهار

 بفهم. دست از سرم بردار. خوامتیها اومد سمتم. نم یخوش یرفت یپشت هم بدآوردم اما وقت یگذاشت

 

 : بهار حرفت بدجور دلم رو شکست، بدجور.ریام

 حرفات فقط تظاهره.  نیکه بشکنه ا یندار ی: بدرک. تو دلبهار

 

 . رهینم ادمیاز چوقتی. هشهیتو دلم حک م یکه امروز زد یی: حرفاریام
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 «خوشبخت ترم.  مانی. من با پتنمیخوام بب ینم ا،یسراغم ن گهی: بهتر. دبهار

 

 گشتم. ریدنبال ام رون،یسوخت. از جام بلند شدم و رفتم ب ریام یخوندن حرفاشون دلم برا با

 . دیلرز یوار تو خودش جمع کرده بود و شونه هاش م نینشسته بود. پاهاش رو جن یپله ا یرو

 رو داشت. دید نینشسته بود که کمتر ییسمتش رفتم. جا به

 ریام ــ

 نگام کرد.  یاشک یبا چشما ریام

 زانو زدم و ب*غ*ل*ش کردم.  جلوش

 .شهیدرست م ر،یام شهیدرست م ــ

 کرد. انقدر نوازشش کرد تا آروم شد. چشماش و نوک دماغش قرمز شده بود.  یم هیبلند گر ریام

 تر بشه. تا آروم  دیکش قیعم ی. صورتش رو آب زد و نفس هامیرفت ابونیسمت آب سردکنِ گوشه خ به

 و راه افتادم.  مینشست نیتو ماش هیاومدن بق با

 اومد. اومدم عوض کنم که باراد مخالفت کرد.  نیضبط رو روشن کردم آهنگ غمگ تا

 نگاه کردم. چشماش رو بسته بود و سرش رو به پنجره چسبونده بود.  ریبه ام نهییتو آ از

 

 بود  گهید یجا هیاما دلت  یخواستم عاشقم بش یم:» آهنگ

 بود  یادیمن ز یاما خواستنت برا خواستمت

 زنم  یقسمت م یمن به پا موییتنها دوباره

 که عشق زد به تنم  یزخم نیشم از ا یتر م ونهید
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 مُد شده  یباز ونهید نیشم که ا یتر م ونهید

 «بعد رفتنت برام عکس تو مث بت شده که

 

 اومد. هیگر یدفعه صدا هی کهیت نیخونده شدن ا با

 گوشه نگه داشتم و به بهار نگاه کردم، بهار نبود. هیرو  نیشما

 کرد.  یم هیبلند بلند گر ریعقب نگاه کردم. ام به

 کرد. ینگاه م ریاحساس داشت به ام یانداختم. سنگدل و ب ینگاه میبهار ن به

 شد.  ادهیپ نیاز ماش یها تند وونهیمثل د ریدفعه ام هی

 . میشد ادهیپ یهمگ

 زدن کرد.  ادیخنده و شروع به فر ریدفعه بلند بلند زد ز هی

 شده بود که جنون به سراغش اومده بود. یانسان نیع

 کردن.  ینگاه م ریبودن و به ام سادهیوا ینفر چند

 انداخت.  یلیتر هی یخودش رو جلو ریدفعه ام هی

 اومد. کیالست غیج یبهار بلند شد. شوکه شده به منظره رو به روم نگاه کردم. صدا غیج

 فاصله داشت.  یلیمتر با تر یسانت هی قاینگاه کردم. دق ریام به

 

 باشم. ایدن نیخوام تو ا ی. نممیکشت ی. مگهیبهم د یزد یم ؟یداد زد : چرا ترمز کرد ریام

 

@ashob_maghz 
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دل پدر و  یرو رو یچه داغ یخواست یشد و گفت: جوون زده به سرت؟ م ادهیبود پ رمردیپ هیکه  یلیتر راننده

 ؟یمادرت بزار

 

 مردن.  شیاونا که ده سال پ ؟یداد زد: کدوم پدر مادر ریام

 گهینفر د هی نیبرو خودتو جلو ماش ؟یمنو بدبخت کن یایب دیگفت: بمن چه که مردن، حاال تو با یعصبان رمردیپ 

 بنداز .

 

بار وسط  نیکردن و ا نیرو سوار ماش ری، ام نیراه افتادن و رفتن. باراد و شرو نایاز آروم شدن جو، کم کم ماش بعد

 نشوندنش و خودشون کنار نشستن. 

 بهار نگاه کردم.  به

 کرد.  ینگاه م ریبه ام نهییو پوزخند از تو آ ریتحق با

 ه بود و چشماشو بسته بود. شونه باراد گذاشت یآروم و مظلوم سرشو رو گهیهم د ریام

 پسر بچه ها. نیبود ع شده

 به سمت خونه حرکت کردم.  نیو شرو ریاز رسوندن ام بعد

 موندن.  ریو باراد کنار ام نیشرو

 بهار ــ



 آشوب مغز

 
26 

 

 : بله؟بهار

 ه؟یچ ریتو و ام نیب هیقض ــ

 بوده تموم شده.  ی: هرچبهار

 خوام بدونم.  یبگو. م ــ

 

 هم به قول ریام نیباراد دوستاش رو آورد تو خونه. ا ،یاریتا جنس ب هیترک یبار که رفته بود هی. گمی: باشه مبهار

 قیباهاش رف نیهم یداد. اون موقع ها برام جذاب بود برا یدوست شنهادینگاه خوشش اومد و پ نیخودش تو اول

 رو ول کردم اما اون ریر عاشقش شدم. امچند با نی. تو ارفتم رونیب مانیآشنا شدم. چندبار با پ مانیروز با پ هیشدم. 

 ذره غرور هم نداره. هی. اصال دهیهنوز بهم چسب

 .دمیرو تو چشماش د یمن عشق واقع ــ

 . رمیبگ میتصم میزندگ یخودم برا دیبزار د،ی: بهادر دست از سرم برداربهار

 وادارت نکردم.  ی.تورو به کاریجمله گفتم که بدون هیمن فقط  یخودت اری. صاحب اختیلیهرجور ما ــ

 گفت و روش رو بر گردوند. یشیا بهار

 . یگفت ینم شیوقت بهم ا چیتو ه ؟یعوض شد یبهار از ک ــ

 .ستیکه به تو مربوط ن ی: از وقتبهار

 روم رو ازش برگردوندم و چشم به جاده دوختم.  ناراحت

 . میکرد یرو ط ریحرف کل مس بدون

 . میشد دهایرو پارک کردم و پ نیماش

 . رونیب میرفت دیخر یاز خوردن ناهار، ساعت پنج بعد از ظهر با بابا برا بعد

 بود گرفتم.  یکه نسبتا مخمل یرنگ یو شلوار  سورمه ا کت
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 . میتادراه اف یفروش ینیریو به سمت ش میشده بود گرفت بیترک یسیادر یکه با گل ها یگل رز قرمز و صورت دسته

 : بهادر؟بابا

 بله  ــ

 شده؟  یزی: چبابا

 بشه؟  یخوا یم ینه مثال چ ــ

 . دعواتون شده؟دیبهار و تو ناراحت و عبوس ا دیاومد ی: از وقتبابا

 بحث مون شد.  کمینه  ــ

باهام برخورد نکرده بود.  یجور نیوقت ا چیشدم. ه رهیو حرف بهار اخمام تو هم رفت و به جاده خ شیاوردن ا ادی با

 برخورد. بهم  کمیراستش 

 زده که ناراحتت کرده؟ ی: بهادر، بهار حرفبابا

 نه از رفتار خودم ناراحتم. ــ

 : چطور مگه؟!بابا

 شدم دروغ بگم: تو کارش دخالت کردم و بد بهش گفتم.  مجبور

 بخشتت.  ی: بهار مهربونه، مبابا

 !دوارمیام ــ

. چقدر بهش زارمیکرد. از خودم ب یم یمعذرت خواه هیسوخت و حداقل  ینمه دلش به حالم م هی! اگر مهربون بود هه

 دستمزدم بود. دستم نمک نداره! نمیکمک کردم حاال ا

 .میبه سمت خونه راه افتاد ینیریش دنیبعد ازخر 

 . میو ربع شده بود که همه حاضر شدن و به سمت خونه شون راه افتاد شیش ساعت
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 ؟یا یوصلت راض نی: به ابابا

 آره.  ــ

 کت باشه. : مباربابا

 . ستیمعلوم ن یچیممنون ، هنوز ه ــ

 اد؟ینم یچ ی: باراد برامامان

 . ریام شیحالش بد بود موند پ ریبه بهار کردم و گفتم: چون که ام ینگاه نهیتو آ از

 خوب بشه. شااهللی: ا مامان

 م؟یرس یم ی: کبهار

 .یعجله دار شتریزن داداشت ب دنید یکه تو برا نیبا خنده گفت: مثل ا بابا

 کنم.  دایبحث مسخره نجات پ نیخوام از ا ی: عجله ندارم، مبهار

 : کدوم بحث؟بابا

 ...ری: بحث امبهار
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 بهار نگاه کرد. یبا تعجب به کارها بابا

 نگفتم. یچیه گهیو د دمیرو تو هم کش اخمام

 . ومدینم ییصدا چیجز اهنگ ه میدیکه رس یوقت تا

 رو برداشتم.  ینیریرو پارک کردم و گل و ش نیماش

 گفت. یشیدفعه بهار تنه زد و رد شد و ا هی

 شکست. ناراحت شدم. گل رو که از دستم افتاد برداشتم.  ییجورا هی دلم

 کنه؟  یم ینجوریکردم که ا کارشیکرد. دلخور نگاش کردم. مگه چ یهم فقط نگاه م بهار

 صبح تا حاال با همه لجه.  از

 شون نشد و سالم بودن.  یزیگل ها چ خداروشکر

 . میو وارد شد میدر رو زد زنگ

 بود. ینوساز که آپارتمان ی خونه

 مامان و بابا و بهار وارد شدن و بعد من. با خجالت گل رو دست شون دادم و سالم کردم.  اول

 شده بودم. یخجالت شهیدونم چم شده بود. بر خالف هم ینم

 !یساعت حرف زدن رفتن سر اصل مطلب، خواستگار میاز ن بعد

 . میمزاحم شد ریامر خ یما برا دیدون یگل، عرضم به خدمت تون، همون طور که خودتون م ی: خب اقا رضابابا

 .دیرضا)همون پدر عروس!( : مراحم آقا

 یمغازه هم داره. در آمد خوب هیه. شغلش تجارت لباسه . دار وتریکامپ سانسیسالشه و ل ۲۷: پسر بزرگم بهادر، بابا

 لباس هم داره.  یطراح یشرکت برا هیهم رفته.  شیمستقل شده. سرباز شیسالگ ۱۹از  بایداره و تقر
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که به درسش هم ادامه  شهیبه ازدواج م یراض ی: خوبه. دختر منم فعال دانشگاهش تموم نشده. خودش گفته وقترضا

 بده. 

 هم خوبه.  یلیموضوع ندارم. تازه خ نیبا ا یمن مشکل یپرم ول یوسط حرف تون م دیببخش ــ

 خونه.  یم یسالشه. روانشناس ۲۰دخترمن، هی: خب، خداروشکر. هانرضا

 شون.  یدوتا جوون برن سر زندگ نیو ا رهیدوتا خانواده صورت بگ نیا نیب ی: اگر خدا بخواد وصلتبابا

  اد؟یجون نم هی: هانمامان

 رو صدا کرد.  هیخانوم(، هان ی) نور هیهان انمام

 اومد.  رونیب ییچا ینیبا س ی، دختر خوشگل قهیاز چند دق بعد

خواستن  یبزور م نایکه باراد ا یآشنا بود. اون...اون همون دختره س! همون یلیش خ افهیچهره ش شدم. ق مسخ

 سوارش کنن!

 .زمیتو سرم بر یباشه چه خاک ادشی! اگر منو اخدای

 قلبم باال رفته بود.  تپش

 رو به من تعارف کرد.  ییاز همه، چا بعد

 شدم. رهیچشماش خ تو

 بود چون تعجب کرده بود.  ادشیکه منو  نیا مثل

 رو برداشتم و تشکر کردم.  ییخجالت چا با

 حرف زدن فرستادن تو اتاق.  یمارو برا گه،یاز چندتا حرف د بعد

 گفت:تو؟! هیدرو بستم هان تا

 آروم باش. باشه؟ نیبب ــ
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 ؟یخوا یم یچ نجایبگم بگو ا وی: تا نرفتم همه چهیهان

 فرق داشت. منم قبولت کردم.  یلیخ یبودم ول دهیمن عکست رو د ــ

 : کدوم عکسمو؟هیهان

 با کاله خز دار بود. یمشک یپالتو هیکه  یهمون ــ

 بوده. می: اون من نبودم. ابجهیهان

 . یدرست رو بخون زارمیندارم. م طتیبا شرا یمن مشکل نیبب ــ

 ؟یدیبندازه فهم کهیت هیکه به بق ادیخوشم نم یآقا بهادر، من از شوهر نی: ببهیهان

 . ستمیشون کردم وگرنه اهلش ن یاون روز به خاطر شاد کردن دل اون سه تا همراه ــ

 ؟یندار ی: تو شرطهیهان

باهام کل ننداز  ادیبعد ازدواج ز شهیشرط باشه. فقط اگر م دیق ی. دوست دارم ازدواجم بزارمینم یمن برات شرط ــ

 چون اعصابم کشش نداره.

 ؟یدار سمی: سادهیهان

 نه! ــ

 : اعصابت مشکل داره؟هیهان

 نمه زود جوشم.  هینه فقط  ــ

 .یدار یزیچ یا ی: حتما مشکل روحهیهان

 . یبزار بیرو آدم ع یخوا یبابا، تو هم که همش م یا ــ

 گفت.  یدیکرد و ببخش یخنده ا هیهان

 ؟یکن یباهام ازدواج م ؟یکنیشدم و گفتم:  قبولم م رهیچشماش خ تو
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 انداخت. لپاش قرمز شده بود و گل انداخته بود.  نییو سرش رو پا دیمقدمه بودن حرفم خجالت کش یرک بودن و ب از

 اره؟  ــ

 : آره هیهان

 !ندهیمبارکه همسر آ ــ

. میو موافقت مون رو اعالم کرد میرفت رونیخجالتش آب شد ب کمیکه  نیگفت. بعد از ا یخجالت زده ممنون هیهان

رو لبام نشست. به  یاونا منم خوشحال شدن و خود به خود لبخند بزرگ یکل و دست همه جا رو گرفت. از شاد یصدا

 بهار نگاه کردم. 

 . زد یدست هم نم یکرد. حت یتفاوت نگاه م یب بهار

 کردم؟! یواقعا ازم ناراحته؟ نکنه کار نکنه

 دفعه بوس و چشمک برام فرستاد.  هیبهش نگاه کردم.  مظلوم

 تونم درکش کنم! ی! نمشیا باریبوس  باریکردم.  هنگ

 کرد و دوباره دست زدن.  هینشون رو مامان دست هان ی حلقه

 . میدوشنبه گذاشت گه،ید یهفته  یعقد رو برا قرار

 چطوره نمیبب ریخونه ام رمیرسونمتون بعدش م یکه گفتم: من م میبرگشت به خونه بود توراه

 ؟یمون یهمونجا م ای یبخواب یای: باشه. نممامان

 مونم.  یم ــ

 باز شد و وارد شدم.  یکیت یراه افتادم. زنگ رو زدم. در با صدا ریاز رسوندن شون به سمت خونه ام بعد

  ؟ینک یم کاریچ نجای: تو اباراد

 تون. شیاومدم پ ــ
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 . اتوی:بباراد

  انه؟ی یکت شلوار گفت: به به، شادوماد. بله گرفت یمن تو دنیبا د نیدر اوردم و رفتم تو. شرو وکفشام

 گرفتم.  ــ

 کجاس؟ ریگفتن. تشکر کردم و گفتم: ام کیو باراد تبر نیشرو

 : تو اتاق خوابه.  نیشرو

 .  دمیتخت دراز کش یسمت اتاق رفتم و کنارش رو به

 شد و نگام کرد.  داریدفعه ب هی

 ؟ی: باالخره اومدریام

 اره.  ــ

 ر؟یرو ناز کردم و گفتم: ام موهاش

 : بله.ریام

 رو نداره داداش.  اقتتیبهار ل ــ

 من عاشقشم.  ی: ولریام

 ـ
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 شدم.  دارینفر رو شکمم از خواب ب هی دنیبا پر صبح

 .دنیخند یو باراد ، هرهر م ریو ام نیدلم درد گرفت. شرو بدجور

  د؟یپر یک ــ

 : منباراد

 . یبد یلیخ ــ

 رو ماساژ دادم. از جام بلند شدم و به ساعت نگاه کردم.  شکمم

 رفتم.  یبهداشت سیصبح بود. پتوم رو جمع کردم و به سمت سرو ده

 اومدم. رونیرو آب زدم و ب صورتم

 گرفتم گفتم: باراد ی. همونطور که لقمه ممیو شروع به خوردن صبحونه کرد میسفره نشست دور

 : هوم.باراد

 رفتم؟! یک یبگو خواستگار ــ

 ؟ هی: شخص خاصباراد

 آره! ــ

 هست؟ ی: کباراد

 نزاشتم.  دیسوارش کن دیاون دختره بود خواست ــ

 : خب؟ باراد

 همون دخترس. هیهان ــ

 شونو خوردن تا حال شون خوب شد.  ییو شروع به سرفه کردن. چا دیسه تاشون پر یدفعه لقمه تو گلو هی

 ؟یزار یسرکار م یدار ای یگیم ی: جدریام
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 . میشاخ در آورد میدی. هردومون تاهمو دگمیجون خودم دارم راست م ــ

 چطور قبول کرده؟ یسوارش کن یتو خواست دهیکه د نی: انیشرو

 کرد؟ یقبول م دینبا ــ

 یم رو یتا بفهمن کس نیکنه برا هم یهم سوار م هیرو سوار کنه بق یکیکنن اگر  ی: اخه اکثر دخترا فکر منیشرو

 کنن.  یخواسته سوار کنه، ردش م

 کارو کردم تا دلتون خوش باشه.  نیفکر رو کرد اما من گفتم به خاطر شماها ا نیخب اونم هم ــ

 بهم زدن.  یدنو باراد که کنارم بودن ، پس گر نیدفعه شرو هی

 د؟یزن یــ اِ چـرا م 

 رسم. ی! به حسابت م؟یکه خودت ادم خوبه بش یکن ی: حاال مارو خراب مباراد

 تونستن زدن.  یروم حمله کردن و تا م نیشرو با

 درد گرفت. نامردا نکردن آروم بزنن. بدنم

 کرد. یمشت باراد به شکمم ، درد م یجا هنوز

 اومد و دستش رو به سمتم دراز کرد.  ریام

 رو گرفتم و بلند شدم.  دستش

 یچ. هردیاریدر ب یجنبه باز یانقدر پررو و ب دیاما نبا گهیبهتون نم یچیو باراد گفت : درسته ه نیروبه شرو ریام

 . دیخورده بود کوفتش کرد

 . میسفره نشست سر

حرکت کردم  نایبابا ا یخارج شدم و به سمت خونه  ریام یازخوردن صبحونه لباسم رو عوض کردم و از خونه  بعد

 باز کردم و داخل شدم.  دیدررو باکل

 .ی: اه بازم تو اومدبهار
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 . نییروم رو ازش گرفتم و سرمو انداختم پا دلخور

 رم نترس.  یدوباره م ــ

 . دمیپوش یکشلوار مش هیبا  یطوس وریپل هیسمت اتاقم رفتم و کت شلوارم رو درآوردم و به جاش  به

 . یراحت باش رمیاتاق خارج شدم و روبه بهار گفتم: خدافظ، دارم م از

 بمن چه.  یریکه م یریکنم؟ م کاری: خب من چبهار

 کنه؟  یم یطور نی. چرا بهار باهام ادمیشکستنش رو شن یحرفش شکست. صدا نیبا ا دلم

 . دمیاز خونه خارج و در رو بهم کوب یناراحت با

 کم بشه.  تمیو عصبان یتا از ناراحت دمیکش قینشستم و چندتا نفس عم نمیماش یتو

 . دمیچرخ یها م ابونیهدف تو خ یجور ب نیهم

 رو ندارم که برم.  ییجا

 س دوباره برگردم.  هیکردم. ضا یخدافظ ناکهیا ریام با

 برم؟  کجا

 بودم. ومدهیچند روز اصال شرکت ن نیسمت مغازه راه افتادم. ا به
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 . دمیتو مغازه موندم و به کارها رس تاشب

 تجارت. یبرا هیبرم ترک دیروز بعد از عقد با هی یعنیسه شنبه،  قایدق

 وارد مغازه شد.  یمشتر هی

 نسبتا سن باال بود به احترامش بلند شدم.  چون

 . دید. خوش اومدییــ بفرما 

 پر رنگه. یهمون که آب د؟یاریرو ب نهیتریکه پشت و یاون لباس شهی: مزن

 نه؟یرو جلوش گذاشتم و گفتم: هم لباس

 شه؟یچقدر م متشی. قنی: اره هم زن

 هزار تومن ۹۰ ــ

 د؟ید ینم فی: تخفزن

 راه نداره.  ــ

 خرم.  ی: پس نمزن

 شدم تو چشاش و گفتم: نخر.  رهیخ

 . رونیگفت و از مغازه رفت ب یشیشد. ا شوکه

 بخره. حاال اگه بر نگشت!  ادیانگار التماسش کردم که ب یخر یکه نم بدرک

 . ادیکنم تا حالش جا ب یرو دوبله م متایبرگشت ق اگر
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 و سر جام نشستم. نیتریرو گذاشتم پشت و لباس

 . دیبدهمون لباس  شهینگذشته بود که همون زن اومد تو و گفت: م شتریب قهیدق چند

 رفت باال.  متایبگم ق دیمحض اطالعتون با ــ

 رفت باال؟ متیق قهیدق ستیتعجب کرده گفت: وا! تو ب زنه

 . دمیارزون تر بهش م ادیب یا گهید یاگه کس یشما رفت باال ول یآره، برا ــ

 م؟یدار ی:مگه منو اون چه فرقزن

 داره؟ یچه فرق یلباس من و لباس بغل متیمگه ق ــ

 نگفت.  یچیساکت شد و ه زن

در  یکیرو سر  شیباالخره تالف دیروش. با نمیبهار اعصابمو خورد کرده ا شیجور نیخنک شد بقران. نکبت. هم دلم

 واال. گهید ارمیب

 زد.  رونیبهم رفت و از مغازه ب یچشم غره ا زن

 ره. منو بخ یجنس ها ادیکنم که ب یالتماس م یه یاون مصطف نی! حتما فکر کرده عهه

 زدم و در مغازه رو بستم.  رونیشب بود که از مغازه ب میدوازده و ن ساعت

  ادینم نم بارون رو دوست داشتم. البته نم نم نبود، از شدت ز یزدم. سردم بود بدجور ول یقدم م ابونیهدف، تو خ یب

 نشن.  سیکه خ ییبارون ، همه رفته بودن جا

 بود.  دهیشده بود و به تنم چسب سیخ ورمیپل

 حس شده بود.  یاز سرما ب دستام

 . دمیلرز یم دیب مثل

کپ کردم. تا ساعت دوازده و  هیهان دنیرفتم جلوتر. باد کمیآشنا بود .  یلیدختر آشنا افتاد. خ هیدفعه نگام به  هی

 کرده؟ یم کاریچ رونیب مین
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 سمتش رفتم و سالم کردم.  به

 : سالم آقا بهادر.هیهان

  ؟یکرد یم کاریچ رونیبوقت شب  نیتا ا ــ

 : خونه دوستم بودم.  هیهان

 . هوی دیخور ی. سرما مدیشد سیسر جفت مون گرفت و گفت: چقدر خ یرو باال چترش

 باهام حرف نزن.  یرسم ــ

 رسونمت.  یمن م میبر ایگفتم: ب قهیاز چند دق بعد

 کرد و دنبالم راه افتاد. یتشکر هیهان

 کردم. تشیهدا  نیرو پشتش گذاشتم و به سمت ماش دستم
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 ناز شده بود.  یلی. خشیشونیبود به پ دهیشده بود و چسب سیخ موهاش
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 کرد. تمیکمرم گذاشت و هدا یرو هوی دستشو

 رو برام باز کرد تا سوار شم.  نیماش در

 گفتم و سوار شدم.  ینممنو

 و خودش هم سوار شد.  دروبست

 بود به تنش.  دهیبود. چسب سیخ سیخ ورشیپل

 . دیچک یموهاش قطره قطره آب م از

 دستمال رو برداشت. چند بار پشت سرهم عطسه کرد.  عینگذشته بود که سر شتریب قهیدق چند

 ؟یکن یزد و گفت: چرا نگاه م یلبخند دیخودش د ینگاهم رو رو یوقت بهادر

 رفت.  یشد ضیمر ــ

 شدم رفتتتتتتت! ضی: آره مربهادر

 . نایو ا شیبرا آزما میفردا ساعت هشت قرار بزار گمایکرد و گفت: م یاز حرفش تک خنده ا بعد

 . میریزودتر جواب بگ یباز یتا با پارت میبد شیاونجا ازما میمن دکتره بهتره بر یعمو ــ

 : باشه. بهادر

 خونه نگه داشت.  یجلو

 ممنون.  ــ

 . ی: زود برو تو، سرما نخوربهادر

 باشه، فعال.  ــ

 : فعال. بهادر

 موند تا برم تو.  منتظر
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 اومد.  نشیگاز دادن ماش یدر رو بستم صدا یوقت

 باز کردم و داخل شدم.  دیرو باکل در

  ؟یوقت شب کجا بود نیو گفت: تا ا رونیدفعه بابا از اتاق شون اومد ب هیبه سمت اتاقم رفتم.  آروم

 . نایمهسا ا یخونه  ــ

 ن؟یبود تو ماش ی: اون پسره کبابا

 بهادر بود.  ــ

 بعد بهادر رسوندتت؟! یبود نای: خونه مهسا ابابا

 رسونه.  یرفت خونه شون. خودش گفت منو م ی. داشت مدیمنو د هویتو راه بودم  ــ

 : خوبه. برو بخواب. اباب

 . میبد شیآزما میبابا بهادر گفت فردا بر ــ

 : باشه. با مامانت برو. بابا

 چشم.  ــ

 . دمیتختم دراز کش یاز رفتن بابا، مسواک زدم و تو بعد

 رو بزداشتم و تو تلگرام رفتم.  میگوش

 داد:سالم  امیناشناس بهم پ هیلحظه  همون

  ه؟یک گهیمزاحمه د نیا

 نوشتم: شما؟  براش

 : بهادر هستم. مزاحم

 بهادر؟ بهادر؟...اها بهادر. بهادر؟
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 زنگ خورد. همون شماره بود.  میدفعه گوش هی

 بله  ــ

 خونه؟ یدی: رسبهادر

 اره. ــ

 . اریبابات رو ب ایمامان  یاگر دوست دار یول امیساعت هشت. من با باراد م شینره آزما ادتی: بهادر

 ه؟یباراد ک ی. راستادیمامانم م ــ

 باهاش.  یشیخواست سوارت کنه. آشنا م یکه م ییاز همونا یکیکرد و گفت: داداشمه.  یدفعه خنده ا هی

 براش دارم.  ــ

 خوشگل خانوم.  ری: نگه دار واسه خودت. شب بخبهادر

 شب خوش! ــ

 خوشگل خانوم! گهیزنه! تازه بهم م یبهم زنگ م میقطع شد. هنوز عقد نکرد تماس

 پرروهه! یلیخ

 کاریموقع چ نیتا ا گهیبخواب د ریام داد: بگ یبودم. اومدم نت رو خاموش کنم که بهادر پ نیساعت دو آنال تا

 ؟یکنیم

 بشه؟ یخواد چ یم نیبعد از ا دهیم ریگ یلیاالن خ از

 دمش رو کوتاه کنم.  دیبا

 نم.بمو داریکردم: به توچه، اصال دوست دارم ب پیتا براش

 . دارمیتا فکر کنه ب دمینتم رو روشن گذاشتم و خودم خواب ادیکه حرصش درب نیا یبرا

 برداشتم و گفتم: بله  عیشدم. سر داریب میگوش ینگذشته بود که با صدا شتریذره ب هی هنوز
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 ؟یدیو خشک بهادر اومد: چرا جوابمو نم یعصب یصدا

 من خوابم بعدا زنگ بزن! ــ

 . دمیخوابم رس یکردم و به ادامه  لنتیرو سا یبار گوش نیرو قطع کردم . ا یگوش

 شد.  رید یشدم. وا داریساعت هشت ب صبح

 شستم و موهام رو شونه کردم و بستم.  صورتمو

از خونه خارج شدم.  فمیتند لباس هام رو عوض کردم و شالم رو سر کردم و بعد از مرتب کردنش و برداشتن ک تند

 نشسته بود. نی. منم مجبورم تنها برم. بهادر با اخم تو ماشادیفت نممامان گ

 شدم و سالم کردم. نیماش سوار

 گاز فشار داد.  یادب جواب سالمم رو نداد. پاش رو رو یب

 بهت سالم کردما.  ــ

 . کی: علبهادر

 کرد. فکر کنم همون باراد بود.  یعقب نشسته بود. ساکت به ما نگاه م یپسر صندل هی

 . شمایزنت نم یکن یطور نیا یخوا یچه وضعشه؟ از االن م نیا ــ

ار . شده صدبگهید یکی یگوشه نگه داشت و تخس شد تو چشمام و گفت: نشو. تونشد هیرو  نیباسرعت ماش بهادر

 کشم. یرو نم یاما منت کس یخواستگار رمیم

 ؟یا یچته؟ چرا انقدر عصب ــ

 ی. تلفن هم که رو من قطع میهم که کرد رید یبود نی. تا صبح از بس انالیدیرو نم اممیبلند گفت: جواب پ بهادر

 باهات بگو بخند هم بکنم؟ ی. توقع داری. صدبار زنگ زدم برنداشتیکن

 . یسر من داد نزنا. هنوز شوهرم نشد ــ

 .یخوا یکنم باهات خوب رفتار کنم اما تو خودت نم یم یزنم چون دلم ازت پره. من سع یبلند گفت: داد م بهادر
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 هم کردم.  یخوب یلیحقته، کار خ هیجور نیچرا دلت ازم پره؟ هان؟ چون تلفنم رو قطع کردم؟ اصال حاال که ا ــ

 نزد.  یحرف چیه گهیروش رو گرفت سمت جاده و دوباره به راه افتاد. د دلخور

 کرد. یم یبراش سوخت. ساکت و ناراحت رانندگ دلم

 و باهاش حرف زد، از بهادر بدجور خوشش اومد. دیبهادر رو د یوقت عمو

 بشم.  ادهیخونه ترمز کرد تا پ یجلو

 بهادر؟  ــ

 نداد.  جواب

 خوام.  یمعذرت م ــ

 ؟یهام هم نداشت امیپ دنیکه وقت د یکرد یچت م ی: با کبهادر

 .دمیودم خوابکه حرصت بدم نتم رو روشن گزاشتم و خ نیا یــ راستش برا 

 ؟یگی: بمن دروغ که نمبهادر

 نه، دروغم کجا بود؟ ــ

 : مگه نگفتم اعصاب ندارم باهام کل ننداز؟بهادر

 .دینبود، ببخش ادمی ــ

 : باشه برو، خدافظ.بهادر

 �آشوب مغز�

🔥 @ashob_maghz🔥 
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 مغز _آشوب#

 تعارف باالخره اومدن تو.  یکردم و بعد از کل یبهادر و باراد خدافظ با

 خورد.  یباراد دوتا دوتا م یخورد ول ینم یچیکردم. بهادر ه ییرایپذ ازشون

 ؟یبه باراد گفت: کم بخور، مگه صبحونه نخورد تیدفعه بهادر با عصبان هی

 .ینخورد یچیتوهم که ه ؟یخورینم یچیتو چرا ه ی. راستمیرفت گهیو د ی: نه واال، تا اومدم بخورم تو اومدباراد

 .خوامی: من نمبهادر

 خودته.  یخونه  نجایرو به بهادر گفت: بخور پسرم، گشنه نمون. ا مامان

 : ممنون. بهادر

 کردن.  یشد بلند شدن و خداحافظ ریکه باراد کامال س نیاز ا بعد

 نره.  ادتونیهستش.  ۵:۳۰تا۴دوشنبه محضر وقت گرفتم. ساعت ی: برابهادر

 باشه. ــ

 : خدافظـ. بهادر

 فعال. ــ

 

 "بهادر"

 سمت خونه رفتم. به

 گشنم بود. بدجور

 رفته بود. هیخونه د همسا نکهیهم نبود مثل ا مامان

 بهم بده گشنمه. یزیچ هی ایگفتم: بهار ب بلند
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 بخور. یزیچ هیبا اکراه گفت: دستت که نشکسته خودت  بهار

 رفت توهم. اخمام

 رو باز کردم.  خچالی در

 اماده نبود که بخورم. یچیه تخم مرغ جز

 بده. یزیچ هیبهم  ایب یبهار اج ــ

 که بهت برسم. ستمینداره، ننت ن یتو چشمام گفت: بمن ربط یرگیبلند شد و با خ بهار

 برخورد. بهم

 شدم و رفتم تو اتاق. بلند

 گذشت. یساعت چند

 .ومدیهم مامان ن باز

 اتاق خارج شدم و کنار بابا نشستم. از

 کرد. یقار و قور م شکمم

 بخور. یزیچ هی: خب پاشو باراد

 که بخورم. میندار ــ

 : خب تخم مرغ که هست.باراد

 نخورم بهتره. ره،یگیخورم دلم درد م یتخم مرغ م ــ

 دلم برات سوخت. ایبا اخم بلند شد و گفت: ب بهار

 درست کرد. با ولع شروع به خوردن کردم. کتلت

 کردم. یتشکر
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 و خارج شدم. دمیرو پوش شرتمینگفت و رفت. بعد از خوردن بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. سو یچیه بهار

  ؟یری: بهادر کجا مباراد

 مغازه.  ــ

 : برو برو خوش بگذره. باراد

 فعال.  ــ

 �آشوب مغز�

🔥 @ashob_maghz🔥 
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 مغز _آشوب#

 

 

 

 . دیپرس یم ییزایچ هیکه داشت از چند نفر  دمیافتادم. اقا رضا رو دو به سمت مغازه راه  رونیخونه زدم ب از

 اومده.  قاتیواسه تحق حتما

 مغازه رو باز کردم و وارد شدم.  یها قفل

 . زدیکه باهاش کل انداخته بودم حرف م هیروزیاقا رضا افتاد که داشت از همون زن د نگاموبه

 . گهیخدا االن از عقده هاش چهار تا دروغ م ای

 خواد؟ یم یچ نجایا نیا اصال
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 چرا دوباره اومده؟ ومدین روزید مگه

 بد.  ای گهیخوب م ایخواد بگه، بگه.  یم یهرچ الیخیکردم آروم باشم. ب یسع

 بعد، اقا رضا رفت. قهیدق چند

 ( زنگ زدم.یکار کیطاها ) شر به

 : بله؟طاها

  ؟یکن یبرام م یکار هیداداش،  ــ

 ؟ی: چه کارطاها

 ه؟یترک یریمن م یهم به جا نباریا ــ

 یهم نرفت باریخارج تو  رمیبابا، سه دفعه س دارم پشت سرهم م ی: اطاها

 هم برم.  نباریتونن ا یشرمندتم داداش. نم ــ

 : چرا؟طاها

 کنم. یخب من دارم عقد م ــ

 !؟یگفت: اِ جد یباخوشحال طاها

 آره.  ــ

. رمیحقوقم رو هم بگ یتومغازه ول یسیتو به جام وا دیماه با هیتا  یول رمیدفعه هم م پی: مبارک باشه. باشه من اطاها

 قبول؟

 ۵:۳۰تا۴محضر؟ ساعت یایجهنم و ضرر، قبوله. م ــ

 : جونش رو ندارم.طاها

 .یکنم. با یکه گفتم. ادرس رو واست اس م نیهم یایب دیندارم با شتریدوست ب هیدوشنبه س. من  ــ
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 رو قطع کردم.  یگوش

 مغازه اومد.  یدختر جوون تو هی

 چنده؟  نیرو نشون داد و گفت: ا یلباس

 هزار تومن.  ۵۰ ــ

 چنده؟ یکی نیرو نشون داد و گفت: ا گهیلباس د هی دوباره

 تومن. ۴۵،۰۰۰ ــ

 گرفت.  متیهم ق گهیتا لباس د چند

 خواست.  یهم نم یچیو ه دیپرس یم یلیرفت. خ یداشت سر م حوصلم

 کردم.  یپوف

 زنگوزدم اما رد تماس داد.  هیهان به

 موهام بردم و تکون دادم.  نیانگشتام رو ب کالفه

 ت؟یو گفت: اتاق پرو کجا زیم یاومد جلو دختره

 سالن.  یسمت چپ. انتها ــ

 : ممنون. دختر

 سمت اتاق پرو رفت.  به

 شروع شده بود.  گرنمی. بازم مکردیدرد م سرم

 رو باز کردم.  زیم یسردرد داشتم. کشو بدجور

 . قرصا تموم شده بود. یلعنت

 کشو رو بستم و به باراد زنگ زدم.  محکم
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 . اه. یبود. کوفت خاموش

 لطفا.  دیروحساب کن نایاومد و گفت: ا قهیبعد از پنج دق دختره

 پالتو بود.  هیو  شرتیسو هی

 گذاشتم و گرفتم سمتش. کیپالست یکه حساب کرد لباسارو تو نیاز ا بعد

 . دیکش ریدفعه سرم ت هی

 سرم گزاشتم.  یرو ول کردم و جفت دستام رو رو کیپالست

 کنم؟ یتونم کمک یتون شده؟ م یزی: آقا چدختر

 . دی. شما برستین یگفتم: مشمل عاجزانه

 کنه؟ ی: سرتون درد مدختر

 آره. ــ

 د؟یخوا ی:مسکن م دختر

 ؟یگفتم:اره، دار یخوشحال با

 : ارهدختر

 قرص رو در اوردم و ورقش رو بهش دادم. بدون آب انداختمش باال.  هیدر اورد و بهم داد.  فشیرو از تو ک مسکن

 گذشت تا اثر کنه. از دختره تشکر کردم.  قهیدق دو

 مغازه خارج شد و رفت.  از

 ساعت نگاه کردم. ساعت نه شب بود.  به

 زود گذشت.  یلی. خنجامیکه ا ستیساعت هم ن هیانگار  یساعت تو مغازه بودم ول چهار

 و مغازه رو بستم. دمیرو پوش شرتمیسو



 آشوب مغز

 
51 

 

داروخونه نگه داشتم. رفتم داخل داروخونه دو ورق  یبزنم. جلو نیتا بنز نیشدم. اول رفتم پمپ بنز نیماش سوار

 مسکن گرفتم بعدش به سمت خونه راه افتادم. 

 ربع به ده بود.  هی ساعت

 باز شد. کفشم رو در اوردم و داخل شدم.  یکیت یرو زدم. در با صدا زنگ

 ها و خاله ها تعجب کردمـ  ییدا دنید با

 جمع شدن؟ نجایا میمادر یخانواده  چرا

 کردم و رفتم تو اتاق تا لباس عوض کنم.  یسالم احوال پرس باهمه

 . رونیحالت دادم و رفتم ب کمیرو عوض کردم. موهامو  لباسم

 خودن چطوره؟ یکوتاه به کمرم زد و گفت:نوه  یبابابزرگ نشستم. بابابزرگ چند ضربه  کنار

 .ستمیبد ن ــ

 شده ؟  یزی: چبابابزرگ

 کنه یسرم درد م ــ

 . اره؟یریگیزن م یدار دمی: شنبابابزرگ

 اره.  ــ

 !؟یریگیچطور شده که زن م یکرد یدخترهم نگاه نم هی: تو که به بابابزرگ

 شده.  گهید ــ

بچه ها و همهمه بزرگا سرم رو  غیج غیج یگفتم و به سمت اشپزخونه رفتم. صدا یکنارش بلند شدم و بااجازه ا از

 تا قرص در اوردم و خوردم.  شی. پنج شاوردیبه درد م شتریب

 ایشیم ضیمر ؟یخور یدفعه بهار جلوم سبز شد و گفت: چند تا چندتا م هی
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 .شهیکنه. سرم داره منفجر م یرد منده، سرم بدجور د ریبهار گ ــ

 . شهیدونه هم حل م هی. با یکه صدتا قرص بخور دی: خب نبابهار

 !؟یفهم یبهار درد دارم م ــ

 .شیمنو بزن. واال. ا ایبمنچه. اصال ب یکه دار ی: باشه بابا، درد داربهار

تند بود.  یلیشدم. لحنش خ رهیخرفت و از آشپز خونه خارج شد. چند لحظه تو شوک موندم و به در  یغره ا چشم

 کرد.  ینیرو دلم سنگ یزیبهار احساس کردم چ یبار سوم، از سو یبرا

 کردم.  یقرص باز یرو انداختم و با ورق ها سرم

 ماچم کرد.  ستیهواسش ن یکس دیبه دور و بر انداخت. د ی)دختر خاله( اومد تو آشپزخونه. نگاهندا

 گرفتم. دوست داشتم خفش کنم. گر

@ashob_maghz 
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 تخت نشستم. یشدم و رفتم تو اتاق. در رو بستم و رو بلند

 ندا خانوم؟ یخوا یم یو گفتم: چ دمیسرمن اومد تو اتاق و در رو بست. اخمام رو کش پشت

 یکردم ول یهرکارسمتم؟ کم دوست داشتم؟ به خاطر تو  یومدیکردم که ن کارتیچ زم،یزد و گفت: عز یلبخند ندا

 سمتم.  یومدین

 .رونی. حاال هم گمشو برو بینکرد یکار چیه یتو جز کثافت کار ؟یهرکار ــ

 تخت. شوکه بهش نگاه کردم.  یرو گرفت و منو انداخت رو دستم
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 افتادم روش. دیرو انداخت روم. اومدم بلند شم که منو کش خودش

 زدن کرد. غیدفعه لباسش رو جر داد و شروع به ج هی

 کنم. یم یکنه منم باز یباز لمیخواد ف یکه م حاال

لباسم رو پاره کردم. چندتا مشت زدم تو صورتم.  یتند شهیشکست. با ش شهیرو انداختم سمت بالکن و ش گلدون

 در تکون خورد. رهیدستگ

 هوشم. یکه فکر کنن ب یتخت انداختم. جور نییرو پا خودم

و تونه منو ت یو رمان ها م یهند یها لمی. فکر کرده مثل فلمیدر برابر ف لمیبت. فنک یکنم دختره  یم تیحال حاال

 دام خودش بندازه. کور خونده.

