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 زدم گفتم:  یدستم گرفتم. همونطور که قدم م یکردم و دستش رو تو الیخیب  یخنده ا

 بچه اشه.  ریرو نداره. فعال درگ ایقضا  نینگران نباش ونوس فرصت فکر کردن به ا_

حساس   یلیخ هیقض  نیو سرش رو به طرفم چرخوند..نسبت به ا دیکش قیعم ینفس

 کنم!  دایپ جان ی ه شدیباعث م نیشده بود و ا

 کن. باشه؟  فی تعر زویخونه زن بزن براش همه چ یرفت_

 موضوع بشه.  نیا الیخیراحت بشه و ب الشیخ کهنیتکون دادم؛ صرفا جهت ا یسر

 به ساعت انداختم:  ینگاه

 خونه؟  یبر  یخوا یم ست؟ین رتید_

 تکون داد و بعد با خنده گفت:  یمنف  یرو به نشونه  سرش

 . شتمیپ یبخوا  یدوستم. امشبو تا هر ساعت یبه بابام گفتم قراره برم خونه  _

 

 بود.   یمن خبر فوق العاده ا یبرا نیا

 گفتم:  یخونه رو نداشتم، با خوشحال یکه منم حوصله  ییاونجا از

 م؟یکن کاریچ م؟یچقدر خوب. خب؛ حاال کجا بر_

شونه ام گذاشت و در هون حال که   ی رو دور بازوم حلقه کرد و سش رو رو دستش

 خودش جمع شده بود گفت:  یتو بایتقر

 ؟ یزاریآهنگ م م،یقدم بزن _

 داده بود  امیدرآوردم. ونوس پ بمیج یرو از تو  می لبم نقش بست. گوش یرو یبخند ل

 ". گفته باشم!دمیدستم به همه خبر م رمیگیم پوریشده ش یچ یبگ  یایاگر ن نیبب"

 رو به طرف خاطره گرفتم و گفتم: یکردم و گوش یا خنده
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 گفته.  یونوس چ نیبب_

 

سرش رو به طرفم چرخوند و پر حرص    ام،یرو از دستم گرفت. بعد از خوندن پ یگوش

 بهم نگاه کرد. 

 : دیغر یشده ا دیکل یدندون ها ون یبهم رفت و در همون حال از م یغره ا  چشم

 اش.  جهینت نمی. بفرما اکنهیبد با خودش م یبهت گفتم االن فکرا _

 حال گفتم:در همون  رون یب دمیرو از دستش کش یو گوش دمیخند

 . گهینم یبه کس یزی . چکنهیم ینگران نباش؛ داره شوخ_

 یبابک جهانبخش( رو پل | ییدایبزنه، آهنگ )ش یفرصت بدم حرف   نکهیقبل از ا و

 کردم.

باره انگار تمام حرص و خشمش فروکش   کیلبش نقش بست و به  یرو یلبخند 

 کرد.

 رو دور شونه هاش حلقه کردم.  دستم

شد  یکه حاال خلوت و خلوت تر م یابونیخ یتو م،یداد یکه آهنگ گوش م همونطور

 . میزد یقدم م

 جمع شده از درد، گفت:  یکه خاطره با صورت میپارک بود هی کینزد

 پام درد گرفت.  م؟ی نیبش کمی_

رو از پاش در  کفشش م،یکه نشست مکتین  یگفتم. رو یرو تکون دادم و باشه ا سرم

 آورد.

 پاش زخم شده بود.   پشت

 گفت:  یاز نهادش بلند شد و با ناراحت آه
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 کفش پاشنه بلند بپوشم. پدر پام درومد. ومدهی به من ن_

به    یشده بودم، باد رهیکه به رو به رو خ یدر حال  نهیکردم و دست به س یا خنده

 غبغب انداختم و گفتم: 

 و هزار دردسر.  یقد کوتاه گهید_

 

