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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

 

 

 

  

 «مقدمه» 

 

 ست؛یتنها بودن آنقدرها هم بد ن

 ،یبا خودت خلوت کن یکم یکنیم فرصت

 نه. ای دیآیخوابت م یخودت بپرس از

 

 یرا به تخت بر خودت

 نه. ای یبوسیخودت را م ،یکه خواب یوقت ینیتا بب یبه خواب بزن و

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یشو داریزودتر از خودت ب یکم صبح

 ،یدم کن یخودت چا یبرا و

 زیسر م یرا دعوت کن خودت

 .یریخودت بگ یلقمه بزرگ کره و عسل برا کی و

 یجفت کن تیپا یخودت را جلو یهاکفش یوقت کن یحت دیشا

 یستیپشت پنجره با و

 ،یخودت دست تکان بده یبرا و

 ،یاز خودت استقبال کن یبرگشت یکه وقت یخانه را مرتب کن تمام

 

 !...؟یشد و خودت برنگشت کیاگر هوا تار اما

 یبه تمام آشناها زنگ بزن دیبا

 .یریسراغ خودت را بگ و

 ...ینگران خودت بشو یکم دیهم با یگاه

 

 اوقات یگاه

 ییتنها دایشد یکنیاوقات،احساس م یگاه فقط

 آرومت کنه تونهینم زیچ چیکس و ه چیه یکنیم احساس

 یکنیحس م دایشد تینفر رو تو زندگ هی یخال یجا 

 ادیوقت هم نم چیوقت نبوده و احتماال ه چیکه ه یکس
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 کنهیقشنگ داغونت م یداشتن لحظه ها حسرت

 ...شونیآدما لذت بخشه،اما تو ندار نیتر یحالت واسه معمول نیتر یکه تو معمول ییها لحظه

 ...شونیفهمیاما نم یهم دار دیشا

 چون...چون تو .... یندار یاز شاد یدرک

 نداره... یلیدل چیه

 ...مسخرس

 عده باشه و تو .... هیبه کام  ایدن دیبا چرا

 باشه؟ تونهیم یک ریتقص

 ...میندون یباز نیرو متهم ا هیبق ایب

 ..یخوریم تویچوب سادگ یدار تو

 ....هیاما بق یکنیحسش م تیکه تو لحظه لحظه زندگ یزیچ

 انگار ... هیبق

 ...میشیصحبتا م نیا الیخ یب اصال

 بساز... تویزندگ

 ....یشنویکه هر روز از همه م ی،با جمله ا بسازش

 پسر،ساده نباش...(( ی))ه

 «یزهرافاطم» وخانم«ینظر ستهیشا»وخانم«یغالم یعل»یآقا باتشکراز

 «اول قسمت»

 «ینیحس فاطمه»
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 دیباریم یدیشد بارون

 شده بود سیخ یگل رز سرخ حساب دسته

 دمیقبر چ ینشم گل هارو رو یگِل نکهیازا اطیشدم وبا احت خم

 مرد هم تشکر کردم و به سمت خونه حرکت کردم نیاز آخر 

 کرده بود سیبارون  هم همه لباسامو خ نیا

 دور شدم یقدم هام سرعت دادم و از اون قبرستونِ لعنت به

 زنگ خورد لمیوارد خونه شدم  که موبا باعجله

 هه زمیعز یبود...عمو کامران

 دکمه اتصالو زدم  پوشوندیکه تمام حرصمو ازش م یآرامش با

 الو؟_

 بار باهات تماس گرفتم۱۰۰صبح  ؟ازییمعلومه کجا_

 جواب شمارو بدم،البته شماکه... تونستمیجنازه نم عیاما تو مراسم تش خوامیمعذرت م_

 اونجا... امینباشه اون برادر من بود اما خب نتونستم ب یمن مهم بود هرچ یمراسم برا نیا مونیرا نیبب_

 ٔ  .....ه_

 ما شیپ یایدرعوض ..تو م_

 مـــــن؟_

 یکنیم یپدرت صحبت کردم،تو بعداز فوتش با من وخانوادم زندگ لیمن با وک_

 اما من.._
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ناهار منتظرت  یراصبح،خوبه ما ب۱۱ساعت چنده؟...اممم نمیبب رم،بزاریگینم یکه من  اصرار تو رو جد یدونیم_

 پسرم ارینره.همشو باخودت ب ادتی لتیوسا ی...راستمیهست

 گفت وتماسو قطع کرد نویا

 برادرش خودشو نرسوند عیمراسم تش یبرا ی!!!اون حتپسرم

اون مقدم بود،همونطور که دلش  یخواسته ها شهی...همدادمیانجامش م دیخواسته بود با نطوریپدرم ا یوقت اما

 بکنه و من... شویو خودش زندگ نجایا ارهیخواست که منو از مادرم جدا کنه،ب

 ...چوقتیپسرش چقد تنهاس؟ه دیفهم یکِ

 .هوووفمییرو جمع و جور کردم ، چند دست لباس،کفشهام و کتاب هام...ودفترچم...همدم تنها لمیوسا

 که ییالیو یبودم،خونه  ستادهیعمو ا یچمدون بود پشت در خونه  هیه اندازه که ب لمیساعت بعد با تمااااام وسا۴

 شدیپلش سهم من م ریاحتماال فقط ز

ناراحت کننده فکر  یزایمثل من...سرمو تکون دادم ب چ قایبه آسمون انداختم....دلش بدجور گرفته بود ...دق ینگاه

 نکنم 

 شونم جابه جا کردم و زنگ رو زدم یرو کولمو

 

 در رو باز کرد یشگیچند لحظه عمو با همون لبخند اعصاب خورد کن هم دازبع

 گفتیم ییزایچ دونمیشونم وم یرو زدیکردو من  و بغل گرفت،مدام م سالم

 یبامن داره...من حوصله  یبودم که ظاهرا بدجور سره ناسازگار یبه فکر سرنوشت دم،همشیشنینم یزیمن چ اما

 کنم.. ینفره زندگ۵خانواده  هیبه بعد با  نیازا دیخودمم نداشتم اونوقت با

 اومدم رونیفکرا ب نیتشر عمو ازا با

 پسر؟ ییبا توام ،کجا یهِ_
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 بودم رو بزنه دهیک نشن ینگفتم و منتظر نگاهش کردم تا حرف یزیچ

 ،نه؟یدم،نرفتیپرسیگفت:داشتم درباره درس و دانشگاه م یناراحت یسکوتم کنف شد و با کم از

 نه_

 خب چرا؟_

 تنها سختش بود کردم،دستیش کار م یکیمکان یبا پدر تو_

 ؟یکن یکیک مکان یهمه درس خوند نی،ایپسر چقدر ساده ا یوااا_

  یخوش اومد زمیعمو با خنده جلو اومد وگفت :سالم عز زن

 ،خستس دهینکن تازه رس تشیبه عمو گفت:کامران انقدر اذ ورو

 آخه.... ستین فینگفتم من فقط گفتم ح یزی: من که چعمو

خودش بود نه  یخواسته  نیوسط حرفش و گفتم:ا دمیپر رفتیاعصاب من رژه م یو رو زدیداشت حرف م دوساعت

 ؟یبود،اوکِ نیهم شهیمن....هم

 ...متوجه شدمیباال انداخت و گفت:اوکِ ییکه از لحنم شوکه شده بود ابرو عمو

 

یاج دونستمیاتاق....م نیکه اتاق من کجاست واون هم گفت که طبقه باال آخر دمیپرس تموم شدن ناهار از عمو بعداز

 که حدسشو زده بودم بهتر بود رپلهیز ازاونیول هیمزخرف

 یخای....نمنیهم باش یبرا یخوب یدوستا نیتونیشدم وخواستم برم سمت اتاقم که زن عمو گفت :تو و بچه ها م بلند

 کجان؟ یبدون

  کترهیسال از من کوچ۳بچه اونا  نیمسخرس،بزرگتر هه

 به من مربوط باشه کنمیگفتم:فکرنم یالیخیزن عمو با ب روبه
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باهاشون  یگلف،هر پنجشنبه ...دوست ندار نیحرفمو باخنده گفت:رفتن زم دهیعمو جا خورد اما انگار که نشن زن

 ؟یباش

 گفتم :نه دمیشنیزور مک خودمم به  یآروم یشدم و با صدا رهیبهش خ هیثان چند

 ... یول ستمیباف ن یرو داشتم،منف یانبار هیبود،انتظار  زیکه باز کردم بر خالف تصورم تم دراتاقو

پسر  هیدوتا دختر و دونستمینم قایبچه هاشون برگشته بودن،دق دم،انگاریشن نییاز پا ییاتاق شدم که صداها وارد

 کرد؟یم یهم چه فرق دونستمیدختر،اگر م هیدوتا پسر و  ایدارن 

 دمیتخت جد یخودمو پرت کردم رو بایباال انداختم و تقر یا شونه

 لحظه حس کردم کمرم شکست هی که

 ؟یانقدر سفت ؟کهیهست ی...هه چ ای یتعجب گفتم:تو تخت خواب یاز رو یتخت...با خنده ا یشدم از سفت شوکه

 کم مسخره بو هیو بده تخت خواب جوابم نکهیلحظه منتظر شدم اما خب انتظار ا چند

 شدم... رهیخ یبارون یباال انداختم واز پنجره به هوا یا شونه

 کرده باشم... یاگه سالها باهاش زندگ یعادت نداشتم،حت یچیبه ه هووووف،من

 که سوهان روح بشه و منو آزار بده شدیم دایپ یزیچ هی شهیدرک کنم و هم طرویشرا تونستمینم چوقتیه

 دیجد ینسبتا بلندگفتم:سلــــــام زندگ یپوزخند وصدا با

 تخت و....خوابم برد یلم دادم رو دوباره

 «دوم قسمت»

 زبان سوم شخص از

 

 چشماشو بست وبه خواب رفت مونیرا
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 که تو یپدرش خستش کرده بود اما نه اونقدر یچند روز به خاطر مرگ ناگهان نیو مشکالت ا ییسفر و جابه جا نیا

 بره... قیخواب عم هیاستراحت کوتاه به  نیا

 دونست؟یم نویا یبود.وچه کس دهیسالها بود که شب ها راحت نخواب اون

 ...چکسیه خب

مسائل  نیهم دور وبرش بودن به خاطر درس و ا یینداشت اونا یادیز یاطرافش نبود که بدونه،دوستا یکس یعنی

 بود...

بزنه...اما تصورش هم  شیاون طرفو با دفترش آت خاستیکه دلش م شدیموقتا انقدر از سواالت بچه ها کالفه  یبعض

 مسخره بود

 بودن دهید نیظاهر اروم و البته مت هی مونیاز را همه

 میخبر ندار انمونیاز ماها از درون اظراف یلیکه خ یهیبد اما

 اون نبودن یوقت جا چیه کردندیسرزنش م شیشگیهم یرو به خاطر سکوت و ناراحت مونیکه را ییدوستا مثال

 نکردن یمادرشون رو از دست ندادن وسالها با کابوس اون لحظه زندگ یسالگ۵وقت تو چیه

 یبخواد که برا ییزایبده و ازشون چ بیغر بویعج یدنده و خودسر نداشتند تا بهشون دستورا کیپدر  هیوقت  چیه

وارد  خواستیم عتایدرس خونده بود و خب طب مونیرا نکهیقابل درک نباشه...نمونش ا یساله ا۱۹-۱۸جوون  چیه

 زاشتیدانشگاه بشه اما پدرش نم

 بود یراه۲ نیب مونیاما را کردیمیو تنها زندگ شدیپدر م نیا الیخیاون بود ب یجا یاگر هرکس دیشا

محسوب  مونیرا یهاش ، زندگ ییتمام تنها یسال تو۱۴که  یازش گرفت و کس یسالگ۵تو  شویکه زندگ یکس

 «درشپ»شدیم

تخت و به اطراف نگاه  یترس نشسته بود رو د،بایاز خواب پر یادیباترس ز مونینگذشته بود که را یساعت

 زیبه همه چ رید یلیاما به قول خودش اون خ شدیم یعاد دیبا گهیبود....د یشگیهمون کابوس هم کرد،احتماالیم

 اوقات نوشدارو بعد مرگ سهراب بود یکه گاه ری..انقد دکردیعادت م
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 ستادیرو خشک کرد و پشت پنجره ا شیشونیلباسش عرق پ نیآست با

عدود از م یکیخوب چوب نم دار گرفته بود. ی...اتاق بودیباریباز کرد..هنوز بارون م  یرو به سخت یمیقد یچوب پنجره

 ....دیهاش کش هیو رخنک وتازه رو با ولع ت یبهشون عالقه داشت،هوا مونیک را ییزهایچ

 د،بایبه موهاش کش ی...با عجله پنجره رو بست و دستدیخورد و به خودش لرز یکه در اتاق زده شد تکون نیهم اما

نکرد و در  ید،سوالیلبش ماس یدختر پشت در لبخند رو دنیدر اتاق رو باز کرد اما باد یسرد و ساختگ یلبخند

 بزنه یتااون حرف ستادیعوض منتظر ا

 ؟یمن شوکه شد دنیزد و گفت:از د یباتعلل لبخند دختر

ما و  ینیخوب خانواده ماس...ما  یها یژگیازو نمی،ایدیباشه تو مارو اصال ند ی،هرچ ی...راستش حق دارخب

 شما...ههه

 بیعج یشده بود ودر واقع نصف اون حرفارو متوجه نشد،چون تمام دقتش به نحوه  رهیدرسکوت به اون خ مونیرا

 !!!ستیسن ن نیبه ا یامس بود که اصال مناسب دخترآد دنیجو

 هیشب یلیییییییخ یبگ یخایگفت:اوووف،نکنه توهم م یحوصلگ یخسته شده بود با ب مونیرا رهیکه از نگاه خ دختر

 مون؟یبود؟سا یچ ؟اسمتیزنینم ی...چرا حرفگنیمادرم هستم؟همه م

 بود  بیعج مونیرا یاون دختر واقعا برا یها یو پرحرف رفتار

متقابال اون دختر هم باخودش  دم،ویک تابه حال د ییدخترها نیاز احمق تر یکیدختر  نیا گفتیباخودش م احتماال