 شد. یم دهیشن کینزد یلیشک بابا بود چون صداش خ یمنو بغل کرد. ب یکی

 : بهادر؟ بلند شو بهادر.بابا

 چند بار پلک زدم. یزدم و الک یجون یرو به ب خودم

 شده. میزیچ هیاهسته و آروم نشستم تا فکر کنن  یلیبلند شدم و نشستم. خ کند

 فرار کرد؟ ــ

 ؟ی: کبابا

کنه من نجاتش دادم.  تیخواست نداخانوم رو اذ یتخت من بود. م یکه تو یکه اومده بود تو اتاق. همون یهمون ــ

 هوش شدم. یزد تو سرم و ب اروی یول

 زدم. یکرد.پوزخند ینگاهم م و با حرص یندا نگاه کردم. عصب به

 .شدیسرپوش درد هام م میروزیپ نیریمزه ش یبه خودم ضربه زدم. ول هرچند

 ندا رو برد تا بهش لباس بده. مامان

 رفتن جز باراد و بهار. همه
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 کن. فیدرو بست و گفت: تعر باراد

ردم، ک یباز لمینم مثل خودش فکنم م تشیخواستم اذ یمنو تو دام بندازه و بگه م لمایخواست مثل ف ینکبت م ــ

 زدم تو حالش.

 رو براشون گفتم. جفت شون خوشحال بودن. اتیجزئ تمام

 چسبه. یپسرا م ی. به همه ادی: ازش بدم مبهار

 : هَوَلِ باراد

 .مینکن بتیغ گهیبسه د ــ

 ؟یصورتت رو نابود کرد ی: حاال چرا زدباراد

 تر جلوه کنه. یکه واقع نیا یبرا ــ

 ؟  یسرعقد اگر خوب نشد چ یبر دیبا گهی: احمق چهار روز دباراد

 .شهیخوب م زارمیم خی هیمشتام رو محکم نزدم.  ادیز ــ

 ها گذاشتم تا خون مرده و متورم نشه. یکبود یآورد. رو خیبلند شد و  بهار

ازه اومده ت رشیبهتر از تو گ یکیمنم گفتم اره  ره؟،یگیگفت که داداشت واقعا داره زن م یزنگ زده بود م روزی: دبهار

با کله قبولش کرد و تا چند روز  دشیبعدش گفتم که داداشم تا د چسبه،یخوشگل تر هم هست و به پسرا نم

 خوشحال بود. انقدر حرص خورد که نگو.

 خر ذوق کرد. نیع یگفت یم یبارگی ــ

 .دنیو باراد خند بهار

 .گهیروش د یزاشت یم نمیا یدروغ بود گفت یخنده گفتم: واال، هرچ با

 .یبامن و بابا طرف یکن تشیدوست منه، اذ هیبهادر، هان نی: بببهار

 ن؟ یکرد یپس تو اون رو معرف ــ
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 شناخت قبول کرد. ی: اره، مامان هم خانواده شون رو مبهار

 رفتارش افتادم و گفتم: بهار؟ ادیدفعه  هی

 ؟ی: جونم داداشبهار

 ؟یکن یر مچند وقته چرا باهام بد رفتا نیا ــ

 :من؟بهار

 .یکن یرفتار م یجوریاره،  ــ

 !؟ی: چجوربهار

 .یکن یتو ذوقم، دعوام م یزنیم ،یگیم شیا ای ،یریهمش چشم غره م ــ

 جان داداش به دل گرفته. یو گفت: ا دیدفعه خند هی باراد

 .میکن تتیاذ میبود دهیباهم نقشه کش نیراستش من و ا دیبا خنده گفت: ببخش بهار

 تاسف تکون دادم و گفتم: واقعا که! یاز رو یسر

 ؟ی: ناراحت شدبهار

 اره. یکرد یم یکه اونجور یوقت یاالن نه ول ــ

 :چقدر؟ بهار

 .یلیزدم و گفتم: خ یلبخند

 .دیکرد و گفت: ببخش بغلم

 ناراحت شدم. یلیدستت نشکسته خودت بخور خ یکه گفت شیچند ساعت پ ــ

 .دیباخجالت: ببخش بهار

 و گل افتاد دلم شکست. یاون موقع که تنه زد ــ
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 .خوامی: معذرت م بهار

 .یناراحتم کرد یلیخ ــ

 .گهید دیبابا، ببخش ی: ابهار

 بعدش بهادر پر! دیمنو دار گهیشدم و گفتم: تا دوسه روز د رهیکردم و بهش خ یا خنده

 .کنهیمن فکر ناجور م یدر باره  کنمینگاه کنم. همش فکر م هیهان یتو رو شهی: داداش روم نمباراد

 گذره. یازت م نیبرا هم یدونه تو هنوز بچه ا یاون م ــ

 دونه؟ ی: مگه چندسالشه که منو بچه مباراد

 سالشه. ۲۰: بهار

 کرد و گفت: اصال از کجا معلوم در نظرش بچه باشم؟ یپوف باراد

 فرق داره. یکل یتر کیسال که ازش کوچ هیخب همون  ــ

 تولد بهادر. وفتهیم نایعقد ا قایزد و گفت: بچه ها دق یدفعه لبخند هی باراد

 گفتا. چه باحال. یفکر کردم. راست م کمی

 . یشیساله م ۲۷ ی: بهادر داربهار

 دونم. یم ــ

 . میدیتو چپ نیزشته همش ا رون،یب میبر گهی: د باراد

 ه؟یچ یمهمون نیا هیقض یراست ــ

 ها هم هستن. رمردیپ رزنیپ یگرفته مثال، بعد همه  یمجرد یگفت: مامان برات مهمون باراد

 .میباغ تا عشق و حال کن میری: نه، بعد از شام مبهار

 م؟یاریندا رو ن شهیم ــ
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 .شدی: کاش م باراد

 .رونیب می، بر الیخی: ببهار

 .رونیب میرفت ییتا سه

 کرد. یبه عسل افتاد دلخور نگاه م نگام

 �آشوب مغز�

🔥 @ashob_maghz🔥 

 

 هفدهم _پارت#

 مغز _آشوب#

 

داده بود که دوستم داره و  امیپ یشب خواستگار قایمون افتادم. چقدر دوسش داشتم. ترکم کرد. دق یعشق بچگ ادی

 . منم بهش گفتم کار از کار گذشت.مونهیپش

رو  ستیکه از من ن یتونستم بچه ا یرو ببخشم. نم انتشیتونستم خ یمن نم یاز کار نگشته بود ول یکار راستش

 قبول کنم!

 .زدیشدم و به سمت آشپزخونه رفتم. مامان داشت به غذا سر م بلند

 م؟یــ مامان سفره بنداز 

 : اره غذا پخته س.مامان

 .میدیها و ماست ها رو چ یو ترش میرو انداخت سفره

 .مینشستن و بعد از اومدن برنج، شروع به خوردن کرد همه
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 باغ بابابزرگ . میکردن و رفتن و فقط ما جوونا قرار شد بر یخداحافظ دوازده بود که همه ساعت

 .امیتر م رید کمیمن  دیو رو به باراد گفتم: شما بر دمیرو پوش کاپشنم

 . میها . قراره تا صبح خوش بگذرون ییای: زود ببهار

 باشه. ــ

 دنبال شون.  امیگفتم که م نیو شرو ریشدم و به ام نیماش سوار

 دنبال طاها هم رفتم. ن،یو شرو ریار کردن اماز سو بعد

 مثل ادم جواب داد:بله. نباریزنگ زدم. ا هیهان یگوش به

 هیسالم هان ــ

 شده؟ یزی: سالم. چهیهان

 .ایتوهم ب شهیاگر م میگرفت یمهمون هیما  گمیم ــ

 .زارهیوقت شب؟ بابام نم نی: اهیهان

 درم. یدرو باز کن جلو ــ

 بودن. داریب یعنیاومد مخالفت کنه زنگ رو زدم. هنوز المپ هاشون روشن بود  تا

 باز شدو رفتم باال. در

 .ادیب هیکردم تاهان یباباش رو راض یسخت به

 هم باشه. هیدونم چرا دوست داشتم هرجا که هستم هان ینم

 خواست. یخودش نم یداشتم ول رتیروش غ ییجورای

 حاضر شد و اومد. هیهان

 بود.  دهیباز پوش یلیلباس خ هی
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شم پاکش کن خو ظهیغل یلیخ شتیتر بپوش. درضمن ارا دهیپوش هیتوهم و گفتم: برو عوضش کن.  دمیرو کش اخمام

 بهت نگاه کنن. ادینم

 کرد و رفت. یپوف هیهان

 هم کم رنگ تر شده بود. شیبود. ارا دهیپوش کیو ش یلباس درست حساب هی نباریا

 .رونیب میوتشکر کردم و اومد یخدافظ

 !رونیزد ب هیهان دنیو طاها با د نیو شرو ریام یچشا

 .میشون کردم و سوار شد یمعرف گهیهم د به

ا م ی. همه چشم ها رومیبازومو گرفت و باهم وارد شد هیشدم. هان ادهیرو پاک کردم و پ نیماش میدیکه رس نیاز ا بعد

 بود.  رهیخ

 و جذبه وارد شدم.  تیجد باهمون

 بودن. یطور نیکردن. البته همه هم یخورد که با دهن باز نگاه م دیبه ندا و نو نگام

 ام. ندهیهمسر آ ه،یهان نمیبه همه گفتم: ا رو

 منن. لیهم فک و فام نایگفتم : ا هیبه هان رو

 اشنا کردم. هینفرات رو با هان اکثر

 م؟یدور برقص هی ــ

 .می: برهیهان

 دستم گذاشت و بلند شد.  یزد و دستشو تو یشدم و دستم رو جلوش گرفتم. لبخند بلند

 . میرقص رفت ستیرو دور کمرش حلقه کردم و به سمت پ دستم

 . امیبه وجد ب شتریباعث شد ب شیکرد. همراه ی. آروم و ماهرانه حرکت ممیکرد دنیبه رقص شروع
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 .میمت جامون رفت. باالخره آهنگ تموم شد. به سمیدیرقص قهیدق چند

 نفس باال رفتم. هیمشروب برداشتم و  کیپ هی

 صورتم جمع شد.  شیتلخ از

 لبم گذاشتم. یآوردم و رو رونیب یگاریس

 !؟یا یو مشروب یگاری: تو سهیهان

 ؟یدونست یاره، مگه نم ــ

 : نه.هیهان

خورم. قبال تو  یها مشروب هم م یکشم. تو مهمون یم گاری. من سیخوام با اطالعات کامل منو قبول کن یم نیبب ــ

 ی. دخترهایرو بدون زیخوام همه چ یکرد منم فراموشش کردم. م انتیخ ینفر بودکه دوسش داشتم ول هی میزندگ

رحمم.  یاحساس و سنگدل و ب یدنده ام. ب هی. لجباز و قد و دمیمحل شون نم یول چنیپ یبه پرو پام م یادیز

. کم حوصله و بد فهی. اعصابم ضعارمیرو در م شیتالف یبخشم. حرصم بد ینم ی. اشتباه کنستمیبخشنده هم ن

 اخالقم.

 !؟یگی: تو از خودت هم بد مهیهان

 هام هم بگم؟ یخوب یخوا یم گه،ید یهام رو هم بدون یبد دیاره با ــ

 : بگو بدونم! هیهان

برم  دیهر ماه با ینمه مهربون هم هستم. کارم رو دوست دارم ول هیباشم تا اخرش هستم. به نظر خودم  یبا کس ــ

 خارج لباس وارد کنم.

 .یرفت بگ ادتیرو  ییزایچ هی: خوبه. فقط هیهان

 ؟یچ ــ

 .ی. صادقیو نترس یشجاع ،یرک ،ییکه راستگو نی: اهیهان
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 ؟یبگ یخوا یاز خودت نم یزیتو چ ــ

 دوست پسر داشتم.  یچندبار ینداشتم ول میتو زندگ یرو به صورت جد ی: قبال کسهیهان

 ه؟یهان ــ

 : بله؟هیهان

 ازت بکنم؟  یخواهش هی شهیم ــ

 ؟ی: چه خواهشهیهان

 ،یرینگ میتصم یبدون یزیکه چ نیوقت بدون ا چیه ،یدروغ نگ چوقتیچشماش زل زدم و گفتم: قول بده ه تو

 تیریگ میسراغ خودم و بعد از تصم ایاول ب یشک داشت یزی. قول بده هروقت به چیدرباره ام زود قضاوت نکن

 مطمئن شو.باشه؟

 .یرو توهم بکن یکه گفت ییکارا نی. توهم قول بده همه ادمیزد و گفت: باشه قول م یلبخند هیهان

 .دمیقول م ــ

 کرد. یشونه هاش گذاشتم و چشمام رو بستم. موهام رو نوازش م ی. سرم رو رودمیرو گرفتم و بوس دستاش

شبانه  یها یزاشتن قبل عقد باهم به مهمون یشناختن وگرنه نم یم گرویخوبه که خانواده هامون همد گمیم ــ

 .میبر

 اعتماد داره. شتریهم کرده ب قیکه تحق نی: بابام بهت اعتماد کامل داره. مخصوصا اهیهان

 ده؟یفهم یچ قیحاال  از تحق ــ

 یتهس ی. گفتن که ادم خوبینداز یهات کل بندازه توهم کل مبا یکی یوقت ،یدنده ا هیو قد و  ی: گفتن که جدهیهان

 جنبه. یو چشم و گوشت نم

@ashob_maghz 
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 مغز _آشوب#

 هجدهم _پارت#

به  یزیچ گهید نی. اوووم همیرسون یازار نم یفکر کرد و دوباره ادامه داد: سرت تو کار خودته و به کس یکم هیهان

  ادـیذهنم نم

 . ستمیانقدر هم خوب ن گهید ــ

 . ی: هستهیهان

 مغرور هم هستم.  ــ

 !؟ی: جد هیهان

 زدم و گفتم: اره.  یلبخند

 : ن بابا! مغروووور!هیهان

 ننداز.  کهیت ــ

 . ادیکرد و گفت: بهادر من خوابم م یا خنده

 ساعت چنده؟ ــ

 صبحه. ۴:۳۰: هیهان

 برسونمت؟  ای یخواب یجا م نیا ــ

 . دونمی: نمهیهان

 . شمی. بمون پنجایبخواب ا ــ

 :باشه.هیهان

 . میرو گرفتم و بلندش کردم. به سمت چادر ها رفت دستش
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 خواب زده بودن.  یباغ چادر برا یتو

 . میاز چادرها رفت یکی یتو

 . دمیچادر رو بستم و دراز کش پی. زمیهارو پهن کرد رختخواب

 رو بستم و کم کم خوابم برد.  چشمام

 ب*غ*لم بود. یتو هیشدم هان داریب یوقت صبح

 به خودم فشردمش.  محکم

 شد.  داریگذشت ، ب قهیدق چند

 . یخانوم ریزدم و گفتم: صبح بخ یلبخند

 . ری: صبح تو هم بخهیهان

 ه؟یهان ــ

 : بله.هیهان

 . ستین یبد یلیخ زیچ ؟یدیازت بخوام انجام م یخواهش هی ــ

 : باشه. هیهان

 منو عاشق خودت بکن.  ــ

 داد.  یشدم. چشماش آرامش م رهیچشماش خ تو

 . ادیعشق خودش م م؟یمگه عشق کشکه که من و تو بخوا وونه،یکرد و گفت: د یخنده ا هیهان

 بکن که دوست داشته باشم.  یخب پس کار ــ

 : باشه. بلند شد و شالش رو مرتب کرد. هیهان

 م؟یبر ــ
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 . می: بر هیهان

 . میرفت رونیچادر ب از

 بودن.  دهی. هنوز مارو ندریخواب بودن جز بهار و ام همه

حداقل برو با  یخوا ی. اگر من رو نمستین یآدم خوب مانی. پرمیخوامت، اندازه جونم، حاضرم برات بم ی: بهار مریام

 . ستین یانسان درست مانیکه آدم باشه. پ یکی

 . ادیولم کن. ازت خوشم نم ری: امبهار

 نیدل شکسته/بب هیخونم با  ی/دارم میدی/بغض صدامو چرا تو نشنیدید یمگه ازم چ یدیزمزمه کرد: ازم بر ریام

 دل من هنوز به پات نشسته/

 یببندم/برام چ یک ادیمُردم/ آخه کدوم گناهو کردم که پاشو خوردم/ چشمامو هرشب به  یمن که برات م یدیبر ازم

 بخندم شیمونده که به دلخوش

 

 .ستیاهنگ خوندنات برام جذاب ن گهی. دادینم بس کن، ازت خوشم ری: امبهار

 به هوا رفت. ریهق ام هق

 .یشیم مونی. اونوقته که خودت پشستمیمیخودم وا یدوباره رو پا یروز هیشدم.  فی: من به خاطر تو انقدر ضعریام

 ؟یبخون یا گهیاهنگ د یخوا یزدو گفت: نم یپوزخند بهار

 : بخونم؟ ریام

 : اره.  بهاز

بود/ خواستمت اما خواستنت  گهید یجا هی/ اما دلت یخواستم عاشقم بش یبا لحن صادقانه و پر بغض گفت: م ریام

که عشف زد به تنم/  یزخم نیاز ا شمیتر م وونهیزنم/ د یقسمت م یمن به پا موییبود/ دوباره تنها یادیمن ز یبرا

 برام عکس تو مثل بت شده.  تمد شده/ که بعد رفتن یباز وونهید نیکه ا شمیتر م وونهید



 آشوب مغز

 
65 

 

 

قدر . اندیبلند خند هیها وسط گر وونهیدفعه مثل د هیشد.  شتریهق هقش ب ریکرد. ام یاحساس بهش نگاه م یب بهار

 .دیاومدن. هنوز خنده اش تموم نشده بود که اشکاش چک رونیشدن و از چادر ب داریکه همه ب دیخند یبلند و طوالن

@ashob_maghz 

 

 مغز _آشوب#

 نوزدهم _پارت#

 .ختیر یو اشک م دیخند یو م دیلرز یم

 گذشت که آروم شد. قهیدق چند

 رفت. رونیدنبالش رفتن. بهار هم ب نی. باراد و شرویسمت در خروج دیدفعه دو هی

 کرد. یم هیبهار رفتم. پشت باغ رفته بود و گر دنبال

 بهار! ــ

 .یلیدوسش دارم، خ یلی: داداش خبهار

 ؟یدیپس چرا عذابش م ــ

 تونم بچه دار شم. یعاشق بچه هاس من...من نم ری:امبهار

 شد. شتریو ب شتریهق بهار ب هق

 .دمشیآغوشم کش یرو تو بهار

 .شهی. عذابش نده. داره نابود مرهیبگ میبهش بگو. بزار خودش تصم زویباهاش حرف بزن. همه چ ــ

 :االن حرف بزنم؟بهار
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 .یرو داشت شیهروقت آمادگ ــ

 ه؟یچ مانیپ هیزدم و اشکاش رو پاک کردم و گفتم:قض یلبخند

 ری. خودم بهش گفتم که کمکم کنه امدونهیرو م زیهمه چ مانیشناستش. پ یهم م ریاز دوستامه. ام یکی: داداش بهار

 کرد. ولیازم سرد شه. اونم ق

 رو بگو.  زیتر همه چ عیسر یهرچ ریبهار. به ام یکن یاشتباه م ــ

 : باشه.بهار

 .میصورتش رو آب زد و وارد باغ شد بهار

 شده بود. رهیخ یگوشه نشسته بود و به نقطه نامشخص هیساکت  ریام

 هم عاشق هم بودن. ریعاشق بچه بود. بهار و ام ریتونست بچه دار شه. ام ینم بهار

 وادار کنه. یباز هی خواد همه رو یکه م یلجباز یبچه  هیمثل  ده،شدهیروزگار انجام م ییها یباز چه

 .میشد نیو سوار ماش می. در باغ رو بستمیو ازباغ خارج شد میکرد یاز هم خداحافظ همه

 رفته بود. شبیهمون د طاها

 رو رسوندم. نیو شرو ریام

 .شهیحاضر م یها ک شیجواب آزما ــ

 .میریبگ میبر دیبا ازدهیامروز اماده س ساعت  نی: همهیهان

 بود. میساعت نگاه کردم. ده و ن به

 م؟یبخور یزیچ هی میبر ــ

 : اره.هیهان

 شاپ نگه داشتم. یکاف یجلو 
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 .میشاپ رفت یو به سمت کاف میشد ادهیپ

 کرد. با اخم دستش رو گرفتم و فشار دادم. یم یبود اعصابم رو خط خط هیهان یکه رو ییپسرا نگاه

 دستم رو تنگ تر کردم.  یتعجب نگام کرد. دستم رو دور کمرش حلقه کردمو از حرص حلقه  با

 درد اخم هاش توهم رفت. از

 دفعه برگشتم. هیکه گفت جووون  یکس یصدا دنیباشن

 ش رو گرفتم و بلندش کردم. قهیسمتش رفتم و  به

 جون اره؟جون. ــ

 : اره جووون.پسره

 لحظه رفت. هیلگد زد تو شکمم. نفسم  هیمشت زدم توصورتش.  هی

 زدم تو شکمش. با ارنج زدم تو پهلوش. محکم

 

 "هیهان"

 .دنیپر یسگ وگربه به هم م نیع

 کرده بود. یقاط تیاز عصبان بهادر

بهادر اونقدر زور داشته که اونا به زور جلوشو  یجداشون کردن. سه نفر دست ها و کمر بهادر رو گرفته بودن ول مردم

ن سه او یبه سمت پسره. دست ها دیمحکم پر هویآزاد شدن تقال کرد که خسته شد.  ی. انقدر برارنینستن بگتو یم

 برد. ورشیمرد ول شد و بهادر به سمت اون پسره 

 به جون هم افتادن. ایمثل وحش دوباره

 بهادر بسه. تروخدا. ــ
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 نشست. زیکرد اومد سر م یحرصش رو خال یکه حساب نیبعد از ا بهادر

 .ومدیلبش و دماغش خون م یگوشه  از

 لبش گزاشتم. یو رو دمیکش رونیرو از جعبه ش ب دستمال

 رو از درد بست. چشماش

 شدم و به سمت گارسون رفتم. بلند

 د؟یدار خی دیببخش ــ

 : اره.گارسون

 .شمیممنون م د؟یاریب کهیت هی شهیم ــ

 رو گرفتم و تشکر کردم. خیبعد اومد.  هی. چندثانارهیب خیگفت و رفت تا  یباشه ا گارسون

 رو به سمت بهادر گرفت و گفتم: بزار رو لبت باد نکنه. خی

 خواد. ی: نم بهادر

 فشرد. دلم براش سوخت. یهم م یلبش گذاشتم. چشماش رو رو یو رو دمیچ یدور پ یدستمال

 هیبود. بهادر همون یشده بود تو دلم عروس یرتیکه به خاطرم غ نیاز ا یکه کتک خورده بود ناراحت بودم ول نیا از

 خوام. یکه من م

 .یرتیجذاب، مغرور و غ پ،ی. خوشتاهامیمرد رو همون

 ؟یکن یشده؟ چرا نگاه م یزیدفعه مچم و گرفت و گفت: چ هیشدم.  رهیخ بهش

 نشده. یچیه ــ

 ؟یدیپسند ه؟یو گفت: چ دیدفعه خند هی

 رفت توهم و گفتم: برو بابا اخمام
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 ؟یدینپسند یعنی: بهادر

 معلومه که نه. ــ

 نه؟! یگیپاره کردم بعد م کهی: به خاطر تو خودمو تبهادر

 !ستیاز من مظلوم تر ن یعنیجردادم!  قهی یکرد و ادامه داد: منو بگو واسه ک ینچ نچ

 تو؟ مظلوم؟! ــ

 مظلوم باشم؟ ادیو گفت: بهم نم دیکردم. خودش هم خند یا خنده

 نه. ــ

 بهت فروختم؟ یتر زمی: چرا؟ مگه چه هبهادر

 . مسخ چشماش شدم.دیچشمام نگاه کرد. دلم لرز تو

 زد. یرو تو دستاش گرفت و لبخند دستم

 ارن؟یبگم ب یخور یم ی: چبهادر

 .کیقهوه و ک ــ

خورم. من دلم بدجور هوس  یمنم همونو م یخور یم یکه بگم هرچ ستمیجنتلمن ها ن نی: شرمنده من از ابهادر

 کرده. یستنب

 .یرک یلیخ یکردم و گفتم: واقعا همونطور که گفت یا خنده

 لحظه گارسون اومد و سفارش هارو گرفت. همون

 رو بگم. زیچ هیرفت  ادمی یشد و گفت: ول رهیزد و به دستمال خ یلبخند بهادر

 ؟یچ ــ

 : من شکموام!بهادر
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 واقعا؟ ــ

 زنم. یلب نم رنیام که اگر غذا بدمزه باشه، جونمم بگ یجور ینخورم ول ادیز دی: اره. شابهادر

 !؟یشناس یتو خودت رو انقدر خوب م یعنی ؟یتعجب گفتم: جد با

 کرد... انتیکه عسل بهم خ ی: اره. از وقتبهادر

 ه؟یو گفتم: عسل ک دمیحرفش پر وسط

 کرد. انتیخ یکه گفتم عاشقش بودم ول ی: همونبهادر

@ashob_maghz 

 

 مغز _آشوب#

 ستمیب_پارت#

 .یگفت یم یــ اها خب داشت 

کردم. کم  میخودم تنظ یکه دوست داشتم رو رو ییدر اومدم. رفتار ها یکرد از مظلوم انتیعسل خ ی: از وقتبهادر

کردم تا  نیتمر یلیکه دلم خواست رو انجام دادم. خ ییکم به اون رفتار ها عادت کردم و خوشحال بودم. کارها

وقتا از بس عذاب وجدان  یخوردم، بعض یمغصه  یشکستم کل یرو م یرحم بشم. هربار که دل کس یسنگدل و ب

خودم رو بعد از رفتن عسل خوب  یرفتار ها نی. واسه همدی. باشدمیسنگدل م دیبا یکردم ول یم هیگرفتم گر یم

 شناسم. یم

 ؟یسنگدل بش یخواست یچرا م ــ

 دیکه نبخشمش با نی. واسه امونهیپش گهیو م ادیروز عسل م هیتم دونس یشد و گقت: م رهیتو چشمام خ بهادر

 .شدمیسنگدل م

 ش؟یدینبخش یعنی ــ
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 . چهارسوزهینمه دلم براش م هیراهش بدم. فقط  میدوسش ندارم که تو زندگ یاونقدر گهید یول دمشی: بخش بهادر

 .کنهیبهش نگاه هم نم چکسیاونوقت ه ره،یرازش لو م گهیروز د

 ه؟یرازش چ ــ

 کست باشه. نیاگر اون فرد بهتر یگفت حت دی: راز رو نبابهادر

 .ادیخوشم م یلیبهادر از اخالقت خ ــ

 نه؟ ،یاخالقم شد ی فتهیگفت: ش طنتیبا ش بهادر

 خواستم. یخودم م یکه برا یهست ی. تو همونادیخوشم م یلیخب خ یشم. ول فتهینه اونقدر که ش گهید ــ

 داد. یو اروم سرشو به چپ و راست تکون م دیخند یندم. بهادر م یسوت نیاز ا شتریدهنم رو گرفتم تا ب یجلو

 ه؟یچ یدونی: مبهادر

 ؟یچ ــ

 که فراموش کردن عسل هم باهاش همراه بود. یسال درست کردم در صورت هیاخالق رو در عرض  نی: ابهادر

 .میسفارش ها رو اورد. شروع به خوردن کرد گارسون

حالت دهن و چشمام گفت:  دنیدفعه سرش رو آورد باال و باد هیخورد. منم دهنم آب افتاد.  یرو م یولع بستن با

 ؟یکم بخور هی یخوایرفت تعارف کنم، م ادمی دیببخش

 اوهوم ــ

 .رمیقاشق بگ هی: برم بهادر

 .ستین یخورم البته اگر مشکل یبابا. با قاشق تو م نیبش ــ

 ندارم بخور. ی: نه بابا. مشکلبهادر

 رو بهم داد. یو بستن قاشق
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 کم بخور بسته بده بهم. هیتا قاشق خوردم که بهادر گفت: گفتم  دو

 .دمیگفتم: نچ نم ییکردم و با پررو یخنده ا شیبچگ نیا به

 بدش. یرو خوردم که نق نق کرد: بسه تمومش کرد شیبستن گهیخورده د هی

 هات قشنگه.  یبچه باز یلیو گفتم: خ دمیرو کش لپش

 لپش گذاشت. یجب و شوکه نگام کرد و دستش رو باحالت شد روتع با

 دادم! ی! بازم سوتیوا یا

 . دمیخجالت نگام رو دزد با

 که نگاش کنم گذاشتم جلوش و منتظر موندم تا بخوره. نیرو بدون ا یبستن

 رو خورد و بلند شد. شیبستن

 .ازدههی. ساعت گهید می: خب بربهادر

 . میشاپ خارج شد یحساب کرد و از کاف هیتسو

 خوب بود. زی. خداروشکر همه چمیهارو گرفت شیآزما جواب

 از رسوندن من، رفت. بعد

 

 "بهادر"

 شد. انیلب هام نما یرو یفکر کردم. لبخند هیهان یکارها به

 به سمت شرکت حرکت کردم. سرخوشانه

 رفتم. ینم ایرفتم  یم ریقانون شکن ها، همش د نیچند روزه خودم شدم ع نیا

 کردم.  دنیگذاشتم و شروع به رقص یشاد آهنگ
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 دادم. پشت چراغ قرمز بود. نییسمت خودم رو تا ته پا ی شهیش

 کردم.  دنیکردم و شروع به رقص ادیضبط رو ز یصدا

 دادم. یخودم رو تکون م آروم

 اومد. نییش پا شهیش میکنار نیماش هوی

 .یجوجه فوکل یسرخوش یلیکه خ نیآورد و گفت: مثل ا رونیدختر سرشو ب هی

 نگفتم و روم رو برگردوندم. یچیه

 ؟یانقدر خوشحال یجوجه، واس چ یگفت: ه دوباره

 نگفتم.  یچیکردم و دوباره ه یپوف

 که جوجه مون زبون نداره. نیشون گفت: مثل ا نیتو ماش یدخترا هیروبه بق دختره

 اه افتادم.گاز فشار دادم و به سمت شرکت ر یسبز شدن چراغ، پام رو رو با

 . ومدنیبه پشت سر افتاد. همون دخترا داشتن دنبالم م نهییاز تو آ نگاهم

 رو نگه داشتم.  نیشرکت ماش یجلو

 . دمیبه موهام کش یرو مرتب کردم و دست رهنمیپ قهی

 شدم و به سمت شرکت رفتم.  ادهیپ نیماش از

 . انیشرکت م یکه دارن هنوز دنبالم تو ومدیدخترا م یصدا

 کردم و به سمت اتاق کارم رفتم.  یکارمندا و طراح ها بلند شدن. سالم یوارد شدنم همه  با

 نشستم. زیپشت م ،یصندل یاتاق شدم و رو وارد

 بودن. یانداختم همون دخترا دور منش ینگاه یمنش زیم به

 .نمیتونستم بب یرو م زیبود و همه چ یا شهیش در
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 .ستادمیت سرشون اصدا از اتاق خارج شدم و پش یو ب آروم

 عالمت سکوت دادم تا نگه من پشت سرشونم. یمنش به

 بود؟ یکه االن اومد تو ک ینیاز دخترا گفت: ا یکی

 : کدوم ؟یمنش

 که قد بلند و خوشگل و مغرور بود. ی: هموندختر

 داد و منتظر جواب موند. یمشخصاتم رو به منش ی همه

 شرکت. یشرکته. صاحب اصل ری(: اون آقا، مدی)منشبرزگر

 : نه بابا !دختر

 . دیباور کن ــ

 و برگشتن به سمتم.  دنیکش یغیج

 د؟یدار یامر د؟یینگاه شون کردم و گفتم: بفرما نهیبه س دست

 : ن...نه. دختر

 .االی. رونیب دیپس از شرکت من بر ــ

 ن نگهبان شرکت بود. . محسرونیبا تعجب نگاه کردن. محسن رو صدا کردم تا بندازتشون ب دخترا

 و محسن سرجاش برگشت. رونیخودشون رفتن ب دخترا

 سمت اتاقم رفتم و سرجام نشستم.  به

 شد.  یکردم. طرح قشنگ یلباس دنیبه کش شروع

ساتن  یساتن بود که رو نییبود و از کمر به پا پوریها گ نهیس یهاش سه ربع بود. باال نیبلند که آست یمجلس لباس

 گرفت. یتور قرار م
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 مغز _آشوب#

 کی_ستیب_پارت#

 فکر کردم.  یدیتول نیا به

 . میرو راه انداخت یدیتول نیا یکیلباس. من و طاها و پارسا باهم شر یدیتول

 رو به عهده داره. یبازرگان تیریدوخت لباس ها با طاها، پارساهم مد تیریشرکت بامنه، مد تیریمد

 شرفتیخوب پ یلیچهار سال بعدش خ نیا ی. سال اول و دوم خوب نبود ولمیموفق بود یلیخ ریچهارسال اخ نیا تو

 و پنج میکرد شتریش رو ب یدی. هرکارمند هم دو درصد عافتی شیو سه درصد افزا ستی. سود هر نفر مون بمیکرد

 .میکرد ادیدرصد حقوقش روز

 شب تو شرکت موندم. ساعت ده به سمت خونه بنگاه رفتم.  تا

 . ومدیخوشم ن یول دمیتا خونه د چند

اون آپارتمان هم مورد اعتماد و خوب  ی. تعداد واحد هاش کم باشه. آدم هاخوامیتازه ساخت م یخونه  دیببخش ــ

 د؟یسراغ دار یمورد نیباشن. همچ

 که نوسازه. کفش تمام پارکته. یهفتاد و پنج متر یخونه  هیزد و گفت: اره،  یبنگاه لبخند صاحب

 . میاونجا باش گهیساعت د میا صاحب خونه هماهنگ کرد که تا نب پسره

 خوب بود. یلیخ جاش

خواستم تازه ساخت بود.  ینبود و طبقه ها سه تا بود. همونطور که م شتریتا ب شیدوم بود. واحد هاش ش ی طبقه

 خوب بود. نیداشتن و ا ادیز یها یواریدوخوابه بود. اتاق ها کمد د

 و خوش نقشه بود. زیتم
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 .دمیپسند ــ

 به نام؟ میهمون صاحب خونه گفت: پس سند رو بزن یجعفر یآقا

 چند؟ یمتر ــ

 .... تومن.  ی: متریجعفر

 محضر؟ میبه نام کردن بر یبرا ی. کهیعال متیق ــ

 بعد از ظهر خوبه؟ شی: فردا، ساعت شیجعفر

 اره. ــ

 م رو بهش دادم تا داشته باشه.  شماره

 کردم و از آپارتمان خارج شدم و به سمت خونه رفتم. یخدافظ

 رو زدم. بعد از باز شدن در وارد شدم. زنگ

 خونه صحبت کردم. یبابا درباره  با

رو  میکمک بهم بده تا باهاش زندگ یرو برا یتونه مبلغ یفقط م یول زارهیگفت که انتخاب خونه رو باخودم م خودش

 دست وپا کنم.

 .دمیاز خوردن شام به اتاقم رفتم و خواب بعد

 .دیچشم بهم زدن رس هیروز گذشت و دوشنبه با  چند

 سه بود که حاضر شدم و گل رو گرفتم.  ساعت

 . انیهم خودشون ب هی. بقمیایباهم ب هیشد من و هان قرار

 دم محضر.  میدیچهار بود که رس قایدق ساعت

 .میشد وارد
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 دادن.  یرو م بشیکه بهار و باراد ترت میداشته باش یبزن بکوب هیاومده بودن. قرار بود بعد از عقد  مهمونا

 و عاقد شروع به خوندن کرد.  میها نشست یصندل یرو

مه در معلو هیبا مهر یبهادر توکل یشمارو به عقد آقا لمیوک ایآ ،یکمال هیهان زهیبار گفت: دوش نیسوم یبرا باالخره

 اورم؟یب

 پدر و مادرم بله. ی: با اجازه  هیهان

 کل و دست بلند شد.  یصدا

 .میمن، عاقد خطبه رو خوند. انگشتر هارو دست هم کرد یاز دادن بله  بعد

بعد سند رو بهمون  یهفته  ی. قرار شد شنبه میرو امضا کرد ییاز خوندن و اعالم کادو ها توسط بهار دفتر ها بعد

 بده.

 مبارکه خانومم. ــ

 : ممنون. هیهان

 خانومم. یخوش اومد میشدم و گفتم: به زندگ رهیچشماش خ تو
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 گفت.  یبا خجالت ممنون هیهان

 . دی*دنش پر کشیبو*س یهوا دلم برا یب
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 آغوشم گرفتمش.  یزدم و تو شیشونیبه پ ی*سه ابو

 .میمتوجه به ما کرد. ازش جدا شدم و از محضر خارج شد سوت بهار و باراد همه رو یصدا

 . میسمت خونه راه افتاد به

 . میشب بزن و بکوب کرد تا

 شد. ییرایرو گرفته بود و ازهمه پذ ینیریو ش وهیغذا و م هیهان یبابا

 . مینه بود که همه رفتن و ما موند ساعت

 رو بردم تو اتاق و در رو بستم. هیهان

 ، باشه؟ یبر دیو اگر ندادم نبا یری. اگر اجازه دادم میبهم بگ دیبا یریبه بعد هرجا م نیمواظب خودت باش. از ا ــ

 رو کامال دست تو بدم. ارمیتونم اخت یمن که نم یکن یم یانصاف یب یدار ی: باشه. ولهیهان

 .یکه من گفتم. حاالهم برو. با نیهم ش،یه ــ

 .دمیپوش یو خانواده ش رفتن. کت و شلوارم رو در آوردم و لباس راحت هیهان

 نمتی: مبارک باشه شادوماد. وقت نشد ببباراد

 داداش. یمرس ــ

 .یمرغا شد ی: قاطبهار

 مبل ولو شدم. یکردم و رو یا خنده

 .شدمیم داریساعت هشت صبح ب دیوگرنه با هیمن بره ترک یشد طاها قبول کرد به جا خوب

 زدم و به سمت اتاق رفتم.  مسواک

 .دمیو برق رو خاموش کردم و خواب دمیتخت دراز کش یرو

 خوابم برد. دهیبه بالش نرس سرم



 آشوب مغز

 
79 

 

 

هامو چک کردم. پارسا و  لیمیشدن و شستن صورت. حاضر شدم و به سمت شرکت راه افتادم. ا داریبعد از ب صبح

 گفته بودن. کیطاها بهم تبر

 گفتن. کیا و پارسا خبر دار شده بودن که عقد کردم و تک تک تبرکارمندا توسط طاه تموم

وارد شد و در رو بست. بادست بهش  یمن منش یشدن در اومد. با اجازه  دهیکوب یاتاقم نشسته بودم که صدا یتو

 .نهیبش یصندل یاشاره کردم تا رو

 خوام استعفا بدم. یمکث گفت: م یو بعد از کم نشست

 اونوقت چرا؟ ــ

 :خب...خب...من...راستش...برزگر

 به من. دی. استعفاء نامه تون رو بدستین یمشکل ــ

 کن. هیحساب دار. تسو شیاالن برو پ نینامه زو ازش گرفتم و گفتم:  هم استعفا

 رفت. پشت سرش کمال اومد تو. برزگر

 .یدرهم بد نبود بزن ــ

 ؟یداداش. نکته رو گرفت الیخی: بکمال

 کدوم نکته؟ ــ

 برزگر استعفا داد. یدیبابا مگه ند ی: ا کمال

 ؟یخب که چ ــ

 شد. بعدش هم که اومد استعفا داد. یجور هی یتو زن گرفت دی: خب احمق تا فهمکمال

 ؟! هیچ نیا یاونوقت نکته  ــ
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 رفت. یحاال که زن گرفت یکه زنت بشه مونده بود ول نیتا االن به خاطر ا گمیبابا، م ی: اکمال

 خودت قصه نباف.  یبرا ــ

 .گمی: قصه کجا بود دارم راست مکمال

 داشته. یزیچ یمشکل دیدرست نکن. اون بنده خداهم شا عهیشا ــ

 کرد و رفت. یپوف کمال

 که ینفر نیداشتم اول ازیبه حسابدار ن یخونده و از اراک اومده تهران. وقت یحسابدار مهیدوست دوران سرباز کمال

 تو ذهنم اومد کمال بود.

خوب و  یکنهـ بچه  یشرکت کار م نیسال و سه ماهه که تو ا هی بایزنگ زدم و گفتم اونم قبول کرد. تقر بهش

 نیشون کنه که ا هیضا ای رهیخواد از دخترا آتو بگ یو هرلحظه م کنهیم ریدخترا گ یسوزنش رو دایجد یول هیبامرام

 شک به خاطر وجود سامانه.  یهم ب

 ظهر تو شرکت بودم. ۱۲:۳۰ساعت  تا

 و هات داگ خوردم. یچیناهار رفتم ساندو یبرا

 شب تو مغازه بودم. شیتا ش کی ساعت

 رو برداشت. یگوش یطوالن ی قهیزنگ زدم. بعد از چند دق هیرو برداشتم و به هان یگوش

 : بلههیهان

 به به عروس خانوم. ــ

 ؟یی: بهادر توهیهان

 نه روحشم ــ

 مزه ی: بهیهان

 خانوم خانوما؟ یکردم و گفتم: خوب یخنده ا 
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 ؟ی: اره شما چطورهیهان

 حرف نزن یشما؟ مگه نگفتم باهام رسم ــ

 دی: ببخشهیهان

 .نمتیخوام بب یم ــ

 : االن؟! هیهان

 اره ــ

 .نمتییتونم ب ی: من االن نم هیهان

 ؟ینیمنو بب یتون یمگه االن چشه که نم ــ

 .کنمیم حیدانشگاهم دارم تفر پیکرد و آروم گفت: خب من االن با اک یمکث هیهان

 کنه؟ یبه حال تو م یکنم چه فرق حیتفر امیخوام ب یخب منم م ــ

 .یدنده ا هی یلیباحرص گفت: خ هیهان

 .امیمنم م یفرست یحرف نباشه، آدرس رو م ــ

 : اماهیهان

 که من گفتم، بگو چشم. نیاما اگر نداره، هم ــ

 : باشه.هیهان

 بگو چشم ــ

 حرص گفت: چشم. با

 بودن. عتیکردم. ادرس رو فرستاد. پل طب یرو قطع کرد. خنده ا یگوش

 که گفته بود رفتم و گشتم. یقسمت همون
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 شدم. ادهیرو پارک کردم و پ نیماش هیهان دنید با

سوسول  نیپسرا از ا یشون اخمام تو هم رفت. همه  یچند تا پسر قاط دنیشون قدم برداشتم. با د پیسمت اک به

 .ومدیجون شون در م یزد یمشت م هیها بودن که  یمامان

 و اومد سمتم. دیزود تر از همه منو د هیهان

 شمان؟ شیپ یپسرا واسه چ نیا ن؟یک نایا ــ

 مونن. پیجز اک نای: بهادر شر به پا نکن اهیهان

 !؟یبگو. اونا چ گهید باریشدم و گفتم:  هری. تو چشماش خسادی. اونم واسادمیوا

 مونن. پیباترس گفت: اونا هم تو اک هیهان

اون تنه لش ها با توهم صحبت  ادی. من خوشم نمیباش پیاک هیبا پسرا تو  یبلند گفتم: حق ندار یباصدا ،یعصب

 شن.

