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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_اول 

  

 #شهال_خودی_زاده

  

دیده نفس کشیدنم را سخت کرده  هوای گرم و تفت  
 بود. 

 

ون از اتومبیل گرفتم   بی حوصله نگاه از بیابان برهوت بیر
ی  و از راننده که داشت عرق پیشابی اش را با عرق چیر

 دور گردنش پاک یم کرد پرسیدم: 

 

 خییل مونده؟-
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 نگاهش را از آینه به من دوخت و جواب داد: 

ی نمونده. - ی ... چیر  نه آبجی

 

سپس انگشت اشاره اش را به سمت جابی در مقابل 
 گرفت و گفت: 

 

 اون پیچ رو بگذرونیم رسیدیم. -

 

 بعد انگار برای سؤالش تردید داشت که گفت: 

 

آبجی میشه یه سوایل بکنم؟راستش بذار  پای -
 کنجکاوی.. 

 

سد اما با این حال گفتم: یم دانستم   چه یم خواهد بیر

 

 بفرمایید. -
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 همان جور که باز عرق پیشابی اش را یم گرفت گفت: 

 

 جسارت نباشه یه وقت؟-

 

 خواهش یم کنم مشکیل نیست. -

 

شوما واسه چر یم ری اون جا؟ آخه تا جابی که من یم -
 دونم اون جا،جای زن جماعت نیست. 

 

بی اختیار لبخند زدم.  این جور مردها را خوب یم 
ی  باشند.  شناختم و متاسفانه فرقی نیم کرد از چه قشر

 بی سواد باشند یا با سواد... 

 

از یک راننده تاکیس وکارگر ساده گرفته تا یک دکیی و 
 مهندس یم توانست باشد. 
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 زن را قبول نداشتند. 

ادر به تحمل البته من معتقد بودم این جور مردها ق
فت خانم ها نبودند وگرنه که همیشه خانم ها  پیشر

نشان داده اند از پس کارهای سخت و طاقت فرسا به 
خوبی بریم آیند و خییل جاها از صدتا مرد قوی تر 

 هستند. 

 

آری سال ها بود که به این حرف ها و سواالت عادت 
 کرده بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_دوم

  

 خودی_زاده#شهال_ 
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یادم  نیم رود وقتی در ییک از شهرها مشغول کار بودم و 

 بارها به خاطر زن بودنم زیر سوال رفته بودم. 

 

ی کارم را فراموش نیم کنم. یم گفتند یک ماه   هرگز اولیر
آزماییسر بروید احتماال نیم توانید دوام بیاوریدو دوباره 
 بریم گردید. رفتم و سه سال در ان جا مشغول بودم. 

 

 با صدای مرد به خودم آمدم: 

 

ببخشیدا انگار ناراحت تون کردم. اما خب اون جا یه -
کارگاه عمرانیه. هیچ خانیم اون جا مشغول نیست. من 

اینه مدام برو بچه های اون جا رو یم برم و میارم تا کارم 
 حاال خانوم ندیدم. 

 

 رس تکان دادم: 

نه... من عادت دارم به این جور سواال.  من قبال تو -
 منطقه صفر مرزی هم کار کردم. اون جا هم خانیم نبود. 
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نیشخند روی لبش کامال محسوس بود اما همزمان 
 ابروهایش باال رفت: 

 

 ید از مهندسای کارگاهید؟یعتی یم گ-

 

 شانه باال انداختم و رو به بیابان دور و برم جواب دادم: 

 معاونت فتی پروژه... -

 

چشمان گشاد شده و دهان باز مانده اش باعث شد بی 
 اختیار لبخند بزنم. 

 

البته تا چند روز پیش این سمت مال یه آقابی بود به -
ه شده و دیگه اسم ظفرمند اما از اون جا که دچار سانح

 قادر به کار نیست منو از مرکز فرستادن جاشون. 

 

 عجب گفتنش یعتی هنوز باور نکرده بود. 
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 شما جای آقای ظفرمند اومدید؟ مهندس ظفرمند! - 

 

ی  باور نکرده بود که یک زن یم تواند صاحب یک چنیر
 سمت دهن پرکتی باشد  و صد البته موفق. 

 

ی سمت هابی آن قدر کار کردن یک خانم  در  این چنیر
برای مردم عجیب  است  که بارها و بارها مرا دچار 

 مشکل یم کرد. 

 

سال ها بود که عشق به کارم باعث یم شد تا جز به خود 
به کیس دیگر اعتماد نکنم و روی خودم و موفقیت هایم 

 رسمایه گذاری کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سوم 
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 #شهال_خودی_زاده

  

                                                                                                                       
 به محوطه کارگاه چشم 

ی
مقابل پنجره ایستاده و با کالفیک

 دوخته بودم. 

 

، اتفاقی که برای هادی افتاد پاک مرا به هم ریخته  لعنتی
 نداشتم بی دلیل نبوده و نیست. بود، اتفاقی که شک 

 

یک جای کار یم لنگید و من به زودی ته توی آن را در 
 یم آوردم. 

 

ون دادم و دستانم را پشت کمرم درهم   بیر
نفسم را با پوقی

 گره زدم. 
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در این چند روز نبود هادی باعث شده بود تا حد زیادی 
 کار بخوابد.  

 

ی ی  یم گفت.  کارگاه به هم ریخته بود و هر کس چیر

 

یم دانستم در نوع خود کیس خرابکاری کرده است و 
ی مسئله باعث شده بود بی حوصله تر از قبل باشم.   همیر

 

 

با صدای تقه ای که به در خورد نگاهم به آن سمت 
 کشیده شد. 

 

 امیر بود که با عجله وارد اتاقم شد: 

؟ -  یاشار جان خوبی

 

 بی اختیار  ابرو باال انداختم:  

 . من خوبم-
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 جلو آمد: 

ش بهت نرسیده! -  پس هنوز خیی

 

م رفتم:  ی  کفری به سمت میر

 اگه خیی بده فعال نگو... -

 

 دستی به پشت گردنش کشید: 

 خب یه جورابی خوبه... یه جورابی افتضاح. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارم

  

 #شهال_خودی_زاده
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 متعجب نگاهش کردم. 

 

 نگاهش را دزدید و گفت:  

 

 پس بخش خوبش رو یم گم.  -

 

م نشستم و او قدیم نزدیک تر شد:  ی  پشت میر

وی جایگزین هادی -  تو راهه. فکس فرستادن نیر

 

 لبخندی ناگهابی بر لب هایم نشست. 

 

پس داد و بیدادهای دیروزم اثر بخش بود. آن ها هم از 
حساسیت های من روی پروژه خیی داشتند و یم دانستند 

 تعطییل در کار من نیست. 
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خییل اتفاق افتاده بود که کار به دالییل به بن بست یم 
خورد اما من هر طور شده بر مشکالت فائق یم آمدم و 

 موانع را از پیش رو بریم داشتم. 

 

 

شنیدن این خیی آن قدر حالم را خوب کرده بود که دیگر 
 به بدی خیی بعدش فکر نیم کردم. 

 

جایش  امیر تندی به سمت در رفت اما با سوال من در 
 ایستاد. 

 

 و اون خیی بد؟-

 

 با طمأنینه به طرفم برگشت و آرام لب زد: 

؟-  نظرت چیه یه کم دیگه صیی کتی

 

 از جا بلند شدم . 
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 منظورش چه بود؟ 

 

ون  چرا باید صیی  یم کردم ؟ صدای همهمه مردانه از بیر
 به گوش رسید. 

 

ی باز چه خیی شده؟ به سمت پنجره رفتم.   با گفیی

 

ی رنگ وارد کارگاه شده بود. یک تاکیس   سیی

 

 امیر پشت رسم ایستاد و پچ زد: 

ل کن. -  جان یاشار خودتو کنیی

 

هنوز نتوانسته بودم ارتباط حرفش را با ورود تاکیس پیدا 
کنم که در عقبش باز شد و دخیی جوابی پا به محوطه 

 گذاشت. یک دخیی آن هم درحوزه کاری من
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 

 #پارت_پنجم

 

 

 

 

 داشت خون خونم را یم خورد.  

 

چطور توانسته بودند با من این کار را بکنند؟ اخالق 
 مرا نیم شناختند. 

ی
 سیک

 

 آن ها که خط قرمزهای مرا از بر بودند.   

 

 از الی دندان های سفت شده ام غریدم: 
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 این دیگه کیه؟ -

 

 شده بود که امیر کنار 
تیک عصتی کنار چشمم بیشیی

 وشم گفت: گ

 

ی مجد... معاون جدید پروژه .جای هادی - نوشیر
 فرستادنش... همون خیی بدی که ازش حرف یم زدم.  

 

چشمان خشمگینم را به طرفش چرخاندم و با صدابی  
که یم دانستم هر لحظه از حرص بیشیی گرفته میشود 

 فریاد زدم: 

 

؟؟؟-  چییتر

 

ه خییل حالیش- ه... جان یاشار صیی کن دو دقیقه. دخیی
 یم دوبی تو چندتا پروژه بوده... کم کیس رو نفرستادن. 
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انگشتانم مشت شده لب پنجره نشست. سیع کردم 
ل شده بگویم.   کنیی

 

ی و چمدونش رو یم - ی االن یم ری پاییر ی االن... همیر همیر
ذاری پشت همون تاکیس و یه راست برش یم گردوبی به 

 همون جابی که اومده. 

 

 مردد گفت: 

 

 آخه یاشار... -

 

 فریادم بلند شد: 

 

 آخه و کوفت... مرتیکه کاری رو که یم گم بکن. -

 

ون زد.   دیگر نایستاد و  تندی از اتاق بیر
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 نگاهم به دخیی دوخته شده بود. 

 

 قد متوسیط داشت. 

 یک مانتوی مشیک با شایل همرنگ به تن داشت. 

 

 نگاهم به کتابی های سفیدش نشست. 

 

ی مجد!   نوشیر

 

 پوزخند زدم. با چه جرابی یک زن را فرستاده بودند. 

آن هم میان این همه مرد گرسنه که ماه ها  بود رنگ زن 
 و خانواده ندیده بودند. 

 

امیر داشت با دخیی حرف یم زد. هر آن منتظر بودم 
ه  سوار تاکیس شود اما نگاه دخیی باال کشید و درست خیر

 چشمانم شد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_ششم

 

 

 

ی به راننده تاکیس گفت.  ی  خم شد و چیر
 دخیی

 

قبل از ان که بتوانم واکنیسر نشان دهم تاکیس گازش را 
 گرفت و دنده عقب رفت. 

 

 حاال دیگر نفسم از حرص و خشم باال نیم آمد. 

 

 زیر لب غریدم: 
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ی االن با پای پیاده برت نگردونم. -  یاشار نیستم همیر

 

ون زدم و پله های کانکس را با قدم های بلند ا ز اتاق بیر
ی رفتم.   دوتا ییک پاییر

 

 آن قدر حریص بودم که حد و حساب نداشت. 

 

چرا هیچ کس نیم فهمید این جا جای زن جماعت 
 نیست؟

 

به محض رسیدنم دستش را سایبان صورتش کرد و 
 محکم گفت: 

 

سالم...فکر نیم کردم انقدر عایل و کامل ازم استقبال -
 بشه. 

 

 قابلش ایستادم. م
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 صدایم گرفته بود : 

ی کارگاه بفرستنتون برگردید. -  یم گم تا شب نشده با ماشیر

 

 رسی تکان داد:  

ی در حیطه کاری شما - فکر نیم کنید این تصمیم گیر
و خواستید و مرکز منو فرستاده .   نیست. شما نیر

 

 فریادم بلند شد: 

 مرکز غلط کرده با.... -

 

ی نکنم.   از این توهیر
ل کردم تا بیشیی  اما باز خودم را کنیی

 

بگید... مشکیل نداره ... من عادت دارم به وجود امثال -
 شما... 
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 پوزخند زدم: 

ه تا تاریک نشده راتو بکیسر بری دخیی خانم . من - بهیی
 اصال حوصله کلکل کردن با ییک مثل تو رو ندارم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 فتم #پارت_ه

 

 

 

 چه قدر بی ادب بود. 

 

 بیش اندازه وقیح و خودخواه... 

 

ظاهرا ییک باید مقابلش یم ایستاد  و یادش یم داد با یک 
 خانم چطور باید رفتار کرد. 
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 . ی مردابی  متنفر بودم از چنیر

 

 خود رای و خودخواه و به شدت مغرور. 

 

در سال های کاری ام کم ندیده بودم از این دست مردان 
 که عجیب روی نر بودن شان حساب یم کردند. 

 اما این ییک نوبرش را آورده بود. 

 

 صدای استادم در گوشم پیچید: 

تو مطمئتی یم خوای بری رس این پروژه... اون جا یه -
 آدم نرو داره که هر کیس حریفش نیست. 

 

 

 .  قدیم به جلو برداشتم

 فاصله ی مان به حداقل رسید: 
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ی مجد کیه؟- سید نوشیر ید و  بیر  یم تونید تماس بگیر

 

 چشمانش را ریز کرد. 

 

من کارمو خوب بلدم خانم. یا راتو یم کیسر و بریم گردی -
. به هفته نیم کشه  با  یا روزگار خوبی این جا نیم بیتی

 .  پاهای خودت فرار یم کتی

 

 تهدید یم کنید؟-

 

 چشمیک زد: 

 هشدار یم دم! -

 

 ابروبی باال انداختم: 

خب پس ترجیح یم دم خودم امتحان کنم. حتی یم -
ط ببندم.   تونم باهاتون رسر
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ه اش، برنده در چشمانم نشست.  ی و خیر  نگاه تیر

 

یم دانستم از هیچ کاری برای فراری دادنم دری    غ نخواهد 
 کرد. 

 

ی مجد بودم .   تجربه اش را داشتم اما من نوشیر

 

 از حرفه ای های این کار. ییک 

 

 کوتاه بیا نبودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 

 #پارت_هشتم 
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 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

ب روی تلفن  کوبیدم و با خود غریدم:     گوشر را با ضی

 

که این طور... یعتی تا خود این خانم نخوان مرکز با -
موندنش مشکل نداره . ایک... پس کاری یم کنم خودش 

م هست. باید بفهمن این جا  بره... اصال  این جوری بهیی
 جای یه زن نیست! 

 

 

 به سمت پنجره رفتم. 

 

ک حرف یم زد.   امیر داشت با دخیی

 

 با یک نگاه رستاپایش را رصد کردم. 
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ی  ه ای داشت و الغر و ظریف بود که همیر ی پوست سیی
سنش را کم نشان یم داد اما  با توجه به آنچه از پروژه 

 سال را داشت. 30های کار کرده اش یم گفتند حداقل 

 

وع به جویدن  گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و کفری رسر
 کردم. 

 

 با امیر داشتند توی محوطه یم چرخیدند. 

 

استه بود تا کارگاه  و محوطه ی دور و بر ظاهرا نیامده خو 
را ببیند. شاید هم یم خواست با کیم فرصت به من از 

 شدت عصبانیتم کاسته شود. 

 

 لقب معاونت پروژه  زیادی برای این خانم بزرگ بود. 

 

 بی اختیار پوزخند زدم: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

- . ی مجد... تو هنوز  منو نشناختی  هه... نوشیر

 

م ی  رفتم و پشت آن نشستم.  با قدم های بلند به طرف میر

 

بی سیم را برداشتم و از امیر خواستم به همراه آن خانم 
 به اتاقم بیایند. 

 رس فرصت یم گفتم تا رزومه اش را دربیاورد. 

الزم بود بدانم این همه منم منم از کجا رسچشمه یم  
د.    گیر

 

دقایقی نگذاشت که هر دو وارد اتاقم شدند و مقابلم 
 ایستادند. 

 

ی و برنده به چشمانش دوختم.   نگاهم را باال کشیدم و تیر

 

یه؟»رسش را به معتی  ی  تکان داد. « چر یم گید یا چیر
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ظاهرا پررو تر از این حرف ها بود که با نگاهم حساب 
 کار دستش بیاید. 

 

 برگه ای را مقابلش گذاشتم: 

 

بنویسید و تعهد بدید که هر مشکیل پیش بیاد پای -
 امضا بزنید! خودتونه. پاشم 

 

 اون وقت چرا؟-

 

 من الزم یم بینم. -

 

با آرامش جلو آمد. برگه را برداشت و نگایه به صفحه  
 خایل اش دوخت و گفت: 

 

ی و - ی برگه تعهدی رو نوشیی همه ی کارکنان این جا همچیر
 امضا کردن؟
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 خونشد جواب دادم: 

 نه!  نیازی نبوده. -

 

واست خودش را ابروبی باال انداخت و همانطور که یم خ
 بی تفاوت نشان دهد گفت: 

 

 پس منم مثل بقیه... نیازی نیست! -

 

 دیگر داشت روی اعصابم یم رفت. 

 

مثل جرقه ی آتش از جا پریدم و کف هر دو دستم را 
ی کوبیدم:   روی میر

 

م اونا مردن... مرد... فرق شما با بقیه همینه! -  خانم محیی
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 پوزخند زد: 

 

که یم دونم منم هر جابی نیاز مرد نیستم اما تا جابی  -
باشه از خییل مردها مردترم. نیازی نیست انقدر نگران 
ی  ی بارمم نیست که توی همچیر من باشید. ضمنا اولیر

 جابی کار یم کنم. 

 

 

 باورم نیم شد . 

 

باورم نیم شد آن جا ایستاده ام و با یک زن بحث یم 
 کنم. 

 

 نگاه به او دوختم: 

 

یم دونید که این جا نیم تونید بمونید ... یه روستا توی - 
ی این جا هست که ما هر چر نیاز داشته  چند کیلومیی
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ی یم کنیم . با کدخدای ده حرف یم  باشیم از اون جا تامیر
 زنم توی ده یه جای خوب برای سکونتت پیدا کنه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 

 #پارت_نهم

 

 #شهال_خودی_زاده

 

 من باید هر روز چند کیلومیی تا یعتی ش-
ی

ما یم خوای بیک
اون روستا برم و بیام ؟ یعتی چر که این جا برای من 

 جای خواب نیست؟

 

بی تفاوت شانه باال انداخت و انگار که مرا مثل یک پشه 
 مزاحم یم دید گفت: 
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من نیم گم شما این طور یم خوای. انتخاب با شما بود. -
که اومدید برگردید. حضور یه   یم تونستید از همون رایه

ی این همه مرد که روزها و هفته ها دور از  خانم اونم بیر
ی به نظرتون یه  خانواده هاشون توی این کمپ کار یم کیی

 کم خطرناک نیست؟

 

 عصتی دندان بر هم ساییدم: 

ی محییط کار یم - ی بارم نیست که توی همچیر من اولیر
 کنم اقای مهندس.... مهندس... 

 

 . یاشار توانا! توانا.. -

 

 فامییل کذابی بود که به این آقای مهندس 
ی اوه پس همیر

 توانابی هر کاری را یم داد. 

 

 یک خودشیفته به تمام معنا. 
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 تمام زوایای صورتش نیشخند داشت: 

  

اما من به عنوان رسپرست این کمپ نیم تونم رضایت -
بدم و نظرم رو همون اول اعالم کردم. یه اشتباه شده و 
م یه برگه بهتون بدم  شما رو این جا فرستادن. حتی حاضی

 تا خییل راحت بفرستنتون یه جای مناسب. 

 

 پر قدرت توپیدم: 

م! -  ییک از اون کانکس ها حق منه آقای محیی

 

نداخت و باز با همان خونشدی دیوانه کننده  ابرو باال ا
 که درست از خودم یاد گرفته بود گفت : 

 

اون وقت اگه شتی نصف شتی کیس اومد رساغ تون،  -
 شما مسئولیتش رو یم پذیرید خانم مهندس؟

 

 دیگر داشت زیاده روی یم کرد. 
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ی مان را کم کردم  جلو رفتم و همان طور که فاصله ی بیر
 ...   مقابلش ایستادم

 

صورت آفتاب سوخته و خشتی داشت. معلوم بود از آن 
دهد و هابی ست که به شدت به کارش اهمیت یم

 همیشه باالی رس پروژه هایش هست. 

 

قدم به قد بلندش نیم رسید اما سیع کردم کوتاه نیایم .  
 چشمانم را  ریز کردم و گفتم: 

 

 بهتون ثابت یم کنم که یه خانم یم تونه ... -

 

 زخند صداداری زد و اجازه حرف زدن نداد: پو 

 

باشه خودتون خواستید خانم. به مهندس رحییم یم گم -
کلید ییک از کانکس ها رو بهتون بده. ظاهرا شما زبون 
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نفهم تر از این هستید که بخوام براتون وقت بذارم. 
 مسئولیت این کار از این به بعد پای خودتونه. 

 

روز بروم و بیایم برایم خب همان که مجبور نبودم هر 
کاقی بود  اما نیم دانستم پشت این جمله چه قدر یم 

 تواند خطر منتظرم باشد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 

 #پارت_دهم 

 

 

ه نگاهم یم کرد که با تکان رسم به نشانه  ه خیر امیر خیر
 لبخند پهتی زد: « چیه؟ »
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 باورم نیم شه یاشار. -

 

 پوزخند زدم: 

 

 چر رو ؟-

 

 یم من و من  کرد: ک

 

ه بمونه دیگه! - ی که گذاشتی دخیی  خب همیر

 

 ابرو درهم کشیدم : 

 

ی چر کار یم کنه؟ -  به جا وایستادن اینجا برو ببیر

 

 رسما متعجب تر گفت: 
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 شه. واقعا یاشار هنوز باورم نیم-

 

 کفری نگاهش کردم 

 

 

؟ -  تو غیر حرف زدن کار دیگه ای بلد نیستی

 

 نیشش باز شد:  

 بلدم بلدم... یاشار  کدوم کانکس... -

 

 تندی گفتم: 

 بدترین و مشکل دارترینش... -

 

 ابرو باال انداخت: 

ه معاون پروژه ست ها... -  دخیی
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 شانه باال انداختم: 

ایط بد این جا کنار بیاد . -  قراره با رسر

 

 رسی تکان داد: 

 اصلنم معلوم نیست یم خوای بچزونیش. -

 

 پوزخند زدم: 

 پرروئه.  خییل بچه-

 

 اونجور که فهمیدم خییل کاربلده. -

 

 گوشه ی لبم کج شد: 

 

 نگفتی کدوم کانکس؟-

 

 دستی به رسش کشید: 
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 تو مد نظرت چیه؟-

 

 خنده ام گرفت: 

 تو توی دست و بالت چر داری؟-

 

 متفکر جواب داد: 

 اون کانکس پشتی خودمون یادته؟-

 

 خب! -

 

 با شیطنت گفت: 

 خدابی اکازیونه... -

 

 یم دانستم منظورش چیست. 

کانکیس که خایل یم ماند یعتی بدترین  و به درد 
 نخورترین... 
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بهونه کن واسه این که نزدیک ما باشر داریم این جا رو -
 بهت یم دیم . تازه یه منتم بذار رسش. 

 

و بلند خندیدم. من یاشار نبودم اگر این دخیی را تا آخر 
 هفته نشده رایه اش نکنم برود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_یازدهم 

 

ون انداخت و گفت:   امیر نیم نگایه از پنجره به بیر

 

ی. - ی  فقط یه چیر

 

 چیه زود بگو که کیل کاردارم. -
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 این کاری که یم کنیم نامردی نیست؟-

 

 فریادم بلند شد: 

هنوز نفهمیدی باید کاری کنیم بذاره بره نه این که بهش -
 خوش بگذره و موندگار بشه. 

 

 یه  –خب بابا چرا قایط یم کتی -
ی

اصال تو راست یم گ
ی  ی االنش همه داشیی دخیی بمونه این جا که چر بشه. همیر

 راجع به این که  .... 

 

 خونم به جوش آمد: 

... امیر کاری کن بیشیی از ییک د- و روز نتونه دووم لعنتی
 بیاره... 

 

 باشه باشه داداش... تو حرص نخور... -
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 و بی سیمم را برداشتم و همان طور که از اتاق 
کاله ایمتی

ون یم زدم گفتم:   بیر

 

- .  برگشتم حلش کرده باشر

 

 باشه بابا تو جوش نزن! -

 

 

با حس کمر درد، صاف ایستادم و دستانم را به کمرم  
 زدم. 

 

 بعد از ظهر بود و من هنوز مشغول کار بودم. 

ی رفتاری را با من  با وجود این که یم دانستم حق چنیر
ندارند و به راحتی یم توانستم به مرکز گزارش کنم اما 
تصمیم گرفته بودم خودم مقابل مهندس یاشار توانا 

 بایستم و بچه بازی درنیاورم. 
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ها کک ی  م نگزد. من آن قدری قوی بودم که با این چیر

 

تقه ای به در خورد و همزمان در فلزی کانکس با صدای 
ی باز شد و جوانیک کوتاه قد که معلوم بود تازه پشت  ر قیر

ی شده است با یک سیتی غذا وارد اتاق شد.   لبش سیی

 

 سالم خانم مهندس. -

 

ی  جواب سالمش را دادم و خواستم سیتی را روی تنها میر
 کوچک گوشه ی کانکس بگذارد. 

 

تعجب به دور و برش یم نگریست که همزمان با با 
ی گفت:   قراردادن سیتی روی میر

 

 یعتی واقعا این جا رو بهتون دادن خانم مهندس؟-

 

 لحنش تحقیر نداشت فقط متعجب شده بود. 
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وع  کامال متوجه بودم که مهندس توانا بازی اش را رسر
کرده است اما کور خوانده بود من از آن بیدها نبودم که 

 این بادها بلرزم. به 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_دوازدهم 

 

 با نگاهم محتویات سیتی را رصد کردم: 

 

خونه کجاست؟- ی  آشیر

 

 منظورم را گرفت اما در جواب گفت: 
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، مهندس توانا منو - خونه بیابی
ی نیازی نیست شما تا اشیر
 مسئول این کار کردن. 

 

جا کرده  دلم یم خواست بگویم مهندس توانا خییل بی 
 است اما به جایش گفتم: 

 

خوبه حداقل این ییک رو فهمید. حاال غذای امروزتون -
 چیه؟

 

 شانه باال انداخت: 

ی قیمه و چلو گوشت. - ی بیر ی  اسم نداره اما یه چیر

 

اوم خوبه من که خییل گشنم شده... راستی اسم شما -
 چیه؟

 

من محسنم.  آچار فرانسه کمپ ... آخه رسعتم خییل -
 ... هر جا بخوان حاضی میشم . باالست
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 نگایه به قیافه زبلش کردم و گفتم: 

 کانکس آقای ظفرمند معاون قبیل پروژه کجاست؟-

 

 نگاهش را به من دوخت و جواب داد: 

 

 فاصله اش با این جا زیاده. اونور کمپ. -

 

 پس مهندس رحییم دروغ نگفته بود. 

 

ی کردم و  دستم را با دستمال مرطوب تمیر

ی    یم نشستم.  پشت میر

 بشقاب را جلو کشیدم. غذا رنگ و بوی خایص نداشت. 

قاشق را داخل محتویات آن فرو بردم و همزمان  
 پرسیدم: 
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 این مهندس توانا چه جور آدمیه؟-

 

 چشمانش پر از تردید بود. 

 

س فضویل نیست چون خودم خییل زودتر از این - نیی
 آدمیه؟حرفا یم فهمم. فقط یم خوام بدونم چه جور 

 

 دستی به ریش نداشته اش کشید و من من کنان گفت: 

 

 یم دونید ... آخه چطوری بگم... -

 

ه! -  زیادی سختگیر

 

 آره خب.... سختگیر و عجیب. -
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ی اش را از نظم توی کارگاه متوجه شده بودم.  سختگیر
کامال معلوم بود سوار کار است و اجازه خطابی را نیم 

 دهد. 

 

 مقابل چشمانم جان گرفت. بی اختیار چهره اش 

 

 موهای به شدت کوتاه که بی شک اقتضای محیط بود. 

آفتاب سوخته و جدی. یم توانستم توصیفش کنم چرا 
که جدیتی که داشت اجازه نمیداد صورت واقیع اش 

 معلوم شود. 

 

این جدیت درست مثل یک نقاب صورتش را پوشانده 
 بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

دهم  ی  #پارت_سیر
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 #شهال_خودی_زاده 

 

محسن پش خوبی بود و یم توانست در آینده کمک 
 خوبی برایم باشد. 

 

های  غذا را میان صحبت های  او از کارگاه و سختگیر
مدیریتی یاشار توانا و این که هنوز خییل ها متعجب 
 شدند چطور حضور مرا قبول کرده است تمام کردم. 

 

 با خنده گفتم: 

 

 پس کارگرا تعجب کردن؟  -

 

ورانه گفت:   انگار دیگر یخ اولیه اش آب شده بود که رسر
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هم اونا هم مهندسا. آخه نیم دونید که مهندس توانا -
نیم ذاشت یه پشه ماده از یه فرسجی کارگاه رد بشه چه 
برسه قبول کنه یه خانم مهندس مثل شما پاشو بذاره 

 این جا. به نظر شما جای تعجب نداره؟

 

 لبخند شیطنت باری زدم: 

 

ی معلوم نیست یم خواد چر کار کنه؟-  االنم همچیر

 

 دوروبرش را نگاه کرد و آرام گفت: 

 

شک نکنید هر کاری از دستش بربیاد یم کنه تا شما از -
 این جا برید. مثال .... اوممم ... مثال.... 

 

 تردیدش باعث شد تندی بگویم: 
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؟-  مثال چر

 

 خب...چطوری بگم.  یم ترسم ناراحت بشید ... -

 

 

 ابرو درهم کشیدم: 

 

ی بارم نیست... تجربه شو داشتم ام این - س من اولیر
نیی

مهندس توانا یه کم بدقلق تر از بقیه ست. که اونم 
 درست میشه. حاال بگو! 

 

 

 دستی به موهایش کشید و آرام پچ زد: 

 

ی کانکس... -  مثال همیر
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د همان فکری که کرده ام درست است قلبم گوایه یم دا
 اما اجازه دادم حرفش را کامل کند. 

 

این کانکس مدت هاست مثل انبار ازش استفاده میشه. -
واقعا هر گ شنیده شما رو فرستادن این جا متعجب 

 شده. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهاردهم 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 دقایقی بود که محسن رفته بود. 

 

ل کنم. خ  ییل سیع کرده بودم تا خودم را کنیی

 وجودم آتش گرفته بود. 
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ی رفتاری با من کرده بودند.   به ضف زن بودنم چنیر

 

م یم دادم.   باید درس خوبی به این آقای مثال محیی

 

 کاری یم کردم به غلط کردن بیفتد. 

 

ی که زیاد داشتم صیی بود . بزرگ شدن  ی خداراشکر چیر
کنار مادری صبور باعث شده بود برای هیچ کاری عجله 

 نکنم و واکنش هایم عجوالنه نباشد . 

 

 ساکم را باز کردم و قاب عکس مادر و پدرم را 
ی

با دلتنیک
ی کوچک کنار تخت گذاشتم.   روی میر

 

ن چشم گوشر ام را با ناامیدی برداشتم و به صفحه ا
 دوختم. 

 

 رسما این وسیله در این مکان کارابی نداشت. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 دلم صدای گرم مادرم را یم خواست. 

 

صدای مهربان و مالییم که هر موقع کم یم آوردم و به 
 آغوشش پناه یم بردم مرا به آرامش دعوت یم کرد. 

 

 آنتتی نبود که بشود از موبایل استفاده کرد. 

 

م قفل شده بود و فکر یم نگاهم روی تصویر پدر و مادر 
 کردم کاش پدر آن جور از پیش مان نیم رفت. 

 

سال ها در بسیی بیماری بودن پدر از مادرم زبی مستقل 
 و قوی ساخته بود. 

تک فرزند این ازدواج بودم و زیر سایه مادرم سیع   
 داشتم قوی باشم. 

 

در این راه دابی بزرگم همیشه حایم ما بود و هر جا که 
 یم آورد این دابی بود که تنهایمان نیم گذاشت.  مادرم کم
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بیماری پدر بعد از چند سال عود کرد و در یک روز رسد 
 و یخ زده پدرم از میان ما پرکشید . 

 

 حاال من مانده بودم و مادرم.  

 

درسم تمام شده بود و دلم یم خواست مشغول کار 
کت عمرابی  شوم. از طریق ییک از اساتیدم به یک رسر

معرقی شدم و در دفیی آن مشغول به کار شدم اما عشق 
و عالقه ام به کارهای عمیل کم کم مرا به سمت کارگاه 
 کشاند . جابی که باید پا به پای مردها کار یم کردم. 

 

ی های مردان در این راه کمیی ز  تحمل تحقیر و توهیر
بی

خود خواه و خودرای را داشت اما من جنگجویانه تالش 
 کردم تا به موقعیت فعیل ام برسم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانزدهم

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 همان موقع تصمیم گرفتم شکست نخورم. 

 

 من برای رسیدن به این موقعیت زحمت کشیده بودم. 

 

ای این که دیگر فکر نکنم باز خود را مشغول اتاق بر 
 کردم و به شب نرسیده کار اتاق را به اتمام رساندم. 

 

مثل همیشه با سلیقه ای که از مادرم به ارث برده بودم 
ی و گلداری که دست  اتاق را مرتب کردم. مالفه های تمیر
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دوز مادرم بود روکش تخت و تشکم شد و عجیب رنگ 
 به ان کانکس درب و داغان داده بود.  و لعاب تازه ای

ی کوچک گوشه اتاق کردم و  ی هم مهمان میر ی یک رومیر
گلدان کوچیک را که تقریبا رو به خشک شدن بود و 

ون از  کانکس یافته بودم روی ان قرار دادم.   بیر

 

برگ های خراب و پالسیده اش را جدا کرده بودم و چند 
ی کردم.   مانده را تمیر

 برگ باقی

  

 یآر 

این حقیقت داشت که زنان هر جا و در هر موقعیتی که 
باشند آن لطافت و ظرافت زنانه ی خود را فراموش نیم 

 کنند. 

 

 با اتمام کار تصمیم گرفتم دوری در محوطه بزنم. 
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 اداری پرسنل در کارگاه یم رفتم جابی که قرار 
باید به دفیی

بود هر روز در ان جا مشغول کار شوم اما قبل از ان که 
بتوانم اماده شوم تقه ای به در خورد به تصور این که 
ممکن است محسن باشد تندی در را باز کردم اما با 
دیدن قیافه مثل همیشه برزچی اقای مهندس توانا بی 

 عقب کشیدم.  اختیار 

 

 نگاهش را از همان جا به داخل دوخت . 

 

 از پوزخند گرفت. 
ی

 حس کردم لبش رنیک

شاید با خود یم گفت این همه ظرافت زنانه برای این 
 محیط خشن و دور از دنیا مناسب نیست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_شانزدهم 
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 ابرو درهم کشیدم: 

 

 مشکیل هست؟-

 

ید. . موهایش به شدت کوتاه بود دستی به رسش کش
 درست مثل کیس که یم خواست به رسبازی برود. 

 

هابی که از او شنیده  بودم این محیط کمیی از یک  
ی با چیر

 پادگان نظایم نبود. 

 

نگاه عجیتی کرد که نیم توانستم معنایش کنم . صدایش 
 یک رگه ی خایص داشت. 

 

 نه چه مشکیل! -
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 پوزخند زدم: 

با این کارا نیم تونید مانع کار کردن من توی این جا  -
ه نقشه های عاقالنه تری بکشید.   بشید . بهیی

 

چشمانش را ریز کرد و با همان طلبکاری اولیه که از او 
 دیده بودم گفت: 

 

 منظورت چیه؟-

 

یه کانکس درب و داغون برای یه معاون پروژه. بهیی از -
 این پذیرابی نمیشدم. 

 

 نگایه دیگر انداخت:  از همان جا 

ی بدم نبوده. -  ظاهرا همچیر

 

 شانه باال انداختم و گفتم: 
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ی ازتون بودم. -  گفتم که بدونید منتظر نقشه های بهیی

 

 ابروهایش بیشیی درهم شد: 

نقشه ای تو کار نبود. این کانکس در حال حاضی تنها -
 کانکس نزدیک به  ماست. ما مسئولیم. 

 

 با کنایه گفتم: 

نقدر نگران منید. من خودم از پس خودم نگید که ا-
 برمیام آقا. 

 

 یعتی  یم گید از هیجر نیم ترسید؟-

 

 شانه باال انداختم و مغرورانه گفتم: 

هیجر نیم تونه باعث بشه من پاپس بکشم. روز خوش -
 اقا! 

 

 و به داخل رفتم و در را محکم به هم کوبیدم. 
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اما نگاهم همزمان به یک مارمولک درشت و بدشکل 
 بیابابی که پشت در جا خوش کرده بود نشست. 

 

ی بود که  ی دست خودم نبود ترس از این موجود تنها چیر
 چهارستون بدنم را یم لرزاند . 

 

ون دویدنم با هم ییک شد و وقتی به  جیغ بنفشم و بیر
ان باالی خودم آمدم این مهندس توانا بود که با لتی خند

 رسم ایستاده بود. 

 

لعنتی ... آن قدر چهره اش را اخم آلود دیده بودم که به 
 نظرم این لبخند خییل به صورتش یم آمد. 

 

 تغییر کرده بود و 
اصال انگار دنیای صورتش به آبی

 برزخش به بهشت تبدیل شده بود. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 چر شده؟ چرا جیغ زدید؟-

 

جا بلند شدم و با قلبم هنوز محکم یم زد .  لرزان از 
 لکنت لب زدم: 

 

 یه..... یه مارمولک زشت و درشت-

 

ی خود و دیواره ی آن  دست گذاشت لب کانکس و مرا بیر
 گیر انداخت: 

 

 چر شد شما که نیم ترسیدی خانم مهندس ؟ -

 

 تمام جانم قلب شده بود و یم تپید. 

 

خب من هم یک نقطه ضعف هابی داشتم . کدام جنس 
چه قدر قوی از موجود وحشتنایک مثل مونث بود که هر 

 مارمولک نیم ترسید؟ 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 با لکنت گفتم: 

 

خودم داشتم حلش یم کردم اگر شما دخالت نیم کردی -
 جناب مهندس! 

 

چشمانش ریز و گشاد شد.  جمله خییل پرروبی توی 
 چشمانش  نقش بست . 

 

ون پریده بودم واقعا  خب آن جور که من جیغ زده و بیر
 داشتم حلش یم کردم. 

 

 نفس گرمش را روی صورتم پخش کرد: 

 

یم دونستی صدای جیغاتم یم تونه مردای گرسنه ی -
 توی کمپ رو تحریک کنه؟
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 و بی توجه به حالم داخل شد.  

ی   با رس و صدابی که به گوش رسید بی شک در حال کشیی
 بود.  آن مارمولک

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_هفدهم 

 

 

 

 

ون زد .   باالخره از کانکس بیر

 

نگاهم میخکوب مارمولک زشت و وحشتنایک بود  که 
 میان انگشتانش آویزان بود. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

بی اختیار قدیم به عقب برداشتم. پشتم به در کانکس 
 چسبید. 

 

ورانه ای زد:   لبخند رسر

 

سمون از چر زیادی یم یادم یم مونه خانم مهندس - نیی
 ترسه! 

 

و آن موجود زشت را مقابل چشمانم تکان داد. یک آدم 
 چه قدر یم توانست خبیث و بدجنس باشد. 

 

 با صدابی که سیع یم کردم نلرزد گفتم: 

 

 من نیم ترسم... فقط چندشم یم شه....  -
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مارمولک کشته شده را به سوبی پرت کرد و با شیطنت 
 گفت: 

 

رد نیستم که از نقطه ضعف یه زن سو انقدرم نام-
 استفاده کنم. 

 

حاال که مارمولک دور شده بود باز شجاعتم برگشته 
 بود: 

 

نقطه ضعف؟ اون فقط یه مارمولک چندش بود... -
ی   همیر

 

 اخم کرده نگاهم کرد: 

- ...  داره کم کم ازت خوشم میاد... زیادی پرروبی

 

گ   خوبه جناب مهندس... مثل این که فهمیدید با -
 طرفید! 
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 چنان بلند خندید که لحظه ای 

محو او شدم. با ان حجم از بداخالقی این خنده عجیب 
 نادر و نایاب به نظر یم رسید. 

 

 پس بچرخ تا بچرخیم. -

 

 بی آن که پلک برهم بزنم زل چشمانش جواب دادم: 

 

مشکیل نیست بچرخیم. فقط مواظب باشید رسگیجه -
 ! ی ید که اون وقت با مخ یم خورید زمیر  نگیر

 

ه نگاهم کرد .  ه خیر  خیر

 

 که این طور خانم مهندس! -
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وقتی دید کم نیم آورم پشت به من کرد تا برود بی اراده 
 صدایش زدم. 

 

 جناب! -

 

 به طرفم چرخید. 

 ه بود. گره ابروهایش دوباره در هم تنیده شد

 

 دستاتون... لطفا یادتون نره بشوریدشون. -

 

چنان چشم غره ی وحشتنایک رفت که ترسیدم بیاید و 
 یک فصل کتکم بزند. 

 

 اما دیگر نایستاد و با قدم های بلند  دور شد. 

 

ریز خندیدم. شاید الزم بود بداند با چه کیس طرف 
 است. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هجدهم

 

 

 

تمام محوطه را زیر پا گذاشته بودم اما لحظه ای آن دو 
 چشم رستق و بی پروا  از مقابل چشمانم دور نشده بود. 

 

 با دیدن شیر آب گوشه محوطه به طرف ان پا تند کردم. 

 

لطفا یادتون نره »صدایش در گوشم پیچید
 «بشوریدشون

 

 حریص شیر آب  را باز کردم. 
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 دارم برات دخیی خانم... -

 

 خب من همیشه از حریف قدر خوشم یم آمد. 

 

دستم را که یم شستم فکر کردم اصال حقش بود  
مارمولک را به جانش یم انداختم تا هیچ وقت یادش 

 نیم رفت یاشار توانا کیست. 

 

 چشم هایش باز جلوی چشمانم جان گرفتند.. 

 

ه ی رستق... داشتم برایش... حاال که خودش یم  دخیی
خارید نشانش یم دادم  دربرابر  من خواست و تنش یم 
 ایستادن یعتی چه؟

 

 مسیر رفته را برگشتم.  
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ی کانکس من و او آن قدری نبود و یم توانستم  فاصله بیر
 دورادور رصدش کنم. 

 

خب خوشم آمده بود ان کانکس درب و داغان را خوب 
 ریکاوری کرده بود. 

به اصال انگار نه انگار آنجا یک کانکس بی مرصف بود و 
 آن زیبابی جان گرفته بود. 

 

 نیشخند زدم: 

ی و آخرشم کم میاری تیتیش - هر چر باشه یه دخیی
 .  مامابی

 

 و وارد کانکس خودم شدم. 

 

آن قدری خسته بودم که همان طور با لباس هایم روی 
 تشک تختم رها شوم. 
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ی مجد ...   نوشیر

 امروز حسابی مرا غافلگیر کرده بود. 

 

ون نیم رفت .     کاری کرده بود که فکرش از رسم بیر

 

ی یم شد که فکری مثل خوره به  پلک هایم داشت سنگیر
 جانم افتاد. 

 

 تندی روی تخت نشستم. 

ون  دست خودم نبود از جا بلند شدم و از کانکس بیر
 زدم. 

 

 وقتی به خودم آمدم پشت در کانکسش ایستاده بودم. 

 

کلفت پنجره اجازه نیم چراغش روشن بود اما پرده ی  
ی معلوم باشد.  ی  داد چیر
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 صدای توی رسم کفری ام کرده بود.  

 

 باالخره در زدم. 

 

در با صدای تقی باز شد. پس همان فکری کرده بودم 
 درست بود. این در قفل نداشت! 

 

همان طور که شالش را روی موهایش تنظیم یم کرد  
 گفت: 

 

ی شده جناب مهندس؟- ی  چیر

 

 درهم نگاهش کردم. با ابروهای 

 

واقعا چه فکری کرده بود که این گونه جلوی در ظاهر 
شده بود؟ آن هم کانکیس که در و پیکر درست و درمابی 

 نداشت. 
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 خشم عجیتی در رگ و بر ام جان گرفت و غریدم: 

 این چه وضعشه خانم؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_نوزدهم 

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 نیم توانستم دلیل این رفتارهای متناقضش را بفهمم. 

 

 ساعتی پیش رفته بود و حاال پر از خشم برگشته بود . 
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 یک دستم را قفل در کردم و پرسیدم:  

 

 منظورتون چیه جناب مهندس؟-

 

 کالفه پوقی کرد. 

 

هنوز نیم توانستم بفهمم منظورش از این رفتار عجیب 
 و غریب چیست؟

 

 کشیدم و او رسگ به پشت در کشید. بی اختیار عقب  

 

قفل درب و داغان را تکان داد و با صدابی که خشم در 
 آن موج یم زد توپید: 

 

انقدر که نظافت این جا مهم بوده براتون، امنیتش -
 نبوده؟ چرا یه کلمه نگفتید در خرابه؟ 
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 عجب! 

 امنیت؟

 

خب حاال یم توانستم بفهمم این همه خشم و عصیان از 
 چیست! برای 

 یعتی این شازده نگران من بود؟

 عجبا... 

 

تمام وجودم پر شد از خشیم که امروز تمام مدت سیع 
لش داشتم.   در کنیی

 

 وقیحانه داشتم متهم میشدم و دیگر سکوت جایز نبود.  

 

 پس الزم بود حایل اش یم کردم . 

 

پوزخندی عصتی زدم و با صدابی که هر لحظه بلندتر یم 
 شد گفتم: 
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هرا یادتون رفته این شما بودید که منو به این جا ظا-
تبعید کردید  جناب مهندس... االنم اومدید طلبکاری؟ 
دست پیش گرفتید که پس نیفتید؟ واقعا نیم فهمم 

 فازتون چیه؟ عایص کردن من یا فراری دادنم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_بیستم

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

یک نفس حرف زدنم باعث شد هوا کم بیاورم بخصوص 
که در نزدیک ترین فاصله از من ایستاده بود و نیم 

 توانستم درست نفس بکشم. 
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 عطر مردانه اش عجیب روی مخم بود و کالفه کننده . 

 

انگار باور نداشت این طور فریاد بزنم که کیم نرمش 
 نشان داد: 

 

شما حایل کنم! شما ظاهرا هنوز نتونستم یه موردو به -
 اگه این جایید به اجازه ی شخص  بنده ست. 

 

 جوری یم گفت شخص بنده انگار که بود؟

 

 ظاهرا این مرد زیادی ازخودمتشکر بود .  

 

 چشم ریزکردم و با همان لحن طلبکارانه خودش گفتم: 

 

 شما فکر یم کنید گ هستید؟ -
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 محکم جواب داد:  

 

 رسپرست این جا... -

 

 دم: پوزخند ز 

پس لطفا سیع کنید درست رفتار کنید . این همه -
 تناقض برام قابل هضم نیست! 

 

 ابرو باال انداخت: 

 تناقض؟-

 

بله تناقض... شما به قصد این کانکس درب و داغون رو -
دراختیار من قرار دادید و حاال دارید مدیع میشید چرا 

ایصی نکردم؟ شما مشکل روچ  وقتی دیدم در خرابه اعیی
 آقا؟ دارید 
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به ها ییک پس از دیگری بر رس و رویش وارد یم  خب ضی
شد اما یاشار توانا ظاهرا پوست کلفت تر از این حرف ها 

 بود که با چند جمله و کلمه کوتاه بیاید: 

 

دقیقا مشکل دارم خانم... با حضور شما توی این -
محیط مشکل دارم... من از همون اول گفتم سوار اون 

 این جا برید. تاکیس بشید و از 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_بیست_یک 

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 
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ک زبان نفهم نیم فهمید منظور من چیست.   دخیی

 

آمده بود توی محییط که هر لحظه برایش یم توانست 
 خطر داشته باشد . 

 

هنوز نیم دانست جنس مذکر یم تواند چه قدر 
 خطرناک باشد . 

 

.  آن هم در محییط این  چنیتی

 

آن وقت نشسته بود مالفه و پرده اتاقش را درست کرده 
 بود و بی خیال قفل و در پیکر ان جا شده بود. 

 

با گونه هابی که رنگ گرفته بود و لب هابی که یم لرزید  
 کم نیاورد: 
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یه بار بهتون گفتم  من مشکیل با این محیط ندارم -
 جابی کار یم ک

ی ی بارمم نیست همچیر نم آقا. از .....اولیر
 پس خودمم برمیام. 

 

 بی اختیار نگاهم به صندیل نزدیک در نشست. 

 

هه... پس فکر کرده بود یم تواند با یک صندیل پشت در 
ی از خود محافظت کند!   گذاشیی

 

 کفری نگاهش کردم. 

 برید وسایل تون رو جمع کنید خانوم. -

 

 متعجب ابرو باال انداخت: 

 

 جانم؟! -

 

 دوروبرم انداختم. امشب این جا نیم ماند: نیم نگایه به 
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 امشب تو کانکس من یم مونید! -

 

؟-  بله؟! دیگه چر

 

م این جا چفت و بست درست و درمون - خانم محیی
 نداره. 

 

 اون وقت  البد کانکس شما داره؟-

 

ک رسخوش:   خب ظاهرا اشتباه متوجه شده بود دخیی

 

رحییم... شما من اون جا نیم مونم.یم رم پیش مهندس -
امشب اون جا بمون تا فرداصبح بگم این درو درست 

 . ی  کیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_بیست_دو

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

 عصتی نگاهش کردم. 

 

ی یک کار مانده بود که در بدو ورود برای   فقط همیر
 خودم حرف بخرم. 

 

کاقی بود یک امشب را در کانکس جناب رئیس یم ماندم 
 تا هزار و یک حرف پشت رسم زده شود. 

 

 با خودش چه فکری یم کرد با این پیشنهاد عجیب! 
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 دستانم را چلیپای سینه ام کردم و گفتم:  

 من هیچ جا نیم رم. -

 

 عبوس نگاهم کرد: 

 

؟-  یعتی چر

 

 نیم رم .  بگید ییک بیاد قفل رو درست کنه. من جابی -

 

 پوقی کرد: 

 

- ... ی خانم محیی  ببیر

 

 میان کالمش پریدم: 
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به ای به - هیچ یم فهمید با این کار ممکنه چه ضی
موقعیت من توی این جا بزنید؟ یم فهمید شخصیت 

 منو زیر سوال یم برید! 

 

 گیج و مات نگاهم کرد. 

 

 خب نیم فهمید دیگر... مجبور بودم توضیح دهم. 

 

شما رو یم شناسم و نه بقیه آدمهای این ببینید من نه -
جا رو. اما درست نیست که شب اول رو توی کانکس 

رئیس صبح کنم. یم دونید این کار چه قدر یم تونه حرف 
 و حدیث ایجاد کنه؟

 

انگار تازه منظورم را گرفت که دستی به موهای کوتاهش 
 کشید و چپ چپ نگاهم کرد: 
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ی اولش دردرسید. چر یم شد - همون صبح حرف  از همیر
یف تون رو یم بردید؟  منو گوش یم کردید و تشر

 

ون زده بود    به شالم کشیدم و  تار موبی که بیر
دستی

 پشت گوشم فرستادم: 

 

تمام این اتفاقات رو میذارم به پای مدیریت سوء شما -
جناب مهندس. فقط یه مدیریت ضعیف یم تونه 

ی مشکالبی ایجاد کنه.   همچیر

 

 ش... حقش بود نوش جان

 

 درهم گره خورد. ظاهرا جوابی نداشت: 
 ابروهایش بیشیی

 

- . ی ی جا بمونید تا بگم بیان قفلو درست کیی  همیر

 

 لبخند شیطنت باری روی لب هایم جان گرفت. 
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ی مجد.   خب یک هیچ به نفع نوشیر

 

ون یم زد دلم یم  وقتی با ان قیافه درهم از اتاق بیر
 خواست بلند و جان دار بخندم. 

 

 دلم خوب بود خوب! حال 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 

 #پارت_بیست_سه

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 
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 دستهایم را روی سینه چلیپا کرده بودم .  

 

همان جور که نگاهم به محسن بود که داشت قفل در  
را درست یم کرد فکرم درگیر یاشار توانا بود که شبانه 

 مجبور شده بود خواسته ام را اجرا کند. 

 

م  خب این یعتی توانسته بودم یک قدم از او پییسر  بگیر
وزی بزرگ بود.   و این برای من یک پیر

 

بی اختیار لبخند روی لبانم جا گرفت که از دید محسن 
 دور نماند. 

 

 یم خندید خانم مهندس؟-

 

 شانه باال انداختم: 

 

 چرا نخندم؟-
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 خودش هم خنده اش گرفت: 

 

جوری مجبور یم  خب منم اگه مهندس توانا رو این-
کردم تا خواسته ام رو انجام بده یم خندیدم. این 

وزی بزرگه... نه؟   خودش یه پیر

 

 چشمیک زدم: 

باید یم دیدی. البته زیاد امیدوار نیستم چون یم دونم -
ی فرصت رسم هوار  ی رو کینه یم کنه و توی اولیر همیر

 میشه. 

 

 رسی به تایید تکان داد: 

ی که طرفت رو بشناش - . همیر شما خانم باهوشر هستی
و آماده ی حمالتش از نقاط کور باشر یعتی یه جور 

 ذکاوت . 
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 به طرف صندیل رفتم و نشستم: 

تموم این سال ها کم ندیدم از این جور آدم ها ...کم -
 اذیتم نکردن تو این راه . تجربه شو دارم. 

 

ر در ان نگاهش را به قفل دوخت و کلید را یک با
 چرخاند: 

 

 درست شد . -

 

 لبخند زدم: 

 مرش ... -

 

 رس تکان داد و از جا بلند شد : 

 چاکریم. باید برم گزارش کار به جناب مهندس بدم. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_بیست_چهار

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

همزمان با رفتنش در را قفل کردم و این بار با خیال 
 رفتم و دراز کشیدم.  آسوده به سمت تختم

 

نمیدانم چرا اما خواب از رسم پریده بود و فکرم بی 
اختیار به سمت مردی کشیده یم شد که برخالف منم 

ی در درونش داشت.  ی  منم هایش یک چیر

 

ی به نام جاذبه و کشش...  ی  یک چیر

 

تصویر چهره عبوس و اخم آلودش از مقابل چشمانم 
 کنار نیم رفت. 
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 به نظرم زیادی مسئول بود. 

 

 حرف هایش را قبول داشتم. 

 محیط،محیط بی رحیم برای زنان بود. 

 

اگر غفلت یم کردی بدون شک تاوانش را خودت یم 
 دادی و بس. 

 

خب من در جاهای دیگر  دیده بودم که در ظاهر خییل 
ایط را بر وفق مرادت یم  ی مرد همکار رسر از مهندسیر

 قعات دیگری از تو داشتند. چیدند اما در باطن تو 

 

 حداقل مهندس توانا خالف آن ها عمل کرده بود. 

 

رک بود و از همان اول کار هشدار ناامن بودن محیط 
 کارگاه را داده بود. 
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ی که با وجود مخالفتش باز حواسش بر امنیت من  همیر
ی بود و ته دلم را رایصی یم کرد.   بود یک جورهابی دلنشیر

 

امشب تو »صدایش در گوشم پیچید به پهلو چرخیدم و 
 « کانکس من یم مونید. 

 

 زیر لب پچ زدم: 

 آقای اعتماد به سقف. 

 

نیم دانم چه قدر به او و آن چهره ی گرم اما عبوس فکر 
 کردم که خوابم برد  . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_بیست_پنج
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 #شهال_خودی_زاده 

 

محسن که گزارش کارش را داد و رفت خیالم کیم آسوده 
 شد و روی تختم دراز کشیدم. 

 

ک رسخوش اگر به رساغش نیم رفتم با یک صندیل  دخیی
 یم خواست از خودش مراقبت کند. 

 

نیم دانست این جا مرد به مرد رحم ندارد چه برسد به 
 موجود ظریف و زیبابی چون او. 

 

 . دست خودم نبود نگرانش بودم

 

انگار عادت داشت مدام موهایش را پشت گوش 
 بفرستد. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

باید یم گفتم توی محیط کار مقعنه رس کند . ان موهای 
 مواج کار دستش میداد. 

 

 توی جایم چرچی زدم . 

 

ش زیبا و ملیح  ی ی مجد برخالف آن زبان تند و تیر نوشیر
 بود. 

 

آرایش خایص نداشت اما همان برق لب روی لبهایش را 
 کرد. ذف یمباید ح

 

اگر یم خواست در این محیط فعالیت کند باید به 
 خواسته های من توجه یم کرد. 

 

وقتی مارمولک را به طرفش گرفتم واقعا ترس را در 
 چشمانش دیدم. 
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 بی اختیار لبخند بر لبانم نشست: 

 

 اندازه ی یه مارمولکم جنم نداری یاشار... -

 

 خواب از کله ام پریده بود. 

 

ک انگار یک جور جسارت عجیب داشت که ذهنم  دخیی
 را درگیر کرده بود. 

 

مشکیل نیست بچرخیم. »صدایش در گوشم نشست
ید که اون وقت با مخ  فقط مواظب باشید رسگیجه نگیر

 ! ی  «یم خورید زمیر

 

ی مجد. بهت نشون میدم -  خانم نوشیر
زیادی رستقی

یم کتی  یاشار توانا کیه.  ببینم باز این جوری بلبل زبوبی 
 یا نه؟
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 خنده ام را با افکارم رها کردم و افزودم: 

 

یم خوام  ببینم چند مرده حالچی خانم مهندس. دارم -
 برات. 

 

نیم دانم چه قدر به او فکر کردم و کارهابی که باید یم 
 کردم تا غرق خواب شدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_بیست_شش

 

 

 #شهال_خودی_زاده 
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وع کارتون توی این جا این لیست - مواردیه که قبل از رسر
 باید انجام بدید خانم! 

 

نگاهم روی ورقه ای که مهندس توانا به دستم داده بود 
 نشست. 

 

از آن جا که نیم خواستم روز اول کاری آتو دستش 
ی مواردی که خواسته بود نامعقول نبود  بدهم و همچنیر

 پلک بر هم گذاشتم و گفتم: 

 

 ایک جناب مهندس... قبوله. -

 

ظاهرا خودش را برای یک کلکل حسابی آماده کرده بود 
 که ابروهایش باال پریدند و متعجب نگاهم کرد. 

 

 رسی تکان دادم: 

 من آدم لجبازی نیستم جناب. کار برام در اولویته! -
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ش بلند شد:  ی  از پشت میر

 

فکر یم کردم حداقل رس چندتاشون باهام چونه بزنید -
 ما رفتارتون قابل تقدیره. ا

 

ی باره که دارم این مطلبو عرض یم - نیم دونم این چندمیر
ی  کنم اما من تازه کار نیستم و قبال هم توی همچیر
 محییط کار کردم پس برام حرفاتون قابل فهمه. 

 

به سمت پنجره ی اتاقکش رفت و بی آن که موضوع را 
 کش دهد  گفت: 

 

تم ماشینو بیاره باید با به امیر یعتی مهندس رحییم گف-
 هم بریم رس پروژه... 

 

 ته دلم حس خوبی نشست. 
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 پس باالخره حضورم را پذیرفته بود. 

 

 لبخند نریم زدم: 

 چندتا سوال هم من دارم . -

 

سید. -  بیر

 

مهندس ظفرمند؟ ... به نظرم حادثه ای که براشون -
ی سابقه  اتفاق افتاده یه کم مشکوکه... از کیس که همچیر

ی سهل انگاری بعیده.   داره یه همچیر
 ی درخشابی

 

نیم دانم درست دیدم یا واقعا برقی از چشمانش 
 گذشت. 
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ی بود   جلو آمد و مقابلم ایستاد. چشمانش پر از تحسیر
در بی بی چشمانش یم دیدم ابرو  اما برخالف آن چه
 درهم کشید و گفت: 

 

ه رستون به کار خودتون باشه خانم. این جا - بهیی
کنجکاوی زیاد ممکنه کاردستتون بده. خوش دارم اینو 
باالی تموم اون تذکرابی که دادم بنویسید و بهش عمل 

 کنید. 

 

 

ی  . انگار مرا تا عرش برده بودند و به یکباره بر زمیر لعنتی
 فته بودند. کو 

 

دلم یم خواست پاسخ دندان شکتی میدادم اما همزمان 
 در باز شد و مهندس امیر رحییم سذک کشید: 

 

ی آماده ست. -  یاشار ماشیر
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دستانش را،  رئیس مآبانه داخل جیب شلوارش فرو برد 
 و گفت: 

به راننده بگو خودم یم رونم. یم تونه امروز بره -
 مرخیص! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_بیست_هفت

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 قادر به باز کردن اخم هایم نبودم. 
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کت که یک جیپ خایک بود نشستیم  .  ی رسر  توی ماشیر

 

راننده ای در کار نبود و مهندس توانا خودش با تبحر 
 مسیر جاده خایک را در پیش گرفت. 

 

رسعتش باال بود و ظاهرا یم خواست صدای مرا دربیاورد 
اما من کفری تر از آن بودم که بخواهم دوباره به دستش 

 آتو دهم. 

 

ترش از رسعت نداشتم و یک جورهابی برخالف تصور 
 او من عاشق رسعت بودم. 

 

بارها با پش دابی ام آرمان به پیست اتومبیل رابی یم 
کت   یم کردیم. رفتیم و در مسابقات رسر
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یاد آرمان و آن چهره ی مهربانش بی اختیار لبخند بر 
 لبانم نشاند . 

 

 بیا و این دفعه بی »صدایش در گوشم پیچید
ی نوشیر

 «خیال این پروژه شو... 

 

ون امدم .   با صدای مهندس توانا از افکارم بیر

 

 چیه نه به اون اخماتون نه به این لبخند ژکوندتون. -

 

 م به طرفش چرخیدم: با حفظ اخم های 

 

 لبخندم مال این مکان و زمان نیست جناب مهندس.  -

 

پس یه خاطره ی خوبی باید باشه که این جور خنده رو -
 به لباتون نشونده. 
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 بله یاد یه آدم مهربان و انسان افتادم. -

 

 ابروبی باال انداخت و با کنجکاوی عجیتی پرسید: 

 

سم گ؟-  یم تونم بیر

 

 آخ که دلم یم خواست بدجور توی پرش بزنم. 

 

 نگاه به رو به رو دوختم و جواب دادم:  

 

چه فرقی یم کنه... مهم اینه که انقدر انسانه که با یاد -
ایط خوب یم شه.   آوریش حال دلم توی بدترین رسر

 

انگار کنایه ام را گرفت که سگرمه هایش درهم شد و 
د.   پایش را بیشیی روی گاز فشر
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 _برایم_عشق_دم_کن #کیم

 

 #پارت_بیست_هفت 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

ی کارگاه و محل احداث پل ده دقیقه طول  مسیر بیر
 کشید. 

 

د اما خب   تری مییی
شاید در حالت عادی زمان طوالبی

ی را به پرواز درآورده بود ده  آن جور که مهندس ماشیر
 دقیقه زمان برد تا به محل اجرای پروژه رسیدیم. 

 

 

ی پریدم و نگاه به محوطه با تو    بی معطیل پاییر
ی قف ماشیر

 دوختم. 
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یم شد گفت سازه ی بزرگ و  با عظمتی مقابل مان قرار 
 داشت. 

 

ی  نیمه کاره بود اما از همان هم معلوم بود مهندسیر
 سازنده اش حسابی حرفه ای هستند. 

 

ی نبود.  ی  خب نام مهندس ظفرمند کم چیر

 

 

 بی اختیار گفتم: 

 آفرین! عالیه... -

 

 کنارم ایستاد و گفت: 

ی و بدون مشکل از آب - برام خییل مهمه که این کار تمیر
 دربیاد. 

 

 به طرفش برگشتم. 
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 با غرور به سازه ی مقابلش چشم دوخته بود. 

 

 من این حس را خوب یم شناختم. 

 

وقتی کارت را دوست داری و با تمام وجود برایش وقت و 
ه شدن و برپا شدنش انرژی یم گذاری حیس که از ساخت

ی نیست جز غرور.  ی  رسریز وجودت یم شود چیر

 

 باالخره لبخند زدم  . 

 

 اما انگار او قصد آزارم را داشت که گفت: 

ترجیح  میدادم تا آخر پروژه با خود مهندس ظفرمند کار -
 کنم اما اون اتفاق لعنتی همه چر رو خراب،کرد ... 

 

 ابرو درهم کشیدم. 

 آمد! انگار من خوشم یم 
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منم دوست ندارم کار نصفه و نیمه ی دیگران رو دست -
ی باشید مرکز کم کیس رو توی این زمینه  م. اما مطمی  بگیر

 براتون نفرستاده. 

 

 ابروبی باال انداخت : 

 به زودی معلوم میشه خانم مهندس. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_بیست_هشت 

 

 

 

 

برویم با هم به طرف قبل از آن که به سمت سازه ی پل 
ییک از کانکس ها  که بدون شک دفیی کار بود و از بقیه 

 بزرگیی حرکت کردیم. 
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دوتا از کارگرها با دیدن مان نزدیک  شدند و سالم و 
علیک کردند. بقیه مشغول به کار بودند و باید برای 

 اصیل تا ظهر صیی یم کردیم.   
 معرقی

 

ها فقط رس تکان مهندس توانا مرا معرقی کرد و کارگر 
 دادند. 

 

خب این واکنش ها برایم مهم نبود چرا که یم دانستم 
اصوال خییل از مردها زورشان یم آید  یک خانم را باالتر 

 از خودشان ببینند. 

 

 وارد کانکس که شدیم نگاهم دوتادور چرخید . 

 

نقشه های مهندش به صورت بی نظیم داخل یک کمد  
 ار شده بود.  بی در و پیکر روی هم تلنب
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 لب هایم به هم چسبید. 

 

ار بودم.   ی  همیشه از بی نظیم در محیط کار بیر

 

 بی نظیم که نشأت گرفته از  خصوصیات مردانه بود. 

 

ی بزرگ نقشه کیسر انتهای اتاقک نصب شده بود.   یک میر

 

ی کوچک اداری هم در اتاق یه چشم یم خورد.   دو میر

 

دوتا گلدان گل مصنویع هم دیگر آخر سلیقه ی مردانه 
 بود. 

 

 مهندس توانا که صدایم زد توجهم به او جلب شد.  
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ی شماست. یعتی قبال مال مهندس - خانم مهندس این میر
 ظفرمند بود. 

 

بود دوخته شد.  ی ی دیگر که نزدیک همان میر  نگاهم به میر

 

ی منه... وقتی این جا هستم با هم کار یم کنیم - اونم میر
 خانم. 

 

 یک تای ابرویم را باال دادم و گفت: 

 

 لطفا ییک از کارگرا رو صدا بزنید بیاد کمک. -

 

 عبوس نگاهم کرد: 

؟-  واسه چر

 

 دست به کمر زدم:  
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 الزمه تغییر دکوراسیون بدیم جناب مهندس. -

 

 دکوراسیون چشه اون وقت؟-

 

ه بهتون بگم چه قدر یم تونید بی نظم باشید؟  من الزم-
 محیط بی نظم و نظایم نیم تونم تمرکز کنم 

ی توی همچیر
 از هرجابی این جا باید کار کنم پس 

و از اون جا که بیشیی
 ترجیح یم دم باب میل و سلیقه خودم بچینمش! 

 

ه اش را به من دوخت و گفت:   چند ثانیه کوتاه نگاه خیر

 

ی بخوایید سازه رو از - ایک .... فکر یم کردم قبل از هر چیر
 نزدیک ببینید. 

 

بله مشتاق اونم هستم اما اجازه بدید اول تکلیف این -
 جا رو مشخص کنم.  
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 رسی تکان داد: 

منتظرم ببینم قراره چه گیل به رسمون بزنید خانم -
 مهندس. 

 

به زود کوتاه آمدنش برایم عجیب بود  اما خب گذاشتم 
 پای کوتاه آمدن صبحم. 

 

به زودی با عملکردم بهتون نشون میدم جناب -
 مهندس. 

 

ه و نافذش   نایم را صدا یم زد نگاه خیر
همزمان که یوسقی

 را از چشمانم گرفت و به سمت در رفت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_بیست_نه
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 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

 

 یوسقی نام کارگر جوابی بود . 

 

 محض ورودش به کانکس گفت: به 

ی بیام. -  مهندس توانا گفیی

 

وع کردم به یک رسی توضیحات درباره تغییر  وقتی رسر
 وضعیت آن جا ابروهایش باال رفت و پرسید: 

 

 جناب مهندس خیی دارن؟ -

 

 مقابلش ایستادم: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 مگه خودشون صداتون نزدن؟-

 

 رسش را تند تند تکان داد: 

 بله ... بله... -

 

!  پس حتما در - ی  جریان هسیی

 

 مردد گفت: 

 آخه... -

؟ -  آخه چر

 

 لبخند کجی زد انگار باور نداشت که گفت: 

 آخه امکان نداشت به این همه تغییر هیجر نگن. -

 

 متوجه نیم شم! -
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ن. دست زدن به این نقشه ها ... - مهندس خییل سختگیر
 جابه جابی این همه وسیله باور کردبی نیست. 

 حتی

 

 ا نگاه به اطراف گفتم: دست به کمر زدم وب

 

 حاال که امکان پذیر شده انجامش بدید. -

 

 با همان چشمان نگران رسی تکان داد و چشیم گفت. 

 

ون زدم حس خوبی داشتم.   از کانکس که بیر

وع کرده بودم.   برخالف تصوراتم روز خوبی را رسر

 

 صدای بلند مهندس توانا نگاه مرا متوجه خودش کرد: 

 

 این طرف. خانم مهندس از -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ش 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

 بیسیم به دست ایستاده بود. 

 یک کاله ایمتی هم بر رس گذاشته بود.   

 

 بی اختیار از آن فاصله رستاپایش را رصد کردم. 

 

 عبوش و ابروهای درهمش جزو الینفک صورتش بود. 

 

 متناستی داشت. چشم و ابروی مشیک و لب و دهان 
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وت عجیب در چهره اش داشت که  یک جالل و جیی
ند البته  باید یم  باعث یم شد همه از او حساب بیی

 فهمید که روی من زیاد کار ساز نبود. 

 

بی اختیار افکارم باعث خنده ام شد و لبخندی که یم 
ش به کل پرید:  ی تشر  رفت توی صورتم بنشیند با اولیر

 

عشوه معنا نداره. محیط رو نیم خانم این جا خنده و -
بینید ؟ کیل کارگر مرد مشغول کارن... کافیه ییک از این 

ی ... یم دونید چر میشه؟ یم دونید چه  خنده ها رو ببییی
؟ یم دونید با رفتار سبک رسانه  ی فکر و خیاالبی یم کیی

 تون چه فکری رو توی کله شون میندازید؟

 

 م ایستادم. شوکه از شنیدن حرفهای ناروایش در جای

 

ه اش بود که افزود:   نگاهم خیر
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ن. اون - ممکنه این جا رو با یه جای دیگه اشتباه بگیر
 وقت خر بیار و باقایل بار کن. 

 

 منظورش را به بدترین شکل ممکن گرفتم. 

 

 . ی  میان کلمات رسپوشیده اش پر بود از توهیر

 

خنده ی من نه از رس عشوه و ناز بلکه ازوجود پاکم بود 
 امثال او نیم توانستند آن را ببینند. اما 

 

 کفری جواب دادم: 

ترجیح یم دم خودم باشم تا ییک مثل شما اقای -
 مهندس! 

 

ابروهای درهمش بیشیی گره خورد و همان طور که 
 بیسیمش را تهدیدوار تکان میداد عصتی گفت: 
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پس منتظر عواقب رفتارتون باشید. اون وقت نگید -
 نگفتم. 

 

ی جواب دادم: دندان قروچه ا  ی کردم و خشمگیر

  

دلیل این همه رفتار خشن تون رو توی محیط کار درک -
نیم کنم. این همه خشک و بسته بودن خییل آزار دهنده 
ست.  با تفاسیر شما جنس مذکر جز یه جنس وحیسر و 
ی دیگه ای نیست. واقعا این محییط  افسارگسیخته چیر

 رو که ساختید درک نیم کنم. 

 

 شق_دم_کن #کیم_برایم_ع

 

 #پارت_ش_یک

 

 #شهال_خودی_زاده 
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 نیم توانستم این رفتار خشن و زورگویانه را درک کنم. 

 

 کاله ایمتی توی دستش را به سمتم گرفت و گفت: 

ه هر چه زودتر بریم رس کارمون. -  گفتتی ها رو گفتم.  بهیی

 

بی اختیار ابروهایم درهم شده بود. ادامه دادن این بحث 
 جایز نبود. 

 

 کاله ایمتی را بر رس گذاشتم و به دنبالش روان شدم. 

 

ناخوادگاه رفتار عصتی اش روی من هم تاثیر گذاشته   
 بود. 

 

 جرئت لبخند زدن نداشتم و این کالفه ام یم کرد. 
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ی و کارگرها کمال دقت را پیشه کرده  در گفتگو با مهندسیر
بودم و خوش نداشتم گزک دست آقای مهندس بداخم 

 بدهم. 

 

 خوب و مجربی دور هم جمع شده بودند و از 
ی مهندسیر

 این که کاربلد بودند خوشحال بودم. 

 

ی بدون  کارگرها گوش به فرمان بودند و ظاهرا همه چیر
مشکل پیش یم رفت اما یک مسئله ای ذهن مرا درگیر 

 خود کرده بود. 

 

مسئله ای که صبح با مطرح کردنش مهندس توانا جواب 
رسباالبی به من داده بود و از من خواسته بود کنجکاوی 

 نکنم.  

 

هنوز هم فکر یم کردم در پس این اتفاق رازی نهفته 
 است. 
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ی آن قدر  خوب و درست به نظر یم رسید  وقتی همه چیر
ی اتفاقی یم توانست معنای خایص داشته باشد .  چنیر

ی مثل یک هشدار!  ی  درست چیر

 

بعد از ضف ناهار  با فراخوابی که مهندس توانا داد کلیه 
ی و کارگران در محوطه اصیل جمع شدند و  مهندسیر
باالخره رسما و به صورت جمیع من به همه معرقی 

 شدم. 

 

ی ما دونفر به غایت    که هنوز بیر
با وجود تمام اختالفابی

گ تمام گذاشت و یک خود باقی بود، در کمال تعجبم سن
معرقی کامل و جامع از من به عمل آورد و در آخر تاکید 

کرد حرف من بعد از او سندیت کامل دارد و من به 
 عنوان معاونت پروژه یعتی خود او هستم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ش_دو

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 )یاشار(

 

 مهندس نقوی کنار گوشم گفت: 

 

 خوبی ب-
 ود جناب مهندس! معرقی

 

 کنایه اش را گرفتم. 

 

 من این جماعت همجنس را خوب یم شناختم. 
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یم دانستم در روزهای آبی  باید منتظر اتفاقات زیادی 
باشم اما هر چه بود اتفاق افتاده بود و من قادر به 

ی از آن نبودم.   جلوگیر

 

ی فقط یک  حضور یک زن در میان جمیع این چنیر
 داد... دردرس !    هشدار را به من یم 

 

 کالفه و عصتی نگاهش کردم که گفت : 

منظوری نداشتم اما در عجبم چرا زیر بار رفتی جناب -
 رو برای کمپ 

ی
ی دردرس بزرگ مهندس. چرا همچیر

 خریدی؟

 

 پوزخند زدم: 

شما یه درصد فکر کن من پذیرفتم... این محیط جای -
مرکز این تیتیش مامابی ها نیست اما نیم دونم تو اون 

ی  لعنتی چر یم گذره.. یعتی یه نره خر نبود برامون بفرسیی
 که این خانم رو فرستادن؟
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 دست روی شانه ام گذاشت: 

آره شنیدم بدجور قبولش دارن اما بعید یم دونم بتونه  -
این جا دووم بیاره. چند روز دیگه جمع یم کنه یم ره . یم 

 خوای یه کاری کنیم زودتر...  

 

ی نگاهش ک  ردم که رسی    ع گفت: خشمگیر

 

س نیم ذارم کیس نزدیکش بشه. -  متوجه شدم بابا. نیی

 

 دندان قروچه رفتم: 

قرار نیست نامردی کنیم. این خانم به زودی با پای -
 خودش از این جا یم ره

 

ی یم دونسته که - ی باشه باشه... مطمئنا مرکزم یه چیر
 فرستادتش وسط این همه شیر گرسنه!  
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ی مجد نشست که داشت با نگاهم روی مهندس نو  شیر
ی را درباره سازه به کارگران توضیح یم ی  داد. حوصله چیر

 

ی راحتی ها برود.   باور نداشتم به همیر

 

 این دخیی بدجور بوی دردرس یم داد. 

ی  ی به همیر کله اش داغ بود و فکر یم کرد همه چیر
 راحتیست. 

 

نیم دانست  امنیتش دست ماست و ما دیگر خواب 
 ت تا او راحت در این محیط کار کند. نخواهیم داش

 

 نگرانش بودم. نگران... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ش_سه
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 #شهال_خودی_زاده 

 

نگاهم به سمت غذابی که دقایقی پیش محسن برایم 
 آورده بود کشیده شد. 

 

 تصور خوردنش هم حس تهوع بهم یم داد.  

 

 اشتها نداشتم و دلم یم خواست دراز 
ی

از شدت خستیک
د.   بکشم تا کمر دردناکم کیم آرام بگیر

 

 ساعت ها ایستادن پای کار خسته ام کرده بود. 

 

روز پرکاری را گذرانده بودیم بخصوص که سازه مال کس 
 دیگری بود و من باید کامال با آگایه سوار کار یم شدم . 
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ه بودم و تمایم کارهای ظفرمند کیل نقشه را زیر و رو کرد
 را بررش کرده بودم. 

 

اگر اضار مهندس توانا بر دیروقت بودن نبود، ممکن 
بود تا خود صبح همان جا بایستم  و به بررش ادامه 

 دهم. 

 

اما حاال که به کانکس برگشته بودم داشتم دعایش یم 
کردم که اجازه ماندن نداده بود و مرا مجبور به ترک 

 ارمان کرده بود. محل ک

 

تمام مدت ذهنم درگیر مهندس ظفرمند بود . چرا  
مهندش با این همه اطالعات و معلومات و حرفه ای 

ی اشتبایه کند .   بودن در کارش باید چنیر

 

عقل و منطقم هشدار میداد کاسه ای زیر نیم کاسه 
 است. 
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بی شک پای یک کارشکتی بزرگ درمیان بود اما آخر 
 چرا؟ 

 

چرا باید با ایجاد آن اتفاق و صدمه دیدن مهندس هادی 
 ظفرمند او را از  این دایره خارج کنند. 

 

نیم دانم چه قدر به این مسئله فکر کرده بودم که  
باالخره خواب و رویا مرا در خود فرو برد و دیگر هیچ 

ی نفهمیدم.       چیر

 

 

  *** 

ر رسک گفتم و امیر همزمان با باز کردن د« بیا توبی »
 کشید: 

 

 بیداری یاشار؟-
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 توی جایم نشستم : 

 بیا تو... بیدارم. -

 

لبخند زنان داخل شد و  با دیدن بسته ی توی دستش 
 من هم لبخند زدم. 

 

مامان این دفعه یه بسته جدا واست فرستاده. از وقتی -
یتی برنجیاش شدی به خاطر تو هم  فهمیده عاشق شیر

 که شده یم پزه. 

 

 شد .  لبخندم پهن تر 

ی خانم بار آخری که برای دیدن پشش به   تصویر کیی
 کمپ آمده بود  مقابل چشمانم جان گرفت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ش_چهار
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 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

 بسته را کنار دستم گذاشت و گفت: 

 

ی پستجر اومد. -  شما که رفتیر

 

یتی را با احتیاط باز کردم.   بسته شیر

 

 خرد نشده بودند . لبخند زدم: خداراشکر 

ی که سالم رسیده غنیمته. -  همیر

 

یتی های برنجی مخصوص که زعفرابی شده  و ییک از شیر
 بودند برداشتم و بر دهان بردم. 
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 امیر لبخندی زد:   

؟-  مزه روغن کرمانشایه شو حس یم کتی

 

 اوهویم کردم و گفتم: 

از از مادرت خییل تشکر کن اما بهش بگو درسته خییل -
خوردن این خوشمزه ها  لذت یم برم اما رایصی به 

 زحمتش  نیستم. 

 

 امیر چشمیک زد: 

-   ...  بخور بابا حالشو بیی

 

ی درست و درمابی نخورده بودم  ی االن چیر از صبح تا همیر
یتی دیگر پشت هم بخورم.  ی باعث شد دوتا شیر  و همیر

 

 واقعا عایل بودند . 

 امیر نگایه به دور و بر انداخت:  
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 یه چای بذارم با هم بخوریم. -

 

 از خدا خواسته گفتم: 

 دمت گرم... نییک و پرسش؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ش_پنج

 

 

ی پر از آب را روی  با لبخند رضایت از جا بلند شد و کیی
یت یم  گاز کوچک یک نفره گذاشت و همانطور که کیی

 کشید گفت: 

 

 امروز چطور بود. -
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 جعبه را کنار گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم.  

 

 چطور یم خواستی باشه؟ -

 

ه رو اذیت نکن ... بذار پروژه به خیر و - یاشار این دخیی
خوشر تموم بشه. مگه یم خواییم ابدی این جا باشیم. 

 کار که تموم بشه رفتیم دیگه. 

 

 آرنجم را روی چشمانم گذاشتم: 

 چشمامو یم بندم. ده دقیقه تا دم کشیدن چای ت -

 

 صدای پوفش  به گوش رسید:  

خب زنه که زنه... مهم کار کردنشه... مهم رزومه اشه... -
 بلده چر کار کنه... 

 

 عصتی در جایم نشستم و کفری نگاهش کردم: 
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 برو امیر چابی ام نخواستم. -

 

نرفت. بلکه مرصتر صندیل را برداشت و مقابلم  
 نشست. 

 

. یم شه؟ -  یاشار انقدر سخت نگیر

 

 چرخیدم و تکیه به دیوار زدم. 

 

ی مجد نشان داده بود  خب الحق و االنصاف امروز نوشیر
کار بلد است . نشان داده بود یم تواند از پس این کار 

اف را  بربیاید و بلد بود با کارگرها چطور رفتار کند این اعیی
 بود؟ به خودم بدهکار بودم  اما مگر فقط کار 

 

ون دادم :   نفسم را  پر صدا بیر

 برای من امنیت حرف اول رو یم زنه بعدش کار. -
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او که نیم دانست پشت تمام این حس و حال من چه 
ها چه تاوان  ی خیی است؟ نیم دانست من بابت این چیر

 سنگیتی داده ام. 

 

ی رفت اما قبل از ان به  از جا بلند شد و به سمت کیی
 طرفم چرخید: 

 

 اقبش یم شیم. نمیذاریم کیس بهش نزدیک بشه. مر -

 

ه نگاهش یم کردم.    خیر

 

ی - یاشار دمت گرم بیا و یه بارم که شده گوش کن ... ببیر
هادی رفت اما ما یم تونیم با این خانم زودتر پروژه رو 

 جمعش کنیم بره. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ش_شش

 

 

 

 حوصله بحث با او را نداشتم. 

 ری خسته بودم که دلم فقط خواب یم خواست. آن قد

 

ی که سال ها بود از  ی یک خواب راحت و بی دغدغه چیر
 من و تن و روحم دری    غ شده بود. 

 

سکوتم باعث شد پشت به من کند و چایش را دم کند. 
خودش هم یم دانست حرف زدن گایه برای من از 

 سخت تر از کار کردن بود. 

 

 

صدای ناله یم آمد. تمام تنم خیس عرق بود و هر کاری 
 یم کردم از جا بلند شوم نیم توانستم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

انگشتانم چنگ رختخوابم شده بود و درست مثل کیس 
 که فلج شده باشد قادر به تکان خوردن نبودم . 

 

 کیس نهیب زد: 

 پاشو یاشار... پاشو... -

 

تمام رمقمم را جمع کردم و باالخره از رختخوابم کنده  
 شدم. 

 

صدای ناله هنوز به گوش یم رسید. من با این صدا 
ی شده بودم. نفرت پر شده در وجودم مرا  از جا  عجیر

 کند. 

 

ون زدم. هوا گرگ و میش بود .   از کانکس بیر
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این صدای لعنتی تمایم نداشت. دلم یم خواست گوش  
م تا صدای آن ناله را خفه کنم اما یم هایم را بگیر 

 خواستم منبع صدا را پیدا کنم. 

به سمت صدا حرکت کردم. باید یم یافتمش... قدم  
 هایم بلند بود و تند. 

 

تنم خیس عرق شده بود. وقتی به خودم آمدم مقابل 
ی مجد ایستاده بودم.   کانکس نوشیر

 

وانم صدا تمایم نداشت و هر لحظه بیشیی از قبل روی ر 
 یم رفت. 

 

دیگر صیی جایز نبود. پله ها را باال رفتم و در کانکس را با 
ب باز کردم.   ضی

 

ی مجد بود عریان و در میان آغوش یک مرد...   نوشیر

 مردی که با لبخندی کریه به عقب برگشت. 
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 امیر بود...  

 

 تمام وجودم خشم شد و فریاد کشیدم. 

 

نفس نفس زنان چشم باز کردم و در میان رختخواب 
 نشستم. 

 

 خدایا این چه سیم بود . 

 نفسم باال نیم آمد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ش_هفت
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 نگاهم به سمت پنجره ی اتاقم کشیده شد. 

  

هنوز نیمه شب بود و تا صبح راه زیادی اما دیگر خواب 
 از رس من پریده بود. 

 

 کنار دستم را برداشتم و الجرعه رس کشیدم.  لیوان آب  

 

 کالفه از دیدن آن خواب وحشتناک

 از جا برخاستم. 

 

یک جور بی قراری در وجودم رخنه کرده بود، طوری که 
نیم توانستم در کانکس و آن هوای محدود و خفه 

 بمانم. 

 

 دلم هوای تازه یم خواست . 

 

ون زدم.   هنم را به تن کردم و بیر  پیر
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خنکای کویری لرزی به تنم نشاند اما خوب بود و آن 
 حال و هوای بد را از من دور یم کرد. 

 

به راه افتادم تا مثل همیشه به جابی که آرامم یم کرد 
 بروم. 

 

 

 با حس کمردرد شدیدی که داشتم از خواب بیدار شدم. 

 

وع به ماساژ دادن ناحیه دردناک  در جایم نشستم و رسر
 کردم. 

 

خر االن وقتش نبود و نمیدانم این حال بد زود لعنتی ا
 رس از برای چه بود. 
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از جا بلند شدم و به طرف ساک کوچیک که مادرم برایم 
 بسته بود و هنوز نتوانسته بودم بازش کنم رفتم. 

وری.   ساک مخصوص دم نوش های ضی

 

کیسه ی دم نوش هابی که مامان برایم یم بست همیشه 
 ع این چنیتی به کارم یم آمد . کارساز بود و در مواق

 

ی باعث یم  یم دانست اهل قرص و مسکن نیستم و همیر
شد هربار که به خانه یم روم کوله باری از دم نوش های 

 موثر را برایم فراهم کند. 

  

ی کوچکم را از دبه ی آب پر کردم  کیسه را برداشتم و کیی
 و روی گاز گذاشتم. 

 

ی شیر فلکه کپسول را باز کردم و  با روشن کردن زیر کیی
 دوباره به رختخوابم پناه بردم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ش_هشت

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 با نوشیدن دم نوش معجزه آسای مادر کیم بهیی شدم. 

 

گرمابی که در ناحیه کمر و زیر شکمم منتشر شده بود از 
چه  درد کاسته بود و دلم یم خواست دوباره بخوابم اما 

 کنم که خواب از رسم پریده بود. 

 

 به سمت پنجره ی اتاقم رفتم و آرام پرده را کنار زدم.  
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 همه جا تاریک بود و کمپ در خواب. 

 

م اما خب  ون بروم و هوابی تازه بگیر کاش یم توانستم بیر
 در آن وقت شب درست نبود. 

 

نفیس به آرایم کشیدم و خواستم به رختخوابم برگردم   
ون یم رفت  اما با  دیدن یاشار توانا که داشت از کمپ بیر

 ابروهایم باال پرید. 

 

 این مرد این موقع شب کجا یم رفت؟ 

 حس کنجکاوی عجیتی در وجودم بیدار شده بود. 

 

چه قدر دلم یم خواست به دنبالش بروم اما کمر درد 
ی کاری را نمیداد بخصوص که نیمه شب هم  اجازه چنیر

ون بزنم. بود و حقیقتا یم   ترسیدم بیر

 پوقی کردم و پرده را انداختم. 
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خب در آن ساعت به خاطر امنیت خودم هم که بود 
 باید بیشیی دقت یم کردم. 

  

هر چه بود تا حد زیادی حرف های مهندس توانا را قبول 
 داشتم و باید از گرگ های درنده دور و برم یم ترسیدم.   

 

بی خیال مهندس توانا به رختخواب پناه بردم و باقی 
 مانده  دم نوشم را جرعه جرعه  نوشیدم . 

 باید برای روز تازه خودم را اماده یم کردم. 

اما دروغ چرا فکرم درگیر مهندس توانا و خروجش از 
 کمپ بود. 

 

 یعتی داشت کجا یم رفت؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ش_نه 
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 دی_زاده #شهال_خو 

 

 

 

 لب دره نشسته بودم . 

 

دره ای که عمیق نبود اما مرا به عمق فاجعه ای یم برد 
 که در درونم سال های سال ریشه دوانده بود. 

 

نگاهم به دوردست ها جابی که کم کم آفتاب از آن جا 
 طلوع یم کرد دوخته شده بود. 

 

ی شب بود.   من به تارییک همیر
ی

 نمیدانم اما زندگ

 

یاشار توانا،  غرق در این تارییک سال ها بود که در و من 
 انتظار طلوع خورشید بودم. 
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 که از همان سال های نوجوابی غرق ظلمات شد و 
ی

زندگ
 دیگر هرگز رنگ روشنابی ندید. 

 

نفس عمیقی کشیدم و از جا برخاستم. ساعت ها 
ی به ان سوی دره  ی لب این پرتگاه و چشم دوخیی نشسیی

 حال دلم را بهیی کرده بود. 

 

با طلوع خورشید باید به کمپ بریم گشتم و روز از نو 
 روزی از نو. 

 

 خسته از شب سختی که گذرانده بودم به کمپ برگشتم . 

 

یتی برنجی و یک  دوش گرفتم و صبحانه ام شد دوتا  شیر
 لیوان چای تازه. 

 

ی برای من مثل یک لیوان چای داغ نبود .   هیچ چیر
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ون یم زدم دوباره همان یاشار توانا  وقتی از اتاقم بیر
 بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهل 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

 درد عجیب و وحشتناک انگار تمایم نداشت. 

 

رم نشست و لبم را به دندان دستم بی اختیار روی کم
 گزیدم. 
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ی   در اثر زیاد رسپا ایستادن ظاهرا اثر دم نوش ها از بیر
 رفته بود و زق زق کمرم دیوانه کننده شده بود. 

 

از رسمابی که در پوست صورتم حس میکردم یم  
توانستم حدس بزنم رنگم بدجوری پریده استو فشارم 

ی آمده. نوک انگشتانم یخ کرده بود اما امروز درست  پاییر
ی روز کاری ام عمال هیچ کاری جز مقاومت نیم  در دومیر

 توانستم انجام دهم.  

 

ی به ک ارگاه حاال در آن موقعیت حرف از درد زدن و برگشیی
احتی کوتاه یم توانست نقطه ضعقی برای من  برای اسیی
باشد بخصوص که مهندس یاشار توانا هر از گایه نگاهم 

 یم کرد و پوزخند از گوشه ی لبش کنار نیم رفت. 

 

 مهندس رحییم کنارم ایستاد و آرام پچ زد:  

ی تونه خانم مهندس ؟ از صبح رنگتون مثل - ی شما چیر
 یم لرزید...  گچ شده... االنم دارید 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ون دادم و با همان لحن جدی  نفس پر از دردم را آرام بیر
 ام جواب دادم: 

ی
 همیشیک

 

من خوبم .لطفا حواستون به کارگرا باشه...  نیم بینید -
رئیستون داره چطوری نگاهم یم کنه؟ امروز هیچ 

 اشتبایه قابل توجیه نیست. 

 

ی یم خواست بگوید که  ی کفری نگاهم کرد. انگار چیر
 گفت. ن

 

وقتی رفت به ثانیه نکشید مهندس توانا با ان چهره 
 طلبکار و مغرورش خود را به من رساند. 

 

کالهش را برداشت  و بی آن که نگاهم کند چشم به 
 کارگرهای مشغول دوخت و گفت: 
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ی ناز و اداهای زنونه ست که دوست ندارم - واسه همیر
ی یه ماده این جوری جل ب توجه جابی که یه گله نر هسیی

 کنه. 

 

. من داشتم جلب توجه یم کردم؟ من که تمام  لعنتی
 تالشم را کرده بودم کیس متوجه دردم نشود. 

 

 این مرد هیچ وقت نیم توانست جابی را در دلم باز کند. 

 

 فکر یم کرد دارم نمایش یم دهم؟

 

 انگشتانم بی اختیار قفل میله ی کنار دستم شد . 

 

نیم گذاشتم او به هدفش  من امروز این جا میمردم هم
 برسد. 
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باید جواب این لعنتی از خود رایصی را مثل خودش 
ی نبودم.   میدادم وگرنه نوشیر

انگار درد شدید روی نورون های عصتی ام بدجور فشار  
 اورده بود که نیم توانستم بی خیالش شوم. 

 

 دندان قروچه ای کردم و حریص گفتم: 

گله بدجور تو کف این راست یم گید ییک از همون نرای  -
ماده ست وگرنه از کجا باید یم فهمید مادهه داره ناز و 

 ادا میاد؟

 

وقتی چشمان غضبناکش به من دوخته شد با تمام وجود 
به خود احسنت گفتم اما همزمان درد عجیب مثل یک 

چاقوی داغ و برنده شکمم را دربرگرفت و بی اختیار 
 گفتم: 

 

 آخ... -
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 ن #کیم_برایم_عشق_دم_ک

 #پارت_چهل_یک

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 

لبم را چنان از درد گزیدم که رسی تکان داد و متاسف 
 گفت: 

 شما چتونه خانم؟ -

 

ی  اشک تا پشت پلک هایم دوید اما اجازه فروریخیی
 ندادم: 

 

 هیجر نیست. یه کم معده ام درد یم کنه. -

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 نگایه عمیق به صورتم انداخت. 

 

چرا پا شدی راه افتادی من نیم فهمم وقتی مرییصی -
 اومدی تو محل کار؟  

 

لب گزیدم. اما کم نیاوردم. هر جای دیگری بود حداقل 
یک امروز را مرخیص یم گرفتم اما او کاری کرده بود که  

 نتوانم. 

  

چون ... چون یه رئیس سختگیر دارم که هیچ جوره -
 حرف... حرف... 

 

باقی جمله ام را فرو خوردم. عصبابی بودم و یم دانستم 
 ادامه حرفم کار دستم خواهد داد. 

 تکیه به میله کنار دستمان زد:   

 

 بگید ... خجالت نکشید ... -
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با آن که صاف ایستادن برایم سخت بود با جان کندن 
ه چشمانش گفتم:   مقابلش محکم و راسخ ایستادم و خیر

 

سخت باشه اما من به این راحتی  شاید درکش براتون- 
به این نقطه از زندگیم نرسیدم که بخوام با هر مشکل 

 کوچییک پا پس بکشم. 

 

 منظورم از مشکل کوچک شخص خودش بود و بس.  

 

 ابروبی باال انداخت و با نیشخند گفت: 

 

... یه زن - سیع کنید کمیی تو چشم بیایید... شما یه زبی
درس... نگاه این مردها به شما یعتی خطر... یه زن یعتی در 

متفاوته... حتی اون آچی که برای شما از رس درده برای 
 خییل از این مردا یم تونه معنای دیگه ای داشته باشه... 
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تمام وجودم پر از خشم بود . این مرد زبان نفهم تر از 
 آبی بود که فکرش را یم کردم. 

 

ی   ی آمیر از کجا  نیم دانم این همه افکار زشت و توهیر
 نشأت یم گرفت که این قدر تلخ بود . 

 

لب های لرزانم تکان خورد تا جواب دندان شکتی به او 
بدهم  اما با صدای مهندس رحییم هر دو به سمت او 

 که مارافرایم خواند برگشتیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهل_دو

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 
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--  ! ی ی پاییر  یاشار یه مشکیل پیش اومده... زود بیاییر

 

 

ی مجد گرفتم و به امیر دوختم.   نگاهم را از نوشیر

 

دست خودم نبود از صبح بارها و بارها تصویر آن خواب 
 لعنتی مقابل چشمانم رژه رفته بود. 

 

وقتی امیر نزدیک مهندس مجد یم شد نفس در سینه ام 
 فت رساغ آن خواب. تنگ یم شد و ذهنم مستقیم میر 

 

 خوابی جز نشات گرفته از 
ی خودم هم یم دانستم چنیر

روح داغان و پریشان خودم نیست اما چه کنم که هیچ 
ی دست خودم نبود.   چیر

 

 با جان کندن پرسیدم: 
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 چر شده؟ چه مشکیل؟ -

 

وع به توضیح دادن کرد. مهندس مجد هم با  با عجله رسر
 د. وجود رنگ و رخ پریده خوب گوش یم دا

 

 با هم به محل رفتیم و به بررش پرداختیم. 

 

فت آن را   مدت ها بود که حس کارشکتی در سازه و پیشر
ی  داشتم اما بعد از حادثه ای که برای هادی افتاد مطمی 
ی را به هم  شدم دست هابی پشت پرده است تا همه چیر

 بریزد. 

 

حس یم کردم کیس در خفا و پشت کارگرها هست که آن 
 کم کاری تشویق یم کند.   ها را به

 

فت کار مسئله ای پیش یم آمد که اجازه   هربار در پیشر
ی را از ما یم گرفت.   جلو رفیی
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د  ی مهندس مجد نکات مهیم را به کارگران آن بخش گورسر
کرد که با انجام آن مشکل تا حد زیادی برطرف شد اما 

همه این ها ظاهری بود و من باید هر چه رسی    ع تر 
 شخص یا اشخایص که پشت پرده بودند را یم یافتم. 

 

وقتی به خودمان آمدیم ساعت ها  بدون مشکل. در 
ی کنار هم  کار کرده بودیم  اما چهره ی بی رنگ نوشیر

ی دیگری داشت.   مجد نشان از چیر

 

 امیر رو به او گفت: 

 

ه نیست با این حالتون برگردید کمپ؟-  خانم مجد بهیی

 

بی آن که نگاهش کند چشم دوخته  به نقشه ی   
 مقابلش پوزخند زد: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی نمونده ترجیح - ی دیگه تا تموم شدن وقت کاری چیر
 میدم با بقیه برگردم. 

 

یم دانستم حالش بد است. عرق رسدی که مدام روی  
 پیشابی اش یم نشست را دیده بودم. 

ی بودم که به خاطر لجبازی با من هم شده  و مطمی 
 نخواهد رفت. 

 

 جلو رفتم و دست روی نقشه گذاشتم و گفتم : 

من دارم بریم گردم کمپ تا دو ساعت دیگه هیچ -
 ماشیتی تا کمپ نیم ره. 

 

 شمانم دوخت. نگاهش را به چ

 

لجبازی در چشمانش بیداد یم کرد اما درد ظاهرا اجازه 
 مقاومت نداد که پچ زد: 

 باشه... ممنون ! -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_چهل_سه 

 

 

 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

ی و تکیه زدن به  ی گرم بود و همان نشسیی داخل ماشیر
 صندیل باعث شد اندگ از درد کمرم کاسته شود. 

 

 یم کرد و تنها به مقابلش چشم 
ی

در سکوت رانندگ
 دوخته بود. 
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من هم با توجه به دردی که داشتم بی حوصله تر از آن 
 بودم که حرقی بزنم. 

 یعتی حوصله ای برایم نمانده بود. 

 

شاید اگر روز عادی بود کیل سوال راجع به پروژه یم 
پرسیدم و بحث را با او باز یم کردم اما در آن لحظه 

 ترجیح یم دادم سکوت کنم . 

 

 دقایقی نگذشت که گفت: 

 داشبورد و باز کن. -

 

این که گایه مرا با فعل جمع صدا یم زد و گایه مفرد 
 برایم جالب بود. 
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ی را با اسم کوچک فرا یم خواند و معلوم   مهندسیر
اکیر

بود با هر کیس راحت و صمییم است نام کوچکش را 
 صدا یم زند. 

 

...   بی اختیار فکر  ی  صدایم بزند نوشیر
 کردم زمابی

 

 بی اراده ته دلم تکابی خورد.  

 

تصورش یک حس عجیتی داشت... عجیب تر این که 
ی فکر نکرده  من تا به حال راجع به هیچ مردی این چنیر

 بودم. 

 

 تکرار حرفش مرا به خود آورد. 

 خانم با شمام... داشبورد رو باز کنید. -

 

 کردم که ابرو درهم کشید: ناخواسته به طرفش نگاه  
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ی باشید توش مواد منفجره نیست. -  مطمی 

 

 بی حرف در داشبورد را باز کردم. 

 

اوه خدای من یک کیسه پر از قرص در آن جای گرفته 
 بود. 

 

ه ام به داروها باعث شد بگوید:   نگاه خیر

ی که - ی بگردید ... مسکن معده هم هست. اصال هر چیر
 یم کنه .  فکر یم کنید دردتون رو کم

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهل_چهار 

 #شهال_خودی_زاده 
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 لب برچیدم: 

 من از شما قرص خواستم جناب مهندس؟-

 

 انگشتانش دور فرمان چفت شد و غرید: 

- .  انسانیت حکم یم کنه نذارم بیشیی از این درد بکیسر

 

 عجب... 

 انسانیت؟! 

 

 بی اختیار خنده ام گرفت. 

 

 این همه تناقض رفتاری برایم عجیب بود. 
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پس یک انسان درون این مرد عبوس و بداخم وجود 
 داشت . 

 

ممنون... ویل من اهل قرص و دارو نیستم... یعتی کال -
 مسکن نیم خورم. 

 

 متحیر پرسید:  

؟ این همه دردو تحمل یم کتی که چر بشه؟-  یعتی چر

 

 شانه باال انداختم: 

دم نوش گرم و مقوی خودمو آروم ترجیح میدم با یه -
 کنم تا یه مسکن! 

 

 ابرو باال انداخت: 

م داره؟ -  حاال تاثیر

 

؟ -  چر
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- !
ی

ی دم نوشر که یم گ  همیر

 

ش را - یم تونم یه فنجون مهمون تون کنم اون وقت تاثیر
 خودتون بهیی درک یم کنید. 

 

 گوشه ی لبش تکابی خورد. 

 این مرد در خندیدن هم خساست داشت . 

 

 چرا معده درد داری؟ -

 

 لب به دندان گرفتم. 

یم گویند یک دروغ که بگوبی پشت بندش مجبوری 
 .  بارها و بارها دروغ بگوبی

 

ون دوختم تا بلکم بی خیال سوالش شود  نگاهم را به بیر
 اما او گفت: 
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 معده دردا ریشه در مشکالت عصتی داره... -
بیشیی

 ... اوممم البته بعیصی هم به خاطر بدغذاییه

 

 چطور یم گفتم اصال مشکل من معده درد نیست؟

 

همیشه ماجرای عادت ماهانه های پردردم باعث 
دردرسم یم شد . کاش مثل خییل ها دردی نداشتم یا 
اندک بود تا مجبور نیم شدم در جمع مردان دروغ به 

 هم ببافم . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهل_پنج
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 نیم دانم چرا گفتم: 

 وجه نیم شم االن شما روانشناسید؟ مت-

 

 کفری نگایه به سمتم انداخت: 

 

نخیر خانم روانشناس نیستم اما یه مدت طوالبی خودم -
 درگیر این درد لعنتی بودم. 

 

 خبیثانه گفتم

 به نظرتون زیادی کنجکاو نیستید؟  -

 

ی را محکم بست:   به طرفم خم شد و داشتبورد ماشیر

 ظاهرا درد بکیسر زبونت کوتاه تره... -

 

 جا خوردم. 

 رفتار نامتعادیل داشت. 
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 توقع چه داشت بایستم از لطفش تشکر کنم؟ 

 

ه..  -  من اهل دارو خوردن نیستم ... شمام بهیی

 

 عصتی میان کالمم توپید: 

اصال بیایید بی خیالش بشیم... ییک نیست بگه به تو -
 چه... بذار دردشو بکشه... 

 

 هم خنده ام گرفته بود هم حریص شده بودم ... 

 حرف خودش را به خودش پس دادم : 

 

 خب شما مثال داشتی انسانیت یم کردی. -

  

 مثال؟-
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ی یک کلمه حریص اش کرده بود که پا روی  چه قدر همیر
 پدال گاز گذاشت . 

 

ی انگار به پرواز درآمده بود با تکان های شدید باال و  ماشیر
ی یم شد.   پاییر

 

خب من ترش از رسعت نداشتم اما درد کمر و دلم به 
 آبی ده برابر شد و آخم را درآورد. 

 

وقتی داخل کمپ شدیم تقریبا از درد ناشر از کمر درد 
 نفسم رفته بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهل_شش 
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 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 داخل کانکسم شدم . 

 

ک  داشت دود از کله ام بلند یم شد . باورم نیم شد دخیی
 نیم وجتی مرا به سخره گرفته بود. 

 

 « شما روانشناش؟»صدایش در گوشم فریاد میشد

 

 پنجه به رسم کشیدم و غریدم: 

 

 اسمم یاشار نیست اگه راهیت نکنم بری... -

 

 تمام تنم گر گرفته بود و یم سوخت . 
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 طور حرف نزده بود. تا به حال کیس با من این 

 

باید دوش یم گرفتم وگرنه که نیم دانستم آن شعله  
 سوزان درونم را چطور باید خاموش یم کردم. 

 

 زیر دوش آب ایستاده بودم . 

 

 قطرات آب روی رس و صورتم یم رسازیر بود. 

 

ی مجد مقابل چشمانم رژه یم   تصویر رنگ پریده نوشیر
 رفت. 

 

 داشت از درد میمرد اما از زبان کوتاه نیم اورد.  

 

 زیر لب غریدم: 
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 اون زبونو خودم کوتاه یم کنم دخیی خانم... خودم! -

 

 کاری یم کردم تا به غلط کردن بیفتد. 

 

کاری یم کردم دمش را روی کولش یم گذاشت و یم 
 رفت. 

 

ون زدم هنوز داغ بودم، هر چه بود ذره  از حمام که بیر
 ام نگرفته بودم. ای  آر 

 

 یک چای دم کردم. 

 رسم داشت یم ترکید.  

 

جز چای نوشیدبی دیگری را نیم شناختم . حتی اهل 
 قهوه هم نبودم .  

با خوردن آن چای سیاه و پررنگ ته دلم ضعف 
 نشست. 
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چرا بی اختیار داشتم به آن دم نوش هابی که تعریفش را 
 کرده بود فکر یم کردم؟ 

 

ونم یه فنجون مهمون تون کنم اون وقت گفته بود یم ت
ش را خودتون بهیی درک یم کنید.   تاثیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهل_هفت

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

ا بلد  غرغر کردنم تمایم نداشت. زیر لب هر چه نارسی
 بودم به یاشار توانا داده بودم. 
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دم نوش را داخل ماگ بزرگم ریختم و توی تخت 
 نشستم. 

 

پتو را با وجود گرما دور کمرم پیچیدم تا بلکم کیم از آن 
 درد لعنتی کاسته شود. 

 

چوب نبات زعفرابی را داخل ماگ چرخاندم و با خود پچ 
 زدم: 

 

 خب دلم نیم خواد توضیح بدم چه مرگمه... زوره؟ -

 

 جرعه ای از دم نوش را نوشیدم. 

 

ی هم دارد؟ پشه ی فضول... اصال   پرسیده بود تاثیر
 جان به جانشان یم کردی فضول بودند. 

 

 دهن کجی کردم: 
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 به تو چه... ها...  به تو چه... -

 

بی اختیار خنده ام گرفت. عصتی بودم عصتی ترم کرده 
 بود. 

حاال بیچاره یک سوال پرسیده بود اما من در آن لحظه 
 دلم نیم خواست دروغ دیگری بگویم. 

   

م بگویم انقدر حالم به خاطر درویعی که مجبور شده بود 
 بد شده بود. 

 کالفه بودم. 

 

قیافه یاشار توانا وقتی پرسیده بودم مگه روانشناش؟ 
 دیدبی بود. 

 

کاش حالم خوب بود و یم گفتم مرا از رسعت باال 
سان آقا؟   نیی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

پوزخند زنان چند جرعه دیگر هم از دم نوشم را 
 نوشیدم. 

 

کاش االن مادرم این جا بود تا با آن دستان معجزه گرش 
ی یم داد.   دردم را تسکیر

 

چه قدر دلتنگش بودم .  باید چند روز دیگر به روستا یم 
رفتم تا شاید از آن جا بتوانم تماش با خانه و مادرم 

م.   بگیر

 

 تا آخر دمنوشم را نوشیدم و با کنار 
ی

با همان دلتنیک
ی ماگم توی تخت  دراز کشیدم. حتی دلم شام نیم گذاشیی

 خواست . فقط خواب... یک خواب آرام و بی دغدغه . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_چهل_هشت

 

 #شهال_خودی_زاده 

ی چشم باز کردم.   صبح با حال بهیی  و درد کمیی

 

دوش کوتایه گرفتم  و موهایم را که تا روی رسشانه یم 
 رسید خشک کردم و بستم. 

 

 چای دبش و گرم یم خواست . دلم یک 

 

هنوز نتوانسته بودم سایک که مادر برایم بسته بود را 
 خایل کنم. 

 

 چای را دم کردم و به رساغ ساک رفتم. 

 

خداراشکر مادر فکر همه جا را کرده بود و هر آنچه نیازم 
 بود بی کم و کاست برایم در ساک گذاشته بود. 
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باید هر طور شده امروز به روستا یم رفتم و از مخابرات 
دم.  ی  آن جا به او زنگ میر

 

میدانست در این منطقه موبایل معنابی ندارد و نگرانم 
 نیم شد اما خودم دل تنگ صدایش بودم . 

 

خورایک ها را از کیک و بیسکوییت گرفته تا خشکبار 
داخل کمد کوچک اتاقم چیدم و پس از نوشیدن یک 
ون  چای گرم و خوردن چند بیسکوییت از کانکس بیر

 زدم. 

 

باید از روستا کره و پنیر و تخم مرغ محیل هم یم خریدم. 
نیاز بود صبحانه های مقوی تری بخورم ... کار در کارگاه 

دی از من یم برد و غذای کمپ با آن کیفیتی که انرژی زیا
 داشت کفایت نیم کرد . 
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به سمت کانکس مهندس رحییم راه افتادم تا ببینم برای 
ی به روستا چه باید بکنم .   رفیی

 

هنوز  از اتاقکم دور نشده بودم  که صدای خنده های 
 چند مرد از پشت ییک از کانکس ها توجهم را جلب کرد. 

 

صورت آزار دهنده ای بلند و چندش آور  خنده ها به 
 بود. 

 

بی اراده به آن سمت رفتم اما با دیدن صحنه مقابلم 
چنان حال بدی به من دست داد که نتوانستم بایستم و 
شاهد باشم و با فریادی که دست خودم نبود به سمت 

 شان  دویدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهل_نه
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 #شهال_خودی_زاده 

 ید چه غلیط یم کنید؟دار -

 

و با خشیم که از درونم یم جوشید دوتا از مردها را با  
 قدرت کنار زدم.  

 

 مردها با دیدنم متحیر کنار کشیدند و من با دیدن 
باقی

 که داشتند آزارش یم دادند خون در رگ هایم 
ی

سیک
 جوشید. 

 

ی افتاده بود .   سگ بیچاره زخیم و بی نفس روی زمیر

 

 یه خانم چر کار یم کنید این سگ مال ماست. -

 

 تمام نفسم با این حرف درسینه قفل شد . 
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دیگر تامل را جایز ندیدم و چوب ییک از آن ها را با خشم 
 گرفتم و به حالت حمله فریاد زدم: 

 برید عقب! -

 

ییک از مردها که چهره سخت و رسدی داشت پوزخند 
 زد: 

 

ی دیگه کمپ بچه بازی شده- ... وقتی یه جوجه  د همیر

ی میشه دیگه.  ی معاون پروژه همیر
 مونثو یم کیی

 

 دست خودم نبود مقابلش ایستادم و گفتم: 

 

جرئت داری یه بار دیگه اون جمله رو توی دهنت -
 قرقره کن تا معاون پروژه رو نشونت بدم! 

 

ی و برنده  در چشمانش نشست  ی تیر نگاهم همچون تیر
 که قدیم به عقب برداشت. 
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ی عقب نشیتی کاقی بود ظاهرا حساب کار خب  همیر
 دستش آمده بود.. 

 

 به سمت سگ بی نوا قدم تند کردم و  

 باالی رسش نشستم و فریاد زدم:  

 

شماها حیوونید؟ انسانیت ندارید؟به جای کمک به این -
 زبون بسته دارید آزارش یم دید؟ 

 

 ییک دیگر از مردها با لحتی خشن گفت: 

 

کارا رو ندارید. این سگه هم مریضه خانم ما وقت این  -
 نباید یم اومد تو کمپ. 

 

 نگاه خشمگینم را به او دوختم و محکم توپیدم: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 اما وقت آزار دادنش رو دارید. آره؟-

 

شان سگ را که جثه ضعیقی  بی توجه به نگاه های متحیر
 داشت بغل کردم و به سمت کانکسم راه افتادم. 

 

به طرز افتضاچ بوی بدی یم داد که نشان از عفونت 
 زخم پایش بود. 

 

ی... - ی ازش نگیر ی  خانم مهندس بپا مریصی چیر

 

صدای پچ پچ و خنده های شان را پشت رسم یم شنیدم 
 اما من توجیه به آن ها و افکار پلیدشان نداشتم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه
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 #شهال_خودی_زاده 

 نوا صدابی جز زوزه ضعیفش نداشت. سگ بی 

 

او را کنار دیوار کانکس گذاشتم و به سمت پله ها دویدم 
. وارد اتاقم شدم و اول از همه دستانم را با آب و صابون 

 شستم. 

 

بوی بد عفونتش زیر مشامم بود و حس دل آشوب را در 
 من شدت یم بخشید. 

 

تادین و بی توجه به حالم از وسایل کمک های اولیه ام ب
 باند برداشتم. 

 

 کاش کیم شیر داشتم تا برایش داخل کاسه ای یم بردم .   

 

ون زدم.   کالفه پوقی کردم و از کانکس بیر
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با دیدن محسن  که باالی رس سگ نشسته بود و 
ی رفتم.   نگاهش یم کرد تند تند پله ها را پاییر

 

 با دیدنم از جا بلند شد و لبخند عجیتی زد: 

 

 دمت گرم خانم مهندس. -

 

 به طرف سگ رفتم و باالی رسش نشستم. 

 

 رس صبج بدجوری کمپ رو ترکوندی! -

 

هیچ فکر نیم کردم با یه مشت حیوون دارم کار یم -
 .  کنم... عوضیای لعنتی

 

 خشم تمام وجودم را پر کرده بود. 
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 کنارم روی پاهایش چمباتمه زد و گفت: 

 

 این سگه مردنیه خانم مهندس. بی خودی تالش نکن. -

 

چنان پرغضب نگاهش کردم که دستانش را به نشانه 
 تسلیم باال برد و گفت: 

 

 ببخشید منظوری نداشتم. -

 

 بی توجه به عذر خوایه اش پرسیدم: 

 

کمکم یم کتی بشوریمش... این جوری پانسمان کردنش -
 بی فایده ست. 

 

اما انگار متوجه مصمم بودنم شد که ابروبی باال انداخت 
 گفت: 
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 بذارید ببینم چر کار یم کنم. -

 

 از جا که برخاست بلند گفتم: 

 

 اقا محسن؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_یک

 

 #شهال_خودی_زاده 

 بله خانم مهندس! -

 

 تو دست و باالتون شیر هست ؟ - 

 

 لبخندی زد: 
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 اونم به چشم. -

 

 : بی اختیار گفتم

 ببخشید نباید جمع یم بستم. کارم اشتباه بود. -

 

خواهش یم کنیم گفت و با قدم های بلند از من دور 
 شد. 

 

 کنار سگ چندک زدم و گفتم: 

... من نوشینم... اسم تو - یه پش قول بده خوب یم شر
 چیه؟

 

صدای خشک مهندس توانا از پشت رسم به گوش 
 رسید: 

 

 توقع نداری که توی این حال اسمشو بهت بگه... -
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 همان طور نشسته به طرفش چرخیدم. 

 

 باالی رسم ایستاده بود و نگاهم مان یم کرد . 

 

 نگاهم باعث شد بگوید: 

البته بعید یم دونم بعدا هم معجزه بشه و بتونه زبون -
 باز کنه. 

 

 داشت مسخره ام یم کرد؟

 

ی  ی بفهمم. اما دلم نیم نیم توانستم از نوع نگاهش چیر
 خواست مثل دیروز با کالیم عصبابی اش کنم. 

 

 ظاهرا او هم نیم خواست. 

 

 آرام نزدیک شد.  
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وع به نوازش  برخالف تصورم نشست و با دست رسر
 سگ کرد. 

 

شنیدم کمپو ترکوندی. چه بوبی هم میده... زخمش -
 عفونت کرده. 

 

 چه زود خیی به او رسیده بود. 

 

 شیدم: ابرو درهم ک

 

ا زود پخش یم شن؟ -  خیی

 

 

 نگاهش به طرفم چرخید. 

سیاه سیاه تنها کلمه ای بود که یم توانستم راجع به  
 عمق چشم هایش بگویم. 
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لعنتی حسودی ام شد مژه هایش هم سیاه و یک دست 
 و ردیف بود. 

 

 لب گزیدم که گفت: 

ی که به رسعت یم - ای خاص هسیی  خیی
نه خب... بیشیی
ی تنها خانم مهندس کمپ با چندتا رسن... مثال  درگیر

 کارگر... زیادی بی محابا عمل یم کنید خانم! 

 

 تندی گفتم: 

ی آزارش یم دادن؟ -  داشیی

 

 پوزخندی زد: 

 

بی رحیم توی وجود خییل از این مرداست. وقتی اون -
خوی حیوابی شون روزها و ماه ها به خاطر کار زیاد و 

چه انتظاری دوری از خانواده هاشون رسکوب میشه 
 ازشون میشه رفت. 
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ی تکان دادم:   رسم را به طرفیر

 

 نیم تونن انقدر وحیسر باشن. -

 

 ابروبی باال انداخت: 

یم دونید ممکن بود چه بالبی رستون بیارن؟ یه زن  -
 وسط چندتا مرد که... 

 

 حرفش را نیمه گذاشت. 

    

 دستش را از رس سگ عقب کشید و گفت: 

 

شون نیفتی - دلیلش زیاد مهم نیست ... مهم اینه که گیر
وگرنه ممکنه تا به خودت بیابی بالبی که نباید رست 

 بیاد... 
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 و با حالت کنایه ابروبی باال انداخت. 

 

عجیب بود این آرامش ازکجا نشات یم گرفت. توقع 
 داشتم باز فریاد بزند و توبیخم کند اما... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 ارت_پنجاه_دو#پ

 

 #شهال_خودی_زاده 

 خب حرفش تا حد زیادی مورد قبولم بود. 

 

مهم نبود که این وحیسر گری از کجا نشأت یم گرفت 
ایط به هیچ  مهم این بود که این جور ادم ها در آن رسر
ی  ی رحم نداشتند و جز به لذت لحظه ای خود به چیر چیر

 دیگری فکر نیم کردند. 
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 نا در جایش ایستاد. با آمدن محسن، یاشار توا

 محسن سالم کرد و یاشار جوابش را با آرامش داد. 

 

 محسن ظرف شیر را به طرفم گرفت: 

 فکر کنم کاقی باشه...  

 

 لبخندم پهن صورتم شد: 

 فعال کافیه. -

 

ی گذاشت.   لگتی که توی دستش داشت روی زمیر

 

 یاشار رو به محسن پرسید: 

 

؟-  یم خوای چر کارش کتی

 

 دادم: تندی جواب 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 یه حمام الزمه... سگه بی نوا... -

 

ابروهایش این بار از تعجب باال رفت. اما او هم مثل 
 محسن گفت: 

 

 زنده نیم مونه... اذیتش نکنید. -

 

و راهش را گرفت و رفت . بی اختیار به یاد دستان 
کثیفش افتادم ...  کاش یادآوری  یم کردم دستانش را 

 بشوید اما خب او رفته بود. 

 

 یادآوری حرفش پچ زدم:  با 

ه... -  مرش که روحیه دادید. من نمیذارم قوی بمیر

 

 محسن با خنده پرسید: 

 قوی؟-
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 سگا موجودات عجیتی -
اوهوم اسمش قویه... یم دوبی

هستند...دوتاشونو داشتم. قوی و محکمن... بدنای 
ه!   مقاویم دارن. من نمیذارم قوی بمیر

 

 مش... حاال چرا قوی؟ یه کم یه جوریه اس-

 

ی - باید هربار صداش یم کنم این انرژی و قوت بهش تلقیر
 بشه. اون قویه... 

 

 محسن با خنده صدایش زد: 

 قوی؟-

 

 سگ پلک هایش به سختی از هم باز کرد... 

 

 جیغ من بی اختیار بود: 

 دیدی... دیدی چطور واکنش نشون داد. -
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 رسی تکان داد و گفت: 

 نه انگار واقعا بی تاثیر نیست. -

 

 بعد قوی را حسابی شستیم و 
به کمک محسن دقایقی

ی کردیم.   تمیر

 

 سگ بی نوا دچار سوتغذیه بودو شیر را تا اخرش خورد . 

 

من وفای سگ را خوب یم شناختم. میدانستم این سگ 
 دیگر از کنار من جنب نخواهد خورد. 

 

 به قوی   ییک از کارهای روزانه ام 
ی

از این به بعد رسیدگ
 یم شد . 

 

ارمان که تمام شد زخم پایش را هم پانسمان کردیم و ک
دیگر از ان سگ کثیف و درب و داغان ساعابی قبل اثری 

 نمانده بود. 
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کاش یم شد به یک کلینیک  یم بردمش اما خب فعال   
ی حد بود.   امکاناتمان در همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_سه

 

 #شهال_خودی_زاده 

دم و با جیپ مهندس  ساعتی بعد قوی را به محسن سیر
 امیر  رحییم به روستا رفتیم. 

 

برخالف مهندس توانا ، مهندس رحییم بسیار مودب و 
ب بود.   خوش مشر

 

 مردی مالیم و بسیار مودب. 
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ی را که دوست داشت نشانم داد  همان اول عکس دخیی
 و تمام مسیر از عشق و عاشقی شان گفت. 

 

یست که مهندس  حاال من هم یم دانستم ساحره دخیی
رحییم را سحر خودش کرده و قرار است به زودی 

 ازدواج کنند. 

 

این آخرین پروژه ای بود که مهندس به ماموریت راه  
 دور آمده بود و  

به قول خودش دیگر نیم توانست از شهر و دیارش دور 
  بماند و بعد از ازدواج همشش را تنها بگذارد. 

 

ی خانم گفت و از دستپخت خوبش.   از مادرش کیی

 

 را به خوبی تعریف یم کرد که نفهمیدم 
ی انقدر همه چیر

 مسیر گ تمام شد و به روستا رسیدیم. 
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 با دیدن آن روستای زیبا رسما عاشقش شدم. 

ی در دل  بیابان های اطراف را   تصور یک روستای رسسیی
 نداشتم. 

 

 انگار وارد بهشت یم شدی . 

 نهری زیبا که همان بدو ورود حال دلم را خوب کرد. 

 

فتم و  کاش کمپ نزدیک بود تا هر روز به این روستا میر
 یم آمدم. 

 

 لبخند تمام مدت روی لب هایم بود. 

 

وع تلخ امروز، باقی روزم عایل گذشت.   برخالف رسر

 

 به مخابرات رفتیم و توانستم با مادرم  حرف بزنم. 
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 همیشه به تصمیماتم اهمیت میداد.  دلتنگ بود اما مثل

 

از روستا و زیبابی اش گفتم و مادر از خانواده دابی و 
 آمدن زود هنگام پش دابی ام آرمان خیی داد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_چهار

 

#شهال_خودی_زاده                                                      
 سه روز از آن ماجرا یم گذشت. 

 

 سه روزی که قوی نمرده بود. 

ضعیف و الجان بود اما یم دانستم مثل اسمش قوی 
 خواهد بود و باالخره رسپا خواهد شد. 
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نیم دانم به خاطر مهارت در کارم بود یا چه؟ کیم از 
 فشار یاشار توانا برروی من برداشته شده بود. 

 

نتایک  تا 
ُ
هر دو رس پروژه حاضی یم شدیم  و بدون هیچ ک

 پایان وقت کاری کنار هم کار یم کردیم. 

 

گایه حس یم کردم با تعجب نگاهم یم کند،  گایه هم 
 پوزخند تا لحظه ی اخر از کنج لبانش کنار نیم رفت. 

 

هر روز از هر دنده ای بیدار  ذاتا فکر یم کنم این مرد 
 شود تا اخر شب به همان شکل خواهد بود. 

 

بسته به حالش داشت بداخالق و عبوس باشد یا کیم 
 متعادل. 

 

زیاد نیم خندید و اصوال ابروهایش همیشه درهم بود 
 چنان که خط اخمش روی پیشابی جا انداخته بود. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 نیم توانستم دلیل این همه عبوش را بفهمم. 

 

احت بود. با  تازه به کمپ برگشته بودیم و وقت اسیی
 شدید از گوشت های شایم که محسن 

ی
وجود خستیک

ون  برایم آورده بود مقداری برداشتم و برای قوی که بیر
 توی اتاقک چوبی لمیده بود بردم. 

 

 اتاقیک که به کمک محسن ساخته بودیم. 

 

 قوی با دیدنم چشم باز کرد و برایم پارس کرد.  

 

 گوشت ها را مقابلش گذاشتم و گفتم: 

 

 خییل زود باید رسپا بیسر قوی؟ -

 

 قوی؟ این چه جور اسمیه دیگه؟! -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_پنج

 

 #شهال_خودی_زاده                

 باز هم بی رسوصدا پشت رسم ظاهر شده بود.  

 

 از جا برخاستم.  

 ابرو درهم کشیدم : 

 

داری همیشه این جور بی رس وصدا این ور شما عادت -
 اون ور بری جناب مهندس؟ 

 

 بی توجه به سوالم باز پرسید: 
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ا چر فکر یم کنید ؟ قوی! این دیگه چه - واقعا شما دخیی
 اسمیه؟

 

واقعا شما آقایون چر فکر یم کنید ؟ مشکل اسم قوی -
 چیه؟

 

 گوشه ی لبش تکابی خورد. 

 

 جلو آمد و مقابل اتاقک چمباتمه زد و باز تکرار کرد:  

 قوی! -

 

خوشم آمد قوی بی معطیل واکنش نشان داد و پارس 
 کرد. 

 

حس کردم شانه اش تکابی خورد اما در آن هوای نیمه 
تاریک و رس پایینش نفهمیدم واقعا داشت یم خندید یا 

 نه. 
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 نه ظاهرا سگتم مثل خودت پررو و مقاومه... -

 

ه چر -  از تخریب  کردن آدما بهتون یم رسه؟... البته بهیی
سم از تخریب کردن خانوما؟   بیر

 

ه ی چشمانم گفت:   روی پاهایش ایستاد و خیر

 

... یه زن جاش توی - ی هر کیس رو بهر کاری ساخیی
ی محییط نیست. هر چه قدرم که قوی باشه!   همچیر

 

 پوزخند زدم : 

ب مهندس... مثل مردای عهد قجر  نظر یم دیدید جنا-
هر چند که بی انصاقی نکنیم  اون موقع ها هم مردابی 

بودن که فکر یم کردن خانوم ها یم تونن همطراز آقایون 
 . ی  و پا به پاشون فعالیت کیی
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جای زن توی خونه ست. برای زن بهیی از تربیت فرزند -
 و مراقبت از اون نیست خانم. 

 

 ابرو باال دادم: 

 این زن ن-
ی

باید فعالیت اجتمایع داشته یعتی شما یم گ
 باشه؟... چه قدر یم تونید خودخواه باشید! 

 

یه زن اون قدر توی خونه کار براش هست که به -
ون نیازی پیدا نکنه.   فعالیت توی  محیط بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_شش

 

 #شهال_خودی_زاده                              

 

 کفری لب زدم: 
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ه  - زودتر برم داخل اتاقکم وگرنه بدون شک باهم بهیی
 دعوامون میشه جناب مهندس! 

 

 چشمیک بامزه زد: 

ی قصدی ندارم. -  منم همچیر

 

 اخم کرده چرخیدم و پشت به او گفتم: 

 

 شب خوش. -

 

 شب خوش قوی! -

 

نیم دانم منظورش به کدام مان بود. اما آن قدر خسته 
 اقم رفتم. بودم که توجیه به کنایه اش نکردم و به ات
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دلم یم خواست کله اش را بکنم اما از آن جا که تازه کیم 
روابط مان حسنه شده بود  نیم خواستم راه به دعوا باز 

 شود. 

 

 این مرد دنبال بهانه بود و من اجازه نمیدادم. 

 

شامم را خوردم و با  نوشیدن دم نوش آرام بخشم کیم 
 بر خود مسلط شدم. 

 

مثل یک زن نیم تواند  قبول داشتم که هیچ کس
مدیریت خانه و خانواده را به عهده بگیر اما این که تقبل 
این وظیفه باعث شود از فعالیت های اجتمایع مورد 

 عالقه ات باز بمابی را نیم توانستم بپذیرم.  

 

ی   به خورده بود که چنیر نیم دانم یاشار  توانا از کجا ضی
 سفت و سخت روی نظرش پافشاری یم کرد. 
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آن موقع هابی که تهران کار یم کردم و ساعات فراغتم 
ی یم پرداختم.   بود کنار کار به عالیقم نیر

 بیشیی

 

ی کردن را دنبال  ی ورزش یم رفتم و همچنان عاشقانه اشیر
 یم کردم. 

دستپختم  خوب بود و دلپذیر. از مادرم کیم بافتتی یاد 
 گرفته بودم و سیع یم کردم شب ها  کیم بافتتی ببافم

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_هفت

 

 #شهال_خودی_زاده                              

 

با افکار پریشابی که باعثش کیس نبود جز یاشار توانا به 
دانم چه قدر گذشته بود که با خواب رفتم اما نیم
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 چشم از هم گشودم و هراسان در 
ی

صدای زوزه سیک
 جایم نشستم. 

 

 

 و این صدای قوی بود .  نه خواب نبود 

 

تندی مانتوبی به تن کردم و شالم را بی هوا بر رس 
ون زدم.   انداختم و هولزده از کانکس بیر

 

فاصله ی اتاقک کوچک قوی با کانکس زیاد نبود و 
 تقریبا دیوار به دیوار بودیم . 

 

با قدم های بلندم خود را به اتاقک رساندم اما با دیدن 
 در سینه ام حبس شد . جای خایل قوی، نفس 

 

نیم توانستم باور کنم قوی در جایش نیست و او را با 
 خود برده اند. 
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ه ی تازه ی من در این  ی چه کیس یم توانست به انگیر
به بزند جز یاشار توانا؟  کمپ ضی

 

 ناباورانه دور خودم چرخیدم. 

 نیم خواستم بپذیرم  کار اوست. 

 

وجود حس رسما زیر کانکس های اطراف را گشتم و با 
 نتوانستم به اتاقکم برگردم. 

 

صدای قوی هنوز در گوشم بود و این به شدت آزارم یم 
 داد . 

 

وقتی به خودم آمدم که مقابل اتاقک مهندس یاشار توانا 
 ایستاده بودم. 
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بغض بدی گلویم را پر کرده بود. اگر بالبی بر رس قوی یم 
 آورد هرگز او را نیم بخشیدم. 

 

او دیده بود چطور با آن سگ تنها و مریض دوست شده 
به اش را به من بزند.  ی ضی  ام و حاال یم خواست اولیر

 

 نه نیم توانست آن قدر بی رحم باشد... 

 

 چراغ اتاقکش روشن بود و نشان از بیداری اش داشت... 

 

نفس نفس یم زدم و حرص و بغض تمام وجودم را پر 
 کرده بود. 

 

را باال رفتم و انگشتانم مشت شد و  پله های کانکسش
 محکم بر در   اتاقکش کوبیدم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

بالفاصله در باز شد و او با یک دست گرمکن ورزشر  
 مقابلم ظاهر شد. 

 

چشمانش رسخ و ملتهب بود. رستاپایم را برانداز کرد و 
 گفت: 

 

 چر شده خانم... مگه رس آوردی؟ چته این وقت شب! -

 خونشدی اش دیوانه ام کرد. 

 

 بی اختیار فریاد زدم: 

 

 کجاست؟ چه بالبی رسش آوردی؟-

 

 ابرو درهم کشید: 

 خانم مجد؟ چر کجاست؟ رس گ بال آوردم؟-
ی

 چر یم گ

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 نفسم از حرص باال نیم آمد: 

 

...   چطور یم توبی - باورم نیم شه انقدر بی رحم باشر
... ها؟  انقدر نامرد باشر

 

دیر شود و حال خودم را نیم فهمیدم. تصور این  که 
 بالبی بر رس قوی بیاید دیوانه ام یم کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_هشت

 

 #شهال_خودی_زاده             

 

 اخم هایش بیشیی شد:  

 شما؟ درست حرف بزن ببینم. -
ی

 چر یم گ

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ون  عصتی بودم و نیم دانستم کلمات چطور از دهانم بیر
 یم ریزند: 

 

گ آزارم بدی... یم فهیم... تو ... تو نیم توبی با اون س-
 یه آدم مغرور خودخوایه... 

 

و دستم باال رفت تا مشتم توی سینه اش بنشیند اما 
درست همان لحظه مچم اسیر دست مردانه و قوی اش 

شد و مرا به سمت خود کشید و محکم به دیواره ی 
ی افتاد ...  داخیل کانکسش کوبید. شالم رس خورد و پاییر

لحظه ای نگاهش تا روی موهای بافته شدم  دیدم که
 رفت و برگشت ... 

 

 نفس نفس زنان غریدم: 

... ولم کن... -  ولم کن لعنتی
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 توی صورتم دندان قروچه ای کرد: 

 

- ...  ولت نیم کنم تا درست حرف بزبی

 

آن قدر قوی بود که ناخواسته قدرت حرکت را از دست 
 دادم . 

 

پاشید و نشان از هرم گرم نفسش توی صورتم یم 
 عصبانیتش داشت: 

 

 برو عقب ... ولم کن. -

 

 و تقالی دیگرم باعث شد پوزخند بزند: 

ی مجد. چر کار کردم که - حرف بزن ببینم لیدی نوشیر
 نصفه شتی مثل دیوونه ها به کانکسم حمله ور شدی؟

 

 با تمام حرص توپیدم: 
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توی نامرد معلوم نیست چه بالبی رس قوی آوردی... -
؟ فکر  چطور یم  انقدر بی رحم و سنگدل باشر

توبی
 کردی نیم فهمم کار توئه. 

 

 ابرو باال انداخت و دستش کیم شل شد: 

 

....قوی چر شده؟-  یعتی چر

  

 نیشخند زدم: 

خییل خوب بلدید خودتونو به اون راه بزنید... اینو شما -
 باید بگید ؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پنجاه_نه

 

 #شهال_خودی_زاده             
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؟ برای چر باید به اون سگ صدمه - دیوونه شدی دخیی
 بزنم؟ 

 

 باالخره بی تاب قطره اشیک از چشمم چکید: 

 

 قوی نیست... صداشو شنیدم.. لطفا بهش آسیب نزن. -

 

 به یکباره فریاد زد: 

- !!! ی  بس کن نوشیر

 

؟!  ی  لب هایم به هم دوخته شد... نوشیر

 

 صورتم دو دو زد و پچ زد: نگاهش توی 

-  ! ی تهمتی رو بهم بزبی  همچیر
 خانم مجد... نیم توبی
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 مگر نه این که تنها دشمن من در آن کمپ او بود ؟

به بزند؟  غیر از او چه کیس یم توانست به من یا قوی ضی
ی فکر جرقه ای در رسم زده  ه چشمان او انگار با همیر خیر

 شد. 

 

 چه کیس؟

 

ن کارگرها به قصد انتقام آمده اوه خدای من ... نکند آ
 بودند و قوی را با خود برده بودند؟

 

 یم 
ی

مردمک چشمانم لحظه ای ثابت ماند.  تهمت بزرگ
ده بود یاشار توانا بود.   شد اگر کیس که قوی را نیی

 

 لب گزیدم. 

 

انگار متوجه تردیدم شد که آرام رهایم کرد و فاصله 
 گرفت. 
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 به کمر زد:  نفس بی صدابی کشیدم و او دست

نیم فهمم نصف شب به کانکسم حمله یم کتی و -
بی اون سِگ .... اون سِگ...  ی  تهمت میر

 

 و انگار کلمه ی مناستی را پیدا نکرد که افزود: 

 

... من بردم ... -   حاال هر چر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت

 

 #شهال_خودی_زاده             

ی کامل  داشت . کیم حس رفتارش نشان از بی خیی
 خجالت پیدا کردم. خب تهمت کیم نبود ... 
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 طلبکارانه غرید: 

 

واقعا چر فکر کردی با خودت خانوم؟ انقدر ضعیفم -
که بخوام با تلف کردن  یه موجود  بی نوا خودمو ثابت 

 کنم ؟

 

 نباید جلویش کوتاه یم آمدم. 

 

خب مقرص نبود که نبود باید جواب گوی اتفاق پیش 
  شد . آمده که یم

   

 مثال رسپرست این جا بود. 

 

 شما مسئول این جابی جناب؟-

 

 چشمانش را ریز کرد و توپید: 
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بابا روتو برم ... گ بود یم گفت خودم یم تونم.  -
 خودم مسئول خودمم ... 

 

 لب گزیدم.   

 

 هنوزم یم گم ...من مسئول خودمم اما اون سگ....  -

 

 حال پرسید: چشم غره ی وحشتنایک رفت اما با این 

 

 گ فهمیدی قوی نیست؟ -

 

 تندی جواب دادم: 

 

ی قبل این جا اومدنم ...  -  همیر
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 قدیم به طرفم برداشت: 

 

 یعتی بالفاصله منو مقرص کردی  و اومدی این جا ... - 

 

ون دادم:    بیر
 نفسم را با پوقی

 

 تنها کیس که یم تونست ...  -

 

با کوبیدن محکم کف دستش به دیواره فلزی در مرا  از   
 جا پراند: 

 

بس کن خانوم ...تموم کن این نمایش مسخره رو...  -
اصال از کجا معلوم اون سگو خودت رسبه نیست 

 .  نکرده باشر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 #پارت_شصت_یک

 

 #شهال_خودی_زاده             فریادم بلند شد. 

 

به بدی بخورد:   درست مثل کیس  که ضی

 

دیگه چرت تر از این نیم شه. االن داری به من تهمت -
 یم زبی . 

 

ی خود و دیوار اسیر کرد و با حالتی  جلو کشید و باز مرا بیر
 خاص و معنا دار زمزمه کرد: 

 

 چرا نفهمیدم... -

 

 صدایم لرزید: 
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 چر رو نفهمیدید؟-

 

 تو رو فرستادن تا تیر خالص رو بزنن .... نه؟-

 

 متعجب پرسیدم: 

 

 از چر حرف یم زنید؟-

 

دستانش را دو طرفم روی دیوار گذاشت و در جایم قفلم 
 کرد: 

 

باید همون روز اول یم فهمیدم... تموم این کارشکتی -
ها.... بالبی که رس هادی اومد... خوب دست رو نقطه 

 . ی  ضعفم گذاشیی

 نیم فهمیدم از چه حرف یم زند. 

 چر یم گید آقا؟-
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قدر گرفتی دخیی خانم؟ قراره دیگه چر کارا کتی تا چه-
 یاشار توانا بی خیال این پروژه بشه؟

چرا باید بی خیال این پروژه یم شد؟ پس حدسم درست 
 بود که اتفاق افتاده برای معاون پروژه کارشکتی بوده... 

من ... من نیم فهمم از چر حرف یم زنید. اما انگار -
ید تا پس نیفتید! خوب بلدید دست پیش بگ  یر

 

ه و برنده بود. یک جور نگاه عجیب...   نگاهش خیر

 

 ته دلم هری فرو ریخت. 

هابی در آن کمپ اتفاق افتاده بود که 
ی نیم دانستم چه چیر

حاال این مهندس توانا بود که داشت به من تهمت یم 
 زد. 

 

 لب زد:  

حواسم بهت هست دخیی خانم. پاتو کج بذاری یم -
 خوای این کمپ رو به گند بکیسر ... فهمم... اگه ب
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 محکم تخت سینه اش زدم: 

 دیوونه شدی آقا؟-

 

 ذره ای تکان نخورد: 

 

شما زنا که کارتونو خوب بلدید... اغفال کردن و تا توی -
 اتاق مردا ... 

 

نگذاشتم حرفش را ادامه دهد و سییل ام توی صورتش 
 نشست.  کف دستم به زق زق افتاده بود و یم سوخت. 

 

 باورم نیم شد از کجا به کجا رسیده بودیم. 

 

من به دنبال قوی آمده بودم و حاال در مظان اتهام به 
اغفال گری قرار گرفته بودم. با تمام قوا  به عقب 

ون زدم.   راندمش و از کانکسش بیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت_دو

 

                                                                          #شهال_خودی_زاده                                  
تمام شب پشت پنجره کوچک کانکس انتظار  قوی را 
کشیدم و به حرف های مربوط و نامربوط یاشار توانا 

 فکر کردم. 

 

 دم دم های صبح شده بود . 

 

م و یا قوی برگردد به رختخواب  بی آن که نتیجه ای بگیر
 تم و رس بر بالش گذاشتم. رف

 

 امیدی به بازگشت قوی نداشتم. 
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حیوان بیچاره معلوم نبود در دشمتی و کینه ورزی چه 
 کیس  جانش را از دست میداد. 

 

با قلتی ماالمال از غصه پلک برهم گذاشتم و به خواب 
 عمیقی فرو رفتم. 

 

نمیدانم چه قدر خوابیده بودم که حس کردم کیس بر در 
  یم کوبد. 

 

چشم باز کردم و میان رختخواب نشستم. چشمانم در 
 اثر بی خوابی یم سوخت وملتهب شده بود. 

 

 صدای محسن از پشت در به گوش رسید:  

 خانم مهندس بیدارید؟ -

 

ی  آبی به صورتم زدم  و لباس « بله االن میام»با گفیی
 پوشیدم . 
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در را که باز کردم محسن دست به سینه تکیه به دیوار 
زده بود و در چند قدیم اش قوی  مشغول خوردن شیر 

 بود. 

 

 جییعی از فرط خوشحایل زدم و به سمت قوی دویدم.  

 

 با دیدنم دیم تکان داد و من او را به آغوش کشیدم: 

 

یه پش تو کجا بودی؟  وای محسن کجا پیداش -
 کردی؟

 

 پاهایش نشست و  آرام گفت: کنارم روی 

 

 پیداشدنش رو مدیون پشتکار جناب رئیسیم. -

 

 ابروهایم بی اختیار باال پریدند و متعجب پرسیدم: 
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 مهندس...... توانا؟-

 

 دیشب تا صبح نخوابیدم... -

 

 متعجب تر پرسیدم: 

؟-  داشتی دنبال قوی یم گشتی

 

 پچ زد: 

 داشتیم. -

 

 ناباورانه لب زدم: 

؟! -
ی

 دروغ یم گ

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_شصت_سه

 

#شهال_خودی_زاده                                                                                                            
 دروغم چیه خانم مهندس...  -

 

 شه. نه باورم نیم-

 

خب بعد از آن حرف هابی که به هم زده بودیم باورم 
 نیم شد یاشار توانا این کار را کرده باشد. 

 

 آخه چطور شد؟ چطور تونستید پیداش کنید؟-

 

 ابروبی باال انداخت: 

 

بهش چر گفته بودی که مثل یه دینامت روشن هر آن -
ممکن بود منفجر بشه؟ هر چند که آخرشم بدجور 

 منفجر شد. 
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 یدم. دوباره نگاهم به قوی سگ باارزشم نشست . لب گز 

 

من یک عذرخوایه و یک تشکر به او بدهکار بودم اما 
قبلش باید یم دانستم شب گذشته چه اتفاقی افتاده 

 است. 

 

 نمیدانم در چشمانم چه دید که گفت: 

 

دیشب با مهندس توانا و مهندس رحییم رفتیم -
 روستا.... 

 

 روستا برای چر ؟-

 

 س مهندس درست بود دیگه ... خب حد-

 

 حدس؟ -
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اوهوم ... یم گفت مطمئنا رفتار اون روز شما باعث -
. خب  ی ی و بخوان اذیت تون کیی شده بچه ها کینه کیی

شبانه پرس و جو کردیم و  فهمیدیم ییک از اونابی که اون 
روز شما باهاش درگیر شدی رحمانه ... از بچه های 

ی روستاست.   همیر

 

 باورم نمیشه جون یه سگ  مریض براش مهم باشه. -

 

 لبخند زد: 

 

مهندس مرد خوبیه... یه کم بداخالق و تند مزاج هست -
اما قلب رئوقی داره. البته اینم بگم امان از این که بخواد 
ه. دیشب بدجور حال رحمانو گرفت.  حال کیس رو بگیر
 اولش که گفت اخراچی و دیگه نیا... رحمان که به گوه
ط رضایت داد.   خوردم و غلط کردم افتاد به یه رسر
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ناباورانه به حرف های محسن گوش یم کردم. یاشار  
 توانا چه کرده بود ؟

 کالم بعدی محسن مرا شوکه کرد. 

 

طش چر بود؟ -  اصال یم دونید رسر

 

ه ام باعث شد ادامه دهد:   نگاه خیر

 

گفت فردا اول وقت میای از خانم مهندس جلوی جمع -
. وگرنه دیگه نیا . عذر   خوایه یم کتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت_چهار 
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                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
به بزند اما تردیدی که به  انگشتم باال رفت تا روی در ضی

 جانم افتاده بود اجازه نیم داد. 

 

وقتی به یاد شب گذشته و رفتارش با خود یم افتادم به 
این نتیجه یم رسیدم او جز وظیفه اش کار دیگه ای 

وقتی بیشیی فکر یم کردم دلم یم  نکرده است اما 
 خواست بابت برگرداندن قوی از او تشکر کنم. 

 

 

باالخره تردید را کنار گذاشتم و تقه ای به در اتاقک 
ش زدم و در آلومینیویم را باز کردم.   دفیی

 

ی نشسته و مشغول بود.  ش پشت میر  داخل دفیی

 

ی بااجازه وارد شدم.   سالم دادم و با گفیی
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ی  رسش را باال  آورد و با دیدنم خودکارش را روی میر
 گذاشت. 

 

ش ایستادم.  ی  جلو رفتم و مقابل میر

نگاهش منتظر بود. نگایه پر از طلبکاری ... هر گ نبود 
 فکر یم کرد شاخ غول را شکسته است ... 

 

 با این حال با لحن محکیم گفتم : 

 بابت برگردوندن قوی ازتون ممنونم. -

ی  ی حد همیر  زیادی اش بود. به نظرم تا همیر

ی و نافذ و منتظر به چشمانم  نگاهش مستقیم... تیر
 دوخته شده بود طوری که قادر به حرکت اضاقی نبودم. 

 

؟- ی  همیر

 

 دنبال چه بود؟ معذرت خوایه؟ 
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؟- ی چر  همیر

 

شما باید بگید خانم ... دیشب دیروقت به کانکس من -
  حمله ور یم شید هر چر که دلتون یم خوایید یم گید ... 

 

 تندی میان کالمش پریدم: 

 

نگید که منتظر عذرخوایه من هستید چون این وظیفه -
شماست که امنیت رو توی این کمپ و کارگاه برقرار 

ی که خودتون مدام مدعیش هستید  ی  کنید.  چیر

 

 یعتی یم گید وظیفه م بوده سگ تون رو پیدا کنم؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت_پنج 
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                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 را که نه! دقیقا... چ-

 

ش  بلند شد و با دو قدم مقابل من ایستاد.  ی  از پشت میر

 

 دروغ چرا جذبه اش کم نبود. 

ی باعث یم شد بی  یک رسوگردن بلندتر از من بود و همیر
م. این حس را از دیشب پیدا  اختیار کیم رسم را باال بگیر
کرده بودم و به خودم قول داده بودم هرگز دربرابر این 

 م. جذبه کم نیاور 

 

 رو به رویم ایستاد بی اراده تپش قلبم باال گرفت.  
 وقتی

 

خانم من وظیفه دارم مراقب امنیت آدمهای توی کمپ -
 که معلوم نیست از کجا پیداش شده! 

ی
 باشم نه سیک
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ویل امروز صبح نشون دادید اون سگ هم براتون -
 مهمه! 

 

 نگاهش خاص بود. 

ی بود که قادر به  ی معنایش ته آن چشم های سیاه چیر
 نبودم. 

 

در هر حال شما یه عذرخوایه به من بدهکاری بابت -
 حمله ی... 

 

جوری یم گید حمله که انگار با توپ و تانک اومدم -
 رساغتون؟ 

 

 ابرو باال انداخت: 

کمیی از توپ و تانک هم نبود خانم. تکلیف تهمت هابی -
 که به من زدید چر یم شه؟
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 نیشخند زدم: 

ی - متاسفانه شما خودتون باعث شدید در مظان چنیر
ید جناب مهندس.   تهمت هابی قرار بگیر

 

گوشه ی لبش تکابی خورد. لعنتی خنده اش را پنهان کرد.  
ش داد و دست به سینه گفت:  ی  تکیه اش را به میر

 

 خب دوست دارم بدونم من چر کار کردم ؟-

 

وبی که بی اراده دستی به مقنعه ام کشیدم و آن دسته م
 تا روی پیشابی ام آمده بود پشت گوش فرستادم. 

 

خب وقتی تهدیدم کردید هر کاری یم کنید تا از این جا -
ی فکری راجع بهتون  برم پس بهم حق بدید که همچیر

 بکنم. من که اشتباه نکردم؟
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گوشه ی لبش متفکرانه کج شد و نگاهش را به سمت 
 پنجره گرفت: 

 

! هنوزم رس حرفم هستم. هر چ-  ه زودتر بهیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت_شش 

 

                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
داخل محوطه ایستاده بودم و همانطور که نگاهم به 

ی من و  سازه ی نیمه کاره ی پل بود  به حرف هابی که بیر
 مهندس توانا رد و بدل شده بود فکر یم کردم. 

 

یم خواست تا دیر نشده بروم. گفته بود جای من آن جا 
های دیگر  ی که از زور حرص و ناراحتی   نیست. و خییل چیر

 به خاطر نیم آوردم. 
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 با صدای مهندس رحییم به خودم آمدم. 

 

 خانم مهندس چرا این جا ایستادید؟ -

 

 نیم دانم چرا؟ 

شاید به خاطر حریص که از یاشار توانا در دلم جاخوش 
 کرده بود فریاد زدم: 

 

 واسه اینم باید بهتون جواب پس بدم؟-

 

 جاخورده قدیم به عقب برداشت:  مهندس رحییم بی نوا 

 خییل عصبابی هستیدا... -

 

 باز توپیدم: 

 آره عصبابی ام بدجورم عصبابی ام. -
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و از آن جا که نیم خواستم نشان دهم از چه عصبابی 
ی که به ذهنم رسید را بهانه کردم:  ی ی چیر  هستم اولیر

 

 مگه این منطقه مستعد زلزله نیست؟-

 

 ان داد: متعجب از سوال بی ربطم رس تک

 چرا خانم هست. -

 

اون وقت این همه مدت هیچ فکری برای این مسئله -
روی ساخت پل نشده ! چرا بارهای جانتی توی طراچ 

 اولیه پل در نظر گرفته نشده؟ 

 

 واقعا ؟ مگه یم شه؟! -

 

ون دادم ... چند روزی بود که مطالب  نفسم را کفری بیر
ی ریز و درشتی را کشف کرده بودم. ظاهر قضی ه همه چیر
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درست بود اما در عمل نییم رعایت نشده بود و به قول 
 معروف زیر سبییل رد شده بودند: 

 

های - ی ی چیر واقعا! موندم با این همه ادعا چرا به همچیر
واضج توجه نشده. این مسئله ای نیست که بشه به 

راحتی از کنارش گذشت. این سازه رسما پر از ایراده و به 
 داشته شده !  عمد از چشم دور نگه

 

همان طور که کالهم را به رس یم گذاشتم به سمت 
رودخانه ای که پل داشت روی آن ساخته یم شد راه 

 افتادم. 

 

 مهندس رحییم کنارم راه افتاد: 

ی تحت نظر مهندس ظفرمند بود. یاشارم - آخه همه چیر
 اونو همه جوره قبول داشت. 

 

 پوزخند زدم و زیر لب زمزمه کردم: 
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 فقط ادعا دارن. ایشون -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت_هفت 

 

                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 لب رودخانه ایستادم و نگاهم را باال کشیدم و لب زدم: 

 

پس رئیستون نیم خواد قبول کنه پشت همه ی این -
 اتفاقات یه جور کم کاری عمدی هست! 

 

 کنارم ایستاد و با لحتی آرام گفت: 

 اما اینها دلیل عصبانیت تون نیست... درسته؟-

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 فش برگشتم و رس تکان دادم: به طر 

 یم خواد من برم . -

 

 شما که کم نمیاری؟-

 

 بی اختیار خنده ام گرفت: 

 شما فکر کن یه درصد ! -

 

 لبش کش آمد: 

من دقت نظرتون رو دوست دارم. دلم یم خواد این پل -
زودتر و بدون مشکل و نقص تموم بشه و همه مون بریم 

 بر کارمون. 

 

 ابرو باال انداختم: 

 خداروشکر یه بهونه ای برای موندم پیدا شد. -

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

یاشار یه کم لجبازه اما نباید تنهاش بذاریم. کار این پل -
 باید با موفقیت تموم بشه. 

 

اتفاقا برای منم مهمه . من تاحاال کاری رو نصفه رها -
 نکردم. نگران نباشید من تا آخرش هستم. 

 

یم صدای امواج آب را دوست داشتم. عجیب آرامم 
 در تنهابی همان جا بایستم 

کرد . دلم یم خواست دقایقی
م. مهندس رحییم که  و از آرامش رود و صدایش لذت بیی

 دور شد زیر لب زمزمه کردم: 

 

 درستت یم کنم جناب یاشار خان.  درستت یم کنم. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت_هشت 
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                                                                                                                                                                                                           #شهال_خودی_زاده                           
دقایقی بود که به کمپ برگشته بودیم. خسته از کار 

 به اتاقکم پناه برده بودم.  روزانه

 

خداراشکر محسن غذای قوی را داده بود و خیالم از این 
 لحاظ آسوده شده بود . 