 پسر انقد  پخمه باشه؟ هی شهیمگه م کردیفکر م

 یار:تو...بامن کدیخشک پرس یبا لحن گهید یسواال یلیو خ دهیکه اصال متوجه نشده بود دختر اسمشو پرس مونیرا

 ؟یداشت

 تو امیب خوامیکناااار؟م یریم زت،حاالیییییعز یام،دخترعمو یسیگفت:من مِ یبا لبخند و لحن طعنه وار دختر

 شده بود؟ یچ هی..واقعا شب هیشد که واقعا اونو شب یسیمِ یمتوجه ارتودنس مونیحرفو که زد را نیا

 نشسته بود شیشونیپ یرو یزیفکرابود و اخم ر نیتو هم مونیرا
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 دنیرسیمزخرف به نظر م یادیه کم ز دیجد ی....همخونه ها

کارا ممنوعه مگه  نیخونه ما ا ،تویمصرف کرد یزی،باتوام؟نکنه چ یبا تشر گفت:هِ یسیم نیب  نیتوهم

 بهت نگفته ؟و ؟واقعاپدرمیدونینم

 نجایا ایلحظه ب هیگفت:مامااااان  یبلند یباصدا

 نشده یچیصداشو بلند کرد وگفت :ه یسیکه حوصله بحث و دعوا رو نداشت قبل از م مونیرا

 تو... یایب یتونیگفت:م یسیحرص به م وبا

 بود دهیچ رشیتحر زیم یکه رو مونیرا لیتعارف رفت سر وسا یمندانه وارد اتاق شد و ب روزیبا لبخند پ یسیم

 و در اتاقو بست دیلبشو گز مونیرا

 ودر اتاقو بست دیلبشو گز مونیرا

 کالفه کرده بود... یرو حساب مونیو را دیپرسیم بیو عج یشخص یمدام سوال ها یسیم

 یشخص لیبه وسا جانیساکت بود و چشم دوخته بود به دخترعموش که چقد با ه یسیکه از موقع ورورد م مونیرا

 !!!!!!!!!!کشهیسرک م مونیرا

 ....یسیتوش نباشه گفت:مِ ادشیز یِ از ناراحت یرد چیه کردیم یکه سع یآروم یصدا با

 وووم؟گفت:هو ییاعتنا یبا ب رفتیچراغ مطالعه ورم دیکه داشت با کل یبود ،درحال ریتحر زیکه هنوز سرگرم م یسیم

 یسینکنه خراب بشه روبه م نکهیکنار و نگرن از ا دیکه کالفه شده بود چراغ مطالعه رو کش مونیرا

 ...یکنیخرابش م ی،داریکارو بکن نیا دیگفت:نه..نه...تونبا

 ؟یاراحتن یینجایا نکهیگفت:تو....ازا مونیو ب را ستادیا مونیرا یجلو نهیحق به جانبودست به س یا افهیبا ق یسیم

 گفت: یالیخیبا ب یسی..اما روبه میباخودش فکر کرد،خب معلومه که ناراحتم،چقد خوبه که انقد باهوش مونیرا

 راحت باشم؟نا دیبا ی...براچنه

 ...آخه... ینجوریدوووونم،همی:نمیسیم
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 :نه،مطمئن باش...مونیرا

خجالت گفت:به نظرم  یاز رو یناگهان با عجله و خنده ا مونیشدند که را رهیسکوت کرده بودند و به هم خ هردو

 م؟یتا هردومون به کارامون برس ؟یکه بر ستین زنه،بهتریمادرت صدات م

رفت  رونیکه از اتاق ب یسی.مکردیم رونشیو رسما ب تیاز اتاق هدا رونیرو به ب یسیبا دستش م نیح نیودرهم

 شد... رهیوباز به پنجره خ نیزم یوپشت  نشست رو دیکش ینفس راحت مونیرا

رو با  یزیکه انگار داره چ یوکس ادیم نییخنده ازپا یصدا دیگذشت که د قهیکه چند دق دونستیو نم دونمینم

 خونهیبلند م یصدا

 

 ...ستادیپله ها ا یو باال رونی...رفت بدیدینم یزیاورد اما چ رونیدرو باز کرد و سرشو از اتاق ب یبا کنجکاو مونیرا

 ییزایچ یوبا مسخره باز رفتیشد که داشت مثل دلقک ها تو خونه  راه م رهیخ یسیچند لحظه به م مونیرا

 

 خوندیم

 تورا... زیچـــ ،چهینگریـــچشمانم مــ یکه به خــــاموشــــــ یوقــــتــــ

 ماجرا از چ قراره دیتازه فهم هیبعداز چند ثان مونیرا

 بود...تمام احساساتش داخلش بود... مونیکه همه عشق را یرو برداشته بود،دفترچه ا مونیدفترچه  شعر را یسیم

 ....دندیخندیاحمق تراز خودش هم م یو برادرا کردیداشت اون شعرارو مسخره م یسیم وحاال

 نبود..واقعـــــا نبود... ینفر اصال کار خنده دار هیسخره گرفتن احساسات وعالقه  به

 ...رهیبگ یسیکرد و خواست دفترچه رو از م یبا عجله پله هارو ط مونیرا

 ...دادیو دفترچه رو نم دیخندیم یسیم
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اما  ومدی...داشت اشکش درم دیچرخیم یسیخودش  ومو بدبخت دور جیآدم گ هیواقعا کالفه شده بود...مثل  مونیرا

 مسخرس... یلییییدفترچه خ هی یبرا هیچون از نظر اونا گر نهیشو بب هیگر یکس خاستیدلش نم

 مونیو برادراش که داشتن را یسیم زیتمسخر آم یخنده ها یچرخه،صدایداره دور سرش م ایکل دن کردیم احساس

 واقعا اعصاب خورد کن بود... کردنیرو مسخره م

 ...د،باهمتونمی...خفه شگهیبلند داد زد:بسه د یلیو خ اوردیطاقت ن گهید مونیرا

 ...یدفترچمو پس بد کنمیگفت:بسه...ازت خواهش م یآروم و محزون یپله و باصدا ینشست رو وبعد

 یسیم یملتمسانه زل زد تو چشما وبعد

 و رفت مونیورت رابهش برخورده بود دفترچه رو پرت کرد تو ص یحساب مونیکه از داد را یسیم

 اون دفترچه بود که ارزشش باالتر بود  یتو یمهم تر ییزایناراحت نشده بود چون چ ریتحق نیازا مونیرا

 که .... خوندیرو م یبود و شعر دهیتختش دراز کش یکه رو شدیم یساعت کی مونیماجرا هم گذشت و را اون

 

 ...و شب که خسته تر از خواب ِ چشم هام شده

 تمام شده ی« جمعه»شوم از  یم شروع

  

 من است یهق هق ِ تو، پشت خنده ها یصدا

 من است یدنده ها یخرد شدن تو یصدا

  

 یکس یپا ریپل ِ مخروبه ز کی هیشب

 یتا تو سر برس« شنبه»ام وسط ِ  نشسته
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 شد یرد م میکه از زندگ هیشکل سا به

 شد یپا لگد م ریز میاستخوان ها که

  

 زن به... نیپرت شدن از حواس ِ ا واشی

 «کشنبهی»از خاطرات  یدر یب اتاق

  

 سوختن در تب ت،یدور یلحظه لحظه  به

 لبم از فکر بوسه ات هر شب یکبود

  

 یانتخاب دو تا عاشقانه از سعد به

 یبعد ی«دوشنبه»تو در  دنیشوق د به

  

 و... آرام رد شدن از هم! دنیهم رس به

 مبهم ی پاره شده در روابط ِطناب

  

 جدا یبه قصّه ها دهیتا کالغ ِ پر دو

  کجا ِیجا چی! به هدنیرا سپر« شنبه سه»

  

 میتقو نیگرفته/ سراغ تو را از ا دلم

 میگذشته برگرد یبه خاطره ها ایب
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 از سنگ است ییفاصله مان درّه ها اگرچه

 دلتنگ است« چارشنبه»تو  ی شکسته  ِپل

  

 یتو که از سرم عبور کن یپا یبرا

 یهفته را مرور کن یو همه  ییایب

  

 یغم باش یمشترک ِ روزها یصدا

 یام باش«پنج شنبه»هق هق هر  یصدا

  

 گذشت... و ساعت چهار بار نواخت زمان

 خودش را باخت یگذشت... و زن باز زمان

  

 را سمیگذشت... و شب شد دو چشم خ زمان

 را سمینو یمچاله کنم هر چه م یه که

  

 از غم ها فتمیکلّ هفته به فکرت... ب که

 ]سقوط زن

  ِ یجلو

  ِچشم



 پسر ساده نباش

 
17 

 

  ِ مات

 ها...[ آدم

  

 «چهارم قسمت»

اما خودش  شدیبه خطوط دفترش م رهیوساعت ها خ خوندیرو م یشعر یوقت مونیاومده بود که را شیحال پ تابه

 چیکه ه  دیدیشعر ها م یرو تو ی...احساساتخوندیکه شعر م یوقت گذشت،فقطیاون زمان زود م ی...براشدیمتوجه نم

 نداشت... انشیب یبرا یتیوقت فرصت و موقع

بزنه و بگه که  ااادیفر خواستیتمااااام وجودش پر از عشق و احساسه...دلش م کردیاحساس م خوندیشعر م یوقت 

 ...دیکنیمن هم قلب دارم،چرا فکر م دیهستم،باورکن ،منمی:اهاااااا

 دوست داشتن و دوست داشته شدن... یرو نداشت برا یرو نداشت،کس ی...چون کسشدیم الیخیب هه،اما

ر اوقات انقد یبه دفتر بود و تو فکرِ...وحشتناکه...وحشتناکه که گاه رهیبود که اون خ ییاز همون روزا یکیهم  امروز

 ...یفکر نکن یچیذهنت شلوووغ باشه که به ه

 آب سرد رو باز کرد و چشم هاشو بست.... دوش

 نیا براش  مثل ختیریسرش م یکه رو ی...قطرات آبدیسف دهیکوهستان پر از برفه...سف یتو کردیتصور م باخودش

 بباره.... خیبود که از آسمون 

 بشه... ضیسرده و ممکنه مر یلینبود که اب خ نیحواسش به ا اصال

 تصور بود... نیعاشق ا مونیرا

 ...کردیم یزندگ االتشیبود با خ هاسال

 ...بردیفرار از بارش به اون کلبه پناه م ی...برادیدیرو از دور م یکلبه چوب االتشیخ تو

اون کلبه نشسته و داره گرم  ی نهیکنار شوم کردی...اون موقع تصور مکردیچشمهاش بسته بود و آب رو گرم م هنوز

 ...شهیم
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 نه... ایکه کامل حموم کرده  کردیبارها شک م رونیب ومدیم یتصورات بود که وقت نیغرق ا انقدر

 بالش گذاشت... یسر رو سیخ یلباس لباسش رو هم بست وبا موها یدکمه  نیآخر

رنگ و  گهید شیکه قاب فلز یشد..عکس رهیبه سمت چپ و به عکس خودش وپدرش خ دی...چرخبردیخابش نم اما

 بود... فیرو رفته و کث

 کننده بود... یعکس راض دنید یاما برا کردیتاق رو روشن نمچراغ مطالعه ا نور

 ...دیقاب کش یرو یرو پس زد ودست دیچرخیکه دور نور چراغ م یمگس

 مگس ول کن نبود... اما

 مگس وانو به دام انداخت... یکنار دستش روبرداشت و به سرعت برعکس کرد رو یبلور وانیل

 بهتره... ینطوریخودش گفت:ا با

 ...بود. ختهیاعصابشو به هم ر یحساب وانیل یوز وز مگس اونم تو یاما صدا شدیکم کم داشت چشماش گرم م مونیرا

 رو برداشت و با کف دستش مگس رو کشت... وانیل

 دیاز چند لحظه مکث دستشو با کناره تُشک اش پاک کرد و خواب بعد

 

 ه دانشگاه...وگرنه عمرشو هدر داده...بر دیبهش گفت که با مونیرا یصبحانه عمو زیاون روز سرم یفردا

 یباهوش یلینشه...تو خ جهینت یفرصته خوبه تا زحماتت ب هی نیبه نظرم ا مونیرا نی:ببکامران

 ندارم.. هیپراخت شهر یبرا ی:من پولمونیرا

 که الزم بود یهاش بامن...همش...هرچ نهیهز_

 جور بود چرا که نه؟ زی..حاال که همه چومدیتو دلش خوشحال شد چون خودش هم بدش نم مونیرا
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که با  یبه من اجازه نداد شه،تویوسط و با تحکم گفت:پـــــدر!!!!!!باورم نم دیپر یسیبزنه که مِ یحرف خواست

ورزش پر  یو گفت یجشنواره اسک یمنو نبرد ی...حتنشیخارج از کشور برم به خاطر هز یدوستام به اردو

 !؟!؟!!!؟!؟یبد نوووویانشگاه امخارج د یخوای...حاال مهیخرج

 ..کنهیموضوع فرق م نیبود با حرص گفت:نه دخترم ا دهیخجالت کش یادب یب نیکه ازا مونیرا یعمو

 فرقشو بدوونم؟ شهیو عصبانت گفت:جدا؟م یبا دلخور یسیم

 یدختربچه ا یکه اردو برا نهیگفت:فرقش ا یسیش روبه م یشگیبا آرامش هم مونیبگه که را یزیخواست چ کامران

بزنه و تو رو از  یبیبه دندونات آس ممکن بود باز یاسک یرفتیاگر م نکهیبه سن تو زوده اونم هم خارج از کشور،وا

 سخته.... کمیتو  یداره که درکش برا یمن سود نتو خرج..درضمن دانشگاه رفت وفتهیبندازه وباز عمو ب ختیر

 ونمیاما را زدیم رونیکه چشماش داشت از حدقه ب یبه حد کردیتعجب م شتریحرفا هرلحظه ب نیا دنیباشن یسیم

 ...زدیرو هم م شییچا لکسیر یلیخ

 صبحانرو ترک زیم هیو گر یبا ناراحت یسیباعث شد م نیخنده وا ریهنوز تو شوک بود که کامران بلند زد ز یسیم

 کنه

 

 بستیشو م یشهر زده باشه ...داشت بند کتون یتو یتا گشت رونیاز خونه برزنه ب خواستیم مونیساعن بعد را مین

