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ه رو گرما هم یاسفند بود ول لیاوا نکهیبا وجود ا نمیو آدما رو بب ابونایرو صورتم برداشتم تا خوب خ مویآفتاب نکیع

 ای.  کنهیکار آرومش م نیانگار ا. و به چراغ قرمز زل زده نییداده پا نویماش ریآفتابگ کنمینگاه راننده م. کالفه کرده بود 

چشمامو  دمویلم م یرو صندل شتریب کمی رونویب امیاز فکر راننده م. شهیسبز م زودتراگه نگاه چراغ کنه  کنهیفک م دیشا

..  گذرهیم رتریبرام د شتریقسمت سفرم از همه جاش ب نیا... نهیشیت زده اش خنده رو لبام مبه افهیاز فکر ق...بندم  یم

که توش ادرس خونه  یکیبا کاغذ کوچ وبازم خودم خوامیم. گذره یسال م هیتا خونه اشون  ابونیچندتا خ نیانگار هم

تمام ادرسو  نمیب یم یباز کنم و نگاه کنم ول واسم فرستاده بود، نوشتم، نیواسه ولنتا یکه تازگ ياشونو که از رو جعبه ا

... !نگاه کردم نقدیحفظ کردم ا

م؟یاونجا...  کنمیاطرافو نگاه م... امیراننده به خودم م يبا صدا ؟یبعد چ شیشهر نما یگفت-

له ام تموم نشده هنوز جم...  دیسر پارك نگه دار. اره خودشه .  انیآره دباغ -پارکه نه؟  هی یهمون حوال. کمینه مونده -

 - چه کار کنم؟  شیپرسم واسه رفتن به شهر نما یم...  ستهیا یراننده م..  دهیکه محوطه سبز پارك خودشو نشون م

 ...خدا برکت. رهیگیعرق ِگردنشو م یفیراننده با کهنه کث.  کنمیم حسابرو  هیکرا... برو باال  میمستق ابونویخ نیهم

 نجایکه واسم ا يزیچ شهیهم...  ابونیاون طرف ِ خ رمیم...  شهیگم م نایماش نیو ب وفتهیاون راه م يخسته  یتاکس حاال
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با . اون دست  رمیبه زحمت م!!! کمه  یلیخ نجایعابر ا يو پل ها دنیبه آدم فرصت رد شدن نم ناشیماش نکهیا يجالب 

 نجایا ادیز میمر. تو پارك هوا خنک تره . م عالمه ازش خاطره دار هی یول ومدمین نجایا شتریسه بار ب یدو ال نکهیوجود ا

تونست باهام  یخونه نم يهر وقت تو... منحصر به فرده  گفتیم. رو دوست داشت  نجایاز ا یالبته قسمت خاص.  ومدیم

...تا خونه چقدر راه ِ نجایاز ا ای! بوفه پارك کجاست  ای يآبخور يدونستم جا یم یحت. نجایا ومدیحرف بزنه م

:افتم یامون محرف ادی

/////

؟یاالن سوپر مارکت: من "

 وییجاها هیبه بعد  نیاز ا دیگفت پس من با یبهم و م دیخند یبعد اونم بلند م! زمان گرفتم  ؟یدون یتو از کجا م.آآآآ -

"قربونت برم یاره بدجنس از دست زبون تو اله ؟یا که زودتر برس.بر بزنم  ونیم

/////

حس  نیکه ا کنمیانتخاب م رویمس نیتر یطوالن نیواسه هم ه،یحس خوب یلیخ یول... ه شده ذر هیعشقم  يبرا دلم

 يباز نیرو زم يبا برگا... گذرم  یهستن م رمیپ یلیکه از ظاهرشون معلومه خ ییدرختا ریاز ز!!!تو دلم بمونه  شتریب

ِ میمر مدونیم!  نییپا زهیریتو دلم م...  ادیم میزنگ اس ام اس گوش يکه صدا کنمیم

 «ناسم ؟ ییجوجو یخوف« :ام اس داده  اس

 ياوهووم خوب ِ خوب دار« :  سمینو یباشم واسش م کیبهش نزد نقدریکه من ا کنهیفکرشو هم نم یبرم حت قربونش

«پخم یناهال م«  - » ؟  سمیعس یکنیچکار م

 «ذره شده هیقبونت بلم دلم برات « -» منم گشنهه  ییواا»

«یلیاوهووووووووم خ«  -  »؟يدوسم دار« : سمینو یم

....رمیپارك م یبلند سمت خروج يبا قدما رمیتونم جلو خودمو بگ ینم گهید

سمت راست تا  رمیم... سمت  هیسمت زوج  هیشماره فرد ... مختلف بودن  يشماره ها یمثل هم ول يها با اسم ها کوچه

سمت داخل کوچه  وفتمیراه م واریبندم از کنار د یچشمامو م.  کشمیم قینفس عم هی...  7.. به کوچه عدد شانسم برسم 
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 :شمارمیقدمامو آروم م.... 

1

2

3

4

......ادیم ادمیتو ذهنم حرفامون  بازم

/////

گن هنوز که  ینوچ نم.. بگو  يتند يتند.يفرصت ندار یواسه خدافظ شتریتو چند تا قدم ب گهیسرکوچه ام د: میمر-"

.توندم خون يدینرس

 .بشمار..  گهیرسم د یخب االن م-

.نفساتو بشنوم يقدم و لحظه صدا نیخوام تا آخر یقدماتو من م و؟یچ-

 ..یاوهووم پس چ..  وونهیعاشق د-

خدافظ. ــــــــــــــــــــدمیرس.... کیو  ستیب...ستیب(.... )سه ...دو ...  کیباشه -

پشت سر هـــــم يو بوق ها چهیپ یزنگ خونه م يصدا... خداحافظ گلم : من

/////

20

21

....

 يفکرا ؟یاگه تنها نبود چ.شد  یدلم داشت از جاش کنده م...  ستادمیپالك خونشون ا يجلو قایدق...  کنمیوا م چشمامو

 چهیپ یم اطیزنگ تو ح يصدا...  دمیدستمو رو زنگ فشار م.مامانو باباش االن سر کارن . کنمیرو از خودم دور م یمنف

تا االن باورم نشده بود که  نییپا ختیر يدلم هر...  چهیپ یم اطیتو ح اشقشنگ و بچه گونه  يصدا.... زنم  یدوباره م...

گم ینم يزیبازم چ ه؟یپرسه ک یبازم م. ششیاومدم پ

بدون  ير همون جوردونم چقد ینم... من واقعا گل من بود  يخدا....  کنمیمن جلو در نگاش م... کنه  یوا م کمیدرو  يال

 يبهت زده اش که با چشما افهیهم از ق. میبزن یحرف نکهیبدون ا..  میکرد یو نگاه هم م میبود سادهیحرف اونجا وا
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داد  یگلومو فشار م يزیچ هی نکهیکرد خنده ام گرفته بود و هم ا یم اهپلک بزنه ناباورانه نگ نکهیبدون ا اهشیدرشت س

بغل تنگه  هیماه با  8بغض تو گلوم تا بالخره فاصله ها رو بعد  هیمدت که حاال شده بود  نیا يها یتمام دلتنگ دیشا.. 

!تنگ پر کردم

"دست نزن میها یبه دلتنگ "دوم  قسمت

؟ياومد یتو ک:من

...اومدم تو خونه تون یواشکیفرصت ِ  نیبهتر دمید یزن یباباغبون حرف م يدار دمید-

...زشته؟ چپ چپ نگام کرد ؟یرفت خونه کس دیانب یواشکی یدون ینم تو

...زنم یم غیج ياورد رمیتنها گ یفک نکن.. نگا نکن من مسلح ام  ياونجور یه یه:من

....تیترب یب ایکرد وگفت ب يبلند خنده

؟يچه کارم دار:من

...یینجایتا هر وقت که تو ا ؟یسیوا یهمونجا تا ک يخوا یم:میمر

...؟ نوچا پس من برم-

...نوچ... تو  ایپس ب-
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؟یپس چ... کوفت -

...خوبه يطور نیهم پس

...ادااینگهبان پارك م...  شنیتو مردم رد م ایب نیمت يریکوفت بگ-

....رفتم داخل چادر دمیخند... باشه -... بدون که مسلح ام  یول امیم

....يبود داد يچه چادر نیا میمر بابا

...یخوب نیچشه ؟ به اهوم مگه -

.گذاشتم رو پاهاش که چارزانو نشسته بود یبعد پاهامو دراز کردم از دست...که جا نداره فقط اندازه منه  نیا

..پاهامو جمع کردم مثل خودش چارزانو نشستم....  تیترب یب نییپاتو بنداز پا-

...گهیخواستم نشونت بدم جا نداره د یم خب

؟یکن یتوش زندگ يواخ یوا مگه م-

...هااا شهیمگه کفن ِ البته شب رم؟یتوش بم یا پس چ

... مردم .... خوردم  یآخ آخ چه رو دست ؟یدفنم کن نیبعد با هم ینقشه ات بود ؟ منو بکش ثینگو خب... دل غافل  يا

که منم جلو دهنشو گرفتم  زدیداشت م وینیفرابنفش مت يها غیاز اون ج یکیجلو دهنمو گرفت و  دیپر.... مـــــــر 

....چته بابااا میهم گفت با....  مینگاه هم کرد کمی...  ـــــــــــیمت... 
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...اتویتو؟  ای من

...نجاایا زنیریکوفت مردم االن م-

...یکنیم تمیتوه اذ ریمن چکار کنم تقص خب

؟...من چکارت کردم -

...مبا خنده نگاش کرد.... باز کردم  شموین

خنده ریزدم ز....  يزد یتیترب یحرف ب دمیچون خجالت کش ؟یکنینگاه م يکوفت چرا اونجور

باز  شویروسر يگره ... ینفس من... دخترك ِ ناناسم بشم  يمن فدا یاله... تو بغل خودم  دمشیکش.... پررو ... کووووفت -

 یاهیتونست وجود داشته باشه و با س یم بود که يتضاد  نیقشنگتر دشیرنگ شبش رو پوست سف يکردم موها

 ییبایز فشیرد ویسف يو لباش هم خوش فرم بود و دندونا کیکوچ ینیب...چشماش و ابرو هاش  هماهنگ شده بود 

...کردیم شتریلباشو ب

؟ییجلو صورتم تکون داد با خنده گفت کجا دستشو

...ا ؟:  میمر...  رك  پا هی يچادر تو هی يتو یعنیپارك نه  یعنیتو باغ نه : من

!میگرفته بود ادی نویروز تو نت با هم ا هیشعرو خوندم  نیزدم وا چشمک

!ریتو به من خُرده مگ: نگام کرد با ناز گفت  دخندی …نگاهت کردم  رهیمن اگر خ:من
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مکن: میمر …زین يگله ا:  من

رفـــــــــت: ممری. …طاقت از دستم ؟ :من

:شعرو واسش زمزمه کردم هآروم بقی…ام  نهیگذاشت رو س سرشو

هاست یناکام نیا يآزرده  دلم

راه نیلرزان مرا در ا دست

.ریبگ تو

.…گرفت تو دستش و انگشتاشو تو انگشتام قفل کرد دستمو

تو دستمه شهیهمون انگشتره تولدت ِ ؟ اوهووم همون که عشقم واسم کادو داده هم نیا میمر ا

.یلیاوهووم خ ؟يستش دار، دو دمیخند

!شتریب امیادگارینوچ ازهمه  شتر؟یاز من ب

…نمیباش بگو بب ؟زوديها دار يادگاری نیکلفت کردم گفتم مگه چند تا از ا صدامو

…منو بده يادگاریها رو بکن دستت  يادگاراصال برو همون ی …ا ا پرووو :من... ااااادیز: میمر

دمهدم مال خو ینوچ نم: میمر
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.…  نداره نایکه از ا یکیخوام برم بدم به  یم يدار ادیز نایبده تو از ا رینخ

  دمینم نوچ

…  بده

.…م……د ینم

.…آقا. …آقا ---

!!!باغبونه بود يصدا

…کرد ینگران نگام م ياتاق کز کرد با چشما يسرش کرد گوشه  شویروسر يفور میمر

…آقا

…من چکار کنم یعنیمظلوم گرفت  افهیق...بچه  نیشگفتم ساکت ب یه:من

!رونیرفتم ب ستین يزیچ یعنیچشمک زدم بهش 

!چپ یبله؟ باغبون نگام کرد منم خودمو زدم به کوچه عل

 يسر هیبعدم !!! خوام چمنا رو آب بدم چادرتو جمع کن برو  یکرد و گفت م ینگاه هیپدر جان؟ باغبونه  یداشت يکار بله

…ن داد و رفتتکو
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"دست نزن میها یبه دلتنگ "سوم  قسمت

..دیکش قینفس عم هی میتو مر اومدم

 میمر! خنده  ریبعدم زدم ز!چه خبره نهیبنده خدا اومده بود بب يکرد دمینم دمیقد نم نیا ایب گهیتوه د ریتقص نیبب

…ادب یکوفت بدجنس ِ ب:

باز ! کرد  یفرق نم يروسر یب ياومد تو که با روسر یاگه م ؟يرت کردس توحاال چرا روسری …کنم  تشیاذ کمی رفتم

…کرد یباز کردم نگام نم شویروسر

 فیواسش سه ساعت قصه سوزناك تعر.. اون همه من رو مخش کار کردم .. آقاه بدجنس .. بابا الیخ بی … نمتیبب یه

تازه اگه ..  به زور جلو خنده اشو گرفت  میمر! ه بهم پول ندارم جا بد شناسمینم ویکس نجایکردم که تازه دانشجو شدم ا

…ياومد یکه تو چادر و اشتباه میبگ میتونست یتو م ومدیم

  تعجب نگام کرد با

حاشا هم که بلنده ه ه وارید رسهینم یجیبرادران بس نیهوم؟ خب من که زورم به ا:من

.کنن یکه قهر م بچه ها نینشست مثل ا نهیپشتشو کرد بهم دست به س دوباره

 هی نایحتما ا. خوام  یاصال من تورو نم.. ترسم  یمن م. برادرا کله اشون داغه تفنگم تازه دارن  نیمن چکار کنم ا خب

..خوان یصالح ما رو م نایا.  گهید گنیدونن م یم يزیچ

!که با خودش اورده بود طرفم یدفعه بلند شد با دسته راکت هی
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.شد یچ نیبب. کردم حرفشو گوش نکردم  عجب غلطی …باغبون .. کمک ..  ایو نجل يآااا دمیخند-

داشت جلو خسرو؟ با خنده  ریفرهاد مگه شمش.. هان؟؟؟ پسر لوس  يخوا یمنو نم.. سرم  يبا خنده راکتو گرفته بود باال

...نییییتم) ... زنم من  یبه کوه ها که نم شهیگم فرهاد کوه کنم من  ت یمن نم( براش خوندم 

!ننه فوالد زره نجات بده نیمنو از دست ا ادیب یکیبابا  يا

نه؟ ای يدوسم دار نمیزود باش بگو بب:میمر

...راستشو بگم؟ اوهوووم:من

...ارینگاش کردم اول از تو دلم در ب کمی

ارم؟یاز دلت در ب ویچ

وا؟: میمر... گهید مویخب ناراحت! غذا رو :من

کوفت؟ یاومدم چند بار تا حاال بهم گفت یاز وقت یدون یاصال م

...کوفت... وا کرد  ششوین

 زاریکوفته از هر نوعه ب یحرف تو من از هر چ نیبه خاطر ا... توش کوفت نباشه  یگفت ياصال تا حاال جمله ا..  نیبب:من

خورم یپزه اندازه توپ بسکتبال من نم یمامانم م يزیکوفته تبر... شدم 

...ییید: میمر
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زن  دینه ببخش...  میقد يکوفت ؟ مردم مردا گهیبه آقاش م یاصال کدوم زن..  دیببند دختر چشم سف شتویکوفت ن:من

 یجارو برق هیما .. بهتره  شیمیقد زیاصال همه چ... بهتره  اشیمیقد... نه هم مرد هم زن .. نه مرد ..  میقد يهم زنا

که من زده  يهر گند يفور... من بود  يایخرابکار قیرف...  گفتآخ ن هیکرد  یر مسال واسمون داشت کا 23 میداشت

رو  چارهیب نیخواست ا یدلش م دشویجد نگهیمامانم واسه ا شیبعد چند ماه پ.. وفادار بود  یلیخ...  کردیبودمو پاك م

 دهیبعد مدل جد... نو گرفت  یو برقرفت جار.. بعد قبرستون يانبار نهیاولش فرستاد س یعنی....قبرستون   نهیفرستاد س

... در عرض سه ماه دق کرده بود  يتو انبار چارهیب.. اورد  يبعد مامان رفت همونو دوباره از انبار! کار نکرد شتریماه ب 3

خالصه ... بودم که کمکش کنم  دهیوفا هم صداشو نشن یمن ب... تا سکته زده بود  3- 2فک کنم .. سالم سالم بودااا 

دهنشو مثل ..  دمید یم یشبا خواب جارو برق... چقدر عذاب وجدان داشتم ! امون کار نکرد که نکرد  چارهیب يجارو

)..  کنهیزل زده بهمو چپ چپ نگام م دمید... ( دمیپر یاز خواب م... طرفم  منو هووورت بکشه  ومدیکرد م یتمساح وا م

تو که ... ؟ !!بهم؟ يخودتو قالب کرد يزدگولم  يکلک چطور يا... چشمات چپ نبود  دمتیاون دفعه د میمر گـــــمیم

...بلند شد غشیج يصدا.....دستش فرار کردم تو پارك  ریخنده و از ز ریبعد بلند زدم ز... چشمات چپ ِِ  

.... ه رفت تو دوبار ..... باغبون ِ  میااا مر..از چادر  رونیب ادیاومد ب..  دیاز قفس پر نیبا خنده گفتم مت...  ـــــنیمت

...نشستم رونیب دمیخند.. ریمنو بگ ایب یتون یاگه م... زبونمو واسش دراووردم 

...رفتم دم چادر...نشستم حوصله ام سر رفت  کمی.. ادامو در آورد رفت داخل چادر  ممیمر

..؟ییاونجا... من  هیخانوم...  یییمیمر...  میمر

 ...کوفت:میمر

ِِایزن یرو تموم کنم تو که هنوز حرف زشت م هیخواستم تنب یم يشد یتیدختر با تربمن فکر کردم  ا....

...م؟یمر
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...هوم؟-

 گمیم.... بلـــه  یهووم بگ يکن به جا یحاال سع... اهللا  کیبار.. یش یم تیکم کم با ترب يدار.. ذره بهتر شد  هی اهان

 ...خوفه یآشت...  میکن یآشت ایب میمر

...خوبه یلیا ؟ اوهووم خ: میمر

...تو ایباشه ب: میمر

گه؟ید میکن یآشت یعنیاووم : من

راکتا رو بده من ...  رونیتو سالحتو بنداز ب تیو نشون دادن حسن ن شتریب تیواسه امن یباشه ول: من... اوهووم : میمر

...بده...اونا  زنیج... تو علفا  رونیبندازم ب

...باهاشون میکن يباز میخوا یم رینخ: میمر

ش؟یپ قهیچند د يها ياز همون باز:من

..اوهوم.. ؟یگیراست م. نتونیبدم نوچ

.ایآره ب ؟يندار میتو کار امیب یعنی

... مانتوشو درآورده  دمیچشممو وا کردم د هی... بسم اهللا الرحمن ... تکون دادم  یآروم رفتم تو چشمامو بستم لبامو الک

...سالم... باز کردم  شموین... رو به روم  آروم نشسته
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..میکن یباشه آشت: میمر م؟یکن یآشت گمیم.. سالم  کیعل: میمر

...چپ چپ نگام کرد..  میش یبوسم کن آشت ایخب ب:  من

...میش یکنم آشت یخب باشه من بوست م! ا:  من

..گذاشتم گاگله گاگله رفتم سمتش نیرو زم دستامو

تنم افتادم ریذره جا منم هول شدم دستم رفت ز هیه از از پشت سرش راکتو در اورد تو اون دفع هی

؟ير یدر م گهیحاال د.. با خنده اومد طرفم کنارم نشست 

؟ میش یآشت یمگه نگفت.. بدجنس  يا: من

 يدار يشتر نهیعجب ک یعنیه ن.. چشماشو گرد  کرد ... يبابا تو عجب شتر:من.. يکتکتو بخور دیگفت اخه تو با دیخند

...بخورم؟ کتک دوس ندارم گهید زیچ هیکتک  يبه جا شهیحاال نم... 

...مثال بوووووس:من ؟یمثال چ دیخند

...تو رو ادم کنم دینوچ من با...  یآروم زد تو سرم عجب پرو هم هست

...شن یا فرشته ها که آدم نم..  دمیزدم رو کمر خواب غلط

...یفرشتـــــــه؟ آره مگه تو همون فرشته رانده شده باش: فتگ دیخند
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که گذشت  کمی...... من فدات شم  یاله..... دستشو گرفتم خوابوندمش کنار خودم  ياریکم که نم... خنده  ریپق زدم ز

..لحظه اشم استفاده نکنم هیاز  میهم شیحاال که پ ومدیباز تو دلم ضعف رفت دلم نم

..؟يدیمن مسافر بودم تو خواب...  یهـــــــــــ یه.. ادم تکونش د کمی

(دارمیب یعنی( بلند نکرد آروم گفت من که بلندم  سرشو

چطور؟:میمر ؟یگینم يزیا پس چرا چ: من

... !!!البته به جز کوفت...  یبگ ییزایچ هی یخواست یافت تنگ شده بود م.یدلت واسه ب دیگفتم شا يطور نیهم:من

...سرش کرد نگام کرد هیتک نیآرنجشو رو زم دیرو پهلو دراز کش دیخند

...خوام بگم یهوم؟ اوهووم م:  من

...شهینم ينجورینوچ ا... باز کردم خب بگو  شموین

...زنگ بزن ای... ور دار اس ام اس کن  لتویموبا يخوا ی؟ م شهیم يپس چه جور پووووف

کم  نقدیدونم چرا ا ینم... کنهیم یجا خال شهیخواد بگه دوسم داره مثل هم یم بازم نمفک کرد...بازم نگام کرد  دیخند

گفت  یبهم م یناراحت بودم حاال از هر چ یوقت ایداد  یبا کار هاش بهم نشون م ای دمیپرس یازش م دیبا شهیهم گفتیم

 یحال م نقدیگفت که اون موقع ا یبهم م هوا یدفعه ب هی میزدیکه م يا هروزان يحرفا نیب يطور نیهم مییوقتا هیالبته 

 یخواستم بگم اصال نم یم..... اصلــــ:من.. طرفم لجم گرفته بود  هیفکرا بودم از  نیتو هم...  دونه   یکردم که خدا م

 ..باال و لباشو گذاشت رو لبم و حرف تو دهنم موند دیکش کمیکه همزمان خودشو  یخواد بگ
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"دست نزن میاه یبه دلتنگ "چهارم  قسمت

 هیدنبال  میعصر رفت... تا عصر  میآورده بود هم همون تو خورد میو ناهارمون که مر میدیروز تا عصر تو چادر خواب اون

اون دورو ورا رو بهم نشون داد سوپر مارکتو چند تا  کمی میبعدش مر...  میکرد دایپ ایدر يرو به رو تیسوئ هیاتاق که 

طرف  نیبرو از هم گهیتو د میمر...  میبود شام خورد ابونیهمون خ يکه تو یفروش تزایپ میفتاخرشم ر... رو  گهید يجا

...شهیراهت دور م ينطوریا.. من بلدم راهو 

...بهم دیچشمک زدو دستشو حلقه کرد دور دستم و چسب... ه  9االن  رمیم 9:30 نوچ

...طرف هتل میآروم راه افتاد... وگفتم چه بهترررر دمیخند

بودن  یبزرگ يدرختا مکتاین يبود  و ال به ال مکتیرو سمت هتل پر ن ادهیدو طرفه بزرگ بود که پ ابونیخ هیهتل  ابونیخ

 نیب یعنی... بود  ایاون طرف در يرو ادهیو پ... بود   ابونیباالتر از خ کمیروش  ادهیهم داشت و پ یکه سنگ فرش قشنگ

!بوددو طرفه   ابونیخ هیو ما فقط  ایدر

...معلومه ایدلم در زیمعلومه؟ اوهووم عز ایاز تو اتاقم در میمر: من

؟یتو هم معلوم ؟یتو چ: من

...ااایزیخانم رو هم بر ایبا در ينر ینیب یمنو نم..  ستمینوچ من معلوم ن: و گفت دیخند میمر

خم کردم طرف خودم تو گوشش  شتریشو بدستمو حلقه کردم دور شونه اشو سر... ینوچ تو هم معلوم دمیمن خند حاال

...یآسمون يگفتم آخه تو  تو

..یماه.. اوووم نوچ : ستاره ام؟ من:میمر
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..دیبعد خند...تنگه  يتو ستیکه تو آسمون ن یماه:میمر

سر .. گاست تو دانش... خونه ام ِ  يهم تو... جنگل ه  يهم تو...  استیدر يهم تو... آسمون ِ  يِ من هم تو ینوچ ماه: من

...همه جا هست.. کاره 

...گفت خوبــــه؟ یفکر کرد بعد دخترک کمی

!رمیم یلحظه نباشه که من م هی.هیچسبوندمش به خودم آررررره عال شتریب دیخند

...یسیم: میمر

...قربونت بلم:من

...میوقت داشت یول... به هتل  میبود دهیرس بایتقر گهید

...میاوهووم بر... ربع هنوز مونده  هیاونجا  مینیبش میبر:من

دستشو ... گرفت  یم دویبود که جلو د مکتیکنار ن یدرخت بزرگ یول شدیرد م یکس یخلوت بود اونجا هر از گاه بایتقر

...میِ نشست مکتیرو ن میگرفتم تو دستم رفت

...بهم يکه نخند یبه شرط گمیم... بگم؟ اوهووم بگو  يزیچ هی: من

...يباز کرد شتویاالن ن نیگم تو از هم ینم رینخ! خندم  یباسه نم یید: میمر



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٧

...گهیخندم د ینم اینه بگو مممم ب:  میمر

...اش افهیخندم گرفت از ق.. کرد  ینگام م شیدخترک يلباشو تو کرد با چشما

.نخند یگیبه من م يخند یم يتو خودت دار نیا بب: میمر

 !خندمیتو دارم م افهیبه ق دمینخند من به اون رینخ

...ندازه یمن مگه چشه؟ همون چشه داره خنده ام م افهیق...آآآآ -

وا مگه چش من چش؟-

....خنده ریز میدفعه دوتامون پق زد هی

 نیبر نیپاش میکن يگلکار مکتهین نیا ریز میخوا یم گنیکننا م یم رونمونیهم ب نجایاز ا انیاالن م!!!  ـــــسیه:میمر

!خونه هاتون

...گهیجا د هینه خونه هاتون  یول نیبر نیپاش گنینوچ م ییید: من

..دیبعدم خند... کجا؟ خونه بخت -

....امااااینم رونیباهات ب گهید... نترسون منو ... کوفت -

....خوبههههه نقدهیوا مگه خونه بخت بده؟ ا: من

...وس دارمفک کرد بعد گفت اوهووو م د کمی



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٨

کوفت خب -...       که ما رو بفرستن خونه بخت میکن دایرو پ یجیخواهران بس ایبرادران  میکجا؟ بر! خب پس پاشو:من

چال؟:میمر...  گهید شهینم: من...میریخودمون م

 میون بخوافرستن خونه بخت اگه خودم یساعت ما رو م هیسر  يا نهیخرجو هز چیبدون ه... اخه اونا دستشون سبکه 

خوام بعد  یکار کنم که بگم زن م نایرو مامانم ا یماه کی هی دیاومم نوچ نوچ اول با..  يخواستگار امیب دیاول من با میبر

...خوامیرو نم نایا.... و پروانه و پرگل و پرنازو پرپرو پشمکو  پشمالو و  ونهو پانتا و پگاه و پ دایبگم پارم یماه هی کی

...دیخند یم میمر

...کننن یکه اونا زود قبول م...  امیخوام ب یکه من م یبه مامانت و بابا ت بگ دیماه بعد تو با بعد

...ااااا از کجا معلوم؟: میمر

...ها بزار کارمو بکنم کشهیطول م ينجوریا یکنیم ينا سازگار يدار نیبب میآآآآ مر: من

؟یبگن نه اونوقت چ دیخب شا:میمر

...تو فقط عکس منو نشونشون بده گنینم:من

!هست میآآآ چه از خود راض:میمر

....رهیتو رو بگ ادیم یات آخه ک افهیننه فوالد زه با اون ق... از خداتم باشه  ؟یپس چ:من

من زشتم؟...  یگیم هیچ نایپرووو ا ن،یآآآآ مت: میمر
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؟یگیم یگفت خب پس چ دیخند.... نوچ : من

از کجا معلوم تو دختر ....  یفهمه که تو زشت یمامانم م یآخه عشق چشامو کور کرده ول یتو زشت نمیب ینه من که نم: من

....شک کردمااا کمیالبته !!! چشات چپ نباشه ای... نباشه  ایقایآفر نیلبات مثل ا ای... یدماغ گنده نباش

...نیییمت دیکش غیییج

خودشم اعتراف ....  دید یم بایرو ز یبه اون زشت یلیل... نبود  چارهیجنون بمگه م... ثابت شده  نیگم؟ ا یمگه بد م:من

" !ابرو يتو ابرو و من اشارت ها.... مو  چشیو من پ ینیب یتو مو م "کرد تو اعتراف نامه اش هم نوشته 

...کرد اونور روشو

مستمیمن جلو همه وا یکنیحاال چرا قهر م:من

برگشت طرفم

کوبمیو پا م وستمیمیوا: من

...باز شد ششین

....گهید یکی ای میمر ای گمیم: من

... !!!دونمیم يتو اصال منو دوس ندار... کوفت ... با مشت زد تو سرم  اروم
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...طفلک برگشت دوباره چشمش برق زد!  میمر يفداکار یلیتو خ:من

!!!نم يپا یکه به خاطر بچه هامون نشست يفداکار یلیاوهووم خ:من

...شمیم یپسرك خوب.. خب خب غلط کردم ... دستشو گرفتم .. پاشد که بره  ندفعهیا

...دمیهمون طور که دستش تو دستم بود خند... نشست  برگشت

!خواستم بگم یم یبگم چ يزار ینم یزنیحرف م نقدیا ینیبیم:من

زنم؟ یمن حرف م:میمر

....ما ه زیهمه چ مشترك یتو زندگ کنهیم یحاال چه فرق:من

...رینخ-

؟ما؟ یچ

..یبگ یخواست یم یچ یخواد بگ ینم رینوچ نخ-

....گم یباشه نم... نوچ  گه؟ید نگم

...میداد هیتک مکتیبه ن میآروم نشست کمی

...بگمااا يبد زیخواستم چ ینم یول:من
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...ینوچ تو بدجنس-

...باشه بگو... بگم؟  ستمین نوچ

....ــــیمتــــــــــــــ...  گمینم نوچ

خوام بگم که یم...  گمیخب م خب

...که...

چرا از من  یگیبعد تو م.... بودااا  یخوب یلیخ زیچ هی.. توه  ریرفت همش تقص ادمی...مربــــــــــــــــــم نیبب

...شیکرده بودم خودت پروند دایپ فیقابل تعر زیچ هی یکن ینم فیتعر

 شهیهم... [ یولـــ. واسه من  يادیز یلیهم گفتم تو خ شهیهم. ندارم  ییمن که ادعا. خواد بابا  یگفت نم دیخند

...دمیآروم گوشه لپشو کش]. خوام  یخوام نه نم یعادتمه کم نم

....فقط ییایرو هیتو  کنمیوقتا فک م هیکه من  یو ماه یخوب نقدیتو ا... گلم  برگ

!ه 10شد  رتید میمر یییساعتو نگاه کردم وا... د چشمک زد و بلند ش

...خوش گذشت یلیاوهووم اشکال نداره به جاش خ-

...رمیبگ نیکه واسش ماش ابونیسر خ دمیدستشو گرفتم تند دنبال خودم کش... رمیبگ نیواست ماش میبر میبر

هووم ؟...  نیمت-
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..دیدستمو کش... کنم  دایپ یتاکس هیبود که  نایچشمم به ماش..  نییمت-

...وا کردم ا؟ شموینگاش کردم ن کمی... برم  دیاون دست با ینیمت-

...اوهوووم دیخند

..گرفتم واسش نیاون دست ماش میرفت...  ایخب خب بدو ب

...اتو حساب کنم هیکرا شهیچقد م میمر

...گهیبابا بگو د يا...  کنمیخواد خودم حساب م ینوچ نم-

درو بستم ... راحت  التیبدم راننده که نزاشت دوباره گذاشت تو دستم برو پول همرام هست خ يچند تا هزار خواستم

اس  يدیرس...  ؟یآبج میراحت بر التیباشه پسرم خ... لطفا  نیاش کن ادهیآقا دم در خونه پ.. مواظب خودت باش... باشه 

...داد واسم دست تکون...  میبر...چشم ... ام اس بده 

رو به  شیآب يگم شد هتل با چراغا گهید ينایماش نیب نیماش يکه چراغا یموندم تا وقت ابونیاونقد سر خ يجور همون

دلم  یخسته بودم ول.. کردم  يپام باز ریز يها زهیبا نوك پام با سنگ ر کمی... حوصله نداشتم برم هتل  یول... روم بود

هنوز شهر ... کردم  یم ایکه ساخته بودن نشستمو نگاه در ییرفتم رو سکو.. ود ب ایپشت سرم در... خواست برم  ینم

 هینشستن  یول... داشت  يا گهیخورد شور و حال د یبلند م يموجاش که به صخره ها يهم صدا ایداشت اما در اهویه

وقت  چینوچ ه لبتها ادیب نجایتونه ا یم میفک کردم چه خوبه که مر.... کرد راه افتادم طرف ساحل  یجا هم منو آروم نم

 یحاال موج به پاهام م. نبود ییدختر تنها چیاطرافمو نگاه کردم ه. اومده باشه کنمیتنها فک نم نجایموقع شب ا نیا

 اچهیدر. هیخزر قالب!  استیچون واقعا در دیشا... است  گهید زیچ هیجنوب  يایواقعا در. داشتم یخورد و احساس سبک
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دلم . کردم  یها بودن نگاه م یکه از دور که فک کنم مال کشت یینرم ساحل نشستمو به چراغا يهمونجا رو شنا.است 

 چیبه ه. یتو مال خودم.  دمیقول م.  مینیشیم نجایشب با هم تا صبح هم هی میمر! چقدر دلم تنگ شده . آروم شده بود

....خودت یحت دمتیکس نم

"دست نزن میها یبه دلتنگ "پنجم  قسمت

 یحوصله گ یاومد کجام با ب ادمی.... دورو ورمو نگاه کردم  کمینشستم رو تخت ... چند تا ضربه آروم به در بلند شدم  اب

...هیشده؟ک یوقت صبح چ نیا نمیبا غرولند پاشدم بب.. داد  یرو نشون م 7:30 زیتو موهامو  ساعت رو م دمیدست کش

...؟یکنیچکار م نجایآآآآ تو ا

!ریبخ سالم صبح-

!!!پاره شیآت ییتو. دمیخند

.  خوبه ه ه نقدهیا -... ابروهاشو انداخت باال

باال؟ يایچطور گذاشتن ب... تو  ایب

....نذاشتن - .رو تخت   نشست

...نگاش کردم کمی!  دنیمنو اخه ند ؟یینجایتو چطور ا پس
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!اومدم باال ستین یکس دمیاوهوم من اومدم د-

رو  نجایصبح تا ظهر گشتم ا هی.اوردم  ریدونه اتاقو به زور گ هی نیمن ا رونیپاشو، پاشو برو ب! جــــــــب ع. دمیخند

تو  يشناسم تو به زور اومد یتورو نم گمیمن م ادیب شیپ یگفته باشم هر چ.خانمان نکن  یکردم، پاشو منو آواره و ب دایپ

.....اتاق من

 ...نامرد يا: میمر

..دهیترش.یخودتو غالب کن ياورد ریگ بی،غر ي،فک کرد یراحتجور که  هر

...واریدادم خورد به د یجا خال.. دفعه بالشتو محکم پرت کرد طرفم  هی

اخرش خودتو نشون  يدید... یستیقد خوب ن نیدونستم ا یآره من م.. نیآفر يبالخره اون روتو نشون داد... نگاااااااه

...جادوگر.. شهیم االن صورتت هم زشت.. يداد

..رو بلند کرد گهیبالش د دیخند یهمون طور که م میمر

..يدختر شد نیچطور خام ا يدید یبش یچ ینازك گفتم اله يتو حموم با صدا دمیپر

؟يمملکت دار نیاخه چکار من جووون سالم ا..  یدختر بدون شوهر بمون یاله

...کنمیدرست مSOSتازه دارم...عمرا ...  رونیب ایواسمون ب انیاالن م نیکوفت مت: میمر

؟یزن یشاخم م ؟يچند درصد عوض شد نمیبب بگو

.نییییمت: میمر
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وردت ...  زمیتو سرم بر یچه خاک یخوام بدونم چقدر مسلح یبابا بگو م ؟يریگ ی؟ گازم م ؟يشاخم دار یعنی هووم

 گهید... وا کن  نیا مت.. کنم  یوا نم.. نوچ عمرا ... ا کنم درو و زدیبه در م ده؟یبگم جواب م یال ترج یمج یاج ه؟یچ

..یگ ینوچ تو دروغ م... ندارم  تیوا کن کار نیمت: گفتیخودشم باورش شده بود و م

..  جواب نداد م؟ییییمر م؟یمر ؟یرفت ؟یاالن چ ؟یرفت... خدا رو شکر  ؟يریم يا دار..اصال من رفتم -

کردم  یفک نم دمیترس شتریب.جا خوردم ... دفعه با بالشت از پشت محکم زد تو کمرم هی رونیاروم وا کردم اومدم ب درو

رو  دمیدراز کش..رو دراوردم   وفتنیو م رنیمیکه م ییادما يو ادا ينامرد از پشت خنجر زد يگفتم ا... اون پشت باشه 

دیخند یاونم غش غش م نیزم

!  ؟يخام خام واسه صبونه بخور ياریدرب  گرمویج يخوا یره؟ حتما االن مسنگدل  مرده خنده دا يا.. چشامو وا کردم 

شد  يطور هیتو دلم .. نشست رو شکمم  ... کرد منم کف اتاق  ینگام م طونشیش يبا چشما.... وا کرد اومد طرفم ششوین

...دوس داشتم.. 

