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 "ـــنیـــرحـســـیامــــ"

 .دیکش یم ریخاطره قرار داشتم. از فرط استرس قلبم مدام ت با

رو   گهیوقت شب همد نیدونم چرا گفته بود ا یبه ساعتم انداختم. نم  ینگاه کالفه

 . مینیبب

اومد و مزاحممون  ینم  یکس نیکافه رو رزرو کرده بودم و بنابرا هی  یپ یآ یو  قسمت

 بشه. 

 باال آوردم. صداش، سرم رو دن یشن با

که به لب داشت، چهره اش رو صد  یح یصورتش قفل شد. اون لبخند مل یرو نگاهم

 تر کرده بود.  یو دوست داشتن باتریبرابر ز

 

کردم؛ دستم رو به طرفش دراز کردم تا باهاش دست بدم،   یجام بلند شدم و سالم از

 آغوشم انداخت.   یجلو اومد و خودش رو تو یناباور نیاما در ع

 کارش، مبهوت و مسخ شدم.  نیا از

کوتاه دست هام رو باال آوردم و دور   یام فشرد. بعد از مکث نهیس یرو رو سرش

 کمرش حلقه کردم.

 .دمیبو کش  گردنش فرو کردم و یگود یرو تو سرم

 

 بردم.  یدر سکوت کامل، داشتم از آغوشش لذت م یا قهیچند دق تا

که حس   دیکوب یاومد. قلبم اونقدر محکم م رون یبه عقب برداشت و از آغوشم ب یقدم

 . رون یام بزنه ب نهیکردم صداش تمام اتاق رو گرفته و هر آن ممکنه از س یم

 مبل اشاره کردم و گفتم:  به
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 ن یبش_

 شدم.  رهیتکون داد و نشست. خودم هم کنارش نشستم و به صورتش خ یسر

 

 نگاهم خنده اش گرفت. شونه هاشو باال انداخت:  از

 زشت شدم؟  ه؟یچ_

 آروم گفتم: ییتکون دادم و با صدا  یمنف  یرو به نشونه  سرم

 . ی باتریز شهیاز هم_

  کیبود که   یبه حد نمون یس یکرد. فاصله  یلب تشکر  ریانداخت و ز نییرو پا سرش

 . نهیبش نمون ی تونست ب ینفر م

شونه ام گذاشت و انگشت   یکنارم نشست. سرش رو رو قایبار دق نیبه جا شد و ا جا

 هاش رو قفل انگشت هام کرد.

 آروم لب زد:  ییبا صدا

 ن یرحس یتموم شد ام یهمه چ_

 ش نگاه کردم. رو چرخوندم و متعجب به سرم

 چشم هام زل زد:  یتو

 با تو شروع شده  زیاما تازه همه چ_

 در پنهان کردن لبخندم داشتم.  یو سرم رو چرخوندم. سع  دمیکش قیعم ینفس

 کرد.  یشد و اون لحظات رو برام لذت بخش تر م یپخش م یآروم یبا صدا آهنگ

 

 دورت بگردم "
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 کنه یهست که واست تب م یکی

 کنه یچشماته که دلمو معلق م اون 

 گشتن و   یبه راه  دور تو ه راه

 من دل بردن و  شیپ یتو ه از

 زدن و  ایتو دل به در واسه

 دارم  آره دوست دارم دوست

 نم بارون زده  ابون یمن و تو خ شب

 از من عاشق نده  ری به غ یچکی به ه دل

 نکن  یحساب منو با همه قات نه

 نکن   یراز دنتیلحظه د هیمنو به  نه

 "زاده( میمحسن ابراه |)من و تو 

 

 زدم:  یصداش، سرم رو برگردوندم. در پاسخش، لبخند دن یشن با

 جونم؟ _

شده بودم   رهیتعجب بهش خ نیرو بست. در ع یپ یآ یجاش بلند شد و در اتاق و از

 پام نشست.  یکه اومد و رو

 بوند. چس میشونیرو به پ شی شونیهاش رو دور گردنم حلقه کرد و پ دست

 حالم دگرگون شده بود.  یکیهمه نزد نیا از

 آروم لب زد:  ییصدا با

 ... رحیخوبه ام یلیبا تو حالم خ_
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لباش گذاشتم و شروع به   یقرار لب هام رو رو یحرفش رو ادامه بده و ب  نذاشتم