 یسبه ک یپسر ...انقد ساده نباش...پدر من الک یو گفت:ه دیکاناپه نشسته بود به سمتش چرخ یکه رو یسیکه م

 ...خوادیم یزی...حتمادر ازاش ازت چکنهینم یخوب

 زنه،بهیدختر حرف مفت م نیم چقد ابراش قاچاق اسلحه راه بنداز خوادیبا خودش فکر کرد که ههه مثال ازم م مونیرا

 کرد وگفت: یسیخاطر رو به م نیهم

 تهیارتودنس یال یزیچ هی،یه

 جدا؟ یوا یظاهرش براش مهم بود گفت:ا یلیییکه خ یسیم

تو خوراکت دقت  کمی....یبافیبه هم م فیکه مدام اراج نهیبلند شد و گفت:نگران نباش،فکردکنم واسه ا مونیرا

 که... یدونیداشته باش،م
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 ...رونیگفت و  خونه زد ب نویا

 موند و....هه یسیوم

 «پنجم قسمت»

 به مسائل ناراحت کننده فکر نکنه کردیم یسع مونیبود،را یشهر طبق معمول گرفته و بارون یهوا

 

 اومده...اصال از رونیچند ساعته ب دونستیفرو برد...نم بشیج یسرش و دستاشو تو یرو دیکاپشنش رو کش کاله

شده بود و  کیکه ساعتش از کار افتاده...هوا تار شهیم یچند ماه دونستینم ی...حتکردینم یساعتش استفاده ا

 .دیچرخیخودش مگم نشه فقط داشت دور نکهیعالوه بر اون ازترس ا کردیم یاحساس گرسنگ مونیرا

 گرفت به خونه برگرده... میتصم

 یزیمنظره بود اما چ نیعاشق ا مونیشدن،رایروشن م ابونیخ یو کم کم چراغ ها شدیتر م دیداشت شد بارون

 ..کنهیم بشیداره تعق هیبه سا هیدنبالشه...سا یبود که کس دهی..اون فهمدادیآزارش م

 ..ومدیکرد اما همچنان اون شخص دنبالش م عتریرو سر قدماش

 ی...صداکردیحس م شتریلحظه وجود اون مرد رو باما هر رفتیبه سمت خونه م شناختیکه اصال نم ییرهایمس از

 قدم هاش...

 توش... دیچیو به سرعت پ دیرو د یکیوتار کی...کوچه باردیدویعمال داشت م مونیشدت گرفته بود ورا بارون

و فرار ازدست اون  زیساعت گر۱ دی...بعد از شاکردیو فقط داشت ازاون مرد فرار م کردیبه پشت سرش نگاه نم اصال

 خونه ودرو بست... یکه در باز شد خودشو پرت کرد تو نیدوهمیکوبیبه خونه با مشت به در م دیرس یجان

 ؟یکردیفرار م یافتاده؟از چ یاتفاق ؟چیدی....چت شده؟چرا انقدر ترسیه یگفت:ه یبا نگران کامران

 ..دیکش ینزد...کفشاشو درآورد ونفس راحت یحرف چیبود ه دهیک بشدت ترس مونیرا

 هیکه از جواب سرباال دادن ب سواالت عمو وخانوادش خسته شده بود بلند شد وبا  مونیگذشته بود ورا یساعت مین

 ب اتاق خودش رفت....لباس هاشو عوض نکرد و همونطور خوابش برد... یمعذرت خواه
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با  ف،قدبلندیکثخون آلود و  د،یچهرش رو هم د یول نباری...اادیکه دنبالش م دیدیخواب همون مرد رو م یتو با

 ...اهیس یپالتو

 و باخودش گفت:طبق معمول... دیکش یاتاقه پوف یتو دید یو وقت دیوحشت زده از خواب پر مونیرا

راش ب یسرد بود ول یلی...هوا خستادیوکنار پنجره ا ختیر یچا یوانیخودش ل یخاطر برا نیخوابش نبرد به هم گهید

 مهم نبود..

 ند...ت یلی....خزدیکه کنار پنجره لونه داشت رو تو دستاش گرفت و نکاش کرد...قلب پرنده تند م یکیکوچ پرنده

 شد... رهیو چند لحظه بهش خ دیصورتش نگه داشت...نوک پرنده رو بوس یباالآورد وپرنده رو جلو دستشو

 گنجشک... یرو ختیداغ رو ر یچا وانیزد و......ل یلبخند

با حرص پرنده رو  مونیدرآوردن...را غیمثل ج ییروع کرد به بال بال زدن و صداگنجشک کز خورد و ش یپرها

 کرد.. زیو دستشو با شلوارش تم نییانداخت پا

و به  دی...ترسکنهیاز درختا داره نگاهش م یکیلحظه حس کرد همون مرد پشت  هیپنجره رو ببنده که  خواست

 سرعت پنجره رو بست و به تختش رفت....

 تخت خوابش باشه... ریز یحت اینکنه اون مرد پشت در اتاق  کردیماحساس  مدام

 وجود نداره... یمرد چییییکه ه دونستیخب اون نم اما

 نیبودن....هم مونیتوهمات ذهن را نایا

 

 دیشد ی ـهیاز گر د،یپر ها خواب از ]

 ... [ دیند ینبود ... اما کس یکس اما

 ادیز ی هیپرم ، از گر یخواب م از

 پرنده کـه خود را به باد داد کی از
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 از لمس دست هاش یپر یخواب م از

 واشی پتــو  ِــریز یکنـــــ یم ـــــهیگر و

 ترسم از خودم یپرم م یخواب م از

 تـــر شدم وانـــــهیبودم و د وانــــــهید

 یسرشار خواهش یپر یخواب م از

 یکشـ یمــــ گاریو س یدار سردرد

 پرم از بغض و بالشم یخواب م از

 کشم یم ریخورده ام که ت ریت که

 انگشت هاش در ... یپر یخواب مــــ از

 پر ... کالغ پر ... پر ... پرنده پر ... گنجشک

 که درهم است یپرم خواب یخواب م از

 تو کجاست ؟ ! بدجور سردم است آغوش

 پتـو یاز داغـــ یپر یخواب مــ از

 به او ... یزن ی... زل م یآور یم باال

 نیپرم تنهاتر از زم یخواب مـــ از

 نیچند خاطره ، با چند نقطه چ با

 ساکت ِ  یشب ها یپر یخواب م از

 ! محـکوم ِ رابطه ! ی عاشقــ ِمجبــــور

 پرم از تــــــــو نفس ، نفس ... یخواب مـــ از
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 کس ... چیوقت ... بعد از تو ه چیاز تو ه قبل

 اعتماد !از عشق و  یپر یخواب م از

 ادیز ی ـهیقرص کـــــم شده ، از گر از

 ناتمام ! یایپرم ... رؤ یخواب مــــ از

  لباس هام ِیات ال یوحش یبو از

 تخت ـــــــــــــریج ــــــــــریبا ج یپــر یخواب مـــ از

 تنش ... سخت است ... سخت ... سخت ... یگرم از

 یگـــریدر تخت د دی] از خواب هــــا پـــر

 ... یپر یپرم ... از خواب م یخواب م از

 ست در سرم یست در دلت ، درد یزیچ

 پرم ... [ ی... از خواب م یپر یخواب مــ از

 «ششم قسمت»

 هگیمثل مسائل ترسناک د مونیرا یتخت خواب برا ریمرد ز هیحس وجود  گهیو د گذشتیاز اون اتفاق م یوقت چند

 شده بود یعاد

دوست داشته باشه  یکس کنمیهستش...فکر نم یا یچه جور زندگ مونیرا یزندگ میدیهمه تا االن فهم عتایطب خب

 اون باشه،اما ... یجا

س شان نیدانشگاه ثبت نام کنه و ا دیسال جد یباعث شد که برا مونیطرف و عالقه خود را هیکامران   م،اصراریبگذر

 رو ازدست نده شیزندگ

 

 زل زده بود گفت: ونیحه تلوزکه به صف نطوریهم کامران
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 خوبه یلیخ

 ؟یچ یبپرس یخاینگفت که کامران گفت:نم یزیچ مونیرا

 !!دیگیخودتون م دی:اگه دوس داشته باشمونیرا

 یایدرب ییدانشگاه و از تنها یبر نکهی:اکامران

 ندارم......ونخاهم داشت ی:من دوستمونیرا

 دوست خاصه.. هیتو...من منظورم  یخاموش کرد و گفت:چقد ساده ا ونویکالفه تلوز کامران

 ...ی:هرچمونیرا

 ...اریبچه مثبتا رو در ن ی:بااااشه،انقد اداکامران

 پخمس اره،واقعایبا تمسخر گفت:ادا در نم دادیکه از اون موقع خودشو مشغول نشون م یسیم

تا دوس پسر داره ۶ه هنوز به دانشگاه نرفته  و همزمان ک یگفت:بله درسته..از نظر دختربچه ا یبا خونسرد مونیرا

 من پخمم عموجان

ختر د نیچرا انقد با ا دونستیشده بود،خودشم نم یسیبود که سوهان روح م یزیبه کلمه دختر بچه چ مونیرا دیتاک

 ....کنهیکل کل م

 

 به سرش زد و رو به کامران گفت یناگهان فکر مونیرا

 

برم  هم نجایکه از ا خامیبرم دانشگاه اما م خوامی...من مدیکه ناراحت نش خامیم یعنیبهتون بگم... یزیچ هی دی...بامن

  دیهروقت که دوست داشت دیایو شما هم ب زنمیجداداشته باشم...بهتون سر م یخونه  هی ینی

 ...میهمه راحت تر ینجوریوگفت:ا دیحرفش پر نیب مونیبگه که را یزیخواست چ کامران
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 ... ای یسی:اگه از دست مکامران

 ..کنمیعادت دارم،خواهش م ییمن ب تنها یول شمیکس ناراحت نم چی:نه عمو ..من از دست همونیرا

 به عنوان نویا مونینزد و را یحرف عمو

 

 مثبت برداشت کرد جواب

 شتریمتر ب۷۰سرجمع بود که  ستادهیا یخونه ا یبود تو شیکه تمااااام زندگ یباز باهمون چمدون مونیبعد را دوهفته

 نبود

 

 ..کیکوچ یلیخ یپشت اطیح هیاتاق داشت و  هیکه  یمبله ا خونه

 خونه رو اجاره کرده بود نیا مونیرا یعمو

 

 ورود به دانشگاه بود.... ریدرگ دایشد مونیرا ذهن

 عده آدم ناشناس وحشت داشت هیونشستن کنار  دنید از

و  نیبخواد خودش باشه قطعا خشن تر مونیاگر را دونستنیخنگه اما نم کردنیمبود که همه فکر  نیا مونیرا مشکل

 خنگه... کننیکه همه فکر م هینجوریآرامش خودشو حفظ کنه وا کنهیم ی..پس سعدهیکه د هیآدم  نیرحم تر یب

 کنهیم یدورش زد و رفت که بخوابه...اصال براش مهم نبود کجا زندگ یاحمقا یبه همه  یحرفا پوزخند نیفکر به  با

 که نداشت... خاستی..اون فقط آرامش م

 و دفترچشو باز کرد دیمبل دراز کش یرو

 

 شوم، نیسرزم نیکه تو ا لمیگال هی من
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 رسهیم تیبه قبر و سنگِ گران راهم

 و شعر من فقط، رسمیروز به قتل م هر

 رسهیم تیکبر یانتشارِ شعله به

  

 هزار ساله مثِ درده حافظه، دردم

 هیکه کشفِ راز هیهمون درمونشم

 عصر حجر شده، یکه سرسپرده ینسل

 هیراض ریپ هیارمن یایساق به

  

 تئاتره مزخرفه، هی یکه زندگ یوقت

 دلخوشم یفراموش یهابه جرعه تنها

 زنو شقه کرد و من، رهیپ هی کفین راسکول

 ...کُشمیالهامو م یاون تبر فرشته با

  

 شراب، یبطر هیمثِ  کنمیمست م یه

 کوکتل مولوتوفه! هی فتهیپاش ب یوقت که

 ش،یشدم که تو زندگ یمجرمه فرار هی

 بدونِ توقفه! زهیگر هی ریدرگ

  

 چالوس و راهِ قم، ینداره جاده یفرق
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 کنه! یکه خوش داره رانندگ امیمست من

 زنه،یزار م ومیکه تو آکوار یماه هی

 کنه... یخودش زندگ یهااشک یتو تا

  

 زمونه رو، نیا یتلوتلو بخور دیبا

 یرسیبست مبه بن یستیکه مست ن یوقت

 شن،یآدما دوباره مهربون م یمست تو

 !یبازرس ستیا یتو یبرادرا حتا

  

 زنن،یو به دستِ تو دستبند م خندنیم

 !کننیبردن تو باز م یبرا راهو

 ،یشیبدل م مانیها به سلدام مورچه تو

 !کننیبدونِ تو پرواز م هاچهیقال

  

 پر از شپش، یپتو ریخواب ز هی بعدش

 ...یکالنتر هی هیکیپالست مکتِین رو

 لگد، هیکه فردا با  یوقت دهیچه فا اما

 !یپریاز خواب م تیجهنم یایدن تو

  

 جرم مشترک، هیبار چندمه که به  نیا
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 زنه؟یپشتتو هاشور متا ضربه  هشتاد

 ،یخونه حتا اگه با خبر باش برگرد

 ...زنهیدل خودت واسه تو شور م تنها

  

 شوم، نیسرزم نیو تو ا یلیگال هی تو

 !رسهیم تیبه قبر و سنگِ گران راهت

 و شعر تو فقط، یرسیروز به قتل م هر

 ...رسهیم تیکبر یانتشارِ شعله به

 

 «هفتم قسمت»

اما واقعا افکار  دادینشون م الیخیخودشو ب مونیو را گذشتیزود م یلیخ زینام دانشگاه هم شروع شد وهمه چ ثبت

 کردیم تشیمشوش داشت اذ

 

نبود که دچار سردرد  یکاف کردیم وونشیداشت د یحوصلگ یهر روز  و ب یها ییهرشب تنها یتکرار یها کابوس

 هم شده بود دیشد یها

 