!شک بودمو میقا يباز... نه غلط کردم  ؟یکن یاز دست من فرار م: کلفت کرد صداشو

؟يرو هم از من بگذر ندفعهیا شهینم یمیمر گمیخب م.. چپ نگام کرد  چپ

...خوشمزه من یگملیج شهینم نوچ

 میمر شماایجوون ناکام م! بچه بسازم  یعنینه  رمی، بچه بگ رمیخوام زن بگ یآخه من هنوز جووونم ،آرزو دارم ،م

؟يریبگ يخوا یم ویحاال ک.. قلبونت بلم ..دور از جونت ...دوال شد لپمو بوس کرد  دیخند:
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دختر داره  هیخواهر داره بعد خواهرش  هیواال مامانم ... آهان :من...  يریزن بگ يخوا یم یخودت گفت-؟ !هوووم؟: من

...رمیدختر  همکارشو بگ گهیبابام م یول...  ریاونو بگ گهیمامانم م..

.....رمیدوتاشونو بگ خوامیم ، واال من موا کرد شموین ؟یگـــیم یناز گفت خب تو چ با

...ـــــــــــــــــــــــــــنیمت-

....البته با اجازه شماااااا

...کنمیمن االن طلسمت م رینخ-

  ؟یبختمو بست... چرا ظالم  آخه

..يا گهیکس د چینه ه وفتهیکه فقط مهر من تو دلت ب نهیگفت نوچ طلسمت ا دیخند

. وقته طلسمت شدم  یلیقربونت برم من خ..ناز کردم  اهشویس يموها.. بلندش کردم از روم تو بغل گرفتمش  دمیخند

؟یدون یهنوز نم نویا

...بعد با خنده واسش خوندم

....بمون طلسم اون نگات شدم شمیجووون پ ساحره

..مشت زد تو بازوم آروم

!نیآآآا مت -... حاال  رونیب برو
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 ..شهیا خب من روم نمباب يا

 ..؟؟؟

 یعوض کنم ول دیشا يریاومم نوچ چشماتو بگ  يریاون گوشه گوشاتو بگ يالبته اگه بر...لباس عوض کنم خب  خوامیم

..يبرنگرد يقول  بد دیبا

...اااایمنتظرم زوووود ب یمن تو الب..  وونهید دیخند

"دست نزن میها یبه دلتنگ "ششم  قسمت

...زدمیوگرنه دم درش چادر م ستیاونجا ن هیفروش زایپ نیکه ا فیح... بوداااا  یمشا عجب

..جونت نوش

..  ه هااا 10نشه ساعت  رتید میمر ییوا

..نیامشب مهمون ناینوچ مامان ا-

!خونه شما میا پس بر

..کوفت

!خونه ما میپس بر خب
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.باسه...  میاز داخل پارك بر اینکن ب یطونیش نقدیا

...جان ِ دلم...  یییینیهوم؟ مت...  نیمت

؟ياومد چرا

..؟!؟يطور نیخبر هم یب ياومد ییهوی یعنی... نههههه  ؟یناراحت

...وا کرد ششوین...  ؟یگفت یچ يدیبود خودت فهم يچه جمله ا نیهوم؟ ا.نگاش کردم  کمی

بده سوگند ،صغرا، .. س..،اومم  رایسر به سارا ،ساحل ،صدف ، سم هیدم اوم! آخه من به چند نفر خبر بدم ؟..  گهید اومدم

...س بده...  نی،سرزم الیسه

...سردار سرهنگ-

ه؟ییچه اسما نیا... حسووود  ؟يزار یکوفت تو اسم بچه هاتو سردار سرهنگ م:من

..باال دوس دارم.. هاشو انداخت شونه

.صنم.سنا  رینخ

..میس-

ساجده. نیمیس کوفت
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..سه شنبه-

..يدار یخودت دوس دختر افغان.اروم زدم تو سرش ...خنده  ریز میپق زد دوتامون

..دیخند! مگه چشونه؟ همون چشمشون مشکل داره-

..سحر.  دهیسپ... دوباره شروع کردم

..نیا مت

چپ چپ داشت نگام ... حسودترن  یکیاز  یکیا نباشه بعض شم.. از قلم بندازم خفه ام کردن  ویکیاگه  یدون یکه نم تو

..کرد یم

...هم گرفتم گهید یکی ارمیجلوشون کم ن نکهیجمله رو گفتن منم واسه ا نیهمش ا یه گهید نیهم ؟یییاریکم ن-

...خب: میمر

..خب؟؟

...اایاریکم م ؟يریهم بگ گهید یکی يخوا ینم:  میمر

چهار تا   میمر يچشما! خانوم محترم با شمام ! خانووووم ....  شدیدختره داشت از اونجا رد م هیدورو ورمونگاه کردم  کمی

 ینگاه هیخانوم ساعت چنده؟ دختره  دیببخش.. بعله  د؟یبا من بود.. نگاه کرد بعد با ناز اومد جلو  کمیدختره ..شده بود 

شگردم  ندفعهیدونم چرا ا یا چرا رفت؟ نم!  و رفت  گفت يزیچ هیو با اخم  ختاندا میبه ساعت منو و بعدم دست مر

..دیفک کنم  ترس..  یکن یادمو نگاه م ينطوریتوه ا ریتقص.. جواب نداد 
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؟یکشیخجالت نم نییییمت-

...دیفک کنم خجالت کش نیآفر آهاا

وع کردم سوت زدن شر. محل نداد. راه افتادم  کمیخندم گرفت پاشدم پشت سرش .پاشد با حرص راه افتاد  میمر

 ینگاه کردوم دورو ورمونو کس کمیدوباره راه افتادم ... يو یان.. شونه هامو باال انداختم . تیترب یزشته ب:برگشت .واسش

.نبود

.جواب نداد م؟یمر

..دوباره راه افتاد.. نگام کرد  طونیبرگشت ش... خانوم من  میمر

..دیخند یرفت و م ید ؟ برگشت عقب عقب راه مخوا یخانوم من دلشون نازکش م میمر.. ِ  ا

..ایوفتیبچه م نکن

.رفت یپارك کرده بود عقب عقب راه م هیحاش ينایپرچ هیتک دستشو

..دیبلند خند.. جمعت کنماااا  امیمن نم يپا شد کله

دور تا دور چمن ها  يمتر کی ابیتقر وارید هیمثل  نایپرچ... بودن   یبا هم فاصله داشتن و خال کمیقسمت  نیا ينایپرچ

چون نا منظم شده بودن برگشت و دوباره  میمر... که اونجا کاشته بودن بود که محافظ اونا بود   یکینخل کوچ يو درختا

!اومد تو سرم يلحظه فکر هیتو . جلوتر از من راه افتاد 
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و با  نایتو پرچ دمشیو انداختم دور کمرشو کشحرکت دستام هیبهش و تو  دمیقدم بلند رس هیقدم هامو تند تر کردمو با 

...رو چمنا میهم افتاد

..کرد یبا ترس و تعجب نگام م رونویجا خرده بود و تازه نفس حبس شده اشو داد ب یحساب

..و چشمک زدم بهش دمیخند

...ووونهید-

بود راحت از  کیو کوچ فیچون ظر...  خودمو انداختم روش نتونه تکون بخوره کمی. از جاش بلند شه نذاشتم  خواست

شد  یتو وجودم بود که باعث م شهیهم جانیجور ه هیدونم  یگل کرده بود نم یحساب سممیساد... اومدم  یپسش بر م

!تونستم انجامش بدم یم شکلم نیبه ساده تر یکه حت ییانجام بدم کارا بیغر بیعج يکارا

...پاشو از روم نتمون؟یبب یکیاگه  نیمت زشت

 ... !میبخواب نجایکوووو تاااا هتــــــــــــــــل هم.. خستمهه  ادیخوابم م نوچ

بود اگه هم  یموند مردمم که پارك خلوت یم.. که به گال آب بده  ادیو باغبونم نم ستیدونستم اون موقع نگهبان ن یم

البته ... دوتا گربه هست  کردنیفوقش فک م ... میافتاده بود نایپشت پرچ بایچون تقر دید یشد ما رو نم یرد م یکس

.. !یگربه وحش

...دیبا غصه گفت تو دلم لرز یلیخ...پاشو  ینیمت

.موهاشو از رو صورتش زدم کنار. دمیرو صورتش دست کش آروم
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.میبخند کمیخواستم  ینداشتم فقط م يکه اصال منظور من

.چشم

زدم از روش که بتونه پاشه غلط

!میبود دهیدوتامون رو کمر رو چمنا دراز کش.. بلند نشد  یبر کردم  ولص کمی

...شده باشه شیزیچ دیشا دمینگاش کردم ترس

!آسمون ؟یکنینگاه م یبه چ کنه؟یدرد م تیجا میشده مر یچ

 ییخودنما یلیخوش فرمش خ هینیروشن شده بود و ب هیصورتش  با رنگ نور سبز چراغ پارك سا مرخین.. اومد  خوشم

به  ؟یکن ینگاه م یبه چ-در اورد   یطونیخودمو با ش يادا.... برگشت طرفم ... داد  ینشون م يکرد لباش هم قلوه ا یم

...آسمونم

 ریقشنگش ، لباش و ز ینی، ب شیشونیپ کیرو قوس کوچ دمیو اروم کش شیشونیانگشت اشاره امو گذاشتم رو پ بعد

شالشو که از سرش افتاده بود درست کردم... برم  میقربون دخترك خجالت...  نییسرشو آورد پا.چونه اش 

.اوهووم..  م؟یبر

باشه بترسه در  میکه اگه کس میبا هم پاش هویبعد  شمارمیم 3تا  نینه نه بب! امن بود منم پاشم ... نبود  یپاشو اگه کس تو

...بره

...میکرده باش میکه محکم کار میپخخخخ هم بگ هی يخوایم-
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...میادا اصول راه افتاد یبا کل مویدیخند

"دست نزن میها یبه دلتنگ "هفتم  قسمت

. رهیو جلو م شکافهینرم آسمونو م مایهواپ.تکه تکه است دیسف يآسمون پر از ابرا.شهیکنده م نیاز رو زم مایهواپ

 یکل یفرودگاه موقع خداحافظ يتو. شده دخترکم که االن جونم. کنمیفک م میا روزهیبندمو به آسمون ف یچشمامو م

خوردنو  یصدا و تند تند رو صورتش سر م یاشکاشو که ب کردنیمنم بدون توجه به مردم که کنجکاو نگاه م.کرد هیگر

تونستم گفتم مواظب  یکه م ییبودمو تا اونجا ششیلحظه ممکن پ نیتا اخر.کردمو تو بغلم تنگ گرفته بودمش یپاك م

.دمیفهم یم شتریعشقمونو ب یگذشت بزرگ یحاال هر چه قدر که م. خواست برم  یدلم نمواقعا .خودش باشه

تجربه یا تو /تجربه اي متفاوت است/گویا به راستی /گویا /مجذوبِ لطافت و ظرافت احساست/همیشه مجذوب بوده ام"

قوي و قویتر /با کهنه شدنش که!/این چه تقابلِ احساسیست/این چه حالیست/این چه ارتباطیست/به حق متفاوت/بودن

"وابستگیست.../براستیکه/بلاین احساسه متقا/پررنگ و پررنگتر میشوي.../برایم/میشود

.کنهیم يباز سشیداره با ساند. کنه  یحواسمو به خودش جمع م يپسر بچه ا يصدا

 یدشم خودمو به موش مردگبع. ختمیامو پشت لباس مهماندار ر وهیآب م یکه از دست ياون پرواز! یبه بچگ شمیم پرت

 ریمونده بود پق بزنم ز کمیاشکال نداره ناراحت نباش   ستین يزیتو موهامو گفت چ دیدست کش یوقت ییوا... زدم 

... !هستم يدونستن من چه جونور یندونه اونا م یهرک..  رفتنیمامان و بابام که چشم غره م افهیق... خنده ه ه  

.بندم یم چشمامو... بابا ...  مامان

!میزندگ يتو يآدما نیخودخواه تر... هه  هه
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وقت خونه نبود چیکه ه نهیازش ا ادمهیکه از اون موقع ها  يزیکه تنها چ بابام

خونه نبود مامانمم

اما بابام؟ رهیم  زارهیکه با دوستاش م ییدونستم مامانم دوره ها یتفاوت که م نیا با

از هم طالق گرفتن آخرشم

و تا اخر ماه  کنهیآروم م شویو عذاب وجدان پدر کنهیکه هر ماه حسابمو پر م نهیبابام هست و نشونه اشم ا دونمیم حاال

....واسه خودش خوشه

ساله 4- 3داداش . زنگوله پا تابوتم اوردن  هیهمسن بابام ازدواج کرد  یکیبا  نکهیبعد ا! خوشه  دشیجد يبا بچه  مامانمم

و  رهیت ییموهاش خرما ادمهی.  ادیب ادمیاش  افهیکه ق ارمیبه ذهنم فشار م ؟یچند بار راست.  دمشیند شتریچند بار ب. ام 

 یسن بلوغ الغر شه ول يتو دیشا... و کوتاه  یتپل..  شهیم رهیاونم موهاش ت الاحتما. خودم  يایکیصاف بود مثل کوچ

من چون بانمک بود ! خودم شه ؟ مگه داداشه منه؟ نه  چرا دوس دارم مثل.  رهیگیخنده ام م.. مثل باباش باشه  دمیشا

اش از تو  افهیکه ق دمیتکون م وبا حرص سرم. آرررره.  یبچه معمول هیمثل . ندارم بهش  یحس چیاالنم ه. دوسش داشتم 

اه ر یسنش داداش داداش نیخاص ا یزبون نیریبا ش.  دمشید شیچند ماه پ ه؟یاون چ ریتقص یول.  رونیذهنم پرت شه ب

که تو  هیکس نیگناهتر یاون ب یول! گفت محلش ندم  یتو وجودم م يزیچ هی یول ومدیازش خوشم م. انداخته بود 

.ماها هست یزندگ

سال دوم دانشگاه .  میدنبال زندگ رمیمنم م. شوهر کن .  یکن یزندگ يبه مامانم گفتم باشه توام حق دار دمیشن یوقت

.خوش شده بودم یالک. ذاشت  یلحظه آرومم نم هی الیفکرو خ.  یلیخ. د سخت بو یلیواسم خ. بودم فک کنم 
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...خوام به اونا فک کنم ینم. ....اه .  اه

با آب و تاب از  میمر یوقت! تونن با هم فرق داشته باشن  یچقدر خانواده ها م. میچرخونم سمت مر یفکرمو م دوباره

دل منم . کنمیم يوقتا حسود یبعض یحت.  کنمیم احساس حسرت مدل ياز مامانش از خانواده اش تو گهیداداشش م

.کنه حتمیکه نص يرپد. که منتظرم باشه  يمادر. خواست  یگرم و روشن م يخونه 

 هی.شم  یدفعه احساس کردم دارم خفه م هی. بود  شیماه پ.  میختیافتم که با هم پشت تلفن اشک ر یم یاون شب ادی

مدت  هیواسه .  شمیم یبعد دوباره خال یول. رهیدلم سر م گهید یو هر از گاه کنهیم تمیکرا اذف نیا شهیهم! دفعه که نه 

...و دوباره شمیم زیهمه چ الیخ یب

.بد کردم يبخوام بازم فکرا نکهیبدون ا...  آآآآ

گفتمو /با تو به سادگی گفتم/از همه اینها/از بدیهاي روزگار/از روزهاي سخت/از بودنهاي بدم/از دلتنگیهایم با تو گفتم "

آرامش /برایم/از احساسه نابِ خودت/با من بودي و از احساست/با من بودي/و تو در تمامه بودن ها و گفته هاي بدم/گفتم

".و باتو بودن به ارمغان آوردي

 شیجاها هی. م ضبط شدمو گذاشت ينمونده بود صدا شتریب قهیدق 20 دیتا تهران که شا گهیگذاشتم تو گوشمو د هدفونو

....کردم یکار م شتریب دیبود که با

:دوم فصل

فعال.مخلصم  ؟یاک امیم 9:30... باشه... سالم جانم؟ ... مسعود  الو
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مراحل آخر  گهید.....  ابونیبرسم خ 9تا  دیبا. سردتر شده بود  یلیروز که نبودم هوا خ 3-2 نیا يپوشم تو یم اورکتمو

 رونیب بهشتیآلبومو اگه کائنات کمک کنن ارد نیاول. ارشاد سنگ نندازه جلو پام  دوارمیام. راحل م هیبعدم بق. کاستمه 

 نیا. دفترم  يکاینزد.  بره رونیو همزمان ب. بهش بدم  میتولد مر يواسه کادو بهشتیبود آلبومو ارد نیبرنامه ام ا.  دمیم

چراغ قرمز :گقت  یبود م نجایا میاگه مر.  زنمیقرمز زل مو به چراغ  رونیب دمینفسمو م.چقدر چراغ قرمز داره  ریمس

.دوس داره زویهمه چ رهیگ یخنده ام م. دوس دارم 

.واسش زنمیبوق م. داخل چهیپیکوچه مسعود م سر

.میبفرما در خدمت باش یآبج

.نیتو ماش پرهیبا خنده م مسعود

...نگاه کالشو... خبرته بابا  چه. يفک کردم دختر يدیچیخودتو پ نقدیا! که  ییا تو

.یدونینم هییهوا دمیخی... نداره  ادهیسواره که خبر از پ...  گهید یفهم ینم.  دمیبا هم خند

.سرد شده باز آره

مسافرت خوش گذشت؟ يچطور

.يهوا ملس بهار یجات خال آره

خانومتون خوب بودن ؟ میمر

.خوش گذشت یلیخ. آره
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...رد کردن خان آخر يبرا ياومد ير انرژپس حاال پ خوبه

هست؟ یمگه بازم مشکل. کردم  نگاش

.یداشته باش دیبا شویآمادگ ینباشه ول دوارمیام

.ما را به راه راست ارشاد بفرما ایخدا: گفت  يلحن مسخره ا هیبعد با 

.پس حواسمو پرت کردم.  رمیبگ یمنف يخواست انرژ ینم دلم

.دیفهم شدیکه داشت م يو البته ته لهجه ا دشیسرخ و سف افهیاز ق.،رشت  شمال بود بچه

.باال میو با هم رفت نگیتو پارک رفتم

.میخاموش کردم  و با بچه ها شروع کرد مویدادم بعد گوش جیمس میاول به مر

 يمه رو حفظ کرده بودمو زنگااومدن آلبوم خواننده ها نگذشته بود که من ه رونیچند روز از ب ادمهی یهمون بچگ از

مسافرت با  ویخودمون يایتو مهمون گهیرفتم و د انویو پ تاریگ يکوچه امون بعد کالسا يتو ایخوندم  یتو مدرسه م حیتفر

جور  زیهمه چ کدفعهیگذشته  1.5- 1برسم و تو  ییجا نیروز به همچ هیبزرگ بود که  يآرزو هیبرام . خوندم  یدوستام م

 یصدام به دل م. گرفتن بود  جهیتو کارو شروع کردم و حاال وقت نت ختمیر هیسرما ینکردم و کلشد و منم معطل 

 مویمرخودمو کش و قوس دادمو رو تختم ولو شدم و شماره . کمکم کرد  یلیخ نینداشت و ا ویکس ينشست و ته صدا

.....گرفتم
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"دست نزن میها یبه دلتنگ "هشتم  قسمت

(چند ماه بعد)

؟هوم؟میمر

...خسته ام کمی یچیچته؟ه

رمیا نخ.  ویکینیپ

چونه اشو با خنده نازش نگام کرد ریدستاشو گذاشت ز...  م؟یمر... کردم  نگاش

.یچیه...زدم بهش  چشمک

.و غصه بودم یپر از دلتنگ شدمیخبر م یازش ب کمی یوقت یول.  ادیتونست ب یتو سرم نم يفکر بد چیبود ه شمیپ یوقت

!کرد یم نیییدستاشو جلو صورتم باال پا.  ـــنیمت...  یه

؟ ییکجا هوم؟

؟یخوب گمیم.اوهوووم  ؟یگفت يزیچ

فک کنم منم خسته ام..  اوهوووم

؟ میبر
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آره

.باسه توام. خب پس استراحت کن فردا ... آره  ..  يطور نیاووم چه طور؟ هم  ؟يخونه ا ای يصبح کالس دار فردا

میتو راه اصال حرف نزد گهید.  میشد نیماش سوار

.شد و تا رفت داخل خونه نگاش کردم ادهیاشون پ سرکوچه

  ....سمت خونه رفتم

.از لجم چراغو روشن نکردم.  شهیو ساکت مثل هم کیتار خونه

.کورمال سمت آشپزخونه رفتم کورمال

.دمیآبو سر کش شهیش. خوشم اومد .  رونیب ختیکه باز کردم نور ر خچالوی در

.جور خوب هی. کرد  يجور هیدلم و  يتو خچالی يو نور جلو یخنک

  خونه ام؟ يتو ارمیب ممویمر شهیم یک

.در آوردم بمیاز ج مویگوش. باز کردم  رهنمویپ يدکمه ها. انداختم رو تخت  خودمو

دادم خانومم؟ جیمس

.اعالم کردن افتادم  ویناسبه کارش یکه جواب آزمون کاردان يروز ادهی
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.بود شیماه پ چند

..مینیزود بب جویتا نتا میبود نیبا ذوق از نصف شب انال دوتامون

...بود و زنگ زد دهیاخرشم اون خودش زودتر د..  نهیبیزودتر م یکه ک میکرده بود يبند شرط

....  قبول شده ه ه نجایگفت ا یوقت يوا

...از اون موقع از ته دلم خوشحال شده باشم شتریتا حاال ب کنمیفک نم

...میو خند میزد غیج نقدیهم ا با

.همخونه شد گهیتا دختر د 2با  نجایتو چشم به هم زدن اومد و ا میمر خالصه

.یچقدر تو خوب خدا

.کرد یفکرشو م یک

.یتو چقدر خوب خدا

.يرو خودت جور کرد نایمن مطمئنم که همه ا

.شکرت ایخدا

!نداد ه یجواب میکردم مر میگوش نگاه
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!دهیخواب يزود نیبه ا یعنی

.مدت خوابم برد نیاومد بفهمم و با فکر به ا جیگرفتم تو دستم که اگه مس ویگوش

.دمیدفعه از خواب پر هیصبح  يخورده ا 6و  یول دمید یچ ستین ادمیخواب  تو

.دمیخند.  نییاز تخت افتاد پا میگوش پاشدم

...نشه شیزیچ  وفتهیاون ب يرو وفتهیم میتختم که گوش نییبودم پا دهیوسط اتاقو کش چهیقال

.صحنه از خوابم اومد هیدفعه تو ذهنم  هی... دوال شدم ورش دارم 

.پر از اتاق.  یمیقد يجا هی! بود مثل قصر  ییجا هی. آره . کرد  یازم فرار م میخواب مر تو

.بود دهیپوش یلباس اب میمر

.شد یمحو م عیسر یلیرفتم خ یکه م ییهرجا

.دمیشن یدور م یلیخ يجا هیصداش از . رفتم  یمن دنبالش م و

...اومده بود اعصابم خورد شد ادمیخوابم  نکهیاز ا. کردم  ینم داشیپ یول

.دلم شور افتاد يتو! نبود  ينگاه کردم خبر ویگوش

.نتونستم آروم شم رونیاومدم ب یوقت. ر داشتم رفتم تو حموم امو و حوله



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ٤٢

.تونم باهاش باشم یکه م ییجا نیتر کیخواستم نزد یم

"دست نزن میها یبه دلتنگ "نهم  قسمت

.ورداشتم رفتم سمت خونه اشون چویسو. لباسامو عوض کردم 

.دمبهش صدقه دا. بود  يریفق هیچراغ قرمز  ابونشونیسرخ

کرد یفرار م میمر. تو دلم باز پر غصه شده بود 

.بلند تر بود یلیخ اهشیس يموها. خورد  یتنش بود که تو باد تکون م یآب ریحر رهنیپ

.پشت سرم بود یمشک 206 هی. چراغ سبز شده بود . بوق  يصدا. دور دور. شد  یم دور

.شدمیم یخال يطور نیا دیشا. کنم  تشیخواست اذ یدونم چرا دلم م ینم

تر  يمنو جر نیا داشتویو دستشو  از رو بوق ور نم. و پشت سرم فقط اون بود  بایخلوت بود تقر ابونیخ. بود  7ساعت 

 ومدیبه نظرم اشنا م.  بایپسر جوون هم سن و سال خودم بود تقر هی.  نمیکردم که راننده اشو بب میرو تنظ نهییا. کرد  یم

فکر کرده بودم  نیبه ا نقدیا. از پشت در اوردو از کنارم با سرعت رد شد  نویاشم.... بخورررر  شهیر همعمو کم بخو یه! 

. شانس  نیاه ه  به ا. خواستم برم که بازم چراغ قرمز شد . اعصابم خورد تر شد . که از دسم در رفته ش  هیک نیکه ا

.محکم زدم رو فرمون
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.با صدا از جاش کنده شد نیماش

.اروم شدم دمیرس نایا میبه کوچه مر یوقت یکردم ول یبد رانندگ یلیخ ابونویخ ونا

.لبخند رو لبام نشسته بود. رفته بود  ادمی خوابم

.بود شیچند دقه پ یمشک 206 دمیکه د يزیچ نیداخل کوچه که شدم اول

از خونه  میمر... تر  یباور نکردن دمیه بعدش دک يزیممکن بود اشتباه کنم و البته چ ریبا اون قلب گنده قرمز پشتش غ

.نیکردو نشت جلو تو ماش یدرامد و با اون پسر سالم احولپرس

.زد یبه شدت م قلبم

.باور کنم نمویبیکه دارم م ییتونستم اتفاقا ینم

؟!کجا ره؟یپسر کجا داره م هیبا  میصبح مر کله

.رفت دویچیاز اون سمت کوچه پ نیماش

.به خودم اومدم رفتم دنبالشون. سر حواست کجاست پ یه

.زدیهام م قهیشق

.  میمر.  ووردیبهانه م.  رونیب ومدیباهام کم م. مدت  نیتو ا میمر  يها یحوصله گ یب. کرد  یکه ازم فرار م میمر ریتصو

.فکر پرت نکنه نیکردم حواسمو ا یسع.  ستیعشق من ؟ ممکن ن



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ٤٤

.نگه داشت کیخونه بزرگ و ش هیبالخره دم   .بودم  نشونیماش دنبال

.شدن ادهیپ

.انداخت دیکل پسره

.پسره پشت سرش... رفت تو  میمر

.کابوس. خواب که نه .  ینیبیخواب م يدار. پاشو پسر 

.تا دم خونه دمیدو بایتقر. درو وا کردم 

؟یزنگ ؟ کدوم واحد؟ اگه اشتباه کرده باش کدوم

نبود؟ مگه نبود؟ میمگه مر ؟یهاشتبا چه

.دونستم چکار کنم ینم

 یو شوخ يهمشون واسه مسخره باز! نگفته بودم  ایگفته بودم  میکه به مر ییاونا. افتادم  میقبل يدوست دخترا ادی

.باهام بودن

؟ کنهیفرق م نیچرا فکر کردم ا. دخترا مثل همن  ي همه

.کنهیفرق م یول
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.از همشون بدتره نیا ؟یلعنت یچه فرق

؟ مگه چکار کرده بودم ؟ مگه چه کار نکرده بودم؟ چرا

.زدم  ساعتو نگاه کرم یهمون طرفا پرسه م ي ابونایبه خودم که اومدم تو خ

.ه نبود 206.برگشتم همونجا . ساعت گذشته بود 2-3

"دست نزن میها یبه دلتنگ "دهم  قسمت

.ستیمهم ن.  ستیاصال مهم ن. با خودم لج کردم . ضمو قورت دادم بغ. شدم  نمیماش سوار

ها  وونهیجمله رو مث د نیچند بار ا. عشق من ! همه عجله داشت  نیرفت دنبال عشق من که ا یپسره داشت م پس

در پشمک که چق يوا...  میخورد یپشمک م میپارك نشسته بود يتو. افتادم  شیچند هفته پ ادی. عشق من . فرباد زدم 

 یمنم گاز م یاز پشمک چوب یطونیبا ش یوقت. بچه ها  دخترمث . تمام دستاشو چکنه کرده بود .... دلم  زیدوس داره عز

کرد که تا ته دلم  ینگاه رهیفالگ.. مواظب عشقت باش . ...  چهیپیخنده هاش تو سرم م يصدا.. خورد  یگرفت و م

لعنت . عالم نشست  يتو دلم تمام غما. فرار کرد . و رفت  میسر مر رو دیگفت مواظبش باش و آروم دست کش. سوخت 

جواب نداد ویگوش. ممیوردار مر.. وردار . زنگ زدم بهش . ورداشتم  مویگوش. ممکنه  رینه نه غ. من  به

.کرده بودم نشیکه با اون تزئ یاتاق. اتاقم . خونم  رفتم

/////

:شدیجلوم ظاهر م خاطراتم

"ِ؟یکنیدر م یچقدر خستگ.  ایب.  گهید نیاونجا نش..  نیمت.. ا
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.از کت و کول افتادم یبکن دیکارا رو خودت با هیمن خسته شدم بق رینخ

.دیخند یطونیبعد با ش. خواداااا  یاتاقت رنگم م ینیمت

.یختیبهم ر ياتاق دسته گلمو چطور نیبب. نگا بنداز  هی.  شمیخام تو نم گهیمن د. باطل  الیخ یزه

.شهیخوشگل م نقدهیا یکمک کن يایاگه ب. بد بود  یلیبابا اتاقت دکورش خ

.اوهوووم ؟یگیم راست

االن دراز شده ؟ گوشام

در بره؟ تیخستگ ارمیب ییواست چا يخوایم.  دیخند

نمیبب نجایا ایب نوچ

ارمینهار بخرم ب رمیکتابا رو دسته کن من م نیتو ا. اومد طرفم  پاشد

.ایزود برگرد.  باشه

تو مشغول باش. زدم باشه  چشمک

خودم  و رفتم لم دادم کاناپه يسر جا نشوندمش

.کردیبا تعجب نگام م داشت
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ور داشتم مویگوش

(.45اشتراك .مخصوص  زایتا پ 4. سالم . الو )

ه؟یچ هوم

.یرو بکن کارانیهمه ا دیتا من برگردم با. کارتو بکن . رو نگا نکن  نجایا یالک

مگه ؟ ییتو کجا.  وااا

رمیاالن رفتم غذا بگ من

نمیبب نجایا ایپاشو ب... کوفت

رمیفک کن من مثال االن رفتم غذا بگ نه

یکنیم یجر زن يدار رینخ

دمیو بلند خند.. کن  یتوام جر زن باشه

تو کارتون ختیو دوباره شروع کرد کتابا رو ر دیخند اونم

میمر گمیم

هوم؟
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زاشتم یکتابام م يعاشقانه امو ال ينامه ها ادمهیمن .  اایکتابا رو نگاه نکن يال

کنه ینگاه م ویزیچ هیوسط اتاق رو کتابا پهن شده و داره  دهیدراز کش دمیوا کردم د چشمامو

م؟یمر

هوم؟

.ــــــــــــــــمیمر

.کرد مشیرفتم باال سرش قا پاشدم

بود؟ یچاون  نمیبب بده

؟یچ

بده

.کرد مشیپاش قا ریز

کاغذ بود هیخنده بلندش کردم  با

هیچ ومدینم ادمی اصال

افتاد میکه باز کردم دوزار تاشو
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ام بود کارنامه

يزد نیچرا دست به ا. بدجنس  يا

رونیاز اتاق ب دیبا خنده پر اونم

دنبالش دمیدو

.دیببخش.  ینیمت يااا

؟يخندیم یخون یکارنامه منو م.  گمینم االن بهت مفوضول خا.  ا

دیو بلند خند/ ؟؟يچکار کرد يشده بود دیانظباط  تجد نیمت

شده بودم 9کردم  نگاه

معلمامونو رو .  نییپا ختمیر یم دیرس یدستم م یهرچ. آب ، نوشابه ، دوغ  شهیاز اون باال هم. طبقه بود  3 رستانمونیدب

البته . معروف بود  ممیجواب حاضر. شدن از مدرسه هم خالف مثبتمون بود میج!!!  تیط جمعوس میدادیپله ها هل م

 دیجد ریاون سال مد ادمهی یول. و سور وساتشون با من بود  اهنگ مویتنظ يبودم و کارا يمجر شهیواسه جشنا من هم

رشوه بدم و پاس  رایکدوم از دب چیبه هو حالمو سر همه درسا گرفت و نذاشت .  ومدیراه ن يطور چیاومده بود و باهام ه

.داد 9انظباطمم . کنم 

ترم  طونیش ایطونیاون ش ياداوریو .از تو ذهنم گذشت  عیسر لمیف هیبودم اون روزا مثل  میکه دنبال مر يطور نیهم

خوبه خسته ات  نیمت ییوا. نبودم  ایمنم کوتاه ب دویچرخ یم ییرایو خنده دور کاناپه وسط پذ غیبا ج میمر. کرده بود 
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؟يتو خواب نبود گهاصال م.  يکردیچکار م ياگه خسته نبود. بودااا 

دستم بهت برسه ه ه ه سایوا یزنیمن م لیدست به وسا یواشکی.  کوفت

تونم؟ یرو ورداشتم که؟ م یرانیا يکتاب آهنگ ها نیمثال بگم مت دارمیکتاب بر م هی تونمیمن که نم بابا

.یدون یودتم مخ ارین لیدل یالک

رفتم دم در . تو اتاق کارم  دیدستم فرار کرد و پر ریسر خورد و از ز کمیگرفتمش که  یداشتم م. اوووخ ..  ییییآآآآآ .

.دادم به چارچوب نگاش کردم هیتک

.کرد ینگام م يبا مزه ا افهیبا ق.از تو صورتش کنار زد ، لپاش گل انداخته بود  موهاشو

م چه خبرا؟خانو میمر خب

؟یاتاق ه رو بست نیا يچرا پنجره  ــــنیمت گمیم

(.صدا بسته بودم قیعا لینره با وسا رونیب ادیسازو اهنگ ز يصدا نکهیپنجره اتاقمو واسه ا)

خودش بره تو دام يبا پا یطونیدختر ش هیبستم که  نیا واسه

اتاق دامه؟ نجایا.  ا

اوهوووم



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ٥١

ن؟یمت هیچ نیا.  اوووم

خواست منو مشغول کنه  در بره یخندم گرفت م.  تارمیکرد به گ اشاره

.چپ نگاش کردم چپ

ده؟یم ییچه صدا نمیبب یبزن کمی يایم...  هیبع بع ا نیمثال ا دیگفتم شا. دام ه  یگفت خب

.دستم فرار نکنه ریام گرفت رفتم طرفش مواظب بودم باز از ز خنده

.رفت یخنده عقب عقب م با

ه؟یمجازاتت چ یدونیم

.الیخ یب.  نیتوام کارنامه منو بب.  دمیکارنامه د هی بابا

.زنگ در اومد يدفعه صدا هی که

.ذوق کرد یو با خنده کل. جوووون گروه نجات اومدد  آخ

غذا بخورمتاااا يخواستم جا یم! دختر  يدار میشانس عجب

/////

.رونیب امیفکر م از
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.وفتهیم رمیتحر زیعکسش رو م به قاب چشمم

باهاش  نجایا ومدیکه هر وقت م ییعروسک پشمالو.اتاقم  واریرو د یتابلو نقاش. عطرم . که بهم کادو داده بود  ییکتابا

.کرد یم يباز

/////

واسه خودت؟ ای يدیواسه من خر نویا تو

هینفوذ هی نیا

؟یچ یعنی

.رفتن ایاومدن ک ایک. وده چه خبر ب نجایا گهیبه من م نیا یعنی

ِِ ا ا

اوهووم

خواست ببرن  یدلشون م دنید یاخه م. کردم تو کمد  مشیقا ارمیخواستم دوس دخترامو ب یخوب شد هر وقت م پس

!کردم یم مشیقا نیتو رو نداشتم که واسه هم يبعد منم حوصله غر غرا. با خودشون 

.شو انجام بده یجاسوس اتیعمل یذاشت یبدجنس نم يتو. ه ندار يخبر چیه نینگو ا. بدجنس .  آآآآآ

تو اصال منو . کردم  دایپ تیحساس نیمن به ا.  میمر نیبب. اتاق  گهیطرف د هیندازم  یم رمیگ یخنده خرسشو ازش م با

یکنینازو نوازش م نویفقط ا يدوس ندار
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.ده یخنده خودشو تو بغلم جا م با

شما رو ناز کنم؟ دیباحاال حتما من .  ایب:  من

/////.خنده یم زیر

....مثل فرشته ها.  کنهیمعصومش نگام م افهیبا ق.  نجاسیاالن ا نیانگار هم.  ادیتنش تو فکرم م عطر

 شه؟یم یعنی.  ایبود منو ؟ خدا چوندهیدختر پ هی. شن  ریداد اشکام سراز یغرورم اجازه نم. کرد  یداشت خفه ام م بعغض

زانوهام شل شده . تمرکز کنم  يزینتونم رو چ. اون قد بلند که نتونم فکر کنم . بلند بلند. مو روشن کردم پخش ویاستر

برگ .منه  میاون مر. ممکنه  ریغ. گذاشتمو زل زدم بهش  نیجلوم رو زم مویشگو.. نشتمو زانوهام تو بغلم گرفتم . بود 

.دونمیم. گلم ِ 

"ست نزند میها یبه دلتنگ " ازدهمی قسمت

.اس ام اس داد میمر. گذشته بود  بایساعت تقر2

ییجوجو سالم

؟ییدادم کجا جواب

؟یخوف. خونه
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ندارم  تویواقع دنیطاقت شن. خواستم باهاش حرف بزنم  ینم. دروغگو .  دمیتلفن خونه رو هم کش. خاموش کردم  ویگوش

پتو رو . حس پاشدنو نداشتم . حس غذا خوردن نداشتم  یدم ولکر یم یاحساس گرسنگ. ظهر بود . ساعتو نگاه کردم . 