 به بازوم زد.  یهاش درشت شد. باز هم مشت چشم

 حرص گفت:  پر

 . قد من کامال نرماله. یبلند  یلیتو خ ستمیمن کوتاه ن_

داتشم   یبازوم گذاشته بودم و سع  یکه دستم رو رو یرو تکون دادم و در حال سرم

 بشم، پاسخ دادم:  دنمیمانع خند

 من مشت نزن.  یبه بازو گهید کنمیخواهش م. فقط ازت یتو بگ  یباشه باشه. هر چ_

 افتاد.  یکه کنار لبش م یکیشدم به اون چال کوچ رهی. مست خنده هاش، خدیخند

 . میدیگاز گرفتن نرس ی. تازه هنوز به مرحله  ادیخوشم م_

 موند.  ینم یاز بازوم باق  یزیرسما چ گهید رهیخواست گازم بگ یم اگر

درآوردم. تاش کردم و به طرفش گرفتم و   یکتم کردم و دستمال بیج یرو تو دستم

 گفتم:

 . یایراه ب یبزار پشت پات. حداقل بتون _

 کردم و در همون حال گفتم: زیکرد. چشمامو ر یگرفتش و تشکر ازم

 که.  یخودتو آزار بد ست ی هم کفش پاشنه بلند نپوش. قرار ن گهید_

 گفت:  یکرد و با تخس زیچشم هاشو ر

 هم قد تو بشم.  خوامیم_
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 بهش زل زدم و در همون حال پاسخ دادم: نهیدست به س د؛یباال پر ابروهام

 .یآرزوت برس ن یبه ا یتون یمتاسفانه با کفش پاشنه بلندم نم_

 و سرم رو کج کردم:  دمیهم کش یکوتاه، اخمامو تو یاز مکث بعد

 . یمونب یبغل ینجوریدختر هم قد پسر باشه؟ بزار هم دهیم یبعدشم، چه معن_

 

 و بعد رو بهم کرد و گفت:  دیکش قیعم  یتاسف تکون داد. نفس یاز رو یو سر دیخند

 کنن.  تمون یخانواده هامون اذ ترسمیمضطربم. م یلیمن خ نیرحس یام_

 آروم گفتم: یینامعلوم دوختم و در همون حال، با صدا یرو به نقطه ا  نگاهم

به دست آوردن با  یتو رو تحمل کنم. برا یدور هی ثان کی ستمیحاضر ن گهیمن که د_

 جنگم. یم ایکل دن

 

روش   یزد و دستش رو دور شونه هام حلقه کرد. دستش رو گرفتم و بوسه ا یلبخند 

 نشوندم و بعد با لبخند گفتم: 

 .نمون یتو آست کنهیچوب م کنمیاالن گشت ارشاد م_

 نداشت گفت:  غیکه کم از ج  ییهاش درشت شد و با صدا چشم

 مراعات منو بکن.  کمی. تی ترب یب_

 تکون دادم. از جام بلند شدم و در همون حال گفتم: یو سر دمیخند

 .دن یم ریمامور گشت هست بهمون گ یلیخ نجایبابا. ا میپاشو بر_

 

و از حاش بلند  دیگفت و بعد از گذاشتن دستمال پشت پاش، کفشش رو پوش یا باشه

 شد.
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 . میحرف زد یو از هر در میکرد یشهر رو ط یها ابون یزنان خ قدم

 برد.  یخوابمون نم  گهیکه با فکر به همد ییاون شبا از

  یاما خداروشکر باالخره داشت همه چ میرو گذرونده بود یسخت یدومون روزها هر

 . شدیدرست م

 کردم.  یم یاحساس آرامش و خوشبخت  دایشد

دوستش و خودم هم   یبعد رسوندمش در خونه   م،یشب با هم بود ۱۱ت تا حدود ساع

 خونه شدم.  یراه

و   زنهیغر م یدونستم االن بابا کل یبود. م ۱۱:۴۵حدودا ساعت  دم،یرس یوقت

 اعصابم..  یرو رهیهاش م یهم با کنجکاو نیمحمدحس

 بهتر بود همون اول با توپ و تشر وارد خونه بشم.   نیبنابرا

 رو باز کردم.  یانداختم و اومدم داخل. کفش هام رو در آوردم و در ورود رو به در دیکل

 