 .دنی. فکرکنم شنیبهادر آبروم رو برد ـش،ی: ههیهان

 کنن؟ کاریخوان چ یگفتم: به درک، بزار بشنون مثال م بلند

 ؟یدار یاز پسرا اومد جلو و گفت:با خانوم کار یکی

 نخود؟ ،یگیم یوسط چ نیا گهیتو د ــ

 : من نخودم؟پسرا

 اره ــ

 نخوده ها! یک ینیگوشت بب ریخوابونم ز ی: مپسر

@ashob_maghz 

 

 مغز _آشوب#



 آشوب مغز

 
83 

 

 سه_ستیب_پارت#

 دست رو من بلند کن. یجرات دار ــ

 .چوندمیرفت باال تا بزنتم. دستش رو پ دستش

 : ولم کن.پسر

 ؟یدار کاریچ هینگرفتمت که ولت کنم. بگو با هان ــ

 همون بهادره؟ تیغزم نینکنه ا هیکرد و گفت: هان هیرو به هان پسر

 ؟یهست یاره بهادرم. تو ک ــ

 .شمی: مرده شورتو ببرن. دستمو ول کن بابا من هم کالسپسر

 نداره فقط دوستمه. یبا من کار نی: بهادر جونِ من ولش کن، اهیهان

 نجا؟یا یاومد نایبده. چرا باا حیرو ول کردم و گفتم: توض دستش

 : بهادرهیهان

 بده. حیتوض گمیزدم: م داد

 داد نزنا. هی: هو، سرهانپسر

 بچسبونم؟ نیوسط هان؟ هان؟ بزنمت فکت رو به زم نیا یگیم یپسر رو گرفتم و گفتم : تو چ قهی یعصب

 گهیسرتاسر ادعاس. چهار روز د نیا ریازش طالق بگ هیجوجه. هان یستیحرفا ن نیزد و گفت : مال ا یپوزخند پسره

 کنه. یزنه بدبختت م یبعدش م یول کنهیم یخوشبخت یادعا

 .دهنش زدم یتو یمشت یعصب

 دستام رو گرفت. هیهان

 : تروخدا بس کن بهادر. هیهان
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 کن. یکار هی اوردمیجوش ن نیاز ا شتریتا ب هیهان ــ

 نجایا نیبش ای: ب هیهان

 شده بودن. رهیشون با تعجب به من خ پیاک یاندازشون نشستم. پسر ها و دخترها ریز یرو

 نگاه داره؟ ه؟یگفتم: چ بلند

 بهادر، آروم باش. شی: ههیهان

 نفس همه رو باال رفت. هیجلوم گرفت.  یآب یبطر

 حالم خوب شد. کمی

 دوستام نبر. ی: بهادر خواهشا آبروم رو جلو هیهان

  ن؟یجوجه سوسوال ک نیا ــ

 دوست پسر دوستامن. هی: دوتاشون داداش بچه هان، بقهیهان

 کنن؟ ینگاه م یجور نیچرا ا نایا ــ

 .دنیند یرتیآدم غ: چون تاحاال هیهان

بگردن  یجور نیخانواده شون اجازه داده ا یجلفا بودن، خب وقت نیتک تک شون نگاه کردم. اکثرشون از ا به

 نن؟یبب یرتیها آدم غ چارهیب نیا یچجور

 مون نشست و گفت: من سوده ام شیاز دخترا پ یکی

 خوشبختم ــ

 داداشم ساسانه ی: اون پسره هم که کتکش زد سوده

فراش  رتیغ یانداخته توکاسه ات. جم بخور یرتیشوهر غ هیگفت: خدا خودش نگهت داره،  هیروبه هان سوده

 .رهیگیم
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 میکردم و گفتم: پاشو بر یخنده. پوف ریزدن ز هیچپ بهش نگاه کردم که با هان چپ

 آشنا شو. هیبا بق ای: کجا؟ بهانده

 .میکم قدم بزن هی میبر ــ

 هم بلند شد. هیشدم. هان بلند

 . میکرد یبه قدم حرکت م قدم

 ر؟یاجازه بگ یریمگه نگفتم هرجا م هیهان ــ

 رفت ادمی: هیهان

 کنم. یبره شر بپا م ادتی گهید باریــ  

 رو خودت مسلط باش. کمی ؟یاری: تو چرا انقدر زود جوش مهیهان

 اآلن کار از کار گذشته. یول یقبولم نکن یتونست یم ومدیبهت گفتم زود جوشم، اگر بدت م ــ

 نگفت. یزیساکت شد و چ هیهان

 به پشمک فروش افتاد. نگاهم

 م؟یپشمک بخر هینظرت چ ــ

 : پشمک که عشق منه.هیهان

 ؟یشدم و گفتم: پس من چ رهیچشماش خ تو

 کرد و باخجالت اومد از کنارم رد شه. یزیخنده ر هیهان

 ش رو گرفتم و به سمت خودم برش گردوندم. شونه

 هوم؟ ؟یشدم و گفتم: پس من چ رهیچشماش خ تو

 :خب...تو...هیهان
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 ندارم، نه؟ ییفعال تو قلبت جا ــ

 انداخت. نییبا شرم سرش رو پا هیهان

 .میمن دوست دارم که جفت مون عاشق هم باش ــ

 که با خواستن و نخواستن ما باشه. ستین ی: من گفتم عشق الکهیهان

 رو بکن. تیسع یدونم ول یم ــ

 .میشون رفت پیو به سمت اک دمیتا پشمک خر ندچ

 .میدونه پشمک داد هی یهر دونفر به

 کردن. یخودشون رو معرف هیبق م،یخورد یو پشمک م میطور که نشسته بود همون

 و هومن. سارا ،یآرش، کت ا،ی: سوده، ساسان، مهرداد، تانبیراست به چپ به ترت از

گذاشتم و  هیهان یپا یو خنده رو باز کردن. سر رو رو یو شوخ ختیگرم گرفتم. کم کم ترس شون ازمن ر باهاشون

 .دمیدراز کش

 ؟یخور یکرد گفت: پشمک نم یهمون طور که موهام رو ناز م هیروبستم. هان چشمان

 نه ــ

 ؟یبخواب یخوا ی: مهیهان

 کن دارمیب گهیساعت د میزنم ن یچرت م هیاره.  ــ

 : باشههیهان

 گذشت تا خوابم برد. هیثان چند

 

 "هیهان"
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 ؟یعقد کرد نیتو باا هیساسان گفت: هان دیکه بهادر خواب نیمحض ا به

 !ه؟یگفتم: اره مگه چ باتعجب

 .ارهیپدرت رو در م ه،یرتیدنده و غ هیقد و  یلیخ نی: اساسان

 من دوسش دارم. یول ــ

 ؟یگفت: تو دوسش دار رتیبا ح سوده

 رفتارهاش رو دوست دارم. نیا یول میشناس یهم رو م هیاره، درسته مدت کم ــ

 گلم ی: خوشبخت باشایتان

 یمرس ــ

 اومده. رتیگ یشوهر نی: خوش به حالت، همچسارا

 فرق داره که خوش به حالم باشه؟ شیبا خنده گفتم : مگه چ 

ه ک ستین یرتیکه هست، غ ستیدار نکه هست، پول ستین کلیکه هست، خوش ه ستی: خوشگل و قد بلند نسارا

 هست.

 شوهرم رو بدم بهت؟ یخوا یبگو. م گهید کمی ؟یچ گهیگفتم: به به د باخنده

 .دهیخواب یناز نیبچم چقدر خسته س که به ا رمیبم یکرد و گفت: اله یخنده ا سارا

 تعجب گفتم: سارا! با

 .یکن یم کاریچ نمیخواستم بب یخورمش م یو گفت: نترس بابا نم دیخند سارا

موهاش زدم و انگشتام  یرو یبود که دلم کباب شد. بو*سه ا دهیبه بهادر انداختم. انقدر مظلوم و معصوم خواب ینگاه

 موهاش حرکت دادم. نیرو ب

 کنم. دارشیب ومدیدلم نم یساعت گذشته بود ول هی
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 .شدیم یخوردم پام انگار سوزن سوزن یم زیر یلیتکون خ هیخواب رفته بود،  پام

 کرد. داریتکون محکم بهادر رو ب هیاومد و با  شعوریب هومن
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 چهار_ستیب_پارت#

 به هومن نگاه کرد. یجیبا گ بهادر

 بدبخت. چوب شد. هیهان نیا یپا یدیساعته خواب هی: پاشوهومن

 .دیسه سوت بلند شد و گفت: ببخش بهادر

 اشکال نداره ــ

 بهادر گره خورد. یمشک یهم توچشماگذشت. نگا قهیدق چند

 هی: هانبهادر

 جونم؟ ــ

 : گشنمهبهادر

 رو برداشتم و درش رو باز کردم. کیبچه هانگام کرد. ظرف ک نیع

 مونده بود. کیک کهیت دوتا

 درست کرده بودم. یخونگ کیتولد سوده ک یخودم برا امروز

 بخور. نویا ایب ــ

 ؟یانداخت و گفت: خودت درست کرد یکیبه ک ینگاه بهادر
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 اره. ــ

 زد و گفت: هوم خوشمزه س. یرو برداشت و گاز زد. لبخند کیک

 نوش جونت. ــ

 چال گونه اش موند.  یرو نگاهم

 دونستم! یچال داشت و من نم لپاش

 من موند.  رهیو چشماش خ ستادیچالش فرو بردم. دهنش از حرکت ا یرو تو انگشتم

آب زو جلوش  یرفت. چند تا ضربه به پشتش زدم و بطر یرفه کردن، کرد. رنگش روبه قرمزدفعه شروع به س هی

 جرعه از آب خورد و حالش بهتر شد.  هیگرفتم. 

 آدم رو شوکه کن. ای: بزار بخورم بعد ببهادر

 .یشیدونستم شوکه م یخب نم ــ

 چپ نگاه کرد و دوباره مشغول خوردن شد.  چپ

 کارت دارم. ا،یب هی: هانسوده

 ه؟یسمتش رفتم و گفتم: چ به

 بچه هاس.  نیع ،یخوش به حالته، چال گونه داره عوض یلی: خسوده

 . یدیرو ند تشیعصبان ــ

 .شهیدو سر م وید نی. عدمی: چرا همون اول که اومد دسوده

 که مشکوک شده بود. نیکرد. مثل ا یخنده. بهادر چپ چپ ومشکافانه نگاه م ریز میزد ییدوتا

 . هی: هانبهادر

 بله ــ
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 خونه ساعت هشت شده. می: جمع کن بربهادر

 باشه.  ــ

 کردم.  یرو برداشتم و از بچه ها خداحافظ فمیک

 . میرفت نیکرد و به سمت ماش یاز ساسان، از همه خداحافظ یهم بعد از معذرت خواه بهادر

 . میو راه افتاد میشد سوار

 .یریم یکجا و با ک یبگ دیبه بعد با نیاز ا گهی: دبهادر

 رو بزارم کف دستات.  ارمیبگو اخت یبارگی ــ

 ؟یدیچشم، فهم یبگ دیبا گمیم یزل زد تو چشمام و گفت: من شوهرتم و هرچ تیبا عصبان بهادر

 برو بابا. ــ

 . اوردمیداد زد: بگو چشم تا جوش ن بهادر

 ؟یکن یچه غلط یخوا یم یاریمثال جوش ب گم،یحرص گفتم: نم با

 : گفتم رو اعصابم راه نرو، پارو دمم نزار.ربهاد

 نشون.  نمیخط ا نی. ایبکن یتون ینم یکار چیه ــ

 . دمیتو هوا کش یا یو نشون فرض خط

 . لیبه بعد دانشگاه تعط نی:از ابهادر

 .یزن یم رشیز یکه من برم دانشگاه حاال دار یزدم : تو قبول کرد غیج

 . یکه رو اعصابم نر ینگاه کرد و گفت: توهم قبول کرد روزمندانهیپ بهادر

 رو قبول نکردم. یزیچ نیمشت شد. با حرص گفتم: من همچ دستام
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به گوشم نخورده که بخوام  یزیچ نیرو قبول نکردم. اصال تاحاال چن یکه توگفت یزیچ نی: پس منم همچبهادر

 قبولش هم بکنم!

 . رمیمن دانشگاهم رو م یچه نخوا یچه بخوا ــ

 نه؟یاز ا ریغ گه،یبه اسم بهادر سر راهت باشه د یمانع دیبا یتو. ول نمیراه، ا نی: ابهادر

@ashob_maghz 

 

 پنج_ستیب_پارت#

 مغز_آشوب#

 و گفت: بدرود.  نییرو داد پا شهی. شدمیشدم و در رو کوب ادهیخونه نگه داشت.با حرص پ یجلو

 خنده اش اومد. یغره رفتم که صدا چشم

 باز کردم و وارد شدم. دیخونه رو با کل در

 زد و رفت. منم در رو محکم بستم و وارد خونه شدم. یبوق

 مبل نشستم. یرو یکردم و عصب سالم

 ه؟یشده هان یزی: چ بابا

 درس بخونم. زارهینم گهیم رش،یبابا بهادر زد ز ــ

 مگه؟ یکرد کاری: چبابا

 نکردم. یکار خاص ــ

 .گهید یکرد یکار هیحتما  ،یزیچ ریبزنه ز یکه الک ستین یشناسم ، آدم یم من بهادر رو هی: هانبابا

 منم گفتم نه. ،یریو کجا م یبا ک یبهم بگ رونیب یبر یخوایکه م یوقت دیبا گهیگفتم: بهم م باحرص
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 .یزاریباشه اما تو نم ارتیخواد از االن صاحب اخت یکرد و گفت: پس م یخنده ا بابا

 زارمیاره من نم ــ

 کنه. ی: اونم داره از راه اجبار تو رو وادار مبابا

 تونه بکنه. ینم یکار چیو اون ه رمیمن دانشگاه م ــ

 بابا زنگ خورد. یگوش

 : بهادره!بابا

 جوابش رو نده. ــ

 : زشته.بابا

 روز دانشگاهم و ساعت هارو گفت. هوی قهیرو برداشت. بعد از چند دق یگوش

 بابا ــ

 مادرشه. ش،یرو گرفت و گفت: ه یگوش یجلو بابا

 پس مامانش رو فرستاده جلو! ــ

 ! زشته.هی:هانبابا

 رو قطع کرد. یگوش گهیاز چند تا صحبت د بعد

 حرص رفتم تو اتاقم. با

 گروه شروع به چت کردم.  هی یرو برداشتم و با بچه ها میگوش

. ازشون چند طوننیباحال و ش یلی. همه دختر بودن. خمیشده بود یخوب یمجاز یدوست ها یشناختم شون ول ینم

 . ارمیتا راه کار گرفتم تا حرص بهادر رو در ب
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 یبالشت گذاشتم. چشمام داشت گرم م یخوش و خاطر راحت مسواک زدم و سر رو الیبود که با خ میده و ن ساعت

 زنگ خورد. میشد که گوش

 بود. با حرص رد تماس دادم. بهادر

 دوباره زنگ زد. بازهم رد تماس دادم.نگذشت که  یزیچ

 کارو کرد و منم رد تماس دادم. نیهم هم گهیبار د پنج

 "فعال .نمتیب ی. فردا میخانومم. خوب بخواب ریشب بخ"رو باز کردم. بهادر گفته بود:  امیاز طرف بهادر اومد. پ یامیپ

 من انقدر پستم. یخورده دلم گرفت. اون انقدر مهربونه ول هی

 .ستیکرد و با خودم گفتم: اون اصال هم مهربون ن رییدانشگاه نظرم تغ ادی با

 بودم.  یساعت هشت دانشگاه م دیشدم. با داریساعت هفت ب صبح

 حاضر شدم. یا قهیرو شستم و پنج دق صورتم

 کم صبحونه خوردم و بلند شدم. هی

 یکمرنگ و کفش صورت یبا شلوار صورت ییومیو به همراه شال ل ییمویل یبه خودم نگاه کردم. مانتو ،یقد نهییآ تو

 رنگم رو سمت راست انداختم.  ییمویل یکه قرار بود بپوشم. کوله  یا

 بود.  یا هیشاد و پر روح پیت

 و ازخونه خارج شدم.  دمیکردم. کفشام رو پوش یرو مرتب کردم و از مامان و بابا خداحافظ شالم

 داده بود. هیتک نشیدر به ماش یجلو بهادر

 از جلوش رد شدم که دستم رو گرفت و گفت: کجا؟ تیاهم یب

 دانشگاه. ــ

 .یزارم بر ی: نچ، نمبهادر
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 دستمو ول کن. ــ

 : نچ بهادر

 نگاه کردم. میکردم و به ساعت مچ یتقال کردم دستم رو ول نکرد. پوف یهرچ

 .شهیکالسم شروع م گهیربع د هیبهادر ولم کن  ــ

 کنم.  یلت نمو یچشم بگ یرینگ ادی: تا بهادر

 . بزار برم.یکه تو گفت یبه بعد هرچ نیزور اجبار گفتم: باشه بابا از ا از

 .یدم من نزار یکه پارو یریبگ ادیتا  یمون یمن م شیو پ یرینم یی: امروز رو جابهادر

 گفتم: بهادر! باحرص

 : سوار شو.بهادر

دادم و نشستم. در رو بست و  رونیرو باز کرد و باسر اشاره کرد سوارشم. کالفه نفسم رو ب نیماش یسمت جلو در

 خودش هم سوار شد.

 .میر ی: حدس بزن کجا مبهادر

 پارک ارم؟ ــ

 : نه.بهادر

 رستوران؟ ایکافه  ــ

 : نچ.بهادر

 شما؟ یخونه  ــ

 گفت: نه. باخنده

 تونه منو ببره؟ یشدم. اخه کجا م کنجکاو
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 شرکت؟ ایازه مغ ــ

 برم. یو من م یباز یبگو وگرنه م گهیدونه د هی: نه.   بهاد

 اوووم، بازار؟ ــ

 .یفهم یم ی:نه، منتظر باش به زودبهادر

 شدم. داریبهادر ب ی. با صدادمیگذشت. چشمام رو بستم و خواب قهیدق چند

 .میدی: خب رسبهادر

 دور و برم نگاه کردم. دانشگاه؟ به

نگاه کرد و بعدش گفت: فکر کنم  شیباال انداخت و به ساعت مچ یب به بهادر نگاه کردم. شونه اشدم. با تعج شوکه

 تو کالس تون. ادیاستاد تون ب گهید قهیپنج دق

 !؟یگفتم: چ یباخوشحال 

 زد و گفت: برو سر کالست. یلبخند مهربون بهادر

 واقعا برم؟ ؟یزدم و گفتم: جد یغیج

 : اره.بهادر

 شدم. ادهیکردم و پ یخداحافظ یو ب*غ*ل*ش کردم. ماچش کردم. تند دمیپر

 تا آروم دمیکش قی. وارد کالس شدم و کنار سوده نشستمـ چند تا نفس عمدمیبه سمت دانشگاه دو یخوش حال با

 شم.

 یچدانشگاه پس  یایزاره ب یکه بهادر نم یتو گروه گفت شبید یراست ؟یزن ینفس نفس م نی: چته؟ چرا همچسوده

 شد؟

رجا ه م،یریبعدش گفت حدس بزن کجا م یول امیبراش، انقدر مهربونه که خودش اومد دنبالم، اول نزاشت ب رمیبم ــ

 بهادر خوبه. یلی. خنجامیا دمید هویرو گفتم گفت نه، خوابم برد  نجایبه جز ا
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 : عجب!سوده

 .ادیاستاد داره م ــ

 وارد کالس شد و سه سوت شروع به درس دادن کردر استاد

که  مدی. بهادر رو دمیکوله ام گذاشتم. باسوده از کالس خارج شد یرو جمع کردم و تو لمیاستاد وسا دیخسته نباش با

 بود. ستادهیدر ا یجلو

 مون بلند شد و به سمتم اومد.  دنید با

@ashob_maghz 

 

 شش_ستیب_پارت#

 مغز _آشوب#

 .میها نشست یصندل ی. رومیکرد و به سمت سلف رفت کیم علسال باسوده

 د؟یخور یم ی: چبهادر

 .یشکالت یبستن ــ

 طور. نی: منم هم سوده

 گرفت و اومد نشست. یشکالت یبلند شد و سه تا بستن بهادر

 .میبه خوردن کرد شروع

 .نجایشرکت رو زدم اومدم ا دی: امروز هم قبهادر

 ها چقدر شد؟ یپول بستن ــ

 نداره. یربط یشد به کس ی: هرچبهادر
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 خب بگو. ــ

 د؟یدار کاریبه پولش چ دی:مهمون منبهادر

 خوام حساب کنم. یخب م ــ

 کنم. یقبول نم یپول چیتوهم رفته گفت: من ه یبا اخم ها بهادر

 ...یول ــ

 که گفتم. نیهم م،یندار  یو گفت: ول دیوسط حرفم پر  بهاد

 .یو گفتم: مرس دمیرو کش لپش

 و شروع به سرفه کرد. چند بار ضربه به پشتش زدم تا خوب شد. دیتو گلوش پر یشوکه شد. بستن دوباره

 خبرم کن. یشوکه م کن یخوا یم یبابا، مگه نگفتم وقت ی: ابهادر

 .شهیشوکه کردن حساب نم گهیکردم و گفتم: اونوقت که د یا خنده

 کالس. میو دوباره رفت میرو خورد یبستن

 .شدیمونده بود و بعدش تموم م گهیکالس د هی. هنوز میکالس داشت کیساعت  تا

 و سارا دور و برش بودن. هیکه ساسان و آرش و هومن و تان میرفت یمکتیبه سمت ن 

 کردن. یسوال جوابش م یو کل یرو نشونده بودن رو صندل چارهیهم بود.  ب بهادر

 .هیو حرص یش تابلو بود عصب افهیته بود. از قگوشاش گذاشته بود و چشماش رو بس یفقط دستشو رو بهادر

 سالم ــ

 اومد. شمیبلند شد و از خدا خواسته پ بهادر

 .دمیخر تزایتون پ یهمگ ی. برانیبش ای: ببهادر

 : دمت گرمساسان
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 یو پسرا روش نشستن. ما دخترا هم روبه رو نیزم یرو میبود رو انداخت تزایپ یکه توش جعبه ها ییها کیپالست

 .مینشست کمتین یپسرا، رو

 .میکرد یتشکر تزای. بعد از تموم شدن پمیشروع به خوردن کرد یهمگ

 د؟یخور یشماها تند م ایخورم  یشماها؟ من آروم م دیخور یسرعت م نیبا ا یبا تعجب گفت: چجور بهادر

 .یبستن هیجز  مینخورد یچی: ما از صبح تاحاال هسوده

 رو خوردم تازه فقط نصفه ش رو خوردم. ی: خب منم همون بستنبهادر

 مونده بود. چشمام برق زد و بلند شدم و به سمتش رفتم. تزاشیپ کهیدوتا ت هنوز

 کردم. دنیرو قاپ زدم و شروع به دو کهیت هی

 کارت دارم. ایب سا،یزد: وا یو داد م دیدو یهم دنبالم م بهادر

 خوردم. یهم م تزایپ دمیدو یطور که م همون

 .ستادمیزو تو دهنم چپوندم و ا زاتیپ نصف

 دادم. نییو پا دمیبهادر برسه همش رو جو تا

 اومده بود. تزایپ یبا همون جعبه  بهادر

 : هنوز گشنته؟ بهادر

 اوهوم ــ

 زد و مهربون گفت: بخور یآخر رو از تو جعبه در آورد و به سمتم گرفت. لبخند یتزایپ کهیت

 !؟یخور یتعجب گفتم: خودت نم با

 : نه دربها

 زدم. یکیدهنم گرفت. گاز کوچ یرو جلو تزایپ
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 بهادر تعجب کردم. یهمه مهربون نیا از

 به همون اندازه قد بود. یمهربون بود ول یلیخ

 .میبه سمت بچه ها رفت تزایتموم شدن پ بعداز

 رو ازت پس گرفت؟ تزای: پساسان

 ؟یرو خودت خورد تزای: بهادر پسوده

 بگم نه که بهادر گفت: آره. خودم خوردم. اومدم

 ؟یگیدروغ م یدر گوشش گفتم: چرا الک یواشکی

 زیگفتن شکمو، صدتا چ یم یگفتم توخورد یسره مسخره کنن، اگر م هیخوان  یکه م نیدوستات جور نی: ابهادر

 کردن. یبارت م

هم هوامو داره خوشحال شدم، محکم ماچش کردم که باز شوکه شدو هنگ  یکیکوچ نیکه سر موضوع به ا نیا از

 کرد.

 .ختمیموهاش کردم و موهاشو بهم ر یکردم و انگشتام رو ال یا خنده

 : انقدر شوکه ام نکن.بهادر

 دوست دارم شوکه ات کنم. ــ

 نشه. رتیبهادر: بدو برو سر کالست د 

ا هم بچه ه هیکردم و به سمت کالس رفتم. بق ی. خداحافظشدیع مکالس شرو گهید قهیساعت نگاه کردم.پنج دق به

 اومدن.

 خوادا یم یلیبهادر خاطر رو خ نیکنار گوشم گفت: ا یواشکی سوده

 چطور مگه؟ ــ
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ده ش شتیپ ادیشده. تا حاضر بشه و صبحونه بخوره و ب داریصبح ب شیاز ساعت ش میحساب کن می: اگر بخواسوده

 یادم عاقل چی. خب هیایمنتظرته تا ب اطیح یندت شده ساعت هشت. پنج ساعت هم تو. تا برسومیساعت هفت و ن

 خواد. یم یلیکنه. معلومه خاطرت رو خ یرو نم یکار نیهمچ

 سوده تو فکر رفتم. جدا پنج ساعته به خاطر من االفه؟ یحرف ها دنیشن با

. قد بلند و شهیم انیکه نما ییخنده و چال گونه ها یکه م یی. لب هایمشک یرو تجسم کردم. موها و چشما بهادر

 و مهربون. پیخوشت

 که چقدر باحال بود. یشدنش افتادم. وا یرتیغ ادی

 رونیب شیگردنش متورم شده بود و رنگ پوستش قرمز شده بود. کم مونده بود که از دهنش آت رگ

 .ادیب 

 !؟هیمدل نیفقط دوران عقد ا ایمونه  یم یباق یرتین و غبعد از ازدواج هم انقدر مهربو یعنیافکارم خندم گرفت.  با

 کردم. یم یبهادر بودو باهاش اس ام اس باز شیتا آخر کالس حواسم پ اول

 گوشه؟ هینشسته  کاریهمه وقت ب نیا یعنی. ومدهیچقدر صبر کرده وصداش در ن چارهیب

 هم رفته و دوباره اومده.  دیشا

 .شدیم داریتصوراتم پد یصورتش تو ی. تک تک اجزاشدیچشمام پاک نم یبهادر از جلو ریتصو

 بود. دلتنگش شده بودم. دهیبراش پرکش دلم

 .نمشیزودتر بب یداشتم هرچ دوست

 .شنیترسناک م تیکه موقع عصبان یجذاب و نافذ مشک یچشما اون

 .زنهیبرق م ینگاه خوشگلش که موقع خوشحال اون

 شه؟یعاشقم م یروز هیبهادر  یعنی

 باشه ینرفتن ادیواقعا عشق اول از  نکنه
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 هفت_ستیب_پارت#

 مغز _آشوب#

 کنم که دلش کامال از عسل کنده بشه. یکار هی دیبا

 قلبش رو مال خودم کنم.  دیبا

 کشه.  ینقشه م گرانید یکه داره برا یثیآدم خب هیشب شدم

 .ایاز تو فکر در ب هیتکونم داد و گفت: هان سوده

 شده؟ یــ چ 

 : کالس تموم شد.سوده

 اها ــ

 رو جمع کردم.  لمیشدم و وسا بلند

 گشت و گزار. میتا بر امیگفته بود که زود ب بهادر

 کردم و از ساختمون دانشگاه خارج شدم. یخداحافظ نایا باسوده

 .میرفت نیبه سمتم اومد و باهم به سمت ماش بهادر

 .میو راه افتاد رو باز کرد و سوار شدم. خودش هم سوار شد در

 شدم.  رهیچهره اش خ به

 بود!. یو خواستن خوشگل

 .میریبار حدس بزن کجا م نی: خب ابهادر
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 دونم. ینم ــ

 زدن سند یبنداز بعد از ظهر برا ادمی ی. راستیدی. اخه تاحاال اونجا رو ندیهم بدون دیزد و گفت: نبا یلبخند بهادر

 خونه به نامم برم محضر.

 باشه.  ــ

 داد.  ینگفت و فقط ضبط رو روشن کردن و به اهنگ گوش م یزیچ گهید بهادر

 رو پارک کرد. نیآپارتمان ، ماش هی ی. جلومیدیرس باالخره

 بود.  یقیموس یها لی. پر از وسامیخونه شد وارد

 .انویپ ولن،یو ،یسه تار، طبل، ن تار،یگ

 برات بزنم؟ ی: کدومشو دوست داربهادر

 ؟یبزن یهمه رو بلد ــ

 : اره. بهادر

 .ولنمیبزن. من عاشق و ولنیو ــ

 رفت.  ولنیرو تا زد و به سمت و نشیآست بهادر

د ز یزد. انقدر قشنگ م یم ولنیبسته داشت و یفرش نشست. شروع به زدن کرد. با چشما یرو برداشت و رو ولنیو

 و گوش دادن شدم.  یقیکه محو موس

 شدن آهنگ چشمام رو باز کردم.  باتموم

 اشک هاش رو پاک کرد.  بهادر

 بود؟ ختهیاشک ر 

 !ه؟یسمتش رفتم و گفتم:بهادر! گر به



 آشوب مغز

 
103 

 

و  قلبم تحمل درد عشق گهیکن عاشق تو بشم د یکار هیمن هنوز عاشق عسلم  هیو گفت: هان دیدفعه بغضش ترک هی

 بارن. یچشمام م نیآهنگ غمگ هی دنیاون رو نداره، اشکام تحمل ندارن، باشن انتیخ

 کنه. یشده و درد م یکه بال هات از عشق زخم یهست یکبوتر هیکنم. تو  یو گفتم: درکت م دمشیآغوش کش در

 برات بزنم؟ یچ گهیفکر بود گفت: د یکه تو قهیاز چند دق بعد

 . نیآهنگ شاد. هم هی ــ

 کردم.  قشیتشو یرفت و شروع به زدن کرد. باخوشحال تاریزد و به سمت گ یلبخند

 از باطن نابود بودم. بهادر هنوز عشق اولش رو فراموش نکرده بود.  یظاهرم خوشحال بود، ول دیشا

 .ایب هی: هانبهادر

 شد. یدنبالش رفتم. وارد اتاق به

 دخترونه بود. پراز الک و رژ لب و لباس ها و جواهرات خوشگل.  لیپر از وسا اتاق

 هنگ کردم.  یاتاق به اون رنگ و وارنگ دنید با

 تو اتاق.  دمیو دو دمیکش یخفه ا غیج

 .یی. وازهیم زهیر یکوچولو موچولو. رژها یها الک

 چقدر باحالن. نایبهادر ا ــ

 بردار. قابلت رو نداره. یخوا ی: هرچقدرش رو مبهادر

 کوچولو و ناز رفتم.  یسمت عطر ها به

 رمیبه هرحال مال توهه. من م یول یاز بعد عروس یخوا یاز االن استفاده کن م یخوا ی: همه ش مال خودته مبهادر

 .ایرو دره. درو قفل کن دی. کلرونیب ایب یهروقت برداشت رونیب
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 هشت_ستیب_پارت#

 مغز_آشوب#

 و لباس تنها موندم. لیرفت و من با اون همه وسا بهادر

 خب اول کفش. چمدون قرمز اون گوشه بود. چمدون رو برداشتم و درش رو باز کردم. هی

 کفش پاشه بلند قرمز برداشتم. هیبرمودا، اسپرت.  ،یپاشه بلند، کتون یها کفش

 هم به همون رنگ برداشتم. یلباس مجلس هی

 تو چمدون. ختمیو عطر ر کیعالمه الک و مات هی

 لباس برداشتم.  گهیدست د چند

 نیبودم. ا دهیند یباحال نیبود. ادم به ا قهیپسر چقدر باحال و خوش سل نیکه ا یخوشگل بودن. وا زهایچ ی همه

 !شه؟یمن گذاشته اخه؟ مگه م اریرو در اخت زیهمه چ

 ذوق زده شده بودم. اهایرنگ ها و انبوه اش بیاز ترک ینبودم ول دیپد دیبودم. هرچند ند ایتو رو انگار

 تک هم برداشتم.  برداشتم. گردنبد و دستبند لیاست سیخوشگل با چند تا سرو یتا گل سر و تل ها چند

 . رونیرو برداشتم و رفتم ب دیرفتم. در رو قفل کردم و کل رونیچمدون رو بستم و از خونه ب در

 کمه.  یلیکه خ نیا یبردار شتریکردم ب یکرد و گفت: فکر م یچمدون خنده ا دنیبا د بهادر

 فعال خوبه ــ

 : باشهبهادر

 تا بهادر خونه رو به نام خودش کنه. میمحضر االف بود یساعت تو کی. البته فقط میشب با بهادر خوش گذروند تا

 زد. نیدوازده شب بود که بارون به دل زم ساعت

 شد.  ادهیپ نیگوشه نگه داشت از ماش هیرو  نیماش بهادر
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 شدم. ادهیهم پ من

 رو تنم کرد. شرتیرو در آورد و به سمتم گرفت. مخالفت کردم که خودش سو شرتشیسو

 .میم زدن کردبه قد شروع

 کنه. یم هیدل من هوس گر ادیبارون م یوقت یدونم چرا، ول ی: نمبهادر

 نخواد. هیبهش بگو گر ــ

 . شهیاش تموم نم هیگر نیهم یکه نازش کنه، برا ستین ی: کسبهادر

 و پژمرده بود. یگل  زخم هی نیشدم. تو چشماش زل زدم. ع رهیخ بهش

 به بعد من هستم. نیبده گفتم: از ا نانیکه بهش اطم یگرفتم و با لحن دستشو

 .یسرم گذاشت و گفت: ممنون که کنارم ی. چونه اش رو رودیدفعه در آغوشم کش هی

 دستام رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم: بهادر من...من... محکم

 ؟یشد و گفت: توچ رهیازم جدا شد و توچشمام خ بهادر

 بهش بگم؟ یچ یخواد برا یداشتم. اصال ولش کن. اون که منو نم دیترد

 پس بهتره خودم رو خراب نکنم. شه،یدرست نم یچیه

 یچیه ــ

 ؟یدوستم دار ای ؟یعاشقم یبگ یخواست یشد و گفت:م رهیتو چشمام خ بهادر

 ؟یدون یتو...تو از کجا م ــ

 .یکردم و تو ناراحت شد هیگر یگفتم عاشق عسلم و الک یکه الک دمیفهم ییو گفت: از جا دیخند هوی بهادر

 !؟یستیمگه عاشق عسل ن ــ

 ؟یبود دهیرو ند زیم یآب رو وانیبه چشمام آب زدم مگه ل وونه،یو گفت: نه د دیبلند خند بهادر
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 نه! ــ

. در ضمن مگه بهت نگفته بودم که من یبگ یخوا یم یچ دمیکردم. از رفتارت فهم یباز لمیو گفت: ف دیخند بهادر

 خوام؟! یعسل رو نم گهید

 .پیبد یلیواقن که، خ ــ

 قهر روم رو ازش برگردوندم و تند تند قدم برداشتم. با

 گفت: کجا؟ با توام بهادر

 . از شدت سرعت تو بغلش افتادم.دیو دستم رو از پشت کش دیندادم و سرعتم رو تندتر کردم. دنبالم دو جواب

 دوست دارم یول ستمی: من عاشقت نبهادر

 .میشده بود سیخ ده،یمثل موش آب کش هردومون

 دوختم. نیو به زم میزدم. ضربان قلبم باال رفته بود. چشم ها و نگاهم رو ازش دزد ینفس م نفس

 ازش.  دمیکش یم خجالت

 نیتو ماش می: بربهادر

 باشه ــ

 . به سمت خونه راه افتاد.مینشست نیماش یتو

 بهادر ــ

 : جونم؟بهادر

 ؟یانقدر صبر کرد یچطور ؟یانقدر دووم اوردسرما  یتو یصبح چجور ــ

 . ومدمیرفتم و م یم ی: من تو  راه شرکت و دانشگاه بودم. هبهادر

 همه راه؟ نیا ،یاخ ــ
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 .دمیرس یربعه م هیبود  کی: شرکت نزدبهادر

 فدات شم ــ

 گفت: خدانکنه. یبالبخندو مهربون بهادر

 رسوند و خودش رفت. منو

 "بهادر"

 راه افتادم. میمجرد یسمت خونه  به

 گذروندم. یم میوقت هام رو تو خونه مجرد نی. کمترمیبود کیو باراد و طاها شر نیو شرو ریخونه رو با ام نیا

 کردنمه. بینفر درحال تعق هیکنم  یباز کردم و داخل شدم. از سر شب تاحاال احساس م دیخونه رو با کل در

 رو بستم و لباسام رو عوض کردم. در

 دم به ناسزا گفتن و جمع کردن پوست تخمه ها.کر شروع

 کردم وظرف ها روشستم. یریگردگ

 شل شده بود. اون رو باز کردم و سفتش کردم. ریش واشر

 .دمیکش یخونه رو جارو دست تموم

 کنن. یپوست تخمه هم جمع نم هیو  نجانیسره ا هیکنن،  یلعنت تون کنه. نکبتا به من رحم نم خدا

 در خورد. زنگ

 رو باز کردم و منتظر ورود اون شخص شدم. در

 عسل کپ کردم. دنید با

 !؟یخوا یم یچ نجایا ــ

 : اومدم باهات حرف بزنم.عسل
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 .اتویدر کنار رفتم و گفتم: ب یجلو از

 رفت. یکردم وگرنه آبروم م زیتم نجاهارویمبل نشست. خوب شد اول ا یرو

 .ارمیب یزیچ یا یمن برم خوراک یچاق کن یتا تو نفس ــ

 رو اماده کردم و منتظر موندم دم بکشه. ییسمت آشپزخونه رفتم. چا به

 .شمهیعسل پ هیکردم: هان پیتا هیهان یتند برا تند

 اون؟ شیپ یاومد:تو چرا رفت امشیپ هیپونزده ثان سر

 خودمم. یمجرد یمن خونه  نجا،یکردم: من نرفتم، اون اومد ا پیتا براش

 .امیکنم از دست تو، اه. ادرس بده ب کاری:چهیهان

 .ارتتیرو فرستادم و گفتم: به باراد بگو ب ادرس

 شلوارم گذاشتم بیرو خاموش کردم و تو ج میگوش
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 نه_ستیب_پارت#

 مغز_آشوب#

 نقل وگز گذاشتم. ،ینیریبرداشتم و توهرکدوم شون شکالت، خرما، ش کیکوچ یدست شیپ

 تم.عسل گذاش یرو جلو همه

 خوب شده! تی: چقدر خونه دارعسل

 کردم. ییچا ختنیصدا به سمت آشپزخونه رفتم و شروع ر یب

 . ی. ساکت هم شدیکرد ادیز رییکه تغ نیبلند گفت: مثل ا عسل
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 مونن که اون کس قبال دلش رو شکسته باشه. یساکت م یمقابل کس یآدما، وقت ــ

 !یزن ی: شاعرانه حرف معسل

 نفر، شعر هاش سروده شده.  هیکه بعد از رفتن  نیا یعنیزنه  یشاعرانه حرف م یکس یوقت ــ

 ؟یبعد از رفتنم شعر گفت یعنی: عسل

دستت  از یزیچ یداشته باشن. وقت انیجر میکه تو زندگ گمیشعر م یکسان یبرا گم،یرفتگانم شعر نم یمن برا ــ

 .یدونیبره قدر داشته هات رو م

 !یزن یحرف م پلمید ی: باالعسل

 !دهیدرک و شعور ته کش نه،ییپا یلیزنم، تو سطح درکت خ یحرف نم پلمید یمن باال ــ

 مونده باشه که ته بکشه. یپوزخند تو چشماش نگاه کردم و گفتم: البته اگر درک و شعور با

 در به صدا در اومد.  زنگ

 و باراد اومدن تو.  هیرو باز کردم. هان در

 بزن. یدار یدستم گرفتم و گفتم: هر حرف یرو تو هیقصد دست هان از

 باهات حرف بزنم. یخصوص دی: من باعسل

 ،یبزن یدار یباهام صحبت کنه. اگر حرف یخصوص یکه بخوام کس نمیب یو باراد محرم اسرار منن، الزم نم هیهان ــ

 بزن ؛ وگرنه شرت رو کم کن.