.ندارم  يا يانرژ چیه کردمیاحساس م. سرم  يرو دمیکش

. خاموشه  میگوش دمید یول. خواب بوده  نایفک کردم همه ا. لحظه خوشحال شدم  هی. پاشدم  یغروب از گرسنگ دم

اس ام . رد کردم . زنگ زد  يفور. ازش اومد  جیچند تا مس. کردم روشن  مویگوش. نتونستم . اتفاق افتاده بود  زیهمه چ

.جواب دادم. بازم زنگ زد ... . شد ؟ و  یچ ؟ییکجا. نداشت  یبخصوص زیچ. کردم  ازیاس ها رو 

...الو.  نیمت..  الو

(که گرفته بود نشناختم نقدیخودمو ا يصدا(  سالم

.؟آرهیخوب ؟یچرا خاموش. سالم قربونت برم  ن؟یمت

.شده؟ سرم درده يزیچ

ستمیدکتر که ن رم؟یعز چرا

.نزد یحرف

؟يندار يا گهیکار د

.قطع کردم. نگفت  يزیبازم چ
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هدف تو  یپاشدم ب. قسم راستم بود . دارم  مانیا میمن به مر. مطمئن شم  دیبا.باور نکرده بودم  یعنیسخت بود   واسم

. خوش باش.  قاتیرف هیتوام مث بق. هیچ یعشق و عاشق. ول کن بابا .  الیخ یبه خودم گفتم ب چند بار. دور زدم  ابونایخ

.کرده بود شعشق خود ریمنو اس میمر. تونستم  یاما نم

زل زده بودم  نیاز تو ماش يهمونجور. خونه روشن بود  يچراغا. همون خونه بودم  يوقت به خودم اومدم که جلو هی

.نییپا ختیر يدلم هر.. از شد در خونه ب..  بهش 

؟ رونیب ادیاز خونه ب میاگه مر

.و رفتند  رونیخانوم و دختر بچه از خونه اومدن ب هی.  دمینفس راحت کش.  دیطول نکش ادیز

.شب بود 10 9.30. بازم . بازم . منتظر موندم  بازم

.الیعالم فکرو خ هیبا  دمیندادم دراز کش تیاهم. زنگ زده بود چند بار  میمر. برگشتم 

! امروز جا نداشته پسره  نکهیا ای. زودتر قرار گذاشته بودن  دمیشا ای. پسره نبود  یول.  نایا میرفتم دم خونه مر صبح

.زد یبد  داشت حالمو به هم م يفکرا

.بزنم یحرف م میبا مر دیبا. ندارم  یراه

.عجله داره دمیشم  که د ادهیخواستم پ.  رونیاز خونه اومد ب میفکرا بودم که مر نیا تو

..شده ریحتما دانشگاش د. برم که برسونمش  خواستم

..نتونستم یول..  یول
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.بد يبازم فکرا و تصورا...  رهیخواست بدونم کجا م یم  دلم

رفتنشو  ریمس. رفت  یهر مش باوسطیتقر. شد  یسوار تاکس. دنبالش بودم . از اون طرف کوچه با عجله راه افتاد  میمر

!دلم واسش سوخت. رفت  یکورس کورس م

.وسط شهر رفت یخونه معمول هیداخل ... . به  میدیرس

.زنگ زدم بهش جواب نداد ؟یچ یعنی دمیفهم ینم

...نه یول. بودمش  دهیند یچون با کس دیشا!ونم چرا ینم. اروم گرفته بود  دلم

.باز شد سال گذشت در 2ساعت مثل 2

.ترسم چشمامو بستم از

. طرفا هم اتفاقا کار دارم  نیهم.  ستیآژانس الزم ن ستین یراه ابونینه مچکرم تا خ.  کنمیخواهش م. ممنون  یلیخ

دوال شد تا قدش اندازه  میمر. رفت  ادتی نویجون ا میمر.  رونیب دیساله از خونه دو 6- 5پسر بچه  هیکه  رفتیداشت م

کرد و با عجله رفت  یدوباره خداحافظ میمر. خنده ام گرفت .  یسیبا لهجه بچه گونه خودش گفت م.. شه پسر بچه ه 

 یمن اونجا چه کار م.  يخواستم سوارش کنم اما به چه بهانه ا. روشن کردم راه افتادم دنبالش  نویماش...ابونیسمت خ

.  گهیتو  د شیپ ادیداره م. آخ پسر . خونه من بود  يطرفا. رفت  یدنبالش بودم اونم خط به خط م يطور نیهم.. کردم

...زدمو رفتم خونه یاز فرع!  یجیچقدر گ

خونه رو زدن زنگ
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.اف و زدم اف

"دست نزن میها یبه دلتنگ "دوازدهم  قسمت

اصال چکار  ای  رهی؟ کجا م کنهیم یچرا از من مخف. سرم پر سوال بود  يتو یاون حس بدو نداشتم ول گهید نکهیوجود ا با

.رو گرفتم و با اون خودمو سرگرم نشون دادم يو یکنه؟ کنترل ت یم

.االیکلفت گفت  يبا صدا. سالنو وا کرد  در

.شمااایازم لوس م نیهمه استقبال نکن نیبه به بابا ا

!م بگهبه ویکه همه چ یتا وقت ارمیخودم ب يخواستم به رو ینم یذره شده بود  ول هیواسش  دلم

سادیسرجاش وا دید منو

جدب و اروم سالم کردم يصدا با

یجر زن یلیخ ستیاصالنم قبول ن نیمت نیبب

هوم؟

مردم ازار و اف اف و  یبعد تو بگ. ؟ من بازم نگم  هیک یبعد تو دوباره بگ..  می؟ منم نگم ک هیک یتو بگ ادیمن خوشم م خب

 يایب يهمه پله رو تند تند نیا یافت خراب شده و پاش دیکه شا ید تو شک کنبع. بعد من دوباره زنگ بزنم   یبکوبون
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دستاشو با ادا اصول ... یاز پشت در بگم پخخخخ بترس ییهویبعد من ... هممم  هیک یبگ یبعد نفس راحت بکش نییپا

...منم ینیب یم تیریفرت با اف اف تصو یکنیم یحاال تو جر زن یول... گرفتم جلومو خودشو انداخت تو بغلم 

نفس . رفت که تنگ بغلش کنم اما لج کرده بودمو جلو خودمو گرفته بودم  یتو دلم داشت قنج م... نگاش کردم  کمی

نگام  کمویابروهاشو داد باال . گم  ینم يزیافتاده بود من چ ادشیعالمه حرف زده بود  و تازه  هیتند تند ..  دیکش قیعم

کرد

نییانداختم پا سرمو

؟ دهیپر نقدیچرا رنگت ا ؟يتب که ندار ؟یضیمر..   میشونیدستشو گذاشت رو پ ؟ینی؟ مت نیمت

؟يشد یچ ینیمت

.یکنی؟ که تو م گفتمیم یچ.  دیجمله رو که دلم لرز نیبا غصه گفت ا نقدیا

سرم درده یچیه

خواد یمنه ن ؟يمسکن خورد.دکتر  میپاشو فدات شم بر. پاشو  ؟يتا حاال خوب نشد روزید از

مسکن؟ ایخواد؟ دکتر  ینم یچ

تاش2

بگو. مثال  لتونیخونه فام یبگو رفت.  گهیگفتم بگو د یتو دلم  م.  زدینم یحرف. رو صورتم  دیدست کش آروم
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؟يندار نیکدئ نیمت.. رفت آشپزخونه  پاشد

خوام ینم

 ...نتونست بکنه داشینگاه کرد اما پ خچالوی تو

. .کانال هی رو s   ازم  زویدونه من دوس ندارم چ یکنم م تشیخواست اذ یدونستم دوس نداره دلم م یم. گذاشتم

دختره  زیانگ... شهو   يصدا. کردم  ادیصداشو ز... به اون در  نیا. منم بلدم  هیطور نیحاال که ا.  کنهیم یپنهون کنه ول

نگاش نکردم فقط لم داده  بودم رو مبل و . کردم  یحس م روم نشویسنگ گاهن.  رونیبا اخم اومد ب. بود  دهیچیتو خونه پ

.کردم یرو نگاه م يو یت

نیمت

ه؟یگفتم چ خونسرد

مسکنات کجاست ؟ گمیم

کنه؟یدرد م تییجا

سرد بهم کرد و دوباره رفت تو آشپزخونه یلینگاه خ هی

 یواقعا دلم م دمیشا. اون حال و هوا ها نبودم  يواصال ت یول. رو نگاه کردم  يو یبرگردوندمو تو مبل فرو رفتمو ت رومو

.نگاه نکردم یول کنهیچکار م نمیخواست برگردم بب یدلم م. گل کرده بود  ممیخواست کانالو عوض کنم اما لجباز

.اب پرتغال گرفت جلوم وانیل هی. نشست  شمیبعد اومد پ کمی
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.خورم ینم. بازم لج کردم 

از خودم بدم اومد .  نییسرشو انداخت پا. قرمز بود  کمیچشماش . اراده برگشتم طرفش  یب یلخواستم نگاش کنم و ینم

تونست  یبود که اون موقع م يزیچ نیبهتر.  دمیازش گرفتم و سر کش وانویکردم؟ ل یم تشیمن دوسش داشتم چرا اذ. 

.بغضمو باهاش قورت بدم

!زمیاستراحت کن عز شتیپ امیآروم که گفت ظهر م يشت و با صدااز کنار مبلم ور دا فشمیمغنه اشو سرش کرد ک پاشد

.رفت نوییکردو سرشو انداخت پا يو یبه ت ینگاه هی

.درو بست. نتونستم . نشد . صداش کنم  خواستم

 دمیپاشدم دو.خونه ساکت شد . صدا قطع شد . خاموش شد .  نیکنترل ماهواره رو محکم پرت کردم رو زم. لعنت به من 

.میبا هم حرف بزن دیبگم با. بگم متاسفم  نکهیواسه ا. رفتم دنبالش . گرفت و رفت  یسرکوچه تاکس. دنبالش 

ره؟یکجا داره م..  یحس لعنت نیبازم ا.. بازم ... بعد  یول

االن چه ! بود  شیپ قهیدق 30کالس شما ... خانوم . رفتم باال !  زبانسرا بود . رفت تو ساختمون . شد  ادهیپ ابونیخ هی يتو

!برن میخواستم بچه ها رو فرستاد یاالن عذر شما رو م نیسفارش شما رو کرده واال هم یمیوقت اومدنه؟ خانم رح

.خوام یحق با شماست معذرت م-

.نیباش نجایبه موقع ا گهیلطفا جلسه د
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!چشم-

.رفتم يکنار ياز کالسا یکی يتو

 یبودن ول یراض یلیهم از کالسشون خ ییخانوم رضا. خوبه . بله  ن؟یامروز رفت هیس خصوصبله؟ کال.. . خانوم  یراست

باشه پس .. بعد کالس موسسه .واسه امروز  ن؟یدار یوقت خال یبدن چه زمان رییخوان تغ یصبح م 7:30زمان کالسو از 

 شهینم نیسنگ.  شمیرم؟ مممنون مبزا 12.  12موسسه تا  10:30ساعت  يکالس دار يبا بهرام ساجد 8شما امروز صبح 

از طرف  شناسمشیم... بله  ؟يخانوم ساالر.. گلها .. کدوم مهد ؟ .  دمیدوشنبه ات؟ نه آخه سه روز آخر هفته مهد درس م

....من بهشون بگو

کم  یلیمن خ .نداشتم  مویمر اقتیمن ل. که نکردم  ییچه فکرا. از خودم بدم اومد ه بود . راه افتادم  سمت خونه  نیسنگ

نشناختمش.  دمیفهم یمن هنوز نم. بدونم  مویمر يها یتونم قدر خوب یمن نم. ام 

"دست نزن میها یبه دلتنگ " زدهمیس قسمت

! برف؟ يزنگ تو يصدا...  ستین شمیبوده و گرنه چرا پ میحتما قبل اومدن مر. تنها بودم .  ومدیبرف م... زنگ در  يصدا

 میمر.  ادیگفت م میمر. ظهر بود 2. رو به روم  واریچشمم افتاد به ساعت د...  دمیاز خواب پر... ر و ؟ زنگ کشدا هیزنگ چ

. خونه جلوتر بود  ییچهار پنج تا. دنبالش  دمیدرو باز کردم دو... رفته بود ..  میمر. نبود  یکس. اف اف و ورداشتم . بوده 

 هینگاش کردم تو دستش  ... گرم ...لبخند زد . خواب بودم ؟يونه بودخ. برگشت با تعجب نگام کرد .  میمر. صداش کردم 

...سوپ ِ...   دیخند طونیش. بود  يزیچ

دمیتو هم کش ابروهامو
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سرت خوب شده؟..  يبخور دیبا میادا اصول ندار-

....خوب خوب.. گفتم آره  کردمیکه نگاه قابلمه ک يطور همون

يبخور دیهمشو با.  يسوپ در بر ریاز ز یکه بتون یاصال فکرشم نکن-

؟ییتنها: و ادا گفتم  یناراحت با

کنمیقاشق من کمکت م هیگفت حاال  دیخند

شرط هیبه  یدستش قابلمه رو گرفتم ول از

؟یچه شرط.. انداخت دور بازوم  دستشو

ضمایمثال مر. دهنم  يبزار خودت

يکه خوب شد تو

اگه خوب شدم چرا سوپ بخورم ؟ پس

...بهم باشه دیچسب دیخند

بزرگ بود یلیخ. طور بود  نیهم شهیهم... کرد انگار نه انگار  یرفتار م يطور... باال  میرفت

دونستم منظورش  یم. نگام کرد لبخند زد . دوس داشت  یلیخ میمر. گذاشتم  دیجد نیمع. کامپوترو روشن کردم  رفتم
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!هیچ

م؟یمر

ااادایسوپ نم يبو گمیم هوم؟

اد؟یم یچ يِ ؟ بو ا

یدونم مث ماکاران ینم

.گذاشت زیم يرو رو یاستانبول سیو د دیخند

يعشق منو اورد. میمر يواااااااااا

. کنار خودم  دمیکش سوید. نشست .  دیخوشگل چ زویم.. ییید.  میمر یتو عشق من یعنیاووم . چپ نگام کرد  چپ

 .ت برو خونه اتونبه دمینم. همش ماله خودمه  یخودت گفت

نوچ ؟يخوا یا واقعا نم. که نخواستم  من

؟یمیرژ

نه خوردم دیخند

؟یک

سرد شد یکن یچقدر سوال م ا
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نمیبشقابتو بده بب رمینخ

بشقابت کو؟ ا

.بود اوردهیخودش بشقاب ن واسه

 روزیهم د یکی. هم اونور  یکی.  خچالهیتو  ام یکی. تا هم اونجا  2.. تا  6از  یکه شکوندم چهارم یبشقاب نیاخر ادمهی

. مونده  گهیتا بشقاب د 2.  وترهیکامپ ستیمغز که ن. خواد  یاوووم نوچ نم ؟يحساب دار نیماش.. حساب  نیبا ا.  دیخورد

.شاااینشکن.  ارشیهنوز  ب هموند گهیبشقاب د هیبدو برو .  یکی نیا

؟يهمه ظرف شکوند نیکه ا يکرد چارهیب.  دیخند

.دورو برم ادهیکه قضا بال ز ستیمن ن ریتقص

که بره پاشد

خوشم اومد. ته دلم قلقلک اومد از فکرم . تو سرم اومد  يفکر هی

نینه بش نه

هوم؟

.رفت حساب کنم ادمیرو  یکی
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..دونه بشقاب مونده هی نیهم

با هم خب؟. بمو پر کردم بشقا. جا به جا کردم نشستم کنارش  مویکردم بهش صندل طونیش نگاه

باشه

بلم قربونت

همه جا رو پر . کردم دهنش  یبعد با قاشق خودم م. زاشتم بخوره  ینم کردمیم یتو قاشقشو خال.  میکرد یشوخ یکل

.میبرنج کرد

"دست نزن میها یبه دلتنگ "چهاردهم  قسمت

رو کاناپه دمیدراز کش. چقدر خوشمزه بود  میمر يوا

جونت نوش

شورمیخودم بعدا م ایب

.امیم االن

.کاناپه نشست نییاومد پا وهیظرف م هی با
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چرا؟ نییاون پا نیشما رو سر ما جا دار.  نیکن یبابا شرمنده م يا.  دمیخند

خوام بخورم؟ یم گهید زیچ هیمن االن  یاورده ول یچ نیبب يواااا

؟یکند گفت چ یپوست م وهیطور که م نیهم

رو تو

  کوفت...  دیخند

.کنار خودم. اوردمش باال رو کاناپه  دمیکش دستشو

.نمیبب ایب

.آروم پاشد اونم

.تا بتونه خودشو روم جا کنه نییپامو گذاشتم پا هی

.روم دیخواب

وقت  یلیخ. ش بودم دهیوقت بود نبوس یلیخ.تو بغل نگرفته بودمش  ينجوریوقت بود که ا یلیخ. شد   یدلم خال يتو

.میشیم وونهیبدون هم د میدونست یگرچه که م. بود که نگفته بودم دوسش دارم 

کار  دیبا میچون مر دیشا.  رهیداره م میکردم مر یفک م نیروز همش به ا 3- 2 نیچون ا دیشا. دلم پر غم شده بود  يتو

.دلم عذاب وجدان داشتم يتو. کنم  وقت نذاشته بود کمکش چیبکشه اما ه یبزارم سخت ومدیدلم نم. کرد  یم
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م؟یمر

.کرد یم نگام

تونم مثل تو خوب  یاخه من نم. هام  يواسه تموم بد. که دلتو شکوندم  ییواسه خاطر تموم اون لحظه ها...ببخش  منو

.حرفامو بزنم هینذاشت بق... باشم 

.ییایدن نیمت نیتو بهتر

.دیخند. لباشو آروم گذاشت رو لبام 

من بازم کم اورده بودم . کرده بودم  مشیوقته قا یلیکه خ یاشک. اروم از چشمم اشک اومد . دلم غصه بود  يمن تو

.هاش یخوب يجلو

.بازم همون کارو کرد!يچه اشک شور.  دیابروهاشو تو هم کش... لبشو گذاشت رو گونه امو !  دیخند

باهام  يطور نیتونه ا یم یاگه نباشه ک کردمیار تازه داشتم فک مانگ. حس از دست دادنش . دست خودم نبود  من

.مهربونه باشه

.خورد یگرفت با سر زبونش آروم اشکامو م خندم

.دیخندم اونم خند با

.اشکشو پاك کرد ياشک از چشمش اومد با دستش فور یول
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.ردمسر انگشتشو خو.  دمشیبوس. لبم بردم  کینزد. گرفتم تو دستم  دستشو

.تو بغلم گرفتمشو بردمش رو تختم بخوابه. دوتامون .  میبود خسته

تو خواب و .خواست بخوابه اما خسته بود  ینم.کردم نازش کردم کم کم خوابش برد  يبا موهاش باز. حرف زدم  باهاش

. برم  دیاما با.   شدمینم ریاز نگاه کردن بهش س. شک نکنم  گهیوقت بهت د چیه دمیقول م. میمر دمیقول م.بود  يداریب

.کنم يکار هی دیبا

سر بسته . بود که باهاش تماس نگرفته بودم  یچند ماه. شماره مسعودو گرفتم .  رونیورداشتم از اتاق اومدم ب مویگوش

اون  ياداوریاز . شد  لیقسمتش کارش تعط نیآخر يآهنگام تو. شدن کارمون از لجم با اونم قطع رابطه کرده بودم 

.شهیاعصاب خورد کن حالم بد م يوزار

....الو الو؟

...سالم... مسعود  الو

 چهیرو قال. شه  داریاز خواب ب دمیترس یبخوابم ول ششیخواستم پ. مثل فرشته ها . بود  دهیخواب.  میمر شیبرگشتم پ

شرکت پدر  میریفردا با هم م. کمک کنم  میتونستم به مر یم. حس خوب بود  هیدلم  يتو.  دمیتختم دراز کش نییپا

.کنم دایکار بهتر پ هیتا خودم واسش . تونه استخدام شه فعال  یاونجا م. مسعود 

.زیشکرت واسه همه چ ایخدا. کشن  ینم يگاریازش ب زارنویدونم اونجا بهش احترام م یفعال م حداقل
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"دست نزن میها یبه دلتنگ "پانزدهم  قسمت

سردت شد؟ نوچ.شد رید دیببخش.  سالم

.دادم طرفش نویِ ماش يبخار چهیدر. قرمز شده بود  شینیب لپاشو

..ممیگل مر.. بود  کیتراف یلیخ

اشکال نداره. نه بابا  دیخند

با خنده تو دستش .. يشد خیگل .  يتو که منجمد شد. بابا  يا. کنه  یکه گرم نم میبخار نیا... گرفتم تو دستم  دستشو

میچشمک زدم بهش  و باخنده راه افتاد...  یپس چ! هات چه داغه . سوختم  نیمت. دیخند یاونم م. کردم  یهااا م

خبرا؟ امروز چطور بود ؟ چه

ترجمه کردم واسش بعد جوابشم ... بود  لیچند تا صفحه واسه ترجمه داد بعدم چند تا م هیمسعود . خوب  یلیخ اوووم

.خودمو بخونم يونستم جزوه هانداشتم ، ت يکار گهید. فرستادم 

!مگه؟ اصال من دوس ندارم زنم بره سر کار شهیم یاصال چ ؟ينر شهینم.. جونم  م؟یمر

نیمت ا.

چرا؟.. خوام  ینم اوهووم
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یشیخسته  م چون

.دوس دارم رینخ

خوشگلم.عسلم ... خانوووم ِ من  م؟یمر

هوووم؟

اصال؟ یگیم یحاال تو چ...  زشوی، همه چ داشینشگاش ، خردا. خوام خرج زنمو خودم بدم  یم من

!ـــنیمتـ

هوم؟

که  نجایا. ساعت  مهد  2روزم،  3. تا ظهر  نجایروز ا 3. کنم  یکه کار نم ادی؟ منم ز گهید میما توافق کرد ؟يتکرار بحث

یییید. نبالم د يایب نمیشیمنتظر تو م کنمیساعتو نگاه م نجایا امیفقط م.  شمیاصال خسته نم

فهمم  یکه اصال نم کننیم یزبون نیریش نقدیبچه ها ا. خوبه  نقدیا. با بچه ها ...  کنمیم ياونجا باز. هم دوس دارم  مهد

. مامانش دوسم داشت  نقدیامده بود ا روزیمامانش د.  کنهیم یزبون نیریش نقدیا هیپسر بچه توپول هی يوااا.گذره  یم یک

 یلیخ...  کنهیاونم اون کارو م يدوسش دار شتریکنه چون شما اون وقت ب وکار  نیا گمیم ممن به پسر گفتیهمش م

؟یباش شمیمامانم همش پ یتو بش شهینم گفتیاون روز م.  هیپسر باحال

؟يدوس دار نقدیهم ا منو

حسود نیمت...  نیمت ا! ...
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!ه ه ه فهیضع یکنیچقدر خرج م یگیخودت م گهید!  يواسم بخر زیهمه چ دیاومدم خونه ات با یاشم وقت تازه

واست بخرم؟ يخوا یم یچ. عروسکم .  يا فهیبرم تو ظر قربونت

...لیپاست اوممم

...من يکوچولو...  دمیکش لپشو

رمیخونه بگ يکم بود تو ییزایچ هیامشب  هیسوپر نگه داشتم که واسه مهمون هی  يبه رو رو

کجا؟

کردم دیخر کمیرفتم ... امیاالن م. ه سرد نیتو ماش نیبش تو

رررریرو بگ الیپاست نیا...  ااااایب

تخم مرغ ِ نمیا..  ينوشابه ا.  هیایدر نیا

خنده ام گرفت...مث بچه کوچولو ها لپمو محکم بوس کرد  یسیم

همش ماله خودته واشی. با هم وا کرد  لویتا پاست سه

دم؟یدوستاتو چرا من تا حاال ند نیا گمیم.  گذاشت دهنم لیپاست هی؟ هوووم؟  نیمت

تا حاال دمیمنم ند چون
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میقرار دوست ش ن؟یپس چطور دوست!  ا

.نیجون مت ن؟یمت

بشه؟ ندفعهیا یکنیم فکر

آلبومم  ياز بهم خوردن کارا یسال کی. آهنگ بخونه  هی یکیزارن  ینم!  میکنیم یزندگ یخوشه تو چه مملکت دلمون

دست  شیتا چند ماه پ یحت. با خودم لج کرده بودم  ییطورا هی. کنار گذاشته بودم  زویمدت همه چ نیتو ا. گذشت  یم

 هیکارمون هم خوب گرفته بود چون سرما مویشرکت زدده بود هی میهم رشته ا ياز دوستا یکیبا . زدم  ینم تارممیبه گ

 ياما تو.  میکرده بود یه شرکت جور کرده بود و سود خوبواس یپدرش اعتبار خوب قیمن اوردم تو کار و اونم از طر یخوب

گرفتم و  يو برم اونور آب بازم انرژ رونیبدم ب ینیزم ریآلبوم ز هیکار کنم و  نایظبط گفت با ا ياز بچه ها یکی شیماه پ

چند تا از دوستام زد که بعد مشورت با  یکله گنده م هینبود فقط استارتو  يادیکار ز. دوباره وقتمو رو آهنگا گذاشتم 

تا از دوستاش و بهزاد که  2عصر هم رضا و . کنه  فیرابط کارامو رد هیتونه به عنوان  یکردن که م یبهم رضا رو معرف

 یدوستانه رو م هیخونم و چون حالت مهمون انیکارم ب دنیصحبت و شن ي، قرار بود برا وددوست مشترك منو رضا ب

کارا بهتر  دینداشت و شا یحالت رسم ينجوریا.  ومدنیهاشون م gfو اونا هم با ادیگفته بودم ب ممیخواستم باشه به مر

تونستم به  یاونجا هم م. باشه  یچ شدونستم عکس العمل ینگفته بودم نم میرفتن خارجو هنوز به مر. رفت  یم شیپ

واسم مهم شده  نقدیدونم چرا ا ینم .بود  يبهتر یلیواسه رشته ام اونجا بازار کار خ نکهیکه عالقه دارم برسم هم ا يکار

 ینیریرفت ش ادمی.... د ِ هـــ َ .....کامل جلوشو گرفتن  هیاعتنا یکه با ب يخود. خواستم خودمو ثابت کنم  یم دیشا. بود 

اَ ه. رو که رد کردم  هیفروش

میمر م؟یچته مر. زدم کنار  نویماش...  میمر ا!!!

؟یچ یعنی..  یچیه
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.نمتیبب......شده بود  دوال

دوباره؟... اش  نهیگذاشته بود وسط س دستشو

تکون داد سرشو

...نکرده ییخدا یکنیمعده م يزیخونر. بابا خطرناکه ... دکتر  هی میبر گمیم چقدر

؟یدرد بکش ينجوریخوبه ا... نگاه  نگا

.مسعوده نیا ریتقص.  ستین يزیچ

.....رمیتونم جلو خودمو بگ یمنم نم... اوووف . ا با غذ اریواسه من نوشابه ن گمیبهش م یه

...کنهیاالن ول م ستین يزیچ وفتیراه ب نیمت

...یکن یکارات اعصابمو خورد م نیتونم با ا ینم رینخ

.روشن کردم نویماش... میبر... ها  شهیم رید

 ومدیم یهر از گاه يطور نیا يدردا. سه تر یم گفتیم. رفت  یاما نم یگفته بود بره اندوسکوپ شیوقت پ یلیخ دکتر

شد  يجور هیدلم . دردش مث که اروم شده بود . و چشماشو بسته بود  یداده بود به صندل هیتک...نگاش کردم . سراغش 

......ناز تقاطع زدم رفتم سمت خونشو. گناه بود  یچقدر ب! 
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.دستشو گرفتم تو دستم فشار دادم...  ممیمر...  میمر

؟يبود دهیخواب. باز کرد  اشوچشم

.فک کنم.. آره . دونم ینم

.برو خونه استراحت کن زمیعز پاشو

!به دورو ورش کرد ینگاه هی

؟یساعت چنده ؟ مهمون م؟یکنیچکار م نجایا.  نیِ مت اااا

.دوستام شیپ رمیتو برو خونه استراحت کن منم م. نزن  غیج زمینه عز.. ام گرفت  خنده

.نوچ دختر لج باز پاشو برو خونه بخواب.  امیخوام ب یمنم م نیمت نه

گهید کنهیاصال درد نم.  یمهمون میبررر.. خدا خوبم  به

؟یببرمت مهمون يبود یدختر خوب یلیخ رینخ

چشم یبرو دکتر بگ گمیمن م یوقت گهیتا د یبش هیتنب دیبرو تو با.  نمیبب پاشو

یمهمون میبر دکتر االن میریفردا م!  چشم

.زمیپاشو عز... ا ِ ...  دمیخند
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؟ آره واقعا

چرا بد شه؟ شه؟نهینم بد

.باشه

هاااا یخواب باش دیزنم با یزنگ م.  ااایبخواب يبر. برم  قربونت

.چشم دیخند

تا باال؟ امیباهات ب يخوا یم

خوبم  شهیم رتیتو برو د نه

.نمیبوس بده بب هی...  باشه

!صورتشو آورد جلو رو لبمو بوس کرد دیخند

!بدو برو تا نخوردمت... قند عسلم ... جااااان  يا

...حال داد یلیخ ينجوریا یول.  کنهیبوس م شهیلپمو مث هم کردمیم فک

.دم در دست تکون داد و رفت باال. رفت  دیخند

. امشب  میچقدر دوس داشتم با هم باش.. دلم گرفت ... نگاشون کردم  کمی.. داشبورد  جا گذاشتش  يرو  الشویپاست
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.شدیم رید یروشن کردمو رفتم سمت خونه که داشت حساب نویماش

"دست نزن میها یبه دلتنگ "شانزدهم  قسمت

. سر بحثمون  میو نشست میدخترا رو با آژانس فرستاد 12بچه ها بودن و تازه  12تا  شبید. در بلند شدم  يبا صدا صبح

 دمیشا دونمینم! اما هم سبزه بود هم خونگرم  دمیالبته نپرس. بچه جنوب باشه  ومدیبه نظر م. بود  یرضا پسر خوب

 یول. بود  یجنوب ممیمر یراست. بود  میمر. فکرا درو زدم  نیتو هم. فک کنم ... ته لهجه داشت  کممیاما !  نبود یجنوب

.....کردن اونم واسه خاطر کار پدرش یم یندگاونا فقط اونجا ز!  یشه گفت جنوب یاون که نم

یییینگلیف سالم

دیخند. درو بستم ومحکم گرفتمش تو بغلم  دمیخند

دخترکممم... ملوسکممم . .. سالم عروسکممم : خوابالوم گفتم  يبا صدا. خواستش  یچقدر دلم م یآخ

؟يخواف بود. ازم جدا کرد  خودشو

اومد جمشون کرد  110آخرشم . کنم  رونشونیشد ب یخوش گذشته بود بهشون نم! رفتن یم نایمگه ا شبیبابا د... آره

!اراذل اوباش... بردشون 

شده؟ یچ ؟یچ یعنیآآآآ  دیخند میمر
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...نشده باشه میقا یکس میدورو ورو بگرد نیا دیالبته با. خودشون رفتن  گهید 110خواستم زنگ بزنم  یبابا م یچیه

؟یکنیم يساز نهیزم يدار شتهیپ یک ؟ینکرده باش میقا ویتو کس اینشده باشه؟  میقا یکس...  ا

...ییییتو واسه هفت پشتم بس نیهم.. ؟ من غلط بکنم  من

پس خوش گذشت؟ چطور بود؟..  کوفت

!گرفتن یهمه سراغتو م. بود  یخال یلیجاتم خ.  میدیتوافقاتم رس يسر هیبه . خوب بود  آره

شناسن؟ یم مگه منو ا

...چشمک زدم... گهیشناختنت د یات کو؟ م  gfگفتن شما یم ومدنیم یها ه یدخ اوووهم

!پاش کردن ختوینگاه ه چقدرم ر......  یخواستگارم داشت شبیپس د:با خنده نشست رو مبل  میمر

...شم یحموم رمیم من

..شو یکن بعد حموم فیاول تعر نه

نوچ

ااایزود ب یول یییاوک

...حمومم بزرگ ه...  ااایتو هم ب يخوا یم
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یسینه م.  دیخند

 ینبودنااا ول شتریتا ب 4 ایدخ نیا.  کنمیم زیسه سوت همه جا رو تم امیخودم االن م...  زهیج نایا...  اااینزن يزیبه چ دست

 یستون هیببندم به پاهاشون به  ماریطناب ب هیخواستم  یاخر سر م. کردن  یم يرفتنو خرابکار یور اون ور م نیهمش ا

....شکوندن مویزیجه سینصف سرو! که تکون نخورن  يزیچ

م؟یمر گمیم... تو حموم  رفتم

بله؟

چطوره؟ معدت

درد نگرفت گهید.. خوبه

...آخخخخخ... دوش  ریرفتم ز... آبو وا کردم  ریش

شد؟ یچ

چقدر آب سرده ه ه سوختم

ووونهید

م؟یمر گمیم

جانـــم؟
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...دکتر میبر رمیگ یواسه فردا وقت م گمیم...ِ جان گفتنت برم  قربون

ه ه شهیقطع و وصل م صدات

شد؟ ينجوریموقع دکتر رفتن ا...  ا

.من فردا مهد کودکم..  دیخند

؟ير یچند سالته که مهد کودك م مگه

عالمه شعر خوب  هیمن خودم !  يدیهدر م ينجوریاوردم تو اشعر؟ بابا مگه من پولمو از سر راه  ؟يریگ یم ادی یچ اونجا

...گوش کن.. ه ه  گهید دمیم ادیخوب بلدم بهت 

یییعروسکم کجا....  ییمتل جدا اتل

دل داره پر خووون هی...  شونیحسن پر گاو

!خونم شده پر غم... که رفت به بندر  عشقم

....مگیاشم نم هیبق گهید... ور دار  گهیعشق د هی

داره  ییوفا یب هیآموز بد

....تازه اومده تو بازار دهیجد.. هست  نمیا
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که تنها الیق این گل تو بودي/این گل از من یاد بودي  بگیر

ندادم چون عزیز من تو بودي/آمدند این گل بگیرند  فراوان

گمیبگم؟ باشه م... بلدم  جکم

ن بازي میکنه، زنشو میکشه صبح که از خواب بلند میشه میبینه زنش زنده است خواب میبینه که داره پلی استیش مرده

ش نکردمsave  میگه اي واي

......

..  نبود  ییرایتو پذ میمر. کنه  سیانداختم رو شونه ام آب موهام نچکه رو لباسم خ مویحوله دست..  رونیحموم اومدم ب از

.تو آشپزخونه رفته بود

"دست نزن میها یدلتنگ به"هفدهم  قسمت

که  ییاونوقت تو بجا يبلند بلند حرف زدم که تو بشنو نقدیساعت حنجره ام پاره شد ا 3من  ؟یکنیچکار م ؟ییینجایا تو

؟يشوریظرف م ينقظه اتاق؟ تازه آبم وا کرد نیدورتر يپشت در حموم اومد يایب

...با اون صدات... واه واه ... و حموم قدغنه به بعد خوندن ت نیاز ا گهید...  يسرمو برد نیمت...دیخند

 یش یحموم يایب يتو هم بخوا.. خوام اونجا رو بکنم اتاق کارم  یتازه م... حمومه  دهیکه حال م ییتنها جا....  یاوهوووک
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.خونم یشو منم واست آهنگ م یتو حموم. من همونجام 

.. !کرد یچپ نگام م چپ

...ییینم شدز یگم وقت یرو که نم حاال

کوفت

دوس دارم یمال خودم.. چرااا؟ اونوقت که اشکال نداره  ا.