 اتاقش بود.   یخوابش برده بود، ظاهرا بابا هم تو ون ی زیتلو یجلو نیمحمدحس

 به خرج بدم.  تینبود عصبان  یازین  نکهیمثل ا خب

 وارد اتاقم شدم و در رو بستم.  یو یرو آروم بستم و بعد از خاموش کردن ت در

 اومد.  امیپ میگوش  یعوض کردن لباس هام بودم که برا مشغول

 درش آوردم و بازش کردم. بمیج یتو از

 

 از طرف خاطره بود.  امیپ

 لبم نقش بست:   یرو یمتنش لبخند دن ید با

 "من چه زود دلم برات تنگ شد"
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 کردم: پیبراش تا جان یرفته رفته پررنگ تر شد. با ه لبخندم

 "موندمیم شتیشد پ یکاش م"

 سند کردم. و

رفتم و   رون یتخت انداختم و لباس هان رو کامل عوض کردم. از اتاق ب یرو رو یگوش

 . ختمیخودم ر یآب برا یوانیبه طرف آشپزخونه قدم برداشتم و ل

 

 پشت سرم اومد:  نیخوابالود محمدحس یصدا

 خونه؟  یاومد یک_

گذاشتم و در همون حال   نکیس یرو تو  وان ی و بعد از خوردنش، ل دمیکش قیعم ینفس

 گفتم:

 . شهی م یربع هی_

 .دیبه صورتش کش یرو تکون داد و دست سرش

 اشاره کرد و گفت:   خچالی به

 هست برات گرم کنم؟   خچالیغذا تو _

 گفتم  یا  نه

 . ستادیخواستم به طرف اتاق برم که جلوم ا

 شده به صورتم زل زد و گفت:  زیر ی ها و بعد با چشم دیبه چشم هاش کش یدست

 ه؟ یچ یجا نیا_

 شدم.  هیقض یبعد دستش رو به طرف لبم آورد. بالفاصله متوجه  و

 دهنم گرفتم و بالفاصله گفتم:  یرو جلو دستم
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 . ستی ن یزیچ یجا_

 وارد شد.  عایبه طرف اتاق رفتم. فرصت بستن در رو بهم نداد و سر و

  یلبش نشوند و با لحن  یرو یطونیبود، لبخند ش دهیکه انگار خواب از سرش پر حاال

 مرموز گفت: 

 رژ لبه.  یجا_

 : دمیتند بهش توپ یرو بهش کردم و لبم رو پاک کردم. و در همون حال با لحن پشتم

 ه؟ ی لب چرژ   ؟یگ یچرت و پرت م یچ_

 

 کتفم زد. یو دستش رو رو اومد

 خنده. ریبلند زد ز یبه طرفش که با صدا  برگشتم

 اش زدم که گفت:   نهیس یبه قفسه  یضربه ا یعصب

 . ی لیبنداز خداوک  نهینگاه به آ هی. یچشمشو درآورد یزد یابروشو درست کن  یاومد_

 کرده بودم.  بدتر رد رژ رو پخش  یلیدوختم. خ نهیرو ازش گرفتم و به آ نگاهم

 زد اومد:  یخنده توش موج م یها هیکه ته ما یدر حال صداش

که اصال با عقل جور در  ،ی رژ زد یرفت نکهیا ای. ادیبه وجود م هیدوتا فرض نجای ا نیبب_

 . یدیرو بوس یکی نکهیا ای. ادینم

 کرد:  یخنده ا تک

 قابل قبوله.   شتریکه مورد دوم ب_

 گفتم: تیبار با جد نیو ا دمیلبم کش یهم دستم رو به رو باز

 تو هم روش.  د؛یونوس که فهم_
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 گفت:  جان یهاش درشت شد. با ه چشم

 نه! _

 : دمیهم کش یتو اخمامو

 نه؟  یچ_

 

 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید :ــی ما عضــانال تلگرامـفا در کـــای جدید لطــپارت ه 

  جهت عضویت در کانال تلگرامی روی عکس زیر کلیک کنید

 ) فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( 
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