 رو خوب کنه... مونیحال را تونستیبه  دانشگاه هم نم رفتن

 زدینم یحرف شدینم یتمام کالس ها ساکت بود و تا ازش سوال سر
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 نیبه هم دادینشون نم یعالقه ا مونیبحثاشون شرکت بدن اما را یاون رو تو خواستنیبودن که م ییکسا یگاه هراز

 بود اما.. یهم راض مونیهرچند را دادنیبهش محل نم ادیهاش ز یخاطر همکالس

اه دانشگ یراهرو یرو تو مونیرا دیاز اسات یکیروز بعد کالس، کیکه  گذشتیاز شروع کالس ها م یدوهفته ا بایتقر

 نگه داشت و بهش گفت :

 رمیگیدارم وقتتو م نکهیازا خامیم معذرت

 ندارم یگفت:نه نه...من کار خاص یبا دستپاچگ مونیرا

 

 د؟یداشت ی...شما بامن کار

 

 یسر هیمتوجه  یو از شاگرداشون هست یکه تو باهاشون کالس دار دیاز اسات گهی:آره،راستش من،و چند نفر داستاد

 دانشگاهه و البته روانشناس و... نیمشاور ا ،اونیبا رِدوود صحبت کن دیکه تو با میداد صیو تشخ میمسائل شد

 وونم؟یمن د دیکنیوسط حرفش وگفت:شما فکر م دیپر مونیرا

 زدم؟ یحرف نی:من همچاستاد

 یوندیمشکله..م هیخواست بره که استاد مانعش شد وگفت:سرگرم بودن تو سرکالس وگوش ندادن به درس  مونیرا

 باش رشیگیکه هست نشده پ ینیو مهم تر ازا نیکه..تا درسها سنگ

 ...ششیپ میبر ایطرف،بامن ب نیوگفت زرنگ خان،ازا دیگفت و خواست بره که استاد خند یچشم مونیرا

 نداشت یراه فرار چیظاهرا ه مونیرا اوووف

 و در زد... دیبه لباسهاش کش یبعد پشت در اتاق مشاور بود،دست قهید چند

 بود ستادهیک جلوش ا دیرو د یدختر جوان مونینگذشت که در باز شدورا یا هیثان

 نزد... یفقط نگاهش کرد و حرف مونیرا
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 ؟ینیبش یخایزد و گفت:نم یلبخند دختر

 د؟یگفت:شما خانوم رِدوود هست دیبا ترد مونیرا

 میصدام کن...هردو راحت تر کایمون_

 یاضر طیندارم و خود هم از شرا یمشکل چیه نجام؟منیچرا ا دونمیخانوم من اصال نم دینیگفت:بب یبا کالفگ مونیرا

 ستیاگه بامن مشکل دارن برام اصالاا مهم ن هیام،بق

 ؟یدار یزد وگفت:من گفتم تو مشکل یلبخند کایمون

 میمن روان کننیفکر م هیچون بق نجامیمن ا ینه،ول_

 

هات رو  یدفترچه شعرو هواس پرت یمن ماجرا مونیرا نیدستشهاش گرفت وگفت:بب یرو تو مونیدست  را کایمون

 مثبت برداشت کنم تونمیرو نم یکشیکه از خوابهات م یبیعج یها یسر کالس و نقاش

 ندارم یبا استرس گفت:من واقعا مشکل مونیرا

 قهید اد،چندین شیپ یکه مشکل یینجایا زم،تویعز دونمیرو صاف کرد و گفت:م مونیرا ی قهیبادست آزادش  کایمون

 ...یبر یتونیم یهروقت ک دوست داشت ومدیاگر خوشت ن میکنیباهم صحبت م یا

 ...نییپاوسرشو انداخت  دیخجالت کش کایمون ی رهیاز نگاه خ مونیرا

 نیلطفا بش ه،حاالیگفت:عال یباشاد کایمون

 

 مونیاکنار ر قاینَشست بلکه دق زشینه تنها پشت م کایها نشست و برخالف انتظار مون یاز صندل یکی یرو مونیرا

 هیاما به نظرت سر کالس درس جا کنمیدرک م یا گهید نهیهرزم ای ینقاش اینشست وگفت:من عالقتو به شعر 

 شعر خوندن؟ یبرا هیمناسب

 کالس کسل کننده باشه چراکه نه؟ یجواب داد:وقت یب سرد مونیرا
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 ؟نمیشعرهاتو بب تونمیهرچند کسل کننده...م یب درس گوش بد دیکه با یدونیخودتم م مونیگفت:را کایمون

 برم دیبا کنهی:من سرم درد ممونیرا

 ... یتونیم یدروغ بگ ستی:الزم نکایمون

 رمب خامیزود بخونش م کنه،لطفایوگفت:واقعا سرم درد م کایدرآورد وداد به مون بشیبا حرص دفترچه رو از ج مونیرا

 

 حالش به هم خورد.... مونیبگه که ناگهان را یزیرو ورق زد وخواست چ یچند صفحه ا کایمون

 دییسایهم م وبود و دندوناش رو به دایچشماش فقط پ یدی...سفدیلرزیآورد و بدنش به شدت م باال

که از ترس وحشت زده شده بود با عجله در اتاقو باز کرد و داد  کایافتاد و مون نیزم یخاطر لرزه رو به

 زد:کــــــمـــــــک

 نفر حالش به هم خورده هی

 شد...متوقف ن مونیکنترلش کنه اما تشنج را کردیم یو سع مونیرفت باال سر را هیچکار کنه،باگر دونستینم واقعا

 نگذشت که اتاق پر از آدم شده بود... یزیچ

 شد.. هوشیکامال ب مونیبود که را دهیهنوز نرس آمبوالنس

 «هشتم قسمت»

چشم باز کرد  یسرش اومده،وقت ییچه بال دونستیبود و خودش نم مارستانیتخت ب یرو مونیساعت بعد را چند

 ...دیدور خودش ند چکسویه

 شده بود... یکفر کایاز دست مون یاتفاقات ،حساب یادآوریچشمش گذشت...با  یهمه اتفاقات از جلو یا لحظه

 ک بهش وصل بود انداخت... ییبه اتاق و دستگاها ینگاه

 از چشمم سر خورد... یقطره اشک ناخودآگاه
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 صدا.... یکرد...ب هیصدا گر یب یول قایبست و عم چشماشو

 که االن وقت مرخص شدنه... دهیچقد خواب دونستینم

 ...دادیهارو انجام م یبررس نیو پزشک آخر زدنیراهرو قدم م یوهمسرش نگران تو  کامران

 گفت: مونیکرد روبه را یبررس شاتویتمام ازما نکهیبعد ازا دکتر

 ؟یبهتر

 نکرده یگفت:مثل قبلم،فرق یبا خونسرد مونیرا

 نه ظاهرا.. یکرده،ول ییفرقا هی:خب البته که دکتر

 ا نگاهش نشون داد ک منتظر ادامه حرف دکتره..ب ینزد ول یحرف مونیرا

نداره واون آقا سرپرسته توئه پس  یتو به ما گفت که خانواده ا ن،مشاوریگفت:خب بب یجد یلیخ مونیروبه را دکتر

 به خودت بگم... زویهمه چ دمیم حیترج

 اجازه نداد دکتر حرفشو ادامه بده وبا تعجب گفت: مونیرا

 

 زده؟ یحرف نیهمچ یآقا سرپرست منه،ک اون؟یگفت یدکتر،تو چ صبرکن

 مارستانیبا تعلل گفت:خب مشاورت،همون که باهات اومد ب دکتر

 وونسیدختر خودش د کنه؟اونیم یچ فرق ؟اصالیچه منطق ید؟رویگفت:شما حرفش رو باور کرد یبا ناراحت مونیرا

 صیشخت ینی ،احتماالیتو تشنج کرد نی...ببگمیمن هم به خودت م کنه؟پسینم یفرق یگی:به هرحال،مگه نم دکتر

...ودر عوض به یکم کن تیفکر یاز دغدغه ها دیاما با یدار یچه مشکالت دونمینم ه،منیما به خاطر مشکالت عصب

 یآرامشت اضافه کن

 ..ختهیهمه پتشو رو آب نر کایباخودش فکر کرد ک خداروشکر ک مون مونیرا

 اتاق فرار کنه.... نیهرچه زودتر ازا خواستیم د،دلشیشنیصداشو نم مونیادامه داد اما را دکتر



 پسر ساده نباش

 
33 

 

 یچند وقت خواستنیکامران و همسرش که م یبود و بدون توجه به اصرارها مارستانیدر ب یجلو مونیبعد را یساعت

 خودش... یرو ازش مواظبت کنند،رفت به خونه  

 یچی...واقعا هکردیفکر نم یچیمبل و به ه یبود رو دهیدراز کش مونیرا

 زنگ درو زد.. یکه کس بردیداشت خوابش م گهید

 یحوصلگ یو ب دیترد با

 

 واقعا شوکه شد دیرو پشت در د کایمون یباز کرد و وقت درو

 استشنجا،ریبهت خبر بدم اومدم ا نکهیا یکه ب دیبزنه گفت:ببخش یحرف مونیرا نکهیزد قبل از ا یلبخند کایمون

 دمتیدیم دیخاموش بود...با لتیواقعا نگرانت بودم و توهم موبا

ندارم؟از  یمن خانواده ا یبه دکتر گفت ؟چرایدونیدرباره من م زویهمه چ یبدون مقدمه گفت:چرا فکر کرد مونیرا

 ،درسته؟یبریلذت م یمث من سرک بکش ییآدم افسرده و تنها یتو زندگ نکهیا

غم  هیتراژد هیتو مثل  یبرا کشمیلحظه لحظش عذاب م یمــــن که دارم تو یمن،زنــــدگــــــــیزندگ

 ...زهیغم انگ یلیاوووووه متاسفم،خ یگیو م یکنیآخرش هم اشکاتو پاک م زه،کهیانگ

 از سر من بردار...لطفا.... کا،دستیمون

 ...دیلرزیم دایاما شد رفتیاصال باال نم مونیرا یصدا

ل مث مونیبا را تونستیو نه م خواستینه م ینیتونست،یداشت...واقعا بهش برخورده بود اما نم یحس بد کایمون

 یهست ی...تو االن عصبانمونیگفت:را یفروخورد و با لبخند ساختگ شویخاطر ناراحت نیخودش رفتار کنه..به هم

 مباهات صحبت کن خوامی...مرونیب می...برمیبه نظر من بر یدرسته،ول

 ام... یعصبانکرد وگفت:ههه،واقعا مسخرس،من از دست تو  یعصب یخنده  مونیرا

 

 ...یلی...خامیب رونیباهات ب یخایتو ازم م نمت،اونوقتیبب خامینم گهید اصال
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 نگفت.. یچیو ه نییانجام نده سرشو انداخت پا یوقت کار احمقانه ا هی نکهیا یوبرا زدینم یحرف چیه کایمون

 ؟یبر یخایگفت:...خب،نم مونیرا

 

 شه،باشه؟یصحبتمون م نیو وگفت:آخر مونیرا یزد تو چشمازل کایمون

 ؟یدی:قول م مونیرا

 :اهومکایمون

 امیگفت:همونجا بمون تا ب کایوارد خونه شد که آماده بشه وبه مون یبا خونسرد مونیرا

 بگه کجا قراره برن... کایتا مون ستادیومنتظر ا رونیاومد ب مونیرا قهید۲ بعداز

 م؟ی:برکاگفتیبه روبه مون مونیرا

 یزدی...شونه مهیبود و گفت: ختهیبه هم ر یزد که حساب مونیرا یبه موها یانداخت،دست مونیبه را ینگاه کایمون

 بهشون...

 پررو نشو... گهیباخنده گفت:د مونیرا

 ...یسرشو تکون داد وگفت:حقا که دختر مونی...رادیخند کایمون

 مالقات نبود... نیآخر نینگفت وباخودش فکرکرد:کاش ا یچیه کایمون

 «نهم قسمت»

 نزدند. یحرف چیرو تو سکوت گذروندن و تا خود کافه ه یساعت مین

 

 شد،یم کیبه کافه که هوا داشت تار دندیرس یوقت

 هم نشستند... یکنار پنجره،روبه رو یدونفره  یزهایاز م یکی پشت
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 بزنه یحرف کایمنتظر بود که مون مونیرا

 باهاش نداشت و یحرف چیچون خودش ه 

 کافه.... نیبه اصرار اون اومده بود به ا 

 و گفت:....خب ،من منتظرم... کایکرد به مون رو

 ...کنم،امایکارهات دخالت م یکه چرا تو ی...تو ازمن ناراحتمونیزد و گفت:را یطبق معمول لبخند کایمون

بده که تو ناراحت کجاش  نیم،ایمن مهمه،دوست دارم مشکالتت رو با کمک هم حل کن یتو برا یزندگ مونیرا

 ؟یشیم

 هستن که مثل منن، ایهمه آدم تو دن نیکرد و گفت:ا یمکث مونیرا

 م؟ینجوریدانشگاه فقط منم که ا یبه نظرت تو اصن

 ..گهید یکیسراغ  برو

نظرا  یلیبا تو از خ یمثل تو باشن ول ایلیخ دیکمکت کنم چون آره شا خامیم مون،منیزد وگفت:را یلبخند کایمون

 فرق دارن،

 ،یکن شرفتیپ یتونی،میبا استعداد تو

 گم؟یم یکه چ یدونیغلط..م ینه رفتارا یوضع شد نیدچار ا زتیغم انگ یخاطر گذشته  توبه

 ...یکنیهم سن و ساالتو نم یاز کارا یلی،خیکنیم یسالم زندگ تو

 یدار یذهن مثبت ینی نیا

دنبال همشون  یکارا بکنم،حوصلشو ندارم...اگه تو خوبم کن یلیخ خادیجواب داد:منم دلم م یبه سرد مونیرا

 .هههرمیم

 ک من بزارم برم؟ یزنیحرفو م نیگفت:ا کایمون

 نکن، یانقد بامن لج باز مونیرا
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 ؟یکنیم یدارم،تو چرا از من دور یادیز یلیخ یهستم،دوستا یاما من آدم اجتماع کنمینم فیخودم تعر از