 

ون نکشیده بودم که تقه ای به در  هنوز لباس از تن بیر
 خورد. 

 

 شالم را از روی صندیل برداشتم و به رس کردم  .  

 

 در را که باز کردم  با دیدن محسن متعجب پرسیدم: 

 

؟-  هنوز نرفتی

 

ی بیام دنبالتون. -  رفته بودم اما جناب رئیس گفیی
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 ابرو باال انداختم: 

 اون وقت چرا جناب رئیس تون احضارم کردن؟-

 

 چشمیک زد و به خنده افتاد: 

- . ی  فکر کنم یم خوان سورپرایزتون کیی

 

 متفکر گفتم: 

اگه قضیه اون معذرت خوایه رحمانه که ترجیح یم دم -
 نیام. 

 

ش بود. صبح فکر  - کنم همونه چون رحمان تو دفیی
 انقدر عصبابی رفتید که ... 

 

 شانه باال انداختم: 
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برو به جناب یاشار خان توانا بگو من دنبال معذرت -
خوایه نیستم . اون مردکم رد کنه بره ... دلم نیم خواد 

 ببینمش ... 

 

 من نیم تونم بگم. -

 

 چرا؟-

 

 چون برخالف شما ازش یم ترسم. -

 

 رو درهم کشیدم : اب

 باشه خودم یم گم. -

 

ون زدم و در را بستم.   و از اتاق بیر
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دست خودم نبود حاال که داشتم به سمت دفیی یم رفتم 
خود به خود با یادآوری کار رحمان عصبانیتم بریم 

 گشت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_شصت_نه 

 

                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
ی کیس که نظرم را جلب   با ورودم به ، اولیر

کانکِس دفیی
 کرد رحمان بود.   

 

ی بود.   روی صندیل نشسته بود و رسش پاییر

 

 همان مردی که آن روز مرا به سخره گرفته بود. 

 

 نگاهش را باال کشید و با پرروبی به چشمانم دوخت. 
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 یاشار کنار پنجره ایستاده بود. 

 

. با این وجود باز  بی اختیار یاد دعوای صبح مان افتادم

رحمان را به آن جا کشانده بود تا از من عذر خوایه کند. 
 ظاهرا این مرد حریف همه بود اال من! 

 

مانه گرفتم.   سالم دادم و جوابم را محیی

خب خانم مهندس مجد این جا هستند. با وجود این -
که دلم یم خواست این عذرخوایه توی جمع باشه عز و 

 بروتو پذیرفتم. التماست واسه حفظ آ

 

 رحمان با طمأنینه در جایش ایستاد. 

نمیدانم چرا از نگاهش خوشم نیامد. هنوز همان بی 
پروابی و یک جور خاص خط و نشان کشیدن را در ان 

 چشم ها حس یم کردم. 
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 من و من کنان گفت: 

 عذر یم خوام . دیگه تکرار نیم شه. -

 

 جلو رفتم و مقابلش ایستادم: 

چه بالبی رسش بیاری؟ تو با اون حیوون یم خواستی -
 چر کار داشتی ؟

 

 چشم درشت کرد: 

 هیجر خانم. ولش یم کردم تو بیابون. -

 

 چشمانم پر از نفرت شد: 

... اما نه، حیف این اسم... تو لیاقت این - تو یه حیووبی
 اسمم نداری. 

به نظرتون  با -و رو به مهندس توانا کردم و گفتم: 
 ثیف پاک یم شه؟عذرخوایه این کار ک

 یاشار قدیم به طرف ما برداشت: 

 خب گفته بودم خانم مهندس باید ببخشه وگرنه... -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد

 

                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 رحمان فریبکارانه به التماس افتاد: 

 

به خدا تصمیم نداشتم بالبی رسش بیارم ... فقط یم -
خواستم شما رو... شما رو خانم مهندس... بچزونم و 

 اذیت کنم. 

 

 یاشار توپید: 

 با آزار یه حیوون زبون بسته؟  واقعا که!  -

 

آقا... خانم مهندس اون روز بدجوری توی پرمون زده -
بودن. خب جلوی بقیه ضایع شدیم... این چند روز 
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ی از یه زن خوردیم و مسخره مون یم  همه اش یم گفیی
فت داشت برامون آقا . یه زن بیاد و اون 

ُ
کردن..  ا

ه؟ خب مام زورمون یم اومد جوری حال مونو بگ یر
ش همه جا پخش شده بود.  دیگه. آبرو داریم تو ده...خیی

 یه کاری باید یم کردیم. 

 

یاشار بر و بر نگاهش یم کرد انگار نیم دانست به این 
همه جهالت چه جوابی بدهد هر چند که خودش هم به 
ی مسئله رنج یم برد اما تمام وجود  نحوی دیگر از همیر

  سوزان گر گرفته بود. من مثل آتیسر 

 

 این چه دیدگاه مزخرقی بود که داشتند؟ 

 

ی آوردن عذابم یم داد.   تا این حد زن و مقام زن را پاییر

 

ترجیح دادم دربرابر این همه جهالت و نابرابری سکوت 
 کنم. 
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ون یم رفتم  به طرف در چرخیدم و همان طور که بیر
 گفتم: 

 

این عذرخوایه برام ارزشر نداره و بهش نیازی ندارم -
ضمنا حالم از آدمهای ضعیقی که یم خوان این جوری 

 خودشون رو قوی نشون بدن به هم یم خوره.     

 

ون زدم.   و از اتاقک کانکس بیر

 

باید کیم هوای تازه نفس یم کشیدم. داخل آن اتاقک 
 خورد. کنار آن مردان خودخواه حالم داشت به هم یم 

 

 نیم توانستم رفتار و گفتارشان را هضم کنم. 

متاسفانه هنوز که هنوز بود خییل جاها زن ارزشر و 
 و بی ارزش بود 

ی مقایم نداشت و مقام زن آن قدر پاییر
 که مثل یک جنس معامله یم شد. 
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این بود که خییل از مردان قادر به هضم توانابی های  
 زنان را نبودند. 

 

توی دهان شان بزنم اما یم دانستم دلم یم خواست 
نیازی به این کار نیست چرا که با جایگایه که کسب 

کرده بودم توانسته بودم به هدفم برسم و پوزه ی امثال 
 این مردان را به خاک بمالم. 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_یک

 

                                                                                                                                                                                         #شهال_خودی_زاده                                             
م نشسته بودم .  ی  پشت میر

 

ی بود به نام  دست خودم نبود تمام فکرم درگیر دخیی
ی مجد .   نوشیر
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دیشب ان طور امده بود به کانکسم ... بی پروا حرفش را 
 زده بود ... طلبکاری اش را کرده و رفته بود. 

 

 در با صدای تقه ای باز شد و امیر  داخل شد: 

 

 کجابی یاشار؟ -

 

ی بلند شدم و با اشاره به او گفتم:   از پشت میر

 

 بیا تو ... حواست به این پشه رحمان باشه . -

 

 داخل شد و در را پشت رسش بست: 

 

 چر شده؟ عذرخوایه کرد؟-

 

 پوزخند زدم: 
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 عذرخوایه کرد اما لیدی مجد قبول نکرد. -

 

 ابروهای امیر باال پرید: 

 

؟-  یعتی  چر

 

درس میاد –یعتی این خانم فاز چیه نیم دونم. اما بوی --
ه کار یم ده دست ... این دخیی  نگفتم. —امیر

ی
 ون نیک

 

ون داد: نفسش را با پ  بیر
 وقی

 

 ای بابا... -

 

ه باید زودتر از این جا بره. - ی امیر این دخیی  ببیر

 

ی رو قبول کنه. - ی ی چیر  بعید یم دونم همچیر
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پس ما کاری یم کنیم که بره... نیم خوام فردا روز .... -
 ...  اه... لعنتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_دو

 

                                                                                                                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده              
 چر تو کله ته یاشار؟-

 

و دار و دسته اش باشه... من یه  تو حواست به رحمان-
 فکری واسه این خانم یم کنم. 

 

ی آورد زمزمه   جلو آمد و نزدیک شد. تن صدایش را پاییر
 کرد: 
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- ... ه خدابی
 کار بدی که نیم خوای بکتی یاشار. این دخیی

 

سونیمش... جوری که فرداش چمدون ببنده. -  باید بیی

 

 بی خیال شو یاشار... -

 

سه بهیی از اینه که تو که یم بیتی ا- وضاع رو... از ما بیی
 جدی جدی صدمه ببینه. 

 

خب مراقبش یم شیم.   همه جوره حواسمون هست. -
 یاشار... 

 

 تمومش کن امیر یم گم باید بره باید بره. -

 

 صدایم فریاد شده بود . 

ی مجد بود.   چرا نیم فهمید خطر بیخ گوش نوشیر
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ان ناپذیر  بود پس باید یم اگر صدمه یم دید دیگر جیی
ک که حایل اش نبود ... بی پروا و مغرور ..  رفت. دخیی
حرف هم که گوش نیم کرد پس من خودم اقدام یم 

 کردم . 

 

ه ... بمونه - ...خره  این دخیی اون جوری نگام نکن امیر
این جا یه بالبی رسش میارن اون وقت گ جوابگوئه؟ تو 

 یا من! 

 

ه نگاهم یم کرد.  ه خیر  خیر

 

وام گند بخوره  تو پاکیش... تو متانت و نجابتش. نیم خ-
 این خودش حالیش نیست ما که حایل مونه. 

 

ی بگوید که دستم را باال بردم:  ی  دهان باز کرد چیر

 فقط بگو هستی یا نه ؟ -
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ه چشمانم لب زد:   خیر

. باشه یم فرستیمش یم ره. -
ی

 هر چر تو بیک

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_سه

 

                                                                                                                     ال_خودی_زاده                                                                                                                 #شه
بودم که بی توجه به محسن و قوی از آن قدر عصبابی 

 کنارشان گذشتم و داخل کانکسم شدم. 

 

 در را پشت رسم به هم کوبیدم و پر از حرص غریدم: 

 

... آشغال... -  لعنتی

 

تمام وجودم از حضور آدم های نامردی مثل رحمان در 
 آتش نفرت یم سوخت. 
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ی افرادی را از کار برکنار یم کرد.   کاش یاشار توانا چنیر

حیوان آزاری ییک از زشت ترین و شنیع ترین کارهابی بود 
 که به نظرم بخشش نداشت. 

 

ی یم  یم دانستم این رفتارم باعث کینه و عداوت بیشیی
ی  شد اما نیم توانستم بگذرم ... نیم توانستم به همیر

 راحتی ببخشم. 

 

 کاش یاشار توانا هم نیم بخشید. 

 

 و فکر کردم.  آن شب تا خود صبح در اتاقم راه رفتم

 

 باید حواسم را بیشیی جمع اطرافم یم کردم. 

 بی شک باید منتظر عواقب کارم یم شدم . 
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ی  سه روز از آن ماجرا یم گذشت و خداراشکر هیچ خیی
 نبود. 

 

بی شک  رحمان و همراهانش اولتیماتوم مهندس توانا را 
ی از دردرسهایشان  نبود.   جدی گرفته بودند که خیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_چهار
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ی به کارگاه . موهایم را بافتم و  صبح بود و وقت رفیی

 مقنعه ام را رس کردم. 

 

این طوری توی محیط کار راحتیی بودم و موهایم باعث 
 اذیتم نمیشد. 
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بی اختیار به یاد نگاه آن شب یاشار توانا افتادم. یک 
 جور خایص به بافت موهایم نگاه کرده بود. 

 

نیم توانستم نگاهش را معنا کنم اما با یادآوری اش ته 
 دلم یک جور یم شد. 

 

 بی اختیار لبخند زدم و زیر لب پچ زدم: 

 باید بهش یم گفتم چشماتو درویش کن اقا پش. - 

 

بافت پانجر را که دست بافت مادرم  بود به تن کردم. 
ی یم شد.   دیگر هوا رو به رسما یم رفت و کم کم پاییر

 

ون  کیف و دسته ی نقشه ها را برداشتم و  از اتاق بیر
 زدم. 
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 مدت کوتاه حسابی رسحال 
ی جالب بود قوی در همیر

ون زد و پارس  شده بود و به محض دیدنم از النه اش بیر
 کرد. 

 

 هیششش پشم ... انقدر رس صبج رسوصدا نکن. -

 

ی دیده بود که یم خواست بندش را پاره  ی اما انگار چیر
 ه سمتم بیاید ... جلو رفتم و مقابلش نشستم : کند و ب

 

 قوی چته ؟ چر دیدی ؟-

 پارش کرد  و من رس چرخاندم 

به ای از  اما قبل از ان که بتوانم واکنیسر نشان دهم ضی
پشت به رسم وارد شد و دیگر نفهمیدم چطور پخش 

ی شدم.   زمیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_هفتاد_پنج
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 ه اش یم شد و خالص. امشب این خانم پرمدعا رایه خان

 

ی مجد را به  به قول امیر نقشه ی مان بی برو برگرد نوشیر
 خانه اش بریم گرداند. 

 

مقابل پنجره ایستاده بودم و با لذت چای ام را یم 
 نوشیدم. 

 

ک تنگ یم شد  دروغ چرا دلم برای زبان درازی های دخیی
 . 

 

 بی اختیار خنده ام گرفت و با خود زمزمه کردم: 

واسه کلکل بد نبودی . کم نیاوردنت رو دوست داشتم -
 حیف که جنست با ما جور نبود. 
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ون   چای را که نوشیدم وسایلم را برداشتم و از اتاقک بیر
 زدم.  

ون زد. بلند گفتم:   امیر هم همزمان از اتاقش بیر

 

 سالم صبح به خیر ! -

 

 ابرو باال انداخت: 

 کیفت کوکه جناب توانا ... -

 

 ی شانه اش گذاشتم: دست رو 

 وقتی به امشب فکر یم کنم حالم خوب یم شه. -

 

 آرام پچ زد: 

 هیششش.. خییل بدجنیس پش. -

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ه. -  اتفاقا من این جور فکر نیم کنم. شک نکن براش بهیی

 

 خانم مهندس این جوری فکر نیم کنه. -

 

 زورگویانه گفتم: 

 باید فکر کنه. باید. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_شش
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 نگاهم به سمت کانکس او کشیده شد: 

 

 خواب مونده؟ -
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 شانه باال انداخت: 

از خانم مهندس بعیده. رس صبج سگش صدا یم کرد -
ی نبود.   اما نگاه انداختم خیی

 

برای من هم عجیب بود همیشه زودتر از ما و رسحال و 
اق منتظر بود.   قیی

 

 ابرو باال انداختم : 

ی االن رسر -  وع کنیم؟یم خوای از همیر

 

؟ -  یعتی چر

 

 بریم دیگه ... مجبور میشه تا کارگاه پیاده گز کنه. -

 

 ذاتت خرابه یاشار. بی خیال شو.. -
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ه یه حال اساش - دیگه وقتی قراره بفرستیمش بره  بهیی
 بهش بدیم ... پشت رسشم نگاه نکنه ... 

 

 متحیر پرسید: 

؟-
ی

 جدی که نیم گ

 

. اتفاقآ خییل جدی ام. توی ایم -  مورد خییل جدی ام امیر

 

با دیدن اتومبیل کمپ  بی این که بار دیگر به کانکس 
 مجد نگایه بیندازم و پشیمان شوم سوار شدم. 

 

 امیر مردد گفت: 

یاشار اذیت نکن بذار برم صداش بزنم این آخری از -
 دستمون دلخور میشه ها... 

 

 با خباثت گفتم: 

- .  بیر باال وگرنه مجبور مییسر تو باهاش پیاده گز کتی
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دیدن چهره مغرور  خانم مهندس که مثال نیم خواست 
 کم بیاورد و تا خود کارگاه پیاده یم آمد دیدن داشت . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_هفت

 

                                                                                                                                                                                   #شهال_خودی_زاده                                                   
نیم دانم چرا اما نگاهم مدام به ساعتم بود و زمان برایم 

 به سختی یم گذشت. 

 

 

ی نشده بود و این برایم عجیب بود. از  ی مجد خیی  نوشیر
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با اخالق خایص که در او شناخته بودم آن قدر غد و 
یک دنده بود که با پای پیاده خودش را به کارگاه برساند 

 و دم نزند. 

 

 نیامدنش بیشیی متعجبم کرده بود. 

 

 بی حواس به کارگرهابی که مشغول بودند یم نگریستم. 

 

ی کارگران در حال فعالیت بود باز با دیدن رحما ن که بیر
 فکرم به سمت مجد کشیده شد. 

 

نمیدانم چه قدر غرق افکارم بودم که صدای امیر مرا به  
 خود آورد: 

 

ه نیومد که... -  یاشار این دخیی

 

ه به صورتش شد کفری گفت:   نگاهم خیر
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؟ من که بهت گفتم - چیه چرا اون جوری نگام یم کتی
ه یه دنده ست پا میشه  بذار برم صداش کنم. این دخیی

 بالبی رسش میاد آ... 
 راه یم افته تو بیابوبی

 

 به این جای قضیه فکر نکرده بودم. 

 

 بی حواس پرسیدم: 

 ساعت چنده؟-

 

 دو شده . -

 

 دو ظهر شده بود و مجد نیامده بود! 

 

 م کشیدم و او افزود: ابرو دره

 من برم دنبالش؟ -
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 به طرف اتومبیل راه افتادم : 

 

 نه من خودم کار دارم تو بمون حواست به کار باشه. -

 

 صدایش نجوا مانند به گوشم رسید: 

 این لج و لجبازیا آخر کار دستت میده یاشار خان. -

 

تندی سوار جیپ شدم و با رسعت به سمت جاده راه 
 افتادم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_هشت
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                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
تمام مسیر را با کیل غرولند یط کردم اما هیچ اثری از 

 مجد نبود. 

 

ظاهرا برخالف تصورم اصال  نیامده بود که بخواهد در 
 جاده دچارمشکل شود. 

 

انگشتانم دور فرمان قفل شده بودند و زیر لب غر یم 
 زدم: 

 

ی چطوری م- ارو فقط مایه دردرسی خانوم مجد. ببیر
 عالف خودت کردی. 

 

 وارد کمپ شدم و به سمت کانکس ها راندم. 

 

ی  جیپ را در نزدیک ترین جای ممکن نگه داشتم و پاییر
 پریدم. 
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با نزدیک شدن به کانکس مجد  نگاهم به النه قوی 
 افتاد. 

 بی هیچ واکنیسر دراز کشیده بود . 

 

ی عجیب به نظر یم رسید.   همه چیر

 

 ه ی سگ روی دو پا نشستم. جلو رفتم و مقابل الن

 

؟ صاحبت کجاست پش؟-  یه قوی خوابی

 

 اما واکنش او زوزه ی بی حایل بود. 

 

 عجیب بود انگار نای بلند شدن نداشت. 

 

 از جا جستم و  با قدم های بلند از پله ها باال رفتم.  
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به محکم به در کوبیدم و صدا زدم:   چند ضی

 

؟ -  خانم مهندس... خانم مجد ... کجابی

 

 اما انگار کیس داخل نبود . 

 

از همان باال نگاه به قوی انداختم. همان طور  بی حال 
 رسجای خودش نشسته بود. 

 

 یعتی چه ؟  مجد کجا  رفته بود. 

 

ی دویدم و به سمت محوطه راه افتادم.   پله ها را پاییر

 

انستم این دخیی فکرم  حسابی درگیر شده بود و نیم د
 کجا یم توانست برود؟ 
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 صدای محسن مرا به خود آورد: 

 

 جناب مهندس چر شده؟-

 

 تندی به طرفش رفتم: 

 مهندس مجد رو ندیدی؟-

 

 شانه باال انداخت: 

فکر کردم با شماها تو کارگاه ست. منم از صبح -
 ندیدمش! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هفتاد_نه
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                                                                                                                                                                                                                                  #شهال_خودی_زاده    
 صدایم بی اختیار فریاد شد: 

 

ما هم نبود.  یعتی ما صبح دیدم نیومده منتظرش  با -
 نشدیم و زودتر رفتیم.  

 

 

ه و سوایل شد.    نگاه محسن  خیر

 

من صبح اومدم مهندس نبود. غذای قوی رو دادم و -
 رفتم. خب فکر نیم کردم کارگاه نیومده باشه. 

 فکر یم کردم مثل همیشه با شماهاست.  

 

 . عذاب  وجدان داشت خفه ام یم کرد 

کاش صبح رساغش را گرفته بودیم. حاال معلوم نبود از   
 گ در کانکسش نبوده . از دیشب یا امروز صبح؟
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ون دادم.   صدادار بیر
 نفسم را با پوقی

 

 خییل خب آخرین بار گ دیدیش؟-

 

 متفکرانه دست پشت گردنش کشید و گفت: 

 

دیشب ... یه بار اومدم غذای قوی رو دادم. یه بارم -
ی نیم خواد؟آخر شب رس  ی   زدم ببینم مهندس چیر

 

؟-  دقیقا چه ساعتی

 

 این طورا یم شد . -

 

 متوجه نیم شدم این دخیی کجا رفته بود. کالفه گفتم: 

م دنبالش تو این اطراف و بگرد.  -  من میر
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 رسی تکان داد: 

 باشه چشم. -

 

 به یکباره به یاد قوی و بی حایل عجیبش افتادم. 

 

راستی یه نگاه به این سگه هم   بنداز. قوی رو یم گم. -
 یه جورابی شده. 

 

؟ -  یعتی چر

 

 نمیدونم خییل آرومه ... برام عجیب بود. -

 

باشه ای گفت و با قدم های بلند به سمت کانکس مجد 
 رفت. 

من هم تندی سوار جیپ شدم و دوباره تمام مسیر تا  
ی ا ز مهندس مجد کارگاه را وجب به وجب گشتم اما خیی

 نبود که نبود. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هشتاد

 

                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
ی یم رفتم  م باال و پاییر

عصتی و خسته داخل اتاقک دفیی
 که امیر  نفس نفس زنان وارد شد. 

 

 صورتش خیس عرق بود و چشمانش وق زده. 

 

ی هست؟ -  چر شد امیر خیی

 

 رسش را به نشانه منقی تکان داد: 

 

- . ی ... انگار آب شده رفته توی زمیر  نه یاشار... هیجر
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 انگشتانم مشت شد و محکم به پیشابی ام کوبیدم: 

 

ی که - ی ه چطور کار دستمون داد... چیر
ی دخیی ... ببیر لعنتی

 یم ترسیدم رسمون اومد. 

 

 چه بالبی رسش اومده؟-
 یعتی

 

 هوا هنوز روشن بود. 

 با حرص پرسیدم: 

 ه ست؟رحمان هنوز  تو کارگا- 

 

 آره چطور مگه! -

 

 به سمت در هجوم بردم: 

 کار خودشه. -
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 تندی جلویم ایستاد : 

 یاشار اون از صبح تو کارگاه بود. -

 

 کار خودشه شک نکن. -

 

نیم تونیم تهمت بزنیم یاشار. طرف از صبح جلوی -
 چشم مون بوده. معلوم نیست خانم مهندس کجا رفته؟

 

 

 پوقی کردم و با دست کنارش زدم. 

 

 برو کنار خییل ساده ای پش.   -

 

هیچ کس نیم توانست در محیط کار من اغتشاش ایجاد 
کند. اگر بالبی رس مجد یم آمد هیچ کس جز من مسئول 

 نبود. 
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 انگشتانم مشت شد و وارد محوطه شدم. 

 

 کارگرها مشغول آماده سازی برای برگشت بودند. 

 

انه با قدم های بلند به طرف رحمان رفتم و غاف لگیر
 مشتم را توی صورتش خواباندم. 

 

 تلو تلوبی خورد و چانه اش را گرفت. 

همزمان چندتا از کارگرها دورمان را پر کردند و رحمان 
ی نگاهم یم کرد با حرص غرید:   همان طور که خشمگیر

 

چر شده  جناب مهندس... انگار هنوز داغ دل تون -
 آروم نشده؟ 

 

 فریاد زدم: 

 ؟ چه بالبی رسش آوردی؟خانم مهندس کجاست-
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هشتادویک

 

                                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 بی تفاوت شانه باال انداخت: 

 

من چه یم دونم ؟ شما بگو... آمار خانم مهندسو از من -
 یم پرسید؟

 

 کفری به طرفش حمله ور شدم

 و یقه اش را گرفتم:  

 

 اگه یه تار مو از رسش کم بشه ..  -
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 دستم را از روی یقه اش کنار زد: 

ندارم. ضمنا جناب مهندس هر بار این - من ازش خیی
خانم یا وابستگانش گم و گور بشن من باید جوابگو 

 باشم؟ آخه به من چه که ایشون کجاست! 

 

 دندان غروچه کردم: 

من اون نگاه پراز تهدیدت رو دیدم. فقط اگه بدونم زیر -
 رس تو یم کشمت .. فهمیدی ؟

 

 قدیم به عقب برداشت و فریاد زد: 

 

... به پیغمیی من بعد از همون روز دیگه این - بابا به پیر
 خانمو ندیدم. 

 

 مثل خودش صدایم باال رفت: 

 

 پس کجاست؟ چه بالبی رسش اومده؟ -
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ه نگاهم کرد. این یعتی خیی نداشت ؟ بیشیی از  ه خیر خیر
 -این نیم توانستم تحت فشار قرارش دهم .. تنها گفتم: 

 رحمان !  برو دعا کن زیر رس تو نباشه

 

ی  ی مجد آب شده و در زمیر همه پچ پچ یم کردند . نوشیر
 فرو رفته بود. 

 

 

 

ی بخور یاشار... - ی  پاشو یه دوش بگیر ... یه چیر

 

 با حایل خراب و خشیم دروبی نگاهش کردم: 

 

معلوم نیست چه بالبی رس اون دخیی  اومده... اون -
م و راحت بشینم غذا بخورم؟  وقت من برم دوش بگیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هشتادودو

 

                                                                                                                            #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 دلم یم خواست خودم را خفه کنم. 

 

ی مجد را  با گذشت ساعت هنوز نتوانسته بودیم نوشیر
 پیدا کنیم. 

 

تمام کمپ بسیج شده بودند و  همه جا را به دنبال او 
ک  گشته بودند. عده ای به روستا رفته بودند اما دخیی

 نبود که نبود. 

 

 دست روی شانه ام گذاشت: امیر کنارم نشست و 

 

 یم گم .... نکنه... -
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 مکتر کرد. بعد رسی تکان داد و افزود: 

 

 شاید خودش رفته باشه... -

 

ی از جا پریدم:   خشمگیر

 

؟-  اون کانکس نشون از رفتنش داره امیر

 

ی  مجبور شده بودیم در اتاقش را باز کنیم. همه چیر
ای  رسجایش بود. نه چمدابی بسته شده بود نه وسیله

ک با پای خودش  جا به جا شده  بود. این یعتی دخیی
 نرفته بود. 

 

ی انداخت و حرقی را زد که تمام وجودم   رسش را پاییر
 آتش گرفت: 
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 کاش صبح  اون جوری ول نیم کردیم بریم. -

 

انگشتانم مشت شد و چندین و چند بار محکم به لب 
م کوبیدم.  ی  میر

 

 کاش... 

 

ه  دارم  دیوونه یم شم... کف- دستمو بو کرده بودم دخیی
 تو اتاقش نیست؟

 

 

 ناراحت گفت: 

باید یم فهمیدیم. اشتباه کردیم یاشار اما رسیدم به - 
 حرفت جای این دخیی این جا نبود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_هشتاد_سه 

 

 

 

 

 صدای آه و ناله هر لحظه زیاد و زیادتر یم شد . 

 

 پچ پچ یم کرد. زبی در پستوی ذهنم بیمارگونه 

 

 نگاه به اتاق مقابل دوخته بودم.  

 

ی نداشتم.   پاهایم سست و بی رمق  بود و یارای جلو رفیی

 

 تنم یم لرزید. 

 

 صداها درهم و برهم به گوش یم رسید ...  
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 ... ی  برو جلو و ببیر

 

 یم خواستم جلو بروم  اما

 انگار جان نداشتم. 

 

 باالخره با جان کندن جلو کشیدم . 

 

 دستم روی در چوبی نشست و به جلو هولش دادم. 

 

 آن جا بود... 

 

 مثل همیشه... 

 همان رویای تکراری آزار دهنده. 

 

 زبی عریان در آغوش مردی.   

 نقاب داشتند . نقابی از چرک و خون. 
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 بوی تعفن زیر مشامم زد. 

 

تمام دل و روده ام با هم جوشید و باال آمد و با صدای  
ون یم زد پلک باز کردم. وحشتنایک  ک  ه از گلویم بیر

 

 تنم خیس عرق بود. 

سست و کرخت از خوابی که دیده بودم روی صندیل 
 صاف نشستم. 

 

 تمام دیشب را بیدار بودم و نیم دانم گ خوابم برده بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_هشتاد_چهار
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صدای  کوبش در  باعث شد تتمه ی خواب وحشتناک 
د.   از رسم بیر

 

 یاشار... یاشار . -

 

 در را که باز کردم امیر نگایه به رستاپایم انداخت: 

 

 خوابیده بودی؟-

 

 گفتم: 
ی

 با آشفتیک

 

 اگه بشه اسمش رو خواب گذاشت . -

 

 از قیافه ت معلومه. -
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ی از مجد داشت اما  کامال معلوم بود  هیچ  کاش خیی
ی ندارد.   خیی

 

 چر شده رس صبج. -

 

هیجر یم خواستم بگم باید امروز اول وقت به مرکز -
 گزارش بدیم. 

 

 ابرو درهم کشیدم. 

ه کرده بودم. اون - کاش زودتر یه فکر واسه این دخیی
 وقت االن توی این مخمصه نیفتاده بودیم. 

 

یاشار  خودتم یم دوبی ربیط به مجد نداره. اونا یم -
... این پروژه رو... هرکیه بدجور  ی خوان تو رو خراب کیی

و به هم یم ریزه... اون خرابکاری توی پل...  ی داره همه چیر
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اون صدمه دیدن هادی و رفتنش... اینم از  خانم مجد 
 ...واقعا نیم فهمم داریم از کجا یم خوریم؟! 

 

 

 پنجه به موهایم کشیدم.  

 

 دانستم از کجا این داشتند مرا از ریشه یم زدند و من نیم
به ها ییک بعد از دیگری  بر پیکره ام وارد یم شود.   ضی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_هشتاد_پنج

 

 

 

متفکر نگاهش یم کردم که در با صدا باز شد و محسن 
 نفس نفس زنان داخل شد. 
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ده شده  ی ی وحشیی ی رنگ به رخ نداشت و معلوم بود از چیر
 است. 

 

ت و متی که ایستاده بودم بازوی امیر یا خدابی گف
 محسن را گرفتم: 

 چر شده؟ این چه حالیه؟-

 

چشمانش  را یک دور باز و بسته کرد و  آب دهان 
 خشکش را به زحمت فرو داد. 

 

 فریاد زدم: 

  

 امیر آب بیار! -

 

 امیر بی معطل لیوابی آب برایش آورد. 
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 محسن بی حرف و ال جرعه آب را رسکشید. 

 

 بودم خیی خوبی نیست که 
ی قلبم توی دهانم بود. مطمی 

 خود محسن هم در گفتنش تعلل یم کند. 

 

 امیر بی طاقت پرسید: 

 چر شده محسن؟ چه خیی شده؟-

 

 محسن بی نفس رسی تکان داد: 

 یه... یه جنازه پیدا شده. -

 

 من و امیر هر دو بی اراده قدیم به عقب برداشتیم. 

 

 دست به گردنم کشیدم: 

 ا خداااا. ی-
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 مجد را کشته بودند؟ بی اختیار به رسفه افتادم. 

  

سید جنازه ی خانم مهندس نیست. -  نیی

 

 بی اختیار پلک بستم. 

 

 امیر  آشفته تر گفت: 

 

 د بنال پش. جون به رسمون کردی. جنازه ی کیه؟-

 

 محسن بی رمق به در تکیه زد: 

ییک از بچه های خودمونه... ادهم رضابی ...  از پریروز -
 رفته بود روستا. 

 

 دست خودم نبود فریاد زدم: 
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- . ی ؟   دو روزه نیومده ازش رساغ نگرفتیر  یعتی چر

 

 

 محسن کالفه جواب داد: 

فکر کردیم مونده روستا... بیشیی اوقات ییک دو روز -
 مرخیص یم گرفت. آخه خانومش بارداره. 

 

ی امیر دیوانه ام کرد. یا    عیل  گفیی

 

ه  این جا؟ -  چه خیی

 

 امیر رسی تکان داد و محسن درمانده نگاهم کرد. 

 

 پرسیدم:  

 کجا پیداش کردن؟-
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 لب گزید:  

زیر پل... آب رود خونه آوردتش. انگار از باال افتاده تو -
 رودخونه یا این که... 

 

 مکتر کرد و لب زد: 

 

 یا این که انداختنش... -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_هشتاد_شش

 

 

بیا این مسکن رو بخور یاشار... نیم فهمم این همه -
 مقاومتت واسه چیه آخه؟
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نگاهم به مسکن توی دست امیر دوخته شده بود اما بی 
 اختیار به یاد مجد افتادم. 

 

گفته بود مخالف خوردن قرص و دارو ست. یعتی االن 
 کجا بود؟

 

 ثل ان مرد بی نوا ؟سالم بود یا م

 حتی تصورش هم دیوانه ام یم کرد. 

 چطور کوتاه آمده بودم و رضایت داده بودم بماند؟ 

باید همان روز اول هر طور شده رایصی اش یم کردم 
 برود. 

 

امیر دستش را تکان داد و من بی حرف مسکن را برداشتم 
 و داخل دهانم گذاشتم. 
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و بی اراده پلک بستم تلجی دارو تمام دهانم را فراگرفت 
اما دوباره تصویر مجد مقابل چشمانم جان گرفت که 

 نزدیک به دو روز بود مفقود شده بود. 

 حقیقت عجیب تلخ بود.  

 

ون زدم:   با صدای امیر باز از افکار پریشانم بیر

 

 بابا یه چیکه آب بخور رو اون زهرماری... -

 

  گفت: متأسف رس تکان دادم و کیم آب نوشیدم. باز امیر 

 

 نطقت چرا کور شده؟ -

 

 کفری نگاهش کردم: 

 

اون موقع که یم گفتم جای این دخیی این جا نیست -
 هیچ کس گوش نکرد.   
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 کنارم نشست و دست روی شانه ام گذاشت: 

 

خب حاال اتفاقیه که افتاده . االن دیگه پلیس هم -
 . ی  درجریانه. دنبالشن پیداش یم کیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_هشتاد_هفت

 

 

 آری پای پلیس هم وسط آمده بود. 

انگار در عرض دو روز دنیابی که ساخته بودم کن فیکون 
 شده بود. 

 

 باید یه رس بریم روستا... -
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 گیج و گنگ نگاهش کردم . 

 

دیدن خانواده ی اون بنده خدا... ظاهرا خانومش باردار -
 بوده... اصال نیم فهمم چه اتفاقی افتاده. 

 

 کف دستانم را روی صورتم گذاشتم. 

 

 رایه نبود. 
ی

 تا مرز دیوانیک

 از جا بلند شدم . باید کیم راه یم رفتم. 

 

از صبح پلیس ها تمام منطقه کمپ و کارگاه را زیر و رو 
ی  ی بیابند اما هیچ چیر ی  چیر

کرده بودند تا بلکم یک نشابی
 نبود. 

 

ی خورده و به  احتمال میدادند مرد بی نوا پایش لیر
 رودخانه سقوط کرده است. 
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حاال گم شدن مهندس مجد یک جورهابی با این اتفاق 
 تداخل پیدا کرده بود. 

 

ی که  ی امیر جلویم را نگرفت . شاید یم دانست که تنها چیر
 آرامم یم کند تنهابی ست. 

 

 هوا رو به تارییک بود .  

 

 آمدم مقابل کانکس مجد ایستاده بودم.  وقتی به خودم 

 

 قوی با دیدنم زوره خفیقی کشید . 

انگار او هم نگران صاحبش بود که بی حوصله داخل النه 
 اش کز کرده بود. 

 

 غذابی که محسن برایش آورده بود را نخورده بود. 
 حتی
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از وفای سگ ها زیاد شنیده بودم  و حاال داشتم به عینه 
که مجد هم برای این سگ کم یم دیدم هر چند  
 نگذاشته بود . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_هشتاد_هشت

 

 

روی دو پا نشستم و دستم را نوازشگرانه بر رسش 
 کشیدم. 

 

زوزه ای کشید و رسش را مظلومانه روی دو دستش 
 گذاشت. 

 

این سگ واقعا از نبود صاحِب چند روزه اش، ناراحت 
 بود. 
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ون دادم و از جا بلند شدم و از کنار  نفسم را بی صدا بیر
 کانکس گذشتم. 

با آن که به شدت خسته بودم و به زحمت رسپا ایستاده 
 بودم اما

 تا این دخیی پیدا نیم شد خواب به چشمانم نیم آمد. 

 

مسیر  خروچی کمپ را پیش گرفتم باید ساعتی تنها یم 
فکر یم کردم باید ماندم و به تک تک اتفاقات این مدت 

یم فهمیدم کار چه کیس یم توانست باشد  اما در همان 
 ، لحظه حس کردم جسیم در فاصله کیم با در خروچی

ی رها شده است.   روی زمیر

 

 دیگر متوجه حالم نشدم و بی معطیل به طرفش دویدم. 

 

دیدن جسم بی تحرک مجد که آن جا رها شده بود نفس 
 را در سینه ام حبس کرد. 
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باورانه کنار جسم بی هوش زن جوان نشستم و تکانش نا
 دادم: 

 

 مهندس؟ خانم مجد؟  خوبید؟-

 

صورتش دیده نیم شد و  تنها موهای بلندش بود که زیر 
ی شده بود.   مقعنه خایک پخش زمیر

 

بافت موهایش را به خاطر آوردم و دردی در سینه ام جا 
 خوش کرد. با این دخیی چه کرده بودند. 

 

 هایش خایک و کثیف شده بود.   تمام لباس

 

آرام جسمش را به سمت خود برگرداندم و با دیدن چهره 
بی رنگ و مهتابی اش بی معطیل دست زیر بدنش بردم و 

 او را از جا کندم و به سمت کمپ پاتند کردم. 
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 همزمان صدایم فریاد شده بود: 

 

 بیایید کمک .... امیر ... محسن... -

 

 مرا یم ترساند.  جسم رسد و یخ کرده اش

 پوستش نیم 
ی

در آن حالت با آن چشمان بسته و بی رنیک
توانستم بفهمم زنده است یا جسیم که حمل یم کنم 

 جابی در بدن ندارد . 

 

 هر چه بود او را روی دستانم تا کانکس بردم. 

 

ی فاصله به ما پیوسته بودند.   امیر و بقیه هم در همیر

 

 امیر متحیر پرسید: 

 پیداش کردی؟ یاشار مهندس مجده؟یاشار کجا -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_هشتاد_نه

 

 

 کفری از سؤاالتش گفتم: 

یمش توی - االن وقت این سواال نیست. کمک کن بیی
 کانکسش . 

 

 زنده ست؟ -

 

- ...  چه یم دونم امیر

 

صدایم چنان فریاد شده بود که تن بی جان مجد تکابی 
 خورد. 
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 امیر عصتی خندید: 

 

 خب االن دیگه معلوم شد. خداروشکر زنده ست . -

 

باالخره رضایت داد و درکانکس مجد را باز کرد. در این 
فاصله با فریاد از محسن خواسته بودم کیم غذا و آب 

 بیاورد. 

 به بقیه بگو برن ... نیم خوام این جا شلوغ بشه. -

 

ون زد.   باشه باشه ای گفت و از اتاق بیر

 

ی نخورده و  ی ک در این دو روز چیر
کامال معلوم بود دخیی

 باید هر چه رسی    ع تر تغذیه یم شد. 

 

حاال با هوشیاری اندکش ناله ی ریز و خفیقی از گلویش 
د.  ی ون میر  بیر
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داخل کانکس توی تخت خواباندمش و دوباره صدایش 
 زدم: 

 

 خانم مجد؟... خانم مهندس! به هوشید؟ خانم؟-

 

ش تکان خورد و با بی حایل و ضعف باالخره پلک های
 شدید نالید: 

 

 آخخخخ ... من کجام؟ -

 

که تندی خود را رسانده بود لیوابی آب به دستم داد  امیر
 و همزمان جواب داد: 

 

 خداروشکر پیش مایید. -

 

لیوان را به سمت دهانش گرفتم و چند جرعه به زحمت 
 نوشید و دست آخر به رسفه افتاد. 
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ترک خورده اش کامال معلوم بود در از لب های خشک و 
 این دو  روز هیچ نخورده است. 

 

  
ی

زیر چشمانش گود افتاده بود و گونه هایش فرو رفتیک
 پیدا کرده بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نود

 

 

 با صدابی که به شدت ضعف داشت پرسید: 

 

 چه اتفاقی برام افتاده؟ -
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 متعجب پرسیدم: 

شما باید بهمون بگید خانوم... از دیروز گم شدید و -
ون کمپ پیداتون کردیم.   حاال با این وضع بیر

 

سیع کرد در جایش بنشیند. انگشت روی شقیقه اش 
 گذاشت و متفکر گفت: 

 

 هیجر یادم نمیاد! -

 

ون دادیم.   من و امیر با هم نفس حبس شده ی مان را بیر

 

 . نگاه مجد بی نور و بی رمق بود.. 

 

 رسم گیج یم ره... -

 

 تندی گفتم: 
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گفتم براتون غذا بیارن. لطفا بخورید و درست فکر -
کنید . باید بفهمیم چه طوری گم شدید. این دو روز کجا 

 بودید ؟ 

 

 رسی تکان داد و  همزمان دراز کشید و پلک بست. 

 

ی به خاطر نیم آورد؟    ی  کالفه نگاهش یم کردم. چرا چیر

 

ذاشت و همان طور که آرام ماساژ دست روی گردنش گ
 میداد  باخود پچ پچ کرد: 

 

 نیم دونم چرا این جا خییل درد یم کنه. -

 

متاسفانه کمپ، پزشیک نداشت که در آن لحظه به 
دادمان برسد و باید بعد از  خوردن کیم غذا او را به شهر 

 یم بردیم . 
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 امیر انگار متوجه شد که زودتر گفت: 

یم بیمارستان. معلوم نیست - ی بخورید بعدش میر ی یه چیر
 چه اتفاقی براتون افتاده. 

 

 مجد تکابی خورد و چشم باز کرد: 

 نیازی نیست ... من خوبم ...  -

 

 مشکوک پرسیدم: 

ی یادتون نمیاد؟- ی  واقعا چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نود

 

 

ی   نوشیر
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.. چشمابی نگاهم برای لحظه ای در چشمانش قفل شد. 

 که نیم شد خییل به احساساتش بر برد ... 

 

ی توی رسم - ی ی یادم نیست. فقط حس یم کنم چیر ی چیر
 خورده... 

 

نگاهش عمیق و عجیب بود. یک جور شک و تردید ... 
ی به خاطر نیم آورم ...  ی خب ظاهرا باور نداشت چیر

 دستی به رسش کشید : 

 

ه بریم بیمارستان. -  بهیی

 

همزمان محسن با سیتی غذا وارد شد و لبخندی دندان 
 نما زد: 

 خدا بد نده خانم مهندس. -
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 بی اختیار نالیدم: 

 

نیم دونم چه بالبی به رسم اومده... چرا هیجر به -
 خاطرم نمیاد؟

 

مهندس توانا انگار یک جور بی قراری عجیب داشت که 
 گفت: 

 

ی بخورید شاید حافظه تون برگش- ی  ت. زودتر یه چیر

 

 مهندس رحییم خندید : 

 

وع کن. -  یاشار جان بذار برسن بعد رسر

 

 توانا رسی تکان داد و رو به او گفت: 

 این جا چه خیی -
یه جوری حرف یم زبی انگار نیم دوبی

 شده؟  
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 کنجکاو پرسیدم: 

 

ی شده؟ چرا نیم گید ؟- ی  چیر

 

 ابرو درهم کشید و با لحتی طلبکارانه گفت: 

 ... زودتر باید اون حافظه برگرده. شما غذاتو بخور خانم-

 

 دست به پشت رسم کشیدم. 

 

چرا آن قدر درد داشتم؟ کاش یم توانستم به حمام بروم. 
ون یم رفتند . جای  کاش این مردها زودتر از اتاقم بیر

 جنب خوردن  نداشتم . 

 

ون؟ -  میشه از اتاق برید بیر
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 توانا حریص پرسید: 

 اون وقت چرا خانم؟ -

 

ه و  ی نگاهش کردم: خیر  رسزنش آمیر

یم خوام چند لحظه تنها باشم ... باید ببینم چه بالبی -
 رسم اومده... 

 

و دست روی گردنم گذاشتم ... کفری نگاهم کرد و 
دست آخر حریف نشد که پوقی کرد و با قدم های بلند و 

 بی حرف از اتاق خارج شد. 

 محسن هم به دنبالش رفت. 

 

خاست و قبل از  آن که مهندس رحییم هم از جا بر 
ون برود گفت:   بیر

دلخور نشید ...باید بهش حق بدیم.  از دیروز کیل اتفاق -
عجیب و غریب افتاده. شما گم شدید ... کیل ماجرای 

عجیب بعدش یاشار رو به هم ریخته...  حاال  اینو ولش 
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ون  کنید سیع کنید به خاطر بیارید. خییل مهمه . ما بیر
 منتظریم. 

 

 یم_عشق_دم_کن#کیم_برا

  

 #پارت_نودویک

 

 

ون زد و در را پشت  نگاهم به اوبی بود که از اتاق بیر
 رسش بست. 

 

تندی از جا برخاستم و مانتو و مقنعه ام را از رس و  تن 
 خارج کردم. 

 

پشت گردن و رسم به شدت درد داشت . به داخل حمام 
ی آینه تازه دلیل درد را  کوچک اتاق رفتم و  با گرفیی

 شدم.  متوجه
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جای کبودی وسییع پشت رسم و در ناحیه گردن دیده 
 میشد. 

 

 چشم بستم و به حافظه ام فشار آوردم. 

 

 حس کردم کیس پشت رسم کوبید. 

 

ی مثل یک جرقه در رسم روشن شد.   همه چیر

ون رفته بودم. به یاد قوی  دیروز صبح  آماده شده و بیر
افتادم . آری درست لحظه ای که  حواسم به سمت 
به ای از پشت به رسم کوبیده شده  قوی رفته بود ضی

 بود. 

 

 بعد از ان را نفهمیده بودم. 
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و زمابی که به هوش آمده بودم نیم دانستم کجا هستم . 
 ودند. چشمان و دست و پاهایم را بسته ب

 

 حاال رد رسخ طناب را دور مچ دستم متوجه یم شدم. 

 

تمام دو روز گذشته را در فضابی بسته و بی آب و غذا 
 محبوس بودم. 

هیچ کس به دیدنم نیامده بود. هیچ کس به فریادهایم 
 از 

ی
 و گرسنیک

ی
پاسجی نداده بود و  درست وقتی از تشنیک

در  حال رفته بودم به محض به هوش آمدنم خود را 
کانکسم  یافته بودم. آیا این ها را یاشار توانا باور یم کرد 

 ؟

 تمام این دو روز مثل یک کابوس سخت گذشته بود. 

نمیدانم هدف ربایندگان چه بود و چرا این اتفاق افتاده 
 بود. 

 

 به اتاق برگشتم . 
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ون   که بیر
م اما با مردابی دلم یم خواست دوش بگیر

ی خورده منتظرم بودند جایز ندیدم  ی و بی آن که چیر
 باشم به سمت در رفتم . 

 

ی نفر بود که متوجه ام شد .   مهندس توانا اولیر

 

چشمانش دریابی از نگرابی بود . کالفه جلو آمد. کاش 
 باورم یم کرد . 

 

ی زیادی برای تعریف - نیم دونم چطوری بگم  اما چیر
 ندارم.   

 

 عصتی پلک بست و به یکباره فریاد زد: 

 مسخره خودتون کردید خانوم؟مارو  -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن
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 #پارت_نودودو

 

 

 مهندس رحییم دست روی شانه اش گذاشت: 

ل کن! یم بیتی حالش خوش نیست. -  یاشار خودتو کنیی

 

 درست مثل یک بمب ساعتی منفجر شد : 

 

ل کنم؟  مگه اوضاع رو نیم -  تو ؟ چر رو کنیی
ی

چر یم گ
ی خانم اگه ؟ اصال همیر مثل ادهم زنده برنیم گشت   بیتی

 گ جوابگو بود؟ 

 

 لب هایم لرزید: 

 

چر شده؟ ادهم کیه؟ منظورتون که ادهم رضابی -
 نیست! 
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 مهندس رحییم متحیر پرسید: 

 

 مگه یم شناسیدش؟ -

 شوکه گفتم: 

 همون که خانومش باردار بود دیگه؟-

 

ه چشمان مهندس توانا بود. چه بالبی رس  نگاهم خیر
 آمده بود؟ ادهم بی نوا 

 

 مهندس توانا کالفه جواب داد: 

 

 بله همون! -

 

 مهندس رحییم زمزمه وار گفت: 

 تو رو خدا میشه درست حرف بزبی ببینیم چر شده؟ -
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 ادهم مرده؟-

 

 رس تکان داد و متاسف گفت: 

 

 امروز صبح جنازه اش پیدا شد.  -

 

 کشیدم و بی رمق به دیوار کانکس 
بی اختیار جیغ خفیقی

 تکیه زدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نودوسه
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مهندس توانا پله ها را باال آمد و با اشاره به داخل اتاق 
 گفت: 

 

 برید تو لطفا... باید با هم حرف بزنیم. -

 

 پشت رسش مهندس رحییم هم داخل شد و در را بست. 

 

ی که شنیده بودم لب تخت نشستم.  ی  بی رمق از چیر

 

روی سینه چلیپا کرد و مهندس توانا دست هایش را 
 محکم پرسید: 

 

 ادهمو از کجا یم شناسید خانوم؟   -

 

اشکم رسازیر شده بود. باور نیم کردم ادهم مرده باشد . 
بیچاره زنش... بیچاره بچه ای که در راه بود و دیگر هیچ 

 وقت پدرش را نیم دید. 
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 صدایم لرزید: 

 اون بچه دیگه هیچ وقت باباشو نیم بینه! -

 

 وانا فریاد شد: صدای ت

خانوم... االن وقت عزاداری نیست! درست جواب -
 بدید به من! 

 

ی از جایم بلند شدم.   خشمگیر

 

با وجود ضعف و رسگیجه مقابلش ایستادم و با تتمه ی  
 قوایم گفتم: 

 

شما آدم بی احساش هستید جناب مهندس...  آره من -
از  اون آدم رو یم شناختم. یه آدم با شعور و َمرد... ییک
کارگرا بود اما خییل فهمیده بود. چند روز پیش توی 
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کارگاه شناختمش...  از زنش ... از بچه ای که توی راه 
 داشت، تعریف کرد. 

 

 چشمانش را درشت کرد: 

؟ - ی  همیر

 

! نکنه فکر کردید من ارتبایط با ُمردن اون بنده  - ی همیر
 خدا دارم؟! 

 

ون داد:   نفسش را با حرص بیر

... کمکم کن. بازم رسیدیم به نقطه اول خدایا کمکم کن-

 ... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نودوچهار
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م .   نیم توانستم جلوی اشک هایم را بگیر

 

 این گریه از روی ضعف نبود. 

  

دلم برای زبی یم سوخت که مردش آن طور عاشقانه از 
 او و عشق شان حرف زده بود و حاال دیگر زنده نبود. 

 

 لرزید: صدایم 

موقع ناهار بود... یه گوشه نشسته بود. داشت یواشیک -
ش کردم.  اون  عکس همشش رو نگاه یم کرد  که غافلگیر

قدر با احساس بود که وقتی خودش را معرقی کرد و 
حرف زدیم اسمش توی ذهنم موندگار شد. نیم تونم 
 چطور 

ی
ه برای ادامه زندگ ی بفهمم آدیم با اون همه انگیر

 ده باشه؟یم تونه مر 

 

 مهندس رحییم دست به صورتش کشید و گفت: 
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باید یه ارتبایط باشه... نیم دونم چر اما شک ندارم -
 هست. 

 

توانا که تمام مدت از ما رو گرفته و مقابل پنجره رو به 
ون ایستاده بود وبی قرار پایش را تکان یم داد به  بیر

 طرفمان چرخید و گفت: 

 

 بگید.  از دیروز هر چر یادتون هست-

 

با آن که رسگیجه داشتم اما لجبازی نکردم و واو به واو 
به ای که  آنچه به خاطر آورده بودم را گفتم. از ضی

ناغافل به رسم خورده بود و هنوز اثرش پشت گردنم باقی 
 بود.  

 

 خوب گوش کرد و  دست آخر طلبکارانه گفت:  
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ی به درد بخوری توش نبود. -   هیچ چیر

 

 اما قبل از خروج گفت: به سمت در رفت 

شمام وسایل تون رو جمع کنید فردا بعد از اومدن -
 پلیس ها و گزارش دادن از این جا یم رید! 

 

 بی اختیار پوزخند زدم: 

 من هیچ جا نیم رم جناب مهندس. -

 

چنان به سمتم هجوم آورد که ناخواسته قدیم به عقب 
 برداشتم. 

ی هم بازویش را گ رفت اما در این میان مهندس امیر
ی شد:   انگشت توانا تهدید وار مقابلم باال و پاییر

 

 این آخرین اخطاره خانوم...  -

 

 محکم و شمرده شمرده گفتم: 
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من ... هیچ ... جا... نیم رم جناب توانا. الاقل قبل از -
 معلوم شدن دلیل اتفاقای افتاده. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نودو پنج

 

 

ی آورد و غرید: انگشت تهدید وارش را   با حرص پاییر

 

؟ -  مثال بموبی که چر بشه ؟ یم خوای چر کار کتی

 

 بی توجه به چهره ی غضبناکش جواب دادم: 

 

باید بفهمم گ این بال رو رسمون آورده... اون مرد زن -
 داشت... یه بچه تو راه داشت ... اما حاال مرده! 
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ه چشمانم تاکیدی  گفت:   چشمانش را ریز کرد و خیر

 - 
ی

شما  یم ری  ... پلیس خودش به این مسئله رسیدگ
 یم کنه. 

 

 پوزخندی زدم: 

 شما نیم توبی منو از کارم اخراج کتی جناب مهندس. -

 

 یم تونم ! -

 

 نیم تونید این اجازه رو به شما نیم دم. - 

 

 نیشخند زد: 

 خانم؟ اگه بالبی رست یم -
واقعا چر فکر یم کتی دخیی
  اومد مسئولش من بودم. 
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 با آن که رسم به شدت گیج یم رفت جواب دادم: 

 

ه به جای - شما هیچ مسئولیتی در قبال من ندارید. بهیی
  اتفاقابی 

ی ون کردن من درست مدیریت کنید تا همچیر بیر
 توی محیط تحت مدیریت تون نیفته آقا! 

 

قصدا کلمه مدیریت را  با غلظت ادا کرده بودم. دستش 
یدم کند که با شدِت رسگیجه ای را باال آورد تا ظاهرا تهد

که داشتم بی اختیار تلوبی خوردم و آخم درآمد اما این 
دست او بود که با یک حرکت نگهم داشت و اجازه ی 

 افتادن نداد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نودوشش
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 نگاهش در نگاهم  قفل شد و آرام گفت: 

 زیادی لجبازی؟-

 

 شتمش: با وجود حال بدم بی جواب نگذا

 

 نه بیشیی از شما. -

 

همان طور که  به مهندس رحییم اشاره یم کرد تا کمکم 
 کند روی تخت بشینم گفت: 

 

ی بخورید تا بعدش... - ی  ایک فعال یه چیر

 

کوتاه آمدن ناگهابی اش عجیب بود. با صدای خفه ای 
 لب زدم: 

 بعدشم جابی نیم رم. -
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پوقی کرد و از اتاق خارج شد. نیم توانست زور بگوید. 
 من به شدت روی این مسئله حساس بودم. 

 

ی لبخند زد:   مهندس امیر

 یاشار جلوت کم آورد. باورم نمیشه. -

 

 پلک بستم: 

ه زور نگه.  -  تا یاد بگیر

 

اگه بدوبی این دو روز چر کشید از نگرابی این حرف رو -
 نیم زدی. 

 

 او افزود: چشم باز کردم و 

 دهنش صاف شد ... -

 

 خندیدم: 
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باید یه فکری برای این مدیریت افتضاحش بکنه. در هر -
 حال من یم تونم شکایت کنم. 

 

 ابرو باال انداخت و من افزودم: 

یه گزارش یم دم به خاطر سو مدیریت. ایشون به جای -
گیر دادن به من باید این وضعیت پیش اومده رو حل 

 کنه. 

 

 داد: رس تکان 

اوف واقعا که هر دو لجبازید . تا حاال هیچ کس -
ه .   نتونسته مدیریت یاشار رو زیر سوال بیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نودوهفت
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 سیتی غذا را مقابلم گذاشت: 

فعال دست از لجبازی بردار و غذاتو بخور . این حجم -
 از مقاومت تون قابل ستایشه. 

 

واقعا گرسنه بودم و ضعف داشتم اما خودم هم مانده 
بودم با این حال خراب چطور در مقابل یاشار توانا 
ی ما دوتا برقرار  ایستاده بودم. انگار یک جنگ رسد بیر

 بود. 

 

ی  ون رفت. « کاری داشتی صدام کن »با گفیی  از اتاق بیر

 

ی داشتم. باید حمام یم کردم  غذا را که خوردم حس بهیی
 اس هایم را تعویض یم کردم. و لب

 

در را از داخل قفل کردم و به زیر دوش آب گرم پناه بردم 
ون  و با وجود رسگیجه ای که داشتم در  زمان کوتایه بیر

 آمدم. 
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شاید باید به بیمارستان یم رفتم اما رفتار یاشار توانا مرا 
 ترسانده بود که بهانه ای به دستش بدهم. 

  

 ربان  ادهم مقابل  چشمانم بود.  تمام مدت چهره ی مه

 

تصور این که مرده بود و زن و فرزندش را تنها گذاشته 
 بود حالم را بد یم کرد. 

 

 لباس پوشیدم و موهایم را خشک کردم. 

نیم دانم چرا نگاه نگران یاشار به دنبالم روان بود .  
مهندس رحییم گفته بود تمام این دو روز نگرانم بوده اما 

 من این طور فکر نیم کردم . 

 آن قدر که نگران موقعیتش بود نگران من نبود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن
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 #پارت_نودوهشت

 

 

 موهایم را بافتم و شالم را به رس کشیدم. 

 

به سمت پنجره رفتم و در کمال تعجب هر دو مهندس را 
ون کانکس کنار النه ی قوی دیدم.   بیر

 

 هنوز نرفته بودند و داشتند با هم صحبت یم کردند. 

 

حتما یاشار توانا داشت با رحییم حرف یم زد تا مرا برای 
ی قانع کند.   رفیی

 

شاید اگر فقط پای خودم در میان بود یم رفتم اما حاال 
اتفاقی که برای ادهم افتاده بود نیم توانستم ،ضمن  با 

این که حیس یم گفت مردن ادهم بی ربط به گم شدن 
 من نداشته. باید خودم بر این مسئله را یم گرفتم. 
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 این طور 
ی

ه زندگ ی چرا باید آدیم مثل ادهم با آن همه انگیر
 جانش را از دست بدهد. 

 

مت پنجره سنگیتی نگاهم باعث شد یاشار توانا به س
 نگایه بیندازد. 

 

نگاهش کیم آرام گرفته بود .پرده را انداختم و به سمت 
 در رفتم. 

 

ون زدم .   در را باز کردم و با همان مانتو و شال بیر

 

ی  دلم یم خواست قوی را ببینم . تند تند پله ها را پاییر
 رفتم. 

 

وع به پارس  واکنش قوی دیدبی بود. بلند و پرصدا  رسر
 کرد. 
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 بی اختیار لبخند زدم و کنارش روی پاها نشستم. 

 

 دست روی رسش کشیدم و گفتم: 

؟-  یه پش من برگشتم... تو خوبی

 

 پارس کردنش مصادف شد با صدای یاشار توانا... 

 

سگ تونم  مثل خودتون لجبازه خانم. تو این دو روز -
 لب به غذا نزده... 

 

 از جا بلند شدم . 

 یستاده بود. با ان ژست خاص مقابلم ا

 

 پالتوی بلندی از جنس گریم به تن داشت . 
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 بی اختیار لرزم گرفت. رس تکان داد و گفت: 

 

هوا رسده... برید تو کانکس تون و تا صبح فکر کنید -
خانم مجد. من فردا یه جواب درست و درمون یم خوام. 

 این جا موندن شما به نفع هیچ کس نیست. 

 

ثل یک رویا از رسم قدیم به جلو گذاشتم. فکری م
گذشت. دستان یاشار دور تنم پیچید و مرا در آغوش 

 .  گرمش نگه داشت. چه  حس غریتی

 

بی اختیار لب گزیدم این چه رویابی بود؟ من و یاشار 
 توانا؟ 

 

 کلمات توی رسم ردیف شدند 

 هیچ وقت

 هرگز

 امکان نداره. 
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ه ام باعث شد بگوید:   نگاه خیر

 چر شد خشک تون زد؟ -

 

ی بگویم که  ی لرز وجودم را گرفته بود . خواستم چیر
 مهندس رحییم تندی گفت: 

 

ه به حرف - برید تو خانم رسما یم خورید.    البته بهیی
 های مهندس فکر کنید پر بی راه نیم گن. 

 

حالم خوب نبود و نیازی به فکر کردن نداشتم خودم یم 
 دانستم که هیچ جا نیم رفتم. 

 

به سمت پله ها رفتم اما هنوز قدم اول را نرفته بودم   
که انگار کیس محکم بر رسم کوبید. درد بدی وجودم را 

 پر کرد و در جایم ایستادم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_نودونه

 

 

 هر دو با هم به سمتم دویدند. یاشار تقریبا فریاد زد: 

 امیر باید بره بیمارستان. -

 

  بردم و با بدبختی نالیدم: دستم را باال 

 نه خوبم... -

 

بی توجه به حرفم با رسعتی عجیب  پالتواش را از تن 
خارج کرد و در کشی از ثانیه حس کردم حجیم از گرما  

 مرا در برگرفت. 

 نگاهم را باال کشیدم و او پچ زد: 
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 یم ریم بیمارستان و امکان نداره این دفعه کوتاه بیام. -

 

 نداد و پلکهایم روی هم افتاد. رسگیجه امان 

 

 یاشار

دست خودم نبود پا روی پدال گاز گذاشته بودم و در   
 دل جاده یم راندم. 

 

ی مجد چشم بسته روی صندیل کنارم نشسته بود.   نوشیر

 

واقعا نیم دانستم به این حجم از لجبازی چه بگویم. به 
قول امیر او دست مرا هم از پشت بسته بود و من 

 کم یم آوردم.   دربرابرش

 

با بد شدن حالش او را به بیمارستان یم بردم. امیر یم 
خواست با من همراه شود که جایز ندیدم در آن ساعت 
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شب کمپ را تنها بگذاریم. در آن موقعیت ییک از ما باید 
 یم ماند . 

 

 دوباره نگایه به طرفش انداختم. 

 چرا چشم هایش را بسته بود؟ نگرانش بودم؟ این سوایل
 بود که داشت عذابم یم داد. 

 

 نکند باز از هوش رفته بود؟

 

 صدا زدم: 

 خانم مجد؟ خانوم مهندس. -

 

 جواب که نیامد با نگرابی بلندتر صدایش زدم: 

 

 خانوم مجد! -
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 هراسان چشم باز کرد و با چشمابی رسخ گفت: 

 چرا داد یم زنید آقا؟-

 

 چشم غره رفتم: 

 خب جواب نیم دادید... ترسیدم . -

 

 کیم در جایش صاف شد: 

 خوابم برده بود. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صد

 

 

 رنگش به شدت پریده  و لب هایش بی رنگ بود. 
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 خوبید؟ -

 یه کم حالت تهوع دارم. -

 

با یک دست فرمان را گرفتم و با دست دیگر پشت 
 گردنم را مالیدم: 

 

 آروم تر یم رم. -

 

 ش گذاشت و عق زد . اما به یکباره دست روی دهان

 

ک به جلو  دست خودم نبود چنان روی ترمز زدم که دخیی
پرت شد و اگر واکنشم برای گرفتنش نبود توی شیشه 

 فرو یم رفت. 

 

به محض ایستادن هر دو با هم پیاده شدیم. مجد به 
ی دوید و همانطور غر زد:  واقعا که -سمت پشت ماشیر

 کردنه... 
ی

 این  چه طرز رانندگ
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 زدن های بر در بر اش به گوش یم رسید.  صدای عق

 

 دبه آب را برداشتم و به سمتش رفتم. 

 

 با دیدنم فریاد زد: 

ه... -
َ
 جلو نیایید . ا

 

ایط مناستی نبود. شالش را باز کرده و به  خب در رسر
 عقب داده بود. 

 موهایش خوش حالت و مواج بود. 

 

 گردی صورتش بدون پوشش بیشیی به چشم یم آمد. 

 

 نزدیک شدم و بی توجه به حالش خم شدم: 

 لجبازی موقوف. بشورید صورت تون رو. -
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 و اب را روی دستانش رسازیر کردم. 

 

 همزمان نالید: 

نیم دونم  چم شد یهو. شمام که ماشاال انگار پرواز یم -
 کنید .. 

 ییک نبود بگوید تو حال خودت را نیم بیتی که ... 

شما روی خودت زیادی حساب کردی خانم. دو روز -
. صدمه ای که به رستون خورده. هر گ 

ی
 و تشنیک

ی
گرسنیک

بود یه هفته بیمارستان یم خوابید نه این که وایسته با 
 رئیسش کلکل کنه. 

 

 از جا بلند شد. نور مهتاب روی صورتش افتاده بود. 

 

 پلک هایش تکان خورد و مژه هایش برهم خورد: 

دونم...یهو رسگیجه و تهوع بیشیی شد. ضمنا این  نیم-
 شماهستید که مدام با من بحث یم کنید . 
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 باید زودتر بریم بیمارستان. این عالیم عادی نیست.  -

  

ی  چپ چپ نگاهم کرد و همان طور که به سمت ماشیر
 یم رفت گفت: 

 

ی کردنم منو اون جا قال - اگه فکر کردید یم تونید با بسیی
 خوندید جناب مهندس.  بذارید کور 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدویک

 

 

 یاشار 

 

بی اختیار نگاهم به صورت رنگ پریده اش کشیده یم 
 شد . 
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 دست خودم نبود اما من نگران این دخیی بودم.    

 

مدام با خودم کلنجار یم رفتم من، یاشار توانا این جا چه 
 یم کنم؟

 

ده  بودم و راه افتادم بر چرا او را به دست امیر نسیر
ی که تمام مدت یم خواستم برود؟   دخیی

 

 سنگیتی نگاهم را حس کرد و به طرفم چرخید. 

 

 چشمان مخمور و بی حالش را به من دوخت و گفت: 

 

 یم شه این طوری نگام نکنید؟ معذبم یم کنید. -

 

د.  طلبکارانه  دلم نیم خواست این طور مچم را بگیر
 گفتم: 
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ی گند بزنید. دلم نیم خواد ا-  ین دفعه به ماشیر

 

شانه باال انداخت و رس به شیشه چسباند و زیر لب 
 گفت: 

 

 داشت باورم یم شد شمام دل دارید و نگران یم شید. -

 

 نگاه به رو به رو دوختم . 

با تمام وجود دلم یم خواست دوباره نگاهش کنم اما  
وی قوی تر به نام غرور مقابلم ایستاده بود و نیم  یک نیر

 گذاشت. 

 

 با صدایش باالخره بهانه ای برای نگاه کردنش یافتم: 

 چه قدر دیگه مونده؟ -

 

 بخوابی یه چرت بزن تا -
ی اگه یم توبی کم مونده... ببیر

 برسیم؟ 
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 رسید: با حالتی عجیب پ

؟-  شما ناراحت نیم شر

 

 با بی تفاوبی ظاهری جواب دادم:  

 

 چرا باید ناراحت بشم؟-

 

 لب هایش به هم چسبید و جور خایص نگاهم کرد. 

ی جوری گفتم. -  هیجر همیر

 

 و پلک هایش را بست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدودو
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چه حریص در نگاهش بود. بی اراده لبخند روی لب هایم 
 نشست بالفاصله باهمان چشمان بسته  گفت: 

 

ید آخه؟-  چه نتیجه ای از این همه بدجنیس یم گیر

 

 متحیر ابروهایم باال پرید و این بار او هم بی رمق خندید: 

 

 کامال معلومه دوست دارید آدمو بچزونید.  -

 

 و دست به سینه شد. 

 

 چطور از پشت پلک های بسته یم توانست ببیند ؟

 

 جمله بعدی آچمزم کرد: باز با 
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ی به نام حس دارن جناب توانا ... نیازی - ی خانوما یه چیر
به دیدن نیست کامال یم تونیم بدجنیس رو از سه 

 فرسجی حس کنیم. 

 

جاده خارج شهر به اتمام رسیده بود و وارد شهر شدیم و 
 همزمان گفتم: 

 

 که این طور ... پس بو یم کشید ... -

 

ی  چشم باز کرد و به سمت ی من چرخید. توی نگاهش چیر
موج یم زد که نیم توانستم معنا کنم.  پوستش کامال 

 مهتابی رنگ شده بود باز هم ناخواسته پرسیدم: 

 

 حالتون خوبه؟-

 

 لب گزید: 
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 یه کم رسگیجه دارم... -

 

شما از این همه لجبازی چر عایدت یم شه؟ اگه همون -
ضع و روز اول گذاشته بودی و رفته بودی االن این و 

 حال هیچ کدوم مون نبود.  

 

 آرام پاسخ داد: 

 من لجباز نیستم ... -

 

 نگاهم باعث شد تاکید کند: 

واقعا یم گم... فقط کارمو خییل دوست دارم. سال ها -
برای رسیدن به این جا زحمت کشیدم. درس خوندم و 
وقت گذاشتم اما دلم نیم خواد ضف به این که یه 

م این جور حقم پایمال !  دخیی ی  بشه... همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن
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 #پارت_صدوسه

 

 

اگر یم خواستم حق بگویم عملکردش شاید خییل بهیی از 
ی مرد توی کارگاه بود.   مهندسیر

 

دقیق... منظم... باسواد ... کارآمد... با حوصله... 
ی مرد همه را با هم  هابی که خییل از مهندسیر

ی چیر
توانستم نمره عایل را نداشتند. اگر به عملکردش  بود یم 

 به او اختصاص دهم. 

 اما خب محیط مانع میشد ... 

 تصور آن نگاه های آلوده آزارم یم داد. 

 

 چطور یم گفتم آب از رسچشمه گل آلود است. 

 

 چر شد آقای مهندس ... ساکت شدید ؟ -
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اف کردن سخت تر.   جواب دادن سخت بود و اعیی

 

مونث که خییل ها  متاسفانه شما یه زنید ... یه جنس-
 نیم تونن به راحتی ازش بگذرن. 

 

 پوزخند زد: 

؟جالبه مردا جلوی - ی یعتی یم گید زنا مثل یه طعمه هسیی
ن اون وقت ما خانوما باید از  خودشون رو نیم تونن بگیر
همه چر مون بگذریم. چون فالن آقا نیم تونه جلوی 

ه...   هزار و یک مشکل روچ و جسمیش رو بگیر

 

 انگشتانم دور فرمان قفل شد... 

 

رسم سوت یم کشید . صدای ناله یم آمد... موج یم 
 گرفت و گیجم یم کرد.  

 تصاویر زشت و کریه مقابل چشمانم رژه یم رفتند. 
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نفسم سخت شده بود که با صدای بلندش به خود 
ی را که به سمت گاردیل های میان جاده یم  آمدم و ماشیر

 رفت به کنار  کشیدم. 

 

چر کار یم کنید؟حواستون کجاست  یم خوایید به -
ی مون بدید.   کشیی

 

 چشمان ملتهبم را به سمتش دوختم:  

... یم - ی زن ها هیچ کدوم از این هابی که گفتید  نیسیی
فهمید ... برای من اونا موجودابی موذی و دغلکار 

 . ی  هسیی

 

 و محکم روی فرمان کوبید. 

وجه به او و رنگ به وضوح جا خوردنش را دیدم و بی ت
 پریده اش وارد محوطه ی بیمارستان شد. 
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از این که همراهش شده بودم پشیمان بودم. کاش امیر را 
 جای خودم فرستاده بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوچهار

 

 

ی   نوشیر

 

ی  پشیمان از بحتر که به میان کشیده بودیم از ماشیر
 پیاده شدم. 

 

 فته بود. انگار تمام انرژی ام ر 

 

نفرت یاشارتوانا مثل یک پتک بر پیکره ام کوبیده شده 
 بود و دست و پایم یم لرزید. 
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چرا حسم یم گفت این مرد بدجور از ناحیه یک زن 
به خورده است؟  ضی

 

 آن زن که بود؟ 

ش یا نامزدش... شاید هم زبی که دوستش  دوست دخیی
 میداشت؟! 

 

 چرا در نظرش زن ها فریبکار و دغلکار بودند؟ 

 

 این حجم از نفرت را باور نداشتم. 

نفربی که باعث شده بود یاشار توانا دلش نخواهد هیچ 
ها  جنس مونتر دور و برش باشد و از زن ها کیلومیی

فاصله یم گرفت و با خصومتی آشکار با آن ها رفتار یم 
 کرد. 
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ی بر من هجوم به محض حرکت رسگیجه با شدت  بیشیی
 آورد و دنیا دور رسم چرخید. 

دست خودم نبود دست به پیشابی ام گرفتم و همان  
 طور که ناخواسته تلوتلوبی خوردم، نالیدم. 

-  ...  آییتر

 

توجهش جلب شد و با قدیم بلند خود را به من رساند و 
ی بازویم گفت:   با گرفیی

 

م. این جور - ی نیم چند لحظه صیی کن برات ویلچر بگیر
 توبی راه بری. 

 

عجیب بود این مرد فراموشر داشت یا گاها خود را به 
فراموشر یم زد؟ مگر نه این که من همان جنیس بودم 

که از آن متنفر بود پس این یاری از کجا نشأت یم 
 گرفت؟

 وقت فکر کردن نداشتم . حالم بد بود. 
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 تنها توانستم با دست تایید کنم.  

 

 در ورودی پا تند کرد و صدا زد :  رهایم کرد و به طرف

 

 ببخشید یم شه یه ویلچر بهمون بدید. -

نگاهم به سمت ساختمان بیمارستان که به نظر من مثل 
 یک درمانگاه بود  کشیده شد.  

 

ی یم   دور افتاده با امکانات کم همیر
خب در شهرستابی

 شد بیمارستان دیگر. 

  

ون زد و با  دیدن من  یک پرستار مرد از در ورودی بیر
 گفت: 

 

آقا ویلچرمون کجا بود زحمت بکش خانمت رو بغل -
 کن این تیکه مسیر رو بیار داخل. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوپنج

 

 

 نگاه یاشار به سمت من چرخید. خانومش؟ 

ی مانده بود با آن حجم نفرت مرا به آغوش بکشد.    همیر

 

ی را به او نیم دادم.  ی ی چیر   نه اجازه ی چنیر

با جان کندن  دو قدیم به جلو برداشتم اما قبل از 
سقوطم فریاد مرد پرستار و حرکت ناخواسته ی دستان 
یاشار که نیم دانم چطور خودش را به من رسانده بود، 

 ییک شد . 

 

ش آقا. -  بگیر

 

 دستان یاشار مانع از سقوطم شد و مرا بلند کرد. 
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اخل باورم نیم شد او مرا روی دستانش به سمت د
 راهروی  بیمارستان یم برد. 

 

 مرد پرستار با فاصله به دنبالمان یم دوید. 

 

 یاشار نفس نفس زنان  پچ زد: 

ه تو موقعیتی که داریم - این جا محیط کوچییک داره بهیی
 ادامه بدیم. 

 

یعتی چه؟ یم خواست در جایگاه همشم  خود را معرقی 
 کند؟

 

ی اتاقی که مخصوص اورژانس بود روی تخت  مرا در اولیر
خواباند و مرد پرستار که خود را باالی رس من رسانده 

 بود گفت: 
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االن دکیی شیفت رو صدا یم زنم اما قبلش بهم بگو چر -
 شده؟

 

و همزمان با توضیحات یاشار با چند سوال از من  اتاق 
 را ترک کرد. 

 

ی دوخته شده بود.   نگاه یاشار به موزاییک های زمیر

 

ی که آمده بود تند هنوز هم قفسه سین ه اش از مسیر
ی یم شد .   تند باال و پاییر

 

ی بگویم و بابت تصمیمش  ی لب باز کردم تا چیر
بازخواستش کنم  اما در همان لحظه دکیی  که مردی 

 مسن بود وارد اتاق شد. 

 

همان پرستار آقا هم به دنبالش روان بود که داشت تند  
 تند برایش توضیح میداد... 
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 ه یاشار انداخت و گفت: دکیی نگایه ب

پش جون این چه وضع مراقبت از خانومته؟ یم دوبی -
به رس یم تونه چه قدر خطرناک باشه؟ اصال نیم  ضی
 تونم درک کنم این همه خونشدی شما جوونا رو.  

 

 ابروهای یاشار قفل هم بود  و کفری نگاهم کرد. 

 

ی موقعیتی قرار داده بودم که با   انگار من او را در چنیر
 طلبکاری نگاهم یم کرد. 

 

 دکیی جلو آمد و پرسید: 

به خورده خانم؟-  کجای رست ضی

 

 یاشار به جای من جواب داد: 

. با چوب زدن ! -  پشت رسش دکیی
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 ابروهای دکیی باال پرید: 

 اون موقع شما کجا بودی آقا؟ اوف ... -

 

مرد چنان بامزه  دست خودم نبود خنده ام گرفته بود. پیر
یم کرد که جز خنده درآن لحظه واکنش او را مواخذه 

دیگری نیم شد داشت و جالبیی آن که یاشار توانا نیم 
 توانست جوابی دهد. 

 

ی بود او همشم است گفت:   دکیی که انگار مطمی 

 

 کمک کنید شالش رو بده باال. ببینم پشت گردنش رو. -

 

یاشار درست لحظه ای که شالم را باال یم داد خم شد و 
 پچ زد: کنار گوشم 

 آره بخند اما بدون از کار اجباری متنفرم.  -
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خب کیس نبود بگوید چرا همان موقع نگفتی که این 
دخیی همشم نیست تا این همه در معذورات قرار 

ی؟  نگیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوشش

 

 

ه؟ نکنه خودت زدی توی -  در گوش دخیی
ی

چر یم گ
؟ واال از شما مر  دای این دوره زمونه رسش تهدید یم کتی
 هیجر بعید نیست ... خشن و نامرد. 

 

 یاشار متحیر در جایش صاف ایستاد و من تندی گفتم: 

آقای دکیی این چه حرفیه؟ یاشارجان داشت حالمو یم -
 پرسید. از بس که نگرانمه . 
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 به قصد اسم کوچکش را گفته بودم. 

 

مرد غضبناک و چپ چتر نگایه به او  کرد و گفت:   پیر

 کنار وایستا ببینم چه بالبی رس خانومت اومده. -

 

ی بودن  وع به معاینه کرد. نیم توانسم به خاطر پاییر و رسر
رسم یاشار را ببینم اما سنگیتی نگاهش را تمام مدت حس 

 یم کردم.  

 

به باید همان روز اول درمان یم شد. چرا زودتر - این ضی
 نیاوردیش جوون ؟ حتما بازم یه بهونه ای داری؟

 

ی اش یم شد و انگار یم  ی واقعا این آقای دکیی یک چیر
 خواست هر طور شده یاشار را گناهکار کند. 

 خب مرد حسابی ما که همان اول توضیح دادیم. 

 

وع کرد به توضیح دوباره که دکیی پرسید:   یاشار رسر
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 یعتی شما دوتا توی یه جا کار یم کنید؟  مهندسید؟-

 

 پیر گ
 فت: رس تکان دادم که دکیی

 

خدا به دادت برسه خانم این برج زهر مار چیه تحمل -
؟ با ده من عسلم نیم شه خوردش.   یم کتی

 

دست خودم نبود لبخند پهتی روی صورتم جا گرفت. 
ی که نیم  بیچاره توانا مانده بود چه بگوید اما همیر

توانست با دکیی کلکل کند برای من حس خوشایندی 
 داشت. 

 

 ت: دکیی یک عکس نوشت و گف

به به جای بدی اصابت نکرده اما چون - خدا روشکر ضی
ی تا من کامال  ه این عکسو بگیر

رسگیجه داری بازم بهیی
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ی باشم. راستی موضوع رو با پلیس در جریان  مطمی 
 گذاشتید دیگه؟ 

 

 یاشار جواب داد: 

ابی -
ی ی. باید یه چیر

بله البته از این جا دوباره یم ریم کالنیی
 ثبت بشه. 

 

 به رستاپای او انداخت و گفت:  دکیی نگایه

ه عشقتو دو دستی بچستی پش جون . هیچ کس -
بهیی

نیم تونه جز خود آدم مراقب داشته هاش باشه اونم 
ی خانم با کماالبی رو...   همچیر

 

تنها جواب توانا در آن لحظه یک چشم محکم و ساده 
 بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 #پارت_صدوهفت

 

 

ه یا آخه اینا چر یم فه - من؟ من نیم دونم طرف دکیی
 
ی

مشاوره ازدواج؟ ییک نیست بگه شما برو زندگ
خودتو بچسب. آدمو از کرده ی خودش پشیمون 

 ... ی  یم کیی

 

 پیر صدایش را کیم تغییر داد: 
 سپس مثل دکیی

ه عشقت رو دو دستی بچستی پش جون؟ عشق... - بهیی
 هه... عشق... 

 

  زد. دقایقی بود که یک ریز و زیرلب غر یم

 

دکیی بعد از دیدن عکس رسم اضار داشت یک امشب را 
تحت نظر باشم و اگر مورد مشکوگ نبود روز بعد 
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ی  مرخص شوم.  در ییک از اتاق های انتهای راهرو بسیی
ی بود .  ی  شدم . بیمارستان کوچک اما تمیر

 

 یاشار توانا را با کارد یم زدی خونش در نیم آمد. 

 

حرف بارم یم کردند  به هم  خب من هم بودم آن همه
 یم ریختم. 

 

لبم را زیر دندان گرفته بودم که مبادا زیر خنده بزنم آخ 
 دلم را حسابی خنک کرده بود هر چند که 

که دکیی
آخرش ناخواسته دلم برایش سوخته بود. خب او که 
گنایه نداشت که این همه رسزنش شد.  درست مثل 

 آش نخورده و دهان سوخته یم مانست. 

 

نگاهم باز به او دوخته شد. خسته به نظر یم رسید . 
چشمانش رسخ رسخ بود و این اذیتم یم کرد کاش یم 

توانستم حرقی بزنم تا آرام شود اما خب یم دانستم هر 
 حرقی بزنم مثل بمب منفجر خواهد شد. 
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ون بود. اصال چه کیس فکر یم کرد یک شب  ه ی بیر خیر
 کشیک دهد؟مهندس توانای مغرور باالی رس من  

 

صندیل اش را کنار پنجره گذاشته بود و نیم رخش به 
 سمت من بود. 

 

 به یکباره دست روی زانویش گذاشت و از جا بلند شد. 

 

تندی چشم بستم. صدای قدم هایش را یم شنیدم که به 
 طرفم یم آمد. 

 

 سیع کردم پلک هایم نلرزد. 

 

 لطفا چشماتونو باز کنید خانم مجد . یم دونم که-
 خواب نیستید. 
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درست مثل کیس که مچش باز شده  آرام پلک باز کردم 
 و سیع کردم مظلوم نگاهش کنم. 

 

 مثل همیشه اخم داشت. 

 

ی نیم خوایید؟ من چند لحظه یم رم - ی ون چیر خانم بیر
ون .   بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوهشت

 

 

 یاشار 

 

ی تکان داد نگاه از چشمان مظلوم  وقتی رسش را به طرفیر
 شده اش گرفتم و به سمت در اتاق راه افتادم . 
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 اما صدایش مرا در جایم نگه داشت: 

 بابت امشب ممنونم. -

 

نیم نگایه از رسشانه به او انداختم . بی حوصله تر از آن 
بودم که جواب دهم.  دستم به سمت در رفت اما باز 

 گفت: 

 

و بابت حرفای دکیی عذر یم خوام خب اون که نیم -
 دونست شما .. 

 

ون زدم. یم گفتند خودکرده  رسی تکان دادم و از اتاق بیر
را تدبیر نیست ... ازاول نباید یم پذیرفتم پس حقم بود و 

 بس. 

 

هر چه بیشیی فکر یم کردم بیشیی از دست خودم 
 عصبابی یم شدم... اصال من آن جا چه یم کردم؟ 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 چطور نشسته بودم باالی رس مجد ؟

 

راهرو را یط کردم و از بیمارستان خارج شدم. هوای 
 خنک توی صورتم زد و کیم از حس عصبانیتم کاست. 

به سمت دکه کوچک اغذیه فروشر رفتم تا بسته ای  
 سیگار بخرم. 

 

بوی ساندوی    چ سوسیس فضا را پرکرده بود و تازه یادم 
 درست و درمابی نخورده ام. افتاد که دو روز است غذای 

 

خب حاال که مجد پیدا شده بود و جای نگرابی برطرف 
 شده بود انگار کیم اشتهایم برگشته بود. 

 

دوتا ساندوی    چ سوسیس و دوتا  دوغ سفارش دادم. ییک 
 برای خودم و دیگری برای مجد. 

 

 نیم دانستم دوست دارد یا نه ؟ 
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وست نداشته باشد شانه باال انداختم و فکر کردم اگر د
 خودم هر دو را یم خورم. 

 

 بی اختیار لبخند زدم. 

 

یک شیر و کیک هم برای محکم کاری خریدم که اگر 
مجد دست بر قضا ساندوی    چ دوست نداشت آنها را 

 بخورد. 

 

وقتی داشتم حساب خریدهایم را یم دادم باز یاد حرف 
 پیر افتادم. عشق؟ عجیب بود زن و عشق در 

های دکیی
 من هیچ وقت جابی نداشتند. 

ی
 زندگ

 

اما چرا ناخواسته داشتم فکر مجد را یم کردم؟ من که یم 
م و خودم حاال راحت  توانستم او را به دست امیر بسیر

 در اتاقم خوابیده باشم ! 
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 چشم های مظلومش باعث شد نیم خندی بزنم. 

 

یعتی این نیم وجتی مرا ... یاشار توانا را با این همه جالل 
وت به غلط کردن انداخته بود. و   جیی

 

سیگاری کشیدم که با همان دو پک اول و معده ی خایل 
 باعث رسگیجه ام شد. 

 

ساندوی    چ ها را که تحویل گرفتم به سمت بیمارستان 
 رفتم.  

ک این بار واقعا نخوابیده باشید .   امیدوار بودم دخیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدونه
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 اتاق شدم. بی صدا وارد 

ون چشم دوخته بود.   مجد بیدار بود و به منظره ی بیر

 

به محض ورود نگاهش را به سمتم چرخاند و با دیدن 
 کیسه ی توی دستم لبخند زد . 

 

توی راه تصمیم گرفته بودم یک امشب را با دید جنس 
 مخالف به او نگاه نکنم . 

 

یم  اگر جای او امیر بود چه یم کردم ؟ آری همان کار را 
کردم و تمام. فقط کاقی بود یک امشب بگذرد بعد این 

 دخیی را رایه یم کردم و باز هم تمام...  

 تصمیم گرفتم با این دید پیش بروم تا کمیی اذیت شوم. 

 

 با کیسه به طرفش رفتم و گفتم: 

 

- .  امیدوارم دوست داشته باشر
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ون کشیده و گفتم:   و ساندوی    چ   کاغذ پیچ شده را بیر

 

خداروشکر محدودیت غذابی هم نداری. من که خییل -
 گرسنمه. 

 

 صندیل را جلو کشیدم و خودم هم نشستم. 

 در جایش نشست. 

 

فکر کنم از رفتارم حسابی متحیر مانده بود که بی کالم و 
 بروبر نگاهم یم کرد.    

 

 با ابرو اشاره کردم : 

 

؟- وع کن دیگه. چر رو نگاه یم کتی  رسر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

باالی ساندوی    چ را باز کرد و با دیدن بی حرف کاغذ 
 محتویاتش اخم کرد و گفت: 

 

 من سوسیس دوست ندارم. -

 

ک لوس... کیس که مسکن نیم خورد و  یم دانستم. دخیی
دم نوش را ترجیح یم داد حتما مخالف فست فود هم 

بود. به قیافه اش نیم خورد اما در خورد و خوراک زیادی 
 تیتیش مامابی بود . 

 

 گفتم: بی توجه  

دخیی جون لنگه کفشم توی بیابون غنیمته... بخور -
 بره... هه... دوست ندارم. 

 

نگاه به من دوخته بود که داشتم با اشتهای زیادی 
 ساندویچم را گاز یم زدم. آب دهانش را فرو داد اما ... 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوده

 

 

ی   نوشیر

 

 باورم نیم شد . 

 یعتی امشب یاشار توانا داشت مرا غافلگیر یم کرد. 

 

وقتی با ساندوی    چ ها وارد اتاق شد و مقابلم نشست از 
 این همه راحتی اش تعجب کردم. 

 

نگاهم به سوسیس داخل ساندوی    چ بود. بوی خوشش 
زیر مشامم زده بود اما... خدا یم دانست چه حایل 

 داشتم . 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 شر اونو بخور. شیر و کیکم گرفتم. اگه اذیت یم -

 

نگاهم به کیسه دوخته شد. یعتی پیش بیتی کرده بود 
 شاید ساندوی    چ سوسیس دوست نداشته باشم؟

 

دستم را دراز کردم و ساندوی    چ را به طرفش گرفتم و به 
 دروغ گفتم: 

 

 من مواد غذابی فراوری شده نیم خورم. -

 

 لقمه توی دهانش، از جویده شدن باز ماند. 

 لبخند زدم: 

 شه اون شیر و کیک رو لطف کنید. می-

 

کیسه را به طرفم گرفت و ساندوی    چ را برداشت و از جا 
 بلند شد. 
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 صندیل اش را برداشت و به سمت پنجره رفت. 

 

 و همزمان گفت:  

ی سالم نیست. -  اون کیکه هم همچیر

 

 هر فکری یم توانست راجع بم بکند. 

 یغضم را فرو خوردم و ریز خندیدم: 

 قهر کردید؟حاال چرا -

 

 همان جا نشست اما رو به طرف من چرخید و گفت: 

 ترجیح یم دم فاصله رو حفظ کنم. -

 

ابرو باال انداختم.. باید حرف یم زدم تا بغضم را فراموش 
 کنم. 

 قبلش این طور فکر نیم کردید؟-
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 رس تکان داد. 

 

 اون موقع فرق داشت. -

  

 نایلون کیک را باز کردم و همزمان پرسیدم: 

 

؟چ-  ه فرقی

 

شانه باال انداخت و پر اشتها گاز دیگری به ساندویچش 
 زد: 

 

فکر یم کردم مثل امیر روت حساب کنم اما دیدم نه -
شما همون جنس لطیف و ظریف و حساش... کال بی 

 خیال شدم.  

 

خب شاید یه دلییل داشته باشم. نیم تونید زود -
 قضاوتم کنید
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدویازده

 

 

 یاشار

 

 
ی

ساندوی    چ اولم تمام شده بود  و هنوز حس گرسنیک
 داشتم. 

 

ساندوی    چ مجد را برداشتم و  نگاهم به او دوخته شده 
بود که بعد از جمله ی آخرش داشت با کیک توی 

 دستش بازی بازی یم کرد. 

 

 نکنه اونم فرآوری شده ست لیدی؟-
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 نگاهم نکرد. 

 باز کردم که گفت:  کاغذ دور ساندوی    چ را 

ی که یم بینیم واقعیت ماجرا - ی گایه ممکنه اون چیر
 نباشه.  

 

دهابی که رفته بود باز شود تا گازی بر ساندوی    چ بزند 
 بسته شد. 

 

 االن منظورش چه بود؟ 

 

 تکه ای از کیک را کند و  بی میل داخل دهانش گذاشت. 

 

ی مثل جرقه توی رسم زده شد. این حرف یم  ی چیر
 توانست معناهای زیادی داشته باشد. 

 

 از جا بلند شدم و به طرفش رفتم. 
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 با فاصله لب تخت نشستم و با تحکم پرسیدم: 

 منظورت چر بود خانم مجد؟ -

 

 شانه باال انداخت: 

... نوش جونتون. -  هیجر

 

همان طور با حرص کاغذ باالی ساندوی    چ را پیچاندم و 
 که به سمت پنجره یم رفتم گفتم: 

 فعال که اشتهام کور شد خانم. -

 

ی نگاهم کرد.   غمگیر

 متاسفم. نیم خواستم  این طور بشه. -

 

 به طرفش قدم برداشتم. 

ی رو که دوست داشتی پس زدی؟ مجبور - ی پس چرا چیر
 نبودی به خاطر اذیت کردن منم که شده .. 
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 هراسان گفت: 

 ن یه دخیی بچه لوس و نیی نیستم آقا. چر فکر کردید؟ م-

 

 فریادم بلند شد: 

ی دیگه ای نشون دادید. -  فعال که با رفتارتون چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدودوازده

 

 

ون زد به گریه افتادم.  همان بهیی که رفت.  از اتاق که بیر
 دلم نیم خواست شکستنم را ببیند . 
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ها یم توانست دورنمابی از یک  ی گایه وقت ها خییل چیر
 خاطره تلخ باشد . 

 

 نگاهم به ساندوی    چ سوسیس لب پنجره افتاد. 

 از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. 

 

 از همان فاصله هم بوی خوشش به مشام یم رسید. 

 برش داشتم و کنار پنجره نشستم... 

 

گ بود که توی  شیشه میان تارییک نگاهم به تصویر دخیی
 شهر نشسته بود. 

 

آن شب هم من پشت پنجره نشسته بودم. دلگیر و پر از 
 غم. 

 

 صدای مادرم یم آمد: 

ی جان مامان تا بابا نیومده بیا شامت رو بخور. -  نوشیر
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 پر بغض جواب دادم: 

من که گفتم نیم خورم. چرا پختی مامان؟ با بابا مزه یم -
 ن کرده منم دوست ندارم. ده. وقتی دکیی برای اون قدغ

 

ک ده ساله  در آستانه ی در ظاهر شد و به متی که دخیی
 ای بودم گفت: 

ر داره. چرا اضار - مامان جان یم دوبی که برای بابات ضی
؟  یم کتی

 

 شانه باال انداختم: 

م که... -  خب منم نیم خورم. نمیمیر

 

اشکم که رسازیر شد مامان به طرفم آمد و محکم بغلم 
 کرد. 
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بابات خودش اینا رو خریده... گفت هر موقع شیفت -
م. هر موقع خوب شد اونم یم خوره ...  ی  بود برات بیر

 

 نه مامان دلم نیم خواد... بوش اذیتم یم کنه. -

 

 مادرم مقابل پاهایم نشست. 

 

- .  حاال این یه بار تو که نیم خوای دل مامابی رو بشکتی

 

هفته ها بعد وقتی پدرم فوت  شد، از هر آنچه دوست  
 داشت و برایم خاطره بود دوری کردم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

ده ی  #پارت_صدوسیر
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ی نبود و صبح طبق معمول با  تمام شب از یاشار خیی
 ابروهای گره خورده وارد اتاق شد . 

 

داد و این یعتی او چشمان رسخش نشان از بی خوابی یم
 هم مثل من خواب به چشمانش نیامده بود. 

 

 مستقیم نگاهم نیم کرد و تنها به دادن سالیم اکتفا کرد. 

  

ی نیم خواهم و پاسخ منقی گرفت.  ی  پرسید که چیر

 

ی مان خشک و رسد بود و از آن یاشار  حال و هوای بیر
ی نبود.   دیشب خیی

 

 ان پرستار از آمدن دکیی و مرخص شدنم خیی داد. همزم
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ی رسگیجه  دکیی پس از معاینه و پرسیدن حالم داشیی
خفیفم را عادی دانست و باالخره  برگه ی مرخیص ام را 

 امضا کرد.    

 

هنگام سوار شدن به اتومبیل کیم رسم گیج رفت و  
ه اکتفا کرد  لحظه ای تعلل کردم. اما او تنها به نگایه خیر

 و هیچ نگفت. 

 

ی رفتیم و تمام آن چه نیاز بود به صورت  به کالنیی
 مکتوب در اختیار مامورین قرار دادم. 

 

ون  ی بیر
نزدیک ظهر بود که کارمان تمام شد و از کالنیی

 زدیم. 

چه قدر دلم یم خواست یم توانستم حاال که تا شهر 
م و صدایش را بشنوم اما  آمده ام با مادرم تماس بگیر
متاسفانه کیف و محتویاتش را در کانکس جا گذاشته 
ی که  ی بودم. دیشب آن قدر حالم بد بود که به تنها چیر

 فکر نکرده بودم  کیفم بود. 
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ی یک مخابرات توجهش را  نیم دانم نگاهم برای یافیی
 جلب کرد که پرسید: 

 

 چر یم خواهید؟-

حاال که خودش پیشقدم برای حرف زدن شده بود 
 جوابش را دادم: معطل نکردم و 

 

دلم یم خواست حاال که تا این جا اومدم با مادرم  -
م.  م. چند روزه ازش بی خیی  تماس بگیر

 

 ابروبی باال انداخت و گفت: 

؟-  چرا زودتر نگفتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوچهارده
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 لب برچیدم: 

زودتر یم گفتم چر یم شد؟ دیشب که خییل حالم بد -
 بود. 

 

ون کشید و گفت: گوشر همراه  ش را از جیبش بیر

 

با همراه من تماس یم گرفتید. درسته اینا توی کمپ -
نقش یه ماسماسک رو دارن اما خب این جا قابل 

 استفاده هستند. 

 

دلم یم خواست بر رسش داد بزنم که تو موبایلت، 
 همراهت بود و صدایش را در نیاوردی؟

 واقعا که ... 

 آن قدر حریص شدم که گفتم: 

 بی زحمت یه مخابرات پیدا کنید! -
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 پوزخند حرص دربیاری زد: 

 ایک... -

 

 و پا روی پدال گاز گذاشت. 

 

دستانم را روی سینه چلیپا کردم تا مبادا از حرص نزنم له 
 و لورده اش کنم. 

 

آخر ییک نبود بگوید بی شعور کیم اضار و تعارف بعد 
ی  ؟ نیست...مثال طرف مقابلت یک خانم است.   همیر

 ایک؟ 

     

سیع کردم نگاهش نکنم. اگر کیم اضار یم کرد حتما 
 قبول یم کردم اما ظاهرا این آقا زیادی مغرور بود. 

 

 دقایقی بعد مقابل مخابرات ایستاد و گفت: 
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 بفرمایید اینم مخابرات. -

 

 داشت رسما حرصم یم داد. 

حاال ییک نبود بگوید بی کیف پول چه خایک باید بر رسم 
  بریزم؟

 

 به طرفش چرخیدم که زل زل داشت نگاهم یم کرد . 

 

ی  وای که چه سخت بود درخواست پول کردن از چنیر
 آدم نامردی... یهتی نیم دانست مخابرات هزینه دارد؟

 

ی تر از  شاید اگر گوشر اش را قبول کرده بودم سنگیر
 درخواست پول بود و کمیی ضایع یم شدم. 

 

؟ مگه مخابرات نیم - ی شده؟ چرا پیاده نمییسر ی هوم چیر
؟   خواستی
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 زده بود. 
ی

 این مرد یا خنگ بود یا خودش را به خنیک

 

چه قدر دلم یم خواست یم گفتم پشیمان شدم اما خب 
دلم برای مادرم تنگ بود و یم خواستم صدایش را 

 بشنوم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوپانزده

 

 

 من که کیفم همراهم نیست.  -مردد نالیدم : 

 

 ابرو درهم کشید و گفت: 

 

 یعتی فکر یم کردید قراره تنها برید اون تو؟ پیاده شید. -
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لحظه ای فعل جمع  به کار یم برد و لحظه ای دیگر فرد. 
 لحظه تو بوم و لحظه ای شما ... 

 

 پیاده شدم و او هم کنارم راه افتاد: 

 

 دم اما شما خییل منحرص به فردید. آدم لجباز کم ندی-

 

نگاهم به طرفش چرخید. اشاره اش به استفاده نکردن 
گوشر همراهش بود.  ییک نبود بگوید برو و خود را در 

. به من یم گفت منحرص به فرد .  ی  آینه ببیر

 

 نیم رخش جدی و محکم به نظر یم رسید . 

 

با هم وارد مخابرات شدیم و او با پرداخت هزینه روی 
 ییک از صندیل های انتظار نشست. 
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ی شدم و با مادر که مثل خودم دلتنگ بود  داخل کابیر
 حرف زدم و کیل حال و احوال کردیم .  

 

؟-  جان مادر گ میابی
ی  نوشیر

 

 پر نشاط خندیدم: 

؟-
ی

 مامان جان یه کم زود نیست واسه دلتنیک

 

که من از همون فردای رفتنت دلم تنگت بود   اول این-
... دوم آرمان دو شبه رسیده ... همش یم گه عمه چرا 

ی جای دور و پربی بره... بچه م  ی همچیر اجازه دادی نوشیر
همون اول توی فرودگاه رساغ تو رو گرفت. مادر راه نداره 

 بیابی تهران؟
 با مرکز هماهنگ کتی

 

دار یم شد آن کاقی بود مادرم از ییک از این ا تفاقات خیی
 وقت هرگز نیم توانستم در کمپ بمانم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوشانزده

 

 

 شان گفتم: 
ی

 دلتنگ همیک

 

مامان خانویم خییل زود میام. به اون آرمان خان هم -
بگو اگه خییل دلتنگ دخیی عمه اشه یه توک پا بیاد این 

 وری. 

 

. یهو دیدی سورپرایزت اتفاقا مادر یم شناسیش که.. -

 کرد. 

 

حاال بهش زنگ یم زنم... دل منم واسش تنگه. خب - 
 نگفت یم خواد بمونه یا نه؟ 
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 مادر با مهربابی جواب داد: 

خوب یم کتی مامان جان بهش زنگ بزن... آره فکر -
 کنم. داییت که یه فکرابی داره. 

 

تندی مسیر صحبت مان را تغییر دادم . دلم نیم 
خواست مادر که هم نظر دابی بود بحث را به من و 

آرمان بکشاند.  من و او مثل خواهر و برادر بودیم اما در 
ها زیادی به هم یم آمدیم ... کیم دیگر با مادر  نظر بزرگیی

 حرف زدم و باالخره رضایت دادم. 

 

ون زدم به رس  ی که بیر  اغ یاشار رفتم و گفتم: از کابیر

 

ببخشید یم خواستم اگه میشه یه تماس دیگه هم -
 داشته باشم. 

 

 رسی تکان داد و با من تا محل پرداخت پول آمد. 
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اما برخالف بار پیش کنارم ایستاد تا من شماره ی همراه 
 آرمان را به مرد مسئول دادم. 

 

 رفتم و بی توجه به 
ی یاشار با برقراری تماس به داخل کابیر

توانا صدای آرمان در گوشم نشست. تصویر صورت 
 خندانش مقابل چشمانم چان گرفت. 

  

 بعد از کیل احوال پرش و چاق سالمتی گفت: 

 

 کجابی تو؟ رفتی توی  کوه و کمر مستقر شدی  -
دخیی

ش هم بهت نیست. رسیدم ایران فکر یم  و دسیی
ی نفر ببینمت اما شدی آخری.   کردم اولیر

 

 م: ذوق زده گفت

 دیگه انتخاب مرکز بود منم نتونستم نه بیارم. -

 

- ...  بابا معاون پروژه... معلومه خوب رس کیقی
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نیشخندم را ندید. اگر یم دانست از لحظه ی ورودم چه 
استقبال گریم داشته ام و چه بالهابی رسم آمده است 
این طور فکر نیم کرد.  به طرف در چرخیدم و نگاهم 

رخالف تمام مردان نزدیکم بد روی مردی نشست که ب
 اخم بود. 

 

اون که اره خییل خوبه... یه تجربه جدید و تازه با ادمای -
جدید. یه رییس داریم اوف عایل... خوش اخالق... 

 خوش صحبت..خندون و شاد... 

 

کنجکاو شدم این آقا رو ببینم... تا حاال نشده تو از -
پیشت. یه کم کیس این طوری تعریف کتی ... میآم حتما 

این مهمون بازیای مامان اینا تموم بشه یه چند روزی 
 میآم. تو قصد برگشت نداری؟

 

فعال که تازه اومدم. هنوز دو هفته نیست . رسم شلوغه -
 . 
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باشه به کارت برس. من میام و یم بینمت فقط -
 ... ی  نوشیر

 

 جونم؟-

 

 تند تند زنگ بزن عمه خییل نگرانته. -

 

نم. باشه... حاال بیش- ی  یی  زنگ میر

 

با وجود حرف های زیادمان سیع کردم کوتاه صحبت 
 کنم و تماس را قطع کردم. 

 

ی یاشار در جایش ایستاد و با  به محض خروجم از کابیر
 ابروهای درهم گره خورده غرید: 

 

 ودر نهایت ...  -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوهفده

 

 

ون زدیم گفت:     از مخابرات که بیر

ی بخوریم. دیشبم که شام نخوردیم. از - ی بریم یه چیر
 .  صبحم که خداروشکر هیجر

 

 لب گزیدم: 

 معذرت یم خوام یادم نبود صبحونه نخوردید. -

 

رسی به تاسف تکان داد و سوار اتومبیل شدیم و به راه 
 افتادیم. 
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شهر کوچیک بود که اکیر مغازهایش سبک قدییم و سنتی 
 داشت. 

 

 بود که گفت: توجهم جلب شده 

ی در نظر داری یا بریم دیزی؟ - ی  شما چیر

 

 ذوق زده به طرفش چرخیدم: 

 اوه من عاشق آبگوشتم.  -

 

باالخره از ان خنده های نایابش تحویلم داد. اصال انگار 
وقتی همیشه اورا اخم آلود و ناراحت یم دیدی گل از 

 گلش که یم شکفت یک حس پر از انرژی نثارت یم شد . 

 

ی بدغذای بدغذام خب پس - خانم مهندس همچیر
 نیست. 

 

 فعال که مهمون شماییم مجبوریم اطاعت امر کنیم. -
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 ابروهایش چنان باال پریدند که خنده ام گرفت و گفتم: 

ی - ی اوال من بدغذا نیستم. دوما غذای سالم رو به هر چیر
ترجیح یم دم. غذای مورد عالقه ام هم کبابه و دیزی. 

 ابی رو هم دوست دارم. البته خورشت های ایر 

 

 چه خوش اشتها... کباب! -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوهجده

 

 

خب اگه -ریز خندیدم... نگاهش رنگ خایص گرفت: 
 ترجیح تون کبابه؟ 
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ی تکان دادم:  نه نه دیزی رو  -رسم را تند تند به طرفیر
 ترجیح یم دم. 

 

حاال که اخالقش خوش شده بود  واقعا دوست داشتم 
 با او همراه شوم. 

 

 مقابل یک مغازه کوچک ایستاد و گفت: 

من برخالف جاهای شلوغ و پر رس و صدا غذاهای این -
 جا رو ترجیح میدم. برام کیفیت غذا مهم تره . 

 

لبخند زدم و نگاهم به دیزی رسای کوچک و قدییم 
 دوخته شد: 

 

 که واقعا روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد. پیاده شید  -

 

 با هم وارد مغازه شدیم. 

 محیط دنج و راحتی داشت. 
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 از آن سبک هابی که من عاشقش بودم. 

گ یافته  ی نقطه ی مشیی خب خداراشکر انگار در یک چیر
 بودیم. 

 

مرد صاحب مغازه با دیدن یاشار ذوق زده گفت:   پیر

 

ته بهمون رس نیم زنه نگو یم گم چرا این پشه خییل وق-
متاهل شده و قراره با خانومش بیاد. خوش اومدی 

م .   دخیی

 

 صورت یاشار تا بناگوش رسخ شد و گفت: 

؟ اوضاع به کامه؟-  خوبی حاچی

 من هم به اجبار جواب خوش آمد گوبی اش را دادم. 

مرد فکر  نفهمیدم چرا یاشار منکر نشد و اجازه داد تا پیر
کند که من همش او هستم. عجیب بود و من منتظر 

 یک دلیل قانع کننده از جانب اوسکوت کردم. 
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مرد خوش و بیسر کرد و پاسخ سواالت او را داد و به  پیر
 را برای ما آماده 

ی
شاگردش گفت همان جای همیشیک

 کند. 

 

 _کن#کیم_برایم_عشق_دم

  

 #پارت_صدونوزده

 

 

روی تخت فرش شده که به چند پشتی قرمز رنگ مزین 
 شده بود نشستیم. 

 

یاشار همان طور که به دور و برش نگاه یم کرد دستی به 
 موهای کوتاهش کشید و گفت: 

معذرت یم خوام نشد بگم داره اشتباه فکر یم کنه. این -
 ه... جا شهر کوچیکیه... یه زن جوون با یه مرد غریب
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 گوشه ی لبم را به دندان گرفتم. 

نیم توانستم این طرز تفکر را درک کنم. آن از بیمارستان 
این هم از رستوران ... متوجه این رفتار عجیبش نیم 

 شدم. 

 

 خییل راحت یم تونستید بگید ما همکار هستیم. -

 

 به این راحتی ها نیست خانوم. -

 

اشکایل داره یه خانم چرا انقدر بسته فکر یم کنید؟ چه -
توی محیط مردانه کار کنه جناب مهندس؟! مگه ما االن 

ی زن و  داریم چر کار یم کنیم که همه باید فکر کیی
 شوهریم؟

 

ی بگوید که همزمان شاگرد مغازه با  ی دهان باز کرد تا چیر
 یک مجمع میس باالی رسمان ظاهر شد. 
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 کفری شده بودم .  دست خودم نبود هر جا که حس یم
کردم حق و حقوق زنان به ضف مونث بودن شان  
نادیده  گرفته یم شود خونم به جوش یم آمد.  ما 

خودمان با رفتارهای اشتباه مان به یاوه گوبی ها دامن یم 
 زدیم ...  

 

ی ما پهن کرد و   ی پارچه ای را بیر پش جوان سفره رنگیر
وع به چیدن کاسه های مخلفات شد.   رسر

 

مخصوص... یک کاسه بزرگ ماست یک جور ترشر 
ی تازه به همراه نان های  ی محیل چکیده و سبدی سیی

 مخصوص. یک پارچ دوغ و دو لیوان سفایل. 

 

ی مان  ی شاگرد مغازه یاشار انگار نه انگار که بحتر بیر
با رفیی

 شکل گرفته بود گفت: 

 

 من شما رو نیم دونم اما خودم وحشتناک گرسنمه. -
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وع به خور   دن نان و ماست شد . و با اشتها رسر

 

ظاهرا حاال وقت بحث نبود . من هم مثل او به شدت 
گرسنه بودم. و از حریص که خورده بودم رسم گیج یم 
رفت. ترجیح دادم در جای مناستی این بحث را ادامه 

 دهم. 

 

 دست به سمت نان بردم که گفت: 

 

وع کنید که عالیه. -  فعال آتش بس. از نون و ماستش رسر

 

 م_عشق_دم_کن#کیم_برای

  

 #پارت_صدوبیست

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

تکه ای از                                                               
نان تازه ی محیل را داخل کاسه ی ماست فرو بردم و 

درست مثل یاشار بر دهان گذاشتم، طعم خوشر داشت 
 و باعث شد بی اختیار بگویم: 

 

 یید این جا؟هوم... واقعا خوشمزه ست. همیشه یم آ-

 

لبخندی زد. ظاهرا واقعا آتش بس داده بود که جوابم را 
 با نرمش داد: 

 

پایه ی ثابتشم.  هر موقع برای کاری بیام شهر  -
مهمون اوستام.  درسته جاش کوچیک و قدیمیه و 
مثل مغازه های جدید دنبال شکل و ظاهر نیست 

 اما کیفیت غذاش بیسته. 

 

 و گفتم: لقمه ای دیگر بر دهان گذاشتم 

 فکر کنم خییل شکمو باشید. -
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 ابرو باال انداخت و صاف نشست. 

 لقمه نان هنوز توی دستش بود که گفت: 

 

اتفاقا برعکس زیاد اهل غذا نیستم اما اگه قرار باشه -
 بخورم ترجیحم با کیفیتشه. 

 

همزمان شاگرد دیزی فروش با سیتی محتوی دیزی ها 
 باالی رسمان ظاهر شد . 

 

رنگ را به همراه کاسه و دو تا ظ ی رف سفایل گرد سیی
ی  بشقاب از همان جنس داخل سفره گذاشت و با گفیی
ی پاسخ منقی از یاشار از ما دور  امری نیست؟ و گرفیی

 شد. 

 

 یاشار با اشاره به ظرف من گفت: 
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 بفرما. -

 

و همزمان ظرف خود را جلو کشید و با قراردادن درب آن 
 جدا کرد.  محتوی آب و مواد را داخل کاسه

 

 تصمیم گرفتم من هم مثل او عمل کنم. 

 

بالفاصله دست به کار شدم و به همان نحوی که او 
 انجام داده بود محتویات را جدا کردم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_یک

 

انگار متوجه شد دارم از روش او استفاده یم کنم          
 که گفت: 
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و با اون گوشت کوب خوب حاال دنبه رو خارج کن -
 بکوبش و بریز توی آبش. 

 

چه قدر عجیب بود که در موقعیتی قرار گرفته بودیم که 
ی نبود.  ی مان خیی  از دعوای بیر

خوشم آمد مشغول کار خودش شده بود و دیگر مرا نیم 
 پایید. 

 

وع به کوبیدن دنبه اش کرد و با حوصله آن را به آب  رسر
وع ب  ه خرد کردن نانش کرد. دیزی افزود و بعد هم رسر

 

 انگار او راه بلد بود و من به دنبالش. 

 

دیزی آماده شده آن قدری خوشمزه شده بود که با 
ی قاشق پچ زدم:   خوردن محتویات اولیر
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فوق العاده ست. همه چیش اندازه ست. طعمش بی -
ه. واقعا معلومه یه اوستا کار این دیزی رو پخته.   نظیر

 

حتویات تریت را به دهان یم او هم قاشق قاشق از م
 گذاشت و با لذت فرو یم داد. 

غذا آن قدر لذیذ و خوش خوراک بود که  نتوانستم 
ل کنم و گفتم:   خودم را کنیی

 

ی -  همیر
ین غذاهای اصیل ایرابی یم تونم بگم ییک از بهیی

دیزیه. مامانم خییل خوب درست یم کنه البته االن که 
ا اما خب اونم خونگیه مقایسه یم کنم نه به خوبی این ج

و با کیفیت. اکیر اوقات آخر هفته ها که خونه بودم برام 
 آبگوشت بار یم ذاشت. 

 

انه پرسید:   تکه ای نان داخل دهانش گذاشت و غافلگیر

  

مادرت چطور رایصی شده؟منظورم اینه یه خانواده -
شونه.  ی اولویت شون امنیت دخیی  اولیر
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 متفکر نگاهش کردم و جواب دادم: 

 

 مامان یم دونه یم تونم از پس خودم بربیام. -

 

 ابرو باال انداخت و با کنایه پرسید: 

 

؟-  مطمئتی

 اشاره اش به بالیابی بود که بر رسم آمده بود. 

 

 دست از خوردن برداشتم و تکیه بر پشتی زدم: 

 

یم شه یه بارم که شده با یه دید دیگه به این مسئله -
 فکر کنید؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن
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 #پارت_صدوبیست_دو

 

رسش را تکان داد و درست مثل من تکیه به            
 پشتی داد: 

 

 متاسفانه نیم تونم. -

 

 چرا؟-

 

چون من یه مردم و با دید مردونه به این قضیه نگاه یم -
 کنم. 

 

 ابرو درهم کشیدم: 

 

 و البته به شدت  دید خودخوایه دارید. -
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 خود خوایه نیست عاقالنه فکر کردنه.  از نظر من-

 

دلم نیم خواست آخر این غذای خوشمزه به دعوا ختم 
شود اما خب از جواب دادن به او هم نیم توانستم 

 بگذرم. 

 

خم شد و ظرف محتوی مواد دیزی را به سمت خود 
وع به کوبیدن کرد.   کشید و رسر

 

ی را له و  نگاهم به دستانش بود که چه طور همه چیر
 لورده یم کرد. 

 

 شاید اگر آرمان کنارم بود اول غذای مرا آماده یم کرد. 

 

پوزخندی بر لبانم جان گرفت اما با حرکتی که انجام داد 
 به رسعت از قضاوبی که کرده بودم پشیمان شدم. 
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 کاسه را مقابلم گذاشت: 

 محتویاتشون ییک بود. -

 

وع به کوبیدن کرد.   سپس ظرف مرا برداشت و رسر

 

 بی اختیار گفتم: 

چرا انقدر مخالف حضور خانم هایید؟ باور کنید قول -
ی فردا کمپ رو ترک کنم!   یم دم اگر قانعم کنید همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_سه

 

 فقط یم خواستم بدانم چرا؟  
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 یاشار توانا آدم بدی نبود. 

ی با من و یعتی  ی داشیی  این طور نشان یم داد اما رس ستیر
 در آن موقعیت کنجکاوم یم کرد. 

 

 

 با اشاره به غذایم گفت: 

 بخورش رسد شد . -

 

 یم ترسید نتونید قانعم کنید؟-

 

نگاه سنگینش برای لحظابی کوتاه در چشمانم قفل شد 
 و زمزمه وار گفت: 

 

نیم خوام طعم خوب این غذا رو خراب کنم. این بحث -
ی من و شما.   به جابی نیم رسه! البته بیر
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لب به دندان گرفتم. خب حق داشت ما هربار بعد از 
چند کلمه دعوایمان یم شد و ظاهرا او درآن لحظه این را 

 نیم خواست. 

 

کاسه را جلو کشیدم و  قاشقی از محتوای کوبیده شده 
 خوردم. 

 

ی بار از او    ادامه غذا را در سکوت خوردیم و برای اولیر
متشکر بودم که ادامه بحث را کات کرد تا بتوانیم از 

یم.   غذای خوشمزه مان لذت بیی

 

بیشیی که فکر یم کردم آدم بدی نبود. یعتی شاید اگر یم 
خواستم او را در ترازوی سنجشم بگذارم نمره ی خوبی 

 هم یم آورد. 

دهای دور و برم که تظاهر به دوستی و شاید از خییل مر 
 رفاقت داشتند خییل بهیی بود. 
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حداقل موضعش را برایم مشخص کرده بود. اگر مخالف 
ی پنهابی نداشت.   بود کامال نشان یم داد و چیر

 

مردابی را یم شناختم که در ظاهر رفیق بودند و در باطن 
 دشمن. 

یند تو زبی و مدام زیر پایت را خایل یم کردند تا مثال بگو 
نیم توابی . اما یاشار توانا این حسن را داشت که رو بازی 

 کند. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_چهار

 

با پرداخت هزینیه غذا باالخره داخل اتومبیل نشستیم  
و برای خروج از شهر حرکت کردیم.  میان راه یاشار از 

 اه افتادیم. یک دکه دو شیشه آب معدبی خرید و دوباره ر 
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 یاشار سکوت کرده بود و من پر بودم از سوال. 

ی از او نیم دانستم .   هیچ چیر

 

 کاش یم شد رایه پیدا کرد برای حرف زدن. 

 

با خروج از شهر مسیر بیابابی مقابل مان پدیدار شد و 
وع مکالمه ای که نیم دانستم  بهانه ای شد برای رسر

 انتهایش به کجا ختم خواهد شد . 

 

 دونستید کویر هم زیبابی های خودش رو داره؟ یم-

 

نیم نگایه عاقل اندر سفیه به سمتم انداخت و گوشه 
 لبش باال رفت. 

 

 با شیطنت گفتم: 

 نخندید واقعیت رو یم گم. -
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 اخم کرده نگاه از مقابل گرفت و به من دوخت: 

 

نگو که عاشق چهارتا بوته ی خار و مار و مارمولک -
ی پاشدی اومدی وسط بر و شدی و شهر و ول کرد

 بیابون. 

 

باز رفته بود توی همان لک عجیب و غریبش. این مرد 
ی اش یم شد که هر لحظه به یک شکل بود.  ی  یک چیر

 

 مجد توانابی 
ی انگار باید به خودم ثابت یم کردم نوشیر

 های خایص هم دارد. 

 

مثال قبل از این که ثابت کنم یم توانم از پس خود 
 او بریم آمدم. بربیایم از پس 

 

اصال چطور بود به جای اثبات خودم به او از راه دیگری 
 وارد عمل یم شدم. 
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                                                                                                                         باید او را با دنیای اطرافش آشتی یم دادم.                                                                                     
نید - ی همون بوته ی خاری که خییل راحت ازش حرف میر

 بی دلیل  خلق نشده. 

 

؟-  فلسفه یم باقی

 

 شانه باال انداختم: 

ی اما من یم گم - شما اسمش رو بذارید فلسفه بافیی
 ...

ی
 زندگ

 

؟ -
ی

 زندگ

 

ی بی دلیل خلق نشده. شما اوهوم . -
ی  ... هیچ چیر

ی
زندگ

یه مورد توی این بیابون پیدا کنید که بی فایده باشه. 
 خارها هر کدوم یم تونن یه فایده داروبی داشته 

ی همیر
باشن. و عجیب این که هر بیابوبی با توجه به خاک و 
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 داره. شاید از دید ماهابی که 
موقعیتش گیاهان متفاوبی

عابی نداریم همه شون فقط یه بوته در این زمینه اطال 
خار باشن اما تک تک شون یم تونن یه فایده و منعفت 
ی حیوانات داشته باشن. پس   بشر و همچنیر

ی
برای زندگ

ی که ما بهش یم گیم خار، خود  ی میشه گفت همون چیر
 خود زندگیه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_پنج

 

قت به حرف هایم گوش یم حاال که داشت با د           
 کرد دلم یم خواست بیشیی با هم صحبت کنیم. 

 

اصال یم دونستید که اکیر داروهای مرصقی بشر از -
ی گیاهان بیابوبی و کوهستابی تغذیه یم شن؟  خدا  همیر
توی دل این بیابون برای مخلوقاتش یه گنجی پنهون 

 کرده که فقط باید کشفشون کرد. 
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 زد و گفت: باالخره لبخند واقیع 

خب تونستی قانعم کتی خانم مهندس اما این چه ربیط -
 داره به مسئله ما؟

 

 شانه باال انداختم: 

 شما ربطش رو پیدا کن. -

 

نه دیگه حاال که تو خوب بلدی حرف بزبی خودتم -
 ربطش رو بگو. 

 

خب شما پرسیدی چرا شهر و محیط راحت کارش رو -
این که مادرم  ول کردم و اومدم وسط بر و بیابون؟ یا 

ی محییط  ش توی همچیر
چطور رضایت داده تا دخیی
 فعالیت کنه؟ درسته؟ 

 

 رس تکان داد اما نگاهش به مسیر بیابابی مقابل مان بود. 
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چطور بگم اما من حال و هوای این جور جاها رو  -
دوست دارم. ترجیح یم دم تو دل کویر کار کنم تا 

وسط شهر با اون همه امکانات. یه دنجی خاص یه 
بکری مشهود باعث میشه حالم خوب بشه. خسته 
شدم از تجمالت. از چشم و هم چشیم. از این که 
ما هر کاری یم کنیم برای دیده شدن هست. این جا 
 حتی یه تلفن ساده هم نداریم اما آرامش داریم! 

 

 خندید: 

 آرامش؟-

 

همزمان به مسیر رسیدیم که مسیر خایک یم شد و 
 آسفالت نداشت. 

 

ی به خاطر جاده ی ناصاف تکان تکان یم خورد.   ماشیر
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 چرا از جاده ی اصیل نرفتید؟-

 

اول این که خییل دیرمون شده و این جاده با وجود -
دن یه میون بر خوبه و حداقل یک ساعت قدییم بو 

زودتر یم رسیم. دوم این که گفتم حاال که خییل به 
 .  بیابون و مخلفاتش عالقه مندی بیشیی استفاده کتی

 

 باورم نیم شد که داشت مسخره ام یم کرد . 

 

دو ساعت از من حرف کشیده بود و حاال داشت 
 ریشخندم یم کرد؟ 

 

ل جاده ی خایک را یم رسعت اتومبیلش باال بود و د
 کاوید. 

 

 سکوت که کردم بلند خندید و گفت: 
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داشتیم از اطالعات بیابوبی تون بهره یم بردیم خانم -
 مهندس. 

 

 حریص به طرفش برگشتم . 

دلم یم خواست یک دل سیر کتکش بزنم تا شاید دلم 
خنک شود که به یکباره اتومبیل به پت پت افتاد و در 

ت زده یاشار توانا به دقیقه نکشید  مقابل چشمان حیر
 که خاموش شد . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_شش

 

 نگاه هر دویمان  به سوی هم کشیده شد.         

 

ی کامال ایستاده بود.   حاال دیگر ماشیر
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ی تنها صدای  یاشار مرصانه سوی    چ را چرخاند اما ماشیر
 خشیک داد و روشن نشد. 

 

 مشتش را محکم به فرمان کوبید و گفت: 

 

 به خشیک شانس. -

 

دست به سمت در برد اما قبل از آن که بازش کند به 
 سمت من چرخید و گفت: 

 

 بشینید... ببینم چه مرگشه!  -

 

تنها رسی تکان دادم و همزمان فکر کردم اگر در جاده 
یم اما حاال معلوم  اصیل بودیم یم توانستیم کمک بگیر

 گذرش از این منطقه یم گذشت یا نه؟ نبود کیس  

 

ی را باال داد.   یاشار پیاده شد و کاپوت ماشیر
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 عصتی پاهایم را تکان یم دادم . 

 

هوا داشت تاریک یم شد و این یعتی معلوم نبود  قرار 
 است چه بالبی بر رسمان بیاید. 

 

ون بیایم:   صدای بلند یاشار باعث شد از افکارم بیر

 

ی پشت فرمون استارت بزن. -  خانم مجد بشیر

 

پوقی کردم و خودم را از روی صندیل به پشت فرمان 
 کشیدم و استارت زدم. 

 

ی روی دنده ی لج افتاده بود که پت پتی  اما ظاهرا ماشیر
 کرد و دوباره خاموش شد. 
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با کوبیده شدن محکم در کاپوت بی اختیار از جایم پریدم  
ی یم و نگاهم به یاشار افت اد که عصتی داشت باال و پاییر

 رفت. 

 

 خب باید یم گفتم جای بدی گیر افتاده بودیم. 

 

ون آمدم و در سکوت نگاهش کردم.  ی بیر  از ماشیر

 

 به شدت عصبابی بود و زیر لب داشت غر یم زد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_هفت

 

ی کوبید و فریاد خشمش      در لگدش را به بدنه ماشیر
 دل بیابان پیچید: 
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 د لعنتی االن وقت خراب شدن بود؟ -

 

ه نگاهش کردم. عصتی  ه خیر ی زدم و خیر تکیه به ماشیر
 توپید: 

 

؟-  چیه چرا اون جوری نگاه یم کتی

 

 شانه باال انداختم و پچ زدم: 

 حاال چر کار کنیم؟ -

 

 کفری غرید: 

مگه کاری ام از دست مون برمیاد؟ لعنتی جاده فرعیه. -
از این جا هیچ ماشیتی رد نمیشه. مجبوریم امشب این 

 جا بمونیم. 

 

 جیغ زدم : 

 چیتر وسط بیابون؟-
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جلو آمد . نزدیک نزدیک.  دستانش را دو طرفم روی 
ی گیر افتادم .  ی او و ماشیر ی چسباند. بیر  دیواره ماشیر

 توی صورتم رها کرد: نفس گرم و ملتهبش را 

ی چند دقیقه پیش داشتی از فواید بیابون و خلقت - همیر
 خدا حرف یم زدی. 

 

 نگاهم در چشمانش دودو یم زد که نیشخند زد: 

 نکنه یم ترش؟-

 

؟-  از چر

 

 ماری موری... شایدم از من... -

 کامال توی صورتم خم شده بود. 

با مرا به  چشمان سیاهش عمق داشت و مثل یک اهیی
 ود جذب یم کرد. خ
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 تخت سینه اش کوبیدم: 

 من از شما نیم ترسم! -

 

ه چشمانم پچ زد:    خیر

سن!  -  زناباید همیشه از مردا بیی

  

بی اختیار آب دهانم را فرو دادم. من امشب با این غول 
بی شاخ و دم در دل این بیابان تنها مانده بودم پس فعال 

حرفش را زبان درازی موقوف.  اما بدون شک پاسخ این 
 در جایش یم گرفت. 

 

سکوتم باعث شد ابروبی  باال بیندازد و آرام عقب  
 بکشد: 

باید آتیش درست کنیم. یم خوام ببینم این همه از -
بیابون و فوایدش تعریف کردی  چر کاره ای خانم 

؟  داشتی یم گفتی خار چه  مهندس... خار بلدی بکتی
 فوایدی داره خانم مهندس؟
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_هفت

 

کفری                                                                  
 نگاهش کردم و از کنارش گذشتم. 

 جواب ابلهان خاموشر بود. 

 

 چند قدیم که دور شدم نگاهم دورتا دور چرخید. 

 

 بیابان بود و خشک برهوت. 

 

بود که تا چشم کار یم کرد از دل تنها بوته های خار 
ون زده بودند.   خاک بیر
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ی در دور دست ها در حال غروب  خورشید رسخ و آتشیر
 بود و این یعتی شب در راه بود. 

 

 به طرفش برگشتم. 

ی رفته و داشت کاری یم کرد.   پشت ماشیر

 

نباید ضعف  نشان میدادم . من از او و یا هیچ  مردی 
 نیم ترسیدم. 

نار او بودم و مجبور به تحمل این وضع باید حاال که ک
نشان یم دادم که من هم ییک مثل او هستم. قوی و 

ی که او فکرش را نیم کرد.  ی  محکم چیر

 

با قدم های بلند به سمتش رفتم و همان طور که دست 
 به کمر یم زدم گفتم: 

 االن باید چر کار کنیم؟-

 

ون کشید و صاف ایستاد.   رسش را از صندوق عقب بیر
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 نگاهش عجیب و شاید کیم متحیر بود. 

 

 رسم را به نشانه چیه؟ تکان دادم که گفت: 

 

؟-  واقعا یم خوای کمک کتی

 

ی کوبیدم:  ون دادم و پا به زمیر  نفسم را باصدا بیر

 اوف! -

 

 بی صدا خندید. 

 

دم و کفری نگاهش کردم.    لب هایم را بر هم فشر

 

 انگار فهمید در مرحله عصبابی شدن هستم که گفت: 
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باید تا یم تونیم خار و چوب جمع کنیم . دیگه خودت -
کم اطالعات راجع به بیابون و کویر نداری. یم دوبی 

 شبای کویر خییل رسد میشه. باید تا صبح دووم بیاریم.  

 

نیم خواستم با او بحث کنم باید در عمل خود را ثابت 
ضمن این که آن قدری عاقل بودم که بدانم  یم کردم. 

االن جای هیچ کلکیل نیست . در موقعیت خوبی نبودیم 
 . 

 

 بی توجه به کنایه اش  گفتم: 

ی پیدا میشه... - ی ی تون چیر  ایک ...  توی ماشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_هشت

 

 میان کالمم پرید:   
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ابی پیدا کردم. -
ی  یه چیر

 

 رسک کشیدم. 

ی بود که دیده یم  ی . تنها چیر
یک پتو و بالش مسافربی

 شد. 

 

 شانه باال انداخت: 

متاسفانه خورایک نیستند. غیر اون دوتا بطری آبی که -
 خریدم هیچ خوردبی نداریم.  

 باید مدارا -رسش را خاراند و افزود:  
ی

امشبو با گشنیک
 کنیم ... 

 پوقی کردم و گفتم: 

 فکری دارید؟ برای کندن خارا -

 

رس به تایید تکان داد و میله ی آهتی را که داخل صندوق 
 بود برداشت و گفت: 
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 این به دردمون  یم خوره.  -

 

ون  دوباره رس توی صندوق فرو برد و یک تکه پارچه بیر
 کشید و از وسط به دو نیم کرد و به طرفم گرفت: 

 

 بپیچ دور دستات . -

 که به او برسد .   متاسفانه پارچه به اندازه ای نبود 

 
ی

میله را برداشت و با هم به سمت بوته ی خار بزرگ
 حرکت کردیم. 

 

 به محض ایستادن گفت: 

ون یم کشم بعدش شما از - من با این میله ریشه رو بیر
ون. نباید وقت تلف  همون بخش انتهابی بگیر بکشش بیر

 کنیم هوا داره تاریک یم شه. 
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رس تکان دادم و همان طور که داشتم تکه پارچه ها را به 
 دور دستم یم پیچیدم گفتم: 

 من آماده ام. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صدوبیست_هشت

ی هایش خار را                                        با کف پوتیر
خم کرده و با قدرت، رس میله را به ریشه بوته های خار 

 یم کوبید. 

برای درآوردن هر بوته خاری از دل خاک چندبار بر ریشه 
ی بود .  یم کوبید تا  بوته از ریشه آزاد شود. کار نفس گیر
ریشه ها سفت و سخت در دل خاک ریشه داشتند و 

ون کشیدن شان کار سختی بود .   بیر

 

من هم با اتمام کار او از همان ناحیه ی ریشه یم گرفتم و 
ی یم بردم.  بوته ها را کشان کشان  به سمت ماشیر
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قد بعیصی از بوته ها به بلندای قدمان یم رسید . اما 
ی یم گشت تا حمل شان  یاشار دنبال بوته های کوچکیی

 برای من راحت تر باشد. 

 

هوا رو به تارییک یم رفت و او هر لحظه به رسعتش یم 
 افزود. 

ی بوته ها در دستانم فرو یم  گایه بی اختیار  تیغ های تیر
و آخم را در یم آورد اما سیع یم کردم با درد مدارا  رفت

کنم. گرسنه و تشنه و خسته بودیم اما یاشار به شدت 
ایصی کنم.   مشغول بود و من نیم توانستم اعیی

 نوک انگشتانم زخم و بی حس شده بود.  

آن زمان بود که یاشار جور خایص نگاهم یم کرد که یعتی 
یف شان را یم این همان خارهای ست که داشتی تعر 

 کردی. 

 لب یم گزیدم و به کارم ادامه یم دادم.   

 عرق از رس و روی یاشار یم ریخت . 

ی داشته باشد .   پالتویش را درآورده بود تا ج مانور بیشیی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

با آن که هوا رسد بود اما فعالیت هر دویمان  باعث 
 شده بود خیس عرق شویم. 

ه بود و هوا بی نفس از جمع آوری بوته ها ساعتی گذشت
ه و تار شده بود.   کامال تیر

ی رفت و چراغ های جلو را روشن  یاشار  به سمت ماشیر
 کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_هشت

 

نایلون بطری های آب را از داخل                              
ون کشید و ییک را به من داد و گفت:  ی بیر  ماشیر

 

 مراقبش باش. این سهمه توئه. -
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رسی تکان دادم و جرعه ای نوشیدم اما او انقدر عطش 
شده بود که تقریبا نیم بیشیی بطری اش را نوشید و 
ی پرتش کرد و  ی درش به داخل ماشیر

همزمان با بسیی
 دوباره میله را برداشت و گفت: 

 

یه کم دیگه بکنیم . این بوته ها زود یم سوزن باید تا -
 وی این رسما دووم بیاریم. صبح ت

 

رسی تکان دادم و بطری ام را کناری گذاشتم و با وجود 
 شدیدی که حس یم کردم به دنبالش راه افتادم. 

ی
 خستیک

 

حاال به خاطر روشن بودن چراغ ها  یم توانستیم فاصله 
ی را بکنیم.  یم  تا بوته های بهیی ی بگیر

 ی بیشیی

 

زیادی بوته کنده نیم دانم چه وقت گذشته بود، تعداد 
 بودیم که یاشار گفت: 
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 فکر یم کنم کاقی باشه. -

 

و رس جایش ایستاد. همزمان دستم به طرف ریشه  
ی و دردناک توی دستم فرو  اخرین بوته رفت که خاری تیر

 رفت و بی اختیار جیغ و آخم با هم بلند شد. 

 

ون  دست خودم نبود، قطره اشیک از گوشه ی چشمم بیر
 چکید. 

 

ی چسباند و دستم   یاشار  کفری و خسته کنارم زانو به زمیر
 را با کیم خشونت به سمت خود کشید: 

 

 بده ببینم چر کار کردی؟ گفتم تمام ... -

 

 درد زهرآلودی توی انگشتم زق زق یم کرد. 

 لب گزیدم که نگاهش را به چشمان خیسم دوخت: 
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 خییل درد داره؟-

 

 لبم را محکم تر گزیدم. 

 

ی زیادی ببیند.   تاریک بود و نیم توانست چیر

 

 دستم را گرفت و گفت: 

ه بریم آتیش رو روشن کنیم. -  پاشو دیگه کافیه. بهیی

 

 بی حرف دردم را فرو خوردم و به دنبالش راه افتادم. 

 

انگار خار به قلبم فرو رفته بود که اشکم ناخواسته و بی 
 صدا میبارید. 

 

ی ایستادم و او     باقی کارها را انجام داد. کنار ماشیر
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تیل از خارها را که من از اول  کنار هم ریخته بودم روشن 
 کرد و گفت: 

 

 کارت خوب بود خانم مهندس! -

 

به طرفم برگشت و با دیدن سکوتم به طرفم آمد و 
 گفت: 

 

 میشه حاال ببینم شون؟-

 

 لب گزیدم. 

 

 دستش را دراز کرد و من ناخواسته دستم را جلو بردم. 

 

دستمال پارچه ای را از دور انگشتانم به آرایم باز کرد.  
ی و زخم شده بود.   جای جای دستانم خونیر
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 نگاهش آرام باال آمد و گفت:  

؟-  چرا زودتر نگفتی

 

نگاهم به دستان خودش نشست. کم از دستان من 
 نداشتند. 

 

 پس آن درد را او هم چشیده بود. 

 

ه یه کم بشینیم. -  خوبم ممنون. بهیی

 

م که بازویم را گرفت.   و خواستم از او فاصله،بگیر

 بی اختیار در جایم ایستادم. 

 

 نگاه در نگاهم دوخت و لب زد:  

. خییل کارت خوب بود . -  خسته نباشر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوبیست_نه

 

اف نامحسوسش  باعث شد لبخند بر لبانم         اعیی
 . بنشیند و به دنبالش روان شوم

 

ی رفت و پتو و بالشت را برداشت و به  به سمت ماشیر
 طرفم گرفت. 

 

ی کنار  آتیش.  -  تو بشیر

 

کمرم به شدت درد داشت و دلم یم خواست به جابی 
 تکیه دهم یا حتی دراز بکشم پس بی خجالت گفتم: 

 

آتیش که نزدیک ماشینه... یم شه تکیه بدیم به -
؟ ی  ماشیر
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ی و آتش انداخت: نگایه گذرا به من و سپس به   ماشیر

 هر طور فکر یم کتی راحت تری همون کارو بکن. -

 

ایط با من کنار یم آمد  این که یاشار داشت با توجه به رسر
 حال دلم را خوب یم کرد. 

 

ی کنار  ی رفتم و پتو را دو الیه روی زمیر به سمت ماشیر
ی پهن کردم.   ماشیر

 بالش را هم به الستیک جلو تکیه دادم. 

 

تش با جابی که درست کرده بودم خییل نبود فاصله ی آ
شاید چند قدم و کامال یم توانستی حرارت و گرمای آتش 

 .  را حس کتی

 

 شدید همان جا 
ی

 و البته خستیک
ی

 و تشنیک
ی

با وجود گرسنیک
ی دادم.   روی پتو نشستم و تکیه به دیواره ماشیر
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یاشار  پشت لندکروز بود و نمیدانم  میان خرت و پرت 
 چه یم گشت.  ها به دنبال

 

ی  دورتادورمان خایل بود و انگار آسمان پر ستاره، به زمیر
چسبیده بود. مثل این که اگر دستت را دراز یم کردی یم 

  .  توانستی ستاره بچیتی

 

نگاهم به آسمان دوخته شده بود و میان ستارگان سیر یم 
 کردم که نفهمیدم چطور خواب مرا در ربود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش

 

 مجد؟ یه ... خانم مجد. -           
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به سختی پلک از هم گشودم و نگاهم به صورت نگران 
 یاشار دوخته شد. 

 

چند ثانیه اول مغزم هنگ بود و نیم دانستم در چه 
 موقعیتی هستم. 

 

 نگاه گیج و ماتم باعث شد بگوید: 

 

اوف خواب بودید؟ فکر کردم بیهوش شدید. خانم -
 خوبید؟

 

 سیع کردم بدن کج شده ام را صاف کنم . 

 

 نفهمیدم چطور خوابم برده. -

 

ی بار لبخند مهربابی زد:    برای اولیر

 فکر کنم تو عمرت انقدر کار نکرده بودی. -
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 لبخند شیطنت باری بر لبانم نشست: 

 

ه بگیم تو عمرم هیچ کس نتونسته بود این جوری - بهیی
 ازم کار بکشه. 

 

و قور عجیتی از ناحیه شکمم به  و همزمان صدای قار 
 گوش رسید. 

 

متحیر دست روی شکمم گذاشتم که یاشار با خباثت 
 گفت: 

 

 شاهد از غیب رسید . -

 

 لب گزیدم: 

 وابی خییل گرسنمه.  -
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 رس تکان داد و گفت: 

ی برای خوردن نداریم. - ی  و متاسفانه چیر

 

 و از جا برخاست و گفت: 

 

خوشبختانه یه دبه آب توی صندوق عقب پیدا کردم -
البته خوردبی نیست اما میشه ازش برای شست و شو 
استفاده کرد. اومدم صدات کنم که دستاتو بشوری که 

 دیدم بیهوش افتادی. 

 

 از جا بلند شدم و به همراهش رفتم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_یک

 

 جه که نداری؟راستی رسگی-              
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ی تکان دادم .   رسم را به طرفیر

ون داد  انگار خیالش آسوده شد که نفسش را پر صدا بیر
 و گفت: 

 

خب واقعا نیم دونستم اگه داشتید با این مشکل چه -
 طور یم تونستیم برخورد کنیم. 

 

کیم از آب توی دبه را روی دست های زخیم ام ریخت 
 . 

 

بی بود پشت خرت و باید ضفه جوبی کنیم اینم خدا-
 پرتای صندوق بود. 

 

ی دست و صورتم، سوزش آزار دهنده ی  با شسیی
 انگشتانم کمیی شد و او گفت: 
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 کمک کنید منم دستامو بشورم. -

 

این بار من آرام آرام  روی دستانش آب ریختم تا او هم 
 دست و صورتش را بشوید. 

 

دست های او هم دست کیم از مال من نداشت. زخیم 
ی بدجور دست هایمان را آزرده  . تیخ های تیر ی و خونیر

 بودند. 

 با شیطنت گفت: 

 

 اینم از فواید خارای بیابون خانم مجد! -

 

 کم نیاوردم و تندی گفتم: 

 

البته از فوایدش باید گفت نجات دهنده آدمهای گم -
ابی ازشونه.. پس یم شده توی بیابون و استفاده گرماز 

اه نگفتم و کیل به دردمون خوردن.  ی پربیر  بینید همچیر
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 ابروبی بابا انداخت و گفت: 

ایک شما صحیح یم فرمایید. کاش این خارها میوه ای -
ی که یم شد شکم مونم سیر کنیم.  ی داشیی ی  چیر

 

ی گذاشتم و همانطور که با گوشه  دبه آب را کنار ماشیر
 ردم نالیدم: ی شالم صورتم را خشک یم ک

 منم خییل گرسنمه. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_دو

 

به طرف آتش برگشتیم اما قبل از                       
ی یاشار به یک باره  گفت:   نشسیی

 

- ...  این پشه امیر
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 نگاهم به طرفش کشیده شد: 

 

مهندس رحییم رو یم گم خییل اهله  هله و هوله -
 لحظه ...  ست... یه لحظه یه

 

ی پا  و بی این که منتظر واکنش من باشد به سمت ماشیر
ی شد.   تند کرد و در جلو را باز کرد و داخل ماشیر

 

 چند ثانیه نشد که صدای ناله اش بلند شد: 

- ! ؟ کوفت بخوری امیر ی  فقط همیر

 

ون  ی بیر جلو رفتم. یاشار نیم تنه اش را از داخل ماشیر
 کشید و گفت: 

 

م بیفته. یک بسته بیسکوییت سبوس دار - یعتی گیر
 نصفه  تو داشبورد بود.  

 بی اختیار نالیدم: 
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؟- ی  همیر

 

 پوقی کرد. 

 

 عصتی غرید: 

 چندتا دونه بیشیی توش نیست. -

 

 لب گزیدم که نگاهم کرد: 

 بازم غنیمته نه؟-

 

 لحنش یک شیطنت پنهان داشت. 

 لب هایم به هم چسبیدند: 

 

 آرمان آخه گ بخوره گ نگاه کنه؟  به قول پش داییم-
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ه ماند . اما بعد بیسکوییت به  نگاهش لحظه ای خیر
 دست نزدیکم شد و گفت: 

ه. -  هر دو یم خوریم . از هیجر که بهیی

 

 آب دهانم را فرو دادم: 

 تازه آبم داریم . -

 

 یه امشبه رو دووم بیاریم... فردا بریم گردیم کمپ. -

 

 امیدوارانه رس تکان دادم: 

 اوهوم فقط یه امشبه. -

 

ی پیدا کردم که خوشحالت یم کنه . - ی  یه چیر

 

 ابرو باال انداختم. یاشار توانا و خوشحال کردن من؟
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 دست دیگرش را باز کرد. یک تیوپ پماد بود. 

 

 شانه باال انداخت: 

پماد ویتامینه. امیر دستاش مشکل پوستی داره. یه جور -
 ت. حساسی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_ش

 

راست یم گفت چندباری مهندس رحییم را در             
 حال چرب کردن دستانش دیده بودم . 

 

ی گفت :   با اشاره برای نشسیی

 

 بیا ببینم. -
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 هر دو با هم نشستیم. 

 

 بطری های آب مان را کنار دست مان گذاشته بودیم. 

 

 را پاره کرد:  بسته بیسکوییت نصفه

 

 اول شام. -

 

 لبخند زدم: 

 اوممم اول شام. -

 

 ابروبی باال انداخت: 

 خوشم اومد پایه ای... -
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افش در طول امروز بود  و باعث  ی اعیی خب این دومیر
 شد دوباره لبخند بر لبانم بنشیند. 

 

عدد به هر کدام مان 3بیسکوییت ها را شمرد . نفری 
 رسید. 

 

ی آب نوشیدم و همان طور دهانم خشک بود. جرعه ا
ی تکیه یم زدم به بیسکوییتم گاز  که به دیواره ی ماشیر

 زدم. 

 

وع به جویدن کردم.   چشمانم را بستم و به آرام رسر

 به قول یاشار این هم 
ی

خب  بعد از آن همه گرسنیک
 غنیمت بود. 

 

هنوز نییم از بیسکوییت اول را نخورده بودم که با 
 چشم باز کردم. صدای بلند شدن یاشار توانا 
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متعجب نگاهش یم کردم. هر سه بیسکوییتش را خورده 
 بود و به سمت آتش یم رفت. 

 

 بخورشون وگرنه ... -

 

به بیسکوییت توی دستم نگاه کردم . دلم برایش سوخت 
ی کرده بود . بعد سه تا  خب او فعالیت بیشیی

 بیسکوییت کجای معده اش را یم گرفت؟ 

 

 چند بوته در آتش انداخت و شعله ها زبانه کشیدند. 

 

 را یم شد تحمل کرد اما رسما را نه. 
ی

 گرسنیک

 

 برگشت و با فاصله کنارم نشست. 

 نیم نگایه به من انداخت:  

 نخوردی هنوز؟ -
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 ییک از بیسکوییت ها را به طرفش گرفتم و گفتم: 

 اینم بخورید. -

 

 رسی تکان داد و محکم گرفت: 

 من سیر شدم. نه...  -

 

 با آرامش گفتم: 

م یم کنه. لطفا! -  من دوتا سیر

 

نگاهش به سمت چشمانم کشیده شد. پلک هایم را باز 
 و بسته کردم. 

 

 دست دراز کرد و بیسکوییت را گرفت: 

یک صدم معده مونم پر نیم کنه. مطمئتی بعدا -
؟  پشیمون نیم شر
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 لبخند زدم: 

 

 اوهوم. مطمئنم. -

 

 معلوم بود خییل گرسنه است که بیشیی تعارف نکرد.  

 

 ایک... ممنون. -

 

بیسکوییت را در دو حرکت خورد و بطری آبش را که 
 تقریبا تهش بود رس کشید. 

 

 خب خدا روشکر آبمونم تموم شد. -

 

 ریز خندیدم و او  گفت : 

 تو چرا اصال آب نیم خوری؟-
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 زیاد اهل آب خوردن نیستم. -

 

 انداخت:  ابرو باال 

 

ا بودی... - ی  آ ... یادم نبود اهل دم نوش و این جور چیر

 

ی از خاطرش نیم  چه قدر حواسش جمع بود و هیچ چیر
 رفت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_وچهار

 

ی      بعد از شام کوچیک که خوردیم به دیواره ی ماشیر
 تکیه زدم . 
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کیم   یاشار هم که معلوم بود حسابی خسته است با  
فاصله از من تکیه زد و همان طور که آرنجش را روی 

 زانوی تاخورده اش حائل یم کرد گفت: 

 

 خوب اون وسطا یه چربی زدی خانم مجد؟ -

 

 نگاهم به طرفش چرخید و ساده جواب دادم: 

 

یه کم زیادی خوشخوابم. خسته باشم زود خوابم یم -
 بره. 

 

ه آسمان بود.   خیر

 

برعکس من که آرزوی یه خواب بی دغدغه رو دارم... -
 یه لحظه فکر کردم غش کردی. 

 

 نگاهش آرام روی صورتم نشست. 
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ی بگوید اما سیع در  ی لب گزیدم. انگار یم خواست  چیر
ل خود داشت.   کنیی

 

سم چرا آرزوی خواب راحت و بی  دلم یم خواست بیر
 دغدغه را دارد اما ترسیدم. 

 

ی یک ذره اخالق خوشش  ترسیدم توی پرم بزند و همیر
ی برود.     هم ازبیر

 

ه چشمانم گفت:   خیر

 به نظرم وقتشه از اون پماد بزنیم. -

 

به نظرم حرف دیگری یم خواست بزند اما آن را 
 فروخورد. 

 

 تیوپ پماد را به طرفش گرفتم اما او گفت: 
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 یم شه درشو باز کنید . نوک انگشتام داغونه. -

 

ادم و در پماد را باز کردم و به طرفش تندی رس تکان د
 گرفتم . 

 

دستش را جلو آورد و من با فشاری به بدنه ی تیوپ 
 مقداری را روی دستانش ریختم. 

 

وع به مالیدن پماد روی زخم هایش کرد و گفت:   رسر

 بدجور گیر افتادیم. -

 

 کیم از پماد به انگشتانم مالیدم و با ماساژ آخم درآمد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن
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 #پارت_صدوش_وپنج

 

 )یاشار(         

 

ک عجیتی بود که امروز چند بار توانسته 
نگاهم به دخیی

 بود ذهن و فکرم را درگیر خود کند . 

 

انه پماد را روی انگشتانش یم مالید اصال  با نازی دخیی
ی یک ساعت پیش پا به پای من خار  انگار نه انگار همیر

 یم کند. 

 

  اختیار نیشخند زدم: بی 

  

اون جا دم اون بوته فکر کردم مار  گزیدت که اون -
 !  جوری آخ گفتی

 

 تندی انگشتانش را به طرفم گرفت:  
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یه جای سالم نمونده توشون. آخری انگار زهر داشت. -
 تا مغز استخون مو سوزوند. 

 

ی  راست یم گفت . تیغ ها به نوبه ی  خودشان برنده و تیر
ی مجد آچمزم کرده بود. و سوزان بودن  د. نوشیر

 

نگاهم به نوک انگشتان رسخ و ملتهبش دوخته شده    
بود. تمام قدرتم را جمع کردم تا دستم جلو نرود و 

د.     انگشتانش را نگیر

 

 صدایش مرا به خود آورد: 

 

شما که خودت زهرشو چشیدی. دیدی که چه قدر درد -
 داشت؟

 

 « دستشو بگیر یاشار»ییک توی رسم فریاد یم زد  
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 چه حس عجیتی توی رگ هایم راه افتاده بود. 

 

 باید از این دخیی دور یم ماندم . 

 این حس ها بدون شک کار دستم یم داد. 

 

به سمت آتش نگاه انداختم بی بهانه از جا جستم و به 
ی دایم  سمت آتش رفتم.  نه من یاشار توانا هرگز در چنیر

 نیم افتادم. 

 

 چند بوته را بر در بر میان زبانه های برافروخته انداختم. 

 

 جرئت نگاه کردن به آن سمت را نداشتم. 

نه من نیم توانستم .  آن چشم ها ... حتی آن دست 
 های زخیم داشت مرا درگیر خود یم کرد. 
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به بهانه ی تیمار آتش همان جا کنارش نشستم . 
یم کردم. باید از او دور یم  سنگیتی نگاه مجد را حس

 ماندم. 

 

هابی را حس یم کردم که تا به حال هیچ وقت  
ی داشتم چیر

 تجربه نکرده بودم. 

 

 به ثانیه نکشید با فاصله کنار آتش نشست و گفت: 

 یهو چر شد؟ -

 

نگاهم به سمتش چرخید . این دخیی دقیقا از من و جانم 
 من یه کم یم ترسم ! -چه یم خواست ؟  

 

 برایم_عشق_دم_کن#کیم_ 

  

 #پارت_صدوش_وشش
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 بی اختیار گفتم:                                 

 

 من یه کم یم ترسم. -

 

نگاهش در نور آتِش برافروخته، گرم  و سوزان به نظر یم 
 رسید: 

 

ی مجد و ترس؟-  نوشیر

 

 لبم را زیر دندان بردم. 

 چه یم گفتم؟ 

من از یک مار بزرگ نیم ترسیدم اما از یک موجود 
کوچک و ریز مثل عنکبوت وحشت داشتم. شاید از یک 
ه ریز یم  گرگ درنده انقدر نیم ترسیدم که از یک حشر

 ترسیدم. 