...ادیشعر که بهتم ب هی... فک کنم  سایوا.. واست بخونم  يچه شعر بعد

لوس

...کن نیریش تویچا ایب

ــررریآآآفــَنــ

خونم م م یخانوم خانوماا رو واست م نایریش نیریش

؟ میمر یراست

وم؟هو

...ینباش شمیپ شمیم يمن غصه ا ؟يبر التیواسه تعط يخوا یم
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..مونده یلیحاال فعال خ.  رمیآخر سر بعد امتحانا م رمیاالن نم یول.تنگ شده  نایدلم واسه مامانم ا آخه

مال خود ِ خودم؟ یشیم یک.. م  میمر

دیخند

...گمیم یراس راسک. نخند  نه

خوب؟ یچ یعنی..  ا

...ه گهید وبگ

...بعد.. من درسم تموم بشه  خب

شه؟یدرست تموم م یک تو

گهیسال د هی

...جووون آخ

يخواستگار انیاونا ب یتو به خانواده ات بگ بعدش

....که خانواده ندارم من

نگوو يطور نیا!  ــنیمتــ..  ا...
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شهیمروم ن..  کشمیخجالت م ارم؟یمن مامانمو با شوهرش ب آخه

تو .. که خانواده هامون بهانه نداشته باشن که نه نگن  میکن يکار هی دیبا..  گهیرسم د...  دمیم حیتوض نایواسه مامانم ا من

!يایب یتون ینم ییکه تنها

!مامانمو دوس ندارم من

؟يِ بد شد  نیِ مت ا

...کرد یحوله امو از رو شونه ام ور داشت موهامو خشک م پاشد

يدیم یخوب يچه بو وماوو

....هیچقدر احساس بد.. اونا افتادم  ادی دوباره

...گهینشو د يغصه ا...  ینیمت... ا ..  ییینیمت

شدم؟ يگفته من غصه ا یک

چشمات

گه؟یم یچ گهی؟ چشمام د ا

...يعالمه آدمه که دوسشون دار هیتو دلت  گهیم اوووم
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..  گهیچشمم واسه بعد ها رو م دیحاال شا... من غلط بکنم . من فقط تو رو دوس دارم .  گهیداره دروغ م یباور نکن...  نه

؟ آره ؟  نیبهشت يایاز تو مهربون ترم هستن؟ نکنه من مردم اونا هم حور ن؟یچند تان؟ خوشگلن؟ از تو  خوشگل تر

حتما من مردم اون ... باشه  ایدن نیتو ا مهربون تر و خوب تر از تو کنمیآخه من باور نم! راستشو بگو من طاقتشو دارم 

...من متاهلم گمیم.  دمیکدوم از اونا رو نم چیبه ه ایاون دن رممیمن اگه بم یول. فرشته ها اومدن دورم  ایدن

کسم  چیدارم به ه یخودم نگه م شیمن حاال حاال ها تو رو پ.. اوال دور از جونت ...  ااااید یامون نم نیخنده گفت مت با

...گهیرو م ندهیدوما اون کف دسته که آ.. دمتیمن

تو دلم ان پس؟ نیخوب اونا ک ا؟

مطمئنم نه؟ ییتو شیاول

منم شیکی اوهووم

گه؟ید خب

...گهیاومم د... داداشته  شیکی.... مامانته  شیکی

هووم؟ م؟یمر

کردم؟ يکار بد من

چکار؟

.کردم یبا اونا زندگ گهیکه د نیهم
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.ستیخوب ن يارتباط خودتم باهاشون قطع کرد گهید نکهیا یول. دونم  ینم یعنی . نه

...آخه

واسه مامانت تنگ نشده؟ دلت

یلیخ.  اوهووم

مامانت شیهفته برو پ نیروز عصر تو هم هی... پسرك ناسم ... برم  قربونت

!ایب توام

هووم؟

نتتیبیم مباهام؟ مامانم يایتوام م میمر...  ااایب توام

حاال بعد  یوقته نرفت یلیتازشم تو خ. ستیاونجا خوب ن امیمن ب یبارگ هی.  یاز من بهشون نگفت يزیتو که هنوز چ آخه

...مامانت باهات کار داشته باشه دیبهتره شا يمدت تنها بر نیا

بهش  يال واسم خواستگارخواست بره مث یدختر دوستش که م هیسر قض... هستم  یکس هیدونه من با  یکه م مامانم

به خودم  میبودم گفتم زندگ یاما من عصبان نتتیخواد بب یتازه همون موقع هم گفت م... دوس دارم  ویکیگفتم من 

...مربوطه

...ادمهی اوهووم
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؟يایم ؟یگیم یچ

.دونمینم

...رمیمنم نم ياین تو

؟يتو چکار من دار!  ا

من مامان تو رو دوس دارم م؟یمامان تو بر شیپ شهینم میمر...  رمینم ییاتنه. ترسم  یمن از مامانم م رینخ

...لوس

...اولش با مامانت هماهنگ کن یول. باشه  اووم

چشم

"دست نزن میها یبه دلتنگ "هجدهم  قسمت

که من بتونم بدون  شهیم يروز یعنیممکنه مادرم بتونه ما رو از هم جدا کنه؟  یعنی. که زدم ترس تو دلم نشست  زنگو

خوام  یتلفن زدم بهش گفتم م یوقت.  رهیبگ میاون اصال حق نداره بخواد واسه من تصم.. زارم  ینم.. باشم؟ نه  میمر

دونستم  یم. صحبتاش سرد شد  دنشیخوام برم د یگفتم با دوس دخترم م یوقت یول. چقدر خوشحال شد  نمشیبب

کلوش  کمیزانو که دامنش  يتا رو یمشک يپالتو هی. انداختم  میبه مر ینگاه هی... سحر ازم ناراحته  هییهنوزم سر قض
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 ریز االبود ب ختهیموهاشو تو صورتش نر یساده بود ول شهیمثل هم ششیآرا.. سبز  هیبود با شال زمستون دهیپوش  شدیم

.  ومدیبهش م. لندتر شده بود بود و قدش ب دهیچکمه پاشنه بلند پوش. رهیمهد م ایسرکار  یشالش گذاشته بود مثل وقت

.و خانم شده بود کیش

....تو دل مامانم وفتهیب میخدا کنه مهر مر... نبوده باشه  میمر یکنه سحر به خوشگل خدا

 دمینفهم!  دیکش رونیدستشو تو دستم فشار دادم زنگ درو که زدم دستشو آروم از تو دستم ب.. آسانسور باز شد  در

نبودم؟ازم  یچرا ؟ پسر خوب دیدلم لرز... تو صداش بغض بود ... مامانمو بغل کردم ... مانم درو باز کرد چرا و همون موقع ما

کنه و بره  دایدوس داشت مثل همه مادرا خودش برام زن پ دمیشا ؟فقط برام تنگ شده  دی؟ دلش شا ستین یراض

...دمنکر یهنوز معرف مویافتاد مر ادمی... ناراحته  نیو از ا يخواستگار

 یحرف چیبود و مامانم همون جور بدون ه سادهیخودش واسه مامانم گرفته بود جلو در وا قهیکه به سل یبا دسته گل میمر

!کرد ینگاش م

ومد؟یبود جلو نم دهیاز مامانم ترس یعنیومد؟یجلو نم میمر چرا

؟ گهینم یچیچرا ه مامانم

کنن؟یهمو نگاه م ينجوریا چرا

!پسر یا ساکتبابا تو چر يا

.دوست من هستند میمر شونیا مامان
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!يدیسالم خانم حم: به من انداخت و اومد جلو و دسته گلو گرفت جلو مامانم  ینگاه هی میمر

: آروم بغل کرد و  میگفته بودم که مامانم اومد جلو و مر میشوهر دوم مامانمو به مر لیفام یکردم که من ک یفکر م داشتم

ن؟یحالتون چطوره ؟ خوب!!! ...تو خانم محتشم  نییبفرما کنمیاهش مخو.. سالم 

...نگفته بودم لشویواقعا مطمئن بودم فام گهیگفته بودم به مامانم اما د مویاسم مر دیشا

اما چطور؟!!!  شناسنیهمو م نایا پس

منه؟ نیکه نامزد شما هستن مت ییپس اون آقا: مامانم

!نییپا سرشو با خجالت گرفت میمر

چه خبره؟ نجایخواد به منم بگه ا ینم یکی

!ه نیخانم محتشم معلم زبان مهد مع: با خنده نگاه من کرد  مامانم

م؟یکردم ؟ آره مر میتعجب نگاه مر با

!داداش تو باشه نیکردم مع یدونستم و فکرشم نم یمن اصال نم یول!  بــله

!داره ییها يو چه باز کهیقدر کوچچ ایدن!  یچه اتفاق جالب دیخند مامانم

؟يجان آشنا شد میتو چند وقته با مر نیمت
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!سال 2: کردم میمر نگاه

...که عاشقش شده نیمدت کم مع نیبرم تو ا یم نویماه ِ که مع 6- 5من  ؟یکن یکه نم تشیاذ...  دیخند مامانم

!هم دارم بیپس رق..  دمیخند

!مامانم داد لیمعصومانه قشنگشو تحو ياز اون لبخند ها یکی ممیکرد و مر میبه مر يردا یو لبخند معن دیخند مامانم

!با هم دارن ادیسرو سر ز نایا پس

 یباز بود و با دستش چشماشو م مهین -طور که چشماش بسته نیو هم ییرایاومد تو پذ نیکه مع میحرفا بود نیهم تو

خوابالو زبون بچه گونه  يو با صدا دیزد و اصال ما رو ند یم جیخواب بود گ مامانمو و انگار ي،خودشو انداخت رو پا دیمال

خواب نبودم چشمام باز بود رو  يتو یدون یم یول.. فک کنم ...  دمید وجون میمن خواب مر... مامان ساغررر : اش گفت 

!ومدیصداش م یتخت نشسته بودم ول

کنه؟ینمما به ما سالم  يکوچولو نیمع: با خنده گفت  میمر

....گفت سالم نیمع

خودشو  دیدو...  دیدفعه خواب از سرش پر هی... نگاه کرد  میبرگشت پشت سرشو که ما نشسته بود.. فکر کرد  کمی بعد

...شدیباورش نم.. خنده  ریز میما همه زد...  میانداخت تو بغل مر

خونه ما؟  مامان اون دختره که از  يتوام اومد نیداداش مت .... نیداداش مت... من؟ ا ِ  شیخونه ما؟ پ يجون تو اومد میمر

 یجونو گفت میبه جاش مر ومدین یگفتیم یتلفن یهمون که صبح ادیخواد ب یم یگفتیبه خاله م يبود یدستش عصبان
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اااد؟یب

غلش کردم رو پام ب نویدستمو حلقه کردم دور کمر مع...  نییسرشو انداخت پا میکرد مر یاشاره م یبا چشم ابرو ه مامانم

؟ يات کنم آماده ا هی؟ اومدم تنب يجون کرد میمر تیاذ دمیشن نیمع... خوشش اومد ساکت نشست ... گذاشتم 

کردم؟ تییجون من اذ میمر.. به خدااا  نه

...ذاره یداره سر به سرت م نتینه قربونت برم داداش مت.. نکن  تشیا اذ دیدستشو کش میمر

....رونیب میاز خونه زد یخوش ویوخبا خنده و ش خالصه

...نییانداخت پا یم یطونیکردم سرشو با ش یکه م میمر نگاه

گفت؟یم یچ یمامانم ه نمیبب بگو

گفت؟یمیچ یچ

...من رسما شوهرتم نمیچپ نزن زود بگو بب یبه کوچه عل خودتو

بزرگ کردم یلیاشتباه خ هی یچیه دیخند میمر

؟یاشتباه چه

!منم گلد به بخت خودم زدم گفتم خودم نامزد دارم. ازم خواسته بود با پسرش اشنا شم  شیماه پ 3-2امانت م یچیه
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W0o0o0ow ... ه ه رهیخواد تو رو ازم بگ یبرسه که م نیمع نیمگه دستم به ا! ... طور  نیکه ا...

...پسر لوس... کوفت ...  دیخند میمر

!میاالن زن و شوهر بود میع ناز نکرده بوداگه همون موق میواقعانا مر یول

...هیبه ک یدونستم ک یمن که نم.. به من چه ... ِ  ا

 یمنم تقلب م ياگه همون موقع بهم گفته بود...  نهینکن واسه هم میاز من قا ویزیچ گمیم یوقت..  گهید نهیهم خب

!میعالمه جلو بود هیرسوندم بهت حاال 

!دونمین... اوممم

تو هاااا يدار یچه شانس میمر گمیم یول...  دمیدخن

اوهوووم

خدا چقدر داره  گمیم میمر... خدااا  شکرت  یهــــِ.... دستمو انداختم دور شونه اش چسبوندمش به خودم  میدیخند

بهمون هاااا دهیحال م

...اوهووم

؟يکرده بود يزیچ ينذر تو

هووم؟
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!هاان ؟یکرده باش يزیچ يتو نکنه نذر گنده ا گمیم

حرفااا نیاز ا شتریب یلیخ... مهربونه  نقدهیخدا ا... کنن  ینم یکه شوخ زایچ نیبا ا... اریدر ن يلوس باز...  نیِ مت ا

فرشته  هیکه  ییخدا... قادره ... بزرگه ... که هوامو داره  ییخدا...  کردمیخواستم بخوابم به خدا فکر م یم یشب وقت .....

بود؟ میمر یبه خوب يا هیهد قیکدوم کار خوب من ال.... دور دور واسم فرستاد  يجا هیز رو واسم ا

"دست نزن میها یبه دلتنگ "نوزدهم  قسمت

کت مخمل .. کرد  دییهمه رو تا میخودم بود و مر قهیسل... رو از کمد در آوردم  میگرفته بود میبا مر روزیکه د ییلباسا

شکممو دادم تو با ادا  نهییجلو آ... گذاشتمشون رو تخت ، حوله رو ورداشتم رفتم حموم ...  میشکتنگ ِ م نیاسپرتم با ج

رو  نهییکم کم بخار رو آ... آبو گرم گرم کردم ! .. تو پسر  یآخه خنگ چقدر.... اومدم  ياصول چند تا ژست بدن ساز

قول خودش  هی ییید...  ششیپ رمیم شمیم یك حموماشکال نداره پسر... رم  یا اس ام اس ندادم بگم حموم م... گرفت 

سوت زدم  هی... نگاه کردم  ساعتو...  رونیاومدم ب...  یکردم و تو شامپو و صابون غلط زدم به قول زیتم یخودمو حساب... 

با .... حمومم  از نمیا دیاونقد طول کش روزمیِ د دیشدم واسه خودم اون از خر یخانوم....  دیطول کش قهید 45... اوووو ... 

...دمید مویکه گوش زدمیغر م يطور نیخودم هم

:ام اس دادم اس

Kojaii?

pesarake hamumi shodam 
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Bus . ziad nemikhad be khodet beresi .gofte basham man gheyratiam .kasi onja chap negat 

kone jiiiigh mizanam !

:نوشتم دمیخند

Bashe raftam tu migam dozdgir rum nasbe kasi tarafam naiad

Kuft !

:براش تنگ شد زنگ زدم دلم

."سالم"

 ..زمیعز موتیر...قربونت برم  سالم

"؟یخوف ؟يچه طور... بدجنس ... ا ِ "

تیبوس بده به پسرك حموم...  اوهووم

"نوچ"

ا؟

"اوهوووم"

...خوام یم بوس
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"نوچ"

قهررر... ندالم دوست ..  لجباز

من ...  یکردم الک یم تشیاذ.. دخترونه رو نداره  يجور عشوه ها نیدونستم ا یم... گفت  ینم يزیذره گذشت چ هی

؟یزن یقهرم تو چرا حرف نم

"يد یمن حرف بزنم تو جواب نم يخب تو قهر "

؟یدون یاز کجا م تو

"؟یزن یحرف م "

اوهوووم

"حرف بزنه دیکنه نبا یآدم قهر م یستیلد نب يتو اصال باز رمینخ "

رفت واسه سر به سر گذاشتنش یدلم ضعف م.... اوت کرد  ممیبازم ساد...  دیاونم خند..  وونهیدخترك د...  دمیخند بلند

....

!بوس بده ستین یمرغ زیکه اخالقت چ حاال

....ـــــــــــــنیمت"

 یغش غش م... فرا بنفش ... گوشم کر شد  نیبب..  یبترش یاله...آخ آخ ... دات با اون ص..  دیدختر چشم سف...  کوفت
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...که امشب نمتیب یم... حاال بزار دستم بهت برسه ...  دیخند

"...دیببخش

...نداره دهیفا گهید رینخ

م؟یبزن يخوا یم یناس نیمن به ا ادیم دلت

....یدلم زیعز.... کنه  يکار نیبخواد همچ یبشکنه هر ک دستش

...دیخند

بشنوه چه  یکیحاال ..  زنمیسرم حرف م ریافم خ یمن برم لباسامو بپوشم لخت مادرزاد دارم با ج يندار ياگه کار خب

.. دختره جادوگره  نیا يندار ریالبته توام تقص.. پسر  یبش یبگم چ یاله... آش نخورده و دهن سوخته ..کنه  یم ییفکرا

 یراست..  یچیه...  يزیچ..  یدوستت دارم..  يزیحرف محبت آم..  یحبتحاال اگه م..  لیذل...  يشد چطور افسون نیبب

شد کرد  یم شیکار هیکرد  یدخترا جادو م هیبق يهمون اگه با دوستت دارم و عشوه ها ؟یکنیسحر م یخانوم شما با چ

اخه من چکارت ..  ااخدا..   دهیتو متدت جد ین ولش یدخترا نم نیخام ا گهیپسرا د... ها تلسم شکنش اومده  یتازگ... 

بار به تو فک کنم وگرنه حالم خراب  3  دیمن با هیهر ثان ؟يمن فرستاد یبود به زندگ يپاره ا شیچه آت نیکرده بودم؟ ا

...زاشتم اون حرف بزنه یزدم نم یحرف م زیر هی يجور نیهم... بارش کن  2 يا هیاخه ظالم حداقل ثان...ه  شهیم

؟یگ یم هیچ نایا یبترک...  نیمت

...نیاریباطل السحر ب... رحم کن ...  شهیم یمن بترکم چه فضاحت... نه ... ننه فوالد زره  دیببخش...  يوااا يا
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...يخور ینگاه االن سرما م..  گهیخنده گفت برو د با

چشم

...سمیعس..  . اتیزبون نیریش نیقربونت برم با ا... برو پسرکم ...  نیآفر

"اوهوووم" ؟يِ ؟ دوسم دار ا

...ِ ؟ خب پس بوس بده ا

:واسش اس ام اس دادم.... قطع کردم  ویگوش يبگه و فور يزیچ نذاشتم

Ohokiiii ! fek kardi man vaymistam jighe farabanafsh bekeshi ? man zerang shodam 

jadugar khan0ommm.

Nakhir bo0set kardam !

Omran .dari durugh migi man delam besuze

:نوشت

duset daram 

....دخترکم آرامشم بود. تو دلم آروم بود . رو لبام نشست  خنده

 یآماده بودم ول بایتقر گهید. که خودش واسم کادو داده بود زدم  يویاز ست ادکلن و افتر ش.  دمیلباسامو پوش رفتم

 یدنبالت که جواب داد خودم آژانس م امیبگو ب ي؟ واسش اس ام اس دادم هر وقت آماده شد8عصر بود کو تا  5ساعت 
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.فقط آدرسو بهم بده.تو زودتر برو به دوستت کمک کن امیم رمیگ

...کردم واسش جیکه گفت آره منم آدرسو مس ؟یمطمئن نوشتم

و  گهیبا چند تا پسر د! البته تنها که چه عرض کنم ... .تنهام و منم رفتم  ایزدم به بهزاد و هماهنگ کردم گفت آره ب زنگ

 دهیتو دلم گفتم کاش لباس مرمو د...  ظیغل يها شیمارکه و آرا يهمشون با کالس و لباسا یلیخ.اف هاشون بودن  یج

نشون همه لباس  نیگفت تو رو با ساده تر یجمله افتادم که م هی ادی..  کردمفکر ن شیبه بق گهید.... لباسش  دیبودم شا

. چون خودشو دوس دارم ... ارزش داره  شتریب نایا يباشه واسم از همه  یهر چ.. آره ! ... منه  يایدن نیبدتت و بگه ا

از اون طرف  ومدیهمشون همون لحظه که تو ذهنم م يشناختم اما اسما یکسو نم چیکرد چون ه یبهزاد همه رو معرف

ذره باهاشون  یخوش م یحساب یساعت مهمون 3- 2که واسه  ییاز اونا...  مدنویبه نظر م یگرم يپسرا...  رونیرفت ب یم

...شترینه ب

پر از ...آشپزخونه رو اشاره کرد  زیرو م...  نایو نسکافه هست تا ا ییاز چا نجایا نیمت نیبب... آشپزخونه  میبهزاد رفت با

----- چون جناب  یدونم داداش ول یآره م! رقصن  یدوستات نزده م نیبابا بهزاد ا. جو واجور مشروب بود  يها شهیش

...هستن گفتم با کالس باشه --- 

!اما گند نزنن ؟...  دیشا آره

چشمک ...  نایرو چه به ا نایتازه با هم آشنا شدن وگرنه ا دیشا نجانیکه ا ییدخترا نیبابا به همشون سفارش کردم ا نه

تو  الیرفتم تو حرفش نه بهزاد خان ع... بگم  يخوا یم ؟ییدس تنهاجناب مهن: که برگشت  رونیرفت ب یزد و داشت م

 يخود کرد یب....  میتحمل کن میتون یونگ و ونگ بچه رو ما نم... هااا  ياریتو رو خدا ن یول چتویا ؟  دیخند... راه هستن 

نگو هااا ينجوریبه بچه من ا

توام  ایزود ب میندار ضیتبع نجایخان ا نیمت... رفت گفت  یکه م يطور نیزد تو بازوم و رفت سمت بچه ها و هم دیخند
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!کار هنوز مونده یکه کل

بار  هیخنده ام گرفت مثل .. کردم  یمشروبا نگاه م زیشده بود و به م دهیکه کنار اپن چ يبلند يها یرو صندل نشستم

کردم  یسع...  دیچرخ یتو سرم مخواننده شدن  يایرو! کردم  یفک م ----------  يبه آقا. شده بود  یدرست حساب

پارچ شربت توش بود در آوردم  تو  هیوا کردم  خچالویدر  فتمر. بشه  ادیخواستم استرسم ز ینم.. بهش فک نکنم  گهید

بچه ها رو به آشپزخونه نشستمو قاشق بلند تو شربتو  هیاومدم دوباره پشت . ختمیشربت ر کمیکردم بعد  خیپر  وانمویل

...خوردنو دوس داشتم یبهم م وانیکه تو ل ییخای يصدا... تکون دادم 

...سالام

...بود ستادهیشونه هاش بود ، کنارم ا يتا رو شیکه بلند يدختر تپل با مو ها هیبلند کردم  سرمو

!سالم

اسم شما ؟... اسم من صدفه ...  میکنار هیرو صندل نشست

!نیمت

...نیر کرد  متبا خودش تکرا...  ادیم یلیخ بهتون

احتمال دادم چند تا  دختر تنها باشن  ومدیاز پسرا م شتریچون تعداد دخترا به نظر ب هیباکس ایدونستم تنهاست  ینم

همراه آقا  دیشما با: بهزاد همه از ذهنم رفته بود گفتم  يدوستا ياسما نکهیزدم با وجود ا یدست هیبهش  نیواسه هم

نه؟ دیباش!  انیک
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...نه من با صادقم ان؟یگفت ک زدو لبخند

حدس بزنم صادق  افشونیخواستم از ق یم... صادق به اونا نگاه کردم  دنیها به بهانه د چهیچرخوندم طرف  مویصندل

 یسال کیفک کنم .. افش کردم  ینگاه بهزاد و ج...  ومدی ینم نایکدوم از ا چیبه ه! .. صادق .. خنده ام گرفت ! کدومه 

... رسه  یبه نظر م یدختر خوب... چهارشونه و قد بلند و تپل  دویسف... دوستش فک کنم گفت کُرد ه ... مند باشه که با ه

...نیزد تو سر نوش یبادکناکا رو م یطونیبهزاد با ش....  دمشید یبود که م3- 2بار  نیا

؟ نیمت یکن یفک م نقدیا یچ به

بود  دهیپوش يکوتاه قهوه ا یلیدامن خ هی... پاشو انداخت رو اون پاش کالفه  کمی! چقدر گذشته بود مگه .. کردم  نگاش

به  يا قهیو دختر با سل. کرده بود  باتریز پشویکه استفاده کرده بود به هم اومده بودو ت ییرنگا بیترک.. کرم  يبا کفشا

...دیرس ینظر م

تو دلم گفتم آخه دختر .. لبخند زدم ..  يا حرف زدکرد و گفت روزگار؟ مثل بابا بزرگ يبلند يخنده ! روزگار ...  یچیه

!بگم آخه ؟ یمن به تو چ

...اوهوووم...  یینجایکه واسه تست امشب ا دمیاز بهزاد شن:  صدف

؟: صدف

.آره یعنی اوهووم

دقم تست صا... تونه بگه  یمثل دخترکم نم یچکیه.. بهش  دمیخند.. بد گفت  یلیخ... خودش تکرار کرد اوهوووم  با

 ایواسه بار اول  دیشا نایا شتریب.بهزاد افتادم   يحرفا ادی. بود  الیخ یب یلیخ.  دیخند.. نگشا کردم ! دونم  یداره؟ نم
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.بدم اومد! چند ساعته که با هم باشن   یحت

.طرف بچه ها و مثل من نشست دیچرخ

؟ نیمت: صدف

؟ بله

... !یچیه: صدف

کرد االن مگم تو رو خدا بگو  یفک م. کرد  یم يموهاش باز نییموهاشو با پا يدستشو کرد ال. خندم گرفت .کردم  نگاش

صدف !  تو چشماش برق زد .. نگاش کردم ... گل کرد  میطونیش! دخترونه بود  ياز اون عشوه ها!   یبگ یخواست یم یچ

اومدم ) ... من من کردم کمی..(اووم شما ) ف بزنم حر يکه نخندمو جد بودمبه زور خودمو گرفته ... ( گم که  یم... ؟ جانم 

ن؟یشما ساعت دار... رو ندادم بهش   نیاز ا شتزیب گهید.. زدم به هدف ... راحت باش.. تو حرفم بگو 

. نگاه ساعتش کرد .. باشه دوباره چشماش شاد شد آره  دهیبه ذهنش رس يزیچ هیبا تعجب نگام کرد بعد بازم انگار  کمی

!کرد دارانهینگاه خر هیو بعد ! یمونده به شروع مهمون یساعت هیمونده  یلیهنوز خ

!دلم گفتم عجب بابا تو

چطور؟

!مونده یلیمنتظر نامزدم هستم نگران شدم پس هنوز خ:  گهیطرف د هیکردم  رومو

!یپروتقد تو ه نیا یهمون پس عاشق: باشه گفت  وردهیکم ن نکهیواسه ا عدی...  یرفت تو صندل وا
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!باشه يطور دختر نیا ومدیبهش نم. بهش نگفتم  يزیچ..کردم  نگاش

...بچه ها شیو معذرت خواستمو  رفتم پ دمیسر کش وانویدل ته

؟ میآقا چه کاره ا خب

بل بادکنک قا...  دمینفهم... قابل نداره  : بادکنک گرفت طرفم و چشمک زد  هی. به به جناب مهندس :از پسرا گفت  یکی

...اف صدف خانوم بوده و یسقوط کرد که آقا ب میتازه دوزار...  ااایبهزاد صداش کرد صادق ب... نداره ؟ چشمک ؟  

 گهید ياز پسرا یکیو شروع کردم با ...   یدون یها خودت فقط م وونهید نیبا ا میتا شب چند تا پروژه داشته باش ایخدا

مشغول بودن و کم کم  ییطورا هیهمه ...  ارنیو ب کیبهزاد و صادق هم رفتن ک ... یومیهل ياتاق با بادکنکا نییبه تزئ

 یپشت صندل میاتق پخش بودنو چند تاشونم دسته کرد يهوا يتو قشنگ یلیبادکنکا خ. شد  یم ادیتعداد مهمونا ز

.و بهزاد نیواسه نوش یاصل يها

شمع گذاشتن واسه رقص  وییرایگوشه از سالن پذ هینو  و کرد نیاتاقو تزئ يمخصوص پرده ها  يبا روبان و کاغذا دخترا

...کردن نیقشنگ تزئ يدو نفر يواسه عکسا مییجا هیتانگو و 

"دست نزن میها یبه دلتنگ " ستمیب قسمت

چند  يدستو و هورا غویج يکارا تموم شده بود که صدا بایتقر گهید...  قشنگ و شاد شده بود  ییرایپذ يهمه جا یلیخ

 یلیخ! شناختنش  یبود و همه م ایو پارت یتو تموم مهمون وشیدار!  وشهیدار دمینگاه کردم د. از دخرا بلند شد  تا

!سرزبون دارو البته با مرام
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!بعد برگشت در آپارتمانو بست دیبه سالم ا ببخش به

سالن  يگوشه  يها یصندل از یکیهاش عادت کرده بودم رفتم رو  يمن که به خل باز. ها همه صداش کردن  بچه

.کردم ینشستم نگاش م

...يدرست اومد ااایاز دخترا گفت نه دابوش خان ب یکی. اشتباه اومدم  نکهیمثل ا من

!بهشته  يهمه حور نیکه با  ا نجایا..  میآخه من جهنم.. اشتباه اومدم .. به خدا  نه

امتحان   3-2-1! یکش یکجا منو م..  نمیبب سایوا. بابا عجب .. رسته د.. ا .. داخل  ادیتا ب دنیبا خنده دستشو کش دخترا

..به دورو برش کرد ینگاه هی.. چشماشو باز کرد ...  یال ترج یمج یاج..  شهیم

وش؟یدار یکن یم چکار

!عجوزه نیهمتون بش هوی؟ نکنه  نیشیشما ها عوض نم نمیخوام چند تا ورد بخونم  بب یسحر جان م یچیه

 اتیبا جزئ يدیخبر م یزنیزنگ م یوقت یتونست یآخه االغ نم... از پسرا کرد و گفت  یکیبعد رو به .  دنیخند یم ترادخ

همه زدن . که باهاش اومده بود  يبعد اشاره کرد به دختر... اوردم  یبا خودم نم نویخبراس من ا نیاز ا نجایا ؟یکامل بگ

 نیبب... چخه .. چخه :  وشیدار...  وشیچشم غره رفت به دار هیبا خنده  دبوعادت کرده  گهیدختره مثکه د. خنده  ریز

... دختره باز چپ چپ نگاش کرد ....  یطرف نایوگرنه با ا ینداشته باش يکن باهام کار یسع... همه طرف من هستنااا  نایا

..هیمادر زاد..  یگناه. کاج بود  کمیچشماش از اولم  نینه بچه ها ا: وشیدار

...خنده ریدوباره زدن ز همه
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... فرهنگاا ی؟ ب نیکنینگاه م نیزل زد هیو برگشت  نگاه دخترا کرد چ دیلبشو بوس يبرگشت طرف دختره و رو وشیدار

خانوم وقت  نیا شیپ انیب دیمنه همه با زیعز نیآره ا) شده بود  ازی ششیدختره ن( دل منه  هااا  زیعز نیگفته باشم ا

...کیوم بزرگن شما ها خانوم کوچخان شونیا..  رنیبگ

داربوووووش: دختره 

تو  يایقدم ب هیبابا بذار ... رفتم جلو ... شلوغ کرده بود  نقدیهنوز دو قدم پاشو داخل نزاشته بود ا وشیدار نیاز دست ا

...میبود یمیصم یلیخ یموقع هیبا هم .. منم  دیبندازه که د يا کهیت هیبرگشت طرفم !بعد شروع کن 

... همه رو کنسل کن  یخانوم منش: افش کرد و گفت  یطرف من سرشو برگردوند رو به ج ومدیهمون طور که م...  بــــه

...دخترا اومد تو بغلم  وحال احوال غیو با ج

تونم ادامه بدم ؟ یشد حاال م 23 نیبب:  وشیدار

؟یچ

تا اومدم 23من .. تو  ایقدم ب هی یدت گفتتونم شروع کنم دوباره آقا معلم ؟ خو یقدم شد حاال م23

مهندس

تو که ...  يگولم زد..  رمیگ یمن فقط از معلم اجازه م يغلط کرد.. ذره فک کرد  هی.. مهندس  ياقا.  دیببخش اها

.که دورشو حلقه زده بودن بگو و بخند ییخالصه دوباره شروع کرد با دخترا...  یمهندس

.م نگاشون کنمبرگشتم سر جامو نشست منم
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....و...  تنیدر اولو دیسف يندا دخترا نیبب

اشو  افهیگذاشته بود که ق شیته ر... دختر پسند بود  یهم داشت و حساب یخوب یلیخ پیت.. واقعا خوشگل بود  داربوش

.داد یمدل خاص موهاش فشن نشون م نیبا ا

صداش بلند شد و بزنو بکوب راه  کمیاومد موز وشیدار یوقتاز ..  میورداشتم رفتم ته سالن زنگ بزنم به مر مویگوش

.  .افتاد

...میالو مر..  الو

<دنبالت ؟ امیکارت تموم شده ب ؟ییکجا سالم

.امیم رمیگ یآژانس م رمیعز نه

... .الووو..  الو

.کردم یداحافظحوصله ام سر رفته و خ..  یول ایزود ب یشدمو گفتم اوک الیخ یب میحرف بزن شدینم چون

اومد طرفم وهیظرف م هیاز دخترا با  یکی

...؟ تشکر نیخوب.. سالم  سالام

ن؟ییوقته آشنا یلیبا هم خ... دوس داره  یلیشما رو خ وشیدار آقا

...منم دوستش دارم..  میقیرف یلیبا هم خ آره
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!دیدوست داشته باش ویکس ادیمشا نم افهیبه ق... نه  اوه

چرا؟

.دیهست یو رسم يجد یلیخ خهآ

!عجب

داشتم پوست ! ... که به من برسه  ادینم میمر نیا.. دستش درد نکنه . رفت  یته دلم داشت ضعف م..  نییبفرما بله

منتظر ؟ ای نییتنها: گرفتم که گفت  یموزومو م

...آهان خوبه...  منتظر

اومد طرفمون وشیکه دار میحرفا بود نیهم تو

؟ نیکن ینم یمعرف...  نیجناب متبه  به

!تا بناگوش باز شد ششین دختره

...آشنا شدم شونیاالن با ا نیمنم هم واال

ا ِ : دختره . رسه  یم یطالق هیو در آخر به  شهیشروع م ییجا هیاز  ییبالخره هر آشنا... خوبه ... خب خب : وشیدار

حاال چرا طالق ؟ وشیدار
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خوبه؟..  شهیم مخت یقبرستون هیبه  خب

ه؟یاسم خوشگلشون چ نیحاال مت...  میدیخند

دختره کردم نگاه

آرامم من

!یپاره ها لقمه گنده ور داشت شیآت نیچون مثل ا ادیبهت م شتریالبته ترقه ب: وشیدار

...دیخند دختره

؟ هیخان حاال اسمشون چ وشیدار...  رنیگ یم يدارن جد یلیخ نایا دمید

من  که  تیحاال نو ياورد فقط تو که به جنبه معروف بود وهیظرف م هیآرام خانوم  نیبابا ا... م؟ نه اسم بچه هامون آرا اسم

شد؟ یشد چ

به کس ...  نتشیآفتاب مهتاب بب میپسر خودمونه نذاشت نیا نمیاصال پاشو بب... آرام گفته باشم  گهیراست م:  وشیدار

...وااا... ختره پاشد د..  نمیبرو بب..  مید یکسونش نم

 یلیکرد و خ یصورتشو ناز م دیخند یم یداشت که وقت يبرجسته ا يگونه ها.. بود  یدختر قشنگ... بعد رفت ...  واال

.کرد تو صورتش یجلب توجه م

ذره جا به جا شد  بعد پاشد هی وشیدار
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کجا؟

اگه باهامون چپ   ینیب یدخترا رو م نیهم...  ارمیو دلش در ببرم از ت. گفتم دلم ناراحته  يطور نیدختره ا نیبه ا.  یچیه

.. باشه برو ...  دهیقتلمو نکش ينشده و نقشه  ریبرم برم تا د.. ترسم  یم.. وسط خواب خفت کنن  انیبشن ممکنه شب ب

...دمیخند

حاال که .. برو خوش باش .. .اف دارم  یخوام من خودم ج ینه بابا نم.. رفتم تو حرفش ...  شیخوا یداداش اگه م جون

واقعا ؟ شیخوا ینم! رو اون  نمیا..  ستیقحط ن

..زدم تو بازوش.. کرد  یتعرف م یگرفت سر چ خندم

اون طرف تر منتظرش  کمیو رفت طرف آرام که  دنویرقص یداد وسط بچه ها که م يقر هی... فعال ...  میپس ما رفت.. اشهی

!بود

...شدم یآروم آروم م.. زاشت تو دستم  یدستشو م.. خواستم  یم مویاالن مر. ..غصه نشست  کمیدلم  تو

 یم نویا نهیش یم نیهر وقت تو ماش.. آهنگو دوس داره  نیا میکه چقدر مر يوا... رو گذاشت  يهمن موقع آهنگ ناز

...زاره

امشب دلم مسته توه يناز يناز

دل تنهام هنوز دست تو يناز

ینداشت رایتو که  يناز
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یفرار نداشت قصد

خبر باز یب ویرفت چرا

یرو دلم گذاشت پا

دلم دوباره یامش

لباتو داره يهوا

که بازم گمیباد م به

ارهیتنتو ب يبو

دورو ورمو نگاه کردم برگشتم

 یرو صندل... گرد  کیکوچ زیم هیدور  یخال یرفتم سمتش چهار تا صندل.. بود  یخوب هیجا.. ته سالن بود  یخال زیم هی

 نیتا دختر نشسته بودن که در مورد رنگ سال و ا 3که بهم بود  يزیم نیتر کینزد... بود نشستم  تیکه پشت به جمع

بنفش  یلیخ...من عاشق اون رنگم  يوا... نه بابا ... حرفاشون  هبخوام حواسم رفت ب نکهیبدون ا... زدنیحرف م زایچ

اها اره ...  هیهمون پسره شمال.. نه ...  ادتونهیمحمدو  یول... نتونستم بخرم  یول..  دمشید نیآره منم تو برل...  هیخوشرنگ

 یگیم ویک دمیخب خب فهم.. آها ..  هیواکس نیاون ج...  میازش ورداشت نیبابا همون که اوندفعه ج..  ادینم ادمینه من .. 

....  ؟یخرش کن یتون یم یعنی..  ولیا...  دیکش یکیوچک غیج هی شونیکی... اون واسم ور داره  ششیخوام برم پ یم... 