 .رونیب میباهات حرف بزنم. گمشو از زندگ یکه بخوام خصوص یا یبا حرص بلند شد و گفت: اصال تو ک عسل

و اب گل آلود رو خراب تر  یزن یدست و پا م میتو زندگ یکه دار ییتو نینشدم که بخوام گم شم، ا تیوارد زندگ ــ

 ...یکن یم

 ی: باعسل

 بدرود ــ
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 هی دیاینشستم و روبه جفت شون که ساکت بودن گفتم: ب هیزد. در رو پشت سرش بستم و کنار هان رونیخونه ب از

 .دیبخور یزیچ

 اشاره کردم. زیسمت م به

 برداشتم و باز کردم و چپوندم تو دهنم. شکالت

 اومد. یا SMS برام

 ...یرو جمع و جور کن تیزندگ ینتون گهیکنم که د یم یکار هیبود: عسل

 !...دید میکردم: خواه پیتا براش

 اپن.  یکردم و گذاشتمش رورو خاموش  یگوش

 بمونم؟ نجای: من هم اباراد

 رو برسونم. هیاره. من برم لباسمو عوض کنم هان ــ

 .نیتو ماش میرفت هیو باهان دمیپوش لباس

 سمت خونه شون راه افتادم. به

 نشست.  یبود؛ بدجور به دلم م یهرچ یبود، ول یدونم چ ینسبت بهش داشتم. نم یحس خاص هی

 .رمیبه سرم زد دستش رو بگ هوی

 دستش.  یفرمون گذاشتم، دست خودمم رو یرو برداشتم و رو دستش

 نرم.  یبا پوست ف،یو ظر کیکوچ یها دست

 داد تا دوسش داشته باشم. یکننده احساسم بود. انگار احساساتم رو قلقلک م نوازش

 خونه شون پارک کردم. یرو روبه

 زدم. شیشونیبه پ ی*و*س*ه اب
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 کرد و رفت. با نگاهم بدرقه اش کردم. یشدم. خداحافظ رهیخند بهش خلب با

 .شمیکنم دارم بهش وابسته م ی. احساس مادیگفت که ازدواج کنم عشق خود به خود به وجود م یراست م بابا

 گاز فشار دادم. یبستن در خونه شون، پام رو رو با

 باز کردم و وارد خونه شدم. دیبا کل درو

 .خواب بود باراد

 رو خودم. دمیدراز کشددم و پتو رو کش کنارش

 رو بغل کردم و موهاش رو ناز کردم. باراد

 .طونمیکوچولوم، داداش لجباز و ش داداش

 .شهیبراش تنگ م دلم

 بشه، لیتبد قتیکه احساسم به حق نیخواد قبل از ا ی. دلم مرمیمیم یکنم به زود یاحساس م یدونم چرا ول ینم

 ازمن تو ذهن شون داشته باشن. ی. بهشون محبت کنم تا خاطره خوشنمیکه دوست دارم رو بب ییکسا

 قبل از مرگم به هم برسونم. دیرو با ریو ام بهار

بچه از پرورشگاه  هی تیکه در نها نیا ای ،یباش رشیگیپ یلیخ دیبا ایحل کرد.  شهیبچه نداشتن رو م مشکل

 .یریگیم

 .یکن یثواب هم م تازه

 تر حرف بزنم. عیسر یو بهار هرچ ریبا ام دیبا

 رو بستم و کم کم خوابم برد. چشمام

 شدم باراد هنوز خواب بود. داریب یوقت صبح

 رو عوض کردم و موهامو شونه زدم. لباسم
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 حالت دادم و تافت زدم بهش. یکم

 رو دور مچم بستم.  میرو تا آرنج تا زدم. ساعت مچ رهنمیپ نیآست

 و به سمت در رفتم. رو دستم گرفتم کتم

 شدم.  نیخونه خارج شدم و سوار ماش از

 سمت شرکت راه افتادم. به

 شرکت شدم. وارد

 خوردن. یبه درد ما نم چکدومیه یشدن اومدن. با همه شون مصاحبه کردم ول یمنش یتا دختر برا چند

 .ادینفر هم گفتم ب نیاخر

 لباساش کهنه بود. یدختر نسبتا خوب بود ول هی

 رو بلد بود. یوتریکامپ یداشت و اکثر کارها پلمیخودش د یه گفت به

 خب؟ م،یبند یبعدش قرار داد م گمیرو م یطیشرا هیخب پس  ــ

 : باشهدختر

 ه؟یاول بگو اسمت چ ــ

 هستم یسعادت الی: ندختر

 نجایا دیتون یاونوقت م دیاگر خوب بود یول دمیدارم. حقوق تون رو نم یاول من شما رو به مدت دوماه نگه م ــ

 .دیبمون

 : قبولهیسعادت

 .دیپس به شرکت ما خوش اومد ــ

 رو بهش بگه. کنهیم دیکه با ییو کارها یمنش یرو صدا کردم تا جا کمال
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 رفتن. رونیاز اتاق ب یو سعادت کمال

 .نمیرو بب ریبهار و ام دیبا امروز

 . انیب نجایبه ا کیشاپ نزد یهردوشون زنگ زدم و گفتم به کاف به

 شدم. نیو سوار ماش دمیکتم رو پوش خودمم

 شاپ راه افتادم. یسمت کاف به

 نشستم. زیها پشت م یاز صندل یکی یرفتم و رو یسمت محوطه دنج و خلوت به

 .دنیو منو د دنیهمزمان رس هردوشون

 .مینشست زیم دور

@ashob_maghz 

 

 یس_پارت#

 مغز _آشوب#

 ابگم؟ی یگیو گفتم: مروبه بهار کردم  ،یسالم و احوال پرس بعداز

 رو؟ ی:چبهار

 موضوع بچه رو! ــ

 جواب نگاهش رو به گلدون دوخت. یساکت و ب بهار

 خبرم؟ یکه من ازش ب دیدون یرو م یزی: شما دوتا چه چریام

 .هیمشکل جسم هیبه خاطر داشتن  رشیاخ یرفتار ها نیبهار دوستت داره و ا ــ

 : بهار!ریام
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 خوام... ی: معذرت مبهار

ه به خواست یکرد تابه تون یم یازت دور نیهم یتونه باردار بشه برا یو نم یتو عاشق بچه ها هست دیــ بهار چون د 

 .دیر یم ای دیمون یجا به بعدش با خودتونه که باهم م نی. از ایهات برس

 کرد.  یبا بهت به بهار نگاه م ریام

 . فعال.دیایو باهم کنار ب دیموضوع رو حل کن نیازارم تا خودتون  یجام بلند شدم و گفتم: تنهاتون م از

 اومدم.  رونیشاپ ب یکاف از

 شاپ نشستم. یپارک کنار کاف مکتین یرو

 شده بود. یابر هوا

 . یو طوالن قی. عمدمیکش ینفس 

 زنگ زدم. سه سوت برداشت و سالم کرد. هیهان به

 ؟یدادم و گفتم:چطور متیرو با مال جوابش

 :خوبمهیهان

 بعدا زنگ بزنم. یخوایگفتم: م نیهم یتونه حرف بزنه برا یکردم نم احساس

 شهی: اگر مهیهان

 رو قطع کردم. یکردم و گوش یخداحافظ

 شدم. رهیآسمون خ به

 .ختیر یشاپ خارج شد. اشک م یبهار با دو از کاف هویگذشت که  یا قهیدق چند

 .سای. صداش زدم: بهار وادمیکردم و به سمتش دو هول

 شدم. رهیجلو رفتم و تو چشماش خ سادیوا بهار
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 شده؟ یگفتم: چ متیمال با

 شرط داره. هیازدواج  یبرا گهیگفت: م هیبهار با گر 

 ؟یچه شرط ــ

طالقش  میبچه دار شد یوقت ارهیاگر نتونستم هوو برام م ایبچه دار شم  دیبا ای خوامشیاگر م گهیبا بغض گفت: م بهار

 .دهیم

 . ومدی یخونم در نم یزد یم کارد

 بردم. ورشی ومد،یم رونیشاپ ب یکه تازه داشت از کاف ریسمت ام به

 یشده به زور شوهرش م ،یاریسر خواهر من هوو ب یخواینفهم، م کهیو با داد گفتم: مرت دمیصورتش کوب یتو یمشت

 زارم هوو داشته باشه. ینم یدم ول

 یتون یزاره م یواگر وجدانت نم یخواهرت رو تباه کن یخودت زندگ یبا دستا یتونی. خودت می: هرجور راحتریام

 رو تباه کنم. شیبه من تا من زندگ یخواهرت رو بد

روش نشستم و مشت هام  ادیشد. تو اومدبه خودش ب نیکه زدم پخش زم یکردم وهولش دادم. با ضربه محکم غرش

 .دمیکوب یصورتش م یتو یدرپ یرو پ

 یکی یداره تونشد ادی. بهار خواستگار زادیخوام سرش هوو ب ینم یبترشه ول کنمیم یاش رو گرفتم و گفتم: کار قهی

 . ستی. ماشاهلل پسر که کم نگهید

 تونن مثل من خوشبختش کنن. ینم چکدومیه یزد و گفت: ول یپوزخند یحال یتو اوج ب ریام

 با هوو آوردن باال سرش؟ ؟اونمیبکن یخوا یتو خوشبختش م ــ

 . ستیده ماه که اونقدر ها هم سخت ن ایکرد و گفت: هوو واسه نه  یخنده ا یجون یبا ب ریام

 بزرگ کن. ریبچه از پرورشگاه بگ هیخب  ــ

 خوام. ی: نه، من بچه از خون خودم مریام
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 .یخواهرمو ندار اقتیگفتم: ل باحرص

 روش بلند شدم وبه سمت بهار رفتم. از

@ashob_maghz 

 

 کی_یس_پارت#

 مغز_آشوب#

 .رو گرفتم نیبرخورد صورتم با زم یو افتادم. با دست جلو ختیدور پام حلقه شد و تعادلم بهم ر یزیچ هیدفعه  هی

. دستام رو دور پهلوم گذاشتم. دیچیتو پهلوم زد. درد تو بدنم پ یجلوم ظاهر شد. لگد محکم یبا صورت خون ریام

 چشمام از درد بسته شد.

 یزدم. و دستام رو رو یادی. از درد فردیچیوسط پام زد. نفسم رفت و برگشت. درد تو بدنم بدجور پ یا گهید لگد

 . ومدیبدنم فرود م یپهلوم زد. رگبار لگد ها رو یتو یمرکز گذاشتم. دوباره لگد

 بودم.  نیزم یجون رو یب

 یلیخ ،ینیب یام رو گرفت و گفت: بد م قهینشست و  روم

 جون بودم. یجونِ ب یکرد. ب یثیخب ی خنده

چشمام رو باز کردم. چندبار  یحال ی. با بدیبهار خوابم پر غیج یبرد که با صدا یبسته شد. داشت خوابم م چشمام

 پلک زدم.

 .کردیم نیداشت بهار رو به زور سوار ماش ریام

 یپهلوم گذاشتم. با جسم ی. دستم رو رودیکش ریبلند شدم و چند قدم برداشتم. پهلوم ت نیزم یاز رو یسخت به

 چرا دردش رو حس نکردم؟ دم؟یچاقو زده که نفهم یپهلوم بود. ک یبرخورد کرد. به پهلوم نگاه کردم. چاقو تو

 رفتم. نیچند قدم به سمت ماش یسخت به
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 افتادم.  نیزم ی. رفتن. سست شدم و رودمیرو باز کنم که گاز داد و رفت. دنبالش دو نیدر ماش اومدم

 و برد.خواهرم کهیمرت اون

 زارم. یش نم زنده

 ...دیتاوانش رو پس بده. با دیبا

 شده بود. سیاز خون خ دستم

 .رمیرو در اوردم تا شماره باراد رو بگ میگوش

 بود. چشمام کم کم بسته شد و خوابم برد... اشغال

 

 :هیهان

 مامان هراسون اومد ت  اتاق. هویکردم که  یموهام رو شونه م داشتم

 بلند شدم. یصندل یگذاشتم و از رو زیم یرو رو برس

 مامان؟ شدهیچ ــ

 :ب...بهادر!مامان

 .ختیر یتو دلم هر یزیچ هیکردم  احساس

 بهادر چش شده؟ ــ

 مارستانیب می: بپوش برمامان

 بغض گفتم:مامان بهادر چش شده؟ با

 نگفت و رفت. یچیه مامان

 بهادرم چش شده؟ ایتخت نشستم. خدا یرو
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 من از دستش بدم؟ نکنه

 .دیفکر نبودن بهادر اشکام خودبه خود چک با

 .دمیپوشیکردم و لباس م یم هیگر

 بابا و گامان حاضر بودن. رونیرفتم ب ازاتاق

 .میو راه افتاد میشد نیو سوار ماش میخارج شد ازخونه

 داده بودم و تو افکارم غرق شده بودم... هیبه پنجره تک سرمو

 . خودمو تو بغلش پرت کردم و بغضم رو آزاد کردم. دنیبهادر شروع کردم به دو یبابا دنی. با دمیشد مارستانیب وارد

 گفت. ینم یزیکرد و چ یم نوازشم

 گفته؟ یدکترش چ ــ

 انداخت. نییسرشو پا ساکت

 باراد که چشماش قرمز بود نگاه کردم. به

 ادیبهوش ن چوقتی: دکتر گفته ممکنه هباراد

 شدم. رهیدرشت شده بهش خ یکرد. با چشما خیکردم بدنم  احساس

 ...می: ممکنه از دستش بدباراد

 ...دمینفهم یچیه گهیشدم. د نیشدم و پخش زم سست

 

 "بهار:"

 ؟یکن کاریچ یخوا یم ریام ــ

 یفهم ی: خودت م ریام
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 یکن ینکنه کار بد ــ

 .ارمیدرت ب یخوام از دختر ی: تو فرض کن مریام

 ترس تو خودم جمع شدم. با

 شد. ادهیپ نیدفعه از ماش هیرو پارک کرد و  نیماش یآپارتمان یجلو

 آورد. نییبزور پا منو

 خونه و درو بست. یداد تو هولم

 گوشه کز کردم. هی

 سمت اتاق. دتمیگرفت و کش دستمو

 .راهنشیپ یتخت. شروع کرد به باز کردن دکمه ها یداد رو هولم

 ...دیچک یو اشکام تند تر م شدیم شتریکرد، ترس من ب یکه باز م یدکمه ا هر

 ****ـــ

 داشتم. درد

 دونم و تو. یمن م یاریدر ب یباز بمیو ننه من غر یزنگ بزن یبلند شد و گفت: اگر به کس ریام

 قرص بده ــ

 .رونیگذاشت و خودش رفت ب شمیمسکن پ ریام

 من. یرتیبهادر تنگ شد. داداش غ یبرا دلم

 شد. شد،یم دیکه نبا یاخر کار یول یجون داد ،یاله رمیبم

که صداقت رو  یمشک یسره جلو چشمام بود. چشم ها هیرفت و  ینم ادمیمظلوم بهادر از  ی. چشم هادیچک اشکام

 زد. یم ادیفر
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سر  لیخواست از ناموسش دفاع کنه. چقدر اوا یکه م رتیاز سر غ یادیتنگ شده بود. فر ادشیفر یبرا گوشام

که جونش هم  یجور ه،یرتیکنه. نگو داداشم واقعا غ یم یکردم نقش باز یخوردم و فکر م یشدنش حرص م یرتیغ

 پاش گذاشت. ریز

 . دیچک یم شتریهر لحظه ب اشکام

 .یلیکرده بودم، خ یبد یلیافکارم به بهادر خ یتو

ازم خواست  یبا ناراحت باریکه  ییکه باراد گفت بهادر عاشق شده، مسخره اش کردم؛ تاجا یوقت شیسال پ چند

 سربه سرش نزارم. گهید

که دلش واقعا  نیکرد مگر ا یدور و برش انتقاد نم یآدما یدرباره کار ها چوقتیبود و هست که ه یادم شهیهم بهادر

 بشکنه.

 دوست دارم. یدفعه گفت: اج هیزدم  یبار داشتم باهاش حرف م هی

 دهنش. انقدر مظلوم نگاه کرد که دلم براش کباب شد. یتو زدم

 دل شکسته ش بود... یاینگفت و رفت. فقط چشماش گو یچیه

 االن نه. یاون زمان از بهادر متنفر بودم ول 

 هقم اوج گرفت. هق

 ؟یزن یبا اخم وارد اتاق شد و داد زد:چته؟  چرا عر م ریام

 شدم. رهیو شوکه بهش خ دمیکه زد ترس یداد از

 بکنم. دیکنم که نبا یکار هیمجبورم  یسره ونگ ونگ کن هی یگفت: بخوا دیاخم شد با

 اومد. دیکل دنیچرخ یو صدا دیاتاق خارج شد و در رو محکم بهم کوب از

 ! درو قفل کرد.هه

 .ختمیبالشت فرو کردم و بغضم رو رها کردم. زار زدم و اشک ر یتو سرمو
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 گذشت و چقدر تنها موندم. چند ساعت ختم،یدونم چقدر اشک ر ینم

 گذشته رو کرده بود. یدلم هوا فقط

@ashob_maghz 

 

 دو_یس_پارت#

 مغز_آشوب#

 هق هقم بلند شد. دوباره

 شد.  دهیکوب واریبه د یبد یدفعه درباز شد و با صدا هی

 .دمیکش یغیج

و زد  دیچسب برداشت و بر هیتخت  یبه سمتم اومد. از تو کشو  تیسرخ و به خون نشسته، باعصبان یبا چشما ریام

 رو دهنم.

 همون چسب پهن دست و پام هم بست و پرتم کرد رو تخت. با

 شده بودم. شوکه

 حجم بزرگ غم، خشکم زده بود. از

 تو نگاهش غرق شدم. یتعجب و دلخور با

 شدم تو چشماش. رهیخ

 چشمام پر از اشک شد. ی کاسه

 اومد. نییو پا دیصورتم غلت یرو لجوجانه یزدم . با بسته شدن چشمام قطره اشک پلک

 .یو به حرف گوش بد ینفهم نباش ریبگ ادیبا اخم گفت:  ریام
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 .دیاتاق خارج شد و محکم در رو کوب از

 که خوابم برد. ختمیاشک ر اونقدر

 .دمیکه تو گوشم خورد از خواب پر یمحکم یلیس با

 نگاه کردم. ریبه ام یجیباگ

 .یبه بعد آزاد نیدهنم کند و گفت:گمشو برو خونه ننت. از ا یدفعه چسب رو از رو هی

 درست نفس بکشم. تونمیکردم. احساس کردم نم هنگ

 کرد. یداشت خفم م بغض

 بود. یحس یدست باز شده ام نگاه انداختم. از بس چسب رو محکم بسته بود که االن ب به

 که خوب شد شالم رو سرم کردم و بلند شدم. کمی

 .رونیصدا از خونه زدم ب یشدم و باتاق خارج  از

 داشتن. یدلم ارتباط خاص یو غم تو یابر یآهسته و هوا یها قدم

 شدم و در افکارم غرق شدم. رهیپارک نشستم. به آسمون خ مکتین یرو

 به خودم اومدم. یزن یصدا با

 تنش بود. یکهنه و خاک یدور سرش بسته بود و لباس ها یبلند شال

 حوصله گفتم:بله یب

 . ادیسروقتت م ی. به زودمونهیپش یدلت رو شکونده. باهات بد کرده ول یکی. ی: حوصله ندارزن

 شدم.  رهیتعجب برگشتم سمتش و تو چشماش خ با

 گو بود! شیپ

 گو ام. شیزد و گفت: اره پ یلبخند زن
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 هم هست. فکرخون

 تونم فکرت رو بخونم. یم قا،یبا لبخند گفت: دق دوباره

دوست  یلیکه خ رهیتون م نیاز ب یکی. اما یصبر کن دیبا یکشیم یسخت یتوراه خوشبخت یول یشی: خوشبخت مزن

 .شنیعامل مرگش م گرانیکه د یکی. یدونیخودت م یکه از خانواده  یکیداره. 

 کشنش؟ یم یعنیتعجب گفتم:  با

 کنه! یخودکش شنی: نه باعث مزن

 توجه به حرفام بلند شد و رفت!  یب

 برم خونه... دیبا

 

 در رو باز کردم. دیکل با

 .دمیکش یخونه نبود. نفس راحت چکسیه

 ساعت دوازده شب کجا رفتن؟  یعنی

 هفتاده؟ یاتفاق نکنه

و شناسنامه ام رو هم برداشتم. قاب عکس پنج نفره مون هم  ختمیکوله ام ر یرو تو یضرور یلیخ لیتند وسا تند

 گذاشتم. یکوله پشت یتو

 .رونیدوشم انداختم و از خونه زدم ب یرو رو یپشت کوله

 زنگ زدم. هیهان به

 :بلههیهان

 گفتم: بهادر کجاست؟ باعجله
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 مارستانی: بهیهان

 راه افتادم. مارستانیرو گرفتم و به سمت ب مارستانیب ادرس

 پنهون شدم یخارج شدن. پشت درخت مارستانیموقع بابا و مامان و باراد از ب همون

@ashob_maghz 

 

 سه_یس_پارت#

 مغز _آشوب#

 

 .دمیپشت درخت سرک کش از

 کرد. یو اونور رو نگاه م نوریبود و ا سادهیوا باراد

 ! نه!یوا

 ش فعال شده بود. شمیحس ش یانگار

 .یلعنت

 رفتن. هیاز چند ثان بعد

 شدم. مارستانیب وارد

 تو سالن بود. هیهان

 نصفه شب بود. میانداختم. ساعت سه و ن یساعتم نگاه به

 موندم تا بره. منتظر

 گفتن رفت. یکه اذون رو م قهیدق ستیساعت چهار و ب قایدق
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 .دمیکه بهادر توش بود رو پرس یسمت پرسنل رفتم. ادرس اتاق به

 وارد اتاق شدم. یواشکی

 .یبود نه دکتر یپرستار نه

 افتاده بود. مارستاتیتخت ب یجون رو یداداشم ب بهادرم،

 تو چشمام حلقه زد. اشک

 .ریبهت ام لعنت

 متنفرم. متنفرررر. ازت

 گونه اش زدم. یرو یموهاش بردم و بوسه ا یالبه ال یدست

 گذاشتم. بمیج یرو باز کردم و تو گردنبدش

 بهت سر بزنم. یواشکی دمیقول م یول رمی. دارم مستیمن ن یخانواده جا نیتو ا گهیخداحافظ داداشم. د _

 . ختیر اشکام

 و گونه اش زدم. یشونیپ یرو یبوسه ا دوباره

 شم. میبهتره ج ومدهین یکس تا

 . دمیدو یاتاق خارج شدم و به سمت خروج از

 شدم. رهیخ رونیشدم و از پنجره به ب یتاکس سوار

 دستم گرفتم. یبهادر رو برداشتم و تو گردنبد

 اجازه از اتاقش برداشته بودم هم کف دستم نگه داشتم. یباراد هم که ب گردنبد

 قلبم گذاشتم و فشار دادم. یرو

 .کردینگاه م رهیخ رهیخورد که خ یبه راننده تاکس نگاهم



 آشوب مغز

 
126 

 

 بود. یقهوه ا یبا چشم ها یجوون پسر

 ؟یی: تنهاپسر

 اره _

 من. یخونه  ای. بیبهم اعتماد کن یتون ی: من سامم مپسر

 

 هم بخوابم! بهیپسر غر کی یمجبورم خونه  یدر به در نی! تو اهه

 ستم؟یمت نمزاح یمطمئن _

 زارمت. یرو جفت چشمام م یایرو ندارم. ب ی: من کسپسر

 رو ندارم؟ یکه کس یچ یعنی... یول دیببخش _

 .گمی: داستانش رو بعدا برات مپسر

 گفتم و غرق فکر شدم. یا باشه

 دور... یلیخ یلیخ یجا هیدور.  یجا هینکنه.  دامیپ یکه کس ییجا هیبرم  دیبا

 کنه... یاون زن منو نگران م یبهادر و حرف ها یول

 بهادر... نکنه

 زنده بمونه. دیزنده بمونه. داداشم با دینه... بهادر با نه

 داداشم رو زنده نگه دار به جاش منو ببر.  ای. خداختیگونه هام فرور یرو اشکام

 بود. سیخ سِیبه خودم اومدم. صورتم خ نیتوقف ماش با

 .یاروم ش میکم باهم حرف بزن هی نیجلو بش ایبه سمتم گرفت و گفت: ب یدستمال سام

 خدا خواسته رفتم جلو نشستم. از
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 بهم بده. یدواریغمم باشه. درکم کنه و ام کیاز غم هام خبر داشته باشه و شر یکیخواست  یپر بود. دلم م دلم

 

 ه؟ی: اول بگو اسمت چسام

 بهار_

 کن. فی: خب تعرسام

 

کرد.  ی. اومده بود دنبال باراد. چشماش و نگاهش منو جذب مدمیپونزده سالم بود که دوست داداشم رو د بایتقر _

داداشم کِش رفتم. زنگ زدم و باهاش  یخواست باهاش دوست بشم. شماره شو از تو گوش ی. دلم مدمشید یچندبار

 قرار عاشق شدم.  نیششم ازکه بعد  نی. گذشت و گذشت تا امیحرف زدم. قبول کرد و دوست شد

 .دادمیتمام حرفاش گوش م به

 

 بود.  نیریلبم اومد. هنوز برام ش یرو یاون روزا لبخند ادیبا

و  ادیلبم ب یرو یشد. اون لبخند قشنگش و نگاهِ تخسش باعث شد لبخند داریجلوم پد ریمظلوم ام یچشما ریتصو

 غافل بشم و غرق فکر بشم. ایاز دن

@ashob_maghz 

 

 چهار_یس_پارت#

 مغز_آشوب#

 سرفه سام به خودم اومدم. با

 غافل شدم. هوی دیببخش _
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 . ادامه بده.ستین ی: مشکلسام

 یلی.خمیزاشت یقرار م شتریخوشحال شد. از اون به بعد ب یبیعج یلیعاشقش شدم به صورت خ دیفهم یوقت _

م تون ینم دمیکه فهم نیو گذشت تا ا. گذشت دمیند یا یو بد انتیداد. ازش خ یمغرور بود و احساساتش رو بروز نم

 دیپرس یم یشک کرده بود. ه ریبودم و ام تبهم گفت عاشقمه. ناراح ریکه ام دمیفهم یتوروز قایبچه دار شم. دق

 خواستم ازم سرد شه.  ی. مدمیدوس داشت. جونش بود و بچه. کنار کش یلیبچه خ ریگرفت. ام ینم یچمه و جواب

تونم به صورت  ینم دیبگم. خودش د دیارزو به دل نمونه. اما داداشم بهادر گفت با یخواستم دل بکنه ول یم

 ریجا تنها نشست.ام هیشو بامن گذاشت و خودش رفت  هیگفت و بق زویمرموذانه مارو باهم روبه رو کرد و همه چ

 کنه و یم غهیزن ص هیداشته باشه. گفت  دشاز خون خو یبچه ا دیبچه بگذره و فقط هم با ریتونه از خ یگفت نم

 . کننیو دکش م دهیو پولشو م رنیگ یطالق م یاومد توافق ایبچه بدن یوقت

 . کردیحس نم یانقدر زد که بهادر درد ریبه جون هم افتادن. ام ریکرد. با ام یقاط دیفهم یوقت بهادر

 شد.  جیو بهادر گ دیکوب نیبه بهادر زد. سر بهادر رو محکم به زم چاقو

 خونه و...  هی)بغضم رو کنترل کردم و گفتم:( منو برد تومارستانهیبرداشت و برد. بهادر هم االن ب منو

 

 . یکن. بزار سبک ش هیباشن. گر دهیکه بدترشو د ییهستن کسا یول ادیب شیپ یبد ی: اروم باش. هرچسام

 

 هقم بلند شد و زار زدم.  هق

 .شدمیم یخال دیبا اره

 گذشت. قهیدق چند

 گر سختته نگو. اشکال نداره.: اسام

 .گمینه م _
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 به بعد نیرو ازم گرفت. بعدش گفت گمشو بروخونه ننت. ازا میکردمو ادامه دادم: منو برد و دخترونگ ینیف نیف

 !یازاد

 فرار کردم.  یواشکی منم

 

 .یبر یبه سر م یسخت طی:پس در شراسام

 اره. _

 شو. ادهی. پمیدی: خب رسسام

 .ادیشدم و منتظر موندم ب ادهیپ

 بزرگ بود.  ییالیو یخونه  هی

 انتخاب کرده؟  یبزرگ نیخونه به ا هی یچ یپسر تنها و مجرد برا هی

 درو باز کرد و با سر اشاره کرد برم تو.  سام

 خونه شدم.  وارد

اور بود. از رنگ  نجایها ه واریو آرامبخش بود و خود خونه نشاط اور بود. رنگ د نیسرسبز و دلنش یلیخ اطشیح

 استفاده شده بود.  یشادو خنث یها

 از اتاق ها گذاشتم. یکی یتو لمویوسا

 در زده شد و سام اومد تو. قهیاز چند دق بعد

 .میباهم حرف بزن ادی: اگر خوابت نمسام

 بره. یخوابم نم _

 اط؟یتو ح می: برسام
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 موافقت تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 تن کرد. وریپل هیبهم داد و خودش هم  یژاکت

 .امیم یمنم زود نیبش مکتین ی: برو روسام

 شدم.  رهیشب خ ی رهینشستم و به آسمون ت اطیح یتو مکتین یگفتم و رو یا باشه

 شده بود.  یکیبادلم  بیعج ماه

 قهوه اومد کنارم نشست. وانیهم با دوتا ل سام

 رو داد دستم.  قهوه

 . یبخور نیریش یگفتم بهتره مثل من قهوه  نیواسه هم یخور یم یرفت بپرسم چ ادمی: سام

 چه تلخ. دستت درد نکنه. نیریقهوه رو کال دوست دارم چه ش _

 چسبه.  یسرد م ی: توهواسام

 ؟یکن فیداستانت رو تعر یخوا ینم _

 . ایو نابود ش وفتهیغم منم رو دوشت ب یدوست دار ی. انگاریدار دیزد و گفت: خودت غم شد یلبخند سام

 ؟یچرا تو خونه ات راهم داد ؟یکنیبهم اعتماد م یکردم و گفتم: چجور یا خنده

 : چشمات...سام

 ؟یچشمام چ _

 زد. یم ادیرو فر تیپناه یشد و گفت: چشمات غمت و ب رهیچشمام خ یرو به سمتم چرخوند و تو سرش

 انداختم.  نییصدا سرمو پا یب

 خورد.  یبود و قهوه شو م رهیساکت به اسمون خ اونم

@ashob_maghz 
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 پنج _یس_پارت#

 مغز _آشوب#

 .کردنیخانواده ام بهم محبت نم یزد شروع به صحبت کرد: از بچگ یغم توش موج م یکه رگه ها ییدفعه با صدا هی

ادم د ی. اگر انجام نمدیکش یم کار مو از کردیداشتم که در نبود بابام سو استفاده م ینامادر هیزد.  یبابام کتکم م

. بهم برچسب رونیزد  بابام منو از خونه انداخت ب مینامادرتهمت که  هیبودم که سر  یی.  کالس سوم راهنمازدتمیم

. بچه بودم و مظلوم. دهیرو همون پسر خودش دزد مینامادر یو الس زدن با دخترا روچسبوندن. نگو طال یدزد

 که پسرشو لو بدم هم نداشتم.  نینم. جرات انتونستم از خودم دفاع ک

 شدم.  ابونایخ یصورتم پرت کردن. آواره  یام رو تو شناسنامه

 به تهران اومدم.  رازیاز ش یناگهان میتصم هی یبه تهران بود. تو رازیسفر از ش هی طیبل یپولم به اندازه  بایتقر

 گرفتم کار کنم.  میتصم

ناز و نوازش گرفت و بزرگم کرد. فرستادتم  یام. منو تو یخوب یبچه  دیبود که تنها بود. د رمردیپ هیکارم  صاحب

 امرزیبود که خداب شیدوسال پ بایروانشناس شدم. تقر نیهم یدوست داشتم برا یمدرسه. معدلم باالبود. روانشناس

عه بغض کرد و ادامه داد:[ باهم خوب دف هی. ]میزندگ ی مهآشنا شدم که شد ه یبا دختر ییرفت. تو اوج تنها ایاز دن

 بهش زد و کشته شد.  نی. اما ماشمی. عقد کردمیبود

 

 دستاش صورتشو پوشوند.  با

 . دیکش یآه

 پشتش گذاشتم و نوازشش کردم. یمکث دستمو رو با

نقشه بوده و نمرده. طالقش دادم و رفت. سرم کاله  دمی. دست تو دست عشقش. فهمدمشید شیماه پ هی نی: همسام

 سوزه. یقلبم م ادشیگذاشت. بدجور زخم زد. با
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 ولش کن. بهش فکر نکن. ارزش نداره. _

 ...تونمیامشب...امشب فرق داره نم یکنم ول یقانع م زایچ نیخودمو با ا شهی: همسام

 داره؟ یمگه امشب چه فرق _

 سالگرد عقدمونه...کالفه گفت: اخه المصب امشب  سام

 باز موند. رتیاز ح دهنم

 !کارکنم؟یچ دیبا االن

 تاسف بخورم؟! ایبگم  کیتبر

 دفعه بلند شد و رفت تو خونه.  هی

 رو برداشتم بردم تو.  وانایل

 

 داره روزگار! یبیعج یها یبودم و غرق در فکر بودم. چه باز دهیتخت دراز کش یرو

 رفته؟ گهید یکیول کرده و با  نویدختره ا یعنی

 کنار اومده؟ چطور

 تخت بلند شدم. یاز رو یروح نواز یول نیغمگ یقیموس یصدا دنیشن با

 اتاق خارج شدم. از

 زد. یم ولنینشسته بود و و یا یتک صندل یوسط سالن،  رو سام

 بود؟ یعشقش ک یدون ی: مسام

 بود؟ یک _

 !قمی: رفسام
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 به زدن و خوندن کرد. رو برداشت. شروع تاریرو کنار گذاشت و گ ولنیو

 : سام

 قیرف یتوحق من امشب تموم کرد رفاقتو

 قیعشقمو نامرد نارف یازمن دستا یگرفت

 اون روز رو نمیب یم دارم

 اون تورو بخواد نه تو  نه

 راه برگشت واسه من نه راهه جبران واسه تو ....... نه

 

 بود.  سیجفت مون خ صورت

 مون مشترک بود. درد

 قیقلب تزر یکه درد رو تو تک تک سلول ها یبود و االن تلخه. واژه ا نیریکه اولش برامون ش ی. واژه اعشق

 ...کنهیم

 .میبخواب میصبحه. بر شی: بلند شو. ساعت شسام

 گفت و رفت.  یریبخ شب

 .دمیاتاق رفتم و رو تخت خز یتو منم

 داشت!  یخوب و قشنگ یصدا چه

 و رنجشش تو صداش مشخص بود... درد
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 هفت_یس_پارت#

 مغز_آشوب#

 دوش گرفتم.  هیشدم سام خونه نبود.  داریب یوقت صبح

 رو روشن کردم. میگوش

 .ریکال از ام سیو دو م یس

 دفعه زنگ خورد. هی

 بله _

 بهار؟ ی: کجاریام

 باشم. دیکه با ییجا _

 . یریپس همونجا اونقدر بمون تا بم یگی: حاال که نمریام

 کرد! قطع

 !یآسون نیهم به

 رو فشار دادم.  یگوش باحرص

 تنم بود. رونیب لباس

 شونه کردم و بستم. موهامو

 سرم کردم. شالمو

 سام گذاشتم تانگران نشه. یبرا یا نامه

 رسوندم. مارستانیخودمو به ب یخونه خارج شدم و با تاکس از

 باراد ضربان قلبم باال رفت.  دنید با
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 دفعه نگاش بهم خورد.  هی

 حس شد. یبست و دست و پام ب خی متن

 حرکت سر جام خشکم زد. یب

 . دیبه سمتم دو باراد

 بهار؟ یتو بغلش گرفت و با بغض گفت: کجابود منو

 بدم. حیبرات توض دیباراد با _

 شنوم. ی: مباراد

 و سام گفتم. شبیتا د ریبهادر و ام یرو از دعوا انیجر کل

 اشغال! ریبا حرص گفت: ام باراد

 ؟یبد یقول هی شهیباراد م _

 ؟ی: چه قولباراد

 .ای. دنبالمم نیدینگو منو د یبه کس _

 : نه.باراد

 .امیحداقل واسه چندروز.  بزار با مشکلم کنار ب _

 سام باشه. نیحواست به ا یجونم. ول ی: باشه ابجباراد

 میکار ادیمثل خودشم دلش نم دونه من هم یبرسونه چون م یبیتونه به من اس یادم زخم خورده نم هیداداش  _

 کنه.

 ؟ینیسر بب هیبهادر رو  یخوایم ستین چکسی: هباراد

 اره. _



 آشوب مغز

 
136 

 

 اتاق بهادر شدم. وارد

 باهاش حرف زدم. کمی

 . انیب نای: حرفات رو زود تموم کن االناس که مامان اباراد

 .میدردامون ندار یبرا یگوش بهادر زمزمه کردم: زود خوب شو داداشم. من و باراد جز تو مرهم کنار

 کردم. یاتاق خارج شدم و از باراد خداحافظ از

 .سای: واباراد

 .شهیم ازتیدر اورد و گفت: ن بشیاز ج یمقدار پول هیکردم.  نگاش

 گفتم. یگرفتم و ممنون باخجالت

 چندوقته هواسم بهت نبود و ازت غافل شدم. نیکه ا دی: ببخشباراد

 برم. خداحافظ. گهی. من دیندار یریتقص ریمن و ام یتو ماجرا _

 . فعال.ای: بازم بباراد

 خارج شدم. مارستانیب از

 به دوازده ظهر بود.  قهیدو دق بایتقر ساعت

 کرد.  ارتیز یدلم هوا ییهوی

 اتوبوس به امام زاده صالح رفتم. با

 حرمش شدم. وارد

 گوشه نمازم رو خوندم.  هی

 دادم. هیتک واریو سرم رو به د نشستم

 در افکارم بودم.  غرق
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 کردم. یادیز یبهادر دعا یبرا

 بود. سیبه خودم اومدم صورتم از اشک خ یدونم چقدر تو فکر بودم و چند ساعت گذشت که وقت ینم

 سه بود. ساعت

 خونه.  ادیسام تاشب نم حتما

 ندارم. دیخنگ هم کل منه

 چهار بود که برگشتم خونه.  ساعت

 فکرم سام اومده بود. برخالف

 باز کرد و وارد شدم. درو

 .ی: خوش اومدسام

 خونه؟ یایممنون. تو ساعت چند م _

 .می: ساعت سه و نسام

 اها _

 توهم سفارش بدم؟ یبرا یخور یم تزای: پسام

 اره. _

 هام عوض کردم. یرو با لباس خونگ لباسم

 سام رفتم. شیسرم مرتب کردم و پ یرو شالمو

 .یهمه وقت؟ نگرانت شدم. فکر کردن رفت نیا ی: کجا بودسام

 بهادر بعدشم امام زاده صالح. شیپ مارستانیب _

 قبول.  ارتیزد و گفت: ز یلبخند
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 ممنون. _

 هارو آوردن. تزایپ

 .نمیبش یصندل یسام منو به اتاق کارش برد و گفت رو تزاها،یاز خوردن پ بعد

 کردم. نگاهش

 .کنهیتن حالت رو بهتره مقلم و دوتا کاغذ اورد و گفت: نوش دوتا

 جدا؟! _

 خودکار بهت بدم. یتونی. اگر با قلم نمسیکاغذ بنو یتو دلته رو ی: اره. امتحان کن. هرچسام

 خودکار بده. _

 زد و خودکار رو داد. یلبخند

 مشغول کار شد. تیبا جد خودشم

 کرد. یارومم م واقعا

 گذشت سام غرق فکر بود. انگار کارش تموم شده بود. یا قهیدق چند

 کاغذش رو نگاه کردم. یرو یکنجکاو با

 خطش محشر بود! دست

را  یکند... درد بعد یروزگار، مرد را مردتر م یها یسخت"هم که نوشته بود از دست خطش محشر تر بود:  یا جمله

 "کند یکمتر م

 ؟یچ یعنیجمله  نیا _

 ؟یگفت یزیگفت: چ یجیو با گ دیپر رونیاز فکر ب هوی

 ؟یچ یعنیجمله ت  گمیم _
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برات  یبعد یو درد ها یشیمحکم م یبکش ادیدرد ز یوقت یسخته ول دنیکه درسته درد کش نیا یعنی: سام

 .شنیم کیکوچ

 جالب و پند اموزه _

 ...یشیم ریپ یتجربه ش کن یوقت ی: ولسام
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 هشت_یس_پارت#

 مغز _آشوب#

 

 .هیخط تو چه شکل نمی: ببسام

 افتضاح. _

 رو بهش دادم. برگه

 .شهیم یکه دلت خال نهی. مهم استی: مهم خط نسام

 بود. یواقعا روش فوق العاده ا _

 کنم.  یپر م زایچ نیهامو با ا یی: تنهاسام

 برم. گهیمن د _

 استراحت کن. کمی ی: اره برو. خسته اسام

 گفتم و بلند شدم. یدیببخش

 . دمیتخت  دراز کش یاتاق خودم شدم و رو وارد
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 کنم. دایپ یکار هیخودم  یبرا دیآوردم. با رونیب فمیاز تو ک یا روزنامه

 شد. دایکار برام پ هیچندجا زنگ زدم باالخره  به

 وقت با حقوق هفتصد هزار تومن. مهین ،یفروشندگ

 کردم. یقبول م دینداشتم. با یا چاره

 ساعت راه بود. میتا مغازهه ن نجایاز ا بایشد فردا برم سرکار. تقر قرار

 راحت و آسوده خوابم برد. یلیچندروز خ نیگوشه گذاشتم و چشمام رو بستم. برخالف ا هیرو  روزنامه

 شدم.  دارینفر ب هی یباصدا

 .یش داری: خودمو کشتم تا بسام

 .یداد یخب تکونم م _

 دست بزنم. بهت ادیبدت ب دی: گفتم شاسام

 بلند شدم. یشد که سام نق زد و مجبور یداشت چشمام گرم م دوباره

 : بلند شو حاضر شو. سام

  م؟یبر میخوا یم ییجا _

 : اره. زودباش.سام

 رفت و درو بست. رونیاتاق ب از

 حوصله بلند شدم و حاضر شدم. یب

 .میو راه افتاد میشد نیماش سوار

 .میرینبودم که کجا م کنجکاو

 کوه ها به ذوق اومدم. دنید با
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 چطوره؟  یپارک کرد و گفت: کوه نورد یمناسب یرو جا نیماش

 .هیعال _

 .میراه افتاد ییو دوتا ستادیکنارم ا تارشی. سام با گمیشد ادهیپ

 .میو نشست میرفت یپرتگاه سمت

 باشه؟ میخون یباهم م زنمی: من مسام

 مثبت تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 . خوبه؟رمیدلگ شونیتکتا. پر ی: اهنگ علسام

 اره. _

 بلند شد.  تاریگ یصدا

 : میباهم شروع کرد هردو

  رمیدلگ شونیپر

 دست خودم که چه ساده بودم  از

 دل ساده مو به دست تو داده بودم یدودست

 کنم  هیگر بزار

 رهیقلبم اروم بگ تاکه

 رهیدارم بم ارزو

 گرهیکه تو دستاش دستتو م اون

 رهیگیم دستتو

 کنم هیگر بزار



 آشوب مغز

 
142 

 

 من دورم یلیتو خ از

 که ممنونم یدیفهم ینم کاش

 مونم. یتو م یمونم...پا یتو م یپا شهیهم تاکه

 

 م؟یهم بخون گهید یکی: سام

 نه. تو بخون من گوش بدم. _

 : بچه پررو.سام

 کردم. یا خنده

 شروع کرد:  سام

  ایتو دن یعشق چیه گنیم

 ستین نیعشق اول مثل

 اما یعمر هیگذره  یم

  ستین یرفتن التیخ از

 مثل  یچکیه داغ

  ستیزنتت ن یکه پس م اون

 ...ستیهم قدمت ن یچکسیاما ه یتنهاش چقده

 

 . میاومد رونیدست و سوت هردو از حال خودمون ب یصدا با

 کرد. یتشکر سام
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 رو کنار گذاشت.  تاریگ

 .می: بلند شو برسام

 رفتم. یسام راه م یشدم و شونه به شونه  بلند

 .میکرد دایسبز پ یفضا هی باالخره

 .میچمنا نشست یرو

 ؟یخوریم یزی: چسام

 نه  _

 .امیب نی: بشسام

 اومد. وهیبا ابم قهیو بعد از چند دق رفت

 کردم و شروع به خوردن کردم. یتشکر

 به سام افتاد. نگام

 کرد. یم دادیجا بود. غم تو چشماش ب هیبه  رهیخ

 شده ؟ یزیچ _

 !قمیه با رف: اونجاست! خودشسام

 نگاه کردم. برگشتمو

 منو به سمت خودش چرخوند. یدفعه شونه هامو گرفت و تند هی

 : نگاه شون نکنسام

  م؟یبر یخوایم _

 . میبر می: بر سام
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 پشت سرهم کرد.  یدفعه سرفه ها هی

 در اورد و زد. بشیاز ج یاسپر

 ؟یآسم دار _

 .شهی. حالم داره بد ممیفقط بر گمی: نه بعدا برات مسام

 .میشد نیماش سوار

 ه؟یچ یاسپر هیقض یبگ یخوا ینم _

 سکته ناقص رو رد کردم. دمیرو فهم هیکردم و قض داشیپ یمُرده حالم بدشد. وقت دمیشن ی: وقتسام

 متاسفم. _

 : عادت کردم.سام

  ؟یوفتیچرا راه نم _

 سرت نمیب ی. مشهیعاشق پ یاورد تو و گفت: به به آقا شهیرو روشن کنه که همون دختره سرشو از ش نیماش اومد

 شلوغه.