 کردم.  دنشیبوس

کرد. دستم رو دور کمرش حلقه کردم   می اول متعجب بود. اما بعد همراه  یلحظه ا چند

 به خودم فشردمش.  شتریو ب

 موهام فرو کرد.  یرو تو دستش

 لب هاش رو از جا بکنم! خواستمیکه انگار م دمیبوس  یبا ولع م اونقدر

 

 شونه ام گذاشت.   یهاش رو از لبام جدا کرد و سرش رو رو لب

 یانگار از ته چاه در مکه  ییداد و با صدا هیزدم؛ سرم رو به سرش تک ینفس م نفس

 اومد گفتم: 

 دوستت دارم. _

 اون لحظه داشتم.  قایحس رو دق نیباتری. زد یبهم چسب شتریب

 از جاش بلند شد. عای خورد، سر یکه به در م یتقه ا  یبا صدا

 کردم و گلوم رو صاف کردم و گفتم: یا خنده

 تو. ایب_

نامحسوس    یصورتم، لبخند دن یکافه وارد شد و منو رو جلوم گذاشت. با د گارسون 

 رفت.  رون یب عایلبش نشست و بعد سر یرو

 تعجب سرم رو به طرف خاطره برگردوندم و گفتم: با

 د؟یچرا خند نیا_

 آروم گفت:  ییرو به دندون گرفت و با صدا لبش
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 ... کمی_

 افتاد.   میرو ادامه نداد و با دست به لب هام اشاره کرد. بالفاصله دو زار حرفش

 

 و در همون حال گفتم: دمیلبم کش  یهامو باال انداختم و دستم رو رو شونه

 .  ننیب یم نجایا نشویبدتر از ا_

 . دیبه بازوم کوب یکرد و مشت  یا خنده

 چشم هام زل زد: یبه طرفم برگشت و تو  کامال

 ؟ یبابام بگ به یایم یک_

 گفتم: یالیخی رو متفکر جلوه دادم؛ بعد با ب خودم

 امشب چطوره؟ _

 حرف درشت شد:  نیا دن یهاش از شن چشم

 . ادیخوشش نم زایچ نیو ا ایمقدمه باز یب نی. بابام از اایکارو نکن نیوقت ا هینه _

 گفتم: یبار جد نیتکون دادم و ا ی. سردمیخند

زودتر از من تو رو به  یکس زارمینم گهی. دیشیزود مال خودم م یلینگران نباش. خ_

 . ارهیدست ب

 

  ییلباش نشوند و با صدا  یمحو رو یتکون داد و لبخند  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 آروم لب زدم: 

 مال تو بودم.   شهیوقت منو تصاحب کرد. من هم چیه یکس_

 ت بخش بود. حرفا ازش واقعا برام لذ نیا دن یپررنگ تر شد. شن لبخندم
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 شدم و گفتم: رهینامعلوم رو به روم خ  ینقطه ا به

دادم. پدر همرو  یم ریو زمان گ نیبه من گذشت خاطره. به زم یچند چ نیا  یدونینم_

که دوسش داره   یبا دختر نیدادم محمدحس یدرآورده بودم. فکرشو بکن اجازه نم

 ازدواج کنه 

 هاش درشت شد:  چشم

 وا چرا؟ گناه داشته که _

رو از   نیدونستم. من نازن یکارم رو نم نیا لیکردم. واقعا خودم هم دل یخنده ا

 شناختم.  یم شیبچگ

که   یکه خودم به کس ییظاهرش قضاوتش کرد، اما از اونجا یاز رو دیدونستم نبا یم

  نیرو هم از ا نیمحمدحس خواستمیتمام م یرحم یبودم، با ب دهیدوستش داشتم نرس

 حق منع کنم. 