....من
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...آرومتر شروع کرد به حرف زدن یلیخ بعد

. تو فروشگاه افتادم  روزید ادی. گرفته بود  نقدیدونم چرا دلم ا ینم...  زیم يسرمو گذاشتم رو...دوستام افتادم  ادحرفی

اون روزا .. دخترا فقط واسه پولت باهاتن . حرف مامانم افتادم  ادی.  زاشت یوقت نم چیه. کنم  دینزاشته بود واسش خر

بودن فکر  میکه تو زندگ ییکدوم از دخترا چیوقته که به ه یلیخ... ازش ورداشتم  موفکر.... جدا شده بودم  يتازه از شاد

تو بازار  شهیهم ادمهی... بود  يطور نیهم قایهم دق يشاد... انداخت  یچ ادیمنو ... دختره بود  نیا ریتقص.. نکرده بودم 

...بهزاد بود تمبرگش.. دست گذاشت رو شونم  یکی یکیفکرا بودم که  نیتو ا...  میها بود

دست نزن میها یبه دلتنگ " کمیو  ستیب قسمت

...وشویشناختمو دار یاون جمع فقط بهزادو م يتو

از سر جاش بلند گفت  ...  شمونیخودشو رسوند پ يفور وشمیدار ..اومد کنارم نشست ...  یکنیم یبیغر.. داداش  هیچ

 چارهیاخه ب....آقا غوله ... ترسن  یهمشون ازت م يکرد ایگناه نیچه کار ا نیبعد آروم گفت مت. سنگر گرفتم  نجایمن ا

..گهید يدیترش يزار یهمه طاقچه باال م نیا

...انداختن یم کهیت وشیبه دار. کردن  یو گوش مزدن  حرفاب ما ر یحرف نم گهیهم د یبغل زیم يدخترا

...رونیبکشه ب يو خمار یمجنونو از دلتنگ انیشما م هیلیل نیا یبابا پس ک: بهزاد

.  يخوا یجون داداش فقط لب تر کن بگو کدومشو تو م... نداره ما رو سرکار گذاشته  چکسویه نیا يبابا ساده ا:  وشیدار

و شاهزاده هر  ندرالینه اصال بزار بگم مثل مجلس س ؟یانتخاب کن ویکی نشونیصف کنم از باالن همشو  يخوا یاصال م

دخترا رو  یکی یکیتو برو تو اتاق ما  شهیاگه جلو ما روت نم گهیه کار دینه اصال . انتخاب کن  ویکیکدوم باهات برقصن 
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.واسه خودت یگیم یچ يدار.  وشیدار یشالل .. رفتم وسط حرفش ... نه اصال ... انتخاب کن؟ ویکیتو  میفرست یم

دیخند یغش غش م يطور نیهم بهزادم

باشه اشاره کرد  تایآناه نیکه هم نایا نیزشتر ختیخوشگلت ر يفردا که اون موها.  گمیمن به خاطر خودت دارم م بابا

من؟: زد  غیج تایآناه... کنه هااا  ینگات نم)  یبغل زیم

 تایآناه.  یعمل.. یعمل:بعد با لهجه بچگونه گفت ...  تیبا اون دماغ عمل ؟یخوشگل یلیخ يدنکنه تو فک کر... عمم  نه

...بخورتت نیمت گمیجلو م يایب. جلو  اااین.. من  یپشت صندل دیپر هوی وشیبگه که دار يزیچ هیاومد 

خنده ریزدن ز همه

.نیبش ایب وشیخجالت بکش دار:من

رو به  ینشست رو صندل هشونیگارد گرفت و پشت  شدیکه داشت رد م تایاز جلو آناه نرویاومد ب یاز پشت صندل آروم

برگشت  نهیتونست آروم بش ینم یدوباره روشو کرد طرف ما و ل! زبون درآورد  تایآناه يبعد برگشت برا... بهزاد  يرو

...لحظه بچه هی ریآروم بگ. برگشت ...  دمیدستشو کش! ... باهاتونم قهرم  تازه : بهشون گفت 

.چشم

 .گهیآره د... بهزاد چقدر شلوغ شده : من

...شلوغ شه نقدیکردم ا یفک نم من

 یوسط سالنو نگاه م شدیداشت با دقت پشت سرمو که م.  وشیرومو کردم طرف دار. نشونم داد  وشویبا خنده دار بهزاد
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!کرد

!نی؟ چه خبرته ؟ مگه نگفتم آروم بش هیعمو چ يهو

!کنمیاصال منکه سرو صدا نم...ذره فکر کرد  هیبعد .. تو چه  هی سیه

؟ ي؟ کم نگاه کرد هیچ

...اون دختره رو نیمت: وشیدار

یستیتو آدم بشو ن.. شو  گم

...بهزاد نگا... نگاه کن  نیمت نه

!کور شم من... بودم  دهیمن تو رو تا حاال ند يشده بود میتو کجا قا! یساخت یخدا قربونت برم چ يوا

...االغ نگاش کن نیمت

...بابا برو

..خنده ام گرفت... نگاه حالل ِ  هیحجت االسالم .. نگاه کن  نیمت

...کوچولو و نازه چقدر

پسره کرم داره منو  نیا..... دستش رو شد ! چاقو دوست داره  ياون دخترا... زاره  یمطمئن شدم داره سرکارم م گهید
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!فک کرده.. زاره  یکاره م سر

!نه کوچولو فیظر گنیم شعوریب وشیدار... نیمت گهیراست م...  نیاریبچه ها رو ن یگفتم بهزاد مگه نگفت دمیخند

...گن دختر یم نینگاه کن به ا تایآناه..  ییکوچولو يلبا..  ییچه دماغ کوچولو..  دهیچقد سف:  وشیدار

و  گهیطرف د هی دیتا من برگشتم اونم چرخ یبرگشتم پشت سرمو نگاه کنم ول.. دارم  نتونستم جلو خودمو نگه گهید

پشت لباسش تا مهره آخر کمرش باز بود و ! زد  یقلبم داشت تند تر م! شد  يجور هیدلم  يتو یول...  نمشینتونستم بب

.... تو دهنم  ومدیقلبم داشت م..شه با دیبا يا گهید زیچ یول...  شدیرو کمرش بهم وصل م يضربدر فیبند ظر هیفقط با 

...هیچقدر شب.. خواست برگرده  یدلم م

!بود میورش دارم مر  زیبرگشتم از رو م میزنگ گوش يصدا

؟ ییکجا. الو؟ سالم ...  الو

؟ییتو کجا میمهمون من

!کجااا ؟یچ

...کنم که داشیپ تیجمع نیب نمیدستم بود برگشتم بب میگوش

....حظه اون دختره برگشت طرف ماهمون ل يتو

 ینازمو م میفقط مر. فقط من بودم و اون . کس جلومون نبود  چیتمام سرو صدا ها واسم ساکت شد و ه دیلحظه شا چند

...گل نازمو...  دمید
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...طرفم ومدیآروم م شیبا لبخند خواستن میمر

جفتک به بختت ... کنه  یچطور نگات م نیبب.. تو رو گرفته چشمش ..  شاااینپرون نیمت...  دیکتمو کش يگوشه  وشیدار

...اااینزن

 یتمام آشفتگ... بهم  دیچسب! قدم رفتم جلو و تو بغلم گرفتمش  هی.بود  سادهیرو به روم وا قایدق میمر.. خودم اومدم  به

 نیاول... بود  فشیدستم رو بدن لط. ..زده بود  ییعطر خوش بو.. قدش بلند تر شده بود . هام ازم دور شد  يقرار یها و ب

 نیهمه ا هیواسه چند ثان... وقت بهش نگفته بودم  چیدوس داشتم اما ه یلیخ شهیمه.. کردم  یبار بود که کمرشو لمس م

جلوشو  يموهاشو از پشت باال جمع کرده بود و موها...خواست اما از خودم جداش کردم  یدلم نم...  دیفکرا تو سرم چرخ

بود که  رهیچشماش ت شیآرا.  بود  ختهیابروهاش ر يطرف سرش رو صورتش تا رو هیدرشت از  کهیت کهیگ تقشن یلیخ

 یلبخند بهم م فشیو رد دیسف يکم رنگ که با اون دندونا  یلیمات وخ هیتر کرده بود و لباش صورت طونیچشماشو ش

...رهینتونست جلوخودشو بگ گهید وشیدار...   دیخند

...نیمت: وشیدار

دستمو حلقه ! .. کردن  یداشتن ما رو نگاه م  یبغل يزایم ياونو و بهزاد و چند تا از دختر پسرا دمیطرفش د برگشتم

..جان نامزد بنده میمر: و  دمشیکنار خودم کش مویکردم پشت کمر مر

ه و  وشیدار میمیدوست ِ صم نمیا... باهاش دست داد  میمر... جشنو راه انداختن  نیبهزاد هستند امروز ا شونیا میمر

اورد  یواسه خودش و دوست دخترش ام صندل وشیکردم و دار یو ندا هم اومدن که اونا رو هم معرف نیهمون موقع نوش

.زیپشت همون م مینشست

..مهیدونستم منظورش مر یم.. نه ..  ياز کجا کوفت کرد یعنینه ...  یکوفت کن یعنیخان کوفت  نیمت گمیم:  وشیدار
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 ادیز وشویگفتم دار میبه مر دمیخند...  گهیم یچ ارهیکرد سر درب ینگاه م وشیکردم با لبخند نازش به دار میمر نگاه

 گهیامروزو  قبال گفته پس حاال د هیکه سهم ادیاز دهنش در ب یجمله درست حساب هی دیروز فقط شا يتو رینگ يجد

!گهیفقط چرت و پرت م

..کرد یچپ چپ نگام م وشیدار

 یلیشما رو خ کنهیم فیاز شما تعر یلیخ..  کنهیم یشوخ نیخان ، مت وشینه دار: فک کرد واقعا ناراحت شده  میمر

!دوست داره

!دوس دارم یلیمنم تو رو خ!  تو بشم  ... بعد نگاه به من کرد ... من قربون ِ  یاله: وشیدار

...دخترش چپ چپ نگاش کرد دوست

هان؟:  وشیدار

.اونا آشنا نبود تمیخودشو جمع و جور کرد هنوز به ر کمی میرم

يانتخاب کرد نویبهتر یگذاشت یگذاشت..  دمیحاال بهت حق م نینه واقعا مت:  میرو کرد به مر بهزاد

نیلطف دار: دیخند میمر

.دلمه زیعز!  یچ پس

..  دمیقول شرف م... کنم  ریصبر بوده من حاضرم ص تشیموفق دیبده که کل نینفر به من تضم هیالبته اگه االن : وشیدار
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 یاف اش دگه داشت م ی؟ حاال اگه اون خوشگل تر باشه اشکال نداره قبوله ها ج نیقلو ندار2خانوم شما خواهر  میمر

به زور بلندش کرد دوست  دیکش وشویبهزاد دست دار.  دیکش یخجالت م. تو خودش جمع شده بود  میمر..  دیترک

....لند شددخترشم ب

حاال !  دهیسف میمر نیبب) گفت  یم یرو با لهجه بچگونه خوشگل نایا(  این..  یاهیتو س... خوام  ینه تو رو نم: وشیدار

.....يدستا... مومنه  یمثل دست شرك م.. نگاه کن دستاتو ...  یمعمول یول... بود بنده خدا  دیسف) ندا(دوست دخترشم 

گم  تیرفت صداش تو جمع یو ندا م) دوست دختر بهزاد (  نیطور که با بهزاد و نوش نیونم همکم کم دور شدن و ا گهید

.شد

شده  یرتیغ یانتظار داشت االن حساب. خندم  یدارم م دینگام کرد د. انداخته بود  نییسرشو پا. کردم  یم میمر نگاه

!باشم

هوم؟

.یچیه:  میمر

!بله.. رفته بودنو نگاه کردم  نایا وشیکه دار یبرگشتم طرف...  دید یم وشویود دارداشت چون تازه واسه بار اول ب حقم

...نگاه کن اونجا رو... ؟  میمر

...دنیخند ینشسته بود و دخترا غش غش م گهیدختر د يسر هی زیسر م وشیدار

.کرد یبا خنده نگاه م میمر
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!هیزنه اما پسر خوب یحرف م یلیخ. ناسنش ش یهمه م نیواسه هم...  نهیاخالقش ا وشیدار نیا

!آدما رو دوستن نداره پیت نیدونستم ا یم..  نییانداخت پا سرشو

دست نزن میها یبه دلتنگ "و دوم  ستیب قسمت

؟  ا...  ينازو آقا شد یلیتوام خ!  وونهیتو رو قورت ندم؟د یدستشو گرفتم تو دستم حاال من چطور تا آخر مهمون دمیخند

 دیخند یم یوقت! مگه تا حاال آقا نبودم؟ کوفت  نکهیاومد ا شیسوال که االن واسم پ هیاما .خوشگلم  موتیر یمرس

 10 بایتقر گهید...خوش گذشت  مویخورد دمویرقص یتا آخر شب کل. شده بود  یخواستن یلیخ!رفت  یرسما دلم ضعف م

...رفتن یبود و مهمونا کم کم م

از اتاقا  یکیتو  میرفت میبا مر.با بچه ها  میاسترس داشتم که نشست نقدیا... اومد و برنامه شروع شد  **** يآقا بالخره

که زودتر اومده  میبود ییو همونا.  میشد یم دینفر شا 20جمعا ... شدم  یزد آروم م یبود و حرف م شمیکه پ میمر... 

...دخترتا  2و  میبد میتخواس یکه تست م میتا پسر بود 3و  میبود

نیمت

جانم؟

!مهمه ، واسم دعا کن یلی، خ شهینم یاوهوم ول... من نگران نباش ییآقا
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 يجد یلیتو چشماش خ. دم  یمن بهت قول م.  یش یم نیتو امشب بهتر.... گرفت تو دستش محکم فشار داد  دستامو

من اگه تو رو نداشتم چه کار .  دمیموهاشو بوستو بغلم گرفتمش و رو . مطمئن ان  يزیکه واقعا از به چ ییمثل کسا. بود 

...کردم یم

  دینفس بلند کش هی  دیخند...  االیگفتم  شدیبغلم جدا م ياز تو میطور که مر نیهم.. دفعه در باز شد و بهزاد اومد تو  هی

!گهید ایب! نوبت تو  همه جا رو گشتم  یول دیشرمنده ببخش

گرد  ینشسته بود و بچه ها دورش صندل**** استاد  ییرایگوشه پذ. سمت بچه ها  میگرفتم رفت مویدست مر... اومدم

از  یکینشستمو و  میرو صندل. دستم عرق کرده بود . داد وسط کنار استاد بود  یکه تست م یگذاشته بودن و اون کس

بهم  میلبخند گرم مر. شست و اونم تشکر کرد و ن نهیکه بش دتعارف کر میمن بود بلند شد و به مر يپسرا که رو به رو

... گام صدامو گرفتمو شروع کردم . کنم میکردم که کوکشو تنظ نییباال پا کمی تارویگ يدایکل. داد یاعتماد به نفس م

که  یونخوب تونستم هم یلیاثر بزاره نکردمو و خ تارمیگ ایرو که رو صدام  يحس بد چیتا تموم شدن آهنگ ه گهید

 گهید میکن يبا هم همکار شتریب میتون یگفت م خندیاد دستشو گذاشت پشت کمرمو و با لاست یوقت...  هستم باشم 

خدا داره  یعنی. تونم  یمن م یعنی نیا.  شدمیم کیبزرگم نزد يبه آرزو گهیقدم د هی یعنی نیا...  دمیحرفاشو نشن هیبق

آروم ... ام بلند شد  میرفتم طرف ش مر ... نهیبش يپاشدم نفر بعد. اورددست بچه ها به خودم  يصدا...  کنهیکمکم م

احساس ... دمیبوس یم هیبق يبار بود که جلو نیاول.  دیو آروم رو گونه امو بوس... همه وجودم .. گفتم عشقم  يدیگفت د

گفته باشم  یول..  دیخند یمو  کردینگام م یطونیبا ش میمر... به جا که خلوت باشه  میدستشو گرفتم رفت! بود  یخوب

... اروم آروم بودم ..  دمیخند  یکردم م ینگاش م.. کشتمت ..  ااایدوستم نداشته باش گهید ينر يمعروف شد یوقت

 میرفت... آره !  دیاالن خسته بودم شا یچکار کنم ول+  يهمه انرژ نیباشم با ا تیموقع نیکردم اگه تو ا یفک م شهیهم

.  میمر یدون یم.. رو به روم  ستادیوا میمر. کنارم نشست  صدف يهمونجا که عصر..  مینشست نکنار اپ يایصندل يرو

.جمله رو گفتنم نیاز ته دلم ا. خوشبختم  یلیاالن خ

یاحساسو داشته باش نیتو دلت ا شهیهم یبرم عشقم اله قربونت
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 نهیمد خواستم نبتو چشمام اشک او. روزام روز به زور بهتر شد  میتو زندگ ياومد یاز وقت... همش به خاطر تو ا  میمر

. قشنگش اعتقاد داشتم  يدعا ها ویو خوب یبه پاک. کردم  یاحساسو م نیواقعا از ته دلم ا.. پاشدم رفتم تو آشپزخونه 

نشست مثل بچه ها  میمر. ورداشتم گذاشتم رو اپن  السیدوتا گ.  زمیبر يزیچ هیکردم  یمشروب  رو نگاه م يها شهیش

 شهینوچ نم. خوام  یمنم م رمیا ِ نخ.  ستینگاه نکن بچه مال تو ن. کرد  یو نگاه م چونه اش ریدستشو گذاشته بود ز

 خیواسه خودم پر  شویکیتو . آورد  یو ادا اصول در م السیزد به گ یبعد ناخونشو با ترس  م دیبلند خند میمر.  زهیج

اومدم نشستم دادم بهش ..  ختمیر  مکی گهیمشروب سبک د هیو از  ختمیام نوشابه ر یکیتو اون  ختمیکردم و مشروب ر

...گلم مینوچ اولش مر!  نیبا ناز گفت مت ه؟یبه هم به سالمت میاوردم باال زد السویگ دیخند

.دوس داشتم شویتلخ.. کردم  یدهنم مزه م تو

...اوم آره ؟يری؟ فردا م میمر

هفته ه ه ه هی... چکار کنم بدون تو ...  شهیواست تنگ م دلم

.داد لمیلبخند قشنگ تحو هی

؟يخند یم یبه چ...  يتو اصال منو دوس ندار آره؟

... کنم  تیرو اذ نایذره مامانم ا هیبرم . گردم  یزود زود بر م! قول  یول.  شهیمنم دلم تنگ م..  یِ خودم ي ینفس.  رینخ

...یییید

شه؟یواسم تنگ م دلت
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یلیخ..  یچ پس

مامانت؟ ااای يدوس دار شتریب منو

خودش يجا یهر ک.. لوس  ا

!یکن تیاونو هم اذ مویمامان منم بر شیپ میتون یتازه م ؟ینکن تیمامانتو اذ.  یکن تیمنو اذ.  یبمون نجایهم شهینم

خب؟ مینکن يفکرا غصه ا میهمه خوشحال نیا...  گهید میفک کن زایچ نیا ویدور به

خب؟!نگو  یتو به  کس یول! رم از همه دوس دا شتریمن تو رو ب میمر یول

.باسه

.اشو تموم کرد خوب بود؟ اوهووم نوشابه

تو خوشگله مال

.شدیاحساس نم باینوشابه اش تقر يتو میمال مر ؟يخوا یم نیا از

اوهووم

هااا؟ تلخه

خوام یم
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دهنشو اورد جلو ..  ستادید تو بغلم اطرف خودم پامو باز کردم اوم دمشیپاشد کش.... کنم  تشیخوشم اومد اذ... ایب باشه

 دیابرو هاشو تو هم کش.. ذرشو مزه کرد  هی.. تونه  یتلخه نم یلیدونستم خ یم..قلوپ بخوره  هیکج کردم  السمویگ کمی

خواست بره ...و از پشت دستامو حلقه کردم دور کمرش   میبلند بهش خند. گذاشتم رو اپن  السویگ.  دیو لباشو ورچ

..نزاشتم هزیبر رونیب

...بده قورتش

.!داد یتر و سرخش تو دلمو قلقلک م هیغنچه ا يلبا. تونست قورت بده  ینم یول

بلند تر بود کمیبود قدش  ستادهینشسته بودمو اون جلوم ا یکه من رو صندل ينجوریا

 يا گهیکار د دیبعدش د دمیاول نفهم! طرف خودم  نییگرفتم باال و دستمو گذاشتم رو گردنشو سرشو آوردم پا سرمو

. رو لبش  دمیرو لبشو آروم بوس کردم بعد زبونمو کش. لباشو گذاشت رو لبام .  ـــــــــثیتونه بکنه منم خب ینم

تو دهنشو قورت دادمو زبونمو  يو لباشو باز کرد و مشرو دنمبغلم اومد و دستاشو حلقه کرد دور گر ينرم تر تو یلیخ

.همو محکم خوردن يلبا میشروع کرد. شهوت و شرمو و عشق بود  پر از...تو دهنش  دمیکش

دست نزن میها یبه دلتنگ "و سوم  ستیب قسمت

دلم . بودم  دهیچقدر خواب. عصر بود  4ساعتو که نگاه کردم باورم نشد . خانواده اش  شیرفت پ میمر یبعد از مهمون روز

به مادرش بگه و  يامونو جد هیسفرش قض نیتو هم میکه مر میار گذاشتقر. خونه  دهیرس گهیاالن د. تنگ شد  میمر يبرا

.میفرصت خانواده هامون با هم آشنا کن نیتو اول
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؟ منو  گهیم یمادرش چ.  دهیحتما خواب. جواب نداد  یزنگ زدم ول.  دهیاس ام اس داده بود که رس. ورداشتم   مویگوش

 یزنه؟ به خاطر  من جلو خانواده اش م یرو حرف خانواده اش حرف م میمر یعنی ؟یاگه بگه نه چ ؟یعنی کنهیقبول م

. زنم  یاگه بگن نه خودم با مامان و باباش حرف م. بهم بخوره  اشخانواده  نیبه خاطر من ب. خوام  یمن نم! نه سته؟یا

 نقدرامیا.  میمن که پسر خوب یول ؟یاگه بازم گفتن نه چ. کنمیبگن م يهر کار گمیم.  ممیچقدر عاشق مر گمیم

چرا بگن نه؟. دخترشونو دوس دارمم 

ده؟ یجواب تلفنو نم  نیشده؟ واسه هم ینکنه به مامانش گفته مامانش عصبان. دلم شور افتاد  تو

!خوام ازدواج کنم یم یکیمن با . که نگفته سالم  دهیآخه همون لحظه که رس!  ییچه فکرا اَه

حواسم . رفت سمت گردنبندم  اریاخت یدستم ب...  خورد  یزنگ م... فن رو ورداشتم دوباره تل.  دهیخواب ایحمامه  حتما

هیبا  میضخ کمیساده  ریزنج هی...  زدیتو گردنم برق م.   نهیرفتم جلو آ. پرت اون شد

p&d  که روش حرف اهللا  حک شده بود و پشتش حرف لیپالك مستط

 !پسرك و دختركاول حرف  .قشنگ حک شده بود  یلیخ گهیهمد يتو

 کیقاب کوچ يصورت خوشگلش تو... لبام گذاشتم  يپالکو ال. سرم قفل کردم  ریدستامو ز. انداختم رو تخت  خودمو

...زدیکارم بهم لبخند م زیم يرو

 یم متمام کارامو انجا. سوخت  یم کمیشر يدلم برا.  امیپوال رو جمع کنم ب کمیبرم شرکت ... باشم  میبه فکر زندگ دیبا

عقب افتادمو  ياز کارا یتا شب کل.تا لحظه آخر واسه خودم نگه دارم  دیرو با نجایا. حاضر شدم سمت شرکت رفتم .داد

.شب بود 8ساعتو که نگاه کردم . انجام دادم 
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دلم تو . چقدر صداش شاد و خندون بود. هنوز به مادرش نگفته بود . حرف زدم  میبا مر. زود گذشت  نقدیزمان ا چطور

گذره و من از  یاالن به اون به عالمه خوش م. خوشحال باشم  دیمنم با... اون خوشحال  یوقت. داشتم  یاحساس خوب

.ناراحت شم دیاما نبا شهیدلمم واسش تنگ م.  میراض نیهم

 شهیمثل هم!  زدیدانشگاه که شدم دلم تند تر داشت م کینزد... برم  نایا میمر ابونیانداختم از خ رویراه برگشت مس تو

ها ازت دوره  لومتریک.  ستین نجایا متیمر.  ینیب ینم زتویمن امروز عز هیدل گناه.  زنهیرسم تندتر م یم نجایا یکه وقت

شمهیاون پ. ِ  نیعطرش تو ماش! 

.فکر مثل برق از سرم گذشت هی.  میکرد یخداحافظ نجایا شبید. تو کوچه اشون  رفتم

.خونه اشون کیم پارك نزدتو کوچه برگشت انداختم

!شدم رفتم تو پارك ادهیپ نیماش از

...تا حاال هنوز مونده باشه شبیاز د خداکنه

....میساخت میکه با مر یآدم برف...  یینجایآره ا اوممم

.............

ساااایوا  نیییییمت نیمت"

ه؟یچ.. کم کردم  نویماش سرعت

...رهیدلم داره ضعف م من
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گشنته؟

خواد یدلم برف م من

..ینصف شب يدار مییها اریعجب و دم؟یمن نفهم يحامله شد یتو ک دمیخند.. کنار  زدم

يبرف باز میبر ایب... لووس ... زد تو بازوم  دیخند

....نشست یم نیبرف آروم رو ماش يها دونه

...سرده هااا رونیب

...ممممیبر.. کج کرد  گردنشو

...نشه رید ادیکه ز میخونه اتون بر کیبزار پارك نزدپس  باشه

باشههه

.چرممو دستش کردم يدستکشا دمیخند.... بازومو تو بغلش گرفت  میشد ادهیکه پ نیماش از

!شب بود 2 يکاینزد ؟ساعتیترس ینم

یشمیتو پ نوچ

؟یترس یمنم نم از
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!با تعجب نگام کرد برگشت

: بعدددد صدامو کلفت کردم  ارموووویب رتیخلوت گ يجا هیمن از سر شب منتظر بودم : م گرفتمو سر يبا ادا باال دستامو

بووووخووووررررمتتت

رررریمنو بگ یتون یپس اگه م...  دیدو دویخند

گرفتمت؟ اگه

عمرااا

نجاااایخودت ا ایب

میریبگ یتون ینم يدید... لبشو غنچه کرد نوووووچ  يبا دلبر.  سادیجولتر وا کمی

....رمتیگ یآخرش که م... کمکت کنه  ستیکس ن چیه ااایب

(سر بخوره دمیترس یم.. خواستم بدوم طرفش  ینم)

....چکمه هات نیبا ا یافت یم... بدو  وااشی

مکتااایاز ن یکیرو  نشستم

.بود ستادهیاونطرف تر که برفا  جمع شده بود ا اونم



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٢٥

نییییمت

؟یدرست کن یرفواسم آدم ب يایم

؟يخوا یم یآدم برف...  ششیپ رفتم

اوهووم

کاار نیدارم تو ا یچه مهارت نیبب..  باشهه

...میزاریم نیتنشو از از زم... واسه سرش  نیا...  مممیکن یجمع م ينجوریبرفا رو ا اول

اد؟یبرف م اونجا

...ادیرو کوه هاش م..  نوچ

....مــــن هدیبرف ند... نگاش کردم  دمیخند

...که دستش بود پرت کرد طرفم یکیگلوله برف کوچ دیخند

WO0OOW

....بدجنسسس

تو؟ ای من
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..پشت درخت دیگوله برف طرفش خواستم پرت کنم که دو هیمنم ... ِ  ا

...شده میمثال قا... نشسته بود زانوهاشو تو بغلش گرفته بود ....  ششیرفتم پ میخند

..بودم سادهیگوله برف وا هیش با سر يباال

...باال کرد نگام کرد سرشو

سردته؟ اوهووم... رو به روش  نشستم

وقت هی يسرما نخور....  يشد سیخ... تو بغلم  گرفتمش

...تو صورتش  موهاشو از تو صورتش کنار بزنم دمیکش دستمو

یدستات سرده ه ه دان چقدر

...ستم هااااا کردگرفت جلو دهنشو تو د دستامو

...گفتم  دستت درد نکنه یطونیبا ش...دخترك نازم ... قربونت برم ....  میخند

دستم؟... با خنده نگام کرد  اونم

...خوشگلت درد نکنه يلبا

....مونیآدم برف يرو به رو مینشست... دوباره تو بغلم  دمشیکش...  نمیبب اایب
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...شده یآدم برف هیشب چقدر

...گهید هیآدم برف نیخب ا. دستت درد نکنه ... میمر...  اااا

نداره جیدماغش هو اخه

گردنم نداره شال

...نداره چشمم

  ..پاره تنم... دلمممم  زیعز... زبونم برممم نیریقربوون دخترك ش...  دمیخند

...............

جلو آدم  شبیدادم به همون درخت د هیرفتم تک... گذاشتم دورش  شال گردنمو... تکوندم  ویرو آدم برف یاضاف يبرفا

...  ارمیم جیفردا شب واست هو... نگه دارم  میکه بتونم تورو واسه مر ادیهمش برف ب گهیکاش تا هفته د...  مونیبرف

  !چقدر برقشو دوس داشتم... بازم برق زد ... کاپشنم در اوردم  ریپالکمو از ز

...........

....میتولدتو فوت کن يخواست روز تولدت کنارت باشم باهم شمع ها یدلم م:میمر

یییتولد منو زود تر از من فوت کن يشمع ها یخواست یدونم م یم..  یتو بدجنس رینخ

...رمینخ دیخند
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...در اورد کیکوچ ییجعبه کادو هی فشیاز تو ک بعد

...مبارك تولدت

..اما خب... دونم  یم کمه یلیخ.. تولدت ِ  کادو

...نقره برق زد ریزنج نیداخل ماش یکیتو تار.. رو باز کردمم  جعبه

ازش؟ ادیم خوشت

..کردم نگاش

...قفلش کرد تو گردنم... بندازم واست  بزار

...ارمیوقت درش نم چیه

.مونه یم ادمی شهیهم امشبو

طرفم، گرفتمش تو بغلم دیکش خودشو

...انگار که شب تموم بشه میخواست ینم ونچکدوممیه

..خوام فقط تو رو واسم نگه داه یاز خدا نم یچیه گهید

شهیتنگ م یلیدلم برات خ: میمر
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...کینزد کینزد... یشمیپ شهیهم

.دارم دوست

.................

...تکوندم و برگشتم طرف خونه خودمو

"دست نزن میها یبه دلتنگ"و چهارم ستیب قسمت

ذره هوا روشن  هیسر رفت تا  گهیحوصله ام د. بودم  دهیصبح  بود از شبش نخواب 5 بایساعت تقر..ی،جوجوهــ دخترکم

 ینور ِ آب. روشن صبح بود  کیهوا تار. خواب خواب بود . کنار زدم  شیشونیشد شروع کردم صدا کردنش ،موهاشو از پ

تو اتاق ساخته  یزد رنگ قشنگ یکه از پنجره م ینور کم هو همرا شدیگم مصبح داشت  یچراغ خواب کم کم تو روشن

تا از دوستام که اونا هم با دوست دختراشون بودن  2عصر همراه  روزید.  داد  یقشنگشو معصوم تر نشون م افهیبود و ق

صداش  مبازم آرو. بود دلم واسه صداش تنگ شده . سه شنبه چهارشنبه آخر سال بود . شمال  میروز اومده بود 2واسه 

.کردم

...ممیمر...  میمر

کنارش رو پهلو . چماش رنگ شبشو آروم باز کرد ...  یآخـــــ. ... تکونش دادم ...  گهیپاشو د... دوس داشتم پاشه  

من  هافیق ایرفته بود کجاست   ادشی دیشا!  دیجا خورد و ترس کمیفک کنم اولش . کردم  یبودمو نگاش م دهیدراز کش

:گفتم دمویخند!  ترسناك شده بود 
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 یشما با اون خانوم موشه تو کارتون مدرسه موشا نسبت..  دیمال کمیچشماشو ! شدن  داریخانوووم بالخره ب! به به 

ه صبحه روز س 5قربونت برم االن ... ؟  خنده ام گرفت  هی یاالن کـِ.. اونکه خانم نبود ... نگام کرد گفت  یدخترک ن؟یندار

 هیکرد   یداشت واسه خودش حل م. با تعجب باز نگام کرد  کمی!!  شهیهشتادو ش صدویشنبه اسفند ماه سال هزارو س

خودشو در  يبعدم ادا.. نزن مردم خوابن  غیج...  ســــــــــــــــیصبحه ؟؟ ه 5زد  غیسرکار بوده ج دیدفعه فهم

ام سر رفت از  لهناراحت گرفتم خب چکار کنم خوص افهیق! نس کوفت لوس بدج....  ییییییییباز کردم د شمویاوردم ن

.. بازم سر کارم ؟ نه به خداا : اخم کرد گفت .. فدات شم چراا؟ مواظب تو بودم  یاله... نوچ  ؟يدینخواب! تا حاال  شبید

...رو صورتمو ناز کرد دیدستشو آروم کش. خوابم نبرد  يطور نیهم.. بودم  داریب

هوووم؟ : میام مر نهیبرگشت سرشو گذاشت رو س میغلط زدم مر... لبخند ناز زد . عالمه نگات کردم  هی دلت بسوزه یول

خوابت اومد؟ ؟يشد یچ

...وونهیبا خنده گفت د!  یتموم ش دمیترس...  نوچ

؟ من که بشه نتیگزیمثل خودت جا گهید یکی ياگه تموم شد یکن یم نیاصال تو تضم... ام عاقلم  یلیمن خ.  یخودت

پس .. هم شرط عقله  اطیاحت.  کنمیم اطیپس احت!  ریناپذ دیتجد ای يریپذ دیدونم منبع تجد ینم. هنوز کشفت نکردم 

.منم عاقلم

تو  دادمینفسمو م یحاال وقت.. نفسامو باهاش هماهنگ کردم ...  شمشیابر يموها يال.. رو کمرش  دمیکش یم دستمو

سال  2 نیکردم چقدر زود ا یداشتم فکر م.  میرو کامل کرده بود گهیهمد.  و برعکس   رونیداد ب یاون آروم نفشو م

چقدر احساسمون و افکارمون مثل .  میامسال باهم لحظه هامونو تجربه کرد مویسال از هم دور بود 1 بایگذشته بود تقر

گرفتمو اونم از  یم مویمر لیونه موباهمزمان من از خ یگاه.  میکرد ریموضوع غافلگ نیرو سر ا گهیچقدر همد... هم بود 

دلمون  يخود یکه ب ییوقتا ای. اول زنگ زده  یکه ک میکرد یبعد با ادا اصول با هم دعوا م... گرفت  یمنو م لیخونه موبا
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و  میهم با هم بود طیهمه شرا يتو.... افتاده بوده  مونیکیواسه  ياتفاق بد میدیفهم یشد و بعدا م یتنگ م ای زدیشور م

اومد و  یاحساس به وجود م نیهتریبهم اعتماد داشت تو دلم  نکهیاز ا...  میبار تا صبح کنار هم بود نیاول يامشب برا

.که ناراحتش کنم کنمن يکردم کار یم یسع

...ادیمعلوم بود خوابش م یول. نه بابا  دی؟ خند يدیتنبل خانوم تو باز خواب... باباااا  يا...  میمر

.. آخه  یخواب یچقدر م.  نمیبب سایوا... و خنده از روم فرار کرد  غیبا ج.  یکنم اگه بخواب یموهاتو دونه دونه مباشم  گفته

ارممممیب رتیگ. فقط  یفرصت هیتو منتظر . و من باورم شد  یا؟ تو گفت. .. خواب نبودم .نه به خدا  . خانوم موشه من 

...یبزن يخوا یتو منو م امینوچ نم.  نمیباال بب ایب.... تخت سنگر گرفته بود  نییخنده پا با

 دمشیپاشدم نشستم لبه تخت کش. فهینه ظر فهیبا عشوه گفت ضع دیخند..  فهیضع ااایزنم ب یکلفت کردم نوچ نم صدامو

جون  ؟؟ینیمت.. بود صاف کردن  ختهیموهاشو که بهم ر... خودم برممم  فهیظر نیآخ قربون ا.. واریتکه دادم به د.. باال 

چشماشو ! فکر کنم توش جغد داره . تو بشم  يشکم کوچولو نیا يمن فدا یخنده اله ریپق زدم ز! دلم گشنشه .. دلم 

اوهوممم جغددد  ... غلغلکش دادم ... دستمو گذاشتم رو شکمش ...  دمیخند.. کرد نگام کرد جغد؟ اوهوووم  کیکوچ

آروم از .. گرفته بود  وخنده نازش اتاق يصدا... مال خودمه . دوس دارم .. ِ  شکم دخترك ِ خودم..  ییینیا نکن مت... داره 

 رینخ. قربونت بلم ... کردم  وسیدوال شدم رو شکمشو ... از روش بلند شدم  دمیخند.. گوشه چشمش اشک اومد 

.. خنده گفت کوفت  قرمز شد؟؟ با نمیگفتم بلوزتو بزن باال بب یطونیبا ش.. یاله یآخ..شکمم درد گرفت .. بدجنس 

..برگشت پشت به من نشست

..پررو يبا خنده گفت ا.. رو شونه اشو از پشت بوس کردم ! گل پشت و رو نداره  ا؟

..پاشو و کمرشو گرفتم بلندش کردم ریز... از رو تخت  پاشدم



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٣٢

یمن يپر قو.  رهیگ ینکن کمرت درد م نیمت ا...

لباسام ؟  ؟يچه طور ؟يطور نیاشکال نداره ا ینیمت. درو باز کرد  رهیق بردمش دستگزد تا دم در اتا یسنگشن م یکمی

برو چادر بپوش  فهیضع رینخ.. چشمک زدم ... تاپ دوبنده   هیبود با  دهیزانو پوش يشلوارك تا باال هی..  نییگذاشتمش پا

به دو .. ابندفعه اشکال نداره  رتیغ 44حاال به موجب تبصره بند  تمخواست بره لباسشو عوض کنه دستشو گرف یم...

البته اگه اهل خانه در حال نماز نباشن ! باشد  یصبح م قهید 5:56 قایهمه خوابن ، چون دق - 2گشنمونه  یلیخ -1.  لیدل

..نخواهد داشت یدر پ یو اشکال شرع شهیتبصره بدون مشکل اجرا م نیا

....طرف آشپزخونه دمیزودتر برسه  و فرت دو یهر ک 3- 2- 1کرد  با خنده گفتم  یدست به کمر چپ چپ نگام م میمر

شدم و آبو گذاشتم تو ماکرو  ییچا الیخ یب. زد  یقهوه چشمک م یقوط ییبزارم واسه چا يآشپزخونه خواستم کتر تو

مشغول  قهوه یقوط يخودمو با خوندن رو.  کنهیحتما داره لباسشو عوض م.. نبود  میاز مر ينگاه کردم خبر ادیجوش ب

اومد میکردم تا مر

. لباساشو عوض کرده بود ..  دیکن انیمسابقه لطفا ب نیاحساس خودتونو از ا..  یخسته نباش.. به الك پشت خانوم من  به

 یکمیگل سر بزرگ از پشت بسته بود و  هیموهاشو هم با .  دیشرت اسپرت سف یت هیبود با  دهیچسب پوش رهیت نیج هی

.کم رنگش لبخندشو چند برابر قشنگ تر کرده بود یرژ لب صورت اب فشیرد دیسف يدندونا  دیندخ. کرده بود  شیآرا

؟يرو به من نسبت نداد یونیتا حاال کدوم ح!خودتو منو راحت کن  الیدفعه بگو باغ وحش خ هی نیمت گمیم

خانوم ام هیچه حرف نیا هان؟؟

 یطونیکرد با ش یذره فکر م هیداشت ... خرگوش  یگفت روزمیدموش ، الك پشت ، خرس ،... غر غر نشست رو اپن  با



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٣٣

نوچ بلند نگفتم تو دلم گفتم  تو ..   دمیمن نفهم یگفت یک..  نیمت.. آآآ !  یمون یدفعه هم گفتم مثل حلزون م هی: گفتم 

..کنم یواست صبحونه درست م رمدا نیبه جاش بب یول. چشم غره رفت ..   يدینشن

...خوشگل یلیخ دیسف یکیتو دوتا فنجون سرام مختیها رو ر قهوه

 ریز میپق زد! جغد  میدفعه دوتامون با هم گفت هی... میهم باهاش بخور يزیچ هی.. من گشنه ام ه ...  ینــــیمت..  ینیمت

 یجغدم گفتم ول. کردم آره  دییبا سر تا.  یجغدم بهم گفت..  يچقدر بد نیخنده هاش گفت بب ونیم میمر. خنده 

..گفتم شکمت جغد داره.به تو نگفتم  شییخدا

...آره کامال موافقم... ااایکلوچه شمال نیاز ا.. اوممم ..  نییاومد پا ؟يخور یم یچ.  میوا کرد خچالوی در

؟ میتو بالکن بخور رونیب میبر

...اریپس قهوه ها رو ب باشه

وبال . دوبلکس بزرگ  کیش یلیخ الیو هی.. بود  لیال دوستم سهم الیو. تو صورتمون خورد  یباد خنک..  میباز کرد درو

.  دیرس یم اینداشت و به در واریخونه د یدر واقع قسمت شمال. شد  یم دهید ایبود و از اونجا در ایدر يدرست رو به رو

ه گفتم کچلم خند ای م؟ینیبش نیگفت رو زم میبرم اون طرف که مر ستمخوا یگذاشته بودن م یو صندل زیست م هی... 