 .کنمیم کارینداره که چ ی: به تو ربطسام

 .یکرد یالتماسم م شینره که تا دوماه پ ادتی زمی: اقا سام عزدختره

 مزاحم نشو. _

 ؟یبگ کیبهش تبر یخوا ینم شهیداره بابا م قتیزد و گفت: سام جون رف یپوزخند دختره

 کردم.  یسام نگاه به

 کرد. یدهنشو باز و بسته م یقلبش بود. مثل ماه یرو دستش

 زد. یدست و پا م دنینفس کش یبرا داشت



 آشوب مغز

 
145 

 

 رو برداشتمو براش دوبار زدم. یاسپر بشیاز ج عیسر

 اشغال.  یگمشو دختره  _

  ؟یدار یهنگ کرده بود. با تعجب گفت: سام تو مشکل قلب دختره

 گفت: برو...ب...رو...آخ قلبم... ومدیکه ازته چاه درم ییبا صدا سام

 . میبر ایب مایسام گفت: ن قیروبه رف دختره

 !رفتن

 !یآسون نیهم به

 ؟یخوب _

 : اره سام

 . میخونه برگشت به

 حالش بد نشه. وقتیاخر شب مواظب سام بودم  تا

 

 روز مثل اب خوردن گذشت. چند

 باشم. یو قو امید با مشکالتم کنار بکر یچند روز سام با حرفاش کار نیا تو

 اروم کردن خودم داد. یتاهم راه حل برا چند

 کنه. یخواب اور استفاده م یداره و از دارو ها دیشد یخواب یکه سام ب دمیسه چهار روز فهم نیا تو

 شده. یجور نیدختره ا نیبه خاطر هم احتماال
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 نه_یس_پارت#

 مغز _آشوب#

 کرده بود. یچندوقته بدجور قاط نیدونم سام چش بود. ا ینم

 .زدیحرف م یبا گوش دادیهم داشت با داد و ب االن

 صدات رو بشنوم. خوامی: اصال به درک. گمشو نمسام

 رو قطع کرد. یگوش

 پرت کرد.  واریرو محکم تو د گلدون

 زد. ینفس م نفس

 مبل: اروم باش.  یسمتش رفتم و نشوندمش رو به

 .دیلرز یاز خشم م یشد ول رهیخ نیصدا به زم یب سام

  ؟یا یدوروزه چرا انقدر عصبان نیتونم بدونم ا یم _

 : نپرس.سام

 باشه.  _

 شد و با اخم رفت تو اتاقش.  بلند

 . دمیکش یپوف

 ساعت نگاه کردم. هشت صبح بود.  به

 بودم. یمغازه م یساعت نه تو دیبا

 رنگم رو زدم. یو رژ کالباس دمیپوش لباس

 رو برداشتم و به سمت اتاق سام راه افتادم. کمیکوچ یدست فیک
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 سام. _

 کرد. ینگاهم م رهیخ رهیخ سام

 . مواظب خودت باش.رمیمن دارم م _

 لب هام بود. یسام رو یبه خودم اومدم لب ها یوقت یول شدیدونم چ یبلند شد و به سمتم اومد. نم سام

 دم.شوکه شده بو هیچند ثان یبرا

 پسش زدم و با حرص بهش نگاه کردم. محکم

 ؟یش کیکه بهم نزد یاجازه رو به خودت داد نیهان؟ چطور ا ؟یکنیم کاریزدم: تو چ غیج

 کرد کفرم در اومد.  یو هنوز خمار نگاهم م دیترس یکه نم نیا از

 راه افتادم. یبزرگ لباس فروش یخونه خارج شدم و به سمت مغازه  از

 به خودم انداختم. ینگاه نهیا تو

 وارد مغازه شدم. میشگیهم تیکردم و با جد زیدور لبام رو تم کمی

 .ستادمیا زیم پشت

 مشت ادم زبون نفهمن.  هیکه  ستنین  یها مشتر یمشتر یبعض ماشاهلل

 . تازه طلبکار هم بودن.دنیخر ینم یچیاما ه ختنیر یم بهم

 .مشیاومدن پ سشیف یب یدختره جلف با دوست پسر ب هی

 .دیاون تاپ رو بد شهیم دیبود گفت: ببخش شیش که به خاطر دماغ عمل یقیز قیز یبا صدا دختره

 قرمز رو دادم دستش.  تاپ

 به دختره کرد و گفت: به نظرم اون خوبه. ینگاه یفتگیبا ش پسره

 انداختم. دادیکه نشون م یینگاه به جا هی
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 شاخ در اوردم. دمیکه د یزیچ با

 باز بود. یلیکه خ یلباس خواب تور هی

 اشغال. یایح یب

 .ستی: نه خوب ندختره

 بپوش که من انتخاب کرده باشم! یزیچ ایحداقل ب نمتیب یم باری ی: عشقم به نظرم هفته اپسر

 قبول کرد! یزود نیاحمقِ ساده به هم ی دختره

 !خاااااک
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 چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

 کم سن و سال بود. بایتقر دختره

 سواستفاده کنه! خواستیتابلو بود م یعوض ی رهپس

 دختره رو فرستاد اتاق پرو. بزور

 بود. سادهیگوشه وا هی

 دختره داد! هینگام افتاد بهش که شماره شو به  هوی

 ! خائن!نکبت

 رو دوبرابر گفتم.  متیحساب کردن از حرصم ق موقع

 و حساب کرد! اوردیکم ن بازم
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 روش هنگ کردم.  یشماره  دنیرو گرفتم اما با د پول

 لوش بدم. دیبا

 با تلفن مغازه زنگ زدم. یتند

 زنگ خورد. شیگوش

 دختره یگفتم: ه بلند

 سمتم. برگشت

 شماره شو بهم داد. زتیزنم. دوست پسر عز یمن دارم زنگ م _

 ببرش ریبگ ایزدم و گفتم: ب یپدزخند

 رو از دست پسره گرفت. یهمون جا گوش دختره

 ؟یای: نم گفتم یگوش پشت

 مطمئن شد من پشت خطم محکم زد تو گوش پسره. یوقت

 ساکت بودن. همه

 رفتم. زیرو گذاشتم کف دست دختره و پشت م یپنج تومن اسکناس

 .رونیکل کل وحشتناک دختره رفت ب هیاز  بعد

 . یدیجلوم اومد و گفت: تاوانش رو م پسره

 دید میخواه _

 ازت رمیگی: از من بترس دار و ندارت رو مپسر

 از دست دادن ندارم. یبرا یزیفکر گفتم: چ یب ییهوی

 تکون داد و رفت. دواریسرشو و انگشتش رو تهد پسره
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 بود. یدخترررر عال یاز همکارام اومد و گفت: وا یکی مهرداد

 ؟یحال کرد _

 .ی. دمت گرم. مرسیباحال حالشو گرفت یلیبود. خ میدختره رل قبل نی: امهرداد

 چزوندمش! یباتو بد کرده م دونستمیاگر م. کنمیخواهش م _

 و رفت سر کارش. دیخند مهرداد

 .میهم شده بود قیسه چهار روز رف نیا تو

 روال گذشت. نیبه هم تاشب

 که سام بهم داده بود در رو باز کردم و وارد خونه شدم.  یدیکل با

 : بهار.سام

 نگو یچیه _

 خوام. یکه امروز کردم معذرت م ی: به خاطر کارسام

 تکرار نشه. گهیفراموش کنم. د کنمیم یسع _

 .شهیتکرار نم گهی: ممنون. دسام

 و رفتم تو سالن. دمیپوش یراحت لباس

 با برداشتن شالت ندارما. یتازه مشکل یهم بپوش شرتیت یتون یم ی: به نظرم اگر بخواسام

 مطمئن؟ _

 مثبت سرشو تکون داد. یبه نشونه  سام

 .دمیکش یردم و نفس راحتمبل پرت ک یرو رو شال

 کرد! یتونم نفس بکشم. داشت خفه ام م ی. تازه مشییییاخ
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 : امروز خوب بود؟ سام

 اره _

 .یکار کن ستین یازی: نسام

 راحت ترم. ینجوریخودم ا یول ستین ازین _

 .یگفت: باشه. هرجور راحت یمجبور
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 کی_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

  دمیرو پوش شرتمیدوازده شب بود. سو ساعت

 . اطیگوشام گذاشتم و رفتم تو ح یهم تو یا یهندزفر

 :دیچیگوشم پ یخواننده محبوبم تو یصدا

  میاخر کار گهی....... منو دل د

  میندار یکار گهید یباکس

 دل رو نیراحت و ساده ا گهید

 ........میزار ینم یعشق کس یپا

 ....دادیم ادمیکه نفرت از عشقو  یاز دست عشق رمیدلگ شونی......پر

 رو قطع کردم. اهنگ

 آسمون چشم دوختم.  به
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 باراد زنگ زدم. به

 : جونم باراد

 بود. یپر از شاد صداش

 افتاده؟ یاتفاق _

 : بهادر بهوش اومد. باراد

 گفتم. یخداروشکر یباخوشحال

 تو تنگ ش... یبهارم. کجاست. دلش برا گهیم ی. هگردهی: اما انقدر حالش بده. دنبال تو مباراد

 صداش قطع شد.  هوی

 هنگ کردم. یگوش یبهادر تو یصدا دنیچیپ با

 از گل کمتر بهت بگن. زارمیبرگرد. به قران نم ینه؟! برگرد ابج یی: بهارتوبهادر

 .رهیخواست بگ یرو م یکه گوش ومدیباراد م یصدا

 نکرده بگو.  یباهات کار ری: بهار بگو امبهادر

 رو قطع کردم.  یگوش

 بهادره که سالم بود. مهم

 

 گذشت که از خانواده ام دور بودم.  یم یماه کی بایتقر

 .کردمیکتلت درست م داشتم

 شستم.  عی. دستامو سردمیسام گرخ دادیداد و ب با

 خودم رو به اتاقش رسوندم. یتند
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 بود. یبا گوش بازم

 .چی. هیبکن یتون ینم یغلط چی: هسام

 پرت کرد. واریرو محکم تو د یگوش

 شده سام؟ یزیترس جلو رفتم و گفتم: چ با

  ؟یکرد کاری: بهار تو بامن چسام

 شده؟یچ _

 چند روزه عاشقت شدم بهار نی: من...من تو اسام

 ؟یچ یعنی...ی _

 کنه؟  یکه داره باحرفاش حالمو بد م هیبهار؟ ک هیک ری: امسام

 که از دستش به سمت تو پناه آوردم. هیهمون _

 بهار؟  ی: مواظب خودت باش بهار. تو دوسم دارسام

 دونم.  ینم _

 نداشتم... یعشق یداشتم. ول تیکنارم بود آرامش و امن یبهش داشتم. وقت یحس انگار

 دزده.  یتو رو ازم م گهی:بهار مسام

 .گردمیکه ولم کرد برم نیاز دست دادن ندارم. بعد از ا یابر یزیچ گهیبزار از تو بدزده. د دیاز داداشم دزد باری _

 . یو ازم دور باش یباش گهیمرد د هیتحمل کنم که کنار  یچطور شمیقرار م یب تیسرکار از دور رمیم ی: وقتسام

 .نییانداختم پا سرمو

 بگم. یحس پاک و صادقانه ش چ نیدونستم درباره ا ینم

 سوزوند. یپر استرس و نگرانش دلم رو م یگرفتم باال. چشما سرمو
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 بود. یانقدر نگرانم م ریسام، ام یبه جا کاش

 بود. یو مواظبم م شدیبود که سرپناهم م ریام

@ashob_maghz 

 

 دو_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

 اتاقم رفتم. یاز خوردن شام تو بعد

 نذاشت دست به ظرفا بزنم و خودش ظرفا رو شست. سام

 باز کردم. خاطراتم رو دفترچه

 تن.نوش یبودم برا دهیهم خر یدفتر معمول هینوشتم.  یم شهیگذاشته بود هم ریکه نوشتن روم تاث شیماه پ هی از

 .سمیبنو یدونستم چ ینم

 .شدیشدن من م یبود که مانع نوشتن و خال ییمغزم غوغا یتو

 دفتر رو بستم. یکالفگ با

 اشتباه رو تکرار کنم. هیدوباره  دیزد نبا یبود و داد ممغزم مانع  یگفت به سام عالقه دارم ول یم قلبم

 م گرفت. هیاز حد گر شیب یکالفگ از

 .دیچک یاشک قطره

 شدم. رهیبغض به سقف خ با

 کرد. یخاطرات مزخرفم حالم رو بد و بدتر م هجوم

 باز شد و سام اومد تو. در
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 چشم دوختم. بهش

 بود. یعال دهیو قدبلند و خوش اخالق. مرد ا پیمرد خوشت هی

 بود. یو اخالق عال یکلینظر ه از

  ؟یکن یم هیتعجب گفت: بهارتو گر با

 نه. خوبم. _

 سمتم اومد. کنارم نشست و با سرانگشت اشکام رو پاک کرد.  به

 ارزش ناراحت کردنت رو نداره.  چکسیتونه نارحتت کنه. ه ینم یهم باشه کس ی: اروم باش. هرچسام

 کردم اروم باشم. یسع

  م؟یبزن تاریگ کمی یخوا ی: مسام

 اره. _

 .یگرفت ادیماه چقدر از اموزش هام رو  هی نیتو ا نمیبب دی. بامیگفت: بلند شو بر یگرفت و با مهربون دستمو

 رو گرفتم و شروع کردم به زدن. تاریگ

 .دیچیخونه پ یدست زدن سام تو یتموم شد صدا یوقت

 !نی. افریکرد شرفتیخوبه. پ یلی: خسام

 گفتم.  یممنون

 .میحرف بزن ادی: اگر خوابت نمسام

 باشه. _

 .مینشست یقبل مکتیهمون ن یو رو میرفت اطیح یتو
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ومد ا یبچه ها وسط باز یو در رفتم. جلو چوندمیپ باریکرد کنارش کار کنم.  ی:پنج سالم بود. بابام مجبورم م سام

. میرناماد شیشده بود. بردتم پ ینکردم. برام عاد هینزنه. دم نزدم. گر کردنیگرفتتم. اونقدر زد که همه التماسش م

 که از خداش بود. قاشق داغ کرد گذاشت پشت دستم.  میگفت اون به حسابم برسه. نامادر

 و خوشحال شد.  دینکردم. بغضم رو د هیگر

 رونیاون ب یبود. به التماس ها حموم و درمو قفل کرد. بچه ش سه سال ازم بزرگتر یسنگ پرتم کرد تو کهیت هی مثل

 که منو از کار کردن ازاد کرد. یی. تاجامیاومدم. از اون به بعد جور شد

 . میدرسم بهتره. حول و هوش دوازده نمره فرق داشت دیکه شدم د بزرگتر

 شد و مامان اون حرصش گرفت.  ستیب معدلم

نرفتم. در اخر تهمت  ی. اونقدر بال سرم اوردن که خودم بزارم برم ولرونیتا منو پرت کنن ب دنینقشه کش ییدوتا

  شد؟یم میک مینامادر یدون یزدن. م

 ؟یک_

 : خاله م!سام

 دهن باز نگاهش کردم. با

در اورد که بابام مامانم رو  ییادا هیمامانم شد و هرروز  یجون مامانم. هوو ی: مامانم رو اون دق داد. اومد شد بالسام

 گفت... یکنم. مامانم م هیتک یبه کس دیکه نبا نیگرفتم. اونم ا ادیرو  زیچ هی یکتک بزنه. تو اوج بچگ ایطالق بده 

 فکر رفته بود و لبخند به لب داشت. یکرد. تو مکث
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 سه_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#
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 اگر غم هست صبور کن خدا هم هست.  ایدن نیگفت: تو ا یفکر در اومد و ادامه داد: مامانم م از

 کردم. یشعر خودم رو قانع م نیکرد. منم کم کم عادت کردم و با هم یشعر آروم م تیب هی نیخودش رو با ا شهیهم

 روز خبر دادن بابام مادرمو طالق داده.  هیو گذشت  گذشت

مامانم  شیبرم پ زارهیوجه نم چیبابام به ه دیفهم یو وقت هکنیم کاریبابام باهام چ دیفهم یهفته وقت هیبعد  مامانم

 سکته کرد. فوت کرد. 

  ؟یچ یاومد و زد تو گوشم. برا ینور ومدم،یپناه تر شدنم کنار م یداشتم با ب یمامانم وقت سرخاک

 مامانم رو تعارف کنم.  یرفت بهش حلوا ادمیکه  نیا یبرا

 سوزه و هوام رو داره اما... یفکر کردم چون غم دارم بابام دلش م اولش

 کرد! ییرایازم پذ ریدل س هیراه انداخت که بابام سرم خراب شد و  یچنان قشقرق ینور

 مثل خار داشت. کیکوچ یچوب که شاخه ها هیجمع منو زد. با دست نه. با کمربند نه. با چوب زد.  هی یجلو

 . ومدیدر نم کمیرفت اما ج یدست و کمرم م یها تو شاخه

 .کننیم یکنم وگرنه پشتم رو خال هیتک یبه کس دینبا دمیبار دوم فهم یبود برا ااونج

 بود؟ تیهمون نامادر ینور _

: اره. بابام انقدر زد که جون نداشتم. بازم ارضا نشده بود. با دست و پا به جونم افتاد. با کمربند هم زد. باالخره سام

 خواد! یکردن بابام صالحم م یجلو چون فکر م ومدین چکسیداد ولم کنه. ه تیرضا

 . دنیهم ترس ایبعض

 . داغون بودم. دمیخواب مارستانیکتک هاش سه شب ب نیخاطر هم به

 . دیحالمو نپرس یبهم سر بزنه. کس ومدین چکسیهم نگفتن. ه دیببخش هی

 !یسه روز رفتن سفر کار یو برا مارستانیانداختن تو ب منو



 آشوب مغز

 
158 

 

 فتن عشق و حال.و ر ستین یدونستم سفرکار یمن م اما

 و گذشت.  گذشت

 همه کاره.  یشدم به برده  لیکم تبد کم

 دادن.  یبهم دستور م همه

 م!سروقت انیمزاحم خوابشون نشم و ن وقتیکردم که  یم هیصدا گر ی. اونقدر شبا بزدیهم منو م میپسر نامادر آرش

 سوخت. یآرش و بابام م یبسته بود و کمرم از شالق ها نهیپ ادیاز کار ز دستام

 هقیدق هیاگر  یگذروندم حت یفقط به درس بود. وقت ازادم رو با درس خوندن م دمیمانعم نبود. ام یزیحال چ نیا با

 تر بشه.  یا نهیآرش ک شدیباعث م نیبود. هم یم

  یداشتم نه بالشت ی. نه اتاقبردیکردم. تو همون حال هم خوابم م یشستم و ستاره ها و ماه رو تماشا م یم شبا

 سرد!  نیزم هیو  اطیح هیپتو بود و  هی فقط

 . نهینمره هامو بب یاز مرگ مادرم نزاشتم کس بعد

خودش.  یبرد خونه  ی. بعدش مدادیگرفت و نشونم م یرفت کارنامه ام رو م یهوام رو داشت. م امرزمیخدا ب یعمو

 دادیم یبهم خوراک ایاونا زودتر تموم شه تا به کارم برسم.  یکه دستور ها کردیوقتا کمکم م یخود عموم بعض یحت

ا آبم رو زد. ب ریعمو پشتمه ز دیروز فهم هیش کنم. آرش  هیبخوام ته یزیتا اگر چ دادیتا مدرسه گشنه نمونم. پول م

خبر نداشت  ی. ولاوردیبرد و م یپست فطرت بابام رو تاخرخره پر کردن. از اون به بعد بابام خودش منو م یِاون نور

 دشبعداد و  یم دیبهم ام یو کل شمیپ ومدیاول م حی. زنگ تفرشمیپ ادیکه بابام خونه و من مدرسه م نیب نیعموم ا

 گردوند به کالس.  یپر برم م بیبا ج

 بود قبول کرده دهیهارو فهم انیجر یهم وقت رمیرو به عمو بگن. مد نایسپرده بود که کارنامه و جلسه ها و ا رمیمد به

 شدن نمره ام از آرش گرفت منو زد.  شتریبچه ها به خاطر ب یبابام جلو دید باریبود چون 

بازم عموم هنوز  یبود. عموم هم پر کردن ول یچهارده سالم تموم شد که عموم زن گرفت. زنش دوست نور بایتقر

 رون،یمنو از خونه انداختن ب یتماد داشت. وقتچشماش بهم اع نیسال منو شناخته بود و ع هیهوام رو داشت. تو اون 

 عموم پول داد و گفت برو تهران. 
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 . اومدم تهران. ومدیگوش کردم. خودم هم بدم نم منم
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 چهار_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

 دردناکه یلیخ تیزندگ _

 از دردناک شتریب یزیچ هی: سام

 .رهیباعث شد قلبم بگ نشیغمگ یصدا

 تو؟ می: بر سام

 اره _

 .میو تو رفت میشد بلند

 امشب کنارت بخوابم؟ شهی...مشهی: مسام

 کردم که انقدر پررو شده؟  کاریرفت توهم. مگه چ اخمام

 ؟ دهیاجازه رو م نیبه خودش ا چطور

 واب.تخت بخ یخوابم توهم رو یکاناپه م ی. اصال رومیاتاق باش هینوک انگشتمم بهت نخوره. فقط تو  دمی: قول مسام

 انداختم. نییسرم رو پا ساکت

 .رهیگ ی. تنها باشم دلم مگهی. بزار دکنمی: خواهش مسام

 کرده بود.  یهمه خوب نیتونستم نه بگم. ا ینم
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لند خروپوفش ب دهیمبل ولو شد و سرش به بالشت نرس یبا پتو و بالشت رو قهیقبول کردم. بعد از چنددق یمجبور

 شد.

 ام گرفت.  خنده

 و پتو رو روش مرتب کردم. ختمیرو بهم ر موهاش

 .دمیرو خاموش کردم و خواب چراغ

 شدم.  داریگونه و گردنم و موهام ب یرو ییبا نوازش ها صبح

 . خدافظ.رمیگفت: سالم. من دارم م یبا هول سام

 صبرکن _

 بله... یعنی. آب دهنش رو قورت داد و گفت: جونم؟...سادیوا سرجاش

  ؟یکرد یتو نازم م _

 نداشتم فقط یقصد بد : واقعاسام

 ؟یخب. صبحونه خورد لهیو گفتم: خ دمیحرف پر وسط

 برم خدافظ گهی: نه من دسام

 فرصت نداد و رفت.  بهم

 .دمیساعته رس میشدم و اماده شدم. از خونه خارج شدم و به سمت مغازه راه افتادم. ن بلند

 : به به زسمتون رفت بهار اومد.مهرداد

 خنده گفتم: خوش اومد با

 : اره خوش اومد. هردادم
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. نگاهم تو نگاهش گره خورد. با زدیکرد و لبخند م ینگاه م یدونم مهرداد امروز چش بود. ه یکارم رفتم. نم سراغ

 که زد هنگ کردم. جانم؟ به من چشمک زده؟  یچشمک

 جنبه نباش اه. یب بهار

 . سادیبه سمتم اومد و کنارم وا مهرداد

 دستم نشوند. یرو یدستش گرفت و بوسه ا یدفعه دستم رو تو هی

 بهش نگاه کردم.  بااخم

 : دوست دارم بهارمهرداد

 !ییییچ _

 .ادی: ازت خوشم ممهرداد

 چشمم اومد. یدفعه نگاه قشنگ سام جلو هی

 و ازش دور شدم. دمیکش رونیاخم دستم رو از تو دستاش ب با

 شده بهار؟  یزی: چ بابک

 نه. خوبم. _

 کرده بگو تا خودم به حسابش برسم. تتی: اگر مهرداد اذبابک

 الزم نکرده. _

 اخم رومو ازش برگردوندم.  با

  رونیرو برداشتم و از مغازه زدم ب فمی.ک
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 پنج_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

 بود که سام اومد تو. میرفتم و منتظر سام موندم. ساعت سه و ن خونه

 خوام برم سرکار. ینم گهیمقدمه گفتم: من د یب

 .هیخوب میگفت: چشم گلم. تصم یبا خوشحال سام

 کردم بغضم رو قورت بدم. یسع

  زم؟یشده عز یزیکرد و گفت: چ زونیکتش رو او سام

 .کنمی. فراموش میچیه _

 غمتو ها. باشه؟ نمینب گهیخب. د لهی: خسام

 چشم. _

 لبخند نگاهم کرد. با

 مکعب کادو شده جلوم گرفت. هی

 قبولش کن.  شهیگرفتم. ناقابله اگر م کیکوچ هیهد هی: برات سام

  ؟یبه چه مناسبت یممنون ول _

که عشق مسخره ام رو فراموش کنم.  یماه و باعث شد هی نیتو ا یرو پر کرد مییکه تنها نیتشکر از ا ی: خب براسام

 ممنونم. زیبابت همه چ

 رو گرفتم و باز کردم. هیهد

 . دمیاز سر ذوق کش یغیناز ذوق زده شدم. ج یخرس کوچولو هی دنیباد

 : خوشت اومد؟سام
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 .ییییلیآره. خ _

 . رونیب میبر دی: حاضر شو باسام

 . میشد نیحاضر شدم. سوار ماش یباخوشحال

  م؟ی: کجا برسام

 !نمیخوام بهادر رو بب یم _

 شوکه شدم. رونیب دیکه از دهنم پر ییهویحرف  نیا از

 داداشت.  شیبرمت پ ی: باشه. مسام

 بهتر که سام هم باشه؟... نیاز ا یرو دادم. چ ادرس

 

 . ستادمیقرار و نگران بهادر ا یب یچشم ها مقابل

 آغوشش فرو رفتم. در

 کرد. یم دادیکه داشت از چشماش ب یوجدان عذاب

 گردم.  یگردم بهادر. برنم یمن برنم_

 .ایب یخودته هروقت خواست یبه روت بازه. خونه  شهیدونن. بابا گفت درها هم یموضوع رو م نی:مامان و بابا ابهادر

 ه؟یک نیگفت: ا یواشکیگفتم. بهادر دوباره سمتم اومد و  یا باشه

 !مهیپناه یسام. پناهه دوران ب_

 ؟یگفت تو خونه ش یکه باراد م هی: همونبهادر

 اره _

 داره. یکیفابر کلیهوا گفت: عجب ه یب بهادر
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 .ستیتوهم بد ن کلیه _

 من رو رد نکن. یبه بعد بهم زنگ بزن و تماسا نیخب منتظرش نذار. از ا لهیاون بهتره. خ ی: ولبهادر

 بره.  نییزارم آب خوش از گلوش پا ی. نمارمیرو در م ری: پدر امبهادر

 کجاست؟ _

 .می: فرار کرده. من و باراد دنبالش ابهادر

 . خداحافظ.رمیاون بشنوم. من م یکلمه درباره  هی یخوام حت ینم _

 غمناکش بدرقه مون کرد. یکرد و با چشما یخدافظ

 دوست داره ها. یلی: داداشت خسام

 چرا؟ _

 : نگاهش. حرفاش!سام

 ؟یدیحرفاش رو شن یهمه  _

 : اره. سام

@ashob_maghz 

 

 شش_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

 رو قطع کرد. یزد و گوش یسام به صدا در اومد. با اخم جواب داد و در اخر داد یکه گوش میبود دهینرس هنوز

  ؟ی: بهار منو دوست دارسام

 خودم رو راست بودم. اره داشتم.  با
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 انداختم.  نییصدا سرمو پا یب

 .یخوا یمنو نم دمی: فهمسام

 تونستم. یاما نم ییبزنم پناه من تو ادیخواست فر یم دلم

 ؟یاب بدجو یخوا ی: نمسام

 .شمی. جواب بده که دارم نابود میساکتم اروم گفت:جواب بده لعنت دید

 اره. دوست دارم. _

 شد. انیکم کم لبخندش نما قهیشوکه شد اما بعد از پنج دق سام

 گرفت.  دستمو

 .رهیپشت مونه اون ام نیماش هی. اما ایگفت:نترس ینگران با

 خودش بود.  نیبرگشتم و به عقب نگاه کردم. ماش یتند

 گفتم: گاز بده. بااخم

 .شهیمون داره تموم م نی: بنزسام

 .کنهیولم نم رهیمنو بگ رینه. ام نه

 . میدیبه ته خط رس دمیو خاموش شدن چراغ هاش فهم نیحرکت نکردن ماش با

که قراره از  فی. حیکیرمانت یدختره نکبت هم که کنارشه. چه صحنه  نیا یوا ی. انجاستی: به به. سام جون ا ریام

 هم دورت کنم. 

 داد. یهم فشار م یبا حرص دندوناش رو رو سام

 بهم چشم دوختن. یزخم ریمثل ش هردو

 و شروع به زدن کردن.  دنیدفعه به سمت هم پر هی
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 به باراد ادرس دادم. عیسر

 اومد. یم گهیساعت د مین یلعنت اه

 ولش کن.  ریام _

 مخت رو زده؟ تیغزم نیحاال ا یخواست یمنو م شیتو؟ تا چند روز پ یگیم ی: چریام

 ؟یبرو خونه ننت. نگفت یبرم. گفت یدهنت رو ببند. تو گفت _

 . اشتباه کردم.مونمی: پشریام

 . نیزد و گفت: بهار برو تو ماش یادیکرد. سام فر یداشت دلم رو نرم م شیاشک یچشما

 جام تکون نخوردم. از

 داد زد: بهاااار باتوام! دوباره

 رفتم. نیماش یتو یمجبور

  ر؟یام ای سام

 رو انتخاب کنم خداجون؟  کدوم

 دارن؟ یشون عشق واقع کدوم

@ashob_maghz 

 

 هفت_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

 کرده بود اما سام نه. یبد ریام گرفته بود. هردو رو دوست داشتم. ام هیگر

 باز شد. نیدفعه در ماش هی
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 .رونیب دمیبازوم رو گرفت و کش ریام

 کاریتو چ ریزدم: ام غیپهلوش ج یخون رو دنی. با ددیچیپ یبود و از درد به خود م دهیبه سام افتاد. رنگش پر نگاهم

 هان؟ ؟یکرد

 اصال. رهیبم وفتهی. بزار بمیبر ای: بریام

 ریییییام _

 اومد کنارم. ریام

 زنگ زد امبالنس.  یمجبور

 گاز فشار داد. یامبالنس خودش هم سوار شد و پاش رو رو ریاژ یصدا دنیبه زور سوار کرد و با شن منو

 ولم کن. ؟یبر یمنو کجا م _

 دادن. تیجفت مون هم رضا ی. من و تو! بابامیکن ی: امشب عقد مریام

 ؟یکردم. سام چ بغض

 خورده  یشکست عشق باری سام

 ! ستیحق سام ن نیا

 سام مظلوم سوخت. یبرا دلم

 !ستین نیحق سام ا واقعا

 . شناسنامه ات کجاست؟میعقد کن دی: باریام

 سامه یخونه  _

  یدیاتاق هم خواب هیزد گفت: حتما باهاش تو  یپوزخند

 نبود. سر انگشتش هم بهم نخورد. دیاون پاک بود. افکارش مثل تو پل ی. ولدمیخواب شبید نیاره. هم _
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 زد و گفت: نه بابا. خوشت اومده؟! یپوزخند ریام

 خوام. بزار برم. یتورو نم گهیمن اونو دوست دارم د _

 .یبر یسادگ نیو منم گذاشتم به هم ی: نه بابا؟ توگفتریام

 ...ومدینم میتو زندگ چوقتیه ریام کاش

 کاش... یا

@ashob_maghz 

 

 هشت_چهل_پارت#

 مغز_آشوب#

 گذشت. یم ییروز از اون شب کذا سه

 زد. یسره خونه بود و غر م هی ریام

  ؟یهست ی: بهااااار. کدوم گورریام

 رفت توهم. محلش ندادم. اخمام

 اومد تو اتاق.  خودش

 .ستمی: مگه باتونریام

 پلکم رو نازک کردم و رومو برگردوندم. پشت

 کردم. ینگاش م یچشم ریز

 .دمیاز درد کش یغیکمرم زد. ج یدر اورد و محکم رو کمربندشو

 خوشش اومد. دنمیاز درد کش انگار
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 زد. دوباره

 برد. نیعقلش رو از ب جنون

 .زدیو م زدیم

 دفاع نداشتم. ینا

 سوخت. یکرد و م یکمربند جز جز م یردها

 .دیخودش خسته شد باالخره دست از کار کش یوقت

 جون نگاهش کردم. یب

 و هق هقم به هوا رفت. دیدفعه بغضم ترک هی

 کرد. ینگام م ریمتح ریام

 پر اشک بهم نگاه کرد. یباچشما

 دستش نگاه کرد. یخودش و کمربند تو یبه دستا رتیح با

 تعجب گفت: من...من زدم؟! با

 زدم؟  یکه توش غم داشت گفت: چطور ییندادم. با صدا یجواب

 سمتم اومد. خواست بغلم کنه که مانع شدم.  به

 خوام. ی. معذرت مستی. کنترل حرکاتم دست خودم ندیکج کرد و مظلومانه گفت: ببخش سرشو

 داره؟  یمشکل روان ریام یعنی

 کنه؟ یم ینطوریا چرا

 زاشت. یبلند شم اما درد نم اومدم

 رو به دندون گرفتم و بلند شدم. لبم
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 رفتم و درو قفل کردم.  یا گهیاتاق د یتو یسخت به

 به کمرم نگاه کردم. نهییرو باال دادم و تو آ بلوزم

 سوخت. یکمربند قرمز شده بود و بدجور م یرد ها یجا

 باهاش حرف بزنم! دی. بانمیسام رو بب دیبا

 روانشناسه.  اون

 خودش رو درمان کنه؟...  یعشق بیکنه که رق یقبول م یعنی

 

@ashob_maghz 

 

 نه_چهل_پارت#

 مغز _آشوب#

 کردم. یموهام رو شونه م داشتم

 گذشت! یم ریشدنم توسط ام دهیهفته از دزد سه

 .زنهیم ای هیعصب ای شهیداره. هم یواقعا مشکل روان دمیمدت فهم نیا تو

 کرد ادرس رو بدم. یسام هم زنگ زدم. سالم بود. پشت خط التماس م به

 منو برد خونه سام. ریام شیروز پ چند

 سام نبود. خودِ

 رو برداشتم. لمیوسا تمام

 .میمحضر و عقد کرد میرو برد شناسنامه
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 کنه.  یم کاریدونم سام بفهمه چ ینم

 م.شد یمتوجه ش نم ایدادم  یکنارم بود اصال به حرفاش گوش نم ریام یکه وقت یام بود جورمشغول س یلیخ فکرم

 در زده شد. زنگ

 رو گذاشتم. شونه

 رون پام بود.  یو شلوارک که تا رو دیانداختم. تاپ سف نهییبه خودم تو آ ینگاه

 .ختمیرو دورم ر موهام

 خودم شم که انقده نازم! یفدا خودم

 دوباره زنگ در به صدا در اومد. 