 د؟یخنده گفت:ببخشابروشو داد باال و با  مونیرا

 که... کنمیآهسته گفت:من احساس م کایمون

 درست بشه و تو... زیهمه چ شهیم کنمیحرفشو عوض کرد وگفت:احساس م یمونیپش با

 مطمئنم... مون،منیرا شهیدرست م تیزندگ

 

 :تموم شد حرفات؟ مونیرا

 ...بایگفت:اهوم،تقر کایمون

 نگفت، یزیچ کایبلند شد که بره...مون مونیرا

 عادت کرده بود... مونیرا یایبه بداخالق گهید

 وارد کافه شدن و ادیز یچنتا  دختر با سروصدا رونیکه خاست از در کافه بره ب نیکولشو برداشت و هم مونیرا

 بهش متلک انداختن، یدن،حسابیرو سد راهشون شده بود د مونیرا یوقت 

 انداخت و ازکافه خارج شد... نییعادت کرده بود،سرشو پا هیبق یطعنه ها دنیشن یبه هو کهید مونیرا اما

داشت بر ونویخاموش زل زده بود....کنترل تلوز ونیمبل و به تلوز یوارد خونه شد...نشسته بود رو مونیبعد را یساعت

 خاموشش کرد و دفترچشو درآورد کنهیکدوم از برنامه ها سرگرمش نم چییه دید یاما وقت

 

 رو مُرده شِیته، شاعرِ متن پفو یِترانه گواه نیا

 باال آورده اشویبسکه رؤ داره،یب دهیخواب د یهِ بسکه
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 سهیاختتام هیشروع  نیقبل از مرگ، ا یدعا هیشب نیا

 بستف به آتش م،یقرمزه حرفام، تف به تسل رِیآژ شکل

  

 رهیگیالهام، تن واژه کزاز م یداره فرشته دزیا

 رهیگ یشعرو گاز م یلپ تاپه، دستا یسگِ هار تو هی

  

 دهیبو م حیمس ینفسا دن،یپاش دیمغزم اس یرو

 دهیشاشِ بازجو م یهر حرفِ با پدر مادر، مزه گهید

  

 !سیقد تلرِی! هتلریه لیآزاده! ها دنیهورا کش تنها

 !سی! زنده باد ساندکیباد ک! زندهیتوخال یهاوعده بادزنده

  

 شهیم نیسزار نهیشون گرگه، مامِ م سهیتو ک کانگوروها

 شهیهفت ساله زن م یدختر خندن،یکافکا م شیبه ر سوسکا

  

 صافه نیکه زم ستیبندم، باورم ن یم لیبه زخمام دخ من

 الفهیخداشو م خودیپاپ ب گه،ید برهینم شورممرده

  

 که شاملو خونده یواسه نسل ذارم،یارث م آرزوهامو

 رو نسوزونده لهینشون بده که تنِ صدتا گال سایکل هی
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 من هنوز هم مُشتن یچشم منجمد رو نخور! دستا نیا گول

 مو کشتنترانه یاونا که فکر کردن با قپان النیخ خوش

  

 عزادارم زنهیمرگِ اون که با لبخند کتکم م یبرا

 دارمیهنوزم به مرگ مشکوکم، من هنوزم تو گور ب من

 

ش دست یپاک کرد،خودکارشو درآورد و رو نشیکرده بود رو با آست سیتمام صورتشو خ اریاخت یکه ب یاشک مونیرا

I» نوشت  am suspected to happy days»....ههه،به تصورات خودش پوزخند زد 

 ...دیمبل وخواب یجمع کردو تو خودش،کز کرد گوشه  نیجن هیمثل  خودشو

 «دهم قسمت»

که عذابش  دیدیم واریدرو د یرو ییزایاز چب مونیگذشته بود و را کایمالقات با مون نیاز آخر یروز چند

اسمم داشتن،مثال مرد  یک حت گهید یزایچ یلیگه،خید یزایچ یلیخ ای والیه هیمرد،صورت  هی دادن،صورتیم

 مثال اون اید،یخابیمبل م یرو واقعم شتریب مونیخاطر را نیبود،به هم مونیکنار تخت را وارید یرو شهیهم یچکش

که فقط گالوم  دونستیوقت نم چیاما ه دیدیحموم م یها یکاش یرو شهیگالوم*بود رو هم هیکه شب یموجود

هم  دیحمامه...شا سقف یوبلند رو اهیس یدختر با موها هیک  دیفهمیم کردیسرش رو نگاه م یباال ست،اگرین

 ...کردیباال سرش رو نگاه نم اصالخاطر  نیبه هم دونستی...اره مدونستیم

نداشت...با  یخاص یخاطر سرگرم نیبود به هم دهیند یخواب چیشب ه مونیبود که را یمزخرف یهم ازاون روزا امروز

بود که  نیکه بهتره.حداقلش ا دنی*اما خب از خواب نددهیداره هرشب خواب بد د ادیکه به  شیسالگ۹-۸ نکهیا

م و صورتش زخ زدیبشتر اوقات تبخال م دکهیدیخواب مسخرش بود...انقد خواب بد م یو بررس لیتاشب سرگرم تحل

 ...شدیم

 بود و طبق معمول از جاش تکون نخورده بود.... دهیکه از خواب پر شدیم یساعت میهم ن االن
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 چرا من؟ کردیفکر م باخودش

رو شونه هاشه،اما تا  یقرمز یو بافتن ستادهیا ایمادرشه،کنار در هیشب یلیزن که خ هیکه  دیدیخواب م هرشب

 بهش مونیرا

 

 روبه روئه والیه هیبا  فهمهیم مونیورا  گردونهیاون زن روبرم شهیم کینزد

 

 هی نیا دیشااا گفتیحرف بزنه،باخودش م کایدرباره خواب هاش با مون خواستی...دلش مرونیفکرها اومد ب نیا از

 دونه رو بشه باقرص حل کرد...

 خادیبارهم که م هیگذاشته، یرو کدوم گور لشید موبانبو فرستاد،معلومیساعت بود که داشت به خودش لعنت م مین

 خودش صحبت کنه... لینفر به م هیبا 

 کایمون بودیم نطوریشاپ جا گذاشته،اما خب اگه ا یهمون کاف یتو لشویموبا دیلحظه از ذهنش گذشت ک شا هی

 نداشت. ینبود سر زدن به اون کافه ضرر کایاز مون یچند روزه خبر نیچون ا اورد،امایو براش م دیدیم

 

اومدن متنفر بوده  رونیاز ب شهیلمس کنه...هم تونستیرو نم یزیچ چیه مونیکه را یسرد بود به حد یلیخ هوا

به اطراف  یمزخرف امروز وارد کافه شد و بدون نگاه یاز هوا یسرما اما حاال مجبور بود،با اخم ناش یمخصوصا تو

 بدون مقدمه هم رفت سر اصل مطلب. چیبود،سالم نکرد ه ستادهیکه پشت کَش ا یرفت سراغ مرد میمستق

 جا مونده... نجایمن ا لی:موبامونیرا

 

 فقط یحرف چیبدون ه مرد
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چند روز  خام،منیمرد شد،صداشو صاف کرد و گفت:معذرت م بیعج یک متوجه نگاها مونینگاه کرد،را مونیرا به

 جاموند...حاال اومدم دنبالش... لمیموبا کنمیم نجا،فکریاومدم ا شیپ

 ش؟ی:چند روز پدیپرس مرد

 شیروز پ۳گفت:اممم،فک کنم  دیبا ترد مونیرا

 گم شده؟ لتیموبا یروز متوجه شد۳تعجب کرد وگفت:بعداز  مرد

 کنمیازش استفاده نم ادی:زمونیرا

 یدروغ بگ ادیک نم افتی:اهووم،جالبه،خب،به قمرد

 برم... دیمن با دیپسش بد ه،لطفایمعمول یلینداره،خ یارزش لیدروغ بگم؟ اون موبا دی:چرا بامونیرا

 یازش بپرس یتونیبوده،م نجایهمسرم ا شیگفت:سه روز پ یبا خونسرد مرد

 متیاذ یچ ی. برا دینداره لطفا پسش بد یارزش نجاس،اونیا لمیموبا دونمیمحترم من م یبا حرص گفت:اقا مونیرا

 د؟یکنیم

 ها بردنش.. یم،مشتریجامونده باشه ما متوجه نشد نجای:اگرهم امرد

 حال کافه رو ترک کرد... نی...با اگهیب مرد انداخت،مطمئن بود دروغ م یقیکالفه شد...نگاه عم مونیرا

 آقا صبرکن... یبا عجله به سمتش اومد و صداش زد:ه یدور نشده بود که دختر یقدم چند

 دیچرخ مونیشد،را کینزد یکس دنیدو یباهاش کار داشته باشه بر نگشت...اما صدا یکس کردیکه فکر نم مونیرا

 ..؟یفهمی...نمزنمی...صدات...می...هرچیچ یگفت:برا زدیکه نفس نفس م یدرحال د،دختریودخترو پشت سرش د

 استخیم ،اونیساده ا یلیرو گرفت سمتش وگفت:خ مونیرا لیمکث کرد و آروم تر ک شد موبا یا هیثان چند

 رشی...ههه،بگگهید سهیشدم،رئ چارهیبفهمه بهت پسش دادم ب رش،اگهی؟بگیپس نده،تو چرا کوتاه اومد لتویموبا

 برم... دیبا

 توام ها... ،باینزد که دختر گفت:اهاا یحرف مونیرا
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 لم؟یموبا کنهیکارمیگرفت و گفت:دست تو چ لویبه خودش اومد،موبا مونیرا

 ؟یکردیم کاریپس چ یدادیگوش نم دم،اگهیم حیبا تعجب وحرص گفت:دوساعته دارم برات توض دختر

 ...کردمیاروم و گرفته گفت:چشماتو نگاه م یبهت زده وباصدا مونیرا

 یا وونهید یستی...هه،ساده نیگیمنو،تو م کشهیم نمتمیبب سمییاگه ر گمی؟میییییبا تعجب گفت:چ دختر

 لحظه صبرکن هیوگفت: دیدستشو کش مونیخاست بره که را دختر

 ه؟یچ گهیبرگشت و گفت:د دختر

 .یخوشگل یلیکردو گفت:تو...خ یمکث مونیرا

 ...وونهیو گفت:ااااهه،ولم کن د دیدستشو کش دختر

شده بود به رفتن اون دختر...ناخودآگاه باخودش زمزمه  رهیبود و خ ستادهیا مونیبه سمت کافه...را دیدو وبعد

 ...یکرد:چه حس وحشتناک

 ....دیبدنش از سرما لرز تمام

 

 باشد صلیبم پشت یاپنجره نکند

 باشد جیبم داخل ینمیکروفو نکند

 

 شود ثبت ییجا در اس ام اس  این نکند

 شود ضبط تلفن پشت یگریه نکند

 

 اندنیماش در دعوامان شاهد نکند
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 بینندیم را تو ،حمّام داخل نکند

 

 کند بخش دهنش با را تو اسم نکند

 ت مرا راز نکند

 

 کند پخش لویزیون

 

 ! دانمیم من که آنچه داندیم نکند

 کیهانم   ِیک  ِتیتر ،فردا پس نکند

 

 شک ایمانم دل در کند رخنه نکند

  کتک زیر را تو اسم بدهم لو نکند

 

 کنند پُست مرا یجعل ینامه نکند

 کنند سست مرا قلب ،بد اینهمه نکند

 

 سم در وجودم کابوس شده حل و تلخم

 ترسمیم ها آدم یهمه از تو غیر
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 ! جاسوسند نادانسته و دانسته همه

 بوسندیم را تو و است دار یحلقه دستشان

 

 هستند تختت یلحظه ترین جیغ در لخت

 هستند سختت  ِشب هر از  ِرفتن در  ِفکر

 

 رحمییب در شده نفرین شب از خستهام

 ...! فهمییم فقط تو و...  ترسم می...  خستهام

 

 باشد یبهار ،سوز این آخر یشککا

 باشد یفرار راه بغلت در یشککا

 

 یشاد این بشود یمخف همه از یشککا

 یآزاد به تو عشق شود وصل یشککا

 

 بد یقصّه این  ِآخر نشود بد یشککا

 ... ابد به تا یلو...  بخوابیم باز یکاشک

 

 باشد درختم سرانجام ،دار نکند
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 باشد تختم داخل ینمیکروفو نکند

 

 ...بینندیم تلویزیون از را ما نکند

 

 

  یموسو یمهد دیس 

 

 ارباب حلقه ها لمیف یشده تو نینفر تیگالوم:هاب«۱».نپ

 ):یسیکَش:همون صندوق هستش منتها به انگل«۲».نپ

 

 مشاورم/: یبودم برا دهینم،کشیبیم نارویخودم عکس کاوره،من واقعا همه ا یها ینقاش«۳».نپ

 کااااامنت لطفا«۴».نپ

 «ازدهمی قسمت»

 

ا بود ام نطوریهم شهینداشت...هم چکشیاز ه یامیپ ایتماس  چیروشن کرد...ه لشویبه خونه برگشت و موبا مونیرا

 کردیاحساس گناه م کمی کایبابت مون نباریا

 

 یا دهیکرد که االن غصه خوردن فا یخودش روراض یشده بود...ول یو عصب جیچکار کنه،واقعا گ دیبا دونستینم

 داد بخوابه و فردا بره دانشگاه... حینداره،پس ترج
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ازه به اند یک یدراز بکشه..ههه،روش زندگ کارینشست و حاال شب شده بود و وقتش بود که ب کاریرو ب یساعت چند

 ...چکسیر کنم هکل کننده بود؟فک مونیرا

گرفت آماده بشه و بره دانشگاه...خواست از  میتصم دیساعتو د یو وقت دیطبق معمول از خواب پر مونیشد ورا صبح

جلوتر که رفت و درکمد لباس رو باز کرد از  یاز جلوش رد شد...کم یمشک هیسا یکه متوجه شد  رونیاتاق بره ب

 ...دیپر اباز خو هیو با گربه شدت وحشت زده شد  دیدیکمد م یکه تو یزیچ

 

 بشه... فیبه هم ور و کث یحساب سشیکه باعث شد صورت خ دیبه صورتش کش یدست تیعصبان با

 

 خوابش افتاد و منصرف شد از عوض کردن لباس ادیصورتشو شست و خواست اماده بشه که باز  دستو