 

 خب بیابونه دیگه پر جک و جونور. -
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 به یکباره بلند خندید.  خنده ای  پر از استهزاء. 

 

 کفری گفتم: 

بگید من هموبی هستم که داشتم از  البد یم خواهید -
 فواید بیابون یم گفتم. 

 

 اش کف دستش را 
ی

رسی تکان داد و به عادت همیشیک
 روی موهای کوتاهش کشید و گفت: 

 

نه شما تخصصت بیشیی راجع به خار و گیاهان -
 بیابونیه... 

 

 مسخره یم کنید؟ واقعا که ! -

 

ی گفت:   به یکباره رنگ عوض کرد و  با لحتی خشمگیر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 جون توبی که این همه یم ترش جات این جا -
دخیی

ای ترسناکه ...  ی  نیست. این بیابون پر از چیر

 

 سپس از جایش کنده شد و با حرص دستانش را باز کرد: 

 

ی حال مونو...  از صدقه رسی تو خانوم این جا گیر - ببیر
افتادیم... اگه پاتو توی کمپ نمیذاشتی االن این همه بال 

رسمون نیم اومد. اگه همون دیروز قبول یم کردی 
برنگردی و از همون بیمارستان راتو  یم کشیدی و یم 

 رفتی خونه ت، شاید االن توی این وضع و حال نبودیم. 

 

 ج نگاهش یم کردم. هاج و وا 

 

 نیم دانستم چه بگویم؟  

 مقرص همه ی این اتفاقات من بودم؟ 

 چطور یم توانست مرا قربابی اشتباهات خود کند؟ 
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داشتم کیم، فقط کیم در ذهنم یاشار توانا را قبول یم 
کردم به این که مرد است... جوانمرد است..  اما حاال ... 

 .. با این حرف ها ... با این رفتار. 

 

 

نه ... یاشار توانا آبی نبود که من فکرش را یم کردم. او 
 کیس بود که هر جا فرصت یم یافت مرا له یم کرد . 

 چرا؟ چون من یک جنس مخالف بودم. 

 چون از جنس مردان خود خوایه مثل او نبودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_وهفت

 

 بی تحمل در جایم ایستادم و مثل خودش فریاد زدم:  
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ه جناب - این همه خودخوایه تون از کجا نشأت یم گیر
مهندس؟ خسته نشدید از مقرص کردن دیگران؟ اگه به 
اشتباهه که این شما بودید که ما رو کشوندید توی این 

ی های غلط  وکه و فریع؟   تصمیم گیر
جاده ی میی

ورستان رسد و بی روحه... شماست که اون کمپ مثل گ
 اون اتفاقات نتیجه عدم مدیریت درست تونه ... 

 

 با قدیم بلند به طرفم آمد و مقابلم ایستاد. 

؟- ی... ها؟ از چر حرف یم زبی  چه تصمیم گیر

 بی محابا گفتم: 

اصال دور و برتونو نگاه یم کنید ؟ یم بینید که چه قدر -
پروژه تون پر از ایراد و مشکله؟ اصال کیس غیر خودتونو 

یم بینید؟ حرفای کیس  دیگه رو گوش یم کنید ؟ یا 
 همش منم... منم... منم... 

 

 نگاه برزچی اش در  چشمانم قفل شده غرید: 
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؟ درست و پوست ک- نده یم گم از چر حرف یم زبی
 حرف بزن. 

 

نیم توانستم این حجم نزدییک را تحمل کنم . قلبم 
ون یم زد.   داشت از سینه بیر

 

 قدیم به عقب برداشتم. 

 

 واقعا متوجه کارشکتی های توی پروژه نشدید؟ -

 

 مردمک چشمانش گشاد شد: 

 

 چه کارشکتی ؟-

 

ون دادم و جواب دادم:   بیر
 نفسم را با پوقی
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ی به اون راه یا به طرز ماهرانه عجیبه یا شما خودتو زد-
 . ی  ای از چشم تون دور نگه داشیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_وهفت

 

                                                                                                                                     
 ازویم اسیر دستش شد: و خواستم دور شوم که ب

 

 یا حرف نزن یا اگه زدی  منو نپیچون خانم! -

داره این همه اتفاق دور و برتون یم افته تازه یم پرسید -
 لییل زن بود یا مرد؟ 

 

 ابرو درهم کشید: 

؟-
ی

 خانم  مجد درست حرف بزن ببینم چر یم گ
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ه چشمانش جواب دادم:   خیر

ابی با هم نیم خونه. کامال معلومه -
ی توی پروژه یه چیر

 کیس یا کسابی نیم خوان پروژه به رسانجام برسه. 

 

 متحیر پرسید: 

؟-  تو مطمئتی

 

 تقریبا بله. -

 

؟ -  یعتی چر

 

 این که به جای الدورم بلدورم الیک بر این باشید -
یعتی

که گ داره کار خرابی یم کنه بدون این که ردی از خودش 
 اره. بذ

 

 حریص توپید: 

 من الدورم بلدورم  یم کنم؟ من؟-
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 هرکس او را نیم شناخت فکر یم کرد دارم دروغ یم گویم. 

 شانه باال انداختم: 

کم نه... و البته همینم باعث شده چشمتون از خییل -
 نکات ریز و دقیقا مهم دور بمونه جناب مهندس. 

 

ه نگاهم یم کرد .  ه خیر  خیر

 

 درگیر شده است. معلوم بود ذهنش 

 

؟ -  چرا زودتر نگفتی

 

 یه اشاره هابی به مهندس رحییم دادم. -

 

ی به من نگفت! - ی  چیر

 

 پوزخند زدم: 
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 پس حتما کار خودشه. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_وهشت

 

                                                                                                                                     
دستم را محکم به سمت خود کشید طوری که ناگهابی به 

 سمتش پرت شدم. 

 

ی دخیی خانم اگه فکر کردی با این چرندیات و - ببیر
و به هم بریزی کور اراجیقی که گف ی   همه چیر

تی یم توبی
 خوندی... من به امیر از چشمم بیشیی اعتماد دارم.  

 

 با خونشدی تمام گفتم: 
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ی به هم ریخته هست نیازی به من نیست . - ذاتا همه چیر
ضمنا مهندس رحییم یه مثال بود . توی این قضیه یم 

 تونید به همه شک کنید. 

 

 دندان قروچه ای کرد و گفت: 

 

ی به کمپ وسایلت رو جمع یم - ی فردا به محض رفیی همیر
 کتی و یم ری. 

 

 رسم را باال گرفتم و مثل خودش محکم گفتم: 

 

من هیچ جا نیم رم جناب مهندس الاقل نه تا زمابی که -
خودم بخوام و البته تصمیم دارم این مسئله رو بهتون 
ثابت کنم.  شما هم به جای این قلدری کردن ها سیع 

 ش شنوا داشته باشید . کنید گو 

 

ب مرا  کنار زد:   با یک ضی
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ی ... -  باشه صیی کن و ببیر

  

 قبال بر تهدیداتون به تنم خورده. -

 

و بی این که بایستم و منتظر حرف های بعدی اش باشم 
ی رفتم و در جایم  نشستم.   به سمت ماشیر

 

ی مان رد و بدل شده بود  بدون شک با حرف هابی که بیر
 همان جا کنار آتش یم ماند و سمت من نیم آمد. 

 

نیمه ی دیگر پتو را روی خود کشیدم و  به همان حالت 
ی زدم و چشم بستم.   نشسته تکیه به ماشیر

 

کیس که نیم خواست بفهمد را نیم توانستم به زور 
ا به خواب زده بفهمانم. درست مثل کیس که خودش ر 

 بود. 
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 زیر لب زمزمه کردم: 

بهت ثابت یم کنم داری اشتباه یم کتی جناب، فقط -
 خدا کنه تا اون موقع دیر نشده باشه. 

 

پشت به من کنار آتش نشسته بود و چشم به شعله 
 های سوزان دوخته بود. 

 

 پلک بستم و نیم دانم چه وقت خواب برد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 دوش_ونه#پارت_ص

 

                                                                                                                                     
از شدت رسمابی که حس یم کردم تمام استخوان هایم را 

 دربرگرفته چشم باز کردم. 
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خود پیچیده با وجود پالتوی توی تنم و پتوبی که به  
بودم رسمای وحشتنایک را حس یم کردم که لرز به جانم 

 انداخته بود. 

 

نگاهم در گرگ و میش صبحگایه به سمت آتش و  
 مهندس توانا کشیده شد. 

 

همان طور نشسته رس بر زانوهایش گذاشته و ظاهرا 
ی باقی  خوابش برده بود و از آتش برافروخته تنها خاکسیی

 مانده بود. 

 

 پتو را کنار زدم  تن یخ کرده ام را از جا کندم. 

 

به سمت خارهای کنده شده ی مان رفتم که بخش 
 زیادش را در یط شب سوزانده بودیم. 
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ییک از بوته های بزرگ را از سمت ریشه گرفتم اما 
 همزمان تییعی از آن پوستم را خراشید و ناله ام را درآورد: 

- . .... لعنتی  اوخ....واییتر

 

اصله مهندس توانا تکابی خورد و چشم  باز کرد و به بالف
محض دیدن من که در تالش بودم از جا کنده شد و به 

 سمتم آمد. 

 

 چرا بیدارم نکردی؟-

 

 به حالت قهر پشت چشیم نازک کردم و گفتم: 

 

 خودم از پس کارم برمیام جناب . برید کنار لطفا... -

 

م که با تیغ دیگری   که در دستم فرو و خواستم بوته را بیی
 رفت این بار جیغ ناخواسته ای زدم و در جایم پریدم: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

... اوف این لعنتیا چر یم گن آخه ... اه... -  آییتر

 

 با خنده گفت: 

شما خوب ... شما کار بلد ... بده من تا دستتو سوراخ -
 سوراخ نکردی. 

 

کفری از دردی که چشیده بودم کنار کشیدم تا او چند 
بر در آتش رو به خاکسیی رفته انداخت. بی بوته را بر در 

 اختیار پرسیدم: 

 

 خاموش شده؟-

 

 نه باید یه کم فوتش کنم. برو عقب. دود داره ... -

 

وع به فوت کردن  ی چسباند و رسر سپس زانو به زمیر
 خاکسیی ها کرد. 
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زبانه های ریز آتش که در دل خاکسیی پنهان شده بودند 
ون زده و بوته های خار را دربرگرفتند.   رس بیر

 

ی بر تن و جان مان یم نشست که  حاال گرمابی دلنشیر
 ثمره تالش هردوی ما بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوش_ونه

 

                                                                                                                                     
یاشار با چشمان خیس از دودی که بلند شده بود، رس پا 

 ایستاد و پرسید: 

 

 رسدت شده بود؟ -
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باالی رس آتش ایستاده بودم و از رسما دستانم را روی  
 شعله ها گرفته بودم. 

 

 ایل اش نشست. نگاهم به نگاه سو 

 

 رسم را تکان دادم که گفت: 

نیم دونم گ خوابم برد ! مثال یم خواستم آتیش خامو -
 نشه ... 

 

 دستانم را دور خود پیچیدم و گفتم: 

ه هوا روشن شد راه بیفتیم. من دیگه یه ثانیه هم - بهیی
 نیم تونم تحمل کنم. 

 

 جوری نگاهم که تندی گفتم: 

ی گفتم اصال - ی بیابون هیچ فایده ای نداره... من یه چیر
 خوب شد؟
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لبخند نامحسوش گوشه ی لبش نشست و تقریبا در 
 نزدیک ترین فاصله به من ایستاد و گفت: 

 

 انقدر راحت یم زبی زیر حرفت خانم مهندس؟-

 

 شانه باال انداختم: 

 دیگه برام مهم نیست. -

 

 اما شما درست یم گفتی فواید زیادی داره.  - 

 

 که زده بود بی اختیار به سکسکه افتادم: از تعجب حر
 قی

 

؟ چه فایده ای؟-  چیتر

 

 باید با هم حرف بزنیم. -
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 راجع به ؟-

 

 پروژه. -

 

اوه باورم نمیشه... نصف شتی متحول شدید  یا اثرات -
 فواید بیابونه؟

 

 شما بذار موجودات توی بیابون . -

 

 و با دست اشاره کرد به کنار آتش گفت: 

ی حرف بزنیم.  اگه دیگه نیم-  خوابی بشیر

 

 لب گزیدم.  

 باورم نیم شد . 

 این مرد حالش خوب بود؟ هر لحظه به یک شکل بود . 
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؟-  نیم شیتی

 

 تندی گفتم: 

؟-  شما خوبی

 

ی لطفا! -  خوبم. بشیر

 تحکم صدایش باعث شد در جایم بنشینم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوچهل

 

                                                                                                                                     
ی نزده تون؟ - ی  نه منظورم اینه ماری موری چیر

 دستانش را باز کرد و گفت: 
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ی هم تو رسم نخورده. البته اگه - ی یم بیتی که خوبم. چیر
 بعدیت اینه! سوال 

 

 ریز خندیدم: 

 نه کامال معلومه همون مهندس توانا این جاست. -

 

م انقدر وراج؟-  باورم نمیشه دخیی

 

 چشمانم درشت شد: 

 وراج؟ منظورتون که به من نبود؟-

 

ی نبود. میشه - اوففف. معذرت یم خوام قصدم توهیر
؟  گوش کتی

 

چپ چپ نگاهش کردم.  حاال که تا این جا کوتاه آمده 
بود و یم خواست بشنود نباید اذیتش یم کردم، بدون 

 شک جنبه نداشت و زود قایط یم کرد. 
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ایک... معذرت خوایه تونو یم پذیرم ویل دیگه تکرار -
 نشه. 

 

 کفری نگاهم کرد اما هیچ نگفت. 

 

اطه ی کنار آتش نشسته بودیم و گرمای دلپذیرش اح
 مان کرده بود. 

   

 حاال چهره اش بیشیی در معرض دید بود . 

 

 یک جور نگرابی در چشمانش دو دو یم زد اما گفت: 

 

 تموم دیشب راجع به حرفات فکر کردم. -

 

 مکثش باعث شد بگویم: 
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 خب... نتیجه ؟-

 

راجع به امیر نیم پذیرم چون کامال یم شناسمش اون -
آدم این کارا نیست اما درباره کارشکتی خودمم متوجهش 

 شده بودم. 

 

 بی اختیار گفتم: 

اون که بله... معما چو حل گشت آسان شود. تا حاال -
چرا بر گیر نشدید؟ یم تونم ده ها مورد ریز و درشت بگم 

 که بهش عمدا بی توجیه شده. 

 

 ثال؟م-

 

ی تمام آن چه  قبل از گم شدنم فهمیده  وع به گفیی رسر
 بودم کردم.  

با تمام دقت گوش یم کرد و هر لحظه ابروهایش بیشیی 
 از قبل درهم شد . 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_صدوچهل_یک

 

                                                                                                                                     
ی نزده تون؟ - ی  نه منظورم اینه ماری موری چیر

 دستانش را باز کرد و گفت: 

ی هم تو رسم نخورده. البته اگه - ی یم بیتی که خوبم. چیر
 بعدیت اینه! سوال 

 

 ریز خندیدم: 

 نه کامال معلومه همون مهندس توانا این جاست. -

 

م انقدر وراج؟-  باورم نمیشه دخیی

 

 چشمانم درشت شد: 
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 وراج؟ منظورتون که به من نبود؟-

 

ی نبود. میشه - اوففف. معذرت یم خوام قصدم توهیر
؟  گوش کتی

 

چپ چپ نگاهش کردم.  حاال که تا این جا کوتاه آمده 
و یم خواست بشنود نباید اذیتش یم کردم، بدون  بود 

 شک جنبه نداشت و زود قایط یم کرد. 

 

ایک... معذرت خوایه تونو یم پذیرم ویل دیگه تکرار -
 نشه. 

 

 کفری نگاهم کرد اما هیچ نگفت. 

 

کنار آتش نشسته بودیم و گرمای دلپذیرش احاطه ی 
 مان کرده بود. 

   

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 ید بود . حاال چهره اش بیشیی در معرض د

 

 یک جور نگرابی در چشمانش دو دو یم زد اما گفت: 

 

 تموم دیشب راجع به حرفات فکر کردم. -

 

 مکثش باعث شد بگویم: 

 خب... نتیجه ؟-

 

راجع به امیر نیم پذیرم چون کامال یم شناسمش اون -
آدم این کارا نیست اما درباره کارشکتی خودمم متوجهش 

 شده بودم. 

 

 بی اختیار گفتم: 

اون که بله... معما چو حل گشت آسان شود. تا حاال -
چرا بر گیر نشدید؟ یم تونم ده ها مورد ریز و درشت بگم 

 که بهش عمدا بی توجیه شده. 
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 مثال؟-

 

ی تمام آن چه  قبل از گم شدنم فهمیده  وع به گفیی رسر
 بودم کردم.  

با تمام دقت گوش یم کرد و هر لحظه ابروهایش بیشیی 
 شد . از قبل درهم 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صد_چهل_دو 

 

 

 

آفتاب کم کم طلوع یم کرد که حرف هایم تمام شد و 
دالیل ریز و درشتی که برای یاشار توانا آورده بودم به 

 پایان رسید . 
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حاال دیگر آتش هم رو به خاموشر یم رفت اما نگاه 
سم:   متفکر یاشار به خاکسیی مقابلش باعث شد بیر

 

ی بگید؟ - ی  نیم خوایید چیر

 

 نگاهش را از خاکسیی مقابلش گرفت و به من دوخت:  

 

 نیم تونم  قبول کنم! -

 

ون دادم.... این همه حرف زده و دلیل  نفسم را پرصدا بیر
 اورده بودم.   

 

 از جا بلند شد و باالی رسم ایستاد و گفت:  

 

 پاشو باید زودتر خودمونو به کمپ برسونیم. -
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 از جایم بلند شدم. 

 

حاال که هوا کامال روشن شده بود یم شد اطراف را بهیی 
 دید تا چشم کار یم کرد منطقه بیابابی بود. 

 

یم شه بگید چر توی کله تون یم گذره؟ آخه چرا نیم -
 تونید قبول کنید؟

 

 ابروهایش را درهم کشید و زیر لب گفت: 

 

 ونم باور کنم. باید بهم ثابت کتی . تا ثابت نشه نیم ت-

 

 پوزخند زدم : 

 

ی کار  کردن که... -  اون قدر تمیر
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 میان کالمم پرید: 

 

. زودتر آماده شو راه بیفتیم... - د نه د باید اثبات کتی
 توی راه حرف یم زنیم. 

 

 قاطعانه گفتم: 

 

ی باشید من اهل تهمت زدن بیخودی نیستم . - مطمی 
 ... هابی که دیدم و اتفاقات اخیر

ی  چیر

 

وع  ی رفت و رسر بی حرف و بی توجه به من به سمت ماشیر
ها ...  ی  کرد به جمع کردن یک رسی چیر

 

ط  به سمتش رفتم . خب اثبات یم خواست، یک رسر
 داشت و چاره ای جز قبول نداشت. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صد_چهل_سه

 

 

 

  

 باشه فقط... -

 

 نگاهش به طرفم چرخید: 

 فقط؟-

 

ه نگاهش کردم: دست به کمر زدم  ه خیر  و خیر

ط دارم جناب توانا. -  یه رسر
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در جایش صاف ایستاد و پورخندی نرم روی لب هایش 
 نشست: 

 

ط بذاری و منم قبولش کنم؟ - ط؟ چرا باید رسر  رسر

 

یم خواستم بگویم به همان خاطر که تو تعادل نداری و 
 .  هر لحظه به یک سمت و سوبی

 

 لب گزیدم تا افکارم را غیر ارادی بر زبان نرانم. 

 

 چشمانش را ریز کرد. 

 چر شد؟ پشیمون شدی. -

 

 قدیم به جلو برداشتم و محکم گفتم: 

ی رو بهتون اثبات یم - ط رو یم پذیرید و من همه چیر یا رسر
 .  کنم یا هیجر
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ه ی  تکیه به ماشینش داد و  چند ثانیه عمیق خیر
و من هم همان جور نگاهش  چشمانم شد. کم نیاوردم
 کردم که باالخره گفت: 

 

 بگو... هر چیه قبول. -

 

 لبخند زدم: 

 مطمئنید؟ -

 

 قبل از این که پشیمون بشم بگو مجد! -

 

 شیطنت کردم: 

ی راحت ترم. -  با نوشیر

 

 اخم کرد و من تندی گفتم:  

 اصال اهل شوچی نیستید... نه؟-
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 کفری غرید: 

- .  داری شیمونم یم کتی

 

 مرد عجیب بی اعصاب بود. بی معطیل گفتم: این 

  

طمون.. -   باشه بریم رس رسر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صد_چهل_چهار

 

 

 

 

 منتظر نگاهم یم کرد که گفتم: 
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ط من اینه تموم مدت اثبات حرفام باید به - اوممم... رسر
ی نه نیارید!   حرفم گوش بدید و برای هیچ چیر

 

؟! -  چیتر

 

دل بیابان پیچیده بود  که با صدای فریادش در 
 خونشدی گفتم: 

 

یم تونید قبول نکنید اما با این اخالق عجیب و -
ط من اینه... همکاری همه جانبه.  متناقض شما تنها رسر
بد نیست یه کم حرف گوش کن باشید، عوضش من هم 

 ... ی  بهتون ثابت یم کنم که دارن کارشکتی یم کیی

 

غضبناک نگاهم یم کرد. قشنگ معلوم بود دارد حرص 
 یم خورد. 
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مثل این که دلش بخواهد بگوید الزم نکرده کمکم کتی اما 
 در کمال تعجبم گفت: 

 

ط دارم. -  باشه اما منم یه رسر

 

 تندی گفتم : 

ط تون قابل قبول باشه من مشکیل نیم بینم. -  اگه رسر

 

- . طم اینه سه روز بیشیی وقت نداری تا بهم ثابت کتی رسر
 بیشیی ازاون نیم تونم. 

 

 بی اختیار بلند خندیدم : 

 یم ترسید یه خانم بهتون مسلط بشه؟ -

 

 کفری توپید: 
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ی نیست. باید زودتر تکلیف این قضیه - ی ی چیر همچیر
 مشخص بشه. 

 

 بی معطیل گفتم: 

هفته بهم فرصت باشه تمام سیع م رو یم کنم اما تا یه -
 بدید. 

 

 نگاهم کرد  که تندی گفتم: 

ی حاال - قرار شد حرف گوش کنید خب . یم تونید از همیر
 تمرین کنید ... 

 

 که نشان از اجبار داشت گفت: 
ی

 پوقی کرد و با کالفیک

 

باشه قبول! فقط یم خوام نتوبی این همه ادعا رو ثابت -
.   راه بیفت زودتر. باید برگردیم کمپ.   کتی
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ی اندازه هم کفایت یم کرد. برای اثبات   خب تا همیر
حرف هایم باید حرف گوش یم کرد و هر جا نیاز بود 

 کمکم یم کرد. 

 

دیگر تا حدی او و غرور و لجبازی هایش را شناخته بودم 
ی اول کاری حرفم را یم زدم.   پس نیاز بود همیر

 

ظاهرا برخالف آنچه که نشان یم داد و تظاهر یم کرد، 
بودم حس کنجکاوی اش را تحریک کنم که هر  توانسته

 چه گفته بودم پذیرفته بود. 

 

باید زودتر به کمپ بریم گشتیم و کس یا کسابی که پشت 
 این قضایا بودند رو شناسابی یم کردیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صد_چهل_پنج 
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به کمک یاشار توانا آنچه نیاز بود و ممکن بود در 
مان به آن ها احتیاج پیدا کنیم برداشتیم.   مسیر

 

کوله ای درست کردیم که بی حرف یاشار  زحمت 
 حملش را کشید . 

 

یت و پتو، بالش و  مقدار آب اندگ که داشتیم و کیی
خالصه هر چه که فکر یم کردیم ممکن است به دردمان 

 ته بودیم. بخورد برداش

 

ی که یاشار فکر یم کرد به جاده اصیل یم رسد  را  مسیر
در پیش گرفتیم اما عجیب این که هر چه جلو یم رفتیم 
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انگار بیشیی در دل بیابان فرو یم رفتیم و از جاده اصیل 
ی نبود.   خیی

 

نزدیک ظهر خسته و گرسنه و بی رمق شده بودم که 
  صدای یاشار باعث شد چشمانم گشاد شود. 

 

 یه خانم مجد؟ -

 

 بی حال نگاهش کردم:  

 

 بیا که قراره یه شکیم از عزا دربیاریم. -

 

متعجب نگاهش کردم که با دست درختچه هابی را نشان 
 داد که میوه های گرد و به رنگ زرد و قرمزی داشت. 

 

 انگار جابی تازه گرفته بودم .  
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خب در آن آفتاب سوزان هم یک جای سایه یافته بود و 
ی برای خوردن.  ی  هم  ظاهرا چیر

 

 با هم و قدم های بلند به طرف درختچه ها رفتیم. 

 

 با ذوق و شوقی عجیب پرسیدم: 

 شما یم شناش شون؟ -

 

 لبخند گریم زد: 

 

تو که بیابون شناس بودی باید بشناش شون.اینا  -
ی  . میوه فوق العاده درختچه های وحیسر کنار هسیی

 نیم 
ی

ای داره. شانس آوردیم... حداقل از گرسنیک
یم.   میر

 

آن قدر ضعف داشتم که تند تند چند دانه چیدم و به 
 دهان گذاشتم. 
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ین کنار ها باعث شد با لذت بگویم:   طعم ترش و شیر

 

ابی از فواید شون شنیده بودم. -
ی  هوم خوشمزه ان. یه چیر

 

 اشت و گفت: او هم دانه ای به دهان گذ

 و -
ی

ه... فعال توی این اوضاع از تشنیک از هیجر بهیی
 نجات مون یم دن. 

ی
 گرسنیک

 

سیع کردم کنارهای رسیده را بیابم و بچینم. خب مزه ی 
 شان خوب بود و حالم را کیم رسجایش آورد. 

 

کیم که خوردیم زیر سایه درختچه نشستیم و ناله وار 
 گفتم: 

 یم مردم. -
ی

 داشتم از گرسنیک

 

 مونم رفع کرد. -
ی

 خوبیش اینه یه مقدار از تشنیک
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صد_چهل_شش

 

 

 

 

بی خواب شب گذشته باعث شده بود چشمانم را به 
 زور باز نگه دارم. 

 

 گیج نگاهش کردم، انگار متوجه شد که گفت: 

احت کنیم اما زیاد نیم تونیم معطل - باید یه کم اسیی
 بشیم. قبل تارییک باید خودمونو به جاده اصیل برسونیم. 

 

 ذوق زده گفتم: 
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 صد درصد موافقم. -

 

کوله پشتی را باز کرد و پتو را کامال روی شن ها پهن کرد 
 و بالشت را به طرفم انداخت: 

 

 فقط یه ساعت. -

 

 خت کنار دراز کشیدم. خمار خواب در سایه ی در 

 

ی که بود و شاید عجیب هم بود اعتمادی بود  ی خب چیر
 که به یاشار توانا پیدا کرده بودم. 

 

  نفهمیدم چطور خوابم 
ی

چشم که بستم از فرط خستیک
 برد. 
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با صدای مالیم کیس پلک های سنگینم را از هم 
 گشودم. 

 

ی خانم! اوف خانم بیدار شو. -  خانم مجد... مجد؟ نوشیر

 

با دیدن صورت یاشار توانا در نزدیک ترین حالت به 
 صورتم هشیار شده عقب کشیدم. 

 

خدای من باالخره بیدار شدی. دخیی عجب خواب  -
 سنگیتی داری! 

 

در جایم نشستم. هنوز هم گیج خواب بودم. نیم دانم 
ی    مرا منگ کرده بود. در آن هوا چه بود که این چنیر

 

 ببخشید واقعا نفهمیدم. -

 

ه نگاهم یم کرد .  ه خیر  خیر
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 بی اختیار رس تکان دادم: 

 

 چر شده؟ -

 

 نگاه از من گرفت و لب زد: 

- .  هیجر

 

ون زده بود.   تازه متوجه موهایم شدم که از زیر شالم بیر

 

خود را مرتب کردم و همزمان او  کیسه نایلوبی که از 
ی   برداشته بود را باال گرفت و گفت: ماشیر

 

یه کم کنار چیدم. معلوم نیست گ به مقصد برسیم -
یم .  ی باشه که نمیر ی  حداقل چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن
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 #پارت_صد_چهل_هفت

 

 

 

 

 نیم دانم چرا اما عجیب ناامیدی در کالمش موج یم زد. 

 

 ترسیده گفتم: 

ه تا هوا روشنه راه بیفتیم. -  بهیی

  

ی و پوشیدن کفش رسی ت کان داد و به محض برخاسیی
هایم پتو و بالشت را جمع کرد و دوباره کوله را به پشتش 

 گذاشت. 

 

نیم دانستم او هم توانسته بخوابد یا برعکس من تمام 
 مدت بیدار بوده است؟ 
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تمام مدت در سکوت راه یم رفتیم. بیابان پر از بوته 
 های خار و داروهای گیایه بود. 

گایه درختان و درختچه هابی دیده یم شدند اما از هر از  
ی نبود.   خیی

 هیچ انسابی

 

 بی اختیار پرسیدم : 

 

 شما راهو بلدید دیگه؟-

 

 نیشخند زد:  

اف کنم فکریم کنم گم - نیم دونم کجاییم. باید اعیی
 شدیم و به طرز عجیتی داریم دور خودمون یم چرخیم. 

 

 ناباورانه ناله ام در آمد:  

 نه... باورم نیم شه. -
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ی چند دقیقه پیش همون جا - ... انگار همیر ی اون جا رو ببیر
 بودیم. 

 

 وای خدا... یه کاری کنید هوا داره تاریک میشه؟ -

 

 نیم نگایه به طرفم انداخت. 

 

دلم یم خواست کتکش بزنم. او با ورود به جاده فریع 
 باعث این دردرس شده بود. 

 

 حاال باید چه یم کردیم؟ 

 

داشتم به دنبال رایه یم گشتم که حس کردم پیچ عجیتی 
در شکمم خورد و درد در دلم پیچید. همزمان صدای 

 عجیتی در شکمم نگاه او را به سمتم کشید. 

 

... وای... این چر بود خوردیم... -  ایتر
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 نگاهش روی صورت مچاله شده از دردم نشست: 

 چر شدی ؟ -

 

- .  درد بدی دارم... دلم پیچ یم خوره... ایتر

 

حس کردم باید به دستشوبی بروم... وای خدای من در 
این بیابان. بی آب و مواد شوینده  این دل پیچه دیگر 

 نوبر بود. 

 

 بی خجالت گفت: 

 برو پشت اون درختا کارتو بکن. -

 

 نالیدم: 

 نیم شه... -
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تندی کوله پشتی را باز کرد و بسته دستمال کاغذی که از 
ی برداشته بود به طرفم گرفت.   ماشیر

 

 آب که نداریم اما اینا به دردت یم خورن. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صد_چهل_هشت

 

 

 

وقت خجالت کشیدن نبود. ممکن بود مقاومتم باعث 
ی شود.   خرابکاری بیشیی

 

 و گفتم: دستمال ها را گرفتم 
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 برید اون ورتر.. دور شید لطفا. -

 

 بلند خندید و همان طور که دور یم شد گفت: 

 

 چر فکر کردی با خودت؟ -

 

 با قدم های بلند پشت درختچه رفتم. 

 

تند تند رسک یم کشیدم و وقتی خیالم راحت شد که  
یاشار به اندازه ی کاقی دور شده نشستم و کارم را انجام 

 دادم. 

 

 دلم پیچ یم خورد و صداهای ناهنجاری داشت. 

 

دم که هر چه بر رسمان آمده از  ی زیر لب داشتم غر میر
 صدقه رس اوست که صدایش از دور دست آمد: 
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؟-  مجد خوبی

 

 دهن کجی کردم و با صدای بلند ادایش را درآوردم: 

- ... ؟ نه تو خوبی  مجد خوبی

 

 صدای خنده اش به گوش رسید: 

 

اییط کم نمیاری...  نه؟شنیدم ..  تو ه-  یچ رسر

 

ون زدم و گفتم:   از پشت درختچه ها بیر

 

همه ی این بالیا رو از صدقه رس شما دارم جناب توانا. -
 این چر بود به خوردم دادید؟

 

 با دیدنم به سمتم آمد و گفت: 
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انقدر غر نزن. راه بیفت باید زودتر به جابی برسیم.  -
 اون دستاتم به جابی نزن . 

 

 ند خندید . و بل

 

هرهرهر... چه خوش خنده هم شده بود برای من. تا 
دیروز نیم شد اخم هایش را جمع کرد حاال برای من 

 هرهر یم خندید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صد_چهل_نه

 

 

 

دیگر توابی در پاهایم نداشتم . دلم یم خواست یک 
 گوشه گیر بیاورم و فقط بخوابم. 
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دوبار دیگر  کارم به پشت درختچه ها کشیده بود و دل 
 پیچه اذیتم یم کرد. 

 

ظاهرا یاشار هم خسته شده بود که صدایش در نیم 
 امد. 

 

شب فرا یم رسید و با غروب خورشید دوباره همه جا 
 تاریک میشد . 

 

 بی رمق نالیدم: 

 دیگه نیم تونم. -

 

 یه کم دیگه مجد... این جا جای موندن نیست. -

 

 لعنتی ...نیم فهمید پاهایم جان ندارند؟ 
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ی سخت  نیم فهمید با آن درد وحشتناک چه قدر راه رفیی
 است؟ 

 

...ناامید نالیدم:  ... نه توابی  نه غذابی و آبی

 

 ما گم شدیم. -

 

 و زانوهایم تا خوردند و  سقوط کردم. 

 

 تندی به طرفم دوید: 

- .  نه مجد... االن وقت کم آوردن نیست دخیی

 

 چشم بسته گفتم: 

پام جون نداره. وقتی گم شدیم،  وقتی هر چر راه یم ریم -
 همش بیابونه کجا بیام؟ 
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 حس کردم انگشتش صورتم را لمس کرد. 

ه چشمانم گفت:   تندی چشم باز کردم. خیر

 

 ما با هم یه قرار  مداری داریم. اون پروژه منتظر ماست. -

 

 داشت امیدم یم داد؟ 

 مرد یاشار توانا باشد. باور نیم کردم این 

 

 لب زدم: 

؟ -  داره هوا تاریک یم شه ... اگه جابی پیدا نکنیم چر

 

 مصمم گفت: 

 پیدا یم کنیم. -

 

 بازویم را گرفت و با یک حرکت کمک کرد بایستم. 
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 رمقی نداشتم اما دلم شکست را هم نیم خواست. 

 

 پیدا یم کنیم. -

 

ی روی شن دوباره بی رمق تر از قبل راه افتادیم. را ه رفیی
 عجیتی به پاهایم متحمل کرده بود. 

ی
 ها خستیک

ی به ساق پاهایم بسته بودند که هر  انگار یک وزنه سنگیر
 لحظه خسته تر از قبل میشدم. 

 

ی تا سقوط دوباره ام نمانده بود که فریاد یاشار  ی چیر
 هوشیارم کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه
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ی مجد؟ یا خدااا. نور یم-  بینم.. بییر

 

ی که با انگشت نشان یم داد دوختم   نگاهم را به مسیر

 

 نور ضعیقی از دور دست ها به چشم یم خورد. 

معلوم نبود نور چیست اما هر چه بود روزنه ی امیدی 
 بود با این حال

 نالیدم: 

 نه!!! من دیگه نیم تونم راه برم. -

 

. اون همه ادعا - پوچ بود؟ چرند نگو مجد. باید بتوبی
نکنه داشتی این همه  مدت ادای آدمهای محکم و 

 رسسخت رو در یم آوردی؟

 

یم خواست تحریکم کند اما نیم دانست من با وجود 
 حال بدم به انتها رسیده ام. 
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 کفری نالیدم : 

 پاهام مال خودم نیست. بی حس شدن. -

 

ی و ماساژ شون بده... یم دونم خسته و - باشه... بشیر
باید هر طور شده خودمونو به اون جا  داغوبی اما 
 برسونیم. 

 

 بی نفس نگاهش یم کردم. 

 

دلم گریه یم خواست اما حتی نای گریه کردن هم 
 نداشتم. 

 

 نیم دانم چه فکری کردم که گفتم: 

ی جا یم مونم. -  شما برو... من همیر

 

 دستم را کشید و دوباره مرا رسپا کرد. 
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 لطفا خفه شو و راه بیا. -

 

د یک دستش دور کمرم حلقه شد  و بی این که اجازه بگیر
 و مرا با خود همراه و همقدم  کرد. 

 

 نای مخالفت نداشتم . 

 

ما یم رسیم. ما نجات پیدا یم کنیم. اون وقت یم توبی -
. اما االن حق کم  بذاری بری و پشت رستم نگاه نکتی

 آوردن نداری. شیر فهم شد! 

 

 نالیدم: 

  من هیچ جا نیم رم. -

 

 نیشخند زد: 

 پس راه بیفت دخیی . قراره خییل کارا انجام بدیم... -
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نیم دانم در حرف هایش انرژی بود یا در دست هایش 
اما تمام مدت فکر یم کردم  آن جسم خسته چطور دارد 

 حرکت یم کند. 

 

هر آن امکان بیهوش شدنم بود اما تمام تالشم را یم 
 کردم تا هوشیار باشم. 

 

ک تر و نزدیک تر یم شدند که حس کردم نورها نزدی 
 سوی چشمانم یم رود و بی اختیار نالیدم: 

 

 یاشار! -

 

 رسش به طرفم چرخید . نمیدانم چه دید که ایستاد. 

 

 ضعف تمام وجودم را پر کرده بود. 
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ی  دستش کامال دور کمرم پیچ خورد و از سقوطم جلوگیر
 کرد. 

 

 دیگه...  نیم تونم. پاهامو... حس نیم کنم. -

 

و درست لحظه ای که حس یم کردم در حال بیهوش 
ی کنده شدم.   شدن هستم روی دستانش از زمیر

 

ی مجد... دووم بیار-  دووم بیار نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه_یک

 

 

 صدای مهربان مادرم را از دوردست ها یم شنیدم. 

ی ج-  ان مامان بیدارشو... نوشیر
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حس نوازش موهایم باعث شد چشم باز کنم و نگاهم در 
زبی فرتوت که باالی رسم نشسته بود و موهایم را  نگاه پیر

 نوازش یم کرد گره خورد.  

 

 خوردم و با صدابی ضعیف و بی 
متعجب از دیدنش تکابی

 رمق پرسیدم: 

 

 من کجام؟ شما گ هستید؟-

 

صورتش چروک خورد و با  لبخند زد و همزمان تمام
 لهجه ای خاص گفت: 

 

س! -  جات امنه دخیی جان. نیی
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سپس همان طور نشسته در جایش چرخید و رو به 
ون چادری که در ان خوابیده بودم با صدای بلند  بیر

 گفت: 

 

ه بهوش اومد.  -  های فهمیه جان بیا دخیی

 

گ جوان و کم  سیع کردم در جایم بنشینم و همزمان دخیی
سال وارد چادر  شد. با دیدن چشمان بازم ذوق سن و 

 زده پرسید: 

 

 ننه ... ننه جان بهوش اومد؟ -

 

زن لبخندی زد و این بار دهان بی دندانش را هم به  پیر
 نمایش گذاشت. 

 عجیتی داشتم . 
ی

 رسدرد شدید و حالت منیک
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نیم توانستم موقعیتم را درک کنم. این که کجا هستم و 
 هستند برایم سوال بود. این افراد چه کسابی 

 

 اصال من چطور رس از ان جا در اورده بودم؟ 

 

ک پوست آفتاب سوخته ای داشت و لباس سنتی   دخیی
 به تن داشت. با کنجکاوی کنار رختخواب 

ی
رنگ و وارنیک

ه صورتم گفت:   نشست و خیر

 

 ننه بگم اون آقاهه بیاد؟-

 

زن جواب داد:   پیر

 

ش کنه. بیچاره تا دم ها ... پاشو برو به قاسم بگو خیی -
 دمای صبح نخوابیده بود. 

 

 به یکباره تصویر یاشار توانا مقابل چشمانم جان گرفت. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه_دو

 

 

ون دوید.  ک فرز و چابک از جا جست و از اتاق بیر  دخیی

زن در جایم نشستم اما هنوز رسم گیج یم  به کمک پیر
 رفت و شقیقه هایم نبض یم زدند. 

 

 انگشت به پیشابی کشیدم: 

 خییل رسم درد یم کنه. -

 

. دو روز غذا و - ها خب تموم دیروز زیر آفتاب راه رفتی
 آب درست و درمانم نخوردی. 

 

ی تا  نیم دانستم یاشار به آن ها چه گفته است برای همیر
 مدنش سیع کردم حرقی نزنم. آ
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زن دست روی زانو  گذاشت و  از جا بلند شد وگفت:   پیر

ی میارم بخوری. هنوز ناهاِر رس اجاق - ی االن برات یه چیر
 آماده نیست ... 

 

با کمری تا شده و قدم هابی آهسته و کوتاه به آن سوی 
 چادر رفت و نشست. 

 

فت و نگاهم به او بود که پرده ی جلوی ورودی کنار ر 
یاشار با قدم های بلند به همراه یک زن و مرد وارد 

 شدند. 

 

 یاشار تندی خود را به من رساند و پچ پچ وار گفت: 

 هر چر گفتم نه نگو. -

 

 و سپس با صدای بلند گفت: 
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؟ خداروشکر... -  خوبی
ی  وای نوشیر

 

چشمانم از این همه  صمیمیت یکباره و عجیب توی 
 نشست و دستم را گرفت: لحنش گرد شده بود که کنارم 

ی؟ دیشب نصف جون شدم. -  عزیزم بهیی

 

زن جوان کنار رختخواب نشست و دست روی شانه ام 
 گذاشت: 

 

 و خوردن میوه ی کنارهای وحیسر کار دستت -
ی

گرما زدگ
داده بود. خدا روشکر بهیی به نظر یم رش . دیشب تب 

 داشتی و درد ... 

 

 لبخند زدم: 

 

 یادم نیست . من خوبم. از دیشب هیجر -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه_سه

 

 

نیم دانستم یاشار چرا آن طور نگاهم یم کند.  انگار یم 
ی بگوید اما نیم توانست جلوی آن ها  ی خواست چیر

 حرقی به میان بیاورد. 

 

چشم های نگرانش و آن لحن صمییم متعجبم کرده بود 
زن صدا زد:   که پیر

 

. قاسم بیا این سیتی ر -  و بیی

 

مرد جوان که الغر اندام بود و چهره ی مهربابی داشت 
در سکوت تمام مدت به ما یم نگریست، جلدی از جا 

 پرید و به سمت او رفت. 

 زن جوان هم برخاست و گفت: 
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. من باید برم . عروش - یه کم غذا بخور تا رو به راه بیسر
 داریم . شما هم مهمان مونید. 

 

 لم گذاشت و رو به یاشار گفت: مرد جوان سیتی را مقاب

 

ونم کاری داشتی صدام کنید. -  منم بیر

 

یاشار رسی تکان داد و همزمان پشت رس مرد هر دو زن 
 هم از چادر خارج شدند.  نگاهم به او دوخته شد . 

 

تندی سیتی را که محتوای یک کاسه ماست و یک قرص  
 نان بود را مقابلم گذاشت: 

 

ی یه کم غذا بخور. -  قبل از هر چیر

 

 بی آن که به محتویات داخل سیتی دست بزنم پرسیدم : 
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ما کجاییم؟ چر شده؟ چرا فکر یم کنم یم خوایید یه -
ی بهم بگید ؟  ی  چیر

 

بخور مجد... برات همه چر رو توضیح میدم. فقط -
 بدون بدجور گیر افتادیم . 

 

 گرسنه بودم و ضعف داشتم. 

 

ان سفت و خشک را کندم و داخل ماست لقمه ای از ن
 فرو بردم و همزمان پرسیدم: 

 

 بهشون گفتید زن و شوهریم؟-

 

 دستی به موهایش کشید : 

مجبور شدم یه رسی دروغ به هم ببافم... یعتی چطور -
 بگم ... اه لعنتی ... 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 نان را دردهان گذاشتم و نجویده بودم که گفت: 

 

ساسن... یعتی تا آدمای این قوم و قبیله ها خییل ح-
 جابی  که من یم دونم و شنیدم ... 

 

 نیم دانم چرا تردید داشت برای حرف زدن. 

 

خب یک درویعی گفته بود . ما که رسما زن و شوهر 
 نبودیم. 

 

 گ بریم گردیم کمپ؟-

 

 نفیس گرفت: 

 چند روزی این جاییم... یعتی فعال معلوم نیست . -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه_چهار

 

 متعجب نگاهش کردم.                     

 

 چرا درست حرف نیم زد ؟ یعتی چر معلوم نیست؟-

 

 با کلمات ضی    ح و تندی گفت: 

 

از کمپ و کارگاه خییل دور شدیم. یعتی چطور بگم نیم -
دونم چطور اما کامال برخالف جهت حرکت کردیم. از 

خدای من فقط باید بگم  جابی رس درآوردیم که ... اوه 
شانس اوردیم که زنده ایم و به این چادرنشینا برخوردیم 

 وگرنه معلوم نبود چه بالبی رسمون یم اومد. 

 

 

 همان طور متحیر نگاهش یم کردم که گفت: 
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متاسفانه وسیله نقلیه ندارن... یعتی اون جور که یم گن -
ی بیاد که براشون آذو  قه ممکنه تا چند روز دیگه یه ماشیر

میاره اون وقت ما یم تونیم باهاش از این جا بریم. اما در 
 حال حاضی هیجر ...  

 

هابی که یم شنیدم باز مانده بود که 
ی ت چیر دهانم از حیر

 گفت: 

 

ی دیگه هم هست. - ی خانم مجد..  یه چیر  ببیر

 

ان پرسیدم:   حیر

 

؟-  چر

 

من اولش نخواستم بگم که ما زن و شوهریم. یعتی شما -
.      بهوش نبودی  راستش ترسیدم ناراحت بیسر
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 خوب کاری کردید. -

 

ظاهرا یک بار عاقالنه رفتار کرده بود و بی اجازه من زن و 
 شوهرمان نکرده بود.   

 

 دستی به پشت گردنش کشید و با لحتی آرام گفت: 

 

خب مجبور شدم یه دروغ دیگه بگم. باید یم فهمیدن -
 هم وصلیم.  اگه زن و شوهر نیستیم اما به جورابی به

 

 نگاهم در نگاهش گره خورد: 

 منظورتون چیه ؟ چه وصیل ؟-

 

خب چطور بگم وقتی زن و شوهر نبودیم ممکن بود -
ی باید یه جوری غیر  برای شما دردرس بشه. واسه همیر
مستقیم به هم وصل یم شدیم که کیس روتون نظری 

 نداشته باشه... 
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 اب دهانش را فرو داد: 

 گفتم همو یم خواییم و اسیم نامزدیم .  -

 

ت زده غریدم:   حیر

 

بی رو ردیف -
ی ی چیر ؟ آخه چه لزویم داشت همچیر چییتر

 کنید ؟ 

 

گفتم که این ادما رو مسئله محرمیت و این حرفا خییل - 
حساسن... توی بغلم آوردمت این جا؟ نیم دونم همش 

یهو شد. هم یم خواستم گیر بهمون ندن هم نیم 
م ازت جدا بمونم. یم دونستم اگه بگم با هم خواست

ی  نیستیم باید جدا یم موندیم. خب ترسیدم. این جا بیر
 این همه مرد... باید یه جوری بهم وصل یم شدی؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_صد_پنجاه_پنج

 

 نیم دانستم چه بگویم؟                   

 

ی که زن و شوهر نبودیم جای شکر   ... همیر
خب بهیی

داشت وگرنه این افراد ممکن بود مجبورمان یم کردند 
یک جا بخوابیم و ما هم باید مدام تظاهر یم کردیم که 
زن و شوهر هستیم  ... حداقل از این لحاظ خییل بهیی 

 بود. معلوم نبود چند روز ان جا یم ماندیم. 

 

 گری به دهان بردم و گفتم: با خونشدی تکه نان دی

ی که زن و شوهر نیستیم جای شکرش باقیه. -  همیر

انه گفت:   غافلگیر

 

 اما قراره بشیم! -
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نان خشک به گلویم پرید و بلند و پر صدا به رسفه 
 افتادم. 

 

تندی لیوابی اب برایم ریخت و همان طور که رسفه یم 
 کردم به خوردم داد..  

 

 گند زدم.   مثال اومدم درستش کنم بدتر -

 

 کفری از او فاصله گرفتم: 

واقعا نفهمیدم -هیچ معلوم هست دارید چر یم گید؟-
چطور شد اما پیر قبیله یم گه تا محرم نشید نمیشه این 
جا بمونید. یعتی رسما پشیمون شدم که از اول نگفتم زن 

 و شوهر هستیم و محرم. 

 

 عصتی و حریص توپیدم: 
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ی رو قبول دیوونه شدید مهندس؟ چرا باید - ی ی چیر همچیر
یم و خودمون راه بیفتیم  کنیم. اصال یه کم اب و غذا بگیر

 بریم. 

 

 رس تکان داد: 

 

ی ... همه جا یه دست - ون ببیر نمیشه ... پاشو برو بیر
بیابونه... بازم گم میشیم... باید وسیله باشه تا بتونیم 

 برگردیم. 

 

 من معتی این محرمیت کوفتی رو نیم فهمم؟ -

 

...شما که همو یم خوایید محرم بشید تا مشکیل یم گن -

 پیش نیاد . 

 

 آخه چه مشکیل؟ -
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 این جا مرد عزب دارن..  -

 

 خب داشته باشن! چه ربیط داره؟-

 

خانم اگه زن و شوهر نباشیم من اجازه نزدیک شدن به -
شما رو ندارم  اون وقت اگه کیس شتی  نصف 

...اه...  من که نیم دونستم ممکنه چند روز این جا  شتی
 گیر بیفتیم ؟ 

 

ون  دیوانه وار از جایم جستم و بی توجه به او از کیر بیر
 زدم . 

 

ا به اجبار ترجیح یم دادم بروم وسط بیابان و گم شوم ام
 زن یاشار توانا نشوم. 

 

همزمان که نگاهم دورتا دور چرخید نگاه زن و مرد بود  
که روی من قفل شد. نیم دانستم چه خیی بود  اما انگار 
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ون بودند ... یک هیاهوی  همه از چادرهایشان بیر
 عجیب میانشان موج یم زد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه_شش

 

ده ها چادر بزرگ و                                                
کوچک در دل هم برپا بودند.  زن و مرد و پیر و بچه 

خدایا این چر بالبی بود -نگاهم یم کردند. غریبانه نالیدم: 
 دیگه؟

 

دور تا دور مان تا دلت بخواهد و چشم کار یم کرد بیابان 
 بود . 

 

 وید: همان دخیی کم سن و سال به طرفم د

ی یم خوای؟ - ی  ننه یم گه چیر
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رس تکان دادم و بی حرف و با حایل غریب به داخل 
 دویدم. یاشار  با دیدنم به طرفم آمد و مقابلم ایستاد. 

 

 نگاه ناراحتم باعث شد بگوید: 

؟ -  چر شد برگشتی

ی ندارن به ما  ی ی چیر
ه ؟ یعتی استی شیی این جا چه خیی

 از پوزخند گرفت: 
ی

تو فکر یم  –بدن بریم؟    لبش رنیک
سم؟  نفسم  کتی من نخواستم ؟ یا انقدر کم عقلم که نیر

ون دادم که افزود :   بیر
ظاهرا عروش در پیش -را با پقی

 با زنای دیگه توی کیر 
دارن ... اگه مشکیل نداری یم توبی

. اجباری در کار نیست. ها  شون بموبی

 

 محکم و جدی رس تکان دادم: 

 با اونا یم مونم. -

 

 فقط  بقیه اش به خودت مربوطه. -
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 من مشکیل نیم بینم. یم تونم از پس خودم بربیام . -

 

 ابرو درهم کشید و گفت: 

 ایک هر چر تو بخوای. از این جا به بعد من نیستم. -

 

دم های غریب تنها او را یم قلبم فرو ریخت . میان آن آ
ون زد رسجایم نشستم. با دروغ  شناختم. از کیر که بیر
هایش به دردرس انداخته بودمان.  کاش از همان اول 
گفته بود زن و شوهریم ... این طور حداقل مجبور به 

 محرم شدن واقیع مان نبود. 

 

 اصال نیم توانستم درکش کنم. 

 

 مثال خواسته بود از من مراقبت کند؟ 

یعتی اگر اسم یک مرد روی یک زن نبود امنیت 
 نداشت؟ 
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نیم دانستم  چه کنم. گفته بودم نه اما ته دلم نگران 
 بودم. 

 

نگاهم به کاسه ی ماست دوخته شده بود و دلم پیش 
ی دیشب هر طور شده بود مرا نجات  کیس بود که همیر

 داده بود. 

 

 صمیم درست در چیست. نیم دانستم ت

ون زدم.   بی اختیار از جا پریدم و از چادر بیر

 

ی نبود.   نگاهم چرخید. از یاشار خیی

 

 صدای  همهمه مردان  و زنان قبلیه به گوش یم رسید. 

 

 بوی چوب سوخته به مشام یم رسید. 

هر کس مشغول کاری بود. مردی درشت هیکل با ان 
 شد: لباس سنتی که به تن داشت نزدیک 
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 چر یم خوای؟-

 

 لحنش  به ظاهر زورگویانه  یم آمد. 

 کاش یاشار کنارم بود. لب زدم :   

 یاشار کجاست؟-

 

 با دست به سمت بیابابی اشاره کرد: 

 

 رفت اونوری. -

 

 قلبم فرو ریخت نکند مرا تنها گذاشته و رفته بود. 

 

وع به دویدن کردم.   نفهمیدم و رسر
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 به نفس نفس افتاده بودم که د
ی

یدمش روی تخته سنیک
 پشت به من نشسته بود. 

 

 لب گزیدم. 

 

 مهندس؟-

 

 متحیر به طرفم برگشت. نگاهش به من دوخته شد.   

                                                                                                                                   باشه قبول!                                                                                                                   -
ی قلبم رو دادم ی  شاه نشیر  برات آماده کیی

ی   گفتم توی شهر قلبم تموم سواره هارو پیاده کیی

 دستور دادم شاه کلید قرص تنهابی من دست تو باشه

کوچه ب کوچه ش دائما بحث تو مجبور کردم قلبمو  
 باشه

 

ی قلبم که کم کم گرفتی غمو از من  شاه نشیر

 گردن  خوبه این که نزدیک تری تو به من از رگ
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ی

 راحت شد فکرم از سهم کمم از زندگ

 عادت شد
ی

 عادت شد با تصور کردنت دیوونیک

 آدم شد ، باور کن
ی

 دیل که بی تو یم کرد بچیک

 

 تو این خیابونو میخواد قلب من با تو قدم زدن

 حس خوبی برام داره من چیی تو میشم زیر بارونو

 هرجا یم رم نشوبی از تو میبینم قلبم یم کوبه تو سینم

 میبینم خیالت رفتی اما من هر شب خوابت رو 

 

ی قلبم که کم کم گرفتی غمو از من  شاه نشیر

 گردن  خوبه این که نزدیک تری تو به من از رگ

 راحت شد فکرم از سهم ک
ی

 مم از زندگ

 عادت شد
ی

 عادت شد با تصور کردنت دیوونیک

 آدم شد ، باور کن
ی

 دیل که بی تو میکرد بچیک

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_صد_پنجاه_هفت

 

 ) یاشار (     

 

ه ام را از او گرفتم و ناباورانه پرسیدم:   نگاه خیر

 

؟ -  مطمئتی

 

 چه شده بود که به این رسعت پشیمان شده بود؟  آن
ی مجد داشت .   نگاه پریشان و آشفته نشان از ترس نوشیر

 

 تکان داد و من بی اختیار پرسیدم: 
ی  آرام رس  به طرفیر

 

ی من - ؟ نکنه ترسیدی ؟ ببیر بهیی نبود بیشیی فکر کتی
ی مون اتفاقی هم نیفته بازم ازت مراقبت یم  حتی اگه بیر

 کنم ... 
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قدیم به جلو برداشت و همزمان با نزدیک شدنش 
 جواب داد: 

 

برای یه کار فرمالیته و نماییسر نیازی به فکر بیشیی -
 نیست. 

 

 

نیم دانستم چرا یم خواستم یک جواب درست و درمان 
م.   بگیر

درست بود که نماییسر بود اما انگار داشت به شخصیتم 
ی یم شد.   توهیر

 

 یعتی آن قدر بد  و نابود بودم؟

 با بدجنیس گفتم: 

 

ی بشه و وقتی به خودت نیم ترش شوچی شوچی جد-
 بیابی که زن یه آدم بداخالق شدی؟ 
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 خندید اما با جدیت گفت: 

 

این شوچی هیچ وقت جدی نیم شه جناب توانا. قراره - 
ی تمومه.  یه کار فرمالیته بکنیم و بعد برگشت همه چیر
ه به جای اذیت کردن من بگید قراره چر کار  االنم بهیی

 کنیم؟

 

ون دادم.  چه توقیع داشتم نفسم را با پوقی صدا دا  ر بیر
 از این دخیی ؟ 

 تو برو توی چادر . - 

 

 لب گزید: 

 منم باهاتون میام. -

 

این دخیی واقعا چموش بود. نیم دید دور و برمان پر از 
 مردهای بدوی و قوی هیکل است؟
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ی و زمان را به هم  ی کرده بودم و زمیر این همه باال و پاییر
 به او چشم بیاندازد. بافته بودم تا مبادا کیس 

 

 ابرو درهم کشیدم: 

. الزم نکرده - شما یم ری توی چادر و منتظر من یم موبی
 .  زیاد توی چشم باشر

 

 ابرو باال انداخت و پچ زد: 

ید. -  خییل دارید جدی یم گیر

 

ی رو به شوچی نگرفتم. -  من هیچ وقت هیچ چیر

 

و با قدم های بلند از او دور شدم اما صدایش را شنیدم 
 که گفت: 

 نیم توبی برای من شوهربازی دربیاری جناب توانا ... -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه_هشت

 

ی (    ) نوشیر

 

ی کرده بودم  که کف  آن قدر داخل چادر باال و پاییر
 پاهایم به زق زق افتاده بود. 

 

ی نبود و نیم دانستم چرا هنوز  از یاشار توانا خیی
 برنگشته. 

 

ر کرده بودم و از آنجابی که بد جابی گیر افتاده خییل فک
بودیم ترجیح میدادم با یاشار همکاری کنم و حمایت او 
را به جان بخرم تا این که تنها بمانم و ییک از مردهای 
قبیله طالبم شود. آخر مردان عجیب درشت اندام و 
هیکیل داشتند و یک جورهابی با آن چهره های آفتاب 

 س را به جان آدم یم انداختند. سوخته و زمخت  تر 
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هر چه بود یاشار را یم شناختم و یم دانستم بعد از 
ی به جای خودش برخواهد  برگشت به کمپ همه چیر

 گشت. 

 

او آن قدر با زنان مشکل داشت که یک روز هم این 
 تعهد را نگه نیم داشت . 

 

درست زمابی که حس کردم زیادی دیر کرده است پرده 
و فهیمه همان دخیی نوجوان و یک زن  چادر کنار رفت

 درشت هیکل وارد چادر شدند . 

 

زن نزدیک شد و رستا پایم را برانداز کرد.  سالم دادم و او 
 هم برخالف چهره ی زمختش مهربان جوابم را داد. 

 

 نگاه سوایل ام بی اختیار به سمت فهیمه چرخید. 

 لبخند زد و گفت: 
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 خاله خدیجه یم خواد بزکت کنه. -

 

ابروهایم چنان باال پرید و نفسم تند شد که زن قدیم به 
 عقب برداشت. 

 

؟ -  بزک؟ بزک چر

 

ک با شیطنت گفت:   دخیی

؟-  مگه قرار نیست عروس بیسر

 

 یا خداااا.... این دیگر زیادی بود. 

هابی را نداشتیم. 
ی ی چیر  ما قرار چنیر

 

 اصال این یاشار توانا کجا رفته بود؟ 
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ان شان با دست زن را کنار زدم  و در مقابل چشمان حیر
ون دویدم.   از چادر بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_پنجاه_نه

 

 نگاهم را دورتادور چرخاندم، باید یاشار را پیدا یم کردم.   

 

گرویه از مردان دور هم جمع شده مشغول زب  ح  بره 
 های کبابی شب  بودند . 

 

 داشتند و هر کس
ی

در بر  ظاهرا آن شب مراسم بزرگ
 کاری بود. 

 

مردها یک دست لباس پوشیده بودند  و با دستارهای 
 بلندی رسهایشان را پوشانده بودند. 
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 نگاه یم چرخاندم که کیس از پشت رس بازویم را گرفت:  

 

 چر شده مجد؟-

 

داشتم همشش یم شدم و او مرا مجد صدا یم زد. به 
طرفش چرخیدم اما با دیدن پوشیسر که به تن کرده بود 

 جاخورده عقب کشیدم. 

 

از همان لباس های سنتی مردان قبیله به تن داشت و 
 دستاری به رس بسته بود. 

 

سد:   نگاه مبهوتم باعث شد بیر

؟ -  چیه؟ چرا این جوری نگام یم کتی

 

ه- این جا؟ اون... اون زنه چر یم گه؟ مگه قرار  چه خیی
نیست کنار عروش اینا ما هم مثال محرم بشیم این 

 بساط بزک و این حرفا چیه؟
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 و با دست به چادر اشاره کردم. 

 

ه چشمانم گفت:   خیر

نم.  قبول نیم - ی فکر یم کتی دوساعته با گ دارم حرف میر
امیه . یم خ . بی احیی

ی یم گن شماها مهمابی وان مثال کیی
 سنگ تموم بذارن.  نیم تونم بیشیی از این اضار کنم .. 

 

 حریص لب زدم:  

 هیچ خوشم نمیاد. -

 

 آرام پچ زد: 

 االن هر چر بگیم ناراحت میشن.  -

 

 کفری نگاهش کردم. 

ارت گفت:   لبخند زد و با رسر
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 نگفتی بهم میاد یا نه؟-

 

چشم غره ای رفتم  که باعث شد مردانه بخندد و من 
 فکر کردم چقدر این خنده ها به او یم آید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت

 

با هزار غرغر به جان یاشار، به چادر                    
 برگشته بودم و زیر دست زن آرایشگر نشسته بودم. 

 

صورتم را که از وقتی به کمپ آمده بودم و نرسیده بودم 
ازه ندادم به ابروهایم اصالح کنم بند انداخت اما اج

 دست بزند. 
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ابروهایم خدادادی زیبا و خوش فرم بود.  نیم دانم  
 چطور رضایت داده بودم آن جا بنشینم و دم نزنم. 

خدا یم دانست چه بر رس و صورتم یم مالید اما هر چه 
بود منتظر بودم چهره ی عجیب و غریتی از خود ببینم 

 آینه را به دستم داد بی 
اختیار لبخندی از رس  اما وقتی

 رضایت زدم. 

 

زیبا شده بودم. پشت چشمانم را با مواد سیاه رنگ 
خایص پر کرده بود و لب هایم را به رسچی آتش. نویع 
آرایش خاص و جذاب.  نه خوشم آمد کارش را بلد بود. 
یک خال مشیک رنگ کنج لبم نشانده بود که عجیب با 

 رسچی لب هایم  هماهنگ بود. 

 

 بود امشب کیم ان یاشار مغرور را یم چزاندم. خب بد ن

 

حاال دیگر پشیمان نبودم و دوست داشتم چهره ی 
 متعجب او را موقع دیدن خودم ببینم. 
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زن که کارش با من تمام شد و برای آرایش عروس واقیع 
آن شب رفت فهیمه به همراه مادرش کمک کردند تا 

 لباس سنتی شان را که برایم تهیه دیده بودند به تن کنم. 

 

اهن بلند سفید با جلیقه ای سنگ دوزی شده.  یک پیر
شایل از جنس حریر شیشه ای که موهای مواچی که زن 

بود را یم پوشاند و یک رسبند پر از  برایم آماده کرده
 ...  سکه های طالبی

 

ی  وقتی مقابل آینه ایستادم دیگر خانم مهندس نوشیر
 مجدی وجود نداشت. 

 

کان  قبیله در آمده بودم.   حاال من هم به شکل دخیی
 چهره ی وحیسر و عجیب جذاب 

 فهیمه خندان گفت:  

 داماد امشب پس یم افته! -
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 مادرش توپید: 

 حیا.. ای بی -

ک ریسه رفت:   دخیی

 

 منم دوست دارم عروس بشم خب. -

 

 زن خندید: 

 نوبت تو هم یم رسه. -

 

نیم دانستم چه برنامه ای دارند اما هر چه بود آن شب 
 مراسم مفصیل برپا بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت
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ون به گوش یم  اندازی از بیر صدای هیاهوی مردان و تیر
رسید. تعدادی از زن ها در چادر من بودند و با ان لباس 

 های رنگارنگ شان دورتادورم را گرفته بودند. 

 

 ذهنم درگیر مادرم شده بود که اگر بود چه یم گفت. 

 

من همیشه دخیی مستقیل بودم و مادرم در تمام مراحل 
 مرا جوری بار آورده بود که بتوانم خودم تصمیم 

ی
زندگ

م اما آیا با این مسئله یم توانست کنار بیاید؟   درست بگیر

 

برای توجیه کارم مدام ذهنم یم گفت بعد از بازگشت به 
ی تمام یم شود و حتی مادرم از این مسئله  کمپ همه چیر

 بوبی نخواهد برد. 

 

ایط پیش  اصال این ازدواج صوری بود و در اقتضای رسر
ی من  ی یم فهمید به تصمیم گیر آمده و مسلما اگر مادر نیر

ی  با دید مثبت یم گرفت.  مدام داشتم افکارم را باال و پاییر
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یم کردم و لحظه ای غرق مجلس یم شدم و لحظه ای 
 غرق افکارم. 

 

ی های  خالصه این که میان آن همه هیاهو من درگیر
ذهتی خودم را داشتم که زنان کل کشان به رساغم آمدند 

و مرا تا چادر مخصوص مراسم همرایه کردند... یک 
ی دوره یم ها و چادر بزرگ که معلوم بود متعلق به همیر

ی چادر پرده ای نازک از حریر کشیده  مجالسشان بود . بیر
 شده بود تا مجلس خانم ها از آقایان جدا شود ... 

 نگاهم به در ورودی چادر بود . 

وقتی عروس نوجووان آن شب وارد چادر  شد نیم 
 دانستم چه بگویم. 

 

دخیی بچه ای نهایتا چهارده پانزده ساله عروس آن شب 
 بود؟

 

آرایش به نسبت غلیظ تری از من کرده بود اما با این 
 حال نیم شد سن کمش را هیچ جوره پنهان کرد. 
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دست خودم نبود نیم توانستم لحظه ای از او چشم 
 بردارم اما کاری هم از من ساخته نبود. 

 

 قبیله هابی از سن کم ازدواج یم کردند و 
ی ان در  چنیر

دخیی
 باردار یم شدند. 

 

اماد بی اختیار قلبم فرو ریخت. جوابی که هم با دیدن د
از لحاظ جثه و هم سن، بی شک دو برابر عروس بی نوا 
بود. مرد درست مثل یاشار لباس سنتی به تن داشت و 

دو برابر قد او قد داشت. با هم وارد شدند و بی آن که به 
 مجلس خانم ها نگایه بیندارند  به سمت مردانه رفتند

 

 دم_کن #کیم_برایم_عشق_ 

 #پارت_صد_شصت_یک

 باورم نیم شد .                           

 هنوز هم حیس عجیب داشتم.  
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در میان جشن و پایکوبی زنان و مردان، محرم یاشار شده 
 بودم. 

ت زده ی جناب توانا را از   نیم توانستم نگاه شوکه و حیر
م.   خاطر بیی

ی مان کنا ر رفت وقتی محرمیت خوانده شد و پرده مابیر
نگاه یاشار چنان قفل من شد که فکر کردم روح دیده 

 است. مات و مبهوت نگاهم یم کرد 

وع شد.    ون از چادر برای مردان رسر  که مراسم اصیل بیر

عجیب بود نگاه  نیم گرفت و اگر ییک از جوان ها کنار 
ی نیم گفت ارتباط چشیم مان قطع نیم  ی گوشش چیر

 شد . 

ون زدند.   مردان از چادر بزرگ بیر

آتیسر حجیم برافروخته بودند و  رقص های سنتی 
 خودشان را با وجود دامادها انجام یم دادند. 

ون رسک یم کشیدند و با نشان  ان با شیطنت به بیر دخیی
دادن پشان جوان خنده هابی از رس عشق و شادی یم 

 کردند. 
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ی عجیتی  بود اما برای شاید این حس و حال برای من چیر
 شان بود. 

ی
 آن ها جزبی از زندگ

دلم یم خواست  با عروس کوچک و کم سن و سال  رس 
حرف را باز کنم اما نیم دانم دور و بری هایش چه در 
 گوشش پچ پچ یم کردند که مدام رسخ و سفید میشد . 

خدا را شکر ازدواج من و یاشار توانا صوری بود وگرنه با 
معلوم نبود  آدم های این قوم  اوضایع که من یم دیدم

 برای مان چه خواب ها که نیم دیدند. 

باالخره شام که کباب بره و پلوهای رنگ و لعاب دار و پر 
چرب و چییل بود رسو شد و پس از آن باز عروش تا 
نیمه های شب  در کنار اتش های برافروخته ادامه 

 یافت . 

ی خسته شده بودم که   هر آن آن قدر از یک جا نشسیی
 ممکن بود فریاد بزنم و رس به بیابان بگذارم. 

عجیب بود که حس یم کردم بر خالف من به یاشار 
حسابی خوش یم گذرد که اصال در بر من و احواالتم 

 نبود . 
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وع شد و عروس نوجوان به  دقایقی بود که زمزمه ها رسر
 حجله ی آماده شده اش هدایت شد.  

نستم تصورش را بکنم یعتی هر چه فکر یم کردم نیم توا
 امشب قرار است چه اتفاقی بیفتد. 

ی به  وقتی دو زن به رساغم آمدند تازه فهمیدم همه چیر
ی راحتی ها که تصور یم کردم نبود و مرا به سمت  همیر
چادری تازه که ندیده بودم هدایت کردند ...به محض 
ورود و دیدن رختخواب  پهن شده ی دونفره با چراغ 

 بم فرو ریخت . های نفتی روشن قل

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_دو

                                                                               
 خانم مهندس ... خانم مهندس؟ -

 

 نگاه ماتم به سمت صدا چرخید . 
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 مهندس رحییم بود که داشت صدایم یم زد. 

 حواستون نیستا؟-

 

 گفت انگار آن جا نبودم. راست یم  

 چر شده؟ -

 

 پوشه ی توی دستش را به طرفم دراز کرد: 

 باید امضا بشن. -

 

پوشه را گرفتم و خود را مشغول خواندن کردم اما مگر 
 یم شد تمرکز کنم. 

 

حواسم بر مردی بود که درست در چند قدیم ام 
مشغول دستور دادن به کارگرها بود. مردی که این روزها 

ین حالت ممکن دیده بودمش. در    کمیی

 

 بیشیی از یک هفته بود که برگشته بودیم . 
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 نگاهم به نوشته ها بود اما فکرم پیش یاشار توانا. 

 

بعد از آن شب و اتفاقاتش سیع کرده بودم از او دور 
 بمانم. 

ی حس را داشت که سیع به حفظ  او هم ظاهرا همیر
 فاصله یم کرد. 

 

پوشه را به مهندس رحییم  برگه ها را امضا کردم و 
 برگرداندم. 

 

ه چشمانم گفت:   مهندس خیر

 

 خوبید؟ رنگ تون بدجور پریده؟-

 

 لب زدم: 

 خوبم. -
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 اما نبودم.  دوره ام بود و باز حال بدم رسوا کننده. 

کاش یم شد به کمپ برگردم و خود را در اتاقم حبس 
 کنم. دلم فقط خواب یم خواست و خواب. 

 

 به سمت رود خانه ی زیر پل حرکت کردم.   

صدای رسر رسر آب همیشه آرامش بخِش روح و روانم 
 بود. 

 

دور از محیط مردانه ایستادم و نگاه به آب روان و زالل 
 مقابل دوختم. 

 

آب آن قدر شفاف و  پاک بود که میشد تک به تک 
 سنگ ریزه های کف رودخانه را دید. 

قدیم به جلو برداشتم اما صدایش باعث شد در جایم  
 بایستم: 

زیاد نزدیک نشو... خاک اون بخشا  سسته... زیر پات -
 خایل میشه! 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_سه

 به طرفش برگشتم .                                  

 

 کاله از رسش برداشته بود و نگاهم یم کرد. 

 

ر به یاد آن شب افتادم... آن شب دستار به او بی اختیا
 زیادی یم آمد. 

 

بی اختیار قدیم به عقب برداشتم که به یکباره زیر پایم 
 خایل شد و به سمت رودخانه کشیده شدم. 

ون جهید اما دستان پر قدرت   از گلویم بیر
جیغ خفیقی

ی و هوا نگه  ی زمیر یاشار  بود که با جهیسر به موقع مرا بیر
 داشت. 
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هر دو به نفس نفس افتاده بودیم  که مرا باال کشید و با 
 دستانش مرا  به سمت خود کشید. 

 

من این آغوش گرم را یک بار چشیده بودم. این دست 
ها و این سینه ستیی یک بار دیگر هم مرا این جور 

 حمایت کرده بودند. 

 

نیم دانم ثانیه بود یا دقیقه اما هر چه بود عقل و 
ون بیا و ادامه نده منطقم یم گف ت از میان آن بازوان بیر

 ویل احساس یم گفت همان جا بمان. 

 

ون داد:   نفسش را صدا دار بیر

ی که نشد؟- ی ؟ چیر  خوبی

 

انگار تکلمم را از دست داده بودم که تنها رسی تکان دادم 
 و او لبخند زد: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 چیه از ترس زبونت بند اومده خانم مهندس؟-

 

سینه اش گذاشتم و با کف دستانم را روی قفسه 
 فشاری از او فاصله گرفتم: 

- .  شمام خوب از فرصت استفاده یم کتی

 

ورانه نگاهم کرد:   رسر

 مانیع نیم بینم. -

 

 بشر پررو. خودم گزک به دستش داده بودم. 

 

 حریص گفتم: 

زیاد به اون محرمیت دلخوش نباشید جناب مهندس به -
 زودی باطل میشه. 

 برداشتم اما بازویم کشیده و پشت به او کردم و قدیم
 شد و دوباره با شدت به سینه اش چسبیدم. 

 نگاهش پر از خشیم خاموش بود. 
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 نیشخندی زد: 

ی االن  ممکن بود غرق  - برای تو که بد نبود... همیر
 .  بیسر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_چهار

ابروهای درهمش چنان درهم گره                         
ی باز شوند. خورده   بود که انگار قرار نبود با هیچ چیر

 باید تمومش کنیم.  -

 لب زد: 

 چر ناراحتت یم کنه؟-

 متعجب نگاهش کردم. 

ی من و شما هیجر نیست. پس دلییل نداره... -  بیر

انه دستش دور کمرم حلقه شد.   غافلگیر

 قرارم نیست باشه اما... -
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ایمان قلبم فرو ریخت. خودم هم به انچه یم گفتم 
 نداشتم. این اما چه معتی یم توانست داشته باشد؟

پس چرا یه هفته ست از من فراری هستید؟ مگه قرار -
 نبود به محض برگشت بریم و تمومش... 

 میان کالمم پرید: 

بیشیی از یک هفته گم و گور بودیم نیم شد که نیومده -
 دوباره راه بیفتیم بریم شهر. 

ون دادم.   نفسم را آرام بیر

 حق یم گفت. از وقتی رسیده بودیم تنها کار بود و کار... 

با انگشت شست و اشاره چانه ام را گرفت و نگاهم را 
 باال کشید: 

 انقدر تحملم سخته؟-

 لب گزیدم. 

 قلبم ماالمال از حرف بود.  

ی سابق نبودم.   بعد از آن شب دیگر من نوشیر

ی توی قلبم جا به جا شده بود.  ی  انگار یک چیر
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ور که یم دیدمش قلبم بی اختیار تپیسر تند یم گرفت از د 
 . 

دست خودم نبود انگار یک بند نامرب  مرا به او وصل 
 کرده بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_پنج

با پشت انگشت                                                    
لحتی  اشاره اش گونه ی یخ کرده ام را نوازش کرد و با 

 خاص پرسید: 

؟ پوستت یخ کرده. -  خوبی

 

لب گزیدم. این محرمیت ناخواسته ما را به هم وصل 
 کرده بود. 

 

 خوبم. -
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رنگت خییل پریده. نگو از ترس افتادنه که از صبح -
 حواسم بهت هست. 

 

 حواسش به من بود؟ 

 به آبی گونه هایم داغ شدند و او لبخند زد: 

س اون شب دیگه تکرار نم-  یشه. نیی

 

 آرام از هم فاصله گرفتیم. 

 

 زمزمه وار گفتم: 

 نبایدم تکرار بشه... یم خوام برگردم کمپ. -

 

 خودم یم رسونمت. -

 بی حرف راه افتادم و او هم به دنبالم روان شد.  

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 روی تختم دراز کشیده بودم. 

  

درد کمرم اجازه ی خواب نیم داد و افکارم را به سمت و 
 سوی آن شب یم کشاند. 

 

 شتی که برایم عطر و بوی خایص داشت. 

 

لب تشک نشسته بودم که یاشار با آن تیپ و قیافه ی 
 متفاوتش وارد چادر شد. 

 

ه نگاهم کرد.  ه خیر  دقیقه ای در همان جا ایستاد و خیر

 و این مرا یم ترساند.  حس یم کردم حالت عادی ندارد 

 

 نگاهش عجیب و به شدت گرم و پرحرارت بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_صد_شصت_شش

دست و پایم  را گم کرده بودم و                              
 نیم دانستم چه کار باید بکنم. 

ایط غریب و ناخواسته ای قرار گرفته  در موقعیت و رسر
 بودیم. 

 قدیم به سمتم برداشت و گفت:  

ی گوشه و کنارآ یم خوابم. -  بگیر بخواب. منم همیر

نگاهم به سمت ورودی چادر کشیده شد و پرده ای که 
ون هنوز پر از هیاهو بود و صدای  بسته شده بود. بیر

 خنده و شادی مرد و زن به گوش یم رسید. 

 بی اختیار شانه باال انداختم و گفتم: 

 رسوصدا خوابم نیم بره.  من تو این همه-

لبخند زد و نزدیک شد. با کیم فاصله در همان راستا 
 کنارم روی تشک نشست. 

اما من خییل خسته ام. دو شبه درست و درمون -
نخوابیدم. فقط دلم یم خواد بخوابم! این جا زیادی گرم 

 و نرمه . 
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 دستار روی رسش را برداشت و روی تشک دراز کشید. 

شمانش گذاشت اما قبل از ان که به بازویش را روی چ
 خواب برود زمزمه وار گفت: 

در ضمن من اون خانم مهندس ساده ی خودمونو -
 ترجیح یم دم. 

ت زده ام به طرفش چرخید. بی آن که نگاهم  نگاه حیر
 کند افزود: 

 این جوری زیادی خوشگل شدی نمیشه تحملت کرد. -

. رسما دهانم بسته شده بود که ظاهرا خوابش برد 

 نفسش منظم و آرام بود. 

خودم را باال کشیدم و تکیه به بالش های باالی تشک 
 دادم. 

 یاشار واقعا خوابش برده بود. 

نگاهم به اوبی دوخته شده بود که در این چند شب و 
 روز تنها کارش حمایت و مراقبت از من بود. 

و حاال ساعتی بود که عنوان شوهرم را با خود به یدک 
 یم کشید. 
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ن قدر نگاهش کردم که نیم دانم گ خوابم برد اما هنوز آ
غرق خواب نشده بودم که با صدای جیغ های زبی 

 وحشت زده درجایم نشستم. 

دستی به پیشابی کشیدم و با دست دیگر کمر دردناکم را 
دم.   که به زق زق افتاده بود فشر

باید از دم نوش های مامان دم یم کردم اما عجیب بی 
 . حوصله بودم

. چرا 
ی

یک حس غریب ته دلم بود یک حس به نام دلتنیک
دوست داشتم یاشار در این ساعت کنارم باشد؟ درست 

 مثل آن شب.  

 این چه حایل بود؟

ی حس را داشت که از جدا شدن مان  آیا او هم همیر
 فراری بود؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_هفت
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ی را روشن کردم تا آ          ب جوش بیاید  اما زیر کیی
ناخواسته امروز با دیدن یاشار مدام ذهنم به آن شب پر 

 یم کشید. 

 

چر شده؟ صدای چر -هراسان چشم باز کرد و گفت: 
 بود؟ 

 

ده و ممتد بود که بی اختیار یم 
ی آن قدر جیغ ها وحشیی

 لرزیدم. 

 

 از جا پرید و گفت:   

 این جا بمون ... باشه؟-

 

 و بی این که منتظر بماند از چادر خارج شد. 

 

دست روی گوش هایم گذاشته بودم تا آن صداها را  
جر کننده بود.  ی  نشنوم . آزار دهنده و میی
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ون چه خیی  تپش قلبم روی هزار بود و نیم دانستم آن بیر
 است. 

 

چند دقیقه بیشیی نتوانستم به همان حالت بمانم و از جا 
 بلند شدم. 

 

نبود چه اتفاقی افتاده اما یم توانستم حدسش را معلوم 
 بزنم. 

 

ون زدم زن و مرد بود که در محوطه داخیل  از چادر که بیر
ی چادرها تجمع کرده بودند.   بیر

 

زبی را گرفته و به داخل ییک از چادرها یم  کیس دست پیر
 برد. 

 قدیم به جلو گذاشتم که بازویم کشیده شد: 
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ون نی-  ا! کجا؟ مگه نگفتم بیر

 

در صدایش خشیم عجیب بود ...بدنم لرز داشت و 
ی باعث یم شد دندان هایم به هم برخورد کند.   همیر

... شده؟-  چر

 

- ...  هیجر

 

 بی اختیار نامش را صدا زدم: 

 یاشار!    -

 

ه بود:   نگاهش خیر

 ظاهرا برای عروس مشکیل پیش اومده. -

 

 لب گزیدم.  
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ک تنم را  تصور ان مرد قوی هیکل و جسم کوچک دخیی
 لرزاند. 

 

 چه مشکیل؟-

 

 نیم دونم... بیا برو توی چادر داری یم لرزی . -

 

رس تکان دادم و بی توجه به هشدار او به سمت چادر 
 عروس قدم تند کردم. 

 

 زن ها مقابل ورودی ایستاده بودند. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_هشت

                                                                                                                                                                                                                                           
م. عرق رسدی به تنم نشسته دستی به پیشابی ام کشید

 بود. 
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درد در ناحیه کمرم هر لحظه بیشیی از قبل یم شد و 
 خواب را بر من حرام کرده بود. 

 

یادآوری آن شب هم مزید علت شده بود و اجازه ی 
 تمرکز نیم داد. 

 

 تصویر مقابل چشمانم کنار نیم رفت. 

ک غرق در خون و مردی که بی توجه به سن و سال 
دخیی

ی او آن شب مثل یک متجاوز بی رحم رفتار کرده  و جثه
 بود. 

 

صدای جیغ زن ها و  هیاهوی بپا شده فضا را پر کرده 
ک خطاب به آن مرد غرید:   بود.  مادر دخیی

 تو کشتیش... مگه قول نداده بودی ؟-

 

و من دیگر حال خودم را نفهمیده بودم. باید برای نجات 
 جان دخیی کاری یم کردیم. 
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بی اختیار آچی گفتم و دم نوش گرم توی دستم را به 
سمت لبم بردم . نوشیدن جرعه ای از آن دم نوش حال 

 دل و حال جسمم را خوب یم کرد.  

 

صدای فریادم را یم شنیدم که کمک یم خواست. آن 
ک جان سالم به در یم  خونریزی باید بند یم آمد تا دخیی

 برد. 

 

ون آمدم و   فریاد زدم: بی نفس از چادر بیر

یمش بیمارستان. این جوری تا - یه کاری کنید  باید بیی
 صبح دووم نمیاره. چرا همه دست رو دست گذاشتید؟

 

ی عایدم نشده بود.  ی ه ی مرد و زن چیر  اما جز نگاه خیر

انگار با چشم هایشان یم گفتند آن وقت شب در دل آن 
بیابان بیمارستان کجا بود ؟ مگر خود ما آن جا گیر 

 تاده بودیم؟نیف
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ی و همه کس ناامید شده  درست وقتی که از همه چیر
 بودم یاشار با قدم های بلند به سمتم آمد و گفت: 

 

زن قابله رو صدا کن . -  من یم تونم کمک کنم. اون پیر

 

ت زده نگاهش کرده بودم.   حیر

 یاشار توانا یم خواست کمکم کند؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_نه

                                                                                                                                                                                                                                           
ون کانک س به گوشم رسید از افکارم با صدابی که از بیر

ون خزیدم و با وجود دردی که داشتم به سمت پنجره  بیر
 رفتم. 
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زیر نور مهتاب یم توانستم یاشار را ببینم که داشت از 
 کمپ خارج یم شد. 

 

دست خودم نبود به سمت پالتو و شالم رفتم و تندی 
ون زدم.   آنها را به تن کردم  و از کانکس بیر

 

فاصله آرام و بی صدا به دنبالش  سیع داشتم با حفظ
 روان شوم. 

 

 از کمپ دور یم شد و معلوم نبود به کجا یم رفت. 

 

در دل تارییک شب جز نور مهتاب هیچ روشنابی نبود که 
 به یکباره در جایش ایستاد و به عقب چرخید: 

 

 گ اون جاست؟-
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جابی برای مخقی کردن خود نداشتم با چند قدم خود را 
 . به او رساندم

 

 به محض دیدنم متحیر پرسید: 

ون اومدی؟ دخیی - این وقت شب چرا از کانکست بیر
 آخه چرا حرف حالیت نیم شه ؟

 

 کم نیاوردم و پرسیدم: 

 

 شما خودت این وقت شب کجا داری یم ری؟-

 

 ابروبی باال انداخت: 

 االن من باید بهت حساب پس بدم؟ -

 

 ه ست. خب چرا  نیم گید کجا یم رید؟ جوابش یه کلم-
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ه نگاهم کرد و پس از مکتر کوتاه جواب  ه خیر کیم خیر
 داد؟

 

 با من بیا. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_شصت_نه

                                                                                                                                                                                                                                           
 )یاشار(

 

ی مجد تا پاتوق باور نیم کرد م اجازه داده باشم  نوشیر
تنهابی هایم بیاید.  اما این دخیی روزها بود که ناخواسته 

 وارد حریمم شده بود . 

 

حاال دقایقی بود که کنار هم نشسته بودیم و به منظره 
 بیابابی دره مقابل مان یم نگریستیم. 
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 شما این جا رو از کجا پیدا کردی؟ -

 

 ردم : از رس شانه نگاهش ک

- .  یه شب خییل اتفاقی

 

 خییل قشنگه ... همیشه یم آیید این جا؟ -

 

 داشت زیاد سوال یم کرد اما با این حال پاسخش را دادم: 

  

بیشیی موقع ها. البته شب ها زیر نور مهتاب قشنگ تره -
 .. 

 

ی تحملش  ی در او باعث شده بود که این چنیر چه چیر
ه به رو به رو گ  فت: کنم؟ لبخند زد و خیر

 چه آرامش عجیتی داره. -
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 رس به تایید تکان دادم که به طرفم چرخید: 

 

 شما بهم یه توضیح بدهکارید. -

 

یم دانستم با این همه کنجکاوی برای پرسش اش دیر هم 
 کرده است. 

 

 اون شب... کمک شما ... -

 

 دستی به پشت گردنم کشیدم: 

نزدیک به دو سال و نیم رشته پزشیک خوندن باعث -
ابی بلد باشم...  

ی  شده یه چیر

 

 متحیر و آچمز شده میان کالمم پرید: 

؟!!! باورم نمیشه! -  چیییتر
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 چر رو باورت نیم شه ؟-

 

ی تکان داد:   رسش را تند تند به طرفیر

 

نه منظورم اینه که چرا ادامه ندادید؟ آخه چطور یم -
 رها کنید و مهندس عمران بشید؟شه که پزشیک رو 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتاد

                                                                                                                                                                                                                                             
ی   نوشیر

 

ه به رو به رو  دستانش را دور زانوهایش حلقه کرد و خیر
 گفت: 

 

به زور خانواده ام وارد این رشته شدم. دوسش نداشتم. -
ی پدر و مادری پزشک و جراح پا به رشته  به ُیمن داشیی
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نیم ای گذاشته بودم که هیچ عالقه ای در من  ایجاد 
کرد. من عاشق ساخت و ساز بودم اما پدرم به شدت 
سختگیر بود . حرف حرف خودش بود . نمرات عایل و 
استعداد خوبم توی درس باعث شد فشارهای پدرم 

بیشیی بشه و  پا توی یه کفش کنه و مجبور به انتخاب 
 رشته ای بشم که دوسش نداشته باشم. 

 

 

ا قبال پزشیک یم ناباورانه نگاهش یم کردم. یاشار توان
 خوانده؟

 

آن شب اگر کمک های او و راهنمابی هایش برای نجات 
ک  زن قابله نیم توانستیم دخیی  نبود من و آن پیر

آن دخیی
 را از مرگ حتیم نجات دهیم. 

 

 بی اختیار لب زدم: 

ویل یم تونستید پزشک خوبی باشید! اون شب کارتون -
 عایل بود.. 
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اما نشدم... چون نیم تونستم از پسش بربیام. حالمو -
ی    ح هم دیوونه ام  بد یم کرد. حتی فکر به کالس های تشر
یم کرد..  نیم تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. مادرم 

 پزشک زنان بود و پدرم یه جراح زبر دست اما... 

 

 چرا از افعال بود استفاده یم کنید؟ -

 

! سال هاست چون سال هاست که توی -  ی زندگیم نیسیی
 که خودم رایصی کردم به از دور دیدن شون... 

 

 آخه چرا؟-

 

پدرم آدم خودرأبی بود. وقتی بعد دو سال و نیم درس -
خوندن گفتم نیم تونم و یم خوام برم بر رشته ای که 

دوستش دارم مرصانه روی حرف خودش ایستاد و طردم 
 کرد. و من به اجبار از خونه بریدم. 
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تر از قبل نگاهش کردم. یاشار توانا از خانواده متح  یر
 طرد شده بود. 

 

 لبخند تلجی زد و گفت: 

ی - ؟  یم دونستی تو اولیر چیه چرا اون جوری نگام یم کتی
؟ اگه اتفاق  دار یم شر کیس هستی که از این ماجرا خیی

 اون شب نبود هیچ وقت نیم فهمیدی . 

 

... خب- نیم گم  آخه چرا؟ شما االن یه مهندس موفقی
ی چند شب پیش باعث نجات یه  پزشیک بده چون همیر
 آدم شدید اما طرز فکر پدرتون برام قابل هضم نیست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتاد

                                                                                                                                                                                                                                
برادر بزرگم هم پزشیک خونده  و االن مثل پدرم یه جراح -
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موفقه البته اون عالقه داشت و مشکیل با این مسئله 
ه دنبال کارش بود اما من خییل سیع  ی نداشت و با انگیر

 ردم و نشد. حس کردم دارم عمرمو تلف یم کنم. ک

 

نیم تونم باور کنم . با این همه تحصیالت عالیه -
 پدرتون... 

 

شاید دلیل این دیوار سختی که دور خودش کشیده بود 
ی بود.   همیر

 

 مادرتون؟ اون چطور اجازه به این مسئله داد؟- 

 

 پوزخندی زد: 

اونم غرق کار خودش بود . تموم بچگیم در حشت یه -
غذای گرم و دور هیم گذشت. هیچ وقت کنار هم جمع 

نشدیم. مادرم هم به اقتضای شغلش اکیر مواقع یا 
بیمارستان بود یا توی مجامع پزشیک. درست مثل پدرم.  

ی جا نشأت یم  شاید نفرت من از این شغل از همیر
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که من هیچ کدوم شون گرفت. شب ها و روزهابی بود  
ی دور شدن  رو نداشتم و در تنهابی گذروندم. برای همیر
ی رو اذیت  ازشون توی این چند سال هیچکدوم از طرفیر

 نکرده. نه اونا نه منو. 

 

متاسف نگاهش کردم. کودگ سختی را گذرانده بود و در 
ادامه هم جوابی که تحت تسلط پدر داشت از دست یم 

 رفت . 

 

من هیچ وقت خواسته هایش را به من  برخالف او پدر 
تحمیل نکرد. همیشه عاشق درس خواندن من در رشته  

هر موقع »ی مورد عالقه ام بود. ان وقت ها یم گفت 
ی برو که عاشقیسر  ی و همیشه « بزرگ شدی دنبال چیر

ی شد که مادرم هرگز  خانم مهندس صدایم یم زد و همیر
و اجازه داد با با کار و شغل مورد عالقه ام مخالفتی نکرد 

 تمام سختی هایش روی پای خودم بایستم . 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

با صدای یاشار  به خودم آمدم. حاال دیگر داشتم بیشیی 
 یم شناختمش . 

مادرم هیچ وقت دربرابر ما احساس مسئولیت نیم  -
کرد. اون قدر که برای کار و شغلش ارزش قایل بود 
 زمان هابی که 

برای من و برادرم وقت نذاشت. حتی
یم شدیم اگر کار داشت ما رو به دست  مریض

د. حالم بد میشه وقتی  پرستار یا خدمه خونه یم سیر
ون دست و پا یم   این جور برای کار بیر

یم بینم زبی
زنه اما توی خونه اش بچه هاش برای یه جو محبت 

مادرانه له له یم زنن... متنفرم از این که یه زن با 
همش و وجود عشقی که یم تونه توی خونه به 

ون از خونه تقسیمش یم کنه و  فرزندانش بده بیر
 هیجر به 

ی
برای اعضای خانواده اش جز خستیک

 ارمغان نمیاره. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادویک
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حاال یم فهمیدم این حجم از نفرت در یاشار توانا از کجا 

د.   یم توانست نشأت بگیر

 

 به طرفش چرخیدم و گفتم: 

ون زحمت یم کشن ه- م اما هستند زن هابی که هم بیر
. کسابی که با برنامه  ی توی خونه از هیجر دری    غ نیم کیی
ریزی درست هم به فرزند و همششون یم رسن هم به 
عالیق شون ... خییل ها رو یم شناسم مجبور به کار 

ون هستند اما توی خونه هیجر کم نیم ذارن.   بیر

 

 سکوت عجیبش باعث شد ادامه بدهم: 

ده که این نیم دونم مشغله های مادرتون چه قدر بو -
جور خودشو از پشاش دری    غ کرده اما واقعا نیم تونم 
ون از عشق و  بپذیرم که به خاطر کار  و فعالیت بیر

 عالقه به اعضای خانواده اش کم کرده باشه. 

عجیب بود یاشار آن قدری مرا محرم خود دانسته بود 
 که داشت درد و دل یم کرد. 
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م جمع یم ما فقط زمابی که مهمابی داشتیم کنار ه-
شدیم اما باز هم عشق و محبتی نبود و اگر هم توجیه 
بود خرج مهمونان مون یم شد. همه چر تظاهر ... همه 
چر عایل  اما توخایل و پوچ ... برام سخته باور کنم یه زن 

 و بی 
ی

ی جز خستیک ی ون از خونه چیر با وجود کار بیر
 برای عرضه در خانواده داشته باشه. 

ی
 حوصلیک

 

توانستم درکش کنم  چون خودم مادری فداکار شاید نیم 
داشتم که در تمام سال های نبود پدرم با وجود کار 

ون از خانه از هیچ محبتی نسبت به من دری    غ نکرده  بیر
 بود. 

 

حتی شب هابی که خسته بود از قصه شبانه ام نیم 
گذشت و تا خوابم نیم برد خودش آرام نیم گرفت. 

 ،اجبار  و خودرابی و درک یاشار سخت بود . بی 
محبتی

دیکتاتوری هر کدام در رفتار و خلق و خوی بی تاثیر نبود 
 . 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادودو

                                                                                                                                                                                                                                
 )یاشار(

 

 خید. نگاهم به سمت نیم رخش چر 

 

ی با این روحیات برایم عجیب بود. پایه و همراه.   دخیی

 

شاید اگر کس دیگری جای او بود بعد از آن اتفاقات 
افتادن در بیابان دمش را روی کولش یم گذاشت و  گیر

 برای همیشه یم رفت که یم رفت اما او مانده بود. 

 

 ظاهرا او از من هم رسسخت تر و لجوج تر بود. 

 

 اهم روی زوایای نیم رخش چرخید. بی اختیار نگ
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ابروبی که دمش تا کنار شقیقه کشیده شده بود و مرا به 
 یاد اشعار ایرابی یم انداخت. 

 

بیتی کوچک و لب و دهابی متناسب داشت و چانه ای 
گرد و اندازه. بی اختیار یاد آن شب و چهره ی آرایش 

ک وحیسر و چموش .   کرده اش افتادم ... دخیی

 

ان  ه به طرفم چرخید : غافلگیر

 اما شما نباید همه رو به یه چشم ببینید. -

 

 نگاهم گره نگاهش شد. 

 این دخیی آمده بود تا دید مرا به زن جماعت تغییر دهد؟ 

آخ که نیم دانست چه حجم از نفرت در درونم موج یم 
 زد. 

 

اگر یم دانست لحظه ای نزدیکم نیم شد چه برسد که 
 محرمم شود ... 
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ون دادم: نفس   سنگینم را به سختی بیر

 

ه برگردیم کمپ. دیروقته. -  بهیی

  

ی بگوید که  توپیدم:  ی  لب باز کرد تا چیر

 

؟ -  اصال گ به تو  گفته بود پاشر دنبال من راه بیفتی

 

نگاهش متحیر شد، سپس ابرو های خوش فرمش را 
 درهم کشید و به یکباره از جا جست: 

 

وش یم کنم. منو باش که نشستم به حرفای شما گ -
 واقعا که...  

 

دست خودم نبود نیم توانستم به دنیای خودم راهش 
 دهم. 
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 این نزدییک ممکن نبود. 

  

ی مجد داشت ذهنم را درگیر خودش  دروغ چرا... نوشیر
به نخورده بودم.   یم کرد اما من کم از زنان دوروبرم ضی

 

آن از مادرم، آن هم سال ها بعد از کیس که دیوانه وار 
 ستیدمش. یم پر 

 

 نه مگر باید چند بار از یک سوراخ گزیده یم شدم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادوسه

                                                                                                                                                                                                                               
 حاال رو به روی هم ایستاده بودیم . 

خشم و غضب را به راحتی یم توانستم از بی بی  
 چشمانش بخوانم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 اصال این طور بهیی بود.  

 

 نزدیک شدنش به من اشتباه بود. 

 

؟ پاشدی نصف شتی - چیه چرا اینطوری نگام یم کتی
 هلک و هلک دنبال من راه افتادی که چر بشه؟ 

 

 دندان قروچه ای کرد. 

کیس در رسم فریاد کشید  بهش بگو زیادی خوشگیل 
 .  مجد مخصوصا وقتی عصبابی مییسر

 

واقعا که... نیم دونم چر بهتون بگم... حیف وقت و -
 انرژی که براتون ضف شد. 

 

 بی حرف دیگری پا کوبان به راه افتاد.  و 

 

 قدم هایش بلند،حریص و مشخصا عصتی بود. 
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به دنبالش راه افتادم. این دخیی چه داشت که هم یم 
خواستم کنار باشد هم دلم یم خواستم زودتر بگذارد و 

 برود؟

 

هنوز به نیمه راه نرسیده بودیم که آچی گفت و روی 
ی نشست.   زمیر

 

ی مان اجازه نیم داد تاریک روشتی هو  ا و فاصله ی بیر
 بفهمم چه بالبی بر رس خود آورده است. 

 

ی  به سمتش دویدم و مقابل پاهایش زانو به زمیر
 چسباندم: 

ی صاف خدا هم نیم توبی درست راه - چر شد؟ رو زمیر
 بری؟
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و دستم را به سمت مچ پایش که میان دستانش گرفته 
 بود دراز کردم. 

 

 و توپید:  محکم دستم را پس زد  

 به من دست نزنید! -

 

 پوزخند زدم: 

ابی -
ی س یه چیر

دخیی جون من هر کاری بخوام یم کنم.نیی
 رسم میشه... لج نکن بذار ببینم چر شده؟

 

 کفری تر غرید: 

ی چند - الزم نکرده از شما به من خییل رسیده! همیر
 دقیقه پیش... 

 

 و خواست از جا بلند شود اما باز ناله اش بلند شد: 

. آخ. -  لعنتی
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اضش پاچه شلوارش را باال دادم.   بی توجه به اعیی

ی زیادی دیده نیم شد. نیم توانستم در آن نور کم  چیر
 وضعیت پایش را تشخیص دهم.  

 تو هم که همش دردرسی. آخه چر شد یهو؟-

 

 آن قدر جدی و محکم پرسیدم که مجبور به پاسخ شد: 

 

ر کنم پیچ نیم دونم یه سنگ از زیر پام در رفت فک-
...آ خ...   خورده. آیتر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادوچهار

                                                                                                                                                                                                                                        
) ی  )نوشیر

 

آن قدر از دستش عصتی بودم که دلم یم خواست کله 
 اش را بکنم. 
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از حرص سنگ زیر پایم را ندیده بودم و پایم پیچ خورد. 
لعنتی چه قدر درد داشت.  حس یم کردم  مچ پایم گر 

 گرفته و داغ شده است. 

 

ی بود و   داشت پایم را وارش یم کرد. ژست رسش پاییر
ها عجیب به او یم آمد.     دکیی

 

دلخور و دلگیر نگاهش یم کردم. این مرد اساسا از نظر  
 روح و روان  مشکل داشت. 

چنان در ذوقم زده بود که هنوز هم تپش قلبم آرام  
 نگرفته بود. 

 

 نگاهش را باال کشید و پرسید: 

 خییل درد داره؟-
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ی یک سوال کاقی بود تا شیشه نازک قلبم  انگار همیر
بشکند و هر دو دردی که یم کشیدم با هم اشک هایم را 

 رسازیر کنند. 

 

 متحیر لب زد: 

 مجد ! -

 

لعنتی با این مجد گفتنش دلم یم خواست بکشمش. 
ی چه اش بود که مدام مجد مجد یم کرد؟  مثال نوشیر

ی انتظار  بی جابی از او ظاهرا دیوانه شده بودم که چنیر
 داشتم. 

 

 چه کاره ام بود که مرا به نام کوچک صدا کند؟

ی ویری ییک توی مغزم فریاد زد  شوهرته بابا »در آن هیر
 «شوهرت

 

 خجوالنه لب گزیدم. انگار یم توانست افکارم را بخواند. 
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رو گرداندم تا اشک ریختنم را نبیند. نیم دانم چرا آن 
 بیشیی اذیتم یم کرد.  قدر دل نازک شده بودم و این

 

خب راست یم گفت چرا دنبالش راه افتاده بودم؟ اصال  
 حقم بود . 

 

توقع نداشتم بعد از آن آرامش و حرف ها این جور توی 
 ذوقم بزند. 

شاید هم انتظار دیگری داشتم که خالفش اتفاق افتاده 
 بود. 

 

ی نصف - پاشو ببینم چه بالبی رس پات آوردی؟ ... ببیر
 اری دستمون دادی. اه... شتی چه ک

 

 دست خودم نبود توپیدم: 

 من یا شما؟ -
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 مالیم جواب داد: 

 من... پاشو ببینم یم توبی راه بری. -
ی

 باشه تو راست یم گ

 

 و دستش را حایل بدنم کرد و مرا با قدرت باال کشید. 

 همزمان نفس گرمش توی صورتم پخش شد و  لب زد: 

 

- . ی  آروم پاتو بذار زمیر

 

ی گذاشتم. و من   مسخ شده پای دردناکم را روی زمیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادوپنج
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https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ظاهرا خییل درد داشت که در آن هوا، عرق رسد بر 
 پیشابی اش نشسته بود. 

 

 دستم دور کمرش بود که سیع کرد دور شود و لب زد: 

 

 خوبم. خودم یم تونم. -

 

آرام فاصله گرفتم و او ناله ی ضعیقی کرد و راه افتاد. 
بدجور لنگ یم زد و رسما نیم توانست پای مجروحش را 

ی بگذارد.   به زمیر

 

از کرده ی خودم پشیمان بودم. کاش آن جور ناراحتش 
 نیم کردم. 

 

 کنارش راه افتادم. 

قدم هایش مورچه ای بود و تمام مدت لبش زیر دندان 
ده یم شد.  این توداری اش دیوانه ام یم کرد .   فشر
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ی تا صبح هم به کمپ نیم رسیدیم.   با این راه رفیی

دست خودم نبود به یکباره دستانم دور کمرش حلقه شد 
ب او را به آغوش کشیدم. خب اجازه الزم  و با یک ضی
نبود و به قدری بی حوصله بودم که تحمل لج بازی اش 

 را در آن لحظه نداشتم. 

 جیغ خفیقی کشید و دستانش دور گردنم حلقه شد. 

 

نگ صورتش زیر نور مهتاب بی رنگ و پریده به نظر یم ر 
 رسید. 

 

ی بگوید که زمزمه وار  ی ه چشمانم یم خواست چیر خیر
 گفتم: 

 هیس....این طوری تا صبحم به کمپ نیم رسیم.  -

ی جساربی کنم  شاید اگر محرمم نبود نیم توانستم چنیر
 اما خب او هنوز زنم بود  و در این آغوش مشکیل نبود. 
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 ز من گرفت و بی حرف رس بر سینه ام گذاشت. نگاه ا

 ظاهرا او هم مشکیل نداشت و رایصی بود که هیچ نگفت. 

 

شاید هم آن قدر درد داشت که مجبور به پذیرش شده 
 بود. 

 

نفسش آرام و گرم زیر گلویم پخش یم شد.  اگر بگویم 
 تپش قلبم به هزار رسید دروغ نگفته ام. 

 

 تادم . با قدم های بلند به راه اف

باید زودتر خود را به کمپ یم رساندم  و در روشنابی 
 پایش را معاینه یم کردم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادوپنج
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ی گذاشتمش و با  در نزدیک نقطه به کمپ آرام زمیر

 صدابی خفه گفتم: 

 

از این جا به بعدش رو خودت باید بری. یم ری اتاقت و -
 درم نیم بندی تا من بیام. 

 

باید لباس عوض یم کردم. خیس عرق شده بودم و 
ی برای بانداژ پایش نیاز به وسایل داشتم.   همچنیر

 

 محکم گفت: 

. من خودم یه بالبی رس -
الزم نیست شما زحمت بکیسر

 خودم میارم. 

 

و خواست راه بیفتد که بازویش را گرفتم و محکم از الی 
 دندان های سفت شده غریدم: 
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 حرف گوش یم کتی یا نه؟-

 

ه نگاهم   ه خیر  کرد و من آرام بازویش را رها کردم. خیر

ی پات بیارم. - ابی برای بسیی
ی  یم رم اتاقم باید یه چیر

 

 از آرامش گرفت  و بی حرف از کنارم دور 
ی

نگاهش رنیک
 شد. 

 

لنگ یم زد اما کاری نیم توانستم بکنم. دلم نیم خواست 
 کیس ما را در آن موقعیت ببیند. 

 

انکسش به سمت از دور پاییدمش و به محض ورود به ک
 اتاق خود پا تند کردم. 

 

 

ی   نوشیر
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باورم نیم شد تمام راه را رس بر سینه یاشار توانا گذاشته  
 باشم. 

 

این نزدییک شدن های ناخواسته داشت کار دستم یم داد 
 . 

 

 اشکم بی اختیار رسازیر بود و قلبم تند یم زد. 

 

درد پایم هم مزید علت شده بود و خوب بهانه ای به 
 دستم داده بود. 

 

لب تختم نشستم و پالتو و رورسی ام را در آوردم. 
کانکسم به لطف بخاری برقی گرم بود اما من از درون یم 

 لرزیدم.  

 

 این چه حال خرابی بود؟ 
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به ای که به در خورد دستم به سمت شالم رفت  با ضی
 را پشیمان شدم . اما نیم دانم چ

 

 او مرا شتی دیگر  با همان موهای آراسته دیده بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادوشش
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خب خداراشکر کیم حرف گوش کرده و در را از تو قفل 
 نکرده بود. 

 

وارد کانکس شدم و با دیدن او که لب تخت بدون 
ون دادم و به  ون نشسته  بود نفسم را بیر پوشِش بیر

 سمتش رفتم. 
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 کاش نیم اومدید. -فت: نرم و مالیم گ

  

 بی این که نگاهش کنم لب زدم: 

 پات ظاهرا دررفته. تا صبح از دردش تلف یم شدی. -

 

انه و ساده اش کشیده شد.  و نگاهم به سمت چهره دخیی
موهایش مثل همیشه بافته شده بود اما کیم به ریخته 

 به نظر یم رسید. 

 

 نگاهم باعث شد تارهای موهایش را پشت گوش بزند.  

 

 لب گزید و پچ زد: 

 خییل درد داره. -

 

 پاچه شلوارش را آرام باال زدم. 

 همان طور که حدس یم زدم ورم کرده بود. 
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از جا بلند شدم و پالتویم را ازتن در آوردم و مقابل پایش 
 نشستم. 

 

 یم توبی تحمل کتی جا بندازمش؟- 

 

 ترسیده نگاهم کرد. 

آرام مچ پایش را میان انگشتانم گرفتم. تا بیشیی از آن 
ورم نکرده بود باید جا یم انداختمش. درد داشت اما 

 چاره ای نبود. 

 

 دست یخ کرده اش را روی دستم گذاشت: 

 

 صیی کنید! -

 

نگاهم به چشمانش دوخته شد که شالش را برداشت و 
 ابل دهانش گرفت. چند تا زد و با دو دست محکم مق
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رسی به تایید تکان دادم . باید حواسش را پرت یم کردم 
 تا کمیی احساس درد کند. 

وع به ماساژ مچ پایش کردم و گفتم:   آرام رسر

 یم دونستی خییل لجباز و یه دنده ای؟ -

 چشمانش درشت شد و از زیر شال هویم کرد. 

 

 خنده ام گرفت: 

جی ؟ تخس و رستق تا حاال کیس بهت گفته بدجور رو م-
 ؟

چشمانش درشتیی شده بود اما ظاهرا تمام حواسش به 
ش کنم.   پایش بود.  شاید فهمیده بود قرار است غافلگیر

 

 همزمان با چرخش آرام مچ پایش میان دستانم گفتم:  

- .  اما من خییل خوشم میاد که کم نمیاری و قوی هستی
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همزمان جیغ خفه ی مجد و چشمابی که از زور درد 
 بسته شده بود با جاافتادن مچ پایش ییک شد. 

 

 رسش نرم روی شانه ام افتاد و از هوش رفت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادوهفت

با درد                                                                   
 کمرم چشم باز کردم.   شدیدی در ناحیه

 پتو پیچ توی تختم بودم. 

 

 گ خوابم برده بود که به خاطر نیم آوردم؟

 

نگاهم در تاریک روشتی اتاق چرخید و روی یاشار توانا  
 نشست. 

 

 او این جا چه یم کرد؟ 
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 ناباورانه پتو را کنار زدم و توی تختم نشستم. 

 

مت پای همزمان دردی در کمر و پایم پیچید. نگاهم به س
ی مثل یک  بانداژ شده ام کشیده شد و بالفاصله همه چیر

 فیلم سینمابی مقابل چشمانم جان گرفت. 

 

 

ی را  عجیب بود بعد از حس آن درد وحشتناک هیچ چیر
 به خاطر نیم آوردم و ظاهرا از حال رفته بودم. 

 

دوباره نگاهم به سمت یاشار رفت که در خواب عمیقی 
 فرو بود. 

 و باالی رسم مانده بود ؟ یعتی او نرفته 

 

 نیم توانستم او را درک کنم . 
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گایه چنان رفتارهای متناقیصی داشت که هر لحظه مرا 
 به یک سمت و سو یم کشاند. 

 

آرام پتو را برداشتم و روی اوبی که درخود مچاله روی 
 صندیل خوابش برده بود کشیدم. 

 

 بی اختیار لبخند بر لبانم نقش بست چه کیس فکرش را 
ی اتفاقابی رخ دهد و ما به این  ی من و او  چنیر یم کرد بیر

 نقطه برسیم. 

 

یک حیس یم گفت حکایت من و یاشار شده حکایت آن 
 آدیم که با دست پس یم زند  و با پا پیش یم کشد. 

 

گایه دلمان یم خواست کنار هم بمانیم و گایه دوست 
 داشتیم کله هم را بکنیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 ت_صد_هفتادوهشت#پار 

درد کمرم زیاد شده و                                           
 هشدار یم داد. 

 

بی صدا از جا برخاستم و لنگ لنگان رفتم تا از دم نوشر 
ی به دنبال یاشار دم کرده بودم بنوشم اما با  که قبل رفیی
 دیدن قوری خایل نگاهم به سمت یاشار رفت و برگشت. 

 

 

 وش را خورده بود؟! تمام دم ن

  

تصور این که دم نوش مخصوص دوره ی زنانه مرا تا 
 انتها نوشیده بود باعث خنده ام شد. 

 

صدای خنده ی ریزم باعث شد تکابی بخورد و بالفاصله 
 صاف توی جایش نشست. 
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 گیج و منِگ خواب نگاهش به تخت بود. 

 با ندیدنم متحیر نگاه به دنبالم کشاند: 

؟مجد خوبی ؟ -  اون جا چر کار یم کتی

 

خنده ام با دیدن حاالت او بیشیی شد. اما تارییک اتاق 
 باعث شد فکر کند دارم گریه یم کنم؟

 

 از جا پرید و نزدیکم شد: 

؟-  چر شده؟ درد داری؟ داری گریه یم کتی

 

 هم خنده ام گرفته بود هم گریه... 

 خنده از تصور یاشار که دم نوشم را خورده بود و گریه از 
 دردی که هر لحظه بیشیی کمرم را دربریم گرفت. 

 

ی مان را کم کرد و خم شد و توی صورتم نگاه  فاصله بیر
 کرد. 
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دیدن لب های خندانم و چشمان گریانم باعث شد 
سد:   متحیر بیر

 رست به جابی خورده؟ داری یم خندی؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هفتادونه

شلیک خنده ام باعث شد                                    
 متعجب تر بگوید: 

؟ داری نگرانم یم کنیا . -  مجد خوبی

 

ی چش بود  ییک نبود بگوید  کوفت و مجد ... آخر نوشیر
 که بر زبان نیم آورد؟ 

 

 میان خنده ام نالیدم: 

 همه ی دم نوش مو خوردید؟-

 

ی من و قوری توی دستم رفت و برگشت:   نگاهش بیر
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 چیه  یم خوری دخیی ؟ این زهرماری-

 و زل چشمانم لبخند زد: 

 

ی نبود و نفهمیدم چطور بی هوش -
ی اما باید بگم بد چیر

 شدم. 

 

 وای که اگر یم فهمید چه دم نوشر را خورده است؟ 

 لب زدم: 

 دم نوش آرام بخش بود. -

 

 جلو کشید: 

ی حال مثل - خییل تلخ بود درست مثل زهرمار اما درعیر
 آب روی آتیش آرام بخش . 

 

ورانه گفتم :   رسر
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 و شما همه شو خوردید؟-

 

 همش ... -
ی

 همش یه لیوان نشد. یه جوری یم گ

 

 دستم روی کمرم نشست و بی اختیار نالیدم.  

 

 چر شده؟ -

 

 تندی دست روی معده ام گذاشتم: 

نه. اون دم نوش من بود باز معده ام درد یم ک-
 خوردیدش. 

 

 ابرو باال انداخت:  

ه... -  این معده درد باید مزمن باشه که هر از گایه یم گیر

 

 کفری گفتم: 
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 جناب توانا شما خوبید؟ حالتون خوبه؟-

 

 یه دم نوش بود دیگه . مگه چر داشت که؟ -

 

 را خورده تا حسابی 
شیطان یم گفت بگویم چه دمنوشر

 حالش رسجایش بیاید. 

 

 همزمان درد شدید نفسم را برد و بی اختیار نالیدم: 

 آ خخخ... -

 

باز چر شد؟ مجد با دم نوش کارت درست نیم شه من -
 تو کانکسم قرص معده دارم.  

 

دلم  یم خواست رسم را به دیوار بکوبم.باید یم رفت تا 
 یم توانستم در بر چاره برای حالم باشد. من 

 همان جور خمیده نالیدم: 
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یف - ممنون.  من قرص نیم خورم.  شما نیم خوای تشر
ید؟  بیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هشتاد

ابرو باال                                                                 
 انداخت: 

ونم یم بعد اون همه کاری که - برات انجام دادم داری بیر
؟ دست مریزاد!   کتی

 

 ابرو باال انداختم: 

 قرار نبود تا صبح بمونید!  -

 

 رسی تکان داد و گفت: 

 اگه غش نیم کردی تا حاال رفته بودم. -

 

 قصدا از واژه ی غش استفاده کرده بود. 
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 نیشخند زدم: 

 

ی برای شما هم بد نشده جناب مهندس... یه دم - همچیر
 نوش قوی خوردید که هر جابی پیدا نمیشه... 

 

 قدیم به جلو برداشت و نفسش را توی صورتم رها کرد. 

 قلبم از این همه نزدییک به در و دیوار سینه کوبید. 

 

احت کن . هم - نیم خواد فردا بیای کارگاه... بمون و اسیی
 هم معده ات. برای پات خوبه 

 

 نیم دانم چرا معده را آن قدر تاکید کرد؟ 

 نکند فهمیده بود دردم چیست و معده بهانه است؟

 

ون زد.   لب گزیدم که فاصله گرفت و از در کانکس بیر
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تازه یم خواستم نفیس بکشم که دوباره تقه ای به در 
 خورد. 

 

 آرام به سمت در رفتم و زمزمه وار پرسیدم: 

 

 کیه؟-

 

 کن مجد!   باز -

 

 نرفته بازگشته بود. 

 آرام در را باز کردم که داخل شد و غرغرکنان گفت: 

 داشت یادم یم رفت. -

 

 نگاه سوایل ام باعث شد ادامه دهد: 
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قبل این اتفاقا ما یه قول و قرارابی  گذاشته بودیم. -
 یادت نرفته که... 

 

ط مان آمده بود.   برای یادآوری رسر

 

 همه چر رسجاشه مهندس. -

 لبخند نریم بر لب نشاند: 

 

یم پروژه . تو قراره - ایک... فردا که هیچ از پس فردا میر
ا رو بهم ثابت کتی خانم مهندس ی  خییل چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هشتادویک

 )یاشار (     

 

ی گم کرده بودم تمام روز را  ی عجیب بود انگار یک چیر
ی رفته و دستور داده بودم. عصتی در کارگا  ه باال و پاییر
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 نگاهم مدام و بی اختیار به مسیر ورودی کارگاه بود. 

چرا فکر یم کردم مجد نیم تواند در کانکسش بماند و هر 
 طور شده به کارگاه خواهد آمد؟

 

ی از مجد نشد .   برخالف تصورم تا بعدازظهر خیی

فاقی افتاده هزار فکر به رسم هجوم آورده بود . نکند ات
اون تو مرخصیه تو چرا » باشد بعد با خود یم گفتم

ی پش؟  «انقدر با خودت درگیر

 

 دست خودم نبود  ناخواسته منتظرش بودم. 

 

ی را برداشتم و رایه کمپ  دست آخر به بهانه ای ماشیر
 شدم. 

 

 تا خیالم از مجد راحت نیم شد نیم توانستم کار کنم. 
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بود و اکیر کارگران در آن ساعت از روز  کمپ خلوت 
 کارگاه بودند. 

 

ی را با فاصله از کانکس او پارک کردم و پیاده شدم.   ماشیر

 

ون آمد و پارس کرد.   قوی با دیدنم از النه بیر

 

 جلو رفتم و دستی به رسش کشیدم. 

 

 رسش را آرام تکابی داد و در جایش دراز کشید. 

 

از پله ها باال رفتم و چند تقه ی بر در بر به در کانکس 
 مجد زدم . 

 

ون یم زد.   هوا رسد بود و بخار از دهانم بیر

عجیب بود که با تصورش بی اختیار به یاد دم نوش 
 معجزه آسای مجد افتادم. 
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در همان فاصله در باز شد و مجد با یک پلیور  بافت 
ی یجی رنگ مقا  بلم ظاهر شد. گشادو بلند و یک جیر

 

ی یم  موهایش را مثل همیشه یک ور بافته بود و دلیی
 کرد. 

 

 با دیدنم متعجب پرسید: 

ی شده؟  این جا چر کار - ی ا سالم... جناب مهندس چیر
 یم کنید ؟

 

یم خواستم بگویم تو نیامدی و مرا به در اتاقت کشاندی 
 اما قبل از هر حرقی صدای مردانه ای از داخل گفت: 

 

ی این قندونت کجاست؟ -  نوشیر
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انگار کیس پارچ آب  جوش روی رسم خایل کرد . وجود 
ی مجد هیچ توجیج نیم  یک مرد آن هم در اتاق نوشیر

 توانست داشته باشد. 

 

 لب هایم به سختی تکان خورد: 

ه خانم؟-  این جا چه خیی

 

اما باز قبل از هر جوابی از سوی او مرد جوان بلند قامتی 
ک ظاهر شد و با صمیمیتی فراتر از پشت رس  دخیی

 تصورم گفت: 

ی کجا موندی؟-  نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هشتادودو

        ) ی  )نوشیر

 

ه و متعجب بود.   نگاه مهندس توانا خیر
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شاید با خودش یم گفت این جوان کیست که این جور 
 راحت وارد کانکس و حریم خصویص ام شده؟ 

 

مان را کشیده کنار خود قراردادمش و رو تندی بازوی آر 
 به هر دو معرقی کردم: 

 

پشداییم آرمان... ایشونم جناب مهندس توانا -
 رسپرست کمپ . 

 

 آرمان ابرو باال انداخت: 

به به جناب مهندس خوشحال شدم دیدم تون...  این -
 دخیی عمه ی ما خییل از شما تعریف کرده... 

 

دند. من کجا از او زیاد تعریف بی اختیار ابرو هایم باال پری
 کرده بودم؟  واقعا که نیم فهمید . 

 

 وای که حاال یاشار با خودش چه فکرهابی که نیم کرد. 
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یاشار اخم کرده نگایه به رستاپایم انداخت و با لحتی 
 خشک و رسیم گفت: 

 

 خانم مهندس به من لطف دارن. -

 

د.   و دست دراز شده آرمان را محکم فشر

 

آرمان به عادت همیشه دست روی شانه ام گذاشت و 
وع به تعریف از محیط کمپ کرد و آسمان و ریسمان  رسر

را به هم بافت اما نگاه یاشار تنها به دست جاخوش 
 کرده ی او روی رسشانه ی من قفل شده بود. 

 

 بی وقفه  گفت: 
 آرمان بعد از کیل حراقی

ی جان من یه کم یم رم بخوابم مزاحم ت- و و کارت نوشیر
نمیشم. جناب مهندس از دیدن شما هم بسیار خرسند 

 شدم. ان شاءهللا بیشیی همو ببینیم. 
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و همان طور که به عادت همیشه دسته موبی از موهایم 
 را بازی یم داد افزود: 

 

بعد از ظهر با هم یم ریم دور دور ... خییل دوست - 
 دارم این اطراف و پروژه پل رو از نزدیک ببینم.  

 

ام خداحافیطی کرد.   و رو به یاشار رس خم کرد و با احیی

 

ی آرمان یاشار قدیم به جلو برداشت و توی  با داخل رفیی
 صورتم پچ زد : 

 

م باش خانم مجد . 5تا -  دقیقه دیگه تو دفیی

 

و بی توجه به دهان باز من  دست در جیب های 
ی رفت.   پالتویش فرو برد و تند تند از پله ها پاییر
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 یم_عشق_دم_کن #کیم_برا

 #پارت_صد_هشتادوسه

ی مهندس توانا تندی به                                       با رفیی
 داخل رفتم و در رابستم. 

 

تکیه به در زدم و نگاهم روی آرمابی نشست که راحت 
 روی تختم دراز کشیده و خوابیده بود. 

 

ون دادم و به سمت پالتو و شالم ر   بیر
فتم نفسم را با پوقی

 که با صدای آرمان خشکم زد: 

 

- ! ی  این پشه بدجور روت کراش داره نوشیر

 

م به طرفش چرخید که حاال روی بازویش  نگاه متحیر
 تکیه زده بود. 
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از قصد چندتا حرکت زدم ببینم درست فکر یم کنم یا -
 نه. 

 

 کفری دست به کمر زدم: 

اشتباه یم کتی . این پشه نیم خواد رس به تن من باشه -
 اون وقت  دقیقا چر رو کراش داره؟

 

دوباره درجایش دراز کشید و با لبخند به سقف چشم 
 دوخت: 

 تو هم یه جورابی آره. -
 بدبختی

 

 بی نفس به سمتش رفتم: 

؟-
ی

 آرمان این چرت و پرتا چیه یم گ

 

 لبخندی زد و همان طور که چشم یم بست گفت: 

 

- ...  از دست رفتی دخیی عمه... از دست رفتی
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ی نبود .   کفری نگاهش کردم اما واقعا حرقی برای گفیی

   

درست مثل کیس بودم که دستش پیش همه رو شده 
 است. 

 

ون زدم.   قدیم به عقب برداشتم و از اتاقکم بیر

 

 

تقه ای به در دفیی زدم و با شنیدن صدای یاشار که اذن 
 ورود داده بود در را باز کردم و داخل شدم. 

 

قلبم چنان تند و بی محابا یم زد که نیم دانستم چطور 
لش کنم.   کنیی

 

 یاشار پشت به من رو به پنجره مقابلش ایستاده بود. 
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به طرفم چرخید و قدیم به طرفم برداشت و مقابلم 
 ایستاد. 

 

 نگاهم در نگاهش قفل شد . خونشد لب زد: 

 تو دقیقا چر خیال کردی با خودت خانم مجد؟-

 

 ایم_عشق_دم_کن #کیم_بر 

 #پارت_صد_هشتاد_چهار

                                                                                                                                                                                                                                                   
 )یاشار(

 

خب خداراشکر کیم حرف گوش کرده و در را از تو قفل 
 نکرده بود. 

 

وارد کانکس شدم و با دیدن او که لب تخت بدون 
ون دادم و به  ون نشسته  بود نفسم را بیر پوشِش بیر

 سمتش رفتم. 
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 کاش نیم اومدید. -نرم و مالیم گفت: 

  

 : بی این که نگاهش کنم لب زدم

 پات ظاهرا دررفته. تا صبح از دردش تلف یم شدی. -

 

انه و ساده اش کشیده شد.  و نگاهم به سمت چهره دخیی
موهایش مثل همیشه بافته شده بود اما کیم به ریخته 

 به نظر یم رسید. 

 

 نگاهم باعث شد تارهای موهایش را پشت گوش بزند.  

 

 لب گزید و پچ زد: 

 خییل درد داره. -

 

 پاچه شلوارش را آرام باال زدم. 
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 همان طور که حدس یم زدم ورم کرده بود. 

 

از جا بلند شدم و پالتویم را ازتن در آوردم و مقابل پایش 
 نشستم. 

 

 یم توبی تحمل کتی جا بندازمش؟- 

 

 ترسیده نگاهم کرد. 

آرام مچ پایش را میان انگشتانم گرفتم. تا بیشیی از آن 
جا یم انداختمش. درد داشت اما ورم نکرده بود باید 

 چاره ای نبود. 

 

 دست یخ کرده اش را روی دستم گذاشت: 

 

 صیی کنید! -
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نگاهم به چشمانش دوخته شد که شالش را برداشت و 
 چند تا زد و با دو دست محکم مقابل دهانش گرفت. 

 

رسی به تایید تکان دادم . باید حواسش را پرت یم کردم 
 . تا کمیی احساس درد کند 

وع به ماساژ مچ پایش کردم و گفتم:   آرام رسر

 یم دونستی خییل لجباز و یه دنده ای؟ -

 چشمانش درشت شد و از زیر شال هویم کرد. 

 

 خنده ام گرفت: 

تا حاال کیس بهت گفته بدجور رو مجی ؟ تخس و رستق -
 ؟

چشمانش درشتیی شده بود اما ظاهرا تمام حواسش به 
ش کنم.  پایش بود.  شاید فهمیده بود   قرار است غافلگیر

 

 همزمان با چرخش آرام مچ پایش میان دستانم گفتم:  

- .  اما من خییل خوشم میاد که کم نمیاری و قوی هستی
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همزمان جیغ خفه ی مجد و چشمابی که از زور درد 
 بسته شده بود با جاافتادن مچ پایش ییک شد. 

 

 رسش نرم روی شانه ام افتاد و از هوش رفت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هشتاد_پنج

با درد                                                                   
 شدیدی در ناحیه کمرم چشم باز کردم. 

 پتو پیچ توی تختم بودم. 

 

 گ خوابم برده بود که به خاطر نیم آوردم؟

 

نگاهم در تاریک روشتی اتاق چرخید و روی یاشار توانا  
 نشست. 
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 او این جا چه یم کرد؟ 

 

 ناباورانه پتو را کنار زدم و توی تختم نشستم. 

 

همزمان دردی در کمر و پایم پیچید. نگاهم به سمت پای 
ی مثل یک  بانداژ شده ام کشیده شد و بالفاصله همه چیر

 گرفت. فیلم سینمابی مقابل چشمانم جان  

 

 

ی را  عجیب بود بعد از حس آن درد وحشتناک هیچ چیر
 به خاطر نیم آوردم و ظاهرا از حال رفته بودم. 

 

دوباره نگاهم به سمت یاشار رفت که در خواب عمیقی 
 فرو بود. 

 یعتی او نرفته و باالی رسم مانده بود ؟ 

 

 نیم توانستم او را درک کنم . 
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که هر لحظه مرا   گایه چنان رفتارهای متناقیصی داشت
 به یک سمت و سو یم کشاند. 

 

آرام پتو را برداشتم و روی اوبی که درخود مچاله روی 
 صندیل خوابش برده بود کشیدم. 

 

بی اختیار لبخند بر لبانم نقش بست چه کیس فکرش را 
ی اتفاقابی رخ دهد و ما به این  ی من و او  چنیر یم کرد بیر

 نقطه برسیم. 

 

من و یاشار شده حکایت آن  یک حیس یم گفت حکایت
 آدیم که با دست پس یم زند  و با پا پیش یم کشد. 

 

گایه دلمان یم خواست کنار هم بمانیم و گایه دوست 
 داشتیم کله هم را بکنیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_صد_هشتاد_شش

درد کمرم زیاد شده و                                           
 اد. هشدار یم د

 

بی صدا از جا برخاستم و لنگ لنگان رفتم تا از دم نوشر 
ی به دنبال یاشار دم کرده بودم بنوشم اما با  که قبل رفیی
 دیدن قوری خایل نگاهم به سمت یاشار رفت و برگشت. 

 

 

 تمام دم نوش را خورده بود؟! 

  

تصور این که دم نوش مخصوص دوره ی زنانه مرا تا 
 خنده ام شد. انتها نوشیده بود باعث 

 

صدای خنده ی ریزم باعث شد تکابی بخورد و بالفاصله 
 صاف توی جایش نشست. 
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 گیج و منِگ خواب نگاهش به تخت بود. 

 با ندیدنم متحیر نگاه به دنبالم کشاند: 

؟-  مجد خوبی ؟ اون جا چر کار یم کتی

 

خنده ام با دیدن حاالت او بیشیی شد. اما تارییک اتاق 
 د دارم گریه یم کنم؟باعث شد فکر کن

 

 از جا پرید و نزدیکم شد: 

؟-  چر شده؟ درد داری؟ داری گریه یم کتی

 

 هم خنده ام گرفته بود هم گریه... 

خنده از تصور یاشار که دم نوشم را خورده بود و گریه از 
 دردی که هر لحظه بیشیی کمرم را دربریم گرفت. 

 

ی مان را کم کرد و خم شد و توی صورتم نگاه  فاصله بیر
 کرد. 
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دیدن لب های خندانم و چشمان گریانم باعث شد 
سد:   متحیر بیر

 رست به جابی خورده؟ داری یم خندی؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هشتاد_هفت

شلیک خنده ام باعث شد                                    
 د: متعجب تر بگوی

؟ داری نگرانم یم کنیا . -  مجد خوبی

 

ی چش بود  ییک نبود بگوید  کوفت و مجد ... آخر نوشیر
 که بر زبان نیم آورد؟ 

 

 میان خنده ام نالیدم: 

 همه ی دم نوش مو خوردید؟-

 

ی من و قوری توی دستم رفت و برگشت:   نگاهش بیر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 این زهرماری چیه  یم خوری دخیی ؟-

 و زل چشمانم لبخند زد: 

 

ی نبود و نفهمیدم چطور بی هوش -
ی اما باید بگم بد چیر

 شدم. 

 

 وای که اگر یم فهمید چه دم نوشر را خورده است؟ 

 لب زدم: 

 دم نوش آرام بخش بود. -

 

 جلو کشید: 

ی حال مثل - خییل تلخ بود درست مثل زهرمار اما درعیر
 آب روی آتیش آرام بخش . 

 

ورانه گفتم :   رسر
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 و شما همه شو خوردید؟-

 

 همش ... -
ی

 همش یه لیوان نشد. یه جوری یم گ

 

 دستم روی کمرم نشست و بی اختیار نالیدم.  

 

 چر شده؟ -

 

 تندی دست روی معده ام گذاشتم: 

باز معده ام درد یم کنه. اون دم نوش من بود -
 خوردیدش. 

 

 ابرو باال انداخت:  

ه... -  این معده درد باید مزمن باشه که هر از گایه یم گیر

 

 ی گفتم: کفر 
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 جناب توانا شما خوبید؟ حالتون خوبه؟-

 

 یه دم نوش بود دیگه . مگه چر داشت که؟ -

 

 را خورده تا حسابی 
شیطان یم گفت بگویم چه دمنوشر

 حالش رسجایش بیاید. 

 

 همزمان درد شدید نفسم را برد و بی اختیار نالیدم: 

 آ خخخ... -

 

باز چر شد؟ مجد با دم نوش کارت درست نیم شه من -
 تو کانکسم قرص معده دارم.  

 

دلم  یم خواست رسم را به دیوار بکوبم.باید یم رفت تا 
 من یم توانستم در بر چاره برای حالم باشد. 

 همان جور خمیده نالیدم: 
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یف - ممنون.  من قرص نیم خورم.  شما نیم خوای تشر
ید؟  بیی

 

 شق_دم_کن #کیم_برایم_ع

 #پارت_صد_هشتاد_هشت

ابرو باال                                                                 
 انداخت: 

ونم یم - بعد اون همه کاری که برات انجام دادم داری بیر
؟ دست مریزاد!   کتی

 

 ابرو باال انداختم: 

 قرار نبود تا صبح بمونید!  -

 

 رسی تکان داد و گفت: 

  کردی تا حاال رفته بودم. اگه غش نیم-

 

 قصدا از واژه ی غش استفاده کرده بود. 
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 نیشخند زدم: 

 

ی برای شما هم بد نشده جناب مهندس... یه دم - همچیر
 نوش قوی خوردید که هر جابی پیدا نمیشه... 

 

 قدیم به جلو برداشت و نفسش را توی صورتم رها کرد. 

 قلبم از این همه نزدییک به در و دیوار سینه کوبید. 

 

احت کن . هم - نیم خواد فردا بیای کارگاه... بمون و اسیی
 برای پات خوبه هم معده ات. 

 

 نیم دانم چرا معده را آن قدر تاکید کرد؟ 

 نکند فهمیده بود دردم چیست و معده بهانه است؟

 

 ون زد. لب گزیدم که فاصله گرفت و از در کانکس بیر 
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تازه یم خواستم نفیس بکشم که دوباره تقه ای به در 
 خورد. 

 

 آرام به سمت در رفتم و زمزمه وار پرسیدم: 

 

 کیه؟-

 

 باز کن مجد! -

 

 نرفته بازگشته بود. 

 آرام در را باز کردم که داخل شد و غرغرکنان گفت: 

 داشت یادم یم رفت. -

 

 نگاه سوایل ام باعث شد ادامه دهد: 
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ین اتفاقا ما یه قول و قرارابی  گذاشته بودیم. قبل ا-
 یادت نرفته که... 

 

ط مان آمده بود.   برای یادآوری رسر

 

 همه چر رسجاشه مهندس. -

 لبخند نریم بر لب نشاند: 

 

یم پروژه . تو قراره - ایک... فردا که هیچ از پس فردا میر
ا رو بهم ثابت کتی خانم مهندس ی  خییل چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_هشتادونه

 )یاشار (     

 

ی گم کرده بودم تمام روز را  ی عجیب بود انگار یک چیر
ی رفته و دستور داده بودم.   عصتی در کارگاه باال و پاییر
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 نگاهم مدام و بی اختیار به مسیر ورودی کارگاه بود. 

ر چرا فکر یم کردم مجد نیم تواند در کانکسش بماند و ه
 طور شده به کارگاه خواهد آمد؟

 

ی از مجد نشد .   برخالف تصورم تا بعدازظهر خیی

هزار فکر به رسم هجوم آورده بود . نکند اتفاقی افتاده 
اون تو مرخصیه تو چرا » باشد بعد با خود یم گفتم

ی پش؟  «انقدر با خودت درگیر

 

 دست خودم نبود  ناخواسته منتظرش بودم. 

 

ی را برداشتم و رایه کمپ دست آخر به بهان ه ای ماشیر
 شدم. 

 

 تا خیالم از مجد راحت نیم شد نیم توانستم کار کنم. 
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آن ساعت از روز  کمپ خلوت بود و اکیر کارگران در 
 کارگاه بودند. 

 

ی را با فاصله از کانکس او پارک کردم و پیاده شدم.   ماشیر

 

ون آمد و پارس کرد.   قوی با دیدنم از النه بیر

 

 جلو رفتم و دستی به رسش کشیدم. 

 

 رسش را آرام تکابی داد و در جایش دراز کشید. 

 

از پله ها باال رفتم و چند تقه ی بر در بر به در کانکس 
 مجد زدم . 

 

ون یم زد.   هوا رسد بود و بخار از دهانم بیر

عجیب بود که با تصورش بی اختیار به یاد دم نوش 
 معجزه آسای مجد افتادم. 
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همان فاصله در باز شد و مجد با یک پلیور  بافت  در 
ی یجی رنگ مقابلم ظاهر شد.   گشادو بلند و یک جیر

 

ی یم  موهایش را مثل همیشه یک ور بافته بود و دلیی
 کرد. 

 

 با دیدنم متعجب پرسید: 

ی شده؟  این جا چر کار - ی ا سالم... جناب مهندس چیر
 یم کنید ؟

 

ا به در اتاقت کشاندی یم خواستم بگویم تو نیامدی و مر 
 اما قبل از هر حرقی صدای مردانه ای از داخل گفت: 

 

ی این قندونت کجاست؟ -  نوشیر
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انگار کیس پارچ آب  جوش روی رسم خایل کرد . وجود 
ی مجد هیچ توجیج نیم  یک مرد آن هم در اتاق نوشیر

 توانست داشته باشد. 

 

 لب هایم به سختی تکان خورد: 

ه خان-  م؟این جا چه خیی

 

اما باز قبل از هر جوابی از سوی او مرد جوان بلند قامتی 
ک ظاهر شد و با صمیمیتی فراتر از  پشت رس دخیی

 تصورم گفت: 

ی کجا موندی؟-  نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود

        ) ی  )نوشیر

 

ه و متعجب بود.   نگاه مهندس توانا خیر
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شاید با خودش یم گفت این جوان کیست که این جور 
 راحت وارد کانکس و حریم خصویص ام شده؟ 

 

تندی بازوی آرمان را کشیده کنار خود قراردادمش و رو 
 به هر دو معرقی کردم: 

 

پشداییم آرمان... ایشونم جناب مهندس توانا -
 رسپرست کمپ . 

 

 آرمان ابرو باال انداخت: 

وشحال شدم دیدم تون...  این به به جناب مهندس خ-
 دخیی عمه ی ما خییل از شما تعریف کرده... 

 

بی اختیار ابرو هایم باال پریدند. من کجا از او زیاد تعریف 
 کرده بودم؟  واقعا که نیم فهمید . 

 

 وای که حاال یاشار با خودش چه فکرهابی که نیم کرد. 
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لحتی یاشار اخم کرده نگایه به رستاپایم انداخت و با 
 خشک و رسیم گفت: 

 

 خانم مهندس به من لطف دارن. -

 

د.   و دست دراز شده آرمان را محکم فشر

 

آرمان به عادت همیشه دست روی شانه ام گذاشت و 
وع به تعریف از محیط کمپ کرد و آسمان و ریسمان  رسر

را به هم بافت اما نگاه یاشار تنها به دست جاخوش 
 شده بود.  کرده ی او روی رسشانه ی من قفل

 

 بی وقفه  گفت: 
 آرمان بعد از کیل حراقی

ی جان من یه کم یم رم بخوابم مزاحم تو و کارت - نوشیر
نمیشم. جناب مهندس از دیدن شما هم بسیار خرسند 

 شدم. ان شاءهللا بیشیی همو ببینیم. 
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و همان طور که به عادت همیشه دسته موبی از موهایم 
 را بازی یم داد افزود: 

 

بعد از ظهر با هم یم ریم دور دور ... خییل دوست - 
 دارم این اطراف و پروژه پل رو از نزدیک ببینم.  

 

ام خداحافیطی کرد.   و رو به یاشار رس خم کرد و با احیی

 

ی آرمان یاشار قدیم به جلو برداشت و توی  با داخل رفیی
 صورتم پچ زد : 

 

م باش خانم مجد . 5تا -  دقیقه دیگه تو دفیی

 

بی توجه به دهان باز من  دست در جیب های و 
ی رفت.   پالتویش فرو برد و تند تند از پله ها پاییر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_یک

ی مهندس توانا تندی به                                       با رفیی
 داخل رفتم و در رابستم. 

 

راحت  تکیه به در زدم و نگاهم روی آرمابی نشست که
 روی تختم دراز کشیده و خوابیده بود. 

 

ون دادم و به سمت پالتو و شالم رفتم   بیر
نفسم را با پوقی

 که با صدای آرمان خشکم زد: 

 

- ! ی  این پشه بدجور روت کراش داره نوشیر

 

م به طرفش چرخید که حاال روی بازویش  نگاه متحیر
 تکیه زده بود. 
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فکر یم کنم یا  از قصد چندتا حرکت زدم ببینم درست-
 نه. 

 

 کفری دست به کمر زدم: 

اشتباه یم کتی . این پشه نیم خواد رس به تن من باشه -
 اون وقت  دقیقا چر رو کراش داره؟

 

دوباره درجایش دراز کشید و با لبخند به سقف چشم 
 دوخت: 

 تو هم یه جورابی آره. -
 بدبختی

 

 بی نفس به سمتش رفتم: 

؟آرمان این چرت و پرتا چیه -
ی

 یم گ

 

 لبخندی زد و همان طور که چشم یم بست گفت: 

 

- ...  از دست رفتی دخیی عمه... از دست رفتی
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ی نبود .   کفری نگاهش کردم اما واقعا حرقی برای گفیی

   

درست مثل کیس بودم که دستش پیش همه رو شده 
 است. 

 

ون زدم.   قدیم به عقب برداشتم و از اتاقکم بیر

 

 

م و با شنیدن صدای یاشار که اذن تقه ای به در دفیی زد
 ورود داده بود در را باز کردم و داخل شدم. 

 

قلبم چنان تند و بی محابا یم زد که نیم دانستم چطور 
لش کنم.   کنیی

 

 یاشار پشت به من رو به پنجره مقابلش ایستاده بود. 
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به طرفم چرخید و قدیم به طرفم برداشت و مقابلم 
 ایستاد. 

 

 نگاهش قفل شد . خونشد لب زد: نگاهم در 

 تو دقیقا چر خیال کردی با خودت خانم مجد؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_دو

منظورش چه بود؟ نیم توانستم                           
 بفهممش! 

 متحیر چشم در چشمان سیاهش پرسیدم: 

 چه خیایل باید یم کردم جناب توانا؟ -

 بود و توی صورتم پخش میشد . نفسش تنوره ی آتش 

تو دقیقا به من بگو اون پشه توی کانکست چر کار یم -
 کنه؟ 

آن پش، پشدابی من بود نه یک غریبه ی ناشناس.  از 
 برادر نزدیک ترم بود و یک رفیق . 
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ه شدم.   ناباورانه به رگ گردن ورم کرده اش خیر

یاشار توانا جدی جدی هوا برش داشته بود؟ جدا 
 به حضور آرمان در اتاقم حسودی یم کرد. داشت 

شما چر خیال کردی با خودت؟ فکر کردی گ  من -
 هستید... ها؟ 

ی  صورتش مثل لبو رسخ شده بود که تن صدایش را پاییر
 آورد و با تمام خشمش توی صورتم غرید: 

 من شوهرتم... شوهرت! -

 چشم درشت کردم: 

 جدی جدی باورتون شده شوهرمید؟... اون محرمیت-
 از نظر من رسمیتی نداره و باط... 

نذاشت جمله ام کامل شود و بازویم را گرفت و به سمت 
 خود کشید و از الی دندان های کلید شده گفت: 

... یم فهیم - تو بخوای نخوای ... درحال حاضی زن متی
 زن من! 

 این همه مالکیت از جانب او را درک نیم کردم. 

 چشمانم ریز شد  و در همان فاصله توپیدم:  
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اوه یه جوری یم گید زن من زن من...  هر گ ندونه فکر -
 یم کنه خودم رضایت دادم. 

 گوشه ی لبش تیک خورد. عجب سوبی داده بودم. 

 خب به زور که محرمش نشده بودم! 

 لبخند نرمش ته دلم را آرام کرد. 

 این همه حساسیت را باور نداشتم. 

معلوم بود حسابی از دیدن آرمان در اتاقم شوکه شده 
 است.  

ی در حالت  خب زنش شده بودم درست اما هیچ چیر
 عادی اتفاق نیفتاده بود. 

ی مان هیچ نیست.   خودمان که یم دانستیم بیر

دلیل این همه حس مالکیتش را درک نیم کردم. مگر نه 
ا این که چند روز دیگر یم رفتیم این محرمیت کذابی ر 

 باطل یم کردیم؟

 میان بازوانش  گفتم:  

حرف من همونه... اون محرمیت برای من هیچ -
 رسمیتی نداره و باید هر چه زودتر باطل بشه. 
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 چشمانش برقی زد و گفت: 

 اما تا باطل شدنش تو زنیم مجد. -

 پوزخند زدم: 

زن زوری... من تو کتم نیم ره آقا. تازه کم کم دارم یم -
 دید؟فهمم چرا عقدم کر 

 خونشدانه پرسید: 

 اون وقت یم تونم دلیلش رو بشنوم؟-

ون بیایم که دستان قدرتمندش  خواستم از آغوشش بیر
 اجازه ندادند: 

- . ی ی جا حرفتو بزن نوشیر  همیر

؟ این قشنگ ترین و خوش الحان  ی دهانم باز ماند. نوشیر
 ترین نوشیتی بود که شنیده بودم. 

 کرد:   تمرکزم را از دست دادم و زبانم گیر 

 خب... من... خب... یعتی شما... -

ه ی چشمانم گفت:    چانه ام را گرفت و خیر

ونه - هیچ دلییل نداشت دخیی جون... از خیالباقی دخیی
ی  ی ی مون چیر ، بیر

اقی هم خوشم نمیاد.  اگه منتظر اعیی
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 ... اما تا وقتی اسمم روته 
ی

نیست آره تو راست یم گ
 حرف حرف منه..  

  ناباورانه پلک زدم. 

 حرف حرف او بود؟  آن وقت چرا؟!!! 

 مشتم توی سینه اش نشست و غریدم: 

 کور خوندید آقا. -

دستانش مرا دربرگرفت و نفسش توی صورتم پخش 
 شد: 

ه تو کانکس -  تا وقتی این جاست میر
ی

به اون پشه یم گ
 بغیل. 

 به تو مربوط نیست . -

دستانش را از زیر شال روی رسم، ال به الی موهایم 
 فرستاد و غرید: 

... تو که نیم خوای - ی  از این دیوونه نکن نوشیر
منو بیشیی

ی بفهمه؟ هوم!  ی ی مون چیر  اون پشداییت از ماجرای بیر

یش یم  ی . . به خدا که این مرد یک چیر سادیسیم روابی
 شد. 
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 داشت رسما تهدیدم یم کرد. 

با تکابی شدید خود را از میان بازوانش رهانیدم و عقب 
 ت: کشیدم که گف

 یا من بهش بگم؟-
ی

 خودت  بهش یم گ

 نگاه متأسفم را به چشمانش دوختم: 

 ازت متنفرم جناب توانا. -

ورانه لبخند زد:   رسر

- . ی  یم دم کانکس بغیل رو آماده کیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_دو

 )یاشار (       

 

ی مجد درست مثل کیس که به خودش آمده باشد  با رفیی
 : زیر لب غریدم
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 داری چه غلیط یم کتی یاشار؟ّتو چه مرگته؟-

 

ون نگریستم.   کنار پنجره ایستادم و به بیر

 باورم نیم شد عنان از کف داده باشم. 

 اصال چه مشکیل داشت؟

 این همه عصبابی شدن نداشت. 

 

اما مگر یم شد ؟ ییک توی رسم مدام فریاد یم زد اون مال 
 بکتی یاشار؟ توئه بازم یم خوای اشتباه دفعه پیشو 

 نذار یاشار... نذار. 

 

م رفتم و پشت آن نشستم.  ی  کالفه به سمت میر

  

ی کرده  نیم دانستم چه مرگم شده. آن از کاری که با نوشیر
بودم و اگر یم فهمید به قصد او را به عقد خود درآورده 
ام این هم از حاال که داشتم تمام احساساتم را درگیر او 

 یم کردم.  

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

تمام شب را درست و درمان نخوابیده بودم و باالی  
 رسش مانده بودم . 

 

ی  رسدرد بدی امانم را بریده بود لحظه ای صدای نوشیر
ون نیم رفت.  ی های راحت آن پش از رسم بیر  گفیی

 

ی نشسته بود و با  تصور آن دستی که روی شانه ی نوشیر
 موهایش بازی یم کرد مرا به جنون کشانده  و دیوانه ام

 کرده بود. 

 

چشم بستم تا تصویر آزار دهنده از مقابل چشمانم کنار 
 رود اما مگر یم شد. 

 

انگار تصاویر در دل تارییک واضح تر یم شدند که رهایم 
 نیم کردند. 
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ی شد و  آن قدر مقاومت کردم تا پلک هایم سنگیر
 نفهمیدم چطور خوابم برد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_سه

ین مقابل                         از رویابی شیر
ی هاله ای رنگیر

 چشمانم جان گرفته بود و مرا به سمت خود یم کشید . 

 

 کیس در گوشم زمزمه یم کرد: 

 دوستت دارم یاشار...  -

 

 از لبخند گرفت و نفس گرم و 
ی

لب هایم بی اختیار رنیک
عطرآگیتی ی که توی صورتم پخش یم شد لرزی خفیف 

 اند. به جانم نش

ی لباس عروسم قشنگه؟ -  یاشار ببیر

 

 تصویر هر لحظه واضح تر یم شد . 
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او آنجا بود غرق در لباس سفید پر از تورهای پولک 
 دوزی شده. 

موهای مواجش به طرز زیبابی باالی رسش پیج و تاب 
 خورده بود و زیباییش را دو چندان یم کرد. 

  

دور کمرش لبخند از روی لب هایم کنار نیم رفت. دستم 
ه ی چشمانم شد و زمزمه  پیچید و چشمان درشتش خیر

 وار پچ زد: 

 یاشار؟-
ی

 چرا هیجر نیم گ

 

 نفسم را رها کردم و خباثت گفتم: 

  

 چر بگم خب؟ -

 

ی انقدر سخته... یه - ای بدجنس.  یه دوستت دارم گفیی
 خوشگل شدی ناقابل یاشار جان. 
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های  و کفری نگاهم کرد و من بی طاقت خم شدم و لب
ینش را شکار کردم .   شیر

 

هیچ کلمه ای واسه توصیفت پیدا نیم کنم نگار. عاشق -
. دیوونه...   چیه؟ دیوونه اتم دخیی

 

 لب هایش کش آمد و عاشقانه گفت: 

 خییل دوستت دارم ... -

 

بوسه ای دیگر بر لب هایش زدم و پیشابی به پیشابی اش 
 چسباندم و گفتم: 

 منم دیوانه وار... -

 

 رایم_عشق_دم_کن #کیم_ب

 #پارت_صد_نود_چهار
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با صدابی که انگار مرا از دوردست ها فرا                        
یم خواند چشم باز کردم و خودم را روی صندیل پشت 

م یافتم.  ی  میر

 

 امیر جلو کشید و پرسید: 

 

 خوبی یاشار؟ دو ساعته دارم صدات یم کنم بابا. -

 

را مالیدم و  با پشت دست پلک های خواب آلودم
 جواب دادم: 

 

 اصال نفهمیدم چطور خوابم برد.ساعت چنده؟ -

 

 نگایه به ساعتش انداخت : 

. برنگشتی کارگاه نگرانت 6واال  غروبه دیگه دور و بر -

 شدم.  
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ی کشید.  ی از  روی صندیل  کمرم تیر  به محض برخاسیی

 

 آخ ... خشک شدم . -

 

 ابروبی باال انداخت: 

 بدجوری غرق خواب بودی پش . -

 

با یاد آوری خوابم بی اختیار ابرو هایم درهم فرو رفت و 
ی و مهمانش افتادم :   همزمان به یاد نوشیر

؟-    چه خیی

 

 چشمانش را ریز کرد: 

 تا از خیی  منظورت چر و گ باشه یاشار جان؟-

 

از کنارش گذشتم و به سمت پنجره اتاقم رفتم. کنارم 
 خباثت گفت: ایستاد و با 
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ی - اگه منظورت خانم مجد و مهمونش بود که با هم رفیی
 روستا. 

 

 به طرفش چرخیدم: 

 با هم؟-

 

 لبخندی زد: 

بهم گفت چه گرد و خایک براش کردی. حسابی عصبابی -
ه داری؟  بود. یاشار تو چته؟ چر کار به این دخیی

 

 دستانم را در جیب هایم فرو بردم و مشت کردم. 

 

یه کانکس آماده کن. این پشه چند روزی این جاست -
 ظاهرا. 