 هامو باال انداختم:  شونه

کنم. و   یخال هی حرصمو سر بق یجور هی  خواستی. دلم مگهیبودم د وونهی دونم. د ینم_

 کارم کردم. نیخب هم

 ..شونه ام گذاشت  یکرد و سرش رو رو یا خنده

 کرد گفت:  یرو برداشت و همونطور که نگاهش م منو

 ؟ یخور یم یچ_

 مرموز زدم و پاسخ دادم: ی. لبخندخواست ی م طنتیش یکم دلم

 تو رو._

 

به   یدرشت شده مشت محکم یشونه ام برداشت و با چشم ها یرو از رو سرش

 بازوم زد که گفتم:
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 نقطه  هی نیرو ا یکرد دیبزن. کل گهید یجا هیبابا. حداقل  یکبودش کرد_

 با همون حالت متعجبش گفت:  همچنان 

 کنار یگذاشت یدیرو بوس ایه حنگذشت  قهی. دو دکنمیم یخوب کار_

 دادم:  هیسرم رو به مبل تک الیخیب

  نکهی. نه ازمیعز یکن یمنو همراه دیخودمو تحمل کردم. تو هم االن با یلیخ گهید_

 تو بازوم. یبزن  یه

 

 دوباره به منو گفت:  یتاسف تکون داد. با نگاه یاز رو یکرد و سر  یا خنده

 ؟ ی. تو چخورمیم کیمن ش_

 قبلم گفتم:  زیآم طنتیهمون حالت ش با

 گهیتو رو د_

صبرش   نکهیبکشه! قبل از ا غیحرصش در اومده بود که هر آن امکان داشت ج اونقدر

 تموم بشه با خنده ادامه دادم: 

 خورم یم کیمنم ش_

 

 تکون داد:  یسر

 شد. نیآها ا_

 گذاشت و در همون حال گفت:  زیم یبعد منو رو بست و رو و

 خب. برو بهش بگو _

 به خودم فشردمش:  شتری رو دور شونه هاش انداختم و ب دستم
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 گه ید قهیچند دق ادیخودش م_

 زنگ خورد.  میبه سکوت گذشت که گوش  یسرش رو تکون داد. چند لحظه ا

 درش آوردم. بمیج یتو از

 صاف کردم. یبود. گلوم رو با تک سرفه ا نیمحمدحس

  نیشد. از ا رهی خ میگوش یکرد و به صفحه  زیچشم هاش رو ر یبا کنجکاو خاطره

 حرکتش خنده ام گرفت. 

 لبخند گفتم:  با

 . نهیبه خدا محمدحس_

 درشت کرد و بالفاصله سرش رو برگردوند.  چشماشو

 

 : دیچ یگوشم پ یتو نیمحمدحس یتماس رو زدم. صدا یکردم و برقرار یا خنده

ظرفا رو  دیتو غذا درست کنم؟ چرا من با یبه جا دیچرا من با ؟ییها؟ کجا ؟ییکجا_

 بشورم؟  

 خرد گفتم: یدادم. با اعصاب  رون ینفسم رو پر شدت ب کالفه

 . ی. االن مزاحمدمی. اومدم خونه جوابتو منیغر نزن محمدحس_

 رو قطع کردم.  یزد، گوش یتوجه به لحن متعجبش که اسمم رو صدا م یب و

 

 با خنده گفت:  خاطره

 . یجوابشو داد  ینجوریرا اگناه داشت بابا. چ_

تفاوت شونه هام رو باال انداختم، تا خواستم جواب   یگذاشتم و ب  زیم یرو رو یگوش

 بدم چند تقه به در خورد و بعد دوباره گارسون وارد شد.
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 رو برداشتم و به طرفش گرفتم و در همون حال گفتم: منو

 ...کیدوتا ش_

 ادامه دادم:  یبه طرف خاطره و سوال  برگشتم

 نوتال؟ _

 

مثبت تکون داد. حرفم رو تکرار کردم. گارسون  یزد و سرش رو به نشونه   یلبخند 

 رفت.  رون یکه منو رو ازم گرفت ب

 انداختم و گفتم: رون یبه ب ینگاه میجام بلند شدم و ن از

 ادین یکس میکاش درو قفل کن گمیم_

 متعجب پاسخ داد: یهاش درشت شد و با لحن  چشم

 آخه.  میقفل کن یچ یبرا  ؟یشد وونهیوا د_

 تکون دادم:  یسر

 .می بکن یکار میما بخوا دیشرط عقله شا اطیاحت_
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