 شوکه شدم. دمیکه د یدرو باز کردم. با صحنه ا عیزدم و سر یقرمز رنگ رژ

 با...  ریام

 ...با

 دختر دست تو دست بود. هیبا  ریام

 گذشت.  رمینگاه متح یمنو کنار زد و از جلو ریام

 قشنگ بود! ریتو تن ام یلباس داماد چقدر

 نداخت! یعروسا م ادی دختره چقدر منو دیسف لباس

 مبل نشست و پا رو ما انداخت. یرو دختره

 .اری: دوتا شربت بریام

 بودم. هنگ بودم. جیگ

 درست کردم و جلوشون گذاشتم. شربت
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 ه؟یک نیا _

 .میکرد ی: هووت. امروز عقد و عروسریام

 ساعت نگاه کردم. به

کردم که  یاومده. اون سر و صدا ها مال عروس برون بوده! اونوقت منه خر فکر م رینصفه شب بود.پس نگو چرا د دو

 کردم! یخوشبخت یهان و براشون ارزو هیهمسا

 نکردم. اخه چرا؟ رونینگاه هم به ب هی اصال

  چراااااا؟

 گرفت. چشمام پر اشک شد. بغضم

 صورتم سر خورد و صورتم رو پوشوند. یانداختم.  موهام جلو نیی. سرم رو پاننیخواستم شکستن من رو بب ینم

 وجه مزاحم نشو! چیبه ه می: ما تو اتاق کار دارریام

 ! کار دارن! هه

 اتاق کار دارن!  تو

 مزاحم نشو! گهیمزاحم شم! مگه من مزاحمم که م دینبا

 دادم و سرمو به در چسبوندم. هیو درو قفل کردم. به در تک دمیسمت اتاقم دو به

 گوله. پشت هم!. گوله ختیر اشکام

 نیا و یخاک بردار یبه اون گندگ یاز اون کره  یتونست ینازا باشه؟ خب نم دیبا یچ یدختر برا هی ایدن نیتو ا ایخدا

  ؟یرو براش درست کن یژگیو

  شد؟یکم م یزیچ تیخاک یکره  از

 چرا؟ اخه
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 چرااااا؟ 

 دهنم گذاشتم تا هق هقم بلند نشه. یرو رو دستم

 رو برداشتم و به سام زنگ زدم. میگوش

 بود. ریگ غامی. رو پیلعنت

 حموم رفتم. یام رو برداشتم و تو حوله

 رفتم.  ردوشیآب رو باز کردم و بالباس ز دوش

 رو رها کردم و خودم رو به دست آب سپردم! بغضم

@ashob_maghz 

 

 پنجاه_پارت#

 مغز _آشوب#

 .دمیلرز یاز سرما م دیب مثل

 . شدیسرد شده بود و گرم نم آب

 کنم؟ کاریچ ا،یخدا

 شون شم؟! مزاحم

 .ریداد زدم: ام بلند

 بغض توش بود. یکردم اما صدام ته رگه ها ینم هیکه گر نیا با

  رییییدوباره گفتم: ام دمینشن یجواب

 !دهیمحل نم هه
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 بود! یجالب یکنم باز یکه فکر م حاال

 رفت به جاش هووم اومد! میدخترانگ

 دار نشدم به جاش هوو دار شدم! بچه

 گوشه از حموم کز کردم. هیکردم.  بغض

 رو صدا کردم. ریام هیبا گر دوباره

 دختره اومد! یها و خنده ها غیج یصدا ریام ی. فقط به جاومدین

 .دیچشمام دو یتو اشک

 .دمیلرز یم دیب مثل

 .شدیکه نم رونیرفتم ب یسر و وضع م نیبا ا اگر

 . یو بدن صابون یکف یموها

 دوش رفتم.  ریآب رو باز کردم و ز یمجبور

 بستم! خی

 .رونیو اومدم ب دمیتند تند موهامو شستم و خودم رو آب کش 

 کردم. ادیرو ز یو بخار دمیدو یسمت بخار به

 عوض کردم. یبخار یرو برداشتم و جلو لباسام

 اول با حوله و بعد با سشوار خشک کردم. موهامو

 سرما خورده بودم. یداشت. انگارن دهیفا اما

 هم داشتم.  ینیب زشیسوخت و ابر یم چشمام

 تخت خودم رو جمع کردم و چشمام رو بستم.  یوار رو نیجن
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 بهار رهیگ یتورو در بر م ییتنها

 .ییتورو بغل کنه جز تنها ستین چکسیه

 از چشمام سر خورد. یقطره اشک دوباره

 گرم شد و کم کم خوابم برد. چشمام

 شدم. داریب ریام یبا تکونا صبح

 جون چشمام رو باز کردم. یب

 حرف زدن نداشتم. ینا

 رو نداشتم. یکار چیه ینا

 بهار؟ ی: خوبریام

 کردم. یا ناله

 شدم. رهیخ رینگران ام یکردم و به چشما سرفه

  ؟یسرخودت اورد یی: چه بالریام

 .یومدیشد...صدات کردم...ن خیمن...حموم بودم...اب... _

 جون چشمام رو بستم. یکردم و ب یسرفه ا وباهرد

 هرچند کوتاه زد.  یو بوسه ا دیچسب میشونیبه پ ریام یها لب

 . یاله رمی: بمریام

 .مارستانیو منو برد ب دمیلباس پوش ریکمک ام با

 .میبه صرف سرم و امپول، به سمت خونه راه افتاد یاز مهمون بعد

 بودم. تب داشتم.  جیگ یاز سرماخوردگ هنوز
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 به اسم قبر دراز بکشم و بخوابم. نیاز دل زم ییجا هیداشتم  دوست

@ashob_maghz 

 

 کی_پنجاه_پارت#

 مغز _آشوب#

 ؟یدار کارشیچ رهیولش کن. بزار بم ریگفت: ام یکه م دمیشن یدختره رو م زیو زیو یصدا

ت کمبود محب دهیم تیگفتم: به من اهم ومدیچاه در م گرفته که انگار از ته ییزدم و با صدا یپوزخند یاوج ناتوان تو

 ؟یریگ یم

 گفت. یشیا دختره

 سرفه کردم. دوباره

 و دختره رفتن. ریام

 رفتم. میسمت گوش به

 درنگ. یتعلل کم یکم

 عاشق سام شدم.  دمیفهم یزودتر از عقد م کاش

 زنگ بزنم. دیعوض نشد با میتصم 

 بوق...دوبوق... هی

 دیی: بله بفرماسام

 سام _

 فداتشم. دلم برات تنگ شده بود. ؟یی: بهار توسام
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 سام.  نمتیبب دیبا _

 دنبالت؟ امی: کجا بسام

 فرستم... یادرس رو م _

 

 سام _

 : جونه دلمسام

 من...عاشقتم. _

 بغلم کرد و گفت: واقعا؟ یبا خوشحال سام

 اما... _

 ؟ی: اماچسام

 عقد کردم. ریمن با ام _

 برم. دیروح گفت: خانوم محترم من با ی. سرد و بدیکش رونیم بدفعه دستش رو از دست هی

 .یگوش کن دیسام. با _

 دم. یگوش نم یزیچ _

 .دمیبه خاک مادرت قسمت م _

 شنوم. یخب م لهی: خسام

 .ده،مطمئنمی. طالقم نمادی. سرم هوو اورده. ازش بدم مزنهیگفتم: منو م هیباگر

 کن ازش. تی: شکاسام

 بگم؟  یکنم چ تیشکا _
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 داره  ی: بگو فساد اخالقسام

 اخه... _

 به کارش ادامه بده؟ یخوا ینکنه م ؟ی: اخه چسام

 داره. ینه...اون مشکل روان _

 بود به سام گفتم.  ریام هیکه مربوط به مشکل روان ییزهایچ تموم

 دستاش گرفت.  یتو سرشو

 .یببر شیپ یتون ینم یراه چیداره ه یدرست شه و چون مشکل روان دیبا گنیکرد. م یکار شهینم ینجوری: اسام

 انداختم. نییبغض سرم رو پا با

 سام رو گرفت و با سرعت بلندش کرد. قهینفر اومد و  هیدفعه  هی

 اتفاق افتاد. نیا هیاز سه ثان کمتر

 خواد؟  یم یچ نجایا ریکردم. ام هنگ

 ؟ هان ؟یخوا یاز جون زن من م ی: دوباره چریام

 ش جدا کرد و روبه من گفت: خداحافظ. از ماجراها خبرم کن. قهیرو از  ریام یدستا سام

 به خون نشسته نگام کرد. یبا چشما ریو ام رفت

 شد و... یدفعه وحش هی
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 .دیسمتم اومد و دستم رو کش به

 .نیداد به سمت ماش هولم

 .نیزم یو پرت شدم رو ختیبهم ر تعادلم

 شدم. رهیترس بهش خ با

 کرد به زدن. شروع

 کردم که نزنه. یزدم و التماس م یم غیج

 اومد.  یبدنم فرود م یهاش رو لگد

 .نیکه آروم شد به زور بلندم کرد و پرتم کرد تو ماش نیاز ا بعد

 .دیو درو بهم کوب نینشست تو ماش تیعصبان با

  ؟یدیفهم شینیبب ی: حق ندار ریام

 . یکن ینم فیتکل نییتو واسم تع _

 بهم زد. یمحکم یدهن تو

 دهنم حس کردم. یخون رو تو ی مزه

 کز کردم.  یصندل یصدا گوشه  یب

 فکرم فقط سام بود. تو

 قلب و مغزم نداره. یتو ییجا ریطور. ام نیقلبم هم هم تو

 بودم. دهیفهم نایزودتر از ا کاش

 چسبوندم.  نیماش ی شهیرو بستم و سرم رو به ش چشمام

 .میدیرس باالخره
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 کردم. یپوست دستم حس م یسام رو رو یدست ها یگرما هنوز

 شدم و به سمت خونه رفتم. ادهیپ

 باز کردم و وارد شدم. درو

 همون دختره اخمام تو هم رفت. دنید با

 آوردن!  فی: به به؛ شازده تشردختره

 حاال؟  یخب که چ _

 !یکارت لنگ بود کمک خواست دیشا. یاسممو بدون دی: با دختره

 رو ندارم. یکیبه دونستن اسم تو  یخوام. دوما عالقه ا ینم یزیاز تو چ رممیاوال بم _

 ریگفت : ام یبا چنان ناز دختره

 کرد. زونیهم لبش رو آو بعدش

 اون شده بود! عیانگار مط ریام

 به بعد درست باهاش حرف بزن. نیسمتم اومد و گفت: ازا به

 شه؟یم یهان؟ چ شه؟یم ینزنم چ _

 . گمشو برو تو اتاقت.شهیبدتر م نیگوشم خوابوند و گفت: از ا ریدفعه محکم ز هی

 کردم. یکرد. احساس حقارت م یم ینیتو گلوم سنگ بغض

 رفتم سمت اتاق و درو قفل کردم. بادو

 .دیچک یگریپشت د یکی اشکام

 رو برداشتم. میگوش

 زدم! یبه سام زنگ م دیبا
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 رو برداشتم و شروع به زنگ زدن کردم. میگوش

 : جونم.سام

 گفتم: سام. یحال زار با

 کرد؟  تیگفت: زدتت؟ کار زدیتوش موج م یکه نگران یبود. بالحن دهیترس یانگار سام

 نه.  _

 نفسش اومد. یکه صدا دیکش ینفس آسوده ا سام

 .هیخب. بگو موضوع چ لهی: خسام

 دارم. کمکم کن.  ازیبغض گفتم: به وجودت ن با

کاغذ و قلم بردار  هی. حاال میکن نیرو تمر یسیو قراره باهم خوشنو ی. باشه. من هستم تو هم هستزمی: باشه عزسام

 .امیتامن ب

 رو قطع کرد.  یگوش

 بعد زنگ زد.  قهیدق هی

که  مسیبنو دیبا یهوا بود. چ یرو میا یپوچ بود. زندگ می. زندگسمیوبن یدونستم چ یرو تو دستم گرفتم. نم قلم

 آرومم کنه؟ 

 : خب شروع کن. سام

 . سمیبنو یچ _
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 گفت: اسم منو.  طنتیپراز ش یدفعه بالحن هی

 .شدیقشنگ م امیدن ادشیبود که با  یچه اسم قشنگ "سام"کاغذ اسمش رو نوشتم.  یلبم اومد. رو یرو یلبخند

 .شدیمال من م یزندگ نیقشنگ تر گهیاگر خودش بود که د

 با ذوق گفت: اسمت رو نوشتم.  سام

 منم اسم تورو نوشتم.  _

ت باهام صحب یتونیکه نم یدرد و دل دار یگلدون بخر و گل بکار. وقت هی. رونیفردا برو ب نی: فداتشم من. ببسام

 . میکن یکار هی ایبا اون درد و دل کن. ب یکن

 ؟یکار چه _

 ی. تو باماه حرف بزن فرض کن من ممیداشته باش میمستق ریارتباط غ هی. می: ساعت ده شب به ماه نگاه کنسام

 شنوم. 

 داشت. یو قشنگ ییایرو یلبم اومد. چه افکار و باورها یرو یلبخند

 باشه. قبول. _

 .شهیهم ی: دوست دارم براسام

 شدن در چشمام گرد شد.  دهیکوب با

 قطع کنم. دیگفتم: سام من هم دوست دارم. با عیسر

 از پشت در بلند شد.  ریام یصدا

 المصب رو. نیدرو. بازکن ا یزد: باز کن ا یم دادر

 برم. دیسام با _

 : باشه گلم. مواظب خودت باش. سام

 . شوکه شده بودم.دیرو از دستم کش یسمتم. گوش دیدو ریدفعه در شکسته شد و ام هی
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 ند.رو هوا مو دستم

 : الو. الووووریام

 که سام جواب نداده.  دمیراحت کش ینفس

 داد زد: سام بود نه؟ سام بود؟ ریام

 بود. میاره اره. سام بود. تموم زندگ _ 

 صورتم زد. یتو یمحکم یلیدفعه براق شد و س هی

 بود. اره؟ اره؟ تیو گفت: که تموم زندگ دیبزارم. موهام رو کش یلیس یفرصت نداد دستم رو جا بهم

 زدم: آره غیج

 تخت... یدفعه پرتم کرد رو هی

 

 بود.  یبارون چشمام

 بار دوم... یبرا

 کرد. یداشت خفه ام م بغض

 شرف داشت! ریام یهرروزه  دنیبه د ییآبرو یکردم. ب یعقد نم ریگشتم خونه اما با ام یبر م کاش

 : گم شو برو شام درست کن.ریام

 درست کنم؟ خب اون درست کنه. دیگفتم: چرا من با باحرص

 نگاه کردم. فکش منقبض شده بود. ریفک ام به

 جز اشپز و خدمتکار. یستین ی: اون خانوم خونه س و تو کاره اریام

 گفت؟  یم نویکه انقدر دوسم داشت ا یریکردم. ام هنگ
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 خورش کرده! زیدختره چ نیا

 !مطمئنم

 درست کردم. تاتونستم فلفل زدم.  یماکارون

 . ارهیسوسول عمرا بتونه دووم ب یدختره  نیا یتونستم فلفل بخورم. عادت کرده بودم ول یم خودم

 .نگیس یکردم تو شیبرداشتم و خال خچالی یرو از تو خی آب

 کردم. شیقاشق هم نمک قاط هیتوش و  ختمیداغ ر آب

 .دیکه تو عمرتون خورد شهیم یآب نیبدتر
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 . دمیرو چ زیم

 !انیب دیکه با دنیقاشق و چنگال فهم یکردم به خوردن. صداشون نکردم. با صدا شروع

 نشستن.  یصندل یرو

 زدم.  یژکوند لبخند

 کرد.  یمشکوکانه نگاه م ریام

 اگر تند بود اب هست! دیشما بخور ستیمن تند ن یبرا یشده. ول ادینمه فلفلش ز هیقصد گفتم: فکر کنم  از

 باال انداختم و با ولع به خوردنم ادامه دادم. یمشکوکانه تر نگام کرد. شونه ا ریام

 . ختیبشقاب ر هی یرو تو یدختره و خودش ماکارون یبرا ریام
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 خورن. اونم با انگشت و دست.  یبشقاب م کی ی. چندشا توییا

 کثافتا قاشق چنگال که هست. اخه

 تو دهنش.  ختیمشت ر هیبا دست  دختره

 بشقاب.  یهمه رو برگردوند تو هوی

 گرفت.  عوقم

 سوختم.  ریام ی: وادختره

 اب دستش داد. وانیل ریام

 تو اون دهن گشادش! ختیقلوپ بزرگ آب ر هی

 . دیهمه رو پاش هوی

 .دمیاکراه کنار کش با

 شد. دهیبود که آب هاروشون پاش ییجا قایدق سید

 شد؟یچ وشی: پرریام

 بود! وشیاسمش پر پس

 متنفر شدم! وشیامروز به بعد از اسم پر از

 اتاق کارت دارم. ایروبه من کرد و غضبناک گفت: ب ریام

 نگاهش کردم. مظلومانه

 به غلط کردن افتاده بودم. یواقع یمعنا به

 بلند شدم و با ترس دنبالش راه افتادم. یمجبور

 اتاق شد و پشت سرم درو بست و قفل کرد. وارد
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 جلو. اریبندش رو باز کرد و گفت: دستاتو ب مرک

 کردم.  میاز ترس پشتم قا دستامو

 جلو. اریدستات رو ب گمیگفت: م یو عصب یجد ریام

 زد. یدستم ضربه م یبغض جفت کف دستام رو جلوش گرفتم. با کمرند رو با

 . ومدیاما صدام در نم ختمیر یم اشک

 سوخت. یکمربند م ینشستم. بد جور جا نیزم یکه به کمرم زد از درد رو یضربه ا با

 و زد و زد. زد

 یبکش دیهم نبا یینقشه ها نی. درضمن چنیکن ینم یغلط نیهمچ گهیتخت و گفت: د یسر من رو انداخت رو اخر

 .یوفتیچون بد تو دردسر م

 رفت. رونیاز اتاق ب تیاز سر رضا یبالبخند

 . دیترک بغضم

 زد! یم منو

 رو که عاشقانه دوسم داشت! یمن

 کرد بمونم! یزد که التماسم م یرو م یمن

 خانواده ام.  یبرا دیکش یرو بستم. دلم پر م چشمام

مبل کنار سام نشستم. چه صحنه  یبابا و مامان و بهارد و بارادم و رو شیافکارم خودم رو تصور کردم که پ یتو

 بود. یا یافتنیقشنگ و دست ن

 هاش درست بود؟ ییشگویپ یعنین افتادم. ز یاون حرف ها ادی

  ؟یچ رهیبم یکی اگر



 آشوب مغز

 
187 

 

 خودم باشم؟  نکنه

 ده شب بود.  ساعت

 شدم. رهیماه خ به

 بلند شد.  میگوش sms یدفعه صدا هی

  "نمیب یماه م یقشنگا رو تو یانعکاس چشما ": سام

شب به  یهست که تو یلحظه ا نیتو قشنگ تر یچشما ریانعکاس تصو"لبم اومد. براش نوشتم: یرو یلبخند

 "شمیم رهیآسمون و ماهش خ

 بودم. رهیدونم چقدر گذشت که به ماه خ ینم

 سکوت خودم غرق بودم.  یلبم بود و تو یرو ی. لبخندومدیکردم اما صورت سام جلوم م یبه ماه نگاه م فقط

 کرد. یداشت طلوع م دیطلوع افتاب به خودم اومدم. خورش با

 آسمون.  نیداشت ا یرنگ قشنگ ریتغ چه

 تماشا کردن طلوع آفتاب شدم.  مشغول

 آفتاب طلوع کرد. کامال

 کردم.  یحس نم گهی. درد کمربند رو ددمیتختم دراز کش یتو رفتم

 سام بستم. کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد.  ادیرو با  چشمام
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 شروع شد.من  بتیهفته گذشت و مص هی

 حامله شده بود! خانوم

 !شدهیکرد که انگار چ یانقدر حلوا حلواش م ریام

 کرد. ینگاه م ثانهیافتاد که خب وشینگام به پر هویکردم که  یرو باز م میبستن داشتم

 بود. دهیخر یبستن ریام شبید

 خورد. وشیپر ینخوردم ول من

 کرده. یدلم هوس بستن ری: اموشیپر

 نگاه بهم کرد و گفت: گلم ساعت دونصفه شب مغازه بسته س. مین هی ریام

 خواد. یدلم م ی: ولوشیپر

 کرد. زونیانداخت و لبش رو او نییناز سرشو پا با

 رو بده بهش. تیگفت: بستن ریدفعه ام هی

 خوام. ماله خودمه.  ینم _

 .یاگر نخور یریم ی: تو نمریام

 . وشیو داد به پر دیاز دستم کش هویرو گاز بزنم که  یبستن اومدم

 .رمیخوام طالق بگ یم هینجوریاصال حاال که ا _

  یخور ی: گه مریام

 خوام. یمن طالق م _

 .دمی: و من هم طالقت نمریام

 . ختمیر وهیابم وانیل یخودم تو یحرص بلند شدم و برا با
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 تهش بود چون تموم شد. یانگار

 سطل انداختم. یش رو تو جعبه

 خوام. ی! منم موهیبما یگفت: وا وشیپر هوی

 .دمینصف سر کش تا

 بعد بخور. خرهیم ریتموم شد. فردا ام _

 ریییگفت: ام دهیبا ناز و کش وشیپر

 . دمیکه گفتم: خودم بهش م رهیاومد از دستم بگ ریام

 .زدی. چشماش برق مرهیرو بگ وانیرو به سمتش گرفتم. اومد ل وانیژکوند رفتم جلو و ل بالبخند

 بخور. خوشمزه بود؟  ایو گفتم: ب دمیصورتش پاش یرو تو وهیدفعه ابم هی

 زد. ینبود که، عر م هی. گرهیگر ریها زد ز یغربت نیع

 . لمهیبود ف تابلو

 و اومد تو گوشم بزنه که باتموم زورم دستش رو گرفتم.  دیدستمو کش ریام

 گوشش خوابوندم.  یجانانه تو یلیس هیدست ازادم  با

 . دیرو کشحمله کرد و موهام  روم

 . دمیکش یغیج

 کرد به زدن. شروع

 داد. یو فحش م دمیکش یم غیج یه

 خونه زده شد. زنگ

 جون.  ریام یخوند کور
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 سمت در و بازش کردم. دمیدو

 بغلش انداختم. یبه سام نگاه کردم و خودمو تو تیاز سر رضا یبالبخند

 کنم.  یمعرف بزار

 مون سام! دیجد ییروبه رو هیهمسا

 . نجایسام اومد ا شیپ دوروز

 خود سام بود. ی نقشه

 کردم. یم یهمکار دیمن فقط با و

 دفعه جوش اورد.  هیبه سام نگاه کرد و  رتیباح ریام

 کنه. یم یخودم زندگ شیبه بعد ماله منه. پ نی: از اسام

 کردم.  تیکه پشتم بود احساس امن نیا از

 رو جمع کن. لتی: بهار برو وساسام

 دل از آغوشش کندم و رفتم سمت اتاق.  تیاز سر رضا یبالبخند

 اصال تکون نخورد. رتیغ یب ریام

 .مینگاهش رد شدم و با سام از خونه خارج شد یجلو از

 !ریاز شر ام یازاد یاول برا ی مرحله
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 از اتاق ها گذاشتم. یکیرو تو لمیوسا

 . دمیبغلش پر یتو و دمیسمتم سام دو به

 بود. یمملو از شاد نگاهش

 رو نوازش کردم.  موهاش

  ه؟یچ یبعد یش نشوندم و گفتم: نقشه  قهیشق یرو یا بوسه

 . میکن یم تیشکا میریفردا م نی. همیریکنم طالق بگ یم ی: کارسام

 خوبه. یلیخ _

 .یرو بپرس یسوال هیکه  نمیچند وقته منتظر ا هی: سام

  ؟یخب چه سوال _

 بدست اومده؟  یهمه ثروت چجور نیکه ا یپرس ی: چرا نمسام

  ؟ی.  خب چجوریگیگفتم: اِ راست م کنجکاوانه

مرد  یرسوندتم در اصل ثروتمند بود و بهم نگفته بود. وقت نجایکارگر که دستم رو گرفت و به ا رمردی: همون پسام

 یزدم چون فکر م ین برسه. اون زمان پوزخندکرده که تموم ثروتش به م تیوص گنیچند نفر اومدن م دمید هوی

بچه هم نداشت. زنش هم ده سال بود  هیباالشهر از آب دراومد.  یتو ییالیو یخونه  دمید هوینداره اما  یچیکردم ه

 مرده بود.

 س.  دهیچیپ یلیخ تیزندگ _

 بده. یلی: اره خسام

 منه که رو هواس:( هیبدتر از اون زندگ یول _

 زدتت؟  نباریچرا ا یگلم. راست شهی: درست مسام

 گفتم. یرو برا انیجر
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 متنفرم. ری: از امسام

 !شتریمن ب _

  ؟یباهاش عقد کن یشد یراض ی: چطور سام

 به خاطر آبروم و خانواده ام. _

 .میوقته. بهتره بخواب ریتکون داد و گفت: د یسر

 اره.  _

 گفتم. ریشدم و شب بخ بلند

  م؟یاتاق باش هیبار هم تو  نیا شهیبرم که سام گفت: م اومدم

 موافقت تکون دادم. یبه نشونه  یسر بالبخند

 بدست اومد تو اتاق.  پتو

 خورده فاصله بود. هیشون  نیبود که اتاق دوتا تخت تک نفره کنار هم داشت که ب جالب

 تخت.  یرو دمیکش دراز

 رو روم انداخت و کش موهام رو باز کرد. پتو

 تخت نشست. نییپا

 کرد.  یرو ناز م موهام

 . دیتختش دراز کش یرو قهیاز چند دق بعد

 شدم. رهیچشماش خ یبهش بود. به سمتش برگشتم و تو پشتم

 اومد.  یجفت مون لبخند یلب ها یرو ناخوداگاه

 که کم کم خواب مون برد... میبه هم نگاه کرد انقدر
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 هفت_پنجاه_پارت#

 مغز_آشوب#

 شدم. داریپر آرامش سام ب یباصدا

 .ریزدم و گفتم: صبح بخ یلبخند

 .میکار دار یلی. زود بلند شو که امروز خری: صبح توهم بخسام

 متفرقه رفتم تو اشپزخونه.  یشدم و بعد از انجام کارها بلند

 .میو بعدش حاضر شد میرو تند تند خورد صبحونه

 دفعه زنگ در به صدا در اومد. هی

  ه؟یک یعنیباتعجب گفت:  سام

 دونم. ینم _

 .سهیرفت. با ترس گفت: پل فونیسمت ا به

 .رونیب میرفت ییتو شالم فرستادم و دوتا موهامو

 خان هم که هست. ریبه ام به

اال تاح شبیاز د ستیاقا بوده. معلوم ن نیا یتا االن خونه  شبیزن بنده. د نمیا دییروبه سرگرد گفت: بفرما ریام

 دارم.  تیکردن. من شکا یم کاریچ

 تعجب به سام نگاه کردم. با

 .گمیکار رو براتون م نیمحترم من علت ا ی: اقاسام
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خونه  شیاورد یبعد دست زنمو گرفت یمن. منو کتک زد یتوخونه  یراست راست اومد ؟یبگ یخوا یرو م ی: چریام

  گم؟یعلتش رو م یگیخودت بعد م ی

. اگر به یگیخودت رو نم یحرف دهنت رو بفهم. چرا کارها کهیگفت: مرت تیسام توهم رفت. باعصبان یها اخم

 .میکن تیشکا میتون یخانوم هم م نیمن و ا هیکش تیشکا

 ونشیا تیبه شکا دیفعال با دیبعدا بکن دیدار یتیبزنه که سرگرد گفت: هرشکا یزد و اومد حرف یپوزخند ریام

 .یکالنتر دیایباما ب دیشه. شماهم با یدگیرس

 .اوردیکفرم رو در م وشیو پر ری. لبخند مزخرف اممیشد سیپل نیسوار ماش یمجبور

 رو حفظ کن. تیکنار گوشم گفت: اروم باش. خونسرد سام

 .دی: پچ پچ نکنسرگرد

 !یپست فطرت یلیخ ریام

 !فیکث یدروغگو

 بود. یبدجور خط خط اعصابم

 د.ادمه اما تو زرد از آب در اوم ریکردم ام یفکر م یزمان هی

 توقف کرد. یکالنتر یجلو نیماش

 .میو وارد شد میشد ادهیپ

 دستبند نزدن. خداروشکر

 .رنیخواستن اعتراف بگ ی. انگار مکیاتاق نسبتا تار هیاز هم جدا کردن و بردنم تو  مارو

 کرد. ییبه باز جو شروع

 ؟یبا اون مرد رفت شبی: چرا دسرگرد

 از اون کتک نخورم منو به خونه ش راه داد. شتریکه ب نیا یاون اقا اومد و برا دادمی. از داد و بزدیشوهرم من رو م _
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 زد؟  ی: چرا مسرگرد

 .دمیصورت هووم پاش یام رو تو وهیکه ابم نیبه خاطر ا _

  ؟یدیطور. کجا خواب نی: که اسرگرد

 اون خونه. یاز اتاقا یکیتو  _

  ن؟یهم کرد ی: کارسرگرد

 .ریخ _

 زدنت؟  : از کجا بدونمسرگرد

 بدنمه. یرد کمربنداش رو _

 بندازه. ینگاه هی یزدیخانوم ا گمیخب م لهی: خسرگرد

 رفتم.  رونیسرگرد ب دنبال

 بردن. کیاتاق ش هیتو منو

 .دیچهل ساله بدنم رو د بایخانوم تقر هی

 .یاله رمیکرده. بم کاریکه نازک تر از گله چ ی: خدا لعنتش کنه. نمک به حروم. با دختریزدیا

 خدانکنه. _

 . میبر ایخب ب لهی: خیزدیا

 .کنهیم تمیزنه. اذ یداره منو م یشوهرم بکنم؟ فساد اخالق هیرو در عل تمیاالن شکا نیهم شهیم _

 کنم. یم یدگیامضاش هم بکن من خودم رس سیرو بنو تتیشکا ایزد و گفت: ب یلبخند یزدیا

 .تیگرفتم و شروع کردم به نوشتن شکا یو خودکار کاغذ

 خان. ریبرات ام دارم
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 بود. رونیکارم تموم شد سام هم ب یوقت

 .ایبکن یتون یکردم ازش. توهم م تیمن شکا _

  ؟یچ ی: براسام

 قشقرق به پا انداخته. یکرده و نصفه شب یازار هیکه همسا نیبه علت ا _

 .امیکنم ب تیقربونت برم من. صبر کن منم شکا یزد و گفت: ا یبخش تیلبخند رضا سام

 . یکیخان. دو نفر دربرابر  ریخب ام لهیخ

@ashob_maghz 

 

 هشت _پنجاه_پارت#

 مغز _آشوب#

 کنه. منم منتظرش موندم. تیرفت تا شکا سام

 راحت ولم مون کردن. یلیگفت که خ سایبه پل یسام اومد چ لیوک یدونم وقت ینم

 کنن. یش هم م مهیبرن بازداشتگاه. جر یرو م ریام ی: خب به زودسام

 .میخارج شد یسام از کالنتر با

 نشسته بود. مکتین یرو ،یکالنتر یافتاد که رو به رو وشیبه پر نگاهم

 شدم. رهیرفتم و تو چشماش خ جلو

 گوشش خوابوندم.  یجانانه تو یلیس هیدفعه  هیدادم و  لشیتحو یشخندیزد. منم ن یپوزخند

 .چوندیبزنتم که سام دستش رو محکم گرفت و نسبتا پ اومد

 .میدور شد نیسنگ طیو از اون مح میشد نیسام سوار ماش با
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 خودش کند.  یبرا یافتاد. بد چاه یتو بد دردسر ری: امسام

  ؟یهم کرد یکار تیمگه جز شکا _

 !شدمینه چندان دور د یگذشته ها یآشناس. انگار تو ریام ی افهیکنه. ق قیگذشته ش تحق یقراره درباره  لمیوک _

 گردونه؟  یبرت م یشده و به چه خاطره ا یچ یبد حیتوض شهیم _

 .دمیم حیرو برات توض زیمشخص شد همه چ ی: وقت سام

 باشه. _

 خونه؟  می: خسته ام. برسام

 آقامون بگه. یگفتم: هرچ ینیریش بالبخند

 قربونت برم من. یکرد و گفت: ا یا خنده

@ashob_maghz 

 

 نه_پنجاه_پارت#

 مغز _آشوب#

 که زنگ در به صدا در اومد.  میتخت خواب بود یرو

 رفت در رو باز کنه.  سام

 رفتم دنبالش. منم

 زد. یم ادیرو فر تیبود. چشماش قرمز بود و عصبان ریام

 هان؟ ازمن؟ اره؟ اره؟ ؟یکن یم تی:از من شکاریام

 شروع کرد به زدن سام. 
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 داد.  یشوکه بود و در برابر ضرباتش عکس العمل نشون نم سام

شالمو سرم انداختم و دنبال شون  ی. تندرونیسام رو گرفت و کشون کشون ازخونه بردتش ب ی قهی ریدفعه ام هی

 رفتم.

 از اونجا دور شد.  ریام نیماش رونیاز خونه زدم ب تا

 زدم: سام! ادیفر یناگهان

 گرفتم. یتاکس

 .میگمش کرد شدیدونم چ ینم هویاما  میکردنش بود بیتعق درحال

 !یلعنت

 ! لعنت!ریبهت ام لعنت

 گرفته بود. بغضم

  ؟یچ ارهیسر سام ب ییبال اگر

 دوباره رو ندارم.  دنی. توان زجر کشستین نیاز ا شتریب تمی. ظرفدهیبه اوج رس گهید مییتنها

 محل. یکالنتر دیاقا منو ببر دیگفتم: ببخش یراننده تاکس روبه

 .دمیدو یررو حساب کردم و به سمت کالنت نیماش هیشدم و کرا ادهیپ دمیرس تا

 گفتم. یزدیا یرو برا زیهمه چ هیگر با

 .دیبد دیدار نیاطالعات از اون اقا و ماش یباجناب سرگرد صحبت کنم. هرچ دی: بایزدیا

که قبال توش جامونده بود در اوردم و  فمیک یرو از تو ریکاغذ نوشتم. عکس ام یرو رو نشیو ماش ریام یها نشونه

 هم نوشتم. میکه گم شون کرد یمحل یکردم و حت ادداشتیهم  نیگذاشتم. شماره پالک ماش زیم یرو

 . زیم یبغض عکس سام هم گذاشتم رو با
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 نویدنبال اون اقا یرخ بده پس هرچ یممکنه قتل یکنم ول دتیناام ایخوام بترسونمت  یخوام نم ی: معذرت میزدیا

 .سیهست بنو

 که دادم همراهش هست. یعکس نیگردنبد داره که تو ا هیسام  یول ستین ادمیشوهرم رو  _

 : خوبه.یزدیا

 .اینر یی. جاامیتنها باش و خلوت کن منم االن م کمی

 

 "بهادر"

 . دلم براش تنگ شده بود.نمشیامروز بب دیدادم. با امیپ هیهان به

 ذاشت. یجواب م یکه تماس هام رو ب یخبرم. خواهر یوقته از تنها خواهرم ب یلیخ

 . رونیزدم و از خونه زدم ب یعاد پیت هیزدن نداشتم.  پیت ی حوصله

 . دمیشاپ د یکاف زیرو پشت م هیهان

 کردم و روبه روش نشستم. یسالم

 ؟یشونیدستاش گرفت و گفت: بهادر حالت خوبه؟ چرا پر یرو تو دستم

 زنه. ی. دلم بدجور شور مدمید یامروز خواب بد هیهان _

 .یباش یقو دی: اروم باش بهادر. با هیهان

 یتح دم؟یصداش رو نشن دم؟یچند هفته س بهار رو ند یدون یزد گفتم: م یتوش موج م یکه نسبتا ناراحت یبالحن

 ازش هم خبر ندارم.
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 مغز _آشوب#

 .یدیخودت رو عذاب م ی: بهادر دارهیهان

 یم بهیپسر غر هیتا ناموسم خونه  نمیتونم بش یناموسم دربه در باشه. نم منیتونم بب یتونم. نم یمن نم هیهان _

 خوابه. 

 : بزار بهار خودش راهش رو انتخاب کن.هیهان

 زدم.  ششیلبم گذاشتم و ات یرو رو گارمیس

 فوت کردم. رونیگرفتم و اروم اروم دودش رو به ب گاریاز س یقیعم کام

 از فکر بهار خوابم نبرد. شبیباز بود. د یبه سخت یخواب یاز زور ب چشمام

 اد؟ی: خوابت مهیهان

 .برهینم یاره ول _

  ؟یندار یزیچ ی: حالت خوبه؟ دردهیهان

 نه. خوبم.  _

 بپرسم. یاز ک دیدونستم با یو نم هیدونستم جوابش چ یبود که خودم هم نم یسوال هیکردم.  سکوت

 . هیهان _

 : جونم؟ هیهان

  دم؟یرس یرتیغ یحدِ ب نیچطور به ا _

 کرد. یباز زیم یسکوت کرد و با گل رو هیهان

 کل کل کردن ندارم.  یحوصله  گهید یول رونهیمثال االن موهات ب _

 جلو. دیبه سمت شالش رفت و شالش روکش هیهان یها دست
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 لبم اومد.  یرو یکارش دلم اروم گرفت. لبخند نیا از

  ه؟یمن انقدر بانمک و دوست داشتن یدختر برا نیا چرا

 رو بردم جلو و گونه ش رو ناز کردم.  دستم

 قبولش برام سخت بود.  یباهام بود ارامش داشتم. انگار...انگار عاشقش شده بودم ول یدوسش داشتم. وقت یانگار

 .هیقشنگ یلیحس خ ،یعاشق

  هیهان _

 : جونم؟ هیهان

 رو بهت بگم. یزیچ هیخوام  یم _

 شنوم.  یکنجکاوانه گفت: م هیهان

 مِن مِن گفتم: من...عا...عاشقتم. با

 زد.  یبیبرق عج هیهان یچشما

 چشماش بود. یتو یوصف یب یشاد

  ؟یدوسم دار ؟ی: دوست داشتن چهیهان

 . یلیخ _

 زد گفت : منم عاشقتم.  یکه توش خجالت موج م ییبا صدا هیهان

 .رونیشاپ بردمش ب یرو گرفتم و از کاف دستش

 ب*غلم فشردمش.  یبود بردمش و محکم تو دیخلوت که کمتر تو د یجا هی

 شد.  دایپ یشاد یبرا دیام هی

 ممنونتم. یخدا
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 کی_شصت_پارت#

 مغز _آشوب#

 .  ولم کن. آخ.یکن یلهم م یدار هادریباخنده گفت:  هیهان

 شل کردم. یدستم رو کم ی حلقه

 .دمییزده بود کردم و عطر موهاش رو بو رونیاز موهاش که از شالش ب یتره ا نیب سرمو

 نگاهش چرخوندم. یخمارم رو تو یچشما

 .شدینگاهش و لب هاش رد و بدل م نیب چشمام

 .ستیجاش ن نجای: بهادر اهیهان

 سرم رو جلو بردم. خمار

 .دیدو نیاز دستم فرار کرد و به سمت ماش هوی

 . دمیکش یکالفه ا پوف

 گذاشت و رفت...! یخمار یتو منو

 رو باز کنم. نیمنتظر بود در ماش هیرفتم. هان نیسمت ماش به

 رو باز کردم تا سوار شه.  در

 زد و گفت: ممنون جنتلمن! یلبخند هیهان

 رو بستم و خودم هم سوار شدم. در

 رو پارک کردم. نیخلوت؛ ماش یکوچه  هیتو
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 نگاه کردم. هیبه هان خمار

 : بهادر لطفا.هیهان

  رم؟یبو*سه ازت بگ هیحق ندارم  یعنی. میمامحرم _

 انداخت. نییباخجالت سرش رو پا هیهان

 آسمون.  یتو دمیپر کش هیچند ثان یشدم و برا کینزد

 .شدمیخمار و خمارتر م هرلحظه

 به پشتم زد. کشیکوچ یمشت ها با

 کم اورده! نفس

 جداشدم. ازش

 .میزد یمون نفس نفس م جفت

 انداخته بود. نییخجالت سرش رو پا با

 .می. مابه هم محرمیخجالت بکش ستیالزم ن _

 گفت. ینم یچیبود و ه اروم

 کن بعد برو باال. زیخونه شون ترمز کردم و گفتم: دور لبت رو تم یجلو

 کرد. زیلبش رو تم نهییبرداشت و تو آ دستمال

 باال. بابام باهات کار داره. ای: بهیهان

  ؟یچه کار _

 . هیعصب یلیخ یدونم واال. ول ی: نمهیهان

 باشه. _
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 . میشد ادهیپ ییرو پارک کردم و دوتا نیماش

 .میخونه شد وارد

 مبل نشستم. یباباش رو یرفت لباسش رو عوض کنه. منم روبه رو هیهان ک،یاز سالم عل بعد

 ه بود.زد، بهم چشم دوخت یم ادیرو فر تیکه عصبان ییگره خورده و چشما یها یاَبرو با

 ه؟یلب تر کرد و گفت: عسل ک باالخره

 دونه؟  یشدم. عسل رو از کجا م شوکه
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 دو _شصت_پارت#

 مغز _آشوب#

 شده؟  یزی...چیمِن مِن گفتم: چ با

 و گفت: جواب منو بده. دیهم کش یرو تو اخماش

 خب عسل...دختر خالمه. _

  ؟ی: دوسش داررضا

 ندارم. گهید یداشتم ول _

  ؟ی: باهاش رابطه داشترضا

 نه! _

 گفت ازت حامله س. یو گفت: دروغ نگو. عسل اومد م دیکوب زیم یدستش رو رو یعصب رضا

 دوس پسرشه. یکیاون از اون  _
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 زد: دروغ نگووو دروغ نگو ادیفر یام رو گرفت و عصب قهی رضا

 : بابا جون آروم باش.دیاز دهنم پر هوی

 .ستادیاز حرکت ا هوی

 رو ببند. فتیهان؟ به من نگو بابا. دهن کث ؟یگفت یچ گفت: باحرص

 نگاهش کردم. شوکه بودم.  رتیح با

 و مامانش هم اومدن. هیرضا، هان یداد ها با

 : بابا بهادر رو ول کن.هیهان

 کنه؟ تازه بچه ش هم تو راهه.  یم انتیاقا داره بهت خ نیا یدون یگفت: م هیرو به هان رضا

 باتعجب بهم نگاه کرد. هیهان

 س. گهید یکیندارم. اون بچه از  ینکردم. بچه ا یبه قران من کار _

 . رونیام رو گرفت و از خونه پرتم کرد ب قهیبرداشت و  زیجوش اورده بود به سمت خ تیکه از حرص و عصبان رضا

 ندم.بسته مو یو من پشت در ها دیرو بگم که محکم در رو کوب قتیبرم تو تا حق اومدم
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 سه_شصت_پارت#

 مغز _آشوب#

 .دمیموهام کش یتو یدست کالفه

 . یباعث عذاب شهیخدا لعنتت کنه که هم عسل

 زنگ زدم.  هیرو در آوردم و به هان میگوش
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 .دهیاالن چنان گوشش رو پر کرده که جواب نم نیباباش تاهم مطمئنم

 بزنم.  یبرداشت، اما فرصت نداد که حرف باالخره

 . یباش یلیآدم پست و ذل نیکردم همچ ی: بهادر فکر نمهیهان

 ! هیهان _

 خوام. یخوام باهات ادامه بدم. نم ینم گهی: دهیهان

 اش اومد. هیهق هق گر یصدا

 . ختیاشک منم ر ناخودآگاه

 .هیدوستت دارم هان _

 دستم فشردمش.  یرو قطع کردم و محکم تو یگوش

 ده شب برگشتم خونه.بودم. ساعت دواز ابونیخ یتو تاشب

 .دمیتخت دراز کش ینخورده رو شام

 گذاشتم. میشونیپ یدستم رو رو ساعد

 گرفتم.  گاریاز س یقیلب هام گذاشتم و کام عم نیرو ب گارمیس

 انداختم.  یگاریجا س یرو تو گاریس ته

 برد.  ینم خوابم

 شدم.  رهیبود خ میگوش ی نهیکه پس زم هیرو برداشتم و به عکس هان میگوش

 بود. نیو دلنش یچهره اش خواستن چقدر

 کرد. یم یچشماش با روانم باز چقدر

 داشت. یقشنگ یمن چقدر جلوه  یبزرگ و مردونه  یدستا یتو فشیکوچولو و ظر یدستا
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 . می. ما باهم کاملیکار رو بکن نیا دیتو نبا هیهان

 .دیپوک یرو بستم. مغزم از اتفاقات امروز داشت م چشمام

 برد. یرو هرشب نشنوم خوابم نم هیهان یصدا تا

 رو برداشتم و زنگ زدم. میگوش

 : بله. هیهان

 شبت خوش خانومم. _

 اون عسل خانومته. ستمیگفت: من خانوم تو ن یبا لحن تند و عصب هیهان

 رو بالفاصله بعد از حرفش قطع کرد. یگوش

 . دمیصداش رو شن بازم

 نبود. به دلم ننشست.  یقشنگ یتونم بخوابم. جمله  یبار نم نیا یول

 از ساعت ها کلنجار رفتن باخودم باالخره خوابم برد. بعد
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 چهار_شصت_پارت#

 مغز _آشوب#

 شدم.  داریمامان ب یبا غرغر ها صبح

 خستم هنوز. جون ندارم بلند شم. یچ نیجون من دست بردار. ع ــ

 : بلند شو.مامان

 .دمیدوباره خواب کردم و یبسته نق نق یچشما با
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 باراد اومد.  قهیاز چند دق بعد

 ه؟یباز گفتم: چ مهین یحال و خواب آلود بلند شدم. با چشم ها یب

 .نهیتورو بب دیخونه آقا جون، گفته با میبر دی: بلند شو، باباراد

 کار داشت؟ چرا من؟! یبابا بزرگ بامن چ ــ

 : پاشو، من از کجا بدونم. باراد

 زدم.  یشدم و صورتم رو آب بلند

 .میخوردم و از خونه خارج شد ریلقمه نون و پن هیهامو عوض کردم.  لباس

 . ادیگفت خاله مهناز هم م یم مامان

 !ان؟یداره که همه دارن م یبامن چه کار یعنی

ه به سمت خون نیشدن. بعد از پاک کردن و قفل کردن ماش ادهیرو نگه داشتم. همه پ نیبابابزرگ ماش یخونه  یجلو

 رفتم. 

 . میباز شد و وارد شد در

 به من بودن.  رهیخ همه

 کارتون دارم.  نینیبش ایاومد به سمتم و گفت: ب بابابزرگ

 کرد. ینگاهم م روزمندانهیبه عسل افتاد که پ نگاهم

 بچه از توهه؟ نی: بهادر اآقاجون

 کدوم بچه؟! ــ

 که تو شکم عسله. ی: همون آقاجون

 شدم.  رهیخبه عسل  شوکه
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 ...ست.یمن من گفتم: از...من...ن با

 از توهه. گهیباحرص: بهادر دروغ نگو. عسل م آقاجون

 .ستیازمن ن ــ

 : بهادر!بابا

 .ستیقسم از من ن یبه موال، به عل ــ

 نخور. یزد: دروغ نگو، قسم الک غیج عسل

 آروم شد.  ختنیو اشک تمساح ر هیو گر غیج غیج یاز کل بعد

 کردم. یعسل نگاه م یصدا و ساکت، با پوزخند به کارها یدور عسل بودن تا آرومش کنن. فقط ب همه

 شتابان؟! نیکجا چن تا

 !؟یانقدر نامرد تاکجا

 بچه از توهه... نیگفت: ا غیباج عسل

 .یباز یخودش زدن و غربت یکرد تو سر و کله  شروع

 بگو که حامله ات کرده نه به من. یبه کس نویا ــ

 رو گرفت. رهنمیپ ی قهیاز پشت  یکیکه  رونیبرم ب دماوم

 عسل( چشم تو چشم شدم. یبا عطاو عماد و عادل )داداش ها برگشتم،

 د؟یریگ یمنو م ی قهیرفته چرا  یخواهرتون خراب د؟یخوا یاز جونم م یچ ــ

. خودم ختنیسرم ر ییافتادم. اومدم بلند شم که سه تا نیزم یبهم زد. رو یهوا لگد یدفعه عطا جوش آورد و ب هی

 وار جمع کردم و دستم رو روسرم گذاشتم.  نیرو جن

 داد زدم.  دیچیپام پ یکه تو یدیدرد شد با
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 پام گذاشتم و ناله کردم.  یرو رو دستم

 به پهلوم زد که باعث شد بچرخم و طاق باز بشم.  یلگد عماد

 خورد.  یمپشت سرهم به پهلوهام  یها لگد

 تونستم ناله بکنم.  ی. از زور درد نمدیچیپ یپهلوهام م یتو درد

شد. به زور چشمام رو  سیکردم و چشمام رو بستم. دوباره چندتا سرفه کردم که احساس کردم دستم خ یا سرفه

 باز کردم. کف دستم پر از خون بود. 