 

 کنجکاو نگاهم کرد و باز پرسید:   
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 نگفتی تو چته؟ چرا برات مهمه؟ فامیلشه یاشار. -

 

د . حس خوبی نداشتم.   انگار کیس قلبم را محکم فشر

 محکم گفتم: 

 

- !  کاری که گفتم بکن امیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_پنج

       ) ی  )نوشیر

 

آرمان با دیدن فضای روستا لبخندی بر لب راند و  
 همان طور که ماشینش را گوشه ای پارک یم کرد گفت: 

 

 پیاده بریم؟-
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 رس تکان دادم. 

 ذهنم درگیر یاشار بود . 

ی کارهایش ارتبایط برقرار کنم.   نیم توانستم بیر

 

 هر دو پیاده شدیم و یاشار پرسید: 

د داره؟هیجر تو کانکست واسه خوردن جابی برای خری-
 . ی  پیدا نمیشه نوشیر

 

ی دادم:   بیتی ام را چیر

 من مثل تو نیستم که اول دنبال شکمم باشم. -

 

 اوهویم کرد و گفت: 

هر چر عمه ام فرستاده بودو هم که بلوکه کردی. -
ی زنده باشم.   حداقل یه کم خورایک بخرم تا موقع رفیی
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 ریز خندیدم و با هم وارد روستا شدیم. 

در این مدت اهایل مرا شناخته بودند و هر کس با دیدنم 
 سالیم بلند باال یم دادم. 

 

 سالم خانم مهندس. -

 سالم خانم مهندس خوش اومدید. -

 

با رسیدن به تنها دکان خواربار فروشر روستا آرمان 
 نالید: 

؟- ی  همیر

 

 شانه باال انداختم: 

 دونستیم به یمن اومدن شما یه سوپر ببخشید نیم-
 مارکت راه بندازیم. 

 

 لب هایش به هم چسبید و وارد دکان شد. 

 دکابی که کاهگیل بود و من عاشق بوی خاصش. 
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 دیم عمیق گرفتم و بلند سالم دادم: 

- .  سالم حاچی

مرد پشت دخل با دیدنم لبخند زد و گفت:   پیر

 

 سالم برکت. -

 

 خید و من با خنده گفتم: آرمان سوایل به طرفم چر 

 پشداییم اومده خرید. -

 

حاج عزیز که به خوش اخالقی در روستا معروف بود با 
 همان کمر خمیده از روی چهارپایه اش بلند شد و گفت: 

 جوون در خدمتیم. -

 

 من هم چشمیک نثار آرمان کردم و گفتم: 

ظاهر و باطن ... این جوریشو نگاه نکن همه چر توش -
 پیدا میشه. 
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 آرمان شانه باال انداخت: 

 ببینم. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_شش

ی نبود          ی ون یم زدیم چیر وقتی از دکان حاج عزیز بیر
 که آرمان نخریده باشد . 

ی پیدا ن  ی  کند. انگار  از قحیط آمده بود و یم ترسید چیر

 

لبخندش نشان از رضایتش داشت . همان طور که 
 وسایل را داخل صندوق عقب جا یم داد گفت: 

 . 2فکر کنم اسم منو بذاره برکت -

 

 خندیدم: 

دیدی گفتم هر چر بخوای داره. خوشم میاد که کم -
 نذاشتی و مغازه رو جارو زدی. 
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آخه از خورایک های محلیش نیم شد گذشت. یه کمم -
 و بابااینا خریدم.  واسه عمه

 

 با شیطنت گفتم: 

-  .  آخ که چه پش خوبی

 

 ابروبی باال انداخت و گفت: 

ات این جاست یا همنشیتی با آقای مهندس - تاثیر
 بداخالق که انقدر با نمک شدی دخیی عمه؟

 

یادآوری یاشار ابروهایم را درهم کشید و همان طور که 
 روی صندیل یم نشستم گفتم: 

 

- . ه... گیر  رسما گیر

 

 رسم عاشقیه. -
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 چرت نگو آرمان. -

 روی صندیل نشست و کامل به طرفم چرخید: 

 

 به جون خودم. -

یم. - بیخود جونتو قسم نخور. من و توانا مثل کارد و پنیر
اون فقط دوست داره گیر بده تا من هر جور  شده بذارم 

 برم. 

 

 نیشخندی زد که هزار معنا داشت. 

 ر به حرف هابی که یم زدم ایمان نداشتم. خودم هم دیگ

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_هفت

با ورود مان به کمپ مثل صبح ماشینش را              
 پشت کانکس من پارک کرد. 
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ظاهرا یاشار ماشینش را ندیده بود که ان جور شوکه به 
 نظر یم رسید  . 

 

حوصله مقابلش قوی با دیدن مان پارس کرد و آرمان با 
 زانو زد و دست به رسش کشید: 

 

ی چر یم دی این زبون بسته بخوره؟-  نوشیر

 

 بد عادتش نکن آرمان خان  اون غذای خودشو داره. -

 

 ابرو باال انداخت: 

 یم کشه؟ -
ی

 یعتی این بدبختم مثل تو گشنیک

 

 خنده بر لب هایم نشست و باال رسش ایستادم. 

 

خونه واسش - ی تو نگران قوی نباش. ییک از بچه ها از آشیر
 غذا میاره. 
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 خوبه ای گفت و در جایش ایستاد. 

 

 با آمدن مهندس رحییم هر دو به طرفش چرخیدیم . 

 

آرمان بالفاصله دستش را جلو برد و دوباره سالم و 
 احوال پرش کرد. 

 

 مهندس رحییم  لبخندی زد و رو به من گفت : 

 

اره  رو دادم بچه ها آماده کردن . از امشب کانکس شم-
 یم تونید پشدابی تونو اون جا اسکان بدید. 

  

پس جناب توانا روی حرف خودش بود. هر چند که این 
 در حق من بود و مرا از پر حرقی های 

ی
کارش لطف بزرگ

شبانه آرمان نجات یم داد و از طرقی این طور مجبور 
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وابد اما آن کانکس نبودیم ییک از ما روی صندیل بخ
 زیادی از کانکس من دور بود. 

 

 آرمان تشکر کرد: 

 ممنون . حداقل شب یم تونم راحت بخوابم. -

ی ان که هر چه  مهندس رحییم رسی تکان داد و با گفیی
 الزم بود او را درجریان بگذاریم از ما دور شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_هشت

             

 رسما تبعیدم کرده اون ور کمپ. - 

 

 ریز خندیدم: 

اتفاقا خییل ارج و قرب برات قائل شده جناب آرمان -
ونه.   خان. اون کانکسا مال از ما بهیی
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 ابرو باال انداخت: 

؟ -  تو دیگه گ هستی

 مشتی به بازویش کوبیدم : 

بیا برو وسایلتو جمع کن. بریم ببینیم کانکست چه -
 جوریاست . 

 

ی رفتیم و او در صندوق عقب را باز  با هم به سمت ماشیر
 کرد. 

 

 شام گ یم خورید؟ -

 هشت شب. -

 

 بی خیال شام این جا شیم. بریم خودمون جوج بزنیم؟-

 

 رس در صندوق کردم و بیک از کیسه ها را برداشتم. 
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شما جوج دیدی پشت گوش تو دیدی. پش جون این -
ی خودشو داره. فکر یم کنه اومد  ه هتل. جا قوانیر

 

 کالفه گفت: 

فردا یم ریم شهر. من که با کره و مربا و نون محیل سیر -
 نمیشم. 

 

جناب آرمان خان بنده این جا کاریم کنم  تفری    ح نیم -
 کنم که. از قضا یه رییس بداخالِق بدعنقم دارم که ..  

 

 منظورتون که من نیستم ؟-

 

 هر دو با دهان باز به عقب برگشتیم.   

 درست مثل یک جن پشت رسمان ظاهر شده بود.   

 صدای پایش را نشنیده بودیم. 

 

 بی اختیار لب زدم: 
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 بسم هللا... -

 

 چشمانش در تارییک شب برقی زد: 

 شما با من بیا خانم مجد. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_صد_نود_هشت

             

 رسما تبعیدم کرده اون ور کمپ. - 

 

 ریز خندیدم: 

تفاقا خییل ارج و قرب برات قائل شده جناب آرمان ا-
ونه.   خان. اون کانکسا مال از ما بهیی

 

 ابرو باال انداخت: 

؟ -  تو دیگه گ هستی
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 مشتی به بازویش کوبیدم : 

بیا برو وسایلتو جمع کن. بریم ببینیم کانکست چه -
 جوریاست . 

 

ی رفتیم و او در صندوق عقب را باز  با هم به سمت ماشیر
  کرد. 

 

 شام گ یم خورید؟ -

 هشت شب. -

 

 بی خیال شام این جا شیم. بریم خودمون جوج بزنیم؟-

 

 رس در صندوق کردم و بیک از کیسه ها را برداشتم. 

 

شما جوج دیدی پشت گوش تو دیدی. پش جون این -
ی خودشو داره. فکر یم کنه اومده هتل.   جا قوانیر
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 کالفه گفت: 

فردا یم ریم شهر. من که با کره و مربا و نون محیل سیر -
 نمیشم. 

 

جناب آرمان خان بنده این جا کاریم کنم  تفری    ح نیم -
 کنم که. از قضا یه رییس بداخالِق بدعنقم دارم که ..  

 

 منظورتون که من نیستم ؟-

 

 هر دو با دهان باز به عقب برگشتیم.   

 درست مثل یک جن پشت رسمان ظاهر شده بود.   

 صدای پایش را نشنیده بودیم. 

 

 بی اختیار لب زدم: 

 بسم هللا... -
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 چشمانش در تارییک شب برقی زد: 

 شما با من بیا خانم مجد. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_صدنودونه

 

 بی حرف اضافه به دنبالش روان شدم.  

 

فاصله ی مان بیشیی یم شد همان جور که از آرمان 
 پرسید: 

 

 که من بداخالق بدعنقم؟ -

 

 با شیطنت جواب دادم: 
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کم نه. البته این ییک از صفات بارز تون از صفاتیه که -
 دارید. 

 

از رس شانه نیم نگایه به سمتم انداخت و درست در 
انتهای کانکس بازویم را به سمت دیگر کشید و به دیواره 

 پشتی کانکس چسباند.. 

 

انه بود که ناخوادگاه نفسم به شماره  آن قدر غافلگیر
ه ی چشمانش شدم.   افتاد و خیر

 

فاصله ی مان آن قدر کم بود که گرمای نفس را حس یم 
 کردم : 

 خب یم گفتید خانم مجد؟ -

 

 لب گزیدم. 

 دهانم خشک شده بود و یم ترسیدم آرمان رس برسد. 
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 آ... آرمان این جاست. -

 

 نیشخندی زد: 

 ما که کاری نیم کنیم... یم کنیم؟- 

 

کف دستش را کنار صورتم به دیواره چسباند و همان 
 یک قدم فاصله را هم برداشت. 

 

 نگفتی بقیه صفاتم چیه؟-

 

ه چشمانش نالیدم:   خیر

- ...  زورگوبی

 خب؟ -

 حرف حرف خودته... -

 ابرو باال انداخت: 
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میشه تقریبا با همون قبیل یه معتی رو میده... یعتی -
 گفت از رسشاخه های همون زور گوییه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_دویست 

 

 تاب این همه نزدییک اش را نداشتم: 

 میشه برید عقب؟ ییک ببینه برداشت بد یم کنه! -

 

ه نگاهم کرد و آرام فاصله گرفت:  ه خیر  خیر

 

- . ه امشب زود پشداییت رو رایه کانکسش کتی بهیی
راجع به یه مسئله ی مهم صحبت ساعت ده میام که 

 کنیم. 

 

ی بگویم که افزود:  ی  لب باز کردم چیر
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ضمنا تا اون موقع وقت داری  فکر کتی و بقیه صفاتم -
. شب خوش خانم مجد. 

ی
 رو برام بیک

 

دو انگشتش را کنار شقیقه اش زد و با قدم هابی بلند از 
 من فاصله گرفت. 

 

پیدا کرده  قلبم چنان در سینه یم کوبید که حس تهوع
 بودم. 

 

ساعت ده یم آمد تا حرف بزنیم؟ لعنتی ... چطور یم 
 توانست این قدر راحت و ریلکس باشد. 

 

با صدای آرمان به خود آمدم و و با قدم های بلند خود  
 را به او رساندم: 

 

 بریم؟-

 ابروبی باال انداخت: 
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 چر یم گفت؟ -

 

 هیجر راجع به کار بود. -

 کار؟-

 

 کفری گفتم: 

 آرمان انقدر سوال پیچم نکن. -

 

 دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت : 

 

ایک...  من خریدای تو رو جدا کردم یم توبی بذاری -
 اتاقت. لطفا ساکمم بده . 

 

به سمت کانکسم رفتم و او هم با کیسه های خرید به 
 دنبالم وارد اتاقکم شد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_دویست_یک

 

به محض ورود به کانکیس که یاشار توانا در اختیار آرمان 
 قرار داده بود دهانم باز ماند. 

 

ی که شده بودم را کامال حس کنم.   تازه یم توانستم تحقیر

 

ی ... شیک و بسیار نونوار بود. برخالف  کانکس تمیر
ی قدییم و درب و داغان و زوار در  کانکس من که همه چیر

 بود. رفته 

 

این را حتی آرمان متوجه شد و همان طور که پشت 
 رسش را یم خاراند گفت: 

 فکر یم کردم من تبعید شدم اما ظاهرا تو رو... -
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 عصتی میان کالمش پریدم: 

 

بهت که گفتم... هر کاری از دستش براومده کرده تا منو -
 پشیمون کنه... اما کور خونده. 

 

منده ای زد و گفت:   لبخند رسر

بتی منتقل شر این جا؟ بذاریش تو یم - خوای امشب ضی
 عمل انجام شده؟

 

با وجود آن که به شدت ناراحت بودم سیع کردم خود را 
 بی تفاوت نشان دهم: 

 

 برام مهم نیست . نمیذارم به هدفش برسه. -

 

 دست دور شانه ام انداخت و گفت: 

حقا که دخیی عمه ی قوی خودیم. یم دونم آخرش -
... دهن این مردک ر   و رسویس یم کتی
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 چشم غره رفتم: 

 بی تربیت. این چه طرز حرف زدنه؟-

 

. تو رو کردن توی - ی  ام نوشیر
خب االن خییل عصبابی

 اون کانکس درب و داغون اون وقت این جا خالیه. 

 

 زیر لب زمزمه کردم: 

 دارم برات جناب توانا.  -

  

 و سپس رو به او گفتم: 

کنم . بیا بساط شامو   تو فکر منو نکن یم دونم چر کار -
 بچینیم که حسابی گرسنمه. 

 

 رسی تکان داد و با هم مشغول شدیم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_دویست_دو 

 

 دقایقی بود که به کانکسم برگشته بودم. 

 

با وجود این که تمام مدت سیع کرده بودم فکر نکنم و 
ل کنم اما باز هم از درون به هم ریخته و  خشمم را کنیی

 عصتی بودم. 

 

 نیم توانستم این حجم از بی رحیم یاشار را هضم کنم. 

 

کانکیس که در اختیارم قرار داده بود در مقایسه با 
 کانکس آرمان مثل یک اشغالدابی بود. 

 

به  ای که به در خورد نگاهم به سمت در کشیده با ضی
 شد. 
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 تا پشت در رفتم اما جوابی ندادم. 

 

دلخور بودم و درونم آتیسر بر پا  بود  که نتوانسته بود 
 هیچ جوره خاموشش کنم. 

 

 تقه ای دیگر زد: 

؟ -  مجد؟ اون جابی

 

 توی دلم گفتم: 

 بمون پشت در . امیدوارم یخ بزبی  نامرد. -

 

 زد: تقه ای دیگر 

 یم دونم اون توبی مجد باز کن این درو. -

 

 تکیه زده به در، دست به سینه ایستاده بودم . 
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 دلم یم خواست تالقی کارش را بر رسش دربیاورم. 

ظاهرا دهانش را نزدیک در کرده بود که صدایش نزدیک  
 بود: 

 

؟- . کجابی
 مجد داری نگرانم یم کتی

 

 دهن کجی کردم و بی حرف در را باز کردم. 

حیف که نیم توانستم بیشیی از این پشت در نگهش دارم 
ممکن بود کیس او را درآن حالت ببیند و برای من بد  

 شود. 

  

ی داخل اتاق  ی همراه با ورودش سوز و رسمای تند و تیر
 شد. 

 

خب حقش بود باید یم گذاشتم پشت در از رسما قندیل 
 یم بست. 
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 با لحتی کفری غرید: 

؟-  چرا درو باز نیم کتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_دویست_سه

 

بی این که جوابش را بدهم پشت به او کردم تا بروم 
خانه  که بازویم را گرفت و به سمت خود  ی سمت آشیر

 چرخاندم: 

 

؟-  یه صیی کن ببینم ... چر شده؟ چرا قیافه گرفتی

 

 دلم نیم خواست نگاهش کنم. 

 یم دانستم تمام وجودم پر از خشم  است. 
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- ! ی  نوشیر

 

ی بود؟   ی گفیی ... آخر این چه وضع نوشیر  لعنتی

 همان مجد یم گفت بهیی بود. 

 بی اختیار نگاهم به چشمانش دوخته شد. 

 این چرا امشب انقدر خوش تیپ کرده بود؟ 

صورت سه تیغ شده و براقش و بوی عطر خوشبویش 
 برایم عجیب بود. 

 

شده نکنه رفتی صفات بدمو شمردی دیدی اوضاع چر -
 خییل خیطه؟

 

 انگار به دهانم قفل زده بودند . 

 

 متحیر گفت: 
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ی بگو - ی ی یه چیر  ؟ نوشیر
چه بالبی رس زبونت اومده دخیی

 . 

 

ی را آن جور خاص هجی کرده بود .   باز نوشیر

 

 دست خودم نبود و  به یکباره منفجر شدم. 

 

 کوبیده شد. دستم مشت شد و به سینه اش  

 

آره به صفات بدت نامردی و بی رحیم رو اضافه کن -
 جناب توانا... 

 

 متحیر لب زد: 

 چر شده؟ چر ناراحتت کرده؟-

 

کور خوانده بود . من هیچ وقت نشانش نیم دادم که از 
به بزند.   کجا یم تواند به روح و روانم ضی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 شانه باال انداختم و با پوسته ای از  خونشدی گفتم: 

هیجر فقط یم خواستم یادآور خصوصیات بارزت -
بشم. زودتر کاری که داشتی رو بگو و از اتاق من برو 

ون!   بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_دویست_چهار 

 

بازویم هنوز توی دستش بود که فشاری به استخوانم 
 وارد کرد: 

 

 چر شده یا نه؟-
ی

 یم گ

 

 دستم را با قدرت کشیدم: 

ون جناب مهندس. اگه حرقی ندار -  ی برو بیر
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 دندان قروچه ای کرد: 

 د لعنتی بگو چه مرگته؟ -

 

من هیچ مرگم نیست . فقط نیم خوام بهم نزدیک -
 .  بیسر

 نگاهش توی صورتم دو دو زد و  با زورگوبی گفت: 

 

 چر ناراحتت -
ی

یه فرصت دیگه بهت میدم تا خودت بیک
کرده وگرنه ییک از همون صفات بارزم رو که هنوز 

 ندیدی رو یم کنم. 

 

 هه مرا یم ترساند. 

 

 نگاه گرفتم و صورتم را به سمت دیگر چرخاندم. 

 

 چانه ام را گرفت و توی چشمانم زل زد: 
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 چیه که این جوری به همت ریخته؟-

 برایش مهم بود؟ 

 

دلم زیرورو شد. این نگاه  و این لحن دلجویانه دلم را 
 آشوب  یم کرد. 

 

- ! ی  نوشیر

 

ی  فکر کنم نقطه ضعفم را فهمیده بود که انقدر نوشیر
ی یم کرد. آن هم با ان لحن خاص و لعنتی وارش.    نوشیر

 

 هیجر نیست. -

؟ -  برای هیجر انقدر ناراحتی

 

 به شما مربوط نمیشه!  -

 بی ربط گفت: 
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 یه دم نوش بهم یم دی؟ از اون آرام بخشا. -

 

 زدم. ابرویم باال پریدو بی اختیار پقی زیر خنده 

  

لبش کش آمد. امشب ازآن شب هابی بود که صورتش 
ی یم کرد.   حسابی دلیی

 

 چرا یم خندی؟ آره از دم نوشت خوشم اومده. -

 

 پچ زدم: 

 

 اون دم نوش به دردتون نیم خوره جناب توانا!     -

 اخم کرد: 

 متوجه نمیشم. -
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 لب زدم: 

ی بگم.حالتون خراب یم شه. -  ی  متاسفم نیم تونم چیر

 

 چشمانش زل چشمانم بود که پرسید: 

ی توش ریخته بودی؟ - ی  نکنه چیر

 

 گفته بودم یاشار توانا زیادی باهوش بود؟ 

 

 تو... تو گذاشتی من اون دم نوشو بخورم؟  -

 

ارت تمام گفتم:   ابرو باال انداختم و با رسر

اگه خاطرتون باشه من بی هوش بودم و شما بی اجازه -
یم بینید که من بی  دم نوش منو خورده بودید پس

م. .   تقصیر

 

... باورم نمیشه ...  تو گفتی آرام بخشه... -  لعنتی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

  

 تا آرام بخش چر باشه؟-

 

 دوباره قفل نگاهم نالید: 

 معده ات درد یم کرد. -

 

 نیشخند زدم. 

 چشمانش را ریز کرد. 

 

دلم خنک شد. حقش بود. منظورم را گرفته و فهمیده 
 ست. بود چه بالبی بررسش آمده ا

  

 باورم نمیشه! -

 باور کنید جناب توانا. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 #پارت_دویست_پنج     )یاشار(

 

 نگاهم به چشمانش دوخته شد و لب زدم: 

 

 باورم نمیشه. -

 

 گوشه ی لبش کیم زاویه گرفت و جواب داد: 

 باورکنید جناب توانا. -

 

 تو... تو.. -

 

حاال که این دخیی یم خواست با من بازی کند چرا که 
 نه... من هم مثل خودش رفتار یم کردم. 

 

 با نگایه خصمانه قدیم به جلو برداشتم . 
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ی مان به اندازه ی نفیس بود.   فاصله ی بیر

 

ظاهرا حس ترس وجودش را پر کرد که قدیم به عقب 
 برداشت. 

 

 بی حرف قدیم دیگر برداشتم. 

 

ا فرو داد و قدیم دیگر به عقب برداشت اما آب دهانش ر 
با برخورد به لبه تختش تعادلش را از دست داد و قبل از 
سقوط دستانش دراز شد و مرا گرفت و همزمان جییعی 

 خفه کشید. 

 

آن قدر این کار ناگهابی بود که اصال نفهمیدم  چطور هر 
 دو با هم روی تختش سقوط کردیم. 

 

 هنوز دستانش محکم به یقه ام بود و نفس نفس یم زد. 
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ه نگاهم یم کرد .   چشمانش درشت شده و خیر

 

ان بود چطور این کار را کرده است.   انگار خودش هم حیر

   

ه چشمانش  با  نفسم را توی صورتش رها کردم و خیر
 شیطنت  لب زدم: 

 داری چر کار یم کتی خانم مجد؟-
ی

 میشه بیک

 

ده دست  ی  از یقه ام کشید و خواست کنارم بزند : وحشیی

 

 لطفا برید کنار . -

آرام کیم فاصله گرفتم اما رهایش نکردم و با یک حرکت 
 مچ دستانش را گرفته و باالی رسش نگه داشتم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_شش          جیغ خفیقی زد: 

 

 چر کار یم کتی ولم کن. -

 

دخیی زیادی ظاهر قوی داشت  بازی ادامه داشت. این
 اما از درون حساس و شکننده بود. 

ه چشمانش لب زدم:    خیر

 

وعش کردی من تمومش - یم خوام بازی رو که شما رسر
 کنم. 

 

 صدای تپش قلبش را یم شنیدم . 

 ترسیده به تکاپو افتاد و غرید: 

 

- ...  ولم کنید... شما حق نداری به من دست بزبی
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 قفل پاهایم کردم و جواب دادم:  با یک حرکت پاهایش را 

 

مثل این که یادت رفته... من شوهرتم... پس انقدر برام -
 حق حق نکن. 

 

 واکنش هایش دیدن داشت. 

 

 چشمانش درآن واحد ریز و درشت شد.  

 

 ولم کن تا حقو بهت نشون بدم جناب -
ی

اگه راست یم گ
 توانا... 

 

 ته دلم برای این تکاپویش غنج زد. 

 بود که گایه مرا جمع یم بست و گایه انقدر حریص
 مفرد خطابم یم کرد. 

 

 دروغ چرا داشت از این دخیی خوشم یم آمد. 
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رسم را نزدیک صورتش کردم و لب هایم مقارن لب 
 هایش قرار گرفت. 

 

 تندی صورتش را چرخاند و با صدابی خفه گفت: 

 

 کاری نکنید کل کمپ رو بریزم اینجا؟ -

 

ارتم باال زده بود . کنارش بودن حال دلم را خوب  دز رسر
 یم کرد. 

 

 پچ زدم: 

 

یم خوای جیغ بزبی بزن! اما امشب من از حقم نیم -
 گذرم. 

 

ده نگاهش را به طرفم چرخاند:  ی  وحشیی
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؟-  چه حقی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

ه  #پارت_دویست_هفت            به عمد به لبهایش خیر
 شدم . 

 

بوسیدنش نداشتم اما خب واقعا قصدی برای به زور 
 این حالتش عجیب داشت ترغیبم یم کرد. 

 

چشمانش به قدری درشت شد که نتوانستم لبخند 
ارت بارم را پنهان کنم.   رسر

 

 متنفر نگاهم کرد و کلمات را توی صورتم کوبید: 

تو... تو یه آدم سواستفاده گری... یه آدم بدجنس -
 خبیث... 
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 واقعا سو استفاده نبود. 

 

قدر رسخوش بودم که هیچ کلمه ای درآن  لعنتی آن
 لحظه نیم توانست خشمگینم کند. 

 

 با خونشدی گفتم: 

اما من اسمش رو نیم ذارم سواستفاده... و به اندازه ی -
 تو هم بدجنس نیستم دخیی خانم .. 

 

ی مان به  لب هایم نزدیک تر شد  . شاید فاصله ی بیر
 اندازه پر کاغذی بود . 

ابی که از لبانش ساتع یم شد را حتی یم توانستم گرم
 حس کنم. 

 

 غلط کردم... ببخشید. -

  

 چشمانم درشت شد. 
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 برای این که نبوسمش عذرخوایه کرده بود؟ 

 

 نفسش ملتهب و داغ بود اما چشمانش خیس شده بود. 

 

 من داشتم چه یم کردم؟ 

 

 من داشتم چه غلیط یم کردم؟

 داشتم آزارش یم دادم؟

  

درونم را این جور خایل یم کردم که حس تالقی و خشم 
 چه بشود؟

 

یاشار وحیسر و رسکش درونم امشب دیوانه شده بود و 
 یم خواست رسوایم کند؟ 
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 تندی عقب کشیدم و  رهایش کردم. 

 

بغض داشت اما باز صدای خش دارش در گوشم 
 نشست: 

 

ون .... لطفا! -  از اتاقم برید بیر

 

که در آخرین کنار کشیدم . درست حس کیس را داشتم  
به سهمگیتی به گیج گاهش خورده  لحظه روی رینگ ضی

 باشد. 

 

همان طور که روی تختش مچاله یم شد صدایش خفه 
 تر افزود: 

 

- ! ون... لعنتی  برو بیر
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و من دیگر نایستادم تا حال خرابش را ببینم و از 
ون زدم.   کانکسش بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

) ی  #پارت_دویست_هشت     )نوشیر

 

 هنوز بدنم یم لرزید. 

 باور نداشتم یاشار توانا تا این حد پیش برود. 

 

با وجود شناختی که از او پیدا کرده بودم یم دانستم که  
 ادامه دار شد بی اختیار 

این یک بازی ست اما وقتی
 ترسیدم. 

 

 از ان همه نزدییک ترسیدم. 
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 دستانم را بیشیی از قبل دور خودم پیچیدم و این بار در 
 خفای خودم  زار زدم. 

 

گرمای آتشیتی را که از چشمانش ساتع شده بود با تمام 
 وجود حس کرده بودم. 

 

د؟   اگر نیم توانست جلوی خودش را بگیر

 

 نفس در سینه ام حبس شد و لب زدم: 

 

؟ - ی داری چه غلیط یم کتی  نوشیر

 

 صداها در رسم هو یم کشیدند. 

 

ی من و یاشار توانا هیچ رابطه ی  احساش وجود بیر
 نداشت. 
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من دوسش نداشتم او هم اما چرا داشتیم انقدر عجیب 
 به هم نزدیک یم شدیم. 

 

 لرز بدنم تمایم نداشت. 

 اشک هایم هم بند نیم آمدند. 

 

 من به او اجازه ورود به حریمم را داده بودم. 

ی نزدیکم  آن نکاح لعنتی این حق را به او یم داد این چنیر
 شود. 

 

 بغلم کند و دستانش را دور تنم بپیچد . 

 من خود این اجازه را داده بودم. 

 

تمام وجودم گر گرفته بود. نه نیم گذاشتم از این قضیه  
 سواستفاده کند. 

 

ی فردا این قضیه را تمام یم کردیم.   باید همیر
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دست به پالتو و شالم بردم  و در یک حرکت پوشیدم 
 شان. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

#پارت_دویست_نه                  وقتی به خودم آمدم 
 پشت در کانکسش بودم. 

 مشتم با قدرت روی در کوبیده شد. 

 

ی کاقی ست تا زودتر در کانکسش را باز  یم دانستم همیر
 کند. 

 

صورتم خیس از اشیک بود که باعث و بابی اش یاشار 
 توانا بود. 

 

ز شد و یاشار همانطور که فکر یم کردم در بالفاصله با
 در آستانه در ظاهر شد و با نگرابی مشهودی پرسید: 
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؟-  چر شده؟ چرا گریه یم کتی

 

 قلبم توی دهانم بود. 

 لب هایم لرزید: 

 

... فردا... یم ریم... این عقد لعنتی رو... - ی ه... همیر
 فسخ یم کنیم. 

 

نگاه وق زده اش باعث شد امانش ندهم و مشتم توی 
 سینه اش کوبیده شود. 

 

تو نیم توبی منو این جوری بازی بدی یاشار توانا ... -
 فهمیدی؟

 

دیگر نفهمیدم،هر دو بازویم چطور چنگ انگشتانش 
 شد و به داخل کشیده شدم. 
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ی خود و دیوار نگه  در را با صدا پشت رسم بست و مرا بیر
 داشت. 

 

 چشمانش توی صورتم دو دو یم زد: 

 

 تو واقعا یم خوای فردا... -

 

رسم را به نشانه ی مثبت تکان دادم اما چنان غافلگیر 
 شدم که نفس در سینه ام بند رفت. 

 

ی  ی انه تنها چیر چشیدن لب هایم توسط او آن هم غافلگیر
 بود که آن لحظه تصورش را یم کردم. 

 

بان قلبم روی هزار بود و به م حض عقب کشیدنش ضی
 کف دستم توی صورتش خوابید. 

  

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی بازوانش اسیر کرد و کنار گوشم  یاشار بی توجه مرا بیر
 گفت: 

 معذرت یم خوام. معذرت یم خوام...  -

 

 چه بالبی بر رسمان آمده بود.  

 

 من و او هیچ سنخیتی با هم نداشتیم. 

 

 داشت چه بالبی بر رسمان یم آمد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ده    ) یاشار(

 

خواست از میان آغوشم بگریزد که اجازه ندادم و محکم 
 تر نگهش داشتم.  

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 من این فرصت را از دست نیم دادم. 

 

ون زده بودم  درست ازهمان  لحظه ای که از اتاقش بیر
 به این نتیجه رسیده بودم. 

 

 باید بریم گشتم و عذر یم خواستم . 

 

ی توی بغل  م بود. حاال نوشیر

 

 عجب حس نابی . 

 این همه کشش از کجا یم آمد؟

 

ی دست خودمان نبود.   انگار هیچ چیر

  

 قلبم بی محابا در سینه یم کوبید. 
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 صدایش بغض داشت: 

 

 ما داریم چر کار یم کنیم؟ -

 

رسش روی سینه ام بود و شالش عقب رفته بود و روی 
 شانه اش افتاده بود. 

 

موهای زن مرد را عاشق یم از جابی خوانده بودم عطر 
 کند. 

 

بوسه ای نرم روی موهایش زدم و همزمان دیم عمیق 
 گرفتم. 

 

 با صدابی بی جان پرسید: 

 

 داره چه اتفاقی یم افته؟-

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 بی این که تکان بخورم لب زدم: 

 

 هیجر فقط انگار ما از هم خوشمون میاد. -

 

 رسش را باال کشید و نگاه در چشمانم دوخت. 

 

آمده بود تا فردا برویم و آن نکاح به قول خودش لعنتی 
را فسخ کنیم اما حاال توی بغلم بود و نگاهش داشت 

 چشمانم را نوازش یم داد. 

 

 لب زد: 

ی گفته؟ - ی ی چیر  گ همچیر

 

ورانه خندیدم:   رسر

 چشمات. -
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تندی عقب کشید و فاصله گرفت و با خشونتی که برایم 
ی بود گفت:   عجیب دلنشیر

 

ی نیست.  هیچم- ی ی چیر  همچیر

 

 قدیم به طرفش برداشتم: 

 نیم توبی کتمانش کتی من حسش کردم. -

 

ی تکان داد و من افزودم:   ناباور رس به طرفیر

 بذار به خودمون یه فرصت بدیم. -

 

 اینم نقشه ی تازه ته؟ -

 

انه گفتم:   ابرویم باال پرید و غافلگیر

هه... تا جابی که یم دونم از وقتی اون دم نوش عجیب -
 رو خوردم حس یم کنم دوست دارم! 
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 اخرش هم نگفتی توش چر بود؟

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_یازده  

 ) یاشار(                                      

ناباورانه به رایه  که رفته بود و دری که پشت رسش       
 ده بود چشم دوخته بودم. بسته ش

 

 من، یاشار توانا امشب چه کرده بودم؟ 

 

کالفه پنجه به موهایم کشیدم و  خسته از آن حجم 
 افکار درهم و برهم خودم را روی تختم رها کردم. 

 

 

ی میان بازوانم قرار گرفت   درست از لحظه ای که نوشیر
بان قلبم ثانیه ای  آرام نگرفته بود.   و اتفاقات بعدش ضی

 

 پلک بستم . 
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 مزه ای عجیب و غیر قابل توصیف زیر زبانم بود. 

بی اختیار زبان روی لب هایم کشیدم تا شاید دوباره از 
ی نصیبم شود.  ی  تتمه ی آن چیر

 

تپش قلبم قرار را از من گرفته بود و نیم توانستم 
 بخوابم. 

 

 پلک باز کردم و دوباره در جایم نشستم. 

 این چه حایل بود نیم فهمیدم. 

 

اف کرده بودم   «انگار ما از هم خوشمون میاد»اعیی

 

ی را از همان روزی که وارد کمپ شد به  تصویر نوشیر
 خاطر آوردم . 

 

دروغ چرا از همان روز ان همه جسارتش  مرا تحت تاثیر 
 خودش قرارداده بود. 
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 این که جا خایل نکرد و پا پس نکشید. 

 د و سوار آن تاکیس نشد و نرفت. مقابلم ایستا

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن                     
                                        #پارت_دویست_دوازده                                                                                                           

باید منتظر عواقبش هم باشد باز  وقتی گفتم اگر بماند 
سیده بود.   نیی

 

اف یم کنم تمام مدت تحت تاثیر کارهایش بودم.   اعیی

 

با کارگرها درست رفتاریم کرد و یم دانست کجا جدی 
 باشد و محکمو کجا منعطف و رئوف. 

 

عجیب بود که لجبازترین های شان هم  از او حرف 
جام یم شنوی داشتند و مو به مو دستورهایش را ان

 دادند. 
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بی اختیار دست پشت گردنم کشیدم و لبخند روی لب 
 هایم نشست. 

این دخیی مرا هم تحت تاثیر خود قرار داده بود چه برسد 
 .  به باقی

 

ام  حتی از امیر شنیده بودم در روستا هم خییل به او احیی
ی را آن شب بعد از اتفاقات آن  یم گذارند. من نوشیر

 شناخته بودم ... آن شتی عروش در دل آن چادر 
بیشیی

 که در کنار هم آن دخیی بیچاره را نجا داده بودیم ... 

 

خانه رفتم.   ی  از جا برخاستم و به آشیر

 ظرف قهوه جوشم را روی اجاق گاز گذاشتم.  

 

 چرا انقدر دلم یم خواست االن کنارم بود. 

 یاد دمنوشر  که ناخواسته خورده بودم افتادم. 

 لبخند کجی روی لبم نشست. 
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 لعنتی چرا بدم نیامده بود؟

 

 انگار هیجر دست من نبود. 

 

 چرا بهانه اش کرده بودم تا به اون نزدیک شوم؟  

 

 

 قاشقی قهوه داخل ظرف ریختم و نالیدم: 

 یاشار دیوونه نیسر خوبه پش! -

 

 و بعد به خودم نیشخندی زدم. 

یدم و رس و  دوباره خجوالنه دستی به پشت گردنم کش
 تکان دادم. 

- .  پش از دست رفتی
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ی حیس را نداشتم حتی زمابی که نگار  هیچ وقت  چنیر
 ام را پر کرده بود. 

ی
 بخش اعظیم از زندگ

 

 بی اراده دستم خشک شد. 

 

ها خیی نداشت. اگر یم فهمید  ی ی مجد از خییل چیر نوشیر
 به او دروغ گفته ام چه ؟ 

 ام بود که  نه دروغ نبود بخش اعظیم از واقعیت
ی

زندگ
 جرئت گفتنش را نداشتم. 

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن                     
ده                                                                                                             ی                                         #پارت_دویست_سیر

 بی حوصله ظرف قهوه را همان جا رها کردم و برگشتم. 

 

ی راحتی    ام را به همیر
ی

نه من نیم توانستم واقعیت زندگ
یک شوم.   با کیس رسر
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 خود را روی تخت رها کردم و چشم بستم. 

 

 بخواب یاشار ... بخواب و خوب فکر کن. 

 

ی بفهمد.    ی ی چیر  نه نیم گذاشتم نوشیر

 

فکر کردم و فکر کردم و نمیدانم باالخره گ به خوابی 
 عمیق فرو رفتم. 

 

 

مش... من بدون اون نیم - تو رو خدا ارسالن بذار بیی
 تونم. 

 

 صدا باعث یم شد قدم به جلو بردارم. 

 صدای پدرم را یم شنیدم که فریاد یم زد: 
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دستت به اون بچه نیم خوره... فهمیدی ... تو -
 نجیس... یه کثافت... 

 

حاال پشت در اتاق چمباتمه زده بودم و دست روی 
ودم اما صداها آن قدر بلند و کر گوش هایم گذاشته ب

 کننده بود که وجودم را یم لرزاند. 

 

 ارسالن غلط کردم... ارسالن... گوش کن. -

 

 وقتی برگشتم اثری ازت نباشه بیتا... فهمیدی... -

 

صدای جییعی ممتدد و انگار کیس محکم توی گوشم 
 نواخت که چشم باز کردم. 

 

 خیس عرق میان رختخوابم نشستم. 

 

 لعنتی باز کابوس هایم به رساغم آمده بودند. 
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ت خیسم بردم و با یک حرکت از تن  دست به بی رسر
ون کشیدم.   بیر

 

 از چهره ی آن زن در ذهنم نقش بسته بود . 
ی

 تصویر گنیک

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن                     
                                                                                              #پارت_دویست_چهارده                                            

 دوشر گرفتم و لباس پوشیدم. 

 

با آن که اشتهابی نداشتم صبحانه ی مخترصی خوردم و 
 به اتاق کارم رفتم. 

 

تمام دیشب را نخوابیده بودم و به محض خوابیدن هم 
 بودم.  با کابوس بیدار شده

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

باید خودم را مشغول کار یم کردم تا ذهنم را از بازگشت 
به تلجی ها بازدارم اما انگار امکان نداشت که آرام و قرار 

 نداشتم. 

 

پشت پنجره ایستادم و به کمتر که دو سایل بود در واقع  
 خود را به ان تبعید کرده بودم چشم دوختم. 

 

 ام همان ت
ی

ی نگار از زندگ تمه ی امیدی را که بعد از رفیی
داشتم ازدست دادم و بی خیال دنیای واقیع به این جا 

 پناه آوردم.    

 

 دور از همه جا و همه کس. 

 

 با تقه ای که به در خورد و باز شد به عقب برگشتم.  

 

 امیر بود. 
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 رسگ کشید: 

ی شدی... -  یاشار سحر خیر

 

ی افتادم.   بی اختیار به یاد حرف های نوشیر

 

 گفته بود به اطرافیانم توجه کنم. 

 به کسابی که دوروبرم بودند . 

 به کسابی که داشتند در پروژه کارشکتی یم کردند. 

 

 ابروهایم درهم فرو رفت و گفتم : 

 بیا تو. -

 

ه چشمانم پرسید:   وارد شد و با لحن خایص خیر

 

 دیشب نخوابیدی؟-
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 نه! -

را به آن قدر جدی و محکم جواب دادم که جاخوردنش 
 وضوح دیدم. 

 

 قدیم به جلو  برداشت : 

؟ - یاشار  تو چته؟ چند روزه بدجور قرو قایط هستی
 اصال از بعد برگشت تون ... 

 

 دستم را باال بردم و گفتم: 

ی نیست. - ی  چیر

 

ه مجد بیشیی شده... یاشار - ات به این دخیی ؟ گیر مطمئتی
ه رو به خیر و مارو به 

این پروژه تموم بشه این دخیی
؟س  المت.  چرا بی خیالش نیم شر

 

ی افکارش باقی بماند.   باید یم گذاشتم در همیر

 ما بوبی یم برد. 
 نباید هیچ کس از رابطه مخقی
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#کیم_برایم_عشق_دم_کن                     
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م نشستم.  ی  پشت میر

 

ی توی گوشم بود  اون آدم هر کیس یم » صدای نوشیر
ی  « تونه باشه حتی مهندس امیر

 

گوشه ی لبم را محکم به دندان گرفتم و نگاهم را به امیر 
 دوختم. 

 

 نیم دانم چه حیس کرد که رسش را تکان داد و سوایل
 گفت: 

 

؟ -  چیه چرا اون جوری نگام یم کتی
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تکیه ام را به صندیل ام زدم و به سمت پنجره چرخیدم و 
 با زیرگ گفتم: 

باید حواس مونو جمع کنیم.  یم خوام شش دونگ  -
. ییک داره کارشکتی یم  حواست به پروژه باشه امیر

 کنه. یم خوام پیداش کنم. 

 

گرفته بودم.   با تمام وجود زوایای صورتش را زیر نظر 
حس کردم رنگ از رخش پرید اما با لبخند کجی که بر 

 لب یم نشاند گفت: 

؟- ی پیدا کردی و رو نیم کتی ی  نکنه چیر

 

 خب ظاهرا برای قدم اول بد نبود. 

 

ی خایص که نه اما دیگه تا پیداش نکنم بی خیال - چیر
 نمیشم. 

 .  چشم و گوشت رو باز کن امیر
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ش درگیر شده بود که هیچ رسی تکان داد اما انگار فکر 
 نگفت. 

 

 از جا بلند شدم و نزدیکش ایستادم. 

 دست روی شانه اش گذاشتم و گفتم: 

 با هم پیداش یم کنیم. -

 

 متفکرانه رسی تکان داد و لب زد. 

 با هم. -

 

 لبخند زدم و او افزود: 

ابی رو از من مخقی یم کتی -
ی چرا حس یم کنم داری یه چیر

ی  ی  فهمیدی بهم بگو. یاشار؟ اگه چیر

 

ه چشمانش گفتم:   خیر
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؟-  دارم یم رم کارگاه نمیابی

 

 یاشار چرا جواب نیم دی؟- 

 

ی نیم دونم. اانقدر سوال پیچم نکن - ی چون هنوز چیر
ی پنهوبی هم نداریم  . چیر ی ... یم خوام کمکم کتی همیر امیر

؟  ... میابی

 شانه باال انداخت: 

دابی شو نه ... دیشب قول دادم خانم مهندس و پش -
 همرایه کنم. 

 

 یک تای ابرویم باال پرید و او خندید: 

بچه خوبیه یاشار. دیشب قرار شد باهم بیاییم. تو -
 عجله داری برو. منم یه ساعت دیگه باهاشون میام. 

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن                     
                                                                                                                 #پارت_دویست_شانزده                                             

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

(               آرمان یه لنگه پا در آستانه در  ی ) نوشیر
 ایستاده بود و نگاهم یم کرد. 

 

 شب نخوابیده بودم و رسدرد امانم را بریده بود. 

 

ی -  ؟تو چته نوشیر

 

 شانه باال انداختم: 

- .  هیجر

 انگار نخوابیدی؟-

 رسم درد یم کنه آرمان بی خیال من شو. -

 

 بلند خندید و گفت: 

 در آدما بی تاثیر نیست. -
ی ی کمال همنشیر

از قدیم گفیی
اون یه ذره اخالقتم با همنشیتی رییس بداخالق از دست 

 دادی خانوم. 
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ربیط آرمان بس کن. من فقط رسم درد یم کنه چه -
 داره؟

 

 رسی تکان داد. 

 خانم خوشگله. -
ی

 باشه تو راست یم گ

 

 این جا لطفا این شکیل با من حرف نزن. درست نیست! -

 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

 

 یعتی آرمان نیستم اگه حدسام درست نباشه. -

 

ون بذار حاضی شم. االن مهندس رحییم - آرمان برو بیر
 میاد. 

 

 باشه بابا. -
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ون   رفتنش در را بستم و لب تخت نشستم. با بیر

 

 حالم خوش نبود. 

ی مان افتاده بود    که بیر
تا خود صبح به یاشار و اتفاقی

 فکر کرده بودم. 

 

 چرا با فکر به او قلبم تپیسر تند یم گرفت؟

 اصال از امروز قرار بود چطور به هم نگاه کنیم؟ 

 

ورانه اش با آن لبخند خبیث از  چرا تصویر چهره رسر
 مقابل چشمانم کنار نیم رفت؟

 

یاشار توانا چطور انقدر قوی به مغزم نفوذ کرده بود که  
 تمام دیشب  و صبح امروز  ذهنم درگیر او بود ؟
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ی مان به محوط ه ی کارگاه بی اراده نگاهم با ورود ماشیر
 دورتا دور چرخید تا شاید ببینمش . 

 

تمام راه مهندس رحییم و آرمان با هم حرف زده بودند و 
 من به او فکر کرده بودم. 

 به یاشار توانا... 

 به کیس که دیشب مرا غافلگیر کرده بود. 

 

 با صدای آرمان به خود آمدم: 

ی خانم رسیدیم. -  نوشیر

 

غرق در افکارم بودم که متوجه شان نشده ظاهرا زیادی 
 بودم. 

 

ون دادم و پیاده شدم.   بیر
 نفسم را با پوقی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

همان طور که مهندس رحییم گفته بود یاشار صبح زود 
 به کارگاه آمده بود. 

 

آرمان به محض پیاده شدنم نگاهش را به پل مقابلش 
دوخت و همانطور که کف دستانش را به هم یم کوبید 

 گفت: 

ب ... خانم مهندس مجد عزیز  این جا فوق خب خ-
 العاده ست. 

 

 باالخره لبخند زدم: 

 منم خییل دوسش دارم. -

 

 دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: 

 دلم یم خواد رودخونه رو از نزدیک ببینم. -

 

 نگاهم به سمت دست دراز شده اش کشیده شد. 
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 با هم بزرگ شده بودیم. 
ی

 ما از بچیک

 او مثل برادرم عزیز بود اما نیم دانم عجیب حیس بود. 

 من از دیشب حس تعهد داشتم. 

 

 آب دهانم را فرو دادم. 

 آرمان منتظر نگاهم کرد و مهندس رحییم گفت: 

 

 من برم ببینم یاشار کجاست؟ -

 

 و  با قدم های بلند از ما دور شد. 

 

انه گفتم  :   نزدیک آرمان شدم و بهانه گیر

 

 به رس صبج بهت گفتم این جوری رفتار نکن. حاال خو -

 

 چشمیک زد: 
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 آقای رئیس بداخالق که نبود. - 

 

 کفری نگاهش کردم. 

 

 هیس. هیجر نگو! -

 

 ریز خندیدو دستانش را به نشانه تسلیم باال برد: 

 باشه ... باشه..  دیگه اذیتت نیم کنم. -

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن                     
                                       _هجده                                                                                                                        #پارت_دویست

هنوز رایه پل و رودخانه نشده بودیم که مهندس رحییم 
 از کانکس  دفیی خارج شد و با صدای بلند گفت: 

  

 یاشار این جا نیست احتماال رس پروژه ست. -

 

 و به دنبال ما روان شد. 
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 آرمان که اخم های مرا دیده بود نزدیک او شد و گفت: 

 

ه امروز همراه شما باشم. -  بهیی

 

مهندس رحییم شوخ طبعانه نگایه به سمتم انداخت و 
 گفت: 

 

 فکر کنم امروز از اون روزاست. -

 

دلم آشوب دیدن یاشار بود. این که بعد از دیشب قرار 
 است با هم چه برخوردی داشته باشیم. 

 

با نزدیک شدن به پایه های پل  توانستم او را ببینم که 
کاله ایمتی به رس گذاشته بود و  میان جمیع از کارگران 

 ایستاده و مشغول به توضیح مطلتی بود. 
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ی   کاله ایمتی و بر رس با اشاره به آرمان برای برداشیی
ی گفتم:   گذاشیی

 

؟-  با من میابی یا یم ری رودخونه رو ببیتی

 

 چشمیک  زد و با خباثت گفت: 

 با تو میام. رودخونه هم با هم یم ریم. -

 

؟ -  تو که دو دقیقه پیش داشتی با مهندس رحییم یم رفتی

 االن پشیمون شدم. -

 

و   اگه مدام خوشگله خوشگله نیم کتی -کفری پچ زدم: 
 درست رفتار یم کتی بیا. 

 

 رسش را نزدیک گوشم کرد و پچ زد: 

 باشه خوشگله قول یم دم. -
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نگاهم همزمان روی یاشار نشست که همان لحظه 
 رسش را بلند کرد و نگاهش روی ما دو نفر نشست. 

 

لبخندی که یم رفت روی لبم بنشیند با ابروهای درهم 
 شد .  فرو رفته و نگاه بی روحش همان جا خشک

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن                     
                                                  #پارت_دویست_هجده                                                                                                             

که مهندس رحییم   هنوز رایه پل و رودخانه نشده بودیم
 از کانکس  دفیی خارج شد و با صدای بلند گفت: 

 یاشار این جا نیست احتماال رس پروژه ست. -

 و به دنبال ما روان شد. 

 آرمان که اخم های مرا دیده بود نزدیک او شد و گفت: 

ه امروز همراه شما باشم. -  بهیی

مهندس رحییم شوخ طبعانه نگایه به سمتم انداخت و 
 گفت: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 فکر کنم امروز از اون روزاست. -

دلم آشوب دیدن یاشار بود. این که بعد از دیشب قرار 
 است با هم چه برخوردی داشته باشیم. 

با نزدیک شدن به پایه های پل  توانستم او را ببینم که 
کاله ایمتی به رس گذاشته بود و  میان جمیع از کارگران 

 ایستاده و مشغول به توضیح مطلتی بود. 

ی کاله ایمتی و بر رس  با اشاره به آرمان برای برداشیی
ی گفتم:   گذاشیی

؟-  با من میابی یا یم ری رودخونه رو ببیتی

 چشمیک  زد و با خباثت گفت: 

 با تو میام. رودخونه هم با هم یم ریم. -

؟ -  تو که دو دقیقه پیش داشتی با مهندس رحییم یم رفتی

 االن پشیمون شدم. -

دام خوشگله خوشگله نیم کتی و  اگه م-کفری پچ زدم: 
 درست رفتار یم کتی بیا. 

 رسش را نزدیک گوشم کرد و پچ زد: 
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 باشه خوشگله قول یم دم. -

نگاهم همزمان روی یاشار نشست که همان لحظه 
 رسش را بلند کرد و نگاهش روی ما دو نفر نشست. 

لبخندی که یم رفت روی لبم بنشیند با ابروهای درهم 
 اه بی روحش همان جا خشک شد . فرو رفته و نگ

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 #پارت_دویست_نوزده                      

                                                                                                                                                              
یاشار با همان ابروهای گره خورده نزدیک یم شد که 

 آرمان با شیطنت کنار گوشم زمزمه کرد: 

 داخالق داره میاد این وری. اوه اوه رئیس ب-

 

 بی اختیار لبخند برلبانم  نشست و گفتم: 

بدجنس نشو آرمان. به اندازه ی کاقی آتیش سوزوندی. -
 مثال این جا محیط کاره. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

یاشار به محض نزدیک شدن به ما دست به سمت او 
 دراز کرد و با حفظ همان اخم ها گفت: 

 خوش اومدید. -

 

 تشکری کرد و افزود: آرمان با لبخندی گل گشاد 

 

یک یم گم.  -  این جا فوق العاده ست بهتون تیی

باالخره لبخند نیم بندی گوشه ی لب های یاشار 
نشست و رسی تکان داد و همزمان نقشه ی لوله شده 

 ای را به سمتم گرفت: 

 

یه نگاه بندازید خانم  مهندس. از این جا به بعدش -
 دست شما رو یم بوسه. 

تش نگاه نکنم و نقشه را گرفتم اما سیع کردم به صور 
 قبل از بازکردنش آرمان گفت: 

 

ه من یه دوری این اطراف بزنم. -  بهیی
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 کفری نگاهش کردم که اصال توجیه نکرد. 

گوشه ی لب یاشار لبخند عجیتی بود انگار یک جور 
 تشکر .  

برای آرمان چشم درشت کردم که نرود و مرا با یاشار 
همیشه برعکس عمل یم کرد بی  تنها نگذارد اما او که

 توجه به نگاه های من گفت: 

اون جوری نگاه نکن . من که رس از کارای شما درنمیارم. -
 پس فعال. 

 

 دلم یم خواست رسش داد بزنم 

االن وقتش نیست اما او همان طور که دست در جیب 
 هایش فرو یم برد از ما دور شد. 

ی مان را پ ی او یاشار فاصله ی بیر
ر کرد و به بهانه ی با رفیی

رسک کشیدن به پرونده ی توی دستم در نزدیک ترین 
 جا به من ایستاد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_بیست

 

 

؟ -
ی

ی بیک ی  نیم خوای چیر

 

نگاهم به سمتش کشیده شد و در زوایای صورتش 
 چرخید. 

 

سیایه مردمک چشمانش مثل آینه ای عمل  یم کرد و  
 تصویر خودم را نشانم یم داد.  

 

گ بودم غرق در سیاهچاله چشمانش.   دخیی

 

این مرد تمام دیشب ذهن و روح مرا به تسخیر خود 
 درآورده بود. 

 

 مردی که تا صبح مرا به فکر کردن به خود واداشته بود. 
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 روهایش کشیده یم شد. بی اختیار نگاهم روی گره ی اب

 

م و آن گره را با  چه قدر دوست داشتم دست جلو بیی
 انگشتانم باز کنم. 

 

 رسی تکان داد و پرسید:  

 چه بالبی رس زبونت اومده خانم مهندس  ؟ -

 

 لعنتی ... 

 یم دانست دارم به چه فکر یم کنم. 

 

 با نقشه ی توی دستم  تخت سینه اش کوبیدم و گفتم: 

 از من دور بمونید. -
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تندی بازویم را گرفت و بی توجه به اطراف توی صورتم 
 توپید: 

 

ی نتیجه رو  - از دیشب تا االن فکر کردنت همیر
 داشت؟ ازت دور بمونم؟

 

 از الی دندان های کلید شده ام غریدم: 

 گ گفته من دیشب تا حاال فکر کردم؟ اونم به شما؟-

 

 پوزخندی زد: 

 ن . این چشما داد یم زن-

 

 چر رو داد یم زنن آقای توهم؟-

 

 و چشمانم را ریز کردم و توی صورتش پچ زدم: 
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 من هنوزم روی حرفم هستم. -

 

 گوشه لبش انحنابی به سمت باال گرفت: 

 

 چه همفکر چون منم روی حرفم هستم. -

 

ی بگویم که با صدای مهندس رحییم هر  ی خواستم چیر
 دو به سمت صدا برگشتیم. 

 

ی شده؟ ی- ی  اشار؟چیر

 

 نگاهش به دست یاشار بود که هنوز روی بازوی من بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_دویست_بیست_یک 
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 «یاشار »

 

 آرام دستم را کشیدم و گفتم: 

 

ی بشه؟- ی  نه مگه باید چیر

 

 امیر لبخند معناداری زد: 

 از دور به نظر یم رسید دارید دعوا یم کنید! -

 

 رسی تکان دادم:  

 اتفاقا داشتیم دعوا یم کردیم. -

 

 امیر متحیر خندید: 

؟ باز تو خانم مهندسو  تنها گیر آوردی؟-  خب واسه چر
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ی چشم درشت کرد اما من بی توجه به او گفتم:   نوشیر

ی من و خانم مهندس . -  ی بود بیر ی  یه چیر

 

 ابرو باال انداخت: 

 دعوا شخصیه ؟ -
ی

 یعتی یم گ

 

 مشتی به بازویش کوبیدم: 

 اگه قرار بود بفهیم حتما بهت یم گفتیم. -

 

ی رنگ پریده به نظر یم رسید. کامال معلوم بود  نوشیر
 دیشب را نخوابیده است درست مثل من. 

 

برخالف کالمش،نگاهش یم گفت مثل من تا صبح فکر 
 کرده است. 

 

دست خودم نبود دلم یم خواست اذیتش کنم. با همان  
 خباثت گفتم: 
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 م خانم مهندس . ضمنا.. من رس حرفم هست-

 

ی بگوید که به نقشه ای که هنوز  ی دهان باز کرد تا چیر
 توی دستش بود اشاره کردم و گفتم: 

 تا ظهر تمومش کنید.  - 

 

وع کردم به توضیح بخیسر از  سپس رو به امیر کردم و رسر
 کارها که مربوط به او یم شد. 

 

ی با قدم های بلند از کنارمان رد شد و امیر پچ  زد:  نوشیر

ه؟ یاشار بی خیالش شو. -
 باز زدی تو پر دخیی

 

 مثل خودش آرام زمزمه کردم: 

 خودم رامش یم کنم این خانم چموشو. -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_دویست_بیست_دو 

 

 

ی »  «نوشیر

 

ده بودم که تقریبا از  نقشه ی توی دستم را آن قدر فشر
 وسط مچاله شده بود. 

 

توی مسیر چندتا از کارگرها را دیدم و مجبور شدم  
 بایستم و به سواالتشان پاسخ دهم. 

 

ی باعث شد کیم آرام شوم و از فکر یاشار توانا  همیر
ون بیایم.   بیر
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ی  وقتی چشم گرداندم و از آرمان در آن نزدییک ها خیی
 ندیدم به سمت کانکس دفیی رفتم. 

 

وردم و نقشه ی به محض داخل شدن پالتو ام را در آ
ی نقشه کیسر پهن کردم.   مچاله شده را روی میر

 

وقتی به خودم آمدم نیم دانم چند ساعت گذشته بود 
اما حسابی  غرق کارم شده بودم و متوجه اطرافم  نشده 

 بودم. 

 

نگایه به ساعتم انداختم و با دیدن  ظهر بی اختیار  
 ابروهایم باال پریدند.    

ی نب  ود؟  حتی یاشار هم رسی نزده چرا از آرمان خیی
 بود. 

 

همان طور که پالتو ام را یم پوشیدم نقشه ی آماده  
ون زدم.   بیر

 شده را لوله کردم و از اتاقک دفیی
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با سوزی که به صورتم خورد تنم به لرزی خفیف 
 نشست. 

ی باعث شده بود راحت  داخل کانکس گرم بود و همیر
 مشغول کار شوم. 

 

ی و کارگران محوطه خلوت بود و م علوم بود مهندسیر
 سمت پل مشغول هستند. 

 

 با قدم های بلند به راه افتادم. 

 

نگاهم مدام یم چرخید تا شاید آرمان را آن اطراف ببینم 
ی نبود.   اما از او خیی

 

نزدیک سازه کاله ایمتی ام را به رس گذاشتم و وارد 
 محوطه ی اصیل شدم. 
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ی که سخت مشغول بودند  با دیدن یاشار و مهندس امیر
 به سمت شان  پا تند کردم. 

 

یاشار داشت موردی را به کارگرها توضیح یم داد و 
 متوجه من نبود. 

 

 بی اختیار در چند قدیم اش ایستادم . 

ه و حرفه ای کم ندیده بودم اما کیس  ی خیی خب مهندسیر
 مثل یاشار واقعا کم بود. 

 

 لط به کار و کارگرها بود. به شدت مس

 امکان نداشت کاری را بخواهد و  انجام نشود . 

ی کارگرها    که بیر
در همان فاصله نگاهم به سمت رحمابی

 ایستاده بود کشیده شد. 

 آخرین بار همابی بود که در دفیی یاشار دیده بودمش. 

 

ه و متفکر به یاشار یم نگریست.   خیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 ست_بیست_سه#پارت_دوی

 

 

عجیب بود مهندس رحییم هم به همان شکل به یاشار 
 چشم دوخته بود. . 

 

 چرا حس یم کردم  نگاهشان پر از کینه و نفرت است؟! 

گوشه ی لب رحمابی  یک پوزخند پنهان نقش گرفته بود 
 . 

ی او و مهندس رحییم در چرخش بود.   نگاهم بیر

خندهایش چرا حس یم کردم امیر رحییم برخالف بگو و ب
با یاشار و نزدییک بیش از حدش به او نقابی به چهره 

 دارد.   

 

 همزمان سنگیتی نگاهم را حس کرد و به طرفم چرخید . 
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اگر بگویم بالفاصه زوایای صورتش تغییر کرد  و  همان 
 امیر رحییم شد که یم شناختم دروغ نگفته بودم. 

 

 قلبم تپیسر تند گرفته بود. 

این مرد چه کینه ای یم توانست نسبت به یاشار داشته 
 باشد؟ 

 

 با دو قدم بلند نزدیکم شد و گفت: 

 متوجه ی اومدن تون نشدیم. -

 

 لب زدم: 

 تازه اومدم. -

 

 نگایه به نقشه ی توی دستم انداخت و گفت: 
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 تموم شد؟-

 

 رسی تکان دادم که خندید: 

یاشار یه هفته این جوری باال رس همه مون وایسته -
 . ی  پروژه تموم میشه. از من گفیی

 

 باز نگاهم به سمت یاشار رفت که جمله آخر را ادا کرد: 

 

تا آخر این هفته باید این قسمتو تموم کنیم . نیم خوام  -
 هیچ  تنبیل و کوتایه ببینم. 

 

 مهندس رحییم کنار گوشم زمزمه کرد: 

 

ه پیدا کرده این یاشار با یاشار   من که یم- گم انگار یه انگیر
ی تا آسمون توفیر پیدا کرده.   یه ماه پیش زمیر
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صدای چشم کارگرها و پراکنده شدن شان باعث شد 
 نگاهم به آن سمت دوخته شود. 

 

یاشار با دیدنم به سمت مان آمد و نگاهش را به نقشه 
 ی توی دستم دوخت و پرسید : 

 تموم شد؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_بیست_چهار

 

 

 رس تکان دادم و گفتم : 

 

باید به چندتا مورد توجه کنیم. برام عجیبه مهندس که -
 انقدر توی این مسئله به این مهیم بی توجیه شده. 
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نگاه  سوایل یاشار به مهندس رحییم دوخته شد اما 
 طرف صحبتش من بودم: 

 

 منظورت چیه؟-

 

وع به توضیح دادن  نگایه به سمت پل انداختم و رسر
 کردم: 

 

باید ضخامت فونداسیون ستون ها رو افزایش بدیم.  -
این واسه مقاوم سازی بیشیی هست. البته نیم دونم چرا 
از اول به این مسئله توجه چندابی نشده درصوربی که 
این منطقه رو مدار زلزله هم هست و این مقاوم سازی 

 واقعا نیازه. 

 

 از نئوپرن استفاده کنیم یا الیاف  یعتی -
ی

 ؟FRPیم گ
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هیچ کدوم ترجیحم همون روکش بتتی برای افزایش - 
مقاومته . با این روش یم تونیم ناحیه کشیسر و فشاری 

ها رو با روکش های بتتی جدید تقویت کنیم.   تیر

 

 لبخندی تاییدی زد و افزود: 

هار خوبه البته یم دوبی که موفقیت این روش مستلزم م-
 مناسب خانوت ها از ضلع باالبی روکشه. 

 

 این بار مهندس رحییم تکمیل کرد: 

 

و یم دونید که تنها راهش استفاده از بتون پاشیه ... که - 
 یه جورابی االن سخته.    

 

 یاشار تایید کرد و گفت: 

ی با نظارت خودتون باید باشه خانم - ایک. پس همه چیر
 مهندس. 
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این که به حرفم اطمینان کرده و با اعتماد پذیرفته بود 
 لبخند  بر لبانم نشاند : 

 البته با کمک بقیه. -

 

 چشمانش برقی زد و  گفت: 

چرا حس یم کنم خییل گرسنه ام ؟ راستی از این پش -
ی  دابی تون.. چر بود اسمش؟ آها آرمان خان خیی

آن قدر رسگرم         نیست؟                                      
 شده بودیم که اصال متوجه نبود آرمان نشده بودم.  

 

 واقعا دیر کرده بود . 

 با نگرابی  گفتم: 

 

ه برم دنبالش خییل دیر کرده. -  یهیی

 

 مهندس رحییم گفت: 

 منم باهاتون میام. -
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 یاشار محکم گفت: 

ی یم ریم دنبالش. حتما خییل - نه امیر تو بمون. با ماشیر
 ده. دور ش

 

مهندس رحییم دستی به پشت گردنش کشید و  با خنده 
 گفت: 

باشه مراقب باشید . آخرین باری که با هم رفتید یه -
 هفته طول کشید تا برگردید. 

 

 یاشار چشم غره ای رفت و گفت: 

 نفوس بد نزن . ده دقیقه دیگه این جاییم. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_بیست_پنج 

هر دو به سمت جیپ یاشار رفتیم و سوار             
 شدیم. 
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بی اختیار حواسم به سمت مهندس رحییم معطوف 
ی ما را تماشا یم کرد.   شده بود که داشت رفیی

 

به محض خروج از محوطه ی کارگایه و کیم فاصله 
 یاشار  بی هوا پرسید: 

ی  گرفیی

 

 این پش داییت کجا یم تونه رفته باشه؟ -

 

 در امتداد رودخانه یم چرخید، جواب دادم:  نگاهم

 

 قرار نبود خییل دور بشه. -

 

ون داد و گفت:   بیر
 نفسش را  با پوقی

 

و خوب نگاه کن. ممکنه جابی نشسته باشه و توی - مسیر
 دیدمون نباشه. 
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اینبار پا روی پدال گاز گذاشت و با رسعت از جاده خارج 
د و همزمان شد و  جیپش را به سمت کنار رودخانه ران

 گفت: 

 

؟ -  راستی

 

 نگاهم به سمتش چرخید: 

اقی بکنم. -  باید یه اعیی

 

 هوم! -

 

 اش 
ی

همان طور که نگاهش به اطراف رودخانه و رانندگ
 بود گفت: 

 

 باید بگم کارت درسته . خوشم اومد. آفرین! -
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وزمندانه ای بر لب هایم نشست :   بی اختیار لبخند پیر

 

 واقعا؟-

 

 نگایه انداخت: به سمتم نیم 

. یم دوبی - واقعا! منم ترجیحم اون روشر بود که تو گفتی
ین شون  شاید بقیه روش ها راحت تر باشن اما بهیی
همونیه که تو گفتی هرچند که در عمل سخت ترین 

 شونم هست و کار زیادی یم بره. 

 

درست مثل کیس که نمره ی عایل از استادش گرفته 
برگرفته بود و یم دانستم باشد لبخند تمام صورتم را در 

کیس که وارد به کار باشد صد درصد این روش را یم 
 پذیرد . 

 

اف کنم تا این حدشو فکر نیم کردم خانم - باید اعیی
 مهندس . 
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 متوجه منظورتون نیم شم؟ -

 

 نیشخندی زد: 

اف کردم دیگه. -  خب اعیی

 

 مرصانه پرسیدم: 

اف کردید؟-  دقیقا چر رو اعیی

 

رمز زد و جیب را پر رسو صدا نگه به ناگهان روی ت
 داشت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_بیست_شش 

ه ی چشمانم مردد          کامل به طرفم چرخید و خیر
 گفت: 
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ی اون آرمان نیست؟-  این که....این که.... ِا... ببیر

 

بی اختیار به عقب چرخیدم.  آری آرمان بود که لنگ 
 لنگان به طرف مان یم آمد. 

 

ی پریدم.   نفهمیدم چطور اما در را تندی باز کردم و پاییر

 

ی مان با او را  ی کار را کرد و فاصله ی بیر یاشار هم همیر
 دویدیم. 

 

 کشیدم و بی 
با دیدن پیشابی آرمان که زخیم بود هیتی

 نفس نامش را صدا زدم: 

 

 آرمان چر شده؟ چه بالبی رس خودت آوردی. -

 

 بود و ناله کنان گفت: دست روی پیشابی اش گذاشته  

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ی نیست.  - ی س بابا چیر
ی خوبم. نیی  هیس... نوشیر

 

ارادی بود.   برای او غیر
 اما نگرابی

ی کشیدم.   پاییر
 دستش را گرفتم و از روی پیشابی

 

با دیدن زخم روی پیشابی که خونریزی داشت بر رسش 
 فریاد زدم: 

 

 دیوونه داره خون میاد. چر رو هیجر نیست؟-

 

 ا کنار زد: یاشار آرام مر 

 

 میشه کنار وایستی خانم مهندس. بذار ببینم چر شده؟-

 

 آرمان نالید: 
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ی جان. یه - ی نشده انقدر شلوغش یم کتی نوشیر ی بابا چیر
 خراش سطحیه. 

 

 کفری توپیدم: 

کجاش سطحیه ؟آخه چه طوری این بال رو رس خودت -
 آوردی؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_بیست_هفت 

 لبخند شیطنت باری زد:       

 

 از درخت باال رفتم. -

 

متحیر هیتی کشیدم و یاشار که داشت پیشابی اش را 
ه نگاهش  ه خیر بررش یم کرد دست از وارش کشید و خیر

 کردم. حریص غریدم: 
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 تو دقیقا چر کار کردی آرمان؟-

 

 با آه و ناله جواب داد: 

ون جا خب فکر کردم منظره ی اطراف رو میشه از ا-
 بهیی دید عشقم. 

 

ی را از  بی اختیار چشمانم درشت شد ... این عشقم گفیی
 کجا آورده بود ؟  

 چپ چپ نگاهش کردم و یاشار ابرو درهم کشیده گفت: 

 

ی سیر و - ظاهرا برخالف قد و باالتون هنوز توی سن پاییر
 سیاحت یم کنید آرمان خان. 

 

 آرمان دستی به پیشابی گذاشت و نالید: 

ی یه زمابی خییل از این کارا یم کردیم ...نه  من و - نوشیر
 عشقم؟
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خباثتش حسابی گل کرده بود و کامال معلوم بود هدفش 
ی ها چیست.   از این عشقم گفیی

 

 یاشار نیم نگایه به من انداخت و گفت: 

 

 اما دخیی عمه تون عاقل تر از این حرفاست. -

 

آرمان همان طور که به طرفم دست دراز یم کرد بی 
 توجه به او و با بی حایل گفت: 

ی جان فکر کنم کمرم رگ به رگ شده کمکم یم - نوشیر
 .  کتی

 

کفری به سمتش قدیم برداشتم تا کمکش کنم اما دست 
 یاشار زودتر عمل کرد و به کمک او شتافت و گفت: 

 

ه ماشینو بیاری این جا - من  کمک تون یم کنم. شما بهیی
 خانم مهندس. 
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 یچ را به طرفم گرفت. و با دست آزادش سوئ

  

 آرمان جوری که یاشار ندید چشمیک به من زد و نالید: 

 

 رایصی به  زحمت تون نیستم جناب مهندس. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_بیست_هشت 

بی معطیل سوئیچ را گرفتم و به طرف جیپ یم      
 دویدم که شنیدم جواب داد: 

ی دخیی -  عمه ات رو مرد گنده خودتو جمع کن ببیر
 ترسوندی. 

 

بی اختیار لبخند بر لبانم  نشست و با قدم های بلند به 
 سمت جیپ رفتم. 
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ی را تا نزدیک پای  آن  تر و فرز پشت رل نشستم و ماشیر
 ها بردم. 

عجیب بود آه و ناله ی آرمان بیشیی شده بود و من نیم 
دانستم واقعا حالش بد است یا دارد فیلم بازی یم کند. 

 رسما کمر به حرص دادن یاشار بسته بود .  یعتی 

 

عقب نشست و یاشار هم مجبور شد کنارش بنشیند 
 اشاره کرد: 

 

 برو کمپ . -

 

 مهندس رحییم چر میشه؟-

 

 نگران اون نباش خودشون میان. -

 

ی به کارگاه به سمت کمپ رفتیم.   به جای رفیی
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 ام خوب بود و یم دانستم  در این زمینه هم 
ی

رانندگ
 یاشار را متحیر کرده ام. 

 

جاهابی از مسیر  توی گودال های خایک یم افتادیم که 
 صدای ناله ی آرمان بلند میشد: 

 

 عشقم یه کم آروم تر... -

 

از داخل آینه لبخند یاشار را یم توانستم ببینم و این 
 ن بدجنس و خبیث بود. ی آرمایعتی او هم به اندازه

 

 باالخره به کمپ رسیدیم . 

 آرمان نالید: 

 

م. - ی جان منو بیی کانکس خودم. باید یه دوش بگیر  نوشیر

 

 اخم کردم: 
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بیخود یم ریم کانکس من . باید ببینم چطور شدی؟ اگه -
 یه دفعه حالت بد بشه چر ؟

 

 آرمان با بدجنیس نالید: 

ی شو - . مطمی 
ی

 بعدا یم رم.  باشه عزیزم هر چر تو بیک

 

دلم یم خواست یک کوفت محکم نثارش کنم اما خب 
 یاشار آن جا بود و نیم شد. 

 

ی را نگه داشتم و  با رسیدن مقابل کانکس خودم ماشیر
ی پریدم.   پاییر

 

وع به پارس کرد .   قوی با دیدنم در جایش ایستاد و رسر

به سمت در رفتم و ان را باز کردم اما یاشار اجازه نداد و 
 آرمان را به داخل کانکس برد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_بیست_نه 

 پشت رسش وارد کانکس شدم .        

 

 آرمان لب تخت نشسته بود و هنوز یم نالید. 

 

 جلو رفتم و مقابل پاهایش نشستم: 

 

؟ االن کجات درد داره؟ -  خوبی

 

 ناله ی غلییطی کرد : 

ی گردنم... دستم... کمرم... خرد و - آی آی آی.  نوشیر
 خاکشیر شدم به خدا.  

 

 با نگرابی به یاشار نگاه کردم: 

 بهیی نبود یم بردیمش شهر؟-
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 رس باال انداخت: 

مشکل جدی نداره. یه دوش آب گرم  حالشو جا میاره. -
 داشت االن این جوری ناله نیم 

ی
 و دررفتیک

ی
اگه شکستیک

 کرد. 

 

 رمان چرخیدم: به طرف آ

پاشو یه دوش بگیر ببینم حالت چطور میشه باید رستم -
 بانداژ بشه .  

 

 دستی یه گردنش کشید: 

 یعتی بده دیگه ... -
ی

یعتی انقدر حالم بده؟ هرچند تو بیک
 باشه. فقط لباس ندارم این جا. 

 

 با ناراحتی گفتم: 

 تو برو حموم جورش یم کنم. -

 

 از جا بلند شد. 
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ی او به  حمام رو به یاشار گفتم:  با رفیی

 با جیپ یه دقیقه تا کانکسش بریم لباس بیاریم. -

 

 تنها رسی تکان داد و من تا پشت در حمام رفتم و گفتم: 

یم واست وسایل بیاریم. زود بریم گردیم. -  آری... ما میر

 

 نالید: 

ی اون ساک کوچیکه رو برام بیار . -  نوشیر

 

ون باشه ای گفتم و از اتاقک کانکس به ه مراه یاشار بیر
 زدیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش 

ی مان رد و بدل             بیر
تا کانکس آرمان هیچ حرقی

نشد اما به محض ورود به کانکس او یاشار در را بست و 
 بازویم را گرفت و به سمت خود کشید. 
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 بی اختیار لب زدم: 

 چر شده؟ -

 

ه چشمانم گفت:   خیر

 

 سوال ؟فقط یه -

 

 هوم؟-

 

ی تو و این پشداییت... -  بیر

حتی جمله اش را نتوانست کامل کند.  نفسش سفت و 
سخت باال یم آمد. معلوم بود تمام مدت سکوت کرده 

 تا به این خلوت برسیم . 

 

 منظورت چیه؟-
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 کفری غرید: 

 

 همو دوست دارید؟-

 

ی ها  آرمان خان کارش را کرده بود. ان عشقم و جانم گفیی
 را تحریک کرده بود.  یاشار 

 

 متوجه نمیشم؟ یعتی چر همو دوست دارید؟ -

 

 پوزخندی زد: 

ی ! -  نوشیر

 

 شما؟-
ی

 چر یم گ

یه؟ - ی تون خیی  یم خوام بدونم بیر

 

ی فکری کنید؟-  چر باعث شده همچیر
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 کالفه دستی پشت گردنش کشید. 

 مرا بیشیی به سمت خود کشید و نالید: 

 بعد اون شب... -

 

 کدوم شب؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_ویک 

نیم دانم از خباثت آرمان چه قدر در من اثر کرده      
بود که دلم یم خواست زبان یاشار خان را باز کنم. 

 خوشش یم آمد نصفه نیمه حرف بزند. 

 

پشت انگشت اشاره اش را نوازشگرانه روی گونه ام 
 کشید و زمزمه وار گفت: 

 

 دارم از چر حرف یم زنم.  خودتم یم دوبی -
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 قلبم تپیسر تند گرفته بود. هه کورخوانده بود . 

 

 اون شب  یه اشتباه بود... یه خطا... -

 

ه چشمانم لب زد:   خیر

؟-  تو اینطوری فکر یم کتی

 

 رس تکان دادم: 

 اوهوم. من اون شب....شما اون شب... -

 چرا نیم توانستم درست حرف بزنم؟

 

 و غرید: سیایه چشمانش عمیق شد 

ی هست. این عشقم جانم گفتنا... - ی ی تون یه چیر  پس بیر
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اف کند . واضح و   ی هست اعیی ی دلم یم خواست اگر چیر
 ضی    ح. 

 

 آرمان پش دابی منه و... -

 

 و؟-

 

 مثل خودش گفتم: 

 وای آرمان ... دیرمون شد جناب مهندس... -

 

 و تقریبا از دستش گریختم و به سمت تخت رفتم.  

 

باید ساک کوچیک را گه گفته بود بریم داشتم و به کانکس 
 من بریم گشتیم. 
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اما وقتی بازویم دوباره به اسارت او درآمد فهمیدم 
امشب یاشار تا ته توی این قضیه را درنیاورد رهایم 

 نخواهد کرد. 

 

؟- ... و چر  وایستا ببینم دیر نمیشه. نگفتی

 

ون دادم:   نفسم را بیر

 شنوی جناب مهندس؟ شما چر یم خوای ب-

 

 ابرو درهم کشید و جدی پرسید: 

ی تون ؟-  بیر

 

ی مون هیجر نیست. -  بیر

 

 اما این جور نشون نیم ده! -
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 لب گزیدم: 

 آرمان برام تنها مثل یه برادر عزیزه. -

 

 برادر؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_ودو

 هنوز اخم داشت.        

 

چه قدر مقاومت کردم تا دستم باال نرود و آن گره های 
ی ابروهایش را باز نکنم.   محکم بیر

 

نیم دانم چه مرگم بود اما از این حرص خوردن هایش 
 لذت یم بردم. 

این که مهم بود بداند واقعا آرمان به من نظری دارد یا 
 نه؟ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 چانه ام را گرفت و  با مالیمت گفت: 

 

 نداره اون جوری صدات کنه؟ پس بهش بگو دیگه حق-

 

 با شیطنت پرسیدم: 

 چطوری؟ -

 

ی ! -  نوشیر

 

ی توبیجی لبخندی را بر لبانم نشاند:   ی  گفیی  این نوشیر

 داره دیرمون میشه  جناب توانا! -

 

 بگو یاشار... -

 

 ریز خندیدم: 

 اون وقت چرا؟-
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د:  ی دو انگشت فشر  چانه ام را بیر

 

 داره شیطوبی هات زیاد میشه خانم مهندس.  -

 

ی ما داشت چه اتفاقی یم افتاد؟   باورم نیم شد بیر

؟-  واقعا با پشداییت از درخت باال یم رفتی

 

ی کردم.   لبم کش آمد  و رسم را باال و پاییر

 باالخره گره ی ابروهایش باز شد و لبخند نمکیتی زد: 

بهت میاد. نیم تونم بگم  بهت نمیاد چون خییل -
 قشنگ معلومه چه قدر رستق و تخس بودی . 

 

 ریز خندیدم: 

ارمان هیچ وقت مثل من نیم تونست از درخت باال بره -
 . 
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 نیشخندی زد: 

 کامال معلومه. تو شیطون تر بودی. -

 

 لب گزیدم و گفتم: 

 یا... یاشار... واقعا داره دیرمون یم شه... -

 

 چشمانش برقی زد و گفت:  

 یم تا آرمان خان یخ نکرده. باشه... بر -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_وسه

ی و گرمش داغ شده بودم که                  زیر نگاه سنگیر
 گفت: 

 

... از کجا دراومد؟-  این تصمیم یهوبی

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 چطور یم گفتم دارم فرار یم کنم؟ 

ی مجد با آن روحیه باال حاال در  چطور یم گفتم نوشیر
 فتارت کم آورده است؟ برابر تو و ر 

 

 لب گزیدم و بهانه آوردم: 

دلتنگ مامانم هستم . حاال که آرمان داره یم ره یم -
 خوام چند روزی برم دیدنش.  

 

 مقابلم ایستاد. 

انگار فهمیده بود تاب این همه نزدییک اش را ندارم و هر 
 بار فاصله را این جور کم یم کرد. 

 

 مطمئتی همش همینه؟-

 

 بودم ... بی اختیار بعد از دو 
ی روز فکر کردن مطمی 

 نیشخندی زدم: 
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ی نبودی؟ - ش مگه دنبال همیر
 شما که نباید بیی

 جور خایص نگاهم کرد. 

 انگار یم خواست بگوید قبال شاید اما حاال نه. 

ه چشمانش زمزمه کردم:   خیر

 

 اما من بریم گردم. هنوز خییل کار دارم که تموم نکردم. -

 

 
ی

ون داد. نفیس به آسودگ  بیر

 

من این یاشار مغرور را خوب یم شناختم.  نگفت نرو ... 
 نگفت بمان ... 

 ابروبی باال انداخت: 

 برای مادرت باعث -
ی

نیم خوام هیچ دلییل غیر از دلتنیک
 رفتنت باشه. 

 

خب این یاشاری بود که من یم شناختم . مغرور  و 
 خودخواه ... 
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ز این کمپ و همان که یم خواست هر کاری کند تا من ا
 کارگاه بروم؟

 

 رس تکان دادم. 

 

بعد از آن شب و حرف های مان در کانکس آرمان حیس 
ی آمده  ی مان پیدا شده بود عجیب برایم سنگیر که بیر

 بود. نیم توانستم باور کنم  به ان نقطه رسیده  باشیم. 

 

و حاال بعد از دو روز فکر کردن حس یم کردم باید دور  
 شوم. 

 

از یاشار... از کمپ..  از محیط کارم... حتی از خودم،  
ی  ی مجد...  از همه چیر  مهندس نوشیر

 

ی فکر  باید فکر یم کردم. باید دور یم شدم و به همه چیر
 یم کردم. 
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ی دلیل تصمیم گرفتم با آرمان برای چند روز به  به همیر
 خانه بازگردم. 

 دلم آغوش گرم مادرم را یم خواست. 

 

پناه یم بردم. شاید آرامش گم شده ام را یم باید به او 
 یافتم

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_چهار

ون گرفتم و               با تقه ای که به در  خورد نگاه از بیر
 به سمت در چرخیدم. 

 

دِر اتاقم با صدای خش داری باز شد و مادر در آستانه 
 ی آن ظاهر شد. 

 

ی مامان جان باز - ؟  نوشیر  که تو اینجابی
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 زدم: 
ی

 لبخندی ساختیک

 

خب این چند وقت حسابی دلم برای اتاقم تنگ شده -
 بود که تا ولم یم کنید میام این جا. 

 

 جوری نگاهم کرد که انگارتا مغز استخوانم را یم خواند. 

 

 واسه اتاقت باشه -
ی

ویل من حس نیم کنم این دلتنیک
 مادر. 

 

 به خودم به سمتش رفتم و باز مثل روز 
ی

اول که با دلتنیک
ده بودمش محکم بغلش کردم:   فشر

 

خب شما بگو مامان بانو... چر یم تونه منو بکشونه -
 توی اتاقم ؟
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 او نیم دانست من از چه ها که فرار نکرده ام؟ 

 

 مرا کیم از خود فاصله داد: 

چشمات مامان جان... چشمات بی قرارن و مدام دودو -
دی اما حرقی از برگشت نیم یم زنن... دوهفته ست اوم

؟ دخیی من که تموم فکر و ذکرش کارش بود حاال  زبی
مثِل... مثِل... فکر یم کتی من دخیی خودمو نیم 

شناسم؟ مادر نوشینم ... تو رو هیچ وقت این جوری 
 پریشون ندیدم. 

 

نگفت مثل یک عاشق رسگشته... مادِر من  همیشه 
واهم حرقی حریم شناس بود. یم دانستم تا خودم نخ

 نخواهد زد. 

 

 لب گزیدم:  

ی - ؟ یم خوای همیر ونم یم کتی یعتی داری با این حرفا بیر
 فردا ساکمو ببندم و برم؟ 
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 دستم را گرفت و اخم کرده گفت: 

خودتم یم دونم من یم خوام تو همیشه پیشم باشر اما -
نه این جوری ...هیجر نگفتم تا قفل زبونت خودش باز 

؟ بشه اما تو مادرتو مح  رم نیم دوبی

 

 ابرو درهم کشیدم: 

 مامان جان هیجر نیست... فقط یه کم خسته ام! -

 

اشونن... - باشه نگو ... اما مادرا همیشه محرم ارسار دخیی
ی هست.  ی  من یم فهمم یه چیر

 تو حتی اگه حرقی نزبی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_پنج

به خانه باز گشته دو هفته بود که                         
 بودم. 
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دو هفته ای که از بس فکر کرده بودم  کم بود کارم به 
 جنون بکشد. 

 

 شب و روزم به یاشار فکر کرده بودم. 

به خودم. به احساسم. به قلبم. به این که بازگشتم به 
کمپ و کنار او یم توانست مصادف با اتفاقات زیادی 

 باشد. 

 

ی بار مستأصل شده بودم.   برای اولیر

 

م.  ی بار نیم توانستم تصمیم درست بگیر  برای اولیر

 

ی بار بود که عاشق شده بودم و سخت بود که  برای اولیر
اف کنم.   این را حتی به خودم اعیی

 

 نیم دانستم چه کنم؟
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 انگار توی یک برزخ گیر افتاده بودم. 

 

 نه بهشتم معلوم بود نه جهنمم... 

 

 دانستم باید برگردم. یم 

 پروژه را نصفه و نیمه رها کرده بودم. 

 

به یاشار قول داده بودم که کمکش کنم اما عجیب بود 
ی بازیم داشت.   که حیس مرا از رفیی

 

ی بار بود که ترسیده بودم.   برای اولیر

 

ی بار دربرابر احساسم کم  ی مجد... برای اولیر من... نوشیر
 آورده بودم. 

 

ی یم ی دیگر... قلبم یک چیر ی   گفت و منطقم چیر
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 تردید وجودم را پر کرده بود. 

 

 دور مانده بودم تا احساس واقیع ام را پیدا کنم. 

 

 دور مانده بودم که بفهمم با قلبم  چند چند هستم. 

 

 اما قلبم تمام مدت سازی مخالف زده بود. 

 

 با صدای مادر به خودم آمدم؟ 

امشب دابی تینا دارن میان این جا... نیم خوام دوباره -
 .  خودتو توی اتاقت حبس کتی

 

 خجوالنه نگاهش کردم. خب حق داشت کنایه بزند...  

از وقتی به خانه برگشته بودم  بیشیی اوقات خودم را در 
 اتاقم محبوس یم کردم. 
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 را نداشتم. دلم خلوت و تنهابی یم خواست. 
 تاب شلویعی

 

 که بنشینم و به یاشار توانا فکر کنم. این  

 

 لحظه ای دوسش داشته باشم و لحظه ای دیگر نه... 

 

 رسدرگم و پریشان بودم . 

 

 دستی به بازویم کشید و گفت: 

 آرمان آخر هفته بریم گرده؟ -

 

ی را  عجیب بود آرمان کجای ذهنم بود؟ چرا همه چیر
 فراموش کرده بودم. 

 

 در این چند روز از او هم غافل شده بودم. 
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 رسی تکان دادم: 

م. -  یم رم یه دوش بگیر

 

 لبخندی مهربان زد: 

 باشه مادر . برو من برات لباس میذارم. -

 

 ریز خندیدم: 

 هنوز مثل بچگیام ؟ -

ی . -  بچه ها همیشه برای پدرومادراشون بچه هسیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_شش 

آرمان مثل همیشه شیطنت یم کرد و رس                     
ش یم گذاشت.   به رس آرزو خواهر کوچکیی
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 کنار دابی نشسته بودم که کنار گوشم گفت: 

 

ی شده؟  استعفا - ی . چیر ی ابی یم گه نوشیر
ی آبجی یه چیر

اق مون کجاست؟ ی رسحال و قیی  دادی؟ دابی نوشیر

 

و خانواده  خب پس معلوم شد این آمدن یکهوبی دابی 
 اش از کجا آب یم خورد. 

 

اما خوشم آمد آرمان دهانش چفت و بست داشت و 
معلوم بود نم پس نداده که حاال مامان دست به دامن 

 دابی شده است. 

 

 بی اختیار خنده ام گرفت. 

 

 استعفا؟-
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نوشیتی که ما یم شناسیم همه چیش کارش بود االن چر -
 شده که؟

 

 لبخند حریص زدم:  

احت توی خونه امون بود نیم - واال دلم تنگ یه کم اسیی
 دونستم همه رو نگران یم کنم. 

 

 بی اختیار صدایم باال رفته بود . 

 آرمان متعجب نگاه به من دوخت. 

 

او که یم دانست دردم چیست پس چرا کمکم نیم کرد؟ 
 اصال هر چه یم کشیدم از دست او بود . 

 

 زندابی رو به من گفت: 

ی ج- ان بهمون حق بده ما هیچ وقت تو رو این نوشیر
 شکیل ندیده بودیم! 
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 آخه چه شکیل؟ -

 

 این بار آرزو گفت: 

... هر گ ندونه فکر یم کنه عاشق - ساکت... گوشه گیر
 شدی. 

 

 آرمان بلند  و توبیخگرانه صدایش زد: 

 

 آرزو ! -

 

 تقریبا همه به یکباره ساکت شدند. 

 

 انگار کیس نفس نیم کشید. 

 

سیتی چای به دست وارد پذیرابی شد و ان سوی  مامان
ی نشست.   میر
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 نگاهم به گل های فرش زیر پایم دوخته شده بود. 

 

 عاشق شده بودم؟ 

ب در سینه یم کوفت.   قلبم با تمام ضی

 زبانم نچرخیده بود تا از من بی نوا دفاع کند. 
 حتی

 

 خودم نتوانسته بودم بکنم را آرزو بی  
اقی که حتی اعیی

 پروا بر لب رانده بود. 

 

ی قوی و محکم کجا رفته بود؟   آن نوشیر

 

 حاال یم فهمیدم داشت چه بالبی بر رسم یم آمد. 

  

 یم گویند عشق آدم را شکننده  و ضعیف یم کند.  
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 حاال یم فهمیدم چرا جرئت بازگشت نداشتم. 

 آری من یم ترسیدم. 

 که قلبم را درگیر خود کرده بود یم ترسیدم. 
 از عشقی

 

ی قوی گذشته باشم.   حس یم کردم نیم توانم آن نوشیر

 

من پس از آن شب قلبم را به یاشار داده بودم و هرگز 
 پس نگرفته بودم. 

 

ی از او و کارم گریخته بودم.  من یم ترسیدم و برای همیر
او را نداشتم چون این را به قلبم من جرئت دوباره دیدن 

ف بودم که دلم پیش او جا مانده بود..   معیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_هفت 

 یاشار . -                                
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 به عقب برگشتم.  امیر بود که بی هوا صدایم یم زد. 

 

؟ دیر وقته. -  نیم خوای بیابی

 

 و به شدت عصتی لب زدم: خسته... بی حوصله... 

 

 بریم. -

 

 کنارم راه افتاد. 

 

 حوصله ی برگشت به کمپ را نداشتم. 

 دیدن آن کانکس خایل دیوانه ام یم کرد. 

 

 برخالف قویل که داده بود برنگشته بود. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

روزهای اول هر روز انتظار یم کشیدم اما حاال با گذشت 
یگر دو هفته داشتم به این نتیجه یم رسیدم که او د

 بازنیم گشت. 

 

ی یم خواستم.  ی چنیر  مگر نه این که من نیر

 

 رفتنش را...  

مگر از همان روز اول نگفته بودم هر کاری یم کنم تا از 
آن جا برود؟ خب حاال شده بود آن چه که یم خواستم 

 پس چه مرگم بود؟

 

ی شدم و کنار دست امیر نشستم.   سوار ماشیر

 

وع کنی- ی ریزی رو رسر  م؟از فردا بیی

 

ی مجد با خفه ترین صدا پچ زدم:   ناامید از بازگشت نوشیر
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ی جوری هم زیادی دیر کردیم. - وع کنید همیر رسر
 انتظارمون بی خود بود. 

ی برگردد و کاری را که  انتظار بیهوده ای داشتم که نوشیر
 گفته بود تمام کند. 

فکر نیم کردم خانم مهندس -امیر  با ناراحتی گفت: 
 بذاره تو حنا! اینجوری دستمونو 

 هیچ وقت رو قول زنا حساب نکن. -زمزمه کرد: 

ون دوختم.   و در سکوت چشم به بیر

هوا تاریک شده بود و مسیر بیابابی اطراف تنها از نور 
ی تغذیه یم کرد. قلبم هم مثل این بیابان  چراغ های ماشیر

 تاریک تاریک شده بود.   

 

ان گم شده بی اختیار در یاد آن شب ها که با هم در بیاب
بودیم غرق شده بودم  که با صدای امیر نگاهم به 

 سمتش کشیده شد: 

 

یم گم نکنه براش یه اتفاقی افتاده؟ آخه بهش نیم خورد -
 انقدر بی مسئولیت باشه. 
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 نگاهم به او دوخته شده بود.  پوزخندی زدم. 

 

ی ما دو نفر چه ها که  او که نیم دانست این اواخر بیر
 نگذشته بود؟ 

 

ی مجد فرار کرده بود. نو   شیر

 

حاال دیگر بعد از دوهفته دوری از او یم توانستم به این 
باور برسم که او واقعا رفته بود. امیر نگایه به سمتم 
انداخت اما وقتی جوابش را ندادم اوهم به رسعتش 

 افزود و به سمت کمپ راند. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_هشت 
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به عادت این چند وقت به محض                      
نزدیک شدن به کانکس ها نگاهم به سمت کانکس او 
 . ی ی یم گفت و عقلم یک چیر  کشیده شد . زبانم یک چیر

 

با دیدن نور چراغ های کانکسش صدای بلند قلبم با 
 صدای امیر ییک شد: 

 

؟ - ی  تو دادی چراغ کانکس مجد رو روشن کیی

 

 لب هایم بی جان لرزید: 

 نه! -

 

 لبخند معناداری زد: 

 پس خودش برگشته. -
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نیم دانم چرا اما به جای خوشحال شدن تمام وجودم پر 
از خشم شد. خشم و عصبانیتی عجیب که نیم دانستم 

 رسچشه اش از کجاست؟

 

دو هفته انتظار و چشم به رایه از من ... دیوانه ای 
ی ساخته بود.   خشمگیر

 

ی را نزدیک  به کانکس او نگه امیر بی توجه به من ماشیر
 داشت و گفت: 

 

بذار ببینم خانم مهندس چه توجییه برای این -
 دیرکردش داره. خدا روشکر که اومده .. 

 

 قلبم بی امان در سینه یم کوبید. 

 ... ی  دلتنگ.... عاجز... پریشان و خشمگیر

 تمام حس هابی بود که وجودم را پر کرده بود. 
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پیچ پشت کانکس ها  به دنبال امیر راه افتادم و درست در 
 صدایش را شنیدم که داشت با قوی حرف یم زد: 

 

 خییل دلم برات تنگ شده بود. -

 

نگاهم روی اوبی نشست که پشت به ما ،سگش را به 
 آغوش کشیده، داشت ناز و نوازشش یم کرد. 

 

 امیر دو قدم جلوتر بود . 

 خوش اومدی خانم مهندس! -

 

 خید. از جا بلند شد و آرام به سمت ما چر 

 

دست خودم نبود نگاهم در نگاهش قفل شد. سیایه 
چشمانش در آن تارییک روشتی هوا داشت مرا به سمت 
 خود یم کشید. بی اختیار انگشتانم درهم مشت شد. 
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  .  دلتنگنش بودم. دلتنگ این دخیی

 

 رو به امیر لب زد: 

 سالم. خوبید ؟ -

 

؟  جلو رفتم.  ی  سالم؟ خوبید؟ همیر

زدم و از الی دندان های قفل شده ام  امیر  را کنار 
 غریدم: 

 

؟-  این جا چه غلیط یم کتی

 

چشمانش درشت شد و ناباورانه نگاه به من دوخت که 
 فریاد زدم: 

چرا فکر کردی این جا بی قانونه خانم؟  گ گفته یم -
توبی هر موقع دلت خواست بری و هر موقع دلت 

 خواست برگردی توی این خراب شده؟ 
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 و آرام  پچ زد: پلک بست 

ی فکری ... -  من...  من...واقعا همچیر

 

 آتش درونم خاموش نشدبی بود که فریاد زدم: 

ی فردا از رایه که اومدی بریم گردی یم ری! -  همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_ش_نه 

دیوانه شده بود؟  اصال معلوم نبود چه                       
 مرگش است؟

ی یم گفت و زبان بی منطقش چشمان بی ق ی رارش یک چیر
ی دیگر.  ی  چیر

 

دوباره شده بود همان یاشار روزهای اول.  عصتی و 
 خودخواه... 

 با هر کالمش خون توی رگ هایم را یم جوشاند. 
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 از لحنش کامال معلوم بود درست مثل خودم... 
ی

کالفیک
من هم روزهای خوبی را نگذرانده بودم اما نیم توانستم 

 م و پاسجی به این حجم از توهینش ندهم. سکوت کن

 

 قدیم به جلو برداشتم و مقابلش ایستادم. 

 

ی فاصله هم یم شد رگ ورم کرده ی گردنش را که  از همیر
 نبض یم زد ببینم. 

 

خشم درونم را در انگشتانم ریختم و مشت کردم تا 
 مقابل مهندس رحییم توی سینه اش نکوبم. 

 

باید خاطرتون باشه قبال هم گفتم من تا کارم این جا  -
 تموم نشه هیچ جا نیم رم جناب توانا. 

 

 از الی دندان های کلید شده اش غرید: 

 یم ری دخیی خانم... کاری یم کنم که بری... -
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 نیشخندی زدم : 

 هرکاری از دست تون برمیاد یم تونید بکنید!  -

 

یز از خشم نگاهم یم کرد   لیی
که خونشدانه  از   با چشمابی

 کنارش گذشتم و به سمت مهندس رحییم رفتم. 

 

ی ما رسی تکان داد لبخند نیم بندی زد .   به بحث بیر

 

 شاید که حال ما را یم فهمید. 

  

 مقابلش ایستادم و گفتم: 

وع  کردید؟-  کار روکش رو رسر

 

 با خباثتی کامال مشهود جواب داد: 

 نه مهندس منتظر شما بودن؟-

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

های یاشار که به سمت مان یم آمد باعث صدای قدم 
شد لبخند بزنم اما توجیه نکردم و مهندس رحییم را 

 مخاطب قرار دادم: 

 

وع یم کنیم . باید این مدت که نبودم - بتی رسر از فردا ضی
ان کنیم.   رو جیی

 

صدای پوزخندش و گذشتنش از کنار ما بی حرف باعث 
 ندشد مهندس رحییم بلند و صدا دار زیر خنده بز 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل

ی و دور شدن یاشار باعث شد بگوید:             رفیی
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ید. شما که نیومدید - این روزا خییل قاطیه... به دل نگیر
ی جوری  معطل بود عصبانیش کرده. اگه  و پروژه همیر

 بدونید این دوهفته به ما چر گذشته... 

 

رسویسمون کرد قشنگ -و دست پشت گردنش کشید : 
                                                                                                                          ...                                                           

ته دلم حال خوبی حس یم کردم اما سیع کردم نخندم و 
ن تعداد خاموت هابی که الزم داشتیم او  -پرسیدم: 

( رسیدن؟  )میلگرد های عریصی

 

 چند روزه رسیدن . -

 

ایک...خوبه... از فردا صبح های زود یم ریم رس پروژه. -
ان کنیم.   به کارگرا هم بگو باید این مدت رو جیی

 

 رسی به تایید تکان داد و گفت: 

 امر دیگه ای نیست؟ -
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 عریصی نیست شب خوش. -

 

 زد :  لبخندی

 شب خوش خانم مهندس. موفق باشید. -

 

ی شان به کانکسم بازگشتم . امشب باید زود یم  با رفیی
 خوابیدم. 

بی اختیار تمام فکرم درگیر یاشار و ان حجم از ناراحتی و 
 تندخوبی اش شده بود. 

 

یم خواستم از دستش عصبابی باشم اما عجیب بود که 
 نبودم.  

 

از فردا روزهای سخت و پرکاری پیش رو داشتم 
بخصوص که یاشار  هم فعال شمشیر را از رو بسته بود و 

 با یک من عسل قابل خوردن نبود. 
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نباید گزک به دستش یم دادم اما به موقع تالقی این 
 رفتارش را یم کردم. 

 

نمیدانم چه قدر به او فکر کرده بودم که به خوابی عمیق 
 ر فرو رفتم. و پر از یاشا

 

 

ی و زمان گیر یم داد  صدای فریادش که تمام مدت به زمیر
 روی اعصابم بود. 

 

یک هفته بود که تحمل کرده بودم و در سکوت باال رس 
یز میشد.  م لیی  کارگرا مشغول کار بودم اما دیگر کم کم صیی

 

یم دانستم خشم و عصبانیتش از من، دارد پای بقیه را 
 اند. هم وسط کشیده، یم سوز 
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 باید یک فکری به حالش  میکردم.  

 ظاهرا یم خواست مرا عصبابی کند که باالخره کرده بود. 

 

 کالفه نگاه به سمت باال انداختم. 

دوتا از بچه ها مشغول نصب خاموت ها روی سطح  
ییک از ستون ها بودند اما قبل از آن که بتوانم دهان باز 

را به هم متصل  کنم و بگویم دارند به اشتباه ان قسمت
ض یاشار از کنارم به گوش  یم کنند صدای فریاد معیی

 رسید و  مرا جا پراند. 

 

 اون باال دارید چه غلیط یم کنید؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_یک

عصتی به طرفش چرخیدم و همان طور که کالهم را     
 از رس بر یم داشتم  مثل خودش حریص گفتم: 
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م. خداروشکر کر نیازی - نیست داد بزنید  آقای محیی
 نیستیم و همه یم شنویم ! 

 

ه به چشمانم باز با صدای بلند  با ابروهای درهم، خیر
 گفت: 

 

اول اون کاله کوفتی رو بذار رست تا کار دستمون ندادی  -
خانم... بعد وایستادی فکر یم کتی که چر بشه؟ نیم 

؟بیتی دارن یه دونه آماتور استفاده یم   ی  کیی

 

ون دادم و جواب دادم:   کفری نفسم را بیر

 

شما اگه مهلت یم دادید من خودم خوب بلدم چر کار -
 کنم... 

 

 پورخندی حرص دربیار زد: 
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دیگه گ؟ بعد از این که کار تموم شد ؟ شما خودتم یم -
دوبی حداقل باید دوتا آماتور این جا استفاده بشه تا 

د  ی ی انجام کار گورسر  نکردید؟ عمل کنه. چرا حیر

 

این چند روز بچه ها خودشون فهمیدن چر کار باید -
... یه اشتباه لحظه ای بود وگرنه هر مهندس ناشر  ی بکیی

 هم یم دونه این مطلبو... 

 

 چشمانش را ریز کرد و توی صورتم غرید: 

 

عجیبه این مهندس ناشر برام خییل آشناست. بهیی بود -
ی بلدید نه همون اول یم گفتید که کار رو در حد تئور 

 عمیل. 

 

 چرا نیم خواست قبول کند ؟
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وع به توضیح  و بی توجه به من  و با همان لحن رسر
 کارگران باالی رسش کرد. 

 

ی آمده بودند و به حرف هایش گوش یم  بچه ها پاییر
 دادند. 

 

خودش هم یم دانست همه این کارها و حرف ها بهانه 
 . ای بیش نیست و جز چزاندن من قصد دیگری ندارد 

 

در سکوت نگاهش کردم و جای تعجب داشت که 
کارگران بعد از اتمام حرف های او به من چشم دوختند 

 و تاییدیه را از من یم خواستند. 

 

 آخ که عجیب دلم خنک شده بود. 

 

 لبخند معناداری بر لب نشاندم و گفتم:  
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 همون کارو بکنید که جناب مهندس یم گن. -

 

یاشار که معلوم بود بدجور توی ذوقش خورده بود  
 نگایه به کارگران انداخت و گفت: 

 

جای برگشت نداریم پس حواسا شش دنگ باشه. نیم -
خوام خطا کنید. هر گ کارشو درست انجام نده جریمه 

 میشه...  فهمیدید؟

 

و در زمان بردن کلمه جریمه بر زبان به من نگاه معنا 
 داری انداخت.  

 

 به  هم
ی

آن دو نفر و هم بقیه رس تکان دادند و همیک
 رسعت به رساغ کارشان رفتند. 

 

ی پل به سمت رودخانه   یاشار بی توجه به من مسیر پاییر
 را درپیش گرفت. 
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نیم دانم چرا اما آن لحظه من هم به دنبالش روان شدم 
ی که بی شک او هم یم 

ی دم چیر ی باید با او حرف میر
 خواست. 

 

 _دم_کن #کیم_برایم_عشق

 #پارت_دویست_چهل_دو

 لطفا صیی کنید. -              

 

یاشار توی رسازیری ایستاد و نیم نگایه از رس شانه به 
 سمتم انداخت. 

از آن جا که فراموش کرده بودم کالهم را بر رس بگذارم 
چنان چپ چپ نگاهم کرد که بالفاصله کاله را بر رس 

 گذاشتم : 

 

حافظه نیم ذارید که بمونه  خب چر کار کنم یادم رفت. -
 ! 
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ی رفت..    رسی تکان داد و پاییر

 

از آن جا پل بتتی همیشه بزرگ تر و مهیب تر به نظر یم 
 رسید. 

 

زیر ییک از ستون هابی که در سه روز گذشته روکش شده 
 بود ایستاد و با طلبکاری گفت: 

 

 چیه  چر یم خوای؟-

 

 پر حرص نزدیکش شدم: 

ی کوچییک بهونه یم  شما چر یم خوای؟ چرا - از هر چیر
 سازی؟  

 

 پوزخندی زد: 
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خب تو که باید خوشحال باشر . زیر دستات خوب -
 هواتو دارن خانم مهندس . 

 

 قدیم جلو برداشتم و نزدیک تر شدم: 

 چر کار کردم که انقدر مستحق اذیت و آزارتم؟ -

 

ه چشمانش شدم.   خیر

تقیم به چشمابی که این چند روز بارها و بارها از نگاه مس
 من فرار کرده بودند. 

 

- .  از بدقویل متنفرم! از این که حرف بزبی و عمل نکتی

 

 پس دارید تالقی یم کنید؟- 

 

 تو این جور فکر کن. - 
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 واقعا که...چر فکر یم کنید با خودتون؟-

 

 باالخره لبخند محوی گوشه ی لبش نشست: 

کتی تا دلم خنک نشه ولت نیم کنم . تو هم باید تحمل  -
ی مجد!   خانم نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_دو

ون دادم:                      نفسم را سخت بیر

اف یم کنید؟ چر عایدتون میشه. یعتی انقدر - خوبه اعیی
 کینه ای هستید؟ 

 

-  ...  دو هفته ی تموم با اون پشداییت گذاشتی رفتی

 

 متحیر پرسیدم: 
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 به آرمان حسودی یم کنید؟باورم نمیشه دارید -

 

انه بازویم را گرفت و پشت ستون بلند و پهن  غافلگیر
 کشاند. 

 جوری که هیچ دیدی وجود نداشت. 

 

پشتم که به ستون چسبید هر دو دستش را حصارتنم 
م کرد.  ی خودش و ستون اسیر  کرد و بیر

 

 حسادت؟  -

 

 لب گزیدم. 

واقعا داشت  به آرمان حسادت یم کرد یا این رفتارها 
 اش بود.  خب یاشار توانا 

ی
بهانه ای برای رفع دلتنیک

 سبک و سیاق خودش را داشت ... 

 

ورانه توی صورتش پچ زدم:   رسر
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؟-
ی

 حسادت یا شایدم دلتنیک

 

 بی آن که گره ی  ابروهایش باز شود پچ زد: 

دن یاشار توانا تو بذار به حساب هر دو... اما اذیت کر -
 تاوان سختی داره... 

 

 لب گزیدم. 

 نگاهم در نگاه بی قرارش قفل شده بود. 

 

انگار  آب روی آتش سوزان ریخته باشند که هر دو با 
 هم آرام گرفته بودیم. 

 

- ! ی  نوشیر

 نفس در سینه ام حبس شد. 

ی پر احساس ترین نوشیتی بود  حس یم کردم این نوشیر
 ... یس قراری و 

ی
که به گوش یم شنیدم... پر بود ازدلتنیک

 بی تابی ... 
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ش کنم اما هر چه  پر بود از حرف... نیم توانستم تفسیر
 بود ته دلم را هم زده بود و آشوبم کرده بود. 

 

 لب زدم: 

 بله! -

اف کرد:   ناباورانه اعیی

 ییل... سخت بود... خ-

اف کردم   « برای منم » در دل اعیی

 

 دیگه هیچ جا نرو... -

 

 لب هایم لرزید: 

پروژه تموم بشه یم رم. خودتون خواستید ... یادتون  -
 رفته؟

ی غرید:   خشمگیر
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 تالقی حرفمو درمیاری؟ -

... حتی شاهدم دارم. -مرصانه گفتم:   خودت خواستی

 

 اخم کرده غرید: 

 چر یم خوای بشنوی؟-

 یادم نمیاد بابت توهینتون عذرخوایه کرده باشید. -

 

 چشمیک زد و دوباره مرا محصور دستانش کرد. 

 

 چشمانش برقی خبیثانه داشت: 

 ایک... خودت خواستی دخیی خانم. مجبورم کردی .. -

 

با یک حرکت دوطرف صورتم را قاب گرفت و این من 
انه برق از رسم پرید. گرمابی که تما م بودم که غافلگیر

وجودم  را به یکباره در برگرفت قابل مقایسه با هیچ 
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حیس نبود ... بی نفس پیشابی اش را  به پیشابی ام 
 یه درصد فکر کن ... یه درصد ... -چسباند: 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_سه

                                                                                                                                                                                                                                              
انگشتش نوازشگرانه روی گونه ی گر گرفته ام لغزید و 

فانه گفت:   معیی

 

 ترسیدم برنگردی دخیی خانم. -

 

 بود. بی اختیار لبم کش آمد و او ع
یتی اف شیر جب اعیی

 نفسش را توی صورتم رها کرد: 

 

 بالبی رسم اومده -
ی آره بخند ... فکر نیم کردی همچیر

 باشه؟
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ی تکان دادم.   رسم را بی حرف و نرم به طرفیر

 

 چشمانش یم درخشید: 

اف کردم. آره خییل ترسیدم بری - خوبه خودم برات اعیی
 و پشت رستم نگاه نکتی خانم مهندس.  

 

لب گزیدم که رسش را خم کرد و در نزدیک ترین حالت 
 به صورتم گرمای نفسش را رها کرد: 

 

 دیگه جابی نرو... الاقل بدون من جابی نرو... -

 

ف مقابلم یاشار توانا باش د. همان باورم نیم شد مرد معیی
 مرد مغرور و خودخواه ... 

 

 ما گ انقدر به هم وابسته شدیم؟ 

بی اراده به یاد مادربزرگم افتادم که همیشه یم گفت 
عقد و نکاح همیشه توش یه محبتی نهفته ست از اون »
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لحظه که دو نفر محرم هم میشن مهرشون بیشیی از قبل 
 .«به دل هم یم افته 

 

خواهم از او جدا تکابی خوردم که فکر کرد یم 
 شوم،بازویم را گرفت و اجازه ی دور شدن نداد: 

 

 یه کم دیگه پیشم بمون. -

 

 باالخره قفل زبانم باز شد: 

 ییک یم بیندمون... -

 

 مهربان نگاه کرد: 

اف ؟- ؟ بعد این همه اعیی ی  همیر

 

 شانه باال انداختم: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

یاشار اون باال کیل آدم مشغول کارن کافیه ییک متوجه -
 اون وقت...  مون بشه

 

بی این که فکری پشتش باشد نامش را بر زبان رانده 
 بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_چهار

                                                                                                                                                                                                                                              
ورانه ای ز   د: لبخند رسر

 

 واسه من مشکیل نیست اما اگه برای تو مهمه ... -

 

البته که مهم بود ... من یک دخیی تنها و مجرد در آن 
کمپ بزرگ و کامال مردانه بودم و دلم نیم خواست 

 پشت رسم حرف های نامربوط زده  شود. 
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 آرام فاصله گرفتیم که پچ زد: 

شب میام پیشت... این دفعه دلم یه دم نوش واقیع یم -
 ... ی  خواد. باید با هم حرف بزنیم نوشیر

 

رس تکان دادم و با نگرابی از دیده شدن بیشیی از او فاصله 
 گرفتم . 

 

از جایش تکان نخورد شاید که یم دانست نباید دنبالم 
 بیاید. 

 

 شدم. تندی رساشیتی را باال رفتم و وارد محوطه کارگاه 

خدا را شکر همه مشغول بودند و کیس متوجه غیبت 
 مان نشده بود. 

 

 قلبم هنوز با همان شدت و محکم در سینه  یم کوبید. 
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با قدم های بلند به سمت اتاقک مدیریت رفتم و به 
 محض ورود در را از پشت رس قفل کردم. 

 

دلم تنهابی یم خواست و فکر کردن به اتفاقات افتاده ی 
افات یاشار را به  دقایقی  پیش.  هنوز نیم توانستم اعیی

 راحتی با خود حالچی کنم ... 

 

بی اراده دستم روی گونه ام نشست و انگشتانم مسیر 
 لب های او را تا روی لب هایم درپیش گرفت. 

 

 برای بار دوم بوسیده شده بودم. 

 

یاشار توانا زیادی بی پروا و خودرأی بود و عجیب این که 
تمام غرورم هر بار چنان غافلگیر یم شدم که نیم من با 

 توانستم واکنیسر نشان دهم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_چهل_پنج

                                                                                                                                                                                                                                              
تمام حس هابی را که در این دوهفته چشیده بودم او بر 

 زبان آورده بود. 

 

با پاهابی که سست و بی رمق بود روی صندیل پشت 
م نشستم و همان طور که دستانم را محکم چلیپای  ی میر

 م میکردم چشم بستم .  تن

 

 هنوز هم باورم نیم شد من و او به این جا رسیده باشیم. 

  

ی حیس در درون مان ریشه کرده و  آخر گ و کجا چنیر
 رشد کرده بود که خودمان نفهمیده بودیم؟

 

 راست یم گفت باید با هم حرف یم زدیم. 
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ی مان از گ در درون مان شکل  باید یم فهمیدیم حس بیر
 ست و اصال تا چه حد یم تواند واقیع باشد. گرفته ا

 

دقایقی نگذشته بود که با صدای تقه ای بر در چشم باز 
 کردم . 

 

 صدای مهندس رحییم بود که یم گفت: 

 فکر کنم خانم مهندس تو باشه. -

 

 صدای نگران یاشار هم پشت بندش به گوش رسید: 

 در برای چر قفله؟ -

 

شیی ادامه پیدا کند کلید و قبل از آن که مکالمه ی شان بی
 را در قفل چرخانده در را باز کردم. 

 

 مهندس رحییم به محض دیدنم گفت: 

 آخ آخ بیدارتون کردیم؟-
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 لبخند بی رمقی زدم: 

 نه نخوابیده بودم. -

 

 و با نگایه به یاشار افزودم: 

 

 فقط خواستم یه کم تمرکز کنم.  -

 مهندس تندی گفت: 

 

ببخشید بدموقع بود اما خواستم بگم یه مشکیل پیش -
اومده.با یاشار درمیون گذاشتم گفت باید سه نفری 

 راجع بهش مشورت کنیم. 

 

یاشار هم حاال پشت رسش وارد کانکس شده بود و با آن 
ه نگاهم یم کرد.   ه خیر  نگاه نامردانه اش خیر

 بدجنس خبیث خوب بلد بود دلم را آشوب کند. 

 م به چشمانش نگاه نکنمسیع کرد
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و تنها مخاطبم در آن لحظه  مهندس رحییم باشد. او 
 که توجهم را دید ادامه داد: 

 

راستش نیم دونم چطور بهتون بگم اما من توی این -
چند روز چندتا مورد اشتباه ریز و نامحسوس توی کار و 

 پروژه دیدم. ظاهرا یه موردشم امروز یاشار دیده. 

 

 چشم دوختم: متحیر به یاشار 

 اما اون عمدی نبود مهندس؟-

 

 رسی تکان داد : 

ابی که امیر یم گه ممکنه اونم از عمد بوده باشه. -
ی با چیر

 همه شون یه جور کارشکنیه خب. 

 

 نیم دانستم چرا دارد امیر را وارد این بازی یم کند؟

 

 نگاهم به هردو که کنار هم ایستاده بودند پیوند خورد :  
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 خب ! -

 

 دستی پشت گردنش کشید: یاشار 

باید پیداش کنیم. اگه درست جای حساس پروژه یه -
به بهمون بزنن کارمون تمومه.. تمام زحمات مون دود  ضی

 یم شه یم ره هوا. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_شش

                                                                                                                                                                                                                                            
 یعتی یم گید چر کار کنیم؟ -

 

ش دوخته بود که  ی یاشار نگاه به نقشه های روی میر
 پاسخ داد: 

کنیم. فشار کارو بیشیی یم کنیم. باید زودتر تمومش  -
 خودمونم چهار چشیم باید مراقب باشیم. 
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د:   مهندس رحییم لب هایش را به هم فشر

 

ی االنشم به زور داریم یم - کارگرا خسته ان یاشار ... همیر
 . ی کشونیم شون. یک هفته ست دارن بی وقفه کار یم کیی

کیسر ستون ها واقعا یه بار مضاعف بود اما خدا  آسیی
 شکر تا این جا عایل پیش رفته .... رو 

 

 رس به تایید تکان دادم: 

 منم با شما موافقم. -

 

 یاشار کالفه نگاهش را روی ما چرخاند: 

پیش روی این طورآهسته هم باعث میشه فرصت -
ی ریزی  بهشون بدیم. اما اگه فشار بذاریم تا آخر هفته بیی
ی تا پایان پروژه نیم  ی تمومه. ستونا محکم شدن و چیر

 مونه. 

 

 نگاه هر سه مان در هم تنید. 
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باید در لحظه تصمیم یم گرفتیم و  این بار این من بودم 
 که گفتم: 

 

 ایک... ادامه یم دیم . -

 

 یاشار لبخند رضایتمندی زد: 

فقط باید مراقب باشیم دیگه هیچ قصور و کوتایه رو -
 نیم تونم بپذیرم. 

 

 گفت: مهندس رحییم هم رس به تایید تکان داد  و  

 

 باشه اگه شما این جوری یم گید منم موافقم. -

 

ی نشست و گفت:   یاشار پشت میر

 

یه تایم از صبح و یه تایم از شب رو اضافه یم کنیم و -
  –فقط تایم ناهار همون جور بمونه 
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خب اضافه شدن دو ساعت کاری بدون شک کمک 
 بود تا بخش اعظم کار را به رسانجام برسانیم. 

ی
 بزرگ

 

رحییم از کانکس خارج شد تا با کارگرها صحبت  مهندس
کند یاشار بی معطیل از جا برخاست و در را آرام پشت 

 رسش قفل کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_هفت

                                                                                                                                                                                                                                           
ی من استاد بود.   این پش ظاهرا در  تنها گیر انداخیی

 

ه؟ چرا به مهندس -  دقیقا این جا چه خیی
ی

یم شه بیک
؟   رحییم همه چر رو گفتی
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بلند نزدیکم شد و دستش دور کمرم نشست و  با دو قدم
ی تکیه زد:   با کشیدن من به سمت خودش به میر

 

 حرف یم زنیم راجع بهش... -

 

 نگاهم به سمت در بسته رفت: 

 

؟ ییک ببینه.. -  درو چرا بستی

 

 ابرو باال انداخت و گفت: 

 

مطمئنا امیر تا یه ساعت دیگه برنیم گرده و یه کم باید -
 رسوکله بزنه! تا اون لحظه وقت داریم ... با کارگرا 

 

ورانه زد.کنجکاو پرسیدم:   و لبخندی رسر
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نگفتی یاشار؟ چرا مهندس رحییم رو در جریان -
؟   گذاشتی

 

 فقط به یه دلیل؟-

 

 چیه اون دلیل؟-

 

 آرام دست به مقنعه ام برد و آرام از رسم کشید. 

 

هم موهایم را مثل همیشه برای این که زیر مقنعه به 
 ریخته نباشد بافته بودم. 

  

 بافت موهایم را به نریم میان انگشتانش گرفت و گفت: 

 

ی بار بافت موهات خییل توجهمو به خودش جلب - اولیر
کرد. یه خانم مهندس که موهاشو یم بافه و عجیب هم 

 موهاش خوشگله و بهش میاد. 
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 متحکم نامش را بر زبان آوردم: 

 یاشار! -

 

 لبخند زد: 

اول بریم رساغ مسئله امیر و دلییل که منو مجاب ایک ... -
کرد امیر توی این بازی نیم تونه باشه و نامرد نیست. 

ی فکری داریم .  امیر خیی نداشت که ما راجع بهش همچیر
 درسته؟

 

 رس تکان دادم: 

 درسته. -

خب برای چر باید منو مطلع یم کرد؟ یم تونست خییل -
راحت کارشو کنه... و مواردی که گفت ممکنه اصال به 

چشم ما نیاد و البته خییل ریز و کارآمد باشه . پس درصد 
 به کفش داشته باشه و حتی اگر 

ی
خییل کیم ممکنه رییک

ش انداخت.   هم داشته باش این جوری میشه زودتر گیر
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ی بگویم که صاف ایستاد و مرا هم با  لب باز کردم ی چیر
 خود همراه کرد: 

 

تو کنارم باش بقیه اش دیگه مهم نیست . با هم پیداش -
یم کنیم . فقط باید حواسمون شش دونگ به کارا باشه. 

 خییل باید دقت کنیم. 

 

 رسی تکان دادم که گفت: 

ه تا کیس نیومده بریم پیش شون. -  بهیی

 

م که میان بازوانش  رس تکان دادم و خواستم  فاصله بگیر
 مرا جا داد و گفت: 

خوبه که هستی . صیی کن ...   و خم شد و آرام و گرم -
ممکنه امشب دیر  -بوسه ای کنج لبم نشاند و گفت: 
 برسیم کمپ، من سهممو برداشتم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_هشت

                                                                                                                                                                                                                                           
آن قدر خسته بودم که نفهمیدم چطور وارد  کانکسم 

 شدم. 

 

اب یم خواست و خواب اما  ایستادن در دلم فقط خو 
مدت زمان طوالبی در این چند روز باعث شده بود 

 پاهایم حسابی ورم کند. 

 کف پاهایم زق زق یم کرد و درد داشت.   

 

ون   از جانم بیر
ی

باید دوشر یم گرفتم تا شاید این خستیک
 برود. 

 

ون کشیدم و همانطور که  ی پالتو از تن بیر قبل از هر چیر
خانه کوچکم روی صند ی یل رهایش یم کردم به سمت آشیر

 رفتم. 
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دلم یم خواست بعد از حمام یک دم نوش آرام بخش 
ون برود کاری که   از جانم بیر

ی
بنوشم تا شاید خستیک

تقریبا هر شب انجام یم دادم وبعدش مستقیم رایه 
 رختخواب یم شدم. 

 

ی را روی گاز گذاشتم و مقداری آب برای جوشیدن  کیی
 داخل آن ریختم و به سمت حمام رفتم. 

 

 فضای کانکس رسد بود. 

از آن جا که مدت زمان طوالبی از شبانه روز را خایل یم  
ماند، شب ها به شدت رسد یم شد اما هیچ کدام از این 

 دالیل باعث نیم شد بی خیال حمام آب گرم شوم. 

 

 برقی کوچکم را روشن کردم و داخل حمام شدم.  بخاری
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ون  دوشر رسرسی اما گرم گرفتم و به دلیل فضای رسد بیر
از حمام همان جا لباس پوشیدم. موهایم را به حوله ای 

 پیچیدم و باالی رسم بستم. 

 

 
ی

چه حس خوبی بود. همان دقایق کوتاه زیر آب خستیک
شیدن دم نوش و از تنم را به در برده بود و حاال خمار نو 

 خواب بعد از آن بودم. 

 

ی فضای کانکس را  مطبوع کرده بود .   گرما و بخار کیی

  

دم نوشم را دم کردم و همان طور که سیع یم کردم اب 
م لب تخت نشستم. پاهای درد ناکم را با  موهایم را بگیر
کف دستم ماساژ دادم تا شاید  کیم از دردش کاسته 

 شود. 

 

م به قوری مخصوصم بود و دم در همان فاصله نگاه
ون  نوشر که عجیب نیم گذاشت فکر یاشار از رسم بیر

 برود. یعتی من دلتنگش بودم؟
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_چهل_نه

                                                                                                                                                                                                                                           
چرا  موقع دم کردن دم نوش، ناخواسته دو برابر همیشه  
گیاهان خشک را داخل قوری ریخته بودم؟ انگار  ذهنم 

لم او را در آن بی اختیاِر من به سمت یاشار یم رفت و د
لحظه یم خواست... و عجیب تر این که دوست داشتم 

 در نوشیدن آن دم نوش با او سهیم شوم. 

 

بی اختیار لبخند بر لبانم نشست و رس تکان دادم و زیر 
 لب زمزمه کردم: 

ی . -  پاک دیوونه شدی نوشیر

در این چند روز آن قدر فشار کار روی ما زیاد بود که 
یم و تقریبا در دو جناح مخالف هم خییل هم را نیم دید

مشغول کار بودیم. حتی من زمان های ناهار هم سیع 
کرده بودم به نحوی از او دور بمانم و خود را مشغول 

نگه دارم . نیم دانم چرا اما هنوز یک جای احساسم یم 
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لنگید و هنور نتوانسته بودم کامال حسم را نسبت به او 
 دریابم . 

سته ذهنم به سمت او یم رفت و او و حاال این که ناخوا
 را یم خواست خودم را هم متحیر یم کرد. 

شب ها یاشار تا دیر وقت باال رس عده ای از بچه های 
ی  تازه نفس یم ماند و من به همراه چند تن از مهندسیر

 دیگر به کمپ بریم گشتم. 

هر کاری کرده بودم اجازه نداده بود جزو نفرابی باشم که 
 ر کارگاه یم ماند. تا اخر وقت د

ی  احت بیشیی حاضی بود بیشیی بماند اما من تایم اسیی
ی محبت های زیر  داشته باشم.  نیم دانم شاید همیر
پوستی کم کم داشت مرا تمام و کمال به سمت او یم 

 کشید.  

ناخواسته دلم یم خواست یم توانستم قدری از این دم 
 به در کند اما خب در آن 

ی
م تا خستیک نوش را برایش بیی

لحظه این امکان وجود نداشت و مجبور بودم به تنهابی 
 آن را بنوشم. 
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 اتاقکم حسابی گرم شده بود. 

موهای نیمه خشک و خیسم را رها کردم و از جا بلند 
 شدم. 

 

خانه بروم تقه ای آرام به   اما قبل از آن ی که به سمت آشیر
م و  در اتاقکم خورد و باعث شد  ناخواسته از جا بیر

 دست روی قلبم بگذارم. 

 

ین رسو صدا سمت  نفسم را در سینه حبس کرده با کمیی
 در رفتم و پشت آن ایستادم. 

 

 در آن ساعت شب چه کیس یم توانست باشد؟   

   

به  ای دیگر  به در خورد و  اما قبل از هر فکری باز ضی
 این بار صدای یاشار را شنیدم که زمزمه وار صدایم زد: 

 خانم مجد بیداری؟-
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ه  بی اراده نفس راحتی کشیدم و  دست به سمت دستگیر
 بردم اما هجوم افکار باعث شد دستم را پس بکشم. 

 

 او آن جا چه یم کرد؟ 

بدهم. نیمه شب بود و من نیم توانستم او را به اتاقم راه 
 اصال چرا به رساغم آمده بود  و چه یم خواست؟

اگر کیس او را در ان موقعیت یم دید با خود چه فکری  
 یم کرد؟

 

 عصتی لب گزیدم و کامال نزدیک در شدم. 

 

 

ون هوا رسد بود و صدای نفس هایش را یم توانستم  بیر
از پشت در بشنوم اما نیم دانستم راه دادنش به اتاقم 

از شب تا چه اندازه یم تواند صحیح در آن ساعت 
 باشد. 
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 باز صدا زد: 

ی باز کن این درو دخیی یخ کردم. -  نوشیر

 

دست خودم نبود ... شاید کاری غیر ارادی بود... نیم 
ی  توانستم بگذارم پشت در اتاقم از رسما یخ بزند و همیر
شد که در حرکتی به یکباره دیگر به درست و غلط کارم 

 را به رویش باز کردم. فکر نکردم و در 
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با ورود یاشار رسما با حجم زیادی وارد اتاقکم شد. تازه 

ون واقعا رسد  یم فهمیدم داخل حسابی گرم شده و آن بیر
 است... 

همان جا پشت در ایستاده بودم که او با آن پوشش پالتو 
 و کالهش به سمتم چرخید: 
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م ...دیدم چراغت خییل رسده... کارو تعطیل کردی-
 روشنه ... گفتم شاید تو بساطت یه چای داغ... 

 

و همزمان نگاهش چرخید و روی قوری شیشه ای دم 
ورانه ای بر لب هایش جا  نوشم نشست و لبخند رسر

 خوش کرد: 

 

ی درست و حسابی یم - دخیی اگه امشب از خدا یه چیر
 خواستم بهم یم داد. 

 

د... او نباید این جا یک حیس درونم غوغا به پا کرده بو  
یم بود. با اخالقی که از او شناخته بودم این آمدنش به 
آن جا آخروعاقبت خوبی نداشت. ناخواسته اخم کردم 

 و دست به سینه پرسیدم: 

شما االن باید توی اتاق خودتون باشید جناب توانا. این -
 جا چر کار یم کنید؟
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ش یم نگاهش به طرفم چرخید و با اخیم که به چهره ا
 آمد گفت: 

؟-  ونم یم کتی  یعتی بیر

 

توی چشمانش موج یم زد « بی معرفتی دخیی »انگار یک 
که لب هایم را به هم دوخت . شاید هم درک موقعیتی 
که داشت باعث یم شد ادب را رعایت کنم .    نگاه از 
خانه رفتم و  ی چشمان زیرکش گرفتم و به سمت آشیر

 که بی اراده مثل هم
 یشه نبود گفتم: همزمان با لحتی

 

خودتونم یم دونید این جوری اومدن به اتاق من -
درست نیست . این وقت شب ییک ببیندتون راجع به 
من چر فکر یم کنه؟ اصال بهش فکر یم کنید ؟ به 

 آبروی من و صد البته خودتون... 

 

بازویم میان راه اسیر چنگالش شد و قبل از آن که به 
خانه برسم میان آغوش رسد  ی ون آشیر و یخ از رسمای بیر

 جا خوش کردم. 
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یه یه وایستا ببینم تو االن از دست من عصبابی -
؟  هستی
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ش باال کشیده شد نگاه مان در نگاه چانه ام که با انگشتان

 یکدیگر گره خورد و اخم هایم درهم شد: 

 

نیم توبی هر موقع دلت یم خواد بیای پشت دراتاقم -
 یاشار خان. 

 

ی خودموبی رو بیشیی -متحکم گفت:  من این نوشیر
                                                                                            دوست دارم.                                                                          

و همزمان لب های خوش فرمش کش آمد و همان طور 
که کاله کاموابی اش را از رس یم کشید و به روی تخت 

 پرت یم کرد گفت: 
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مطمئنم ییک بهت گفته که وقتی عصبابی هستی خییل -
شر که هر بار منو یم بیتی این جوری ازم خوشگل یم 

؟  پذیرابی یم کتی

 

چرا نیم فهمید منظور من چیست ؟ به سختی میان 
ون بیایم اما اجازه  دستانش تقالبی کردم تا از آغوشش بیر

 نداد و قفل دستانش بیشیی درهم گره خورد: 

 

تکون نخور دخیی جون یم دوبی که تا نخوام هیچ جا -
 نیم توبی بری! 

 

ولم کن لطفا... نصف شب اومدی این -غره رفتم:  چشم
 جا چر کار ؟

 

ورانه باال انداخت و نیشخندی پر از شیطنت  ابروبی رسر
 زد: 
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راستش من ذهنم مثل تو منحرف نیست. یعتی به اون -
ابی که داره اذیتت یم کنه فکرم نکردم... هرچند که 

ی چیر
ی مون مانیع نبود ...       حریص  از اگه فکرم یم کردم بیر
حرف هابی که باعث شده بود تا بناگوشم رسخ شود 

                                یاشار!                                                                                                                       -غریدم: 
انگار از رسخ شدن من لذت برده بود که خنده ی 

اگه االن دوتا همکار مرد   -مستانه ای کرد و گفت: 
 بودیم چر کار یم کردیم ؟ بگو همون کارو بکنیم. 

 

 مشتم توی بازویش نشست: 

 همکار مرد بودیم اینجوری بغلم نیم کردی. -

 

ی  چشمانش برقی زد و رسش را خم کرد و از جابی بیر
 فاصله ی گوش و گردنم نفس عمیقی کشید و پچ زد: 

- 
ی

 ... به این جاش فکر نکرده بودم. تو واقعا راست یم گ
ی این موها یه نفس  خوشبوبی و من دلم یم خواد از بیر

 عمیق بکشم. 

 تقال کنان گفتم: 
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 یاشار لطفا. برو عقب ... -

 

 این بار گوش کرد و آرام رهایم کرد و گفت: 

س خانم مهندس من به - اون دم نوشو بخورم رفتم. نیی
 همون سهمای کوچیکم قانعم ... 

 

لعنتی زبان باز ... دلم نیم خواست ناراحتش کنم اما در 
آن ساعت و در آن موقعیت باید یم فهمید که کارش 

 درست نیست. 

  

ه و کالفه به چهره ی خسته اش نگاه کردم و از  ه خیر خیر
 او دور شدم. 

 

به او مشغول چیدن دو فنجان در سیتی شدم و  پشت
همان طور که غر یم زدم دم نوش را از صاقی  رد کردم و 

 توی فنجان ها ریختم: 
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 چه بالبی رسم میاد اگه ییک تو رو این وقت -
یم دوبی

 ما 
ی

شب پشت در اتاقم ببینه یاشار؟ آره شاید بیک
 محرمیم درست... اما واقعا... 

 

 فش چرخیدم. و سیتی به دست به طر 
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د که پلک بسته و  همان طور نگاهم به یاشاری دوخته ش

که در قسمت انتهابی تختم نشسته بود رسش را به دیوار 
 تکیه زده خوابش برده بود. 

 

خدای من او خییل خسته بود ودرست مثل پش بچه ای 
 اش به من پناه آورده بود. از بد 

ی
بی پناه برای رفع خستیک

خلقی ام خجول شدم . آرام به سمتش رفتم. کیم با 
ی مان  فاصله لب تخت نشستم و سیتی دم نوش ها را بیر
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قرار دادم.  دلم یم خواست در آن حالت راحت و بی 
 دغدغه نگاهش کنم . 

 

یاشار در این مدت نشان داده بود درون  آدم ها 
برخالف چهره شان پر از حرف های نزده است. خییل 
دوست داشتم از او بیشیی بدانم . فرصتی پیش نیامده 

هم آشنا بشویم اما هر چه بود یاشار  بود تا بیشیی با 
 نشان داده بود کنار من بودن را دوست دارد. 

 

مادرم همیشه یم گفت زن ها یم توانند مایه آرامش و 
آسایش مردهایشان باشند اگر بخواهند. بی اراده با این 

فکر تپش قلبم باال گرفت... یعتی باید باور یم کردم با آن 
 ن شده بود؟محرمیت ناخواسته او مرد م

 

 نگاهم در زوایای صورتش چرخید. 

پلک هایش بسته بود و از همان فاصله مژه های 
 فردارش به چشم یم آمد. 
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بیتی کشیده و خوش فرمش با ته ریش های چند روزه 
 اش عجیب همنوابی داشت و آن لب ها... 

 

 لب هابی که مرا بی پروا بوسیده بود. 

لبم را محکم زیر دندان کشیدم و آب دهانم را فرو دادم . 
مانده بودم بیدارش کنم یا اینکه اجازه دهم در همان 

 حالت دیم بیاساید ؟ 

 

دستانش را داخل جیب هایش  فرو برده و به آرایم 
 خوابیده بود. 

 

  که ریخته بودم نشست و 
ی

نگاهم به دم نوش خوش رنیک
گشتان هر دو دستم را فنجان خودم را برداشتم و ان

 دورش حلقه کردم و به سمت لبم بردم. 

 

 خوش طعم بود و خوش بو. 
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یاد آخرین دم نوشر افتادم که یاشار در کانکسم نوشیده 
د.   بود و باعث شد خنده ام بگیر

 

 از صدای ریز خنده ام پلک زد و چشم باز کرد. 

 

 کاسه چشمانش رسِخ رسخ و رگه دار شده بود. 

ش نشست و چشمان خمارش را به من صاف در جای
 دوخت و گفت: 

 معذرت یم خوام نفهمیدم گ خوابم برد. -

 

 لبخند مالییم زدم: 

 همون اولش... دم نوشت رسد نشه! -

 داشتی تنها تنها یم خوردیا. -

 ریز خندیدم... چشمیک  زد و با مهربابی گفت: 

 رسما نخوری موهات خیسه. -
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ز کامال خشک نشده بود و تازه یاد موهایم افتادم،که هنو 
 آشفته و پریشان دور و برم ریخته بود. 

 جرعه ای دم نوشم را نوشیدم که افزود: 

با موهای بافت  خییل بچه به نظر یم رش اما این -
 جوری ... 

 این جوری؟-

 

 چشمیک زد و رسش را جلو داد و آرام پچ زد: 

 وحیسر و خشن...مثل چند دقیقه پیش-
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 بهیی بود که برود . 
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بر این باور  بودم که ماندنش ممکن بود زیر آن سقف 
کوتاه و در آن فاصله ی کم کار دست مان بدهد و من 

ی را نیم خواستم.  ی ی چیر ایط هرگز چنیر  در آن رسر

 

ی همدیگر را بشناسیم  دلم یم خواست در روزهای بیشیی
ت بپیوندد از راه و اگر واقعا قرار بود این رابطه به واقعی

 درست و از طریق خانواده هایمان انجام یم شد . 

 

دوست داشتم ُپیل باشم برای پیوند او و خانواده ای که 
 سال ها محروم شده بود از دیدنشان. 

 

 با صدایش به خود آمدم: 

؟-  چر شد ؟به چر فکر یم کتی

 

نگاهم را از دمنوش توی دستم گرفتم و به چشمان 
 منتظرش دوختم: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ه... - به این که اگه خستگیت در رفت بهیی
ه...زودتر...   بهیی

 

 با لحتی محکم  کالمم را تکمیل کرد: 

 

 برم... -

نیم دانم شاید اگر قدری تعلل یم کردم پشیمان یم  
 شدم. پس آرام رس تکان دادم. 

  

امیدوار بودم که بتواند درکم کند. بودنش آن جاو در آن 
 لحظه  صحیح نبود. 

 

 دم نوشش را که در این فاصله نوشیده بود لیوان خایل
انه از جا بلند شد  میان سیتی گذاشت و با حرکتی غافلگیر

 : 

 

ه برم. مرش از پذیراییت. -  آره بهیی
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 حس این که لحنش کیم دلخور است اذیتم  یم کرد. 

 این چه حس لعنتی بود که گرفتارش شده بودم. 

 

درست مثل برزخ... میان بهشت و جهنم گیر افتاده 
 بودم. 

 

 بی اراده نالیدم: 

 یاشار ... من... واقعا... قصد... ندارم ... -

 

فاصله را کم کرد و مقابل متی که حاال ایستاده بودم 
 ایستاد. 

 

د. کوبنده و پر صدا...  ی  قلبم تند میر

ی تا رسوابی ام نیم ماند اگر کیم دیگر همان
ی جا  خب چیر

یم ایستاد و آن طور به چشمانم زل یم زد.  بدون شک 
اف یم کردم.   به خواستنش اعیی
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 زمزمه کردم: 

 معذرت یم خوام. -

 

 با انگشت شست و اشاره چانه ام را باال کشید: 

ی حدم حال منو خوب کرد  - خودتو اذیت نکن تا همیر
 و خستگیمو به در کرد. 

 

 لب زدم: 

 واقعا؟-

 

ورانه خندید:   رسر

 واقعا! -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_پنجاه_چهار
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ی آورد و بوسه ای تند  رسش را نرم تا نزدیک صورتم پاییر

 و کوتاه کنج لبم زد: 

 

 اینم سهم امشبم شب خوش خانوم! -

 

 و لبخند نمکیتی بر لب هایش نشاند. 

 زمزمه وار گفتم: 

 شب خوش. -

 

قدیم از من فاصله گرفت و کالهش را از روی تخت 
 گشت و گفت: برداشت اما باز به سمت من بر 

 

... فردا صبح خودم میام دنبالت. با کس دیگه ای - راستی
 نرو. 
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لبم کش آمد و رسی تکان دادم. از رفتار جنتلمنانه اش 
 حس خوبی پیدا کرده بودم. 

 

کاله کاموابی اش را بر رس کشید و نیم نگایه به طرفم 
 انداخت و به سمت در رفت. 

 

بودم و به رفتنش  بی این که حرکتی کنم همان جا ایستاده
 یم نگریستم. 

 

با انگشت اشاره به شقیقه اش زد و دوباره خداحافیطی 
ه گذاشت و قفل را چرخاند و  کرد و دست روی دستگیر

فشاری برای بازکردنش به در وارد کرد اما برخالف 
 تالشش در باز نشد. 

 

ی در اتاقک گیر داره باز نیم شه! -  نوشیر

 

 و گفتم: با دو قدم بلند به طرفش رفتم 
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 نه در مشکیل نداره... بذار ببینم. -

به اندازه ی قدیم فاصله گرفت و من در را به سمت 
ی مثل یک اهرم در را محکم  ی خود کشیدم اما انگار چیر

 نگه داشته بود که باز نیم شد. 

 

 متحیر گفتم: 

 انگار از اون ور چفت شده! - 

 

 چشمانش درشت شد و متعجب تر از من گفت: 

؟ -  بذار ببینم. یعتی چر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_پنجاه_پنج

                                                                                                                                                                                                                               
تکان محکم تری به در داد اما در هیجر حرکتی نکرد و 

 تکان نخورد. 
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 درست مثل من تکرار کرد: 

ی چفت شده.  - ی  آره انگار از پشت با یه چیر

 

متفکرانه نگاهم کرد و انگار که متوجه موضوع نیم شد 
 دستی به پشت گردنش کشید و گفت: 

 

. ییک داره بازی مون یم ده نو - ی  شیر

 

 قلبم فرو ریخت : 

 حتما دیدنت که اومدی این جا... وای یاشار... -

 

 دستش را باال برد و با لحتی آرام بخش گفت: 

س... بازش یم کنم. - س عزیزم... نیی  نیی

 

و همزمان دست به دستگیر برد و این بار با قدرت 
ی به سمت خود کشید.   بیشیی
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 اما در باز نشد  که نشد. 

 

 حریص غرید: 

 لعنتیا... -

 و مشتی به در کوبید و فریاد زد: 

 

 ییک بیاد کمک کنه ما این جا گیر افتادیم. -

 

 خدای من آنچه از آن یم ترسیدم اتفاق افتاده بود. 

 

بی نفس شده بودم  وحس یم کردم داخل کانکس به 
 یکباره گرم شده است. 

 

نگاهم دور چرخید و به پنجره ای که یم توانست راه   
 اشد نشست: فرار ب
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 یاشار پنجره... -

 

انگار که هنوز گیج باشد متحیر نگاهم کرد و هر دو با هم 
 به سمت پنجره دویدیم.   

 

پرده را با یک حرکت کنار زد اما دیدن شعله های آتش 
 بی اختیار هر دویمان را به عقب پراند. 

 

 خدای من داشت چه اتفاقی یم افتاد؟ 

 زنده بسوزانند؟ یم خواستند هردویمان را زنده

شاید هم تنها هدف شان من بودم اما یاشار هم 
 ناخواسته گرفتار شده بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_پنجاه_شش
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ب محکم شانه اش  از در  فاصله گرفت و بعد با یک ضی

 را به در کوبید: 

 

 بازش یم کنم... من این در لعنتی رو باز یم کنم. -

 

و باز عقب رفت و  با تمام قدرت  و محکم  کارش را 
 تکرار کرد. 

 لعنتی باز شو. -

 

 حس یم کردم هوای داخل کم و کمیی یم شود. 

نفس کشیدن سخت شده بود و نیم دانم چطور شد که 
 پاهایم مرا نزدیک او کشاند. 

 

فریادش با تمام وجود تنم را لرزاند و بی اراده قدیم به 
 عقب برداشتم: 
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ی برو عقب... این در لعنتی معلوم نیست چه - نوشیر
  رسش اومده. نامردا...   بالبی 

 

ی  شوکه و ترسیده نگاهش یم کردم و زبانم قادر به گفیی
 جمله ای نبود

نیم دانم از نگاهم چه خواند که  به سمتم برگشت و  
بازوانم را به اسارات خود درآورد و بی تأمل بوسه ای به 

 پیشابی ام زد: 

 

... من این - ...خدا روشکر که  تنها نیستی ی س نوشیر
نیی
ون. جا  م عزیزم...  باهم یم ریم بیر

  

کانکس هر لحظه بیشیی از قبل داشت گرم یم شد و     
ی یم  نفس کشیدن هایمان ناخواسته سخت  و سنگیر

 شد. 

ده.  ی  من هنوز شوکه بودم و وحشیی
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حسم یم گفت آن جا گیر افتاده ایم و دیگر راه فراری 
 نیست.   

 

 باید یم گفتم ... از احساسم... 

ی و آخرین بار... الاقل بر   ای اولیر

 بعد از آن شاید که دیر یم شد.   

 

 شاید که دیگر فرصتی برای حرف زدن پیدا نیم کردیم. 

  

قبل از ان که از من جدا شود و به سمت در قفل شده 
 برود صدایش زدم. 

 یاشار. -

 

 متحیر نگاه در نگاهم دوخت. 

 جانم! -
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نشاندم روی پنجه هایم بلند شدم و بوسه ای کنج لبش 
و میان دستانش که حاال با تمام احساس مرا به خود یم 

د نالیدم:   فشر

 

ون نریم. -  دوستت دارم حتی اگه از این جا زنده بیر

 

دهانش برای لحظه بی صدا باز و بسته شد و ناباورانه 
 نگاهم کرد و با شیطنت پچ زد: 

 

؟ نیم خوای که قبل مردنم الیک بهم امید وایه - مطمئتی
 بدی؟ 

 

گار یادمان رفته بود اگر آن در باز نشود خواهیم ان
سوخت که داشتیم با هم  جمالت عاشقانه رد بدل یم 

 کردیم. 

 

 مطمئنم. -

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

م کرد .   این بار نفهمیدم چطور غافلگیر

با دستانش محکم و کیم با خشونت مرا به سمت خود 
کشید و لب هایم اسیر لب هابی شد که گرم بودند و پر 

ستخوان هایم را یم شنیدم که باالخره حرارت.  صدای ا
 رهایم کرد. 

 

 نفیس عمیق کشید و توی صورتم با شیطنت پچ زد: 

 چرا زودتر نگفتی داشتم کم کم ناامید یم شدم... -

 

 توی آغوشش فرو رفتم و نالیدم: 

ی یم شدم. -  باید مطمی 

 

د و بوسه ای بر موهایم زد:   مرا بیشیی به خود فشر

... سالم و سالمت... اما از این جا یم ریم - ی ون نوشیر بیر
 تو جرئت داری بعدش پشیمون شو... 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_پنجاه_هفت

                                                                                                                                                                                                                             
 صدایش همزمان اوج گرفت . 

 

ون زده   انگار  از عالیم که در آن فرو رفته بودیم بیر
 بودیم که با صدای بلند گفت: 

 با من بیا. - 

 

و همان طور که دست یم انداخت تا پالتوام را که روی 
 ارد گفت: صندیل بود برد

ون خییل رسده. -  بپوشش اون بیر

 

ون خواهیم رفت؟ و همزمان پالتو را  یعتی فکر یم کرد بیر
 به طرفم پرت کرد و به سمت پنجره رفت. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی از آن  ون رفیی پنجره آن قدر کوچک بود که رسما بیر
 برای مان غیر ممکن بود. 

 

ی صندیل  یاشار نگایه به اطراف انداخت و با برداشیی
 گفت: 

 

ی یم خوام بشکنمش. ع-  قب وایستا نوشیر

 

ی همزمان شد با کوبیده شدن صندیل  و صدای شکسیی
 توی شیشه ی پنجره. 

 

 صدای فریادش در دل محوطه ی سوت و کور پیچید: 

 

 کمک ... ییک کمک مون کنه... -
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آتش تقریبا دورتا دور کانکس را فرا گرفته بود  و شعله ها 
بود که هیچ کس  از هر سو زبانه یم کشیدند. عجیب

 متوجه آتش سوزی نشده بود! 

 

 جوابی نیامد رو به من چرخید و گفت: 
 وقتی

ی جا هم خوبه. -  بیا تو داد بزن . نزدیک نشو از همیر

 

و با قدم های بلند به سمت در رفت و با عقب گرد، 
 شانه اش را محکم بر در کوبید. 

 

نخورد. نه یکبار بلکم چندین و چند مرتبه اما در تکابی 
بات یاشار به در همزمان  صدای فریاد های من با ضی

 شده بود. 

 

 فریاد پرخشمش فضای کانکس را پر کرد:  

 خدا لعنت تون کنه نامردا... فقط دستم بهتون برسه... -

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

خیس عرق شده بود و نفس نفس یم زد.  این بار با  
 تمام قدرت عقب رفت و محکم تر از قبل بر در کوبید. 

 

ه اش و بی شک دردی که در کتف و شانه اش صدای نال
 نشست مرا از فریاد زدن باز داشت. به طرفش دویدم. 

 

؟-  یاشار خوبی

 

 کتفش را با دست دیگر گرفت و نالید: 

خوبم. نیم دونم از پشت درو چطور چفت کردن که -
 هیچ جوره باز نیم شه. 

 

 وحشت زده نگاهش کردم. 

 

کس کوچک در انتهابی ظاهرا قرار بود  آنجا میان آن کان
دار نشود.   ترین بخش محوطه بسوزیم و کیس خیی
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صدایم در اثر فریاد و دود ناشر از آتش خش دار شده  
 بود: 

 

یم یاشار... -  ما این جا نیم میر

 

 دست دور شانه ام انداخت و مرا به سمت خود کشید. 

 

 اشکم خشکیده بود. 

ی درست مثل یک فیلم مقابل چشمانم ظاهر  همه چیر
 شد. 

 

دار یم شد؟  مادرم چطور خیی

 چه کیس خیی مرگم را برایش یم برد؟ 

 

د و نالیدم:   بغض خفه کننده ای گلویم را فشر
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 دلم نیم خواد بسوزم یاشار... -

 

ی بازوی سالمش گرفت و گفت:   محکم مرا بیر

 بازم امتحان یم کنم. -

 چار مشکل شده است. یم دانستم دستش د

 

 دستت صدمه دیده . -

 

 فدای رست... بهیی از مردنه که... -

 

و بی معطیل از من فاصله گرفت و با تمام قدرت شانه 
 اش را به در کوبید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_پنجاه_هشت
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همزمان با  آخ بلندش نشان از درد شدیدش داشت اما 

ون به گوش یم رسید نگاه مان را متوجه  صدابی که از بیر
 هم کرد: 

 

 خانم مهندس...  شما اونجایید؟-

 

 بی معطیل  به سمت پنجره دویدم و فریاد زدم: 

 

 کمک ... کمک کنید من این جام... -

 

                                                                                                                          ***                                                                                                                               
پیچیده به دورم را محکم تر میان انگشتانم نگه  پتوی

داشتم و با نگایه خسته و رسفه های مداویم که در اثر 
دود وارد شده به ریه هایم بود به تصویر یاشار که تمام 
 مدت در اطفای حریق یاری یم کرد چشم دوخته بودم. 
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آن همه فداکاری برای نجات من را نیم توانستم لحظه 
 شمانم دور کنم. ای از مقابل چ

 

ی من و...   ون رفیی  فریادهایش برای اول بیر

 

 هنوز هم باورم نیم شد که نجات پیدا کرده باشیم. 