...مینیبش...  يکرد

.. کلوچه اشو باز کنه  کیپاهاش گذاشت که پالست نیفنجونشو ب میمر..  میزانو هامونو تو بغلمون گرفت نیرو زم مینشست

.زهیر یکوفت تو نخندونم نم. خنده  ری؟ پق زد ز شهیم یچ یدون یم وفتهینکن بچه ب

.داده بود هیلقه کرده بود دور بازومو بهم تکدستشو ح میو مر میهامون خورده بود قهوه
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؟ نوچ میکن یزندگ نجایا يدار دوس

...برگشت طرفم تو جنگل یطونیبا خنده و ش ؟يدوس دار کجا

.زد یداد و حرف م یپاشد جلوم دستشو تو هوا تکون م.. ؟ اوهوووم  جنگل

...بعد.  میجنگل داشته باشتو ته ته  کیکلبه کوچ هیخونه ، نه خونه نه ،  هیدارم  دوس

..بچه هامون بشن بعد مشونیریما بگ انیتا خواهر برادره هم ب 2کلبه اش هم از شکالت باشه ؟ و اون  حتما

.. آره  دمیخند. من همشو خوردم .  ستیخونه ن ینیب یخونه م يایروز که م هیاگه از شکالت باشه ..  رینخ..  ینیِ مت ا

..یشکن ش زمیتو جنگل ه يتو بر بعد. باشه  یکلبه چوب

...دادم یچونه ام بهش گوش م ریگذاشتم ز دستامو

خونه  يایبعد شب هم زود ب...  یییید..  یو گرگا باش رایگم پسرکم مواظب ش یسر کار من بهت م يبر يخوا یتو م بعد

باشه ؟ ینیمت

؟یترس یم

...خونه ایب يشه زود کیذره که هوا خواست تار هی شب..  شهیدلم برات تنگ م. دخترك شجاعم  هیمن  رینخ

واست که تا نصف شب  ارمیگل م نقدیا..  ارمیعالمه گل م هیواست  امیم ياوهوم زود. گرفتم طرفش اومد تو بغلم  دستامو

مثل . شبو خو.  دیسف.. باشه  میمر يبعد کف کلبمون پر از گال.  میجا کن میخونه امون بتون يفقط نصف نسفشو تو گلدونا
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گال  يکف کلبمون ال. زارم  یکنم تو موهات گل م یبعد واست گردنبند با گل درست م. قرمز  يعالمه هم گال هی. خودت 

موهاش  یآروم با دم اسب. ام  نهیسرشو گذاشت رو س...  دهیتو رو نم يبو یگل چیآخه ه. بوت کنم . بوست کنم  نقدهیا

.ستادکردم که خدا تو رو واسم فر یچه کار خوب کنمیفک م ییوقتا هی میمر یدون یم.  کردمیم يباز

تو ؟؟؟ ينکنه فرشته ا..  یبیتو به احساس عج...  یبیآخه تو پاك و نج: خوندم  واسش

.به خودم چسبوندمش شتریب..  ینیآروم گفت دوست دارم مت دیخند

"دست نزن میها یبه دلتنگ "و پنجم  ستیب قسمت

.داخل خونه میاومده بود میبا مر نیهوا سردتر شده بود واسه هم. چهارشنبه سال بود  نیآخر. ود ب 9 بایتقر

شن؟ ینم داریچرا پس ب: میمر

حوصله ات سر رفته؟

.یلینوچ خونه ساکته خ-

.داد به مبل هیدوباره تک. دونم ینم ؟يگفت چه طور طنتی؟ با ش میشون کن داریب يخوا یم

؟ میفرار کن میدر اتاقشونو بزن..  ییید-

 یعنی.. اوهوووم  شتر؟یب..  شتریب زیچ هی. اوووم . بزرگش منتظر عکس العمل من بود  طونیش يبا چشما..  دمیخند
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.بترسن شتریب

 هیچهارشن لیوسا نیاز تو ماش... ...  اطیطرف ح دمیورداشتم پر چویسو.  امیاالن م سایوا... ذره فک کردم آهااان  هی

.ورداشتم برگشتم نیاز تو ماش میرو که گرفته بود يسور

.تا بهت بگم ایدستشو گرفتم ب ؟یچکار کن يخوا یم نیمت: دیکه د لویپاکت وسا.. بود  سادهیمنتظر وا ییرایتو پذ میمر

. بود  نایا لیمال سه یاق اولات.. باال چهار تا خواب بود کنار هم  ياتاقا. میستادیکنار پله ها ا. از پله ها باال  میآروم رفت

با  میمر. انداختم  سهیبه ک ینگاه هیتو اتاق خودمون  میرفت... و بهزاد هم از همه دورتر بود کنار اتاق ما  میما بود یوسط

تو  يبنداز ؟یچکار کن يخوا یم.. دادم دستش تویکبر..  رونیب میانتخاب کردم اومد زیتا چ ندچ. کرد  یتعجب نگام م

خب؟روشن کن .  نایا لیتو اتاق سه...  گهیه د يچهارشنبه سور. ناراحت نشن ؟ نه بابا .. ؟ با خنده گفتم اوهووم اتاقشون 

خب ؟.  میکن یتو فرار م میکنیتا منم روشن کنم بعد پرت م. داخل هاااا  يننداز.. بنداز واسه من  تویکبر

اول داخل . میکنیم يکار هیخب .. خب  دیشا.  گهیراست م. نگاش کردم  کمی.. خواب نباشن  دیشا گمی؟ هوم؟ م نیمت

..هوم؟ باشه ياومد یاشتباه یگیبودن هم م دارینه ؟ اگه ب ای نیخوا نمیکه بب میکن یاتاقا رو نگاه م

ود اون طرف تر ب قیبهزاد خواب بود شقا.  میبا هم درو باز کرد..  نایمنم اتاق بهزاد ا نایا لیرفت پشت در اتاق سه میمر

..  با اشاره گفتم هوم؟ خوابن .  دیخند یداشت م. کردم  مینگاه مر..درو رو هم گذاشتم . اونم احتماال خواب بود  دمشیند

 ایب نیی؟ نرو پا هیبا دست گفت چ..  ممیمر.. که تو راهرو بود افتاد  یکنسول بزرگ هتو لحظه آخر نگاهم ب... چشمک زدم 

 لهیتیگذاشت  روگذاشت رو ف دیکش تویکبر. دوباره درو باز کرد  میمر.  دیر از من خندت طونیاونم ش.. کنسوله  نیپشت ا

! گرفت  ینم شیآت تیکبر.. بازش کردم  زود. پرت کرد طرفم  تویکبر. بلند تر کرده بودم  کمیاشو واسش  لهیتیف...اش 

که .. روصدا بلند شه خنده ام گرفته بود تو دست خودمون س میش عیضا نکهیاز فکر ا.. زد  یاز اون طرف بال بال م میمر

 اب نایا لیاول از اتاق سه.. پشت کنسول  میدیپر.. کارو کردم  نیانداخت تو اتاق و منم زود هم میدفعه روشن شد و مر هی
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و واج و هاج  رونیب دنیتاشون پر 4... دخترا بلند شد  غیو ج يباز شیترقه و آت يصدا نایاز اتاق بهزاد ا هیفاصله چند ثان

 میبلند بلند شورع کرد ییورداشتم دوتا میدستمو از رو دهن مر رموینتونستم جلو خودمو بگ گهید.... کردن  ینگاه م

..نییپا میدیسمت پله ها و با خنده پر میدیو دو رونیب میخنده  و از پشت اومد

..تون مبارك يچهارشنبه سور: با خنده  میمر

..سالم بچه هااا: من

؟ اگه دستم بهتون برسه نیشما ها بود:بهزاد

سمت  میشد و ما که دست تو دست هم فرار کرد یتو هم قاط يباز شیاونا و آت ادیو خنده ما و داد و فر غیج يصدا

..دمیخند یم مویکرد یو مسخره م میگفت یساحل و با خنده واسه هم از وضع و حال اونا م

...ساایوا نیمت آخ

وردکفشاشو در ا میمر

.میدیدو ینرم ساحل دنبال هم م يدستشو گرفتم پا برهنه رو شنا.. کفشامو در اوردم  دمویخند منم

؟يریبگ یتون یمنو م يعمرا فک کرد: میمر

؟یگرفتم چ اگه

من گفتم؟ یمرد ِ و قولشاا؟ هر چ نیبب..  یتو بگ یبلند گفت هر چ دیخند
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برگشت باشه  دیدو یطور که م نیهم. رفت و با مزه شده بود  ین طرف مو او نطرفیا دیدو یم یموهاش وقت یاسب دم

..و چشمک زد! مرد و قولش 

دادن  یگن مرد ؟ آخه اون موقع ها فقط مردا قول م یبا نفس نفس گفت پس چرا م.  شهیشامل زن ها هم م نیا: من

دستمو دورش  دمیبهش رس.  یبدجنس یلیخ: گفت .  سادیوا غیبا ج. کردن  یم يو کودك دار يها فقط آشپز فیضع

 ویبدجنسم ؟  يدیتازه فهم...  میشد نیپخش زم ابا هم تو شن ه.. با خنده تو ساحل چرخوندمش .. حلقه کردم دورش 

..گرفتمت يدید...ها ها هاااا 

...یبا جر زن

..ی؟ کول يخوایم یخب حاال چ. خوبه  نقدهیا.  دمیخند

لت کنم ؟من کو ؟ی؟ کول نیآآآ مت

زود باش . خنده  ریپق زدم ز. کرد  یبزرگش با تعجب نگام م اهیس يبا چشما. خوام  یم یآره کول.هامو انداختم باال  شونه

.واست قلعه درست کنم ایب. ا ِ بدجنس نشو . زود باش 

.خوام یم یکول. خوام  ینوچ قلعه نم

کول کنم ؟ تکلیه نیتو رو با ا يمن چه جور. غول گنده .  زشته

.. نوچ  ؟یتون یا ِ؟ نم.. تونم  ینم. رو کولت  امیپشت کن ب ؟یپس چ..  يجد يآآآ جد...  ستهیوا دمیبه زور کش دستشو

چه .. با خنده دستشو حلقه کرد دور گردنم. یمجازات بش دیپس با یتون یحاال که نم.. پاشو و کمرشو گرفتم  ریز

.. ا...  میر یکجا م میدار نیمت.. جلو رو نگاه کرد  کمی میمر. نبود  شتریب يمتر2- 3تا ساحل ..  ینیب ی؟ حاال م یمجازات
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خنده ام .. زاشتم  ینم نییپا ادیتکون داد ب کمیپاهاشو ..کنم  یاالن غرقت م.  يد یم یبهم کول گهیمجازاتت که کردم د

 یمجازات م.  یش ینوچ تو غرق م..  ماایش یرق مآآآ غ..  یینیمت.  میتا زانو تو آب رفته بود.. آب سرد بود . گرفته بود 

اصال انتظار . شد  یتو دلم خال... تو آب  میشد و دوتامون رفت یپام خال ریبه دفعه ز...؟ نوچ  کمی يد ینم فیتخف..  یش

 میرم یمن بود ول يآب تا شونه ها.  میاومد رونیلحظه دوتامون از آب ب هیتو . رو نداشتم  يزیچ نیاون چاله و همچ

 میبغلشو گرفتم اومد ریز. دفعه تو آب افتاد آبم سرد بود  هیهم  یقدش از من کوتاه تر بود تا چونه اش تو آب بود از طرف

 غیحالش جا اومده بود و شروع کرد به ج یبود ول دهیترس نکهیمثل ا میمر..برگشته بود  میطونیدوباره ش. باال تر  کمی

 یدوال م.  میکرد یابو به طرف هم پرت م... اونم شروع کرد ...  هشب دمیآب پاش مکی.  یبش  یبگم چ نیمت یاله. جاق 

 یو خوش م.  میآب  عادت کرده بود هیبه سرد گهید. کرد  یرفتم طرفش بندازمش تو آب فرار م یشد که آب ور داره م

چه  نیبب وونهید. رون یاومد ب ممیمر... سرد بود .. ازش فرار کردمو طرف ساحل .. دم  ینشونت م سایوا.. ااا .  میگذروند

 دیفهم.. کردم  ینگاش م یطونیبا ش.. بود  دهیشده بود و لباسش بهش چسب سیخ.. شدم  دهیموش آبکش...  يکار کرد

دستاشو ... پاشدم رو به روش نشستم . .. ؟ آروم گفت سردمه  هیهوم چ.. اومد نشست کنارم زانوهاشو گرفت تو بغلش 

. دسنتامو گرفتم دورش محکم بغلش کردم . و کز کرده بود . بود تو بغلش گرفته بود  دههاش که جمع کرشکمو و زانو  نیب

و پاهاشو باز کردم . وفتهیکه خودشو گرفته بود ن. خواستم دراز بکشه  یم. انداختم روش  موینیسنگ. کنه  ينتونست کار

دادم رو  موینیسنگ.. خوام  ینم... ا پاشو  گفت ی؟ با کالفگ انیخب ب..  انیبچه ها م. پاشو  نینکن مت... روش  دمیو خواب

- 2. نزاشتم حرفش تموم بشه ..  ـــیمت. به خودم چسبونمش  شتریب. پام گذاشتم  يپاهاشو ال. بود  نیزانوم که رو زم هی

 ریز دپق ز.  يد یم یمزه ماه. چشمامو  جمع کردم . کرد  ینگام م. و بلند کردم  دمیبار لبامو گذاشتم رو لباش و مک 3

.خنده

صورتمو جلو  يمن همون طور. صبر کرد  کمی. چشمامو بستم . نگام کرد  کمیدم ؟  یم یمن مزه چ. گرفتم جلوش  لبامو

چشمامو باز . تکون خورد  کمی. رفت  ینرمشو بزاره رو لبام تو دلم ضعف م يلبا نکهیاز فکر ا. صورتش نگه داشته بودم 

هر باز که لبشو ور .   دیلبام گذاشت و مک يبار آروم لباشو ال 2. ماشو بست و لباشو گذاشت رو لبهمزمان چشم. کردم 

..لبخند زدم بهش. چشماشو باز کرد . شد  یم یزاشت تو دلم خال یداشت و دوباره م یم
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انتظار . خنده  ریم زپق زد...ممم قورباغه .. يمزه ...شده بود  طونیچشماش ش.. نگام کرد  کمی؟ دمیم ی؟ مزه چ هوم

از  یمثل ماه دمیبه خودم که اومدم د..  رمویاز ز رونیب دیخودشو کش دویخند یطونیبا ش. جواب بده  ينجورینداشتم ا

....رفت دویلغز رمیز

قورباغه شد؟ ینیمت گهیحاال د. بدجنس  يکوچولو یماه ير یم کجا

.الیخنده برگشت و واسم زبون دراورد و رفت طرف و با

"دست نزن میها یبه دلتنگ "و ششم  ستیب قسمت

 ینگام م میمر میافتاد با بچه ها چه کار کرده بود ادمیتازه  میمردد مر افهیبا ق. بهش  دمیتا رس سادیوا میمر الیدر و دم

...خب چه کار کنم فکر تو بود. هوم؟ بچه ها ... کرد 

گفتم در  میگفت خونه ساکته؟ کوفت منکه نگفتم ترقه بنداز یمن؟ ک یپس چ.. من؟ شونه هامو باال انداختم !  نیمت آآآ

با  کمی. کردن  یزدن فرار م یآخه در زدن مال زمان مادر بزرگ من بود تازه اون موقع هم زنگ م.  میفرار کن میبزن

.برو شیپ يتکنولوژ

. و هولم داد سمت در  یکن یچه کار م نمیبب حاال!  شرفتهیپس فکر خودت بود پ ياعتراف کرد يدید.  دیخند یطونیش با

که تا ما . کردن  ینگاه م ونیو نسترن تو حال داشتن تلوز لیبا فرهاد تو آشپزخونه بودن و سه قیشقا. داخل  میرفت

بشه و  داتونیپ ایزود نیکردم به ا یفک نم.  يبه آقا و خانوم فرار به:  قیشقا.. تو چهارتاشون برگشتن طرف ما  میاومد

:  لیسه. داد  یتو دستش تکون م يکه دستش بود رو به حالت با مزه ا يخور وهیم يچاقو زدیکه حرف م يطور نیهم
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 يتو که از ال میومدیخان ما ن لیا سه. نزاشت حرفش تموم شه  میمر.. تو اتاق ما و  نیاومد نیدیشما دوتا خجالت نکش

...میدر انداخت

 ایکار تو نبوده تو ب میدون یما م میبا خنده گفت مر لیسه.... خنده  ریز نیه همه زدجمله رو گفت ک نیمظلومانه ا نقدیا

ن؟یشه اصال مجازات نکن یدستشو انداخت دور بازوم نم میمر.  میمجازات کن نویمت نیطرف ما ا نیا

.چه وفا دار هم هست:  نسترن

.میدیبازم همه خند. بود منو اغفال کرد  دهیور پر نیا ری؟همش تقص نیمجازات کن مویشما مر امیبچه ها من ب گمیم: من

چشمم افتاد .  میدیهمه باز خند..  مااایندار يدار ضیشدن ما حوصله مر دهینگا مثل موش آبکش نیحاال کجا بود: قیشقا

ته هف هی شهیمحاکمه موکول م يخب ادامه .. چسبوندمش به خودم .  دیچرخ یم میمر يکه نگاهش سر تا پا لیبه سه

و اعتراض بچه ها بلند  غیج يم سمت پله ها و اتاقمون  صدایرفت میدیگرفتم از وسطشون دو مویدست مر.  ندهیآ يها

...شد

تند تند حموم کردم . فرستادم حموم داخل اتاقمون بره خودمم رفتم حموم داخل راهرو  مویمر.  میگل و شن شده بود پر

رو  دمیبا تن پوش حولم دراز کش.. تموم نشده  میذوق کردم که حموم مر نقدیا.  ومدیآب م يصدا. اومدم داخل اتاق 

داشت و سوئ  یحد خودشو نگه م شهیدادم هم یکه بهش م يادبا تمام آز نکهیاز ا.کردم یآبو گوش م يتخت و صدا

 ومدیرلش کنم خوشم مو با شعور بود و الزم نبود من بخوام کنت دهیفهم نقدریا نکهیاز ا.  ومدیکرد خوشم م یاستفاده نم

 یامکان ههم یخواست بدونم وقت یدلم م. مرز بزارم دوست داشتم آزاد باشه  ایخواست واسش شرط بزارم  یمن دلم نم.

خط قرمز . کرده بود  بندیمنو پا زاشیچ نیهم دیشا.  باوقار و خانوم بود  شهیاون هم یول.  دهیانجام م يداره چه رفتار

بودم که تعصب  يمن از خانواده ا.کرده بود  بندیبود و منو هم پا بندیگذاشته بود و بهشون پا مونیکه از اول دوست ییها

 19- 18خودم هم از . کرد  یم یخودش زندگ يبرا نجایمادرم هم ا. هاش رفته بود کانادا  یخوش یپدرم پ. نگرفتم  ادیرو 
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 رتیرابطه داشتم که فقط به خاطر تعصب و غ ییچون با دختر ها ومدیاز تعصب بدم م یول.کردم  یمستقل زندگ یسالگ

که  رمیدستمو، محکم بگ يتو ي روانهام رو ، پ میخواست مر یشده بودن و دلم نم دهیکور کورانه پدر هاشون به لجن کش

کردم  یفکر م مونییبه آشنا یوقت. خواستمش  یواسه خود خودم م شهیبود که واسه هم يدختر شیدلم حاال پ. له بشه 

قشنگ  يملود هیآب مثل  يصدا.. سرم گذاشتم  ریدستامو ز. شدم که خدا واقعا چقدر بزرگه و دوستم داره  یممطمئن 

  دیوبالگ سف هیبه .  مونییاول آشنا يبه روزا. برد  یآرامش بخشش به گذشته ها م يو منو با صدا دش یتو گوشم اجرا م

کلماتو  نیکه اول. قشنگش  يد ينوشت و به ا یاه ساده مکوت يکه متن ها.. به اسم دخترك  سندهینو هیبه . ساده 

 یاتفاق یلیخ.  نمیمن اون وبالگو بب یتو خواست.  یاستتو خو.. آره خدا . دوست دارم  نیاول.  میحرفامونو اونجا به هم گفت

فاصله  یکی یکیتو  .دل دخترکم اثر کنه و باورم کنه  يحرفام تو یتو خواست. نداشت  یسرچ که اصال به اونجا ربط هیتو 

که بازم با هم  یکنیخدا تو کمکمون م.  کینزد کینزد.  میحاال کنار هم. من کجا بودم اون کجا .  یما برداشت نیها رو از ب

؟ تا آخر عمر میباش

 یعنی. ..دونم  ینم ؟یلینگیف ادیخوابت م. کرد  یبا لبخند داشت نگام م. چشمامو باز کردم . اومد  نییتخت آروم پا ي لبه

چه  نکهیچقدر دالمون واسه هم تنگ مشد به ا نکهیبه ا.  مونییبه تو به روز اول آشنا ؟یبه چ. .. کردمیداشتم فکر م

 مییابنجاا گهیخدا دوسمون داره و د. خدا چقدر بزرگه  نهیبه ا. کرد  یم يبازسرم  يآروم با موها. همهم  شیالن پ يجور

.خدا خواسته

.. بود خدا هم ما رو به هم رسوند  یکیحرف دل ما دو تا .   شنوهیدل ما ادما رو م يه و خدا حرفاخوب یلیخدا خ اوهووم

 چیاونوقت خدا ه.. میگشت یبه عقب بر م میدیبر یشد م یم يزیچ هیاگه تا  میشد یاگه خسته م میاگه ما شک داشت

.باشه تیته دل با خلوص ن زکه ا شهیبراورده م ییدعا.. کرد  یواسمون نم يکار

عاشق همن تو  یلیخ گنیم یرسن ول یکه به هم نم ییکسا یعنی.. اوهووم .بود  دیحرفاش واسم جد. نگاش کردم  کمی

اونوقت از . کنه  یخدا ما رو امتحان م.  میدون یدونه که ما نم یرو م يزیخدا چ. دلشون شک دارن ؟ نگام کرد لبخند زد 

. زرنگن  یلیکنن خ یآدما فک م. افته  یت خدا وبر اثر اعمال خودمون اتفاق مما اتفاق ها به خواس یرو حکمت تو زندگ
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مثال . از رو حماقتشونه  نیا یول. به خدا  یحت. به خودشون  یحت. به همه دروغ بگن . خوان سر همه رو کاله بزارن  یم

خدا  یاونوقت وقت. آخرش  یشیمتوام خسته .  رمیگ یکنم بهانه م یشروع م عدی. تونم در مورد تو دو دل بشم  یمن م

کنم خداست  یم هیکه گال یکس نیفهمم قدرتو ندونستم اون وقت به اول یدبگه نداشته باشمت م یتو رو ازم گرفت ، وقت

 .مسئولش منم نیکه افتاده بزرگتر ییهمه اتفاق ها. زنم  یکه دارم خودمو گول م یدر صورت. 

.توالت زیم ينشست جلو پاشد

میمر

نگام کرد هوم؟ نهییبلند کرد از تو آ شوسر

؟يوقت شک نکرد چیه تو

 یکار تو منو دچار سو ء تفاهم کنه ول هیممکنه . غرصو محکم باشه  دیدلت با ياون ته ته ها... مهم ته ته دلته  یدون یم

 يدلخور. کنه  یفرق مازت ناراحت باشم بازم دوست داشته باشم اون  نکهیممکنه و با وجود ا ریاگه اون لحظه بگم غ

از ته دلش بخواد زمان  یوقت ؟یچ یعنی نیبودمت ؟ ا دهیکاش اصال ند هاون وسط فکر کن یکیاگه  یول ادیم شیپ شهیهم

.نهیمنظورم ا.... اون نباشه  گهید  playيبرگرده عقب و تو

اون . رفته بود و بهم نگفته بود  سر کار یوقت. اون دفعه افتادم که بهش شک کرده بودم  ادی. کردم  ینگاش م داشتم

خوب تر  میدونستم که مر یته دلم م یول. چقدر عجوالنه قضاوت کرده بودم .بازم از خودم حرصم گرفت ...  هی206پسره 

.خدا منو ببخشه. حرفاست  نیاز ا

...پاشو موهاتو خشک کنم. حوله امو ورداشت دوباره اومد کنارم نشست ...  ااایخور یسرما م
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ااایموهامو نکش

...کچللل. تو  يکه مو دار چقدرم

 نیکه ا ؟یخب که چ.  ادیکه بترسه به سرش م يزیگن آدم از هر چ یم. زنمتا به من نگو کچل  یم. همه مو  نیا..  آآآ

 دیموهات بلند شده با.  يخشک شد ایب. من  یچشم  پسرك حموم. آروم حوله کن . بدجنس  يا.  همه مو دوست نباش 

.اایسلمون يبر

بده من موهاتو خشک .  ختینازش دورش ر اهیس يموها... بود رو باز کرد  دهیچیسرش پ يخودشو که با حوله باال يموها

لباس .  رونیبا کش مو موهاشو بست رفت ب.  رمیسشوارشو بگ قیبرم از شقا. آب موهامو گرفتم .. تو لباساتو بپوش. کنم 

 ؟يریبگ ای يسشوار بخر یرفت. اومد تو اتاق  میور رفتم که مر موهامبا  کمیدم تنم کردم اور رونیاز تو ساك ب زیتم

 یبچه ها م. میدیبا هم خند.. تو لختم  ایا ن.. نگاش کردم  کمی ؟يدیپوش... نکرد از نسترن گرفتم دایسشوارشو پ قیشقا

سرش جلو  يرفتم باال..  رم  ینه منم نم ؟يرباهاشون ب يخوا یم.  ادیمنکه خوابم م... دور بزنن  رونیخواستن برن ب

 یم یخوب يمم چه بو. داد  لمیقشنگشو تحو ياز لبخندا یکی. میگرد یم یبا هم کل.  رونیبرمت ب یخودم عصر م.  نهییا

 گهیسشوارو روشن کرد و د.  دمیرفتم رو تخت دراز کش دمویموهاشو  بوس يرو.. موهات بلند شده هاا . ده موهات 

.خوابم برد یک دمینفهم

"دست نزن میها یبه دلتنگ "و هفتم  ستیب قسمت

اوهوووم ؟يرو جمع کرد الیهمه وسا میمر
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 لیسه.  میرفته بود يبود که عصر ییدایتخت نشسته بود ، چمدون جلوش گذاشته بود و دورش پر از لباسامون و خر رو

...رفتم کنارش رو لباسا نشستم. خواستم بمونم  ینم گهیما د یخواستن بمونن و فردا عصر برگردن ول یو فرهاد م

.فنیمن که همشون کث يلباسا.  شنیچروك م نینش نایرو ا نیمت

مامان . یخانوم خونه ام بش شهیم یهمون طور که سرش گرم تا کردن لباسا بود گفت هوم؟ ک...  میمر.. منه  يلباسا نایا

نگام نکن . پدرشم  ادیخواست بدونه به منم م یم نکهیمثل ا. تر  قیدق. کرد  یام مداشت نگ.  ادیچقدر بهت م.. بچه هام 

هم  قیشقا. رو روشن کردم  ونیرفتم تو سالن تلوز. رونیپاشدم اومدم ب..  نییسرشو انداخت پا دیخند...  شهیازم کم م

.نییاومد پا

.میر یما م گهیتا فردا ؟ نه د نیمون ینم نیمت

ت کنم واست ؟قهوه درس چرا؟

.شهیم زحمتت

خانومت اجازه نداره ؟ نگاش  میگفت مر يحالت مسخره ا ؟بهیمون یخب چرا نم.  کنمینه دارم واسه خودم درست م

 يبرا يمالحظه ا چیکنار خودش بازم ه لیکنار من و سه میبا وجود مر. بود  يجور هی دمشیلحظه که د نیاز اول. کردم 

قدش . بود  فیتعر نیبهتر دیشا.  "یوحش ينگاه ها ". اهشیو س دهیکش يبا چشما. اشت پنهان کردن نگاه هاش ند

به . کردم حدس بزنم چند سالشه  یسع. رفت  یشنا م دیشا. داشت  يا دهیو ورز دهیاندام کش. هم قد من بود  بایتقر

که کرد از سوالم  يه دلبرانه اچند سالته ؟ با نگا قیشقا.شد  یحدس زدن مشکل م شیرنگ يو موها ادشیز شیخاطر آرا

. نتونستم تعجبمو پنهان کنم . 22. هم انداخت  ينشست و پاهاشو رو میقهوه رو داد دستم و رو مبل کنار. شدم  مونیپش

. نگاهم گره خورد  يبازم نگاه سرکشش تو. 25- 24چقدر؟ .  يومدیم شتریچطور؟ به نظرم ب. واقعا ؟ سرشو تکون داد 

وقت  چیه. کالفه شدم . کردم  ینگاهش رو روم حس م ینیسنگ.  کردم یو به بخار قهوه ام نگاه م نییسرمو انداختم پا



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٤٦

 یو اون نگام م. خودم کز کرده بودم  يدختر تو هیمثل . لجم گرفت . تونه موذبم کنه  یدختر م هیکردم نگاه  یفکرشو نم

 یسکوتو م دیبا. نداشت  ییابا چیه کنهیونم داره نگام ممن بد نکهیاز ا. کرد  رمیبازم غافلگ یسرمو باال بردم ول. کرد 

فرهاد کجاست ؟ چطور تورو تنها گذاشته  قیشقا. داد که بخوام پاشم و مثل دخترا فرار کنم  یغرورام اجازه نم. شکستم 

. گاش کردم با تعجب ن. رفت  یم سهیدلشو گرفت و ر قیشقا... تو گلوم  دیخوردم و قهوه پر کهی... ه  میحتما با مر. 

.البته ییتنها.  دهیخواب. کردم بابا  یشوخ

 خیبا حرص تو دلم داشتم خودمو توب. از سکوت شکستنت  نمیا ایب. حقته .. کردمو بازم سرمو با قهوه ام گرم کردم  اخم

...هم مثل خودشه میفک کرده مر. کردنش  یشوخ نیدختر لوس با ا.. کردم  یم

خواستم بدم و احساسم به  یکه م یاز جواب يبخوام لبخند نکهیبدون ا. آروم شده بود  نگاش ؟يدوسش دار:  قیشقا

.  ياز لبخندت معلومه که چقدر دوسش دار یخواد بگ یدهنمو باز کردم که بگم که گفت نم. رو لبم نشسته بود  میمر

.مبل فرو رفت يتو شتریبعد ب. اونم تورو دوست داره 

؟ير؟ فرهاد رو دوست دا یچ تو

عالقه ام از پوزخندم معلوم نبود ؟ زانیم. هنوز منتظر جوابش به لباش چشم دوخته بودم . زد  يپوزخند

؟ شیخوا یچرا تو نم. هیفرهاد که پسر خوب. خواد  یچون اون م ؟یپس باهاش چرا

دوسم داره؟ یکنیفک م واقعا

.گذاشتم زیرو م فنجونمو

.نهیمن هم یزندگ ؟ير ینم تیدنبال زندگ چرا
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.ات ؟ندارم خانواده

.متاسفم

.که نباشن بهتره نیکه ف ا ح شه هم يکه معتاد باشه و مادر يچون پدر. متاسف نباش  نه

گفت  ظیبا غ مویکلمه مر. باغ باشه  هیتو  میمر يگال نیکه ب يهرز يمثل علف ها. هستم  یول. اگه نباشم بهتره  منم

.اورد یدر رام و پر غصه شده بود که دلم رو بدرد ماونق یوحش يحاال اون چشما.

.داشته باشه زود پاك کرد یاجازه زندگ نکهیاشکش رو قبل ا ي قطره

..دیخند.. هست  قیتا شقا.  یقیتو گل شقا.  یکن یزندگ یتون یتوام م. حرفو نزن  نیا

.دیخنده اش خوشحال شدم چون از ته دلش خند از

قشنگ  يصحرا هیدونم  یچه م ای نیزم هی دیها با قیشقا. حرفا از من گذشته  نیا گهید یول. ك کرد اشکش رو پا دوباره

.تونن یلجن زار نم يتو. داشته باشن که رشد کنن 

 یمقاوم يتازه اونا گلها. کننن  یرشد م خبندانی يکوهستان ها تو يتو ایخشک  يصحرا ها ياز گل ها هم تو یبعض

...وقف بدن و رشد کنن طیخودشونو با مح شتریب یلیتونن خ یو م ادهیز شونیبارچون درجه برد شنیم

همون دختر سرکش حاال دوباره مثل . عوض شد  قهیچقدر در عرض چند دق.  نییو سرشو انداخت پا دیازم کش چشماشو

.دختر معصوم جلوم نشسته بود هی
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؟یکنیحرفام فکر م به

.لباش نقش بست يرو یقشنگ لبخند

 دایرو پ گهیکوچه با شوق و ذوق همد يتو یوقت. ساله بودم   14- 13اون موقع من .  یانداخت مونیپسر همسا ادیمنو  تو

محمد  ادیمنو به  میبا مر اتیتو ، غرورت و مهربون يچشما. تونه ما رو جدا کنه  یکس نم چیه میکرد یفکر م میکرد

.درد اوردم میبا قصه زندگ که سرت رو نهیواسه هم دیشا. انداخت  یخودم م

دست تو  یرو لو داده باشه شده بود  با کالفه گ ارهیخواسته به زبون ب یکه نم ییگول خورده باشه و حرفا نکهیا مثل

...بود ستادهیجلوم ا. بده فنجونتو ببرم . موهاش کرد و پاشد 

شد ؟ یچ محمد

بخواد؟ يخانواده ا نیاز همچ یوسکه دلشون عر یشناس یم يزد و گفت خانواده ا يزهرخند

؟يچرا مثل خانواده ات شد تو

بود ؟ بعد با بغض برگشت و  یمن گناهم چ. خواد چطور به من جواب بده  یخوام بدونم خدا م یم. لج کردم  یبا زندگ من

.اطیرفت طرف ح

فهمه چه  ینم یشاد بودن از زندگو  يبه جز باز یچیو ه شهیدغدغه بزرگ م یمثل من اونقدر ب یکی یوقت. گرفت  دلم

.شن یکه از جبر زمونه  پر پر م ییها قیشقا

 یاز ک. کنارم نشست  نییپاشد اروم اومد پا. تعجب کردم . کرد  یرو پله ها نشسته بود و نگام م میمر. چرخونم  سرمو
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.دمشییبو. گرفتمش تو بغلم .  ستیوقت ن یلیخ. ؟ یینجایا

رو از قلم بندازه ؟ یکس شهیم یعنیدوس داره ؟خدا همه رو  نیمت: میمر

.رهیقدم طرف خدا بره ، خدا صد قدم سمتش م هی قیاگه شقا. همه هست  ادیخدا به .  زمیعز نه

......