 جون چشمام رو بستم.  یب

 داشت اون سه تارو ازم جدا کنه.  یکه سع ومدیداد باراد م یصدا

 .دمینفهم یچیه گهید
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 پنج_شصت_پارت#

 مغز_آشوب#

 

 "بهار"

 سام رو کجا برده.  ر،یکه ام میبفهم میتونست یو جناب سرگرد طاهر یزدیاز دو روز با کمک ا بعد

و ممکنه همه رو تو  ادیب شیبرات پ یممکنه خطر یایب دیتو نبا میگردون ی: دخترم. ما اقا سام رو سالم برمیزدیا

 .یدردسر بنداز

 .دیمونم. موفق باش یتکون دادم و گفتم: منتظرتون م یسر یمجبور

 : ممنون. یزدیا
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 شدن و رفتن. سیپل نیسوار ماش یو طاهر یزدیا میت

 .یکالنتر یاومد تو وشیاز رفتن شون، پر قهیاز پنج دق بعد

 کرد. ینگاه م یمار زخم مثل

  ؟یدیخوشگل ند ه؟یچ _

 : خوشگل؟! وشیپر

 زد و روش رو برگردوند. یپوزخند

 پ ن پ. _

 . مطمئنم.دیشیم مونیکارتون پش نی: از اوشیپر

 شدم و از جام بلند شدم. وشیپر الیخ یب ومد،یسام که به سمتم م لیوک دنید با

 باهاتون صحبت کنم؟  شهی: میحداد

 . میاره بر _

 . میخارج شد یاز کالنتر باهم

 .میبود، نشست یکالنتر یپارک روبه رو یکه تو یمکتین یرو

 شنوم. یم _

 و سام هستش. ری: در رابطه با امیحداد

 خب؟  _

 کردم درباره شون. قیهم بودن. تحق یگذشته  یو سام تو ری: امیحداد

 خب؟  _

 که اسمش رو عوض کرده. هیهمون آرش پسر نور ریو گفت: ام دیکش ینفس صدا دار یحداد
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 شدم. رهیخ یبه حداد رتیاحب

 .دیکش یسام نقشه م یکه با مامانش برا یکرد. همون یم تیهمون آرش هستش که سام رو اذ ریام

 موضوع باخبرن. نیاز ا یو طاهر یزدی: ایحداد

 تکون دادم. یسر

 مشغول بود.  فکرم

 زد. یاز حد شور م شیزد. ب یشور م دلم

  وفته؟یسام ب یبرا یاتفاق نکنه

 افتادم. شگویاون زنِ پ یهم حرف ها باز

 .وفتهیاون اتفاق ن چوقتیه کاش

 .رهینم یکس کاش

 برم. جلسه دارم. گهیبلند شد و گفت: من د یحداد

 . خدانگهدار.دیممنون که اطالعات رو بهم داد _

 رفت و من موندم و پارک.  یحداد

 بود.  شگویهنگ کردم. همون پ ییآشنا یچهره  دنید با

 . نه؟ یاومد یو گفت: به دنبال اتفاقات بعد دی. منو ددمیسمتش دو به

 .شهیم یاره. بهم بگو چ _

رو بدست  یزیبزرگ غم، چ یتوده  نیاما دربرابر ا شهیم بتیاز غم نص یادیو گفت: حجم ز دیکف دستم رو د زن

 .شهیمرهم تموم دردات م ،یکن یم یکه باهاش تااخر عمر زندگ یاریم
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 شش_شصت_پارت#

 مغز _آشوب#

 بودم. یو طاهر یزدیمنتظر ا یکالنتر یساعت تو نیچند

 بلند شدم. یصندل یشون از رو دنیباد

 سمت شون قدم برداشتم. به

 محلت نداد حرف بزنم و گفت: متاسفم.  یزدیا

 شده؟  یزیچ...چ _

 اومدن تو. ریبگه دوتا سرباز به همراه ام یزیاومد چ تا

 ش دستبند به دست داشت.همون آر ای ریام

 سام من کوش؟ سام کجاست؟  شده؟یچ _

 . سین گهی. ددیدستام کشتمش. مرد. به قتل رس نیزد و گفت: باهم یسواالم قهقهه ا دنیبا شن ریام

 زد. یطوالن یا قهقهه

 نگاه کردم.  یزدیا یچشما یتو شوکه

 .گمیم تیشونه ام زد و گفت: تسل یرو یتاسف تکون داد و دست یبه نشونه  سرشو

 نشستم.  نیزم یسست شد و رو پاهام

 . دیبار ینم چشمام

 کنه؟  یبغضم سر باز نم چرا

 کرد. یداشت خفه ام م بغضم
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 ها ارش رو بردن. سرباز

 یب یجذابش، محبت ها یچهره  راش،یرسا و گ یو ارام کننده اش، صدا نیریش یسام، لبخند ها یدستا یگرما

 گذشت.  یچشمام م یاز جلو لمیف کیوقفه اش مثل 

 . دیقطره اشکم چک نیاول

 عشق مون فرصت نکرد رشد کنه. نتونست. نزاشتن. ی جوانه

 هقم اوج گرفت. هق

 . یایب یتون یم یخوا ی: فردا دادگاهه، ساعت نه. اگر میزدیا

 سام... کجاست؟  _

 .کننیسرد خونه س. پس فردا خاکش م ی: جسد سام تو یزدیا

 . دیکش ریت قلبم

 .دیسام پرکش یبرا دلم
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 هفت_شصت_پارت#

 مغز_آشوب#

 سام رو داشتم. یخونه  دیکل هنوز

 سام رفتم. یبه خونه  یتاکس با

 باز کردم و وارد خونه شدم. دیباکل درو

 بود. دهیچیخونه پ یعطرش تو یبو
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 گذاشتم. زیم یرو رو فمیرو بستم و ک در

 .دمیتخت سام خز یرو در آوردم و با همون تاپ تو مانتوم

 داد.  یسام رو م یبو

 بغلم گرفتم و فشردم. یرو تو پتو

 .ختیر یپشت هم م اشکام

 عکس سام رو از کنار تختش برداشتم و بهش زل زدم. قاب

 و جذابش... یمشک یچشما

 اره؟  یدیدرد کش حتما

 م.عذاب تو، من یکه باعث و بان رمی. بمیاله رمیبم

 آوردم. رونیسام رو ب رهنیسمت کمد رفتم و پ به

 .دمییفرو بردم و عطرش رو بو رهنیپ یرو تو سرم

 دستات تنگ شده.  یدلم برا سام

 خاص خودشون رو داشت. یکه گرم ییدستا

 .یدیند یریخ تیو بچگ یکه از جوون تو

 حداقل بزار کنار مادرش آروم و خوشحال باشه.  ایخدا

 رو حس کنه.  یطعم شاد بزار

 مادرش رو بهش بده. یول یازم گرفت اونو

 هوا رفت.  یهقم رو هق

 برسش مونده بود. یسام تو یتار مو هی
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 اوردم و تار مو رو توش گذاشتم.  تیکبر جعبه

 سام. یادگاریعشقمه.  یادگاری

 تک اتاق هاش رو گشتم. تک

 آشپزخونه رفتم.  یتو

 مثل آب بودن.  زی. تمدنیدرخش یها م ظرف

 شده بودن. دهیو مرتب چ منظم

 چشمام بود. یسره جلو هی چشماش

 کرد. یداشت خفه ام م بغض

 خوب نبود. حالم

 نبود... یسام گهید یخواستم ول یوجود سام رو م باتموم
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 هشت_شصت_پارت#

 مغز _آشوب#

 .دیرس یبود که آرش به مجازاتش م ی. امروز روزدمیرو پوش مانتوم

 خودم رو به دادگاه رسوندم. یباتاکس

 .دمیبه سمت دادگاه دو هیاز حساب کردن کرا بعد

 ها نشستم.  یاز صندل یکی یرو

 هم بودن. یو طاهر یزدیا
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 همون آرظ رو آوردن. ای ریام

 شدم. رهیبهش خ بانفرت

 بود فقط تو فکر سام غرق بودم.  یها چ لیو وک ریو ام یقاض یدونم حرف ها ینم

 اومدم. رونیب االتمیکه حبس ابد بود از خ یحکم قاض با

 نگاه کردم. وشیپر به

 کنه؟  کاریخواد چ یاش رو م بچه

 و دوتا هستن. دوقلو بودن. ستین یکی میبود دهیفهم ایکه تازگ یا بچه

 شده بود. رهیو به آرش خ ختیر یاشک م وشیپر

 زندان آب خنک بخوره. یابد تو یرو بردن تا برا آرش

 سام و اشک گذشت... ادیهم امروزم با باز

 

 کرد.  یسام رو لمس م ینشسته بودم که به زود یسرخاک

 سوخت. یم هیاز شدت گر چشمام

 . ییسام. چقدر مظلوم و تنها یبیغر چقدر

 فقط چهار نفرن.  سرخاکت

 .یو طاهر یو حداد یزدیو ا من

 دست. یاز انگشت ها کمتر

 سوخت. یم یکس یو ب ییهمه تنها نیا یبرا دلم

 قبر گذاشتن. یسام رو تو باالخره
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 .دمیقشنگش رو د ی چهره

 تر شده بود و لبخند به لب داشت. ینوران شهیهم از

 .ومدیبدجور بهش م لبخندش

 .رمشیآغوشم بگ یتو گهید باریخواست  یم دلم

 همون کفن بغلش کردم. یوارد قبر شدم و از رو هیاصرار بق برخالف

 دلم اروم شد. انگار

 کردم.  یرو احساس م دستش

 دستم گرفتم. یدستش رو تو یمون بود ول نیپارچه ب هیکه  نیا با

 آغوشم بود. یتو یا قهیدق چند

 بغلش آروم شده بودم. یبه شدت تو یبیطور جالب و عج به

 .میکارمون رو تموم کن دیبا رونیب ای: بیطاهر

 بغض ازش جدا شدم. با

 .ختیر یمن پشت هم م یرو دم گوشش خوند و اشک ها نیوارد قبر شد و تلق یحداد

 .شدیقلب من هم مچاله م ختن،یر یکه روش م یخاک لیب هیهر  با

 گرفت. یرفت و قلبم م یم اون

 بست... یم خیو تن من  شدیاون سرد م یدستا

 ...دمیچش یرو م ییکرد و من لرز تنها یرو احساس م خاک

 برد. یروح من هم به دنبال خودش م شدیم ختهیکه ر یخاک هر

 رو گرفتن اما هنوز جسمم مونده بود... روحم
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@ashob_maghz 

 

 نه_شصت_پارت#

 مغز _آشوب#

 گذشت. یماه از مرگ سام م سه

 .میپدر یگرفتم برم خونه  میکندم و تصم ییدل از تنها باالخره

 خودم رو به خونه رسوندم. یرو برداشتم و با تاکس میپشت کوله

 در رو فشردم. زنگ

 حبس شدم رو رها کردم.  نفس

 آغوشش فرو رفتم. یباراد تو دنید با

 منو تو بغلش فشرد.  محکم

 وار گفتم: من اومدم. زمزمه

 من قربونت برم. یاله ؟یی: بهار! توباراد

 محکم بغلم کرد. دوباره

 استقبال کردن.  ازم

 چهره اش شکسته شده بود. بابا

 من شکسته شده؟  یچرا انقدر بابا شده؟یگفتم: چآغوشش فرو رفتم و  یتو

 و ازم جدا شد و به سمت اتاقش رفت. دیموهام کش یرو یصدا دست نوازش یب بابا

 . اونم شکسته شده بود.دمیرو د مامان
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 دل سه تاش بود. یتو یغم بزرگ انگار

 کرد که ناراحته.  یباراد کامال معلوم م ی چهره

 هاش رو نزده بود.  شیر

 بود. ختهیبلند شده بود و بهم ر موهاش

 .ومدیهم قرمز بود و انگار خوابش م چشماش

 بهادر کجاست؟ شده؟یچ _

 زدن. ینم یحرف چکدومیانداخته بود. به باراد نگاه کردم. ه نییمامان نگاه کردم که سرش رو پا به

 بهادر افتاده؟  یبرا یاتفاق _

 ...مارستانهی: بباراد

 

 ا_............

 

 نگاهش کردم.  رتیح با

 خورد.  ی. حالم از عسل بهم میفیبهادر. عسل چقدر کث چارهیب

 اشغال.  یهرزه  ی دختره

  .شهیم وونهیگرفتن. اگر بهادر بفهمه د یانگشت یبود امضا هوشیطالق داده.  از بهادر که ب یتقاضا هی: هانباراد

@ashob_mghaz 

 

 هفتاد_پارت#
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 مغز _آشوب#

  ؟یچ یعنی...ی _

 بهادر گند زد. بچه از اونه. :باراد

  ؟یمطمئن _

 : اره. معلومه از اونه.باراد

 چرا؟  گهی...تودیشناس یگفتم: باراد! توکه بهادر رو م رتیباح

تونه مرده زنده شه،  یکه م یشناسمش اما به اندازه ا یکنم. درسته م تیبهادر حما یتونم از دروغ ها ی: من نمباراد

 تونه بد از آب دراد. یادم خوب هم م

 رفت توهم.  اخمام

 یحال و اوضاعش دار نیتو ا یکه هواشو داشته باش نیا یبردار پشت بردار، برادر زاده هفت پشت...واقعا ک. به جا _

  ؟یدیخودت ادامه م فیبه اراج

 بکن.  یخوا یم ی: تو هرکارباراد

 .دمیتخت دراز کش یسمت اتاثم رفتم و رو به

 شانس اوردم نه از آرش.  ری. من که نه از اممیداشت یبیسرنوشت عجو من چه  بهادر

 .هینه از هان دید یریهم نع از عسل خ بهادر

 زنگ زدم. هیرو برداشتم و به هان یگوش

 : بله؟ هیهان

 سالم.  _

 : سالم.هیهان
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 رو بگم. یزیچ هیخوام  یفقط م _

  ؟یسرد گفت: چ هیهان

 .یکن یاشتباه م ی. دارگهیوقت دروغ نم چیچشم و قلب بهادر پاکه. ه _

 .  یاز اون خائن بشنوم. با یخوام حرف ی: نمهیهان

 رو قطع کرد... ینداد حرف بزنم و بالفاصله گوش محلت

 

 "هشت ماه بعد"

 کماست.  یگذشته و هنوزم بهادر تو چندماه

 کرد. مانیزا وشیپر روزید

 . نمیبرم بچه رو بب دیبا

 رفتم سراغ بچه ها. یکه وقتم رو هدر بدم م نیازام بدون ابودم ن دهیفهم یوقت از

 توقف کرد.  مارستانیب یجلو یتاکس

 راه افتادم. مارستانیرو حساب کردم و به سمت ب هیکرا

 کدوم اتاقه؟  یغفار وشیخانوم پر دیرفتم و گفتم: ببخش مارستانیب رشیسمت پذ به

 زد و رفت. بشیغ هویکه  می. امروز داشتمیندار نجایا یماریب نیکرد و گفت: همچ ینگاه وتریبه کامپ پرستار

  ؟یچ یعنی _

  د؟ی: از آشناهاشون هستپرستار

 بله. _

 خواد. ینامه گذاشته بود که بچه رو نم هی. مادر بچه میشما بد لیبچه رو تحو می. مجبورمیندار ی: چاره اپرستار
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 رفت و بچه رو اورد. پرستار

 گل. و خوش دیسف یپسر کوچولو هی

 رو حساب کنم.  مارستانیشدم صورت حساب ب مجبور

 بچه به خونه رفتم.  با

 کنم. دایرو پ وشیپر دیبا

@ashob_maghz 

 

 کی_هفتاد_پارت#

 مغز_آشوب#

 

 کنه! یسره نق نق م هیبچه هم  نی. ااه

 عربده هاش شروع شد. بازم

 ینک دایرو پ وشیپر یاگر نتون یداشت یاتاق اومد و گفت: کاش برش نم یدهنش گذاشتم. مامان تو یرو تو شهیش

 .ینگهش دار یمجبور

 دارم. یبه سرم زد گفتم: خب نگهش م یکه ناگهان یزدم و با فکر یلبخند

 بهم رفت و از اتاق خارج شد. یچشم غره ا مامان

 عموش، سام بود. هیشب چقدر

 ش.  ینیها و موها و ب چشم

 .یا لهیت یِمشکدرشت و  یها چشم
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 .یپرکالغ یموها

 سام صداش کنم.  شمهیکه پ یتا وقت بهتره

 کوچولو... سام

 بود... نیو دلنش بایز چه

 کنم. یمراقبت م ییرو از دست دادم و حاال دارم از سام کوچولو یسام

 . یهمون سام باش یو خوش اخالق یبه پاک کاش

 . یپستت نر یبه اون مامان و بابا کاش

 تونستم نگهت دارم... یم شهیهم کاش

 رو گرفتم. وشیپر یرو برداشتم. شماره  میگوش

 سوت برداشت. سه

 ؟یخوا یم ی: چوشیپر

  ش؟یخوا یمنه. نم شیبچه ت پ _

 ازش. ادی: نه. بدم موشیپر

  ؟یمطمئن _

 : اره.وشیپر

 مال من باشه؟  شهیم _

 .کاریخوام چ ی: بردار مال تو. سرخر م وشیپر

 گفت سرخر! یخودش م یگرفت. به بچه  دلم

 شدم... رهیمعصوم خ یرو قطع کردم و به اون بچه  یگوش
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 بچه ام.  هیهفته گذشته و االن صاحب  هی

 من. شناسنامه هم براش گرفتم. یشد بچه  سام

 پدرش گذاشتم.  یاسم سام رو برا یباز یپارت با

 شد.  اریکوچولو هم سام نیا اسم

 . رمیگ یبچه، آروم م نیکردم با بغل کردن ا یم احساس

@ashob_maghz 

 

 دو_هفتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 کردم که تلفن زنگ خورد. یرو عوض م اریپوشک سام داشتم

 قطع شد. گهید یعوض کردم ول یتند

 رو جمع کردم و سرجاشون گذاشتم. لشیرو پاش کردم ؛ وسا اریو شلوار سام شرت

 درست کردم. رخشکیش اریمسا یرو شستم و برا دستم

 بده.  ریالهه تا بهش ش شیبردمش پ یم دیبا

 هفت ماهه داره.  یبچه  هیمونه که  هیدوست و همسا الهه

 بود. اطیتلفن زنگ خورد. مامان که تو ح دوباره

 و باراد هم نبودن. بابا

 رو بغل کردم و به سمت تلفن رفتم: بله. اریسام



 آشوب مغز

 
226 

 

  د؟یهست یبهادر توکل ی: شما بستگان آقادیچیپ یگوش یتو یخانوم یصدا

 .دییبله. بفرما _

ساعت  یبهوش اومدن. ساعت مالقات شونیزنم. ا یزنگ م مارستانی: از بدیچیپ یگوش یشاد زن دوباره تو یصدا

 . دیایب دیتون یهستش. م ۵تا۳

 و تعجب زده گفتم: ممنون! شوکه

 رو قطع کرد. یکرد و گوش یخداحافظ

 بال در آورده بودم! یخوشحال از

 پرواز کردم! اطیبه سمت ح 

 زدم: مامااااان  غیج 

 .ارنیها حرف در م هیاالن همسا ن؛ییپا اری! صدات رو بیسرت گذاشت یخونه رو رو ه؟ی: چمامان

 بود.  دهیمن ترس غیکردم که از ج یرو آروم م اریمامان، سام یتوجه به غرغر ها یب

 بهادر بهوش اومده. _

 بگذره که به باباهم خبر داد. قهیگفت و نذاشت دو دق یخداروشکر یبا خوشحال مامان

 .یداد یبگذره بعد به بابا آمار م قهیدو دق یذاشت یتلفن رو گذاشت، گفتم: م یوقت

 تاسف تکون داد و رفت.  یاز رو یسر باحرص،

 .میحرکت کرد مارستانیو به سمت ب میاومدن باراد و بابا، حاضر شد با

 .میکه بهادر رو خوابونده بودن شد یاتاق وارد

 .هیگفت:هان ومدیکه از ته چاه در م ییبا صدا بهادر

 .شدیم وونهیسرش اومده د ییچه بال دیفهم یگرفت. اگر م دلم
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 زدم. شیشونیپ یرو یرو ناز کردم و بوسه ا موهاش

  ه؟یبچه ک نی: ابهادر

 . هی. قصه ش طوالنارهیسام _

 هم رفت و گفت: از توهه؟  یبهادر تو یها اخم

 شدنت برم من. یرتیغ نیقربون ا یکردم. اله یا خنده

 نه.  _

  دنم؟ید ومدهین هیگفت: هان یتاب یدوباره با ب بهادر

 دونن.  یآبرو م یاومدن. حتما همه شون بهادر رو ب یجلو نم چکدومینگاه کردم. ه نایمامان ا به

 تو. ادیب دیبهش بگ ساده؟یوا رونیکجاست؟ اون ب هیقرار تر از قبل گفت: هان ینگرفت ، ب یکه جواب بهادر

 تو چشمام حلقه زد.  اشک

 .هیجوابش چ دی. انگار خودش فهمدینپرس یزیچ گهید بهادر

کن. چرا  فیمن ثابت موند و گفت: برام تعر یو در اخر رو دیچرخ یقرارش دورتا دور اتاق م یتاب و ب یب نگاه

  ومده؟ین

 خب...خب... _

 دفعه باراد گفت: ازت طالق گرفت.  هی

  ؟یشوکه گفت: چجور بهادر

 گرفت.  یانگشت ی: ازت امضاباراد

 قلبش رفت.  یبهادر رو دست

 . یاله رمیبم
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 کشه. یم ریداره ت قلبش

 تونست درست نفس بکشه. ینم

 رو صدا کردم. پرستار

 وصل کردن. ژنیدستگاه اکس بهش

 .دمیبرادرم رو د یخودم اشک ها باچشم

 رفت.  نییچشم چپش سر خورد و پا یاز گوشه  اشک

 .دیلرز یشونه ها و بدنش م ه،ینگذشت که از زور گر یزیچ

 دل بهادر رو پودر کرد. کباریرحم بود که  یباراد ب چقدر

 . یلیباراد، خ یسنگدل و بد جنس یلیخ

 .دیچیاتاق پ یهق بهادر تو هق

 .هیگر ریزدم ز منم

 .میکرد یم هیهم گربا ییدوتا

 دفعه زار زد. هیرو تو آغوش گرفتم. دستاش دور کمرم حلقه شد و  بهادر

 نگفت... یچیاشک هامون ه دنیبلند که پرستار اومد و با د انقدر

@ashob_maghz 

 

 سه_هفتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 از اروم شدن مون، از بهادر جدا شدم.  بعد
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 در افکارش غرق شده بود. بهادر

 ثابت کنم خودمو؟  یکن یبرق گرفته ها گفت: بهار کمکم م نیدفعه ع هی

 .یبد D.N.Aتا  ادیب ایبچه عسل به دن یسیوا دی. باستین یجز صبر کردن راه _

 و کالفه سرشو تو دستاش گرفت. دیکش یپوف بهادر

 هوشم؟  یرو گفتم، بهادر تعجب کرد و گفت: مگه چند ماهه که ب اریسام انیجر یوقت

  دن؟یکوب یم نیسرت رو به زم یعطا و عماد ه ستین ادتیماه.  نه _

 : نه واال.بهادر

 تموم شد. یمالقات ساعت

 بازم من هواتو دارم. ادیب نیگوش بهادر گفتم: آسمون هم به زم دم

 . منم مثل کوه پشتتم...یزد و گفت: مرس نیغمگ یلبخند بهادر

 نداشت. یفیاز سه روز بهادر مرخص شد اما حالش چندان تعر بعد

کرد ؛ آروم و قرار نداشت. صبح  یها رفتار م وونهیخواستگار اومده بهادر مثل د هیهان یکه برا نیخبر ا دنیرس با

 . زدی( حرف مهیهان یرضا)بابا ای هیبود و همه ش با هان رونیتاشب ب

 آرامش گهیاما بعدش د دیخواب یم یساعت اسهیدو ی. گاهزدیقدم م اطیو حخونه و از شب تا صبح ت ومدیهم م بعدش

 نداشت. شیو آسا

 . دیرس یمثل قبل به سر و وضع خودش نم گهید

 هاش بلند شده بود. شیقرمز بود و ر ،یو کم خواب هیاز زور گر چشماش

 بود. ختهیهم بهم ر موهاش

 سمت اتاقش رفتم و بعد از در زدن وارد اتاق شدم. به
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  شد؟یهمه التماس و حرف زدن چ نیا ی جهینت _

 . هم خودش هم باباش لج کردن. یچیگفت: ه یبا ناراحت بهادر

 خوام حرف بزنم. یو گفت: دوباره باهاشون م دیکش یآه

  ؟یباهاشون حرف بزن یخوا یم یتا ک _

 باورم داشته باشن. دیقبولم کنن. باتا  امیو م رمی: انقدر مبهادر

 .یموفق باش _

 گفت: ممنون. دانهیناام بهادر

@ashob_maghz 

 

 چهار_هفتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 "بهادر"

 رو مرتب کردم. رهنمیپ ی قهی

 اصالح یهام هم بلند شده بود. حوصله  شیبود. ر دهیبه خودم افتاد. چشمام قرمز و پوستم رنگ پر نه،یتو آ نگاهم

 ردن نداشتم.ک

 راه افتادم. هیشدم و به سمت دانشگاه هان نیماش سوار

 .دمیاومدم. به سمتش دو رونیب نیاز دانشگاه، از ماش هیخارج شدن هان با

 .هیهان _

  ؟یخوا یم یو گفت: باز چ دیاخماش رو توهم کش هیهان
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 کردن.  یافتاد که نگاه مون م ایبه سوده و ساسان و تان نگاهم

 تروخدا بزار حرف بزنم. هیهان _

 شنوم. یو گفت: م دیکش یپوف هیهان

 .میحرف بزن دیبا یخصوص _

 کم اونور تر رفت و گفت: خب حاال بگو. هی هیهان

 . دمیبار هم با عسل نخواب کیقسم، به موال من اصال  یبه قرآن، به عل _

 کنم؟! تیحال ای یفهم ی: بهادر. بچه از توهه مهیهان

 از کامرانه.  ستیاز من ن _

 باورت کنم؟  ی: چجورهیهان

 .شهیدم. اون موقع مشخص م یم یان ا یاونوقت د ادیب ایبزار بچه به دن _

 .یمزاحم بش دینبا یول کنمیخب. نه ماه صبر م لهی: خهیهان

 . نمتیبب دیبا شهیگفتم: دلم برات تنگ م کالفه

 .یگنده تر از دهنش برنداره. با ی: به دلت بگو لقمه هیهان

 بهش نگاه کردم. شوکه

 .شدیداشت مچاله م قلبم

 گرفت. کاسه چشم هام پر از اشک شد. بغضم

 دوختم. نیو به زم دمینگاهم رو دزد نه،ینب یکه اشکام رو کس نیا یتو نگاه سوده خورد. برا نگاهم

 کردم. یم یانگشتام باز با

 . دیاشکم چک ه،یساسان و هان یقفل شدن دست ها با
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 آشوب مغز آروم شه. نیتا ا دمیکش یکف دست اشکم رو پاک کردم و نفس با

 گاز فشار دادم. یرفتم و سوارش شدم و پام رو محکم رو نیدرنگ به سمت ماش یب

@ashob_maghz 

 

 پنج_هفتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 گوشه متوقف کردم. هیرو  نیماش

 دست ساسان رو گرفت؟  چرا

 چراااا؟

 .دمیکوب یفرمون م یام رو، رو یدر پ یپ یها تمش

 کله ام داغ کرده بود. تیعصبان از

 آروم شدم. کمیمشت زدم تا  انقدر

 ...بهیمرد غر هی یعشق من تو دست ها دست

 . دیکش ریت قلبم

 فرمون گذاشتم و بغضم رو رها کردم. یرو رو سرم

 .دیچیپ نیماش یفضا یهقم تو هق

 لبهام گذاشتمش.  نیزدم و ب شیرو ات گارمیرو گذاشتم و س beat_freeکالم  یب اهنگ

 .شدمیتر و نا آروم تر م یگرفتم، برعکس قبال، عصبان یم گاریکه از س یهر کام با

 سوخت. یم چشمام
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 شدم. ادهیپ نیبرداشتم و از ماش نیداشبورد ماش یاز تو یآب یبطر

 بهتر شدم. یرو آب زدم. کم صورتم

 راه افتادم. ریو ام نیخودم و باراد و شرو یخونه مجرد سمت به

 و مزخرف. فیکث شهیهم مثل

 بود! نجایا نیشرو

 تخت انداخته بود. یتخت ولو بود و تنه لشش رو رو یرو

 نداشتم. یکار زی. تمی حوصله

 .دمیتخت دراز کش یرفتم و رو یسمت اتاق به

 گذاشتم و چشمام رو بستم. میشونیپ یدستم رو رو ساعد

 ایدن نیخواب که باعث بشه از ا هیداشته باشم.  یخواب هیهم که شده  قهیچند دق یبرا تم،یوضع نیا یدارم تو دوس

 دور و فارغ شم.

نباشه دلم آروم و قرار  هیکنم. هان کاریکه دل صاحاب مرده ام رو چ نیکنم؛ به ا کاریکه چ نیفکر کردم، به ا هیهان به

 ه.ندار

  اد؟یبال سرم ب نیا دیبهت فروختم که با یتر زمیچه ه ایخدا اخه

 همه درد رو تحمل کنم؟ نیا دیبا چرا

 .شیگرفت یچندماه بگذره بعد ازم م یزاشت یکه تازه بهش دل داده بودم و وابسته ش شده بودم، حداقل م من

 گوناگون و عذاب دهنده ام باالخره چشمام کم کم گرم شد و خوابم برد... یافکار ها با

@ashob_maghz 
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 مغز _آشوب#

 شدم. داریتکون ها بهار ب با

 بود. دهیبه تنم چسب اد،یاز عرق ز رهنمیپ

  ه؟یو گفتم: چ دمیموهام کش یتو یدست

 ؟یزد ی: حالت خوبه بهادر؟ چرا تو خواب داد مبهار

 زدم؟  یمن داد م _

 : اره.بهار

 بود. یکه خوابم چ ارمیب ادمیکردم نتونستم  یسع یهرچ

  م؟یدرست کنم بخور یخوا یم ی. چمیی. من و تو تنهارونیرفتن ب نای: مامان ابهار

 .ستیخوام. گشنم ن ینم یچیحوصله گفتم: من اشتها ندارم. ه یب

 .یبخور دیبا یبه سمت اومد و گفت: ول بهار

 و به سمت حموم رفتم.  دمیکش یکالفه ا پوف

 حموم رو بستم و لباس هام رو در آوردم.  در

 کرد.  یآب تنم رو لمس م یگرم ستادم؛یدوش ا ریز

 .ستادمیا نهییا یبرداشتم و جلو یغیت

 هام رو زدم.  شیر دیترد با

 .رونیکردم و اومدم ب زیتم یحساب خودمو

 برداشتم.  یو شلوار مشک یمشک رهنیپ

 داد رنگ شاد بپوشم.  یکه تو قلبم بود اجازه نم ییذاع
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 عذادار هم ، عذادار ترم! از

 رو باسشوار خشک کردم.  موهام

 اتاق خارج شدم. از

 آشپزخونه بود. یبه دست تو اریسام بهار،

 رو بکنه. شیرو ازش گرفتم تا بتونه آشپز اریسام

 انداخته.  یکنه؛ خودش رو تو بد مخمصه ا یدرست م یادیز یبچه براش مشکل ها نیکرده اما ا یریخ کار

 سخته.  یلیواقعا خ رم؛یرو به عهده بگ تشیمسئول ستمیاگر بچه هم از خودم باشه، حاضر ن یحت من

 بسوزه.  شیجوون یعمر پا هی دیسوخت. االن هم با بهار

 بود. دهیپر کش هیهان یبرا دلم

 . لعنت!یزندگ نیبه ا لعنت

 زنه... یبخندم، بدجور تو پرم م امیت که هربار مسرنوش نیبه ا لعنت

 ! گذشته گذشت، اما از ما نگذشت...یهعــ

 گذره...  یگذره اما زمانه از ما نم یم زمان

 . رهیگ یو عشقم رو ازم م شهیمنفجر م میزندگ یانبار باروت تو ک،یکوچ یجرقه  کی نیبه هم ،یآسون نیهم به

 هم دردناک... بهیهم عج یزندگ یها یباز

 چشم انتظارش باشم؟ یتا ک دیبا یعنی

 .رونیبغل بهار گذاشتم و از خونه زدم ب یرو تو اریسام

 رسوندم. نایا هیهان یدو خودم رو به خونه  با

 .دمیدو یساعت تمام داشتم م مین
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 .ستادمیدر خونه شون ا یجلو

 نفس نفس افتاده بودم. به

 خونه شون رو زدم.  زنگ

 در رو باز کردن. ه،یکه بپرسن ک نیا بار بدون نیا

 تو خونه.  رفتم

 .ستادیجلوم ا هیهان یبابا

 ا؟یمگه نگفتم ن نجا؛یا ی: بازم که اومدرضا

 نشدم. کیبار هم به عسل نزد کیبه موال قسم من  _

 .یبش کینزد هیبه هان یتا اون موقع حق ندار یول شه،ی: اون که بعدا مشخص مرضا

 اومد.  یسرفه ا یصدا هوی

 انداختم. یپشت سر اقا رضا نگاه به

 مبل نشسته بودن. یرو ،یرسم یلیخ یعده بالباس ها هی

 و کت شلوارِ اون پسره رادار هام فعال شد. زیم یو گلِ رو ینیریش دنید با

 ن؟یک نایا _

 .هیگفت: خواستگار هان ییدفعه پسره با پررو هی

 کشتم. یخودم پسره رو م یبه خودم اومدم، داشتم با دست ها یچنان جوش اوردم که وقت هیثان هیسر  

 رفتم. هیکردم و به سمت هان ولش

 بود.  سادهیگوشه وا هیترس  با

 !ههه؟یک نیهان؟ ا ه؟یهان هیک نیهاش رو گرفتم و تکونش دادم و گفتم: ا شونه
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 با ترس گفت: ولم کن. هیهان

 نیهم هی ؟یرو زد دمیق یزود نیقدر بود؟ به هم نیعشقت هم یعنیو بغض گفتم:  تیدورگه از زور عصبان ییصدا با

  ه؟یاره؟ اره هان ؟یه*ر*زه رو باور کرد هی یحرف ها یسادگ

 : ولم کن. ازت متنفرم.هیهان

 محکم پس زد و به سمت اتاقش رفت. دستامو

 رحمم... یب ی هیهان یبار! برا نیدوم یبرا خت؛یر اشکام

 سنگ سفت و سخت بود... هیروز  هیرو که  یمرد یاشک ها نهینب یانداختم تا کس نییپا سرمو

 اومدم. رونیخودم از خونه شون ب یبار خودم، با پا نیا

 تااز اونجا دور باشم.  دمیتونستم دو تا

 جز خودم و خدام نباشه... چکسیبرسم که ه ییتا به جا دمیدو

 شده بودم. رهیبودم و به ماه خ ستادهیکوه ا یرو

 . یموبور و چشم آب ،یورزش کلیهم بود. قد بلند، چهارشونه، ه یزی! پسره عجب چهه

 ! چیام، ه چیدر برابر اون ه من

نبود. امپول نزده بودم.  یقیمن تزر کلیبود اما ه یمن ورزش کلیمثل اونه. ه کلمیهاس نه ه یچهره ام مثل غرب نه

 بشم! یانیبر یمرغ ها نیا هیتونستم مثل اون پسره شب یوگرنه منم م

بمال،  رهیحرف ها سر خودت رو ش نیخودت رو قانع کن. با ا زایچ نیاز سر غم دادم و گفتم: اره بهادر، با ا یا خنده

 تو اون خونه چه خبره... یدون یکه م یدرصورت

@ashob_maghz 
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 مغز _آشوب#

 بودم. دهیرو ند هیهم رنگ هان باریهفته،  هی نیهفته گذشته و تو ا هی

 کردن. یمشکوک رفتار م ههم

 دونستن اال من. یرو م یزیچ هیهمه  انگار

 کرد. یو ترحم خرجم م یدلسوز یلیامروز خ بهار

 .شدیم میاتفاق زندگ نیکه بدتر وفتهیم یاتفاق هیکردم  ی. احساس مزدیشور م دلم

  د؟یکن یم یرو ازم مخف یچ د؛یگ یاما به من نم دیخبر دار یزیچ هیکه گفتم: شما همه تون از  میبود سرشام

 شون خودشون رو مشغول خوردن نشون دادن. همه

 باراد گفتم: باراد، داداش تو بهم بگو. روبه

 کرد. یکه مونده بود رو خورد و بلند شد و تشکر یقاشق نیاخر باراد

 بهم انداخت و رفت تو اتاقش.  یو پر ترحم یناراحت نگاه

 و مامان هم رفتن. بابا

 موند و من. بهار

 بهار؟  ه،یچ هیقض _

 .یچیبا مِن مِن گفت: ه...ه بهار

 اون، از دستم فرار کرد. یاومد و بهار به بهونه  اریسام غیدفعه ج هیبه زور ازش حرف بکشم که  اومدم

 موهام بردم. یو کالفه انگشتام رو ال دمیکش یپوف

 سمت اتاقم راه افتادم. به

 رداشت.مرد ب هیزنگ زدم اما  هیهان به
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 قطع کردم. عیسر

 برداشت؟ گهید یکیرو که درست گرفتم...پس چرا  شماره

 .یخوشگلش تنگ شده بود حساب یاون چشم ها یبرا دلم

 و به سمت خونه شون راه افتادم. رونیخونه زدم ب از

 باز شدن در. یکیت یو بعد صدا "دی. خوش اومددییبفرما"که گفت: دیچیپ هیمامان هان یرو زدم که اول صدا زنگ

 خونه شدم. وارد

 اون صحنه تعجب کردم. دنید با

 بودن. زیکرده و تر و تم شیو ارا کیبا لباس ش همه

 آدم اونجا بود. یکل

 مرد! هیبا...با  هی...هانها

 بودم، دست تو دست بود. دهیکه د ینگاه کردم که با همون پسر هیبه هان شوکه

 شدم. رهیدست هاشون خ به

 بود! یکی...ح...حلقه هاشون ...دست اوندستش

 . دیکش ریبدجور ت قلبم

 جور دلم شکست. بد

 تونستم. یکنم اما نم هیبزنم و گر ادیخواست فر یم دلم

 بسته بودم. خی خ،ی مثل

 شده بودن. رهیساکت شده بودن و اهنگ هم قطع کرده بودن و بهم خ همه

 تونستم حرکت کنم. یزده بود. نم خشکم



 آشوب مغز

 
240 

 

 رفت و چشمام تار شد.  جیگ سرم

 .شدیداشت بد م حالم

 افتادم. نیزم یجون رو یسست شد و ب پاهام

 تونستم نفس بکشم. ینم

 کرد. یگلوم رو گرفته بود و داشت خفه ام م خیب یکی انگار

 .دیلرز یم یادیبا شدت ز بدنم

 احساس کردم. میشونیگردن و پ یرو یسرد عرق

@ashob_maghz 
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 مغز _آشوب#

 رفت. یدهنم نم یتو یآب چیه یول شدیهام تر م لب

 قفل شده بود. فکم

 خواستن آب بهم بدن. یبه زور م انگار

 صورتم از اون حالت مرگ بار خارج شدم. یشدن آب تو دهیپاش با

 ام بلند شد. هیشکست و هق هق گر بغضم

 له شه. یکس شیبرام مهم نبود غرورم پ گهیزدم. د زار

 کنم. یم هیچند نفر گر یبرام مهم جلو گهید
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 یقولت. نم ریز ی. زدیکنم. تو...تو به من قول داد یانداختم و گفتم: حاللت نم هیهان یرو تو چشم ها میاشک نگاه

 بخشمت. 