 

دیم تا مرگ جانسوز مان فاصله ای نبود و انگار عمرمان 
به دنیا بود که در اخرین فرصت ها رسوکله بچه ها پیدا 

 شده بود. 

 

واب مهندس رحییم یم گفت که آن قدر خسته ی خ
بوده که خییل دیر متوجه رسو صدای ما شده است. از 
ان جا که کانکس من پشت آن گانکس ها و دور از همه 

 بود یم توانستم به آن ها حق بدهم. 
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یاشار نزدیکم شد و مقابلم نشست. صدادار رسفه یم 
کرد و اخم هایش در اثر دردی که یم کشید درهم فرو 

 رفته بود. 

 

؟-  خوبی
ی  نوشیر

 

ون را به داخل ریه هایم  نفیس عمیق کشیدم و رسمای بیر
 فرو بردم: 

 خوبم... تو؟-

 

 لبخند زد: 

ابی -
ی من عایل...  کم بود رسما جزغاله شیم. البته با چیر

 که اون تو از شنیدم مگه دیوونه ام بد باشم... 

 

 یاشار! -

 

 اوف... هنوزم باورم نمیشه.  -
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 چشم غره رفتم: 

ی گفتم... - ی  به نظرم باور نکن یه چیر

 ظاهرا یادت رفته اون تو چر گفتم بهت؟-

 

 نه اتفاقا رسما تهدیدم کردی. -

 

 خوبه... جرئت داری پشیمون شو. -

 

 بخوامم نیم تونم. پاک آبرومون رفت. -

 

ی نفهمیده یعتی جوری جلوه - ی نگران نباش کیس چیر
م پیشت که دادم که تازه برای چند تا سوال اومده بود

 اون جوری گیر افتادیم. 

 

 سوال؟ اونام باور کردن؟-
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- . ی  جرئت دارن باور نکیی

 

 رس تکان دادم و او دست روی کتفش گذاشت: 

ی انقدر سوال پیچم نکن فقط بگو - آآآخ... لعنتی . نوشیر
 پای حرفابی که زدی هستی . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_پنجاه_نه

                                                                                                                                                                                                                            
ون از کانکس را دقایقی بود که با پوست و  رسمای بیر

 خوانم حس یم کردم.  است

 

 حسابی رسدم شده بود و بی اختیار یم لرزیدم. 

 

دقایقی بود که کار خاموش کردن کانکس تمام شده بود و 
کارگرابی که برای کمک آمده بودند هر کدام خسته گوشه 

احت و صحبت بودند.   و کناری نشسته مشغول اسیی
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یاشار به همراه مهندس رحییم نزدیک شدند و من 
 بالفاصله با ناراحتی که وجودم را  پر کرده بود گفتم: 

 

 نیم دونم چه بالبی رس قوی آوردن؟ -

 

مهندس رحییم با چهره ای کالفه هر دو دستش را به 
 پهلوها زد و نگاه به دور و بر چرخاند: 

 

؟  - ی ی کاری با شما بکیی واقعا نیم فهمم چرا باید همچیر
 آخه این چه دشمنیه؟

 

لرزیدن من شده بود بی توجه به سوال یاشار که متوجه 
 او از من پرسید: 

؟-  شما خوبی

 

ی تکان دادم . نه نبودم...   رسم را به طرفیر
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آن قدر رسفه کرده بودم که راه گلو و قفسه ی سینه ام 
 یم سوخت . 

 

 مهندس رحییم گفت: 

خانم مهندس رو کجا اسکان بدیم امشب؟ زیادم -
 حالشون رو به راه نیست. 

 

 معطیل و محکم جواب داد: یاشار بی 

 میاد کانکس من! -

 

دست خودم نبود من هم مثل مهندس رحییم ابرو هایم 
 باال پریدند. 

 

یاشار اخیم کرد و با صدابی که در اثر استنشاق دود 
 پیدا کرده بود رو به مهندس گفت: 

ی
 گرفتیک

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

یه درصد فکر کن با اتفاقی که افتاده اجازه بدم خانم - 
مهندس جای دیگه ای بمونه... اگه اون جا نبودم معلوم 

 نبود چه بالبی رس دخیی مردم یم اومد. 

 

 خوشم آمد این مرد آخر اعتماد به نفس بود .  

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_شصت

                                                                                                                                                                                                                                                 
 نع کننده اش باز گفتم: با وجود دلیل قا

 

 اما من ترجیح میدم... -

 میان کالمم پرید و درواقع عصتی توپید: 

 

اون کانکس عمال غیر قابل استفاده شده خانم... ضمنا -
شما با اوضایع که دارید نیم تونید امشب تنها بمونید... 

ی جا تموم کنید.  ه این بحث رو همیر  پس بهیی
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بود که حتی امیر رحییم جوری اولتیماتوم وار حرف زده 
ی بگوید.  ی  هم نتوانست چیر

 

ون سوخته  البته راست یم گفت، کانکس بی نوایم از بیر
 بود و رسما دیگر قابل استفاده نبود. 

 

با نگرابی به اتاقک چوبی قوی نگاه کردم که رد نگاهم را 
 گرفت و گفت: 

 

نگرانش نباش.  برای این که صدا نکنه و باعث توجه -
 ا بی رسو صدا دورش کردن. نشه مطمئن

 

خدا کنه ای زیر لب زمزمه کردم که باعث رسفه ی 
 شدیدم شد.  گلویم خشک و دردناک شده بود. 
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شیشه ی آب پلمتر که  توی دستش بود را به طرفم 
 گرفت و گفت: 

 یه کم بخورید... -

 

 سپس رو به امیر گفت: 

احت کنید. با این اوضاع فردا کار تعطیله... -  برید اسیی
 بچه ها خسته ان ما هم که اوضاع مون معلومه... 

 

و خودش هم به رسفه افتاد و عجیب آن که با وجود 
ه ی  امیر بطری آبی را که نصفه نوشیده بودم از  نگاه خیر

 دستم کشید و  در چند مرحله نوشید. 

 

 رسفه اش که آرام گرفت امیر گفت: 

 

احت کنید من یه رس تا شهر یم رم و مأمور - فردا رو اسیی
ی باید ثبت بشه.. اون از اتفاقای قبیل اینم  میارم. همه چیر
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از امشب. دیگه دارهداره شور درمیاد. واقعا نیم دونم 
 قراره باز چر بشه. 

 

 یاشار رسی تکان داد و با حرص و خشم گفت: 

تمام این باالخره پیداش یم کنم... اون کیس که پشت -
 .  کاراست پیدا یم کنم امیر

 

 مهندس رحییم هم مثل او افزود: 

 پیداش یم کنیم... باید پیداش کنیم. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_شصت_یک

                                                                                                                                                                                                                                                 
با پراکنده شدن کارگران، یاشار به کانکسم اشاره کرد و 

 گفت: 
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ی الزم داری بردار. امشبو مهموبی متی خانم - ی اگه چیر
 مهندس. 

 

به سمت کانکس سوخته رفتم. برخالف  رس تکان دادم و 
مخالفت ظاهری که کرده بودم ترش که از آن اتفاق به 
جانم افتاده بود نیم گذاشت به جابی دیگر جز کانکس او 

 و ماندن در کنارش فکر کنم. 

 

 یاشار تنهایم نذاشت و به دنبالم روان شد. 

 

 مهندس رحییم هم دقایقی بود که رفته بود. 

 

 تنها شده بودیم . باز من و او 

 

 داخل کانکس سوخته کمیی آسیب دیده بود. 

 بی اختیار گفتم: 
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 اگه یه کم دیگه دیر یم رسیدن هردومون سوخ... -

 

و نتواستم حرفم را کامل کنم و  بعد از ساعت ها 
مقاومت در برابر فشاری که بر روح و روانم وارد شده 

 بود بلند و صدا دار به گریه افتادم. 

 

 نگاه متحیر یاشار به من دوخته شد:  

ی - ؟ نوشیر یه یه... بذار ببینم تو واقعا داری گریه یم کتی
 مجد و گریه؟

 

ی افتاده جواب دادم:  ی فیر  به فیر

داشتیم یم سوختیم... یم فهیم؟ هنوزم نیم تونم باور -
 کنم نجات پیدا کردیم. 

 

دست دراز کرد و مرا با یک حرکت به آغوش کشید و 
 م زمزمه کرد: کنار گوش
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هیش... االن که خوبیم... خییل هم خوب... داری -
... بهش فکر نکن.   خودتو اذیت یم کتی

 

اف یم کنم برای  گرمای آغوشش آرام بخش بود و اعیی
ی بار  دلم نیم خواست از او جدا شوم.   اولیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_شصت_دو

                                                                                                                                                                                                                                       
مقداری از وسایلم را برداشتم و بی معطیل به کانکس 

 . یاشار رفتیم

 

بزرگیی و جادار تر از اتاقک کوچک من بود و به شدت 
 نامنظم. 
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ی به سمت و سوبی رها شده بود و این  ی تقریبا هر چیر
 یاشار توانا با نظم و نظام هیچ رابطه ی خوبی 

یعتی
 نداشت. 

 

 با نگاه گیج و مات من کنج لبش باال رفت و گفت: 

ی که بهش فکر یم کنم - ی وقتی رسم شلوغه تنها چیر
ی این جا...   مرتب بودنه... بیا بشیر

 

و خودش جلو رفت و روی تخت به هم ریخته اش را 
 مرتب کرد و گفت: 

 

شک نکن اگه خیی داشتم قراره تو امشب مهمون من -
 باشر یه رسوساموبی به این جا میدادم. 

 

 رس تکان دادم و لب تخت نشستم. 

انقدر خسته و داغان و بی حوصله بودم که ذهنم درگیر 
 بی نظیم یاشار نشود . 
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اتاق او هم رسد بود . بالفاصله به سمت بخاری برقی 
 اش رفت و آن را روشن کرد. 

خانه رفت و گفت:  ی  سپس بی معطیل به آشیر

 

یه که توی کانکس دارم و - ی با یه قهوه چطوری؟ تنها چیر
 یم تونم مهمونت کنم. 

 

بد نبود. یم توانست تا حد زیادی اثر مطلوبی روی  خب
س و ترسم بگذارد.   اسیی

 تشکر کردم که گفت: 

. منم تا اون - ه یه آبی به صورتت بزبی
خانم خانوما بهیی

 موقع یه قهوه خوش طعم یاشاری بهت یم دم. 

 

از جا بلند شدم و داخل فضای حمام و دستشوبی اش 
 هیتی بلند کشیدم.  شدم  اما با دیدن خودم بی اختیار 
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 صدای خنده ی یاشار باعث شد بلند بگویم: 

 

وز شدم ؟-   مثل حاچی فیر
ی

 ییک طلبت. چرا نیم گ

 

 صدایش خوش خوشانه به گوش رسید: 

گردن ما از مو باریک تره خانوم. خب بهت یم اومد -
 خوشگلیی شدی . 

 

وز شب عید هاله ی  لب گزیدم. درست مثل حاچی فیر
ور چشمان و بیتی و دهانم را گرفته سیایه از دوده، د

 بود. 

 

تمام مدت با آن ظاهر جلوی امیر رحییم و بقیه نشسته 
ی نگفته بود.  ی  بودم و کیس چیر

 

ون آمدم.   تند تند صورتم را با آب و صابون شستم و بیر
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 بوی خوش قهوه فضای کانکس را پر کرده بود . 

خانه  ی اش مشغول یاشار پالتواش را درآورده بود و در آشیر
 بود. 

ی بار   پلیوری که به تن داشت عجیب به او یم آمد و اولیر
ی یم دیدم..   بود او را این چنیر

 

تازه با دیدنش که سیتی به دست نزدیکم یم شد خنده ام 
 گرفت.  چرا تا آن لحظه متوجه نشده بودم؟

 

ی  سیتی را کنار دستم گذاشت و مقابل پایم زانو به زمیر
 چسباند: 

 

 خندی؟ چر شده یم-

 

 انگشتم را به صورتش کشیدم و گفتم: 

 

 واسه اینا..  -
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 و دوده ی سیاه روی انگشتم را نشانش دادم. 

 

اوه اویه کرد و از جایش بلند شد و همان طور که به 
 سمت دستشوبی یم رفت گفت: 

تا گرمه بخور... آرومت یم کنه. پس منم مثل خودت -
وز بودم و خیی نداشتم  حاچی فیر

 

 ایم_عشق_دم_کن #کیم_بر 

 #پارت_دویست_شصت_سه

                                                                                                                                                                                                                                       
قهوه فوق العاده خوش عطر و بو را جرعه جرعه 

نوشیدم و او حوله کوچیک به دست از دستشوبی خارج 
 شد. 

 

 خوب بود؟-
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رس به تأیید تکان دادم و او لبخند خبیثانه ای زد و کنارم 
 نشست. 

 

فنجان قهوه ی خودش را برداشت و با طمأنینه نوشید . 
 سپس گفت: 

ی خانیم خب ما از اون دم نوشا- ی مخصوص نوشیر
نداریم اما با قهوه ی کتر لواک ییک از گرون ترین قهوه 

 های دنیا در خدمت تون بودیم. 

 

من این نام را یک جابی شنیده بودم. وای خدا نیم 
 بالبی بر رس من بیاورد.   بی نفس زمزمه 

ی توانست چنیر
 کردم: 

 نه... تو این کارو با من نیم کتی یاشار؟-

 

ورانه اش پهن تر شد: لبخند   رسر

وقتی اون دمنوش مخصوصت رو به خوردم دادی باید -
 فکر اینجاشو یم کردی دخیی خانم! 
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 ناباورانه و با صدابی خفه نامش را صدا زدم: 

- .  نه یاشار... بگو که داری اذیتم یم کتی

 

 بلند خندید: 

ی که عوض داره گله نداره. - ی  چیر

 

ل و روده ام از دلم یم خواست لهش کنم اما تمام د
تصور آن چه که نوشیده ام باال آمد و  دستم را مقابل 

 دهانم گرفتم تا عق نزنم. 

 

ی دیوونه شوچی کردم. اون فقط یه قهوه ساده - نوشیر
 بود. 

 

ی  ی ی یم شدم چیر  از جا پریدم. باید مطمی 
ی

با وجود خستیک
 که نوشیده ام آبی نیست که او گفته است. 
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خانه هجوم بردم و با دیدن بسته قهوه  ی به سمت آشیر
ی چسبید.   ترک پاهایم به زمیر

 

خواستم به طرفش بچرخم که دستانش دور شکمم 
 حلقه شد و رس در گریبانم فرو برد و نفیس عمیق کشید: 

 

 داشتم اذیتت یم کردم. -

 

 با آرنجم  محکم توی شکمش کوبیدم و گفتم: 

 کوفتم شد. خییل نامردی . -

 

آخ گویان از من جدا شد و همان طور که دست روی آخ 
 شکمش گذاشته بود نالید: 

 

بی رحم مثال یم خواستم از فضای اون اتفاق بیابی -
ون. جنبه شوچی نداریا... زدی ناکارم کردی .   بیر
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ی مان را کم کردم و توپیدم:   فاصله بیر

؟ فکرشم تهوع - با قهوه مدفوع گربه باهام شوچی یم کتی
 آوره. 

 

دید و با یک حرکت بازویم را گرفت و به سمت خود خن
 کشید: 

الزمه انقدر اطالعاتت باال باشه؟ یه درصد فکر نیم -
کردم اصال اسمشم شنیده باشر چه برسه بدوبی چر 

 هست!   

 

 لبخند فاتحانه ای زدم و گفتم: 

 دیگه دیگه. -

 

ی کاراتم. دانا و باهوش... ضعیف نیستی - عاشق همیر
... یه دخ ی یی محکم و قوی. باسواد. عاقل... نوشیر

 خوشگل ... ساده... 
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گونه هایم با هر کلمه اش رنگ یم گرفت. او گ این همه 
 صفات را در من دیده بود؟ 

 

 لب گزیدم و  او افزود: 

به جاش مثل یه گربه ملوس و خجالتی یم شر و جای -
دیگه مثل شیر قوی و درنده. آخ آخ گفتم درنده دخیی 

 ردی که. زدی ناکارم ک

 

 لبخند بر لبم نقش بست و پچ زدم: 

 حقت بود. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_شصت_چهار

                                                                                                                                                                                                                                       
با رسوصدای یاشار نگاهم را به او دوختم که دقایقی بود 
خانه کوچک کانکسش خود را مشغول کرده  ی توی آشیر

 بود. 
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 آرام رسگ کشیدم. 

 

سنگیتی نگاهم را متوجه شد و با همان صدای خش دار 
 از همان جا گفت: 

 

ی یم خوای؟ حالت خوبه؟ - ی  چیر

 

 را بهانه کردم و از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. 
ی

 تشنیک

 

م. -  یم تونم یه لیوان آب بگیر

 

 البته. -

حس کردم دستش را به سختی بلند کرد و لیوان را با پارچ 
 اب روی کانیی پر کرد. 

به های محکیم که با شانه اش به در کوبیده  به یاد ضی
 رسیدم: بود افتادم و پ
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 دستت درد داره؟-

 

نگاهم نکرد اما عرقی که بر پیشابی اش نشسته بود یعتی 
 دستش درد داشت. 

 

 نه خوبم. طوری نیست. -

 

چه قدر یم توانست مغرور باشد که نیم خواست دردی 
 را که داشت علتی کند. 

 

 نگاهم روی سبد داروهای مقابل دستش نشست . 

 وی یم گردد. کامال معلوم بود دنبال مسکتی ق

 

دست خودم نبود تمام مدت او به من کمک کرده بود و 
ان یم کردم.   حاال این من بودم که باید جیی
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 کانیی را دور زدم و مقابلش ایستادم. 

 

 یم تونم ببینمش؟ -

 

 چر رو؟-

 

ه به رسشانه اش جواب دادم:   خیر

 

 شونه تو. -

 

ه و درشت شده اش را با تعجب به من  چشمان خیر
 و لب زد: دوخت 

 

 نه ... برو بخواب دخیی خانم. -
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عجیب بود او خود را مجاز به هر کاری یم دانست اما به 
ی را خوب  من این اجازه را نیم داد؟پس هنوز نوشیر

 نشناخته بود. 

 

ی مان را به حداقل  قدیم به جلو برداشتم و فاصله ی بیر
 رساندم. 

 

- .  اما من باید ببینمش آقای دکیی

 

 ید. چشمانش یم خند

؟ -  مسخره یم کتی

 

نه مگه شما خودت پزشیک نخوندی از اون جهت -
 گفتم. 

 

 چشم غره رفت و با تحکم نامم را بر زبان راند: 
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- . ی  نوشیر

 

با وجود آن که تپش قلبم به هزار رسیده بود کم نیاوردم 
ی پلورش نشست و با یک حرکت آن  و هر دو دستم پاییر

 را باال کشیدم. 

 

 دستانش روی دستانم نشست. 

ه و با پرروبی زل چشمانش شدم.  ه خیر  خیر

 باالخره کم آورد و  دست از مقاومت برداشت. 

ون کشید.    با همرایه اش پلور بافتش را از تنش بیر

 

خدا را شکر یک رکابی مشیک زیرش به تن داشت اما 
بازوان عریانش را حسابی به نمایش گذاشته بود که بی 

 ه هایم رنگ گرفت. اراده گون

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_شصت_پنج
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 لب گزیدم و آرام پچ زدم: 

 بذار ببینم چر شده؟ -

 

ه نگاهم یم کرد که بی نفس توپیدم:  ه خیر  خیر

 

؟ -  میشه اون جوری نگام نکتی

رسش را جلو آورد و آرام کنار گوشم نفس گرمش را رها 
 کرد: 

 

- !  باورم نیم شه انقدر راحت بتوبی لختم کتی

 

نه کشیدم و بی اختیار مشتم روی بازویش هیتی خجوال 
 نشست. 

 

 آچی بلند گفت و نالید: 

؟ -  یم خوای درمان کتی یا ناکارترم کتی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 بی توجه به ناله ی تصنیع اش بازویش را بررش کردم . 

 

قسمت هابی از رسشانه اش در اثر کوبش های زیاد به در 
 کبود شده بود. 

 

 چشمان سیاهش دوختم: نگاهم را از بازویش گرفتم و به 

 پماد مسکن عضالبی توی بساطت هست؟ -

 

 رسش را آرام تکان داد و سبد داروها را به سمتم رس داد. 

 

؟ -  دنبال مسکن یم گشتی

 پچ زد: 

 دیگه بهش نیاز ندارم رسما آروم شدم. -

 

 این مرد عادت داشت با حرف هایش مرا خجالت بدهد. 
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 ایش یافتم. پمادی که یم خواستم از میان داروه

 

ی این جمله:   چشمیک زد و با گفیی

ی خانم. -  من و این همه خوشبختی محاله نوشیر

 

 انتظارش را برمال کرد. 

 

 آب دهانم را فرو دادم و گفتم: 

 

؟-  یم توبی کامال ناحیه درد رو برام مشخص کتی

 

لبخند پر از شیطنتش و برقی که از سیایه چشمانش 
ی خانم باید تا »جهید یعتی  تهش بری و  دیگر راه  نوشیر

 « بازگشتی نیست. 
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حس یم کردم بدنم داغ کرده و تب دارم. قلبم پر رس و 
 صدا در سینه یم کوبید و بی اراده گر گرفته بودم.  

 

با انگشت دست سالمش ناحیه کتف و رسشانه اش را 
 نشان داد و گفت : 

 

خدا روشکر آسیب جدی ندیده فقط فکر کنم یه کم -
ب دیده باشه  چون سخت یم تونم تکونش بدم.  ضی
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 )یاشار(

 

ی باشد که برای کم کردن دردم  باور نیم کردم این نوشیر
 پیش قدم شده باشد. 
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تمام مدت که مقابلم ایستاده بود دلم یم خواست 
 نگاهش کنم. 

 

این دخیی امروز داخل آن کانکس به من نشان داد چه 
 ته باشد. قدر یم تواند جرات و جسارت داش

 

ی موقعیتی ترسیده و  ها در چنیر
شاید مثل بقیه دخیی

وحشت کرده بود اما کم نیاورده بود و تمام مدت همراه  
و پا به پای من بود  و به من ثابت کرده بود در انتخابم 

 اشتباه نکرده ام و قلبم مرا به جای درستی یم برد.  

 

ه روی انگشتان آغشته به پمادش وقتی آرام و نوازشگران
رسشانه و کتفم  یم چرخید به این فکر یم کردم این همه 
آرامش  که از نوک انگشتانش به تنم تزریق یم شود از 

د.   کجا نشأت یم گیر

 

 دلم کیم شیطنت و توجه یم خواست. 

 آرام نالیدم و او با نگرابی مشهودی پرسید: 
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 خییل درد داری؟ زیاد که فشار نیاوردم؟-

 

 دادم: مزورانه جواب 

 

 خییل. حاال که فکر یم کنم دردش داره یم زنه به قلبم.   -

 

انگشتانش را فاصله داد و بی آن که متوجه شیطنتم 
 شده باشد  گفت: 

 

خب  طبیعیه ... عضله هات کوفته شدن. یم شه یه -
 کم دیگه تحمل کتی تا کامل پماد رو بزنم؟

  

انه اش ضعف  دلم برایش و تمام باورهای ساده دخیی
 رفت. 

 چاره چیه تحمل یم کنم.  -

 سیع یم کنم آروم تر ماساژ بدم.  -
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 رس تکان دادم: 

 نه نه ... اذیت نیم شم تو کارتو بکن. -

 

دوست داشتم تا صبح همان طور نوازشگرانه دستم را 
ماساژ دهد اما  انصاف نبود . او خودش هم خسته و 

 اغان این اتفاق بود. د

 

وقتی حس کردم درد آرام آرام از تنم دور یم شود زمزمه 
 وار گفتم: 

 

 دستات مثل یه معجزه آرومم کردن. -

 

 لبخند زد و عقب کشید : 

- . م بیسر  فکر یم کنم بهیی
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و به سمت ظرفشوبی رفت و دستش را شست و 
 همزمان گفت: 

 

نگهش باید ببندیمش و بعد پلورت رو بپوش تا گرم -
 .  داری. امیدوارم فردا صبح دیگه دردی رو حس نکتی

 

 لبخند پهنای صورتم را دربرگرفت و  گفتم:  

 خانم -
ی

ی االنشم دیگه درد نداره اما هر چر شما بیک همیر
 مهندس. 
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) ی  )نوشیر

 

 اغ شده بود. تنم گر گرفته و د 
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تمام مدت حس یم کردم االن است که از این همه 
 نزدییک به هم غش کنم. 

گرمابی که از زیر پوستش ساتع یم شد و نوک انگشتانم 
را دربرگرفته بود تپش های قلبم را باال برده و حس یم 

 کردم هرآن است که نفسم باال نیاید. 

پشیمان خودم خواسته بودم و میان راه هم از پیشنهادم 
 شده بودم. 

 

باالخره پماد زدن تمام شده بود  و حاال کمک کردم تا 
 رسشانه و کتفش را ببندد. 

 

کمکش کردم پلورش را دوباره بر تن کند و آن عضالت 
پیچیده و درهم تنیده را که محصول کار و فعالیت بود از 

 دیده ام بپوشاند. 

 

ازک را که با هم به اتاق برگشتیم و او بالش و یک پتوی ن
 روی لحافش را پوشانده بود برداشت و گفت: 
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تو این جا رو تخت بخواب منم اون ور روی اون -
 نیمکت دراز یم کشم. 

 

جای مناستی برایش نبود شاید خودخواهانه بود اما نیم 
توانستم اجازه دهم کنار من و روی آن تخت یک نفره 

 بخوابد. 

 

وابیدم و لحاف تنها رسی تکان دادم و آرام روی تخت خ
 را روی خود کشیدم. 

 

یاشار هم مقابل من درست آن سوی اتاقکش روی 
نیمکت چوبی دراز کشید و مالفه را تا زیر گردنش باال 

 کشید. 

 

تمام مدت فکرم پیش او بود که بدون شک خوابیدن به 
ی مسئله خواب را از من  آن نحو کار راحتی نبود و همیر

ان فکرم را درگیر خود کرده ربوده بود.  افکار زیادی همزم
 بود اما نیم دانم چطور صدایش زدم: 
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 یاشار؟ -

 

 بی ان که چشم باز کند زیر لب جواب داد: 

 

 هوم؟-

 

دست خودم نبود اما  آن وقت شب و در آن موقعیت 
 پرسیدم: این چه سوال عجیتی بود که یم

 قبال کیس توی زندگیت بوده؟  -

 

م.   سکوتش باعث شد نفس تندی بگیر

 زمزمه کرد: 

- . ی  بخواب نوشیر

 

ی شدم:   بی اراده توی جایم نیم خیر
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 این جواب  یعتی بوده؟-

 

حس کردم تکابی خورد صدایش گرفته بود اما باالخره 
 جواب داد: 

ابی که مال گذشته هستند تو همون -
ی ترجیح میدم چیر

ه بخوابی . 
 گذشته بمونن . تو هم االن بهیی

 

دراز کشیدم.ییک نبود اخم کردم و دوباره توی جایم 
بگوید این مسئله برای من مهم است و او باید این را یم 

 فهمید . 

 شدید 
ی

 و کوفتیک
ی

اما خب در آن لحظه با وجود خستیک
سماجت را کنار گذاشتم و خود را به دست خواب 

دم.   سیر
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ی بود .   همه جا در حال سوخیی

تنم هر لحظه بیشیی از قبل گر یم گرفت و حس یم کردم 
ی است.   پوستم در حال آتش گرفیی

 

 داخل کانکس خودم بودم. 

ده...  ی  تنها و وحشیی

به هر طرف یم دویدم شعله ها زبانه یم کشیدند و 
گرمای سوزان بیشیی در جانم رخنه یم کرد و راه فراری 

 نبود. میان آتش گیر افتاده بودم. 

 

کمک یم خواستم و نام یاشار را فریاد یم زدم اما حس    
یم کردم صدا ندارم و تنها این دهانم است که باز و بسته 

 یم شود. 

 

 و خرخر گلویم بیشیی شده بود که حس کردم  
ی

خفیک
 دستی مرا تکان یم دهد: 
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- . ... چشماتو باز کن... داری خواب یم بیتی ی نوشیر
ی ...   نوشیر

 

ده باز  ی شدند و خودم را در اتاقک یاشار  چشمانم وحشیی
 یافتم. 

 

 تنم یم لرزید و دندان هایم  با صدا به هم یم خوردند.. 

ی کالیم نبودم.   لرز آن قدر زیاد بود که قادر به گفیی

 یاشار دستی به پیشابی ام کشید: 

 

یک و شوکه... - یا خدا .... فکرشو یم کردم... تب هیسیی
ی صدامو یم شنوی؟  نوشیر

 

یم از شدت تب و لرز محکم و پر صدا بر هم دندان ها 
ل خود نبودم...   یم خورد و من قادر به کنیی
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 حس یم کردم مثل کوره ای داغ درحال سوختنم. 

 

 یاشار مهلت نداد و  با یک حرکت مرا از جا کند. 

 

تا حمام رایه نبود اما وقتی دوش آب را باز کرد بی اختیار 
به تنم جییعی کشیدم و از رسمای به یکباره هجوم آورده 

 به آغوشش پناه بردم: 

 

 س... رس...  ده ... یاشار... -

 

موهای خیسم را آرام کنار زد و با تحکم مرا زیر آب نگه 
 داشت: 

 

- ...  داری مثل کوره یم سوزی دخیی

 

 از درد پیچیده در تنم نالیدم: 

 نیم تونم... دارم یخ یم زنم. -

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

هایش را روی محکم مرا میان بازوانش گرفت و لب 
 پیشابی ام نشاند: 

 

باید یه کم تحمل کتی قربونت برم. آتیش این تب فقط -
 این جوری خاموش یم شه. 

 

بیشیی در آغوشش جمع شدم و لب هایش نوازشگرانه 
 موهایم را دربرگرفت و آرام تا گردنم کشیده شد. 

 

م. -  دارم میمیر

 

 چر خیال کردی؟ یه درصد فکر کن من بذارم. -

 

 رام گرفته بود . اما هر دو خیس آب شده بودیم. تنم آ

 

 چشمان رسخش را به من دوخت و گفت: 
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 وایسا االن حوله میارم برات. -

 

ون زد.    و مرا همان جا رها کرد و بیر
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دقایقی بود که لباس گرم پوشیده توی اتاق پیچیده در 

ی بود و نیم توانستم  پتو نشسته بودم. خجوالنه رسم پاییر
ی یاشار نگاه کنم.                               مدام به چهره 

صحنه ی داخل حمام و آغوش گرمش که مرا از آن تب 
و لرز نجات داده بود مقابل چشمانم بود. بوسه های 
حمایتگرانه اش آرامش وجودم شده بود و حاال حال 
ی داشتم.                                                              بهیی

 از چای تازه دم کرده را به دستم داد و 
ی

یاشار  ماگ بزرگ
 پرسید: 

 

ی؟ -  بهیی
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 رس تکان دادم و جرعه ای چای گرم را نوشیدم. 

 ممنونم. -

 

 لبخند زد: 

 انگار قرار نیست امشب صبح بشه. -

 

 آب دهانم را فرو دادم . گلویم کیم درد داشت . 

 

 که گفت: نیم دانم یم توانست ذهنم را بخواند  

 هنوز گلوت درد یم کنه؟ -

 لب زدم: 

 یه کم. -

 

طبیعیه... دود و رسما وهمه اینا... اگه درد نیم کرد باید -
 تعجب یم کردیم. 
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 لبخند زدم: 

ی. -  یادم رفته بود شما یه نیمچه دکیی

 

نگاهش لحظه ای مات شد و بعد بلند و صدادار زیر 
 خنده زد. 

 

؟ دخیی تو اعجوبه ای ... -  نیمچه دکیی

 ریز خندیدم و جرعه ای از چای گرم را نوشیدم.  

 

من در این چند ساعت با مرد متفاوبی رو به رو شده 
 بودم که حتی تصورش را هم نیم کردم. 

 

چهره خشک و رسد یاشار با آن غرور دربرگرفته اش 
ی مردی را به من نیم داد اما  حاال  هرگز اجازه تصور چنیر

یم توانستم بفهمم تمام آن رفتارها و اخم و تخم ها 
                                                                                                         پوسته ای بود که خود بر تن کشیده است.                                                                                         
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تو دل شب با تو شونه به شونه توی زیر این بارون دونه 
 به دونه

گ مثل من به تو پرته حواسش گ مثل تو برام دل 
 نگرونه

عشق دلم کجا بودی تا حاال نکنه هیچ موقع بد بیسر با 
 ما

ی باال  وقتی چشام رو چشای تو قفله تپش قلبمو مییی

به کاممه سند قلب تو دیگه به  وقتی که پیشیم دنیا 
 ناممه

 واسه من خاطر تو عزیزه

یه چر میگم یه چر میشنوی عشق من بیا و دور نشو از 
 جلو چشم من

 که دلم هری برات بریزه

وقتی که پیشیم دنیا به کاممه سند قلب تو دیگه به 
 ناممه

 واسه من خاطر تو عزیزه

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

و از یه چر میگم یه چر میشنوی عشق من بیا و دور نش
 جلو چشم من

 که دلم هری برات بریزه

  

تو رو میبینم چر از این بهیی مال من مییسر گوش شیطون 
 کر

 حیف موهاته اگه کوتاه شه دریا بی موجش نمیشه باشه

وقتی که پیشیم دنیا به کاممه سند قلب تو دیگه به 
 ناممه

 واسه من خاطر تو عزیزه

نشو از  یه چر میگم یه چر میشنوی عشق من بیا و دور 
 جلو چشم من

 که دلم هری برات بریزه

وقتی که پیشیم دنیا به کاممه سند قلب تو دیگه به 
 ناممه

 واسه من خاطر تو عزیزه
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یه چر میگم یه چر میشنوی عشق من بیا و دور نشو از 
 جلو چشم من

 که دلم هری برات بریزه

  

تو دل شب با تو شونه به شونه توی زیر این بارون دونه 
 هبه دون

 

 

ه بخوابی چشمات رسخ رسخن... -
 بهیی

ماگ نیم خورده را از دستم گرفت و کنار گذاشت. کمکم 
 کرد تا توی تختش دراز بکشم و لحاف را باال کشید . 

 

 خواست عقب بکشد که مچ دستش را گرفتم: 

 نرو... -

 

 لب زد: 

س این جام.. بخوامم جابی نیم تونم برم.  -
 نیی
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گونه هابی که داغ شده بود پچ آرام عقب کشیدم و با  
 زدم: 

 

-  .  یم توبی کنارم بموبی

 

ه و مهربان ... به چه فکر یم کرد نیم  نگاهم کرد ... خیر
 بی حرف و آرام توی تخت خزید و کنارم 

دانم ... اما وقتی
طاقباز دراز کشید .حس خوبی داشتم. دلم نیم خواست 

 دیگر فرار کنم.  بازوی سالمش را باز کرد و گفت : 

 بیا این جا... -

 

قلبم محکم و پر صدا در سینه یم کوبید . من برای 
 آرامشم آغوش این مرد را انتخاب کرده بودم. 

 

 آرام رس بر سینه اش گذاشتم و او پچ زد: 
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حاال یم تونیم راحت بخوابیم. چشماتو ببند و به هیجر -
 فکر نکن . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هفتاد

                                                                                                                                                                                                                             
 جا چشم باز کردم . 

ی
 با احساس تنیک

 

و سینه ی یاشار گیر افتاده بودم  و ناخواسته میان بازو 
د.   در خواب مرا به خود یم فشر

 

نگاهم از همان فاصله روی صورت غرق در خوابش 
 نشست و بی اختیار لبخند زدم. 

 

با من چه کرده بود که توانسته بودم تا این حد به او 
 اعتماد کنم ؟ 
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خودم هم باور نداشتم  این من بودم که تمام دیشب را  
 در آغوش او با آرامیسر فوق العاده  به خواب رفته بودم. 

 

ون خزیدم و از  آرام و محتاطانه از میان آغوشش  بیر
ی رفتم.   تخت پاییر

 

ی را پر کردم و  خانه اش شدم و بی صدا کیی ی وارد آشیر
 ود . روی اجاق گاز گذاشتم. تقریبا نزدیک ظهر ب

داشتم دنبال چای خشک یم گشتم که با صدای تقه 
 هابی که به در یم خورد توجهم جلب شد. 

 

ون آمدم و به سمت یاشار رفتم و آرام  خانه بیر ی از آشیر
 صدایش زدم: 

 

 یاشار... لطفا بیدار شو.  -

 

 پلک زد و خمار چشم به من دوخت. 
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لحظه ای  مات نگاهم کرد و انگار تازه یادش افتاد که  
چرا آن جا هستم تندی در جایش نشست و با نگرابی 

 پرسید: 

 چر شده؟ حالت بده؟-

 

 بی اختیار لبخند زدم: 

من خوبم... در یم زنن... ییک پشت دره... فکر کنم -
 مهندس رحیمیه. 

 

 آهابی گفت و از جا بلند شد. 

 برایم جالب بود که قبل از اقدام من

الشش را روی به سمت تخت نگاه کرد و تندی مالفه و ب 
 نیمکت انداخت.  

 سپس به سمت در رفت. 

 

من هم در این فاصله  پالتو  و شالم را به تن کردم و تا 
 نزدیک در رفتم. 
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ی پله ها به محض باز شدن در مهندس رحییم که پا ییر

 ایستاده بود دوباره باال آمد و گفت: 

 سالم ظهر بخیر ... خوبید؟-

 

 و حس کردم نگاه خایص به هر دو یمان انداخت. 

 بی اختیار خجالت کشیدم. 

ی خیی   ی ما نداشت  و  از هیچ چیر او که خیی از اتفاقات بیر
 نداشت. 

  

 هر دو جواب احوال پرش اش را دادیم که گفت: 

سم بعد یاشار من د- ارم یم رم کاری نداری؟ گفتم باز بیر
 راه بیفتم. 
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یاشار که هنوز کیم گیج خواب بود دستی پشت گردنش 
 کشید و جواب داد: 

 

دیگه خودت دیدی که اوضاع رو. مطمئنا مامور -
ی این جا هم ما بقیه توضیحات الزمو یم دیم.   میفرسیی

 

نگاه مهندس رحییم داخل اتاقک چرخید و روی تخت 
 هم ریخته نشست:  به

 تازه بیدار شدی؟-

 

یاشار هنوز داشت گردنش را ماساژ یم داد که با 
 خونشدی قابل توجیه گفت: 

باید امروز کانکس خانم مهندسو آماده کنیم من روی -
 نیمکت تا صبح خشک شدم. 

 

 آرام لب زدم: 

 مزاحم تون شدم. -
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 یاشار اخیم کرد و رو به مهندس رحییم گفت: 

 

 برو و برگرد . کیل کار داریم امروز. تو زودتر -

 

مهندس رسی تکان داد و باشه ای گفت و پس از 
 خداحافیطی رسی    ع رفت. 

  

با رفتنش یاشار در را تندی بست و بی معطیل بازوی مرا 
گرفت و به سمت خود کشید و همان طور که دست به 

 پشت گردنش یم کشید گفت: 

 

گردنم داغونه... راست گفتی عادت به مزاحم  -
 خوشگل ندارم. 

 

ه ی چشمانش گفتم:   خیر

 باید با هم حرف بزنیم. -
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 حرف؟ -

آره جدی ام یاشار. قراره چر بشه؟ نگاه مهندسو -
 دیدی؟ 

 

 چشمیک زد و گفت: 

ی بشه پس اول - ی نگاه مهندسم دیدم. قرار نیست چیر
نه بخوریم دست و صورتمو بشورم... بعد با هم صبحو 

 اون وقت حرفم یم زنیم. ایک؟

 

 لب زدم: 

 باشه. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هفتاد_دو

                                                                                                                                                                                                                           
د در کانکس دقایقی بود که صبحانه اندگ را که یم ش
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یاشار یافت  خورده بودیم و حاال دو استکان چابی که 
 باالخره دم کرده بودم را یم نوشیدیم. 

 

وع  نگاه یاشار به من بود  و انگار منتظر بود تا من رسر
 کنم. 

 

 انگشتانم را دور استکان حلقه کردم و گفتم: 

 

ینش اتفاقاتیه - وع کنم اما مهمیی خب نیم دونم از کجا رسر
که دیشب برامون افتاد. یاشار من خییل فکر کردم کیس 

یا کسابی هستند که به طور ِجد نیم خوان این پروژه 
 انجام بشه. 

 

ه به استکان مقابلش جواب داد:   تکیه زد و خیر
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و ما هیچ ردی ازشون نداریم. نیم دونیم مشکل  -
ی به تو صدمه بزنن؟  شون چیه؟  اصال چرا خواسیی

 اتفاق دیشب ... 

 

شاید چون از وقتی من اومدم پروژه داره بهیی و رسی    ع تر -
جلو یم ره. هر گ هستند بدجور کمر به خراب کاری 

،اگه دیشب نیم تونستیم نجات پیدا کنیم  . میدوبی ی بسیی
 چر یم شد؟

 

 کالفه نگاهم کرد: 

 

ن آدما یم خوان مانع اصال نیم فهمم... به قیمت جو -
ی مشکیل هست چرا جلو نمیان؟ چرا  بشن؟  اگه همچیر

 مرد و مردونه حرف شونو نیم زنن؟ 

 

خب باید اول بفهمیم این افراد از بچه های کارگاه  -
 هستند یا خارج از اون؟ 
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خارج منظورت اهایل روستان؟ آخه اونا چرا باید مانع -
ی بشن؟ یم دوبی اون پل چه قدر  ی ی چیر براشون  همچیر

 یم تونه مفید باشه؟ 

 

ی که روی - رهابی هم داره. باالخره تاثیر
ی حال ضی در عیر

 رودخونه داره و این حرفا.. 

 

 شانه باال انداخت و دست به سینه نگاهم کرد: 

منکرش نیم شم اما بعید میدونم چون منفعتش برای -
ه.   اهایل بیشیی

 

...  خب عوامل داخیل هم یم تونه باشه... مثال دشمتی -

ی یم تونه باشه ..حسادت.... یا چه یم دونم  ی از هر چیر
 کینه و نفرت! 

 

 دستی به رسش کشید و زمزمه وار گفت: 

 کینه و نفرت... -
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از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و آرام پرده را 
کنار زدم و چشم به محوطه دوختم. یم خواستم راحت 

 تر فکر کند . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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ی حتی ضعیف آری باید اجازه یم ی  دادم فکر کند. هر چیر

 ترین احتماالت هم یم توانست سبب این اتفاقات باشد. 

 

گایه یه کینه ی کوچک چنان یم توانست بزرگ شود و 
 مان ریشه بدواند که چند وقت بعد مثل یک 

ی
در زندگ

مل چرگ بزرگ از یک جا رسباز زند. 
ُ
 د

 

 دستانش که دور شکمم حلقه شد لب زدم: 

ی هست... مطمئنم. یاشار - ی  خوب فکر کن. یه چیر
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 کنار گوشم پچ زد: 

... نیم تونم به هیجر غیر تو فکر - االن تنها فکرم توبی
 کنم. داری به خاطر من صدمه یم بیتی ... 

 

به طرفش چرخیدم . با حرکتی پشتم را به دیوار  
 کانکسش چسباند و مقابلم رو در رو ایستاد. 

 

که گرمای نفس هایش را آن قدر فاصله ی مان کم بود  
 حس یم کردم.  

 

این که قراره از امشب مجبور بشم قبول کنم بری توی -
کانکس خودت. این که مجبورم تنهات بذارم... دارم به 

 اینا فکر یم کنم. 

 

 نگاهم در نگاهش دو دو یم زد. 
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هابی 
این مرد به جد نگران من بود اما من هم از آن دخیی

 مشکالت پیش آمده برنیایم. نبودم که نتوانم از پس 

دستم باال رفت و انگشتانم نوازشگرانه روی ته ریش 
 هایش لغزید: 

 

 نگران نباش... من نیم ترسم. -

 

 با شیطنت گفت : 

اونو که یم دونم. بچه پررو.. بهت گفته بودم خییل -
 تخیس؟

 

بی اختیار به یاد دیشب و سوایل که بی جواب گذاشته 
 بود افتادم و لب زدم: 

 

 بهم بگو یاشار قبال کیس توی زندگیت بوده؟-

 

ه نگاهم کردو با صدابی که خفه بود پرسید:  ه خیر  خیر
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 مگه مهمه؟ -

 

ی دیوار و تنش محصور بودم و حس یم کردم این تنگنا  بیر
 هر لحظه بیشیی یم شود : 

 مهمه! -

 

 اخم هایش درهم شد اما با این حال لب زد: 

راجع بهش حرف  بوده. اما یه بار گفتم دوست ندارم-
 بزنم. 

 

 بی نفس و مرصانه  نالیدم: 

؟ -  دوسش داشتی

ه چشمانم غرید:   خیر

 عاشقش بودم... -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_هفتاد_چهار

                                                                                                                                                                                                                           
ی مثل سنگ راه گلویم را بست.  ی  یک چیر

 ت و سخت. سف

 خواستم از او دور شوم که اجازه نداد و با تحکم پرسید: 

 

 بازجوبی تموم شد؟-

 

 زل چشمانش جواب دادم: 

 باید یم دونستم. -

 

 عصتی توپید: 

؟ -  چر رو یم دونستی

 رو از گرفتم و گفتم: 

 

 این که... این که... -
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ی عشقت نیستم و شاید  نتوانستم بگویم این که من اولیر
 نباشم. آخرینش هم 

آن قدر حس غرور داشتم که این حرف برایم حقارت 
 بیاورد. 

 

 دلم بی اختیار برای خودم یم سوخت. 

 وارد بازی شده بودم که رس و تهش معلوم نبود. 

از سوبی رابطه ام با یاشار و سوبی دیگر اتفاقات عجیب 
 و غریب کارگاه و کمپ . 

 

ورم با انگشت شست و اشاره چانه ام را گرفت و مجب
 کردم نگاهش کنم: 

 

بوده... نیم خوام بهت دروغ بگم... یعتی نذار بهت -
 دروغ بگم. 
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 این یعتی خییل عاشقش بودی! -

 رس تکان داد. 

 قلبم با تمام وجود درسینه یم کوبید. 

 

 همه چر رو بهت یم گم اما به موقع اش. -

 

 خم شد و بوسه ای زیر الله ی گوشم زد و گفت: 

ی -  . گذشته رو بسپار به گذشته. عذابم نده نوشیر

 

بابی تند داشت.   قلبم ضی

کیم از گذشته اش را یم دانستم اما حاال دیگر شک 
داشتم تا چه حد یم توانست درست باشد و یاشار 

 واقعیت ها را گفته بود یا نه ؟

 

من از او و گذشته ی پر از ابهامش هیچ نیم دانستم و 
 این مرا نگران یم کرد. 
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 کالفه نگاهش کردم. 

 

... گ فکر یم کرد من ... -  ی اون جوری نگاه نکن نوشیر
یاشار توانا... کیس که عهد کرده بود نگاه هیچ زبی 

نکنه... کیس که از هر موجود مونتر متنفر بود حاال یه 
جور گیر بیفته که نتونه جوابگوی این دل المصبش 

ا هس ی ت که باید باشه. بهم فرصت بده ... خییل چیر
ا که گفتنش برام سخته... فکر نیم  ی ... خییل چیر

بدوبی
کردم یه روزی نیاز باشه دوباره از تاریک ترین بخش 
ون بکشم شون و راجع بهشون به کیس  زندگیم بیر

 توضیح بدم. 

 . ی  بهم فرصت بده نوشیر

 

های زیادی بود که هنوز  ی پس درست حدس زده بودم چیر
 او باید یم فهمیدم. 

ی
  از زندگ
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 فقط بهم دروغ نگو... -

 

 گفت: 
ی

 با کالفیک

 باشه. حاال میشه این بازجوبی مزخرفو تموم کنیم؟ -

 

خانه رفت.  ی  از من جدا شد و به سمت آشیر

 را در چشمان و رفتارش ببینم. 
ی

 کامال یم توانستم آشفتیک

 

ی را از من پنهان یم کرد؟ ی  یاشار داشت چه چیر

 ود دروغ بگوید. حداقل انکار نکرده بود و نخواسته ب

هابی بودند که بدجور یاشار از آن ها فراری بود و از  
ی چیر

 افشای شان یم ترسید. 

یعتی ممکن بود من با شنیدن آن ها دیگر نخواهم با او 
 بمانم و ترکش کنم؟

ی مان به سکوت گذشت.                                                                        بیر
                                                                                                                                       دقایقی

 صدایش مرا به خود آورد : 
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 با یه قهوه چطوری؟ ریلکس مون یم کنه. - 

 هر چند که دم نوش های خودم را دلم یم خواست  

 نفس عمیقی کشیدم و پشت کانیی ایستادم ...   

دلم یم خواست به او فرصت بدهم و این حس با هر  
ی یم گرفت ... از آن  لحظه کنار او بودن قوت بیشیی

هابی نبودم که کاری را نصفه و نیمه رها کنم یا پا به رایه 
 نیم گذاشتم یا اگر این طور بود تا تهش یم رفتم. 

 

 و گفتم:  خبیثانه نگاهش کردم

 

ی چند ساعت پیش بود که ییک حالمو -  فکر یم کنم  همیر
 از هر چر قهوه بود به هم زد . 

بلند و  مردانه زیر خنده زد و قهوه جوش توی دستش را   
آرام روی کانیی رها کرد و  با چند قدم بلند خود را به من 

 رساند . 

ورانه نگاهم کرد. این چشم ها لعنتی    مقابلم ایستاد و رسر
 تر از آن بودند که بتوانم بی خیال شان بشوم ... 
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 رسش را جلو کشید و پچ زد:  

 اگه قول بدم یه قهوه ویژه برات دم کنم چر ؟- 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 چشمانم را ریز کردم: 

 چطوری یم تونم اعتماد کنم ؟  -

ه نگاهم کرد و به یکباره دستم را گرفت و به دنبال  خیر
خانه کشاند ...  ی  خود به آشیر

 ه پرسیدم: هیجان زد

؟   -  داری چر کار یم کتی

 

از دو طرف رسشانه هایم را گرفت و به سمت اجاق گاز 
ی کوچکش چرخاند و گفت:  ی  رومیر
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برای جلب اعتماد خانم شکاک با هم درستش یم  -
کنیم اون وقت یم توبی ببیتی که یاشار خان رو 

 قولشه ... 

 

 خب این بد نبود. 

م کنار گوشم رس تکان دادم و او خم شد و بوسه ای نر 
 زد: 

 باریکال دخیی حرف گوش کن...  -

 

 قهوه جوش را به دستم داد و گفت :  

 تو آبش رو بریز من قهوه بیارم...  -

 

 چشم درشت کردم و او گفت:  

 

س بابا از اون قهوه ها تو بساطم نیست ... یه  - نیی
 شوچی بود فقط ... 
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 با شیطنت گفتم:  

 باید ببینمش.  -

 

 نوک بیتی ام زد:  

 انقدر بی اعتماد نباش. - 

 

و بسته ی قهوه را جلوی چشمم تکان داد ... چیتی به 
 بیتی ام دادم و لب زدم: 

 االن ایک شد . -

 

خییل نامردی . اون همه بال رسم آوردی بازم چشم -
 بسته بهت اعتماد دارم اون وقت تو ... 

 

ورانه گونه اش را لمس  کامال به طرفش چرخیدم و رسر
 کردم: 

 

 محتاط ترن ...   خانوما  -

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 خبیث خندید: 

 زهر که بهت ندادم نهایت یه قهوه ی.. -

 

 جیغ زدم: 

 یاشار!!!  -

   

 و او بلند  و رسخوشانه خندید و محکم بغلم کرد : 

 

من که یم دونم تا آخر عمرم تو این زمینه دیگه بهم  -
اعتماد نیم کتی ... شما زنا عجیب موجودابی 

 هستید . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هفتاد_هفت

                                                                                                                                                                                                                            
ون با صدای بلند ی  بود زودتر از من بیر

اشار که دقایقی
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رفته بود در کانکس را باز کردم و با دیدن قوی که قالده 
 اش دست او بود جییعی از رس خوشحایل کشیدم. 

 

 باورم نمیشد که قوی  زنده باشد. 

 

ی دویدم و با  ذوق زده  و چابک  پله های کانکس را پاییر
و دم تکان  شوق، قوی را که با دیدنم بلند پارس یم کرد 

 یم داد، بغل کردم. 

 

همان طور که رس و صورتش را نوازش یم کردم  از یاشار 
 پرسیدم: 

 کجا بود؟    -

 

آرام کنار ما زانو زد و همان طور که دور و برش را نگایه 
 یم انداخت، تای ابرویش را باال داد و  زمزمه وار گفت: 

 .. داره کم کم حسودیم میشه ها...  ولش کن بی نوا رو . -
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 لبم کش آمد و پچ زدم: 

 

 تو ... نگفتی کجا پیداش کردی؟ -
ی

 دیوونه چر یم گ

 

 دستی به رس قوی کشید و گفت: 

ه دیدم برگشته. - رفتم سمت کانکست که ببینم چه خیی
 . ی خانم کاش مارم این جوری تحویل یم گرفتی  نوشیر

 

 ریز خندیدم. دیوانه شده بود. 

 

با شوقی که تمام وجودم را پر کرده بود بار دیگر قوی را  
 به آغوش کشیدم. 

دوست نداشتم این حیوان زبان بسته از صدقه رس ما 
صدمه ببیند و حاال که سالم یم دیدمش خیالم راحت 

 شده بود. 

با صدای یاشار که حاال رس جایش ایستاده بود نگاهم را 
 باال کشیدم: 
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ی فکر کنم -  مامورا  اومدن. باید بریم اون ور. پاشو نوشیر

 

ی از پشت کانکس ها  به گوش  صدای چرخ های ماشیر
 یم رسید. 

 

 از جا بلند شدم و قالده قوی را به دست گرفتم. 

 

مهندس رحییم به محض دیدن ما  با قدم های بلند به  
ش افزود:  ی سالم و احوالیر  سمت مان آمد و با گفیی

. بای - ی د گزارش دیشب یم خوان با شما صحبت کیی
 رو از زبون هر دوتا بنویسن . 

 یاشار دست در جیب های پالتویش جلو رفت و گفت: 

ی کارو کنیم. -  ما هم یم خواییم همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هفتاد_هشت
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افش پرونده آتش سوزی، پوشه ی توی دستش را بست 

 و زیر بغلش زد و گفت: 

 

 یم کنیم. احتماال   - 
ی

ان شاءهللا هر چه زودتر رسیدگ
 چند تا مأمور یم فرستیم .  فردا براتون

 

د:   یاشار تشکر کرد و دست او را فشر

ممنون میشیم . امیدوارم امنیت کارگاه دوباره با حضور -
 مامورین شما برقرار بشه. 

 

 افش نیم نگایه به اطراف انداخت و گفت : 

با این اتفاقات اخیر باید بیشیی مراقب باشید و  -
هیجر رو از نظر نگذرونید. اگر به مورد مشکوگ 

 برخوردید رسیعا به ما اطالع بدید. 

 

 یاشار رسی به تایید تکان داد و گفت: 
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یم دیم.  -  بله حتما خیی

ی مأمورین یاشار رو به مهندس رحییم کرد و گفت:   با رفیی

 

ن کدومشو یم توبی واسه از کانکسای نزدیک خودمو -
؟   خانم مهندس خایل کتی امیر

 

 مهندس متفکر نگاه به کانکس ها دوخت و گفت: 

یادته مهندس صولت چند وقت پیش انتقایل گرفت -
 رفت تهران. کانکسش خالیه. 

 

 یاشار عصتی غرید: 

پس چرا زودتر نگفتی از همون اول یم دادیمش خانم -
 مهندس. 

 

ش کرد و با نگاهش انگار مهندس رحییم چپ چپ نگاه
ی را به او یادآوری کند.  ی  یم خواست چیر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 بی اختیار لبخند بر لبانم نشست و خبیثانه گفتم: 

منده - جناب مهندس توانا اون اوایل خییل بنده رو رسر
 خودشون کردن. 

 

 منظورم را گرفت و با تخیس خاص خودش گفت: 

 

 چوبکاری نفرمایید خانم مهندس. -

 انداخت و گفت: و نگاه به امیر 

 

یف - کلید کانکسش رو بیار. شما هم خانم مهندس تشر
بیارید. راستی امیر به این محسنم بگو بیاد باید کمک 

 کنیم زودتر وسایل خانم مهندسو منتقل کنیم. 

 

 امیر رسی تکان داد و گفت: 

 محسن نیست چند روزه رفته روستا. مگه خیی نداری؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_هفتاد_نه

                                                                                                                                                                                                                                             
 یاشار ابرو درهم کشید: 

؟- ه واسه چر  خیر

 

ی - ه. خانواده اش براش آستیر آره خداروشکر این ییک خیر
 باال زدن. 

 

یتی بر لب های یاشار نشست و گفت:   لبخند شیر

 ایک... کلیدو زودتر بهمون برسون. -

 

مهندس رحییم رسی به تایید تکان داد و با قدم های 
 بلند به سمت کانکس خودش رفت. 

 

 با دور شدنش من و یاشار وارد کانکس سوخته شدیم. 
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با وجود این که این کانکس کوچک و نسبت به بقیه 
 کانکس ها درب و داغان تر بود من دوسش داشتم. 

 

خانه رفتم تا وسایلم را جمع و جور کنم که  ی به طرف آشیر
 بازویم اسیر پنجه هایش شد و مرا به سمت خود کشید. 

 

 ش زدم: خفه  و متعجب صدای

 یاشار! -

 

 با ابروهابی که هنوز  درهم گره خورد بود گفت: 

ی معذرت یم خوام... باور کن نیم دونم چطوری - نوشیر
 بگم.. 

 

 بی حواس نگاهش کردم: 

؟-  از چر حرف یم زبی
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درست مثل پشبچه های تخس نگاهم کرد و پشت 
اف کرد:   گردنش را با دست ماساژ داد و اعیی

ای  بابت این کانکس... فکر - یم کردم تو از اون دخیی
تیتیش مامابی هستی که وقتی بفرستمت این جا  دو روز 

 نیم توبی تحمل کتی و یم ذاری یم ری ... 

 

 چشم ریز کردم و او بلند خندید: 

اون جوری نگام نکن اولش نیم شناختمت. هر شب -
 فکر یم کردم چر کار کنم که زودتر از این جا بری. 

 

بدجنس نامرد.  از همون اول -مشتی به بازویش زدم: 
فهمیدم چه نیتی داری . فرستادیم تو یه کانکس درب و 
 داغون بی امکانات. حقشه تالقی شو رست در بیارم. 

 

 مهربان نگاهم کرد:  

ان کنم. -  قول یم دم جیی
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پشت چشیم نازک کردم و همان طور که به سمت 
خانه یم رفتم گفتم:  ی  آشیر

ناب مهندس. ضمنا من به از شما به ما زیاد رسیده ج-
 شدت آدم کینه ای هستم. فعال بخشیسر در کار نیست. 

 

 بلند خندید و به دنبالم روان شد: 

 

 نیم خوای ببخیسر ؟ -
ی

 یعتی یم گ

 

 با شیطنت ابرو باال انداختم که لب زد: 

. تو هنوز یاشار توانا رو نیم  - کاری یم کنم رایصی شر
 شناش

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هشتاد

                                                                                                                                                                                                                               
 با آمدن مهندس ر 

ی
حییم، یاشار باز در پوسته ی همیشیک
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اش فرو رفت اما با این حال تمام مدت همراهیم کرد تا 
در کانکس جدیدم که حاال یم فهمیدم چرا باعث 

 خوشحایل اش شده بود مستقر شوم. 

 

کانکیس که در نزدیک ترین فاصله به کانکس جناب 
 مهندس بود. 

فت همان بود که به محض پیشنهاد مهندس رسی    ع پذیر 
 و نه نیاورد. 

  

ات تازه و نو و  ی برخالف کانکس قبیل این کانکس از تجهیر
ی کارگاه بود.  ی دکور شده بود و الیق مهندسیر ی  تمیر

 

دست خودم  نبود بی اختیار داغ دلم تازه شده بود و 
 ناخواسته  بداخالقی یم کردم. 

 

امیر  و  یاشار که مرا بی حوصله دیدند بعد از کمک برای 
لم به کانکس های خود رفتند و من به تنهابی حمل وسای

 مشغول جمع و جور کردن آن جا شدم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 دلم گرفته بود و انگار دنبال بهانه بودم. 

 

وقتی فکر یم کردم این مدت در آن کانکس درب و داغان 
به ضف این که از جنس این مردان نبوده ام و ان طور 

د. عذابم دادند حرص و بغض با هم گلویم را یم ف  شر

 

ی خانم با وجود   ی طور بود، حتی مهندسیر همیشه همیر
ی نسبت به  برابری شغل و موقعیت دریافتی کمیی

ی آقا داشتند و همه جوره تبعیض و تفاوت دیده  مهندسیر
 یم شد. 

   

ناخوادگاه دلم نیم خواست یاشار را فعال ببینم چرا که 
ل خودم نخواهم بود و حسابی 

یم دانستم قادر به کنیی
 دیل ام را بر رسش خایل خواهم کرد. دق 

 

زیر لب غر یم زدم و کارهایم را انجام یم دادم که تقه ای 
 به در خورد. 
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یم دانستم پشت در کیس جز یاشار نیست خبیثانه 
 توجیه نکردم و به کارم ادامه دادم. 

 

به ای به در زد و مرصانه گفت:   دوباره ضی

یم دونید که خانم مهندس لطفا درو باز کنید وگرنه -
 جابی نیم رم. 

 

کفری پوقی کردم و به سمت در رفتم و از همان پشت   
 در گفتم: 

 میشه لطفا بری ...  -

 

 صدایش نزدیکیی شد: 

اگه یم خوای تا صبح پشت این در یخ بزنم  بازم بگو -
 برو. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_هشتادویک

                                                                                                                                                                                                                              
نگاه به سقف دوخته  پتو را تا زیر چانه ام باال کشیده و 

 بودم. 

 

ساعتی بود که میان رختخوابم خزیده بودم اما خوابم 
 نیم برد. 

 

یعتی فکر دلخوری یاشار نیم گذاشت بخوابم.  بعد از 
آن که گفته بودم برود دیگر هیچ اضاری نکرده و رفته 

 بود. 

 

ناخواسته فکرم به سمت دیشب و خواب راحتی که در 
 آغوش او کرده بودم کشیده یم شد. 

 

ی که میان   نفس های گرمش... آن امنیت بی نظیر
بازوانش حس کرده بودم همه و همه نیم گذاشتند 

 بخوابم. 
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 دروغ چرا پشیمان شده بودم. 

وقتی دیده بود روی حرفم هستم و در را باز نکرده بودم 
خوری رفته بود. آخر گایه آن پشک تخس درونش با دل

 بدجور ته دلم را با کارهایش نرم یم کرد. 

 

کالفه در جایم نشستم و بی حوصله پتویم را کنار زدم و 
 با خودم غر زدم: 

 

ایطمو درک یم کردی یاشار خان... از - خب باید رسر
دستت ناراحتم... یم فهیم ناراحت... وقتی داشتی منو 

توی اون کانکس درب و داغون باید فکر یم فرستادی 
 این روز و ناراحتی منو یم کردی.  

 

 از جایم برخاستم. 

وقتی به خودم آمدم پالتو ام را پوشیده بودم و شالم را به 
 رس کشیده بودم. 
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 داشتم چه کار یم کردم؟ خودم هم نیم دانستم. 

 

 دور خودم پیچیدم:  

؟ - ی داری چر کار یم کتی نصف شتی  نوشیر

 

ون دادم و  حریص لب تخت نشستم:   بیر
 نفسم را با پوقی

؟ یم خوای بری پیشش؟- ی  دیوونه شدی نوشیر

 

دلم پیش یاشار بود. حاال که عصبانیتم فروکش کرده بود 
 دلم او و آغوش پر مهرش را یم خواست. 

 

نیمه شب بود نیم دانستم کارم چه قدر درست است اما 
ی بودم که با فکر یاشار  تا صبح خوابم  این را مطمی 

 نخواهد برد. 

 

ون زدم.   عزمم را جزم کردم و بی رسوصدا  از کانکسم بیر
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ون آمد و زوزه ای کشید.   قوی با دیدنم از اتاقکش بیر

 انگشت روی بیتی ام گذاشتم و پچ زدم: 

 هیش... صدا نکن پش... -

 آرام داخل اتاقکش شد و رسجایش نشست. 

 

و رفته بود و این کانکس یاشار در خاموشر مطلق فر 
 یعتی خوابیده بود. مرا باش که چه فکرهابی کرده بودم . 

 

تا دم در اتاقکش رفته بودم و حاال یم دیدم یاشار خان 
 خوابیده است. 

 

وای که اگر کیس مرا آن ساعت شب و پشت در اتاق او  
 یم دید چه فکری یم کرد؟ 

 رسما آبرویم یم رفت. 

 

 زیر لب غریدم: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی داری چر - . نوشیر ؟پاک زده به رست دخیی  کار یم کتی
اون داره صدتا پادشاهو خواب یم بینه اون وقت تو 

 .  عذاب وجدان گرفتی

 

خواستم به عقب برگردم که دستی روی دهانم نشست 
ی خود و دیوار کانکس گیر انداخت.   و مرا محکم بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هشتادودو

                                                                                                                                                                                                                                   
ی گرمش توی گوشم با تمام وجود تقال کردم که صدا

 هیش.... تکون نخور دخیی منم...  -نشست: 

 

 و آرام دست از روی دهانم برداشت. 

 نفس رفته ام بازآمد و پچ زدم: 

؟-  یاشار تو این جا چر کار یم کتی
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ورانه میان تارییک رس در گریبانم فرو برد و نالید:   رسر

؟ -  تو این جا چر کار یم کتی

 با تحکم پچ زدم: 

 یاشار! -

 ه داشتم یخ یم زدم... دیگ-

 تو... تو نرفته بودی؟-

 

یه درصد فکر کن تو رو تنها یم ذاشتم بموبی تو اون -
 !  کانکس... یاشارو بی خواب کردی تو دخیی

 یاشار! -

 جونم! -

 معذرت یم خوام. -

 من معذرت یم خوام.  تو راست یم گفتی حقم بود... -

 دستم روی صورت یخ کرده اش نشست: 

 یخ کرده.  دیوونه صورتت-

 و صورتم را به صورتش چسباندم و کنج لبش را بوسیدم. 
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- ... ی  دیگه باهام قهر نکن نوشیر

ی - ی ایط حرف زدن نداشتم. ترسیدم چیر قهر نبودم... رسر
 .  بگم ناراحت بیسر

 

 چنان خاص و مهربان نگاهم کرد که ته دلم فرو ریخت: 

ون دوباره عاشقت شدم.   فهمیدم - ی که اومدی بیر همیر
 ...  تو هم مثل متی

 

 لب گزیدم و او گفت: 

 امشبو پیشم بمون. -

ی را یم خواستم.   زبانم قفل بود. من هم همیر

 

 در کانکسش را باز کرد و با هم وارد  اتاقکش شدیم. 

ی بازوانش اسیر  دستانش محکم دور تنم پیچید و مرا بیر
 کرد و گفت: 
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 اگه نیم اومدی معلوم نبود چه بالبی رسم یم اومد. -

 

 لب گزیدم: 

د. -  هر کاری کردم خوابم نیی

ورانه  ریز خندید و بوسه ای  روی بیتی ام  زد و من رسر
 گفتم: 

 خودمم تعجب یم کنم دیشب خییل راحت خوابیدم. -

 یم دوبی چرا؟-

 دستانم را دور گردنش انداختم و پچ زدم: 

ی مثل امنیت. من توی بغلت حس - ی  خوبی دارم... یه چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هشتادوسه

                                                                                                                                                                                                                                   
همان طور که داشت موردی را به ییک از کارگرها توضیح 
یم داد به طور نامحسوش حواسش به من هم بود و زیر 

 چشیم مرا که با فاصله از او ایستاده بودم یم پایید . 
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ی یم شد و  ته دلم موچی از احساس خوب باال و پاییر
م. باعث یم شد ا  ز کنارش بودن لذت بیی

 

ی  ی عشق و نفرت خییل ناچیر راست یم گفتند فاصله بیر
است . چطور و گ به این جا رسیده بودیم برای خودم 

 هم نامعلوم بود. 

 

چشمک نامحسوس و فوق العاده زبالنه ای که زد لبخند 
نریم را بر لب هایم نشاند اما سیع خودم را کردم تا 
ی بفهمد.  ی  نگذارم کیس از این رابطه ی دورادور چیر

 

ورانه اش گرفتم و سیع  لب گزیدم و نگاهم را از نگاه رسر
 کردم خودم را غرق کارم کنم . 

 

 خسته نباشید خانم مهندس.  -
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 شنیدن صدایش رسم را باال آوردم. با 

 گ آمده بود که متوجه اش نشده بودم؟

 

ی گذاشت و روی نقشه مقابل  کف دستانش را روی میر
 مان خم شد. 

 درست مثل این که یم خواست مطلتی را توضیح دهد.  

 

 اما برخالف تصورم گفت: 

 

 وقتی انقدر نزدیکیم نیم تونم روی کارم تمرکز کنم. -

 

خودش دست روی نقشه گذاشتم و در  من هم مثل 
حایل که با دست روی نقطه ای از آن را نشان یم دادم 

 گفتم: 

 

 یعتی حواس تون پرت میشه  جناب مهندس توانا؟- 
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 خبیثانه جواب داد: 

تمام مدت جلوی  –حواس که چه عرض کنم خانم - 
م که نزدیکت نشم.   خودمو یم گیر

 

بخند بر لبانم جاری لبم را زیر دندان کشیدم تا مبادا ل
 شود. 

 

 متوجه شد و زمزمه وار گفت: 

 آره بخند... به بالبی که رسم آوردی بخند... -

 

 نگاه از نقشه گرفتم و نامش را بر لب راندم:  

 ا یاشار من گ خندیدم؟-

ی به خاطر آورد که گفت:  ی  انگار چیر

ی شب میام پیشت باید راجع به یه مطلب - راستی نوشیر
 بزنم. مهم باهات حرف 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_هشتادوچهار

                                                                                                                                                                                                                         
یاشار گ تمام قلبم را تسخیر کرده و صاحب خانه ی دلم 

 شده بود را هنوز باور نداشتم. 

 

وع به توضیح بخیسر از  رس تکان دادم و این بار جدی رسر
 پروژه کرد و گفت: 

 

از فردا باید بریم اون سمت... با بچه ها صحبت کردم - 
اکیپ اون طرف رودخونه مستقر یم شن چون بخش 

 م کار منتقل یم شه اون جا. اعظ

 

 تایید کردم و گفتم: 

ه. -  خوبه... منم داشتم فکر یم کردم این جوری بهیی
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با آمدن مهندس رحییم ادامه ی صحبت ها به سمت 
پروژه کشیده شد و ساعتی مشغول بحث و بررش 
ی بود.   شدیم. هوارو به تارییک یم رفت و وقت رفیی

 

همان موقع ییک از کارگرها نزدیک مان شد و با عجله   
 یاشار را برای بازدید بخیسر از کار فراخواند . 

 یاشار رو به ما کرد و گفت: 

 

 تا شما آماده بشید منم بریم گردم. -

 مهندس رحییم رسی تکان داد:   

 

 تا یاشار برگرده یم رم جیپ رو بیارم. -

 

 با اشاره به کانکس دفیی گفتم: 

 منم کیفمو بریم دارم و میام . -
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با قدم های بلند به سمت اتاقک دفیی رفتم و داخل 
شدم . کیفم را برداشتم و خواستم به عقب برگردم که 

 حس کردم کیس پشت رسم وارد اتاقک شد. 

به خیال این که یاشار است با لبخند به عقب برگشتم 
 اما با دیدن رحمابی  لبخند روی لب هایم ماسید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هشتادوپنج

                                                                                                                                                                                                                         
مدت ها بود که دورا دور یم دیدمش و بعد از آن اتفاق، 

 کمیی رو در رو شده بودیم. 

 

دم و پرسیدم:   کیفم را محکم میان انگشتانم فشر

ی شده؟  کاری دارید؟- ی  چیر

 

لبخند خبیثانه ای روی لب هایش نشست و گایم به جلو 
 برداشت: 
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ی بشه تا بشه خانم مهندسو دید. - ی  مگه باید چیر

 

دانم چرا اما لحن گفتارش عجیب هشدارم یم داد. نمی
 این حالت عادی نبود. 

 

 ابروهایم درهم فرو رفت و با تحکم گفتم: 

ون. - ... برو بیر
ه حد خودتو بدوبی  بهیی

 

فاصله باقی را کم کرد و بازویم را محکم گرفت و با قدرت 
 عجیتی به سمت خود کشید: 

 

خ به مهندسا که خوب رسویس یم دی . حاال  -
َ
کارگرا ا

 شدن؟
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ی و وحشتناک بود که انگار کیس  آن قدر حرفش سنگیر
ه اش  محکم توی صورتم کوبیده بود که گیج و مات خیر

 شدم: 

 

 خودم دیدمتون... شبا تو کانکس مهندس ...  با هم... -

 

دستم باال رفت و دیگر نفهمیدم چطور توی صورتش 
 نشست... 

قلبم چنان  از حرص و بغض در سینه یم کوبید که حس 
 یم کردم کالبدم را یم لرزاند ... 

 

ی پشت رسم کوبید و  سییل تالقی  وحشیانه مرا به میر
 جویانه ای به صورتم نواخت و غرید: 

 

فکر کردی هر غلیط یم تونید بکنید ؟ همه کارگرا خیی -
ه یم دارن شماها با همید... اون وقت به ما که یم رس

 شید مریم مقدس. 
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 و همزمان وحشیانه شالم را از رسم کشید .  

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هشتادوشش

                                                                                                                                                                                                                         
 نفس در سینه ام حبس شده بود و باال نیم آمد. 

 

چنان شوک رفتار وحشیانه اش شده بودم که زبان در 
 دهانم قفل شده بود. 

 

نیم دانستم چطور به خودش این جرئت و جسارت را  
ی رفتاری را با من کند.  ی که یم داده که چنیر ی از چیر

 ترسیدم بر رسم آمده بود ... 

تمام زورم را در مشت هایم جمع کردم و با قدرت توی  
صورتش کوبیدم اما اندام درشت و ورزیده اش تکابی 

 نخورد و مچ دستم را اسیر خود کرد. 
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چنان فشاری به دستم آورد که صدای استخوانش را 
 . خییل وقته توی نختم خانم مهندس ..  –شنیدم. 

 

 با دندان هابی که کلید شده بود توی صورتم غرید: 

ی جوری وحشیانه برخورد یم کتی - با مهندس هم همیر
 خانم مهندس؟ 

 

و با حرکتی مرا از جا کند و روی صندیل پرت کرد. درد  
ون  در تمام تنم پیچید و صدایم جیغ مانندم از گلویم بیر

 زد: 

 

 ولم کن آشغال کثافت...یاشار یم کشتت. - 

 

باالی رسم خم شد و دست روی دهانم گذاشت و راه  
 نفسم را بست و نیشخندی زد: 
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اگه فکر کردی بریم گرده و نجاتت یم ده کور خوندی. -
چنان فرستادمش دنبال نخود سیاه که نه اون و نه 

مهندس رحییم هیچکدوم شون حاال حاال ها پیداشون 
 نمیشه. 

 

ی شده بود قلبم فرو ریخت . یعتی نقشه ای از قبل   تعییر
 و مرا گیر انداخته بودند.  

 

دستش که به سمت یقه ی پالتو ام رفت بی نفس تقال 
کردم اما زور و بازویش ان قدر زیاد بود که مرا به صندیل 

 میخکوب کرده بود. 

 

وحشت زده مشت های بی جانم را توی رس و صورتش  
ی  دستش از روی دهانم  یم کوبیدم به محض برداشیی

د و از ته دیل کشیدم  که دست سهمگینش توی جیغ بلن
صورتم نشست .  همزمان صدای یاشار توی رسم یم 

کار وسط این همه مرد که خییل هاشون رنگ » پیچید
 رو ندیدن شوچی بردار نیست 

ی
 «خونه و زندگ
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ون زد هم  حس این که لبم پاره شد و خون گرم بیر
 نتوانست ساکتم کند و بلند فریاد زد: 

 کثافت...  کمک... یاشارررررر... کمک... ولم کن  -

 

 خفه شوووو. -

ی دیگری توی صورتم خورد که   به ی سهمگیر و ضی
چشمانم سیاه شد و دیگر نفهمیدم  چه  اتفاقی افتاد... 
 دنیا مقابل چشمانم سیاه شد و دیگر هیچ نفهمیدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هشتادوهفت

                                                                                                                                                                                                                         
باز با رسدرد  و رسگیجه ی شدیدی به زحمت چشم 

 کردم . 

 

 دورتا دورم با پرده ای سفید کاور شده بود...   
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ون صداهابی همهمه مانند به گوش یم رسید .   از بیر

دهان و لب هایم خشک خشک بودند و آن قدر کوفته 
ی افتاده ام.   بودم که حس یم کردم از جابی بلند بهپاییر

به سختی گردن دردناکم را چرخاندم و همزمان سوزشر را 
 تم احساس کردم. توی دس

 

نگاهم به سمت دستم کشیده شد که به یک رسم وصل 
 بود. 

 

آن جا چه یم کردم؟ هر چه به مخیله ام فشار یم آوردم 
ی به خاطر نیم آمد.  ی  چیر

 

 پرده کنار رفت و زبی سفید پوش باالی رسم ظاهر شد: 

 

 ا خوبی خانیم؟ خداروشکر بهوش اومدی! -

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی سوایل  را  لب های خشکم سخت تکان خوردند و  اولیر
 که ذهنم را درگیر کرده بود پرسیدم: 

 

 من... چرا... این جام؟ -

 

بی آن که جوابم را بدهد رسگ به آن سوی پرده کشید و 
 صدا زد: 

 

و خیی کنید... -
 خانم عباش... دکیی

 

 و به سمت رِسم باالی رسم رفت و گفت: 

 

ی ؟ رست که درد نداره؟-   االن دکیی میاد. االن بهیی

 

 چرا جواب سوالم را نیم داد ؟... بی نفس پرسیدم: 

 چر شده؟ من این جا چر کار یم کنم؟ -
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ی گفت:   نگاهش رنگ عجیتی گرفت و با لحتی غمگیر

 

 بذارید ببینم همراهاتون کجان؟ -

 

 چرا نیم گفت چه شده؟ 

ی یادم نیم آمد؟  ی  اصال چرا چیر

 

ون زد.   پرده را کنار زد و با قدم های بلند بیر

 

چند دقیقه بعد با آمدن مهندس رحییم و دیدن او انگار 
برق سه فاز به من وصل کردند.  تمام تصاویر فراموش 

 شده مقابل چشمانم جان گرفت. 

یاد آوردی چهره وحیسر و گستاخ رحمابی وجودم را  
 لرزاند... 

ل دندان  بی اختیار به لرزه افتادم طوری که قادر به کنیی
 هایم نبودم.   
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تپیسر تند گرفته بود و نفسم تنگ شده و به شماره قلبم 
 افتاده بود. 

صدای خرخر نفسم را یم شنیدم که به زحمت راه گلویم 
 را پیدا یم کرد. 

 

 مهندس با دیدن حالم بلند فریاد زد: 

 

 خانم پرستار... پرستار! -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_هشتادوهشت

                                                                                                                                                                                                                         
 پرستار و دکیی با هم  باالی رسم ظاهر شدند. 

 

رده ام . حس این که چه حس یم کردم نفسم را گم ک
بالبی یم توانست بر رسم آمده باشد مرا دچار تشنجی 
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ون  سخت کرده بود. چشمانم از بی نفیس از حدقه بیر
 زده بود و نفس کشیدن برایم سخت شده بود.. 

 تشنجه...  -صدای دکیی را یم شنیدم: 

چشمانم دو دو یم زد و به دنبال کیس یم گشت که آن 
 جا نبود.   

 

انم چطور اما همزمان با اقدامابی که انجام یم شد نیم  د
و من درک درستی از هیچ کدام نداشتم لحظه به لحظه 
صداها گنگ  و دور یم شدند و من باز در عالیم دیگر 

 غرق شدم. 

 

با نوازش پشت دستم و گریم لب هابی که پشت دستم 
 نواخته یم شد  چشم باز کردم. 

 

ی و ملتهب شده از  هم فاصله گرفتند و  پلک هایم سنگیر
من تصویر مات زبی را یم دیدم که کنار تختم نشسته 

 بود. 
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ی مادر... الیه شکر... خدایا شکرت... -  نوشیر

 

 به زحمت لب زدم: 

 مامان... -

 

جان مادر... عزیز دلم ... خدایا شکرت... خدایا -
 ممنونتم... 

 

 وبا صدای بلند به گریه افتاد.  

 گوشم نشست: صدای خش دار دابی در  

 

آبجی نکن این جور تو رو خدا... خدا روشکر بهوش -
؟  دابی خوبی

ی  اومد.  نوشیر

 

 نگاه بی روحم را به او دوختم و نالیدم: 

 دابی جون. -
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 قربونت برم... دخیی تو که مارو سکته دادی... -

 

د و بوسه ای بر پیشابی ام زد:   مامان دستم را فشر

 الیه قربونت برم... خداروشکر... -

 

 بی رمق نالیدم: 

 من کجام؟ چر شده؟-

 

 دابی تندی جواب داد: 

ی چه - ..  گفیی  دابی جون...  چند روزه بیهوشر
بیمارستابی

یک... انگار تشنج شدی و  یم دونم یه جور شوک هیسیی
؟  بعدشم ... االن خدا روشکر خوبی

 

استه به دنبال نگاهم دورتادور اتاق چرخید. انگار ناخو 
ی یم گشتم که  نیم دانستم چیست. چرا  ی کیس یا چیر

 نیم یافتمش .. آرامش جانم نبود. 
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 چرا هیچ کس درست حرف نیم زد . 

 مامان چر شده؟-

 با صدابی پر از بغض جواب داد:  

خدا ازش نگذره ... اون نامردو که تو رو به این روز -
 انداخته ... 

 

 صدای تاکیدی دابی بلند شد: 

- !  آبجی

 

 مامان رسم را بغل کرد و نالید: 

 یم ریم... از این جا یم ریم... -

 

ی را گم کرده ام .   ی  و من همزمان فکر یم کردم یک چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_دویست_هشتادونه

                                                                                                                                                                                                                         
 هنوز هم نیم دانستم چه بالبی بررسم آمده است؟

ظاهرا بعد  از آن شوک سختی که بر من وارد شده بود، 
ن اتفاقات آن روز مامان و دابی  یم ترسیدند دوباره با بیا

حال من خراب شود اما هر چه بود من باید یم فهمیدم 
 من چه بالبی بررسم آمده 

آن روز بعد از بی هوشر
 است؟

 

ی  چه کیس مرا به بیمارستان رسانده و چرا از یاشار خیی
 نبود؟

 

مردی  که انتظار داشتم در آن لحظات سخت کنارم  
 بود. باشد اما نبودش قلبم را خدشه دار کرده 

 با بغیصی خفه نالیدم:  

 مامان بهم بگو چر شده؟ -
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دابی با غضب نگاهش کرد انگار که با چشم هایش از 
 مادرم یم خواست سکوت کند اما من مرصانه پرسیدم: 

بهم بگید گ منو آورده بیمارستان؟ اون شب چه  -
 اتفاقی افتاد؟ 

 

 مامان دستم را گرفت و گفت: 

یه آقای مهندس جوون... خییل آقا و با شخصیت بود. -
ی چند ساعت پیشم یه رس زد و احوالت رو پرسید.  همیر

 خدا واسه پدر و مادرش نگهش داره. 

 

تمام وجودم قلب شد.یعتی آن مرد یم توانست یاشار 
 باشد؟ کیس که مرا به بیمارستان رسانده بود؟

 

 با صدابی لرزان پرسیدم: 

 مان کدوم آقا؟ اسمش چر بود ما-

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

نگاه مامان به سمت دابی کشیده شد. دابی آن سوی 
 تخت نشست و گفت: 

ش بده. اون - مهندس رحییم... آره امیر خان خدا خیر
شب تو رو رسوند بیمارستان وقتی ما رسیدیم این جا 

 بود. 

 

ی آن دو  بان قلبم ایستاد. نگاه ناامیدم بیر حس کردم ضی
 چرخید. 

 مارستان رسانده بود ؟ مهندس رحییم مرا به بی

 

 پس یاشار کجا بود؟ 

 چرا هربار که نیاز داشتم او را کنار خود ببینم او نبود. 

باورم نیم شد یاشار مرا به خاطر این اتفاق رها کرده  
 باشد. 

 

نیم دانستم پرسیدنش درست است یا نه اما نگاهم به 
 مادر دوخته شد و لب زدم: 
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از اون شب بگید... اون من هیجر یادم نمیاد ... بهم -
 کثافت... اون... 

 

باز هم نتوانستم ادامه دهم. صدایم در گلو خفه شد . 
نگاه خاص مامان باعث شد  دابی از جایش بلند شود و 
 دابی وجودم یخ کرد و لرز 

ی ون برود. با رفیی آرام از اتاق بیر
 بدنم را فرا گرفت. 

ده کف دستانم را روی صورتم گذاشتم و به گ ی ریه وحشیی
 افتادم: 

 مامان.  -

  

 دستان مامان نوازش گرانه  مرا در برگرفت و آرام گفت: 

من تو رو با سختی بزرگ کردم نوشینم... وقتی تو رو -
دمت  رایه راه دور کردم انداختمت تو دامن خدا... سیر
به خودش... گفتم خدایا بچه ام امانت به خودت، 
خودت برام حفظش کن... اگه اون جوون به موقع 

رسنرسیده بود... اگه اون نامردی رو که به پاکیت نظر 
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س.. خداروشکر داشت رو ازت دور نیم کر  د...مادر نیی
هیچ اتفاق بدی نیفتاده.. تو بیهوش شده بودی اما خدا 
 پشت و پناهت بود.اون جوون  به موقع رسیده بود... 

 

 و با صدای بلند به هق هق افتاد. 

 

پس مهندس رحییم مرا از دست رحمابی نجات داده 
 بود! 

 

همان بود که وقتی به هوش آمدم او را باالی رس خود 
 دیدم او ناچی من بود. 

 

 حال غریتی داشتم. 

با تمام وجود خوشحال بودم از این که اتفاقی برایم 
نیفتاده بود و آن رحمابی نامرد نتوانسته بود به نیت 

ی بودم که چرا یاشار بعد این اتفاق  پلیدش برسد و غمگیر
 غیبش زده بود؟! 
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 حرقی از او و حضورش نبود.  چرا 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نود

                                                                                                                                                                                                                         
نگاهم به در بود و نیم دانم چرا هنوز منتظر بودم یاشار 

 رس برسد اما او نیامد. 

 

یک روز بعد، از بیمارستان مرخص شدم و عیل رقم میل 
 ام مجبور شدم به همراه مامان و دابی به خانه 

باطتی
 بازگردم. 

 

ی به کارگ  رفیی
ی

اه را هر چند که نه از لحاظ جسیم آمادگ
 داشتم نه از لحاظ روچ. 

 یم ترسیدم و این دست خودم نبود.  
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ابی که هتک حرمت شده  بارها درباره ی حال و روز دخیی
بودند شنیده بودم اما حاال یم فهمیدم شنیدن گ بود 

 مانند دیدن... 

 

ی نیم ترسیدم وجودم پر شده بود از    متی که از هیچ چیر
 د ... نویع ترس خاص که قابل توصیف نبو 

 

ین لمیس   بدنم آن قدر حساس شده بود که به کوچکیی
 لرز یم گرفت و واکنش نشان یم داد. 

 

مامان مدام از انتقال به تهران حرف یم زد و دابی هم 
پشت بندش حرف او را تایید یم کرد و من تنها به 

ی اکتفا کرده بودم .   سنگیر
 سکوبی

 

 من در یک خال عجیب احساش گیر افتاده بودم. 

تمام وجودم درگیر یاشار بود و علت نبودش. این که چرا 
 یاشار به رساغم نیامده بود؟ 
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نیم دانم آن شب چه اتفاقی افتاده بود و یاشار با دیدن  
حال من چه واکنیسر نشان داده بود که مهندس رحییم 

 مرا به بیمارستان رسانده بود. 

 

 کس حرقی از او نیم زد  و این مرا به شدت یم آزرد.   هیچ

 

کاش مهندس رحییم را یم توانستم ببینم اما تا زمان 
مرخیص از بیمارستان دیگر به رساغم نیامد و من با 
 رضایت شخیص خودم و مامان به تهران برگشتم. 

 

کم کم حال جسمم رو به بهبود یم رفت اما حال روح و 
و بیشیی از قبل به هم ریخته بودم. روانم تعریقی نداشت 

نیم توانستم نبود یاشار را هضم کنم و این فشار بیشیی 
 از قبل مرا یم آزرد. 

 

روزها از بر هم یم گذشتند و چه انتظار عبتر که یاشار 
 به دنبالم بیاید. 
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دلم یم خواست به کارگاه برگردم. باید یم فهمیدم چه  
بعد از آن همه ادعای اتفاقی افتاده است و یاشار چطور 

عاشقی رساغم را نگرفته است  اما  رفتار مادر اجازه 
 حرف زدن را به من نیم داد. 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودویک

                                                                                                                                                                                                                       
 مثل یک دیوانه رسگشته شده بودم. 

 

آن قدر فکر و خیال های عجیب و غریب به رساغم 
آمده بود که بیشیی شب ها با کابوس از خواب بیدار یم 

 شدم و تا خود صبح هذیان یم گفتم. 

 

ی بودم یاشار بعد از آن اتفاق مرا نیم ح اال دیگر مطمی 
خواست و این عدم حضورش یک جور بیان احساسش 

 بود. 
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ی بود.   مگر نه این که از روز اول حرفش همیر

حضور یه خانم اونم »مدام صدایش در گوشم یم پیچید 
ی این همه مرد که روزها و هفته ها دور از خانواده  بیر

ی به نظرتون یه کم هاشون توی این کمپ کا ر یم کیی
 خطرناک نیست؟

ی محییط کار یم - ی بارم نیست که توی همچیر من اولیر
 کنم اقای مهندس.... مهندس... 

  

توانا اما من به عنوان رسپرست این کمپ نیم تونم -
رضایت بدم و نظرم رو همون اول اعالم کردم. یه اشتباه 

م یه ب رگه شده و شما رو این جا فرستادن. حتی حاضی
بهتون بدم تا خییل راحت بفرستنتون یه جای مناسب 

 این محیط مناسب شما نیست خانم. 

 ییک از اون کانکسا حق منه.  -

 

اون وقت اگه شتی نصف شتی کیس اومد رساغ تون،  -
 «شما مسئولیتش رو یم پذیرید خانم مهندس؟ 
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ی اتفاقی را پیش بیتی کرده بود .   یاشار همان اول چنیر

ی تر یم شدم که با  هربار با یادآوری حرف هایش مطمی 
 اش خط زده 

ی
اتفاقی که رحمابی رقم زده یاشار مرا از زندگ

 است. 

خب این یم توانست بهانه ی خوبی برای  اثبات حرف 
 های او باشد . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودودو

                                                                                                                                                                                                                       
 بعد از دو هفته دیگر به کل از آمدن یاشار ناامید شدم. 

 

ی با بی تابی های مامان که مدام یم ت رسید من ساز رفیی
 کوک کنم تصمیم نهابی ام را گرفتم. 

 

 دیگر به کارگاه برنیم گشتم و درخواست انتقایل یم دادم. 
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بعد از اتفاقات پیش آمده دیگر نیم توانستم تتمه ی  
 غرورم را زیر پا بگذارم و به آن جا برگردم. 

 

 این یعتی تحقیر من. 

 

ی ما که تصمیم داشتم  فقط یم ماند یک محرمیت بیر
بعد از آن که از لحاظ روچ  خودم را جمع و جور یم 
کردم به رساغش یم رفتم و همان یک بند اتصال را هم 

 از بیخ و بن قطع یم کردم. 

 

ی یک رویا بیش نبوده و اصال  گایه فکر یم کردم همه چیر
ی زاییده خی  ال من است.  یاشاری در کار نبوده و همه چیر

 

گایه بی اختیار چنان دلتنگش یم شدم که قلبم با تمام 
 وجود یم طلبیدش. 
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وقتی به شب های آخر کنار هم بودن مان فکر یم کردم 
ی یم شدم یاشار تاب آن اتفاق را نیاورده  با خودم مطمی 

 اش خط زده است. 
ی

 و مرا برای همیشه از زندگ

 

 

ون  با صدای مامان بی حوصله تر از همیشه از اتاقم بیر
خانه رفتم.  ی  زدم و به سمت آشیر

 

 با دیدنم لب هایش را به هم چسباند و حریص گفت: 

 

این چه وضعیه مادر؟ بد نیست یه شونه  به اون -
 !  موهات بزبی

 

 بی حوصله تر از قبل گفتم: 

 موهام-
ی

ون کشیدی که بیک و مامان جان منو از اتاقم بیر
 شونه بزنم؟
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 زیر قابلمه روی گاز را خاموش کرد و با ناراحتی گفت: 

م - ون گفتم غذا رو بهت بسیر نه مادر یم خواستم برم بیر
اما تو رو که این جور دیدم پشیمون شدم.. گایه فکر یم 
... نیم دونم چر  ی سابق نیستی کنم تو دیگه اون نوشیر

 توی رست یم گذره! 

 

ی ساب  ق دیگر وجود نداشت. لبخند کجی زدم. نوشیر

ی سابق مرده بود...   نوشیر

 بازیچه مردی بی رحم شده و شکسته 
ی قلب آن نوشیر

 بود. 

 

وقتی فکر یم کردم با چه روحیه ای به آن کمپ رفتم و 
دربرابر چه اتفاقابی ایستادم خودم هم باورم نیم شد 
حاال مثل شکست خورده ها آن جا ایستاده باشم و 

 زدن موهایم غصه بخورد. مادرم راجع به شانه 

 

 بی اراده جلو رفتم و به آغوش مادرم پناه بردم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 اشک هایم که رسازیر شد مامان متعجب گفت: 

 چر شده؟-
ی

ی مامان جان چرا نیم گ  نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودوسه

                                                                                                                                                                                                                       
 زدم و با صدابی که یم لرزید گ

 فتم: لبخند محزوبی

 

ی تون - شاید یه روزی براتون تعریف کردم تو قلب نوشیر
چر یم گذره... پاشید برید خریدتون رو بکنید. من 

 حواسم به غذا هست. 

 

 تنها نگاهم کرد. 

ی بود.   خب مادرم همیر

صبور و بردبار... یم دانست در آن حال حرقی نخواهم 
 زد. 

 لبخند مهربابی زد و گفت: 
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کش مادر ... دلم برای روزابی که یه دستی به این موها ب-
 خوشگل یم بافتی شون تنگ شده. 

 

 به سختی لبخند زدم و گفتم: 

 چشم مامان بانو... اونم به چشم... -

 

 و همزمان بغض گلویم را پر کرد.  

مامان ناخواسته با حرف هایش مرا به یاد یاشار انداخته  
 بود. 

 

د و خاطره چرا نیم توانستم فراموشش کنم. هر بار با یا
د و من درد  اش انگار کیس قلبم را محکم در سینه یم فشر

 غریتی را در سینه ام احساس یم کردم. 

راستی کجا یم -برای دوری از حال بد تندی پرسیدم: 
خوایید برید ؟ همان طور که چادر مشیک رنگش را به رس 

طاهره  خانم پارچه خریده باید برم خونه -یم کرد گفت: 
 ازه زدن ... دیگه دم عید رسمون شلوغه...   شون واسه اند
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ی مامان به اتاقم رفتم و برس ام را برداشتم و به  با رفیی
 حیاط رفتم. 

 

لب حوض کوچک میان حیاط که مامان تازه به هوای 
ش کرده بود نشستم و موهایم را برس کشیدم و  ی عید تمیر

 بی اختیار با یاد و خاطره ی یاشار دو طرفه بافتمش. 

 

س رسما از جا بلند شدم و به سمت خانه راه افتادم با ح 
ی چسبید و به  اما با صدای زنگ دِر کوچه پاهایم به زمیر

 عقب برگشتم. 

 

ی را فرامو کرده بود که نرفته  ی البد مامان بود و چیر
 برگشته بود. 

  

نگاهم دور چرخید و با دیدن چادر گلدار مامان که به 
 لبانم نشست. عادت همیشه روی بند بود لبخند بر 
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حس یم کردم در اثر رسما نوک بیتی و گونه هایم رسخ 
 شده باشند. 

همان طور که دستانم را جلوی دهانم یم گرفتم  به 
سمت در کوچه رفتم و بی هوا در را بازکردم و همزمان 

 گفتم: 

 

 بازم که زود برگشتی بانو. -

 

اما با دیدن مردی که این روز ها تمام وجودم او را یم 
ه به او در جایم میخکوب شدم.   طلبید خیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودوچهار

                                                                                                                                                                                                                       
 ...

ی
 دلتنیک

 بغض... 

 بی نفیس ... 
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همه و همه با هم بر قلبم هجوم آورده بود. سکوتم 
سد:   باعث شد رسش را کیم کج کند و آرام بیر

 

 نیم خوای رام بدی تو؟ -

 

نگاهم روی صورتش میخکوب بود اما ناخواسته قدیم 
 به عقب برداشتم. 

 

 نگایه به اطراف انداخت و داخل شد. 

بابی تند و وحشیانه  در را که پشت رسش بست قلبم ضی
 گرفت. 

 

 بی اختیار گفتم: 

 این جا چر کار داری؟ -

 

 ابروبی باال انداخت و به سمتم قدیم دیگر برداشت. 

 را پر یم کرد. 
ی

 حاال کم کم خشم جای آن حجم دلتنیک
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 اومدم زن مو ببینم. عشقمو... -

 

 کالمم تلخ شد:  

زنت؟ تو هنوزم اون محرمیت کوفتی رو باور داری -
 جناب مهندس؟ 

 

 ابروهایش درهم شد و غرید: 

ی ؟ جناب مهندس؟! -  تو چته نوشیر

 

 تازه یم پرسید چت شده؟ 

 تحمل این همه  حق به جانتی اش را نداشتم. 

 و خشم با هم درآمیخته 
ی

انگار تمایم احساسم از دلتنیک
ی آن ها از هم نبودم. بود و من قاد  ر به تمیر

 

ون... از همون رایه که اومدی برگرد. -  برو بیر
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قبل از هر حرکتی بازویم را با خشونت گرفت و مرا به 
 سمت خود کشید: 

 

کجا برم لعنتی وقتی همه ی وجودم این جاست! پیش -
 تو ... دلتنگ تو... 

 

 پوزخند صدا داری زدم: 

  دیر... دیر اومدی جناب مهندس... خییل-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودوپنج

                                                                                                                                                                                                                     
و خواستم از اسارت دستانش خارج شوم اما قدرت 

ی اجازه ای به  انگشتانش که قفل بازوانم شده بود چنیر
 من نداد و این بار بی اذن من تنم را به آغوش کشید. 
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 دلم تنگت بود بی انصاف. -

 

 من بی انصاف بودم یا او؟ 

 متی که شب و روزم با یاد و خاطره ی او گذشته بود. 

 

 متی که داشتم به مرز جنون یم رسیدم. 

 

 دست خودم نبود. 

 عطر تنش مست و گیجم کرده بود. 

رسم ناخواسته روی قفسه ی سینه اش نشست و دیم 
 عمیق گرفتم. 

 مدهوش و رسمست نالیدم: 

 خییل نامردی. -

 

صورتش را در گریبانم فرو برد و بوسه ای عمیق به 
 گردنم زد: 
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طر موهات ... برای این بوسه ها مِن نامرد، دلم برای ع-
 . ی  تنگ شده بود نوشیر

 

کاش یم شد در همان حالت ماند و بدون هیچ خشم و 
 ناراحتی غرق شد اما مگر یم شد؟ 

 

 دلتنگم بود و رهایم کرده بود؟ 

 دلتنگم بود و روزها بود که رساغم را نگرفته بود؟ 

 دلتنگم بود و بعد از ان اتفاق سخت و دردناک حالم را  
سیده بود.   نیر

ی از آن اتفاق غرورم را خدشه دار یم  حرف زدن و گفیی
 کرد. 

ی بگویم و تحقیر شوم.  ی  دلم نیم خواست چیر

  

 مشتم گره شد و توی سینه اش نشست: 

 برو یاشار... فقط برو... -
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 و عقب کشیدم اما اجازه نداد و مچ دستم را گرفت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودوشش

                                                                                                                                                                                                                     
 یم دونم از دستم دلخوری. -

 

 دلخور؟

بغض تمام وجودم را پر کرده بود اشک به چشمانم 
 نیشیی یم زد و دلم گریه یم خواست . 

 

 صدایم خش دار از گلو خارج شد: 

چرا نیم ری یاشار؟ چرا مثل همون روز بی خیالم -
؟ کجا بودی وقتی اون رحمابی کثافت یم خواست  نمییسر
بهم دست درازی کنه؟ کجا بودی وقتی مهندس رحییم 

 و رسوندم بیمارستان؟ کجا بودی یاشار؟ نجاتم داد 
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تمام مدت رگ گردنش ورم کرده بود و من مشت های بی 
رمقم را توی سینه اش آوار یم کردم و او فقط دندان به 

 هم یم سایید. 

 

 بی جان نالیدم: 

 کجا بودی یاشار؟-

 

صورتش کبود بود و خشم در زوایای چهره اش نمایان 
 شده بود. 

 محکم مرا به سمت خود کشید:  دستانم را گرفت و 

 

وقتی رسیدم که اون کثافت باالی رست بود... نفهمیدم -
... نفهمیدم چر کار یم کنم. دیوونه شدم ... وقتی  ی نوشیر
به خودم اومدم که فقط اگه یه مشت دیگه یم زدم اون 
..  اگه  ی رحمابی کثافت میمرد... پشیمون نیستم نوشیر

... نتونستم بیام چون امیر جلومو نگرفته بود یم کشتمش

ی که بیام...    نذاشیی
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 متحیر ... متعجب و با چشمابی گرد شده پچ زدم: 

 تو... تو ... اون جا... بودی؟-

 

 باز مرا به سمت خود کشید و میان بازوانش پناه داد: 

 اومدم اون جور بی -
ی من دیوانه ی تو ام... وقتی نوشیر

لم رو از دست دادم...   هوش دیدمت کنیی

 

 یم لرزید: صدا

 هیچ... هیچ کس ...حرقی به من نزد. -

 

خودم از امیر خواستم... کاش کنارت بودم. کاش تو اون -
لحظه های تلخ کنارت بودم اما نشد بازداشتم کردن..  

 رحمابی رفته بود تو کما... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودوهفت
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 قلبم فرو ریخت. چرا هیچ کس حرقی به من نزده بود. 

 

ی بودند؟   مامان و دابی در جریان همه چیر
 یعتی

 

دابی همان اول گفته بود این مسئله و شکایت از رحمابی 
 را به او بسپارم .  

 

یم دیدم مادرم نگران است و مضطرب... یم دیدم گایه 
پشت تلفن گریه یم کند اما آن قدر درگیر افکار خودم  و 

ی دیگری حال بد و پریشانم بودم که همه را به حسا ب چیر
 یم گذاشتم. 

 

فکر یم کردم مادر نگران بازگشتم به کمپ است . نگران 
ی من ...   رفیی

 

 یاشار! -
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 دستانش آرام میان موهایم فرو رفت و گفت: 

 دلم برای این جور یاشار گفتنت تنگ شده بود. -

 

آسمان چشمانم بارابی شد و بغیصی که روزها در گلویم 
 . سنگیتی یم کرد باالخره شکست

 

توی سینه اش فرو رفتم و بغض شکسته ام را رها کردم و 
 به گریه افتادم. 

 

ی یم شد و نوازشگرانه کنار  دستش روی کمرم باال و پاییر
 گوشم پچ زد: 

هیش... تموم شد... سخت بود اما گذشت... تو -
؟   خوبی

 

ی کنان  توی بغلش نالیدم:  ی فیر  فیر

؟ -  من خوبم ... تو خوبی
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 داد: با شیطنت جواب 

 به باالخره خانم خانوما یه حایل از ما پرسید. -

 مشتم نرم توی بازویش نشست: 

 خییل بدجنیس. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودوهشت

                                                                                                                                                                                                                 
رس خم کرد و دست زیر چانه ام گذاشت و نگاه در نگاهم 

 دوخت. 

 

 یم دونستی این اشکا خییل قیمتی ان... -

 

 گنگ نگاهش کردم که افزود: 

ی که همیشه محکمه و قوی، در آوردن اشکش - دخیی
 م اینجوری خییل قیمتیه... اون
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روی پنجه بلند شدم و لبهای شورم را بر لب هایش 
 نشاندم. 

 

غرق آغوشش شدم و دستان یاشار با تمام وجود مرا 
 دربرگرفت. 

در نزدیک ترین فاصله به صورتش بودم که متوجه آثار 
 در گوشه ی ابرویش شدم. 

ی
 یک شکستیک

 

 نالیدم:  انگشتم روی زخم تازه  ترمیم شده نشست و 

 کار اون عوضیه؟ آره؟-

  

ی تکان داد و کنار گوشم پچ زد:   رسش را به طرفیر

اون شب تا صبح توی بازداشتگاه ُمردم و زنده  -
شدم... یم دونستم  اون سگ کثیف نتونسته به 

هدفش برسه اما فکرم پیش تو بود. مثل یه دیوونه 
ی شده بودم. از یه طرف پشیمون بودم که  ی زنجیر
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چرا کاری کردم که نتونستم اون لحطات کنارت 
م باشم از یه طرف قیافه اون عویصی نامرد دیوونه 
یم کرد و باز دلم یم خواست تا جا داره بزنمش ... 

وقتی فکرشو یم کردم که تو قراره با اون اتفاق 
چطوری کنار بیابی و توی اون لحظه فقط و فقط 

نیاز به حمایت من داری دیوونه یم شدم که اون جا 
 اسیر شدم. 

 

بوسه اش روی پیشابی ام نشست و نوازشگرانه  موهای  
 بافتم را لمس کرد. 

 

وقتی امیر اومد از حال تو گفت، دیگه نفهمیدم چر شد. -
اون قدر از دست خودم عصبابی بودم که با رس کوبیدم 

ی معذرت یم  تو دیوار... اما اینم آرومم نکرد. نوشیر
 نشد نتونستم. خوام... من باید یم بودم ...  کنار تو اما 

 

 نیم دانستم چه بگویم. 

 زبانم قاض بود از این همه حس خوب. 
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تنها لب هایم بود که یم توانستند عذر خواهیش را با 
 تمام وجود بپذیرند. 

 

دستانم دور گردنش حلقه شدند و بار دیگر  بوسه ای 
 داغ و ملتهب بر لب هایش نشاندم. 

 پیشابی به پیشابی ام چسباند و نالید: 

؟-  من گ این همه عاشق تو شدم دخیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_دویست_نودونه

                                                                                                                                                                                                                 
 منتظر بودم. 

 آری من تمام این روزها منتظر او بودم. 

منتظر اوبی که بیاید  و در حیاط قلبم برایم آغوش باز 
 کند و این طور محکم به خودش بفشاردم. 
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ی  و من نفس کم بیاورم از این همه عشق و دوست داشیی
 . 

من یک نفر آری من منتظر او بودم اوبی که گوبی برای 
 نبود یک دنیا بود. 

 

 گولم زدید. -

نیم تونستم بذارم بعد اون اتفاق بشیتی و غصه منم -
 بخوری. این چند روز توی بازداشتگاه خییل فکر کردم ... 

 

؟-  به چر

به تو... به این که چه قدر عاشقتم... به این که اگه اون -
 شب نرسیده بودم چر میشد؟ 

 

 مردد پرسیدم: 

 

 اگه... اگه اون شب اون اتفاق یم افتاد... -
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د و عاجزانه  انگشتانش مرا بیشیی از قبل به خودش فشر
 نالید: 

نگو... خیالش شده کابوس شبام ... خییل سخته -
... برای هیچ مردی آسون نیست ... اما من هیچ  ی نوشیر
وقت رهات نیم کردم. تمام این روزها تمام شکنجه ی 

ی بود که تو فک ر کتی ولت کردم و رفتم اما نیم من همیر
 .  تونستم بذارم عذاب اون رحمابی کثافت رو بکیسر

 

 چه بالبی رسش اومده؟-

به هوش اومد. خدا نخواست دستم به خون کثیفش -
 آلوده بشه. 

 کف دستانم را دو طرف صورتش گذاشتم و نالیدم: 

تموم مدت فکر یم کردم ناچی اون شب من مهندس  -
 رحیمیه... 

 

ورانه  کنج لبم بوسه ای زد:   رسر

. داییت - دلم نیم خواست اسیر زندان و این حرفا بیسر
خییل زحمت کشید. حتی مادرت... خییل خانومه... 
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ون بیاد تا بیام  امروز از صبح منتظر بودم تا از خونه بیر
 رساغت..  یاید تنهابی یم دیدمت

 

دستانم دور گردنش حلقه شد و دوباره بوسه بارانش 
 کردم و گفتم: 

 خییل دوستت دارم ... -

 منم خانومم... منم عشقم. -

 

و لب هایم را به اسارت گرفت و غرق درهم شدیم اما  
ین خواستنش را نچشیده بودم که  با  هنوز طعم شیر

ی هر دو به عقب برگشتیم.  ی  صدای افتادن چیر

 

مامان ان جا بود...  گ آمده بود که متوجه اش نشده 
 بودیم ؟

ی رها شده بود و  کیسه میوه های توی دستش روی زمیر
ه و مات به ما که در آغوش یکدیگر بودیم یم  خیر

 نگریست. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد. 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

دست یاشار آرام دستم را گرفت و نگاه مامان را به 
 سمت خود کشاند. 

 

یک جور حمایت زیر پوستی بود یعتی که من کنارت 
 هستم. 

 

 هایم لرزید و با صدای خفه ای پچ زدم: لب 

 مامان! -
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مادرم هیچ وقت به من بی حرمتی نیم کرد بخصوص 
مقابل مردی که متوجه شده بود بی ارتباط با هم 

 نیستیم.   

 

تنها نگاه پر از حرفش که یم شد تاسف، ناراحتی و درد را 
به خوبی در آن دید از من گرفت و به سمت ساختمان 

ی در نشان داد منتظر من است. رفت و با بازگ  ذاشیی

 

ون داد و گفت:   یاشار نفسش را پر صدا بیر

یا خدا... گفتم االنه که بیاد و یه سییل بخوابونه تو -
 گوشم. وای... 

 

لب گزیدم قلبم با تمام وجود نگران مادرم بود و باید با او 
حرف یم زدم اما در آن لحظه باید به یاشارهم یم 

 فهماندم که من مادرم رو خوب میشناسم. 

 

اییط - بهش توضیح میدم... باید بدونه توی چه رسر
ی کاری شدیم.   مجبور به همچیر
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 دستم را باال آورد و بوسه ای پشت دستم زد: 

 خوای منم باهات بیام. دو نفری بهیی یم تونیم... یم -

 رسی تکان دادم و با شیطنت گفتم: 

 

ی  نیم کنم دفعه دوم اون سییل رو نوش جون - تضمیر
ه تو بری ...  . بهیی  نکتی

 باشه ای گفت و سپس نگاه به چشمانم دوخت: 

ی من آخر هفته باید برگردم کمپ... یم دوبی که - نوشیر
؟اوضاع در چه حاله...   یم خوام بدونم با من میابی

 

با اتفاقی که افتاده بود نیم دانستم  قرار است واکنش 
 مادر چه باشد. 

 

ی بگم. واکنش مامان - ی یاشار واقعا نیم تونم االن چیر
ه... نیم دونم.   قراره چر باشه و چه تصمییم بگیر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_یک

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 گردنش را مالید و گفت:    با دست پشت

یم دونم حق داره...  کاش یم شد توی یه فرصت بهیی -
دار بشه اما خب دیگه کاریش نمیشه کرد.   خیی

 

 شاید تقصیر من بود. 

آن قدر غرق حضور او و آمدنش شده بودم که به کل 
 مادرم را فراموش کرده بودم. 

 

 زبان روی لب کشیدم و گفتم: 
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نیم تونستم واقعیت رو به شاید اون جوری هیچ وقت -
مادرم بگم.فکر کنم توی عمل انجام شده قرار گرفتیم. 

 امیدوارم درکم کنه.  

 

 شیطنتش گل کرد: 

 من که غرق تو بودم تو غرق چر بودی دخیی ؟-

  

ی نبود و در آغوشش  چه قدر دلم یم خواست موعد رفیی
حل میشدم اما خب مادرم منتظر بود و بیش از این نیم 

آن جا بایستم و با مردی که با تمام وجود یم توانستم 
 خواستمش گپ و گفتگو کنم. 

 

 دست به بافت مویم کشید و گفت: 

.... تو زنیم یه موقع دیدی دزدیمت - ی راضیش کن نوشیر
 و بردمتا... 

 

 لبخند بر لبانم نشست: 
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ی طور. قبول کن - یاشار بهم زمان بده...به مامانم همیر
هضمش خییل سخته حتی برای مامان من که همیشه 

 پشت همه ی کارام بوده و تنهام نذاشته. 

 

 رسی به تأیید تکان داد و 

ون کشید و دستم را گرفت و کف  خودکاری از جیبش بیر
 آن شماره تماش نوشت. 

ی بازم باید این شماره موبایلمه... بهم زنگ - بزن. قبل رفیی
 ببینمت. 

 

 چشیم گفتم و او خم شد و بوسه ای کنج لبم زد.  

وای که اگر مادر پشت پرده بود و ما را یم دید. بی شک 
 چوب خطم پر شده بود. 

 

آب از رسمان گذشته بود و یم دانستم باید توضیح 
 مفصیل دهم. 
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 یاشار که به سمت در رفت حس غریتی داشتم. 

د انگار که با هر قدیم که بر یم داشت تکه ای عجیب بو 
 از جانم را با خود یم برد. 

  

 نزدیک در بی اراده پرسیدم: 

؟ هتل؟-  این دو روز  کجا یم موبی

 

یتی زد:   لبخند شیر

تو مامانتو رایصی کن فردا بهت یم گم... شاید قسمت -
 شد و باهم رفتیم و نشونت دادم... 

 

 چشمانم برقی زد: 

 داری تهران؟یعتی خونه -

 

 چشمیک زد: 

 یه کوچیکشو... -
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از این که خانه داشت و این چند شب که در تهران بود 
 یم توانست در آن جا بماند قلبم آرامش گرفت. 

 

 بهت زنگ یم زنم. -

 

انه منتظرم. -  بی صیی

 

با رفتنش دقایقی کوتاه همان جا پشت در ایستادم و   
چشم به جابی که تا دقایقی پیش در آغوشش بودم 

 را بر 
ی

دوختم. مثل بوی خوش بهار آمده بود و نفس تازگ
 جانم دمیده و رفته بود. 

 

 لب هایم لرزید و با خود  زمزمه کردم: 

ی االن دلم تنگت شده یاشار توانا. -  از همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_سیصد_دو

 #شهال_خودی_زاده 

 

داخل خانه شدم و تازه گرمای خانه متوجه ام کرد تمام 
این مدت در آغوش یاشار لحظه ای احساس رسما 

 نکرده بودم.  

 

در ورودی را بستم و به سمت اتاق خواب که یم دانستم 
 م. مامان را در آن لحظه آن جا خواهم یافت  راه افتاد

 

در باز بود و مامان قاب عکس بابا به دست لب تخت 
 نشسته بود. 

 

وع کنم و  تمام تنم گر گرفته بود و نیم دانستم از کجا رسر
 اصال کلمات را چطور بچینم که مامان باورم کند. 

 

 لب هایم لرزید و آرام زمزمه کردم: 
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 معذرت یم خوام... -

 

وخت و با نگاه خیسش را از عکس بابا گرفت و به من د
 صدابی که بغض داشت گفت: 

 

؟ - ی  من این جوری بزرگت کردم نوشیر

 

 لبم را محکم گزیدم. 

 صدایش فریاد شد : 

دلم یم خواست  بیام و محکم بکوبم تو صورتت... اما -
حرمت نگه داشتم... حرمت نگه داشتم که جلوی اون 

 پشه دستم روت بلند نشه... 

 

 مامان! -
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خودم ... برای تربیتم... برای حیف... متاسفم برای -
آزادی که بهت دادم... باید این جوری بی آبروم یم 

 کردی؟

 

 مامان من هیچ کار بدی نکردم. -

دیگه باید چر کار یم کردی تو بغل یه مرد نامحرم؟ دلم -
  ... ی ی دهن بازکنه و من برم توی زمیر یم خواست زمیر

ی من... وای خداااا. کاش یم مر   من... نوشیر
دم و این دخیی

 روزو نیم دیدم. 

 

اشکم رسازیر شد و به سمتش دویدم و جلوی پاهایش 
 نشستم: 

 

 مامان ... -

 

 ام را نداشتم. 
ی

ی بزرگ ترین راز زندگ  جرئت گفیی
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چطور یم گفتم محرم یاشار شده ام؟ چطور یم گفتم که 
 گنایه مرتکب نشده ام. 

 

 عصتی پسم زد: 

. انقدر به من نگو مامان ... من تو رو - ی باور کردم نوشیر
بهت اعتماد کردم... گفتم دخیی من به هر کس و ناکیس 

پا نیم ده... مراقب خودش هست... از اعتمادم سو 
 استفاده کردی . 

 

انگشتانم با قدرت دستانش را گرفت و نیم دانم چطور 
 بی محابا گفتم: 

 من زنش شدم. محرمشم... -

 

د با نگاه مامان لحظه ای میخکوب چشمانم شد و بع
ون کشید و  محکم  قدرت دستش را از میان انگشتانم بیر

 توی صورتم نشاند. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_سه

#شهال_خودی_زاده                ساعتی بود که خود را  
 داخل اتاقم محبوس کرده بودم. 

 

هنوز هم پوست صورتم از سییل جانانه مامان یم 
 سوخت و زق زق یم کرد. 

ل  نتوانسته بودم خودم را دربرابر حرف های مادر کنیی
ی بودند.   کنم . آن حرف هازیادی سنگیر

حاضی بودم سییل دیگری یم خوردم اما آن حرف ها را 
 نیم شنیدم. 

گایه کلمات برنده تر و دردآورتر بودند  از هر چر سییل 
ی تر ...   سهمگیر

 اما من هیچ وقت از اعتماد مادرم سواستفاده نکرده
بودم. هیچ وقت از آزادی که برایم قائل شده بود پا 
فراتر نگذاشته بودم  و امروز حرف هایش باعث شد 

 نتوانم صبورانه برخورد کنم . 
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در آن لحظه درد برایم معنابی نداشت فقط  فکر کردن 
به قلب شکسته و شوکه ی مادرم داشت بیچاره ام یم 

 کرد. 

 

به شنیدن حرف  اشکم رسازیر بود چرا که مادرم حاضی 
 هایم نشده بود. 

 

ی بار بر رسم فریاد  آن قدر شوکه شده بود که برای اولیر
 زده و گفته بود که دیگر چه کارهابی کرده ام؟ 

 و من جز اشک و فرار به اتاقم هیچ کاری نکرده بودم.  

  

ون دوختم.   بی نفس نگاه به بیر

 

تمام خوشر که از دیدن یاشار بر وجودم مستویل شده 
 بود همه دود شده و به هوا رفته بود. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

تمام آن شب و روز بعدمان به حالت قهر مامان 
 گذاشت. 

 نگاهم نیم کرد و از اتاقش خارج نشده بود. 

 

 باید فرصت میدادم تا کیم آرام شود. 

 مادرم را یم شناختم و تا چه حد صبور بودنش را... 

 

 با یاشار تلفتی و در خفا حرف زده بودم.  

 

یم گفت اجازه بدهم بیاید و خودش با مامان حرف بزند  
اما یم ترسیدم بدتر شود و مامان واکنش بدی نشان 

 دهد که تا ابد در ذهن یاشار بماند. 

 

  *** 

 

 آخر شب بود و من عجیب دلتنگ آغوش مادرم بودم. 

 باید با هم حرف یم زدیم . 
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 پشت در اتاقش رفتم و آرام تقه ای به در زدم. 

 

ی نیم دوخت  ی ی خیایط اش نشسته بود اما چیر پشت  میر
 و طبق معمول عکس بابا توی دستانش بود. 

 

 به محض ورود به اتاقم زمزمه وار اما عصبابی گفت : 

- . ی  نوشیر
ی

 باز اومدی از کدوم شاهکارت برام بیک

 

 بغض کردم و دلخور حرف دلم را بر زبان راندم: 

و اطمینان دارید  همیشه فکر یم کردم انقدر بهم اعتماد -
ایط مجبور به انجام کاری بشم الاقل  که اگه بنا به رسر
حرفامو بشنوید بعد براش حکم صادر کنید. نه این که 

 این طور قضاوتم کنید. 

 

نگاه بی فروغ و غمگینش را باال کشید و توی صورتم 
 دوخت: 
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؟-  بچه شدی یا داری بچه گول یم زبی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 د_چهار#پارت_سیص

#شهال_خودی_زاده           رو به رویش لب تخت 
 نشستم و گفتم: 

ی رو پنهان نکردم. هیچ وقت از - ی هیچ وقت از شما چیر
اعتمادتون سو استفاده نکردم مامان... اینو خودتونم 

 الابایل و بی مسئولیتی نیستم. 
 خوب یم دونید من دخیی

 

ه اش باعث شد ادامه دهم:   نگاه خیر

 

دس جابی گیر افتادیم که مجبور به این من و مهن-
محرمیت اجباری شدیم. تربیت شما بهم اجازه نمیداد با 

 یه مرد نامحرم زیر یه سقف تنها بمونم.  
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؟ چرا وقتی اومدی تهران باهام درمیون - چرا بهم نگفتی
ی   نذاشتی نوشیر

 

مامان قبول کنید کار سختی بود. تصمیم نداشتیم این -
ی نبود.  قرار نبود وابسته  ی ی مون چیر جوری پیش بره. بیر
ی مون تموم  ی هم بشیم. یم خواستم همه چر که  بیر
شد رس فرصت براتون کامل توضیح بدم.  اما فرصتی 

پیش نیومد... یعتی اتفاقات پشت رس هم جوری مارو به 
وقتی به خودم اومده بودم که دلم هم وابسته کرد که 

 رفته بود. 

 

ی بودم حاال یم  ه و هنوز رسد بود اما مطمی  نگاهش خیر
 توانستم از سیر تا پیاز اتفاقات را برایش باز گو کنم. 

ی را تعریف کردم. واو به واو ..     همه چیر

چطور یاشار بارها و بارها مرا از مخمصه و خطر نجات 
 داده بود. 
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کردن شان هم برای خودم مثل یک یادآوری حتی تعریف  
بود که فراموش نکنم چطور ذره ذره عاشق او شده 
ی مان ما را تغییر داده بود.    بودم. چطور زمان گذرا بیر

 

مامان تمام مدت با دقت به وقایع اتفاق افتاده  گوش 
ده بود و من هر لحظه فکر یم کردم رنگ نگاهش در  سیر

 حال تغییر است. 

 

که به خاطر آینده نگری وقایع را جوری تعریف هر چند  
د.  نکرده بودم که مادر به توطئه های پشت آن هابر بیی

ی بودم با اطالع از آن ها هرگز اجازه   چون مطمی 
 بازگشتم را نیم داد.  

 

باالخره بعد از اتمام آن چه شنیده بود با صدابی که کیم 
 نرم شده بود گفت: 

 

گاه یم فهمیدم پشت این همه باید اون روز توی بازداشت-
ی هست.  ی  فداکاری اون جوون یه چیر
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فکر کردم با این حرف تا حد زیادی موفق بوده ام اما 
 برخالف تصورم با حفظ اخم هایش گفت: 

 

باید جدا بشید... تو که دیگه قرار نیست برگردی اون -
 جا... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_پنج

صدای یاشار با ناراحتی        #شهال_خودی_زاده     
 کامال مشهود در گوشم نشست: 

 

تو که یم گفتی مامانت درک یم کنه... االن این جدا -
 بشیم چه صیغه ایه دیگه؟

 

د و با صدابی که سیع  لبم را گزیدم تا مبادا خنده ام بگیر
 یم کردم ناراحت باشد جواب دادم: 
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باید بهش چه یم دونم افتاده رو دور لجبازی... خب -
ت رسخود زن  حق بدیم... فکر کن ... یهوبی بفهیم دخیی

 ییک شده. 

 

؟ باید  یم ذاشتی من بیام  با مامانت - چرا یهوبی گفتی
 حرف بزنم. 

مامان یه حرفابی زد که خواستم اونا رو درست کنم زدم  -
 همه چر رو با هم نابود کردم.  

 

 فردا رسما میام خواستگاری. -

 

؟!!! -  چییتر

 

ی باید مامانتو رایصی کنیم. وگرنه همون  چر - چیه؟ نوشیر
 که گفتم یم دزدمت. 

 

 ریز خندیدم : 
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پس بیا مامانمو رایصی کن چون من فرار بکن نیستم. -
بعد این همه حرف و حدیث هر چر مامانم بگه همونه 

 یاشار خان. 

 

 تحکم توی صدایش را دوست داشتم: 

مت یه جابی اما حا- ال باید یم خواستم فردا صبح بیی
 بشینم فکر کنم چر به مامانت بگم رایصی شه ...  

 

 کنجکاو پرسیدم: 

 کجا ؟ -

 

 یه جای خاص. -

 پایه ام. -

؟ -  میابی
 یعتی

 اوهوم. -

 مامانت چر یم شه؟-

 اونو که رایصی کردم. -
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لحظه ای مکث کرد و به یکباره متوجه شد که بدجور 
 رسکار گذاشتمش و بلند فریاد زد: 

ی واقعا   یا خدااا ... - ... وای نوشیر
خییل نامردی دخیی

 ....  رایصی شده؟ آخه چطوری ؟ تو که گفتی

 

 با شیطنت گفتم: 

همه چر رو برات حضوری تعریف یم کنم مامان من یه -
فرشته ی مهربونه اما برنامه خواستگاری شما و دیدار 

 مادرم پابرجاست گفته باشم... 

 

 با صدابی رسخوش گفت: 

تم... وای خدا... تصورشم سخت اون که نوکرتونم هس-
بود که چیا باید یم گفتم. راستشو بگم... یه کمم خجالت 

 یم کشیدم. ییک طلبت دخیی خانم...  

 

 قرار فردامون کجا؟-
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 دم خونه تونم.  6صبح خودم میام دنبالت. ساعت -

 

 واووو چه زود. -

 صبح زودش یم چسبه. آماده باش. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 یصد_شش#پارت_س

 #شهال_خودی_زاده      )یاشار(

 

نفیس به راحتی کشیدم و همان طور که گوشر ام را کنار 
 دستم یم انداختم خودم را روی تخت رها کردم. 

 

ی با آن  نگاهم به سقف دوخته شد و تصویر دیروز نوشیر
موهای بافت و چادر سفید گلدار مقابل چشمانم جان 

 گرفت. 
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اش پشت تلفن افتادم و یاد شیطنت چند لحظه پیش 
 لب هایم کش آمد. 

این دخیی به راحتی یم توانست رسکارم بگذارد و عجیب 
 این که من باورش داشتم. 

 

 اصال گ و چطور آن قدر به او وابسته شده بودم؟ 

 

چطور  توانسته بود این جور نرم و آهسته وارد قلبم 
 شود و این طور فکر و ذهنم را مشغول خود سازد؟ 

 

 اما این را خوب یم دانستم که 

وقتی به خودم آمده بودم دلم در دامش گرفتار شده 
 بود.  

 

 که روز اول در 
ی

ی با محکم بودنش،با آن ایستادگ نوشیر
مقابلم انجام داده و کوتاه نیامده بود نظرم را جلب به 

 خود کرده بود. 
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روزهای بعد جسارتش در کار و حرفه ای بودنش مرا 
ی مرد کاربلدتر بود. متعجب یم کر   د که از خییل مهندسیر

 

ون  وقتی آن طور دقیق توانسته بود اشکاالت پروژه را بیر
بکشد و برای بازبیتی دوباره مرا مجبور کرده بود پا به 

 پایش همراه شوم در برابرش کم آورده بودم. 

ش  ط کرد کمکم یم کند دلم گیر وقتی  آن طور قاطعانه رسر
 شده بود. 

 

 کرده بودم  وقتی در آن
ی

چند روز به اجبار کنارش زندگ
 فهمیده بودم این دخیی یک رس و گردن با بقیه فرق دارد. 

  

ی  کیس که یم توانست توی شهر و دیار خودش پشت میر
بنشیند و با حرفه اش قدرت نمابی کند به دور از 

تجمالت مشغول فعالیت در کمتر شده بود که به خاطر 
ها محرومیت و تقریبا صفر منطق ی ه از طبییع ترین چیر

 محروم بود. 
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ی ها  توجه مرا از همان روزهای اول جلب کرده بود   همیر
و روز به روز کشش عجیتی در من ایجاد یم کرد تا به 

 بهانه های مختلف  امتحانش کنم. 

 

نیم دانم چطور شد که تصمیم گرفتم قبل از آن که  
پیش  کیس دل و فکرش را از آن خود کند به بهانه ای که

 آمده بود او را محرم خودم کنم. 

 

شاید ترش که از سال ها پیش داشتم و نگران از آن که 
 باز هم تکرار شود . 

ی را از دست داده بودم و این  من یک بار همه چیر
ی را برای خودم حفط کنم.   ناخوآگاه من بود که نوشیر

  

ی را از دست بدهم.     من دلم نیم خواست نوشیر

  

 یدم. قلبم پر تپش در سینه یم کوبید . نفس عمیقی کش
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ی بار از  تصمییم که گرفته بودم پشیمان   برای اولیر
 نبودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_هفت

) ی  #شهال_خودی_زاده    )نوشیر

 

نگاهم به دستان پر مهر مادر دوخته شده بود که چند 
همه لقمه نان و پنیر و گردو آماده یم کرد. دلم برای آن 

مهربابی اش ضعف رفت چطور توانسته بودم قلبش را 
 بشکنم و ناراحتش کنم؟

 

دست دور شانه اش انداختم و بوسه ای محکم  بر گونه 
 اش نواختم: 

 منو یاد روزابی که یم خواستم برم مدرسه انداختید. -

 

 لقمه پیچیده در نایلون را به دستم داد و گفت: 
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بذار ته کیفت. این وقت صبح هیچ جا باز نیست . یه -
 وقت ضعف کردید یم خورید. 

 

 خنده ام گرفت: 

مامان جان یه جوری یم گید ضعف کردید انگار کجا یم -
خواییم بریم. بعدشم شما بگو واقعا منو از ته دل 

. من  بخشیدی؟ مامان خییل برام مهمه که رایصی باشر
 کنم. هیچ وقت نخواستم ناراحت تون  

 

ی نشاند و گفت:   دستم را گرفت و پشت میر

. از قلب پاکتم خیی دارم و - من تو رو بزرگ کردم دخیی
خوب یم شناسمت...  یم دونم دخیی لوس و ضعیقی 

نیستی .  اگه اون قدرت و جسارت رو توی وجودت نیم 
دیدم اجازه نیم دادم دنبال این کار بری. یا توی اون 

ی اون همه مرد کار  . اما بهم حق بده اون روز   کمپ بیر کتی
وقتی شما دوتا رو با هم دیدم شوکه شدم. باور نیم کردم 

 .  مخفیانه و بدون مشورت با من این کارو کرده باشر
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 دوباره بوسه ای به گونه اش نواختم و گفتم: 

... تازه یاشار بهم - ین مامان دنیابی
یم دونستی شما بهیی

و اونو بیشیی حسودیش شد و گفت کاری یم کنه که ت
 .  دوست داشته باشر

 

 لبخند بر لبان مادرم جان گرفت و گفت: 

یف بیارن ببینیم این - شام یم پزم شب دیر نکنید .  تشر
 یاشار خانو.  

 

ابروهایم باال پریدند پس یاشار خوب یم دانست مامان 
 هم با شنیدن آن پیام وا خواهد داد. 

م دل مامان را با شناختی که از یاشار داشتم شک نداشت  
 هم یم برد . 

 با صدای تک زنگ گوشر ام لبخند زدم و گفتم: 

 مرش که بهم اجازه دادی مامان. -

 

 برو پدرصلوابی ... -
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تمام دیروز را قربان صدقه اش رفته بودم و هر کاری 
کرده بودمتا مرا ببخشد  و تا وقتی قلبش را تمام و کمال 

 به دست نیاورده بودم بی خیالش نشده بودم. 

 گفته بودم اگر دابی بفهمد مامان در جواب  
حتی وقتی

گفته بود نیازی نیست غیر خودمان کیس  از این 
 محرمیت خیی دار شود.   

 

دیشب تا صبح کنارش خوابیده بودم و تا نیمه شب 
برایش حرف زده بودم . از احساسم از افکارم و هر آن 

 چه نیاز بود مادرم بداند را بر زبان رانده بودم. 

تک تک ماجراها را برایش گفته بودم . دلم نیم خواست 
ی را پنهان کنم و تصمیم داشتم با تمام وجود کاری  ی چیر

د.  کنم که مادر به  اشتباهم بر بیی

ی بود   جز توطئه های  حاال مادرم در جریان همه چیر
اتفاق افتاده در کمپ و خطری که ممکن بود هنوز وجود 

 داشته باشد. 
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نیم خواستم نگرانم شود.  نیم توانستم یاشار را تنها 
بگذارم پس مجبور بودم قلب همیشه نگران مامان را در 

 جریان آن خطرات نگذارم. 

جای راه به بعد یاشار کنارم بود و من دیگر تنها  از این
 نبودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_هشت 

#شهال_خودی_زاده                                               
پالتو پشیم کرم رنگم را به تن کردم و شال و کاله بافت 
 برایم با

ی
 که ِست آن بود و مامان به تازگ

ی
ی رنیک فته شیر

 بود به رس گذاشتم. 

چکمه ی بلند چریم ام را که هدیه آرمان از سفر آخرش 
بود به پا کردم و با آرایش مالییم که داشتم مقابل آینه 
 قدی ورودی راهرو ایستادم و لبخند بر لب نشاندم. 

 

این بار قرار بود با تیپ و قیافه ای متفاوت از آنچه در 
  کمپ بودم مقابل یاشار ظاهر شوم. 
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مامان رستاپایم را برانداز کرد و همزمان با پرسش من که 
یم خواستم بدانم خوبم یا نه  با لبخندی مهربان جواب 

 داد: 

 خوبی مادر. برید به سالمت.  مواظب خودتون باشید. -

 

ون زدم.    بوسه ای برایش فرستادم و از خانه بیر

 

 مدل باالبی نشسته بود و به محض 
ی یاشار داخل ماشیر

 نم در راباز کرد و پیاده شد. دید

 

 لبخند زدم و به طرفش رفتم. 

 نگاه شیطنت باری به رستاپایم انداخت و گفت: 

 چه قدر با اون نوشیتی که یم شناسم فرق کردی. - 

 

ابروبی باال انداختم و عینک آفتابی  ام را به چشم زدم و 
 داخل ماشینش نشستم. 
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ها بود که راجع هم نیم  ی خب ظاهرا هنوز خییل چیر
 دانستیم و قرار بود بیشیی با هم آشنا شویم. 

 خب قراره کجا بریم؟-

کنارم نشست و ماشینش را  روشن کرد و بی معطیل 
 گفت: 

 با برف بازی چطوری؟-

 

 چشمانم گرد شد: 

یم توچال؟ -  برف؟ نگو که یم خوای بیی

 

 چشمیک زد و گفت: 

یابون و کویر کار کردیم دلم یه کوه و کیل برف انقدر تو ب-
 یم خواد. اسکیت چطوره؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_نه 
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#شهال_خودی_زاده             به سمتش چرخیده و 
 نگاهش یم کردم. 

 که به تن داشت خییل به او یم 
ی

یقه اسیک طوش رنیک
هش آمد . کاله بافتش را برداشته بود و موهای کوتا

 خودنمابی یم کردند. 

ی هایش را کیم باال کشیده بود و یک دستی و با   آستیر
 یم کرد. 

ی
 تبحر رانندگ

 

ی  هنوز هم برایم عجیب بود که با او داخل یک ماشیر
نشسته باشیم.  چه قدر اتفاق افتاده بود تا ما االن و 

 کنار هم باشیم. 

 

 به تفکراام لبخند نریم زدم . 

 انداخت و همزمان چشمک زد: به سمتم نیم نگایه 

؟-  چیه چرا اون طوری نگام یم کتی

 

 شانه باال انداختم و گفتم: 
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 فکر نیم کردم برای قرار اول بریم توچال... -

 

 با شیطنت نگاهم کرد: 

 

مت کله پزی؟ -  نکنه فکر کردی یم خوام بیی

 

ی موردی که از ذهنم  بلند خندیدم... دروغ چرا اولیر
ی بود.   گذشته بود همیر

 متعجب پرسید:  

 

؟- ی راستش رو بگو ...اهلیسر  واقعا ؟ نوشیر

  

ون دوختم:   نگاهم را به بیر

شون عاشق کله - خب آقایون شکمو هستند  و اکیر
پاچه...  یعتی آرمان هر موقع یم اومد تهران منو مهمون 
 
ی

ی اول کاری بهم بیک یم کرد. گفتم شاید یم خوای همیر
 !  اهل چه خورد و خورایک هستی
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 ار او بلند خندید: این ب

ایک... پس وقتی رفتیم اون باال بهت نشون یم دم من -
 چیا دوست دارم. راستی تو اهل کوهنوردی هستی یا نه؟

 

 لب هایم به هم چسبید و چیتی به بیتی ام دادم: 

 

 کال با برف و رسما میونه ندارم. -

 

؟-  یعتی قبال تفریج هم نرفتی

 

ه جمعه رفتیم. اما چرا یه بار با دوستای دانشکده ی-
راستش من خییل دوست نداشتم و دیگه از هفته ی 

 بعدش پایه نبودم.   

 

ورانه نگاهم کرد:   رسر
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... من عاشق - دیگه نشد ... باید با منو عالیقم کنار بیابی
 برف و کوه و مخلفاتشم... 

  

 ابروبی باال انداختم و او افزود: 

تفریحات سالم. تقریبا هر موقع تهران باشم بیشیی -
 موقع ها اون باالم. 

 اون باال؟ -

 اوهوم... قله... -

 

 همان بود که اندام ورزشکاری داشت. قوی و محکم. 

 

 یعتی بهش مثل یه جور رشته ورزشر نگاه یم کتی ؟ -

 رس تکان داد: 

 

. من نصف عمرم تو - دقیقا... حاال برسیم متوجه یم شر
 وه  گذشته اما از بخت بد کارم تو بیابون و کویره... ک
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با رسیدن به پارکینک ماشینش را  پارک کرد و هر دو 
 پیاده شدیم. 

 

پشت ماشینش رفت و یک کوله پشتی مخصوص کوه  
ون  کشید .   نوردی را بیر

 

 نه واقعا این کاره بود. 

 با دیدن نگاه متعجبم بلند و مردانه خندید: 

س فقط تا - ی  پیاده روی داریم بقیه اش رو با  نیی یه مسیر
 تله یم ریم باال. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ده 

#شهال_خودی_زاده                نگایه به چکمه هایم 
 انداختم و گفتم: 

با اینا زیاد نیم تونم پیاده روی کنم. باید بهم یم گفتی تا -
 یه کفش مناسب یم پوشیدم. 
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 چشمیک زد: 

 خیایل نیست الزم شد بغلت یم کنم. -

 

 میان شوچی هایش مسیر رسباالبی را در پیش گرفتیم. 

 

یاشاری که همراهم بود با یاشاری که در کمپ دیده و 
ی تا آسمان متفاوت بود.   آشنا شده بودم زمیر

 

دستم را گرفته بود و گایه با انگشت شستش پشت 
نطقه و دستم را لمس یم کرد و توضیحابی راجع به م

 تفریحات توچال میداد. 

 

ی که رفتیم گفت:   مسیر

بیا یه چند لحظه وایستیم ... تو عادت نداری  یم ترسم -
 پاهات اذیت بشن. 

 و با خباثت افزود: 
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 نیم خوام  جلسه اویل فراریت بدم.  -

 

ت بدهد گفتم .خب قرار نبود من  در دلم یک خدا خیر
ی نبودم ناز کنم و لوس ب ازی هم کم بیاورم. دخیی

دربیاورم برخالفش یم خواستم پایه ی کارهایش باشم و 
ی باعث یم شد شکایتی در کار نباشد .   همیر

    

ی گذاشت و فالسک تک نفره ای را  کوله اش را زمیر
ون کشید و به سمتم گرفت:   بیر

 یه کم از این بخور گرمه. -

 

بی حرف فالسک را گرفته و جرعه ایاز نوشیدبی گرم و 
 خوشمزه ی داخل آن نوشیدم. 

 اومم ... خوشمزه ست. -

ی بود که ناخواسته مرا هم  هوا آن قدر پاک و دلنشیر
 رسحال کرده بود. 
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 باقی نوشیدبی را الجرعه رس کشید و گفت: 

 بریم که برسیم به بقیه کارامون. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_یازده 

#شهال_خودی_زاده                   باالخره خسته از یک 
پیاده روی طوالبی با رسیدن به ایستگاه اول به سمت 
ی رفتیم و یاشار بلیط خرید.  هر جا که  صف تله کابیر
حس یم کردم خسته هستم یاشار تکیه گاهم یم شد و 

 مرا  به همراه خود یم کشید. 

 

ریبا هفته هنوز  تمام نشده بود، با وجود آن که تق
منطقه شلوغ بود  و دخیی و پشهای زیادی به صورت 
گرویه و اکیپ دور هم جمع شده و برای تفری    ح آمده 

 بودند.  
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خب بودند، زوج های دو نفره ای که چیک تو چیک هم 
ی منتظر  مسیر را باال آمده بودند و حاال در صف تله کابیر

 ایستاده بودند. 

 

 زدیکم شد و گفت: یاشار ن

؟ برسیم باال کافه رستوران داره یه - گرسنه  که نیستی
 صبحونه مشتی بهت یم دم. 

 

 به یاد لقمه های مامان افتادم و گفتم: 

 مامان برامون لقمه گذاشته. -

  

 متعجب ابرو باال انداخت و گفت: 

 واقعا؟ چر هست؟-

 نون و پنیر و گردو... -

 ار گفت: رس به تایید تکان دادم که زمزمه و 

ی قدر مامانتو بدون... کاش همه مادرا انقدر پایه - نوشیر
 بچه هاشون باشن. 
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دست روی بازویش گذاشتم که ابروهایش درهم شد و 
 گفت: 

 

 بمونه رس فرصت یم خوریم. االن باید سوار شیم. -

 

 و دستم را گرفت و توی صف جلو رفتیم. 

 

ی نگاهم هر بار که روی یاشار یم نشست او را  داخل کابیر
 متفکر و اخم کرده یم دیدم. 

 

 
ی

نیم دانم شاید به یاد خانواده اش افتاده بود و  دلتنیک
 آزارش یم داد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_دوازده 
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#شهال_خودی_زاده              با رسیدن به ایستگاه آخر  
باالخره پیاده شدیم. فضا فضای فوق العاده ای بود ... 
باالی کوه بودیم و قله در نزدیک ترین نقطه به ما قرار 

 داشت. 

 

با دیدن پیست بزرگ اسیک که فضای باز و پهتی داشت  
یم  نگاه هر دویمان به جوان هابی که با نشاط اسیک

 کردند دوخته شد. 

 

 یاشار لبخندی زد و گفت: 

ی بخوریم .  با یه نسکافه داغ چطوری؟ - ی  بریم یه چیر

 

 گریم حسابی یم 
خب در آن هوای رسد هر نوشیدبی

چسبید اما  نیم دانم چرا حس یم کردم یاشار به رسحایل 
ساعابی پیش نیست. یعتی سکوتش این طور به من القا 

 یم کرد. 
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سمت ساختمان چوبی کافه رستوران پرت حواسش به 
شده بود که تصمیم گرفتم هر طور شده یاشار را رسحال 

 کنم. 

 

قدم هایم را کیم شل کردم و خم شدم و با وجود ان که 
دستکش به دست نداشتم گوله ای برقی ساختم  و به 

محض صاف ایستادن پشت رس یاشار را که کاله بافتش 
به را زدم. حاال بر رسش بود نشانه گرفت  م و ضی

 

 متعجب و تقریبا شوکه به عقب برگشت .  

ون کشیده بودم که اول  انگار او را از دنیای دیگری بیر
 هاج و واج نگاهم کرد و سپس لبش کش آمد و گفت: 

 

 االن قشنگ بگو چر کار کردی؟-

 

مهلت ندادم و خم شدم و با انگشتابی یخ کرده گوله ی 
ی و بز برقی دیگری ساختم و رس پا ش دم. اما او ظاهرا تیر

 تر بود که بی هوا گوله اش کتفم را نشانه رفت. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

جییعی  کشیدم و با نشاط گوله ی برقی ام را به طرفش 
 پرت کردم. 

 

آن قدر پایه بود که کوله اش را به طرقی انداخته و تقریبا 
مرا  گلوله باران کرده بود. جیغم همراه شد با بدجنس 

 نامرد گفتنم ... 

 

 یم_برایم_عشق_دم_کن #ک

ده  ی  #پارت_سیصد_سیر

#شهال_خودی_زاده               جیغ های از رس هیجانم 
لبخند را برلبهایش نشانده بود و هربار که گوله ی برقی 

 من به بدنش اصابت یم کرد بلند یم گفت: 

 

 خانم... صیی -
االن منو زدی دیگه؟ وای به حالت دخیی

 کن نشونت میدم. 
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 و گوله ی برقی دیگری  نثارم یم کرد. 

اطرافمان هم ناخوداگاه دخیی و پش بود که مشغول 
ی کار شده بودند.   همیر

 آن قدر خندیده و جیغ زده بودم که نفسم باال نیم آمد. 

 

آخرین باری که دستش با گوله برقی باال رفت تا نثارم 
پیکرم کند نگاهش روی صورتم نشست . تندی گوله را 

ی انداخت و  به سمتم قدم تند کرد :   پاییر

 

 بسه دیگه دخیی یخ کردی.  -

 

 لبخند پهتی زدم: 

 تو عمرم انقدر بهم خوش نگذشته بود یاشار مرش. -

 

 لبخند مهربابی زد: 

؟-
ی

 جدی یم گ

 اوهوم... وابی خییل رسدم شده ... -
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کف دستان یخ کرده اش را دو طرف صورتم گذاشت و 
 صورتم رها کرد و گفت:  هرم گرم نفسش را توی

منم بعد مدت ها خییل حالم خوبه... مرش که باهام -
 اومدی خانم مهندس! 

 

 ریز خندیدم و او مرا محکم به آغوش کشید. 

رستاپایمان برقی بود و حاال که از تحرک باز ایستاده 
بودیم احساس رسما یم کردم و آغوشش گرمای عجیتی 

 را بر من و قلبم ساتع یم کرد. 

 

 با خلوت شدن دور و برمان یاشار خندید: 

ی توی رستوران. بریم که تو هم - فکر کنم همه رفیی
 حسابی یخ کردی. 

 

ی نبود و باز هم شده  خداراشکر از آن گره ی ابروها خیی
اق رس صبح.   بود همان یاشار رسحال وقیی
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وارد فضای گرم کافه رستوران شدیم که به شدت شلوغ 
 بود. 

 

ی عجیتی فضای داخل را پر کرده رسوصدا و همهمه 
 بود. 

دست یاشار همان طور که روی شانه ام یم نشست مرا 
د و گفت:   به خود فشر

ی کوچیک پیدا کنیم بشینیم. -  یه میر

 

آن قدری رسدم شده بود که مخالفتی نکنم و با اشاره به 
هابی که همان لحظه خایل شد گفتم: 

ی  ییک میر

 

 من میشینم تو هم زود بیا. -
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ه اش را روی صندیل رها کرد و همان طور که من یم کول
نشستم او به سمت بوفه ی شلوغ رفت تا سفارش کیک 

 و نسکافه بدهد. 

 

بی اختیار نگاهم به او دوخته شده بود اما ذهنم درگیر 
 ناراحتی او بعد از اسم بردن از مادر بود. 

 

رسما بعد از آن یاشار توی الک خود فرو رفته بود . 
دم دلتنگ خانواده اش شده و با دیدن رابطه حس یم کر 

 ی من و مامان دلش دیدار مادرش را یم خواهد. 

 

با آمدن یاشار و پبچیدن عطر نسکافه زیر مشامم هویم 
 کردم و گفتم: 

ن . االن بریم - من برم رسویس ترسیدم جامونو بگیر
 گردم. 

ین زد:   چشمیک  شیر
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 باشه زود بیا. یخ نکنه. -

 

 دم_کن #کیم_برایم_عشق_ 

 #پارت_سیصد_چهارده 

#شهال_خودی_زاده                                               
به محض ورود به رسویس بهداشتی نگاهم روی 

هابی نشست که با خنده و تفری    ح  مشغول تمدید 
دخیی

آرایش هایشان بودند. محیط آن جا هم شلوغ بود. با 
ی رسویس خایل شدم.   عجله وارد اولیر

 

ی دست هایم بودم که به  محض اتمام کارم مشغول شسیی
 حس کردم نایم آشنا به گوشم خورد. 

 

ی که مشغول مکالمه    کنجکاو  نگاهم به سمت دو دخیی
 با هم بودند کشیده شد . 

باورم نیم شه... خودش بود... یاشار بود. یعتی -
 برگشته؟
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م نزدی؟ یاشار؟ کجا دیدیش؟ -
ّ
وه
َ
 مطمئتی ت

حظه دیدمش.. یم دوبی چند وقته دم بوفه ...یه ل-
 نیومده بود پیست. 

من شنیده بودم دیگه نمیاد... خب حق داره ... بعد -
اون ماجراها و بالهابی که رسش اومد اینورا ندیده 

 بودمش . ندیدی با گ بود؟ 

نه یه نظر دیدمش... انقدر هیجان زده شدم گفتم بیام -
مه  یاشارو به تو هم خیی بدم .... وای اگه نگار بفه

 دیدم؟ 

 

نیم دانستم یاشاری که یم گویند همان یاشار تواناست 
 یا تشابه اسیم ست؟

ب در سینه یم کوبید که صدای دخیی باز  قلبم با ضی
 توجهم را جلب کرد: 

 نظرت چیه بریم رساغش؟ - 

 

 دخیی دیگر هیجان زده گفت؟
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؟  یم شناسیش که قشنگ - ... اگه با کیس باشه چر وایتر
ه ...  حالمونو   یم گیر

نه فکر نکنم. اون انقدر غد و مغروره که با هرکیس نیم -
ی نیم  ا خودشونو یم کشیی پره... یادت نیست دخیی
 . ی ی حواس این شازده رو به خودش جلب کیی  تونسیی

ی بهمون - ی ی دیگه ...این گنده دماغ  یه چیر خب همیر
 نگه؟ 

 

م ببینم-  ؟ اصال تو نیا من میر
 اه چه قدر تو ترسوبی دخیی

ه...   چه خیی

 دوم که معلوم بود حسابی فضویل اش گل کرده 
دخیی

 گفت: 

 

نه نه منم میام... یم خوام قیافه اشو ببینم. یم دوبی که -
نصف بچه های کالس رو این لعنتی مغرور  کراش 

 . ی  داشیی
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ییک شونم تو ...  -دوستش با لحتی بدجنس وارانه گفت: 
ت ی تا دیدمش هولزده اومدم خیی  کنم...   واسه همیر

 

 دخیی دست روی قلبش گذاشت و گفت:  

ی چطور یم زنه؟  -  از هیجان حالم بد شد ... قلبم ببیر

 

 اوففف نگو منم خییل هیجان دارم ... - 

 

ون یم زدند بی اراده به دنبال   وقتی هر دو از رسویس بیر
 شان راه افتادم... 

ها نگاه دورتا دور کافه شلوغ چرخاندند ...    دخیی

هنوز هم امیدوار بودم یاشار من یاشار آن ها نباشد اما  
بان  ی  ما راه افتادند با تمام وجود ضی وقتی به سمت میر

 قلبم باال گرفت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_پانزده
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                                                                                                                                   #شهال_خودی_زاده                                                                                
ها بود و  جابی که ایستاده بودم تقریبا پشت رس دخیی

یاشار نیم توانست مرا ببیند اما من یم توانستم کامال به 
اف دا ی شان ارسر  شته باشم. مکالمه بیر

 

ها با دیدن یاشار خود را ذوق زده نشان دادند:   دخیی

 

ی گ این جاست؟-  واییتر نازی جون ببیر

 

 نازی نام هم صدایش را ناز داد و با عشوه گفت: 

؟ گ برگشتی ؟ اصال - باورم نمیشه یاشار جون خودبی
مون نکردی   چرا خیی

 

 : یاشار بی این که در جایش تکابی بخورد زمزمه وار گفت

 منم باورم نیم شه شانسم انقدر بد باشه ... . -

 

ک اول گفت:   دوباره دخیی
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وا یاشار جون یم دوبی که خییل دوست داریم... اما تو -
 کم لطقی یم کتی ما که خییل  خوشحال شدیم دیدیمت. 

 

 باز یاشار با همان لحن جواب داد: 

ی حیس ندارم... متاسفانه. -  ویل من همچیر

این همه رک بودنش باعث شد لبخند بر لبانم بنشیند . 
ها باشم.  دوست نداشتم در آن لحظه جای آن دخیی
یاشار بدخلق اصال با ده من عسل هم قابل خوردن 

 نبود. 

 این بار نازی با پرروبی گفت: 

یاشار جون هنوزم همون طور مثل چند سال پیش -
 جهابی . بداخالقیا... با ما به از این باش که با خلق 

 

 یاشار پورخند صدا داری زد: 

 

اتفاقا برای منم جای تعجب داره که شماها هم مثل -
 چند سال پیش هنوزم وزه اید. 
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دخیی دیگر  که معلوم بود از جواب های یاشا رایصی 
 نیست و حسابی کالفه شده است تندی گفت: 

اما من فکر یم کنم آقا یاشارمون تنها نیست. نکنه با -
 لک؟کیس هستی ک

 

برای نجات یاشار از دست ان دو دخیی باید کاری یم 
 کردم.  

 

بی معطیل رسفه ای کردم و از کنار  دو دخیی  گذاشتم و 
 روی صندیل ام نشستم و همزمان گفتم: 

 

؟ -  یاشار جان معرقی نیم کتی

 

با دیدن من گل از گلش شکفت و به وضوح صورتش باز 
 شد و با لبخندی واقیع گفت: 
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ای وزه بچه ها ه- مشم... عزیزم اینام دوتا از دخیی
 دانشکده ی مهندش. که هیچ جوره کم نمیارن... 