.میدیپر یم شیاز رو آت یجفت مویجمع کرد زمیبا بچه ها کنار ساحل ه شب

گرفتم مویمر دست

من از تو يزرد: من

از من تو یسرخ: میمر

واسه من میمر يغصه ها ي همه

.کرد یافتاد که نگامون م قیچشممون به شقا. گرفتم  شگونیاز گونه اش آروم ن.با اخم نگام کرد  میمر

.دنیپر شیو با هم از رو آت دیخند قیشقا. گرفت  قویپاشد دست شقا میمر

 یحاال احساس م یبود ول یاز خشم از زندگ زدیم که تو چشماش موج يگریاغی دیشا. نبود  یوحش گهید قیشقا يچشما

.کردم آروم تر شده

.میساعت همه امون خسته تو ساحل نشست کی بعد
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.همتون تموم شده يکه انرژ نمیب یم:  فرهاد

میامشب راحت ش نیدلمون بترکه هم. واسمون بزن تاریگ کمی نیمت ایب:  لیسه

وا فرهاد چرا؟: با تعجب گفت  نسترن

شاد بزنه؟ نیکه مت نیدیکدوم شما د آخه

.دمیخند همه

.شیدرو شهیم. استعداد داره  یلیخ نیا یاگه ترکش کن. مواظب باش  میمر.  اره

.گرفتم تارویگ

. چشمک زد  میبعد به مر. زنه  یاون عاشقانه م یتوام نگ قیبابا شقا.  دینسترن خند. عاشقانه بزن  نیمت: گفت  قیشقا

 یروشن رو صورت دخترکم تکون م هیسا شیو از رقص آت دیوزیاز ساحل م یخنک مینس. ور رفتم  تاریکوك گ با کمی

زود .  ومدیچقدر بهش م یآب.  میلباس مر یرنگ آب هیشد  رتبه لحظه حواس ام پ. خورد  یخورد موهاش  آروم تکون م

گشتم  یآهنگ قشنگ م هیداشتم دنبال  دنیازم خندهمه ب. مثل مرتاض ها ..   رهیگ یداره تمرکز م سیییه.  نیباش مت

تا  زایانگار تو تمام چ. موهاش   یاهیاز حد پوستش و س شیب يدیرو سف یآب رهنی،پ  میبازم صورتمو چرخوندم طرف مر

 يشعر  هی ادیبه دفعه . لباسش  يا روزهیرنگ ف شیپر کالغ اهیس ياز حدش موها شیب يدیسف. حد اعالش رو  داشت 

.افتادم

  .کرد ینگام م طونیش يباشه تو خودش جمع شد و با چشما دهیانگار فهم میمر
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خوش رنگ انار یبهار                            سرخ سیچهل گ دختر

ماندگار شهیعطر هم                                 میماه و نس دردونه

من يبایفرشته ز            به تن                              یآب رهنیپ

شدن یخسته ام و ببر                                تاشب مهتاب يغرو

تو ندارم ریتو بمون کنارم                     من هبچ کسو غ ایدن ایدن تا

که عاشق خنده هات ِ یدل من فداته              اون دل استیدن ایدن تا

باغ ترانه هاش منم                                     لوفرین يکه شد اون

اون دوتا چشم روشنم                               يکه سر سپرده  یمن

زنه یماه رو به روم نم                         یتو هست کس يچشما تا

.منه يایدن يترانه هام                                             خدا لوفرین

.دست زدن هیو بق ختیر یبا چشماش تمام عشقشو تو قلبم م میمر

گهیعالم د هیره  یزنه آدم م یم نیمت یواقعا وقت:  نسترن
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با خنده گفت آره هپروت فرهاد

.چپ چپ نگاش کرد نسترن

.ختیر یواسه همه داشت مشروب م لیسه

؟ نسترن

هوم؟

؟يتا کالس چندم خوند تو

چطور؟.  میبا تعجب نگاش کرد همه

.خنده ریز میهمه پق زد. به دونه کم بود . رو نشون داد  وانایبعد ل ؟يبلد نمیبشمار بب 6 تا

؟يخودتو حساب نکرد يشمرد یم یداشت نسترن

و ر شهیبا خنده ش لیسه. خورم  یم شهیمن خودم با ش. نشه  فیکث ادیخواستم ظرف ز. حقوق دخترام  یمن حام رینخ

از ... من حامله شدم  نینیب یم يایبعد تو گوشم گفت آره پس فردا م.  یتو نخورده مست. نه تورو خدا .  دیاز دستش کش

 هیمال ما رو تو .  میخور یبا هم م میمنو مر.  نینقد جر و بحث نکنیبابا ا يحرفش خنده ام گرف زدم تو بازوش و گفتم ا

.دنیدنو خنددفعه با هم سوت ز هیهمه .  زیبر وانیل

دست  لیخواستن برن بخوابن با سه یکم کم بچه ها پاشدن و م گهیکه د میدور هم تو ساحل نشسته بود یساعت کی

.دعوتمون کرده بود تشکر کردم نکهیدادمو از ا



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٥٣

متون؟ینیب یمگه صبح نم:  نسترن

.میباش دیفردا تهران با میوفتیما االن راه م نه

.عوض کنم ممویکه تصم. نگاه کرد  میبعد به مر. خطرناك ِ تو جاده  یداداش مست.  انداخت ینگاه هی لیسه

نخوردم ادیز.  ستمین نه

.هم خوش گذشته باشه میبه تو و مر دوارمیام. بهمون خوش گذشت  یلیما که خ.  باشه

اونجا  دیروزشه و با نیکت آخرداد فردا شر حیکرد توض یهمون طور که نسترن رو بغل م میمر.  میهم ازش تشکر کرد با

 مویکرد یبا فرهاد هم خدا حافظ.  دمیگفت که نفهم يزیچ قیتو بغلش گرفت و آروم تو گوش شقا قویباشه و بعد هم شقا

.الیرفتن سمت و ییتا 4

.خواست کمکش کنم یچقدر دلم م. با غم نگاهم کرد  قیآخر شقا ي لحظه

.  میر یچرت بزنم بعد م هی میذره بمون هی؟ چرا حاال  میبر میخوا یهوم؟ مگه نم.  با تعجب نگام کرد میمر.  دمیکش دراز

 نییموهاشو باز کردمو و با پا. ام  نهیو سرشو گذاشت رو س.  دیاومد کنارم دراز کش دیدستمو باز کردم خند.  ااایب. باشه 

و سوختن  ایدر يموجا يصدا. تاره داشت بود و تک توك س يآسمون ابر.کردم  یمکردم و نگاه آسمون  یم يموهاش باز

آرامش و سکوت  کمیمثل من  جانیروز پر ه نیهم انگار بعد از ا میمر. رو به وجود اورده بود  یچوبها با هم آرامش خاص

 یکیاون   dنوشت توشون دیدو تا قلب کش. کرد  یم یواسه خودش داشت آروم با انگشتش رو شنا نقاش. خواست  یم

 ؟یکن یاسم منو هم عوض م يد یم رییتو اسم خودتو تغ م؟ییما..  میی؟ ما گهید نیک نایگفتم به به ا دمیخند ..  pرو هم

داوود خان از رو  نمیپاشو بب..گفتم واه واه  دمیابروهامو تو هم کش. گفت نه اون منم  دیام حتما ؟ خند  davudحاال من
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به عنوان دختر منو تو  يتو گولم زد گمیمن به همه م..  ثییخب. پاشو پاشو همجنس باز مفلوك .  میالممن پسر س. من 

 نی؟ گفته باشماا از ا هیکه منم چه اسم pحاال. منم از خنده اش خندام گرفت . کرد يخنده بلند.  یکارا انداخت نیدام ا

 یسوزون یم شیدر آتگفت چق دیخند.. نمشه اصال من جواد . مثل مال خودت جواد باشه .. دوست ندارمااا  ایاسم سوسول

سرمو آوردم کنار گوششو آروم گفتم .. تو بغلم تنگ گرفتمش ... دستمو گذاشتم پشت سرشو غلط زدم . . پسرکم 

رنگ شبش  يچشما. تو چشماش اشک حلقه زد . تو بغلم محکم فشارش دادمو به خودم چسبوندمش .  دیلرز. عاشقتم 

حرف بزنمو  دمیبسته گفتم هوم ؟ ترس يبا لبا... توش نشسته بود  یبزرگکردم که چه غم  یبلندش رو نگاه م يابا مژه ه

 .صدام بلرزه

 يال ختمیاز شن ها رو تو مشتم گرفتمو  آروم از باال ر یکمی. نترس  یچیاز ه شتمیمنکه پ.. ترسم  یم ندهیدونم از آ ینم

.من هی ییایِ در يپر.. موهاش 

.زنه یم ادیفر نویم داره اتو دل یکیکوتاه  یلیخ یدوست نیا یول

 ؟یشناس یاز عشق م شتریب ییرویچه ن.  میعشقو و دوست داشتنو دار.  میخوا یما همو م.  اااینزد يحرفا زد نیاز ا اصال

..رسه یزورش به ما نم یکس میبا هم باش یتا وقت

..يزار یتنهام نم چوقتیبگو ه نیمت

.چوقتیه چوقتهیه چوقتهیه

به .. و آروم شد و خوابش برد نیکم کم نفساش سنگ. ام  نهیگذاشتم سرشو بزاره رو س دمویدراز کشخودم  دوباره

قلبا  میمر یراست... پسرك و دخترك ... pd .دو تا قلب. .. شد یم نیکم کم داشت پلکام سنگ.. کردم یآسمون نگاه م

...فرداا..  دافر..  ندهیآ. از هم دور بودن . بود  دهیهم نکش يرو تو
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"دست نزن میها یبه دلتنگ "و هشتم  ستیب قسمت

 بایهوا تقر.  نیمت.. دور رو ورمو نگاه کردم  کمی.. سردم بود .که حس کردم سرما بود  يزیچ نیاول... پاشو ..  نیمت.  نیمت

 ينجوریخوابم ا دمیشا.  دیلرز یشده  ؟ صداش داشت م ی؟ چ هیچ.. دراومدم  یجیتازه از گ..  نننیمت. روشن شده بود 

 دییتا يسرشو به نشونه ...  میریکه االن م ستین یراه. خوابم برد  دیببخش.  زمیباشه عز.  تهران  میپاشو بر.  کنمیفکر م

.  دیدلم لرز. اشک از چشماش اومد  ؟یخوب میمر.تازه متوجه دستشو که رو معده اش بود شدم ... اورد  نییچند بار پا

شده  یعصب.. اَه ... دفعه نبردمت دکتر  نیاگه ا... بازوشو گرفتم بلندش کردم .  ينکرد دارمیزودتر ب معده ات دوباره ؟چرا

االن . نکن  هیفدات شم گر.نکن  هیگر. کرد  یم هیصدا گر یهنوز داشت  ب..  میلباساشو تکوندم پر خاك شده بود.. بودم 

موهاشو از پشت بستم شالشو . مانتو شو  تنش کردم  نیباز کردم نشوندمش پشت ماش نویدر ماش.. دکتر  میر یم

..درده؟ نوچ یلیخ... انداختم رو سرش 

 ..دروغگو آره

...االن شهیم خوب

...خانومم..  شهیکه خوب م یپس چ..  زمیعز آره

 یچ. خوب بود  یچکردم همه  یدونم چقدر گذشته بود داشتم فکر م ینم...  رونیب میاومد لیسه يالیو از و میافتاد راه

... صدا جرمه هاا  یب هیگر.  ختیر یو آروم اشک م دیچیپ یهنوز تو خودش م. کردم  ینگاش م نهیدفعه ؟ از تو آ هیشد 

؟ يدیفهم.. با صدا باشه  دیبا یکن یم هیگر
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 هیگر میمر یول ..بهم غلبه کنه  یخواستم بزارم ترس و نگران ینم یول. گرفت  یم شیدلم داشت آت. زور لبخند زد  به

 یبودم فقط م دهیترس...  میا ا مر... آن هول شدم  هی...  هیگر ریدفعه زد ز هی... هااا  شهیچشمات خوشگل تر م یکنیم

نشستم ... زدم کنار  نویماش.... کنه  يزینکنه معدش خونر نیحس ای... هدردشو بر ادشی دیکنم شا یخواستم باهاش شوخ

نتونستم خودمو نگه دارمو آروم که نفهمه  گهید...  دمیمال یتم و آروم شونه هاشو مام گرف نهیسرشو تو س ششویپ

...کردم یاشکامو پاك م

. کنار زدم  نوماشی. کافه بود –رستوران  هیکه  میرفته بود يلومتریچند ک. که اروم تر شد دوباره حرکت کردم  کمی

اوهووم.. نگاه کرد صورتت؟ دورو برشو  یآب بزن هی میبر.. چماشو باز کرد 

؟يبهتر..  نیآفر... شو  لندی..  برگشتم

آره

...یمحوطه پشت مینشسته بودن رفت رونیب يچند تا راننده رو تختا.. کافه  میرفت

من آخه تو که دماغ  يکوچووولووو...  رمیبزار دماغتم بگ.. زدم  يصورتشو آ... آب هست  نجایا ایب... دخترکم برم  قربون

و تو سالم  ادیهمش واسه من ب يغم دار یهر چ يدار یضیمر یکاش هرچ... اوهووم بخند فدات شم ...  دیخند.... يندار

...رفتم صبحونه گرفتم.نشوندمش رو تخت . بود  دهیرنگش پر.  دز یکرد و لبخند م یحال نگام م یب...  یباش

...رهینازم قوت بگ يدم به جوجو یم یصبحونه حساب هیاالن 

خودت بخور ستیام ن گرسنه

..ممکنه ریغ
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...لقمه کره و مربا گرفتم هی واسش

 یم يبد يزد و  سرفه ها یاوق م.. اورد  یداشت باال م.... گهیطرف د هیدفعه بلند شد و رفت  هیکه  یخورد ول یلیم یب با

دستشو تو دستم گرفتم ... نرم  کشیو که نزددستشو اورد جل.. پشتش بهم بود ... بودم  دهیترس...  میمر...  میمر...کرد 

دونستم چه کار بکنم  یو غصه نم یاز ناراحت.... خورده بود  همراه خون باال اورد یو هر چ...  شدیباورم نم... رفتم کنارش 

 یب.....   نشسته بود نیهمون طور رو دو زانوشرو زم میمر... تونستم از جام پاشم  ینم... منگم بود. شده بودم  جیگ..... 

....فکر کنم یچ چیتونستم به ه ینم.. ممتمرکز کن تونستمیذهنمو نم.... دست خودم نبود ... کرد  یحال نگام م

....؟ میمر... نگاش کردم ....  دمیاز سرماش به خودم لرز.... دستش سرد بود چقدر ... دستمو آروم فشار داد  میمر

؟صورتمو بشورم.. پاشم یکن یکمکم م

شد نتونستم نگهش  نیبدنش که سنگ ادیکردم نتونه راه ب یفکر نم.. داد بهم  هیکمرش حلقه کردم و پاشد تک دستمودور

...نشست نیو رو زانو رو زم دیدارم و آروم لغز

...میمر اخ

...رهیم جیسرم گ..  ستین يزیچ

...صورتشو آب زدم آب گرفتم اومدم يبطر هیبه زور پاشدم ... نداشتم  یحال خوش خودمم

...آب خورد کممی

آب تو دستش  يطریبا .. دکتر  يبر دیبا گمیساله بهت م کی...  يهات چه به روز خودت اورد يتوجه ا یب نیبا ا نیبب
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...کرد یم يباز

م؟یمر

کرد نگام

دم دروغ نگو یم ؟قسمتيشده بود يطور نیا قبال

به نشونه مثبت تکون داد سرشو

...دینترس ادیخون باال اورد ز یدس زده بودم چون وقتح خودم

؟یک

بودم بندر رفته

دکتر؟ یرفت

نه

گفت؟ یدکتر چ... بگو  راستشو

نرفتم.  سرشو تکون داد یکالفگ با

چرا؟
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ســـــین يزیچ

 هی..  يانداز یم پشت گوش..  ستین يزیچ.. ستیمهم ن یگ یهمش م.. فهمم  ینم ؟یچ یعنی.. حرفش تموم شه  نزاشتم

 يمن چه زجر یشیم ينجوریهر بار که ا یدون یهمه نگرانت باشم ؟ م نیا ادیخوشت م.. واست مهم باشه  انتمیذره اطراف

دکتر واسه . بره دکتر  دیداره با يدرد یکس یوقت... هنوزم رفتارت بچگانه ست ... یکن یفکر م هیاصال به بق. کشم  یم

 بایاصال دست خودم نبود و تقر... زدم  یاومدم و حرف م یرفتمو و م یتند تند جلوش راه م تیبا عصبان.. وقتاست  نیا

تو  دمیکش تدس یعصب. کرد  یم هیانداخته بود و دوباره شروع کرده بود اروم گر نییسرشو پا. زدم  یسرش داد م

..  یجونم.. به خدا نگرانتم ... م داد زدم خوا یمعذرت م.. نکن  هیگر.. ام  میمر..  دیببخش.... موهام و نشستم رو به روش 

....گرفتمش تو بغلم.. ینفسم..  یعمرم

...کنم تیخوام تو رو اذ ینم...  رو ناراحت کنم  یخوام کس یگفت من نم هیگر با

..دونــــ یم

همه از  رمیم یتونم تحمل کنم آخرشم م یمن م. کنم  شتریخواستم با خرج دوا درمونم مشکالت خانواده امو ب ینم

.شنیدستم راحت م

من جز تو  ؟یکن یرو کمک من حساب نم چوقتیچرا ه...  میچرا مر.....آروم باش ... آروم ... ام  میمر..  میمر سسسیه

دارم ؟ ویک

.............

"دست نزن میها یدلتنگ هی "و نهم  ستیب قسمت
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 مارستانیبردم ب یم مویمر دیبا... تختو دستامو تو موهام فرو کردم  نشستم رو جیگ.. شدم  داریب میآالرم گوش يصدا با

 داریب مویرو ورداشتم تا مر یگوش.  دیخواب از چشمم پر دمیپر نییتو اتاق باال پا کمیبلند شدم ...  یواسه آندوسکوپ

کنم

سالم ؟يداریب میمر... جواب داد  شویتا زنگ گوش 8- 7خواب آلود بعد از  يصدا با

...دنبالت امیخوشگلم پاشو آماده شو دارم م گهیپاشو د... گل نازم  سالم

میر یخسته ام بزار بخوابم بعدا م نیمت

امیآماده شو دارم م... نه :شدمو گفتم  يجد

نیمت

که دکترت گفت چون  يدیخودت شن.. اونجام  گهید قهید 10فقط لباستو بپوش .. ينخور يزیچ.. که گفتم همون

 دیفردا با ایفرق هم نداره امروز ..  یش یآندوسکوپ دیبا يبنداز دیپشت گوش نبا.. روزه  کیروزم  کی یاشتد يزیخونر

...اومدم..آماده شو .... يبر

..نییاومد پا.. کال انداختم  سیم شهیخونه اشون مثل هم در

.سالم:  نیتو ماش نشست

.خودمانسالم به دختر لوس ِ ...  دیرس یدلخور به نظر م لحنش

نم؟یبب دیبا وینخوام برم دکتر ک من
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...و بعد راه افتادم! رو  دکتر

حرص روشو کرد طرف پنجره با

.ببند کمربندتو

.خوام ینم

!اون دستمو دراز کردم طرفش که کمربندشو ببندم یتونم ول یدونستم نم یدستم فرمونو گرفتم م هی با

؟یکنیکار م چه

.خودت ببند پس

فرو رفت و روشو طرف پنجره کرد و چمشاشو بست شتریب شیصندل يبست و تو کمربندشو

...مینزد یحرف مارستانیتا ب گهیرو سمتش گذاشتم و د يبخار درجه

حواسم پرت .. کرد  یم يصدا با انگشترش باز یب نوییسرشو اندخته بود پا میمر...  شدنیم تیزیو دینفر قبل از ما با چند

 میمر.. میاون سال دور بود.... واسه تولدش بهش کادو داده بودم  میکه با هم دوست شده بود یسال اول.. شد انگشترش 

انگشتر رو انتخاب  نیا یبا چه وسواس.. گرفتم  شویزور ازش صندوق پست به. بود  یسال آخر کاردان.. هنوز بندر بود 

خودم  يرفته بود کادو ادمیانگار .. تو دستش بود  شهیه بودم همتا حاال توجه نکرد... بود فیظر ينقره  نگیر هی. کردم 

.... سال قبل افتادم  ادی...   بهشتیآخر ارد....که کنارش هستم  يتولد نیسوم...  گهیماه د 2...تولدش افتادم  ادی...بود 

که واسش  یمیآهنگ مر ادی ...بدم افتادم  میخواستم به مر یکه م یآلبوم ادی... بخوام تو هم رفت  نکهیاخمام بدون ا
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دفعه  هیخواستم با آهنگام  یم. کدوم از شعرامو نشونش ندادم  چیه... داشتم  جانیموقع چقدر ه نیپارسال ا... خوندم 

 یلباس مهمون هیواسش . روز تولدش چقدر حالم گرفته بود ... نقشه هام نقش بر آب شد  يهمه  یول....رش کنم یغافلگ

چقدر .. گذاشتم رو کلمه ها شمع بود   happy birth day to youيشمع ها کیرو ک...  کیکوچ کیک هیگرفتم با 

که حاال  يبه روز.. به روز تولدش ... پارسال ... گشتیزمان به سرعت تو ذهنم بر م... چقدر توقع اش کم بود ... ذوق کرد

..واسه من از روز تولد خودمم هم مهم تر بود

نمـــــشیاب شد بزار بب دلم... گهینکن د تیاذ"

دمیاگه درست بود بهت م یحدس بزن دیبا...نوچ -

؟یاگه غلط بگم چ.... آ آ  آ

ییییییکادو ام ندار یسوخت یچیه-

....حداقل نمیبزار اندازشو بب گهیبدجنس نشو د..کرد یکج کرد کرده بود نگام م گردنشو

نکن يدلبر افتمیق..اصال راه نداره -

...بده ه ه ه ش مــــــــــن...مال خودمهههه ...کادومووو بده ه ه ... یلوس یلیخ کووووفت

نوچ-

کنمیم داشیخودم پ اصال

یعمرا بتون-
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نمیبب باتویج... ینیبیم حاال

شهیجا نم بمیتو ج-

نمیبب خوامیم

هیشخص يجا هی بیج شهینوچ نم-

رونیب اریب باتویدستتو بده من پاشو از رو مبل ج... نمیاشو ببپ..  هیکه شخص هیچ ه؟مگهیشخص یچ یعنی... ییید

زدم شخندیدستمو دراز کردم طرفش و ن...خودمو محکم رو مبل نگه داشته بودم ....  اایب-

با دوتا دستش دستمو گرفت خودمو ول کرد با . دیرس یزورش بهم نم...پاشوو ... نیمحکم نش...نکن  نیخودتو سنگ آآآآ

...نیزم میهم خورد

 يدید ... w0o0oow  بدجنــــ یلیخ..  نیمت یبش یبگم چ یاله....مخصوص خودش  غیخنده  اونم ج ریزدم ز یپوق

.کنمیم داشیگفتم پ

داده بود ،گذاشته بودم که  هیکه تک بنفش  کادو گرفته بودم  و رو مبل پشت سرم جایی– يتولدشو با زرورق نقره ا هیهد

....نهینب

رو مبل دیپر رونیب دیکش رمیخودشو از ز خنده با

کردم داشیپ يدید... ناهاشیا
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دستامو از هم باز کردم دمیمبل غلط زدمو رو کمر خواب نییپا

پاره شیآت نجایا ایب-

...ام خودشو جا کرد نهیدوال شد روم تو س..نشست رو شکمم  شهیورداشت مثل هم کادورو

؟یبازش کن يخواینم-

وامخیم اوهوووم

رو شکمم کادومو با ذوق کادو رو باز کرد يبوس رو لپم کرد همون جور هی. ورداشت نمیاز رو س سرشو

ه؟یبزنم چ حدس

گهیپروو حاال د-

دمیکه هنوز کاملشو ند من

-ا ا

....چقدر خوشگله...  یییناز.... خدااا يوا

ساده...با دامن کوتاه  دیسف يلباس بند هی

؟يدوسش دار-
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یییلیاره معلومه خ اوووم

ناسِ یلــــیخ جکمیبلم عج قربونت

...درد نکنه دستت

تو تنت هیچطور نمیبدو بدو برو بپوشش بب-

باسه. ییید

روم بلند شد رفت طرف اتاقم از

بست درو

گهید ایب-

تو هاااا ي این

امیم شمارمیم 10تا -

5- ســـا   8- ـــــینه وا نه

4-

3-
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2-

اومدممم

کنهیچکار م نمیذره منتظر موندم بب هی یول دمیرو کش رهیدستگ

رفتم تو دیدرو خودش کش رهیدستگ

یچرا چشماتو بست آآآآ

باز کنم ترسمیم-

باز کن یچ یعنی وا

؟يدیپوش-

ووونهید آره

؟ییاغفال کن يخوایکه نم رویمن جووون سر به ز...لباس تنته  یمطمئن-

گرفت شگونیمحکم و موبازو

منو ببخش ایخدا يآآآآ-

اومدم یگرفته بود چطور ادا اصول م خندش
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...تو دلم ضعف رفت.. ذره نگاه کردم  هی

هوووم؟خوبه؟

"ازل واسه تو دوختههه فرشته من اطیانگار خ-

... به من انداخته بود  ینگاه هیود که ب يبار نیاول میاومد یاز وقت... نگام کرد  میمر.....  رونیبا حسرت دادم ب نفسمو

با تعجب نگاش کردمو سرمو ...  دمیاونقدر دستش سرد بود که لرز.... که انگشتر توش بود  یدستمو گذاشتم رو دست

کاکائو از توش  ایشکالت  شهیدونستم هم یم. گرفتم ازش  فشویک...  اختچته؟ شونه هاشو باال اند یعنیتکون دادم که 

...خواست زودتر تموم شه یفقط دلم م.... آبنبات باز کردم دادم بهش  هی.. . شهیم دایپ

...شجاعه یلیما خ ضیزد و گفت معلومه که مر يدکتر لبخند میکه شد داخل

.انگشتاشو تو دستم آروم فشار دادم.بود  دهیرنگش پر.  نییسالم کرد و سرشو انداخت پا میمر

.میدار یوقت آندوسکوپ-

براي دیدن درون مري، . هر قسمت از بدن انسان دستگاه مخصوصی ساختن دنیواسه د. دخترم اصال درد نداره  نیبب

وجود داره و  کییمعده و اثنی عشر هم دستگاهی بصورت لوله الستیکی انعطاف پذیر ساختن که در انتهاش عدسی کوچ

می شه و من از بیرون می تونم داخل دستگاه  نتقلتصاویر بوسیله فیبرهاي نوري باریک و ظریفی به عدسی چشمی م

آمپول آرامش  هیپرستار  گمیم. تخت  يحاال برو بخواب رو. خوبه .  ؟بلهییناشتا. یسادگ نیبه هم.  نمیگوارش تورو بب

.پاشد و با کمک پرستار نشست رو تخت میمر. دستت بزنه  يبخش همراه آمپول کم کننده بزاق تو
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.کرد و اجازه داد میبه مر ینگاه هیدکتر  منم کنارش بمونم؟ شهیم-

نگاه نکن...  ستادمیپرستاره وا يجلو.پرستار داشت آمپوال رو آماده کرد . کنارش  رفتم

.و گفت دراز بکشه تا اثر کنه. کرد  يدهنش اسپر يبعد هم تو. کرد  قیپرستار آمپوال رو تزر. دیهاشو تو هم کش ابرو

..خرم یم زهیواست جا یباش یدختر خوب يطور نیاگه هم-

دلم .. برم  دنتیقربون اون لب ورچ: آروم گفتم نییسرمو آوردم پا ؟یزن یچرا باهام حرف نم ؟ينکنه با من قهر یهــــ

...بغلت کنم ؟.. ره  یداره ضعف م

...اش گرفت خنده

...واسه بعد هاا خوبه. رمیبگ نایا ؟ اسمشو بپرسم از یزن یحرف نم نهیاسپره اس؟ واسه ا نیا رینکنه تاث آهان

...از لبه تخت پاشدم. اومد کنار تخت  دکتر

میشیشاهللا م ن؟انیشوهر زنو

میمر ه؟یخب اسم عروس خانوم ساکت ما چ..  دیخند دکتر

....یحرف بزن یتونست یبدجنس تو که نم يگفتم ا آروم

...حتما باهات قهره... با خنده سر تکون داد  دکتر



کتابخانه نودهشتیا  به دلتنگی هایم دست نزن

w w w . p d - s t o r y . b l o g f a . c o m ١٦٩

هست که خانوما کمتر قهر کنن؟ ییدوا دکتر

.دمیخند ییسه تا..خودم دنبالشم  منم

.رو تخت نهیدستشو گرفت منم کمکش کردم بش دکتر

.نگه دار نیییفقط سرتو پا.  ستین يزیاما چ يدیبرگشت م. داخل دهنت تا به معده ات برسه  میفرست یم نویا نیبب

...تر بود کیدست بار کیقطر انگشت کوچبود که از  یکیلوله پالست هی

شدم و دستشو فشار دادم و محکم  يجد...  دیتو دلم لرز... نگام کرد.... دکترو دراوردم گفتم عروس خانوم يادا آروم

مگه نه؟ به خاطر من یتونیم.. است  قهیفقط چند دق.. گفتم نترس 

...آره

دوست دارم..  زمیعز نیآفر

بود حلقش رو  یجسم خارج هیلوله که ... زجر آور بود واسه منم کمتر نبود میهمون قدر که واسه مر دیشا قهیچند د اون

...کرد هیصدا گر یکرد و از اول تا آخر اوق زد و برگشت داد و ب یم کیتحر

  ....گه یم شیبه هر حال دکتر نمونه مخاط دستگاه گوارش ورداشت و واسه وضع معده اش گفت بعدا با جواب آزما یول

"دست نزن میها یبه دلتنگ "ام  یس قسمت
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..نیتو ماش مینشست

. عروس خانوم خوشگلم  یمرس.. کار سختش تموم شد .. قربونت برم دمیخند. چپ چپ نگام کرد . نداشت  يکار يدید

 یاالن م.  دمیآهان فهم..  ییومن ت یکار و زندگ.. برس  تیمنو بزار خونه تو برو به کار و زندگ م؟یحاال کجا بر.  دیخند

آروم آهنگ تو .. فرو رفت  شتریب شیهم تو صندل میمر.. کردم وشنر نویزدم ماش مویآفتاب نکیع.. توپ  يجا هی میر

....کردم یزمزمه م نویماش

اونجا؟.. مامان  ي؟ خونه  نیمت میر یکجا م:  دیپرس میکه گذشت مر کمی

م؟ینر

...گهیروز د هیواسه  یزاشت یکاش م ستیخوب ن ادیامروز من حالم ز یول چرا

..ام  مامانم ناز عروسشو بکشه کمی..  گهیخوام ببرمت د یم ستیحالت خوب ن چون

اونجا میر یم میراه زنگ زدم به مامان گفتم دار يتو

داد ینشون م شویو خنده خوشحال غیبا ج نیبا دسته گل رفت تو بغل مامانم و مع میمر

..کرد یشربتو تعارف م يوانایبا خنده ل ممامان

ماچ  هیاونم .. و بهش داد  میبود دهیرو که واسش خر یکاکائو بزرگ فشیاز تو ک میمن نشسته بود و مر يپا يرو نیمع

کرد میآبدار از لپ مر

ِا  يبواش خانوم منو به لقمه چپ کرد.. خان  نیمع. ا
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..ستین يزیچ.. لبخند زد و می؟ مر دهیرنگت پر چرا

..   میکردم که دکتر رفته بود فیو واسه مامان تعر..  ستین يزیگفته چ شهیدار کردم که بازم مثل هم ینگاه معن بهش

و  دیچرخ یم میعوض شده بود مامانم هم همش دور مر یاش حساب هیکرد  و روح يباز نیبا ع یکل میخالصه تا عصر مر

..دنکر هیکرد به گرشروع  نیموقع رفتن مع.  دیرس یبهش م

..کنه ینم هیپسر خوب که گر.. دلم  زیعز.. جان  نیمع..  نیمع: میمر

..ننینر..  نیخوام نر ینم

کن هیگر یکن داداش هیگر.. که پسر بده  نیمع یکنه ول ینم هیپسر خوب گر..  نیمع.. بلندش کردم تو بغلم  نیرو زم از

...

میوبمن پسر خ.. زود پاك کرد  اشکاشو

گفته؟ یک

 اایاز تو بغلم گرفت ب نویبعد مع... گم  یگفت من خانوم معلمشم من م میکه  مر..  مویذره مامانو نگاه کرد بعد مر هی نیمع

بخورمت ؟؟..  ییچه پسر آقا.. قربونش برم 

...واست بده نیبزارش زم نهیتو گوشش گفتم سنگ آروم

 ییتا 2.. بلند شد  نیمع يخنده  يگفت که قهقه  یگوشش چ يدونم تو  ینم.. در بود  کیکه نزد ینشستن رو مبل رفتن

 نیمت: مامانم رو به من آروم گفت . و خونه رو رو سرشون گذاشته بودن ..  دنیخند یزدن و م یحرف م یباهم در گوش
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با شک و .  باشه  یمهم زیکنم چ یفکر نم یول دهیرو ند شای؟ نه البته دکتر هنوز جواب آزما ستین يکه جد میمر یضیمر

:کرد گفت یتا رو نگاه م 2بعد نگاهشو از من گرفت همون طور که اون . نگام کرد  دیترد

 یاجازه اشو از پدر مادرش نگرفت  یتا وقت.  هیدختر پاک میجان مر نیمت. از بابت تو راحته  المیخ دمید مویمر یوقت از

؟يمتوجه ا. دست تو امانته 

مامانم سرمو بلند کرد و نگاه پر . لب گفتم بله  ریو ز نییسرمو انداختم پا نیواسه هم هیظور مامانم چدونستم من یم

با اومدنش ما رو  مینگاه رو نداشتم مر نیشد که ا ییو ته دل من پر از حسرت سال ها.  ختیمهرشو  رو تو صورتم ر

رفته  نیکه با مع مویدوباره مر. ر مامانم رو به رو بشم خواست با شوه یهنوزم دلم نم یول. داد  یم وندیدوباره به هم پ

گفت و با هم  نیبه مع يزیچ هیدوباره آروم  میمر. بودن نشسته بودن و صدا زدم تا قبل از ورود اون ما رفته باشم 

.رو گرفتن و اومدن گهیو و دست همد دنیخند

شه؟یو گفت م..  دیچسب میرم يبه پاها نیواسه تو ؟ مع نجایبزارم ا مویمر يخوا یم نیمع

دوباره  میمر.. پسرت عروس ِ منو از من نگرفته  نیتا ا گهید میما بر.. گرفتم و با خنده رو به مامانم گفتم  مویمر دست

:دیمامانم و بوس

قت هر و. هم خونه خودته  نجایا. نه عروس  یدختر مثل تو داشته باشم حاال هم تو مثل دخترم هیدوست داشتم  شهیهم

به  دیشا ایب یتو هر وقت وقت داشت ادهیکاراش ز نیمت. به روت بازه  شهیهم نجایدر ا.  ایب يدوس دار يکه احساس کرد

..میمبش وشحالخ یلیخ نیهم من هم مع..  ادیهم ب نیبهانه تو مت

..میشیچشم مزاحموتنو م..  میشما هست ادیبه  شهیزد و گفت ما هم يلبخند میمر

..دنیخند ییو دوتا.. دونم چکارش کنم  یم. کرد به خودم بگو  تتیاذ نیوقت مت هر
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رونیب میو خالصه با خنده اومد.. نفر  هیچند نفر به  بابا

..........

کشن و اون  یها واسه اومدنش نازشو م یرانیکه همه ا یروز قشنگ... ناز و کرشمه اش اومد  يبهار خانوم با همه  بالخره

...کنه یم يره و همه جا رو پر از شادزا یآروم قدم م

و قرار شد بعد سال ..  میقبول نکرد لیدعوت مامانمو واسه لحظه سال تحو مویکنار هم باش میداد حیرو ترج دیع روز

..مین بر دنشوید لیتحو

و  یاشت تنگ ماهور ند شویروسر یطونیخونه با ش ياومد تو یوقت... بودمش  دهیرفته بود ند شگاهیکه آرا شیروز پ از

...پاکت بزرگ داد دستم و فرت رفت تو اتاق هیو چند تا شاخه سنبل با  دیسبزه ع

هم داشت و قد لباس بلند بود با  یکوتاه نیکه آست دیبلوز سف هیبود،  دیپوش دشویلباس روز ع رونیاز اتاق اومد ب یوقت

 نییپا... هم کرده بود  یقشنگ رهیت شیو آرا میبود هدیخر دشیواسه ع شیبا هم چند روز پ... روشن  یآب نیشلوارك ج

..رو صورتشو و شونه هاش پخش بود زیت زیکوتاه کرده بودن و ت غیبا ت کهیت کهیموهاشو هم ت

منو یتو که کشت یییوا-

شدم؟ خوشگل

...خانوم گلم نمیبوس بده بب ایب..  يفرشته شد سوپر

؟یواسم گرفت زهیجا...  دمیو د که دستش بود ییتازه جعبه کادو دیخند
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ستیمال تو ن نوچ

ه؟یک مال

خودمه واسه

؟ رهیگ یم زهیآدم واسه خودشم جا مگه

....که اورده بود ینیهفت س لیکنار وسا زیرو گذاشت رو م کادو

کرد؟ یحال م یاومد تو کل یانداخت پشت در بعد که م یواسه خودش کارت پستال م يدیرو ند بنیمگه مستر آره

...ارمیخودمو ب زهیپس منم برم جا.. باشه

..نیهفت س دنیشروع کرد به چ دیخند ممیمر

.اون يگذاشتمش کنار جعبه کادو. واسش گرفتمو اوردم  دیرو که واسه ع ییاز تو اتاقم کادو رفتم

نهییآ نیمت

چشم

...اوردم کیکوچ نهییآ هی

.دو تا شمع روشن کرد نهییآ يجلو... گذاشت  نهییآ يبه روقران رو رو ... رو اول گذاشت  نهییآ
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رونیکه اورده بود و اوردم ب يا روزهیف يو کاسه ها نشستم

...  اومدم دنبالت یم یگفت یخب م ؟يرو با خودت اورد ینیهمه سنگ نیا

...قرمز گذاشت توشو و گذاشت تو سفره بیس هیرو پر آب کرد و  شونیکی تو

؟یخودت گذاشت ها رو سبزه

  قربونت برم.. خوشگله؟ آره  اوهووم

: گفت   یکی یکی دیچ یسفره م يزاشت و تو یکاسه م يرو تو نای؟همون طور که هفت س هیواسه چ نیهفت س میمر

،  یواسه دارو و درمان سالمت ریسبزه واسه حیات نو و سبز بودنه ، سمنو واسه ثروت و فراوانی  ،سنجد واسه عشق ،س

شمع ها رو هم ... ، سرکه قرمز واسه سن و صبر و عقل ،سنبل واسه آمدن بهار و نشان دهنده زیبائی   ییبایواسه ز بیس

ماهی .هم نشونه باروري است  یتخم مرغ رنگ. زارن که نشو ن دهنده آینده اي روشنه  یآینه م يکنن جلو یروشن م

....زندگی یعنیقرمز هم 

...طور نیکه ا....  اومممم

...میبکش یرو تخم مرغا نقاش اریب فمیها رو از تو ک یپاشو  پسرکم مداد شعم حاال

"دست نزن میها یبه دلتنگ " کمیو  یس قسمت

...میبر.. ندارم  ينه کار. فکر کرد  کمی...  نایا لیسه شیپ میری؟ چطور ؟ واسه ظبط م يندار يواسه فردا برنامه ا میمر
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..............

..شهیتموم م زیامشب همه چ.. چقدر خوشحالم  یدون ینم میمر يوا

ناراحت  میر یم میدار نکهی؟ جونم ؟ تو از ا میمر.. آره  دمیخند..  شهیشروع م زیخواننده تازه همه چ يآقا ییکجا ا؟

؟..  التیفام.. وادت خان.. تو  یول.. که بخواد نگه ام داره  يزیچ چیه.. ندارم  نجایبه ا يتعلق خاطر چیمن ه ؟یستین

...کرد یخودشو فرو کرد و به رو به روش نگاه م یصندل يتو شتریب

...دونستم واسش سخته یم

هوم؟ م؟یمر

 یم یزندگ نجایبا هم هم.  دمینم رونیب چوقتیمونه و ه یفقط تو خونه خودمون م شهیآنگ ها تا هم نیا يتو بخوا اگه

..میکن

 یمن هر جا تو باش... يخرج کرد ویدیهمه زحمت کش نیتا حاال هم ا... یداشت یوده که از بچگب ییدونم آرزو یم!  نه

...خوام باشم یاونجا م

...ستادمیچراغ قرمز ا پشت

 یم مونویفرصت عروس نیتو ا..  رمیگیتا مجوزشو ب کنمیامو م یتمام سع اتویخوب يکنم همه  یجبران م... کردم  نگاش

ون .. درس بخونم  دیهم شا کنمیمنم هم کار م..  يدرستو ادامه بد یتون یاونجا تو م...  میر ید بعدش ماگه نش...  میریگ

 ؟يچطور!!! ا ..  دیخند...  ییطال يبا موها شهیم یبچه امون چشماش آب... گذره  یبهمون خوش م..  هیرانیکوور پر از ا
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 شهینم...  شهیتو م هیاگه پسر باشه شب.  شهیمن م هیباشه شب نوچ بچمون اگه دختر... لوس ...  گهید هیخب بچمون خارج

؟یمگه تو زشت ینیمت! ا ِ ... خوام خوشگل بشه  یتو بشه؟ م هیپسر هم بشه شب

...یخوشگل من...  يورزشکار کلیه.. قد بلند ..  یمن هیپسرك چشم عسل... یلیخ زمیعز...آره  خوشگلم؟

ن از تو سرترمم.. خوام  یپس من تو رو نم..  بابا

..جنبه یب يا

لوس! کوفت .... جلو بوست کنم   ایب... بلم  قربونت

؟ هیچ یدون یم رهیبگ ادیکه  یحرف نیاول بچمون

مامان... ذره فکر کرد هی

رینخ

بابا؟

رینخ

...گن ماما یها اول همه م بچه

.. «کوفت ِ«  رهیبگ ادیکه  یحرف نیبچه ما اول رینخ
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..بدجنس يزار یچقدر منو سر کار م.. آروم زد به بازوم .. خنده  ریز میزد ییدوتا

اومد جلو لیتو سه میرفت. بود  بهیخونه امروز غر.. باال  میرفت میشد ادهیپ

..خان لیخونه نو مبارك سه.. هم باهام هماهنگ کرده بود و آدرس داده بود  خودش

؟يچه طور.. میرسالم م.. از دوستان  یکیبابا منزل  نه

؟ نسترن جون خوبه ؟ نیشما خوب.. خان  لیسه سالم

..موقع نسترن اومد و باهامون دست داد و حال احوال کرد همون

...نگاه بندازم هیمن برم اتاق کارو  یکن یتا تو لباساتو عوض م میمر

 یلیخ... واقعا شوکه شدم  زاتیاون همه تجه ندیاز د... کامل باشه  الشیکردم وسا یتو دلم خدا خدا م.. تو اتاق  رفتم

به .. امروز  زبانیم.. فرشاد ِ ما  نمیا.. اومد تو  یکلیپسر ه هیبا  لیسه. راحت شد  المیخ... داشت  زیهمه چ.. کامل بود 

اما ...  میکرد یم نهیهز يادیالبته واسه خاطر تمام استفاده هامون پول ز... دستشو فشار دادم  و ازش تشکر کردم  یگرم

...خب

بلند با دامن  نیلباش آست هی.. و لبخند زد  دمیاز دور د.. سالن آروم نشسته بود  يگوشه  هی میمر..  ییرایتو پذ برگشتم

خوشم .. بود  ياسپرت ناز پیت... بوت تا رو ساق پاش  هیدامنشم جواراب ساپرت کلفت و  ریز.. بود  دهیپوش اهیکوتاه س

بودن و پسرا  یتک شتریب یقبل يها یامرزو بر عکس مهمون..  میشدیم يرنف 40-30 بایتقر..  ششینشستم پ. اومد 

 یلیخ شهیمعذب ه و بر عکس هم یمهمون يتو میکردم مر یاحساس م... هم بود اما کمتر  یالبته جفت... بودن  شتریب

تر  قینکه کار دقیواسه ا... رش درده بلند نشد و گفت س دنیرقص یکه همه پاشدن و م يموقع ا یبود و حت دهیبهم چسب
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 یفرع يکم کم مهمونا میشام که خورد..  دنویروش بساط شامو زودتر چ میبزار يسشتریوقت ب میخواست یبود و م

رمیگ یآژانس م یرم خونه ول یخواد ببرمش خونه که اونم گفت آره م یگفتم م میبه مر... پاشدن که برن 

؟ امیهمرات ب نییتا پا يخوا ی؟ميدیپوش میمر

...اس ام اس بده يدیرس. مواظب خودت باش ...  میر یخودم م گهید نه

اومد تو بغلم نرم

...تکون داد که بره دست

..میمر

...یکن ینم داریرو ب اتیهم همخونه ا کترهیهم نزد.. وقته خونه من برو  رید.. خونه خودمو  دراوردم دادم بهش  دیکل

..ایزود ب..باشه .. خت باال هاشو اندا شونه

...امیتموم شه م کارم

..یباش موفق

میتا خوابمون بپره و شروع کرد ختیواسمون  آبسولوت ر فرشاد

"دست نزن میها یبه دلتنگ "و دوم  یس قسمت
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قرمز و  يم نقطه هاچشم يجلو... بندم  یچشمامو م کمیو  ویدم به صندل یم هیو سرمو تک ارمیدر م نیاز تو ماش چویسو

 یلبخند بهش م هی... سال زحمتم  2حاصل ... افته  یکنسول م يرو دي– یکنم نگام رو س یچشمامو باز م...  ادیزرد م

...رم باال یدارمو م یخونه رو که ور م یاضاف دیاز تو داشبورد کل... موجود جون داره  هیزنم انگار 

چرخونم  یدر م يتو دویام  کل گهیبا  دست د... دم  یفشار م کمیزارمو  یم مدستمو پشت گردن...که چقدر خسته ام  يوا

.....کنمیآروم درو باز م.. حتما خوابه  میمر... صبحه  4ساعت ... 