 

 نیا یکه چه روز کردیفکرنم نیبه ا چوقتی...هکردیحس بود و سرش درد م یتخت...تمام بدنش ب یرو نشست

 ...اصال براش مهم نبود،فقط...شهیخواب ها تموم م

 ...ییتنها یوقت ه،مخصوصایبد یلیخ زیچ دنیترس

هاش که نصفه ر یباالخره بلند شد وبه سمت دانشگاه راه افتاد،دانشگاه یتخت نشست ول یرو کاریرو ب یساعت مین

 به موهاش یدست کا،نهیرفت به اتاق مون میشت...وارد دانشگاه شد و مستقبهش عالقه دا یلیخ نکهیکرده بود،باا

درو باز کرد و وارد  کایمون یصدا دنیشنخونسرد در زد و منتظر شد،با  یلینه لباسشو مرتب کرد،خ دیکش

خواست سالم  مونیاومد،را مونیاز جاش بلند شد وبه طرف را یتعجب کرد و با خوشحال مونیرا دنیبا د کایشد...مون

ازشون سردر  یچیه مونیکه را ییاونو بغل گرفت و شروع کرد به حرف زدن،بعداز تموم شدن حرفا کایکنه که مون

 ...نهیبه بش ردلهش تعارف ک اوردینم

 ...نمتیبیکه م هیشده بود اونروز بار آخر ،باورمیکردم باهام قهر شه،فکریباورم نم ی:واااکایمون

 سراغم، یمدوین گهی:خب..تو دمونیرا
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 نجا؟یا یکه اومد شدی...حاال ولش کن چنایو ا یکن ،دعوامیبش یعصبان دمی:من ترسکایمون

ت که باها یبد یبه خاطرتمام رفتارا یمنو ببخش خامیو گفت:اولش که ازت م یالیخیدودل بود اما زد به در ب مونیرا

شده باشم،چه پسر چه دختر...اما االن اوضاع فرق  یمیصم یعادت دارم و تاحاال نشده با کس ییداشتم...من به تنها

 دوست رو تو حساب کنم،خب؟ هیبه عنوان  دیکرده،من با

 شده؟نگران شدم ها! یزیکرد و با شک گفت:چ زیچشماشو ر کایمون

 

 دهش دینا ام لمیاز گرفتن موبا گهیکرد و گفت:اون  روز من د فیتعر کایمون یرو برا لیتمام جاموندن موبا مونیرا

 بهم گفتن... ایلیک خ ییزورها هیهم مثل بق یکی نیبودم و با خودم گفتم ا

 بهت پس داد،بعدش؟ لتویبا تفکر گفت:خب؟اون دختر مبا کایمون

 ....ی:بعدش که ...اون رفت ولمونیرا

 ؟یگفت:ول دیبا ترد کایمون

 بهش یلی...خیعالقه معمول هیبه اون دختر عالقه دارم...نه  کنمیگفت:من...حس م یاز سردرگم یبا اخمِ ناش مونیرا

 عالقه دارم...

 /:؟درسته؟یکنیم یباهام شوخ یبهت زده گفت:دار کایمون

 گفت:نع،من واقعا...عاشقش شدم.. تیبا جد مونیرا

 ؟یکن کاریچ یخوایگفت:خب؟م کایسکوت کرده بودنکه باالخره مون قهیچند د یهردو برا مونیو را کایمون

اون هم بره تو  خامیشانسمو امتحان کنم...نم خوامیکه م نهیا دونمیکه م یزیتنها چ ینی، دونمی:خب...من نممونیرا

 عمر باهام بوده... هیکه نداشتم و حسرتشون  ییزایهمه چ ستیل

 ؟یخایاز من م یگفت:چه کمک یبا خونسرد کایمون

 که من بهش عالقه دارم. یوبهش بگ یایبامن ب دیبهش بگم،تو با دیبا یچ دونمی:من نممونیرا
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 خودتم بگو ی:من؟توکه عاشق شدکایمون

 خراب کنم... زویهمه چ ترسمی:من ممونیرا

 نم...دخالت ک ،نمتونمیبر شیدرست پ یرابطه ا نیهمآ یتو یکه تو بخوا ستمیمطمئن ن مون،منی:متاسفم راکایمون

 ...یقائل یشتریب تیبرام اهم کردمیکرد و گفت:من فکر م کایبه مون ینگاه مونیرا

 

گفت:اوناهاش،اون  کایبه مون مونیدر همون کافه بودن...وارد کافه شدن و را یکاجلویو مون مونیساعت بعد را مین

 پشته...

 

 با لبخند رفت سمت دختر... کاینشست و مون زهایاز م یکیپشت  مونیرا

تو آسمون نگاه  دیو خورش نیزم یافه به برف روک یها شهیخونسرد از ش یلیوااقعا استرس نداشت و خ مونیرا

 کردیم

 

 د؟شیچرااا؟چ دیپرس یبا کنجکاو مونیم،رایو گفت:پاشو بر مونیرا شیاومد پ قهیچند د دونمیبعد از نم کایمون

 و بلندش کرد... دیکش مونیرا نی...و استگمیم م،بهتیآروم گفت:پااااشو بر یبا صدا کایمون

 مونینداد...را تیبودنش اهم سینشست و به خ یمکتین یرو کایمون نکهیرفت تا ا کایحرف دنبال مون یب مونیرا

 شد؟یچ یبگ شهیگفت :االن م

 کرد و گفت: یمکث کایمون

 

داشته  ینداره با تو رابطه ا یعالقه ا چیسالشه...بعدشم گفت ه۱۷بچس....همش یلیخ مووون،اونی...راهیسانل اسمش

 ...یزدیباهاش حرف م دی..تو خودت باادیخوششون نم ربرنجیش یباشه...دخترا از پسرا
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که حاال  یرفت سمت دختر کردنیکه با تعجب نگاهش م هیسمت کافه وبدون توجه به بق دیبه سرعت دو مونیرا

اما  یچرا برگشت دونمینکرد بهش گفت:گوش کن، من نم یتعجب مونیرا دنی...دخترکه ازدهیاسمش سانل دونستیم

ما به ا شنهادتیبه خاطر پ کشتمتیمن نم ،قطعاااینفرو بفرست هیالزم نبود  یمن دوست باشبا یکه بخا نیا یبرا

 ...ادیهرحال،چه اون بگه چه تو من از تو خوشم نم

 یا خانواده کنه،منینبودم،وضع من فرق م یدختر چیبهت بگم...من تابه حال با ه ییزایچ هی  دی..من بانی:ببمونیرا

 یامن حرف نی....ببکنمینداشتم،من احساس م گهیکس د چیکه به تو داشتمو تاحاال به ه یندارم،تنهام،حس مثبت

...تمااام روز با تماااام وجودم دمتیکه د یکه از روز دونمیم نویکنم، فقط ا یکه باهاش تورو راض ستمیعاشقانه بلد ن

 دارم.... ازیبه تو ن

باهاش حرف  قهیدق۲!؟!؟!؟!؟تو فقط ؟یود بهش گفت:چب مونیک تمام مدت پشت سر را کاینکفت و مون یزیچ دختر

 ...یزد

باشم..من  متونیکس نم چی...نه فقط تو بلکه باه تونمیاما من نم یگیم یچ فهممیم ن،منیگفت:بب مونیروبه را یسانل

که بهت گفت من چقدر تنهام...چقدر  کایاز من؟مون ؟بدتریطیبا تحکم گفت:چه شرا مونیندارم...را یمناسب طیشرا

پر اشک روبه  یی...چقدر دوست دارم...با چشماچقدردارم... اجی...چقدر به کمک احتشمیافسردم...چقد روان پر

 ؟یبهش نگفت ناروی؟ایکرد وگفت:نگفت کایمون

 گفت:چراا،باور کن همشو گفتم... تیشده بود با مظلوم مونیکه نگران را کایمون

 اروزیچ یسر هی دیوقتا با ی... گاه تونمیاگه بخوام هم نم یگفت:من..من حت مونیآروم به را یوصدابا بغض  یسانل

 ...تونمیکه نم یدر حال یتو به من وابسته بش خامیاگه آزار دهنده باشه....من نم یقبول کرد...حت

 بزن خب.. ؟حرفیچ یتونیگفت:نم دیبا ترد مونیرا

 ...من...سرطان دارم...ستمیزنده ن یلیگفت:من خ کردیم هیکه گر یدرحال یسانل

 نکفت یچیه یاز تعجب چشماش گرد شد ول کایمون

 نبود دروغ بگه.. کرد،ممکنیم هیاما اون داشت گر زنهیم مونیرا چوندنیپ یحرفارو برا نیا یفکر کرد سانل مونیرا

 گفت:نه!!! یبا بهت به سانل مونیرا
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 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:آره.... یسانل

 ایتو مغزش طوفان شده... کردی...احساس مختیسرش...زلزله اومد....تمام افکارش به هم ر ی...حس کرد تومونیرا

 دایافتاد...شد نیوباز تشنج کرد  و به زم دیجارو ند چیرعد وبرق بزرگ....ناگهان چشماش ه هیهم رعد وبرق، دیشا

 ...یشگیهم یو همون اتفاقا دیلرزیم

خاست که به آمبوالنس زنگ  یاز سانل هیبا گر کایکه داخل کافه بودن به اونا جلب شده بود و مون یتمام مردم توجه

 بزنه...

 

 نخورد... یتکون گهیشد و بدنش د هوشیب مونیرا

 

 نپرس زیچ چینگاه کن و بعد ه فقط

 قرص یخال یخواب رفتمت از بسته ها به

 

 !ی دوستش دار ِنیت داشتنم بدوس به

 یتکرار یها ـــــهیخواب رفتمت از گر به

 

 ناشناس از خطّ ِ ... یکس یها تماس

 حرکت ِ مته ریاستخوان ِ سرم ز بــــه

 

 دیکش غیشود به رگ و پوست، از تو ت یم که

 دیکش غیو بعد ج دیشود بـــه تو چسب یم که
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 شود وسط ِ وان، دچار فلسفه شد یم که

 آب فرو رفت... واقـــعا خفـــــــه شد! ریز که

 

 !یکن هیگر« راک»مثل من، ته ِ آهنگ ِ  که

 یکنــ هیبه خاک... گر یفتیپاش ب یجلو

 

 شود چمدانت شد و مسافر شد یم که

 بـــود و شاعر شد گاریدست تو س انیم

 

 دیات مواد کش نهیشود وسط س یم که

 ...دیپتو رفت و بعد داد کش ریبعد، ز کــــه

 

 زد و هیقرار تک یمن ِ ب یچشم ها به

 زد و هیوار تک وانـــــهیتوهّــــم د نیا به

 

 باشم و از چشم هات زود شود رید که

 مته بر وسط ِ مغز من، عمود شود! که

 



 پسر ساده نباش

 
51 

 

 شوم، در کشاکشت بکشم دهیکش یه که

 هرچه بود و نخواهد نبود، دود شود... کــــــه

 

 شب قرارمان باشد نیبود هم قرار

 روز خوب تو در انتظارمان باشد که

 

 یدر برو لیمستط نیشد که از ا قرار

 یدورتر برو یشد بــــــه سفرها قرار

 

 نامه شود یشد دل من، مُهر ِ رو قرار

 دودها ادامه شود نیدر توهّــــــم ا که

 

 باشم و از آرزوت هست شوم ستین که

 ت شومو از تــــو نخورده مس زمیبر عرق

 

 تگرگ ریشکوفه ز کی یبه سالمت که

 گوسفند قبل از مرگ یبه سالمت که

 

 یجیو گ یجام بعد یبه سالمت که
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 یجیتدر یمرگ ها یبه سالمت که

 

 تمام مهین یخواب ها یبه سالمت که

 من... که واقعا تنهام! یبـه سالمت که

 

 یدربدر یسال هـــــا یبه سالمت که

 ...ی سفر ِ یتو که راه یبه سالمت که

 

 من پشت سال ها غم بود ی هیگر یصدا

 مغــزم بود یآمد کـــــه تـو یمته م یصدا

 

 یخانه ات هست یعطر تو که تو یصدا

 یبدمست انیمن در م ی ـــــهیگر یصدا

 

 سالخ! یخنده  یمن تو ی ـــهیگر یصدا

 سوراخ یپرت شدن از سه شنبه  یصدا

 

 که... یخاطرات یجر خوردن رو یصدا

 که... یدادن ِ قلبـم بـه ارتباطـــ ادامه
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 تک نفره یخدا کیارتباط تو با  به

 تو با مواد منفجره یریدستگ بــــه

 

 در تختم یارتباط تو با سوسک ها به

 چقدَر مثل قبل بدبختم یحس کن که

 

 جنّ داخل کمـدم ـــنیترس دارم از ا کــــه

 زنم به خودم یگرفته ام و مشت م جنون

 

 خواهمت چه کار کنم؟! یگرفته و م دلم

 تا کجا فرار کنـــم؟! ییاز خودم که تو که

 

 کــــــه... ی تنـــــــم در اتاق خوابـــــــ ِیبگـــــــــیغر

 که... یجواب یب یها«اس ام اس»شب،  مهین به

 

 ییتوهّم... به دود و شک که تو یعشق تو به

 ییتو مشترک کـــه  ِنیغمگ یترانـــــه  کی به
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 پشتت به لغزش ِ ناخن ی رهیحسّ ت به

 تلفن کیبد و خوب پشت  یفال هــا به

 

 کنم از تـو بـه تــو به درد شدن یم فرار

 نکرده، به حسّ مرد شدن یها هیگر به

 

 مسموم یسه شنبه  نیکنم از ا یم فرار

 جواب نامعـلـــــوم کیکنـــم از  یم فــــــرار

 

 که... یـــیها لیکردن ِ من از دل سوال

 که... ییها لیکنم از مستط یم فرار

 

 یــــــــــواریچـهـــارد نیکردن ِ از ا فرار

 ...یداریبه ب زتر،یجهان غم انگ کی به

 

■ 

 

 زیاز همه چ یسقف ِ خال کیچشم باز به  دو

 !ـــزینپرس عز یچــــــــ ــــچینگاه کن و ه فقط
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 ست یخواب رفتنم از حسرت ِ هماغوش به