 

ها  که با دهان  لبخندی بر لب نشاندم و چشم به دخیی
 باز نگاه مان یم کردند گفتم: 

 اوه... خوشبختم... من نوشینم. همش یاشار... -

 

ی برای من کاقی  ها رسما رنگ به رو نداشتند و همیر دخیی
وع به احوال ب ود. اما به قول یاشار کم نیاوردند و رسر

پرش کردند و معرقی خودشان... ییک شان که نازی بود و 
 آن دیگر مهرو ... 

 

ظاهرا یاشار هم حالش خوب شده بود که دیگر اخیم 
انه ای  نگاهم یم کرد.   نداشت و با لبخند دلیی

 

 نازی با صدابی که یم لرزید گفت: 

 دلمون نیم خواد مزاحم تون بشیم. -

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 یاشار با خباثت گفت: 

 فکر یم کنم کار خوبی یم کنید.  -

 

بی اختیار لبخندی ملیحانه بر لب نشاندم و یاشار باز 
ها  دست از شیطنت بر نداشت و مقابل چشم دخیی
ی لیوان پیش رفته بود  پشت دستم را که برای برداشیی

 نوازشر کرد و گفت: 

 

ی اگه نسکا-  فه ت یخ کرده برات عوضش کنم؟ ببیر

 

ها نیم دانند چطور باید  حاال رسما حس یم کردم دخیی
 بگذارند و بروند. بی توجه به آن ها جواب دادم: 

 

کیه!  -
ُ
 مرش عزیزم . ا
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ها  نگاه یاشار غرق من شد و وقتی به خود آمدیم دخیی
 رفته بودند. 

 یاشار ابروبی درهم کشید: 

 یه توضیح بهت بدهکارم. -

 

 رعه ای از نسکافه ام را نوشیدم و گفتم: ج

 نیازی نیست واقعا. -

ی کارات منو هر بار  -مهربان گفت:    همیر
یم دوبی

متعجب تر از قبل یم کنه ؟ ممنون که واکنشت انقدر 
عایل بود. باید با هم حرف بزنیم اما فعال صبحونه ات 

مت یه جای خوب ...   رو بخور  تا بیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_شانزده

                                                                                                     #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 )یاشار (
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م.   نیم توانستم نگاه از چهره ی آرام و متینش بگیر

 

این دخیی برای بار چندم مرا در طول این چند ماه آچمز 
 کرده بود. 

 

ی ایستاده بودند و با  وقتی آن دو احمق باال رس میر
چرندیابی که به هم یم بافتند تمام مدت سیع داشتند مرا 

تنها به هم بریزند من با تمام خونشدی ظاهری ام به  
ی بود.   کیس که فکر یم کردم نوشیر

 

ها فکر کند یا این که واکنیسر  این که اگر مثل باقی دخیی
تند نشان دهد اما همرایه اش با من را باور نداشتم. 

 انگار این دخیی آفریده شده بود برای پایه بودن با من ... 

 

ون کشید :   با جمله ای که گفت مرا از افکارم بیر

 ؟به چر فکر یم کتی -
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 با تمام وجود جواب دادم: 

 

ها...   یه درصد فکر - به تو و تفاوت هات با باقی دخیی
 نیم کردم همراهیم کتی . 

 

گوشه ی لبش به نریم باال رفت و نقیسر از لبخند بر آن 
 نشست: 

 توی دستشوبی حرفاشونو شنیدم. -
 خییل اتفاقی

 

 گفته بودم این دخیی بیش از حد صداقت دارد؟ 

 

ریز کردم و بی توجه به شلویعی اطراف رسم را  چشمانم را 
 جلو کشیدم و پچ زدم: 

 یم دونستی چر یم خوان؟ -
ی

 پس یم گ

 

 خونشد نگاه در نگاهم دوخت و جواب داد: 
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از نگار نایم حرف یم زدن... از نگاری که با شنیدن -
 برگشت تومعلوم نیست چه واکنیسر نشون بده. 

 

لب مرا به هزار نام نگار هنوز هم یم توانست تپش ق
 برساند اما نه از روی عشق بلکم از روی خشم. 

 

 به یکباره از جا بلند شدم و گفتم: 

ه دیگه بریم. -  بهیی

 

 نگاهش تا روی صورتم کشیده شد: 

 یاشار! -

 

ون. -- . بریم بیر ی  هوای این جا خییل خفه ست نوشیر

 

 این بار بی حرف بلند شد. 

نشست. حتی نگاهم روی  کیک و نسکافه نخورده اش 
ی بخورد.  ی  نتوانسته بود چیر
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 اما او لبخند زد: 

ون. -  بریم بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_هفده

                                                                                                     #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
ی (  )نوشیر

 

من هم دلم یم خواست از آنچه در گذشته یاشار اتفاق 
افتاده با خیی شوم اما نه به قیمت آزردنش.  داشتم به 
چشم یم دیدم که ناراحت است .. گذشته یاشار مال 

بود از خودش بشنوم  خودش بود اما توقع داشم هر چه
 نه از دیگری ... 

 

هر چه بود مال گذشته بود اما تنها دلیل تمایلم به 
، مرهم شدن بود.  بی شک هر کیس برای 

ی دانسیی
قابل پاک کردن اما  خودش گذشته ای داشت و شاید غیر
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حاال که همراه هم شده بودیم یم توانستیم با هم 
 همرایه کنیم. 

 

در گذشته ها بود مرهمش  یم خواستم اگر دردی و زخیم
 باشم. 

 

ون زدن از کافه دوباره رسمای برف پوشیده شده در  با بیر
 کوهستان گونه های گرم شده ام را نوازش کرد. 

 

 دست یاشار به طرفم دراز شد و گفت: 

؟-  با اسیک کردن موافقی

 

ی تکان دادم و لب زدم:   رسم را به طرفیر

 هیجر ازش نمیدونم. -

 

 و زمزمه وار گفت:  نگاه به پیست دوخت
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یه زمان پاتوق هر هفته مون بود. من عاشق برف و  -
کوه نوردی بودم . اسیک کردن خوراک هر هفته بود 

و کیل حال دلم رو خوب یم کرد. اصال هر موقع 
خییل ناراحت بودم و تو خونه دعوام میشد یا دلم 

یم خواست از شهر دور باشم یم اومدم این جا... از 
 ر به شدت آرومم  یم کنه. اون جهت این کا

 

 به طرفش چرخیدم:  

 بهم یاد یم دی؟ -

 

چشمانش برقی زد و لبخند با تمام قوت بر لبانش 
 نشست. 

 

ی دخیی خانم..  یم - شک نکن کنار من یادش یم گیر
 دونم که تو خییل با استعدادی ...  

 

اف به استعدادم یم کرد یعتی یاشار به   این که اعیی
 توانابی های من بر برده بود و حاال خوب را یم شناخت. 
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 دستم را گرفت و گفت: 

بیا بریم یه جا بشینیم... حاال که اسیک نیم -
 کنیم،دیدنش  هم خودش یه صفابی داره. 

 

کوله پشتی اش را روی دوش انداخت و با دست آزادش 
سمت خود کشید. با هم حرکت کردیم و  کمرم را به

بهدلیل چکمه هابی که به پا داشتم کمک یم کرد تا 
ی یم کرد.  ی خوردنم جلوگیر  محتاطانه راه بروم و از زمیر

 

اما من با وجود چهره ی آرام و خونشدش  تالطم 
 درونش را به خوبی حس یم کردم. 

 باید با هم حرف یم زدیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 رت_سیصد_هجده#پا
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                                                                                                     #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
زوایای آن منطقه واقف بود و مرا به یاشار به تمام 

ف بود و  جایگاه تقریبا مرتفیع برد که کامال بر پیست مشر
میشد به راحتی اسیک سوارابی که با مهارت توی پیست 

ی یم رفتند را دید .   پیچ و تاب یم خوردند و  پاییر

 

شاید عجیب بود از هر رده ی ستی میان اسیک سواران  
. از سن ک  م تا مردان و زنابی میانسال. یم توانستی ببیتی

ی  بی شک برای آن هابی که این ورزش را مدام پیگیر
 میکردند سن و سال مطرح نبود. 

 

دست یاشار دور کمرم پیچید و رس من بر شانه اش 
نشست و همانطور که به تالش اسیک سواران یم 

 نگریستیم گفت: 

 

بهت گفته بودم ییک توی زندگیم بود... سال اول -
ده پزشیک با نگار آشنا شدم. نگار ییک از شاگردای دانشک

ممتاز و با استعداد پدرم بود. برخالف من اون عاشق 
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پزشیک بود و اگه من دوسال تموم تالش کردم تا توی این 
رشته بمونم فقط به خاطر حضور اون توی زندگیم بود. 

پدرم روی نگار حساب یم کرد که بتونه منو توی این 
ما خب نشد... من دوست داشتم رشته نگه داره ا

ی چاقوی جراچ و یه پزشک  برخالف به دست گرفیی
معروف شدن  توی بر و بیابون با چندتا کارگر ساده رسو 

کله بزنم و ساخت و ساز کنم اما نگار هم تحت تاثیر 
پدرم نیم خواست اینو بپذیره ... یم گفت پدرتو ناراحت 

مونم و ادامه نکن و با دلش راه بیا... یم خواست که ب
بدم. اما من یه روز بی خیال اون روپوش سفید شدم و از 

ون زدم.   اون دانشکده بیر

 

 کیم فاصله گرفتم و به طرفش چرخیدم. 

 دلم یم خواست خوب ببینمش. 

 

 نگاهش را از مقابل گرفت و به من دوخت: 

 تو که فکر نیم کتی اشتباه کردم؟-
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ی تکان د  ادم. لبخند تلجی زدم و رس به طرفیر

شاید تنها کیس که یم توانست به راحتی درکش کند من 
 بودم. 

برای متی که از همان دوران کودگ عاشق این رشته بودم 
و یم دانستم عالقه یعتی چه، حرف هایش پر معناترین 

 بود. 

 

بابا داد و بیداد یم کرد و یم خواست برگردم و به هر -
حرف حرف  دری یم زد اما وقتی دید توجیه نیم کنم و 

خودمه نگارو به جونم انداخت. نگار طرف بابا بود. یم 
گفت تو با استعدادی و حیفه که بخوای این همه هوش 
و استعداد رو توی مهندش هرز بدی اما من دلم نیم 

خواست یه عمر کاری رو بکنم که دوست ندارم. 
وع شد. اختالف  دعواهای منو نگار از همون روزا رسر

ا... خب اون پشی که فکری مون و به دن ی بالش خییل چیر
ی زیر پاش بود و خونه پدریش  همیشه آخرین مدل ماشیر
ین تفریحات رو یم کرد و مثل  کمیی از یه قرص نبود و بهیی
ریگ پول خرج یم کرد حاال طرد شده بود و مسلما شده 
ی نبود.   بود یه آس و پاس... دیگه از اون امکانات خیی
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ه ام باعث شد اد  امه دهد: نگاه خیر

 بود و ییک از سهامدارای بیمارستان. -
ی

پدرم  جراح بزرگ
شاید خییل دیر فهمیدم تمام عشق و عالقه نگار به من 
توی پول و ثروت و شهرت پدرم خالصه میشه. وقتی یه 

سال بعد عمران قبول شدم هنوز نگار فکر یم کرد 
پشیمون میشم و بر یم گردم. سال اول عمران بودم که 

ازدواج کنیم. یم گفت خسته شده و دلش یم  قرار شد 
وع کنیم. خودش رو پایه  ک مون رو رسر  مشیی

ی
خواد زندگ

ی نشون یم داد. روزای تعطیل با بچه های  همه چیر
دانشکده ما همراه یم شد و اونا رو هم عاشق خودش 

کرده بود. حتی یم دونم بعد از من هنوز با خییل هاشون 
کت دوست و رفیقه... بگذریم منم ب رای خودم توی رسر

کوچیک استخدام شده بودم و درآمد خییل کیم داشتم 
. اما اون هنوز رو کمک پدرم حساب  و خوشحال و رایصی
یم کرد البته من اون موقع خیی نداشتم دلیل موندن نگار 
در کنارم پدرمه... پدرم یم خواست از طریق عشق نگار 

ی طور با تنگنا ق راردادن من منو دوباره برگردونه... و همیر
از نظر مایل به هدفش برسه.. من بریم گشتم اما اون 
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جور که خودم دوست داشتم. نه اون یاشاری که اونا یم 
یم  . پدرم پیغام فرستاد که حمایتم یم کنه بهیی ی خواسیی
ین آپارتمان و امکانات و سفر خارج اما با  عروش و بهیی
ی  ی شد که با نه گفیی ایط وبرگشت من، همیر همون رسر

، نگار برنامه عروش مونو بهم ریخت. دیوونه شد و من
 وقتی به خودم اومدم با ییک از همکالش هاش... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_نوزده

                                                                                                     #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 رنگ به رخ نداشت. 

 دست یخ کرده اش را گرفتم و نامش را بر لب راندم: 

؟-  یاشار خوبی

 

 پوزخندی زد: 

ی قرارمون برات چه روزی ساختم؟  پاشو - ی اولیر ببیر
ی نیم شدن  ی ... کاش اون لعنتی ها رس راه مون سیی نوشیر

 تا من یم تونستم یه روز فوق العاده برات  بسازم. 
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ی ذهنم را درگیر خود کرده بود و در  ی تمام مدت یک چیر
ون پرید:   آن لحظه از دهانم بیر

 

؟ تمام مدت منت- ی یاشار پس مادرت چر ی ظر بودم یه چیر
 ...

ی
 ازش بیک

 

کالفه از جا بلند شد و با ابروهابی که درهم شده بود 
 گفت: 

-  ... ی  اون جابی توی زندگیم نداره نوشیر

 

 متحیر نامش را بر زبان راندم: 

 یاشار... -

 ابرو درهم کشید و گفت: 

 

... به - ی  روزمون خراب شده نوشیر
به اندازه ی کاقی

ش همه چر رو بهت موقعش... قول یم دم به موقع
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بگم... اصال یم خوای بریم آپارتمان مو نشونت بدم؟  
چه قدر فکر داشتم برای امروز و همه شون به هم 

 ریخت. 

 

 نیم دانستم چه بگویم؟  

رنگ به رخ نداشت و کامال معلوم بود حرف زدن از 
 گذشته او را به هم یم ریزد. 

 

... مامان یم خواد باهات آش-   نا بشه. شب خونه ی مابی

 چشمانش برقی زد و گفت: 

 گفتی مامانت... میشه اون لقمه ها رو حاال بخوریم... -

 

 لبخند زدم و کیفم را باز کردم. 

 

هر کدام لقمه ای برداشتیم و یاشار وقتی گازی به غازی 
توی دستش زد حس کردم سیبک گلویش به سختی باال و 

ی شد. حس یم کردم مثل من بغض دارد.   پاییر
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 مادرش هم داستابی 
ی

نیم دانم چرا اما فکر یم کردم زندگ
 جداگانه دارد. 

این که حشت مادر مرا یم خورد دلم را به آشوب یم 
 کشاند. 

 

ی داره ... -  عالیه..  فوق العاده ست. طعم بی نظیر

 دلم برای بغض توی گلویش ضعف کرد : 

 نوش جونت. -

ی من هیچ - وقت دستای مادرت رو باید ببوش نوشیر
 طعمش رو نچشیدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست

                                                                                                          #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
نیم دانم چه فکری کرد که به یکباره دستم را کشید و 

 ناغافل از جایم بلندم کرد: 
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ی به اندازه کاقی روزمونو خراب کردیم. واقعا - پاشو نوشیر
ی قرارمون این جوری پیش بره.   دوست نداشتم اولیر

 

 چشمان درشت شده ام باعث شد بلند بخندد: 

 

مت یه جای باحال... حاال که نیم تونیم  یم خوام- بیی
اسیک کنیم یم تونیم یه کار دیگه کنیم... اول بهم بگو پایه 

 هیجابی یا نه؟

 

 نیم دانستم چه فکری دارد اما با این حال گفتم: 

  

خب پایه که هستم اما باید ببینم چر هست. خطرناک -
 نباشه. 

 

ی بود.   آسمان ابری و هوا به شدت دل انگیر
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ورانه ای زد و گفت: لب  خند رسر

 

... بقیه اش با من.صیی کن یم -  ی که پایه باشر کاقی همیر
 .  بیتی

  

با هم به سمت جایگایه رفتیم که به محض دیدنش 
 متحیر گفتم: 

 

 یاشار من یم ترسم. -

 

 با شیطنت چشمیک زد: 

ی بگو باورم بشه دخیی - ی خانم مهندس ما و ترس؟ یه چیر
 ! 

 

سمت یک تیوپ مشیک بزرگ رفت با قدم هابی راسخ به 
تا کرایه اش کند، بی اختیار در بر اش رفتم و آستینش را 

 کشیدم و با صدابی خفه پچ زدم: 
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ی سوار - ی ی چیر یاشار جدی یم گم. من تا حاال همچیر
 نشدم. 

 

 با شیطنت گفت:  

س منم کنار تو از هیجر ترس - با من از هیجر نیی
نه باحال باشه. ندارم.ایک؟ حاال یم بیتی چه قدر یم تو 

 فقط به من اعتماد کن. مراقبتم خوشگلم. 

 

آن قدر محکم قانع ام کرد که نتوانسم دوباره مخالفت 
 کنم. 

ی بودم با تجربیاتش در این زمینه یم  هرچند که مطمی 
 توانم به او اعتماد کنم. 

 

باالخره یک تیوپ بزرگ دو نفره کرایه کردیم و به پیست 
 مخصوص رفتیم. 
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ر به  خاطر وسط هفته بودن خلوت بود و خدارا شک
تعداد کیم دخیی و پش با هیجان تیوپ سواری یم کردند 
و صدای خنده و شادی فضای کوهستان رسد را پر کرده 

 بود. 

 

 تقریبا هر دو با هم سکوت کرده بودیم. 

 

ی فکر یم کرد اما راستش من از  ی نیم دانم او به چه چیر
م لب هایم به هم شدت ترس و هیجان نشسته بر جان

 قفل شده بود . 

 آن قدری هیجان داشتم که تنم گرم شده بود. 

 

در باال ترین نقطه که ایستادیم یاشار به سمتم چرخید و 
 گفت: 

 

س خودتو بسیر به من. فقط قراره از هیجانش لذت -
نیی

ی.   بیی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

عجیب بود که  در آن لحظه با خود فکر کردم آیا قبال 
ی تجربه ای را با   نگار هم داشته است یا نه؟چنیر

 

لحظه ای چنان حس حسادت وجودم را پر کرد که برای 
 خودم هم تعجب آور بود. 

 

 نگاهم در چشمان درخشانش گره  خورد .  

ی حس قلبم را با   من عاشق این مرد شده بودم ... و همیر
تمام وجود برای او به تپیدن وادار یم کرد.. عجب حس 

 نابی ... 

 

مال من بود و هیچ کس اجازه نداشت  حاال دیگر یاشار 
د.   او را از من بگیر

 

 چهره ی متفکرم باعث شد بلند بخندد: 
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ش. چرا اون جوری نگام - ی من باور نیم کنم تو بیی نوشیر
؟   یم کتی

 

نگاهم به زیر پای مان کشیده شد و همزمان قلبم هری 
 فرو ریخت  

  

 اوه خدای من ... 

ی م  ی باورم نیم شد قرار است چنیر ی را با تیوپ پاییر سیر
 برویم. 

 

 نگاه نگرانم باعث شد بلندتر بخندد: 

 ای ترسو!  یم خوای نریم؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_یک

                                                                                                           #شهال_خودی_زاده                                                                                                             
خب ظاهرا او روی من حساب خایص باز کرده بود  و 
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را محکم بر « من ترسو نیستم»مرا خوب شناخته بود . 
 زبان راندم  و مقابلش دست به کمر شدم: 

 کار کنم؟خب االن باید چر  -

 

 چشمانش را خبیثانه به من دوخت:   

دیگه خوب یم شناسمت دخیی خانم. رگ خوابت -
 دست خودمه. 

 

 باالخره لبخند را توانسته بود بر لب هایم بنشاند. 

 

 دستش را دراز کرد و گفت : 

شما جات فقط تو بغل خودمه. بیا این جا ببینم. از -
س یاشار این جاست.   هیجر نیی

 

دم و قرار بود تجربه داشتم خودم  را به دست او یم سیر
 تازه ای کسب کنم. 
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با هیجان و خنده خودش را روی تیوپ  پرت کرد و من 
هم کنارش طوری که تقریبا در آغوشش بودم جا گرفتم. 
 یک دستش دور شکمم حلقه شد و کنار گوشم پچ زد: 

 

س. -  آماده ای؟ فقط نیی

 

ی که کش  یده یم شد قلبم دست خودم نبود نگاهم به پاییر
ب در سینه به  کوبش یم افتاد.   با تمام ضی

 

کف دستانم را روی صورتم گذاشتم و با شیطنت جیغ 
 زدم: 

 نه!!! تو رو خدا یاشار بیا بی خیال بشیم. -

 

 بوسه ی گریم کنار گوشم نشاند و گفت: 

ی که رفتیم...  -  خانم.. محکم بشیر
 دیگه دیره دخیی
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داد و با یک حرکت  تیوپ و دیگر اجازه ی تفکر به من ن
 را در رسازیری به حرکت انداخت. 

همزمان دستانش محکم مرا دربرگرفته بود و اجازه ترس 
 به من نیم داد.  

نیم دانم چطور توصیف کنم اما ییک از لذت بخش ترین 
 حس ها را در آن لحظه کنار او تجربه یم کردم. 

 

ی که به خاطر دارم جیغ هابی بود که 
ی میانش یم تنها چیر
 گفتم: 

 یاشار یم کشمت. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_دو
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صدای فریاد های پر از هیجان و جیغ های من در هم 

 آمیخته شده بود. 
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انگار که به نویع داشتیم خودمان را از تمام اتفاقات تلخ  
ین این مدت تخلیه یم کردیم.   و شیر

 

روزهای سختی را گذرانده بودیم اما حاال کنار هم و برای 
 بودیم.  هم 

 

رسمای فضا و گرمای حضورش و دستابی که با تمام قوا 
مرا محافظت یم کرد  همه و همه مخلویط از یک تجربه 

 ی ناب بودند. 

 حیس غیر قابل توصیف و فوق العاده...  

 

ان قدر شدت هیجان باال بود که نیم توانستی جز به 
 . ی دیگری فکر کتی  همان لحظه به چیر

  

ی رُس یم خورد و  با باال و تیوپ با قدرت به س مت پاییر
ی پریدن های عجیب و غریبش مارا با خود همراه یم  پاییر

 کرد. 
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ل یاشار بود هر دو  با ایستادن به یکباره تیوپ که در کنیی
با یک فشار عجیب و ناخواسته با فاصله روی برف ها 

 پرت شدیم. 

 

 بالفاصله یاشار صدایم زد:  

 خوبی ؟-
ی  نوشیر

 

بود و قلبم آن قدر محکم در سینه یم  چشمانم بسته 
 کوبید که نیم توانستم  لب از لب باز کنم. 

 

 از جایش برخاسته به طرفم دوید:  

 

ی ...  -  نوشیر

 

خب چه کنم که شیطنتم گل کرده بود و پاسجی به او 
 نیم دادم. 
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بی معطیل روی من خیمه زد و با کف دستانش صورتم   
 را قاب گرفت و با نگرابی صدایم زد: 

 

ی جان... عزیزم چشماتو باز کن دخیی داری یم - نوشیر
 ترسونیم ... 

 

 یاد التماس هایم توی پیست افتاده بودم. 

 

این نگرابی را دوست داشتم اما همزمان فکری به خاطرم 
 رسید. 

 

آرام  انگشتانم را در برف زیر دستم فرو بردم و مقداری  
برف را  را به پنجه کشیدم و همزمان با باز شدن چشمانم

به صورت غافلگیر شده اش مالیدم  و صدای خنده 
 هایم در دل کوه پیچید . 

                                       

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 دستی به صورتش کشید و خبیثانه گفت:  

 

 نه تو درست نیم شر هربار منو گول یم زبی ... -

  

انه لب   وصورت یخ کرده اش را نزدیکم کرد و غافلگیر
 ام را اسیر لب هایش کرد. های یخ کرده 

 

نفس گرمش وجودم را چنان گرمابی بخشیده بود که  
 نمیدانستم چطور توصیفش کنم. 

 

 . ی و البته برقی  بوسه ای آتشیر

 

 با پایان بوسه اش خبیثانه گفت: 

 

این که دستمزدم بود اما حاال یم خوام این کارتو تالقی -
 کنم... 
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ترسیده از کاری که یم خواست بکند جییعی کشیدم و از 
 زیر دستش گریختم. 

 

 بلند خندید: 

 د جرئت داری وایستا. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_سه

                                                                                                                     #شهال_خودی_زاده                                                                                                   
جسورانه خم شدم و گوله برف دیگری درست کردم و به 

 سمتش نشانه رفتم: 

 

 نزدیک شو تا نشونت بدم گ جرئت داره. -

 

ورانه به سمتم پرید و چنان مرا در  برگرفت که رسر
 نفهمیدم چطور در آغوشش حل شدم. 
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دو باره روی برف ها پرت شدیم و این بار او بود که با 
ارت تمام هر دو دستم را گرفته و بی رحمانه

 رسر

 مشتی برف به صورتم مالید و گفت: 

 

 حاال منو یم ترسوبی نامرد ؟  -

 

 جیغ و خنده هایم ییک شده بودند ... 

 

 ردم ...یاشااار یم کشمت.. یاشار غلط کردم... یخ ک-

 

صورتش به صورتم نزدیک شد و بوسه ای دیگر این بار 
 بر نوک بیتی ام نشست: 

تا تو باشر انقدر شیطوبی نکتی ... قلبم اومد تو دهنم -
 دیوونه! 

 

 خنده هایم را دید بی طاقت بوسه ای دیگر را نثار 
وقتی

 لب هایم کرد.   
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دقایقی بعد میان آن فضای رسد چنان گرم و داغ شده 
 بودیم که رسما را از خاطر برده بودیم. 

 

بریم آش بخوریم؟ االن بدجوری یم چسبه. صبحونه -
 که نخوردی این همه هم انرژی ضف کردی . 

 

به پهلویش چسبیدم و دست او  محکم دور شانه ام 
 حلقه شده بود. 

 

ی حسابی خسته بودم و پاهایم د یگر یارای راه رفیی
 نداشت. 

 بی رمق نالیدم: 

 دلم اتاق گرممو یم خواد. -

 کنار گوشم پچ زد: 

 منم بغل گرم تو... -
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توی مسیر آالچیق های مخصویص برای ضف صبحانه 
و ناهار وجود داشت که با یاشار در ییک از آن ها جاگیر 

 شدیم. 

 

 وقتی از من دور میشد رسما را با تمام وجود حس یم 
کردم و باعث میشد به محض نزدیک شدن به او 

 بچسبم. 

 باور نیم کردم این طور به او و وجودش وابسته شوم.  

 

وقتی با دو کاسه آش داغ برگشت تنگ هم نشستیم و  
 یاشار گفت: 

 بدجور ترسوندیم ... -

 

ریز خندیدم و رسش را به طرفم چرخاند و بوسه ای  
انه بر نوک بیتی ام زد:   غلفلگیر

ورتت یخ کرده ... نباید تالقی یم کردم اما تو واقعا ص-
 تخیس دخیی ... بعیصی موقع یادم یم ره مثل برگ گیل...  
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 نگاه گرمش در نگاهم قفل شد  و پچ زد:  

خییل دوستت دارم دیگه هیچ وقت منو اونجوری -
سون.                                                                                                                                                                 نیی
و  من تسلیم آن چشم  ها شدم ...عطر بوسه هایش 

هنوز زیر مشامم  بود و طعمش زیر زبانم... حاال در یک 
روز برقی میان آن کوهستان رسد و زمیتی که انگار به 

بود من به این فکر یم کردم اگر  سقف ابری اش چسبیده
بعد از آن اتفاق یاشار نبود من چه حایل داشتم ؟ یاشار 

ی مدت اندک مرهم روح  چطور با حضورش در همیر
 آزرده ام شده بود؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_چهار

                                                                                                          #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
را لمس یم کرد و نوازشگرانه با حس این که کیس گونه ام 

صدایم یم زد دست از رویابی که یم دیدم برداشتم و 
 چشم گشودم. 
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ی خانم... -  نوشیر

 

به محض باز شدن چشمانم تصویر یاشار را در نزدیک 
 ترین حالت به صورتم دیدم که لبخند زنان گفت: 

 

؟ -  خوشخواب خانم نیم خوای بیدار شر

  پلک های سنگینم را به زور باز 
ی

نگه داشتم و با خستیک
 مفریط که حس یم کردم نالیدم: 

 

 اصال نفهمیدم گ خوابم برد؟-

 

 با پشت دست بار دیگر گونه ام را نوازش کرد و گفت: 

 

 پوستت مثل انار رسخ شده لپ گیل. -
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لب گزیدم و روی صندیل صاف شدم و نگاهم را دور 
 چرخاندم. با دیدن کوچه ی آشنا چشمانم درشت شد: 

 رسیدیم؟ وای-

 

 با شیطنت خندید: 

 دقیقا ده دقیقه ست... -

 

 چشمانم درشت تر شد. 

 چرا صدام نزدی؟ -

 

ه چشمانم جواب داد:   خیر

اون قدر خوشگل خوابیده بودی که دلم نیم اومد... -
 بعدم گ گفته صدات نکردم؟

 

 وای یاشار تو عمرم انقدر خسته نشده بودم. -
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 دستم را گرفت: 

ی بود. -  معذرت یم خوام . برای قرار اول یه کم سنگیر

  

 اما خییل بهم خوش گذشت. -

 

 مهربان گفت: 

 خوشحالم ... -

 

ون دوخته شد که رو به تارییک بود.   نگاهم به فضای بیر

 

من برم... باید کمک مامان کنم. یم دوبی که شب -
 منتظریم. 

 

 لبخند زد: 
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م و یه کم به- رس و وضعم برسم.  برم خونه یه دوش بگیر
 بعدش در خدمت تون هستم. 

 

لبم کش آمد و او پشت دستم را که هنوز توی دستش 
 بود بوسید. 

 

دوست داشتم با من بیابی خونه اما خوب یم دونم -
هنوز اجازه ندارم اول باید بیام با مامانت حرف بزنم. 

 . ی  نوشیر

 

ه به چشمانش شد:   چشمانم خیر

ندارم. یعتی این خواستگاری تو که یم دوبی من کیس رو -
 این شکیل... 

 

 باید با مامان حرف بزن . -

 

 میام براشون توضیح میدم. -
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ه گذاشتم که گفت:   دست روی دستگیر

 خییل دوستت دارم. -

 

 لب گزیدم و قبل از پیاده شدن زمزمه کردم: 

 منم همینطور. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_پنج

                                                                                                          #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
اما او  همان جا ایستاده بود و اشاره کردم که زودتر برود 

 از همان فاصله نگاهم یم کرد. 

 

به سمت خانه پا تند کردم . یم دانستم او هم خسته 
 است و باید زودتر به خانه اش برود و آماده شود. 
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ی شده  احت سوار تله کابیر بعد از خوردن غذا و کیم اسیی
ی آمده بودیم و بعِد پیاده روی از ایستگاه یک ت ا و پاییر

پارکینک آن قدر خسته شده بودم که تمام راه را خوابم 
 برده بود. 

 

توی مسیر پیاده روی تمام مدت تکیه ام به یاشار بود و 
 پاهایم از درد زق زق یم کرد. 

 

 حسابی خسته ام کرده 
برف بازی و پیاده روی طوالبی

 بود.   

 

با هم راجع به رحمابی حرف زده  بودیم و شکایتی که هم 
ه عنوان رسپرست کارگاه از رحمابی کرده بود و هم او ب

 مادر و دابی ام باعث یم شد راه خالیص نداشته باشد . 

یم گفت حاال که قرار است تکلیف رابطه ی ما هم 
ی از او شکایت خواهد  مشخص شود به عنوان همشم نیر

 کرد. 
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هر بار که نام او را بر زبان یم برد رگ ورم کرده ی گردنش 
د آوری یم کرد اگر امروز این جا هستم و حالم به من یا

 خوب است به خاطر این مرد است. 

 

وقتی یم گفت تا آخرش یم ایستد تا رحمابی تاوان کار 
 ام غنج یم 

ی
کثیفش را بدهد  دلم برای حضورش در زندگ

 زد. 

 

تازه یم فهمیدم برابر با من او هم روزهای سختی را 
 گذرانده است. 

 

 او را حسابی به دردرس انداخته بود و 
ی رحمابی به کما رفیی

ی وکیل و به هوش آمدن رحمابی ،این  در نهایت با گرفیی
 بار یاشار بود که از او شایک شده بود.   

 

یاشار یم گفت از دابی خییل خوشش آمده و باور نیم 
ی مرد جدی و   پش چنیر

ی
کرد آرمان با آن همه لودگ

 محکیم باشد. 
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حمایت های دابی باعث شده بود زودتر مشکل  یم گفت
 حل شود. 

 

یم گفت همان یکبار که مامان را دیده ایمان آورده که 
زن قوی و محکیم هستم.  ی شیر  چنیر

 من دخیی

 

تمام مسیر راجع به پروژه حرف زده بودیم و این که باید 
 برگردم و کار را دونفره تمام کنیم. 

 

ی بود بدون من نیم  تواند ادامه دهد و من این که مطمی 
 باید روی قراری که با او داشتم بایستم. 

 

با رسیدن به در کوچه دستی برایش تکان دادم و کلید 
ی به در حیاط مصادف شد با روشن شدن  انداخیی

ماشینش و دستی که برایم به نشانه خداحافیطی تکان 
 داد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_شش

                                                                                                    #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 )یاشار (

 

 آسانسور شدم و باال رفتم. از همان پارکینگ سوار 

 

 واحدم در طبقه هشتم یک آپارتمان بیست طبقه بود . 

 

 شدید چه قدر دوست داشتم در این 
ی

با وجود خستیک
ی کنارم بود .   لحظه نوشیر

ی را پشت رس یم گذاشتیم  دلم یم خواست خییل از قوانیر
و او حاال همراهم بود اما یم دانستم باید به تنهابی مسیر 

ا بی این که خانواده ای همراهم باشد بپیمایم تا طوالبی ر 
ی خانم خانه ام شود.   نوشیر
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با ایستادن آسانسور پیاده شدم و به سمت در واحدم 
 رفتم. 

 

واحد بغیل ظاهرا مهمان داشت که صدای رسوصدا از 
 داخل به گوش یم رسید. 

 

 بی اختیار لبخند زدم. 

 

زن و شوهر تازه ازدواج کرده ای بودند و من دیروز وقتی 
مرد همسایه با کیل خرید به خانه اش یم آمد چه قدر 

 غبطه اش را خورده بودم.   

 

کلید را در قفل چرخاندم اما هنوز پا به داخل نگذاشته 
بودم که صدابی ظریف و زنانه و البته به شدت آشنا از 

 پشت رس مرا فراخواند: 

 

 . یاشار -
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ون بیاید جابی میان قفسه ی سینه  نفیس که یم رفت بیر
 ام گم شد و من با یک حرکت به عقب برگشتم. 

 ناباورانه به او چشم دوختم. 

 

 لب های خوشفرمش را تکان داد و گفت: 

- .  باالخره برگشتی

 

انگشتانم درهم مشت شد و ابروهایم به آبی درهم قفل 
 شد: 

 

؟-  تو این جا چر کار یم کتی

 

 اومدم باهات حرف بزنم. -

 

 کالفه از آن همه وقاحتش غریدم: 
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ه گورتو گم کتی نگار من و تو هیچ حرقی با هم - بهیی
 نداریم. 

 

ل دادم و وارد شدم اما قبل 
ُ
و بی معطیل در را به داخل ه

از آن که بتوانم در را ببندم خود را میان من و در باز 
 انداخت: 

 

بدوبی تموم این سال ها باید گوش کتی یاشار... باید -
یک لحظه ام نتونستم فراموشت کنم. من دوستت 

 دارم... هنوزم با همون شدت و با همون عشق! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_هفت

                                                                                                                                       #شهال_خودی_زاده                                                                                              
 این زن چه قدر یم توانست وقیح باشد؟

 فراموشم نکرده بود؟
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 هنوز هم دوستم داشت؟ 

 

 فراموشم نکرده بود و با آن مرد ... 

 

 
ُ
 لش دادم : به عقب ه

حالم از زنابی مثل تو به هم یم خوره. از زنابی که -
همیشه دنبال یه ریسمان برای چنگ زدنن ... باز چر 

 شده که رسوکله ات پیدا شده؟

 

 دروغ چرا نگار زیبا بود. 

ی نییم از زیبابی او را نداشت اما معرفت  شاید نوشیر
ی که در نگار نبود. مرا به ثروت پدرم فروخ ی ته داشت چیر

 بود و بس... 
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ا هست که تو ازشون خیی - ی یاشار نکن ... خییل چیر
نداری... بذار بیام تو ... بذار حرف بزنیم. بذار برات 

 توضیح بدم. 

 

 دلم یم خواست فریاد بزنم و   عقده ی دل خایل کنم اما

با باز شدن در واحد کناری و رسک کشیدن مرد همسایه 
او وارد خانه ام شود بی اراده مجبور شدم عقب بکشم تا 

 . 

فرصتی که ناخواسته پیدا کرده بود را غنیمت شمرد و به 
 رسعت وارد واحد شد. 

  

 در را بستم و با خشم گفتم: 

 

دو دقیقه مهلت داری از این جا بری... یم فهیم؟ حیف -
 که نیم خوام همسایه ها هم بشناسنت... 

 

 میان کالمم پرید: 
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بعد این که حرفامو زدم..  باشه... باشه... یم رم... اما -
 همه چر زیر رس بابات بود! 

 

ه خشک  دستی که رفته بود تا در راباز کند روی دستگیر
 شدو نگاهم به سمتش چرخید. 

 بی معطیل ادامه داد: 

ی من و سهیل هیجر نبود. همه اش نقشه ی بابات - بیر
بود... گفت تو رو ... حسادتت رو تحریک کنم... گفت 

رم...  گفت تو انقدر عاشق متی که تو نیم ذاری من ب
... گفت...   کوتاه میابی

 

 صدایم فریاد شد و مشتم گره کرده روی دیوار نشست: 

 دیگه چیا گفت؟ -

 

...  وقتی ببیتی من با... با.... -  گفت تو کوتاه میابی

 

 صدایم لرزید: 
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 شماها با من چر کار کردید؟-

 

 به گریه افتاد: 

تو رو آزار بدم. من یاشار من هیچ وقت نخواستم -
 .  دیوونه ات بودم... همون اندازه که تو دوستم داشتی

 

 پشت به در رس خوردم: 

 

دیوونه ام بودی و با بابام نقشه  کشیدی. تو یم فهیم -
 ...  چه بالبی رس من آوردی؟ تو یه کثافتی

 

ی چسباند و مقابلم نشست:   زانو به زمیر

ا خیی - ی ان کنم. تو از خییل چیر   نداری. فرصت بده جیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_هشت
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                                                                                                                #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
) ی  )نوشیر

 

تقه ای که به در خورد مرا از جا پراند. نگاهم به سمت 
 در کشیده شد. 

 

 مامان در را باز کرد و در آستانه ی آن ایستاد. 

 

ی انداختم.   لب گزیدم و رسم را پاییر

 

 جلو آمد. 

 صدای قلبم را یم شنیدم. 

 

 مامان جان زنگ زدی بهش؟-

 

 کردم: بغض  
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 جواب نیم ده تلفنش خاموشه. -

 

 مامان هم با نگرابی لب تخت نشست و گفت: 

 تو مطمئتی قرار بود بیاد؟-

 

 اوهوم... با این که خییل خسته بود گفت میاد... -

 

ی ام نشست:  ی  نگاه مامان روی ساعت رومیر

 ساعت یازده ست مادر. دیگه خییل دیر وقته... -

 تنها امیدم را بر زبان راندم: 

 

 شاید خوابش برده... -

 

یم تونستید کنسلش کنید .تو که دیدی خسته ست یم -
 ذاشتیم برای فردا شب. 
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 همه ماجرا را تعریف کرده بودم.  

یم دانست امروز کنار یاشار چه قدر به من خوش 
 گذشته است. 

 

. یاشارم قبول نکرد گفت - ترسیدم شما ناراحت بیسر
 االن تدارک دیدید... وای مامان من خییل نگرانشم. 

 

 دست دور شانه ام انداخت و بغلم کرد. 

س مادر... مطمئنم همون که گفتی خوابش برده. -  نیی

 

 نمیدانم چه قدر در آن حالت ماندیم که مامان گفت: 

ی بخ- ی ی جان بریم یه چیر ور... شاید تا اون پاشو نوشیر
ی برسه...   موقع هم خیی

 

 قلبم با تمام وجود درد داشت یاشار اهل بدقویل نبود. 

 ذهنم هزار و یک راه یم رفت . 

 برای بار هزارم شماره اش را گرفتم: 
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 دستگاه مورد نظر خاموش یم باشد. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_بیست_نه

                                                                                                                                                                                                                  #شهال_خودی_زاده           
 )یاشار (

 

ون اتاقم به گ وش یم رسید چشم با رس و صدابی که از بیر
 باز کردم. 

 

رسدرد وحشتنایک که داشتم امانم را بریده بود و به 
 سختی توانسته بودم ساعتی چشم ببندم. 

 

از جایم برخاستم و با چشمابی که به زحمت یم توانستم 
ون زدم.   باز نگه شان دارم از اتاق بیر
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خانه بود. راهروی باریک مقابلم  ی رسوصدا از سمت آشیر
خانه را رد کرد ی م و با ورود به پذیرابی نگاهم به سمت آشیر

 کشیده شد. 

 

با دیدنش که پشت به من مشغول کاری بود قدم تند 
 کردم و بلند گفتم: 

 

 این چه وضعشه؟ تو این جا چه غلیط یم کتی نگار؟-

 

جا خورده به طرفم چرخید و دست روی قفسه سینه  
اش که با تاپ بندی که به تن داشت تقریبا عریان بود 

 گذاشت و گفت: 

 وای یاشار ترسوندیم. داشتم یه چای برات یم ذاشتم... -

 

 بی توجه به رنگ پریده و چهره ترسیده اش غریدم: 

؟ تا جابی که یادمه -
؟گ گفته هنوز این جا باشر چر
 همون دیشب  بهت گفتم برو. 
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دستی به موهای خوش حالتش که روزی جان یم دادم 
 برایشان کرد و گفت: 

 دیشب حالت خوش نبود ترسیدم تنهات بذارم. -

 

 نگایه به رستاپایش انداختم و فریاد زدم: 

ی حاال. - ون... همیر  از خونه من برو بیر

 

 یاشار! -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش

                                                                                                          #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 مشتم محکم روی کانیی نشست و پر از حرص توپیدم: 

 

؟ مگه نیومده بودی،به زندگیم گند  - یاشار چر
 ... ... براوو بهیی از این نیم تونستی  بزبی
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نگاهش را از من گرفت و به پنجره خایل از پرده دوخت و 
 گفت: 

قصدم این نبود. خودتم خوب میدوبی  چرا اینجام... -
 نیم خوای به حرفام گوش کتی . فقط 

 

قصدت بود یا نبود فرقی به حال من نیم کنه نگار...  -
واقعا نیم فهمم از کجا پیدات شد... این همه وقت  گم 

 و گور بودی ... 

 

 به سمتم قدم تند کرد و نزدیکم شد. 

 

عطری که زمابی مرا مدهوش خود یم کرد حاال باعث 
 تهوعم شده بود. 

 

نگ بود یا نه اما چشمانش نیم دانم از  روی تزویر و نیر
 به آبی پر آب شد و نالید: 
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به خاطر فرنوشم که شده بهم فرصت بده. بذار  -
 برگردم... 

 

این نام .... فرنوش ... از دیشب تا به حال  تمام فکر و 
ذهن مرا پر کرده بود.... با هر بار شنیدن نامش قلبم فرو  

 اره کرده بود. یم ریخت. انگار کیس بند دلم را پ

 

افات نگار  ی دیشب با حرف ها و اعیی دنیای من همیر
 دگرگون شده بود.  

 

 نام فرنوش توی رسم دنگ دنگ یم کرد.  

 

 داشتم اما با همان حال گفتم: 
ی

 حس خفیک

من هنوز حرفای تو رو باور نکردم... اون وقت بهت -
 فرصت بدم؟
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یم- ... هر جا بخوای یم ریم ... تست دی ان ای یم گیر

قسم یم خورم من بهت خیانت نکردم... اون بچه مال 
 من و توئه... 

 

 ام برگشته بود. 
ی

 بعد از هفت سال به زندگ

 

ی یم گفت که من پدرش بودم.   برگشته بود و از دخیی

  کشانده بود. مدارگ که ارائه 
ی

تمام دیشب مرا به دیوانیک
 یم کرد دال بر حقانیتش داشت اما حرف هایش نه..    

 

ی میشد:   نفسم به سختی باال و پاییر

به دروغاتم یم رسیم... اما االن فقط یم خوام از خونه -
ون تا بتونم فکر کنم.   ی من بری بیر

 

 صدایش را نرم و مظلومانه کرد: 
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ی ما بود.  - یاشار فرنوش ثمره رابطه ی عاشقانه ی بیر
من دوستت داشتم که چند روز قبل از عروش مون 

 دادم. ما همو یم خواستیم. تن به اون رابطه 

 

دیوانه شدم و بازویش را گرفتم و محکم به کانیی 
 چسباندمش: 

ما نه ....  من بودم که یم خواستمت.... من.... حاالم -
 نیم دونم بعد این همه سال توی کله ات چر یم گذره ؟ 

 

...  تو اگه - ... تو همه چر رو به ریختی اما تو نخواستی
 بابات کنار یم اومدی ... واقعا دوسم داشتی با 

 

 کالفه میان کالمش پریدم: 

 

 تموم اون -
ی

ی؟ مگه نیم گ چرا نیم ری از بابام کمک بگیر
نقشه ها زیر رس بابامه ... مگه تو با جناب دکیی توانای 

 بزرگ دست به ییک نکردی ؟ 
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دست خودم نبود انگشتانم با قدرت در بازویش فرو 
 رفته بود که نالید: 

 و یم شکوبی یاشار ولم کن. داری دستم-

 

 کفری دستم را کشیدم و گفتم: 

 

ه االن - هفت سال پیش باید فکرشو یم کردی ... بهیی
 دروغاتو جمع کتی و بری! 

 وقتی بریم گردم این جا نباش نگار.   

 

و از کنارش گذشتم و  با قدم های بلند به حمام پناه 
 بردم. 

 

او فکر  تمام مدت داشتم به حرف های عجیب و غریب
 یم کردم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_یک
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تاده بودم که چشمانم آن قدر زیر دوش آب گرم ایس

 رسخ رسخ شده بود. 

 

ی نبود.  ون زدم از نگار خیی  وقتی از حمام بیر

 

 آمده بود و  دنیابی که تازه 
ی مثل یک توفان سهمگیر

 ساخته بودم  را خراب و ویران کرده و رفته بود. 

 

ی را به هم  ی طور همه چیر هفت سال پیش  هم همیر
 ریخت و رهایم کرد و رفت . 

خانه رفتم . باید یک قهوه   ی حوله به تن به سمت آشیر
 تلخ یم نوشیدم . 

ی در پس زمینه ذهنم فریادزد یه دم نوش  صدای نوشیر
ا باشه.  ی  درست و درمون یم تونه آرام بخش خییل چیر
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ی چسبید.   پاهایم به زمیر

 

 ... ی  نوشیر

 ام بود؟ 
ی

 او کجای زندگ

 

به های نگار چپ و راس ت به رس تمام دیشب ان قدر ضی
ی را فراموش کرده  و صورتم خورده بود که پاک نوشیر

 بودم. 

 

 نگار آمد و دنیایم را از بیخ و بن ویران کرد. 

ی داغان کرده و رفته  مثل یک زلزله مخرب هشت ریشیی
 بود. 

 

کالفه دست به پشت گردنم کشیدم که نگاهم به عکس  
 روی کانیی چسبید و نفس در سینه ام قطع شد. 
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برق سه فاز به من وصل شده بود که خشکم زده انگار  
 بود. 

 

را زیر لب زمزمه کردم و  قدمم «  خدا لعنتت کند نگار »
 را به جلو کشیدم. 

 

نگاهم روی تصویر دخیی بچه ای قفل مانده بود که 
موهایش را بافته بود و دو طرف روی رسشانه هایش رها 

 کرده بود. 

گ زیبا با چشمابی درشت... دست لرزانم جلو رفت  دخیی
و درست مثل موجودی که مسخ شده باشد عکس را 
 برداشته و همان جا کنار کانیی رس خورده و نشستم. 

 

 صدای نگار توی گوشم کش یم آمد: 

 

... جلوی پدرت - باورم نیم شد بی خیال من شده باشر
 بی سکه ی یه پول شده بودم. بهم گفت تو یه دخ
یی

عرضه ای که نتونستی پشم رو برام نگه داری... بهم 
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گفت همون بهیی که پشش منو نخواسته ...با حرفاش... 
 
ی

با توهیناش دیوونه ام کرده بود. تو گفته بودی یا زندگ
ی نبودم که بتونم با اون  ساده با تو  یا تمام... من دخیی

 ..  دووم بیارم تو خودتم اینو خوب یم دونستی
ی

. آره زندگ

 
ی

من دوستت داشتم اما نیم تونستم بدون پول و زندگ
مرفه با تو باشم.  گفتم دور یم شم دلتنگم یم شر  اما تو 

 به کل قیدمو زدی . 

 

پوزخند بر لب هایم نشست. نگاهم هنوز به عکس 
 دوخته شده بود .. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_دو

                                                                                                                                                                                                         #شهال_خودی_زاده               
نیم دانم چه قدر در آن حالت نشسته و به عکس دخیی 

 ده بودم. بچه زل ز 

 

ک هستم.   نگار گفته بود من پدر این دخیی
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هابی وجود دارد که باید بدانم. 
ی  گفته بود چیر

 

یم خواستم از » صدای نگار مدام توی رسم یم چرخید
م...   «تو و پدرت انتقام بگیر

 

 دستی به گردنم کشیدم. 

د و بچه را مخقی کرده بود؟   یم خواست از من انتقام بگیر

 

 ا خودش چه فکری کرده بود؟ نیم دانستم ب

  

اگر یک درصد این موضوع واقعیت داشت نیم 
ی را وارد این بازی  توانستم، یعتی این حق را نداشتم نوشیر

 کثیف کنم. 

 

ی صاحب دنیای ساده و بی آالییسر بود که من این   نوشیر
 روزها  برای خود ساخته بودم . 

 فکر یم کردم با او خوشبخت یم شوم.  
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ی پاک بود و نجیب.   نوشیر

ی قوی بود و محکم.   نوشیر

 خوبی 
ی

فکر یم کردم یم توانم گوشه ای از این دنیا زندگ
 بسازم اما انگار باز هم خدا برایم نخواسته بود. 

 من تاوان چه را پس یم دادم نیم دانستم؟

 

ی آه از نهادم برخاست.   با یادآوری نوشیر

کل دنیای اطرافم   آن قدر نگار مرا شوکه کرده بود که به
 را فراموش کرده بودم. 

 

ی جا مانده  از جا پریدم و به سمت گوشر ام که روی میر
 بود رفتم. 

 

 خاموش شده بود. 

ی نشست. از این بدتر نیم شد.  ب روی میر  مشتم با ضی

ی زده بودم.  به ای بود که ناخواسته به نوشیر ی ضی  این اولیر
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آن چه   آمدن نگار یعتی دردرس... یعتی نابود شدن
 تصمیم به ساختش داشتیم. 

گوشر ام را به شارژ زدم و باالخره بعد از چند دقیقه 
روشن شد و سیل پیامک بود که پشت رس هم بر رسم 

 نازل شد. 

 

ی بود  بی نفس به بخش اعظیم از آنها که متعلق به نوشیر
و اظهار نگرابی هایش چشم دوختم. ال به الی پیام ها 

 م. چند پیام از امیر داشت

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_سه
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داداش کجابی ؟ یاشار چرا تلفنت خاموشه... یاشار -

 جواب بده... 

 

 کالفه شماره امیر را گرفتم . 
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 به ثانیه نکشید صدایش در گوشم نشست: 

یااااخدا... باالخره جواب دادی؟  یاشار کجابی تو ؟ -
 دیگه داشتم یم اومدم تهران... 

 

 چر شده؟ واسه چر ؟-

... یه مشکیل پیش اومده... نه تو - یاشار باید این جا باشر
... نه خانم مهندس... باید برگردی ... از دیشب  هستی
ی نیست...  بهت زنگ زدم... تو اون خراب شده که آنیی

اومدم توی مسیر تو  خاموش بودی ... نیم دونستم چر 
 کار کنم ...  آخرش تصمیم گرفتم بیام دنبالت... 

 

ون دادم و گفتم:   نفسم را با   بیر
ی

 کالفیک

باشه امیر ... باشه... تو برگرد سمت کمپ ... من االن -
 راه یم افتم... 

 

 یاشار قالم نذاریا... اوضاع زیاد خوب نیست. -
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 چر شده؟-
ی

 چرا نیم گ

 

. همه چر به - تلفتی نیم شه یاشار.... باید این جا باشر
 هم ریخته ... 

 

 ن خودمو یم رسونم. باشه... باشه... تو برگرد م-

 

 خداحافیطی کردیم و من مردد نگاهم را به گوشر دوختم.  

 

ی چه بگویم.  امیر یم گفت اوضاع  نیم دانستم به نوشیر
ی ست  ی خوب نیست  و این یعتی  خییل خراب تر از چیر

 که قکرش را بکنم. 

ی را   نیم دانستم  چه کنم ؟ روی زنگ زدن به نوشیر
وری توضیح یم دادم اما با نداشتم.  باید یم رفتم و حض

 اوضاع پیش آمده  نیم دانستم چه باید بکنم؟

 

 با بدبختی تماس را برقرار کردم. 
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ب در سینه یم کوبید.   قلبم با ضی

 

 صدای مالیمش در گوش جانم نشست: 

 بله . -

 

... صدایش هر  ی ... ناراحت... دلخور ... رسسنگیر ی همیر
 چه تصورش را یم کردم داشت. 

فریاد یم کشید و مثل نگار طلبکاری یم کرد. کاش بررسم 
شاید من  هم آن وقت یم توانستم بهانه  ای بیابم  و 

 حرفم را بزنم اما او راه را بر من بسته بود. 

 

 صدایم انگار مال من نبود که گفتم: 

نمیدونم چر بگم.... اصال چطور عذرخوایه کنم که -
؟ اما هر چر بود قصدم آزار دادنت  نبود. باورم کتی

ی نیاز  دارم  دیشب یه مسئله ای پیش اومد که ... نوشیر
توی یه محیط آروم بشینم و باهات حرف بزنم اما 

 بدبختی فرصت اونم ندارم... 
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 آرام جواب داد: 

یم دوبی دیشب تا حاال با من چر کار کردی یاشار؟ یم -
ی االن پلک نبستم که چه بالبی به رست   تا همیر

دوبی
 یه مسئله  پیش اومده و  اومده؟ اون وقت تو 

ی
یم گ

؟  بیابی
 نتونستی خیی بدی که نیم توبی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_چهار 

                                                                                                          #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 من برای این همه نگرابی اش جان یم دادم. 

 یم دانستم و نیم توانستم کلمه ای برای تسکینش بیابم. 

 

ی  من آدم رسگردابی بودم که در یک قدیم خوشبختی زمیر
 ه بود. خورده بود و پایش به خط پایان نرسید

 

ین انتقام سال را یم دادند.   باید به نگار مدال بهیی
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 ام 
ی

ین انتقام را از من و زندگ آری او توانسته بود بهیی
د.   بگیر

 

ی انقدر داغان بود که نیم دانستم از چه  صدای نوشیر
 کلمه ای استفاده کنم. 

اصال در این اوضاع چه یم گفتم تا بیشیی از این داغان 
اع و احوال درستی نداشتم... فکر نشود.  خودم اوض

کمپ و کارگاه  هم به افکار درهم و برهمم اضافه شده 
 بود. 

 سکوتم را که  دید با ناراحتی افزود: 

... دیشب تا حاال نیم دونستم کجا - خداروشکر که خوبی
باید دنبالت بگردم؟ فکر و خیال یم دوبی چیه دیگه 

ی ... یم یاشار ؟ تو بهم بابت دیشب یه توضیح بدهکار 
 دوبی منو جلوی مامانم تو چه وضعیتی قرار دادی؟

 

حق داشت ... بیشیی از هر تصوری حق داشت  ...  
کالفه روی کاناپه نشستم و رسدردناک را با یک دست 

د و نالیدم:   فشر
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منده تو و مامانت شدم... -  معذرت یم خوام... من رسر

 

 پچ زد: 

قی اونم نگران هیجر نگفته... دلخوره یم دونم اما از طر-
بود... البد توجییه برای این کارت هست  دیگه یاشار... 

؟ اتفاقی که نیفتاده؟   خوبی

 

آخر این دخیی چه قدر یم توانست خوب باشد؟  کنار 
 دلخوری هایش باز نگران حال من بود. 

 

ی را یم شود اتفاق    ی سم تا چه چیر کاش یم توانستم بیر
نامید؟ هیچ تصوری از واکنشش نداشتم ... وقتی حال 
ی چه انتظاری یم توانستم داشته  خودم این بود  از نوشیر

ی که یم  ی ایط تنها چیر باشم؟ در آن موقعیت و رسر
 توانستم بگویم اوضاع بد کمپ بود. 

 

اوضاع خوب نیست  من خوبم... از کمپ خیی رسیده ... -
.. امیر  زنگ زد... باید راه بیفتم... تو یم توبی  ی نوشیر
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؟ یعتی یم دونم بعد این اتفاقا شاید مادرت نخواد با  بیابی
 ... ی نیازه باشر ... اما نوشیر  پروژه همکاری کتی

 

 سکوتش که طوالبی شد نالیدم: 

 کاش بیابی و منو از این همه رسدرگیم نجات بدی.. -

 شده؟ کمپ چه خیی -

نیم دونم امیر توضیج نداد ... باید برم و ببینم چه  -
ه ...                                                                                                                                                               خیی

و اتفاقای دیشب  مامان مخالفه... بعد این ماجراها -
م شده... باهاش حرف یم زنم.    شک ندارم بیشیی

 

 امیدوارانه گفتم: 

 

... بیا... باید با هم حرف بزنیم...  فقط بیا... - ی  نوشیر

 

 سیع خودمو یم کنم. -
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_پنج

                                                                                                                                                                         #شهال_خودی_زاده                                               
) ی  )نوشیر

 

 ناباورانه تماس را قطع کردم و نگاه به سقف دوختم. 

 

صدایش را که شنیدم تمام دیشب را نخوابیده بودم. 
 انگار دنیای متالطمم به آبی آرام گرفت. 

 

ی توی صدای یاشار تمام مدت اذیتم کرده  ی اما یک چیر
بود... حس نویع عجز و ناتوابی که من هیچ وقت در 

 صدایش نشنیده بودم... 

 

ون بیاورم... باید   گفته بود که بروم و او را از رسدرگیم بیر
 بودم ... یم رفتم   من آدم ماندن ن
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ون زدم .  باید با  از جا برخاستم و بی معطیل از اتاق بیر
              مادرم حرف یم زدم .                                                                                                           

 *** 

 تند گرفته بود ...  
ی

بآهنیک  با ورود تاکیس به کمپ قلبم ضی

  

ی با مادر، توانسته   باالخره بعد از یک هفته کلنجار رفیی
وط رایه کمپ شوم...  ط ورسر  بودم با هزارو یک رسر

 

فکرم پیش یاشار مانده بود و نیم دانستم چه برنامه 
ی نداشتم و نیم  های را از رس گذرانده است. خیی

 یک هفته بر او چه گذشته است.   دانستم این

 

به محض ایستادن تاکیس محسن را دیدم که به سمت 
 ما یم دوید. 

پیاده شدم و راننده چمدانم را از صندوق عقب  خارج 
 کرد و جلوی پایم گذاشت. 

 کرایه اش را حساب کرده بودم . 
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 رسی به نشانه خداحافیطی تکان 

ون سوار ماشینش شد و به چشم برهم زدن از ک مپ بیر
 زد. 

  

 محسن با لبخندی گشاده گفت: 

 سالم خانم مهندس خوش اومدید. -

 لبخند مالییم زدم: 

ا؟-  ممنون. چه خیی

  

همان طور که چمدانم را بریم داشت هر دو به سمت  
 کانکسم راه افتادیم. 

... خوب شد که اومدید. جاتون خییل خایل - ای خیر خیی
 بود. 

 تشکری کردم . 

ی دیگری  با دیدن قوی و  پارس های بلندش نشد چیر
سم و به سمت او پا تند کردم.   بیر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 حاال بی شک همه از بازگشتم خیی دار یم شدند. 

 

دلتنگ به دور و برم نگاه کردم و با وجود رسمای داخل  
 کانکس پالتو ام را از تن کندم. 

 

 البد تا  به حال یاشار از بازگشتم خیی دار شده بود... 

دلم حضورش را یم خواست... هنوز هم بابت آن شب  
آخر دلخور بودم اما دروغ چرا بیشیی از دلخوری 

 دلتنگش بودم. 

    

در کانکس را باز گذاشته بودم تا هوای نامطبوع داخل 
 تعویض شود. 

 

دسته ی چمدانم را کشیده و به سمت کمد کوچک  
فلزی بردم  که دستابی دور شکمم حلقه شد و من 

 ش را زودتر از خودش حس کردم.   عطر 
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دم عمیقی از کنار گوشم گرفت و با صدابی که به شدت 
 گرفته بود زمزمه کرد: 

 دلم خییل تنگت بود... خییل ... -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_شش

                                                                                                                                                   #شهال_خودی_زاده                                                                     
 حضورش را با تمام وجود یم خواستم. 

 حاال که فکر یم کنم چه قدر دلتنگش بودم. 

 

ت به این جا و وقتی فکر یم کنم یم بینم برای بازگش
بودن در کنارش چه قدر آسمان و ریسمان را به هم بافته 

 ام تا مادرم را رایصی کنم. 

 

مامان تمام مدت نگران بود اما مرا خوب یم شناخت که 
چطور یم توانستم برای رسیدن به خواسته ام او را رایصی 

 کنم و باالخره هم رایصی اش کرده بودم.  
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 نم پیچید و لب زد: دستان یاشار محکم تر دور ت

-  . ی  داشتم از اومدنت ناامید یم شدم نوشیر

 

آرام به طرفش چرخیدم و این بار رو به رو ایستادم. چه 
 قدر دلتنگ این اخم  های ذابی اش بودم. 

 کف دستانم روی قفسه سینه اش نشست.  

 بلندتر به 
ی

ته ریش هایش کیم از حد معموِل همیشیک
 نظر یم رسید. 

و این یعتی یاشار در این هفته وقت رسخاراندن نداشته، 
 شاید هم زیادی بی حوصله بوده است. 

 

انگشتانم را نرم و نوازشگرانه روی صورتش کشیدم و پچ 
 زدم: 

 

چرا  فکر یم کنم اومدنت به این جا یه جور فرار  -
 بود؟ هوم...  یاشار ؟
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زمزمه نگاهش را به نگاهم دوخت... عمیق و پر از حرف، 
 کرد: 

یک هفته ست درست و درمون نخوابیدم... یک هفته -
 ست ندارمت و نیم دونم قراره چطوره ادامه اش بدم! 

منظورش  را نیم فهمیدم. قرار بود بهنداشتنم  ادامه 
 دهد؟

من اینجام یاشار... با هر بدبختی بود مامانو رایصی -
 کردم. من برگشتم. 

سم.   سکوتش باعث شد بیر

 چر شده؟ داری نگرانم یم کتی نیم خوای به-
ی

م بیک
 یاشار. 

 

بی حرف مرا به سمت خود کشید و رسم را به سینه اش 
 چسباند .. 

 چانه اش آرام روی رسم قرار گرفت و نالید: 
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... بذار خودمو - ی ی حالت بمونیم نوشیر بذار یه کم تو همیر
 گول بزنم که همه چر رسجاشه و مشکیل نیست. 

 

چشمانش پر از ترس  چه مشکیل پیش آمده بود که
بود؟تپش قلبش زیر گوشم نشانگر آن بود که اشتباه 

 حدس نزده ام. 

ها خوب نبودند.  هابی بود و بی شک این خیی  خیی

 لب هایم زمزمه وار تکان خوردند: 

- .  چر شده یاشار؟ کم کم داری منو یم ترسوبی

 

 و نگاهم را باال کشیدم و از همان جا زل چشمانش شدم. 

 زد:  نیشخند تلجی 

میشه یه امشب راجع بهش حرف نزنیم؟ میشه فکر -
 کنم  من هنوز یاشار خوشبخت هفته ی پیشم ؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_هفت
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                                                                                                        #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
ب در سینه یم کوبید. منظورش از این  قلبم تند و یک ضی

 حرف ها چه بود؟

 یاشار ! -

 خم شد و آرام بوسه ای نرم کنار لبم کاشت و گفت: 

ی روز اویل که اومدی این جا یا-  دته؟ نوشیر

ی یم کرد؟  ی  داشت ذهنم را منحرف چه چیر

ی طفره برود که این جور مرا به  ی ی چه چیر قرار بود از گفیی
 برد؟ سمت خاطرات گذشته یم

 

مردمک چشمانم را در حدقه چرخاندم و متفکر 
 پرسیدم: 

؟-
ی

 چر یم خوای بیک

با پشت انگشت اشاره نوازشگرانه روی گونه ام کشید و 
ه ی چشمانم گفت:   خیر
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یم خواستم تا دیر نشده بهت بگم من همون روز  -
عاشقت شدم درست همون لحظه ای که جلوم 
وایستادی و یه قدم هم از موضعت عقب نشیتی 

نکردی. من همون موقع فکر کردم این دخیی یم تونه 
 من پر کنه... خییل 

ی
ا رو تو زندگ ی جای خایل خییل چیر

ابی که هیچ وقت نداشتمشونو برام یه حشت
ی بودن.   چیر

 دیر فهمیدم اما فهمیدم همون روز دچارت شدم. 

یتی بوی  ی شیر چرا فکر یم کردم این حرف ها در عیر
 جدابی یم دهد؟ 

ی همچون قلبم یم لرزید  :   صدایم  نیر

- ...  یاشار داری منو یم ترسوبی

 لبخند تلجی زد و پچ زد: 

- ... ... تو حیقی ی  تلخ من بیسر نوشیر
ی

تو نباید قایط زندگ
ی حتی یه درصد  هم فکر من نیم ت ی ی  چیر ونم به  همچیر

 کنم. 

 کف دستانم را  دو طرف صورتش گذاشتم و پرسیدم: 
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بهم بگو اون شب چه اتفاقی افتاد؟ چر تو رو  این -
جوری به هم ریخته؟ چر باعث شد فرار کتی و بیای این 

 جا؟ یاشار بهم بگو... 

 

 کف دستش را پشت گردنش کشید و نالید: 

نم ازش فرار کنم... باید بهت  بگم...  راه  ظاهرا نیم تو -
مت   م و بیی فراری نیست ... کاش یم شد دستت رو بگیر
یه جای دور اما نیم شه...  خدای من  ... نگار برگشته 

 ... ی  نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_هشت

                                                                                                                                                                    #شهال_خودی_زاده                                                  
 نیم دانم چه قدر زل چشمانش بودم؟ 

نیم دانم در بی بی چشمانش دنبال چه یم گشتم که 
 نالیدم: 

 یاشار... تو... هنوزم... دوسش... -
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 چرا داشتم جان یم کندم؟

 پیشابی اش را به پیشابی ام چسباند و زمزمه کرد: 

 

 نیم دونم چطوری بگم... من ... -

 

 داشت جان به رسم یم کرد. 

 کف دستم محکم روی سینه اش کوبیده شد: 

؟ چر - ... چر باعث شده بهش فکر کتی حرف بزن لعنتی
 
ی

 من قرار نیست قایط زندگیت باعث شده بهم بیک
ی بگو.  ی  بشم؟ یاشار . یه  چیر

 

 بازوان مِن افسار گسیخته را گرفت . 

 یم خواست بغلم کند اما اجازه ندادم و عقب کشیدم. 

 نگاه بی قرارش توی صورتم دو دو یم زدند... 

 

 حرفات دروغ بود... منو کشوندی وسط این بازی... -
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 انگشتانم روی قلبم مشت شد. 

 

... گفتی دوستت دارم... گفتی عاشقت - قلبمو ازم گرفتی
 شدم... من باورت کردم! 

 

 اشک نداشتم... 

ی اشک نیم ریختم...  ی ی چیر  من هیچ وقت برای چنیر

 بغض داشت خفه ام یم کرد... 

 

ی به چشمانم نیشیی یم زد و یم سوزاندشان.  ی  چیر

 

قدم محکیم به سمتم برداشت و زورگویانه مرا به آغوش 
د: کش  ید  و مرا  به خود فشر

هیس.... هیجر تغییر نکرده.. من هموبی ام که دوستت -
داره... هموبی که عاشقت شده... یک هفته ست ییک 

توی رسم بیچاره ام کرده..  یم گه یاشار خودخواه باش و 
نوشینو برای خودت نگه دار اما این قلب لعنتی مدام 
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 سوسه میاد این دخیی حیفه... حیفه که درگ
ی

یر این زندگ
کوفتی بشه... من هیچ وقت رنگ آرامش رو ندیدم 

ی جز این چند وقتی که با تو بودم.   نوشیر

 

 مرا کیم از خود فاصله داد و زل چشمانم گفت: 

من یم خوامت... خییل هم یم خوامت بیشیی از هر -
ی که تصورش رو بکتی اما نیم تونم انقدر خودخواه  ی چیر
م... نیم دونم قراره چر  باشم که تو و آینده تو درنظر نگیر

 بشه ... 

 

 صدایم فریاد شد: 

 چر شده ؟ نگار کجای زندگیته؟ -
ی

 چرا نیم گ

 

ی و محکم جواب داد:   مطمی 

ی -  هیچ جا...  هیچ جا... نوشیر
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لب گزیدم. پلک زدنم همزمان شد با لغزیدن قطره ای 
 درشت از اشک روی گونه ام . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_ش_نه

                                                                                             #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 نرم و مهربان گفت: 

- ... ی بیا... اشکت رو در آوردم. من اینو نیم خوام نوشیر
من نیم خوام نحیس زندگیم پاگیر تو هم بشه... هر چند 

که اتفاقات این چند وقت نشون داد کم توی دردرس 
 تادی... نیف

 

ی را مخقی یم کرد.  ی  هنوز هم داشت چیر

 من این را یم توانستم از چشمانش خوب بخوانم. 

 

ی نیم ری رس - چرا به جای آسمون و ریسمون به هم بافیی
 اصل مطلب؟ 
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- ...  نگار...اون لعنتی

؟-  نگار چر

 چشم بست و با صدابی که به وضوح یم لرزید گفت: 

مونو ازم مخقی نگه تموم این سال ها بچه ... بچه -
 داشته. 

 

انگار یک سییل محکم توی صورتم نواخته باشد که بی 
 اراده سکندری خوردم و قدیم به عقب برداشتم. 

 

آره فرار کردم و پناه آوردم این جا... چون نیم  -
 دونستم باید چه خایک به رسم یم ریختم... 

 

ده نگاهش کردم...  صدایم یم لرزید:  ی  وحشیی

 مطمئتی بچه مال توئه؟ یعتی شما با هم... -

 

 رسی تکان داد: 
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 نیاد...  DNAمتاسفانه تا جواب -

 

 پس با هم بوده اند وگرنه چه نیازی به تست بود. 

 

 شوکه لب تخت نشستم. 

 یاشار مستاصل نگاهم کرد و گفت: 

 

... یا حتی با - دور از انتظاره که ازت بخوام برام صیی کتی
... یم خوام خودخواه باشم وجود یه بچه به  من فکر کتی

 و تو رو برای خودم نگه دارم اما... 

 

 لبهایم لرزید و با جان کندن گفتم: 

 تنهام بذار یاشار .. لطفا... -

 

 صدایش گرفته بود اما با این حال گفت: 

 معذرت یم خوام...واقعا نیم دونم چر بگم... -
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 م: با کف دستانم صورتم را پوشاندم و زمزمه کرد

 تا تموم شدن پروژه یم مونم بعدش یم رم. -

 

 صدایش ضعیف و خفه به گوش رسید: 

 یم دونم حق بیشیی نگه داشتنت رو ندارم. -

 

 و صدای باز و بسته شدن در یعتی یاشار رفته بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_چهل

                                                                                                #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
 تمام سنگیتی نگاهش را حس یم کردم اما با و 

ی
جود دلتنیک

 سعیم را کردم تا نگاهش نکنم. 

صدای خسته اش را از همان  فاصله شنیدم که خطاب 
 به امیر گفت: 

 شما برید... من یه ساعتی کار دارم. -
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 مهندس رحییم باشه ای گفت و نزدیکم شد: 

 ما بریم خانم مهندس. -

 

 بی حرف کنارش راه افتادم که گفت: 

ه... یاشار که حرقی ن-  یم زنه شما بگو اتفاقی افتاده؟ خیر

 

نگاه از جلوی پایم گرفتم و همان طور که جلوی پالتویم 
 را از دو طرف به هم نزدیک یم کردم گفتم: 

 دوباره هوا رسد شده. -

 

 خنده ی کوتایه کرد: 

... ایک  متوجه -
ی

ی بیک ی این یعتی قرار نیست شمام چیر
 شدم. 

 

حرقی نزده  خب وقتی که یاشار به نزدیک ترین  دوستش
ی یم گفتم؟ ی  بود چرا من باید چیر
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روی صندیل جلو نشستم و بی اختیار نگاهم به سمت پل 
 و جابی که او ایستاده بود کشیده شد. 

 

 مشغول صحبت با چندنفر از کارگرها بود. 

 ام را رفع کنم. 
ی

 حاال از این فاصله یم توانستم دلتنیک

 

ی مان رد و  بعد از آن شب و آخرین حرف هابی که بیر
بدل شده بود تنها رابط ما امیر بود. هر دو جوری رفتار 
ی مان کامال  یم کردیم که اتفاقی نیفتاده اما رسمای بیر

 محسوس بود. 

 

 تصمیم خود را گرفته بودم .  

 یاشار اشتباه بود.  
ی

 حضور من در زندگ

د آن چه نگار ادعا کرده با وجود این که هنوز معلوم نبو 
درست باشد من دور یاشار  و عشقش را خط قرمزی 

 کشیده بودم. 
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 اش تصمییم 
ی

باید از او دور یم ماندم تا برای زندگ
د.   درست بگیر

 

آن بچه اگر پدرش یاشار یم بود نباید بدون او بزرگ یم 
 شد. 

و حضور من ممکن بود باعث تصمیمات غلط یاشار 
 شود. 

 

ون زده و نگاه از یاشار با حرکت م ی از افکارم بیر اشیر
 گرفتم. 

 باید به قلبم افسار یم زدم و از او دور یم ماندم. 

ی بود.   درست همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_چهل_یک
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                                                                                                                                                #شهال_خودی_زاده                                                                                       
وع به واق واق کرد و دم  قوی مثل همیشه با دیدنم رسر

 تکان داد. 

 

 نزدیکش شدم و دستی به رسش کشیدم.  

که نزدیکم یم شد باعث شد همزمان صدای محسن   
 نگاهم به سمت او کشیده شود: 

 

 غذاشو دادم خانم مهندس. -

ی زدم:   لبخندی تشکر آمیر

 ممنون. -

 

 همانطور که دستش را به طرفم دراز یم کرد گفت: 

 این مال شما و جناب مهندس تواناست. -

نگاهم روی کارت کوچیک که توی دستش بود نشست که 
 افزود: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

کارت دعوته... آخر هفته عروسیمه... من و  ماه چهره -
یف بیارید.   خوشحال یم شیم شمام تشر

 

 لبخندم پهن تر شد:  

 چه اسم خوشگیل ام داره خانمت... -

 انگار دنیا را به او داده باشند که گفت: 

 خودشم مثل اسمش ماهه... -

 ابروبی باال انداختم: 

 

 اوه دیگه واجب شد حتما ببینمش. -

 

 خنده ای از ته دل کرد: 

اونم خییل دوست داره شما رو ببینه. خدا کنه مهندسم -
 قبول کنه بیاد. 

 

ک داده است   تازه یادم افتاد که کارت من و یاشار را مشیی
 . 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ی ما همه  خب با رفتار یاشار هیچ کس  فکر نیم کرد بیر
ی تمام شده است.  محسن با لحتی پر از انرژی گفت:   چیر

 

من باید برگردم روستا... با مهندسم هماهنگ شده... -
ییک از  بچه ها این مدت جای من هست اگه کاری 

داشتید باهاشون هماهنگ کنید. حواسش به قوی هم 
هست... راستی خانم مهندس میشه دوباره به مهندس 

 توانا یاداوری کنید و کارت رو به ایشونم بدید. 

 

ی ما دیگر هی  چ رابطه ای نیست؟ چه یم گفتم که بیر

 

 رس به تایید تکان دادم: 

 بهشون یم گم... -

ی منتظرتون هستیم خداحافیطی کرد و با قدم های  با گفیی
 بلند دور شد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_چهل_دو

                                                                                                                         #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
ی روی گاز داخل کانکس ی کیی م شدم و همزمان با گذاشیی

 تا جوشیدن آن دوش کوتایه گرفتم. 

 

لباس پوشیده  موهایم را حوله پیچ کرده بودم که حس 
 کردم صدای واق واق قوی بلند شد. 

 

 تا پشت پنجره رفتم و آرام پرده  را کنار زدم. 

 

 یاشار بود که داشت دستی به رس قوی یم کشید. 

وانم پرده را بیندازم تا متوجه ام نشود قبل از آن که بت
 نگاهش به سمت من کشیده شد. 

 

قفل نگاه دلتنگش شدم که رسی تکان داد و به سمت 
 کانکسم راه افتاد. 
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 قلبم با تمام وجود در سینه یم کوبید. 

 پرده را انداختم و به سمت در رفتم. 

 با تقه ای که به در خورد ان را باز کردم . 

 له ی روی رسم کشیده شد و گفت: چشمانش تا حو 

 

 یم تونم بیام تو؟-

 

 تنها رسی تکان دادم و او وارد شد. 

 

ون خییل - ون.. هوا بیر حمام بودی نخواستم بیابی بیر
 رسده. 

 

 لب گزیدم و تشکر کردم. 

ی  و پر از حرف ...   بی حرف نگاهم کرد. نگایه سنگیر
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 حس کردم تمام خون تنم به سمت گونه هایم دوید و 
 داغ شد. 

 

ی که در حال جوش بود بهانه ای به دستم  صدای کیی
 داد تا حرقی بزنم: 

من یم خواستم یه دم نوش بذارم اگه تو هم دوست -
 داری... 

 میان کالمم پرید: 

نه ممنونم. باید برم... فقط اومدم بگم نیم دونم در -
 جریان عروش محسن هستی یا نه؟

 

کانیی کشیده شد و نگاهم به سمت کارت عروش روی  
 گفتم: 

ک دعوت کرده. -  هردومونو مشیی

 

 نگاه گرمش را به چشمانم دوخت:  
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به خاطر امنیت و راحتیت حرقی از تصمیمات مون -
ی من و تو به هم   که این جابی فکر کیی

ه تا  زمابی نزدم. بهیی
 مربوطیم ... 

 یم دونم. -

م خیی نداره. -  حتی امیر

 باشه. -

ای عروش نمیام... تو ممنون که درک یم کتی - . منیی

ه.   برو... این جوری برای هردومون بهیی

 

 خودش یم برید و یم دوخت. 

  

 باز هم باشه ای گفتم و او افزود: 

 من دیگه باید برم. بازم اگه مشکیل بود بهم بگو. -

 داشت یم رفت ... بی قرار و کفری، تلخ جواب دادم: 

 من از پس کارام برمیام جناب توانا. -

 

 کیم_برایم_عشق_دم_کن #
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 #پارت_سیصد_چهل_سه

                                                                                                                         #شهال_خودی_زاده                                                                                                              
ه ی   بالفاصله دلخوری توی صدایم را فهمید  و  خیر

 چشمانم پرسید: 

ی شده؟- ی  چیر

 بغض سختی توی گلویم را پر کرده بود. 

 با صدابی گرفته جواب دادم: 

ی رو مشخص کردید. مشکیل - نه... شما تکلیف همه چیر
ید.  یف بیی  نیست. یم تونید تشر

 

 متعجب نامم را بر زبان راند: چشمانش گشاد شد و 

! این همه تلجی واسه چیه ؟- ی  نوشیر

 

 لب گزیدم. 

دوری اش دیوانه ام کرده بود و انگار دنبال بهانه ای بودم 
تا دق دیل ام را بر رسش خایل کنم. کفری نگاهش کردم 

 که دوباره پرسید: 
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؟-  تو االن از من ناراحتی

 

 پوزخندی کالفه زدم: 

 اشم؟ چرا باید ناراحت ب-

ی مان را کم کرد .   فاصله ی بیر

 مشامم را پر کرد. 
ی

 هرم گرم نفسش به همراه عطر دلتنیک

 

 دلم آغوشش را یم خواست. 

ها یم خواست اما باید یک  ی بزرگ « نه ی»دلم خییل چیر
 یم شنید. 

 این مرد دیگر برای من و قلبم ممنوعه بود . 

   

. یاشار برای دوری از هر خطابی قدیم به عقب برداشتم 

 بی خیال نشد و کامال نزدیکم شد . 
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ی دیگه یم گه خانم مهندس؟-   ویل لحنت یه چیر

 

حرکت تند رسم باعث  شد گره حوله ی باالی رسم باز 
 شود و موهایم همراه حوله روی رسشانه هایم بریزد. 

 

نگاه آشفته و بی قرارش روی موهایم لغزید و نفیس 
موهای خیسم عمیق کشید ... انگشتانش نرم روی 

 نشست و با حایل غریب نالید: 

ه زودترخشک شون کتی وگرنه رسما یم خوری. -  بهیی

 

ون زد.   و بی معطیل و با قدم های بلند از کانکسم بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_چهل_چهار
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صدایش... عطرش... حضورش، همه و همه مرا به 
 جنون یم رساند. 

 

 نزدیکم بود و من باید یاد یم گرفتم دیگر به او فکر نکنم. 

 

شده بود یک ممنوعه و من ناخواسته شب و روزم به 
 این ممنوعه فکر یم کرد.   

 

صبح تا شب را در کارگاه هر طور شده دور از  یاشار یم 
 گذراندم اما شب مال من بود. 

 

 دست خودم نبود . 

ان رختخوابم یم شب ها درست وقتی با تتی خسته می
ین به رساغم  خزیدم دنیابی فکر و خیال مثل رویابی شیر

یم آمدند و عجیب این که من خود را به دست آن ها یم 
دم و شبم را به صبح یم رساندم.   سیر
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 دلتنگ یاشار و حضورش بودم که آخر هفته فرا رسید. 

 

کت مرا به ده و خانه ی محسن  امیر رحییم با جیپ رسر
 کمپ بازگشت . رساند و به  

 

 یاشار گفته بود نیم آید و رس حرفش مانده و نیامده بود. 

 

خانه ی محسن در  باالی ده قرار داشت و باید برای 
ی و خایک را پیاده یط یم  ی به آنجا یک رسباالبی تیر رفیی

ی باعث یم شد وقتی به خانه یم رسیدی  کردیم اما همیر
ت و یم کل ده با زیبابی هایش زیر پایت قرار یم گرف

توانستی ساعت ها بنشیتی و از منظره زیبای مقابلت 
ی.   لذت بیی

 

تا جابی که یم دانستم پدر و مادر محسن فوت کرده 
 یم کرد. 

ی
ش زندگ  بودند و او با عمه ی پیر
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عمه نورگل زن بسیار باسلیقه ای بود و یم شد این را از 
ی و به شدت مرتبش فهمید.   خانه تمیر

 

حیاط بزرگش در آستانه بهار پر از گل های رنگارنگ 
شده بود و بی اختیار نگاهم را به سمت خود مجذوب یم 

 کرد. 

 

 
ی

محسن ساک کوچکم را روی ایوابی که با زیلوهای رنیک
 دست بافت فرش شده بود گذاشت و گفت: 

 رخساره که اومد شما رو یم بره خونه ی خودشون؟-

 

 رخساره؟- 

 

 _دم_کن #کیم_برایم_عشق

 

 #پارت_سیصد_چهل_پنج 
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 رسی تکان داد: 

اوهوم...خواهر کوچیکه ماه چهره ست.  اون ییک  -
خاله ام.     دخیی

 

عمه نورگل با کمری خمیده و دستی که ظرف اسفند را 
 حمل یم کرد به سمت مان آمد: 

م... هزار ماشاال. تعریف تو خییل - خوش اومدی دخیی
ی شن یدن گ بود مانند شنیده بودم اما از قدیم گفیی

 دیدن. 

 

 خجوالنه تشکر کردم و گفتم: 

این جا خییل باصفاست. فکر نیم کردم خونه های ده -
 انقدر خوشگل و ال صفا باشن . 

 

زن لبخندی زد و گفت:   پیر
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ده ما با وجود این که توی دل کویره اما آب و هواش -
خوبه و همینم با صفاش کرده. کم میابی این دور و برا... 
حاال بذار بهار بشه اون وقت یم بیتی خدا توی دل کویر 

 یه الماس درخشان گذاشته. 

 

هابی گفت و با دستان 
ی سپس همزمان روی اسفند چیر

لرزانش همان طور که دور رس ما یم چرخاند داخل آتش 
 ریخت و دود خوش بوی آن را به سمت مان فوت کرد. 

 

گ نگاه همه ی مان به سمت او  با رس وصدای دخیی
 کشیده شد. 

 

 چه بی رس وصداست این جا... -

 محسن لبخندی زد: 

 اله. خوش اومدی دخیی خ-
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ک که زیبا بود و پر از شیطنت به نظر یم رسید در  دخیی
 جواب گفت: 

 

خواهر زن ...چندبار بگم...  از امروز رسما سمت -
م شوهر خواهر.   جدیدی یم گیر

 

 محسن رسی تکان داد و گفت: 

؟ ماه - ی رخساره. چه خیی تو هیچ وقت آروم نیم گیر
ی نیم خواست؟  ی  چهره چیر

  

همان طور که نزدیکم یم شد رخساره لبخندی زد و 
 جواب داد: 

م. -  نه... فقط منو فرستاد مهمون مونو بیی

 سپس 

 سالیم داد و خوش آمد گفت . 

 جوابش را که دادم افزود: 
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تعریف تونو خییل شنیدیم خانم مهندس بخصوص بعد -
 از ماجرای یاور... 

 

 یاور؟ 

 محسن تندی گفت: 

 منظورش همون رحمابی نامرده.  -

 

یم بی اختیار درهم شد و رخساره با شیطنت ابرو ها
 گفت: 

 

- ... ی هستی که شاخ غول این ده رو شکستی شما دخیی
هیچ کس از این پشه ی مغرور خوشش نیم اومد. االن 

چند وقته همه مون یه نفس راحت یم کشیم. خدا 
ت بده..   خیر

  

 و بلند و صدادار خندید. 
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شیطنت  عمه نورگل رسی تکان داد و رخساره باز هم
 کرد: 

 

 خب!  -
ی

 بد یم گم بگید بد یم گ

 

 عمه نورگل زیر لب جواب داد: 

ی - این پش همیشه برای مادرش دردرس بود. بچه ی رسر
بود. همه ده از دستش عایص بودن. وقتی رس کار پل 
استخدام شد همه یه نفیس کشیدن که یاور قراره آدم 
 بشه اما آخرش این شد. بیچاره مادرش دلش خونه... 

 

 رخساره به یکباره گفت: 

ی نیستا. -  اونور بزن و بکوبه این جا هیچ خیی

 

 عمه نورگل تندی جواب داد: 

ی خونه ی دخیی بزن و بکوبه خونه ی داماد - از قدیم گفیی
ی نیست.   خیی
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 و رو به من گفت: 

... اینا که - ابی بیارم واسه پذیرابی
ی م یه چیر

ی دخیی بشیر
 حواس نمیذارن برام. 

 

 و همان جا لب ایوان نشستم. تشکری کردم 

محسن به دنبال عمه اش رفت و رخساره هم کنارم 
نشست و دامن پرچینش را با دست صاف کرد و زل زد 

 به حیاط بزرگ خانه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_چهل_شش

 خوش به حالتون. -                        

 

 نگاهم به سمتش کشیده شد. 

 با لحتی که پر بود از حشت گفت: لبخندی زد و 
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 همیشه دوست داشتم جای امثال شماها باشم. -

 

 سکوتم باعث شد ادامه دهد: 

دلم یم خواست درس بخونم و  واسه خودم یه کاره ای -
بشم اما وقتی دبستانم تموم شد دیگه اجازه ندادن برم 
ی که برای یه زن  ی مدرسه. باید یم موندم خونه و هر چیر

 اد یم گرفتم. نیازه رو ی

 

ی بگویم. حرفش آن قدری تلخ  ی دلم نیم خواست چیر
ی دهنده باشم.   بود که نتوانم هیچ جوره تسکیر

 

ی جاشم باسواد - تازه من خوش شانس بودم که تا همیر
ی روستای  ی رو یاد گرفتم.تو همیر

بشم و خوندن و نوشیی
ا اجازه باسواد شدن ندارن.   خودمون خییل از دخیی

 

یتی و  با آمدن محسن و  عمه نورگل که سیتی حاوی شیر
چای به دست داشت، رخساره از جا بلند شد و  آرام 

 زمزمه کرد: 
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راستش از وقتی شنیده بودم یه خانم مهندس جوون  -
اومده خییل دوست داشتم از نزدیک ببینم تون... 

 کاش یم تونستم بیام و بیشیی ببینم تون اما ... 

 

 کنجکاو پرسیدم:    

؟-  اما چر

 

ی   دامنش را میان انگشتانش چالند و لب زد: چیر

یتی تونو -  بی خیال خانم مهندس... زود چای و شیر
 بخورید که باید بریم. 

 

 و به سمت عمه نورگل رفت و  سیتی را گرفت: 

 بدید من عمه جون... -

 

زن مهربان لبخند زد:   پیر

 عروش تو ایشاال دخیی قشنگم. -
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 بود و بی شک  
رخساره واقعا زیبا و خواستتی

خواستگاران زیادی داشت.   لب گزید و با شیطنت 
 گفت: 

من که خیالشو ندارم. الاقل نه تا زمابی که به آرزوهام - 
 برسم. 

 

 محسن رسی تکان داد: 

؟ - وع کردی دخیی  باز تو رسر

 

 رخساره دندان قروچه ای کرد : 

وعش کنم. من هیچ وقت تمومش نکردم که بخوا- م رسر
 باالخره حاج بابا رو رایصی یم کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_چهل_هفت

 محسن بلند خندید رو به او گفت:                  
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اگه توبی که یم توبی اما شاید بهیی باشه از خانم -
ش...   مهندسم بیر

 

 سپس رو به من گفت: 

بگو  خانم مهندس شما بگو کارت چه قدر سخته.  -
ی مدت کم چه قدر اذیتت کردن. این  که تو همیر
ی توی این راه مشکالت  ا نیم دونن پا گذاشیی دخیی

 خودشو داره...  

 

 نگاهم به صورت مصمم رخساره دوخته شد و گفتم: 

 

سخته اما غیر ممکن نیست. آقا محسن راست یم گه -
ی  ی توی این مدت کم اذیت نشدم اما خب توی هر چیر

شته باشه. منم به کارم عشق یم ورزم باید عشق وجود دا
 که با تمام سختی هاش این جام. 

 

 رخساره هیجان زده گفت: 
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دوست دارم بیشیی باهاتون حرف بزنم. کاش بتونم حاج -
 بابامو رایصی کنم بذاره بقیه درسمو بخونم. 

 

عمه نورگل دست روی زانویش گذاشت و لب پله 
 نشست. صدایش گرم و مهربان بود که گفت: 

 

منم خییل دوست داشتم درس بخونم. اون موقع ها -
ی چند کالس  ا آزاد باشن. همیر

این جوری نبود دخیی
ی بخونیم. منم همپای مادر خدا بیامرزم  سوادم نذاشیی

 بچه داری یم کردم. 

 

 رخساره کنار ما نشست و با لحتی حریص گفت: 

همش تقصیر کدخداست وگرنه حاج بابا کاری به درس -
  خوندنم نداشت. 

 محسن شیطنت کرد: 

خب البد یم خواد تو رو عروس خودش کنه... عروس -
 باسواد به کارش نمیاد. 
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 رخساره کفری گفت: 

مم زن اون پشه ی قزبیت نیم شم. -  خیال کردن. بمیر

 

 لبخندم از بابت این همه مصمم بودنش عمق گرفت. 

یم دانستم موقعیت من یم توانست آرزوی خییل از 
ان رسزمینم  باشد.  دخیی

 

 محسن بلند خندید: 

خدا روشکر ماه چهره مثل تو فکر نیم کنه وگرنه من -
 بیچاره یم شدم. 

ها شما مردا فقط دنبال زن بی زبون و ساکت یم گردید -
 که هر بالبی رسش میارید دم نزنه... 

 

 محسن چشم درشت کرد: 
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ما عاشق  همیم اینو همه تون خوب یم دونید . من اگه -
دوست داشت درس بخونه مخالفتی نیم ماه چهره ام 

 کردم. اون هر چر بخواد من نوکرشم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_چهل_هشت

های این                با دیدن ماه چهره فهمیدم دخیی
 خانواده ییک از ییک زیباتر و خواستتی تر هستند. 

 

 آرایش و لباس عروس او را دو چندان زیباتر کرده بود و 
به قول رخساره که شیطنت هایش تمایم نداشت 

امشب محسن بدون شک با دیدن این زیبارو  از دست 
 یم رفت و ممکن بود به شب زفاف نرسد. 

 

های زیادی داخل اتاق بودند و عجیب آن که  دخیی
شان درست مثل یک موجود فضابی با من برخورد یم  اکیر

 کردند. 
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ی بتواند به درجات باالی تحصییل و  تصور این که دخیی
شغیل  برسد برای آن ها درست مثل یک خواب و رویا 

 بود. 

 

فکر و ذکر خییل هایشان زیبا شدن و مورد توجه قرار 
ی در این شب عروش بود.   گرفیی

ی پشهای ده شوهری بیابند   این که امشب بتوانند از بیر
ین   برای شان بود. و انتخاب شوند آرزوبی شیر

ی آن ها کیس مثل رخساره کمیاب بود.   و بی شک بیر

زیبا بود و یم دانست توجه خییل از پشها را به دنبال 
خود یم کشاند اما دنیای او بزرگ تر از این حرف ها بود 

 . 

 

ی  توی راه از آرزوهایش گفته بود . این که اولیر
خواستگارش پش کدخداست و همان ها هم مانع 

ی باعث شده بود از پش  فتش شده بودند و همیر پیشر
 کدخدا متنفر باشد. 
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پدرش دوست داشت او عروس خانواده کدخدا شود اما 
ی دیگری بود.   رخساره دلش با چیر

او دوست  دوست داشت درس بخواند و معلم شود. 
د اما موانع زیادی  داشت در جرگه ی زنان موفق قرار گیر
پیش رو داشت که خب با توجه به طرز فکر اطرافیان 

 رسیدن به آن ها خییل راحت نبود. 

 

ون خزیدم.  ها از افکارم بیر
 با صدای دست و جیغ دخیی

 

دیدن لباس های رنگارنگ و چهره های بانشاط و زیبا و 
انه ی شان بی اخ

 تیار لبخند را بر لبانم یم نشاند. دخیی

 

 رخساره نزدیکم شد و گفت: 

 حاال دیگه نوبت شماست خانم مهندس. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_سیصد_چهل_هشت

اگر بگویم حالم خوب بود دروغ                                  
 نگفته بودم. 

حضورم در آن جشن و میان آن آدم ها حیس خوب و 
 سب را رسریز  قلبم کرده بود. دلچ

 

 رخساره زیر گوشم پچ زد:   

 این لباسا خییل بهتون میاد. ممنون که قبول کردید. -

 

ی به تن  ی و رنگیر اهتی پر چیر لبم را زیر دندان کشیدم. پیر
ها مجبورم کرده بودند با آن ها همرنگ  داشتم. دخیی

 شوم. 

 

همان بهیی که یاشار به این عروش نیامده بود و در  
 کمپ مانده بود . 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 دستم را کشید و گفت: 

وع میشه. -   با من بیایید ... مراسم داره رسر

 نزدیک غروب بود و هوا رو به تارییک. 

 

ها  به همراهش به حیاط بزرگ خانه ی شان رفتیم. دخیی
وع به دست زدن ک ردند. با دیدنم دورم حلقه زدند و رسر

 و پولک دوزی شده زیبابی  به 
ی

هر کدام لباس های رنیک
ی شبیه به لباش که بر تن من بود.  ی  تن داشتند چیر

  

 خجوالنه گونه هایم داغ شد . 

من آن جا چه یم کردم؟ کاش من هم مثل یاشار دعوت 
محسن را برای عروش رد یم کردم و یک امشب را در 

 کانکسم به صبح یم رساندم. 

 یتی داشتم. حال عج

ی ماندن و نماندن گیر افتاده بودم.   بیر
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ون  ها بیر
ی دخیی نیم دانم چه حیس بود به قصد فرار از بیر

زدم و بی حواس  دویدم اما به ثانیه نکشید میان آغوش 
مردی فرو رفتم که عطرش روزها بود پس زمینه ی ذهنم 

 بود. 

 بی اختیار آچی گفتم و دستم روی دهانم نشست. 

 ود که بیاید... قرار نب

 این جا چه یم کرد؟

 نگاهم را باال کشیدم و زل چشمان مشیک رنگش شدم . 

 بازویم اسیر دستش شد و کنار گوشم پچ زد:  

هر جا یم ری منم با خودت بیی که دارم بدون تو دیوونه -
 یم شم. 

 میخکوب نگاهش لب زدم: 

 

؟-  این جا چر کار یم کتی

 

 چشمانش برقی زد و پچ زد: 
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م خانم   فکر - کردم تنها جاییه که یم تونم آروم بگیر
 مهندس! 

 

 لب گزیدم. 

ورانه رستاپایم را درنوردید و گفت:   نگاهش رسر

نیم خواستم این صحنه رو از دست بدم. خییل  -
 بهت میاد. 

 

ب در سینه یم کوبید که هر آن حس یم  قلبم چنان با ضی
 کردم از دهانم خارج گردد. 

 

ردن هایم حضورش را دوست دروغ چرا با تمام دوری ک
 داشتم . 

م  صدای رخساره مرا از خلسه ای که کم کم  داشت گیر
ون کشید:   یم انداخت بیر

 

 خانم مهندس کجا فرار کردید؟-
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نگاه هر دوی مان به سمت او کشیده شد که یاشار آرام 
 کنار گوشم پچ زد: 

یه فکری باید به حال این فرارای خانم مهندس تون کرد -
 . 

 

 برایم_عشق_دم_کن #کیم_ 

 

 #پارت_سیصد_چهل_نه

 آرام به طرفش چرخیدم. 

 خدای من چه قدر دلتنگش بودم. 

دست خودم نبود تک تک اعضای صورتش را از نظر 
 گذراندم. 

 

کیم ته ریش داشت که همیشه به او یم آمد و من چه 
قدر دلم یم خواست این توانابی را داشتم تا دستم را جلو 

م و صورتش را نوازش کنم.   بیی
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هنوز خط لبخند، کنار لبش خودنمابی یم کرد و چه قدر 
مرا بی قرار روزهای خوبی که کنار هم گذرانده بودیم یم 

 کرد.  

 

ه ی چشمانم شد .   چشمان پرحرفش خیر

ی ته این چشم ها مرا به عمق خود فرا یم  ی یک چیر
 خواند. 

 

قلبم با قدرت پمپاژ کرد و خون با فشار به گونه هایم 
 دوید. 

 بی اختیار پچ زدم: 

 خودت بهیی از من یم دوبی دلیل این فرارا رو. -

 

 من یم خواستمش. 

 عاشقش بودم . 

و قوت یم خواستمش اما هنوزم با همان قدرت 
 خودخواه نبودم. 
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 پای یک بچه درمیان بود. 

حضورم بی شک باعث تصمیمات اشتباه یاشار یم شد و 
 من این را نیم خواستم. 

 

آن بچه نیاز به پدر داشت و صدالبته نیازبه مادر و در 
 نهایت یک خانواده. 

 

 صدای یاشار مرا به خود آورد: 

ا رو این هفته یه رس یم رم تهرا- ی ن...باید تکلیف خییل چیر
 مشخص کنم.  

 

 قلبم فرو ریخت. 

درست بود که منطقم مدام یم گفت یاشار باید برود اما 
قلبم با تمام وجود مخالف بود و او را برای خود یم 

 خواست. 
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ی بازگشتی نداشت و من برای همیشه  شاید این رفیی
 عشق او را از دست یم دادم.  

م و با تکیه به وجودش نفس غرورم را به آغوش کشید
ون دادم و با حفظ ظاهر  حبس شده در سینه ام را بیر

 جواب دادم: 

 

 خوب کاری یم کنید جناب توانا. -

 

 نگاه محزونش در صورتم دو دو زد: 

؟ راه - این حرف دلته؟ از ته دل یم خوای ازم جدا بیسر
 . ی  های دیگه ای هم هست که بهش فکر کنیم نوشیر

 

 نه رایه نبود الاقل برای من . 

 باید پا روی دلم یم گذاشتم. 

من سال ها بود پدرم را از دست داده بودم و یم دانستم 
 نبودش یم تواند چه قدر زجرآور باشد. 
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 حرف دلمه... -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_پنجاه 

 

ی کاقی بود تا بهانه  حاال رخساره نزدیک شده بود و همیر
ی از یاشار را بیابم. ی دو   ر شدن و فاصله گرفیی

 

وع میشه. -  خانم مهندس کم کم مراسم رسر

 

 نگاهم را از یاشار گرفتم و گفتم: 

 اومدم عزیزم. -

 

و در بر اش روان شدم اما اگر بگویم قلبم را کنار یاشار 
 جا گذاشتم دروغ نگفته بودم. 
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سنگیتی نگاهش را پشت رسم حس یم کردم اما یم 
ی  دانستم ی تصمیمات اشتباه و من چنیر

ماندم یعتی گرفیی
ی را هرگز نیم خواستم.  ی  چیر

 

صدای ساز و دهل تمایم حیاط بزرگ خانه را پر کرده 
 بود. 

  

محسن را دیدم که در لباس دامادی به سمت یاشار 
 رفت و با خوشحایل از حضورش تشکر کرد. 

 

 اخم های یاشار باز شدبی نبود و تمام مدت به نقطه ای
ی باعث میشد بی پروا نگاهش  ه بود و همیر ی خیر روی زمیر

 کنم. 

 

 بیچاره کن ترین حیس بود که این روزها چشیده 
ی

دلتنیک
 بودم. 
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ی شو . شاید  حیس غریب که یم گفت بی خیال همه چیر
 توجه کنم نباید این تصمیم را 

ی
اگر یم خواستم به دلتنیک

 یم گرفتم اما من نیم توانستم آن قدر خودخواه باشم.  

 

انه باال کشیده شد و زل چشمانم شد  نگاهش که غافلگیر
ی خواندم.   من همان نقش را در چشمان او نیر

 

 شاید بیشیی از من! او هم دلتنگ بود. 

صدای ساز اوج گرفته بود درست مثل تپش های قلب 
 ما... 

 

ها دست یم زدند و پشها با رقص محیل میانداری  دخیی
 یم کردند. 

 

ها و خنده های رسخوشانه ی شان توجهم را  پچ پچ دخیی
 جلب کرد. 
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مرد جوابی وارد حیاط شده بود که حسم یم گفت باعث 
 آن پچ پچ هاست. 

 

 رایم_عشق_دم_کن #کیم_ب

 #پارت_سیصد_پنجاه_یک

 

 

توجهم بی اختیار جلب مرد جوابی شده بود که در نگاه 
اول یم شد او را در زمره ی مردان با جذبه و خوش قیافه 

 قرار داد. 

 قد بلندی داشت و چشم و ابرو مشیک بود. 

 

به طرف محسن رفت .  محسن با دیدنش لبخند عمیقی 
ی در گوش او  ی برلب نشاند و از جا بلند شد.  مرد چیر
زمزمه کرد.  لب های محسن کش آمد و رس به تایید 

 تکان داد. 
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همزمان رخساره با حایل غریب به طرفم آمد و زیر لب 
 غرید: 

 

 عروش خواهرم هم آرامش ندارم...  -

 

 برافروخته اش نشست. نگاهم به چهره ی 

 

 با دستان لرزانش دستم را گرفت و گفت: 

دارم دیوونه یم شم... چرا نمیذارن یه نفس راحت -
 بکشم؟ رسما همه چر رو کوفتم کردن. 

 

 بودم بی ربط 
ی نیم دانستم از چه حرف یم زند اما مطمی 

 به حضور ان مرد جوان نیست. 

 از چر حرف یم زبی رخساره جان؟-

 

ون داد و گفت:  نفسش را حریص  صدادار بیر
 و با پوقی

 حالم ازش به هم یم خوره...     -

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

م باعث شد ادامه دهد:   نگاه متحیر

ازش بدم میاد... کیس که باعث شد به آرزوهام نرسم. -
فکر کرده چون پش کدخداست و حرفش برو داره همه 

ن؟   باید براش بمیر

 

 پس پش کدخدا این مرد جوان بود؟  

 

کردم در پس این نفرت عشقی عظیم مخقی چرا حس یم  
 شده است ؟

 

ه ی مرد را روی رخساره  حاال یم توانستم رد نگاه خیر
 ببینم. 

 

؟-  تو مطمئتی اون باعث شده تو نتوبی درس بخوبی

 

 لب گزید: 
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مطمئنم... نسا یم گه خودش با گوشای خودش  -
شنیده که با خواهرش حرف یم زده  ... خواهر 

ی آقا پش پر مدع ا گفته داداشم نمیذاره رخساره همیر
مال کیس بشه... گفته درس خوندن رخساره برابره 
با از دست رفتنش...  منم پاش وامیستم نمیذارم 

 رخساره درس بخونه. 

 

 نسا کیه؟-

 

ی کشاند که با کیم فاصله از ما  نگاهش را به سمت دخیی
ه به پش  ه خیر ایستاده بود و در عجبم که داشت خیر

 یم کرد. کدخدا نگاه 

 

؟ -  تو مطمئتی

 اوهوم مطمئنم. نسا که دروغ نیم گه. -

 نگاهم روی نسا قفل بود. 
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من این نگاه ها را خوب یم شناختم. الاقل این روزها که 
قلبم در گروی کیس بود بهیی یم توانستم این نگاه عاشق 

 را ع بشناسم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_دو 

 

 

 

دم : دستش را   محکم تر فشر

ی رو خودت با گوشات نشنیدی - ی اما من معتقدم تا چیر
 باور نکن. 

 

 نگاهش متفکر به من دوخته شد : 

؟ -  یعتی چر
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 این که شاید حرفابی که تحویل تو دادن واقعیت -
یعتی

 نداشته باشه. 

 

نگاهش بی اختیار یک دور تا نسا و پش کدخدا رفت و 
 برگشت. 

 

 : ابرو درهم کشید و گفت

برام مهم نیست .. من که حیس به جالل ندارم. نسا اگه -
 یم تونه جالل پیشکشش. 

 

حس یم کردم رخساره آن قدری به عشق جالل به 
ی است که سیع یم کند به روی خود  خودش مطمی 

 نیاورد چه رکتی از صمییم ترین دوستش خورده است. 

 

؟ - یعتی مهم نیست که با یه آدم دروغگو دوست باشر
با حرفاش ممکنه ذهن و روحت رو منحرف  کیس که

 کرده باشه... 
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 گیج و مات نگاهم کرد: 

ی باشه... اون  - ی دخیی آخه باورم نمیشه نسا همچیر
هر چر یم فهمید زود بهم یم رسوند... یعتی شما یم 

 تو کفشاشه؟
ی

ه یه رییک  این دخیی
ی

 گ

 

 لبخند نریم زدم: 

ی توی این مایه ها... - ی  یه چیر

 

 ابرو باال انداخت: 

چرا هیچ وقت متوجه نشدم... مثال ما دوتا دوستیم... -
من همیشه باهاش درددل یم کردم. واییتر یعتی هر چر 

 یم گفتم ... 

 

چون فکرت بر کار دیگه ای بوده. انقدر به آرزوی درس -
. اما  خوندن فکر کردی که به دور و برت توجیه نداشتی
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وجه کن ضمنا پشکدخدا من یم گم بیشیی به اطرافت ت
 بدجور حواسش به توئه... 

 

 رخساره بی آن که نگاه به او بیندازد گفت: 

ی شازده - بره به جهنم ... هر چر یم کشم از دست همیر
 ست. 

 

با دیدن جالل پش کدخدا که به سمت ما یم آمد نگاه 
 یاشار هم  متوجه ما شد. 

یم  از این که شش دانگ حواسش به من بود ته دلم غنج
 زد. 

 

خواستم حرقی بزنم که رخساره  دستم را کشید اما قبل 
 از آن بازویش اسیر دست جالل شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_پنجاه_سه
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رخساره صیی کن... باید با هم حرف بزنیم. این دفعه -
 نمیذارم بری. 

 

رخساره رنگ پریده نگایه به جمع دور و برمان انداخت 
 صدای بلندی گفت: و با 

... ولم کن... -  تو  حق نداری بهم دست بزبی

 

 جالل دندان قروچه ای کرد: 

دیگه ولت نیم کنم... حاالم با من میابی دخیی خانم -
 اجازه ت رو از حاج بابات گرفتم. 

 

ون کشید  رخساره دستش را به زور از میان پنجه ی او بیر
 و قدیم به عقب برداشت و بلند گفت: 
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؟ اون وقت تو رفتی اجازه ازت م- تنفرم یم دوبی یعتی چر
؟   ی منو از بابام گرفتی

 

نگاهم روی صورت نسا نشست. کنج لبش نیشخندی 
ی که کنار دستش بود  عجیب خودنمابی یم کرد. دخیی

ی کنار گوشش پچ پچ کرد.  ی  چیر

 

 صدای جالل توجهم را جلب کرد: 

ه چر کارت کردم که این همه ازم متنفری؟ جز این ک-
بارها و بارها پیغام دوستت دارم رو از هر کیس یم 

 تونستم برات یم فرستادم؟

   

 انگار رخساره روی دنده لج افتاده بود که نیم شنید :  

 اما من دوستت ندارم. -

 

جالل بی توجه به فریاد او مچ دستش را محکم گرفت و 
 به سمت خود کشید: 
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 خود با این همه رسکیسر بیشیی دلمو یم بری پس بی -
 تالش نکن. 

 

رخساره تقال کرد تا خود را نجات دهد اما در مقابل 
ت زده ی همگان جالل دست به کمر او  چشمان حیر
انداخت و با از جا کندنش او را روی شانه انداخت و 

 گفت: 

 این دفعه کوتاه نمیام. باید با هم حرف بزنیم. -

 

 و بی توجه به جیغ و فریاد های رخساره او را  مقابل
ون برد.   چشمان مان از حیاط بیر

 

ان صحنه ای که دیده بودند  تقریبا تا چند ثانیه همه حیر
 در سکوت گذشت . 

نسا خشک شده در جایش به نقطه ای دور یم نگریست 
ک کنار دستش که نیم دانستم کیست تند تند  اما دخیی

هابی یم گفت. 
ی  چیر
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یم با دیدن این چهره به یاد آن مثل معروف افتادم که 
 «ماه پشت ابر نیم مونه» گفت

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_چهار 

 

 

با صدای یاشار تازه متوجه ی او شدم که نزدیکم شده 
 بود: 

ه؟ -  ییک یم گه این جا چه خیی

 

 و با شیطنت پچ زد: 

 اگه رسمه دخیی فراری بدن خب به ماهم بگن. -
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 بی اختیار خنده ام گرفت . 

ورانه   به چشمانم زل زد : رسر

 چه قدر دلم یم خواست جای پش کدخدا باشم. -

 

 رفع 
ی

ی ما به سادگ لب گزیدم. کاش یم فهمید  مانع بیر
 نخواهد شد ... 

 

 فاصله را کم کرد و گفت : 

نظرت چیه بریم دنبال شون؟ واسه خاطر دوستت یم -
گم... شاید نیاز به کمک داشته باشه هر چند که محسن 

نیست. اما اگه تو دوست داشته یم گفت خطری 
 ...  باشر

 

 نگاه پر شیطنتش دیوانه ام یم کرد.  

 

از طرقی دلم یم خواست همراه رخساره باشم و کنجکاو 
 بودم که عاقبت کارش چه خواهد شد . 
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 نگاهم را خواند و گفت: 

ه رو برد. -  پس بجنب که پشه دخیی

 

ون  به همراهش روان شدم و هر دو با هم از حیاط بیر
 زدیم. 

 عجیب بود که باز صدای ساز و دهل بلند شده بود. 

   

 همزمان یاشار گفت: 

فکر کنم تبابی بود وگرنه این همه خونشدی خانواده ی -
ه برام خییل عجیب بود.   دخیی

 

 رس تکان دادم: 

ی به رسکیسر رخساره بعیدم نیست تبا- بی برای دخیی
 بوده باشه . 

  

 نزدیک ماشینش گفت: 
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ابی یم -
ی خب بگو ببینم جریان چیه؟ ظاهرا تو هم یه چیر

 دوبی ؟

 

 و همزمان در ماشینش را باز کرد: 

 بفرما خانم مهندس. -

 

ورانه افزود:   لبخند روی لب هایم نشست و او رسر

 نیم ترش فراریت بدم؟-

 

 اخم کردم و جدی گفتم: 

خودمون قراره بریم دنبال فراریا یادتون نرفته که جناب -
 توانا. 

 

 ابرو باال انداخت: 

 حدمو بشناسم؟ -
ی

 جناب توانا؟! یم خوای بیک
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ی را از  سکوتم باعث شد پا روی گاز بگذارد و ماشیر
اند.   جایش بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_پنج 

 

 )یاشار(            

 

دست خودم نبود هر لحظه بیشیی پا روی پدال گاز یم 
دم .  راست یم  گفت  باید حدم را یم شناختم.    فشر

  

ی فریاد زد:    نوشیر

 یاشار داری چر کار یم کتی ؟-

 

ی را در  گرد و غباِر کوچه های خایک روستا، اطراف ماشیر
 برگرفته بود. 
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 عصبابی بودم... 

تی که مرا رها کرده و از خودم... از نگار و حتی از نوشی
 رفته بود. 

  

کفری و حریص از دست روزگار پا روی ترمز زدم و این 
ی  ی با صدای جیغ مانندی  به زمیر بار الستیک های ماشیر

 چسبید.  

 

ی تازه مرا متوجه وحشت او کرد.   جیغ نوشیر

 

نگاهم به طرفش چرخید که با کف دستانش صورتش را 
 پوشانده بود. 

 

ی پ ی دویدم و بی معطیل پاییر ریدم و به سمت شاگرد ماشیر
 در را باز  کردم. 
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دستانم که دور تن لرزانش حلقه شد تازه فهمیدم من 
 بدون او نیم توانم... 

رسش بر سینه ام نشست ومشتش روی بازویم   
 نشست: 

ی مون یم دادی! -  یاشار دیوونه شدی؟ داشتی به کشیی

 

ون دادم:   نفسم را پردرد بیر

آره اگه اسمش دیوونگیه من دیوونه  شدم. من نیم -
... من نمیذارم بری...  ی تونم بدون تو... تو مال متی نوشیر
هر چر یم خواد بشه، بشه اما یه فکری یم کنم براش اما 
... این تو  ی ... بری من تموم میشم نوشیر نمیذارم ولم کتی

ی ...  ی ها نیست نوشیر ی از اون تو بمیر  بمیر

 

 ورتم دو دو یم زد. نگاهش توی ص

 را در چشمان او هم بخوانم. 
ی

 یم توانستم دلتنیک

بچه ت ... اون بچه چر میشه یاشار؟ اگه باباش تو -
؟ من ... من نیم تونم ... حضور من یه خانواده رو  باشر

 از هم یم پاشه... 
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 خانواده؟ 

 کدام خانواده؟ 

 از چه حرف یم زد؟

 

ی عصتی رهایش کردم و همان جان پشت ب ه در ماشیر
 تکیه زدم: 

تو فکر کردی به خاطر اون بچه به نگار بریم گردم؟ چه -
قدر یم تونم احمق   باشم که به اون   زن دوباره اعتماد 

 کنم؟

 

 بی قرار و با صدابی لرزان نالید: 

 مادر بچه ته یاشار... -

 

 فکر یم کرد من به این ها فکر نکرده ام؟ 

 بچه فکر کرده بودم.  من تمام شب و روزم به نگار و آن
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اما امکان برگشت به زبی که سال ها با دروغ فرزندم را از 
من دور نگه داشته بود و نیم دانستم چه نیت و نقشه 

 ای داشت امکان پذیر نبود. 

 

ی  ی هنوز هم نیم دانستم پشت تمام این اتفاقات چه چیر
وجود دارد؟ نگار چند سال فرصت داشت، از آن بچه 

 نبودم پدرش هستم یا نه رونمابی که هنوز هم مط
ی می 

 کند. 

 

 من نگار را خوب یم شناختم. 

اگر آن بچه را در تمام این سال ها از من دور نگه داشته 
 بود هدف باالتری داشت. 

ی مان را  هدقی که سال ها پیش به خاطر آن عشق بیر
 فراموش کرد و به راحتی از آن گذشت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_سیصد_پنجاه_شش

 

ی (       )نوشیر

 

ی گرفت و فاصله را کم کرد.   یاشار تکیه از ماشیر

ه ی  دستم  را که هنوز یم لرزید محکم گرفت  و خیر
 چشمانم زمزمه کرد: 

لباس محیل خییل بهت میاد. اون قدر خوشگلیت بکره -
 که دیوونه ام یم کنه. 

 یاشار! -

... ولم نکن... - ی ؟ نکن نوشیر هر بالبی یم  یاشار چر
خوای رسم بیار اما رهام نکن.  نرو... حتی اگه پدر اون 

 بچه باشم ولم نکن... 

 

 نفس در سینه ام قفل کرده بود. 

 کار سختی را از من یم خواست. 

 چطور یم توانستم باشم... 
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چطور یم توانستم بمانم وقتی پای یک بچه در میان 
 بود. 

 

؟ اگه تو - ولم کتی و بری؟  اگه وسط راه پشیمون بیسر
یاشار اون بچه مادر یم خواد... اگه یه جا  این تو باشر 

 ...  که کم بیاری و بی خیال من بیسر

 

 دستی به پشت رسش کشید: 

... من - نیم تونم ازت بخوام برای اون بچه مادری کتی
هر کاری از دستم بربیاد برای اون بچه یم کنم هر کاری 

... پشتم اما االن بحث ما اینه... تنهام ن ی ذار نوشیر
 وایسا... مثل نگار ازم نگذر... 

 

 قطره اشیک از چشمم چکید. 

 چرا نیم فهمید ؟  

 من از او به خاطر خودش...  خانواده اش گذشته بودم. 
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ی  - نیم شه یاشار... نیم شه . نیم تونم ...  همه  چر بیر
ی ازش نمونده بذار  ی ما تموم شده.. این محرمیتم  که چیر

 م...  تمومش کنی

 

 عصتی رهایم کرد و ایستاد. 

 چشمانش پر آب بود. 

ی چسباند و دقایقی در  پیشابی اش را به سقف ماشیر
 سکوت گذراند. 

 

 نیم دانستم به چه فکر یم کرد؟ 

 با صدابی که به ناله ای بیش شبیه نبود زمزمه کرد: 

- .
ی

 باشه ... هر چر تو یم خوای. هر چر تو بیک

 

لش کرد .   صدایش بغض داشت اما شک نداشتم که کنیی

ی را دور زد و روی صندیل اش  آرام در را بست و ماشیر
 نشست و همزمان گفت: 

ی خانم مهندس. - ؟ محکم بشیر ی
 یعتی این دوتا کجا رفیی
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_هفت

 

ی مان، دو دیوانه ی بدتر ا  ز باالخره با  وجود سکوت بیر
خودمان را در ییک از کوچه های خایک و خلوت روستا 

 پیدا کردیم. 

 

ی تکیه به دیوار زده بود و جالل  رخساره با رسی پاییر
هابی را با صدای بلند به او تعریف یم کرد.  

ی  داشت چیر

 

 یاشار زیر لب پچ زد: 

ی چه تالشر یم - بیچاره تر از ما مردا هم وجود داره؟ ببیر
دوسش داره ... اما شما زنا... بی کنه تا بهش بفهمونه 

رحمید... کافیه بفهمید یه مردی عاشق تونه... جونش 
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به جون تون وصله ... اون وقت هر بالبی که یم تونید 
 رسش میارید... 

 

 نگاهم که به طرفش چرخید عصتی غرید: 

ی خودتم یم دوبی که راست - اون جوری نگام نکن نوشیر
ی ... ب رای خودمون که کاری یم گم... پاشو بریم پاییر

 نکردیم شاید بشه این دوتا رو نجات داد. 

 

 بی حرف پیاده شدم. 

یاشار کنارم ایستاد و قبل از آن که قدیم بردارم زمزمه وار 
 گفت: 

م دنیامو بدم اما یه بار دیگه بغلت کنم... دلم - حاضی
تنگ عطر موهاته... رسمو فرو کنم الی موهاتو نفس 

 بکشم. 

 

ی است. لب گزیدم تا   مبادا فریاد بزنم درد من هم همیر
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حاضی بودم دنیایم را بدهم و تمام و کمال او را داشته 
باشم اما افسوس که نیم شد، حتی اگر هر دو یم 
 خواستیم هم نیم شد. نیم توانستم کوتاه بیایم  . 

 

 سکوتم باعث شد قدیم به جلو بردارد: 

 

ی همون باشه خانم خانوما... باشه ... هر چر تو بخوا-
 یم شه ... 

 

نیم دانم چه فکری در رسش داشت که این طور کوتاه 
 آمده بود. 

رخساره که متوجه ما شد با حایل آشفته و پریشان به  
 طرفم دوید و خود را در آغوشم انداخت. 

 

صدای گریه اش که بلند شد مرد جوان پنجه به 
موهایش کشید و پوقی حریص کشید و با قدم های بلند 

 دور شد.  از ما 
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 یاشار  که به دنبالش رفت  رخساره نالید:  

 چطور نفهمیدم .. چطور انقدر احمق بودم؟-

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_هشت

 

 میان هق هق هایش نالید:                       

نسا نیم تونه این کارو با من کرده باشه. چطور  تونست -
 انقدر نامرد باشه... 

 

خب ظاهرا فهمیده بود تمام این مدت صمییم ترین 
 دوستش چطور او را فریب یم داده. 

 

کیم او را از خود فاصله دادم و به سمت سکوی مقابل 
نزدیک ترین خانه بردم. دستش را گرفتم و همان طور که 

 سیع یم کردم آرامش را به گفتارم تزریق کنم   گفتم: 
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حاال که فهمیدی چرا گریه دخیی خوب؟ بهیی نیست   -
؟  انش کتی  تمام مدت اشتباه کردی جیی

 

 نگاه خیسش را به سمت جالل کشاند و گفت: 

چه قدر بهش تهمت زدم... چه قدر ازش متنفر بودم. -
تازه فهمیدم تموم این مدت صبا خواهرش با نسا از 

 نقطه ضعف من سو استفاده کردن؟

 

ی که تمام مدت کنار نسا دیده بودم  حرف شاید از دخیی
 یم زد: 

 صبا؟-

 

 رس تکان داد: 

اوهوم.... ما سه تا با هم بزرگ شدیم. صبا همیشه به -
من حسادت یم کرد حاال که فکر یم کنم نسا هم مثل 

ی من و جالل موش دوئوندن.  اون بوده ... تمام مدت بیر
ی هیچ وقت بفهمم که  فکر جالل  چر  اون دوتا نذاشیی
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کنم جالل یه آدم   بوده... همیشه کاری کردن تا من فکر 
 خودخواه و مستبده...  

 

 لبخند زدم: 

وز شد مگه نه؟-  اما در آخر عشق پیر

 

 میان اشک و آهش،لب های خوش فرمش کش آمد: 

ی به - باورم نمیشه انقدر دوستم داشته که با وجود رفیی
شهر و دوری بازم فقط منو یم خواسته... ظاهرا هربار 

ه یه اتفاقی یم که یم خواسته مستقیم با من حرف بزن
افتاده و نیم شده. حاال که فکر یم کنم ممکنه اونم کار 

 خواهرش و نسا بوده. 

 

نگاهم به یاشار و جالل که به سمت ما یم آمدند دوخته 
 شد و لب زدم: 

. فکر - ه خودتو جمع و جور کتی شک نکن. حاالم بهیی
 کنم جالل خان زیاد از گریه خوشش نمیاد.  
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الم داد و نگایه زیرچشیم و جالل  که نزدیک شد س
 نگران به رخساره انداخت. 

ه به من و البته به قصد گفت:    یاشار خیر

 خب ظاهرا یه سوتفاهم بزرگ بوده که حل شده. -

 

 جالل که کامال معلوم بود چه قدر ناراحت است گفت: 

من از رخساره عذر یم خوام باید همون موقع تموم -
ودش حرف بزنم اما سعیم رو یم کردم تا مستقیم با خ

باور کنید فکر نیم کردم هر چر که یم گم برعکسش رو 
تحویل رخساره یم دن... من هیچ وقت مخالف درس 
فتش نبودم و نیستم. آخه چرا باید مانع  خوندن و پیشر

 کیس بشم که قراره یه روز مادر بچه هام باشه؟

 

ی رخساره و گونه های رسخ شده اش باعث شد تا  هیر
 طنت بگوید: یاشار با شی
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ه - حاال انقدر این مادر بچه ها تو خجالت نده... بهیی
زودتر برگردیم به عروش. خییل ها ظاهرا منتظر این 

 لحظه ان. 

 

 سپس رو به من گفت: 

 خانم مهندس نظر شما چیه؟-

 

 بی مخالفت جواب دادم:  

 صددرصد موافقم. -

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_پنجاه_نه

 

در آن لحظه بدون شک چهره ی نسا و صبا          
 دیدن داشت ... 
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 آدم هابی وجود دارند که از رس 
ی

این که همیشه در زندگ
بخل و حسد هر کاری یم کنند تا تو به هدف و خواسته 
 ات نرش را هر کیس یم توانست یک بار چشیده باشد. 

دلم یم خواست بدانم حاال که دست شان رو شده چه 
نش خواهند داشت  اما با ورود به حیاط باغ  تنها واک

کیس که مانده بود صبا خواهر جالل بود و نسا ظاهرا 
 تاب ماندن نداشت که مجلس عروش را ترک کرده بود. 

 

 جالل به محض دیدن خواهرش رو به رخساره گفت: 

 

 اجازه بده من این قضیه رو حل کنم. -

ر ومادرش رخساره لبخندی زد و جالل به سمت خواه
 رفت . 

 

 رخساره لب گزید:  

فکر نیم کردم تا این حد ازم متنفر باشه. آخه من چر -
 کارش کرده بودم؟
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جالب بود که تمام مدت عروش خواهرش را فراموش  
کرده بود و درگیر کیس شده بود که تمام مدت  از او 

 متنفر بود.  

 

 زمزمه وار جواب دادم: 

ین و - صمییم ترین دوست  گایه حسادت به راحتی بهیی
ی که این وسط کیس  ها رو با هم دشمن یم کنه. همیر
صدمه ندیده خودش خیلیه . هر چند که فکر یم کنم 

 اگر بیشیی پیش یم رفتید ممکن بود به اون جا هم برسید. 

 

با رس تایید کرد و نگاه هر دو ی مان به سمت جالیل بود 
هابی یم گفت و تمام مدت 

ی که داشت با جدیت چیر
ی دوخته بود. خو  ی و چشم به زمیر  اهرش رسش پاییر

مردی با کمر خمیده بود به آن ها   حاال کدخدا هم  که پیر
 پیوسته بود. 

 

صدای ساز و آواز اجازه نیم داد تا متوجه حرف هایشان 
بشویم اما وقتی زن کدخدا به گونه اش کوبید و نگاه به 
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ی جز  ی رخساره دوخت معلوم بود حرف های جالل چیر
 افشای  کارهای زشت خواهرش نبود. 

 

 کدخدا روی صندیل نشست و رس تکان داد. 

 رخساره که تمام مدت رسخ شده بود گفت: 

یم گفت این بارم وقتی باخواهرش حرف زده اونو جالل -
رسدوئونده و مثل همیشه از من بدگوبی کرده اما این بار 
جالل توی یه حرکت خودجوش تصمیم گرفته مستقیم 
با خودم حرف بزنه تا از زبون خودم دلیل جواب های 
ی بدون این که کیس رو   مو بشنوه.  واسه همیر

منقی
ج بابا و فرصت خواسته تا درجریان بذاره رفته رساغ حا 

 برای آخرین بار با من حرف بزنه. 

 

 نگاهش هنوز به جمع آن ها بود که افزود: 

حاج بابا عاشق جالل بود و این همیشه باعث -
عصبانیت من یم شد. اما حاال خوشحالم حاج بابا جالل 
رو اون قدری قبول داشته که بهش اجازه فراری دادنم رو 

شده یم ایستادم و به حرفای حاج بابا داده.  کاش یه بارم 
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گوش یم کردم. اون قدر ذهنم رو نسبت به تفکرات 
جالل خراب کرده بودن که هیچ وقت نخواستم گوش 
ی بودم جالل یه آدم دروغگوئه.. یم دوبی  کنم. مطمی 
خانم مهندس ... اشتباه من این جا بود که  چشمامو  

ی روی حقیقت بسته بودم و خودمو به دست آدما
ده بودم تا ذهن و روحم رو آلوده  حسود و بخیل سیر

 . ی  کیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت

 

       

 

ی نگو!  ی  چیر

 تنها مرا در آغوش بگیر 

 عشق اگر عشق باشد 
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 کند... کاِر خودش را یم

 

 

نگاهم به ستاره های ریز و درشت میان آسمان دوخته  
 آن جا نبود.  شده بود اما بی شک روحم

 امشب ماه چهره عروس خانه محسن شده بود. 

امشب جالل پش کدخدا باالخره جواب مثبت را از 
 رخساره اش گرفته بود. 

  

مگر نه این که لب های خندان رخساره و گونه های 
 رسخش معنابی جز خوشبختی داشت. 

 

 بی اختیار پلک بستم.  

قلب  انگشتانم روی قفسه ی سینه ام درست جابی که
محکم یم تپید نشست و به نوای بی قرارش گوش 

دم.   سیر

 تصویر یاشار مقابل چشمانم جان گرفته بود. 
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انگشتانم چنگ سینه ام شد وقتی نفسم با یاد آوری از 
ون را یم یافت.   دست دادنش به زحمت راه بیر

 

در سکوت غریتی مرا به کانکسم رسانده بود و تنها با 
ی فردا یم رم تهران از   من دور شده بود.  گفیی

 داشتم. 
ی

 حس خفیک

ون دادم و چشمان بسته ام را باز  به زحمت نفسم را بیر
 کردم. 

 جابی خوانده بودم  

دو نفر که روحشان جفت شده، همیشه باهم به پایان 
 یم رسند

 مهم نیست که چقدر عشق شان از دست رفته باشد. 

مهم نیست که چقدر از هم فاصله داشته باشند بی 
 ا روزی دوباره هم دیگر را پیدا یم کنند. شک آن ه

و این به این معتی ست که وقتی شخیص قسمت توست 
حتی اگر ترکت کرده باشد روزی به تو باز خواهد گشت 

 و برای همیشه کنارت خواهد ماند. 
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آیا واقعا روزی یم رسید که من و یاشار کنار هم به 
 آرامش برسیم؟

ی مثل يک کاب وس بد به پایان کاش یم شد که همه چیر
برسد و وقتی چشم باز یم کردم دوباره او را کنار خود یم 

 دیدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت_یک

 

                                  

  

ات تازه کالفه و عصتی فریاد زدم:   با دیدن تغییر

ه؟ گ به شماها گفته این کارو انجام  _این جا چه خیی

 بدید؟
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ی پرید و جواب داد: ییک   از کارگرها تندی پاییر

 _مهندس توانا...  

 متحیر پرسیدم؟ 

؟   _چیتر

ی اینا باید جاش  _آقا مهندس اول صبح اومده بودن گفیی

 . ی ی خودشون با شما صحبت یم کیی کنه. گفیی  تغییر

 

 ناباورانه نگاهم به سمت کانکس دفیی کشیده شد. 

 آمده بود؟

یک هفته ی عذاب یک هفته از رفتنش یم گذشت. 
آور. هفته ای که آن قدر سخت گذشته بود که مرا به 

 فردی عصتی و کالفه تبدیل کرده بود. 

ون دادم و  نفس حبس شده در سینه ام را به نریم بیر
 گفتم: 

 _باشه شما ادامه بدید. من یه کم دیگه بریم گردم 
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و بی این که معطل کنم به سمت کانکس بزرگ مدیریت 
 راه افتادم. 

 

 نیم دانستم باید خوشحال باشم یا ناراحت؟

 دیوانه کننده.... افکار پریشان، همه و همه از من 
ی

دلتنیک
 فردی بیقرار و بی تاب ساخته بود. 

تازه یم فهمیدم عشق یم تواند ساختار آدیم را به راحتی 
 تغییر دهد. 

 

 قلبم از هیجان دیدارش محکم در سینه یم کوبید. 

 هنم فریاد یم کشید : کیس در پس زمینه ی ذ

 _ یاشار اومده... یاشار برگشته... 

 

ی چسبید..   اما درست در  دو قدیم کانکس پاهایم به زمیر

 

 داشتم چه یم کردم؟

 باعث شده بود عقلم زایل شود؟ 
ی

 دلتنیک
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این همه هیجان را باید جابی گوشه ی قلبم دفن یم 
 کردم. 

ی ما بود تمام شده بود.   هر چه بیر

 کشیدم و آرام به سمت کانکس رفتم. چند نفس عمیق  

  

به نریم تقه ای به در زدم و با شنیدن صدایش در را باز 
 کردم و وارد اتاق شدم. 

 

آن جا بود. نگاهش روی من نشست. قلبم داشت از 
ون یم زد. نگاهم قفل نگاهش شد.   سینه بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت_دو

 

  

 )یاشار( 
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 وجود نگاهم را به او دوختم. با تمام 

 و بی قراری . 
ی

 نگایه که پر بود از دلتنیک

 . ی  نگایه پر از خواسیی

کاش یم توانستم از صبح تا شب نگاهش کنم اما این را 
خودم یم دانستم و بس که دیگر نیم توانم آن قدر 

 خودخواه باشم. 

 بالفاصله نقابی از بی تفاوبی بر چهره کشیدم. 

 

ی را درگیر  بعد از اتفاقات تهران من حق نداشتم نوشیر
 خود کنم. 

 که به تاوان اشتباهات گذشته ام شکل گرفته بود. 
ی

 زندگ

آری من باید به تنهابی در این راه قدم بریم داشتم. من 
 قول داده بودم و باید پای همه ی آن ها یم ایستادم. 

 

ی الیق  هر چند که هضمش برایم سخت بود اما نوشیر
ی ب  بهیی

ی
 ود. زندگ
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ایط ظلم به او بود.  ی در این رسر ی نوشیر
 خواسیی

آن قدر دوسش داشتم که بخواهم از او به خاطر 
 خودش بگذرم. 

ی و احساسم به او فکر  هربار که یم خواستم به نوشیر
گ معصوم مقابل چشمانم نقش یم  کنم چشمان دخیی

 بست که از من قول هابی گرفته بود. 

 

 دادم. با لحتی رسد و معمویل سالم 

 آرام جوابم را داد. 

 بغلش  کنم.  دلم یم خواست جلو بروم و محکم

دلم یم خواست هزاران بار ببوسمش و عطر تنش را به 
مشام بکشم اما با مشت کردن انگشتانم تمایم آن 

 احساسات را در خودم کشتم. 

 بازی کردن نقش یاشار رسد و خشک برایم کاری نداشت. 

؟  _ چرا نیم شیتی

 . نیشخندی زد 
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 انگار او هم باور نداشت مرا با این حال و احوال ببیند. 

سم تو به کارگرها...  ی ندارم. اومدم بیر  _وقت برای نشسیی

 میان کالمش پریدم : 

_آره من گفتم... ظاهرا توی محاسبات تون یه اشتبایه 

 . ی  شده. بیا خودت توی نقشه ببیر

 

د به سمت من را ه اش را از من بگیر ه بی این که نگاه خیر
 افتاد. 

 خدایا کمکم کن. 

 بی نفس بودم که کنارم ایستاد. 

 عطر مالیمش زیر مشام زد و دیوانه ام کرد. 

 دستم آرام حرکت کرد. 

ی آن جا بود و من حق به آغوش کشیدنش را از  نوشیر
 خود سلب کرده بودم. 

به عادت همیشه وقتی هول یم شد دست به مقنعه اش 
 یم کشید. 
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هر دو به سمت نقشه ی مقابل مان خم شدیم. دستم را 
ی گذاشتم.   روی میر

 خدایا این چه حایل بود؟ 

 چرا نیم توانستم درست نفس بکشم؟ 

 با صدای آرامش قلبم جابی دوباره برای تپیدن گرفت: 

 _یاشار... یعتی جناب توانا خوبید؟

 دهانم خشک خشک بود اما با جان کندن جواب دادم: 

؟_خوبم... ت  و خوبی

« خوبیم»نگاهش پر از حرف بود اما هیچ نگفت جز  
 ضعیف و بی جان. 

 بی نفس زمزمه کردم: 

 .  _خوبه که خوبی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت_سه
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      ) ی  ) نوشیر

 تا خوب را چه طور یم شد معنا کرد؟

ب در سینه یم کوبید طوری که حس یم کردم  قلبم با ضی
 هر آن یاشار صدای کوبش بی امانش را بشنود. 

نیم توانستم روی توضیحاتش تمرکز کنم و ذهنم درگیر 
 افکاری بود که پاسخش تنها نزد او بود و بس. 

بی هوا دستم روی نقشه چرخید و سوایل بی حواس تر 
 پرسیدم. 

نقشه گرفتم و به چشمان سکوت که کرد نگاه از 
 متعجبش دوختم. 

 با نگرابی پرسید: 

؟   _ تو واقعا خوبی

 

ون دادم و  همزمان دست به شقیقه  نفسم را محکم بیر
 ی دردناکم کشیدم: 

 _خوبم. لطفا ادامه بده. 
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 _مطمئتی داشتی به حرفام گوش یم دادی؟ 

 کالفه پاسخ دادم: 

 _جناب توانا لطفا! 

ی    کوبید و غرید: عصتی کف دستش را روی میر

؟ که من دیگه برات  _چر رو یم خوای به من بفهموبی

ی مون  ی بیر ی یاشار نیستم؟چرا یم خوای نشون بدی چیر
 نیست و نبوده؟ 

 

ه ی چشمان خسته اش بودم که افزود:   خیر

ی مون تموم شده... اما تو  _آره قبول دارم همه چر بیر

... دارم جون یم دم تا  با این هنوز برای من همون نوشیتی
مسئله کنار بیام. که دارم تو رو از دست یم دم و نیم 

...  یم  ی تونم هیچ غلیط کنم. که باید ازت  بگذرم  نوشیر
 فهیم  دارم جون یم دم... 

 

 انگار ظرفیتم پر شده بود که بی اختیار فریادم بلند شد: 

 _یاشار دست بردار. تمومش کن لطفا. 
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 پوزخندش فریاد شد: 

_ د لعنتی هردومونم  یم دونیم که تموم نشده اما 

 ... ی ی نوشیر  مجبوریم تمومش کنیم... ببیر

و بازویم را گرفت و با یک حرکت مرا به سمت خود 
 کشید. 

 قلب بی نوایم دیگر یارای تپیدن نداشت. 

با آغوشش فاصله ای نداشتم و این مِن دیوانه را دیوانه 
 تر یم کرد. 

 دلم یم خواست رس بر 
ی

سینه اش بگذارم و از دلتنیک
بیچاره کننده ام  برایش بگویم اما نیم شد... نیم 

 توانستم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت_چهار
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و مسخ این نزدییک ناخواسته بودیم که دم نیم انگار هر د

زدیم.  دروغ چرا  جای مان خوب بود و   بی شک   هر 
 دو با هم این لحظات را یم خواستیم 

صدای نفس کشیدن های عمیق یاشار حال غریب 
 خودم را یادآور یم شد. حال بد هردویمان مثل هم بود.  

 لب هایم لرزید: 

 _ یاشار... 

 وش جانم نشست: صدایش ضعیف بر گ

 _ جون یاشار... 

 _بیا سخت تر از اینش نکنیم. 

نیم دانم چه شد اما بی طاقت دستانش پرقدرتش مرا به 
 سمت خود کشید. 

غرق شدیم در هم... لب هایش گرم روی موهایم 
 نشست. 

صدای قلبش را یم شنیدم که زیر گوشم محکم و با 
ب یم کوبید.   ضی
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... کاش هیچ  ی وقت گذشته ای _دوستت دارم نوشیر
 نبود. 

 چر شد؟
ی

 _ نیم خوای بیک

 این حق من بود. 

 باید یم فهمیدم. باید بی تعلل دل یم کندم. 

 صدایش ضعیف اما گویا بود: 

 _جواب تست مثبت بود. 

 نفسم برای لحظه ای در سینه قفل شد. 

 آخرین ذره ی امیدم هم به آبی ناامید شده بود. 

 

ون بیایم که   دستانش اجازه نداد: خواستم از آغوشش بیر

. برای آخرین بار بیشیی بمون تو بغلم...  ی _ بمون نوشیر

بذار نفس بکشمت... بذار یادم نره چطور دارم ازت یم 
 گذرم. 

ده بودم که صورتم را  آن قدر لب هایم را زیر دندان فشر
 درد عجیتی دربرگرفته بود. 
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د.    بغض خفه کننده گلویم را یم فشر

ی اون بچه به من احتیاج _ تو راست یم گفتی نوش یر
داره... نگارو نیم بخشم  که تموم این سال ها رو از من 
گرفت. که یم تونستم بابای خوبی براش باشم که کنارش 

 باشم و  کمکش کنم اما اون بچه اگه... اگه... 

 حس کردم قفسه ی سینه اش منقبض و سفت شد. 

ه  نگاهم را باال کشیدم و به صورت کبود شده اش خیر
 م. شد

 _یاشار؟! 

 و قلبم با پاسخش فرو ریخت: 

 ... ی  _اون بچه معلوله نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت_پنج
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د و یاشار پدرش بود بچه ای که نگار از آن حرف زده بو 

 معلول بود؟ 

 

ی بگویم که همزمان تقه ای به  ی متحیر لب باز کردم تا چیر
 در خورد. 

 

هر دو نگاه مان را به سختی از هم گرفتیم و بالفاصله از 
 هم جدا شده و چشم به در دوختیم. 

 

 مهندس رحییم  در را باز کرد و وارد شد. 

ی   نزدیک « دا خوبه هردوتون این جا هستی»و با گفیی
 مان شد. 

 

 یاشار سوایل نگاهش کرد. 

 مهندس جلو آمد و گفت: 
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 _ یاشار باید با خانم مهندس بیایید تو محوطه. 

؟  _باز چر شده امیر

 

 دست پشت گردنش کشید و جواب داد: 

ه هردوتون باشید. یعتی  _از  مرکز بازرس فرستادن. بهیی

 الزمه هر دوتون باشید. 

 

 تکان داد و گفت : یاشار رسی به تایید 

ی که فکر یم کردم  ی _ اتفاقا منتظرش بودم. زودتر از چیر

و فرستادن.   نیر

 

 و با اشاره به من افزود: 

 

یف بیارید.   _خانم مهندس تشر

 

 و با قدم های بلند به سمت در کانکس رفت. 
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از کنار مهندس رحییم که یم گذشتم  صدایش زمزمه وار 
 در گوشم نشست: 

 

 ونه. _ خدا به خیر بگذر 

 

ون  ابروبی باال انداختم و به دنبال یاشار از کانکس بیر
 زدم. 

 

از آن جابی که مهندس رحییم با فاصله پشت رسمان یم 
 آمد با قدم های بلندی نزدیک یاشار  شدم و پرسیدم: 

؟  _ تو خیی داشتی

 

 نیم نگایه از رس شانه به من انداخت و جواب داد: 

ی  _با اتفاقای این مدت بعید نبود ییک رو بفرسیی
 رسوگوشر آب بده. 
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نزدیک سازه ی نیمه کاره ی پل مردی پشت به ما 
 ایستاده بود و با چندتا از کارگران مشغول گفتگو بود. 

 

با هر قدیم که بریم داشتم حس یم کردم این صدا را که 
 عجیب بم و خاص بود یم شناسم. 

 

با صدای یاشار، مرد که کت و شلوار مرتب  وخوش 
تن داشت به طرفمان چرخید اما نگاهش قبل  دوختی  به

از یاشار در نگاه من که پشت رس او ایستاده بودم قفل 
 شد. 

 

ناباورانه نفس در سینه ام حبس شد و قلبم بی اذن من 
 در جایش ایستاد. 

 او این جا چه یم کرد؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_سیصد_شصت_شش

 

                                                                                                                      
باالخره آن نگاه عمیق را از من گرفت و دست به سمت 

 یاشار دراز کرد: 

 

 _سامان صابر هستم. 

د و لبخند زد:   یاشار محکم دستش را فشر

 توانا هستم رسپرست کارگاه... _خوش اومدید مهندس. 

 

ی چسبیده بود و  و به سمت من که هنوز پاهایم به زمیر
 قدرت حرکت نداشتم چرخید و گفت: 

 _ معاونم خانم... 

ه در چشمانم افزود:   صابر خیر

ی مجد...   _نوشیر

ی ما دو نفر رد و بدل شد  نگاه متعجب یاشار متعجب  بیر
 و گفت: 
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 _چه جالب... همو یم شناسید؟

 

 ضعیف بود اما با جان کندن جواب دادم : صدایم 

 _دانشکده مهندش... یه چند تریم همکالس بودیم. 

 

یاشار ابروبی باال انداخت و صابر با همان صدای 
خاصش که دست کیم از دوبلورهای رادیو نداشت 

 گفت: 

_مشتاق دیدار خانم مجد. از آخرین باری که دیدم تون 

 سه سایل یم گذره. 

 

هر طور شده بگوید این آشنابی فقط لعنتی یم خواست 
معطوف به سال های دانشکده نبوده و فراتر از آن 

 است. 

 نگاه عمیقش میخکوب چشمانم بود که

 نیشخندی زدم و گفتم: 
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ی هست که بهشون  _فکر یم کنم االن مسائل مهمیی

دازیم جناب مهندس صابر!   بیر

 

 ت: لبخند کجی زد و ابروبی باال انداخت و رو به یاشار گف

 

ه زودتر بریم رساغ کارمون.   _ حق با ایشونه... بهیی

 

 یاشار نیم نگایه به طرفم انداخت و گفت: 

ی طوره.   _ بله همیر

 

با دور شدن هر دو بی اختیار چند نفس عمیق کشیدم و 
 با قدم های بلند پشت رسشان راه افتادم. 

مهندس رحییم که با همراه صابر مشغول صحبت بود 
 د و گفت: خود را به من رسان

ی جوری هم  _امیدوارم زیاد گیر نباشن. یاشار همیر

 قاطیه. 
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 لب گزیدم تا نگویم بهیی است زیاد امیدوار نباشد. 

 هیچ کس به اندازه ی من سامان صابر را نیم شناخت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت_هفت

  

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

ی کرده آن قدر طول و عرض اتاق کوچکم را باال  و پاییر
 بودم که کف پاهایم به زق زق افتاده بود. 

 

 باور نیم کردم گذر سامان به این جا بیفتد. 
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لب تخت نشستم و کف دستانم را روی صورتم 
 گذاشتم. 

 خدایا چه باید  یم کردم؟ 

 یم خواستم فراموش کنم. 

یم خواستم هرگز به آن روزها برنگردم اما ظاهرا گذشته 
تی خییل دور بیخ گلویت را یم گرفت همیشه یک جابی ح
 و رهایت نیم کرد. 

 کالفه روی تخت دراز کشیدم و چشم بستم. 

 خسته بودم اما خواب به چشمانم راه نیم یافت. 

 

یاشار با توجه به زمابی که سامان قرار بود به عنوان ناظر 
 کار در آن جا بماند کانکیس را در اختیار او قرار داده بود. 

 

کت تا جابی ک ، رسر ه فهمیده بودم باتوجه به اتفاقات اخیر
مرکزی و پیمانکار پروژه، مهندس سامان صابر را به 

وبی کارآمد برای نظارت بر امور و عملکرد ما  عنوان نیر
فرستاده بود و این یعتی فعال سامان کنار ما و همراه 

 پروژه  یم ماند. 
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 نیم دانستم چه کنم؟

ی فک ری  داشت که تمام ظاهرا یاشار آن قدر درگیر
ی سامان به من  نشده بود.   مدت متوجه نگاه های سنگیر

ی را به یاشار بگویم اما نیم  کاش یم توانستم همه  چیر
دانستم در این برهه ی زمابی با وجود مشکالتش چه 

 واکنیسر نشان یم دهد؟ 

 با یادآوری او ذهنم به سمت نگار کشیده شد. 

 

نگار چطور توانسته بود این همه سال بچه را از یاشار  
 مخقی نگه دارد؟

 

آن هم بچه ای معلول که بی شک به مراقبت های 
ی نیاز داشت و حضور پدرش الزایم بود.   بیشیی

حضور ناگهابی سامان باعث شد نتوانم با یاشار بیشیی 
 حرف بزنم. 
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ی با هم و درهم پیچیده بود که  درست آن قدر همه چیر
فکر کردن را از آدیم سلب یم کرد اما هر آدم عاقیل که 

به این موضوع فکر یم کرد یم توانست بر به وجود 
د.   نقشه ای در پس آن  بیی

 

 حاال چه هدقی پشت این ماجرا بود بماند. 

 

فکرم لحظه ای از یاشار و مشکالتش به سمت سامان  و 
 اتفاقات گذشته یم رفت و بریم گشت. 

چه قدر فکر کرده بودم که  دیگر نفهمیدم گ نیم دانم 
 خواب مرا در ربود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_شصت_هشت

 

 

 داخل دفیی جمع شده بودیم. 
ی

 همیک
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 یاشار بی وقفه مشغول توضیح بخیسر از پروژه بود. 

 

دلم یم خواست نگاهش کنم اما حضور سامان در چند 
 داد. ن نیمقدیم ام اجازه ی این کار را به م

 

با صدای یاشار که مرا مخاطب  قرار داده بود به اجبار 
 رس بلند کردم و نگاه به چشمانش دوختم. 

 

ه این قسمت رو که ایده شما بود  _خانم مهندس بهیی

 خودتون توضیح  بدید. 

 

د کرد.  ی  و با چشمانش حواس پربی ام را گورسر

 سنگیتی نگاه سامان را حس یم کردم با این وجود لبخند 
وع به توضیح دادن کردم.   تصنیع بر لب نشاندم و رسر

سامان چند سوال میان حرف هایم پرسید  که سیع 
ه اش جواب دهم.   کردم  بی توجه به نگاه خیر
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ی  ی بود ترساندن من. اما من دیگر آن نوشیر روشش همیر
 گذشته نبودم. 

 

ی باعث دلگریم ام بود.   یاشار همرایه یم کرد و همیر

ی به محوطه   باالخره با پایان  ی توضیحات برای رفیی گرفیی
 ی کارگاه آماده شدیم. 

 سامان از جا بلند شد و مودبانه تشکر کرد. 

 

 درست موقع خروج، یاشار صدایم زد: 

 _ خانم مهندس لطفا شما چند لحظه بمونید. 

 

سامان و رحییم که رفتند یاشار در را بست و به طرفم 
 چرخید: 

؟   خوبی
ی  _ نوشیر

 _خوبم. 

 شد.  نزدیکم

 خدايا چه قدر دلتنگش بودم. 
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حاال که با حضور سامان به شدت به او نیاز داشتم نیم 
م.   توانستم از او کمک بگیر

 هر دو در مخمصه گذشته ی مان گیر افتاده بودیم. 

 نگاهش زوایای صورتم را در نوردید و آرام گفت: 

؟ 
ی

ی هست که باید بهم بیک ی ی چیر  _نوشیر

ی تکان دادم.   رسم را به طرفیر

 لبخند تلجی زد و گفت: 

 _این پشه مهندس صابر گفتی یم شناسیش؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_شصت_نه 

 

 لب گزیدم : 

 _از بچه های دانشکده مون بود. 

م.   نگاه عمیقش به چشمانم باعث شد چشم از او بگیر
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 دست زیر چانه ام انداخت:  

؟ ی  _همیر

 ! ی  _همیر

 چرا فکر یم کردم حواسش نیست؟

نشده  چرا فکر یم کردم نگاه های سامان را متوجه
 است؟

 لب گزیدم که آرام گفت:  

 _دلم برای بغل کردنت تنگ شده. 

 هنوز محرم بودیم. هنوز من مال او بودم و او مال من. 

آرام توی آغوشش خزیدم  و دستانش دور تنم حصار 
 شد. 

 چه قدر به او نیاز داشتم. 

اگر یم دانست چه در قلبم یم گذرد لحظه ای تنهایم 
ی »نیم گذاشت. همان یک کلمه   درویعی بیش « همیر

 نبود. 

اف یم کردم  باید اعیی

 حضور سامان صابر مرا ترسانده بود. 
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بوسه ی گرم یاشار روی پیشابی ام نشست زمزمه وار 
 گفت: 

ی بدنت داره یم لرزه.   _نوشیر

 . _هیجر نیست فقط محکم بغلم کن 

 این بار رس خم کرد و کنج لبم را بوسید: 

 . ی  _باید با هم حرف بزنیم نوشیر

 قلبم تپیسر تند گرفت. 

 نگاهم را باال کشیدم و در چشمانش دوختم. 

؟  _راجع به چر

ایطش نیست. امشب میام  _بذار به موقعش. االن رسر

پیشت. تا شب وقت داری فکر کتی و یه جواب درست 
 بهم بدی.  

 لب گزیدم: 

 .. _نگار. 