..... بازه  مهیدر ن.. رم سمت اتاقم  یشنوم م یکه م يزیاز چ جیکنم گ یدور برمو نگاه م جیگ کمی..  ارمیکفشامو در م دارم

با  میمر...  شمیدارم خفه م...  ادیتو سرم نم يفکر چیرسه چون ه یخون انگار به مغزم نم..  شهیام حبس م نهینفس تو س

 یخودشو م... زنه  یم غیج میمر... گر گرفتم .. منگ شدم .. طرفم  ادیخواد ب یو م کنهیو قرمز نگام م يا هیگر يچشما

بم پسر  يصدا.. ادیصدا از تو گلوم در نم یحت. ره  یپاهام جلو نم ...زنه  یهام محکم م قهیشق..... طرف من  ادیکشه ب

محکم تر از  میمر... نیآروم بش شغالآ... زنه  ینفس نفس م..  ارتمیافتاده به خودم م میرو مر وونیکه مثل ح یکلیه

و  شهیم دیز منم نا امانگار ا میمر... چهیپ یخودش م يتو میمر.. زنه  یمحکم تو شکمش م...  ادیب رونیخواد ب یم رشیز

فقط مشت و لگد بود که نثار پسره ... دمیفهم ینم یچیه...  دیدونم چقدر طول کش ینم..دوزه  یحال چشماشو بهم م یب

...خواستم بکشمش یبا تمام وجود م.. کردم  یم

.. .. خوره  یکمرم مبه  يزیکنم و از پشت چ يکنم کار یفرصت نم...کنه  یزنه و اسممو صدا م یم غیدفعه ج هی میمر

 يزیچ هیاست با  گهیمرد د هیپشت سرم ...  رهیم یاهیچشمام س يو جلو رهیم جیسوزه سرم گ یگردنم و کمرم  م

رو دور  يدیافته که حاال مالفه سف یم میچشمم به مر هلحظ نیخوام چشمام بسته نشه  اخر یهمون طور که م... دستش 

...شهیم کیتار زیکنم و همه چ یم ياناله  میمر  ياز غصه ..  دهیچیخودش پ

................
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پاشو .. پسرم .. آقا ... داد  یداشت  به شدت تکونم م يرمردیپ هی..  سوختن رو  پشت مچم کردم  دیدرد و شا احساس

آفتاب به .. ود چند نفر دورم جمع شده ب.. خونه نشسته بودم  هی يرو پله ها ..شده ؟ دورو ورمو نگاه کردم   یبابا جون چ

سرمو به سمت راست و چپ محکم تکون .. جلو چشمام ظاهر شد  شبید يصحنه ها.. خورد چشمامو بستم  یچشمام م

 هیبابام کجاست االن ؟ االن که ... بابا  ؟یپسرم خوب.. اشک چشمامو پر کرد .. خواب بودم؟ بگو خواب بودم  ایخدا.. دادم 

کنم و همزمان چند قطره اشک از  ی؟ چشمامو باز م شمهیپ ی؟ ک نجاستیا یزنم کخوام که توش زار ب یشونه مردونه م

که دستشو رو به طرفم  یآب یبرن و بزارن باد بهم بخوره و قوط گهیکه جمع شدن م ییبه اونا رمردهیپ.. افتن  یچشمام م

خواست واقعا پدرم  یدلم م..  مهربون يو چشما دیسف يموها.. کنم  ینگاش م.. دم  یبا بغض آبمو قورت م..  رهیگ یم

نشده که بابا جون ؟ تیزیچ.. کشه  یم ریسرم ت... بود 

 یدارم خفه م رتیاز غ.. نشده  يزیچ.. کنم  ینگاه دستم م.. افتم  یدرد دستم م ادی.. گم کاش مرده بودم  یلب م ریز

...  کشنیزمانو عقب  نکهیمگر ا.. ستن بکنن تون یکرد ؟ اصال چه کار م یکمکم م یک... ادیاز دستم بر نم يکار چیه. شم 

 شبید ادی... اونجاها  ومدیواسه من م میمر... سر خودمون اوردم  ییچه بال میهخود خوا ادیاشتباه کردم ؟  ی؟ از ک یتا ک

 ای؟ خداااااا گهیم یبه خانواده اش چ.. بهش بگم  یچ...  میمر.. نازم  میمر.. اون آشغاال   ادی.. کز کرده بود تو بغلم ..افتادم 

 میمر..  رونیساعت از خونه اومدم ب 2..ساعتمو نگاه کردم ..  میمر.. تو دلم شور افتاد ..  می؟ مر میچرا ما؟ چرا مر ایخدا.. 

-2- 1.. تمام وجودم پر ترس شده بود .. داد  یاشکام امون م... شماره خونه رو گرفتم ..  میمر...بترسه  دیشا.. تنهاست 

 یاز وقت..  یچ حسیبدون ه...  چهیپ یصداش تو سرم م.. آره رفت حموم .. پس؟ حموم  ییکجا... ردار وردار و..  - 8- 3

چشماشمو باز کرد  یوقت... بود  دهیمثل ترسو ها فقط زل زدم بهش که خواب.. بهوش اومدم  از جام بلند نتونستم بشم 

از ... خواد بره حموم  یفقط گفت م... اون  یول.. کردم  یم هیفقط چشمام پر از اشک بود و گر.. بگم  يزیبازم نتونستم چ

..شدمیخفه م تمداش...  رونیخونه زدم ب

؟؟؟؟ شهیم یعنی.. خداا  يوا...  یفروغ چیبدون ه چشماش

دربست.. ومدم ا نجایتا ا يچطور...  ابونمیکنم خ یدورو برمو نگاه م... خدا نزار ... کارو نکن  نیا... ممکنه  ریغ.. نه  ایخدا
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...

 نایا.. پاشو پسر .. کنم یوردار وردار خواهش م... شمارهه خونه رو گرفتم ... ور داشتم  مویبه زور گوش.. لرزه  یم دستام

مثل  دیکرده با خیدستاش . االن سردش شده .. دنبالش  يبر دیبا.. االنم دم در دانشگاه منتظرته ... کابوسه ... همه خوابه 

..  چهیپ یصداش تو سرم م.. باز فکر بد کردم ... آره آره .. خدا .. تو دستامو  و هاشون کنم  رمیشو بگدستا شهیهم

.... ..تو حالت خوبه... فکر بد کردم . آره ه ..  جکمیفکر بد نکن عج گمیپسرکم چقدر م

 يشاد و با صدا میمر ریصوواسه به لحظه ت.. کشم  یم قینفس عم.. بندم  یچشمامو م.. چرخونم  یتو قفل م دویکل

 يدید.. بچه هامون ..  یکنیبوسم م..  يریگ یم فمویک...  میبا هم ازدواج کرد... تو ذهنم  ادیدر در م يبچگونه اش جلو

تو  امیم..  ستین یول... دم  یبغضمو قورت م... مال خود خودم . يزنم شد يدید...  شهیدرست م زیهمه چ میگفتم مر

وقته  یلیخ..  یستینه حموم ن.. ترسم  یم... سمت حموم  امیخوام ب ینم.. یستیشپزخونه هم نتو آ..  یستیاتاق ن

. کنم  نگاهترسم داخل رو  یم..  رمیگ یحمومو م رهیدستگ.... خدااا..  یخونه نشست نیهم يجا هی.. حمومت تموم شده 

...ایخدا.. کنم  یچشمامو باز م..  ادیچک چک آب م يصدا

.. رو لباش  نهیشیلبخند م.. چشماش دوباره خوشحاله .. مثل قبلنا ..  روزیمثل پر.. صبح  روزیمثل د.. کرد  ینگام م داشت

پاش  نهییچرا تو چشمام اشکه ؟ پا.. ؟ چرا زانو هام شل شده  میطور نیمن چرا پس ا.. خنده  یداره م... خوشحال  ِ میمر

..  استمیتونم ب ینم.. کرد  یم هیاگه خون بود االن گر..  ستیناراحت ن می؟ اخه مر هرنگه ن دیشا.. پر خونه ..  نیزم يرو

 یچقدر آب.. داده و نشسته  هیتک واریکنار د نیو کف زم  دهیچیمنو دورش پ سورمه اي – یحوله آب.. زنم  یکنارش زانو م

تونم حرف  ینم.. ه چرخ ینم بونمز يخوشگل شد میخوام بگم مر یم..تر شده  یشده مشک سیموهاش خ..  ادیبهش م

تو  رمیگیکنم و م یدستشو بلند م...  نهییکرده فشارش پا ادیحتما دوباره غذا کم خورده و کار ز..  دهیرنگش پر یبزنم ول

گرفته  يبا صدا... ولبشو گاز گرفت  دیچشماشو بست ابروهاشو تو هم کش..کنم  ینگاش م...  شهیم یدستم خون.. دستم 

؟  میریاز هم اجازه بگ...  میبه هم بگ زویهمه چ میبدون اجازه من ؟ مگه قرار نزاشت.. گم  یاومد م یماز ته چاه  زکه انگار ا

؟ ییتنها.. 
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و  دیلباش چقدر سف..  نییپا ادیاشک از گوشه چشمش م.. تونه  ینم.. بگه  يزیکنه چ یلباشو باز م.. زنه  یم لبخند

...خشک شده

 یدور و ورمو نگاه م... فدات شم ..زارم  یتنهات نم..  شتمیپ شهیهم..  شتمین که االن پم.. ناراحت نشو .. نداره  اشکال

تو گوشم  میمر يلحظه صدا هیتو .. بکشم رو مچم  ارمیم نییدستمو پا عیسر یلیخ.. دارم  یورش م..  نمشیب یم.. کنم 

..داره یذره مونده به مچم نگه م هیدستمو !! نه چهیپ یم

...آخخخخ

.. دستتو باز کن .. باشه باشه .. مشتشو محکم گرفته ..  رهیگ یبا اون دستش تو دستم م غویت...  رهیگ یم شیته دلم آت ات

با اون دستم آروم ... تورو خدا ..کنم  یکارو  نم نیا گهید...فدات شم مشتتو باز کن ....  ادیدستشو دستم خون م نیاز ب

...زهیریاز کف دستش خون م... کنه  یمنو ول م يو انگشتا غیت.. کنم  یمشتشو باز م

..  يزارم بر ینم.. آره .. زارم  ینم..  يتنهام بزار يخوا یم.. تو باشم  شیخوام پ یم..  میچرا مر.. چرا .. کنم  یم نگاش

 میر یم.. کنم دورش تا بلندش کنم  یدستمو حلقه م.. کشه  یآروم و کشدار م یلینفساس خ..  رمیم یمن بدون تو م

هق .. کشم  یترسم دستمو پس م یم.. کنه  یم يناله بلند.. بلندش کنم  خوام یم..  مارستانیرسونمت ب یاالن م.. دکتر 

که با  یعشق.. کنم  یکنمو نگاه عشقم م یم هیگر..نکردم  یچارگیاحساس ب نقدریتا حاال ا..  شهیام بلند م هیهق گر

...پاکمو میمر.. ازم گرفتن  ينامرد

مممممیمر. منو تنها نزار . تو بد نشو .. همه بد کردن . تو باهام بد نکن  میرم

..لرزه یصداش م.. بگو .. عشقم .. جان دلم .. جانم .  نیمت
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؟ یکن یم بغلم

. آرومتر  يبا صدا..  کنهینگام م. کشه  یم ينفس بلند.. نکن  هیگر.. چسبونمش  یبه خودم م رمیگ یبازومو آروم م.  ایب

...گهیم... آرومتر  یلیخ

خودش ..  مونییمثل آشنا. که خدا دوباره ما رو کنار هم قرار بده  يتا روز یکن یم تویبه عشقمون قسم بخور رندگ

...هر وقت خودش خواست... بخواد 

 ارهیصورتشو مدهنم تلخ شده ..  کنمیاحساس ضعف م.. لرزه  یبدنم م يهمه ..  دمیبه نشونه قبول کردن تکون م سرمو

..کنهیآروم لباشو ازم جدا م.. بوسه  یجلو رو لبامو م

 يصدا...... چسبونمش به خودم  یم..  شهیواسه هم رهیم.. ره  یداره م رهیم ادمی.. شه  یتو دلم پر آرامش م شهیهم مثل

اون  یول.. تند تر  یلیخ. .. زنهیام قلبم تند تر م نهیسرشو گذاشت رو س" نمیدوست دارم مت "گهیاروم م..  شیدخترک

..آروم آروم.. آرومه 

.. خدا  شیپ. خوب  يجا هی يریم يدار.. من فدات شم  یاله.. برگ گلم .. ام  میگل مر. گل نازم .. زمیدوست دارم عز منم

از  ادیه ما ززار یخدا نم. زور زود .  شتیپ امیمن زود م. دلت تنگ نشه .. وقت  هی ینترس. آره . خدا هم حتما خوشحاله 

فدات ..  یمگه نه ؟ آره آره تو خوب من یمون یمنتظرم م. روزا  نیهم.  میندار ودونه ما طاقتش یخدا م.  میهم دور باش

. آروم بخواب .. چشماتو ببند ..  یبچسب بهم گرم ش..  شهیمثل هم.. دستتو بده هااا کنم .. سردته ؟ سردت شده ..  شم 

قشنگ و  يجا هی يریم يکه دار خواباروم ب.. دست بهت بزنه  یزار کس ینم...کنه  تتیاذ یزارم کس ینم. من مواظبتم 

پر غصه  کتیو دل کوچ ینیبب ضویو مردم مر ریکه مردم فق یستین گهید..  یش یبدش راحت م يو آدما نجایاز ا گهید

اونا فرشته .. خوب  يجا هی يریم يدار.. خوشحالم .. ببخش .. قدرتو ندونستم .. بخواب گلم ببخش منو ..  یبشه  بغض کن

 تیدخترک يصدا..  ادتمیبه  شهیمن هم..برو  يتو جنس ادما نبود.. فرشته من ..  ينبود نجایتو اصال مال ا.. ها مواظبتن 
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....سرمه يتو

"دست نزن میها یبه دلتنگ ") انیپا(و سوم  یس قسمت

...گذشت یاز جلوم م لمیمثل ف خاطراتش

///////////

..لیسال تحو يدعا...  میکه با هم کرد يا یخونه تکون..  اشیمهربون.. حرفاش  ادی..  اشیطونیش ادی

؟ مینماز خوند میوضو گرفت لیبعد سال تحو میمر ادتهی

...لدااایحافظ شب  فال

تو بست  يدلگشا يچو صورت ابرو خدا

تو بست يکار من اندر کرشمه ها گشاد

/////////////

امروز ؟؟؟؟ يداروهاتو خورد یواسه دکتر رفتن ؟ راست يکرد یچقدر سرسخت ادتهی میمر

شد؟ یچ...  آخخخخخ
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ووونهید.....چقدر آب سرده ه ه  سوختم

جانـــم؟   م؟یمر گمیم

...دکتر میبر رمیگ یواسه فردا وقت م گمیم...ِ جان گفتنت برم  قربون

ه ه شهیقطع و وصل م صدات

من فردا مهد کودکم..  دیشد؟ خند ينجوریموقع دکتر رفتن ا...  ا.

؟ير یچند سالته که مهد کودك م مگه

عالمه شعر خوب  هیمن خودم !  يدیهدر م ينجوریشعر؟ بابا مگه من پولمو از سر راه اوردم تو ا ؟يریگ یم ادی یچ اونجا

...گوش کن.. ه ه  گهید دمیم ادیخوب بلدم بهت 

یییعروسکم کجا....  ییل جدامت اتل

دل داره پر خووون هی...  شونیحسن پر گاو

!خونه ام شده پر غم... که رفت به بندر  عشقم

....گمیاشم نم هیبق گهید... ور دار  گهیعشق د هی

....تازه اومده تو بازار دهیجد.. هست  نمیا..... داره  ییوفا یب هیآموز بد
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که تنها الیق این گل تو بودي/د بودي این گل از من یا بگیر

ندادم چون عزیز من تو بودي/آمدند این گل بگیرند  فراوان

گمیبگم؟ باشه م... بلدم  جکم

///////////////

 یدون یم یول.. فک کنم ...  دمیجونو د میمن خواب مر... مامان ساغررر : خوابالو زبون بچه گونه اش گفت  يبا صدا نیمع

!ومدیصداش م ینبودم چشمام باز بود رو تخت نشسته بودم ول خواب يتو

کنه؟یما به ما سالم نم يکوچولو نیمع: با خنده گفت  میمر

....گفت سالم نیمع

خودشو  دیدو...  دیدفعه خواب از سرش پر هی... نگاه کرد  میبرگشت پشت سرشو که ما نشسته بود.. فکر کرد  کمی بعد

...شدیباورش نم.. خنده  ریز میما همه زد...  میانداخت تو بغل مر

خونه ما؟  مامان اون دختره که از  يتوام اومد نیداداش مت....  نیداداش مت... من؟ ا ِ  شیخونه ما؟ پ يجون تو اومد میمر

 یجونو گفت میبه جاش مر ومدین یگفتیم یتلفن یهمون که صبح ادیخواد ب یم یگفتیبه خاله م يبود یدستش عصبان

اااد؟یب

بغلش کردم رو پام  نویدستمو حلقه کردم دور کمر مع...  نییسرشو انداخت پا میکرد مر یاشاره م یبا چشم ابرو ه مامانم

؟ يات کنم آماده ا هی؟ اومدم تنب يجون کرد میمر تیاذ دمیشن نیمع... خوشش اومد ساکت نشست ... گذاشتم 
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کردم؟ تییجون من اذ میمر.. به خدااا  نه

...ذاره یداره سر به سرت م نتینه قربونت برم داداش مت.. نکن  تشیا اذ دیدستشو کش میمر

....چطور بگم امانت تو دستمو چطور مواظبت کردم... بدم  یجواب مامانمو چ میمر

/////////////

تورو خداا... پاشو برام بخندددد .. تنگ شده  دناتیخند يام دلم برا میمر

!بوس بده ستین یمرغ زیخالقت چکه ا حاال

....ـــــــــــــنیمت"

 یغش غش م... فرا بنفش ... گوشم کر شد  نیبب..  یبترش یاله...آخ آخ ... با اون صدات ..  دیدختر چشم سف...  کوفت

...که امشب نمتیب یم... حاال بزار دستم بهت برسه ...  دیخند

"...دیببخش

...هندار دهیفا گهید رینخ

م؟یبزن يخوا یم یناس نیمن به ا ادیم دلت

....یدلم زیعز.... کنه  يکار نیبخواد همچ یبشکنه هر ک دستش

...دیخند
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////////////

...کارو کرد نیکه باهات ا یکشم اون یبه خدا م.. کشم  یم...  ينجوریزارم ا ینم... نجابتت برم  قربون

....  یهست يا يام تو دختر قو میمر..  شهیدرست م زیام همه چ میمر.. شد  یگو به من چفقط ب.. شد  یفقط بگو چ میمر

...مممممیمر.. حرف بزن ....  کنم واست  یبتونم م يبه خدا هر کار.. شرمندتم  میمر

 یلیخ شهیمه.. کردم  یبار بود که کمرشو لمس م نیاول... بود  فشیدستم رو بدن نرم و لط... زده بود  ییخوش بو عطر

خواست اما از  یدلم نم...  دیفکرا تو سرم چرخ نیهمه ا هیواسه چند ثان... وقت بهش نگفته بودم  چیدوس داشتم اما ه

طرف  هیدرشت از  کهیت کهیقشنگ ت یلیجلوشو خ يبود و موها دهموهاشو از پشت باال جمع کر...خودم جداش کردم 

تر کرده بود و لباش  طونیبود که چشماشو ش رهیچشماش ت شیآرا . بود  ختهیابروهاش ر يسرش رو صورتش تا رو

دیخند یلبخند بهم م فشیو رد دیسف يکم رنگ که با اون دندونا  یلیمات وخ هیصورت

/////////////////

ن اتفاق ما اتفاق ها به خواست خدا وبر اثر اعمال خودمو یاونوقت از رو حکمت تو زندگ. کنه  یخدا ما رو امتحان م: میمر

.افته یم

رو که بهم  یمن قدر نعمت.. مقصر خودم بودم  یول یگرفت مویزندگ زیچ نیتو ارزشمند تر...خداااا من چه کار کردم  يوا

پوچم تو رو از دست دادم  يچرا با آرزو... ام  میچرا قدرتو ندونستم مر... خدا تو امتحانت رد شدم .. رو ندونستم   يداد

...بهم پس بده مویخوام ازت مر ینم یچیخدا ه.... ام خواا یخدا نم.... 

....دخترکم.. گناه من  یب میمر... ام چشماتو باز کن  میمر..  میمر
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////////////

تنها ....  یاوهوووک...با اون صدات ... واه واه ... به بعد خوندن تو حموم قدغنه  نیاز ا گهید...  يسرمو برد نیمت...دیخند

تو . من همونجام  یش یحموم يایب يتو هم بخوا.. خوام اونجا رو بکنم اتاق کارم  یتازه م... حمومه  دهیحال مکه  ییجا

.خونم یشو منم واست آهنگ م یحموم

.. !کرد یچپ نگام م چپ

...یییزنم شد یگم وقت یرو که نم حاال

کوفت

دوس دارم یمال خودم.. چرااا؟ اونوقت که اشکال نداره  ا.

 هیکرده ؟  خیجونت تو دستام  یبدن ب یبخونم وقت یبخونم فدات شم ؟ چ یبخونم ؟ چ یحاال واست چ.. ام  میمر يدید

...خداااا يا.. بخونم واست .. خواستم وقت حموم کردنت نگات کنم و شعر بگم  یم... تو  نیگفتم از ا یروز واست جک م

////////////

...خواب گلمآروم ب... بندم  یم چشمامو

گل الدن،تموم عاشقا باختن خداحافظ

برام ساختن یهام از عشق چه زندون هیهم گر نیبب

خونه یب يگل پونه،گل تنها خداحافظ
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شونه یبه چشمونم نم یخواب گهیها د ییالال

لرزوند کموینازش دل کوچ يبا چشما یکی

باغچمو سوزوند يبا دست ناپاکش گال یکی

تو در تو ،خداحافظ گل شب بو يشبها نیا تو

باره از هر سو یداره م ییآوار تنها هنوز

مظلوم پر دردم م،گلیگل مر خداحافظ

به آغوش تو برگردم یتن زخم نیبا ا نشد

تا بغض چشماتو به خواب قصه بسپارم نشد

فصل سکوت وشب غم بارون رو بردارم نیا از

یخواب زمستون نیچه دلتنگم از ا یدونینم

؟یدونیم یبگو از شب چ يداریب داریکه ب تو

سر در گم، خداحافظ گل گندم يایرو نیا تو

مردم نیتو دست سرد ا يبود يا چهیهم باز تو
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تونهینم یگل پونه،که بارون خداحافظ

وونهید زییپا نیبغض رو برداره از ا طلسم

////////////

شوم یشاعر م"

.شوم یشاعر م میها یبه اندازه تمام دلتنگ امروز

کنم یرا به تن م میغصه ها راهنیپ

که در داالن قلبم خاموش مانده اند يدیام ياز تمام شمع ها سمینو یم و

.روزگار که با رفتنت آن ها مرا ترك گفته اند يوفا یب ياز پروانه ها و

شوم یم شاعر

مده يجا میکه رنگ چشمان تو را در قاب نوشته ها ياندازه ا به

.ام شهیقرار تر از هم یامروز ب میبه آن ها بگو و

ابمیب مینوشته ها يکه لبخند تو را رو يشوم به اندازه ا یم شاعر

آنها با حضور نامت در صفحات دفترم خوشحالند نمیبب و
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.از نبودنت در صفحه روزگار ناالن و

ندقلبم را مچاله کرده ا وارهیوار د چکیکه  پ ییتمام غصه ها از

.قرارند یکه شاعران ب ابمی یدرم

یو آن شاپرک یقرار و محزون درست مثل ن یب

.گفت یقصه ها م يتنها رزنیاز پ روزید  که

.ندیتنها شاعران

گذشته دانستم يفرداها يرا امروز از باورها نیا

.دیفروغشان که در فردا خشک یچشمان ب از

.من هم شاعر بودم پس

.يداد حیترج نیزم يرو يرا بر گل ها و سنجاقکها یخانه خاک  که يهمان روز از

یو مهمان خاك  گشت یرا بست تیکه چشم ها يهمان روز از

بهانه دارد کی نهایهمه ا و

"زود یلیخ...يزود شاعر کرد یلیتو مرا خ. من رفتن توست بهانه
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دخترکم .....چرااا  ؟يچرا خودت قول نداد ؟یبمون شمیپ شهیهم یازم قول گرفت ادتهی..  یچرا تنهام گذاشت میمر..  میمر

.. دم  یتو بغلم فشارش م شتریب... زاره نفس بکشم  یام نم هیهق هق گر.. پاره تنم .. نفسم ... آآآخخخخ دخترکم .. 

و تا قلب دور د..  وفتمیاون شب م ادی... رو بخار گرفته  نهییآ.. بخار شده  رحموم پ.. سردتر .. شه  یبدنش داره سردتر م

 یم نهییآ نییقلب اول پا..  نهییکشم رو آ یانگشتمو م.. کوتاه ِ  یلیخ یدوست نیا یول.. حرفش افتادم  ادی.. دور .. از هم 

رو به .. باال .. کشم  یقلب دوم دورتر م..  وفتهیم نهیآ يتو شیو موهاش مشک يچشم و ابرو..  میقشنگ مر مرخین.. کشم 

 یحس چیه.. تنهاست   گهیکه د يپسر.. شده  دیکه حاال در عرض چند ساعت موهاش سف یسرکپ... صورت خودم  يرو

که از تنها  یدخترک... که خود من بود  یدخترک.. که عاشق هم بودند  یپسرك و دخترک ادیبه  p&dسمینو یم.. ندارم 

.نداشت یگناه چیکه ه یدخترک..   دیستر یبودن  م

"دست نزن میاه یبه دلتنگ "آخر فصل

و پنجم یس قسمت

... ها راه افتادم  نیجهت مخالف ماش  بمویدستامو کردم تو ج!  دمید ابونیخ يجلو نمویاومدم ماش رونیزندان که ب از

جلو ... پشت فرمونه  قیشقا دمیبرگشتم که د تیبا عصبان... چند تا بوق زد ... اَه .. دنبالمم  ادیمامانم که ن هیگفته بودم 

تمرف

؟ ادیدنبالم ن ینگفتم کس مگه

 یمن راحتت م یتنها باش يخوا یحاالم اگه م. از من خواست  نیواسه هم.  ادیمامانت دنبالت ن يمثکه گفته بود: قیشقا

... .کنار دستش خودمو انداختم یبرگشتم رو صندل.بشه نزاشتم  ادهیخواست پ.  نیماش نیا. زارم 
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..نجایاز ا میرندارم ب یحوصله رانندگ:  من

که  کمی....  کم کم محوطه زندان دور دور شد .. به اونجا انداختم  یبغل نگاه نهیاز آ... با صدا از جاش کنده شد  نیماش

..ستاااین يمن اعتبار یکمربندتو ببند به رانندگ نیبا خنده گفت مت میجلوتر رفت

بودم که بتونم حفظ ظاهر کنم  یاما من داغون تر از اون.. هعوض کن نویماش يتو نیسنگ يخواد فضا یدونستم فقط م یم

که تو سرم آماده گفتن داشتم پشت زبونم نگه داشتم و  ییباز هم حرفا.. نفهمه  یزدم تا کس یحرف نم منیواسه هم. 

 یام هم م افهیمطمئنا حرفامو  از چشمام و ق. ..  دیرو لباش ماس ندهکه خ دید یدونم تو نگام چ ینم... فقط نگاهش کردم 

!شه خوند

.رمیزودتر بم يطور هیبود  نیآرزوم ا تنها

...حرف زدن بشه الیخیب قیسکوت کمتر بشه و شقا نیا کمی دیبزارم تا شا يد یس هیخودم فکر کردم  با

رو باز کردم داشبورد

دیچیتو گوشم پ میمر يصدا )

بنفشه رو بزارم ؟ يد یس نیا !

...همون جاهاست خوب نگاه کن.. ه ِ  هایاون س! نه  اون؟

؟ نیا

..نهیهم..  آره
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:رو تو دستش گرفت با اعتراض گفت يد یس

...زشت بزار هید یس هیِ خوشگل بزار بگو  يد یس هی یبگ نکهیا يکجاش خوشگله ؟خب به جا نیا

..يدارتوشو دوست ن يبنفشه فقط جلدش قشنگه آهنگا يد یس نیبچه جان ا.. بابا  يا

؟ یدون یاز کجا م تو

گهید شناسمتیم

خوام یم رینخ

...حاال یکن یقهر چرا م باشه

دیخند

(ااایگوش کن دیتا آخرشو با یاگه گذاشت یول

واسه  میو مر میبنفشه رو  که اون روز گوش کرد يد یهمون س.. اونروز لبخند به لبام نشست  يبحث و کل کل ها از

با  قیشقا دیچیخواننده که پ يصدا. رو گذاشتم  میدیخند یگوش کرد و کل میبود نیتا آخر که تو ماش ارهیکم ن نکهیا

..میمر شیمنو ببر پ قیشقا: گفتم  يبستم  و همون طور موفرو رفتمو چشما میصندل يتو... تعجب برگشت نگام کرد 

کردند   تیازم شکا میخانواده مر. نزدم  یحرف چیمن ه. کردند  ریهمون شب منو دستگ. گذشته بود  میماه از مرگ مر3

دال بر هتک حرمت و تجاوز و  ینکرد و با گزارش پزشک قانون یقاتیو تحق يریگیپ نیکوچکتر يبرا یزحمت چیه سیو پل
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ده  کله گن لیوک هیمادرم . ..بودن من صادر شد و به زندان افتادم  کاربر گناه  يبودم که اونها داشتن را یمن که تنها کس

شده بود و حلقه  داشیپ قیاما شقا يدونم چطور ینم.. کردند  دایحلقه مردونه پ هیاز خونه ام . پرونده ام کرد  ریگیرو پ

و با . کرده بود  دایپ انیجر لمیوکبعد از اون پرونده ام دوباره به کمک ! کرده بود و گفته بود مال فرهاده  ییرو شناسا

من همه  يفر به خونه شدند و با اعتراف فرهاد و لو رفتن اون دوستش و بعد هم حرفان 2متوجه ورود  يبعد يها یبررس

...معلوم شد زیچ

....دونم یپرونده م نیا هیمن خودمو محکوم اصل یول

شدم هنوز درو نبسته بودم  ادهیپ. بود  ستادهیا یسوپر و گل فروش هی يجلو قیشقا..  چشمامو باز کردم ... ستادیا نیماش

.نبود پول ندارم ادمی.... دستش بود  یتومن 5چند تا ... صدام کرد  قیشقاکه 

.  ستادمیمیوا رهیفروشنده نبود ساعتها همونجا خ ياگه صدا دیشا.. زل زدم  میمر يبه گال ستادمویآروم ا یگل فروش تو

.. تا شاخه ورداشتم  2طرف رزا  جدا کردم بعد رفتم میچند تا شاخه مر. بود  دهیپبچ یاز هر گل شتریب میمر يعطر گال

.داشت یدو تا رز ور م یطونیاونم با ش مایرفتم طرف مر یمن م  میدیخر یگل م میرفت یکه باهم م شهیدرست مثل هم

...دیچیپ نیتو ماش میمر يعطر گلها..  میدوباره راه افتاد.. سوپر خرما و گالب گرفتم  از

 ایخدا. دستم کردم  يتو ينگاه به گال. پاهام شل شده بود ...کرد  یم ییشت خودنمارو به روم قبرستون دا.. بد بود  حالم

تونستم راه برم  ی؟ نم نجاستیمگه ؟ گل من ا نجاستیمن ا می؟ مر میر یکجا م می؟ ما دار میگل واسه مر.  هیچ نایا. 

خواستم صداش کنم . تونم راه برم  ینم خودم دمیبعد د یول. دوه  یداره م ردمک یاحساس م. ازم جلو افتاده بود  قیشقا.

. شد  یدور تر م یه قیشقا.  بود  دهیانگار زبونم به سقف دهنم چسب. دهنم خشک شده بود . تونستم حرف بزنم  ینم

......دادم به درخت هیتک. دنیچرخ یبلند دور سرم م يدرختا. رفت  یم جیسرم گ

؟یخوب نی؟ مت نیمت
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...میبرگرد ایب.  میاومد یم نجایا دینبا

بم...خو! نـــه !  نه

..طرف ماشبن  دیکش یهنوز بازومو داشت م قیشقا

...قیخدا شقا تورو

ستادیا

میمر شیخواهش گفتم ببرم پ با

.دم یقول م.  امیم گهیموقع د هی.  ستیخوب ن حالت

...رم...بب..  خوبم

میراه افتاد دوباره

باالش .. خاك بود ... سنگ قبر نداشت ...  ستادیقبر ا هیسر .. افتم  یکردم اگه ولم کنه م یس ماحسا.. گرفته بود  بازومو

...چشمامو اشک گرفت يجلو... ساده ساده . منو نوشته بود  میاسم مر

لب  ریت زدستشو رو قبر گذاش... کردم  یبا تعجب نگاه م قویشقا. زانو زدم کنار قبر .  استمینتونستم ب. ولم کرد  قیشقا

.قطره اشکشو از صورتش پاك کرد.. بلند شد . گفت  ییزایچ هی
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.رفت.. راحت باش .. منتظرتم  نیگفت من تو ماش آروم

ـــمیمر..  می؟ آره ؟ مر يتو مرد می؟ مر یسادگ نیهم به

انداختم تو خاکا چنگ

..شهیمن باورم نم.. نه ... نه ..  میمر

...دیکش یم ادیداد و اسممو فر یتکونم م قیم اومدم که چند نفر گرفته بودنم و شقابه خود یوقت دمینفهم گهید

..که مردم گرفتنم. زدم  یکنار م مویمر يرو يخاکا انهیوحش

کردم   یالتماس م قیبه شقا... کرد  یو صدام م  ختیر یاشک م قیشقا.. گفتم که ولم کنن  یفحش بلدم بودم م یهر چ

...ارمیدر ب مویزارن مرب.. که ولم کنن 

 ریز.... اونجا سرده ... ترسه یم یکیاز تار.... تنهاست میمر... همه خاك روشه  نیا...  شهیخفه م ریاون ز میمر قیشقا

... اون زنمه ...  نیولم کن... ولم کن ... دستاشو هااااا کنم  دیمن با...  شهیسرش م... خاك سرده  ریز قیشقا.. خاك سرده 

.شد کیجلو چشمم تار زیکم کم همه چ....ولم کن  ییلعنت..  یلعنت...  نیولم کن...  میمر... ه مال من

و بعد از تو جعبه  ختیآب تو دهنم ر کمی قیشقا..  دیمال یبود و شونه هامو م ستادهیکه باز کردم فقط به مرده ا چشمامو

چشمامو چند بار بازو بسته .... انگار رو اسلموشن بود ... بود آروم  نقدریحرکتاش ا.... هسته اشو گرفت ...خرما دراورد  هی

....دید یم تارچشمام ... کردمو سرمو تکون دادم 

بخوررر نویا نیمت
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...اومدیصداها از دور م

.  نهییبخور فشارت پا. رو گذاشت تو دهنم  خرما

.مینبود میِ مر شیپ گهید. شدیواضح م زیکم کم همه چ... اطرافم کردم  نگاه

سال بعد5 ..........................................

...مهیسالگرد مر نیم5 امروز

...هیدختر مهربون قیشقا...  میکرد سیسرپرست رو تاس یاز کودکان ب تیمرکز حما هیبا هم  قیشقا منو

. االن اومد دنبالشو با هم رفتند  نیمسعود هم...  داشت اقتشویل قیبه نظرم شقا... کرده  یساله که با مسعود عروس 2 اون

بچه  شرفتیاز پ... بودم  میمر شیامروز پ... عاشقشون بود  میکه مر ییهمون بچه ها...  کیکوچ يپر از فرشته ها نجایا

 ... شنیم يماهر ياونا نقاش ها...  دهیم ادی یبهشون نقاش نجایا قیقاش... واسش گفتم  " میپرورشگاه مر" يها

...توشه اهیس لهیت هیچشماش انگار ... اندازه  یم میمر ادیاون منو ...  مهیکه اسمش مر یکیدختر کوچ هیمخصوصا 

نگه ام  ایدن نیا يتو يخوام فقط تا روز یاز خدا م! نه  ای شهیتو م يایکه کردم اندازه مهربون یخوب يدونم هنوز کارا ینم

.. اونجا بازم از تو دور باشم  امیخواد ب یاصال دلم نم.اون  شیمنو ببره پ يبعد فور .بشه  میخوبم اندازه مر يداره که کارا

...دوستت دارم دخترکم... باشم  یکه انسان خوب کنمیم مویمن همه سع

ـــانیپـــا
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