 زد و گفت: به درک. یشخندین هیهان

 انگار منفجر شد. قلبم

 و قدم برداشتم. سادمیخودم وا یپا یرو یسخت به

 رو نگه داشتم. واریکه با دست د وفتمیبود ب کینزد

 تو تنم نبود. یجون چیسست شده بود. ه پاهام

 به سمتم اومد و گفت: پسرم حالت خوبه؟  یبرا رضا

 .دیباعقد کنن، ن یزاشتیم دیتوهه. نبا ریتقص ؟یکارو کرد نیچشماش انداختم و گفتم: چرا بامن ا یرو تو سمیخ نگاهِ

 :بهادر.رضا

 زدم: ساکت ادیفر

 .دیها لرز شهیش ادمیفر از

 زد. ادیباالخره فر دلم

 اروم به سمت در رفتم و خارج شدم. اروم

 شدم و به سمت خونه راه افتادم. نیماش سوار

 نداشتم. نیماش یرو یکنترل

 .دمیاز پشت سر گذاشتن هزارتا خطر باالخره به خونه رس بعد

 در رو باز کردم و وارد خونه شدم. دیکل با

 تک تک چهره ها گذروندم. یخسته ام رو رو نگاهِ
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 ، بهار ، بابا و باراد. مامان

 حرف و ساکت به سمت اتاقم رفتم. یب

 نداشتم. یحس چیه

 از احساسات بودم. یخال

 هم نبودم. دیناام یحت

 مجسمه از سنگ. هیشده بودم  انگار

 و برق رو خاموش کردم. دمیتخت دراز کش یرو

 موندم که خوابم برد... رهیبه سقف خ انقدر

@ashob_maghz 
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 کردم. ینگاه م هینشسته بودم و به حرکات بق مارستانیب یصندل یرو بااخم

 نگران اون عسلِ اشغال بودن . همه

 که کشتنش... ی. چهار ماهه که عزادارم، عزادار دلدمیرو ند هیماهه که هان چهار

 اقا. بچه تون پسره.  گمیم کیروبه من گفت: تبرو  رونیبچه به بغل اومد ب پرستار

 اکراه نگاهم رو به بچه انداختم.  با

 .رونیزدم ب مارستانیشدم و از ب بلند

 عشقم.  یبرم عروس دیبا گهیهفته د هیاومد و تا  ایبچه به دن نی! امروز اهه

 رو بهم داد.  یکه بادست خودش کارت دعوت عروس یعشق
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 دکتر حرف زده بودم.  با

 تونستم بدم.  یامروز م یرو برا یان ا ید

 رو انجام دادم. یان ا ید شیو ازما مارستانیبرگشتم به ب گار،ینخ س هی دنیکش بعد

 .ادیجوابش م گهی: تا دوروز ددکتر

 کردم.  یتکون دادم و ازش خداحافظ یسر

 رفتم. رونیب مارستانینگاه شون گذشتم و از ب یو اخم هاشون، از جلو هیبق یاعتنا به غرغر ها یب

 شدم. رهیخ میگوش نهیپس زم به

 کرد.  یبدجور دلم رو آروم م هیهان یها چشم

 آرام بخش بود. چشماش

 . ومدینمه راه م هیزمونه باهام  کاش؛

 کرد.  یانقدر بامن لج نم ریتقد کاش؛

 گرفت.  یرو ازم نم هیکاش؛ سرنوشت هان یا

 تنگ شده بود. هیبلند و نرم هان یموها یبرا دلم

 از گفتن خواسته ام.  دمیکش یبافتن شون رو داشتم اما خجالت م یکه آرزو ییموها

 اومد.  یان ا یچشم به هم زدن، دو روز گذشت. باالخره جواب د هی با

 مثبت بود.  جوابش

 درآوردم. شاخ

 نبودم! یخال یبار هم تو خونه  هیاصال تاحاال با عسل  من

 عجب گشاد شده بود به دکتر نگاه کردم.که از زور ت ییچشما با
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 درسته؟  دیمطمئن _

 .نمی: اره بده ببدکتر

 س.  گهینفر د هیمال  نیا دیببخش یوا یکرد و گفت: ا یدفعه خنده ا هیرو دادم دستش.  شیازما ی برگه

 حرص نگاهش کردم. با

 فوت کردم. رونیو نفسم رو به ب دمیکش یپوف

 و اسم من هم بود. یبود. جواب منف قتیاومد. مثل حق شیازما جواب

 .میکه عسل توش بود رو باز کردم و به همراه خانوم دکتر وارد اتاق شد یپوزخند در اتاق با

 .ریبگ لیدروغت. تحو نمیا ایگفتم: ب یلحن مسخره ا با

 رو کف دستاش گذاشتم. شیازما ی برگه

 ؟ رفت ادتیشد و سر دکتر داد زد: مگه قرار مون  یعصب دنشیباد

ام همکاره هیبا بق ینر وقتیخواستم دروغ بگم و معامله رو قبول کردم تا  یزد و گفت: من نم یلبخند یازین خانوم

 .یهمدست ش

 ممنون. ممنونم ازتون. یلیکردم و گفتم: واقعا خ یتشکر یازین از

 پرواز کردم. نایا هیهان یبه سمت خونه  یو با خوشحال دمیرو از دست عسل کش شیازما جواب

 زنگ نگه داشتم. یرو رو دستم

 باز شد. در

 رو گذروندم و داخل شدم. اطیح یتند پنج پله  تند

 زدم.  یقهقهه ا یرو تو بغلم گرفتم و از سر شاد هیهان محکم

 : چته بهادر؟هیهان
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  گم؟یراست م یدیمعلوم شد. د قتیحق _

 رو دادم دستش. برگه

 .یشیو زن من م یریگ یاالن هم از اون پسره طالق م _

 باش. الیخ نی: آش. به همهیهان

 بهش نگاه کردم. شوکه

  ؟یچ یعنی

 نبود! نیا قرارمون

 . رشیز ینبود. تو زد نی. قرار ما اهینکن هان ینامرد _

 نداشتم و ندارم! یقرار چی: من با تو ه هیهان

 من دوست دارم. یول _

 طرف صورتم به گز گز افتاد. هیو  دیچیفضا پ یتو یلیس یصدا

 گرفت.  دلم

 زد؟  یلیمن س به

 رفت... یبره. اما نم ادمیکارش رو  نیا دیدادم تا شا یتند سرمو تکون م تند

 .یکن یم ینامرد یتو دار هیو گفتم: هان دیچک اشکام

 کردم اما پسم زد.  بغلش

 محترم من شوهر دارم.  ی: اقاهیهان

 حرفِ اخرته؟  _

 من اونو دوست دارم. عاشقش شدم.: اره. هیهان
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 تکون دادم وبه سمت در برگشتم. دنیفهم یبه نشونه  یسر

 پشت صدام زد: بهادر. از

 اما برنگشتم. ستادمیا سرجام

 . نمتیخوام بب ینم گهی: دهیهان

 .ینیب یرنگ من رو نم گهی، د یهم بگرد ایبار کل دن نیتکون دادم و گفتم: ا یسر

@ashob_maghz 

 

 هشتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 "خدافظ تا ابد"اس ام اس دادم: هی هیهان یبرا

 گاز فشار دادم. یشدم و پام رو محکم رو نیماش سوار

 سمت جاده چالوس راه افتادم. به

 ها سبقت گرفتم. نیماش از

 شدم. یتر م کیو نزد کیکردم به مرگ نزد یم احساس

 رو بستم و فرمون رو ول کردم. چشمام

 حکم تر فشار دادم...رو م پام

 

 : باراد

 رفت، تعجب کردم.  یکه با سرعت م ینیماش دنید با
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  ره؟یانقدر تند م چرا

 زده؟ یزیچ

 رفت رو هوا و چرخ زد. نیدفعه ماش هی

 اشنا نگاه کردم. نیبه اون ماش رتیح با

 ...بهادر بود.ب

 شدم. ادهیپ نیرو نگه داشتم و از ماش نیماش

 زد. یم رونیب نشیاز تو ماش دود

 افتاد. نیزم یجون بهادر رو یدفعه باز شد و جسم ب هی نیماش در

 مظلومش، بسته بود. یها چشم

 خشک شده بود. دهنم

 اومدن اورژانس، به خودم اومدم. با

 بردن. یرو با سر و وضع خون بهادر

 شدم و دنبال امبوالنس راه افتادم. نیماش سوار

 بابا زنگ زدم و خبر رو دادم. به

 بو برده؟  هیعقدِ هان انیبهادر از جر نکنه

@ashob_maghz 

 

 کی_هشتاد_پارت#

 مغز_آشوب#
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 کرد. یم شتریمامان و بهادر استرسم رو ب یها هیگر یصدا

 رفت. ینم ادمیکه بهادر غرق خون بود، از  یا صحنه

 بود که بهادر تو اتاق عمل بود. میساعت و ن سه

 شدن. یها تندتند وارد وخارج م پرستار

 .نییپا ختیر یدلم هر یبوق وحشتناک یصدا دنیچیپ با

 بود. دهیچیبوق پ یصدا

 دهنم رو قورت دادم. آب

 حواسش نبود. چکسیه

 اتاق عمل شدم. وارد

 زدن. یبه بهادر دستگاه شوک م داشتن

 .ختیصحنه اشکام ر نیا دنید با

 اومد سمتم. دنمیبا د یپرستار

 لطفا.  رونیب دی: اقا برپرستار

 ظه.لح هی _

 شدم. رهیاعتنا به اخم هاش به بهادر خ یب

 شوک رو کنار گذاشتن. دستگاه

 .دنیبهادر کش یرو رو دیسف ی ملحفه

 سست شد. پاهام

 دادم و نشستم. هیتک وارید به
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 از اتاق عمل نشوندتم. رونیب یا یصندل یبلندم کرد و رو دکتر

 ، رفت. نایگفتن متاسفم به مامان ا با

 کرد. یحالم رو بدتر م نایزار زدن مامان ا یصدا

 کرده بود. ریمغزم برپا شده بود که من رو درگ یتو یآشوب

 رفت؟  بهادر

 !؟یآسون نیهم به

 . شدیتو مغزم رد و بدل م لمیسره مثل ف هیو بهادر غرق در خون ودستگاه شوک،  نیماش ی صحنه

 حرکت نداشتم. ناتوان بودم. ییتوانا

 لبهاش بود.  یرو یدادن، لبخند یرو به بهادر م که شوک یا یموقع

 . دمیآخرش رو د لبخند

 لبخند برادرم! نیآخر

 هقم به هوا رفت.  هق

 د؟یداداشم کم کش خدااااا

  ؟یاز حدتحملش عذابش داد شتریچرا بهش ب 

 به آدمات فروخته بود که باهاش بد کردن؟  یتر زمیه چه

@ashob_maghz 

 

 دو_هشتاد_پارت#

 مغز _آشوب#
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 "بهار"

 بهادر بود. یخاک سپار روز

 چرخوندم. هیرو به سمت هان نگاهم

 دست تو دست هم اومده بودن!. دش،یشوهر جد با

 داداش مظلومم سوخت. یبرا دلم

 عشق سوخت.  یکه به پا یداداش

 آوردن. رونیرو از تابوت ب بهادر

 قبر گذاشتنش. یو بابا تو باراد

 لبش بود. یرو یزد اما لبخند یم ادیرو فر یبیعج یرو از صورتش کنار زد. چهره اش غم. بابا پارچه کینزد رفتم

 تر از قبل شده بود. دیسف صورتش

 شده بود. دیاش سف قهیکنار شق یموها

 شد؟ دیروزه موهاش سف هیبهادر  چرا

 باعث شد که انقدر عذاب بکشه؟ یچ

 باعث شد که به اخر خط برسه؟ یچ

 به خواب یمحبت یو ب یپناه یکه از سر ب ییکرد. بچه ها یمعصوم م یاش رو مثل بچه ها افهیبسته اش، ق یها چشم

 شدن. یدچار م یابد

 .ختیبهادر، اشکام ر یاز خاک رو لیب نیاول ختنیر با

 خودم. یِرتیداداش مهربونم، داداش غ خداحافظ

 قشنگم. داداش
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 مه؟ چهره ات غ یطور شکونده که هنوز تو نیا یبزرگت رو ک قلب

 شکونده؟ اره؟ هیهان

 هوام رو داشته باشه.  ستین یاما کس یریم گهید

 اشکم نباره. نیاز ا شتریرو بستم تا ب چشمام

 کرد. یموجودات ازمون خداحافظ نیو بهتر نیاز مهربون تر یکی امروز

سرش  تیکرد که اسمش بهادر بود. بزرگمرد و جوانمرد بود. با وفا و با وجدان بود. انسان یاز مون خداحافظ یکی

 . شدیم

 چشمام رو باز کردم قبر کامال پر شده بود. یوقت

 رو پاک کردم. اشکام

 .میکه از بهادر دل کند میبود ینفر نیرفتن و ما اخر همه

 .ختمیر یتو بغل مامان اشک م ن،یماش تو

 خونه اش رو از دست داده بود. یاز مرد ها یکی. امروز پسرش رو، ختیر یمهم اشک  مامان

 اروم بود. بیامروز عج اریسام

 کرد. یدونست غم دارم. انگار درکم م یم انگار

 

 "هیهان"

 نگاه کردم. ایپو به

 شده بود. انگار از مرگش خوش حال بود. رهیبه قبر بهادر خ یهاش با برق خاص چشم

 .دیترک یداشت م دلم
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 که چقدر عاشقشم.  دمیفهم تازه

 بهادر؟  یکرد یخودکش چرا

  ؟یکرد یتا ابد خدافظ چرا

 دلت رو شکستم؟ دمت،یکه د یبار نیاخر یبرا چرا

 خواد نباشم؟ یانقدر دلم م چرا

 بودم. یشدم تو بغل تو م یم داریب یمرگ تو خواب بود و وقت کاش

 .ختیر اشکام

 شدن هاش هم مثل خودش قشنگ بود. یرتیهاش، خنده هاش، وجدانش، غ یمهربون

 .یکرد یمن رو اگاه م نایکاش زودتر از ا یدونم مقصرم ول ی. میرو ازم گرفت میزندگ یقشنگ ا،یخدا

 قلبم رو خاک کرده بودن. انگار

 نداشتم.  ایبه پو یحس

 بسازم که اصال دوسش ندارم. یبا مرد دیاز بهادر با بعد

خوامت.  یم یلیدوست دارم. به موال قسم خ یلی. خهیدوست دارم هان"اس ام اس بهادر رو دوباره خوندم: نیاخر

 گهیاما بدون د رمیکنم و م یبرم. گورمو گم م یشم. امروز گفت یو مزاحمت نم رمیکه بخوام بمونم. م ستمیدرحدت ن

دا خ دیبخشمت. شا یبازم م یباهام بد کرد .کنم یحاللت م یول یکه بخواد باهات باشه. دلم شکست ستیبهادر ن

 اری. شانس باهام دیرقص یبه سازم م ایشد دن یبار هم که م هیدارم. کاش  یبرم نیزم نیخودم رو از ا ینبخشتم ول

 "...یرو پس بزن هیبود تا به خاطرم بق یشد. کاش منم مثل اون پسره موهام بور و چشم هام اب یم

 رو پاک کردم. اشکام

 شده؟  میکه تو پوست ادم قا وونیح هیاخه؟ به  یکرد یحسود یبه ک نفسم

@ashob_maghz 
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 سه _هشتاد_پارت#

 مغز_آشوب#

 کرد. یدستم رو گرفته بود و ول نم ایپو

 .میو توراه برگشت به خونه بود مینشسته بود نیماش یتو

قش بره. عش نییآب خوش از گلوش پا هیکرد. نذاشت  رشیسوزه. عشقش پ یگفت: دلم براش م هیو کنا شیبا ن ایپو

 بدبخت وفادار هم بود. نی. چقدر اشیخوش یولش کرد و رفت پ

 دهنت رو ببند. _

 شدم. رهیخ رونیبرگردوندم وبه ب شهیحرص روم روبه سمت ش با

 وگفتم: دستتو بکش کنار. دمیکش یغیج یرون پام گذاشت، عصب یرو رو دستش

 کنم. یبخوام م ی. هرکاری: زنمایپو

 .دیچک نییگونه ام سر خورد و پا یرد اشکام

 یکه نازتو بکشم و قربون صدقه ات برم، چنان م ستمینکن. من مثل بهادر ن هیگر یزد و گفت: الک یپوزخند ایپو

 .واریادی یاز در خورد یزنمت تا نفهم

 از گل هم کمتر بهم نگفت. چقدر دوسم داشت. بهادر

 کرد.  یم قمیهم تشو ینگران بود، گاه یکه گاه ی. نگاهادمهیرو  دیچرخ یپروانه همه ش روم م نیکه ع ییها چشم

 کجا؟! ایپو یا یآب یاون کجا و چشم ها یمشک یها چشم

 و معصوم و پاک کجا و اون چشم هرزه و پراز شهوت کجا؟! یمشک یها چشم

 بهادر. یها غامیرفتم تو قسمت پ بازم
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 فرستادم. یاعتنا نبودم و براش اون جواب رو نم یگفت ب یرو م نایاون موقع که ا کاش

 [امیهاش رو باز دوباره خوندم:]متن پ امیپ 

 

 واقعا برم؟ کجا برم من؟ یعنیبهادر: برم؟  "

 . من کجا برم؟یتوهه. دلم رو تو دستات گرو گرفت شیدلم پ 

 صبح ها بلندشم؟ یشبا بخوابم؟ باعشق ک یک ادیبا 

 لبخند بزنم؟ یک بااسم

 "پاره کنم؟ قهی یک یشم؟ برا یرتیغ یک یشم؟ برا رهیجا خ هیساعت هابه  یک عشق به

 

 "سمیکه پات وا یدار یاز هرنظر ازت سرتره. توچ ایگم کن. پو میخوامت. گورتو از زندگ ینم گهیمن: د "

 

 "خالص شه ایلحظه ازدن نیخواد هم یخواد منفجر شه. م یکنم قلبم م ی. آخ... احساس مهیبهادر: اخ هان"

 

 کنم ؟  کاریمن: بدرک. خب من چ"

 ؟یانقدر خار یانقدر حقارت و ضعف؟ تاک یتاک ؟یفهم یخوامت م یتموم نشد؟ من نم حرفات

 "خوامت پس شرت رو کم کن و برو ینم من

 

 رمیکه بخوام بمونم. م ستمیخوامت. درحدت ن یم یلیدوست دارم. به موال قسم خ یلی. خهیبهادر: دوست دارم هان "

که بخواد باهات باشه. دلم  ستیبهادر ن گهیاما بدون د رمیکنم و م یبرم. گورمو گم م یشم. امروز گفت یو مزاحمت نم
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 یبرم نیزم نیخودم رو از ا یخدا نبخشتم ول دی. شاشمتبخ یبازم م یکنم. باهام بد کرد یحاللت م یول یشکست

شد. کاش منم مثل اون پسره موهام بور  یم اری. شانس باهام دیرقص یبه سازم م ایشد دن یبار هم که م هیدارم. کاش 

 "...یرو پس بزن هیبود تا به خاطرم بق یو چشم هام اب

 

 "برو یخوا یم یمن: به سالمت. هرجهنم"

 

 سوخت. یم هیاز شدت گر چشمام

 فهمم که چقدر احمق بودم. یم حاال

 دست خودم بکشم.تونستم خودم رو با  یکه بهادر داشت رو نداشتم. نم یجرات

 به خودم اومدم. نیتوقف ماش با

 .نهینب ایاشکام رو پاک کردم که پو یتند

 شو. ادهی: پایپو

 شدم. ادهیپ نیماش از

 شد. ادهیرو پارک کرد و بعدش پ نیماش ایپو

 تو. ای: بایپو

 رو باز کرد. یدر خونه ا دیباکل

 خونه شدم. وارد

 نبود. آب دهنم رو قورت دادم. چکسیه

 . راحت باش.اریلباسات رو در ب ستین چکسیه ایپو
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 مبل ولو شد. یلخت رو یرو در آورد و با باالتنه  رهنشیپ

 .نی. حداقل بشیسادیوا یبه سمتم اومد و گفت: توکه هنوز همون جور قهیاز چند دق بعد

 خوام ینم _

 .دیلرز یترس، بند بند وجودم م از

 من رو تو آغوشش گرفت و شروع به نوازش موهام کرد. شد و به سمتم اومد. شالم رو برداشتم و بلند

 رفت. یتر م نییو پا نیی، دستش از کمرم، پا هرلحظه

 رو بستم تا ترس رو توشون نخونه. چشمام

 جفت دستاش بلندم کرد و به سمت اتاق برد. یدفعه رو هی

 . با التماس گفتم: تورو خدا ولم کن. دست از سرم بردار.دمیکش یغیج

 کرد رو تخت... پرتم

 اول... یتو هفته  نیکارو نکرد اونوقت ا نیا میتو دوره نامزد چوقتیرو پاک کردم. بهادر ه اشکام

 کنم. یخودم تمومش م ای یکن یات رو تموم م هیگر زیو زیو ایدهنم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 رو برداشت. دستش

 .هیگر ریهمه حقارت بغضم گرفت. بلند بلند زدم ز نیا از

 .گهی: اه. عر عر نکن دایپو

 بکشم. غیپشت سرهم ج ه،یزد که باعث شد همراه گر یمحکم یتو دهن شمیساکت نم دید

 داد زد: خفه شو. ببند دهن المصب رو. ایپو

 که خودش من رو ازرده بود. یپناه بردم. به آغوش کس ایبه آغوش پو یپناه یو ب یکس یب از

 .ختیر یاشکام هنوز م یشدم ول آروم
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 .دی. ببخشفهیخوام خانومم. اعصابم ضع یموهام نشست وگفت: من معذرت م ینوازشگرانه رو ایپو دست

 یخرجم م ی. همه ش لطف و مهربوندمیازش ند یا یکرد. بد ینبود. مهربون بود. دست روم بلند نم ینجوریا بهادر

 ...ایپو نیکرد اما ا

 : نفسم. من رو ببخش. مگه مامانم مشکلم ذو بهت نگفت؟ایپو

 ؟ینه. چه مشکل _

 هم دارم؟  سمینگفت که من اعصاب و روانم مشکل داره و ساد یعنی: ایپو

 نه _

 .رونینفسش رو فوت کرد ب تیباعصبان ایپو

 بمونه. یازت مخف یزیخواستم چ ی. نمرشی: بهش گفته بودم قبل از عقد بگه اما زد زایپو

 بهادر چشمام رو بستم. کم کم خوابم برد. ادیحوصله روم رو ازش برگردوندم و با یب

@ashob_maghz 

 

 چهار_هشتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 .دیچیگوشم پ یانداز بهادر تو نیطن یصدا

 .دیچیپ یمغزم م یزد تو یکه م یقهقهه ا یصدا

 تو نگاهش قفل شد.  نگاهم

 رو بکن. تی. برو خوش باش. باهاش زندگمتادیدفعه بغض کرد. مظلومانه گفت: بخش هی

 رو کرد و قدم به قدم ازم دور شد.  پشتش
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 بمون. شمیزدم : نرو بهادر. پ داد

 شدم.  داریب ایپو یتکون ها با

 بود. دهیکرده بودم. از عرق موهام به گردنم چسب عرق

  ؟یدیبا اخم گفت: خوابشو د ایپو

 بغض گفتم: اره. با

 ات گرفته؟  هی: چرا گرایپو

 دلم براش تنگ شده. _

 بغلم.  ایدستاش رو باز کرد و گفت: ب ایپو

 اش گذاشتم و خودم رو ازاد کردم. نهیس یرو سرمو

 کرد. یرو اروم اروم نوازش م موهام

 کردم پشت و پناهمه.  یاوقات احساس م یاومد هم گاه یبدم م ایدونم چرا هم از پو ینم

 .ی. خودت بد کردیاما خودت باهاش سرلج گذاشت یو عاشق بهادر ادیدونم ازم خوشت نم ی: مایپو

 خوام. بهادرررر. یمن بهادرم و م _

 ام بلند تر شد.  هیگر یصدا

 نکن که دست روت بلند کنم. ی. توروخدا کارفهی: گفتم اعصابم ضعایپو

 کنم کالفه شد. یم هیو همه ش گر شمیساکت نم دید

 . گهی. کمتر عر بزن دیکن ی: اه. سرم رفت. همش ونگ ونگ محوصله و کالفه بلند شد و گفت یب

 . دمیشدن محکم در، از جام پر دهیبلندِ کوب یشد. با صدا یبلند یبه صدا لیام تبد هیگر

 .رونینبود. رفته بود ب ایپو
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@ashob_maghz 

 

 پنج_هشتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 اومد. ایساعت پو میاز ن بعد

 نگفت. یچیکه آروم شدم، ه دید

 .مینخورد یچیگرفتم. از صبح تاحاال ه تزایپ ای: بایپو

 .گهی: بلند شو دایپو

 خوب رفتار کنه رو نداشتم. تعجب کردم! ای یکه عاد نیکردم. توقع ا ینگاهش م جیگ

 دستش رو دور کمرم حلقه کرد و بلندم کرد.  یکیاومد و دستم رو گرفت و اون  شمتم

 سمت آشپزخونه بردتم.  به

 .نمیتا بش دیرو عقب کش یصندل

 . دیچرخ یوقت تو دهنم نم چیه ایاما نتونستم تشکر کنم، تشکر از پو نشستم

 دلستر؟  ای: نوشابه ایپو

 نوشابه. _

 به سمتم گرفت.  یا نوشابه

 اورد.  رونیداشت ب یزرد رنگ یکه محتوا یا شهیش یبطر خچالیتو  از

  ه؟یچ نیا _

  ؟یخور ی: آبجو. مایپو
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 نه.  _

 بخوره؟  تزاشیزهرمار رو با پ نیخواد ا یم یچجور ،ییی

 رو پر کرد. وانشینفس خورد و دوباره ل هیرو  یتلخ نیبه ا آبجو

 .دیچیدماغم پ یرو باز کردم، بوش تو تزایپ یجعبه  در

 کش اومد.  تزایپ یها ریبرداشتم. با برداشتنش پن یبرش

 خوشمزه اش کرده بود.  ادش،یز ریبود. پن یعال تزاشیپ طعم

 برم بخوابم. شبت خوش.  گهیبلند شد و گفت: من د ایپو قه،یاز چند دق بعد

 دنبالم. ادیزنم ب یباشه. من به بابام زنگ م _

 رسونمت.  یخودم فردا م ،یمون یجا م نی: الزم نکرده. همایپو

 تکون دادم.  یسر

 رفت تو اتاقش و در رو بست. ایپو

 شدم. رهیبهادر خ ریبه تصو رو برداشتم و میگوش

 کنم. یازت خداحافظ دیبا

 .شهیبدون بهادر، ادامه داده م دمیجد یازش بمونه. زندگ یزیچ دینبا گهیبهادر رو پاک کردم. د یها عکس

 ابد. یبرا  شه،یهم یبهادرم، برا خداحافظ

 قلبم... یلبم، آرامش تو یشب هام، لبخند رو یخوش خداحافظ

 ابد... یبرا شه،یهم یبرا خداحافظ

 بخواب... اروم

 تر از سکوت شب... آروم
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 . یشیخاموش م میزندگ یتو گهیمن، از امروز د یستاره  تک

 رو پاک کردم. اشکام

 کنم. انتیخ دی. نباامیزن پو من

 .دمیو پتو رو تا گردنم باال کش دمیبغلش خز یبود، رفتم. تو دهیتوش خواب ایکه پو یسمت اتاق به

 ماهه من. رینشوند و گفت: شب بخ میشونیپ یرو یزد و بوسه ا یآغوش خودش لبخند یمن تو دنید با

 .ریشب توهم بخ _

 رو بستم. چشمام

 زد. یبوسه م زیگردنم حس کردم که اروم و ر یرو رو ایپو یلب ها 

 چشمام گرم شد و خوابم برد... قه،یاز چند دق بعد

@ashob_maghz 

 

 شش_هشتاد_پارت#

 مغز_آشوب#

 عادت کرده بودم. دمیجد یزندگ به

که باهاش راه  یبه شرط یمهربون و خوبه ول دمیکه گذشت، فهم یمدت کم نیبود. تو ا فیفقط اعصابش ضع ایپو

 . یایب

 .میرینگ ،یشد که چون هردو ازدواج دوم مون بوده عروس نیگذشته و قرار ما بر ا چندروز

 رفته بود. ازش طالق گ ایزن داشت که به خاطر مشکالت پو هی ایپو

 نداشتم... یبهادر گهیکه د منم
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 .میدیو چ ایپو یخونه  یتو میام رو برد هیزیجه روزید

 . شهیخانواده هاست و کارهامون تموم م نیب کیجشن کوچ هی امشب

 بود. ایزنگ خورد، پو میگوش

 بله _

 .شگاهیکه ببرمت ارا شتیپ امی: خانومم، اماده باش، دارم مایپو

 خب. خداحافظ. لهیخ _

 رو قطع کردم و حاضر شدم. یگوش

 ...رونیکردم و از خونه زدم ب یبوق از مامان و بابا خداحافظ یصدا با

 . شگاهیرسوندتم ارا ایپو

 .میبه سمت خونه راه افتاد ا،یکردن و با اومدن پو لیصورتم و موهام رو تکم شیعروس و ارا لباس

 . میرو شروع کن یدیمشترک جد یسقفش زندگ ریکه قرار بود ز یا خونه

 تموم شد و همه رفتن خونه هاشون.  یو خوش یبه سادگ جشن

 

 "بهار"

 س. هیهان یشمردم. چقدر سخته که امروز چهلم داداشمه و عروس یشده بودم و ستاره هارو م رهیآسمون خ به

 در به خودم اومدم.  یباصدا

 اومد تو و کنارم نشست. بابا

 : بهار بابا

 بله. _
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 ادیکه فردا قراره ب یکس یشوهرت بشه مجبور ادینم چکسی. هیبچه دار هیو همراه خودت  یستی: تو االن دختر ناباب

 .یرو قبول کن یخاستگار

  ؟یچ یعنی _

 یتون یم ،یکه به گردن ما رو دار ینی. تو دِیکن ی. توهم قبول متیخواستگار انیکه گفتم. فردا م ینی: همبابا

 . یادا کن ینجوریا

 تکون دادم و گفتم: باشه.  یسر

 هم روش. گهیدونه د هی. میخورد ایدن نیهمه از ا نی! اهه

 اتاق باراد شدم.  داخل

  ؟یخوا یم یچ ه؟یگفت: چ یبا لحن تند باراد

 خواد شوهرم بده. یبابا به زور م _

. حاال بفهم نویبهار، ا یستیر ندخت گهیتو د ره؟یزن و بچه رو بگ هی ادیم یکنه. ک یم ی: خب به من چه. کار خوبباراد

 هم گورتو گم کن.  اعصاب ندارم. 

 بغض به اتاقم برگشتم. با

 کردم. هیرو تو بغلم گرفتم و گر اریسام

 نبودن، تنگ شده بود. گهیبهادر و سام که د یبرا دلم

 ...یبهادر. کاش بود یبود کاش

 بدن.  یتار موم هم به کس هیزاشت  یبهادر بود نم اگر

 کرده بود تا شوهرم نده.  یبهادر بود تا االن بابا رو راض اگر

 کردم. یهوام رو داشت و من بهش بد بهادر
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. دوست مون داشت میدی. چقدر مواظب مون بود و نفهممیکرد یم تشی. چقدر اذمیکرد یبا باراد مسخره ش م چقدر

. هوا مون میکنار مون بود و ما کنارش نبود ها ی. تو سختمیدیگذاشت و نفهم هی. از جون و دل برامون مامیدیو نفهم

 رو داشت و هواش رو نداشت. 

 .میگذشت یمغزش م یاعتنا از اون آشوبِ تو یکرد و ما ب یمون م اروم

گفتن. من تازه قدر داشته هام رو  ی. درست میفهم یتازه قدرش رو م ،یرو از دست بد یزیچ هی یوقت گنیم

 . دمیفهم

 نداره. یا دهیفا یمونیخواست زمان به عقب برگرده، اما پش یدلم م چقدر

 خوابش برد. اریکردم، سام هیبس گر از

 گرفت.  یسام رو م لیشکل و شما شتریو ب شتریشد، ب یبزرگ تر م یهرچ اریسام

 نرفت. بهتر که به عموش رفته. عمو سامش حرف نداره. ریشد به ام خب

@ashob_maghz 

 

 هفت_هشتاد_پارت#

 مغز _بآشو#

 چشم به هم زدن گذشت و ساعت ده شب شد. هیروز به  هی

 زنگ در اومد. یصدا

 هام پشت در بود.  یبدبخت

 هام اومد سراغم. یبدبخت

 . دیچیپ یسالم و احوال پرس یباز شد و صدا در

 و سالم کردم.  رونیب رفتم
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 نشسته بود.  رمردیپ هی فقط

 گوش بابا گفتم: پس پسره کو؟  کنار

 قراره شوهرت شه. نی: ابابا

 !؟یچ یعنی...ی

 !رمرد؟یپ هی

 !م؟یکن یسقف زندگ هی ریز یریپ نیو ا من

 . دیچشمام دو یتو اشک

 اتاقم پناه بردم و درو قفل کردم.  به

 ساسان زنگ زدم.  به

 : جانم؟ ساسان

 بدن. رمردیپ هیخوان...به  یساسان...من...من و م _

 شد. شتریهقم ب هق

 نکن. اومدم. یاونجا. کار اشتباه امیداشت کنترلش کنه، گفت: االن م یکه سع یعصب یبا لحن ساسان

 رو قطع کرد.  یگوش

 زنگ در بلند شد.  یهم نشد که صدا قهیدق پنج

 سمت در.  دمیاتاق و باز کردم و دو در

 روباز کردم.  در

 .ستادیجلوم ا خته،یبهم ر یسرخ و موها ییاز پله ها باال اومد و با چشم ها ساسان

 !دیشوهرش بد دیخوا یاخم گفت: که م با
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 : ساسان برو. اعصابت رو ندارم.بابا

 اخه؟  رمردیبه پ ؟یچ یعنی. رمیداد زد: نم ساسان

  ؟یایهان؟ تو م ش؟یریبگ یایزن و بچه رو برداره ببره؟ تو م هی ادیم یهم مثل ساسان داد زد: ک بابا

 . امی: اره. اره. مساسان

 یحاال که بهادر رفته ب ؟یکجا رفت؟ ترس از بهادر بود که مراقب بهار بود رتتیو گفت: غ رو به باراد کرد ساسان

 ؟یشد رتیغ

 .میبر ایجمع کن، با بچه ب لتوینکن. وسا هیروبه من با ارامش گفت: گر ساسان

 . ششیرفتم پ اریجمع کردم و با سام یهامو تند لیوسا

 . اجازه دارم عقدش کنم؟ یاخم رو به بابا گفت: حاج با

 از خدا خواسته گفت: اره.  بابا

 کردن! یم راتمیحلوا بودم که خ ی! انگارهه

 .وفتادمیو اون م نیا یتوپ تو دست ها مثل

@ashob_maghz 

 

 هشت _هشتاد_پارت#

 مغز _آشوب#

 یرو یاه کردم. اخمرخ جذاب ساسان نگ می. به نختمیر یبند اشک م هی. میو راه افتاد میساسان شد نیماش سوار

 بود.  شیشونیپ

 !دیآشنا به دادم رس ی بهیغر هی

 بود.  هیدوست هان ساسان
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 بودمش.  دهیند شتریبود. چندبار ب یمیهم ت بالیوال یباراد هم تو با

  ؟یمن باش یعمر پا هی یخوا یکه م یتو مطمئن _

 توقف کرد.  نیماش

 گفت: من از همون بار اول عاشقت شدم. یشد و محکم و جد رهیچشمام خ یتو ساسان

  ؟یومدیخب...چرا جلو ن _

 .رمیتون قرار بگ نی. نخواستم بیدوست ریدونستم که با ام ی: اون موقع مساسان

 ساکت و اروم تو بغلم خواب بود. اریسام

 آغوشم، فرو برد. یخورد و سرش رو تو یتکون

 خونه نگه داشت.  یساعت، جلو میازن بعد

 نه؟  ایتو  یایتوبهشون بگم. م یدرباره  دیبابامه. با یخونه  نجای: اساسان

 .امیتونم ب ینه. نم _

 : باشه. ساسان

 یکس هویرو قفل کن  نیدر ماش ریهم بگ چییشد زنگ بزن. سو یزیروشنه. اگر چ میخودت باش. گوش مراقب

 مزاحمت نشه. 

 ا موندم. رو از دستش گرفتم. ساسان رفت و تنه چییتکون دادم و سو یسر

 رو زدم.  یمرکز قفل

 افتادم.  شگویاون پ یحرف ها ادی

 بهم داده شد.  زیازم گرفته شد و دوتا چ زیچ دوتا

 و ساسان رو بدست اوردم.  اریو سام رو از دست دادم و به جاش سام بهادر
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 . رونیگذشت که ساسان اومد ب میساعت و ن هی

 زد.  شهیبه ش یزنان تقه ا لبخند

 شدم  ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 . ننیخوان تورو بب یو خوشحالن. م ی: راضساسان

دوبار عاشق شده بودم؟  یگفت ستم؟یدختر ن یرو دارم؟ گفت یکس یمن بچه  یگفت ؟یرو بهشون گفت یهمه چ _

 ؟یگفت

 شدن.  یزد و گفت: اره. گفتم. راض یلبخند ساسان

@ashob_maghz 

 

 نه_هشتاد_پارت#

 مغز_آشوب#

 لرزون وارد خونه شدم.  یدست ها و پاها با

 ازدواج کنم.  رمردیبا اون پ دیداشتم. اگر قبولم نکنن با دیشد استرس

 . میخونه شد وارد

 از استرسم کم کرد.  یرمردیزن و پ ریمهربون و پر محبت، پ ی چهره

 به سمتم اومدن.  ییخوشرو با

 جوابم رو دادن.  یکردم که با لبخند یسالم

 شد.  داریهم همون لحظه ب اریسام

 . مینشست یکم
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 . یآقاجون صدا کن ایمن رو بابا  یتون یساسان: م یبابا

 زدم. یتکون دادم و لبخند یسر

 . یصدا کن یمامان مهر یتون یساسان: منم م مامان

 زدم. یلبخند

  م؟یعقد کن ی...کزهیمعذب گفت: خب...چ یکم ساسان

 . دیکن یاال عقد هم م. حایاومد ایماهه به دن شی: شاقاجون

 . می: فردا عقد کنساسان

 . دیکن یخب فردا عقد م لهی. خیعجول یلیتاسف تکون داد و گفت: خ یاز رو یسر اقاجون

 مون. یسر خونه زندگ میهم بر گهید یگفت: هفته  یتند ساسان

 کرد و گفت: باشه.  یخنده بلند اقاجون

@ashob_maghz 

 

 نود_پارت#

 مغز _آشوب#

  ؟یکن یموهاش برد. سرشو کج کرد و گفت: بامن عقد م یتو یزد و دست یباخجالت لبخند ساسان

 .ختیکه سرش خم شده بود، ر یبه سمت موهاش

 دلم براش ضعف رفت.  هیسه ثان یبرا

  ؟یکن ی: عقد نمساسان

 کنم.  یم _
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 دفعه محکم بغلم کرد. هیساسان تا ته باز شد و  شین

 .یول _

  ؟یچ ی: ولساسان

 .یرو درست کن پتیکه ت یبه شرط _ 

 و لباساش انداخت و گفت: مگه لباسم چشه؟  پشیبه ت ینگاه ساسان

 جلفه. یلیخ _

 که از تعجب باز بود، خندم گرفت. یگشاد شده و دهن یچشما دنیبه ساسان انداختم. با د ینگاه

 خوره.  یاخه شلوار پاره به پسرا نم _

شروع کنم تا بتونم بهشون عادت  کیکوچ یزهایاز چ دیخب با یکرد و گفت: باشه ول یساختگ یسرفه ا ساسان

 کنم.

 اول. نی. از همیدرست ش دینداره با یبه من ربط _

 : باشه.ساسان

 بپوش. یدرست حساب زیچ هیزدم و گفتم: حاال بدو برو  یلبخند

 سمت اتاق.  دیچون و چرا دو یحرف گوش کن، ب یبچه ها نیع ساسان

 به اقاجون افتاد. همنگا

 . یکن یعوضش م یزد گفت: خوبه. از االن دار یموج م یشاد یکه تهش کم یلبش بود. باصدا یرو یلبخند

 ساسان اومد.  قهیاز پنج دق بعد

 من رو در برگرفته بود. ابهتش

 کرده بود و به سمت باال داده بود. یموهاش رو عاد مدل
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 ،ینافذ مشک یبا اون چشم ها شیمشک شرتیشده بود. ت رینفس گ یواقع یزده بود. به معنا یکیمردونه و ش پیت

 داشت. یخاص یهماهنگ

 بود.  دهیبود، بدجور ابهت بهش بخش شیشونیپ یکه رو یاخم

 : خوب شدم؟ ساسان

 .یشد یعال _

 محوش شده بودم.  هنوز

@ashob_maghz 

 

 کی_نود_پارت#

 مغز _آشوب#

 برگه هم امضا کردم. نیاخر

 . ی. مال خودِ خودمیعشق خودم گهیزد و گفت: د میشونیپ یرو یه ابوس ساسان

 زدم.  یلبخند

 بود، ترس برم داشت. سادهیگوشه وا هیسام( که  ینامادر _ارش  اهمونی ری)مادر امینور دنیباد

 به سمت مون اومد. د،یخودش د یرو که رو نگاهم

 !؟یکن یم یعروس یزندون حاال دار ی: پسرم رو انداختینور

 من ننداختم. اون سام رو کشت، من که نکشتم. _

 جانیاما ساسان محکم دستش رو گرفت و گفت: خانوم نسبتا محترم، ا نهیصورتم بش یرفت باال تا رو ینور دست

 پس کله ت. یکه صدات رو گذاشت ستین لهیطو

 جواب ساسان، تعجب کردم. نیا از
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 دستم حس کردم. یدست ساسان تو یگرما

 بهم دست داده بود.  تیگرفته بود. احساس امندستم رو  محکم

 رو چقدر عذاب داده.  چارهیمتنفر بودم. سام ب ینور از

 نکبت.  ی کهیزن

که سام  نیختم خواهرش، به خاطر ا یخواهرش کرده بود، اخمام رفت توهم. تو یخوردن حلوا یکه برا یکار ادی با

 کرده.  یباز یبهش حلوا نداده چقدر غربت

 . میو از محضر خارج شد دیساسان دستم رو کش 

 خودش.  یرفت سر خونه زندگ یهرکس ،یکیهم خارج شدن و بعد از برپا کردن جشن کوچ هیبق

 رو از تنم در آوردم و رفتم تو حموم.  لباسم

 . رونیو بدنم رو شستم و اومدم ب موهام

 کردم که ساسان اومد تو.  یبودم و داشتم موهام رو خشک م دهیرو پوش لباسام

 برداشت و شونه رو ازم گرفت و شروع به خشک کردن موهام کرد.  یتخت. سشوار یرو ازم گرفت و گذاشت رو حوله

 رفت.  یلب قربون صدقه ام م ریکرد و ز یلبخند موهام رو شونه م با

 . ادیز یلی: دوست دارم. خساسان

 لبم اومد.  یرو یلبخند

 ز طوفان بود!بعد ا یهم ارامش نیا

 افتاده بود. یادیامسال فکر کردم. اتفاقات ز به

 . میکرد یو من عروس هیهان

 . دیهمون آرش به جزاش رس ای ریام
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 خبرش اومده بود که عقد کرده.  دایهم که جد وشیپر

 داد.  یادامه م شیهم که به زندگ باراد

 وسط سوختن.  نیسام و بهادر بودن که ا فقط

 شد.  ینم دیچشمام ناپد یسام و بهادر از جلو ی چهره

 لب هاشون بود.  یرو یبودن و لبخند سادهیکه هردو کنار هم وا دمیخواب د شبید

 بودن، چشم هاشون آروم و قرار داشت.  دهیهردو به آرامش رس انگار

 لب هاشون بود.  یرو یغمناک لبخند

شون اتفاق  یزندگ یکه تو یاز همه دور شدن. به خاطر آشوب رفتن. سر عشق ایدن نیمسخره از ا یباز هینفر سر  دو

 . دنیافتاده بود، کنار کش

 

 

 ***********اا

 

 

 خودش رو کشت.  یگریکشته شد و د یکی

 روزگار.  یاست باز تلخ

 خندد... یم یگریکشد و د یغم م یکی

 انیپا

 مغز  آشوب
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  یگلچ هی:مرضسندهینو

 ۱۳۹6/۱۰/۵: شروع

 ۱۳۹6/۱۲/۱۷: انیپا
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