_چه تو کنارم باشر چه نخوای که باشر من به نگار 

. اما خودخوایه که بخوام با وجود  ی برنیم گردم نوشیر
. با تمام  ی . من یم خوامت نوشیر اون بچه کنارم بموبی
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وجودم یم خوامت اما دلم نیم خواد تو رو از رس اجبار 
 با من از این به بعد 

ی
کنار خودم داشته باشم. زندگ

یل هم سخت. پس حق انتخاب با سخت یم شه. خی
توئه. اگه فقط پای نگار وسط بود دستتو یم گرفتم و به 
ی از  زورم که شده عقدت یم کردم اما اون بچه... نوشیر
این جا به بعد این توبی که باید بخوای... من همیشه 

 عاشقت یم مونم حتی اگه جوابت منقی باشه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

                                                                                                                                                                                         #پارت_سیصد_هفتاد 
گویان به طرفم « خانم مهندس»با صدای محسن که  

ون خزی  دم. یم دوید از افکارم بیر

 

ساعتی بود که از یاشار جدا شده بودم و تمام مدت 
 ذهنم درگیر پاسجی بود که قرار بود امشب به او بدهم. 
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پاسجی که هنوز نیم دانستم چه خواهد بود؟ بی شک  
 نیاز به زمان بیشیی و 

ی
ی  تصمیم بزرگ ی چنیر

برای گرفیی
ی فرصتی   ام چنیر

تنهابی داشتم  اما در موقعیت کنوبی
 نداشتم... 

 

ه  گیج و مات و متعجب از حضورش در آن جا به او خیر
شده بودم که نفس زنان مقابلم ایستاد و با لبخندی 

 عمیق گفت: 

 

_بدجور تو فکر بودید ا... چند بار صداتون کردم. از 

 همون دور دیدم تون اما شما متوجه من نشدید. 

 

کاله  ایمتی ام را از رسم برداشتم و توی دستم جا به جا 
م و بی توجه به سؤالش که خود دلیلش را خوب یم کرد

 دانستم، پرسیدم: 

 

ا محسن خان؟ ماه چهره خوبه؟ رخساره؟ شما  _چه خیی

 مگه مرخیص نبودی از این ورا؟ 
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 رسخوش خنديد: 

مون بدید... همه خوبن؟ ماه 
َ
_وای خانم مهندس یه ا

چهره خوبه... رخساره هم که چر بگم البد عالیه. یعتی 
 ام به خاطر اونه. اگه این ج

 ابرو باال انداختم : 

ه ان شاء هللا.   _خیر

 تند تند رسش را تکان دادو با نییسر باز جواب داد: 

ه...  ه خیر  _خیر

 دستش را پشت رس کشید و همزمان افزود: 

 _ آخر هفته عروسیشه... 

 متحیر خندیدم: 

؟ عروش؟    _چیتر

_واال چر بگم این پش کدخدا هستا خودتون  که 

و یم خواد حاال که دیدی نش... خب چند ساله این دخیی
ه خونه  رخساره رضایت داده یم خواد زودتر عروسو بیی
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اش... همینه که من این جام چون رخساره دوست 
 داشت شمام تو عروسیش باشید. 

 

 لبخندم با هر کالم محسن عمیق تر یم شد. 

ک  پس این بار جالل توانسته بود  هر طور شده دخیی
 را رایصی کند.  لجوج مان

 _میایید دیگه؟ راستی مهندس توانا هم دعوتن... 

ی جواب مثبت از من و خداحافیطی عجوالنه ای  با گرفیی
به رساغ یاشار رفت تا او را هم برای عروش دعوت کند.  

 مثل برق  و باد آمده  و رفته  بود. 

 

بی حواس و با افکاری پر از خوشبختی رخساره به سمت  
رگران مشغول کار بودند بازگشتم باید محوطه ای که کا

 روی کارم تمرکز یم کردم. 

ی  اما درست قبل از ورود به محوطه ی اصیل که با پرچیر
های مخصوص حصار شده بود سامان را مقابل خود 

 دیدم. 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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                                                                                                                                                                #پارت_سیصد_هفتادویک                                                         
دلم یم خواست به محض دیدنش راهم را عوض کنم اما 

 او اجازه نداد و گفت: 

 ندس. _باید با هم حرف بزنیم خانم مه

 

نیم خواستم  کارگرابی که در نزدییک مان بودند را متوجه 
رفتار های عجیب او کنم و  باعث جلب توجه شان 
ی خاطر  به دنبالش راه افتادم و با هم به  شوم.به همیر

 قسمتی که تقریبا بخش تکمییل پل بود، رفتیم. 

 

با حفظ فاصله مقابلش ایستاده بودم و دعا دعا یم کردم 
 کله اش پیدا نشود. یاشار رسو  

 

_جناب صابر شما نیم توبی هر بار این جوری جلومو 

ی برای  ی ی ما چیر  که  دیگه بیر
ی. خودتم یم دوبی بگیر
 حرف زدن وجود نداره. 
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قدیم به سمتم برداشت. با وجود لرزش بی اختیار تنم، 
 محکم رس جایم ایستاده بودم. 

 من مرد مقابلم را به خوبی یم شناختم و نیم خواستم
ضعف نشان دهم. زمابی  تمام  حسم به او  عشقی 

 آمیخته  به ترس بود. 

 

 نیشخندی زد: 

_ یم بینم که خییل عوض شدی... از اون دخیی نازنازی 

ی نیست. راستشو بخوای همون اول که  دیگه خیی
 . ی م کردی نوشیر  دیدمت متحیر

 

 با صدابی که سیع یم کردم محکم و قوی باشد گفتم: 

 

 م. _من ازت نیم ترس

 پوزخندی زد و با خباثت گفت: 

 

 _واقعا؟! یم تونیم امتحانش کنیم. 
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 و قدیم دیگر به سمتم برداشت. 

دست خودم نبود و بی اختیار قدیم به عقب برداشتم.  
 لعنتی مرا خوب یم  شناخت. 

واکنشم بی شک یک واکنش طبییع بود اما  او به راحتی 
 از آن  سو  استفاده  کرده بود. 

 

 زد و ابروبی باال انداخت: نیشخند 

ش. دلم یم  _من هیچ وقت نیم خواستم ازم بیی

ی نه از رس  خواست بودنت کنارم از رس عشق باشه نوشیر
ترس. من عاشقت بودم و هنوزم بعد این همه مدت 
نتونستم کیس رو جایگزینت کنم. خییل دنبالت گشتم 

ی خورده بودی  و رفته  اما تو مثل یه مایه از دستم لیر
 دی. بو 

 

ون دادم :   نفسم را به سختی بیر

_تو باعث شدی من فرار کنم... توبا   حسادتت...  توبا  

 دیوونه بازیات. 
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_من نیم خواستم آزارت بدم. من دوستت داشتم و 

 دارم. 

_تو فقط خودت رو دوست داشتی سامان... فقط 

 خودت! 

د که اجازه ندادم و عقب کشیدم.   خواست بازویم را بگیر

نش درشت و ریز شد و دندان قروچه ای مردمک چشما
 کرد: 

_این همه شجاعت به خاطر وجود جناب مهندس توانا 

 نیم تونه باشه؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

                                                                              #پارت_سیصد_هفتادودو                                                                                                          
 قلبم فرو ریخت. 

 باید فکرش را یم کردم. 
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تر  از آبی بود که نگاه های خاص یاشار رو  ی سامان تیر
 متوجه نشده باشد. 

اگر بر به رابطه ی ما یم برد اجازه ی آرامش به من 
 داد. نیم

 

زویم را با خشونت میان پنجه ی این بار فرصت نداد و با
 قدرتمندش اسیر کرد: 

 

_درست یم گم نه؟ وقتی باهاش تو کانکس موندی خییل 

جلوی خودمو گرفتم تا نیام و زیر مشت و لگدام لهش 
یه نه؟  ی ی تون چیر  نکنم. بیر

 

 سپس صدای لعنتی اش را زمزمه وار کرد و افزود: 

 _تو که خوب من دیوونه رو یم شناش؟

 

ترسیده بودم... با آن که گذشته ی دورمان که  با آن که
روزها بود سیع یم کردم برای لحظه ای  به خاطر 
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نیاورمش مقابل چشمانم جان گرفته بود، دستم را با 
ی غریدم:   قدرت عقب کشیدم و خشمگیر

 

ی ضعیف نیستم. یم فهیم؟ اون  _من دیگه اون نوشیر

ی تو همون روزی که ترکت کرد مرد. من اون  ی نوشیر نوشیر
ی تازه متولد  ش یه نوشیر

رو به آتیش کشیدم و از خاکسیی
ی بهت بگم جناب مهندس سامان  ی کردم. بذار یه چیر

 صابر... 

 

زل چشمابی که از حسادت مثل شعله های  آتش رسخ 
 رسخ شده بود، گفتم: 

 

ی دفن  _من همون روز تو رو هم کنار جنازه ی اون نوشیر

ی بود که روزها و ماه ها بود لحظه ای از  کردم. برای همیر
. فهمیدی؟  چون فراموشت کردم. چون  خاطرم نگذشتی
 توی افکارم هم جابی برای تو وجود 

نیم خواستم حتی
 داشته باشه. 
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لبخند عجیتی گوشه ی لبش جا خوش کرد که تنم را 
 لرزاند.  

 

ی لبخند شده بودم.   من روزی عاشق همیر

 شمرده شمرده لب زد: 

 

 مثل گذشته ها عاشقیم.. _بهت قول یم دم هنوزم 

 نفسم یم رفت که جابی میان سینه ام گم شود. 

 _از من دور بمون جناب مهندس صابر... دور بمون! 

ورانه خندید.   رسر

ی دیگه یم گن خانم مهندس.   _چشمات یه چیر

خود را عقب کشیدم و لب باز کردم که پاسجی بدهم که 
 با صدای یاشار به عقب برگشتم: 

 

 ده خانم مهندس؟_مشکیل پیش اوم
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هفتادوسه

 

                                                                                                                                                                                                                  
 کامال به طرفش چرخیدم و نگاه به نگاه نگرانش دوختم: 

 

 _نه... چه مشکیل؟

 قدیم به طرفم برداشت و نزدیک تر شد :   

 _فکر یم کردم توی محوطه باشید. 

 چه یم گفتم؟ 

از حال بد و دل آشوبم ؟ از حایل که  دوباره با آمدن 
 هابی  

وع شده بود؟ از دلنگرابی که سامان صابر رسر
  ام  را  ترک کردهبود و با پیدا شدن رسو  

ی
روزهابود زندگ

ی   کله ی او دوباره  داشت  نمود پیدا یم  کرد؟  از کدامیر
 یم گفتم ؟
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باالجبار نگاه از چشمان پر از سؤالش گرفتم و به سازه 
 بزرگ مقابل مان دوختم و گفتم: 

 

 _داشتم به سواالت جناب مهندس جواب یم دادم. 

 شید: ابرو درهم ک

 _چه سوایل؟ 

 این بار سامان به جای من و بی توجه به سوال او گفت: 

 

ین ها در  _یم دونستید خانم مهندس مجد ییک از بهیی

 عرصه ی طراچ پل هستند؟ 

 

ی مجد را  بهیی از تو  یم   یم خواست بگوید من نوشیر
شناسم ؟ این مرد  دوباره رس و  کله اش پیدا شده  بود تا 

د.  یاشار مالیم شد و با حفظ اخم هایش مرا به هم بریز 
 لبخند مهربابی به لب  نشاند گفت: 

 _در توانمندی ایشون شیک نیست.  
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نگاهم به سامان دوخته شد. من کنار خودش به آن 
درجه از مهارت و توانابی رسیده بودم. او خود ییک از 

ین ها در این زمینه بود.   بهیی

ا با نزدیک شدن مان ما روزهای خوبی کنار هم داشتیم ام
 به هم دنیابی که ساخته بودیم  خراب شد ... 

 

 سامان هویم کرد و افزود: 

_یم دونید که خییل ها امروزه برای طراچ از نرم افزارها 

ه  ی خیی ی اما مهندس مجد جزو مهندسیر استفاده یم کیی
 توی طراچ دستی هستند. 

 

 یاشار  با صداقت گفت: 

این توانابی یه مهندسه  _ایشون کم به ما کمک نکردن. 
که بتونه کمیی از نرم افزارها استفاده کنه. همه ی ما یم 
دونیم که تضمیتی برای نرم افزارها وجود نداره که حتی 
ی ساده پل رو بتونن به درستی انجام بدن چه  یه آنالیر

برسه به یه طراچی کامل و خوب.  استفاده از نرم افزار 
زریقات برای یه پزشکه برای یه مهندس پل مثل انجام ت
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ی اون پزشک  که حتما باید بلد باشد ویل کیس با یادگیر
 نمیشه. 

 بلند  خندید: 

_احسن...مثال خییل ظریقی بود.  میشه گفت خانم 

ین ها توی این حیطه ست . از اون جابی  مجد ییک از بهیی
ک با چند تا استاد این دوره رو  که به صورت مشیی

ی کنم. گذروندیم یم تونم مهارت خ  انم مجد رو تضمیر

 

داشت خییل ظریف  و نامحسوس از نزدییک بیش از 
 حدش به من پرده برداری یم کرد. 

تمام مدت  یاشار زیر چشیم مرا یم پایید و این یعتی 
هابی حس کرده بود اما از آن جا که سامان از حد 

ی چیر
فراتر نیم رفت تنها با بله و خیر  سخنانش را تایید و نقی 

 یم کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هفتادوچهار
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ی

دقایقی بود که کارمان تمام شده بود. با  وجود خستیک
شدید به زور رسپا بودم  و  دلم یم خواست زودتر  به 

م .   اتاقکم پناه بیی

 

ی مقابل پاهایمان ایستاد و همان  مهندس رحییم  با ماشیر
 طور که به سمت ما خم یم شد پرسید: 

یف میاره؟   _گ با من تشر

 خود  بیی ... دلم یم خواست بگویم مرا با  

 اما یاشار رو به او کرد و جواب داد: 

_امیر زحمت جناب  صابر و مهندس زند با شما... من و 

ی من یم  آییم. خانم مهندس با ماشیر

 

نگاه تند سامان روی من نشست. هنوز هم همان 
                                                                  بود...همان نگاه لعنتی و  ترسناک ...                                                 

با صدای امیر رحییم که فرا یم خواندش به اجبار روی 
 صندیل جلو و کنار دستش نشست. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی آن ها یاشار که هنوز اخم هایش به قوت خود  با رفیی
 باقی بود به سمت ماشینش اشاره کرد و گفت: 

یف نمیارید خانم مهندس  ؟_تشر

حسم یم گفت که قرار است سوال و جواب شوم. 
 چشمان  یاشار  پر از حرف  بود. 

بی حرف به سمت ماشینش رفتیم و روی صندیل کنار 
 دستش نشستم. 

 به محض حرکت نیم نگایه به طرفم انداخت: 

 _ خب؟

 کیم بدنم را به سمتش چرخاندم و مثل خودش گفتم: 

 _خب؟

 ود: انگشتانش محکم دور فرمان قفل شده ب

 

؟ این  ؟! یعتی نیم خوای راجع بهش حرف بزبی ی _نوشیر

 مرتیکه...   چر یم گه؟ 

 رگ گردنش ورم کرده و منقبض شده، نبض یم زد. 

 لب گزیدم : 
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 _ما با هم همکالس بودیم یاشار. 

تازه وارد جاده اصیل شده بودیم که پا روی ترمز گذاشت 
ی با صدای وحشتنایک لب جاده ایستاد.   و ماشیر

ه چشمانم گفت: به   سمتم برگشت و خیر

ی  ی ی شما یه چیر _پس چرا مدام یم خواد  بهم بفهمونه بیر

بیشیی از همکالش بودن وجود داشته؟ تو  فکر یم کتی  
ه رو  تشخیص بدم؟  من  نیم  تونم  اون نگاه خیر

 

نفس در سینه ام حبس شد و نگاهم در نگاه نگرانش دو 
 دو زد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هفتادوپنج

 

                                                                                                                                                                                                                       
 ن قضیه را از او پنهان کنم؟تا گ یم توانستم ای
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راست یم گفت خودم هم حس کرده بودم سامان تمام  
مدت دارد کاری یم کند تا توجه یاشار را به این قضیه 

جلب کند.سامان را خوب یم شناختم . مشکل داشت و 
بدون شک  تاب  نیم آورد. یم خواست مالکیت کاذبش 

 را  به یاشار نشان دهد.  

 صدایش مالیم شد: 

ی خانم؟ لطفا! _   نوشیر

لب گزیدم و نگاه از چشمانش گرفتم و به بیابان 
 دورتادورمان دوختم: 

 

_یاشار نیم خوام راجع بهش حرف بزنم... حداقل حاال 

 نه... بهم فرصت بده. 

؟  ی ی بوده نوشیر ی بی تاب زمزمه کرد: _پس بوده... یه چیر
 این مرتیکه  بی  دلیل حرف نیم  زنه. 

 

 صدایم  فریاد شد : 
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آره بوده...  بیشیی از یه  همکالش بودن... اما نشد _ 
 یعتی  من نخواستم. 

بدنم لرزشر عجیب  گرفته بود. با  وجود این که  عرق 
 
ی

رسدی بر پیشابی اش نشسته بود و یم توانستم آشفتیک
ی  -اش را ببینم متوجه لرزش  من شد :                نوشیر

؟      خوبی

 رس تکان دادم.. 

 ب و خواستتی غرید: با حریص عجی

ی توی این  ! نوشیر _دیگه حق نداری باهاش تنها بیسر

مسئله  جدی ام.  دیگه حق نداره نزدیکت بشه ...به 
 خدا  فهمیده بودم... اون نگاه های ... اوف... 

 _یاشار یعتی چر ؟! ما  داریم یه جا کار   یم کنیم  ... 

 

کالفه و عصتی دستی به پشت گردنش کشید و در 
ی   را باز کرد و پیاده شد. ماشیر

 دست بر گونه های گر گرفته ام گذاشتم. 
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 باورم نیم شد توانسته ام حرفم را بزنم. 

مخقی کاری، کار درستی نبود بخصوص که یاشار هم 
مسئله ی نگار را مخقی نکرده بود و به محض فهمیدنم، 

ی را برایم تعریف کرده بود.  ی  فرصت همه چیر  در اولیر

 

ی من و سامان را از زبان او دلم نیم خواست را بطه ی بیر
بشنود.  باید خودم با بدبختی هم که شده برایش 

 توضیح یم دادم. 

ی پیاده شدم و به سمتش رفتم.   از ماشیر

 

متفکر به بیابان مقابل مان چشم دوخته بود. به راحتی 
یم شد فهمید  چه قدر ناراحت و درگیر است. کامال 

م. شاید  اگر قضایای تحت فشار  بودنش را حس یم کرد
 این چندوقت نبود  واکنش به این آرایم نبود. 

 کنارش ایستادم. 

 نیم نگایه به طرفم انداخت و زمزمه وار گفت: 

 _گفتی جواب منقی از طرف تو بوده؟ 
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زیر لب هویم گفتم. چه قدر از گذشته حرف زدن سخت  
 بود. 

 رس تکان داد: 

الکانه اش _پس هنوز  چشمش دنبال توئه! اون نگاه  م
 دیوونه ام یم  کنه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هفتادوشش

 

                                                                                                                                                                                                                       
 متحیر نامش را بر  زبان راندم:  _یاشار! 

 با حالتی عجیب به طرفم برگشت. 

نگاهش حالت آدیم درمانده و عاجز را داشت. درست  
 مثل کیس که دست و بالش را  بسته  باشند. 

 ... ی شده... لعنتی  _تو بدترین موقعیت رس راهم سیی

؟  _یاشار داری بهش حسادت  یم کتی
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 بازویم را گرفت و به سمت خود کشید. 

 میان آغوشش جا خوش کردم و او نالید: 

... اگه جا داشت...   ی _حسادت مال یه ثانیه اشه نوشیر

 اگه  یم تونستم. اگه تو اجازه بدی  ... 

 _یاشار؟ 

ایط بد این روزها نبودم  شک نکن...   _اگه تو رسر

ماند.   همان طور یم دانستم معطل اجازه ی من   نیم 
 که رسم به سینه اش چسبیده بود میان کالمش پریدم: 

... قول بده یاشار!   _یاشار تو کاری نیم کتی

 دست زیر چانه ام انداخت و رسم را باال کشید. 

 نگاهش گرم و خواستتی بود: 

 _ تو که قصد نداری عذابم بدی؟ 

 _یاشار دیوونه شدی؟ 

 دست روی سینه اش گذاشت: 

ه؟   این جا چه خیی
 _نیم دوبی

 _یاشار نکن... لطفا... بهم اجازه بده درست فکر کنم. 
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ه چشمانم نالید:   خیر

_یم خوام بدونم چرا بهش جواب منقی دادی؟ ییک مثل 

ی مجد قرارش رو  مهندس صابر چر کم داشته که نوشیر
 باهاش به هم زده؟

 لب گزیدم. 

 اما نیاز بود که بداند. 

آدم شکاک ادامه بدم.  با کیس که  _نیم تونستم با یه
روح و روانش بیمار بود. کیس که داشت باعث بیماری 

 منم میشد... 

 کف دستانش صورتم را قاب گرفت: 

. قول بده...  ی  _ازش دور بمون نوشیر

 _نگران من نباش... 

_حتی اگه جوابت به من منقی باشه هم اجازه نیم دم  

 ست. نزدیکت بشه. تولیاقتت بیشیی از  اینا

دلم برای این همه معرفتش ضعف رفت و بی اختیار به 
 آغوشش پناه بردم. 

 بوسه ای روی پیشابی ام زد و پچ زد: 
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 _خییل دوستت دارم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هفتادوهفت

 

                                                                                                                                                                                                                       
ون کشید و به طرفم چرخی  د. دست از جیب هایش بیر

 

 نگاهش یک دور روی زوایای صورتم چرخید: 

 

ی  خوردی؟ ی  _ خییل رنگت پریده.از  صبح   تاحاال  چیر

 

ی تکان دادم.   آشوب  توی   لب گزیدم و رس به طرفیر
دلم اشتهایم  را   کور کرده بود.. از طرقی نزدیک ماهانه 

 ام بود و روزهای سختی در پیش داشتم. 
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 دست زیر چانه ام برد و گفت: 

 _سوار شو.   

  

 بی حرف سوار شدم. 

ی را روشن کرد. توی  روی صندیل راننده نشست و ماشیر
 جاده که افتادیم گفت: 

 

ی بگم؟  ی  _یه چیر

 

 نگاه به سمتش کشاندم: 

 _کمربندتو محکم ببندد. دارم فراریت یم دم. 

 

بی اختیار پقی زیر خنده زدم. چشمانش برق عجیتی 
ی داشت. یاشار خصلتهای  عجیتی  دا شت  یکیش همیر

ین و  دلپذیرش بود.   حواس جمیع های  شیر

 

 خودش هم خندید: 
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_حاال بخند. وقتی دزدیمت اون وقت یم فهیم طرفت 

 یاشار تواناست. 

 

 _یاشار! 

 

ی را به پرواز درآورد.  پا روی پدال گاز گذاشت و ماشیر
ی بودم. روی حرفش پابرجاست. داشت  حاال دیگر مطمی 

 مرا یم دزدید. 

 

برای بار دوم با هم به شهر آمده بودیم. تمام طول راه 
 در سکوبی عجیب گذشت. 

 

ی شد که نفهمیدم  هر دو غرق در افکار خود بودیم و همیر
 گ به شهر رسیدیم. 

 

 مقابل یک جگرگ نگه داشت و گفت: 

ی خانوم خانوما.   _بیر پاییر
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 _یاشار! 

_نگران نباش رس حرفم هستم. نوبت  دزدیدنتم یم 

ما اول باید تقویت بیسر ...  خون   بیاد  زیر رسه.ا
 پوستت... 

 

 ریز خندیدم و گفتم: 

 _بدجنس منظورم این نبود. 

 

به سمتم خم شد و دسته موی بارییک را که از زیر مقنعه 
ون زده بود پشت گوشم فرستاد و گفت:   بیر

 

_یم دونستی محرمیت مون داره تموم یم شه و ما 

.  من هنوز نتونستم بهت نتونستیم باهم وقت بگذرونیم

ا  رو بگم ...  بگم که خییل   دیوونه  تم...  ی  خییل چیر

 

ه چشمانش شد که با شیطنت افزود:   نگاهم خیر

 _باید تمام تالشمو بکنم دیگه... نه! 
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 _یاشار قرار شد بهم فرصت فکر کردن بدی. 

ی بخوریم. مغزم دیگه کار نیم کنه.  ی  _پیاده شو.. یه چیر

 

 م_کن #کیم_برایم_عشق_د

 

 #پارت_سیصد_هفتادوهشت

 

                                                                                                                                                                                                                                       
 با هم پیاده  شدیم. 

به نیم رخش بود که برخالف لحن آرامش اخم نگاهم 
 داشت. 

 یم دانستم در دلش غوغابی برپاست. 

 گفته بود محرمیت مان رو به اتمام است. 

 

 نگار آمده بود. 
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 یاشار یک بچه معلول داشت. 

 

سامان صابر رس و کله اش وسط این بلبشو پیدا شده  
 بود. 

  

 پروژه کیل مشکل داشت و پا در هوا بود. 

ه نفیس ع میق کشیدم که به سمتم برگشت و خیر
 چشمانم زمزمه کرد: 

 

_ به هیجر فکر نکن. بذار از این لحظه مون حس خوب 

یم.   بگیر

 زیر لب باشه ای گفتم و با هم وارد جگرگ شدیم. 

 

مرد جوابی دستمال به دست از پشت دخل کوچک 
ون زد و گفت:   مغازه بیر

 

 _خوش اومدید قربان. بفرمایید... 
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ی و صندیل های پالستییک داخل مغازه و با دس ت به میر
 اشاره کرد. 

 

ی کوچک فلزی  یاشار دستم را گرفت و به سمت تنها میر
 انتهای مغازه رفتیم. 

 

ی را دستمال کشید و رو به  مرد تند تند روی  شیشه میر
ون بود گفت:   پش  بچه ای که بیر

 _پش بیا روزنامه پهن  کن. 

 

 بی اختیار لبخند زدم. 

 با یک دسته روزنامه رس رسید.  پش بچه

 

ی سفارشش را از یاشار گرفته و رفته بود.   مرد در این بیر

 پش بچه پرسید: 

 _آقا نوشابه  ی زرد یا سیاه؟
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 یاشار روبه من چشمیک زد: 

 _تو چر دوست داری؟

 هایم را متفکرانه به هم چسباندم  و گفتم: لب

 _اومم سیاه... 

 یاشار رو به پش بچه گفت: 

 یاه. خودتم هر چر دوست داری. _دوتا س

گل از گل پشک شکفت و به سمت یخچال کوچک 
 گوشه ی مغازه دوید. 

یه جوری  فکر  کردی که گفتم چر یم  خوای کشف -
؟  کتی

ریز خندیدم.  حس خوبی داشتم...نگاه زالل و براق یاشار 
 به چشمانم دوخته شد: 

 _ببخشید که این جا زیاد رستوران شیک و مجلل نداره و 
ی جاهای کوچیک رضایت  بدی.   باید به همیر

 نگایه به دور و بر انداختم وبی اختیار حرف دلم رازدم: 

 _ مهم همراهمه که... 
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خجوالنه لب گزیدم...رسش راجلو آوردو همانطور که 
 دست روی دستم یم گذاشت  گفت: 

ی خانم.  ه نوشیر ی همراهه که برات میمیر  _  د همیر

 

 شاید دیوانه شده بودیم. 

 

آنشب بی خیال تمام مشکالت دور و برمان کنار هم    
ی بار یم  جگر خوردیم و خندیدیم و انگار دلمان برای اولیر

ی فکر نکنیم جز خودمان دوتا.   خواست به هیچ چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هفتادونه

 

                                                                                                                                                                                                                                       
جای بدی گیر افتاده  بودم.   نفسم به سختی باال یم آمد. 

ی  با هم  رس   پروژه رفته بودند  و من   نیم  مهندسیر
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م   دانستم  چطور رسو  کله  سامان پیدا شد و غافلگیر
 کرد. 

   

در کانکس دفیی بودم  که وارد شد  .  دلم  نیم  خواست 
 با او زیر یک  سقف  باشم. 

ون بروم که اجازه نداد و گ  فت: بالفاصله خواستم بیر

ی باید حرف  بزنیم. این فرصت رو بهم بده.  _ نوشیر

 خواهش یم کنم. 

 

 کم بال رسم نیاورده بود. 

 

 سامان آدم واقع بیتی نبود. 

او یک بیمار بود که من به زحمت خود را از دست روابی 
 بازی هایش در قالب عاشقی نجات داده بودم. 

 

وع شد که در یک دانشکده و  ی ما از زمابی رسر عشق بیر
 یک کالس درس یم خواندیم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

او باهوش بود و به شدت در کارش توانا.جذاب بود  و 
ابی   داشت .   صدای گیر

ها را کنار او آموختم.  ی  من خییل چیر

گ داشتیم که  برای بهره برداری  با هم طراچ های مشیی
استفاده شده بودند. کنار هم اکیپ موفقی بودیم 

رایم مهم  نبود اما  .مشکالبی  داشت که آن اوایل زیاد  ب
ش اذیت کننده شده بود.   با گذر  زمان  و شناخت بیشیی

در خانواده ی پرجمعیتی بزرگ شده بود و مدام از من 
 توجه یم خواست. 

 به شدت حسادت یم کرد و شکاک بود. 

 

به مرور هر چه بیشیی به هم نزدیک یم شدیم این عالئم 
ی پیدا یم کرد تا جابی ک

ه روزی به خود در او نمود بیشیی
 آمدم و دیدم که قادر به ادامه نیستم. 

 

وع شد که سامان با اطرافیانم   اختالف ما از جابی رسر
 بیمارگونه رفتار یم کرد. 
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کاقی بود کیس از اساتید یا همکالش های مرد سوایل از 
سد  و دقیقه ای با هم حرف بزنیم.   من  بیر

 

 شد و تا و درست وقتی تنها یم شدیم سامان دیوانه یم
هزار و یک انگ به من و آن فرد نیم چسباند رهایم نیم 

 کرد.  عصتی یم شد  و داد و بیداد یم کرد . 

 

متاسفانه هربار که بر به اشتباهش یم برد به دست و 
پایم یم افتاد و با هزار و یک عذر و بهانه دلم را به دست 

ی برخورد روز از نو و   یم آورد اما چند روز بعد با اولیر
 روزی از نو یم شد. 

 

آری من عاشقش بودم اما تا گ یم توانستم این رفتار را 
 تحمل کنم؟ 

اعصابم ضعیف شده بود و دیگر از حضور  در جمع 
ی  دلشد  و ناامید  یم  لذت نیم بردم. داشتم از همه چیر

 شدم. 
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مدام تن و بدنم یم لرزید که مبادا کیس نزدیکم نشود و 
ن وقت باید منتظر عواقب سامان شاهد آن باشد. آ
 وحشتناکش یم ماندم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هشتاد

 

                                                                                                                                                                                                                                       
م او را از  ی ی پشت میر م و با رفیی سیع کردم از او فاصله بگیر

 خودم دور نگه دارم. 

 

ظاهرا  متوجه شد و  برخالف گذشته روی صندیل 
نشست و سیع کرد  با  آرامش توجهم را   جلب خود 

 کند. 
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ی یم دونم خودم باعث شدم ک ه اون جوری ولم _نوشیر
کتی و بری.. بار آخری که دیدمت و تو  جوری  فرار  

کردی  که دو سال تموم بر ات  گشتم...  هر  روز و هر 
شبش فکر کردم که چه قدر  اذیتت کردم که  اون  

 جوری فرار کردی ... 

 

دو سال پیش در یک سمینار اتفاقی همدیگر را دیده  
ر آنچه  رشته بودم بودیم. دلم نیم خواست با دیدنش ه

پنبه شود  و گریخته بودم.... آن روزها هنوز به او فکر 
یم کردم اما  بعدها  آموختم دیگر برای همیشه او را از 

  ام حذف  کنم. 
ی

 زندگ

 

حق داری منو نخوای  اما من  بیمار بودم و اینو دیر -
 فهمیدم...   

                                                                                                                                                              
به یاد روزی افتادم که از او خواسته بودم بابت این 

قی برپا کرده بود  مشکل به مشاوره برویم اما چنان قشر
 که از گفته ام پشیمان شده بودم. 
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معلوم  نیست »شم تکرار یم شد هنوز صدایش در گو 
دلت پیش گ گیر کرده که داری به من انگ روابی بودن 
... اما من دیوونه نیستم... فقط خییل دوستت  یم زبی
دارم... اگه مدام دورو برتم چون یم ترسم تو رو ازم 

ن  «بگیر

 

ون دادم.   نفسم را با آیه بیر

  

خوبی _شاید خودخوایه منه اما بذار به پای اون روزای 
وع کنیم.  ی یم خوام دوباره رسر که کنار هم داشتیم. نوشیر
یم خوام بهم یه فرصت دوباره بدی. من هنوزم همون 

 اندازه دوستت دارم. یم دونم تو هم... 

 به یکباره از جایم بلند شدم. 

 

 نگاهش به سمت صورتم کشیده شد. 

قلبم پر هیجان در سینه یم کوبید اما من دیگر آن دخیی 
 ترسو و ضعیف گذشته نبودم. 
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 من دو سال تمام روی خودم کار کرده بودم. 

 

روی فکر و ذهنم... روی رفتارم...  دیگر نیم خواستم 
 آن قدر تحت تاثیر دیگری باشم. 

 

 لب هایم تکان خورد و محکم گفتم: 

 ه؟ _فکر نیم کتی دیگه خییل دیر 

 

 ابرو درهم  کشید: 

 _به خاطر این پشه یاشار ؟ 

 بی اختیار پوزخند زدم. 

 

دروغ  یم گفت او هنوز همان بیماری بود که به هر 
 نحوی آزارم یم داد. 
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ی گذاشت و  از جا بلند شد و کف دستانش را روی میر
 خود را به سمتم کشید : 

 

 _یم دونم چشمش دنبالته... تو هم یم خواهیش ... نه؟

 بی نفس جواب دادم: 

ی  شدم  _اینش به تو مربوط نیست  اما حاال دیگه مطمی 

هیچ فرقی با گذشته نکردی... تو هنوز همون مشکلو 
 داری و  به قوت خودش باقیه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هشتادویک

 

                                                                                                                                                                                                                                       
ه ی چشمانم گفت:   پوزخندی زد و خیر
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. کاری یم کنم بفهیم هنوزم  _کاری یم کنم رایصی بیسر

به اندازه ی من دوستت داشته  هیچ کس نیم تونه
ی ...  منو رس لج ننداز...   باشه..نکن نوشیر

 

 _جوابم بهت نه ست جناب صابر. 

ورانه خندید و همان طور که رس تکان یم داد گفت:   رسر

 

_ این دفعه خوب بلدم اون نه رو به بله تبدیلش کنم. 

راضیت یم کنم.   شک   ندارم حاال    دیگه نقطه 
 ضعف هابی داری. 

 

ون زد.   و قبل از آن که بتوانم پاسجی دهم از کانکس بیر

 

 داشتم. 
ی

 گلویم دردناک شده بود و حس خفیک

 

از یاشار و عشق مان  حرقی نزده بودم چون سامان 
 لعنتی را خوب یم شناختم. 
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 دلم نیم خواست آتوبی به دستش دهم. 

 

 نیم خواستم یاشار را دچار دردرس تازه ای کنم. 

ر سامان  به اتمام یم رسید و من دلم پروژه باید زیر نظ
ی های این  نیم خواست یاشار با وجود تمام درگیر

 روزهایش از طرف سامان هم تهدید شود. 

 

کف دستانم را روی صورتم گذاشتم و به یاشار شب 
 گذشته فکر کردم. 

 

 دلم برای حضور حمایتگرانه اش ضعف رفت. 

 

 به یاد روزهای اول آشنابی مان افتادم. 

ی او و سامان...  چه قد  ر تفاوت بود بیر

 

 تمام دیشب را به او فکر کرده بودم. 
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ی مان افتاده بود و ما را  به اتفاقات ریز و درشتی که بیر
 وابسته و دلبسته هم کرده بود. 

 

ی را به هم ریخته بود.    حضور سامان همه چیر

 

دلم نیم خواست تحت فشار سامان به یاشار جواب 
 مثبت دهم. 

 

 یاشار بدون فکر با وجود کیس مثل نگار و ورود به 
ی

زندگ
 آن بچه  کار درستی نبود. من هنوز مردد بودم. 

 

من در این چند سال یاد گرفته بودم درست فکر کنم و 
م.   درست تصمیم بگیر

 دلم نیم خواست باز عجوالنه اشتباه کنم. 

 

باید فکر یم کردم  و به خود برای انتخاب درست 
 فرصت میدادم. 
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بار طعم تلخ  شکست را چشیده بودم و دلم  من یک
 نیم   خواست دوباره آن را تکرار کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هشتادودو

 

                                                                                                                                                                                                                                       
ی سامان چنان فکر و ذهنم به هم ریخت که  بعد از رفیی

ی بنشینم و به کارم ادامه دهم.   نتوانستم پشت میر

 

ی کردم و نفس های عمیقی  چندباری اتاق را باال و پاییر
م. کشیدم تا شاید بت  وانم آرام بگیر

اما هر کاری کردم دلم از آشوبی که سامان به پا کرده بود 
 آرام نگرفت. 
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 رسما مرا  به داشته هایم تهدید کرده بود. 

 

آن قدر عصتی بودم که نفهمیدم چطور و گ از دفیی  
ون زدم.   بیر

 

سامان و در واقع تهدید هایش  فکر و ذهنم را عمیقا به 
نداشتم یم توانست به یاشار   هم هم ریخته بود. شک 

 آسیب برساند. 

 

ی که در آن لحظه یم توانست آرامم کند بودن    ی تنها چیر
 کنار یاشار بود. 

  

 کالفه به سمت سازه راه افتادم. 

ی نزد یاشار  کاله ایمتی ام را روی رس گذاشتم و برای رفیی
که جابی زیر پل و کنار پایه های اصیل مشغول بودند راه  

 رساشیتی را در پیش گرفتم. 
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با دیدنش که به عادت همیشه اخم داشت و با صدابی 
گرفته مشغول توضیح مطلتی به کارگران  کنار دستش 

 ست. بود بی اختیار لبخند بر لبانم نش

 

 این مرد گ آرامش روح و جانم شده بود؟

فاصله ی مان کم  شده بود ودلم  یم  خواست کنارش 
 باشم. با دیدنم لبخند عمیقی بر لب نشاند و صدایم زد: 

 _خانم مهندس... 

زده اما همزمان  صدایش فریاد شد و با چشمابی وحشت
 هر چه در دستش بود رها کرد و به سمتم دوید: 

ی مراقب باش. _یا خدااا   نوشیر

 

 اصال نفهمیدم چه اتفاقی افتاده ست؟

 

انه اتفاق افتاده بود که  ی رسی    ع و غافلگیر آن قدر همه چیر
ی خورده و میان آغوش  وقتی به خود آمدم  محکم به زمیر

 یاشار و در پناه دستانش  بودم. 
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 درست مثل یک محافظ بدنم را دربرگرفته بود. 

 

 هر دو نفس نفس  یم زدیم. 

گاه یاشار ابتدا توی صورتم چرخید و انگار خیالش از ن
وع  سالمتم راحت شد که بی معطیل  از جا جست و رسر

 به دویدن کرد. 

 

ناباورانه از اتفاق افتاده نگاهم به اوبی بود که رساشیتی 
زیر پل را به سمت باال یم دوید تا خود را به روی پل 

 برساند . 

 

و چندتابی هم به دورم  چندتا از کارگرها در بر اش رفتند 
جمع شدند اما من در آن لحظه چشمم به دنبال مردی 
بود که بی نفس خود را به آن باال رسانده بود و صدای 

 فریادش تمام محوطه را پر کرده بود. 

 دست روی کمر دردناکم گذاشتم و از جا برخاستم. 

و در جواب مردان دور و برم که یم پرسیدند حالم خوب 
 تنها توانستم رسی تکان بدهم.  است یا نه
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بدنم بی وقفه یم لرزید و هنوز نیم دانستم چه اتفاقی 
 افتاده است. 

 

صداها در رسم گنگ و مات یم چرخید و تنم رعشه 
 داشت. 

ییک از کارگرها با شیشه ای آب به سمتم آمد و همزمان 
 گفت: 

 _خدا خییل رحم کرد. خطر از بیخ گوش تون رد شد. 

 سمت کیسه سیمابی پاره شده کشیده شد.  و نگاه من به

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_سیصد_هشتادوسه  

با صدای پاهابی نگاهم به سمت سامان و امیر کشیده 
شد که انگار تازه متوجه حادثه شده و خود را به ما 

 رسانده بودند. 
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 سامان جلو آمد : 

؟  _چر شده؟ تو خوبی

 

 کشیدم و بی رمق انگشتان یخ کرده ام را به پیشا
بی

 جواب دادم: 

 _اصال نفهمیدم چر شد؟ اگه مهندس توانا نبودن... 

 

ون دادم.   و نفس سخت شده ام را بیر

 مهندس رحییم رس تکان داد و گفت: 

 

_دیگه داره شورش درمیاد. واقعا نیم فهمم داره چر 

 میشه؟ 

 

با رسیدن یاشار که حسابی رنگ پریده به نظر یم رسید 
 هم به طرفش رفتند.  هر دو مرد با 

 مهندس رحییم تندی پرسید : 
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ی بفهیم؟  ی  _تونستی چیر

 

ی تکان  یاشار نفس زنان دست به کمر زد و رس به طرفیر
 داد: 

_هیچ کس اون جا نبود. اما من سایه اشو دیدم... ییک 

اون جا بود... کیسه رو پرت کرد. نتونستم درست 
 ببینمش... 

 

من شد که بی حواس به وانگار با این حرف دوباره متوجه 
 سمتم آمد: 

؟  _خانم شما خوبی

 

این که همیشه مقابل دیگران رفتارش رامدیریت یم   کرد 
 حس خوبی داشت. 

 

 تنها در آن لحظه آغوش امنش را یم خواستم. 
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دلم یم خواست کیس دور و برمان نبود و من به او و 
آغوش گرمش پناه یم بردم اما حضور بقیه بخصوص 

 یم داد و این فرصت را از من گرفت. سامان اجازه ن

  

سیع کردم نگاهش نکنم که مبادا بی اختیار کاری کنم که 
 در آن لحظه درست نبود. 

 این شد که تنها رسی به تایید تکان دادم. 

 

 خیس عرق بود و رنگ به رو نداشت. 

 

وقتی دستش به سمت بطری آب  نیم خورده ام رفت 
 نگاهم تا روی صورتش کشیده شد. 

 

ه ی سامان رسکشید و ال  جرعه بطری را در مقابل نگاه خیر
 گفت: 
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ش  _خدا رو شکر نتونست به هدفش برسه. باالخره گیر

 میارم... باالخره یه جا گیر یم افته... 

 

سامان که انگار از حرکت یاشار خوشش نیامده بود 
 حریص گفت: 

 

ه؟ اگه اتفاقی برای  _هیچ معلوم هست این جا چه خیی

  افتاد گ جوابگو بود؟خانم مهندس یم

 

یاشار که خود عصتی این اتفاق بود با صدابی که یم 
لش یم کرد جواب داد:   دانستم داشت کنیی

 بیشیی از 
ً
_ ما پیداش یم کنیم جناب مهندس. مطمئنا

 این نیم تونه مخقی بمونه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

تقه #پارت_سیصد_هشتادوسه                               با 
 ای که به در خورد، در اتاقکم را باز کردم . 
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بی معطیل وارد شد و بی حرف با یک حرکت مرا به 
سمت خود کشید و میان بازوانش محکم نگه داشت و 

د.   محکم به خود فشر

ی  احت با ییک از مهندسیر بعد از آن اتفاق مرا برای  اسیی
رایه کمپ کرده و خودشان برای بررش موقعیت مانده 

 د. بودن

 از زیر گلویش دیم عمیق گرفتم: 

 _یاشار! 

 نفس گرمش را کنار گوشم رها کرد: 

. تمام مدت یم خوام  ی _هنوزم باورم نمیشه سالیم نوشیر

 .  کنار خودم نگهت دارم مبادا آسیتی ببیتی

بعد انگار تازه یادش بیفتد کیم فاصله گرفت و با 
 چشمابی رسخ وبه شدت نگران دوباره رستاپایم  را رصد 

 کرد. 

؟  جاییت که درد نیم کنه.   _ خوبی

 بی اختیار لبخند زدم: 

_یاشار من خوبم. یه کم مچ پام و کمرم درد داشت که 

م.   االن بهیی
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با چشمابی درشت شده و نگران مرا به سمت لب تخت 
 کشاند. 

ی این جا ببینم. خدا کنه فقط جدی نباشه.   _بشیر

 با هم لب تخت نشستیم. 

 دلم یم خواست بغلش کنم.  محکم و با قدرت. 

انه در آغوشش فرو رفتم و دستانم را دور گردنش  غافلگیر
 حلقه کردم. 

 با نوابی دلپذیر کنار گوشم زمزمه کرد: 

 _جووونم... عزیزم... 

 _خییل ترسیدم... اولش متوجه نشدم چر شده. 

_ منم خییل ترسیدم. اگه اتفاقی برات یم افتاد... فکرشم 

یوونه ام یم کنه. این سوقصد  ها به  جون تو داره د
 نگرانم  یم کنه. 

وع کرد به  و صورتم را میان دستانش گرفت و رسر
 بوسیدن. 

ابتدا پیشابی و بعد پشت پلک هایم را یک به یک بوسید 
 و دست آخر به لب هایم رسید. 
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جواب بوسه اش را دادم و این یعتی من هم مثل او 
 تابش بودم. دلتنگ و نگران و بی 

ی بذار پاتو ببینم.   _نوشیر

همزمان شد با معاینه مچ پایم توسط « خوبم یاشار» 
 او. آچی گفتم  که رس تکان داد: 

_باز همون مچته...  ویل خدا رو شکر در نرفته فقط 

ب خورده. احتماال من باعثش شدم... نتونستم جور  ضی
 دیگه ای کنارت بزنم. 

ی پیدا نکردین؟ ی  _چیر

 ف تکان داد و همزمان گفت: رسی به تاس

 . ی ی فکرمو خییل درگیر خودش کرده نوشیر ی  _یه چیر

؟  _چر

 دوباره کنارم نشست. 

 بی معطیل میان آغوشش فرو رفتم  و به نریم گفت: 

_هدف شون منم ... دارن با آسیب زدن به تو به من 

هشدار یم  دن.  یادته کانتکست چطور آتیش گرفت. 
 من پیشت بودم. 
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 _آخه چرا؟  چه هشداری؟ 

_چون فهمیدن تو تنها کیس هستی که برام باارزشه... 

ه؟  باید بفهمم.  باید   بفهمم این جا چه خیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                    #پارت_سیصد_هشتادوچهار                                                                                                   
_باالخره یم فهمم پشت تمام این اتفاقا گ مخقی شده؟  

ی نشم...  ابی حدس یم زنم اما تا مطمی 
ی  هرچند که یه چیر

 

با چشمابی درشت شده   و  متحیر نگاهش کردم.او 
هابی ح

ی  دس یم  زد ؟ خندید : چیر

_اون جوری نگام نکن. فقط منتظرم قطعات پازیل که 

ی نشم در حد همون  توی ذهنمه کامل بشه. تا مطمی 
 حدس یم مونه. 

 

سپس پشت انگشت اشاره اش را نرم روی صورتم کشید 
و باز حلقه ی موی آمده توی صورتم را پشت گوشم 

 فرستاد و لب زد: 
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ی بهت  ی  بگم... _ اما یم خوام یه چیر

 

 آب دهانش را فرو داد و افزود: 

 

 _راجع به خودمون... راستش با اومدن این پشه... 

 _یاشار... 

ی فقط اینو بدون من عاشقتم  _هر تصمییم که بگیر

... خییل دوستت دارم.  ی  نوشیر

 

 نگاه در نگاهش دوختم و زمزمه وار گفتم: 

 _منم دوستت دارم اما... 

ن این انتخاب یعتی انتخاب _یم دونم... فکراتو بکن چو 
یه راه سخت. از وقتی وارد زندگیم شدی چپ و راست 

برات یم باره اما چه کنم که دلم نیم خواد تو رو از دست 
 مون 

ی
بدم. ما هر دو یه بار آدمای اشتبایه رو وارد زندگ
 .  کردیم بهت حق یم دم بخوای بیشیی فکر کتی

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 از این همه درکش لبخند بر لبانم نشست. 

انگشت شستش نوازشگرانه  کنار لبم جا خوش کرد و 
 گفت: 

 

_دیوونه ی این خنده هاتم. راستی برای عروش باهام 

؟   میابی

 

 رسم را نرم تکان دادم. 

ه چشمانم لب زد:   خیر

 خانم هر چند که منو بی 
_پس پاشو  بخواب دخیی

 خواب کردی. 

 

 و از جایش برخاست. مقابلش ایستادم که گفت: 

ه فردا رو _با این   که دلم نیم خواد ازم دور بموبی  بهیی
.  ییک از بچه ها رو میذارم برای  احت کتی بموبی و اسیی

 مراقبت. شب میام دنبالت بریم روستا. 

 باز هم رسی تکان دادم که باز افزود: 
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_ها... درضمن زیاد خوشگل نکن چون اون وقت یه 

 موقع دیدی جدی جدی دزدیدمت. 

 

 ن #کیم_برایم_عشق_دم_ک

                                                                                                      #پارت_سیصد_هشتادوپنج                                                                                                         
احت کرده ب ودم و تمام مدت  ذهنم تمام روز را اسیی

 درگیر  اتفاقات دور و برم بود. 

فکر کردن به یاشار و سامان و مقایسه ی هر دو با هم 
 بخش دیگری از افکارم بود. 

یاشار همه جوره قلب و روحم را تسخیر کرده بود و 
 عجیب این که انتهای هر رایه به او منتیه یم شد. 

 

درد کمر و مچ پایم با پماد پیشنهادی یاشار تا حد زیادی 
آرام گرفته بود و نسبت به شب گذشته بدون لنگیدن 

 راه یم رفتم. 

 

بعد از ظهر دوشر گرفتم و لباس ساده ای به تن کردم و 
 با آرایش بسیار مالییم آماده شدم. 
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 و طراوت،  فرا رسیدن بهار  را یادآور یم 
ی

کم کم بوی تازگ
و این یعتی با آمدن سال نو باید به تهران بریم گشتم  شد 

م و  ی تصمیمم  را بگیر اما دلم یم خواست قبل از رفیی
 جواب نهابی را به یاشار بدهم. 

 

ایط جدید یاشار،  هرچند که یم دانستم با وجود رسر
جواب مثبتم مخالفت های مادرم را در بر خواهد آورد 

ی را باال و پ ی یم کردم تا به اما مدام داشتم همه چیر اییر
 نتیجه مطلوب برسم. 

 

با رسیدن غروب و آمدن یاشار به این فکر کردم اگر 
سامان ما را با هم ببیند چه واکنیسر خواهد داشت؟ اما 
خدا را شکر او آخر هفته را با مهندس زند به شهر رفته 

 بودند. 
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ی مهندس  ی به روستا و عروش رخساره ماشیر برای رفیی
رحییم را در اختیار گرفته بود و مرا به یاد آخرین سفرمان 

 و گم شدن در بیابان انداخت. 

 

 یم شدم  بی اختیار لبخند بر لبانم 
ی  که سوار ماشیر

زمابی
 نشست و باعث شد یاشار بگوید: 

 _نکنه تو هم یاد اون روز افتادی؟

 

 تکان دادم و او هم بلند خندید و گفت:  رسی به تایید 

م  نصف عمرمو بدم و دوباره اون شبو تجربه  _حاضی

 کنم اما این دفعه یه جور دیگه... 

 رسزنش گرانه نامش را صدا زدم که باز خندید و گفت: 

 . ی اف یم کنم ازت نیم گذشتم نوشیر  _صادقانه اعیی

 

ی بر زبان راندم.   هیتی کشیدم ونامش را با تحکم بیشیی
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پایش را روی گاز گذاشت و همراه خنده ی بلندش از 
ون زدیم.   کمپ بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                     #پارت_سیصد_هشتادوشش                                                                                                          
برخالف تصورم تمام راه را در سکوبی عجیب گذراندیم. 
ی را دودوتا  ی یاشار بدجور در  فکر بود و  انگار داشت چیر

 چهارتا  یم  کرد. 

 

درست نزدییک های روستا اتومبیل را به شانه ی جاده 
 کشاند و به طرفم چرخید: 

ی  اقی بکنم. _نوشیر  من باید  یه اعیی

 

 متحیر از چشمان نگران و چهره ی درهمش پرسیدم : 

اف؟  _اعیی
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همان طور که دستش را روی فرمان یم گذاشت و کامل 
 به طرفم یم چرخید لب زد: 

 .  _قبلش قول بده عصبابی نیسر

 بی اختیار خنده ام گرفت: 

 یاشار؟ برای چر باید عصبابی بشم؟
ی

 _چر یم گ

 

 حرفابی که قراره بشنوی... _برای 

 _یاشار! 

... اوه خدای من توی عمرم از هیجر  ی _قول بده نوشیر

سیدم.  یعتی انقدر نگران  واکنش یه  آدم  انقدر نیی
 نبودم. 

 

 نیم دانستم از چه حرف یم زند؟

 _یاشار جون به لبم کردی. 

 

_من بهت دروغ گفتم... اون شب این من بودم که 

... خواستم با هم محرم بشیم.  ی  .. من خواستم نوشیر
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؟!!!  ت زده پرسیدم:_چیتر  حیر

 دستی پشت گردنش کشید  و زمزمه وار نالید: 

ط موندن مون نبود... من بهت دروغ  ط، رسر _آره اون رسر

 گفتم... 

 

ی خورد :   گوشه ی لب و چشمم با هم چیر

 _داری شوچی یم کتی دیگه؟ 

 

یط برای  _نه...  کاش شوچی بود اما نیست. هیچ رسر

مون وجود نداشت... من از بزرگشون خواستم موندن 
 مارو محرم کنه. 

 

 نفس در سینه ام حبس شده بود. 

 یم کردم. 
ی

 حس خفیک

ی کوچک شده بود و مرا  تنگ در خود  ی ماشیر انگار کابیر
د.   یم فشر
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ی رفتم.  ی را باز کردم و پاییر  بی حواس در ماشیر

بی توجه به صدای یاشار که مرا فرا یم خواند چند قدم 
ی دور شدم. از   ماشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                  #پارت_سیصد_هشتادوهفت                                                                                                         
ون دادم و به طرفش چرخیدم  نفس سخت شده ام را بیر

 که مستاصل ایستاده و نگاهم یم کرد. 

دلم یم خواست جلو بروم و یک سییل جانانه زیر 
گوشش بخوابانم اما آن چشم ها... آن نگاه...چه  قدر 
آن شب حرص خورده بودم.  یاد  روزی افتادم  که با 

... وای خدا یاشار مادرم رس این  مسئله  دعوایمان شد 

... دلم یم خواست یک کتک جانانه به او بزنم. چه  

اف  کرده  بود؟  راحت برایم  اعیی

انگار نگاهم را خواند که خود را به من رساند و مقابلم 
ه چشمانم گفت:   ایستاد و خیر
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_واسه کاری  که کردم پشیمون نیستم اما واسه اون 

 دروغ حق داری نبخشیم.. 

... واقعا  که...   یادته رس این دروغت چه _خییل  پرروبی
 قدر با مامانم درگیر شدم؟

 

ی بازویم   وکفری از کنارش رد شدم اما درست کنار ماشیر
 را به سمت خود کشید و متوقف کرد: 

 

ی بگو... اصال بیا بزن تو گوشم.  ی  _یه چیر

 محکم تخت سینه اش کوبیدم  و عصتی فریاد زدم: 

 

؟ چرا  ؟_آخه واسه چر ی کاری بکتی  باید همچیر

 

 پوقی کرد و دست به پیشابی کشید: 

 !  _د اگه اینو بگم که منو یم کیسر

 عصتی غریدم: 

 _یاشار! 
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 دستانش را به نشانه ی تسلیم باال آورد و گفت:  

 

 _باشه... باشه... یم گم... اما قول بده... 

ی کوبیدم و فریادم بلند شد:    پا به زمیر

 _من هیچ قویل نیم دم.... 

 

 یم_برایم_عشق_دم_کن #ک

                                                                                                   #پارت_سیصد_هشتادوهشت                                                                                                         

 لتش را مظلومانه به چشمانم دوخت : چشمان خوش حا

 _گفته بودم یه کاری یم کنم بذاری بری... 

 _خب... 

_ گفته بودم که همون روز اول یه جورابی ازت خوشم 

 اومده بود.. 

 _خب... 

_خب فکرمو درگیر خودت کرده بودی... ازت یه جورابی 

خوشم اومده بود. رسکش بودی و لجباز و حرف حرف 
 خودت بود... 
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 _خب... 

... من یم   ی _من... من یه تجربه شکست داشتم نوشیر

ترسیدم. نگار ولم کرده و  رفته بود. همیشه فکر یم کردم 
ی من  اگه مال من بود اون جوری نیم ذاشت بره... نوشیر

با خودم درگیر بودم. ترسیدم درست وقتی که ازت 
خوشم میاد بذاری بری اون وقت من چه غلیط یم 

 کردم؟ 

 

  _خییل نامردی. 

 چشمانش درشت شد: 

_یم دونم. اما یه فرصت بود که دلم نیومد از دستش 

اف یم کنم ازت خوشم اومده  بود  بدم. اعیی
...مخصوصا وقتی توی اون بیابون گیر افتادیم  اینو 

ا گریه  نکردی  ... غر  بیشیی  فهمیدم...  مثل  بقیه دخیی
نزدی ...حتی  با وجود  اینکه سخت  بود  وایستادی و 

ی ک ی ی  من  چیر مکم  کردی ...باهام خار  کندی... نوشیر
ی  ندیده   در  تو پیداکردم که  قبال توی هیچ   دخیی

 بودم...  
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 قهرگونه گفتم:_دروغگو... 

ی مون کم بشه... وقتی  ی فقط یم خواستم گارد بیر _نوشیر

 محرم بودیم تو یم تونستی راحت تر منو بشناش. 

 

 _گفتم که خییل نامردی. 

ون داد : نفسش را ب  بیر
 ا پوقی

_االن ُحکمت چیه؟   هر بالبی  رسم بیاری   رایصی  ام  

 فقط  ببخش. 

 ابرو درهم کشیدم و جواب دادم:   

_جناب توانا یم خواستم جواب پیشنهادت رو امشب 

اف تون ظاهرا  باید یه تجدید  بهت بدم اما با این اعیی
 نظر کنم. 

 

 چشمانش برقی زد. 

ارت توی چشمانش دیوان ه ام یم کرد.  با قرار دادن رسر
ی مرا اسیر خود کرد:   دستانش روی دیواره ماشیر
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 _یعتی قرار بود جواب مثبت بهم بدی؟

 

ه نگاهش کردم:  ه خیر  کفری  و خیر

ی  ی بگو... این مجازات خییل زیاده...  ببیر ی ی یه چیر _نوشیر

ی هر تنبییه یم خوای   جواب صداقت این نیست. ببیر
  زیاده... در نظر بگیر اما این خییل

 

 راست یم گفت جواب صداقت این نبود. 

 حریص بودم و دلم هنوز خنک نشده بود. 

 

 فاصله را کم کرد. 

 نفسش گرم بود و داغ... 

 لعنتی یم دانست دربرابرش کم یم آورم و تسلیم یم شوم. 

 هایم شد. لب هایش نزدیک لب

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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                                                                                                                                                                                            #پارت_سیصد_هشتادونه               
 هنوز نگاهش میکردم که پچ زد: 

 _معذرت یم خوام... 

باال آمد و محکم توی شکمش  اما جوابش پابی بود  که
 خورد. 

 

آچی گفت و  همراه با خم  شدن و عقب کشید نش یک 
 دستش رها شد. 

 از حصار دستانش گریختم و گفتم: 

_هنوز تموم نشده یاشارخان.هنوز  دلم خنک نشده ... 

 یم فهیم   ؟

 

ون داد:   نفسش را دردآلود بیر

چه _تو که ناکارم کردی بازم دلت خنک نشد. آخه این  
ا یادگرفتید ؟  کاریه شما دخیی

ی گفتم:  ی را باز کردم و همزمان با نشسیی  در ماشیر

 _عروش دیر شد. 
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 ناله ای کرد: 

ی پشت فرمون من ناقص شدم.   _خودت بشیر

 خود را روی صندیل راننده کشیدم و بلند گفتم: 

 _یاشار خان سوار شو تا نرفتم. 

 

 بدجنس گویان روی صندیل نشست و گفت: 

نمیشه شناخت.   یم دونم  تاحکم قتلمو   _شما زنا رو 
 صادر نکتی دلت خنک نمیشه. 

 

با رسیدن به محل عروش حس کردم  تجمع مردان و 
 زنان حالت عادی ندارد. 

 انگار یاشار هم متوجه شد که پرسید: 

 

ه؟  _این جا چه خیی

نگاهم به طرفش کشیده شد و قهر گونه پشت چشیم 
 به شیشه زد . برایش نازک کردم که کیس تقه ای 
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 صدای یاشار مرا به خود آورد : 

ی محسنه.   _شیشه رو بده پاییر

 

ی آمد.   دستپاچه دکمه را زدم و شیشه آرام پاییر

 نگاهم به چهره ی رنگ پریده اش دوخته شد. 

 خوش آمد گفت. 

 انگار حال طبییع نداشت. 

 یاشار رسخم کرد و پرسید: 

ه این جا؟  _چر شده؟ چه خیی

ف تکان داد و با صدابی که حاال یم محسن رس به تاس
 اش شد نالید: 

ی
 شد متوجه گرفتیک

 _چر بگم جناب مهندس. 

 بی اختیار توپیدم: 

 

 جون به لب شدیم پش... -

 پلک برهم گذاشت و آرام زمزمه کرد: 
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 _عروس فرار کرده.. رخساره نیست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                                                                                                           #پارت_سیصد_نود                              
ی پیاده شدم  و پرسیدم:   نفهمیدم چطور از ماشیر

 _یعتی چیتر که فرار کرده؟

 

 کالفه دست به صورتش کشید و جواب داد: 

 

_پاک آبرومون رفت خانم مهندس. اصال معلوم نیست 

ه یهو چر به رسش زده خدا یم دونه.  چر شده؟ این دخیی
بیچاره مادر و خواهرش... حاج باباش که کم مونده بود 

 سکته کنه. 

 

نگاه مستاصلم به سمت یاشار چرخید رسی تکان داد و 
 پرسید : 
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 از کجا مطمئنید فرار کرده؟_حاال 

 

 با ناراحتی جواب داد: 

 

_آرایشگر درستش کرده بوده. لباس عروسم پوشیده 

بود... اما وقتی فهمیدیم نیست که لباس و درآورده و 
توی اتاق گذاشته و رفته... اصال از اولشم به این دخیی 

شک داشتم. آخه مگه میشه بی هیچ حرف و حدیتر این 
 کار؟همه آدمو بذاره رس 

 

ی   افتاده بود که رخساره چنیر
نیم دانستم چه اتفاقی

تصمییم را آن هم درست روز عروش گرفته بود. آن هم 
 لحظات آخر؟

 

 یاشار رو به من گفت: 

ه بریم داخل شاید کاری از  دست ما ساخته  _بهیی

 باشه... 
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باشه ای گفتم و به همراه محسن و او به حیاط بزرگ 
ی عروش ماه چهره به آن جا خانه که یکبار قبال برا

 آمده بودم قدم گذاشتیم. 

 

دیدن مادر و خواهر گریان رخساره حال دلم را بد کرده 
 بود. 

نیم توانستم بفهمم رخساره چرا باید این کار را انجام 
 دهد؟

او اگر رایصی به این وصلت نبود یم توانست قبل از 
ی را به هم بریزد و به قول خانو برپابی عروش همه اده چیر
 اش آبرو ریزی نکند. 

 

ی یم شدم یک جای کار یم  هر چه فکر یم کردم مطمی 
 لنگد اما کجا عقلم قد نیم داد. 

ی نبود و محسن یم گفت در به در به دنبال  از جالل خیی
 رخساره یم گردد و به دیوانه ای رسگشته تبدیل شده. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی از  تا پاش از شب همراه آن ها بودیم اما وقتی خیی
 د من و یاشار به کمپ برگشتیم. رخساره نش

 

آن قدر ناراحت و بی حوصله  بودیم که دل و دماغ 
 حرف زدن نداشتیم... 

به محض رسیدن به کانکسم پیاده  شدم و با یک 
 خداحافیطی به اتاقکم پناه بردم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                                   #پارت_سیصد_نودویک                                                                                                            
ض کرده بودم که حس کردم تقه ای آرام تازه لباسم را عو 
 به در خورد. 

 متعجب به سمت در رفتم. 

 بدون شک یاشار بود. آرام پرسیدم : 

 _کیه؟

 اما با شنیدن صدای پشت در بی معطیل در را باز کردم. 
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دیدن رخساره آن قدر متعجبم کرده بود که ثانیه ای 
ت زده نگاهش کردم.   دهانم قفل ماند  و حیر

 

که بی شک معلوم بود ساعت هاست   با چشمابی 
ه ام بود که خود را در آغوشم انداخت و  گریسته خیر

 هق هق کنان گفت: 

 

 _ کمکم کنید خانم مهندس! 

همانطور که متحیر بودم  او را به داخل کشیدم و در را 
 بستم: 

_تو این جا چر کار یم کتی دخیی جون؟  یم دوبی یه ایل 

؟ چرا فرار کردی...  ی نگفتی خونواده ات آدم دنبالیی
داغون یم شن؟ وای رخساره آخه چر شد که پشیمون 

 شدی؟ اصال چطوری تا این جا اومدی؟ 

 

آن قدر سوال در ذهنم بود که نیم دانستم کدام را 
سم...   بیر

 لب تخت نشست و دستانش را دور تنش پیچید... 
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 یم لرزید و اشک پهنای صورتش را دربرگرفته بود. 

خ ی ی را روی گاز بی معطیل به آشیر انه دویدم و کیی
 گذاشتم. 

باید ییک از آن دم نوش های مخصوص و آرام بخشم را 
 برایش تدارک یم دیدم. 

 

کارم که تمام شد همراه دو ماگ به اتاق برگشتم و کنارش 
 نشستم. 

دست روی شانه اش گذاشتم و او را به سمت خود 
 کشیدم. 

 هنوز تنش یم لرزید. 

ون اما هر نیم دانستم این لرز از تر  س است یا رسمای بیر
ی باید آرامش یم کردم.   چه بود قبل از هر چیر

 

س...   _هیش... باشه... دیگه این جابی نیی

 

 صدایش لرزان بود: 
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 _کمکم کنید... 

دست بردم و ییک از ماگ ها را برداشتم و به دست 
 لرزانش دادم : 

 

 .  _فعال اینو بخور تا یه کم آروم شر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                            #پارت_سیصد_نودودو                                                                                                            
 هنوز حرقی نزده بود. 

  دانستم چه کنم؟نیم

دم نوشش را به کمک من نوشیده و به نقطه ای روی 
 پنجره چشم دوخته بود. 

 

 آرام صدایش زدم. 

 نگاه از پنجره گرفت و به چشمانم دوخت. 

 

 لب هايش لرزید و با صدابی که گرفته بود گفت: 
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 _همش دروغ بود. 

دهان باز کردم تا حرقی بزنم اما انگار صدایم را گم کرده 
 بودم. 

 

پاهایش را جمع کرده و هر دو دستش را دور آن ها حلقه 
 کرد. رسش را کج روی زانوهایش گذاشت و گفت: 

 

_داشت با خواهرش حرف یم زد که شنیدم. رفته بودم 

که زودتر ببینتم چه قدر خوشگل شدم اما شنیدم که 
ی نمونده...  ی داشت به خواهرش یم گفت دیگه چیر

د اتفاق بیفته تا به شنیدم که گفت فقط کافیه اون عق
ی یعتی  من نشون بده این همه سال منتطر نگهش داشیی
؟ خانم مهندس گفت... گفت آرزوی درس خوندنو  چر

 به دلم میذاره... 

 

متحیر نگاهش یم کردم که محکم دستم را گرفت و 
 گفت: 
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_چر کار یم کردم؟ یم موندم زنش یم شدم؟ ازش 

 متنفرم... متنفر... گولم زد. 

 

 ف هابی که شنیده بودم لب زدم: شوکه از حر 

 _ نامرد. 

 از جا برخاستم و گفتم: 

ی تا بیام.   _بشیر

 زده از جا جست: وحشت

 _نه نرید... 

 

 دست به گونه اش کشیدم: 

س عزیزم... االن بریم گردم... راستی تو نگفتی چطور  _نیی

 تا این جا اومدی؟

 

ی شما...   _با ماشیر

 بی اختیار خنده ام گرفت: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 عقب بودی؟_تو صندوق 

 

 با معصومیت رسی تکان داد : 

ی فرصت توی   شده بودم. تو اولیر
_اوهوم... مخقی

ی تون سوار شدم.   ماشیر

 تنهابی انجام 
_راستش رو بگو؟ این کارو نیم تونستی

 بدی... شک ندارم ییک بهت کمک کرده. 

 لب گزید: 

سید براش دردرس میشه...   _نیر

 زل چشمانش گفتم: 

 افتادی... اگه گیر _فعال که خودت توی د
ی

ردرس بزرگ
؟   بیفتی

 

مم زن جالل نمیشم. خودمو یم کشم اما زن اون  _بمیر

 نامرد نیم شم. 

 متفکر گفتم: 

ی تا بیام.   _بشیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                                              #پارت_سیصد_نودوسه                                                                                        
 پشت در کانکسش ایستاده  بودم. 

نیم دانستم کار درستی ست یا نه اما دلم یم خواست 
 یاشار در جریان باشد. 

 

 ناراحتی او را دیده بودم. 

دلخوری بعداز ظهر شک نداشتم تنها کیس که  با وجود 
 یم تواند کمکمان باشد کیس جز یاشار نیست. 

 

چند پله مقابل کانکسش را باال رفتم و آرام تقه ای به در 
 زدم. 

 اگر خواب بود چه؟

ون دادم. ظاهرا خواب بود که جوابی   بیر
نفسم را با فوبی

 نیامد. 

 باید تا صبح صیی یم کردم. 
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ی رف تم که صدای در باعث شد نگاهم به اوبی پله ای پاییر
دوخته شود  که به عادت همیشه با نیم تنه ی عریان و 

 خواب آلود در آستانه ی در ایستاده بود. 

 

لب هایم به هم چسبید این مرد رسما حایل اش نیم 
 شد؟

 انگار تازه خواب از رسش پریده بود که متحیر پرسید: 

... تو... این وقت شب این جا  ی ؟_نوشیر  چر کار یم کتی

 

 پله را باال دویدم و بی این که نگاهش کنم داخل شدم. 

 پشت رسم داخل شد و در را بست. 

ی خانم.   _نوشیر

 ابرو درهم کشیدم : 

ی تنت کن...  ی  _لطفا یه چیر

ی به دندان گرفتم.  ی ی چیر ی چنیر
 و محکم لبم را برای گفیی

 اما او یاشار بود دیگر... خبیث و بدجنس... 

 داشت. قدیم به طرفم بر 
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ی خانم.   _ من هنوزم شوهرتم نوشیر

 

 کفری بابت فکری که کرده بود  چشم درشت کردم: 

_با توجه به درویعی که گفتی اون محرمیت باطله جناب 

 توانا. 

 ابرو باال انداخت و با لتی خندان گفت: 

 

 _پس نکنه دارم خواب یم بینم. 

 بچه پررو باید خواب را حایل اش یم کردم. 

انه   نیشگوبی از بازویش گرفتم که آچی گفت: غافلگیر

_یا خدااا... خانم مهندس این روی سکه تو نشونم نداده 

 بودی. بابا شوچی کردم بیدارم. دست  بزنت ملسه ها... 

انه خم شد و تندی گوشه ی لبم را بوسید.   و غافلگیر

 دیوانه... 

ی جسارت هایش بودم. عقب  دروغ چرا عاشق همیر
 نشیتی در کارش نبود. 
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_خب حاال بگو ببینم چر شده این وقت شب اتاقک ما 

 رو منور کردی؟ 

تش رااز روی صندیل کنار دستم برداشتم و  تندی بی رسر
 تخت سینه اش کوبیدم: 

 _بپوش بریم. 

 آبروبی باال انداخت: 

 _کجا؟ 

 _کانکس من... 

باز رفت توی فاز شوچی و این بار دست دور کمرم 
 انداخت: 

 .  _یعتی بریم اون جا آشتی آشتی

 کالفه غریدم: 

_رخساره... یاشار رخساره این جاست توی کمپ توی 

 کانکس من... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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                                                                                                                       #پارت_سیصد_نودوچهار                                                                                                          
 _یع... یعتی چر که رخساره این جاست؟ 

 

 شانه باال انداختم : 

ی تو بوده!   _ظاهرا تو صندوق عقب ماشیر

 

_امکان نداره... یعتی ممکن نیست چطور سوار شده که 

 فهمیدیم؟  اصال واسه  چر فرار کرده ؟ما ن

 

_انقدر حالش  بد بود که نتونستم درست و درمون 

سم چطوری سوار شده. اما وقتی بهش گفتم ییک  بیر
سید براش دردرس میشه. پس کیس  کمکت کرده گفت نیر

 هست که   تااینجا  کمکش کرده باشه. 

 

 چشمانش را ریز کرد و دستی به پشت گردنش کشید: 
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_فعال که برای ما دردرس درست کرده. اوووف خدای 

 من. 

 

ی بیفتد تندی بازویم را گرفت و  ی سپس انگار به یاد چیر
 گفت: 

 

؟  ی تو که نیم خوای بهش کمک کتی  _نوشیر

 

 مردد جواب دادم: 

 _فعال هیجر نیم دونم. اما  نیم  تونم   بزارم... 

 

 صدایش بلند شد: 

ی جور  ؟ ما همیر
ی توی اين کمپ _یعتی چر که نیم دوبی

هزارو یک بدبختی داریم.  کافیه  بفهمن  دخیی اینجاست  
 ...یم  دوبی چر  یم  شه؟

 

وع به جویدن لبم کردم.   رسر
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دروغ چرا نیم توانستم رخساره را به آن حال رها کنم. 
یاشار راست   یم گفت اما نیم توانستم  بی خیال 

 رخساره  شوم. 

 _ یاشار اون نامرد بهش دروغ گفته. 

 کفری غرید: 

_شما زنا چر فکر یم کنید؟ دروغ گفته خب وایسته مثل 

آدم حرفشو بزنه... فرار کردنش و این همه آبروریزی 
 کردنش چیه؟

 

 _ياشار! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                                                          #پارت_سیصد_نودوپنج                                                                                       
؟ این دخیی 

ی
ی یم فهیم چر یم گ ؟ ها... نوشیر _یاشار چر

شب عروسیش فرار کرده. به جای وایستادن و حرف 
 زدن... 
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 میان کالمش پریدم: 

 

_البد ترسیده... خب اگه به حرفش گوش نیم کردن و 

؟  به خاطر آبروشون عقدش یم کردن چر

 

 عصتی نگاهم کرد. 

تش را از  دستم کشید و به تن کرد.   کفری بی رسر

 

ی امشب برش یم گردونیم.  از توی این قضیه جز  _همیر

ی به مشام نیم یاد.  ی  بوی درد رس چیر

 

 وبه سمت در کانکس قدم برداشت. 

ه با  ی او و در انداختم و خیر یک جهش خود را بیر
 چشمانش گفتم: 

 

_پس اگه قصد کمک نداری بکش کنار. فکر یم کردم یم 

 تونم روت حساب کنم که تا این جا اومدم. 
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 عصبابی شد. رگ گردنش متورم نبض یم زد: 

 

ی این کار یعتی بچه بازی... تو چر فکر کردی با  _نوشیر

 خودت؟

 

 دندان قروچه ای کردم: 

_یاشار از اولم اشتباه کردم اومدم این جا... تو هم شیی 

 دیدی ندیدی... 

 

کف دستش را پرحرص و محکم روی در و کنار رسم  
 کوبید و گفت: 

_اگه فکر کردی یم ذارم خودتو بندازی تو دردرس این 

ه، کور خوندی.   دخیی

 

 پوزخندی زدم: 

ه؟  _یم خوام ببینم گ جلوی منو یم گیر
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انه گرفت و به سمت خودش کشید و بازویم را غافل گیر
 در حصار دستانش گرفت. 

 

 _حاال برو ببینم چطوری یم ری؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

                                                                                                                     #پارت_سیصد_نودوشش                                                                                                            
 به خودم دادم و با صدابی خفه غریدم: 

 تکابی

 

 _ولم کن یاشار... 

 

_ولت نیم کنم خانم لجباز... یه کم حرف گوش کتی بد 

 نیست. 

 

 برمیام. _یاشار ولم کن بذار برم... من خودم از پسش 
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 پشتم را به دیوار چسباند و دستانش مانع تکانم شد. 

 .  _تو زنیم... اختیارتم با منه...  نیم توبی رسپیجر کتی

 

 کفری توپیدم: 

ی؟  _یم خوام رسپیجر کنم ببینم چطور جلومو یم گیر

ورانه ای زد:   لبخند رسر

 _لجباز... کله خراب. 

 

 با ناراحتی گفتم: 

یم خواسته بعد عروش  _اون نامرد بهش دروغ گفته... 
شون دیگه نذاره رخساره درس بخونه. آخه چرا باید 

ی بشه؟  ی ی چیر  اجازه بدیم همچیر

 

 و بی اختیار قطره اشیک از چشمم چکید: 

ی دیوونه شدی؟   _نوشیر
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 بغض کردم و صدایم لرزید: 

ی هر  _ چرا مردها به واسطه مرد بودن شون فکر یم کیی

؟  ی  کاری یم تونن بکیی

 

ه چشمان  ش  افزودم: خیر

 دروغ گفتم.  
ی

_خود تو... بعد این همه روز اومدی  یم گ

یاشار من نیم تونم قبول کنم... اون دخیی برای خودش 
ی  رویاهابی داشته که حاال به واسطه ی اون مرد از بیر

ی میاد شب عروسیش و خراب  رفته. اصال کدوم دخیی
 کنه؟ 

 

 دستانش آرام شل شد و کیم فاصله گرفت: 

... تو هنوز... منو...  ی  _من... من... نوشیر

 خباثت کردم و گفتم: 

 _نبخشیدم و نیم بخشم.. 

 

؟!  ی  _نوشیر
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 بر و بر نگاهش کردم. 

ط کمکت یم کنم...   _باشه به یه رسر

 

 چشمانم برقی زد. یم  دانستم به کجا خواهیم  رسید. 

... منو ببخیسر  و بگذری از این خطا.   _باید تمومش کتی

 

انه به آغوشش پناه برده و دست لبم کش  آمد و غافلگیر
 دور گردنش انداختم: 

 _تو رو خدا تو ییک رس قولت بمون. 

 

 کنار گوشم پچ زد: 

 _باورم نمیشه دارم قبولش یم کنم. یم دوبی که دردرسه؟

 

شیطنتم بیشیی اوج گرفت و بوسه ای روی گردنش زدم و 
 گفتم: 

 _تنها راه بخششت همینه یاشار خان. 
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 ت_سیصد_نودوهفت#پار 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 )ياشار( 

 

 تا پشت در کانکسش با هم رفتیم. 

یم دانستم اگر کمکش نکنم به تنهابی بر این ماجرا را 
 خواهد گرفت. 

 

ی و حساسیت هایش را شناخته  دیگر در این مدت نوشیر
 بودم. 

 

درست مقابل کانکس بازویش را گرفته و به سمت خود 
 چرخاندم: 

. _یه دقیقه  ی  صیی کن نوشیر

 متحیر پرسید: 
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 _چر کار یم کتی یاشار؟

ون دادم و گفتم:   نفسم را بیر

 _به حرفام گوش کن. 

ی آورد و توپید:   تن صدایش را پاییر

 

ی زودی پشیمون شدی؟  _نکنه به همیر

 

 رس  به نشانه ی نه تکان دادم و گفتم: 

... یم گم یه دقیقه صیی کن با هم  ی _مزخرف نگو نوشیر

ه... هماهنگ بشیم..  ی این دخیی  . ببیر

 _رخساره... 

 _هوم رخساره... دقیقا بهت چر گفت؟ 

 

 متفکر گفت: 

_ظاهرا جالل داشته با خواهرش حرف یم زده گفته 

ه و آرزوی درس خوندن رو  انتقام این سال ها رو یم گیر
ه یم ذاره.   به دل دخیی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

تمام مدت چهره ناراحت و پریشان جالل مقابل 
ی را باور کنم.  ی ی چیر  چشمانم بود. چرا نیم توانستم چنیر

ه توهم نزده؟  _مطمئتی این دخیی

  

 با جدیت جواب داد: 

؟ با گوشای خودش شنیده.   _توهم چر

 

 فکری به ذهنم رسید و تندی پرسیدم: 

ی بهم اعتماد داری دیگه؟  _ببیر

 

ه ی چشمانم کیم   مکث کرد و  محکم گفت: خیر

 . _دارم

 

 خنده ام گرفت. اخم کرد: 

 _چرا یم خندی؟ 
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 رسخوش از جوابی که شنیدم گفتم: 

 

ی هستی که به عمرم  _یم دونستی تو عجیب ترین دخیی

 دیدم؟ 

 

 بیشیی اخم کرد. 

 _اون وقت چرا؟ 

 

_چون جای تو هر کس دیگه ای بود شک نداشتم که 

 جواب سوالم نه بود. 

 

 ه چشمانش آمد و گفت: نازی ب

_یم دونستی تو هم چرب زبون ترین پشی هستی که تو 

 عمرم دیدم. 

 

دم و گفتم:   بازویش را نرم فشر
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_بهت کمک یم کنم اگه صفر تا صد این کارو به من 

ی... گفتی اعتماد داری دیگه؟  بسیر

 

نگاهش در نگاهم دو دوبی زد. یم توانستم نگاه زاللش را 
 ه گفته بود تردید نداشت. بخوانم، همان طور ک

 

ی یم گشت که با یافتنش پچ زد:  ی  انگار دنبال چیر

 _باشه قبول. 

 

 خم شدم و بوسه ای تند و کوتاه کنج لبش زدم و گفتم : 

 _پشیمونت نیم کنم. 

 

 #پارت_سیصد_نودوهشت 

 #شهال_خودی_زاده 
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با هم وارد کانکس شدیم... رخساره رنگ پریده در خود 
 رفته بود. مچاله به خواب 

 

ی با ناراحتی ابرو درهم کشید:   نوشیر

. از جالل متنفرم. از مردای زورگو و  _بیچاره دخیی

 خودخواه هم همینطور. 

 

به او حق یم دادم که در برابر مظلومیت همجنس خود 
احساس ناراحتی کند اما فکر یم کردم سوءتفاهیم شده 

ی یم شدم ...   است و باید مطمی 

 

 و بی تابی اش برای از دست من امروزجالل را... 
ناراحتی

 دادن رخساره را... به وضوح دیده بودم. 

 و نیم توانستم به عنوان یک مرد باور کنم. 

 کالفه پرسید: 

 _بیدارش کنم؟ 

 رس تکان دادم: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 _نه... 

ی چه   _خییل نگرانشم. معلوم نیست اگه پیداش کیی

ن؟  تنبییه براش درنظر بگیر

 

ی را آرام به سمت خود چ  رخاندم و گفتم: نوشیر

یش به من...   _قرار شد بسیر

 

؟  _یم خوای چر کار کتی

 ابرو باال انداختم: 

 

. تو فقط فردا  _د نشد دیگه... قراره به من اعتماد کتی

 پیش رخساره بمون بقیه اش با من. 

 

 _یاشار مطمئتی کمک نیم خوای؟

 

ی چند لحظه پیش گفتی اعتماد دارم. به این زودی  _همیر

 پشیمون شدی؟
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 مهربان گفت: 

 _ازت ممنونم. 

 دلم آغوشش را یم خواست. 

دلم یم خواست بخوابم و وقتی چشم باز یم کنم تمام 
مشکالت پیش رویم پر کشیده و رفته باشد اما خب این 

 طور نبود و من بودم کیل فکر و خیال. 

 

ی یم کنم.   _باشه تو هم برو بخواب. من بر گیر

 

 بازویم را گرفت: خواستم بروم که این بار او 

 _یاشار تو که نیم خوای تحویلش بدی؟

 

 چشم غره رفتم: 

ی خانم!   _نوشیر

 نگاه نگرانش باعث شد بگویم: 

_ اول یم خوام اوبی که به این خانم کوچولو کمک کرده 

نم.  ی  رو پیدا کنم. هرچند که حدسابی میر
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 تندی گفت: 

 _توام شکت به محسنه؟

 

 متحیر گفتم: 

!؟ _آخه تو چرا انقدر باه  وشر دخیی

 

 لبخند کجی زد: 

_از اون جابی که تنها کیس که یم تونست شماره کانکس 

 منو به رخساره بده محسن یم تونه باشه. 

 

داره  ی فکرو کردم. پس محسن خیی _دقیقا منم همیر

رخساره پیش ماست. فردا یم رم روستا با محسن حرف 
 بزنم. باید ببینم چر شده که به رخساره کمک کرده؟ 

 

انگار حرف هایم تا حد زیادی خیالش را آسوده کرده بود 
 که گفت: 

 .  _مرش که هستی
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انگشت اشاره ام نرم روی پوست گونه اش نشست و 
 نوازشگرانه زمزمه کردم: 

 _منم مرش که بهم اعتماد کردی. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_سیصد_نودونه 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 )یاشار(  

 

پم را به سمت روستا یم راندم به جالل تمام مدبی که جی
 و رخساره فکر کرده بودم. 

به جالیل که مثل مریعی پر کنده به دنبال عروس فراری 
یم گشت و رخساره ای که مچاله و گریان به اتاقک 

ی پناه آورده بود.   نوشیر

 

 با ورود به روستا به سمت خانه محسن راندم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

الف آنچه باید یم فهمیدم ماجرا  چیست و محسن برخ
ک کمک کرده بود؟   تظاهر کرده بود چرا به فرار دخیی

 

اتومبیل را مقابل خانه ی پدری  محسن نگه داشتم و 
 پیاده شدم. 

 

ک کوچیک که یم دانستم  به به در حیاط، دخیی با چند ضی
خواهر محسن است دم در آمد و با دیدن من لبخندی 

ین زد و سالم داد.   شیر

 

ابی دادم و همانطور که با زانو جواب سالمش را با مهرب
خم کردن سیع یم کردم قدم را با او هماهنگ کنم 

 پرسیدم: 

 _داداش محسنت خونه ست؟ 

ی از کمان دررفته  رسی تکان داد و بی حرف همچون تیر
 به داخل دوید. 
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دقایقی نگذشت که محسن آمد و با دیدن من متحیر 
 پرسید: 

.... اتفاقی افتاده؟   _مهندس شمابی

 خندی زدم: نیش

ی نشده...  ی س هنوز چیر
_علیک سالم محسن خان... نیی

 لباس بپوش بریم کارت دارم. 

 

نگرابی داخل چشمانش ثابت یم کرد که حدس من و 
ی تا حد زیادی اشتباه نبوده است.   نوشیر

 

ون  باشه ای گفت و دقیقه ای بعد از رفتنش آماده بیر
ی شدیم.  ی برگشت و هر دو سوار ماشیر  رفیی

 

***' 

کنار چشمه کوچک میان ده جیپ را نگه داشتم و هر دو 
 با هم پیاده شدیم. 
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 با صدابی که یم لرزید پرسید: 

 _آقا چرا هیجر نیم گید؟

 

انه یقه اش را گرفتم  ابرو درهم کشیدم و با حرکتی غافلگیر
ی چسباندم:   و پشتش را به جلوی ماشیر

 

ه رو شب عروش  _مرتیکه یم خواستی چر بشه؟ دخیی

 دی کمپ که چر بشه؟فرستا

 

دهانش را چندبار باز و بسته کرد  اما انگار حسابی 
ون نیامد.   ترسیده بود که صدابی بیر

؟  _د بنال ببینم واسه چر

 

 صدایش گرفته و خفه درآمد : 

 

_رخساره یم خواست خودشو بکشه... مجبور شدم 

 کمکش کنم. 
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؟!   _چیتر

کرده،  بی اختیار انگشتانم شل  شد و یقه اش را رها  
 قدیم به عقب برداشتم. 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصد

  

آب دهان خشک شده اش را فرو داد و همان طور که 
اهن به هم ریخته اش را رسوسامابی دهد  سیع یم کرد پیر

 افزود: 

 

_آقا مهندس چر کار یم کردم؟ وقتی ماه چهره با رنگ و 

روی پریده و چشم گریون اومد پیشم که چه نشستی که 
خواهرم یم خواست خودشو بکشه و کمک مون کن باید 

چر کار یم کردم؟ ... اصال نیم فهمم فاز این جالل 
ه رو اون جور به هم ریخت...  عویصی چر بود که دخیی

ودم که  یم خواستم برم رساغ اولش اون قدر عصبابی ب
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جالل اما ماه چهره قسمم داد و نذاشت... گفت این 
ت داریم... اما ماه  جوری خون به پا میشه... آقا ما غیر

چهره اون قدر عز و جز کرد و  حالش بد شد که 
نتونستم...شما نیم دوبی ما  اون لحظات چر کشیدیم. 

یمش جای دی گه مخفیش کرده بودیم تا رس فرصت بیی
اما اون شب وقتی شما و خانم مهندس اومدید یه دفعه 
فکرش به ذهنم رسید شبانه رخساره از اون جا دور کنم. 

ین جا بود که جالل فکرشم نیم رسید. تو فرصت به بهیی
دست اومده با رخساره حرف زدم و کمکش کردیم تو 

بشه.  ی جاگیر  صندوق عقب ماشیر

 

 عصتی غریدم: 

شناش رسش درد یم کنه _تو هم خانم مهندس و می
ا..  ی  واسه این جور چیر

 

_آقا یم خواستم امروز تا غروب بیام اون جا... یم 

ه شهر.  و با خودش بیی  خواستم بگم این دخیی
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 صدایم فریاد شد: 

ه  ن دخیی  اگه بو بیی
_د مگه شهر هرته پش؟  یم دوبی

 پیش ماست چر یم شه؟ 

 

 خواستم _یم خواستم کم کم با حاج بابا حرف بزنم. یم
ی دو خانواده تمومش کنم. بیچاره  ی بیر بی دعوا و درگیر
 ماه چهره اون قدر گریه کرده که رمقی براش نمونده. 

 

 _باید بریم رساغ جالل. 

 زده گفت: وحشت

_آقا نه... کافیه بفهمن رخساره کجاست؟ یم دوبی چه 

بالبی رسش میارن؟ آقا من به ماه چهره قول دادم این 
 خون و خونریزی حل کنم. قضیه رو بدون 

 

 

ون دادم و گفتم :   بیر
 نفسم را پوقی
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 چر کار کنیم؟  بی اجازه خانواده اش که  
ی

_حاال تو یم گ

و جابی برد. نیم
 شه این دخیی

 

_آقا شما و خانم مهندس چند روز حواستون به رخساره 

 باشه تا من ببینم چر کار یم تونم بکنم. 

 

 کنه واسه این جور _خانم مهندستونم که رسش درد یم
 کارا... 

 

 لبخند نریم زد: 

_رخساره هم از جنس خانم مهندسه... محکم و قوی... 

ه که زن آدیم مثل جالل بی جنم بشه. 
 حیفه این دخیی

 _اون شب که حالش خییل بد بود. 

 

_حالش بده چون فهمیده نقشه هاش برآب شده. باید 

بیفته به رخساره کمک کنیم آقا. اگه گیر این قوم 
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ی  روزگارش سیاه یم شه. شانس آوردیم قبل عقد همه جیر
 رو فهمیدیم. 

 

 _خب چرا االن با پدر رخساره حرف نزنیم؟

 نفیس عمیق کشید : 

_آقا باید بذاریم آبا از آسیب بیفته... االن حتی حاج بابا 

هم حرف گوش نیم کنه... مدام از آبروی رفته حرف یم 
 زنه. 

 

 کالفه گفتم : 

ساره پیش ماست تو این ورو زودتر راست و _باشه... رخ
 ریست کن. 

_چشم آقا... سیع یم کنم ییک دو روزه با حاج بابا بیاییم 

 رساغ رخساره. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدویک
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نگاهم به رخساره مچاله در خواب بود که تا صبح نه  
 خودش خوابیده بود و اجازه داده بود من بخوابم. 

 

ه با کابوش از خواب  یم پرید مرا هم آشفته یم هر بار ک
 کرد. 

من هم چند باری که به خواب رفتم با کابوس آمدن 
خانم مهندس کمکم »جالل و فریادهای رخساره که  

 از خواب پریده بودم. « کن

 

انگار دم دمای صبح بود که هر دو کیم آرامش گرفتیم که 
ی نفهمیدم تا شنیدن  ی واق واق خوابمان برد و دیگر چیر

 های قوی که غذایش را یم خواست. 

 

 خسته ازجا بلند شدم  و آبی به رس و صورتم  زدم 
با تتی

ون به تن کردم.   و لباس بیر
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ی باعث شد بی رس و  رخساره هنوز خواب بود  و همیر
ون بزنم.   صدا ظرف غذای قوی را بردارم و از اتاقکم بیر

 

ی کرد قوی با دیدنم دیم تکان دادن و خرناس تشکر آم ی یر
 و مقابل پاهایم نشست. 

 

 کاسه را مقابلش گذاشتم و دست روی رسش کشیدم: 

 _ببخشید دیر کردم پش... 

 

 مشغول خوردن شد. 
ی

 سگ بی نوا با گرسنیک

وع به نوازش رسش کردم.   به عادت همیشه رسر

 

با شنیدن صدای پابی به تصور این که یاشار باشد نگاهم 
به پشت رس چرخید اما با دیدن سامان که معلوم نبود 

گ برگشته است دست از نوازش کردن قوی برداشتم  و  
 در جایم ایستادم. 
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سامان که مثل همیشه با ظاهری آراسته در محیط کاری 
 ا پرسید. ظاهر یم شد نزدیکم شد و سالم داد و احوالم ر 

 احوال  پرش اش را بی پاسخ نگذاشتم.  

 _ممنونم جناب مهندس. 

 نیشخندی زد : 

. مثل غریبه ها... جناب  ی _چه قدر عوض شدی نوشیر

 مهندس؟ 

 ابرو درهم کشیدم : 

 

 _مهندس مجد هستم. 

 

 خنده ی مستانه ای کرد و قدیم به طرفم برداشت: 

 مثل  دوتا غریبه با هم برخورد کنیم؟ 
ی

 _یعتی یم گ

 _ترجیحم اینه. 

؟   _با این پشه هم این جوری حرف یم زبی
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 _فکر نیم کتی به تو مربوط نیست؟ 

انه و البته با خشونت مچم را اسیر خود  دستش غافلگیر
 کرد و مرا به سمت خود کشید. 

 صدای واق واق قوی بلند شد. 

  دادم جلو نیم آمد. اما تا من اجازه نیم

 درد وحشتنایک مچم را دربرگرفته بود. 

د : زورش مچم را یم بی رحمانه با تمام  فشر

قدر  _به من مربوطه دخیی خانم.... فهمیدی؟ هنوز ان
 ! ت نشدم که  بذارم هر کاری دلت یم خواد بکتی بی غیر
حساب این پشه رو هم خوب بلدم برسم. یم دوبی که 

منه... کافیه یه گزارش درست و درمون راجع کارش لنگ 
ن.   بهش بدم تا پروژه رو ازش بگیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن #پارت_چهارصدودو

 

 بی نفس از الی دندان های کلید شده ام غریدم:  

 . ی کاری نیم کتی  _تو همچیر
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 چشمانش برقی از خباثت زد و گفت: 

ی خانم... نیم ذاری کار  ی کنم _پس با من راه میابی نوشیر
ی بخوره. خودت که منو  که این شازده بدجوری زمیر

 خوب یم شناش. 

 شناختم. خوب یم

د.   هنوز هم مچم را محکم یم فشر

ون  آن قدری قدرت نداشتم که دستم را از دستش بیر
 بکشم. 

 

؟  _چر از جون من یم خوای لعنتی

 

 توی صورتم غرید: 

 _تو رو...و تمام وجودت رو... ضمنا نگران نباش هر چر 
ی طور.  ی تون هست بی خیال یم شم. تو هم همیر  بیر

 

 نفسم از درد باال نیم آمد. 
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 _دستمو ول کن شکستیش... 

 ... ... یم دوبی ی  که از من چه کارابی برمیاد نوشیر
_یم دوبی

 پس عصبانیم نکن. 

 

 و با یک حرکت رهایم کرد. 

اشک تا پشت پلک هایم نیشیی  زد اما اجازه ریزش 
 ندادم. 

 

ون من این لعن  ام بیر
ی

تی را یک بار تمام و کمال از زندگ
 انداخته بودم. 

 

 _سامان ما یه بار به بن بست رسیدیم... 

 

_ما نه دخیی خانم... تو... این تو بودی که ولم کردی... 

جوری گم و گور شدی که هر جا دنبالت گشتم اثری 
... تو منو داغون کردی...   ازت نبود. تو رفتی
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 خفه نالیدم : بی نفس و با صدابی 

_چر شد که رفتم... هان؟  باهام چر کار کردی که ازت 

 بریدم و فراری شدم؟

 

_تو تمام عشق منو گذاشتی به پای حسادت... یم 

بی بذارم رسم... از اولشم هر*زه   کاله بی غیر
خواستی

 ...  بودی... مدام توجه مردا رو یم خواستی

 

بود تا حرف هایش درد داشت. کاش پای یاشار در میان ن
 باشم اما با یاشار 

ی
ی همیشیک من یم توانستم نوشیر

 تهدیدم کرده بود. 

نیم توانستم اجازه دهم به یاشار با تمام مشکالبی که 
به بزند.   دارد ضی

 من این مرد بی رحم مقابلم را یم شناختم. 

روزها و شب ها تمام تالشم را کرده بودم او را از تک تک 
درست زمابی که موفق  زوایای ذهن و روحم پاک کنم و 

 شده بودم دوباره رسوکله اش پیدا شده بود. 
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 من این لعنتی را خوب یم شناختم. 

. هر کاری یم کرد تا مرا به زانو دربیاورد.   یک بیمار روابی

 

 مرا هر*زه یم خواند و عاشق من بود؟

 

 نیست... من 
ی

_با استاد و همکالش حرف زدن هرزگ

ه نگرفتم اما تو با هیچ وقت ازحجب و حیام فاصل
 دیوونه بازیات انگشت نمام کرده بودی. 

 

_چون من دیوونه ات بودم... چون اون قدر عاشقت 

بودم که دلم نیم خواست با کیس غیر خودم همکالم 
...  فکر یم کتی تحملش ساده بود وقتی یم دیدم با  بیسر
بی یا از استاد  ی پشهای همکالسیت رس پروژه حرف میر

ی؟راهنما کمک یم    گیر

 

_منم نیم تونستم تحمل کنم که هربار به خاطر من 

 بالبی رس ییک شون یم اومد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوسه 

 

 چشمیک زد و خبیثانه گفت: 

_تمام تالشم رو یم کردم کیس نفهمه اما خب تو خییل 

 باهوش بودی. 

 

 دندان قروچه ای کردم و گفتم: 

. از  _تو مرییصی و عیل رقم تمام ت باید درمان بیسر تدابیر
 من دور بمون سامان. 

 و با قدم های بلند از او دور شده و داخل کانکسم شدم. 

 

نفسم باال نیم آمد. درد در مچ دستم همزمان شده بود 
 با دردی که در قلبم احساس یم کردم. 
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آن اوایل مادر همیشه نگرانم بود. وقتی پریشان به خانه 
 ست دلیل ناراحتی هایم را بیابد. یم رفتم و او نیم توان

تقریبا ترم آخر دانشکده را با هول وال گذرانده بودم. 
مدام یم ترسیدم که به خاطر من بالبی رس کیس بیاید. 
سیع یم کردم از همکالش ها و اساتید تا حد ممکن دور 

بمانم. و درست در آخرین روز امتحان در حرکتی 
انه از دانشکده گریختم. م ادر فهمید و آن سال غافلگیر

بود که به همراه او به تهران آمدیم و کنار خانواده دابی 
 
ی

وع کردیم و بخش جدیدی از زندگ  تازه ای را رسر
ی

زندگ
 من آغاز شد. 

 

با صدای رخساره متوجه او شدم که از خواب بیدار 
 شده بود. 

 نزدیکم شد و گفت: 

_ خانم مهندس خوبید؟ وابی چه بالبی رس دست تون 

 ؟ اومده

ون دادم و نالیدم:   نفس پردردم را بیر

 _هیس... هیجر نیست رخساره جان. 
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 _اون مرده چر یم خواست؟ 

 

 وای که مارا با هم دیده بود.  بی نفس تر از قبل گفتم : 

.. من حلش یم 
ی

ی نیم گ ی _رخساره قول بده به کیس چیر

 کنم. 

 چشمانش درشت شد: 

 _مچ تون  کبود شده... 

  یم گم؟ _رخساره یم شنوی چر 

 رسی تکان داد و بغض کرد: 

 _خییل درد داره؟ 

 کالفه رس تکان دادم: 

_نه عزیزم... بیا کمک کن با هم ببندیمش... به کیس هم 

ی  ی حرقی نیم زبی  بخصوص مهندس توانا نباید چیر
 بفهمه. 
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تند تند رسش را تکان داد. دلم نیم خواست موضوع 
سامان در ماجرای رخساره خلیل وارد کند. یاشار را به 

 اندازه کاقی در دردرس انداخته بودم. 

 

 به کمک رخساره پماد زده و مچم را بستم. 

ی نبود.   هنوز از یاشار خیی

 دلشوره امانم را بریده بود که تقه ای به در خورد. 

رفتم و به محض شنیدن صدای یاشار انگار تا پشت در 
 دنیا را به من داده باشند  در را باز کردم. 

 

ی  یاشار وارد اتاقکم شد. سیع کردم مچم را زیر آستیر
 بلندم پنهان کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهار 
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 رخساره بدتر از من رنگ به رو نداشت.  

 د. ترسیده بود و بی اختیار یم لرزی

 

 یاشار نگایه به هر دویمان انداخت : 

ی شده؟ ی ی چیر  _نوشیر

 لب گزیدم : 

 _نه... 

_چرا حس یم کنم رنگت مثل گچ سفید شده؟ کیس این 

 جا بوده؟ 

 

سیع کردم لرزش صدایم را به خاطر ضعقی که داشتم 
ل کنم.   کنیی

 

_شب خوبی رو نگذروندیم... رخساره تا صبح کابوس 

 میدید منم که... 
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طرفم برداشت و مقابل چشمان رخساره گونه قدیم به 
 ام را نوازش کرد: 

 

ی خوردی؟  ی ؟ چیر ؟ خوبی
 _مطمئتی

 

 تندی رستکان دادم و پرسیدم: 

 

 _ما خوبیم یاشار... تو بگو... چر کار کردی؟

 

 دست پشت گردنش کشید و با خونشدی گفت: 

_خیی خایص نیست. یه رس تا روستا رفتم و با محسن 

 حرف زدم. 

 

ک   زده نگاهش را به یاشار دوخته بود. وحشتدخیی

_خب همون طور که حدس زده بودیم محسن و زنش 

 کمک این دخیی خانم کردن. 
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 صدای لرزان رخساره بلند شد: 

 ... ی  _نه تو رو خدا اونا رو دخیل نکنیر

 

 یاشار ابرو درهم کشید : 

 _وقتی تا این جا کمکت کردن پس دخیل شدن. 

 

 رخساره بغض کرد: 

_خواهرم ترسید... نیم خواستم اونو قایط این ماجرا 

کنم. وقتی رسید کم بود خودمو خالص کنم. اون جوری 
. قسمم داد.  ی  الاقل به کیس صدمه نیم رسید اما نذاشیی

 

 متحیر به سمتش رفتم و بازویش را گرفتم: 

؟   _تو چر کار کردی؟ واقعا یم خواستی چر کار کتی

 

 به جای او یاشار جواب داد: 

_ماه چهره زمابی رسیده که رخساره یم خواسته 

ی تا فرار  خودکیسر کنه... همونم باعث شده کمکش کیی
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کنه. محسن یم گفت با حاج بابا حرف یم زنن... یه 
 جورابی رخساره رو از این جا دور یم کنيم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوپنج 

 

ک  مقابلم دوختم نگاه آشفته ام را به چهره بی رنگ دخیی
 و گفتم: 

ایطم که بودی  _قول بده.... قول بده توی بدترین رسر

 .  اون کارو تکرار نیم کتی

 

و بی اراده تنش را تکان دادم. همزمان درد بدی در مچ 
 دستم پیچید و ناله ام را بلند کرد. 

 

بیتی قدیم به طرفم برداشت:  ی  یاشار با تیر

 

؟ ی  _مچت چر شده؟ نوشیر
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 ختم. بی نفس به او چشم دو 

 نیم خواستم از کار وحشیانه سامان بگویم. 

 یاشار دیوانه یم شد و من این را هرگز نیم خواستم. 

 دست روی دستش گذاشتم و گفتم: 

ی نیست توی خواب فکر کنم به جابی زدمش...  ی  _چیر

 یاشار تاکیدی نامم را برزبان راند: 

 !!! ی  _نوشیر

 

ی نیست... اگه بشه رخساره رو  ی بریم _یاشار... واقعا چیر
 دارم و یه مدت از این جا دور یم شیم. 

 

 دستم را گرفت و گفت : 

خونه...  ی  _دو دقیقه بیا تو آشیر

 _یاشار... 

 _بیا یم گم. 

 و همزمان چشم غره رفت. 
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خانه کوچک گذاشتیم.  ی  پا به آشیر

رخساره به سمت پنجره رفته و آن جا پشت به ما 
 ایستاده بود. 

 آرام پچ زدم: 

 

ه خجالت کشید؟_یاشار چر کار یم کتی   دخیی

بی توجه به حرفم دستم را باال آورد و دست به باندش 
 برد. 

 زده دستم را کشیدم : وحشت

؟  _یم خوای چر کار کتی

 

 آرام لب زد: 

 _هیش.... هرگ ندونه فکر یم کنه دارم چر کار یم کنم. 

 

ی کوبیدم اما او رس خم کرد و کنج لبم را بوسید.   پا به زمیر

 دیوانه بود دیوانه. 
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 دلم آغوشش را یم خواست. 

بخصوص بعد از رفتار وحشیانه سامان دلم  یم 
م اما نیم توانستم.   خواست به او پناه بیی

 این خودخوایه بود. 

 دستم را کشیدم و غریدم: 

 _من خوبم یاشار... نگفتی قراره چر کار کنیم؟

_منم باهات موافقم اگه قرار به دور شدن  رخساره بود 

ه تو هم یه مد ت برگردی خونه... اصال رخساره رو بهیی
 . ه پیش مامانت باشر . چند روز دیگه عیده و بهیی  هم بیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوشش

  

ه بود که آرام باند دور مچم را باز  نگاهم در نگاهش خیر
 کرد. کبودی دستم کیم کم رنگ شده بود. 

 ابرو درهم کشید و با صدای خفه ای گفت: 

؟_از گ 
ی

 تا حاال آنقدر راحت دروغ یم گ
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ی و باهوش است.  ی بیر  فراموش کرده بودم او خییل تیر

 لبم را محکم گزیدم. 

 صدایش جدی بود. 

؟  _به چه قیمتی

 نگاه در نگاهش دوختم : 

_به قیمت این که خییل دوستت دارم... نیم خوام اون 

 دیوونه روابی به تو هم آسیب بزنه. 

 _پس دیوونه است؟ 

 قلبم هری فرو ریخت. 

 دست سالمم باال رفت و یقه اش را گرفتم : 

_یاشار قول بده... تو سامان رو نیم شناش... اون یه 

دیوونه تمام عیاره... قول بده کاری به کارش نداشته 
 باشر یاشار... 

 پوزخندی زد: 

ی خانم من از اون  _پس منو خوب نشناختی نوشیر

 دیوونه ترم. 
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 _یاشار! 

 کرده؟ _چر کارت  

 _یاشار! 

سم.   _ایک ظاهرا باید خودم بیر

 و قدیم عقب کشید. 

 محکم تر یقه اش را گرفتم و اجازه ی دور شدن ندادم: 

 _یاشار خواهش یم کنم. 

دندان قروچه ای کرد و گرمای نفس ملتهب شده اش را 
 توی صورتم رها کرد: 

ت نشدم ییک بیاد و  _تو زنیم... زنم! هنوز انقدر بی غیر

 ری اذیتت کنه. این جو 

_یاشار اون دیوونه ست... مریضه... پروژه رو نابود یم 

 کنه. تو رو... 

 با کف دستانش صورتم را قاب گرفت: 

 _فکر کردی برام مهمه؟ 

_مهمه یاشار... مهمه... بذار گزارشش رو بده و بره... 

 تحریکش نکن. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفت

 

 از حرص دندان هایش را روی هم کلید کرده بود.  

 _تو از من چر یم خوای؟

 ...  _یم خوام آروم باشر

 

در آن لحظه و با آن حجم از عصبانیت  کار سختی از او 
 یم خواستم. 

 

انگشتانش مشت شد. رگ گردنش نبض داشت و چهره 
 اش به کبودی یم زد. 

ی نگاهم کرد.   خشمگیر

انگار کیس پنجه به گلویش چشمانش رسخ شده بود و 
د که سینه اش خس خس یم کرد.   انداخته یم فشر
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بی توجه به حضور رخساره که هنوز پشت پنجره  
 ایستاده بود به آغوش یاشار پناه بردم... 

 رسم را روی قلبش گذاشتم. 

 تند و محکم در سینه یم کوبید. 

 دستم نرم و نوازشگرانه روی گردنش نشست و پچ زدم: 

 ول بده... _بهم ق

 داد. باید فرقش را با آن وحیسر روابی به من نشان یم

 لبش روی موهایم نشست و دیم عمیق گرفت: 

 _دیگه بهم دروغ نگو... 

 نگاهم را باال کشیدم: 

 _قول یم دم. 

ی یه بار کاریش ندارم اما  ی یه بار... یم فهیم همیر _همیر

 دفعه بعد قول نیم دم بی خیالش بشم. 

 دستانم محکم دور کمرش حلقه شد. 

 من تاب از دست دادن او را نداشتم. 

 دست زیر چانه ام انداخت. 
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ی مهم تر از تو  ی _یم دونستی دیگه تو دنیا برام چیر

 نیست؟ 

 بی اختیار لبخند زدم. 

 رس خم کرد و بوسه ای روی لبم زد: 

 ... ی  _بهم یه جوابی بده نوشیر

وع به کوبیدن کرد.   قلبم تند و محکم رسر

یم تهران... بیا اون جا حرف یم زنیم.   _با رخساره میر

 ابروبی باال انداخت: 

ه.   _آره این جوری بهیی

ی گفت که نفهمیدم.  ی  و زیر لب چیر

 _یاشار دیوونه بازی ممنوع. 

 بوسه ای دیگر روی گردنم زد: 

س.   _باشه خوشگلم نیی

ی دیگری یم   گفت. اما برق چشمانش چیر

 انگشتانم نوازشگرانه روی صورتش نشست: 

 _یادت نره بهم قول دادی! 
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ورانه خندید:   رسر

 _قول دادم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهشت

 

 )یاشار(  

 

ون زدم تمام وجودم درد داشت.  ی که بیر  از اتاقک نوشیر

آن قدر به رگ و بر بدنم فشار آورده بودم  که حس یم 
 الشر یم شوم. کردم دارم مت

 

چطور یم توانستم مچ دست کبودش را ببینم و آرام 
 بمانم؟ 
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ی با او  ی از آن مرد و گذشته نوشیر ی دلم نیم خواست چیر
 بدانم. 

حس حسادت مثل خوره به جانم افتاده بود و کالفه ام 
 یم کرد. 

  

ی را به اندازه ی من دوست  تصور وجود کیس که نوشیر
 داشته باشد دیوانه ام یم کرد. 

 

نگایه به پشت رس  و در بسته ی کانکس انداختم و زیر 
 لب غریدم: 

 _ببخشید عزیزم یه کم سخته رو قولم وایستم. 

 

 و به سمت جیپم رفتم و سوار شدم. 

 

 

ی را مقابل کانکس  دفیی به محض رسیدن به کارگاه  ماشیر
 نگه داشتم و پیاده شدم. 
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دلم یم خواست بالبی بر رس مهندس سامان صابر بیاورم 
تا هرگز فراموش نکند از طرقی تمام مدت به قویل که به 

ی داده بودم فکر کرده بودم.   نوشیر

 

 با دیدن امیر که به طرفم یم آمد پرسیدم: 

؟  _مهندس صابرو ندیدی امیر

 

 شانه ای باال انداخت و گفت: 

 کر کنم رفت اون طرف. _ف

ی که اشاره کرده  بود دوخته شد.   نگاهم به مسیر

 

تمام مدت ذهنم در حال حالچی بود و به دنبال رایه  
 برای تنبیه صابر یم گشتم. 

 

 باشه ای گفتم و همراهش به دفیی رفتیم. 
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اگر با خودم بود همان لحظه یم رفتم و او را در آن جای 
توانستم مهمان مشت و خلوت گیر یم انداختم و تا یم 

 لگدهایم یم کردم. 

ی داده بودم تمام راه به  اما با توجه به قویل که به نوشیر
ی اثری از خود یم   حسابی بدون به جا گذاشیی

یک تالقی
 گشتم. 

 

تا بعد از ظهر سیع کردم خودم را مشغول کنم تا مبادا 
بروم و برخالف قولم عمل کنم اما نزدیک غروب صابر 

که زد بی اختیار خونم را به جوش آورد   آمد و با حرقی 
 طوری که حتی دقایقی به کشتنش هم فکر کردم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدونه
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من و امیر مشغول جمع کردن بساط مان برای بازگشت  
به کمپ بودیم که رس و کله اش پیدا شد و با لحن 

 طلبکاری گفت: 

کارشون حاضی _امروزم که خانم مهندس مجد رس  
 نشدن؟

 

 نگاهم را به چشمانش دوختم.  

  

ی و در  خدا یم دانست چه قدر خود را برای جلو نرفیی
ل کرده بودم.   دهانش نکوبیدن کنیی

 ... ی ی آخ نوشیر  نوشیر

 حیف که نیم خواستم بهانه ای به دستش بدهم. 

 

یف  ی و من خودم خواستم تشر _خانم مجد مشکیل داشیی

اح . نیارن و امروز رو اسیی ی  ت کیی

 

 نیشخند واضج زد و گفت: 
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ی بد نیست. اگه تفکیک  _جناب توانا یه کم سخت گیر

 جنسیتی نکنید به نظرم برای خودشون هم بد نباشه. 

 

 از الی دندان هایم غریدم: 

ی طوره.   _همیر

کلمات از حرص توی گلویم گیر کرده بودند و یم ترسیدم 
ل کنم.   دهان باز کنم و نتوانم خود را کنیی

 

 انگار تمام وجودم برای کشتنش نبض یم زد. 

 

 کف دستانش را به هم کوبید و رو به امیر خندان پرسید: 

 _گ راه یم افتیم؟ امروز عجیب گرسنه. 

 

امیر که حس یم کردم تمام مدت به انگشتان مشت کرده 
ه شده بود رسی تکان داد و گفت:   ی من خیر

 _ده دقیقه ی دیگه. 
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 رفت و گفت: مهندس صابر به سمت در 

 _ایک پس من یه دوری بزنم تا شماها آماده بشید. 

 

ون رفتنش زیر لب غریدم :   با بیر

 _کثافت فکر یم کنه کیه. کجا رفت؟ 

 

 امیر رسی تکان داد  و گفت: 

_هیچ ازش خوشم نمیاد. یه جورابی مشکل داره فکر 

 کنم. راستی چر پرسیدی؟ 

 _یم گم کجا رفت دور بزنه؟ 

 بلند خندید: 

... _فک  ر کنم رفت دستشوبی

 تندی گفتم: 

 _یم خوای تو جلوتر برو... من مهندسو میارم. 

 

 از خدا خواسته گفت: 
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 _جدا؟ نیاد ناراحت بشه؟ 

 خونشد جواب دادم: 

 _نه بابا... من میارمش دیگه... 

 چشمانش برقی از خوشحایل زد و گفت: 

 _دمت گرم. اصال از امر و نهیاش خوشم نمیاد. 

  

ی پیشنهاد بود به دو دقیقه امیر که ا نگار منتظر همیر
ون زد.   نکشید که وسایلش را برداشت و بیر

 

ی چرچی بزنم چیست و  یم دانستم منظور صابر از گفیی
همان موقع فکری به ذهنم رسیده بود که باید عمیل اش 

 یم کردم

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوده
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ی امیر خییل رسی    ع از اتاقک  ون زدم. با رفیی  بیر
 دفیی

 تمام وجودم پر شده بود از حس انتقام. 

ی کلنجار  کل روز را با تصویر مچ دست کبود شده نوشیر
رفته بودم و حاال فرصت به دست آمده را از دست نیم 

 دادم. 

 

 همه جا خلوت شده بود. 

کارگرها رفته بودند و ظاهرا تنها کسابی که در کارگاه مانده 
 . بودند من بودم و صابر 

 لبخندی خبیثانه بر لب نشاندم و

ی به سمت دستشوبی ییک از دسته بیل های  قبل از رفیی
کنار دیوار را برداشتم و با قدم هابی که سیع داشتم بی 

 صدا باشد تا پشت در دستشوبی رفتم. 

هوا کامال تاریک شده بود و آن قسمت برق کیسر 
 نداشت. 

 

 جوری که متوجه حضورم نشود پشت در ایستادم. 
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در را باز کرد و خارج شد. امانش ندادم و دسته ی بیل را 
به ای که یم دانستم به کجا بکوبم میان دو کتفش  با ضی

 کوبیدم. 

ی افتاد.   آچی گفت و با صورت به زمیر

به ی دیگری به ساق پایش کوبیدم.   امانش ندادم و ضی

 

جابی که ایستاده بودم  تاریک بود و آن جور که مچاله 
 کرد قادر به تشخیص من نبود.   شده و ناله یم

بی شک فکر یم کرد همان که  پل کارشکتی یم کند به او 
 حمله کرده است. 

 

به ای دیگر کردمش.   امان ندادم و مهمان ضی

 صدایش فریاد شد : 

؟ کمک...  ... چر از جونم یم خوای لعنتی _تو گ هستی

 ییک به دادم برسه. 
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نقطه ای از اما من بی حرف مهلتش نیم دادم و هربار 
بدنش را نشانه یم رفتم. جوری که نیم توانست بلند 

 شود یا نگایه به عقب بیندازد. 

 

 واکنشش تنها جمع شدن در خودش بود. 

حاال دیگر با صدای ضعیقی کمک یم خواست اما کیس 
 نبود که به دادش برسد. 

به ها کوتاه و درد آور امانش نیم دادم رس بلند کند و ضی
 برتنش یم نشست. 

 

زمابی که حس کردم برایش کافیست و توانسته ام انتقام 
به را به  م آخرین ضی ی را بگیر دست کبود شده ی نوشیر

 نقطه ای  پشت رسش کوبیدم که بیهوشش کرد. 

 با لبخند باالی رسش ایستادم و پچ زدم: 

ی قول داده بودم وگرنه خییل دام یم  _حیف که به نوشیر

جون کتی جناب خواست رو در رو این کتکا رو نوش 
 مهندس. 
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 حیف که صدایم را نیم شنید. 

 آن قدری کتک خورده بود که بی هوش شده باشد. 

 او را به داخل دستشوبی کشاندم و در را بستم. 

 

ی بروم.   حس یم کردم  حاال باید به دیدار نوشیر

با قدم های بلند آن جا را ترک کردم و سوار جیپم شدم و 
 کارگاه را ترک کردم. 

 

 

 _برایم_عشق_دم_کن #کیم

 

 #پارت_چهارصدویازده

ی   ی متوقف کردم و پاییر جیپم را پشت کانکس نوشیر
 پریدم. 
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 بی تاب دیدنش بودم. 

 کل امروز را به او فکر کرده بودم. 

 به این که از کجا به کجا رسیده بودیم. 

به این که عشق چطور رسوکله اش پیدا شده و ما را به 
 هم وصل کرده بود. 

 

وع به واق واق کرد.   قوی با دیدنم از جا بلند شد و رسر

 

ون دوید و بی   بیر
ی با نگرابی بالفاصله در باز شد و نوشیر
 توجه به اطراف خود را به من رساند. 

 

؟  _یاشار خوبی

 لبخند کجی زدم: 

 

 _از این بهیی نمیشم. 

د و من یم توانستم نگرابی را در  ی چشمانش دو دو میر
 چشمانش بخوانم. 
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 تی به گردنم کشید و مالیم پرسید: دس

؟   _تو چرا انقدر دایعی

 

 لبم کش آمد : 

 _تب عشق شماست خانم مهندس. 

 

 متعجب نگاهم کرد. 

 انگار یم خواست بگوید دیوانه شده ای یا شاعر؟

 _یاشار... از صبح آشوبم؟ تو که زیر قولت نزدی؟ 

 نیشم باز شد. 

 انگار هنوز مست کاری که کرده بودم، بودم. 

 با چشمابی خمار نگاهش کردم: 

 _بهت قول داده بودم دیگه... 

 _یاشار! 

 _جون یاشار... 
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 تندی رسش را روی سینه ام گذاشت. 

نه.  ی  _قلبت خییل تند میر

 نالیدم: 

 ... ی  _زدم زیر قولم نوشیر

ه ی  وحشت زده نگاهش را باال کشید و من خیر
 چشمانش افزودم: 

 _نتونستم حساب اون عویصی رو نرسم ... 

 _وای یاشار چر کار کردی تو؟

 دستش را گرفتم و با خود به سمت جیپ بردمش. 

ی دو دقیقه...   _بشیر

 بی رنگ و رو  نگاهم کرد: 

 _یاشار  چر کارش کردی؟  

 و تندی روی صندیل کنار دستم نشست. 

 عصتی توپیدم: 

؟ جا داشت بکشمش...   _چرا انقدر نگرانیسر

 چشمان نگرانش دیوانه ام یم کرد . 
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دستش را گرفتم و لب ملتهبم را روی پوستش مچ 
 گذاشتم. 

 صدایش لرزید: 

 چه بالبی رست میاره؟ 
_چر کارش کردی یاشار؟ یم دوبی

 تو سامانو نیم شناش. 

 با حس حسادبی غریب غریدم : 

 _اسمشو به زبونت نیار... 

 _یاشار! 

 _نگرانش نباش... 

انه مشتش توی بازویم  کفری نگاهم کرد و غافلگیر
 یده شد: کوب

_من نگران توی لعنتی ام... چرا به حرفم گوش ندادی. 

 چرا همه تون مثل همید... 

 _د اگه گوش نداده بودم که کشته بودمش. 

 و این بار امانش ندادم و او را به سمت خود کشیدم. 

ضش که به اسارت لب هایم درآمد  مجبور لب های معیی
ین شد.   شیر

 به سکوبی
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دم. با وجود  دلتنگ و بی قرارش او را  میان بازوانم فشر
 ناراحتی اش

بوسه ام را جواب خوشایندی داده  و مرا همرایه کرده 
 بود این یعتی هنوز دوستم داشت. 

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن 
َ
َ 

 #پارت_چهارصددوازده

 

 

 ) ی  )نوشیر

 

 _تو دیوونه شدی یاشار؟

 

 چشمیک زد و در جایش صاف نشست: 

توالت یم مونه تا حساب _نگران نباش یه امشبو تو اون 
 کار دستش بیاد. 
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ورانه خندید:   با چشمابی گرد شده نگاهش یم کردم که رسر

ی یه  _ببخشید نیم خواستم زیر قولم بزنم. تا همیر

ل کرده بودم که کاری به کارش  ساعت پیشم خودمو کنیی
 نداشته باشم اما خودش نخواست. 

 

 کنه؟_یم دوبی اگه بفهمه کارتو بوده چر کارا که نیم  

 _اوال که عمرا بفهمه کار منه... دوما برام مهم نیست... 

 

 _سامان یه آدم روانیه... یه آدم مریض. 

 آرام مچ دستم را به دست گرفت. 

 صدایش نوازشگرانه بود: 

داد _تاوان این کاری که با تو کرده بود رو باید پس یم
.شک نکن اگه امروز نمیشد یه روز دیگه حسابشو یم 

 رسیدم. 

 نگرابی اسمش را صدا زدم : با 

 _ياشار... 
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س مراقبم. نذاشتم بفهمه اما براش الزم بود. تازه  _نیی

 کمشم بود. 

 

 بی اختیار کنج لبم تکابی خورد. 

 دروغ نگویم از کاری که با سامان کرده بود نارایصی نبودم. 

 تمام آزارهابی که داده بود. 
 تالقی

 

بینش روی لب هایم نشست و  ی خبیثانه  چشمان تیر
 گفت: 

 

 _جووونم... دلت خنک شد؟ 

 

ی کردم.   آرام رسم را باال و پاییر

 دستش جلد آمد و مرا به سمت خودش کشید. 

 پیشابی به پیشابی ام چسباند و 

انه افزود:   غافلگیر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 _چطوری با هم... یعتی از کجا... 

 انگار سخت بود برایش تا برزبان بیاورد. 

 فاصله گرفتم. 

 ظاهرا وقتش بود. 

 الزم بود بداند. 

 ام دور 
ی

بداند آنچه را که سیع کرده بودم از خودم و زندگ
 نگه دارم. 

 

 نگاه به نگاهش دوختم. 

_همکالس بودیم. درس دوتامون خییل خوب بود. یه 

ک مون به  جورابی به خاطر ارائه ها و پروژه های مشیی
هم نزدیک شدیم. نیم دونم شاید به خاطر کمبود بابا 

محبتاش برام جذاب بود. اما کم کم رفتارای اون اوایل 
وع شد. طوری که یه زمان به خودم  عصتی سامان رسر

اومدم دیدم که برای نفس کشیدن هم باید از اون اجازه 
م. کاقی بود با یه جنس مذکر حرف بزنم با جابی برم  بگیر
که اون خیی نداشت اون وقت بود که باید ساعت ها 

خواستم کنار بکشم که بابتش حساب پس میدادم. یم 
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وع شد. هربار یه رفتار عجیب و تازه که منو  تهدیداش رسر
بیشیی یم ترسوند این شد که آخرین ترم دانشکده بدون 
این که بفهمه فرار کردم . مامان در جریان بود. وقتی 
فهمید همه کارا رو راست و ریست کرد و یه جوری که 

 کمک هیچ کس متوجه نشه اومدیم تهران. دابی خییل
ی نبود. دو سال پیش توی یه  کرد. تا مدت ها ازش خیی
سمینار دیدمش اما تا به خودش بیاد  بازم فرار کردم. 
نیم خواستم از جا و مکانم مطلع بشه که باز این جا 

 پیدام کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

ده ی  #پارت_چهارصدسیر

 

 )یاشار( 

 

 دستش را محکم میان دستانم گرفتم و گفتم : 

 ذارم کیس بهت آسیب بزنه. دیگه نیم_ 
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ه این کارو تو  _یاشار اون آدم خطرناکیه... اگه بو بیی

 کردی هرجور شده زهرشو یم ریزه... 

ی گفتم:   مطمی 

ه بری تهران.  س. این مدتم بهیی  _نیی

؟  _تو چر کار یم کتی

_تو فکر من نباش. تکلیف پروژه مشخص بشه یه رس 

داری خوب فکراتو میام تهران. تو هم این مدت وقت 
 .  بکتی

 

؟  _یاشار یم خوای چر کار کتی

_تصمیم داشتم این مدت بیام و تکلیف نگار و فرنوش 

رو مشخص کنم اما فعال با این اوضاع اول باید این جا 
رو یه رسوسامابی بدم. فقط امیدوارم بابای رخساره 

دردرس درست نکنه برامون و بیاد و اجازه بده رخساره با 
 ران. تو بیاد ته

 _محسن چر گفت؟ 

_باید با حاج بابای رخساره صحبت کنه. یم ترسم جالل 

 بفهمه و اوضاع  اون جور که ما یم خواییم پیش نره. 
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 _یاشار. 

 _جانم. 

. بابت فرصتی که برای فکر  _ممنونم که درکم یم کتی

 کردن بهم دادی... 

 انگشتم زیر چانه اش نشست و نگاهش را باال کشیدم: 

بی چه قدر برام ارزشمندی... چه قدر یم _اگه بدو
 خوامت... االنم برو بخواب که فردا کیل کار داریم... 

ه و پر از حرف بود:   نگاهش خیر

 _یاشار مراقب باش. 

 _ مراقبم. 

ی پیاده شدیم و به سمت کانکس او راه  هر دو از ماشیر
افتادیم اما صدای امیر باعث شد هر دو به عقب 

 برگردیم. 

 

 _یاشار. 

؟  _چر شده امیر
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 _مهندس صابر تو کانکسش نیست... 

 چشم گرد کردم و تصنیع به پیشابی ام کوبیدم: 

 _مگه با تو نیومد؟  

 زده بلند شد: صدایش وحشت

 یاشار؟ قرار بود با تو بیاد! 
ی

 _چر یم گ

ون دادم و گفتم:    بیر
 نفسم را با پوقی

 _اما نیومد منم فکر کردم با تو برگشته.  

 داد و  بی حواس گفت: رسی تکان 

_بدبخت شدیم... یعتی چر که نیومد... این مرتیکه نزده 

 یم رقصید... 

ی شده باشد گفت:   بعد انگار متوجه حضور  نوشیر

 _ببخشید خانم مهندس. 

 

ی دستانش را روی سینه چلیپا کرد و گفت:   نوشیر

 _راحت باشید. 

 امیر خجوالنه دستی به پشت گردنش کشید: 
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یه... االنم معلوم نیست چه  _آخه نیم دونید چه آدم گیر

 فکرابی کرده. البد فکر یم کنه عمدی تو کار بوده. 

 

ی گفتم:   رو به نوشیر

 _تو برو تو... ما بریم دنبال مهندس. 

ی شب خوش به سمت کانکسش  رسی تکان داد و با گفیی
 رفت اما نگاهش هنوز نگران بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 ت_چهارصدچهارده#پار 

 

 تمام طول راه امیر با نگرابی حرف زده بود.  

این که االن مهندس چه فکری یم کند و چه جوابی داریم 
 که بدهیم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

به محض رسیدن جیپ را داخل محوطه کارگاه نگه 
 داشتم و هر دو با هم پیاده شدیم. 

 

 _تو برو اون طرفو بگرد منم این طرفو...  

 

وع به صدا زد  ن کردم: و بلند رسر

 _مهندس صابر! 

وی از من صدا زد.   او هم به پیر

 

 پشت به او لبخند بر لبانم نشست. 

 گذاشتم این امیر باشد که او را در توالت پیدا یم کند.   

 

 صدا یم زدم که صدای امیر بلند شد: 

 _یاشار... بیا پیداش کردم. 

صدایش یم آمد که داشت با مهندس بلند بلند حرف یم 
 زد: 
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 آقا گ این بال رو رستون آورده؟_یا خدا 

 

 به دو به سمت جابی که یم دانستم کجاست دویدم. 

ل کنم و با ناراحتی  با دیدن صابر سیع کردم خودم را کنیی
 تصنیع گفتم: 

 _یا خدا.... مهندس چه اتفاقی افتاده؟

 

 امیر کمکش کرده بود رس پا بایستد. 

 ظاهرا تازه به هوش آمده بود که ناالن جواب داد: 

_نیم دونم... یه نامردی ناغافل زد توی رسم بعدش 

 افتاد به جونم. دیگه نفهمیدم چر شد؟)یاشار خبیث( 

 

در دل غریدم نامرد توبی که زورت را به یک دخیی نشان 
( یم  دیه. )عبیصی

 

 با لحتی ناراحت گفتم: 
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_من اومدم دنبالتون وقتی دیدم نیستید فکر کردم با امیر 

 و توالت حبسید. رفتید. نیم دونستم ت

به قصد کلمه توالت را غلیظ تر از حد معمول بر زبان 
 راندم. 

 

 امیر هم از همه جا بی خیی تایید کرد: 

_خوبه باهاتون کار داشتم اومدم دم کانکس تون دیدم 

 نیستید. یاشارم فکر یم کرد با من اومدید... 

 

 دستی به پشت گردنش کشید و گفت: 

_نفهمیدم چر شد. وقتی بهوش اومدم تو اون گه دوبی 

 اسیر شده بودم. 

 

 ابرو درهم کشیدم : 

_باید برسونیم تون بیمارستان... حال تون خوش به نظر 

 نیم رسه؟ 
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 دست بلند کرد: 

م حالم جا میاد...  _نه خوبم...  یه دوش آب گرم بگیر

 تمام لباسم گند خورده توش. 

 

 حفظ اخم هایم گفتم:  سیع یم کردم نخندم. با 

 _این لعنتی رو هر گ هست باید پیدا کنیم. 

 امیر هم افزود : 

 _واقعا داره شورشو درمیاره... 

 

 مهندس صابر رسی تکان داد: 

 مونه. _ظاهرا هر گ وارد پروژه یم شه بی نصیب نیم

 امیر با رس تایید کرد و من پرسيدم : 

بریم.  _مطمئنید خوبید؟ من که یم گم یه رس تا شهر 
 دکیی معاینه تون کنه. 

 رسی به نقی تکان داد: 

 _نه نه نیازی نیست. فقط کوفتگیه... خوبم ممنونم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوپانزده    )یاشار(

 

 فریادهای بابا تمایم نداشت.  

دستانم را روی گوش هایم گذاشته بودم اما هنوز هم 
 رسید. صداها به گوش یم

اهای پدرم...   التماس مادرم و نارسی

 رو نداری بیتا... 
ی

 _تو لیاقت این زندگ

... بذار یاشار با من بمونه...   _به خدا داری اشتباه یم کتی

 جیغ مادرم با فریاد پدرم ییک شد: 

_گورتو گم کن... یاشار پش منه... پیش منم یم مونه... 

 . زودتر جولو پالستو جمع کن و از این خونه برو.. 

نفس کشیدن برایم سخت شده بود و حس یم کردم 
 تمام تنم گر گرفته است... 

 صدای پاها نزدیکم شد. 
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 باالی رسم ایستاد. نگاهم را باال کشیدم... 

بابا بود... با ابروهای درهم و اخم هابی که بعید 
 دانستم از هم باز شود... یم

 اشکم رسازیر شد... 

 _من مامانمو یم خوام... 

 ندی صدادار زد : پوزخ

 _از این به بعد مامان تو ماهرخه...  ماهرخ... 

 لب هایم به سختی تکان خورد: 

 _اون مامان داریوشه...  من مامان خودمو یم خوام. 

دست بابا که یقه ام را گرفت و به سمت باال کشید قبل 
ی  فریاد زدم و چشمانم باز   شد. از توی صورتم نشسیی

 

 م نشستم. خیس عرق میان رختخواب

 نفسم سخت باال یم آمد. 

 

 عجب کابوش بود. 
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ی مادرم را ندیده بودم...   مدت ها بود که خواب رفیی

 

 حتی گایه چهره اش را فراموش یم کردم. 

ده ساله بودم که مادرم خانه را برای همیشه  ی دوازده سیر
 ترک کرد و رفت. 

 بعد از آن همش اول پدرم شد مادر دومم...  

ش نداشتم اما به اجبار او را مادر خطاب کیس که دوس
 یم کردم. 

 او مادر تنها برادرم داریوش بود. 

 

 دستی به گردن دردناکم کشیدم و از جا بلند شدم. 

 

 هنوز هوا تاریک بود. 

د اما رسدردم  دوشر گرفتم تا شاید افکار پریشانم آرام گیر
بی امان شده بود شاید دلیلش کاری بود که با مهندس 

 کرده بودم. صابر  
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درست بود که دق دیل این مدت را بر رسش خایل کرده 
بودم اما ذاتا تا به حال آزارم به یک مورچه هم نرسیده 

بود و کاری که با مهندس صابر کرده بودم دور از 
 شخصیت واقیع من بود. 

 دلیل دیدن کابوس بدم یک جور عذاب وجدان بود.  

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

انزده                               لباس #پارت_چهارصدوش
به های محکیم به در  ی بودم که ضی پوشیده آماده رفیی

 خورد. 

فنجان قهوه ام را روی کانیی رها کردم و به سمت در 
 رفتم. 

به محض باز کردن در امیر که رنگ به رخ نداشت با 
 لکنت نامم را برزبان راند: 

 _یا... یا... یاشار... م.. مهندس... 

ی افتاده باشد   که ممکن بود برای نوشیر
نگران از اتفاقی
 تندی پرسیدم: 

؟  ؟ مهندس چر  _چر شده امیر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

چشمانش بیش از حد گشاد شده بود انگار که با مورد 
 وحشتنایک مواجه شده باشد. 

 دهان خشک شده اش را باز و بسته کرد. 

 صدایم فریاد شد : 

 _امیر یم گم چر شده؟

ب  درسینه یم   کوبید که گفت: قلبم با ضی

 _یا... یاشار  فقط بیا... 

ی دوید...   و پله ها را پاییر

 نفهمیدم چطور به دنبالش روان شدم. 

ی آمده بود؟  اگر بالبی رس نوشیر

وقتی به طرف کانکس مهندس صابر رفت  تازه توانستم  
 نفیس تازه کنم. 

 لعنتی مرا ترسانده بود. 

 پشت رسش وارد کانکس مهندس شدم. 

 کتک دیشب قادر به البد درد 
ی

داشت و به خاطر کوفتیک
 بلند شدن از جایش نبود. 

 بی هوا پرسيدم : 
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 _تو که منو ترسوندی  پش؟ چر شده؟

ی از مقابلم نفس در سینه ام حبس شد و عرق  با کنار رفیی
ه ی کمرم نشست.   رسدی بر تیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

#پارت_چهارصدوهفده    صداها  گنگ و دور بودند... 
نیم دانم چند ساعت بود که به همان شکل نشسته 

 بودم. 

ه مانده بودم  ناباورانه به جسم بی جان مهندس صابر خیر
 که دستی روی شانه ام نشست. 

 

نگاهم به سمت دستی که یم خواست مرا به خود آورد 
 چرخید. 

ی مات و متحیر با چشمابی  خیس به من یم نوشیر
 نگریست: 

ی بگو.  ی  _خوبی یاشار؟ تو رو خدا یه چیر
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 نگاهم توی صورت به شدت بی رنگش نشست. 

 چه بالبی بر رسمان آمده بود؟

 

 دهانم باز شد اما صدابی نبود. 

 _یاشار! داری یم ترسونیم... 

 گیج  و منگ پرسیدم: 

 _امیر کجاست؟ 

 _رفته آمبوالنس بیاره... 

 

ه چشمانش  بود که با جان کندن گفتم:  نگاهم خیر

 _من کشتمش...نه؟ کار من بود. 

 

 زده کشید: هیتی وحشت

 _یاشار مزخرف نگو... 

 

 عصتی فریاد زدم: 
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_نباید دیشب به حرفش گوش یم کردیم... گفت 

 خوبم... 

 

_هیسسسس... یاشار تقصیر تو نیست... امیر یم گفت 

خودش نخواسته بره بیمارستان. یم گفت حالش خوب 
 بوده... 

 

 هر دو دستم را روی رسم گذاشتم و نالیدم: 

... من...  ی  _من زدمش... نوشیر

 

ی نداری...  _عزیزم علت مرگ معلوم نیست... تو تقصیر

 تو رو خدا یاشار هیجر نگو... 

 

 لیدم: خیس عرق نا

 ... ی  _من حواسم بود... فقط یه تنبیه بود همیر

 _یاشار... مهندس دیشب زنده اومده توی کانکسش... 

 با بدبختی گفتم : 
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به به رسش خورده باشه و من متوجه نشده  _اگه ضی

؟  باشم چر

 

 بی رنگ چشم به من دوخته بود: 

 _هیجر نگو یاشار... هیچ شاهدی... 

 میان کالمش پریدم: 

؟ _وای خدای من.  ی  ... وای من چر کار کردم نوشیر

 

 حس یم کردم او هم شوکه است... دستش یخ یخ بود. 

حس یم کردم وجود هر دو یمان یخ کرده از حماقتی که 
 کرده بودم. 

ون از کانکس شلوغ بود.   بیر

ی افتاده  ی سیع داشت مرا که حاال به هذیان گفیی نوشیر
 د : بودم آرام کند اما کیس داخل رسم مدام فریاد یم ز 

 _تو کشتیش... تو... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 #پارت_چهارصدوهجده 

 

 )یاشار( 

صدای امیر که داشت با افش پرونده حرف یم زد در 
 رسم دنگ دنگ یم کرد. 

 

ی بار نیست  _جناب رسوان به گزارش نگاه کنید. این اولیر

که توی این کمپ و کارگاه داره اتفاق بد یم افته... من و 
توانا دیشب مهندس صابرو که حسابی کتک مهندس 

خورده بود توی دستشوبی پیدا کردیم. متاسفانه هر 
یم شون  کاری کردیم رایصی نشدن به این که بیی

ن و یم خوابن.. اتفاقا  ی یه دوشر یم گیر بیمارستان. گفیی
ی رفتم رساغ شون. یم خواستم  من صبح زود برای همیر

ی یا  احت کیی م شون اگه نیم تونن امروزو اسیی بیی
 بیمارستان که متاسفانه دیدم فوت شدن. 

 

ی ما بود. با هر کالیم  نگاه افش مدام در رفت و آمد بیر
 نگایه دقیق و موشکافانه به جمع ما یم انداخت. 
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ی کنارم ایستاده بود.   نوشیر

ی توی رسم  رسوان که قدیم به جلو آمد صدای نوشیر
 موج گرفت: 

شما اونو  _هیچ شاهدی وجود نداره یاشار... وقتی 
برگردونید اون زنده و رسپا بوده... یاشار خواهش یم کنم 
حرقی نزن... یاشار تو قاتل نیستی اما االن اگه حرقی از 
اون کتک زدن بزبی یم شر مجرم درجه یک... یاشار 

میندازنت زندون...یاشار ما که یم دونیم ییک داره توی 
اون نباشه؟ این کارگاه کارشکتی یم کنه. از کجا معلوم کار 

اگه توبری زندان دست و بالت بسته میشه. از کجا یم 
فهمیم چه اتفاقی افتاده؟ یاشار خواهش یم کنم. 

 خواهش یم کنم. 

 

ی شد و رو به او پرسید:   رسوان نزدیک نوشیر

 _شما آخرین بار گ مهندس صابرو دیدید؟

ی  نیم نگایه به من انداخت و جواب داد:   نوشیر
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بودن دم کانکسم... یه چندتا _صبح دیروز... اومده 
. منم  ی ی که بهشون جواب دادم.بعدشم رفیی سوال داشیی

 دیروز یه کم کسالت داشتم نشد برم کارگاه. 

 رسوان ابروبی باال انداخت و پرسید : 

 _شما به کیس مشکوک نیستید؟

ی تکان داد:   بی معطیل رس به طرفیر
ی  نوشیر

 .  _خیر

 این بار نگاه رسوان روی من نشست. 

 بدی داشتم.  چه حس

 دلم فریاد یم خواست. 

ی  به تنم بسته بودند.   انگار یک وزنه ی سنگیر

دلم یم خواست بگویم آن جراحات که روی تنش دیدید 
 را من زده ام. من کتکش زدم. 

 

 _شما جناب  توانا. 

 . ی  حس یم کردم تنم داغ شده  و زبانم سنگیر
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ه به چشمانم بود گوبی که یم دانست قاتل  نگاهش خیر
 بلش ایستاده است. مقا

 _حرفای مهندس رحییم رو تایید یم کنید؟

نگاهم را از او گرفته به کانکیس که هنوز جنازه ی صابر 
 در آن بود دوختم و با جان کندن گفتم: 

_حالش خوب بود... ظاهرا مشکیل نداشت. وقتی بهش 

گفتیم برسونیمت بیمارستان گفت ترجیح میده یه 
احت کنه.  ه و اسیی  دوشر بگیر

 

 تمام مدت سیع کرده بودم صدایم نلرزد. 

 مامورین تشخیص جرم هنوز داخل کانکس بودند. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدونوزده

 

) ی  )نوشیر
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 افش مامور نگایه اجمایل به همه کرد و گفت:  

_باید ببینیم تشخیص بچه های پزشیک قانوبی چیه... 

کانکس شده مهندس صابر در آخرین لحظات زنده وارد  
اما چند ساعت بعد با جسم بی جانش مواجه شدید. 

ب و شتم قرار گرفته که ممکنه بی 
قبل از اون، مورد ضی

 تاثیر در مرگش نبوده باشه. 

 

د.   مییر
 حس یم کردم با هر کلمه رنگ یاشار بیشیی

نفسم برای آن حجم از ناراحتی و عذاب وجدانش بند 
 یم آمد. 

 سامان مرده بود. 

ی دیروز بود که مرا تهدید کرده بود و  باورم نیم شد. همیر
ی دیشب داخل کانکسش...   همیر

 

ب درسینه یم کوبید. نیم توانستم حرقی  قلبم با تمام ضی
 از دیدار دیشب بزنم. 

 صدای سامان که تهدیدم یم کرد هنوز توی گوشم بود. 
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دستانم یم لرزید وقتی آن نگاه تاریک و پر از شهوتش را   
 و گفته بود: به من دوخته 

ایط جدیدم کنار میابی یا 
_کارتون تمومه... یا با من و رسر

اون مرتیکه رو به خاطر کاری که با من کرده یمی ندازم  
...  یم دونم چه قدر دوسش داری...  توی هلفدوبی

ه از این همه حماقت... درست لحظه ای  خندم یم گیر
 که داشتم از هوش یم رفتم صداشو شنیدم. 

 

که توی صورتم رها شده بود و دستی که نفس گرمش   
 یم رفت تا تنم را لمس کند دیگر نفهمیدم چه یم کنم... 

 صدایم خفه بود: 

 .  _تو هیچ کاری نیم توبی بکتی

 و به عقب هلش دادم و... 

 

 صدای یاشار مرا به خود آورد. 

ی شده؟  ی ی چیر  _نوشیر
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 نگاهم به چشمان نگرانش نشست. 

 _نه... نه... من خوبم. 

 آرام لب زد: 

_تا گ یم تونم دووم بیارم؟ حالم خییل بده... دارم خفه 

 میشم. 

 

 بی نفس گفتم: 

 _تو به من قول دادی یاشار... 

 کنم؟
ی

 یه عمر با عذاب وجدان زندگ
ی

 _یعتی یم گ

دلم یم خواست یک گوشه بنشینم و زار زار به حال 
 بدمان گریه کنم. 

 اگر یم فهمید من چه کرده ام؟

 ا نخوابیده بودم. تمام شب ر 

تمام شب فکر کرده بودم و نتوانسته بودم رایه برای 
 فرار بیابم. 

 

 سامان مرده بود. 
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 هیچ شاهدی نبود. 

 اگر سامان نیم مرد امروز علیه یاشار شهادت میداد. 

 یک روابی که تمام مدت کارش تهدید و آزار رسابی بود. 

 لب های خشک شده ام را برهم زدم : 

 ... به خاطر من... _تو رو خدا یاشار 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوبیست

 

 ) ی  )نوشیر

 

 مفریط که تمام وجودم را دربرگرفته بود به 
ی

با خستیک
 کانکسم بازگشتم. 
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تقریبا غروب شده بود و ما از صبح درگیر ماجرای مرگ 
 سامان شده بودیم. 

تمام مدت فکرم پیش رخساره بود اما با وجود شلویعی 
کمپ و حضور مامورین نیم توانستم مدام به کانکس 

 رسبزنم. 

 

به محض ورود به اتاقکم رخساره با نگرابی جلو آمد و 
 گفت: 

 

. چه  _بالخره اومدید خانم مهندس؟ وای مردم از نگرابی

ون؟   خیی بود اون بیر

 

 اوقی گفتم و لب تخت نشستم... 

 

_پاهام داره یم ترکه... میشه بهم یه لیوان آب بدی 

 رخساره جان. 
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با چشمابی که پر از نگرابی بود نگاهم کرد و  چشم گویان 
خانه رفت.  ی  به سمت آشیر

 

همزمان با بازگشتش کنارم نشست و لیوان آب را به 
 دستم داد. 

 بی نفس آب را نوشیدم و زمزمه کردم: 

 _رسم داره یم ترکه. 

انم مهندس؟ ... رنگ تون خییل پریده... از _چر شده خ
 صبحم که رفتید هیجر نخوردید. 

 آرام خود را عقب کشیدم و به دیوار تکیه دادم. 

 از لحاظ فکری داغان بودم و نیم دانستم چه کنم. 

 ظاهرا سواالت رخساره هم تمایم نداشت که باز گفت: 

ی پلیس منو خییل ترسوند.  _چر شده؟ صدای ماشیر

ن. همش یم تر   سیدم بیان و منو بیی

 

س مربوط به ماجرای تو نبود. ییک از مهندسا توی  _نیی

 کانکسش مرده. 
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 زده کشید و گفت: هیتی وحشت

 _وای... آخه چرا؟

 کالفه با کف دستانم صورتم را پوشاندم و نالیدم: 

 

 _نیم دونم رخساره نمیدونم. 

انه پرسید:   غافلگیر

 _مهندس توانا خوبه؟ اون مهندسه گ بوده که مرده؟ 

 متعجب نگاهش کردم. 

ی انداخت و خجوالنه گفت:   رسش را پاییر

 

 _آخه دیروز خییل عصبابی بود. 

 رخساره؟
ی

 _چر یم خوای بیک

 متوجه ناراحتی شدیدم شد و با 

 از جایش بلند شد و گفت: 
ی

 دستپاچیک

 _هیجر به خدا. 
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 سد کردم.  عصتی از جا پریدم و راهش را 

 _رخساره حرفتو بزن. منظورت چر بود؟ 

 لب هایش لرزید و بغض کرد: 

_به خدا من ناخواسته حرفاتون شنیدم. مهندس خییل 

 عصبابی بود. گفتم... گفتم شاید... 

 کفری غریدم: 

 _تو چر شنیدی؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوبیست_یک 

 

 چشمانش پر آب شد: 

 نداشتم. _به خدا منظوری 

دست خودم نبود. آنقدر آشفته بودم که نیم دانستم 
 چه کنم؟ 
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 عصتی بازویش را گرفتم و تکانش دادم: 

 _رخساره! 

 

 هقی زد و به گریه افتاد. 

_نیم خواستم بشنوم اما دیروز مهندس توانا خییل 

 ناراحت بود. 

؟  _خب یعتی چر

 _شما که گفتی ییک از مهندسا مرده... 

 شد... نفس در سینه ام حبس 

 یاشار... 

 دستان لرزانش را درهم قفل کرده افزود : 

ون باهاش... باهاش حرف  _من دیشب اون آقابی که بیر

 یم زدید رو دیدم... داشت شما رو تهدید یم کرد... 

 

... سامان را وقتی دیشب تا دم کانکسم آمده بود  لعنتی
 دیده بود. 
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 دستش را گرفته لب تخت نشاندم و گفتم : 

 کر کردی رخساره؟_تو چر ف 

 ترسیده گفت: 

... فقط... اون مرده که دیشب این جا  _به خدا هیجر

 بود که نمرده؟

 کفری تر از قبل توپیدم: 

 _اتفاقا اون مرده... 

 زده نگاهم کرد. هیتی کشید  و وحشت

یک رخساره را  برای سوال و جواب این وسط کم 
 داشتم. 

ک لب زد:   دخیی

دیروز صبحم مهندس _داشت شما رو تهدید یم کرد... 
ی از دست تون عصبابی بود.   توانا برای همیر

 بی نفس گفتم: 

 رخساره؟ رک و راست بگو. 
ی

 _چر یم خوای بیک

 با گریه گفت: 
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_نیم دونم... به خدا نیم خواستم فضویل کنم. اما اون 

مرده وقتی داشت تهدیدتون یم کرد دلم یم خواست 
ه...  وای خانم مهندس..   بمیر

 آغوشم انداخت. و خود را به 

 دستانش که دور شانه ام قفل شد بغض من هم ترکید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوبیست_دو

 

 )یاشار(

_یه مسکن بخور یاشار... من که صبح تا حاال این دویم 

 شه...  آخه چطور یم شه؟ 

 

ون کشیدم و با  بسته مسکن را از دستش گرفتم و ییک بیر
 . لیوابی آب فرو دادم

 

 شقیقه هایم از شدت درد نبض یم زد. 
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 رسم را به دیوار تکیه دادم و چشم بستم. 

 

 _از صبح هیجر نخوردی. 

 _اشتها ندارم. 

ی نیم خواست.   دلم هیچ چیر

وقتی پزشک متخصص بعد از معاینه جسد دستور  
 انتقال داد رسوان سمییع با او صحبت کرد. 

جریان جزئیات متاسفانه ما را تا کامل شدن پرونده در 
 مرگ قرار ندادند. 

 

 باالخره امیر روی صندیل نشست  و گفت: 

ی این مرتیکه وقتی یم رفت توی کانکسش سالم  _ببیر

ه؟ ... هر  بود... آخه چه طور میشه انقدر راحت بمیر
چند که ازش خوشم نیم اومد اما رایصی به مردنش هم 

 نبودم. 

 بی اختیار پوزخندی زدم. 

 امیر رس تکان داد: 
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صال شوکه شدم. صبج وقتی جنازه اشو وسط اتاق _ا
 دیدم کم بود قالب تیه کنم. 

 دست روی رسم گذاشتم و نالیدم: 

. دارم دیوونه یم شم.   _بس کن امیر

 _یاشار... ممکنه پای ما هم گیر باشه؟

 نگاهم قفل چشمانش شد: 

؟  _واسه چر

 

 با نگرابی نالید : 

زنده  _چه یم دونم. خب ما آخرین نفرابی بودیم که
ی نفر بودم پیداش کردم... دیدی  دیدیمش... منم که اولیر

 این رسوانه چطوری ازم سوال یم کرد؟

 

ذهنم آن قدر مشغول بود که تنها به نگاه کردن اکتفا 
 کردم و او افزود : 

_یاشار تا اطالع ثانوی هیچ جا نیم تونیم بریم. مثال 

افتادیم یاشار.   شب عیدی یم خواستم برم شهرمون. گیر
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 رسی تکان دادم: 

_فعال که جناب رسوان گفت برای تکمیل اطالعات باید 

 تک به تک یه رس بریم آگایه منطقه... 

 

_این چه نحیس بود توی این پروژه افتاد؟ هرکیه هیچ 

 جوره نیم خواد پروژه کار کنه. 

 نیم دانستم چه بگویم. خسته بودم. 

 خسته از این همه فشار. 

ی روی د  وش هایم بود. انگار باری سنگیر

م به سنگیتی این بار  ی هربار گ یم خواستم از جا برخیر
 افزوده میشد. 

 وقتی سکوتم را دید افزود: 

_دروغ چرا اون شب که دیدم کتک خورده دلم خنک 

شد. گفتم حقشه. این چند وقت که این جا بود یه 
جورابی رسویس مون کرده بود اما االن یم گم کاش نمرده 

 ی دردرس نیم افتادیم. بود و این طور تو 
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 کالفه از جا برخاستم و گفتم: 

م یه کم قدم بزنم. حالم خییل بده.   _من میر

 

 باید فکر میکردم. 