 ست.. یواقعا فراموشـــــ ه،یهد نیبهتر کـــه

 «دوازدهم قسمت»

 ...کردیکجاست.سرش درد م دونستیکه نم دید یچشماشو باز کرد خودشو تو خونه ا مونیرا یوقت

 آورد ادی،به سرعت همه اتفاقات امروز رو به  دیپنجره کش یبخار ها ی...انگشتشو روبارهیکه بارون م دیپنجره د از

 تا شکستش.. دیمشت کوب شهیب ش تیاطر با عصبانخ نیوبه هم

روبه رو شد...با  مونیخونسرد را یشکسته و چهره  یوارد اتاق شد و با پنجره  کایشکستن پنجره مون یصدا از

 !زخم شد؟نمی...چرا خب؟دستتو بب؟یکرد نکارویا ،تویاسترس گفت:ه

 ...فیهم نشد،ح کیزخم کوچ هی یلماس،حتیمال ف زایچ نیگفت:نه باابا،ا یبا خونسرد مونیرا

 زخم بشه؟!؟!؟! ی:دوست داشتکایمون

 هم خوبه.. یلیشه و عشقت پانسمان کنه خ یو گفت:عاره خب،زخم دیخند مونیرا

 ...لماسیمال ف زایچ نیساده،ا ،پسرهیزد وبا تاسف گفت:آخ یپوزخند کایمون

 نده لیگفت:حرف خودمو به خودم تحو یالیخیبا ب مونیرا

 

ه ک ستییییگفت:آخه عشق خوشگلت ن رفتیکه بلند شد و داشت به سمت در م نطوریگفتم...و هم ی:جدکایمون

 برات دستتو ببنده

 لحظه صبرکن.. هیکا،یگفت:مون کایبه مون مونیرا

 صبرکن؟ گمیداد زد:مگه نم تیبا عصبان مونینکرد که را یاما به حرفش توجه کایمون
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 ها... یسر من داد نزن گهیشد،باحرص برگشت سمتش و گفت:د خکوبیو م دیترس مونیرا کاازدادیمون

 ،چرا؟ی:ناراحتدیپرس یجد یلیو خ ستادیبلند شد و خودشو بهش رسوند،جلوش ا مونیرا

 ؟یگفت:نه...از چ یالیبا بخ کایمون

 لش؟یدل ،فقطیهست دونمی:ممونیرا

 بشم..!! یانگار اصرار دار یستم،ولی:گفتم که نکایمون

 سد راهش شد و با خشم گفت:جوابمو بده وگرنه... مونیخواست بره که را کایمون

 یدونی...میدونیکه م دونمی؟میکنیفکر م یچ ؟خودتیبشنو یدوست دار ی؟چی...واقعا چ؟یداد زد:وگرنه چ کایمون

 ؟یحماقت منو به رخم بکش یخایشده و م یچ

 

 ؟ینیبی...اصال منو میستیاصال ن مون،تویرا.ٔ  .ستیااا نعالقه مند شدم که اصالا یمن احمقم،من احمقم که به کس اره

 

 تورو به اون کافه باز کردم یبودم که پا ،منیندار یریتقص البته،تو

 

 و... ینیبودم که باعث شدم تو...اون دخترو بب من

 ...کردمی...من فکر میشده بود گفت:تو مشاور من رهیکاخیکه  با بهت به مون مونیرا

 احترام بزارم... متیهم بهت عالقه دارم که به تصم ،انقدریکنیفکر م یچ ستیبا حرص گفت:اصال برام مهم ن کایمون

 مونیو را ستادیحرفاس منتظر نا نیحس تر از ا یب مونیرا دونستیکه م کاینگفت...مون یچیسکوت کرد و ه مونیرا

 ....یهرچ ایگتر باشم،اگه مشاورت باشم،ازت بزر یرو بغل کرد و گفت:من دوستت دارم،حت

 کایحرف از خونه خارج شد...مون ی..وبییجا رمیشده...م رمیاومد و گفت:من د رونیب کایاز بغل مون یالیخیبا ب مونیرا

 همون کافه .... یعنی ییدر بسته شد گفت:جا یوقت کردیکه با بهت رفتنش رو نکاه م
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 وارد شد و تمام کافه رو از یبا خونسرد دیرس ی...وقترفتیوقفه م یشده بود ب یشگیهم گهیکه د یبارون ریز مونیرا

داد جلو  حیترج لیموبا یرو لبش نشست...اما به خاطر اون مرد و ماجرا یلبخند دیرو د یسانل ینظر گذروند...و وقت

 نشست... زهایاز م یکینره و پشت 

 .دیگفت:سالم،خوش اومد یرسم یلیو خ زیرفت سر م دیباترد یسانل

گفت:سالم....دلم..برات تنگ  یاروم یکافه دوخته شده بود،با صدا یچوب زیکه به م یسانل یزد به چشمازل  مونیرا

 شده بود....

 د؟یدار یبا بغض گفت:چه سفارش یسانل

 ؟ینیبش شهی:م مونیرا

 ؟یخایم یچشم دوخته بود گفت:نه،بگو چ زیکه هنوز به م  یسانل

 از سر حرص گفت:خب معلومه...تورو ... یبا خنده ا مونیرا

 ...مونیگفت:را یبا کالفگ یسانل

 :جانم؟مونیرا

 ٔ  .نجای:لطفا برو از ایسانل

 ...کنمیخاهش م نی...بشقهی:فقط چند دمونیرا

 شد؟ یوگفت:من....نگرانت بودم...بعداز اون اتفاق چ مونیزل زد به را سیخ ینشست و با چشما یبه آروم یسانل

 ...ولش کن...ستیمهم ن:اصالمونیرا

 مهمه؟ یپس چ سیمهم ن ،اگهی:تو تشنج کردیسانل

 دوستت دارم... یلیمن خ نکهیشد وگفت:ا رهیبهش خ هیچند ثان مونیرا

 

 که دل به دل راه داره... یدونی...باخنده گفت:خب...منییخندش گرفت و سرشو انداخت پا یسانل
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 ...یمن...تو حرف ندار ی....خدادونستمیدونستم،میگفت:م یبا خوشحال مونیرا

 رو درآغوش گرفت... یو بدون توجه به افراد حاظر همونطور نشسته سانل کردیحرفارو تکرار م نیا

ه ب دیدستش د یچند تار مو تو ی...و وقتدیکش یسانل ییبلند و طال یبه موها یسکوت کرد و دست یلحظه ا چند

 برد... یرابطشون پ یعمق فاجعه 

  دهیچک مونیکه از چشم را یافتاده اشک یک متوجه شد چه اتفاق یکافه گذاشت .سانل زیم یرشو روس یناراحت با

 .اومد.. یکه داشت بوجود م ینیغمگ ی...به رابطه ندهیبود رو پاک کرد و رفت تو فکر...فکر کرد به گذشته...به آ

 

 

 شب جوون شد یتا اسمت رو گفت ،کهیدیرس ایاز متن کدوم روء تو

 کمون شد نیشکفت و،نگاه من پر از رنگ ایاز رنگ صدات در که

 دوباره یصدام کرد یکرد ا،صدامیروء ریدلگ یاز خاموش تو

 منو از بغض مهتاب،از اندوه گل و اشک ستاره یکرد صدا

 نگو نه! یصدام کرد یکرد صدام

 یخسته و خاموش بود اگرچه

 تو صدام زد یو صدا یبود تو

 یددور و ظلمت پوش بو اگرچه

 من شد یو شب جا یگفت یزیچ تو

 شدم باز بایاز نور و غزل ز من

 از خود گمشدن ها جیو و جیگ تو
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 شدم باز دایاز من مردم و پ من

 شدم باز دایاز من مردم و پ من

 

 عشق ییتک بستر تنها نیا از

 دنج سقوط آخر من نیا از

 که برگردم به پرواز یکرد صدام

 اوج حس سبز با تو بودن به

 من یکه رو خاموش یکرد صدام

 یبپاش ینوران اسیدامن  هی

 از هراس و تازه از عشق برهنه

 یآغوش جان من رهاش یتو

 

 نگو نه! یصدام کرد یکرد صدام

 یخسته و خاموش بود اگرچه

 تو صدام زد یو صدا یبود تو

 یدور و ظلمت پوش بود اگرچه

 من شد یو شب جا یگفت یزیچ تو

 شدم باز بایاز نور و غزل ز من

 از خود گمشدن ها جیو و جیگ تو
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 شدم باز دایاز من مردم و پ من

 «یصدام کرد«»جاااان یِاِب»

 دبر شد،امتحان داشتم دییییببخش«۱».نپ

 .دیداشت یتلگرامم هست کار یدیآ«۲».نپ

 «زدهمیس قسمت»

...بازهم دیلرزیاش م...همه بدنش عرق کرده بود و دستدیازخواب پر مونینصفه شب بود که را۳ یکاینزد ساعت

 بود... دهیرو د یشگیهمون کابوس هم

 

و منتظر شد..ناگهان حس  ستادی..عقب ادیآشپزخونه د یرو تو یشخص هیشد وخواست بره آب بخوره که سا بلند

اون  گهیزده،حاال د خیحس کرد همه وجودش  یلحظه ا یو برا دیاز پشت سرش رد شد...به عقب چرخ یکرد کس

رو هنوز هم دنبال  مونیبود...را دش..آشنا بود...خودیجلو رفت...اون مردو د دی..با ترددیدیمرد رو به وضوح م

 ابونیو درو باز کرد..خ دیدو مونیرفت...را  رونیرو شکوند و از پنجره ب شهیفکرا بود که مرد ش نی...توهمکردیم

نبود..درو بست و تو دلش به خودش  یا گهید زیچ چی...هنیهمو .... دیباریم یدیبود....فقط بارون شد یخال یخال

 وسادس.. احمقلعنت فرستاد که چقد 

گذشته بود و هنوز نصفه شب بود که رفت داخل حمام...وان رو پر کرد و با لباس رفت داخلش...بعداز چند  یساعت مین

در قفله....چند  دیت از حموم خارج بشه که داومد و خاس رونیکه تمام وان پراز خون شده...با ترس از وان ب دید قهید

حمام رو باچنگ زدن پاره  یو پرده  دیکش ادیفر تیاننداشت،با عصب دعیدرو چرخوند اما فا رهیبار دستگ

 کرد... هیکرد...گر هیکه پر از خون شده بود...نشست و گر ینشست کف حمام  یکرد...بعدهم با درموندگ

 یمرد تو هیچرا دستش زخم شده و چرا وان حموم پر از خون شده،چرا پنجره شکسته و چرا  دیفهمیم کاش

 آشپزخونه بوده...
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 یبوده...وقت دهیحمام خواب یساعت چند بود که چشماشو باز کرد و متوجه شد تمام شب تو دونمیو نم دونستینم

وحشتش  دیاز خون د یلک چیو بدون ه زیتم تمام حمام رو یو وقت شبیتمام اتفاقات د ادی دیرو د سشیخ یلباسا

بود  وامروز باز...با ترس پا به فرار  قفلدرش  شبیخارج شد ک درکمال تعجب د یدوبرابر شدو با ترس از  حمام

باهاش حرف بزنه و اتفاقات چند روز  دیبا دونستی...مکایمون شیگذاشت و با همون لباس ها وسر ووضع رفت پ

 رفت...گذشته رو اصال درنظر نگ

وحشتش دوبرابر  مونیوضع را دنیبا وحشت درو باز کرد و با د کایدرزد که مون یطور دیرس یو وقت دیراه رو دو تمام

 شد

 

 خشک.. بایبود و سرو وضعش بهتر شده بود و تقر دهیک رس شدیم یا قهیده د حاال

 داره؟ تیواقع یکه زد ییهمه حرفا ینی...شهیگفت:باورم نم یجلوش گذاشت و با نگران یفنجون قهوه ا کایمون

...اون مرد از من هیچ انیجر دونمی...اصال نمترسمیمن م کای...مونتهیگفت:همش...جز به جزش واقع یبا نگران مونیرا

 ....خادیم یچ

 ...پرمیاز خواب م نطوریا برهیهم که م ی...وقتبرهیشبها اصال خابم نم شتریتنهام و ب یلی...من خمن

 انداخت... نییگرفت و سرشو پا شیگر مونیرا

 ...میکنیو گفت:ناراحت نباش...باهم حلش م دیکش مونیبه صورت را یدست یشده بود با ناراحت جیکه واقعا گ کایمون

 .....وونهی...تا نشن دوتا دادیاومده سر اون ن مونیکه سر را ییتا بال هیچ انیجر دیفهمی...مدیفهمیم کای.....کاش مون

 «شانزدهم قسمت»

 

 یبرا یشاپ رفت....دلش حساب یکرد و به سمت کاف ینگرانش بود خداحافظ دایکه شد کایبا عجله از مون مونیرا

 حجم از نیو عالقه رو چطور ابراز کنه...ا یدلتنگ نیک ا کردیفکر م نیتنگ شده بود و تمام راه داشت به ا یسانل

 بود... زیخودش وحشت انگ یبود برا نشیس یک تو یعشق



 پسر ساده نباش

 
62 

 

 کافه.... دیرس یوقت اما

 ..زدینم یحرف چینشسته بود و ه یسانل یکه جلو شدیم یا قهید ده

 ؟ی....چرا ساکتمونیگفت:را یبا آرامش و لبخند مهربون یسانل

 بگم؟ دیبا ی...چ یبا استرس گفت:چ مونیرا

 ...یکردیراه بهشون فکر م یرو بگو که تو ییبا خنده گفت:همونا یسانل

 کردم؟یفکر م یب چ یدونیبا تعجب گفت:مگه ...مگه تو م مونیرا

 فقط حدس زدم... ،منیکردیو گفت:عه!!!!!پس فکر م دیخند یسانل

 

 ...سکوت کنم دیدارم که...فقط مبا ازیو گفت:انقد حرف دارم،انقد عشق دارم،انقد بهت ن دیکش یقینفس عم مونیرا

 نجایه یلیخ مونیرا یبرا نی...البته اگذشتیم یمعمول یلیخ یو سانل مونیرا یو رابطه  گذشتیم یهفته ا کی

 بود...تجربه عشق...): زیانگ

 عصر بود ۷ یکاینزد ساعت

...هردو سکوت کرده زدنینم یحرف چیو ه زدنیقدم م نجوریشده بود هم شگشونیطبق معمول ک کار هم هردو

 سکوت رو شکست و گفت: یبودن که سانل

 

توان  گهیکه بدنم د فهممی...مکنمیم شم،حسیم فیکه دارم ضع کنمیروزا کامال حس م نی...من...من امونیرا

 گهیبار باشه...نکنه د نینکنه آخر کنمیفکر م رم،همشیم ییجا نم،هریبیرو م یزیدارم،هرچ ینداره،احساس بد

 نباشم....نکنه... گهیتکرار نشه...نکنه د

تو خوب  ه؟یچه حرف نیحرص گفت:بــــســــــه...ا مقدمه شوکه شده بود با یب یحرفا نیک ازا مونیرا

 ک... دونمی....میشیم
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 یک سع یرو تو دستاش گرفت و درحال مونیاز اشک را سیحرفشو ادامه بده و صورت خ مونینذاشت را یسانل

 که افتاد.. یکه،هر اتفاق یبدون خامی...ممونیبغضش رو کنترل کنه گفت:را کردیم

 ...فتهینم یاتفاق چی:همونیرا

 ..فقط گوش بده...ـــــــسیدستاش گرفته بود گفت:ه نیرو ب مونیهمونطور ک صورت را یسانل

وقت  چیافتاد بدون من دوست دارم،وخواهم داشت...بدون که من ه یادامه داد:هراتفاق یسکوت کرد وسانل مونیرا

فکر  نی...به ایکه قبال داشت ینیغمگ یایبه دن یباهاتم...دوست دارم بعد ازمن دوباره برنگرد شهیزارم،همیتنهات نم

دارم اما  ی...من هنوز سن کممونیناراحت نباش که من هم ناراحت نباشم...را شم،پسیتو شاد م یکن ک من با شاد

مدت حس  نیا ی...تورو با تمام وجود تویتجربه کردم،اما تو....تجربه نبود زارویچ یلی....خدونمیم زایچ یلیخ

 شهینبودم بدون هم یروز هیاگر من  یکنم،حتی...من احساسات تورو درک میشد یکیو بامن  یکردم....تو...اومد

 خامیم زیچ هیعاشقته....فقط..ازت  یاز هرکس شتریهست ک ب یکی

توقفشون نبود گفت:به من سر بزن...من رو تنها نذار...من از  یبرا یشده بود وراه ریکه اشکاش سراز نطوریهم یسانل

 ...ترسمیم شیی. و تنهاترسمیقبر م یو سرد یکیتار

 

 ،باشه؟یبده،قول بده بهم سر بزن قول

 یاتفاق نیروز همچ هیباور کنه  خاستی..نمدادیتکون م یو فقط سرش رو به عالمت منف ختیریاشک م مونیرا

 ...فتهیم

 یندار ،حقی...حق نداری...تو منو عاشق کردیزاریبگو،بگو تنهام نم مونینسبتا بلند گفت:را یو صدا هیبا گر یسانل

 ...بگووومیندار ویکه من وتو جز هم کس یدونی..بگو..بگو میتنهام بزار

 :)دمی...قول مدمی...قول مدونمیگفت:م یاروم یو صدا هیبا گر مونیرا

 ...دیپاک کرد وصورتشو بوس مونویرا یاشکا یسانل

 ....گهیبشه که ممکن بود تا چند وقت د یآغوش پسر کرد با تمام وجود غرق یو سع دیبوس

 «هفدهم قسمت»
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ب  دایشد نکهیبجز ا یاتفاق خاص چیبود...ه فتادهین یاتفاق خاص چیباهم بودن اما ه مونیو را یماه بود که سانل کی

رو آروم  مونیرا تونستیانقدر نم یزیچ چیبودن...ه یکنار هم بودن راض نیهم وابسته شده بودن...انگار از هم

که  یا یو دلخوش ایشد تموم دن یشد و اتفاق شیزندگ دوار یو ناگهان شناختشیکه نم ی،دختریه...جز وجود سانلکن

 وقت نداشته... چیه مونیرا

 

 یجلو یحرف چیه یبود که ب یا قهید ستیرفت...ب یسانل دنیبه د مونیبودن را دهیند گرویک همد یاز دوروز بعد

 وقفش چشم دوخته بود یب ینشسته بودو به اشک ها یسانل

 

 ؟یکنیم هیچرا گر یبگ یخایگفت:نم یدستش گرفت وبا ناراحت یرو تو یسانل دست

 تکون داد یسرش رو به عالمت منف یسانل

 

 مکث کرد... یجلو برد اما لحظه ا دیسرشو با ترد  مونیرا

 فکر نکردو ):):): دیبست و به ترد چشماشو

 یحرف ب نقطه ا یمشرف به رودخونه نشستن و ب وارید ینار هم لبه که چند ساعته ک ک دونستنیو نم دونمینم

 شدن رهینامعلوم خ

 

جود ما و یتو یمتفات زیچ چی...هیستی..توهم نستمین یسکوت رو شکست و گفت: من...من آدم خاص یسانل باالخره

 بودن نیاما ا فتهیب یاتفاق خاص ستی..قرار نمیباهم باش دی...بامیباش دیک با مینداره...من و تو فقط دوتا آدم

 ...ی...مهمیباهم بودن برامون واجبه...توبرام مهم نیالزمه،ا

 ؟؟؟یظالم یلیخ یدونستیزد  و گفت:م یکرد،لبخند یب سانل ینگاه مونیرا

 با تعجب گفت:من؟ یسانل
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 ...یرحم یب یلیآره تو...خ 

 ؟یزنیم یحرف نیاخه چرا؟چرا همچ-

 من چکار کنم ؟  اتیرو بغل کرد و گفت:بدون تو و مهربون یکه نشسته بودن سانل نطوریهم

 خونت... میگفت:پاشو...پاشو بر یاز جاش بلند شد و با خوشحال جانیبا ه یسانل

 ؟یبا تعجب گفت:چ مونیرا

 خونت. میپاشو بر گمیم-

 خونه من؟ 

 اره..زود باش تا شب نشده...-

 خب..االنم شبه ها... 

 نپبچون.../: میبر یخایاگه نم-

 نه...آخه ... چرا خب؟ 

 .گمیبهت م میدیرس ،هروقتیکنیقبول نم یشیاگه االن بگم باز ناراحت م-

 

 ..دییبا خجالت در خونرو باز کرد و گفت:بفرما مونیرا

 

 ...ستیو جمع و جور ن یدرست و حساب گهید

 ؟یدی...اتاقتو نشونم مستیبا ذوق وارد شد و گفت:نه نه مهم ن یسانل

 حتما... 

 اتاق یتو یچرخ یشدن و سانل مونیوارد اتاق را باهم
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 باشه...): ینجوریا کردمیفکر نم یو با خنده گفت:خوشگله ...ول زد

 ؟یتراش دار شی..رالیخیگفت:حاال ب یبزنه که سانل یخاست حرف مونیرا

 

 هان؟ 

 ...اریدر ن یباز جیگ مونیاخ،را-

 کار؟یچ یخایتراش م شیخب ر 

عشقم موهامو  خامیحلقه کرد و گفت:م مونیشو از سرش برداشت و دستاشو دور بدن را یکاله بافتن یسانل

 بزنه):):):):

 ...ی:ساااانلدینال یبا ناراحت مونیرا

 که گفتم...زود باش... نیگفت:هم یبا اخم تصنع یسانل

 هستادیا نهیآ یو   صورت پر اشک جلو دهیبعد با سر تراش قهیکار خودشو کرد و ده د یسانل مونیرا لیرقم م یعل

 بود.....

و کرد فر ینبود اشکاشو پاک کرد وسرشوتو گردن سامنل یبود و حالش بهتر از سانل ستادهیک پشت سرس ا مونیرا

 ..دیکش یقیو نفس عم

 ...یسانل نطوریرو از دست بده وهم یباور کنه قراره سانل خاستینم مونیرا

 .یلیتلخ بود...خ یلیخ یزندگ قتِیحق اما

 نداشت. یبود و حال مساعد یبستر مارستانیتو ب یبود که سانل دوهفته

 رو نداشت. یسانل دنیساعت حق د میاونم ن کباری یاز روز شتریاما ب زدیهر روز بهش سر م مونیرا

 بود. دهیکه اونو ند شدیبود و چند هفته م مونینگران را دایشد کایمون یطرف از
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 حرکت کرد تا هردوشون رو مالقات کنه. مارستانیسمت ب به

 .دیباریگرفته بود اما بارون نم هوا

 .دونستیرو نم لشیبه شدت استرس داشت و دل کایمون

 شد. مارستانیرو از سرش برداشت و وارد ب کالهش

 ترسش  کننیکه با عجله تو سالن رفت و آمد م ییپرستارا دنید با

 شد. شتریب

 خشکش زد. دیرس یسانلبه اتاق  یوقت

 بزنه. یحرف تونستینم یباور کنه.حت تونستیرو نم دیدیکه م یا صحنه

 بود. دیسف یپارچه  ریکه ز یصاف و دختر یشد به خطها رهیبهت خ با

 .ختیریاعصابشو به هم م شتریممتد دستگاه ب بوق

 اشکاشو کنترل کنه. تونستینم گهید

بشه اما مقاومت کرد و به  قیکردن آرومش کنن تا بهش آرام بخش تزر یزدن .پرستارها سع غیکرد به ج شروع

 خارج شد. مارستانیسرعت از ب

 به سرش نزنه یموقع فکر احمقانه ا هی نکهیبود.نگران ا مونیرا نگران

 بوده . یممکنه خودش اون لحظه باالسر سانل یخبردار شده حت مونیبود را مطمئن

 وقع برسه.به م نکهیا دیبه ام دیعجله دو با

 .مونیرا یبه خونه  دیو رس دینفس دو هیراه رو  تمام

 نگرفت. یصدا زد جواب یباز بود پس با عجله وارد شد اما هرچ مهین در
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 یتوجهو جلب کرد با عجله وارد شد و وقت یانبار یاز تو ییخونه رو گشت و خواست خارج بشه که صدا یجا همه

 وحشت کرد. زونهیکه طناب دار از گردنش آو یدرحال دیرو د مونیرا

 جون داد. کایمون یچشما یکبود شده بود و جلو مونیکار از کار گذشته بود.را گهید اما

 کرد. هیکه بشدت وحشت کرده بود زانو زد و با تمام وجود گر کایمون

 زد و زار و زار زد. زار

 

 . گذشتیم یو سانل مونیرا یهفته از مراسم خاکسپار چند

لحظه  کی دونستیکه خودش رو بشدت مقصر م کایرفته بودن و مون یهفته بود که در کنار هم به خواب ابد چند

که دنبالش  یغصه بهش فشار آورده بود که باورش شده بود مرد نینکرده بود و انقدر ا یبدون عذاب وجدان زندگ

 .ستیو توهم ن الیو قصد کشتنش رو داره خ کنهیم

 کاسیرو داشت حاال هدفش مون مونیکه قصد کشت را یهمون مرد کردیفکر م اون

 

 .یو سانل مونیگرفت بره سر قبر را میبود که از خونه خارج نشده بود اما تصم یچند روز یحت

 قرص هاشو برداشت و دوتا خورد. یقوط

 خوب نبود. ادیسرکار نرفته بود حالش ز گهیکه د یوقت از

 رفت. رونیبخورد و با عجله از خونه  قرصاشو

 

 از پشت سرش شد. یموجود عیکه متوجه حرکت سر ختیقبر ر یسرخ رو روگل یلبخند گلبرگها با

 .ترسش دو چندان شد.دیند یزیاما چ دیچرخ

 که به درخت برخورد کرده. دیو فهم دیو چرخ دیکش یفیخف غیبرخورد کرد.ج یزیرفت اما به چ عقب
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 اونو به عقب پرت کرد. یرویکرد و خواست از قبرستان خارج بشه که ن عیهاشو سر قدم

 کنه. کاریچ دونستیوحشت کرده بود که نم اونقدر

 به صورتش زده شد. یمحکم یلیبکنه س یتا خاست کار یجاش بلند شد ول از

 ؟یهست ی؟چیهست یک گهیگرفت و داد زد:تو د شیگر

 ؟یکنیم تمیاذ یدار چرا

 به من نداشته باش. ینشو.کار کیمن نزد به

از  دادیبه درخت.همونطورکه گلوشو  فشار م دیگلوشو گرفته اونو کوب یتموم نشده بود که احساس کرد دست حرفش

 یزیدنبال چ فشیک یو همونطور تو دیبا وحشت به سمت در قبرستان دو کایبلندش کرد و پرتش کرد.مون نیزم

 .نیکرد و پرت شد زم ریگ یزیکه به کمکش کنه که پاش به چ گشتیم

 سرش چهرشو پوشونده بود. یبود و کاله رو دهیپوش اهیکه شنل س دیرو د یشد از جاش و مرد بلند

 .شدیجا به جا م یدنبالش بود و در پلک زدن هیمرد مثل سا یکرد ول  دنیبه دو شروع

 نداشت، دیدو ینا گهیمعروف شهر بود.د یرودخونه  یکه رو دیرس یتا به پل دیدو کایمون

 .نیزم یوپرتش کرد رو دیسر کش یرو از مو کایشد و مون کیبهش نزد مرد

رو برداشت و خواست به سر مرد بزنه که با کنار رفتن کاله شوکه شد و دستش از  یتکه سنگ نسبتا بزرگ کایمون

 .ستادیحرکت ا

وار شروع  وانهیو د اریاخت یاون شنل وحشت کرد و ب ریز مونیو خوفناک را دیسف یو چشما یزخم یچهره  دنید با

 .بلند و بلند تر .دیزدن.مرد خند ادیکرد به فر

د که شده بو اریاخت یو اونقدر نسبت به اعمالش ب دیکشیوار م وانهید یها ادیکرد،فر شتریب کارویوحشت مون نیوا

 دوبار سه بار. کبارید،یتکه سنگ رو به سر خودش کوب

پل  یاز رو اریاخت یکرد و ب یجیکه بدنش از خون خودش پر شده بود .کم کم احساس گ دیکوب دیوبک دیکوب اونقدر

 روخانه. یپرت شد تو
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 بود. کایمون یِزندگ انیپا نیوا

 «تمام»

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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