 دادم کیس توی دردرس بیفتد. اجازه نیم

ی نیم دانم اما وقتی به خود آمدم مقابل کانکس نوشیر
 بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوبیست_سه 

 

 ) یاشار(  

 

 دلم کیم عشق یم خواست. 
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کیم آرامش در سایه آن عشق که قلب آشوبم را آرام 
ی  کند و عجیب این که من بی اراده مقابل کانکس نوشیر

 بودم. 

 

ی نیم دانم این روزها ظاهرا انتهای هر حیس به نوشیر
 ختم یم شد. 

 

 اوبی که وجودش باعث آرامشم بود. 

 

دیدنم از جا با صدای واق واق قوی که به محض 
ی  برخاسته و واکنش نشان داده بود، در باز شد و نوشیر

در حایل که مانتو به تن کرده و شالش را به رس یم 
ون زد.   انداخت بیر

 

با دیدنش انگار دنیای سیاهم روشن شده بود که لبخند 
 بر لبانم نشست. 
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 جلو آمد و با نگرابی مشهودی پرسید: 

؟ این جا چر کار یم احت   _ یاشار خوبی ؟!  چرا اسیی کتی
 نکردی؟

 

 یم توانستم حال بدش را بعد از اتفاقات امروز درک کنم. 

پوست صورتش  به شدت بی رنگ و مهتابی شده بود و 
 این یعتی خوب نبود. 

 

 انگشتم نوازشگرانه باال آمد و روی گونه اش لغزید: 

؟  _اینو تو بگو... تو خوبی

 

ی تکان داد:   رسش را به طرفیر

د. _خوابم ن   یی

 

د.  ی  چشمانش به شدت در تالطم بود و دو دو میر

 چرا حس یم کردم ته نگاهش یک آشوبی برپاست؟ 
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 آرام گفتم: 

 _کم اتفاقی نیفتاده.  

 

 نگاهش به سمت اتاقکش کشیده شد و همزمان گفت: 

 _االن برمیگردم. 

 

ی در به طرفم  و به سمت کانکسش رفت و پس از بسیی
 آمد : 

 _این جا خوب نیست بریم اتاق تو. باید حرف بزنیم. 

 

 بی معطیل جواب دادم: 

 _حتما... 

به محض ورود به اتاقم دستش را گرفته او را میان 
 بازوانم کشیدم. 

 رسش را روی سینه ام گذاشت: 
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 _یاشار خییل دوستت دارم. 

 

 های اطرافم بی اراده لبخندی از ته 
با وجود تمام تلجی
 نت گفتم: دل زدم و با شیط

_ای جانم من و این همه خوشبختی محاله... چر شده 

ی جمله ی  ی بانو بنده رو مفتخر به همچیر که نوشیر
یتی کردند؟  شیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوبیست_چهار

 

 ) ی  )نوشیر

 

 مشتم نرم روی بازویش نشست و خجوالنه گفتم: 

_بدجنس نشو. اگه با شیطنت یم خوای کاری کتی 

 خجالت بکشم کور خوندی. 
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تمام جسارتم را جمع کرده و آن جمله را باالخره تمام و 
 کمال بر لب رانده بودم. 

 

انه مرا بوسید.  ی آمد و غافلگیر  رسش به آرایم پاییر

 بوسه ای گرم و پر از احساس. 

 دستانم دور گردنش حلقه شد 

 و این دستان او بود که بیشیی تنم را دربرگرفت و چندبار  
 از کنار گوشم نفیس عمیق کشید. 

ی هستی که یم توبی تا این  ی _ در حال حاضی تو تنها چیر

 .  حد آرومم کتی

 

 چه یم کردم که قرار بود باری شوم بر دوشش. 

 لب هایم لرزید: 

 _دیگه نیم خوام از دستت بدم. 

 

ه چشمانم گفت:   دستش را زیر چانه ام انداخت و خیر
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ی من یم شناسمت... این  حال غریبت واسه _نوشیر
 چیه؟ چر شده؟ 

 بی اختیار بغض کردم. 

 نیم دانستم از کجا بگویم؟

 یم ترسیدم واکنش بدی نشان دهد. 

 اش یم سوخت. 
ی

 دلم برای خستیک

ی واقعیت خسته تر خواهد شد اما  یم دانستم  از دانسیی
 دلم پنهان کاری نیم خواست. 

 نیم خواستم بیشیی از این خود را عذاب دهد. 

 اتل نبود پس چرا باید زیر بار این عذاب له شود؟ او ق

شک نداشتم اگر از شب گذشته یم گفتم تاب نیم آورد  
 اما شکستنش را از آن سو نیم خواستم؟ 

 هر دو راه او را یم شکست اما این کجا و آن کجا؟ 

 مرصانه گفت: 

 ! ... د حرف بزن دخیی ی  _نوشیر

 کلمات تا نوک زبانم آمده و بریم گشت. 

ی حقیقت.   چه قدر سخت بود حرف زدن و گفیی
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 _یاشار من... من... 

 قلبم داشت از جا کنده میشد... 

 چشمانش زل چشمانم توپید: 

؟  _تو چر

 بی نفس گفتم : 

 _دیشب سامان اومده بود رساغ من. 

 چشمانش گرد شد. 

 متحیر و ناباور... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوبیست_پنج

 )یاشار( 

 

 در سینه ام حبس شد.  نفس
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داشت از چه حرف یم زد؟ سامان قبل از مرگش به رساغ 
 او رفته بود؟ 

 

 ناباورانه پرسیدم : 

؟  _تو چر گفتی

 رنگ به رخ نداشت اما با این حال گفت: 

_یاشار اون لعنتی فهمیده بود تو کتکش زدی... صداتو 

آخرین لحظه قبل از بیهوش شدن شنیده بود. اومد 
دیدم کرد... دیوونه شده بود. یم گفت اگه... رساغم... ته

اگه به حرفش گوش نکنم ازت شکایت یم کنه... پروژه 
رو یم خوابونه...  یم کرد یاشار، به خدا اگه زنده بود یم 

 کرد. 

 

قلبم چنان در سینه یم کوبید که حس کردم حاالست که 
 از جنب و جوش زیاد از کار بیفتد. 

 

 باور نیم کردم. 
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دوباره او را تهدید کرده بود؟ قبل از مردنش به سامان 
ی رفته بود؟  رساغ نوشیر

 انگشتانم سفت و سخت مشت شدند.  

 یک آدم چه قدر یم توانست منفور باشد. 

 

_مجبور شدم برای قانع کردنش تا کانکسش برم. یم 

خواستم باهاش حرف بزنم. قانعش کنم. حالش خوب 
ی خوبه... یاشار بود حتی حس یم کردم یه جورابی زیاد

من نیم تونستم بهش اجازه بدم برات دردرس درست 
کنه. من اون آدم روابی رو خوب یم شناختم که چه 

 کارابی از دستش بریم اومد. 

 

 این دخیی چه کرده بود؟ 

دستانش لرزش داشت درست مثل صدایش که هر آن 
 آماده ی بارش بود. 

 

م _دست من نبود... خودش باعث شد... نیم تونست
اجازه بدم دستش بهم بخوره... نفهمیدم چر کار کرد که 
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واکنش نشون دادم. دست خودم نبود هولش دادم... 
ی شد... انگار رسش به  تعادلش به هم خورد و پخش زمیر
لبه ی تخت خورد. صداش زدم... جوابی نداد. چندبار 

داد. ترسیدم... یاشار  تو دیگه صداش زدم...جواب نیم
... نیم تونستم اجازه بدم یه بار نکشتیش من کشتمش

 مو نابود کنه... 
ی

 دیگه زندگ

 

 شوکه، قفل نگاهش شده بودم. 

انگار نفس کشیدن برایش سخت شده بود  دست روی 
 قفسه ی سینه اش گذاشت و به سختی نالید: 

_باید زودتر بهت یم گفتم. نباید میذاشتم این جوری 

ی... اون لعنتی زنده بود.  یه روابی  عذاب وجدان بگیر
کثیف که این بار یم خواست جور دیگه ای به هدفش 

 برسه..   

 

اشکش که جاری شد بی نفسیی از خودش او را به آغوش 
 کشیدم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوبیست_شش 

 

دم.    تن لرزانش را میان آغوشم فشر

 هر دو حال مان بد بود به غایت بد. 

 

برگرفت و با چشمابی خیس با کف دستانش صورتم را در 
 گفت: 

_خییل دوستت دارم... نیم تونستم بذارم خودتو بابت 

 .  کار نکرده رسزنش کتی

د.  ی  نگاهم در نگاهش دو دو میر

خشم تمام وجودم را دربرگرفته بود. صدایم بی اختیار  
 فریاد شد. 

 _چرا تنها رفتی پیشش؟ چرا باهاش حرف زدی؟ 

_نیم خواستم برم با تو تهدیدم کرد... یاشار من دیگه 

 .  نیم خواستم به خاطر من صدمه ببیتی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

پنجه به رسم کشیدم و با خشیم که هر لحظه بیشیی یم 
 شد گفتم: 

ی تو به من قول داده بودی... یم  _وای.... خدا... نوشیر

ذاشتی یم اومد رساغ من... یم ذاشتی هر تهدیدی یم 
 قدر رسخودی؟  کرد... آخه تو چه

 اشکش چکید: 

  ... _تو هم به من قول داده بودی نری رساغش و رفتی

 من بهت گفتم اون یه آدم عوضیه اما تو گوش نکردی. 

 

ون دادم و سیع کردم بر خشیم که   بیر
نفسم را با پوقی

 وجودم را پر یم کرد غلبه کنم. 

 هر دو بازویش  را گرفتم و نگاه به چشمانش دوخت: 

 آسیتی نزد؟ _ بهت که 

 اشکش چکید: 

_خیانت بود اگر یم ذاشتم لمسم کنه... من مال توام 

یاشار... زن تو... محرم تو...حتی اگه از این محرمیت 
زمان زیادی نمونده باشه من بهت تعهددارم . میمردم 

 نمیذاشتم انگشت سامان یه بار دیگه لمسم کنه... 
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 نفهمیدم چه شد؟ 

کرده بود  که تمام   چه قدر احساسات در ما غلیان
 صورتش را آماج بوسه هایم قرار دادم. 

 

عطر تنش زیر مشامم خوش ترین عطر دنیا بود  و  نریم 
 و لطافت تنش دلچسب ترین حس ها... 

 با خشونت یم بوسیدمش : 

ی تو چر کار کردی دیوونه؟  _نوشیر

_نیم دونم یاشار... واقعا نیم دونم... وقتی از توی 

ون زدم  اون قدر حالم بد بود که نیم کانکسش بیر
دونستم مرده یا زنده ست... وقتی جوابمو نداد ترسیدم 

 و فرار کردم... 

 

تنش جوری میلرزید که جز آرامش دادن به او کار دیگری 
 نیم توانستم بکنم: 
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_هیشششش.... باشه.... باشه... من این جام... یاشار 

 کردیم هر دومون... اما اال
ی

ن کنار این جاست... دیوونیک
 همیم... 

 

رسش روی سینه ام نشسته بود. بوسه ای زیر گلویم زد و 
 نالید: 

 _معذرت یم خوام... 

 دستانم او را محکم تر دربرگرفت: 

_من معذرت یم خوام... من اون لعنتی رو تحریک کردم. 

 کاش زمان به عقب بریم گشت. 

 _یاشار  حاال باید چر کار کنیم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوبیست_هفت 

 ) ی  )نوشیر
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 کف دستانش صورتم را قاب گرفت:   

س من این جام...   _نیی

 

 مستاصل نالیدم: 

 _من... من نیم خواستم. 

 

 پیشابی به پیشابی ام چسباند و زمزمه وار گفت: 

 

... سامان تاوان اذیت و  ی _عمدی در کار نبوده نوشیر

 . ی  آزارهابی که به تو کرده رو داده. فقط همیر

 

 قطره اشیک از چشمانم چکید : 

_اما این فرقی در اصل ماجرا نیم کنه. اگه من باعث 

 مرگش شده باشم؟ 

 

با نوک انگشت شستش تری زیر چشمم را گرفت و 
 گفت: 
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ی معلوم نیست. ضمنا قرار نیست کیس  ی _هنوز چیر

ی من و توئه....  ی بفهمه... این یه راز بیر ی  چیر

 

 گفتم:   با یادآوری رخساره لب گزیده و 

 _رخساره... 

 نگاهش نگران شد: 

 

؟   _رخساره چر

 

ی من و تو بوده... وقتی هم  _اون شاهده حرفای بیر

سامان اومده بود دم کانکس دیدتش ... حس یم کنم یه 
ابی فهمیده باشه. 

ی  چیر

 دست به پشت گردنش کشید و رس تمام داد: 

 

ی ندیده.  ی س نیم تونه شهادت بده چون چیر  _نیی

 _یاشار. 
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_هیشش... هیجر نگو... نه من، نه تو قاتل اون مرتیکه 

نیستیم... اون خودش قاتل خودشه... منو باش که 
عذاب وجدان گرفته بودم. حقش بود همون جا ناکارش 
یم کردم. یه آدم چه قدر یم تونه رذل و کثیف باشه که 

 بعد اون همه کتک باز پا شه  بیاد یه دخیی رو تهدید کنه. 

 

اش گذاشتم و لب های او روی موهایم  رس بر سینه
 نشست. 

_تموم شد... اون لعنتی مرده و دیگه نیم تونه اذیتت 

 کنه... 

 لب هایم لرزید: 

... خییل خوبه...   _خوبه که هستی

 شیطنت کرد: 

 .  _کاش امشبو پیشم بموبی

 مالیم جواب دادم. 

 _رخساره تنهاست... 
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  . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 بیست_هشت #پارت_چهارصدو 

 

ه ی صورتم گفت:    تکیه ام را به دیوار زد و خیر

ه هم وسط این ماجرا  قوز باال  _هوم.. ماجرای این دخیی

 قوز شده. 

ی نیست؟ یعتی نتونسته حاج بابای  _از محسن خیی

 رخساره رو رایصی کنه؟ 

 

ه به لب  وع به نوازش صورتم کرد و خیر انگشتش نرم رسر
 هایم بی حواس پچ زد: 

 _متاسفانه نه... 

 اخم کردم: 

 _یاشار اون جوری نگام نکن. خجالت یم کشم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 رس کج کرد و کنج لبم را بوسید: 

یتی داری. دلم یم خواد تا   چه لبای شیر
_آخه نیم دوبی

ی جوری نگات کنم. کاش بموبی امشب.   ابد همیر

 حریص گفتم: 

ایطم عوض نمیشید... نه؟   _شما مردا حتی تو بدترین رسر

 خبیثانه خندید: 

 _از این که عاشقت شدم حس خوبی دارم دخیی خانم. 

 ابرو درهم کشیدم:  

 _باید برم. رخساره... 

 چشمیک زد: 

 _یم رسونمت. 

باشه ای گفتم و خواستم راه بیفتم که دستانش 
انه مرا به سمت خود کشید و بوسه ای عمیق تر  غافلگیر

 مهمانم کرد. 

 چ زد: نفسم درسینه حبس شده بود که پ

_فقط منتظرم این ماجراها تموم بشه.... هر جوری 

 ...  باشه راضیت یم کنم زنم بیسر
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گرمای نفسش... عطر تنش... و دستان حمایتگرش 
دیوانه کننده بود اگر دقایقی دیگر در همان حالت یم 

ی مان یم افتاد.   بیر
 ماندیم  معلوم نبود چه اتفاقی

 لب هایم به سختی تکان خورد: 

 لطفا. _یاشار... 

 تندی گفت: 

 _یم دونم رخساره تنهاست. بریم. 

ی کانکس ها در سکوت یط شد.    مسیر بیر

درست لحظه ای که یم خواستم به سمت کانکسم بروم 
 صدای ماشیتی توجه مان را جلب کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوبیست_نه 

 

 متعجب رو به من گفت:  
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 _بیا با من. 

 

 و با هم تا پشت کانکس ها رفتیم. و دستم را گرفت 

درپناه کانکس و دور از دید بودیم که ماشیتی از مقابل  
 مان گذاشت. 

 یاشار متحیر گفت: 

 _امیر بود! 

 _یعتی کجا رفت؟  

 کالفه گفت: 

_وقتی اومدم داشت یم خوابید. یم گفت خییل خسته 

 ست. 

 

 _اما این یعتی اون نخوابیده. 

 عصتی نگاهم کرد: 

 بود جابی بره بهم یم گفت.  _اگه قرار 
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 _یاشار من از اولم بهش مشکوک بودم. 

؟
ی

 _چر یم خوای بیک

 

 شانه باال انداختم : 

 _نیم دونم اما حس خوبی ندارم. 

وع به جویدن گوشه ی لبش کرد و متفکرانه گفت:   رسر

 

ه تو بری توی اتاقت.... من شده تا صبح کشیک  _بهیی

 میدم ببینم پشت این قضیه چیه؟

 

 رابی گفتم: با نگ

 _نیم تونم تنهات بذارم. 

ورانه نگاهم کرد:   رسر

ی حرف گوش کن وگرنه ممکنه برات گرون تموم  _نوشیر

 بشه. 
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 و کیم وقیحانه به لب هایم زل زد. 

 مشتم توی بازویش کوبیده شد: 

 ...  _ خییل پرروبی

 بی صدا خندید: 

 _پس برو تو اتاقت. 

دوسش با این که گایه به شدت کفری ام یم کرد اما 
 داشتم. آرام زمزمه کردم : 

 _خییل دوستت دارم. 

 رسش را جلو آورد : 

 _چر نشنیدم؟

 

بوسه ای کوتاه و گذرا به گونه ی نزدیک شده اش  زدم و 
 گفتم: 

 _مراقب خودت باش. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 #پارت_چهارصدوش

 

 ) یاشار( 

  

ش یم کردم.   باید غافلگیر

م و ساعت ها منتظر در جابی دور از دید مخقی شد
 ماندم. 

فکر و خیال چنان مرا دربرگرفته بود که خواب را از رسم 
 پرانده بود. 

 

ی امیر با چرایعی  باالخره دم دم های صبح بود که ماشیر
خاموش وارد محوطه شد و من اوبی را که سیع یم کرد 

 آرام و بی صدا وارد کانکسش شود غافلگیر کردم. 

 

ی گردی یم  کتی امیر خان؟  _توی خواب ماشیر
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 زده به طرفم برگشت. وحشت

 کامال یم توانستم ترس را در بی بی چشمانش ببینم. 

 به وضوح رنگش پریده بود. 

 خورد اما صدابی که نشنیدم قدیم دیگر 
لب هایش تکابی

 به جلو برداشتم و غریدم: 

 

_امیدوارم توجیح قابل قبویل برای این کارت داشته 

 ..  باشر امیر

 

 با جان کندن گفت: باالخره 

 _یاشار... یا... 

 کاقی بود تا بفهمم چه 
ی

ی لکنت و رنگ پریدگ خب همیر
 قدر شوکه و غافلگیر شده است. 

 صدایم فریاد شد: 

 _باز کن این درو... 

تندی به طرف در چرخید و  همان طور که سیع یم کرد 
 مشهودی بازش کند با صدای لرزابی گفت: 

ی
 با دستپاچیک
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 توضیح یم دم داد نزن... _باشه... باشه... 

 

 با هم وارد کانکس شدیم. 

 پریده میان اتاق 
ی

ه شده بودم با رنیک بی نفس به اوبی خیر
 ایستاده بود. 

 

 دست به پیشابی خیس از عرقش کشید و گفت:  

د... خوا...   _ خوابم نیی

 فکر یم کرد با بچه طرف است؟ 

 

 بعد از آن واکنش ها دیگر نیم گذاشتم قش دربرود. 

 

 چنان فریادی کشیدم که دهانش بسته شد. 

 

 ...!  _دررروغ نگو لعنتی
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 به لکنت افتاد: 

 _یاشار یهو ظاهر شدی... ترسیدم... 

 

ی مشتم که توی صورتش  دیگر نفهمیدم چه شد اما اولیر
ی شد:   کوبیده شد پخش زمیر

 _د گفتم دروغ نگو... 

ی  خود را عقب کشید:   روی زمیر

 

 نصف شتی دیوونه شدی؟_به... به خدا... یاشار 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوش_یک

 

 قدیم به جلو گذاشتم. 
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امیر ذاتا ترسو بود و یم دانستم با کیم تحت فشار قرار 
 در کفشش باشد لو خواهد بود. 

ی
ی اگر رییک  گرفیی

 

ی فریاد زدم:    خشمگیر

... یم فهیم؟ فقط راستشو... وگرنه   امیر
ی

_راستشو یم گ

ی جا چالت یم کنم.   خودم همیر

 

 چشمانش درشت شد: 

.... یاشار دیوونه شدی؟   _یاشار تو اشتباه یم کتی

 

دست جلو بردم و با یک حرکت یقه اش را گرفتم و به 
ب به سمت خودم کشیدم.   یک ضی

لزل مقابلم ایستاد.  ی  از جا کنده شد و میی

 

ی  _آره دیوونه شدم... یم کشمت و خالص. همیر

 جوریشم جونم به لبم رسیده پش. نذار کاری کنم که... 

 _یاشار... داداش... 
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 پوزخندی زدم: 

 ...  _امیر یم دونم پشت تموم این ماجراهابی

چهره اش آن قدر رسی    ع واکنش داد که  پر از نفرت 
 غریدم: 

 _حرف بزن! 

 

 گفت: صدایش لرزید و به یکباره  

_بهش گفتم من این کاره نیستم... بهش گفتم من خسته 

شدم از این موش و گربه بازیا... من نیم خواستم یاشار  
... هفت رس  اما تو خودت در جریان خانواده ام هستی

عائله  که من مثل باباشونم. گولم زد... با اون پول 
وسوسه شدم یاشار اما به وهللا فکر نیم کردم  به این جا  

رسه... بهش گفتم نیم دونم داره چر میشه...  افسار ب
کار کجا از دستم در رفته که  به این جا رسیدیم... فقط 

 یم دونستم هدفش اذیت تو نیست. 

 

 دندان قروچه ای کردم: 
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؟ گ بهت پول داده؟ تموم این  _از گ حرف یم زبی

 مدت پشت این ماجراها تو بودی؟ 

 

 د  و نالید: با کف دستانش صورتش را پوشان

_مجبور شدم یاشار... چند ساله نامزدم منتظره تا 

 مون... چند ساله 
ی

مش رس خونه زندگ م بیی دستشو بگیر
ن... یاشار من  خواهر و برادر خرچی شونو از من یم گیر

آدم پست و خائتی نیستم اما تنها راه رسیدن به اون پول 
 کلون .... 

 

 قلبم با قدرت در سینه یم کوبید. 

 یس پشت این پرده بود؟ چه ک

 

 صدایم خفه از گلو خارج شد: 

؟   _گ بهت پول داد تا نذاری این پروژه تموم بشه. کییتر

 

 ناله وار رسی تکان داد: 
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... یم گفت  ی ... همیر _یم گفت فقط نذارم تو موفق بیسر

موفقیت تو یعتی دور شدنت از اون.... فقط یم 
 کشته خواست خسته بیسر و برگردی... قرار نبود آدیم

 بشه... قرار نبود به این جا برسیم.  کم آوردم یاشار... 

 

رگ گردنم نبض شده  و محکم یم زد انگار که قرار بود 
 هر لحظه پاره شود. 

  

 _بگو فقط گ بود؟ 

 باز هذیان وار گفت: 

 

_امشب بهش گفتم همه چر تمومه...من  دیگه نیستم. 

 ... ین دوست متی  یاشار تو بهیی

ی یقه  اش را گرفتم و به دیوار پشت رسش خشمگیر
 کوبیدم: 

؟   _د لعنتی یم گم از گ حرف یم زبی

 چشمانش درشت شد و لب زد: 
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 _بابات! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوش_دو

 

 

 

آن قدر مشت بر فرمان ماشینم زده و فریاد زده بودم که 
نفهمیدم با چه حایل مقابل خانه ی ویالبی و مجلل پدرم 

 دست کیم از یک قرص نداشت ایستادم. که 

 

جیپم که تمام مدت انگار داشت پرواز یم کرد با صدای 
 گوشخراشر در جایش متوقف شد. 

 

ی پریدم و مقابل خانه ای که سال ها بود  بی معطیل پاییر
 از آن دل کنده بودم ایستادم. 
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بازگشت به این خانه چه قدر ارزش داشت که برایش تا 
 داده بودم. این حد تاوان پس 

 

 هنوز هم نتوانسته بودم حرف های امیر را هضم کنم. 

 

یاشار قرار به »صدایش بی وقفه در رسم جوالن میداد  
وی نبود... اما با اومدن خانم مهندس  این همه پیشر

ی خراب شد. تو بیشیی به کارت وصل شدی  مجد همه چیر
ی بود که پدرت نیم خواست ی  «و این چیر

 

ون زده و خود را به این نیم دانم با چه حایل  از کمپ بیر
ی صبح با جای خایل ام  جا رسانده بودم.  بی شک نوشیر

 مواجه شده بود. 

 

 دهانم خشک خشک بود و نفسم به سختی باال یم آمد.  

به خاطر فریادهای بی امانم راه گلویم به شدت یم  
 سوخت و نفس کشیدنم با خس خس همراه شده بود. 
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انگار یک شوک عصتی را  رد کرده بودم  و تمام بدنم 
 قفل بود. 

بی اختیار دست به یقه ام بردم و دکمه ای دیگر را باز 
 کردم. 

 نفس کشیدن  گایه چه قدر سخت میشد؟ 

 

دست روی زنگ در گذاشتم و باز نگاهم روی قرص پدرم 
 دوری زد. 

 

ی تغییر نکرده بود اما ظ اهرا انگار در این خانه هیچ چیر
ها را شکسته بود.  ی  پدرم تغییر کرده بود که مرز خییل چیر

 دست از روی زنگ برنداشتم که باالخره باز شد. 

 ام 
ی

صمد که در را باز کرد انگار ذهنم به سال های بچیک
جهیسر کرد. این مرد سال ها بود که نوکر خانه زاد پدرم 

 بود. 

 . ی و آرام و بسیار دوست داشتتی  مردی متیر
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دیدنم انگار جن دیده باشد اول چشمانش  صمد که با 
 درشت شد و بعد فریاد کشید: 

 _آقا یاشار جانم ... 

 و پشت بندش به گریه افتاد. 

 با صدابی که گرفته بود گفتم:  

؟  _مرد حسابی با این سن مثل بچه ها گریه یم کتی

 و دست روی شانه اش گذاشتم. 

 _آقا قربونت برم خوش اومدی... 

 

 ه بودم. هیچ هم خوش نیامد

ها  ی من  امروز مثل یک طوفان بودم که قرار بود خییل چیر
 را خراب کند. 

 پوزخندی زدم: 

 _بابا خونه ست؟

 تندی رس تکان داد: 
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. بذارید...  ی  _بله...  آقا توی اتاق کارشون هسیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوش_سه 

 

بی توجه به تذکرش پله های  پهن  و فرش شده مقابلم  
را دوتا ییک گذراندم و بی این که نگایه به اطرافم بیندازم 

 به سمت اتاق کار پدرم رفتم. 

 من در این خانه با هیچ کس کاری نداشتم جز او.. 

 

م  در را با صدا باز کردم و  بی این که در بزنم یا اجازه بگیر
 داخل شدم. 

 

 ت به من و رو به پنجره ایستاده بود. پدرم  پش

 مثل همیشه مرتب و شق و رق ایستاده بود. 
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شاید من پش خلقی نبودم که نتوانسته بودم مثل او 
 باشم اوبی که راه پدرش و اجدادش را پیشه کرده بود. 

 

 نیم نگایه به طرفم انداخت و نیشخندی زد: 

نتطر _منتظرت بودم پش. دیر کردی... زودتر از اینا م
 بودم. 

 

 قدیم بلند به طرفش برداشتم و صدایم فریاد شد: 

 _چر از جونم یم خوای؟ چرا دست از رسم بر نمیداری؟

 

 با همان خونشدی ذابی اش کامل به طرفم چرخید. 

 

نگاهش هیچ حیس نداشت اما با این حال رستاپایم را به 
 خوبی درنوردید و روی چشمانم قفل شد. 

. مهم ی بود.  _باالخره برگشتی  همیر

 

 عصتی تر غریدم: 
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_من هیچ جا برنگشتم بابا... این توبی که منو تا این جا 

کشوندی. این توبی که فهمیدم خیال بی خیال شدن منو 
 نداری! 

 

ی بزرگ اتاقش  مقتدرانه قدیم برداشت و به سمت میر
 رفت. 

خونشدی اش با توجه به اتفاقات افتاده  داشت دیوانه 
 ام یم کرد. 

 

 آشفته حال به طرفش رفتم. 

ی کوبیدم و فریاد زدم:   کف دستانم را محکم روی میر

 _نگفتی چر از جون من یم خوای بابا؟

  

 داشت لب زد: همان طور که پیپش را بریم

 _بابا؟ 

م. دیوانه شدم.   چرا نیم گذاشت آرام بگیر

 _جناب توانای بزرگ... چرا دست از رسم برنیم داری؟ 
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 : خونشد جواب داد 

 خودت... این جا... 
ی

 _یم خوام برگردی رسخونه زندگ

 چشمانم درشت شد. 

دست خودم نبود. نیم توانستم این حجم از  زور گوبی 
 اش را تحمل کنم. 

_شما یه پش دیگه هم داری جناب توانا... بی خیال من 

 شو. 

 

 _یم خوام تو برگردی. تو یاشار. 

 

_از تربیت اون ییک پشت خسته شدی  حاال نوبت 

منه؟ داریوش که هر کاری خواستی کرد... اون که پش 
 خلفت بود... 

 

 این بار محکم و با قدرت گفت: 
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_هر کیس جای خودشو داره... یاشار یم خوام این جا 

... کنار من. این خونه دوتا پش داره.   باشر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 دوش_چهار #پارت_چهارص

 

 آن جا باشم؟

 کنار او؟

من این همه سختی کشیده بودم که برگردم رس جای 
 اولم؟

 

 لبم کش آمد : 

_متاسفم بابا... چون من دقیقا خود تو ام... همونقدر  

 لجباز  همون قدر محکم. 

 

 چشمانش برقی زد: 
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 ... ی ... دقیقا برای همیر ی یم خوام تو باشر  _برای همیر

 

 گردنم کشیدم: کالفه دستی به پشت  

_بابا داریوش این همه سال کنارت بوده... هر چر 

... نه نیاورده... خواستی پزشک بشه، شد...  خواستی
 کنارت باشه، موند... بابا چرا بی خیال من 

خواستی
 کوفتی رو اون جوری 

ی
؟ چرا نمیذاری این زندگ نمییسر
 بگذرونم که خودم یم خوام؟

 

ه؟  _پس اون پشه ی چلمن نتونست جلوی زبونشو بگیر
 از اولشم یم دونستم نیم تونه از پس یه کار ساده بربیاد. 

 

_هنوزم مغزم داره سوت یم کشه... نیم تونم باور کنم... 

 تا کجا یم خواستی پیش بری بابا؟

 ابرو درهم کشید : 
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 توی اون 
ی

_تا جابی که برگردی خونه... تا جابی که زندگ

... پش   تو نیم دوبی چه کمپا و کارگاه ها رو ول کتی
ین باشر توی  ... تو یم تونستی بهیی استعدادی هستی

ی که...  ی  پزشیک اما چر کار کردی؟ رفتی رساغ چیر

 میان کالمش پریدم: 

 _من عاشق این کارم بابا یم فهیم؟ 

 

آن قدر خسته شده بودم که خود را روی مبل چریم  
 اتاقش رها کردم. 

  حس یم کردم قلبم در حال ایستادن است. 

 رسم از شدت درد در حال انفجار بود. 

 به طرفم آمد : 

ه  _یاشار تو بمون... من دنیا رو به پات یم ریزم. این دخیی

کیه اومده توی زندگیت؟  پش تو لیاقتت بیشیی از 
ایناست ...  نگارو ول کردی هیجر نگفتم.... بی خیال 

زندگیت شدی هیجر نگفتم... گفتم رسش به سنگ یم 
ه... خوره بریم گر   ده اما تو با این دخیی
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ی این طور حرف یم زد؟  داشت راجع به نوشیر

ی...   _دیگه این دفعه نیم توبی رس خود تصمیم بگیر

 کفری از جا جهیدم: 

ی یم خواستی هر طور شده از رس راهم برش  _برای همیر

داری؟ آتیش زدن کانکسش که شک ندارم اگه اون شب 
اتفاقی اون جا نبودم اون دخیی بینوا رو زنده زنده یم 

 سوزوندی... 

؟ من با جون آدما بازی نیم کنم  _از چر حرف یم زبی

 پش... هنوز اینو نفهمیدی؟

 

وده که باور نیم کنم بابا... _نگو که کارتو و دستیارات نب
یم خواستی به هر قیمتی شده نوشینو ازم دور کتی اما 

 نیم توبی بابا... نیم توبی چون اون زن منه... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوش_پنج 
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 نگاهش قفل چشمانم بود که زیر لب زمزمه کرد : 

و _مهم نیست... باالخره این محرمیت یه زمابی داره 
ه زودتر قال قضیه رو بکتی  قراره تموم بشه. پس بهیی

 پش. 

 

 این مرد هیچ احساش نداشت؟ 

ی دنیای من بود و حاضی بودم برای نگه داشتنش  نوشیر
هر کاری کنم آن وقت او خییل راحت یم گفت قال 

 قضیه را بکنم؟

  

ی نامش را غریدم:   خشمگیر

 _بابا؟

 لبخند کجی زد: 

ه مردم... از نیازهامون خیی _میدونم بابا... خودمم ی
 دارم... باالخره حکم حکم لنگه کفیسر توی بیابونه... 
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 چنان خروشیدم که کالمش نیمه ماند: 

؟ تو هیچ احساش  _چطور یم توبی این جوری فکر کتی

نداری... کاری کردی که مادرم سال ها پیش ولت کنه و 
 بره... 

 

 پوزخندی زد: 

اشتباه قبلو نکردی و  _ایک خیالم راحت شد که این دفعه
ه نزدی.   دست به دخیی

 من چه یم گفتم و او چه برداشتی یم کرد. 

 از حرص و خشم زیاد حالت تهوع گرفته بودم. 

_دلم نیم خواد یه بچه دیگه رو دستمون بمونه... 

 منظورمو یم فهیم که... 

 دلم یم خواست رسم را به دیوار بکوبم. 

 

 ... ی ی خیی داشت. از همه چیر  از همه چیر

 _باورم نمیشه بابا... 
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 بلند خندید: 

_خیال کردی ولت کردم... من آب بخوری  خیی دارم 

 یاشار خان... 

 

 فریادم بلند شد: 

_تمومش کن بابا... یم فهیم تمومش کن. دست از من و 

 زندگیم بکش... 

 

 درست درهمان لحظه در باز شد و داریوش وارد اتاق 
 شد. با دیدن من اول متعجب گفت: 

؟   _یاشار تو این جا چر کار یم کتی

 نالیدم: 

 _تو خوبی داداش؟ 

 انگار هنوز متحیر بود که گفت: 

 

_وای خدای من باورم نمیشه... تو کجابی پش؟ یه  

 لحظه شک کردم دارم صدای تو رو یم شنوم. 
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 و به طرفم آمد و مهلت نداد و محکم بغلم کرد. 

 لم برات تنگ شده بود نامرد. _چه قدر د

 _منم دلم تنگ شده بود. 

 کیم فاصله گرفتیم و او رستاپایم را رصد کرد. 

_چه قدر عوض شدی؟چه قدر تغییر کردی. موهات 

 کجان پش؟

 

بی اختیار با دیدنش لبخند بر لب هایم نشسته بود و از 
خشیم که داشت دیوانه ام یم کرد کیم فاصله گرفته 

 بودم. 

رسم و موهای کوتاه شده ام کشیدم و جواب دستی به 
 دادم: 

_خییل وقته بی خیال شون شدم. تو چطوری؟ مثل 

 همیشه خوشتیپ و خوش پوش. 

 

 ابروبی باال انداخت و گفت: 
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ی نیست... مرد شدی  _دیگه از اون یاشار لوس بابا خیی

 پش... 

 بی اراده نگاهم به بابا دوخته شد. 

 د؟ چرا به داشته هایش فکر نیم کر  

ی درجه یک بود و همیشه کنارش  داریوش که در همه چیر
 داد. و هر چه او یم خواست انجام یم

 ام نیم شد؟
ی

 چرا بی خیال من و زندگ

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوش_شش

  

دست داریوش روی شانه ام نشست و همزمان با 
فشاری که بر آن وارد یم کرد این بار خطاب به بابا 

 گفت: 

_جناب دکیی توانا اجازه هست؟ به نظرم دعوا و هوار 

 کردن کافیه... 
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 بابا رسی تکان داد و گفت: 

ش و یه کم با اين کله شق حرف  ش داریوش... بیی _بیی

بزن. چرا ما هیچ وقت نیم تونیم دوکلوم با هم درست 
ش و توی کله اش فرو کن.   حرف بزنیم؟ بیی

 

 داریوش بلند خندید: 

 

 . چشم... _چشم قربان.. 

 بابا رسی تکان داد: 

 _کاش یه کم از این یایعی گری دست برداری یاشار... 

 

ون دادم و این داریوش بود که مرا از   بیر
نفسم را پوقی

ون برد.   اتاق بیر

 

 همزمان مشتی توی بازویم کوبید و گفت: 

 _ بی خیال جناب توانا...  

 پوزخندی زدم: 
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_چطوری بی خیال شم وقتی یم بینم پاش درست وسط 

 زندگیمه؟ 

ی بخوریم....  یم خوام مامان فریده رو  ی _بیا بریم یه چیر

سورپرایز کنم.  هردومون فکر کردیم توهم زدیم . یم 
 دوبی که مامان این سمت نمیاد. بیا بریم پیشش. 

 

 مامان فریده مادر داریوش و زن اول پدرم بود. 

ی و صد البته مهربان... زبی آرام و م  تیر

شاید داریوش این همه مطیع بودن را از او به ارث برده 
 بود. 

همیشه  فکر یم کردم چطور یک زن یم تواند اجازه 
بدهد همشش با زبی که عاشقش شده ازدواج کند و از 

 او جدا نشود؟

 قرص پدرم دو بخش مجزا داشت. 

اختیار مادرم ییک در اختیار فریده مامان بود و دیگری در 
 بیتا. 

 زبی زیبا و تحصیلکرده که پدرم عاشقش شده بود. 
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 مادرم پزشک زنان بود و همکار پدرم... 

به قول پدرم در همان بدو ورود به بیمارستان کار دل او 
را ساخته بود اما سال ها بعد وقتی پنج سال بیشیی 

نداشتم با اختالفات زیاد از پدرم جدا شد و برای همیشه 
 ران رفت. از ای

رغم همه تالش های مادرم اجازه بردن مرا به او پدرم عیل
 نداده بود. 

 

 از آن روز به بعد مامان فریده مادرم شده بود. 

کیس که محبت مادرانه اش را از پش هوویش دری    غ 
 نکرده بود و من بیش از اندازه دوسش داشتم. 

 

به بخش پشتی ساختمان که رو به باغ بزرگ بود و در 
 ار مامان فریده رفتیم. اختی

صدای پاهای مان باعث شد تا مامان فریده از داخل باغ  
 بگوید: 

 _داریوش مامان جان... واقعا صدای یاشار بود؟
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 تمام وجودم را پرکرد و به جای 
ی

با شنیدن صدایش دلتنیک
 داریوش جواب دادم: 

 _آره مامان خود نامردشه ... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 ش_هفت#پارت_چهارصدو 

 

ون زد و بی    ناباور از ال به الی درختان بیر
با چشمابی

 معطیل هر دو به سمت هم رفتیم. 

 

اف کردم چه قدر یم  وقتی میان دستانش جا گرفتم اعیی
 توانستم دلتنگش باشم. 

ریز گریه یم کرد و دستانش محکم به دور تنم  پیچیده 
 شده بود. 

 _یاشار عزیزم... باالخره برگشتی مادر؟ 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 سپس چشمان خیسش را به من دوخت و گفت: 

 

_خییل بی معرفتی پش... با بابات حرف نیم زدی و نیم 

 خواستی ببینیش منم گذاشتی کنار؟

  

 پیشابی اش  را بوسیدم وگفتم: 

 حق داری...  اما دیدی که باهام چر کار 
ی

_هر چر بیک

 کرد؟   

 

کف دستش را نوازشگرانه روی ته ریشم کشید و با 
 ادرانه نگاهم کرد: عشقی م

 

 _چه قدر عوض شدی یاشار؟ چه قدر فرق کردی. 

 

 لبخند زدم : 

 _داغونم نه؟ 
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 رس به نقی تکان داد و گفت: 

_ مردتر شدی مادر... موهات... یاشار موهابی که خییل 

 دوست داشتی کجان؟ چه قدر دلم برات تنگ شده بود. 

 

 داریوش بلند خندید: 

 شه ها... _مامان خانم داره حسودیم می

 

 مامان فریده هم خندید: 

... بیایید بریم بشینیم.  _تو هیچ وقت بزرگ نمییسر

 ارسالن توانا باالخره تونست برت گردونه. 

 

ی و صندیل داخل باغ رفتیم و  هر سه با هم به سمت میر
 نشستیم. 

 

 دلتنگ به دور و برم نگاه کردم. 

 تمایم کودگ ام در این نقطه یم گذشت. 
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مامان فریده برایم کم نیم گذاشت و زمان هابی که 
وع   نبود مادرم  امانم را یم برید و رسکیسر هایم رسر

ی
دلتنیک

شد این او بود که مرا به باغ یم آورد و ساعت ها با من یم
 قائم باشک بازی یم کرد. 

 

ی مان، مامان فریده بلند صدا زد:   به محض نشسیی

ی خانم...   _ کیی

 

شناختمش نزدیک شد و  پس از سالم زن جوابی که نیم 
 پرسید: 

 _جانم خانم... 

 مامان فریده نگایه به هردوی ما انداخت و پرسید : 

 _پشا چر یم خورید؟ قهوه یا چای؟

 

همزمان هردو با هم  گفتیم قهوه و مامان فریده با لبخند 
 افزود: 

ی خانم جون از اون کییک که دیروز پختمم بیار..   _کیی
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 و رو به من گفت: 

 _چرا یه حیس بهم یم گفت پشم قراره بیاد؟

لبخند زدم و پشت گردنم را که از فشار زیاد صبح حسابی 
 دردناک شده بود مالیدم. 

 برای آنچه در این خانه بود دلم یم 
ی

با وجود دلتنیک
ی بودم.   خواست حاال کنار نوشیر

دانستم که تا به حال متوجه نبودم شده است اما  یم
دارش کنم.   نشد خیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوش_هشت 

 

با صدای مامان فریده نگاهم را از باغ گرفتم و به او 
 دوختم: 
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_بچه که بودی هر موقع خییل کالفه میشدی و بی 

خونه و با هم کیک درست یم قرار... یم ی بردمت توی آشیر
 کردیم. 

 

 داریوش شیطنت کرد: 

واسه یاشار مادری _بعد وقتی من یم گم بیشیی از من 
 .  کردی قبول نیم کتی

 

 مامان فریده با مهربابی نگاهش کرد و گفت: 

_آدم به برادرش حسادت نیم کنه! اونم برادر 

 کوچیکش. 

 

 داریوش محکم روی رسشانه ام کوبید و گفت: 

_بیا تحویل بگیر یاشار خان. این جا که یم رسه تو  

 کوچیک یم شر و من بزرگ. 

 

منده از آن همه  محبت گفتم:  رسر
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_تو همیشه درحقم برادری کردی که اجازه دادی مامان 

 فریده مامان منم باشه. 

 ابرو درهم کشید : 

 _مزخرف نگو پش... 

 

 و مرا به سمت خود کشید. 

 

مامان فریده با آمدن قهوه و کیک خودش پذیرابی از ما را 
ی خانم گفت:  ی کیی  به عهده گرفت و  با رفیی

 

 ؟شده _خب حاال بگو ببینم چر 

 نگاهم به صورت رنجورش دوخته شد. 

 مامان فریده چيست؟
ی

 نیم دانستم فلسفه زندگ

 

آن همه صبوری در مقابل پدرم که مردی به شدت 
دیکتاتور بود سال ها بعد وقتی بزرگ شدم برایم قابل 

 هضم نبود. 
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 اش 
ی

همیشه فکر یم کردم این زن رازی نهفته در زندگ
 ین حجم زورگوبی کوتاه یم آمد. دارد که در برابر بابا با ا

 

شک نداشتم مادرم به او و این همه آرامشش حسادت 
 یم کرد. 

 

ام با مامان فریده رفتار یم کرد اما  پدرم همیشه با احیی
هنوز صداهای بلند دعواکردنش با مادرم درگوشم 

 هست. 

  

 بود که هیچ رقمه تحمل زورگوبی های 
مادرم زن رسکیسر

پدرم را نداشت دست آخر هم تحمل نکرد و از پدرم 
جدا شد اما باز این مامان فریده بود که ماند و  اجازه 

 نداد من بی مادر و محبت هایش بزرگ شوم. 

 

داریوش راست یم گفت خییل وقت ها حس یم کردم او 
 بود. در حق من بیشیی مادری کرده 
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_یاشار مادر تو فکری؟ یم دوبی که  بابات هیجر به من 

نیم گه.. چر تو رو بعد این همه سال برگردونده به 
 خونه؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوش_نه

  

 

 ) ی  )نوشیر

 

 تمام روز مثل مرغ پرکنده  بیقرار و بی تاب بودم. 

ا شاید نگاهم مدام به سمت ورودی کارگاه دوخته میشد ت
ی شود.   از یاشار خیی

 غروب شده بود و من هنوز چشم به راه او بودم. 
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در نبود یاشار که نیم دانستم کجا رفته رخساره را در 
اتاقک  کانکس گذاشته و مجبور شده بودم باال رس 

 کارگرها باشم. 

 

 امیر حسابی دمغ بود و تنها گفت که نگران یاشار نباشم.  

 

ی شان افتاده بود که یاشار صبح  نیم دانم چه اتفاقی  بیر
 زود کمپ را  به قصد تهران ترک کرده بود. 

 خسته از کار روزانه به همراه امیر به کمپ بازگشتم. 

وقتی از ماشینش پیاده یم شدم اوبی که تمام مدت در 
 فکر بود و ساکت صدایم زد. 

 _خانم مهندس! میشه چند لحظه... 

ی ایستادم و   ی در باز ماشیر  گفتم: بیر

ی یم خواهید بهم بگید؟ ی  _بله... شما چیر

 دستی به پیشابی اش کشید  و با صدابی خفه گفت: 
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_فقط یم خواستم بگم من هر کاری کردم برای خود 

 یاشار بود...  پشت این کارا دشمتی درکار نبود. 

 

با آن که تا حد زیادی  یم دانستم جریان چیست اظهار 
 بی اطالیع کردم: 

 زنید مهندس؟ _از چر حرف یم

 

 کف دستانش را روی صورتش گذاشت و نالید: 

و یم فهمید اما ممکنه من دیگه  ی _یاشار برگرده همه چیر

 نباشم یم خواستم حالل کنید. 

 

 کالفه از این همه آسمان ریسمان بافتنش گفتم: 

_آقای مهندس میشه واضح حرف بزنید. یعتی چر که 

 نباشید؟ این پروژه قراره چطور تموم بشه؟

 

ی به نظر یم رسید جواب داد:   با لحتی که غمگیر

 _خب..  شاید یاشار دیگه نخواد. 
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 _وای جناب مهندس  چرا  نیم گید چر شده؟

 _بذارید یاشار براتون بگه. شب خوش خانم. 

 

ی گازش را گرفت و رفت.کاش یاشار  ی در ماشیر
با بسیی

 زودتر بریم گشت. 

 با قدم های بلند به سمت کانکسم رفتم.  

 

دانستم رخساره از صبح تا آن ساعت چه کرده  نیم
 است؟ 

 

وع به واق واق کرد.   قوی با دیدنم از جا بلند شد و رسر

دستی رسرسی به رسش کشیدم. باید غذای او را هم 
 میدادم. 

 خود را به اتاقم رساندم. 

 به محض باز کردن در رخساره به طرفم آمد : 

... _وای خدا روشکر که اومدید. دق کردم از   تنهابی
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهل

 

ی چند روز  نگاه به صورتش دوختم که به نظرم در همیر
افشده شده بود و انگار از آن رخساره رسحال و شاداب 

ی نبود.   خیی

 

_نیم شد زودتر بیام. مهندس توانا که نباشه کل کارا به 

 عهده ی منه. 

 

ی انداخت و گفت:   رسش را پاییر

 اش یم تونستم برگردم خونه مون. _ک

 

ی نیست و این یعتی اوضاع خونه تون  _از محسن خیی

مساعد نیست. این جوری یم خوای برای هدفت 
؟ گ بود که یم گفت... 

ی
 بجنیک
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 خجوالنه میان حرفم پرید : 

 

_من ناراحت خودم نیستم. شدم یه بار روی دوش 

مشغله  شما... توی این اوضاع باید فکر منم باشید. شما 
 های خودتونو دارید و حاال باید نگران منم باشید. 

 

 دست روی شانه اش گذاشتم و گفتم: 

_تو نگران من نباش... من عادت دارم... فقط بگو ببینم 

ی برای خوردن هست؟ خییل گرسنمه ...  ی  چیر

 

 لبخندی از ته دل زد: 

ی زیادی توی اتاق تون  ابی درست کردم. البته چیر
ی _یه چیر

 دم اما تونستم یه کم عدش بار بذارم. پیدا نکر 

 ذوق زده گفتم: 
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_خییل هم عایل... االن غذای کمپم یم رسه. با هم یم 

 خوریم. برم غذای قوی رو بدم  و برگردم. 

 

ی نبود.   نیمه شب بود و هنوز از یاشار خیی

پشت پنجره نشسته بودم و انتظار بازگشتش را یم 
 کشیدم. 

 

د و یاشار بیاید و من متوجه نشوم .   یم ترسیدم خوابم بیی

 

 ساعتی بود که رخساره هم به خواب رفته بود. 

 

ومن دلتنگ مردی بودم که این روزها  تمام لحظاتم را  
 پر کرده بود. 

 

 به او فکر یم کردم. 

 به این که چه قدر دوسش دارم. 

 و به این که جوابم به او چه خواهد بود. 
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 انم اما هر چه بود قلبم با یاشار بود. نیم د

 

ما به هم وصل شده بودیم و حس یم کردم از این به 
 بعد جدابی برایمان مفهمویم ندارد. 

 

ی اجازه نیم داد به راحتی به یاشار فکر کنم و  تنها یک چیر
 آن اتفاق اخیر و مرگ سامان بود. 

 

ون زدن   بعد از بیر
هنوز نیم دانستم آن شب چه اتفاقی

 من از کانکس افتاده بود؟

آن شب بعد از هل دادنش آن قدر حالم بد بود که حتی 
ون دویدم.   نایستادیم تا ببینم چه شده و از اتاقک بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوچهل_یک
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ون زده و   بی اختیار از افکارم بیر
با صدای موتور ماشیتی

یم انداختم همان طور که شالم را رسرسی روی موهایم 
ون زدم.   از اتاق بیر

 

ب درسینه یم کوبید.   قلبم با ضی

 چه قدر بی تاب دیدنش بودم. 

 

با دیدن جیپ یاشار که پشت کانکس متوقف شده بود 
ی شدم که او بازگشته است.   دیگر مطمی 

 

قدم هایم را تند کردم  و همانطور که به اطراف نگایه یم 
نزدیک شدم و انداختم  به او که داشت پیاده میشد 

 صدایش زدم: 

 _یاشار! 

 

متعجب به طرفم برگشت و با دیدنم انگار دنیا را به او 
 داده باشند که لبخند عمیقی روی لب هایش نشست. 
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؟ ی تو این وقت شب این جا چر کار یم کتی  _نوشیر

 بی معطیل میان بازوانش جا گرفتم و پاسخش را دادم: 

 _منتظر یه نفر بودم. 

 تم. و رسم را باال گرف 

 نگاهش در نگاهم دوخته شد. 

 رفت  و محکم بوسید.  لب هایم را نشانه

 میان نفس هایش مقطع گفت: 

 _اون یه نفر... فقط به خاطر تو  شبو زده به جاده... 

 

 حّس خوبیه ببیتی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده» 

نفس ی راهو نفسی رسوندن خودش به تو همهواسه
 زده

 «حّس خوبیه

 

 ش آمد و زل چشمانش گفتم: لبم ک

 ...  _وقتی امیر گفت بی خیی رفتی
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 خم شد و با بوسه ای دیگر لب هایم را به بازی گرفت : 

 _مجبور شدم... معذرت یم خوام عزیزم... 

 کف دستانم را روی ته ريشش کشیدم: 

_یاشار چر شده؟ چرا انقدر رنگت پریده... خییل 

 نگرانت شدم. 

 

 برد و نفیس عمیق گرفت: اینبار رس در گریبانم فرو 

 

_چه قدر خوبه که بیدار بودی... چه قدر حالم بد بود و 

 االن این جا کنار تو خوبم... 

 

 جابی میان الله ی گوش و گردنم را بوسید و گفت: 

و یم گم فقط قبل ی  ش ... _بهت همه چیر

 چشمانم خمار نوازش هایش به او قفل بود. 

 _فقط؟

؟ ع ی با من ازدواج یم کتی یل رغم تمام مشکالبی _نوشیر
 ! ی  که دارم... با من ازدواج کن نوشیر
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م ازت از همیشه به تو »  ی لحظه که دلگیر تو همیر
 ترموابسته

زد به اگه حّس خوب تو به من نبود فکر عاشقی نیم
 رسم، به رسم

ه ی  بده تا دوباره حس کنم کناریمبه من انگیر
ی

 ی زندگ

قراریم، به دروغم شده دستامو بگیر الیک بگو که بی 

 ️⚠«الیک

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهل_دو

 

 

 

 چشمانم زل چشمانش بود . 

ه و منتظر پاسخم بود.   با عشقی عجیب در چشمانم خیر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 قلبم گرومپ گرومپ صدا میداد. 

 

 کف دستانم دو طرف صورتش را قاب گرفت:   

 _یاشار من... 

چه یم گفتم؟ دیوانه وار عاشقش بودم و حاال گیر 
م؟   اتفاقات دور و برم نیم توانستم تصمیم بگیر

 

 ! ی  _نوشیر

 بی معطیل گفتم: 

 _من عاشقتم یاشار...اینو دیگه مطمئنم. 

 با نگرابی پرسید: 

 

 _پس مشکل کجاست؟

 

 لب گزیدم و ناخواسته  قدیم به عقب برداشتم. 

 حلقه شد. اجازه نداد و دستش دور کمرم 
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 بغض کردم. 

 بغیصی که پر بود از عشق و دوست داشتنش. 

 صدایش گوشنواز در گوشم نشست: 

... حرف بزن... نیم ی . _نوشیر  ذارم این دفعه فرار کتی

 قطره اشیک از چشمانم چکید: 

 

_ مرگ سامان... یاشار من... من... هیجر معلوم 

 نیست... اگه زندوبی بشم؟ 

 

ار هم... ما مثل دوتا پیچک _باهم درستش یم کنیم... کن
به هم تنیدیم... نیم تونم ولت کنم تو هم ولم نکن... 
 ... ی امروز به بابامم همینو گفتم... من یم خوامت نوشیر
فقط یه بله یم خوام تا دنیا رو به پات بریزم. تا برای 

 داشتنت بجنگم... 

 

؟   _قول بده هر چر هم که بشه ولم نیم کتی

 _هر چر که بشه. 
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 آغوشش جا  گرفتم و نالیدم:  توی

 _هیجر برام مهم نیست... یم خوام کنارت باشم... 

 

 با شیطنت نفسش را کنار گوشم رها کرد و پرسید: 

 _یعتی اینو بذارم به پای بله؟ 

 خجوالنه نگاهش کردم. 

تمام تنم داغ و ملتهب شده بود و حس یم کردم گونه 
 هایم مثل کوره  گر گرفته اند. 

 _بله... 

ه و زل چشمانم نالید:   خیر

_باورم نمیشه... تمام راه هزار و یک جمله آماده کرده 

ی  م... نوشیر بودم تا برات بگم و این بله رو ازت بگیر
؟  مطمئتی

 شک نداشتم وقتی جواب دادم: 

 

 _قرار نیست پشیمون شم... مطمئنم. 
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د و گفت:   دستانش مرا به خود فشر

 نم... _بیا بریم تو... باید برات تعریف ک

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوچهل_سه 

 

 )یاشار( 

 

_یم دونم قبال باید درباره اش کامل بهت توضیح یم 

 یه جورابی دلم نیم خواست از 
دادم  اما نشد... یعتی

ابی بگم که سال هاست ندارم شون. 
ی  چیر

 

 دستم را محکم میان انگشتانش گرفت و گفت: 

 _یاشار من یم فهمم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

رم وقتی پنج سالم بود برای همیشه ترک مون کرد و _ماد
ی بهم حق بده نخوام  به بابام اعتماد کنم.  رفت. نوشیر
وقتی فهمیدم بابا پشت تموم این اتفاقاس دیوونه شدم. 
آخه چطور یم تونه موقعیت شغیل منو ضف به این که 
یم خواد من پیشش باشم داغون کنه... وقتی بهش فکر 

 شم.  یم کنم دیوونه می

 

_هنوزم باورم نمیشه اتفاقات توی کمپ کار بابات بوده 

 باشه؟  

 

 رس  به تاسف تکان دادم: 

_اما من باورم میشه چون دکیی توانای بزرگ رو خوب یم 

 شناسم.  میدونم که چه کارابی از دستش برمیاد. 

 

رسش را از روی شانه ام برداشت و به طرفم چرخید و با 
د  ی  میر

ه  به من  با شیطنت گفت: چشمابی که برقی  خیر
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_البته االن که فکر یم کنم یه جورابی منم باورم میشه 

چون ظاهرا توانای کوچیک هم دسته کیم از پدرش  
 نداره... 

 

 یم دانستم که یم خواهد مرا از آن فضای تلخ دور کند. 

دست دور شانه اش انداختم و به سمتم خودم 
 کشاندمش. 

 

 گفتم: رسش که بر سینه ام نشست  

_کاش شبیهش نبودم. اصال نیم فهمم داریوش یه ذره از 

ده اون وقت من...   بابا ارث نیی

 

... شوچی کردم.   _یاشار تو خییل هم خوبی

 

 بوسه ای بر موهایش زدم: 

 .  _قوت قلبم شدی دخیی
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_یم خوام بدونم... برام تعریف کن اما این دفعه کامل... 

 از اول... 

 

 دم و گفتم : بوسه ای دیگر به موهایش ز 

_باشه عزیزم... تعریف یم کنم. ظاهرا گذشته ی آدم 

هیچ وقت پاک نیم شه و یه روزی و یه جابی میاد 
 رساغت حتی اگه تو نخوایه شون. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوچهل_چهار 

 

 

ای دوری ازش  ی _مامان خییل خوشگل بود. یه چیر

هاله ی تار یم یادمه... توی رویاهام همیشه مثل یک 
ی ازش ندارم؟ ... بابای من  ی  عکیس چیر

ی
مونه... شاید بیک

. بعد از مادرم همه ی  دیکتاتورتر از اونیه که فکر یم کتی
عکس ها از توی خونه جمع شدن. نیم دونم بابا چه 
بالبی رسشون آورد. اون وقتا کوچکیی از این حرفا بودم 
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ض بشم. بعدها هم که بزرگ شدم  و رساغ که بتونم معیی
عکسای مامانو گرفتم بهم گفت همه رو سوزونده و 
 کردن ندارم اما یم 

ی
عکیس در کار نیست  و حق دلتنیک

دونم که این طور نیست. مامان فریده همیشه یم گفت 
ی مامان،  ی بعد رفیی بابات دیوونه ی بیتا بوده. واسه همیر

 بابا بداخالق تر و زورگو تر شده بود. 

 

ی به طرفم چرخید و  دقیقا رو به رویم نشست.  نوشیر
پاهایش را جمع کرد و دستانش را دور ساق پاهایش 

 حلقه کرد. 

 

_یه سوال... مامان فریده چطور اجازه داده بابات انقدر 

راحت با کیس که عاشقش شده بیاد و توی اون خونه 
 بمونه؟

 

 لبخند تلجی زدم: 

..  یه فرشته  _اول این که باید مامان فریده رو ببیتی

... برای منم همیشه سوال بود اما جوابش یه آه آسموبی 
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از ته دل بود و سکوت. هیچ وقت یه جواب قانع کننده 
نشنیدم. مامان فریده توی بخش پشتی خونه یم موند. 
 تا جابی که یم دونم بعد این که بابام دست زنشو 

یعتی
گرفته و آورده بود توی خونه، مامان فریده و داریوش 

 ت. رفته بودن اون قسم

 

 لب زد: 

ی ظلیم رو تحمل  _چه قدر تلخ... چطور تونسته همچیر

 کنه؟ 

 

 ابروبی باال انداختم : 

_سخت... این زن هنوز هم که هنوزه با بابام درست و 

 کرد. حتی برای من 
ی

درمون حرف نیم زنه... موند و زندگ
 یه جورابی تنها کیس رو که پذیرفت من 

مادری کرد یعتی
بتش بهم حسودی یم کرد. اگه بودم. داریوش همیشه با

تونستم رسپا بشم... درس بخونم... توی موقعیت االن 
 باشم همش بابت محبت مامان فریده ست. 
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؟ بعدها که بزرگ شدی چرا  _خب مامان خودت چر

؟  دنبالش نرفتی

 

 ام با خشم پدرم گذشت و 
ی

چطور یم گفتم تمام بچیک
 م؟ میان کینه و نفرت او بزرگ شده و  رشد کرده بود

 

 پدرم خارج شده 
ی

چطور یم گفتم مادرم با خیانت از زندگ
 بود؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهل_پنج 

 

دست به پیشابی عرق کرده ام کشیدم. انگار متوجه حال 
 پرسید : 

ی
 بدم شد و با دستپاچیک

 

ی بدی پرسیدم؟  _یاشار چیر
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 نفس عمیقی گرفتم و دست به گونه اش کشیدم: 

 منه... فراری در کار 
ی

_نه عزيزم... اینم بخیسر از زندگ

 نیست. باید یه بار برای ییک تعریفش کنم. 

 

 مردد گفت: 

 ...
ی

 _اگه اذیتت یم کنه نیم خواد بیک

 

 پچ زدم: 

ی نیست بذار بگم... حاال که حرفشو زدیم و بی  ی _نه چیر

ربط به ماجرای ما نیست بذار حرف بزنیم. این قضیه 
گ دردناک یم مونه که باید یه جا رس باز مثل یه دمل چر 

 کنه...هیچ وقت راجع بش با کیس حرف نزدم. 

 

 رسم را به دیوار تکیه دادم و دست دراز کرده گفتم: 

 _بیا توی بغلم... 
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 بی معطیل به آغوشم پناه آورد و نالید: 

ی که راجع بش حرف یم زبی اصل  ی _یاشار  شاید چیر

ی     مادرته. قضیه نباشه... منظورم نوع رفیی

 

 پلک بستم. 

 ام بود و 
ی

کاش یم توانستم بگویم این آرزوی همیشیک
 هست. 

 

ی بزرگ و ثروتمند بود. از اون  _جد پدرم ییک از مالکیر

پولدارابی که  اون زمان جوری  دستشون به دهنشون یم 
رسید که بچه هاشونو برای تحصیل به خارج از کشور 

عده مستثتی نبود. یم فرستادن. پدربزرگم هم از این قا
خارج رفته بود و اون جور که شنیدم پزشک  حاذقی بود 
ی تکلیف رو هم به گردن پدرم گذاشته بود. سال  و همیر
ها پدرم  تو خارج از کشور درس خونده بود و وقتی 

ی تمام و کمال  برگشت سال ها بعد با مرگ پدرش همه چیر
 به اون که تک پش پدرش بود رسید. 
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رت داشت و هم تحصیالت. پدرم مرد حاال پدرم هم قد
قوی و بانفوذی بود. یه بیمارستان مجهز زیر دستش بود 
ام خایص قائل بودن... اون موقع ها که  و همه براش احیی

هنوز پدربزرگم زنده بود یه روزی بابا بی هیچ زمینه ی 
ی جامعه بوده  ی رو که از سطح پاییر

قبیل دست دخیی
روس خانواده معرقی یم گرفته و به یکباره به عنوان ع

 کنه. 

 

 توی سینه ام نفسش را رها کرد: 

ی مامان فریده؟  _یعتی همیر

 

ی که در شأن خانواده ی پدرم  _اوهوم... فریده دخیی

نبوده حتی باعث تعجب همه شده بود چون زیبابی 
ی هم نداشته که بگن بابا عاشق خوشگلیش  چشمگیر
اج شده اما خب پدرم  حرف حرف خودش بوده.   ازدو 

 با مامان فریده. 
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_چه قدر جالب. پدرت خودش بی اذن خانواده اش 

ه؟  همشی یم گیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهل_شش

 

_مادربزرگم وقتی زنده بود همیشه رو به مامان فریده یم 

گفت من هنوزم نیم دونم ارسالن توی تو چر دید که بی 
حرف و حدیث آوردت توی این خونه و هیچ وقتم 

رهات نکرد؟ جالبه که این قضیه مثل یه رازه... چون 
پدربزرگم  هم مخالفتی نیم کنه و مامان فریده میشه 

ی عروس خانواده  توانا.  اولیر

 

ک توی  نفس دیگری گرفتم و مکثم باعث شد دخیی
 آغوشم با کنجکاوی بگوید: 
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 _تند تند تعریف کن یاشار..  جالب شد برام. 

 

 بی اختیار لبخند تلجی  زدم. 

 

 چانه اش را گرفتم و توی صورتش پچ زدم: 

 _صبح شد خانم مهندس. من گرسنمه . 

 

را با اخم  «ا یاشار لوس نشو تا صبح خییل مونده » 
 گفت و من بلندتر خندیدم: 

 

ی بده بخورم. از  ی ی سوختم تموم شده... خب یه چیر _ببیر

اون لحظه ای که رسیدم دارم حرف یم زنم. نه آبی نه 
؟  ... آخه تو چطور زبی هستی  غذابی

 

ورانه ریسه رفت :   رسر

بی یادم رفت.  ی ین حرف میر  _یاشار بس که شیر
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 کرد.   چشمان خوش فرمش دیوانه ام من یم

 محکم به آغوش کشیدمش و  گفتم: 

 . ی نم؟ ایک حاال ببیر ی ین حرف میر  _که من شیر

 

 و فرصت ندادم و با یک حرکت روی تخت خواباندمش. 

جیغ خفیقی کشید و با چشمابی که درشت شده بود 
 نامم بر زبان راند: 

 _یاشار. 

 

ی بوسه را از کنج لبش گرفتم:  ی آوردم و اولیر  رسم را پاییر

 دیره خانم مهندس. _دیگه خییل 

 

 و رس در گریبانش فرو بردم  و دیم عمیق گرفتم. 

این دخیی مثل یک معجزه یم ماند که مرده را زنده یم 
 کرد. 

 خوشبو و خوش مزه... 
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 دستانش دور گردنم حلقه شد و گفت: 

_نیم توبی از تعریف کردن در بری جناب مهندس 

 توانا... تازه به جاهای خوب خوبش رسیده بودیم. 

 

 ابروبی باال انداختم و پچ زدم: 

 _انقدر تابلو بود؟

 رسش را باال آورد و بوسه ای کوتاه به گونه ام زد: 

 .  _هوم.... یه جورابی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهل_هفت

 

 

 کنارش دراز کشیدم و گفتم: 
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_ظاهرا هیچ جوره نیم تونم از زیرش دربرم... اما واقعا 

ده بعدش یه صبحونه خوب بهم یم گرسنمه بهم قول ب
 دی البته با مخلفات. 

 

 مشتش توی بازویم نشست و به طرفم چرخید : 

 _یاشار خان شکمو زودباش... 

_باشه بابا.... کجا بودیم؟ اصال قبل اون بله دادن این 

 اخالقاتو  لو نداده بودیا.. 

 

_ دیگه راه برگشت نیست جناب توانا... ضمنا اونجابی 

 فریده عروس خانواده توانا میشه. که مامان 

 

ی نوه پشی بوده  _بعد به دنیا اومدن داریوش که اولیر

ی میذاره و مامان فریده رو  ش رو زمیر مادربزرگم شمشیر
ی  ی قبول یم کنه اما خب از تیکه و  کنایه زدن هاشون چیر

کم نمیشه. در کل مامان فریده خییل صبور بوده که 
 تحمل کنه.  تواناها رو تونسته این همه سال
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صدای ریز خندیدنش باعث شد نگاهم به لب های 
ینش دوخته شود.   شیر

 _باز چر شد یم خندی؟

 

 بوسه ای به گونه ام زد

 _متاسفانه منم قول دادم و راه برگشتی نیست. 

 چشم ریز کردم: 

ی چند لحظه  _بی خود خیال باطل نکن... بله رو همیر

 ن. پیش گرفتم ازت... فقط به لباس عروست فکر ک

 

؟
ی

 _چشم جناب مهندس... میشه بقیه اش رو بیک

 

 رس تکان دادم: 

_نه تو بی خیال بشو نیستی امشب... قصه از زمابی 

وع میشه که داریوش دوازده سالش بود و یه شب  رسر
پدرم میاد و خییل راحت از عاشق شدنش یم گه... 

مامان فریده اون قدر خوب بوده که مادربزرگم به دفاع 
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شه اما در کمال  تعجب مامان فریده یم گه از اون بلند ب
 هیچ مشکیل نداره و بابا یم تونه با عشقش ازدواج کنه. 

 

ی هیجان زده در جایش نشست:   نوشیر

_وای باورم نمیشه... چه قدر دلم یم خواد این مامان 

 فریده شما رو ببینم. 

 

_اتفاقا وقتی بهش راجع به تو گفتم اونم همینو گفت... 

مت   ببینیش. یه روز مییی

 

 _وای یاشار زودتر بقیه اشو بگو. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهل_هشت 

 

 _بابا این قصه  رس دراز دارد. یه کم صیی داشته باش.  
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 _یاشار! 

_آره... مامان فریده که رایصی به نظر یم رسیده بابا هم 

کم نمیذاره  و عمارت جلوبی رو  آماده یم کنه برای 
اش.  بیتا برخالف مامان فریده  مغرور بوده  عروس تازه

و به بابا حاکم. یعتی حرف حرف بیتا بوده و بس. و وقتی 
هم که باردار میشه به قول مادربزرگم دیگه کیس 

جلودارش نبوده... نیم دونم بابا واقعا عاشق مادرم بود. 
ی داشت. هم تحصیالت و  موقعیت  مادرم همه چیر

 براش جون میداد.  شغیل خوب و هم بابا رو که

ی خوب بوده.  اما پنج سالم  با به دنیا اومدن من همه چیر
بود که پدرم بیتا رو وقتی با ییک از همکاراش به بابا 

خیانت کرده بود غافلگیر یم کنه. و اون روز میشه پایان 
 . ی  همه چیر

 

این بار چندین و چندبار نفس عمیقی  کشیدم و  دلتنگ 
تصویرش در پس زمینه ذهنم مادری که تنها هاله ای از 
 باقی مانده از جا برخاستم. 
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ی هم با ناراحتی از جا بلند شد  و با ناراحتی صدایم  نوشیر
 زد: 

 _یاشار معذرت یم خوام. نیم خواستم اذیتت کنم. 

 

 به طرفش برگشتم. 

 با دیدن رنگ پریده و چشمان نگرانش 

با قلتی بی تاب دست دراز کردم و او را به سمت خود 
 یدم... کش

 

 میان آغوشم فرو رفت: 

 

_نمیدونم... از اون روز بردن اسم مامانم شد یه تو دهتی 

 
ی

ی همیشیک از طرف پدرم. پدرم دیوونه شده بود و  با رفیی
 بینا از ایران دیوونه تر شد.   

 

ه؟    _پس چطور تونست آروم بگیر
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_هیچ وقت آروم نگرفت... زورگوتر شد. لجباز تر... 

 اخالقش بدتر شد. 

بیچاره داریوش تمام مدت حرف شنوی یم کرد اما من 
ین کاری حبس میشدم و کتک یم  رسکش بودم. با کمیی
خوردم. یه چند سایل این جوری درگیر بودیم... هیچ 

 وقت مادرمو به خاطر خراب کردن زندگیم نیم بخشم. 

 

 دستانش صورتم را قاب گرفت و گفت:  با کف 

ی بود که از روز اول مخالف کار کردن من  _برای همیر

ی محییط بودی؟ یم ترسیدی.  دیدت سیاه  توی همچیر
 بود. 

 

ده شد...   قلبم در سینه فشر

 من زخم خورده کودگ سختم بودم. 
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_مادرم زن آزادی بود. کار یم کرد و موقعیت اجتمایع 

 خیانت به پدرم... خوبی داشت اما با 

 به یکباره گفت: 

_هیچ وقت نمیشه قضاوت کرد از کجا معلوم مادرت 

توی دام نیفتاده باشه؟ یاشار... قبول کن که پدرت باید 
به حرف مادرت گوش یم کرد... شاید پشت همه ی این 
...  اون رحمابی  ی ی االنش ببیر ی بوده... همیر ی ماجراها چیر

م ها همیشه برای خییل نامرد... سامان... کار کردن خان
از مردها قابل هضم نیست. همیشه سواستفاده... مدام 
آزار یم بینیم و اذیت میشیم... یاشار تو باید مادرتو پیدا 

... باید یه بارم شده این ماجرا رو از دهن اون  کتی
 بشنوی... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوچهل_نه
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ت عجیب غرق شده دقایقی بود که هر دو در یک سکو 
 بودیم. 

 

بعد از پیشنهادم درباره پیدا کردن مادرش  به فکر فرو 
ی یعتی نیم خواست راجع  رفته بود و  این سکوت سنگیر

 به این قضیه حرقی بزنیم. 

 

دم و گفتم:   رسم را به سینه اش فشر

 _یاشار؟

 صدایش گرم و خواستتی بود. 

 _جانم. 

؟  _قراره با امیر چر کار کتی

 مسیر سخن را به سمت دیگری بکشانم. بهیی بود 

 

ون داد:   نفسش را پرصدا بیر

 _تو نظرت چیه؟
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 لب گزیدم. 

نیم دانستم چه بگویم وقتی خودم کاری کرده بودم که 
 نیم دانستم جرم است یا نه. 

سامان مرده بود و من هنوز رسدرگم این اتفاق... هر چه 
 قدر هم که بد بود هرگز مرگش را نیم خواستم.. 

 

 شانه باال انداختم: 

_نیم دونم چر بگم وقتی هنوز وضعیت خودم معلوم 

 نیست. یاشار اگه سامان با کار من... 

 

 انگشتش روی لب هایم نشست. 

 

 . ی  _هیششش... هیجر نگو. نیم خوام بشنوم نوشیر

حرف نزدن راجع به این موضوع تنها پاک کردن صورت 
 مسئله بود. 

 

 از او فاصله گرفتم.  
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به نگاه جذابش دوخته شد. جذاب بود از آنها که نگاهم 
گ  خودش هم خیی نداشت چطور یم تواند در دل دخیی

 چون من غوغابی برپا کند. 

جمله ای را که بارها به ذهنم خطور کرده بود بر زبان 
 راندم: 

 

_یاشار من فردا یم رم آگایه ... یم رم و همه جریانو یم  

 دان دووم نمیارم. گم. من این جوری با این عذاب وج

 

 اخم هایش درهم فرو رفت و دستم را گرفت: 

... به ما فکر کردی؟ به  ی _تو هیچ کاری نیم کتی نوشیر

، رخساره؟   من... به مادرت... به اون دخیی

 

 نگاهم که خیس شد غرید: 

ی بشیم باید صیی کنیم.   که مطمی 
 _الاقل تا زمابی
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ی بشیم؟  _چطور مطمی 

 

 پیدا یم کنم.  _نیم دونم اما یه رایه

ه   ی تو نیم توبی منو ول کتی و بری... اون دخیی ی ببیر نوشیر
رخساره به امید تو چند روزه توی اون اتاقک حبس 

 شده.  لطفا یه کم صبور باش... 

 

به اش را به من زده بود.  بغض داشتم. سامان باالخره ضی
ی  ی  چیر

ی
با مردنش کاری کرده بود که دیگر نتوانم از زندگ

 عذاب و درد . بفهمم جز 

 

؟ قول   ی بهم قول بده کار خودرسانه ای نیم کتی _نوشیر

 . ی  بده نوشیر

 

نیم دانستم این تاخیر برای معرقی خودم چه قدر یم 
 تواند کمک باشد اما به یاشار اعتماد داشتم. 

 چشمانش پر بود از نگرابی و اضطراب. 
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درآن لحظه تنها به خاطر  مادرم... یاشار... رخساره  
 سکوت پیشه کردم و لب زدم: 

ی بشم من باعثش  . اما اگه مطمی 
ی

_باشه هر چر تو بیک

 شدم دیگه نیم تونم صیی کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوپنجاه 

 

شب از نیمه گذشته بود و ما هنوز نتوانسته بودیم به 
 نتیجه ی درستی برسیم. 

 

 قضیه پیچیده تر از این حرف ها بود. 

 پدر یاشار در  کارشکتی های پروژه دست داشت. 

 اما رسما هیچ مدرگ برای اثبات وجود نداشت. 
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 بزند امیر بود که شک 
تنها شاهدی که یم توانست حرقی

 د. داشتیم همکاری کن

 پای خودش هم گیر بود و مطمئنا حرقی نیم زد. 

 

 یاشار تمام شب راه رفته بود و فکر کرده بود. 

 به هر طرف یم زدیم بن بست بود. 

 

 سامان مرده بود و من در این قتل دست داشتم. 

یاشار هم دست کیم از من نداشت و مدام خودش را 
 رسزنش یم کرد. 

 

ه بود که نیم ماجرا درست مثل یک کالف رسدرگم شد
 توانستیم رایه بیابیم. 

 

 دست آخر خسته و پریشان  گفت:  

 _باید با امیر حرف بزنم. 

 _تو فکر یم کتی حرقی بزنه؟
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ون داد و صورتش را با کف دستانش   بیر
نفسش را با پوقی

 پوشاند: 

 

ی  ی _هیجر نیم دونم. تا باهاش حرف نزنم  نیم تونم چیر

 بگم. 

 

ی بدونیم.  ای بیشیی ی  _منم فکر یم کنم الزمه چیر

 

 نگاهش را به من دوخت و به یکباره  گفت: 

 _پاشو بریم. 

از جا برخاستم و  همزمان با کشیدن شالم به روی رسم  
 پرسیدم: 

 _این وقت شب بریم رساغش؟

 به طرفم برگشت: 

 . ی م نوشیر  _باید جواب سواالمو بگیر
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ون زدیم. یاشار   دستم را گرفت:  از در کانکس  بیر

 _اگه فکر یم کتی اذیت مییسر تو برو اتاقت؟

 

 تندی رسم را تکان دادم و گفتم: 

 _دیگه نیم ذارم تنهابی  کاری انجام بدی. 

 

 لبخند مهربابی زد و هر دو به سمت کانکس امیر رفتیم. 

 با دیدن در باز اتاقک، یاشار نالید : 

 . ی  _فکر کنم دیر کردیم... امیر رفته نوشیر

 رانه لب زدم: ناباو 

 _ماشینش که این جاست. 

و به ماشینش که بخیسر از آن از پشت کانکس معلوم 
 بود اشاره کردم. 

 یاشار محکم به پیشابی اش کوبید و گفت: 

 _پس این در واسه چر بازه؟

 هر دو با هم جلو کشیدیم. 
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 یاشار صدا زد: 

؟  _امیر

همزمان صدای ناله ای از دل تارییک اتاقک امیر به گوش 
 رسید. 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_چهارصدوپنجاه_یک

 

فضای داخل کانکس تاریک بود و اجازه نیم داد دید 
 خوبی داشته باشیم. 

 

 دست یاشار روی سینه ام نشست: 

 _وایستا عقب. من یم رم تو... 

 چشم درشت کردم: 
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 _با هم یاشار... با هم یم ریم! 

 رس تکان داد: 

ی  نشم خطری نیست اجازه _حرف گوش کن. تا مطمی 
 نیم دم. 

 

 _یاشار... 

. تا نگفتم نیم آبی تو...  ی  _ممکنه تله باشه نوشیر

باالخره رضایت دادم و یاشار با باز کردن کامل در وارد 
 اتاقک شد. 

 

ب در سینه یم کوبید.   قلبم محکم و باضی

 

ی در  ی خواب از رسم پریده بود و نیم دانستم باز  چه چیر
 انتظارمان است. 

 

 بی توجه به خواسته ی او تا نزدیک در رفتم 

 صدایش آمد. 
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 _بیا تو خانم مهندس. 

 

تندی وارد اتاقک شدم و برخالف تصورم این مهندس 
 رحییم نبود که ناله یم کرد. 

 

یاشار باالی رس مهندس زندی نشسته بود و او را  سوال 
 پیچ یم کرد. 

 

 با قدم بلندی خود را به آنها رساندم: 

 ا این جا چر کار یم کنید؟_چر شده؟ شم

 

یاشار دست زیر آرنجش انداخت و کمکش کرد تا روی 
 تخت بنشیند. 

 

همانطور که ناله یم کرد دستش را پس گردنش گذاشته 
 مالید. بود و یم

 یاشار دوباره پرسید: 
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 _امیر کجاست؟

 

 دستش را روی گردنش ثابت کرد و گفت: 

ا این جا. _نیم دونم من با مهندس کار داشتم.  اومدم ت
ی از مهندس  چراغ اتاقو که روشن دیدم در زدم اما خیی
ی از پشت محکم خورد  ی نبود. خواستم برگردم که یه چیر

 توی رسم. دیگه بقیه اشو نفهمیدم. 

 

 نگاهم دور چرخید: 

 _ویل چراغ اتاق خاموش بود که... 

 شانه باال انداخت: 

 

 _اون موقع روشن بود. منم فکر کردم مهندس بیداره اما 
 هر چر در زدم باز نکرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_چهارصدوپنجاه_دو 

 

 یاشار متفکر بود که گفتم: 

ی مهندس...   _ماشیر

 

ون زد.   یاشار تندی از جا پرید و با عجله بیر

 مهندس زندی ناله ای کرد. 

 پرسیدم: 

 _خوبید؟ 

 _رسم خییل درد یم کنه... نفهمیدم چر بود. 

 آستانه در ظاهر شد:  یاشار نفس زنان در 

 

_ نیست... ماشینش رسجاشه اما هیچ نشوبی از خودش 

 نیست. 

 مهندس زندی گفت: 
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 _به خدا این پروژه نفرین شده ست...  

 لب زدم: 

 _چر یم گید؟ 

 از جا بلند شد و ناله کنان گفت: 

 

_دیگه باید چه قدر بال رسمون باید تا بفهمیم این پروژه 

 نحسه؟ 

 

ون داد و گفت: یاشار نفسش را ب  بیر
 ا پوقی

احت کنید. البته قبلش بذارید  ه برید و یه کم اسیی _بهیی

 من گردن تون رو یه معاینه کنم. 

 ابروی مهندس باال پرید و من با لبخند گفتم: 

 _رسرشته دارن. 

 مهندس کالفه گفت : 

 

_چر توی این پروژه رس جاشه..  من که دیگه از هیجر 

 تعجب نیم کنم. 
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باالخره بعد از معاینه یاشار وقتی خیال مان آسوده شد 
 که خطری او را تهدید نیم کند به کانکسش بازگشت. 

 

 یاشار عصتی دوروبرش را نگاه کرد و پرسید: 

 _به نظرت امیر کجا رفته؟ 

 مشکوکانه گفتم: 

 

 _شایدم برده باشنش ... 

 

 !  _داری جناییش یم کتی

 

اتفاقات عجیب و غریب  _یاشار فکر نیم کتی داره تعداد 
 کمپ از دست مون خارج یم شه؟ 

 کالفه لب زد: 
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... تو کجابی پش؟ 
 _کاش امیر این جا بود. لعنتی

 

 _فکر یم کتی کار پدرته؟ 

 محکم جواب داد: 

 _نه... 

؟  _چطور انقدر مطمئتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوپنجاه_سه

 

 )یاشار(  

 

 داشتم دیوانه یم شدم. 

 پدرم را خوب یم شناختم. 
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بعد از رو شدن ماجرا دیگر این طور سطج وارد عمل 
 نمیشد. 

 

ی سکوتم را که دید افزود:    نوشیر

_فکر نیم کتی بابات بخواد رس امیر رو زیر آب کنه تا 

ی بره؟  تنها شاهد ماجرا هم از بیر

 

 نگاهم به صورتش دوخته شد. 

 لبش را زیر دندان برد و زمزمه کرد: 

 یم خوام. تند رفتم.  _معذرت

 

 دستم را به طرفش دراز کردم: 

 _بیا بریم برسونمت ... توام خسته ای. 

 

 باز زمزمه وار گفت: 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 _یاشار واقعا منظوری نداشتم. 

 

 دستش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم. 

 گرمای تنش آرامش  دلنشیتی داشت. 

 

رسش را روی سینه ام گذاشت و من بوسه ای روی 
 . موهایش زدم

 

. این روزا دیگه به هیجر   ی _خودمم نیم دونم نوشیر

اعتماد ندارم. رسما دارم دیوونه یم شم. هر بار یه اتفاق 
تازه بی ربط و با ربط داره یم افته که نیم تونم بهم 

 وصلشون کنم. 

 

 ناله وار گفت: 

 

 _اگه امیر برنگرده؟
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 درمانده جواب دادم: 

. هیجر رسجاش نیست... معلوم   ی _نمیدونم نوشیر

نیست امیر کجاست؟! خودش رفته یا بردنش... بابا 
هنوز پشت این ماجراست یا نه؟... دارم دیوونه یم شم. 

 پروژه با این اوصاف یه مدت یم خوابه.  

 

 رسش را به عقب کشید و از آن زاویه نگاه به من دوخت: 

 

 وژه چند وقت بخوابه. _به نظرت بهیی نیست؟ بذاریم پر 

 

... اوبی که پشت همه ی این  ی _پلیسا پیداش یم کیی

 ماجراهاست باالخره پیدا میشه. 

 مرصانه گفت: 

 

ه... پروژه یه مدت کوتایه یم  ی این جوری بهیی _ببیر

خوابه. اوبی که دنبال این قضیه ست فکر یم کنه به 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

هدفش رسیده و تونسته پروژه رو متوقف کنه. یاشار 
 یگه صدمه ای به کیس نیم رسه. الاقل د

 

 ظاهرا بد نیم گفت. 

ی  چند روز دیگر سال نو یم شد و یم توانستیم به همیر
 بهانه مدبی را تعطیل کنيم و کیم دست نگه داریم. 

 

وع شده بود.  ی یاشار... این ماجرا قبل اومدن من رسر _ببیر

اول مهندس ظفرمند و اون اتفاقی که باعث شد از این 
بعد من اومدم و گم شدن من و نگه داشتنم که جا بره...  

هیچ وقت نفهمیدیم گ پشتش بود...  حبس شدن مون 
 توی کانکس و آتیش گرفتنش. 

 

 به خاطر آوردم که پدرم این موضوع را رد کرده بود. 

 _این ییک کار بابا نبود؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_چهارصدوپنجاه_چهار

 ) ی  )نوشیر

 

 کردم. متعجب نگاهش  

 

؟  _یعتی چر

ی دیگه...  منم رسدرگمم.. بابا پشت قضیه آتیش  _د همیر

ی کانکس نبود. یعتی این جور گفت. یم خواستم با  گرفیی
 امیر حرف بزنم اونم که این جوری شد. 

 

؟ میشه درست توضیح  
ی

_یاشار معلوم هست چر یم گ

 بدی ببینم جریان چیه؟ 

 

ی این من و توییم که یم دونیم ماج رای سامان چر _ببیر
بوده... چون من رفتم و سامانو کتک زدم.  اصال رس 

ی قضیه بود که امیر کم آورد و خودشو لو داد. فکر  همیر
کرده بود بابا داره یه کارای دیگه یم کنه چون به قول 
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معروف نقشه بابا از اول صدمه زدن به کیس نبود. ضفا 
یم خواست منو خراب کنه. یم خواست بهم ثابت کنه 
ی  من این کاره نیستم. اما کارا جوری که اونا یم خواسیی

پیش نرفت چون همراه با اونا ظاهرا کیس دیگه هم توی 
 این ماجراها دست داره. 

 

 لب تخت نشستم و نالیدم: 

 یه نفر سویم هم هست؟
ی

 _یعتی یم گ

 

_االن دیگه شک ندارم. بابا یم دونه که من درجریانم 

بیهوده ای بود. ضمن این  پس ادامه دادن این ماجرا کار 
که هم امیر هم پدرم توی حرفاشون نشون دادن توی 

 . ی  این کارا دست نداشیی

 

 کنارم نشست و ادامه داد: 

ی بابا یم خواسته این پروژه بخوابه و منو از  ی نوشیر _ببیر

کار کردن توی این جا ناامید کنه اما تا جابی که یم دونم 
ر اون نبوده. هیچ کدوم این کارای خطرناک  به دستو 
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حتی امیر وقتی  با مرگ سامان مواجه میشه قایط یم 
 کنه و یم ره رساغ بابا اما بابا پشت این ماجرا نیست. 

 

ون دادم:   نفسم را به سختی بیر

 _و هدف اون نفر سوم؟

 

 رس تکان داد: 

ر و  _نمیدونم. اصال چرا باید این پروژه بخوابه؟ ضی

این قضیه ست  زیانش برای کیه؟  ظاهرا اوبی که پشت
برده. این جوری از اتفاقای افتاده توی کمپ بهره یم

 کیس نیم فهمید  گ پشت این ماجراست. 

 

د.  ی  شقیقه هایم نبض میر

 دست روی پیشابی کشیدم و نالیدم: 

_و ممکنه اون شب از فرصت استفاده کرده باشه و 

 سامان رو کشته باشه؟
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 چشمانش برقی  زد: 

کیس که پشت تمام این   _و ما باید پیداش کنیم... 
 ماجراهاست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوپنجاه_پنج 

 

 دقایقی بود که خسته تر از قبل به کانکس بازگشته بودم. 

 رسم پر بود از  سوال های عجیب و غریب... 

 بیچاره یاشار هم بدتر از من به هم ریخته و داغان بود. 

 

سته ی خودش این این که یک پدر برای رسیدن به خوا
 فرزندش بازی کند هیچ جوره برایم قابل 

ی
طور با زندگ
 هضم نبود. 
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از آن سو آن نفر سویم که یاشار فکر یم کرد هم سو با 
پدرش داشت از این ماجرا سود یم برد چه کیس یم 

 توانست باشد؟

کیس یا کسابی که ظاهرا رحیم نداشتند و خییل راحت 
 ند. زددست به اقدامات خطرناک یم

 

ی شده بودند که  آن قدر سوال توی رسم باال و پاییر
چشمانم یارای باز ماندن نداشتند و باالخره نفهمیدم 

 چطور خوابم برد. 

 

 خوابی که بی شباهت به کابوش وحشتناک نبود. 

 * 

 

با صدای رخساره به زحمت چشم باز کردم  و  نگاهم به  
 اوبی دوخته شد که باالی رسم ایستاده بود. 

 دی سالم کرد. تن
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 در جایم  نشستم و عذر خوایه کردم: 

 _ببخشید عزیزم. من دیشب خییل دیر وقت خوابم برد. 

خانه کرد و گفت:  ی  آشیر
 اشاره به کانیی

ابی درست کردم. 
ی  _یه چیر

مالفه را کنار زدم و با دیدن آنچه درست کرده بود خنده 
 ام  گرفت: 

 

 _با هیجر صبحونه درست کردی؟ 

 گفت: لبخندی زد و  

 

 _خانم مهندس من امروز یم خوام برگردم روستا. 

 ابروهایم باال پرید. 

 نه االن وقت این کار نبود. 

حاال که ما تا خرخره در دردرس بودیم  نیم توانستم 
 کمکش کنم. 

 مکتر کرد و گفت: 
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_این جور که پیداست معلومه حاج بابا رایصی نشده 

 وگرنه محسن یم اومد. 

 

 ویم: تنها توانستم بگ

_کم کاری نکردی رخساره. هر چر باشه روز عروسیت 

فرار کردی... شاید دلیل نیومدن محسن رایصی کردن 
 بابات نیست. 

 

 با صدابی لرزان نالید: 

 _چر یم تونه باشه جز این؟ 

_جالل... شاید جالل بوهابی برده. این جا تنها جائیه که 

جالل فکرشم نیم کنه. محسن با نیومدنش داره بهت 
 کمک یم کنه. کافیه جالل شک کنه اون وقت. 

 

 عصتی و خسته شانه باال انداخت: 
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_به جهنم دیگه برام مهم نیست. قراره تا گ مخقی 

 بشم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 پنجاه_شش#پارت_چهارصدو 

 

 کفری نگاهش کردم. 

 همان طور که بی فکرانه فرار کرده بود حاال یم 
این دخیی

 خواست بی فکرانه هم برگردد. 

 نزدیکش شدم و دستش را گرفتم. 

 _بیا ببینم با هیجر چر درست کردی. 

 

 مطیعانه به دنبالم آمد. 

 

گ آزاد و رها همچون او چند  خب حق یم دادم دخیی
روزی بود که در این اتاقک کوچک محبوس شده بود اما 
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باید یم پذیرفت که برای رسیدن به هدف باید سختی 
 کشید. 

 

حاال که همه ی ما را توی دردرس انداخته بود باید پایش 
 یم ایستاد. 

ی بود   . نگاهم به پیاله کوچک عسیل افتاد که روی میر

 

 _اینو از کجا پیدا کردی؟ 

_ببخشید من دیروز که خییل حوصله ام رس رفته بود 

توی کابینتا رسک کشیدم.  فکر کنم اینا رو مادرتون 
 براتون گذاشته باشه اما همه شون دست نخورده بود. 

 

همان طور که انگشت کوچکم را داخل عسل فرو یم 
 بردم گفتم: 

 

ام گذاشته بود... مثال _اوهوم مامان یه رسی خورایک بر 
یم خواستم رس فرصت جا به جاشون کنم   که انقدر 
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ی  توی این مدت رسگرم شدم اصال یادم رفت همچیر
... بیا  ابی با خودم آوردم... خوب کاری کردی دخیی

ی چیر
 بخوریم. 

 و انگشت عسیل ام را داخل دهان فرو بردم. 

  

 رخساره لبخندی زد: 

 _قاشقم بودآ... 

 

 واسش را پرت کنم. یم خواستم ح

 با شیطنت گفتم : 

 _نچ.... این جوری یه مزه دیگه داره. امتحان کن. 

 

مادرم کم نگذاشته بود و این من بودم که به خاطر 
ی را فراموش  مشغله کاری و فکری این روزهایم همه چیر

 کرده بودم. 
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 با دیدن گردوی خرد شده و یک شیشه مربای توت
ی

فرنیک
 شدم. چه قدر از او  متشکر 

 بی اختیار به یاد یاشار افتادم. 

دلم یم خواست او را هم مهمان این سفره کوچک اما پر 
 محتوایم کنم. 

یاشار تنها بود. سال ها پیش مادرش او را برای همیشه 
ی او تا مرز  گذاشته و رفته بود و حاال پدرش برای داشیی

 نابودی اش پیش روی کرده بود. 

هنوز هم نیم توانستم این نوع محبت زورگویانه و 
 اجباری را درک کنم. 

 

 دلم بی هوا بی تاب یاشار شده بود. 

 در سکوت صبحانه ی آماده شده ی رخساره را خوردیم. 

 

 کیم که حس کردم از آن فضا دور شده گفتم: 

ی رخساره ییک دو روز دیگه صیی کن. یم دونم داری  _ببیر

 . اگه محسن  نیومد مهندس توانا یم این جا اذیت مییسر
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ره ده و باهاشون حرف یم زنه  و اگه الزم باشه وقتی 
م. احتماال با  دارم یم رم تهران تو رو هم همراه خودم مییی

 اوضاع پیش اومده، پروژه یه مدت تعطیل یم شه. 

 

ون توجه  ی بگوید که رسوصدای بیر ی دهان باز کرد چیر
 مان را به خود جلب کرد. 

سمت پنجره دویدیم اما با دیدن جالل که در  هر دو به
نزدییک کانکس ایستاده بود و مقابلش یاشار قد علم کرده 

 بود دهانمان برای هر حرقی بسته شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوپنجاه_هفت

 

 ناباورانه به رخساره چشم دوختم.  

ک با لکنت گفت:    دخیی

 _ج... جالله... وای... 
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 نگشت اشاره  روی بیتی ام گذاشتم و گفتم: تندی ا

ه...  م ببینم چه خیی  _هیشش... هیجر نگو... میر

 

 دستپاچه دستم را گرفت و با ناله گفت: 

 _شما که منو بهش تحویل نیم دین؟

 

 لبخند بی اختیار روی لبم نشست. 

ی به روستا  ی دقایقی پیش داشت از رفیی انگار نه انگار همیر
 حرف یم زد. 

 

س. _بذار  س رخساره نیی ببینم حرف حسابش چیه. نیی
 اصال بذار ببینم برای چر اومده؟ تو صدا نکن باشه؟! 

 رسش را به تایید تکان داد. 

 

 و رنگ پریده عقب کشید و پشت در ایستاد.  سپس آرام

ون زدم.   بی معطیل لباس مناسب پوشیده از اتاقک بیر
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 صدای یاشار بلند و واضح در گوشم نشست: 

؟_هیچ م
ی

 علوم هست چر یم گ

 

 پشت جالل به من بود. 

 نگاهم به نگاه یاشار دوخته شد. 

 یاشار تندی گفت: 

 

_اشتباه به حضورت رسوندن... اصال چرا باید رخساره 

 این جا باشه؟

 

ی کاقی بود تا بفهمم جالل از بودن رخساره در این جا  همیر
ی نیست.   مطمی 

 

 با قدم های بلند جلو رفتم و سالم دادم: 

ه؟_جن  اب مهندس این جا چه خیی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 یاشار ابروبی باال انداخت: 

 _نیم دونم واال.... اینو باید جالل خان بگن. 

 جلوتر رفتم. 

 جالل به طرفم برگشت و سالم داد: 

 _رخساره این جاست... نه؟

 

 نگاه گرد کردم: 

 _چرا باید این جا باشه؟

 عصتی گفت: 

غیر از _چون همه جا رو زیرو رو کردم خانم... رخساره 
روستا کجا یم تونست بره؟ وقتی توی روستا نیست 
شک ندارم خودشو رسونده این جا. شماها کمکش 

کردین.. اصال راحتی خانواده اش نشون دهنده ی اینه 
 که جاش امنه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_چهارصدوپنجاه_هشت

 #شهال_خودی_زاده 

 

خود  یاشار دست روی شانه ی او گذاشت و به سمت
 کشید: 

ه فرار کرد؟  _اصال تو بگو ببینم... چر شد که دخیی

 

 جالل رسی تکان داد: 

_بگید این جاست و خیالمو راحت کنید... به خدا چند 

 شبه خواب ندارم. 

 

 بی اختیار پوزخند زدم: 

_چر کار کردید که از خواب و خوراک افتادید؟ اون دخیی 

 داشت زنتون یم شد چر شد که فراری شد؟

 

ی انداخت و نالید:  رسش  را پاییر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 _به خدا نیم دونم. 

 

 صدایم بلند شد: 

و  _نگید که هرچر بهش گفتید دروغ بوده؟نگید این دخیی

 بازی دادید؟ 

 

 متحیر نگاهم کرد و نگاهش به اتاقکم دوخته شد. 

 

نیم دانم چه دید که به یکباره به آن سمت قدم  
 برداشت و فریاد زد: 

ون... _رخساره.... بیا   بیر

 

یاشار بی معطیل مقابلش ایستاد اما جالل بی توجه او را 
 کنار زد: 

 

ون حرف بزنیم.   _رخساره یم دونم این جابی بیا بیر
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یاشار دست روی تخت سینه اش گذاشت و به عقب 
 هلش داد: 

 

_رخساره با تو حرقی نداره. واقعا دوسش داشتی فراری 

 نیم دادی. 

 

شار غافلگیر شده بود بدون جالل  که ظاهرا از رفتار یا
 مکث مشت محکیم به صورت او کوبید. 

...  باید باهاش حرف بزنم.   _برو کنار لعنتی

 

ون دویدن رخساره از اتاقک ییک شد.   جیغم با بیر

 خون گوشه ی لب یاشار راه گرفته بود. 

 

؟  _یاشار... خوبی

یاشار با پشت دست خون کنار لبش را پاک کرد و به 
ی ب ش رداشت و متقابال مشت محکمسمت جالل خیر

 توی صورت او خوابید. 
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 این بار جیغ رخساره و من با هم به هوا خاست. 

 

 _تو رو خدا ولش کنید... 

 

جالل نیشخندی زد و همان طور که در برابر یاشار گارد 
 یم گرفت فریاد زد: 

_یم دونستم منو دوست داری... رخساره باید با هم 

 حرف بزنیم. 

 

 رخساره نالید : 

 _بس کنید. دعوا نکنید. 

 

 اما یاشار گفت: 

 _برو تو رخساره... 

 جالل فریاد زد: 
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 _ازتون شکایت یم کنم ... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوپنجاه_نه 

 

 یاشار  فریاد زد: 

ید داخل. اون وقت ببینم  _خانم مهندس رخساره رو بیی

 این آقای شایک قراره چه غلیط کنه؟

 

اجازه نداد و  مشت دیگری به سمت یاشار اما جالل 
پرتاب کرد که این بار با واکنش به موقع یاشار به رسشانه 

 اش خورد. 

 

 رخساره فریاد زد: 

 _بس کنید تو رو خدا... 

 جالل نفس نفس زنان گفت: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 _بریم گردیم ده... 

 

 رخساره نالید: 

 _من با تو هیچ جا نمیام. 

 

 !  _تو غلط یم کتی

 د: رخساره به گریه افتا

 

 _ازت متنفرم... ازت بدم میاد... 

 جالل پریشان فریاد کشید: 

 

ط کردی قبول  _چر کارت کردم؟ هان؟ هر چر که رسر

کردم. جلوی خانواده ام وایستادم. بی خیال حرف و 
حدیثا شدم اون وقت تو چر کار کردی درست شب 
 عروش فرار کردی...پاک آبرومو بردی.... یم فهیم؟

 

 بود:  صدای رخساره لرزان
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 _من آبروتو بردم؟ یم خوای بدوبی چر کار کردی؟

 

 ی جالل خسته و درمانده بود. « آره بگو» 

_هر چر به صبا گفتی شنیدم... شب عروش همه ی 

 حرفاتونو شنیدم. 

 

 صدای جالل فریاد شد: 

؟!!! این از کجا دراومد؟ کدوم حرفا؟   _چیتر

 

 _آره فکرشو نیم کردی... شنیدم که داشتی بهش یم
ی  ی گفتی فقط این عروش تموم بشه... دیگه چیر

نمونده... شنیدم که گفتی فقط کافیه اون عقد اتفاق 
بیفته تا به من نشون بدی این همه سال منتطر نگه 

؟ گفتی آرزوی درس خوندنو به دلم  داشتنت یعتی چر
 میذاری... تو یه دروغگوبی جالل یه دروغ گو... 

 

 ر رسی تکان دهد. نگاه بهت زده جالل باعث شد یاشا
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جالل با صدابی که به شدت شوکه به نظر یم رسید لب 
 زد: 

 _تو اون جا چر کار یم کردی؟

 

 اشک رخساره چکید: 

... یم خواستم قبل عقد همو ببینیم  _فکر میکردم تنهابی

 اما تو... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوشصت

 صدای جالل فریاد شد: 

؟ رس چندتا جمله ی بی رسوته _تو چر کار کردی رخساره
؟ و به هم ریختی ی  که من به خواهرم زدم همه چیر

 

 من و یاشار به هم چشم دوختیم و جالل افزود: 
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_وای خدای من... وای... دخیی چرا نیومدی رساغ 

 خودم؟ چرا فرار کردی؟ 

 

ی گفت :   رخساره غمگیر

_یه جوری حرف یم زبی انگار مهم نیست...  چه جوری 

 یم اومدم رساغت؟ دلم از دستت شکست... 

 

_مهمه رخساره مهمه اما اون حرفا فقط برای دست به 

رس کردن صبا بود. چند روز بو. که با حرفاش اذیتم یم 
کرد هر چر یم گفتم آروم نیم گرفت. یم دونستم 

داره... ترسیدم حسادت یم کنه و چشم دیدن تو رو ن
کاری کنه..  ترسیدم شب عروش رو خراب کنه.  با اون 

زبون تلخش نیم خواستم آزارت بده...  وای باورم 
نمیشه...  از کجا یم دونستم تو یم شنوی و اشتباه 
... مثال یم خواستم دست از رست  برداشت یم کتی
برداره و شب عروش رو زهرت نکنه. یم خواستم تو 

وز شده و بی خیال تو بشه اما عالم خیالش ف کر کنه پیر
و به هم یم  ی نیم دونستم این قراره تو باشر که همه چیر

 ریزی. 
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 یاشار دستی به لب زخیم اش کشید و گفت: 

 _امان از دست شما خانوما... 

 

 هنوز  متحیر بودم که جالل گفت: 

_یه هفته ست دارم دیوونه میشم... هزار و یک فکر و 

 خیال کردم. 

 

 رخساره بارابی تر شد:  چشمان

_چطور تونستی برای رایصی کردن خواهرت منو تحقیر 

و داغون کردی...  ی ؟ این تو بودی که همه چیر  کتی

 

 رسی به تاسف تکان دادم و گفتم: 

ی برای رایصی کردن خواهرتون بود جالل  _راه های بهیی

خان. و البته که دیدید این سیاست تون چه قدر یم تونه 
 ت
ی

 ون  صدمه بزنه. به عشق و زندگ
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یاشار شانه ای باال انداخت و  به سمت پله ی کانکس 
 رفت و نشست. 

انگار یم خواست نشان دهد رس هیچ تمام این مدت 
 درگیر رخساره شده بودیم. 

 

 جالل نادم گفت: 

 _رخساره من نیم خواستم... فکر یم کردم.... 

 

 رخساره میان کالم او به سمت اتاقک راه افتاد و همزمان
 گفت: 

 

_یم خوام برگردم خونه. خانم مهندس میشه کمکم 

 کنید؟ 

 

 

 جالل نالید:  

کن! یم دوبی که چه قدر دوستت دارم.   _رخساره... صیی
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ک به او دوخته شد:   نگاه دخیی

_هیجر برای من فرقی نکرده جالل.  دلم نیم خواد زنت 

بشم. این ضعف توئه که  نتونستی درست و منطقی ازم 
 . ما هیچ آینده ای با هم نداریم. لطفا برو و  حمایت کتی
 تمومش کن. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوشصت_یک

 

 _درد داره؟

انگشتم که آغشته به پماد بود را آرام روی زخم کنج 
 لبش کشیدم. 

 

 ناله ی خفه ای کرد. 

 _االن دیگه نه. 
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چشمانش را از حس درد جمع کرد و باعت شد خنده ام 
د. ه مانطور که روی لبش فوت یم کردم تا از بگیر

 سوزشش کم شود  گفتم: 

 

 _مجبور نیستی دردتو مخقی کتی آقا پش. ناله کن. 

 

 گوشه ی لبش کش آمد و آخ گفتنش همزمان شد: 

م آه و ناله کنم. مردی  _آخ آخ نخندون منو... مگه دخیی

 . ی ی زبی گفیی  گفیی

 

ار  آخ  و بی حواس مشتم را بر شانه اش کوبیدم  که این ب
 ناله اش بلند شد. 

... خدا لعنتت کنه جالل که دستت انقدر  _آخ... وابی

ی بود.   سنگیر

 

ی جالل توی شانه اش   به سنگیر تازه به خاطر آوردم ضی
 نشسته بود. 
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 _ای وای... اصال یادم نبود. ببخشید درد گرفت؟ 

ورانه چشمانش را به چشمانم   مچم را گرفت و رسر
 دوخت: 

_هر چه از عشق رسد نیکوست. شما هم دردی هم 

 .  درمابی

 

 لب گزیدم و گفتم: 

هنتو دربیار... بذار یه کم ضماد بیارم.   _پیر

 چشم ریز کرد : 

_باز که خانم مهندس یم خواد لختم کنه. دخیی دست 

 به لخت کردنت خوبه ها... 

 

 پشت چشیم نازک کردم: 

 _تا یه مشت دیگه نخوردی حرف گوش کن. 

خانه رفتم و همزمان گفتم: به س ی  مت آشیر

_خوشحالم که حاج بابای رخساره اون جوری مقابل  

 جالل وایستاد. 
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 هویم گفت و من افزودم: 

_وقتی محسن و حاج بابا رسیدن انگار دنیا رو به رخساره 

دادن. باورکن من برق چشماشو دیدم. وقتی یه پدر 
ش باشه شک نکن اون دخیی از هیجر توی  پشت دخیی

 ن دنیا نیم ترسه. ای

 

_محسن یم گفت قرار بوده امروز بیان دنبال رخساره و 

برش گردونن... اما معلوم نبوده این جالل از کجا زودتر 
 فهمیده و خودشو جلوتر رسونده. 

ون دادم و همراه ضماد برگشتم.   بیر
 نفسم را با پوقی

_دیگه از این جا به بعدش زیاد مهم نیست... مهم این 

ش وایستاد و جالل حاال بود که بابا ش پشت دخیی
حاالها باید بدوئه تا رخساره و خانواده اش رو رایص 

 کنه. 

 

ت به تنش بود. گونه  وقتی مقابلش نشستم هنوز بی رسر
 هایم بی اختیار رسخ شد. 
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دستش را دراز کرد و قویط ضماد را آرام از میان 
ون کشید و کنار گذاشت .   انگشتانم بیر

. _باید حرف بزنیم نو  ی  شیر

 _یاشار.... شونه ات... 

 _خوبم. 

؟ 
ی

 _چر یم خوای بیک

_یم خوام بیام خواستگاری... یم خوام خیالم راحت  

 باشه. 

ب به تپیسر تند افتاد و خوبی گرم به گونه  قلبم با ضی
 هایم دوید. 

 

 _یاشار توی این وضعیت؟

ی این جوری یم ترسم.  این جوری حرفم هیچ جا  _نوشیر

خریدار نداره... یم خوام همشت باشم. کنارت باشم. 
 تکیه گاه روزای سختت باشم. مردت باشم. 

میان بازوانش که جا گرفتم بوسه ای بر موهایم زد و  
 گفت: 
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م.  ... بذار آروم بگیر ی  _نگرانم نوشیر

 

 فصل دوم

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 _چهارصدوشصت_دو#پارت

 

 نگایه دیگر به آینه انداختم  و مادرم را صدا زدم: 

 _مامان من دیرم شد دارم یم رم دیگه. 

ی خانه به گوش رسید:   صدایش از همان آشیر

ی مادر مراقب باش.   _نوشیر

 

_باشه عشقم. ممکنه دیر برگردم مامان. این روزا رسمون 

کت خییل شلوغه.   توی رسر

 این بار رسگ کشید: 

 شه مادر. _با
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کفش هایم را که به پا کردم دستی به مانتوی خوش 
ون زدم.   دوختم که کار دست مامان بود کشیدم و بیر

 

 بی اختیار نفیس عمیق کشیدم و چندبار پلک زدم. 

در ورودی پارکینگ را با ریموت باز کردم و  سوار پژوی 
 آلبالوبی ام شدم و به نریم از حیاط  خارج شدم. 

 

ی صدای خواننده به محض روشن   کردن سیستم  ماشیر
 ی مورد عالقه ی این روزهایم در گوشم نشست. 

 

 دوباره بارونه و چیی و منو قدم

 خیابون و کوچه ها عطر تورو زدن 

 میام دنبالت بهم نگو نه فقط

 خییل دلتنگتم و خییل راه اومدم

 تو منو بی خواب و مریضم کردی چرا

 با دل داغونم عزیزم رسدی بزار... 

م و زیر این بارون  دستاتو بگیر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 عاشق و دیوونه شبیه من شر یه بار

 

 بارونه ، تو که باشر دلم چه آرومه

 هیجر نمیگیم فقط صدای بارونه

نیم باهم تا خونه...  ی  قدم میر

 بارونه.... 

 تو که باشر دلم چه آرومه 

 هیجر نمیگیم فقط صدای بارونه

نیم با هم تا خونه....  ی  قدم میر

 

 بیماری عجیب شده بودم...  شاید دچار یک

نویع خودآزاری... یم دانستم که او دیگر نیست... یم 
دانستم که دیگر به گذشته باز نخواهم گشت اما مرور 
ی را پشت رس  خاطرات رهایم نیم کردند. من همه چیر

 گذاشته و حاال بعد سه سال دنبال چه بودم؟

 این خودآزاری نبود؟
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ی مقابل باالخره بعد از گذراندن یک تراف یک سنگیر
ی پیاده  کت ایستادم و با دیدن آقای کمایل از ماشیر رسر

 شدم. 

سوئيچ را به دستش دادم و با قدم های بلند وارد 
 ساختمان سه طبقه ی رستارس شیشه ای شدم. 

 از مقابل آسانسور گذشتم و راه پله ها را در پیش گرفتم. 

ی را هم کم کرده بودم.   به قول نازی من روی خوددرگیر

کت ایستادم و  با  رسیدن به  طبقه ی دوم مقابل در رسر
دست روی قفسه ی سینه ام گذاشتم و نفیس تازه 

 کردم. 

... آروم باش.   _آروم باش دخیی

 

دستم باال رفت اما قبل از آن که تقه ای به در بزنم در با 
ی با ابروهای درهم گره خورده  ب باز  شد و امیر حسیر ضی

 مقابلم ظاهر شد. 

 

 م_عشق_دم_کن #کیم_برای
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 #پارت_چهارصدوشصت_دو 

 

 لب گزیدم که گفت: 

_هزار بار گفتم اون خونه رو بفروش پاشو بیا یه کم 

باالتر خونه بگیر تا صبح و شب این جوری توی ترافیک 
 .  گیر نکتی

 

کت  با پشت دست کنارش زدم و وارد سالن بزرگ رسر
 شدم و همزمان گفتم: 

تونم. اون خونه  _منم صدبار جواب دادم نمیشه... نیم
. اینو بفهم.  ی حسیر  یادگار بابامه امیر

 

نازی با دیدنم در جايش ایستاده بود و به کل کل ما دوتا 
 با لبخند یم نگریست. 

 به طرفش قدم برداشتم و گفتم: 

 _تو واسه چر یم خندی؟ 
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دست روی دهان گذاشت و همان طور که  ریز یم  
 خندید جواب داد: 

 

 ؟_من کجا خندیدم دیوونه

 

ی کشیده شد.   نگاهم به سمت امیر حسیر

ه نگاهم یم  دستانش را در جیب جینش فرو برده و خیر
 کرد. 

 نازی پچ زد: 

 _مانتوی نو مبارک. 

خوش تیپ و خوش پوش. از آن پشهابی که امکان 
 نداشت جابی برود و جلب توجه نکند. 

 

رسی به تاسف به هر دو تکان دادم و همانطور که به 
 فتم گفتم : سمت اتاقم یم ر 
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_یه قهوه بهم بده نازی رسم داره منفجر میشه. آقای 

یف بیارید.   نظام شمام تشر

 

ی به دنبالم راه افتاد و همزمان به نازی گفت:   امیر حسیر

 _برای من تلخ باشه. 

 

در را که بست با چند قدم بلند خود را به من رساند و 
 مقابلم ایستاد. 

ی قرار بود بموبی خونه و  . _نوشیر احت کتی  اسیی

 ابرو درهم کشیدم و دست به سینه مقابلش ایستادم: 

_جناب مهندس از گ تا حاال شما راجع به من و کارام 

ی؟  تصمیم یم گیر

 

 دندان هایش را به هم سایید: 

ی مسخره بازی رو بذار کنار... خودتم یم دوبی  _نوشیر

 احساسم بهت چیه! کار کردن برات شده شبانه روزی... 
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 به جمله احساش اش نیشخندی زدم:  بی توجه

_تو یه بار جوابت رو تمام و کمال گرفتی  جناب  

 مهندس... 

 هیچ حیس بهم نداری؟
ی

 _یعتی یم خوای بیک

 لعنتی چرا نیم فهمید؟

 من قلتی نداشتم که احساش داشته باشم. 

قلب من را کیس قبل ترها دزدیده و برده بود. کاش یم  
ا هیچ وقت نتوانستم پس توانستم بگویم من آن قلب ر 

م.   بگیر

من بی قلب را چه به احساس؟ چرا نیم خواست بفهمد 
که من داغان تر از آنم که بتوانم بار دیگر راه احساس را 

م.   پیش بگیر

 من تمام شده بودم تمام. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوشصت_سه
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ی پنجه به موهایش کشید و کیم حسیر  با ورود نازی، امیر
 فاصله گرفت. 

 

 نازی مردمک چشم هایش را در حدقه چرخاند و پچ زد: 

ی ببینمت؟ حسیر  _باز چر شده؟ امیر

 

ی که دستش را روی گردن گذاشته بود و به  حسیر امیر
ی یم نگریست نگاه به سمت او چرخاند.   زمیر

 کاسه چشمانش  رسخ بود. 

دلم نیم خواست وارد رایه شود  که بی شک نتیجه ای 
 نداشت. 

 نه قلتی برای او داشتم و نه هیچ کس دیگر. من 

 

ی گذاشت و به سمت او رفت:   نازی سیتی را روی میر

_منو نگاه کن داداش... تو قول داده بودی این بحثو 

ی خیی داری.  ... تو که از موقعیت نوشیر  تمومش کتی
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 کفری لب زد: 

_باشه یم رم...  اما به این دوستت بگو این جوری 

 نمیشه. 

 

 نگاهش کرد  و تاکیدی نامش را فراخواند:  نازی شوکه

 ! ی حسیر  _امیر

 

مرد جوان هر دو دست به نشانه ی تسلیم باال برد و با 
 صدابی که غم سنگیتی داشت گفت: 

 _ایک... هر چر شما بخواین. 

ون زد و در را محکم پشت  و با قدم های بلند از اتاق بیر
 رسش کوبید. 

 

ی او انگار پاهایم آن قوبی که الزم داشت را از  با رفیی
 دست داد و من روی صندیل ام فرو ریختم. 

 با کف دستانم صورتم را پوشاندم و نالیدم: 
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کت  _نازی تو قول داده بودی... وقتی پا به این رسر

گذاشتم دیدی که چه قدر داغون بودم.  این بود اون تو 
ون بخوره؟  نازی تو ذارم آب توی دلت تکبیا و من نیم

 من چه روزابی رو پشت رس گذاشتم... 
 که یم دوبی

 

ون داد و گفت:   بیر
 نفسش را با پوقی

ی  _نیم دونم چه مرگشه... خودش یم دونه.... مگه نوشیر

 روزای اول  رو ندیده؟

 را زیر لب تکرار کردم که تندی گفت: « باید برم» 

اری به _باهاش حرف یم زنم... بهت قول یم دم  دیگه ک
 کارت نداشته باشه. دیوونه شدی کجا یم خوای بری؟ 

 

م دوخته بودم .  ی  نگاهم را به نوشته های زیر شیشه ی میر

 لب هایم لرزید و زمزمه وار گفتم : 

... دلم نیم خواد ناراحتش  ه باهاش حرف بزبی _بهیی

 کنم. 
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ون زد.   باشه باشه ای گفت و با قدم های بلند از اتاق بیر

 

 برخاستم. از جا 

 تمام وجودم یم لرزید. 

 

ه ی پشتم نشسته بود و شقیقه هایم  عرقی رسد  بر تیر
د.  ی  نبض میر

 نگاهم به شهر شلوغ مقابلم دوخته شد. 

صدای گرم کیس که این روزها نداشتمش کنار گوشم 
 زمزمه وار پیچید: 

 . _دیگه باید به آدمای تازه توی زندگیت عادت کتی

 فراموشم کن. 

 با خود واگویه کردم: لبم لرزید و 

 _همش تقصیر توئه یاشار... 

 باز هم پچ زد: 

_اگه اون لباس عروسو بندازی دور یم توبی باهاشون 

 ...  کنار بیابی
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 بی نفس شدم. 

ی کاری کنم؟   چطور یم خواست چنیر

ی توی گلویم گیر کرده بود.   بغض سنگیر

 

_من نیم تونم... اون تنها یادگار روزای خوش با تو 

 بودنه. 

 

ک روی گونه هایم لغزید و لبم را محکم گزیدم و به اش
م رفتم و رسجایم نشستم.  ی  سمت میر

 

ی نظام روزم را خراب کرده بود.  حسیر  امیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوشصت_سه 
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 در کمد لباس هایم را باز کردم. 

 

برای تعویض لباس آنجا بودم اما اختیار  چشمانم دست 
 خودم نبود. 

 آن جا بود. 

 لباس سفید از جنس حریر و گیپور... لباس آرزوهایم... 

دست لرزانم آرام جلو رفت و لباس را به همراه کاور 
ون کشید.   پوشش دهنده اش بیر

 نگاه براق یاشار مقابل چشمانم جان گرفت: 

 _خییل بهت میاد. 

 و من غر زده بودم : 

_یم گن شگون نداره عروسو قبل عروش توی لباس 

. عرو   س ببیتی

 بلند خندیده بود: 

 _دیوونه از گ تا حاال انقدر خرافابی شدی. 

 پلک بستم و لب هایم را محکم روی هم کشیدم. 
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 این قلب چرا آرام و قرار از دست داده بود. 

ون دادم و لباس را به انتهابی ترین   بیر
نفسم را با پوقی

 بخش کمدم فرستادم. 

اهن هایم را برداش ته و پس از تعویض رسرسی ییک از پیر
 خییل رسی    ع از اتاق خارج شدم. 

 

ی میبافت .  ی  مادرم روی کاناپه نشسته بود و چیر

 با دیدنم لبخند مالییم زد و گفت:  

 _بیا مادر برات میوه پوست گرفتم. 

 

پاسخ لبخندش را با لبخندی دیگر دادم و کنارش 
 نشستم: 

 _داروهاتونو یم خورید دیگه؟ 

دانه ای بافت را از این میله به  همان طور که با مهارت
 آن میله  منتقل یم کرد جواب داد: 

_نگران  نباش مادر. حالم خوبه... داروهامم به موقع یم 

 خورم. 
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انه مادر دنیای من به یکباره  بعد از آن سکته غافلگیر
تغییر کرد. دنیابی که قرار بود با یاشار بسازم اما انگار 

ی را خراب کرد.  ی آمد و همه چیر  طوفان سهمگیر

_باز که توفکری مادر. میوه تو بخور... راستی امروز 

زنداییت زنگ زد تا چند روز دیگه  آرمان و خانومش 
 میان ایران. 

 

 بی اختیار لبخند زدم: 

 _راست یم گید؟ 

باز چند دانه بافت را با رسعت از  این میله  به آن میله 
 انداخت و جواب داد: 

اییه...   _اون جور که فهمیدم فکر کنم خیی

 

همان طور که برشر از سیب پوست گرفته شده بر 
 دهان یم گذاشتم دل به دلش داد و پرسیدم : 

ی؟   _مثال چه خیی
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 انداخت:  شانه باال 

ه حامله ست... یعتی زنداییتو که یم  _حسم یم گه دخیی

یه که این  نه اما من حسم یم گه خیی ی شناش حرف نمیر
یم. پشه گفته داریم یم  آییم ایران زودتر عروش بگیر

یه.   _پس حتما خیی

 

ی برداشت و به طرفم چرخید:   به یکباره دست از بافیی

ی مامان جان...   _نوشیر

واهد. اصال همیشه هر حرقی یم زد یم دانستم چه یم خ
 آخرش به این قسمت ختم یم شد. 

 نگاهم توی صورتش دو دو زد. 

ی و چروک های  توی  حاال دیگر یم شد به راحتی چیر
 صورتش را شمرد. 

 _مامان هیجر نگید. 
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؟ تا گ یم خوای اون  _مادر بهم بگو منتظر چر هستی

ی یه زم ی م هر چیر
ابی لباسو توی کمدت نگه داری؟ دخیی

 داره. از وقتش که بگذره دیگه به درد نیم خوره. 

 

 _مامان! 

 _یه کم بیشیی فکر کن مادر... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوشصت_چهار 

  

 

با تقه ای که به در وارد شد نگاهم را از روی برگه ی 
 مقابلم برداشتم. 

 

نازی با کفش های پر رسوصدایش وارد شد و پوشه ای 
 مقابلم گذاشت. را 
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 ابرو باال دادم: 

 _خب... 

 لبش کش آمد : 

 _آماده شد.     

کت چشم بستم.   پوشه را باز کردم و  با دیدن نام رسر

قلبم چنان در سینه یم کوبید که انگشتانم چفت برگه ها 
 شد. 

 تنها لب هایم لرزید و پچ زدم: 

 _یم توبی بری. 

ون رفت.   آرام عقب کشید و از اتاق بیر

 خاستم و  کیفم را برداشتم. از جایم بر 

 

کت ساشا  نگاهم روی ساختمان بزرگ و ده طبقه ی رسر
ی رفت.   باال و پاییر

اگه یه روزی پش داشته »صدایش در گوشم زمزمه کرد 
 «باشیم اسمشو یم ذاریم ساشا
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لب روی هم کشیدم و با قدم های محکم وارد ساختمان 
 شدم. 

 دم. از مقابل نگهبابی گذشتم و وارد آسانسور ش 

با زدن دکمه طبقه آخر در بسته شد و صدای موزیک 
ی را پر کرد.   فضای کابیر

 نگاهم را به تصویر خودم در آینه مقابل دوختم. 

آرایش مالییم داشتم و موهایم را یک ور زیر رورسی 
 ساتن طوش رنگم کاور کرده بودم. 

ون زدم.   در باز شد و از اتاقک بیر

 مقابلم خودنمابی یم 
ی

راهروی عرییصی با فرش قرمز رنیک
 کرد. 

 

 قدم هایم محکم و راسخ بود. 

کت ایستادم و دست روی زنگ گذاشتم.   مقابل در رسر

ک جوان و زیبابی با تیپ و قیافه ای 
در باز شد  و  دخیی

 به روز با صدابی که بسیار ظریف و ملوس بود گفت: 

 _بفرمایید. 
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به دست دیگر دادم و همان طور که  دسته کوتاه کیفم را 
کت یم شدم گفتم :   وارد دفیی بسیار بزرگ و شیک رسر

کت رو داشتم.   _وقت مالقات با مدیر عامل رسر

ش  ی با اشاره ی دستش به ییک از مبل های نزدیک میر
 گفت: 

 _خانم یاری؟  

 رس به تایید تکان دادم و روی مبیل که گفته بود نشستم. 

ب در س  ینه یم کوبید. حاال قلبم پرضی

 به طرف در اتاقی رفت و تقه ای زد.  

 بی اختیار در جایم ایستادم. 

 صدایش را یم شنیدم که گفت: 

یف آوردن.   _جناب مهندس... خانم یاری تشر

حه یم کرد:  حه رسر  و صدابی که قلبم را رسر

 _بگید بیان داخل. 

قلبم توی دهانم بود و حس یم کردم پاهایم جابی برای 
ی ن  دارند. پیش رفیی
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ک لبخند زد:   دخیی

 _بفرمایید جناب مهندس منتظرتون هستند. 

 نفیس عمیق کشیدم و به سمت اتاق رفتم. 

در نیمه باز بود. آرام  به جلو هلش دادم و وارد اتاق 
 شدم. 

پشت  به من ایستاده بود. موهایش دیگر نه به کوتایه 
 گذشته، آزاد و رها تقریبا تا روی رسشانه ریخته بود. 

کت و شلوار به تن داشت و دستانش را در جیب شلوار 
ون یم نگریست.   فرو برده به بیر

ی قدم رس به سمتم چرخاند.   با اولیر

 نگاهش... 

خدایا آن نگاه جذاب و خواستتی اش روی من مات و 
 مبهوت ماند. 

 خشکش زده بود. 

 لب هایم لرزید. 

 به ثانیه نکشید اخم هایش به عادت همیشه درهم گره
 خورد و محکم و تاکیدی زمزمه کرد: 
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 ! ی  _نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوشصت_پنج

 

 

؟  _تو این جا چر کار یم کتی

 

، اضطراب و 
ی

حس این که این جمله را با کیل حس دلتنیک
د.   طلبکاری بر زبان راند قلبم را فشر

 

سیده بود.   حالم را نیر

 ؟ تنها یک جمله که من آن جا چه یم کنم

 قلبم درد داشت. 
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 قدیم به سمتش برداشتم. 

 متقابال او هم نزدیک تر شد. 

 

ون کشیدم و به سمتش گرفتم:   پوشه ی توی کیفم را بیر

 

 _یم خوام از این مزایده بکیسر کنار. 

  

شاید درخواست زیادی بود اما او یک رقیب بزرگ برای 
کت کوچکم بود.   من و رسر

 

 باال آمد.  نگاهش از روی پوشه تا روی صورتم

 _متوجه نمیشم.  

 

 متوجه یم شد خوب هم متوجه یم شد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

کت شما  _من این پروژه رو یم خوام. اما با حضور رسر

 برای من و همکارانم شانیس نیست. 

 

 نیشخندی زد: 

ی کاری بکنم؟  _چرا باید همچیر

 

قلبم فرو ریخت. روزها بود که به آمدن به این جا فکر 
 کرده بودم. 

که هنوز اثری از حس های گذشته در   به واکنشش و این
ی باقیست یا نه؟ ی  او چیر

 

 دندان هایم روی هم چفت شد و لب زدم:  

 _ظاهرا اشتباه فکر یم کردم. 

 

 و قدیم به عقب برداشتم. 

 ! ی  _نوشیر

 متحکم گفتم: 
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 _خانم مجد! 

 

 نیشخندی گوشه ی لبش جان گرفت: 

 _اما فکر یم کنم به منشیم گفته بودید خانم یاری. 

 

 ه را با دو قدم پر کردم و توی صورتش غریدم: فاصل

 _تو... یه عویصی خودخوایه. 

 

 از آن فاصله تمام زوایای صورتش را از نظر گذراندم. 

 

 دلتنگش بودم. 

 دلتنگ آغوشش. 

 دلتنگ دستها و بازوانش. 

ش.   دلتنگ سینه ی ستیی

 و عجیب دلتنگ عطر تنش... 

 من هنوز هم شب ها با یاد و خیال او به خواب یم رفتم. 
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ه به  نفسم به شماره افتاده بود و اوبی که حاال خیر
 چشمانم یم نگریست. 

 

کت کوچیک مثل شما خییل بزرگه  _اون پروژه برای یه رسر

 خانم مجد. 

 

 #پارت_چهارصدوشصت_شش

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

کتم از پسش _ما یم تونیم از پسش بربیاییم. من و رسر
 برمیاییم. 

 

 لبخند محوی کنج لبش نشست. 

 یم خواست مرا دیوانه کند؟
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ی انگشتانم  خدا یم داند چه قدر در برابر باال رفیی
مقاومت کردم تا دستم روی ته ریش خوش فرمش 

 ننشیند و نوازشش نکند. 

 با این حال محکم پرسیدم: 

 

؟ یم کیسر کنار یا نه؟
ی

 _چر یم گ

 

ی پ کت کوچکم من به  چنیر روژه ای برای باال کشیدن رسر
ی  ی پروژه ای برای ما مثل برداشیی نیاز داشتم. انجام چنیر
کتش شانس  چند قدم بلند بود و حاال با وجود او و رسر

 برد ما چند درصد بیشیی نبود. 

 

ه اش را از چشمانم را گرفت و رس تکان داد:   نگاه خیر

 _متاسفم. نیم تونم. 

 

د... کیس محکم قلبم را   فشر
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 متاسف بود؟

 _گفتم که تو یه عویصی خودخوایه. 

 لبخند مهربابی زد و این مرا بیشیی دیوانه یم کرد. 

 

 تنها توانستم رسی به تاسف برایش تکان بدهم. 

 

چرخیدم و هنوز قدیم برنداشته با جمله اش پاهایم به 
ی چسبید:   زمیر

؟  _خوبی

 خوب بودم؟

 

م آورده تا جابی دلم یم خواست بعد از بالهابی که بر رس 
 که یم توانستم کتکش بزنم. 

 

ا بلد بودم نثارش کنم.   دلم یم خواست هر چه نارسی
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 بدنم لرز ریزی داشت  اما بی تفاوت به طرفش چرخیدم. 

 

ه ی چشمانش شد:   چشمانم رسد و بی روح خیر

 

ش؟   اینو ازم بیر
 _خوبم؟! تو واقعا چطور یم توبی

 فاصله را کم کرد. 

ون کشید و گفت: ییک از صندیل   ها را بیر

. رنگت خییل پریده و داری یم لرزی.  ی  _چند لحظه بشیر

 

دستش را که به سمت بازویم آمده بود پس زدم و 
 حریص توپیدم: 

 !  _به من دست نزن لعنتی

 

نگاهش هزار و یک رنگ داشت و من نیم توانستم معابی 
 آن ها را بیابم. 

 ! ی  _نوشیر
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 _خانم مجد!!! 

 . ی  _باشه خانم مجد... چند لحظه بشیر

 _بهم دستور نده. 

 پنجه به مویش کشید و زمزمه وار گفت: 

 _یه پیشنهاد برات دارم. 

 بی اختیار به سکسکه افتادم : 

اکتی  انجامش یم دیم.  م اما رسر  _پروژه رو من یم گیر

 

اکتی انجام  کیس نبود بگوید آخرین بار که کاری را رسر
 یم نرسید. دادیم به هیج رسانجا

 لب هایم لرزید: 

 _برو به درک! 

و با قدم های بلند به سمت در رفتم اما قبل از این که 
ه برسد با صدای بلند گفت:   دستم به دستگیر

 _بهش فکر کن. 

ون زدم.   بی تامل در را باز کردم و بیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوشصت_هفت

 

 )یاشار( 

 

 دم و بی صدا وارد شدم. کلید را در قفل چرخان

 

 دیر وقت بود و تقریبا فضای خانه تاریک بود. 

 

کفش هایم را از پا کندم و  با همان حالت به سمت 
 روشوبی رفتم. 

ی به سمت تک  آبی به رسوصورتم زدم و قبل از هر چیر
 اتاق انتهای سالن رفتم. 
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در نیمه باز بود و  تنها روشنابی فضا  از چراغ خواب 
 بود. گوشه اتاق 

 آرام به سمت تخت رفتم. 

 

ک مو فرفری ام در خوابی عمیق فرو رفته بود. 
 دخیی

لب تخت نشستم و مالفه را روی جثه ی ضعیفش 
 کشیدم. 

 خواستم دستم را عقب بکشم که مچم را گرفت: 

 _بابا جونم. 

 

 که روی دوش هایم حس یم کردم  به 
ی

دنیای خستیک
 یکباره کنار رفت. 

؟_تو چرا هنوز بیداری با  بابی

 

یتی زد:   لبخند شیر

 _منتظر تو  بودم بابا... 
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 بلند شده و بوسه ای به پیشابی اش زدم و گفتم: 

 _بیدار بودن تا دیروقت درست نیست عزیزم. 

 صدایش لرزش خایص داشت: 

 

... مامانم خییل گفت اما من دلم یم  _یم دونم بابابی

 خواست قبل خواب شما رو ببینم. 

 

 مادرش؟ 

 و خشم  در هم پیچید. نفسم از حرص 

اما با این حال تمام سعیم را کردم تا فرنوش متوجه 
 نشود. 

 

 _معذرت یم خوام عزیزم... امروز یه کم رسم شلوغ بود. 

 

دستم را به سمت صورتش کشید و روی گونه اش 
 گذاشت: 

 _بابابی حاال یم تونم بخوابم. میشه... 
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 نگران نگاه به چشمانم دوخت. 

 بی دلیل تا این وقت شب بیدار نمانده بود! 
 این دخیی

؟   _میشه چر

 چانه اش لرزید و چشمانش به آبی خیس شد. 

 _فرنوش؟ 

 ...  _میشه با مامان دعوا نکتی

 انگشتانم از خشم درون مشت شد. 

 

با این حال تمام سعیم را کردم و و همراه با نوازش 
 صورتش گفتم: 

 _نگران نباش بابابی دعوا نیم کنیم... شب بخیر .  

 

 تا این حد به من و قولم اعتماد داشت که 

چشمانش را نرم بست و دقایقی نگذشته بود که حس 
کردم نفس هایش منظم شده و به خواب فرو رفته 

 است. 
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ون زدم.   از جا برخاستم و آرام از اتاق بیر

 

رس گذاشتم و  بی صداتر از قبل راهروی باریک را پشت
خانه رفتم.  ی  به سمت آشیر

 

خانه که نشسته و   ی ی گرد آشیر با دیدن نگار پشت میر
 ظاهرا منتظرم بود با صدابی خفه غریدم: 

 

؟  _تو این جا چه غلیط یم کتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوشصت_هشت
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 رسش را بلند کرد و با ابروهای درهم گفت: 

 نیم دوبی من واسه چر اینجام. _تو چه مرگته که هنوز 

 

 پوزخندی صدا دار زدم: 

... حاالم پاشو  _من یم دونم تو واسه چر این جابی

 جلووپالستو جمع کن و برو. 

 

 از جا برخاست و به طرفم آمد. 

 

 _یاشار جان! عزیزم... 

 

 اما بی صدا به خاطر قویل که به فرنوش داده 
ی خشمگیر

 بودم گفتم: 

نن نگار... گفتم قبل اومدن من _به آدم یه بار حرف یم ز 
. اما تو هر بار یه بامبول  باید خونه رو ترک کرده باشر

 .  رسهم یم کتی
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 نالید: 

 _دیرکردی فرنوش تنها بود مجبور شدم. 

 

 _شایدم فکر دیگه ای توی رست بود. 

 

 و به رس و وضعش چشم دوختم. 

 این حال یک مادر نگران نبود. 

 

انه دستانش را دور گ  ردنم حلقه کرد: غافلگیر

_یاشار تمومش کن... به خدا من دوستت دارم... آخه 

؟ من  این تنبیه تا گ؟ چه قدر یم خوای مجازاتم کتی
ی منو...   مادر بچه اتم. ببیر

 و دست به بند لباسش برد. 

ون زد.   بیر
 رسشانه ی عریانش بیشیی

 _هر چر بخوای... 
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سیع کردم خود را عقب بکشم اما او لب هایش را به  
ی باعث شد خشیم که تا آن  چانه ام چسباند و همیر
لحظه مهارش کرده بودم به شکل یک سییل توی 

 صورتش فرود آید. 

 

 تنش را عقب کشید و فریاد زد: 

_هنوز توی کله ته... هنوز دوسش داری... هنوز بهش 

 ... ... هنوز دیوونه اشر  فکر یم کتی

 

 نیم خواستم فرنوش را زابرا کنم. 

 من قول داده بودم. 

 

دست روی دهانش گذاشتم و از میان دندان های کلید 
 شده غریدم: 

... خفه شو... اون وقتی که با هزار دوز  _خفه شو لعنتی

 من کردی بهت هشدار این 
ی

و کلک خودتو سنجاق زندگ
توبی روزا رو داده بودم. حاالم گورتو گم کن. اگه هنوز یم 
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پاتو توی این خونه بذاری به خاطر اون بچه ست که 
 بهت نیاز داره مثال مادر. 

 

چشمانش دوخته به من وق زده بود که دست از روی 
 دهانش برداشتم و غریدم: 

ون.   من برو بیر
ی

 _گورتو گم کن.  از زندگ

 

 به گریه افتاد. با صدا و حایل زار... 

را پرکرده   آببی نفس به سمت ظرفشوبی رفتم و لیوابی 
 الجرعه نوشیدم. 

 

 وقتی به خود آمدم که در با صدای بلندی بسته شد.  

 همانجا رس خوردم و چشمانم بسته شد. 

 

 Behnam Bani 

 Khastam 

#BehnamBani 
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 چجوری با دلم کنار بیام 

 چجوری میتونم تورو نخوام؟! 

ی چشام؟  چجوری میتونم فراموشت کیی

 

 هرجا برم ازت یه خاطره اس  

 تو از من و دلم چر یادت هست؟! 

 نمیدوبی چقدر بدون تو دلم شکست

 

 دیوونه ی توئه دل من ییک 

 رفتی آخه بگو رس حرف گ؟! 

 وقتی نیستی حرفامو بگم به گ عشقم؟

 

 کاشیک منو توی دلت حبس کتی 

 !  با همه به خاطر من بحث کتی

 ؟! چر میشه که این دورو بس کتی عشقم
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 خستم چشامو رو همه بستم 

 دلم که مونده رو دستم ازت خیی ندارم

ی   خستم همه درا به روم بسیی

ی ازت خیی بیارن  تموم عاشقا رفیی

 

 باید دیگه چر بشه که تموم بشه تنهاییم؟

ی   کم مونده که ماه و فقط واست بیارم پاییر

 نمیدوبی من این روزا چقدر باهات حرف دارم

 یخوام از آسمون بردارمچشمات که هست ماهو م

 

 خستم چشامو رو همه بستم 

 دلم که مونده رو دستم ازت خیی ندارم

ی   خستم همه درا به روم بسیی

ی ازت خیی بیارن  تموم عاشقا رفیی
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 کیم برایم  عشق دم کن  

 یاشار

ی   نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوشصت_نه

 )یاشار( 

 

ون دادم و دکمه آسانسور را  نفس سخت شده ام را  بیر
 زدم و در بسته شد. 

 

 
ی

 امانم را بریده بود. این روزها  زیاد دچار تنیک
ی

حس خفیک
 نفس یم شدم. 

هنم را باز کردم.   دکمه ی باالی پیر

درست مثل این بود که کیس دست از روی گلویم 
 برداشته باشد. 
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 نفس عمیق تری کشیدم. 

 خسته بودم. 

آزرده بود و تمام این  نه از نظر جسیم، نه... من روحم
سه سال این روح بیمار و آزرده را تنها به یک دلیل به 
ی را  همراه خود کشیده بودم وگرنه همان زمان که نوشیر

 از زندگیم خارج کرده بودم من مرده بودم. 

 

با یادآوری نگاه درخشان و قوی دیروز صبحش بی اختیار 
 لبخند تلجی روی لب هایم نشست. 

ک جسور و مح  کم من. دخیی

 ام. 
ی

ه ادامه ی زندگ ی  انگیر

 من به امید فردا و فردا هایم زنده مانده بودم. 

 

ون زده و  مسیر  ی با قدم های بلند بیر با باز شدن در کابیر
 انتهای راهرو را در پیش گرفتم. 
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قلبم محکم در سینه یم کوبید اما باید با پدرم حرف یم 
 زدم. 

 

بی توجه به منیسر اش که صدایم یم زد  به سمت اتاق 
 بزرگ انتهای راهرو رفتم. 

ه نشست و همزمان با صدای فریاد  دستم روی دستگیر
 پدرم همان جا خشک شد. 

 

 !  _تو نیم توبی منو تهدید کتی

 ابرویم باال  پرید. 

چه کیس یم توانست جناب دکیی توانای بزرگ را تهدید 
 کند. 

ی شد و از باز کردن در منرصف بی اختیار گوش  هایم تیر
 شدم. 

 

ک منیسر خود را به من رساند.   همزمان دخیی
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انگشت اشاره به نشانه ی سکوت روی بیتی ام گذاشتم 
 و اشاره کردم که به جایگاهش برگردد. 

 

من و من کرد. این بار اخم هایم را در هم کشیدم و لب 
 زدم که برود. 

 پریده دور شد. 
ی

 با رنیک

 

صدای داریوش شوکه آب دهان خشک شده  با شنیدن
 ام را فرو دادم. 

 ...  _این دفعه تهدید نیم کنم آقای دکیی

 

 کیس که داشت پدرم را تهدید یم کرد برادر بزرگم بود؟

؟!!!   عجیب تر این که مخطابش بابا  نبود....  آقای دکیی

 ناباورانه صدای پدرم را شنیدم: 

 _این دفعه چر یم خوای؟
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ساله دنبالشم... همون که مدام دست  _هموبی که سه
 دست یم کتی براش. ریاست بیمارستان. 

 نفس در سینه ام حبس شد. 

 باورم نمیشد. 

داریوش مظلوم و آرام داشت از پدرم باج خوایه یم 
 کرد؟

 

ی روی سینه ام جا خوش  ی سنگیر حس یم کردم یک چیر
کرده که هر لحظه دارد بیشیی از قبل نفسم را تنگ یم 

 کند. 

 صدای داریوش توی رسم اکو شده بود

 «سه ساله دنبالشم...  سه ساله دنبالشم» 

 

 پدرم بلند و رسا گفت: 

_باشه اما هیچ کس نباید از این موضوع خیی دار بشه... 

 یم فهیم از هیچ کس منظورم کیه ... 
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 دست روی شقیقه ی دردناکم کشیدم. 

 کوتاه آمده بود؟ باورم نیم شد. 

 

 ریوش در رسم دنگ دنگ یم کرد. صدای خنده ی دا

 . _یم دونستم جناب توانا... یم دونستم قبول یم کتی

 ذارم بفهمه. باشه نگران نباش نیم

 

انگار کیس با پتک توی رسم کوبیده بود. راجع به چه 
 کیس حرف یم زدند؟ 

 عقب کشیدم. 

 

نباید مرا این جا یم دیدند. باید فکر یم کردم.  باید به 
 ق افتاده بود فکر یم کردم. تمام آنچه اتفا

 بابا داشت به داریوش باج یم داد. 

 آخر چرا؟
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قدیم به عقب برداشتم  اما در یک لحظه تصمیمم تغییر 
 کرد و با زدن تقه ای به در وارد اتاق شدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفتاد 

هر دو مثل این که روح دیده باشند جا خوردند. طوری 
 م  نرم روی صندیل اش نشست. که پدر 

 

داریوش زودتر خود را جمع و جور کرد و لبخند پهتی زد 
 اش مشهود بود. 

ی
 هر چند که به وضوح دستپاچیک

؟   _یاشار این جا چر کار یم کتی

 

هابی شنیدم. 
ی  سیع کردم به روی خود نیاورم که چه چیر

 به طرفش رفتم و دست دراز شده اش را گرفتم و گفتم: 

 

 _از این جا رد یم شدم گفتم به بابا یه رسی بزنم. 
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 دست روی شانه ام زد و گفت: 

_منم داشتم یم رفتم امروز دوتا جراچ دارم. خوب شد 

که اومدی و دیدمت.  مامان فریده خییل دلتنگ تو 
 فرنوش شده. 

 

_میام یم بینمش منم این چند وقت خییل رسم شلوغ 

 بود. 

 

د و رو به پدرم که سکوت لبخندی زد و رسشانه ام  را فشر
 کرده بود گفت: 

 

 _با من کاری نداری آقاجون؟ 

 

دانم اما تمام مدت حس یم کردم رنگ از روی پدرم نیم
 به کل پر کشیده. 

 رسی تکان داد و گفت : 
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 _نه بابا جان. 

 

ناباورانه به نماییسر که مقابلم  بازی یم کردند چشم 
 دوخته بودم. 

 

 باورم نیم شد. 

وقت... هیچ وقت این لحن و گفتار را از داریوش هیچ 
 در برابر پدرم ندیده بودم. 

 

ام غیر قابل توصیف به پدرم  داشت که 
همیشه یک احیی

 باعث یم شد خودم را پش ناخلف پدرم بدانم. 

 

 هیچ گاه در برابر او صدا بلند نیم کرد. 

ایم  حرف نیم زد.   هیچ گاه با او به تندی و بی احیی

 

ی شوکه و  برای بار هزارم طول و عرض اتاقم را باال و پاییر
ی به ذهنم نیم رسید.   کرده بودم اما هیچ چیر
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بدون شک ریاست بیمارستان بعد از پدرم به او یم رسید 
که هم برادر بزرگیی بود و هم در این رشته سال ها درس 

 خوانده بود و تبحر داشت. 

 

مشت  خدایا داشت چه اتفاقی یم افتاد؟ انگشتانم را 
 کرده و چندین و چند مرتبه به پیشابی ام کوبیدم. 

ی داریوش، سیع کرده بودم عادی برخورد کنم  بعد از رفیی
د.   تا پدرم  بوبی از اتفاق افتاده نیی

و بی این که برای کاری که رفته بودم را مطرح کنم بعد از 
 دقایقی از بیمارستان خارج شده بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 هارصدوهفتادویک#پارت_چ
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 )یاشار( 

 

 تمام ذهنم درگیر حرف های داریوش بود و ناباور... 

 

ی باز  با تقه ای که به در خورد میان اتاق از راه رفیی
 ایستادم. 

 

نگاهم روی در جاخوش کرد و همزمان نسیم منیسر ام 
 رسگ کشید: 

یف آوردن.   _جناب مهندس خانم یاری تشر

 

 رسی تکان دادم: 

ی بیان د  اخل. _بگیر

 

ی با آن استایل  چشیم گفت و پشت بندش نوشیر
 اش وارد شد. 

ی
 همیشیک

 نگاه جذاب و درخشانش توی چشمانم جاگیر شد. 
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و درست درهمان لحظه صدای داریوش توی رسم هو 
 «... سه ساله دنبالشم»کشید 

 سه سال از جدابی ما یم گذشت. 

سه سال بود که من به آنچه پدرم خواسته بود تن داده 
 بودم. 

 

رنگ از رخم پرید و درست مثل کیس که برق سه فاز به 
ک مقابلم چشم  ه به دخیی او وصل شده باشد خیر

 دوختم. 

 

 قدیم به جلو برداشت و سالم داد.  

 این قلب بی نوا چرا این طور به در و دیوار یم زد؟! 

 ته بودند! انگار راه نفسم را بس

ی چه در من دید که فاصله را با قدیم بلند  نیم دانم نوشیر
 کم کرد: 

؟  _خوبی
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 دست به یقه ام بردم. 

نفسم جابی میان قفسه ی سینه ام گیر افتاده و باال نیم 
 آمد. 

اهنم را باز کردم.   به زحمت دکمه پیر

 

ی صدا زد:   این بار نامم را با نگرابی بیشیی

؟  _یاشار خوبی

 

فه یم شدم و مدام جمله داریوش در رسم اوج داشتم خ
 یم گرفت. 

 در این سه سال با من چه کرده بودند؟ 

 آن کس که به دنبالش یم گشتم داریوش بود؟ 

 

 چرا نفهمیده بودم؟ 

دست پشت پرده... بازی گردان بزرگ این ماجراها 
 داریوش بود یا پدرم؟ 

 نفسم تنگ تر شد. 
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که به زور از حنجره ام   دست به گلویم بردم و با صدابی 
 خارج یم شد نالیدم: 

 

 _دارم خفه یم شم. 

 

ی بزرگ وسط اتاق دوید و از توی  تندی به سمت میر
 پارچ، لیوابی برایم پر از آب کرد و نزدیکم شد. 

 _یه کم آب بخور... لطفا! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفتادودو 

 

عه ای آب لبه ی لیوان روی لب هایم نشست و جر  
 رایه گلویم شد. 
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 صداها در رسم درهم آمیخته بودند. 

_ اون دخیی یا یم ره زندون یا از زندگیت خارج یم شه  

 یاشار. 

 

ی قفل شده بود.   نگاهم روی صورت نوشیر

به خورده بودم؟  من از کجا ضی

 از برادرم؟

 از پدرم؟

 بالبی بر رسم آورده بودند؟ چه  

 نیم توانستم بشناسم شان. 

 

 بی نفس نگاهش یم کردم. صداها رهایم نیم کردند... 

 _یاشار به من بگو چر شده؟ چرا حرف نیم زبی یاشار... 

س... ما به درد هم نیم  _باید از هم جدا شیم... نیر

 خوریم... 

 یاشار؟ درست چند روز مونده به عروش 
ی

_االن یم گ

 مون فهمیدی ما به درد هم نیم خوریم؟
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 .... 

 

؟ یاشار نفس بکش... _یاشار....   یاشار خوبی

به قفسه ی سینه ام چنگ زدم... مرا بازی داده بودند... 
خس خس سینه ام شدت گرفت... این لعنتی چرا باال 

 نیم آمد. 

به ای که توی صورتم خورد  ی تکانم داد و ضی نوشیر
 هوشیار کرد. 

گره ی گیر کرده میان سینه ام باز شد و با هیتی صدادار 
ون زد.   بیر

 

 عذرت یم خوام. مجبورم کردی بهت سییل بزنم. _م

 

 نگاهم در چشمانش قفل شده بود. 

 معذرت یم خواست؟

 این دخیی از جان من چه یم خواست؟
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 شب ها و روزهایم با یاد و خاطره ی او یم گذشت.   

 انگشتم آرام و بی جان تا نزدیک صورتش باال آمد. 

 

 فرار نکرد. 

 عقب نکشید. 

ی بگو.  ی  _یاشار یه چیر

 چطور یم توانست اینقدر با احساس نامم را صدا بزند؟

ی صدا به خواب یم رفتم و صبح ها با  من شب ها با همیر
ی صدا چشم باز یم کردم.   همیر

انگشتم در نزدیک ترین حالت به صورتش ایستاد و 
 مشت شد. 

 من حق نزدییک به این دخیی را نداشتم. 

 باید حق شان را کف دست شان یم گذاشتم. 

  پرصدا کشیدم. نفیس

 ... ی  _برو نوشیر

چشمانش خیس شد و با یک حرکت در جایش صاف 
 ایستاد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفتادوسه

  

 قدیم به عقب برداشت. 

 بی اراده مچ دستش را محکم گرفتم. 

 _یاشار! 

 

 فکری به رسم زده بود. 

 

 _به پیشنهادم فکر کردی؟ 

 ابرو درهم کشید: 

 _تو حالت خوب نیست. 

 

 در جایم ایستادم. 
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 حالم خوب بود. 

 _جواب بده. 

 

 نگاهش را نگرفت و زل چشمانم لب زد: 

 _قبوله. 

 با لحتی متحکم پرسیدم: 

 _مطمئتی ؟ 

 

 رسش را نرم تکان داد. 

لبخند نریم زدم. این دخیی جان من بود. خودش نیم 
 دانست اما بود. 

 

 زیر لب زمزمه کردم: 

_حاال یم توبی بری خانم مهندس مجد... باهات تماس 

م.    یم گیر
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 با نگرابی پرسید: 

؟   _تو خوبی

رسم را به نشانه مثبت تکان دادم و او دو قدم به عقب 
برداشت و وقتی به خودم آمدم که تنها عطر خوشش 

 درفضای اتاق باقی مانده بود. 

 

  با قدم هابی سست به سمت صندیل ام رفتم و نشستم. 

به سمت گاو صندوق کوچک پشت صندیل چرخیدم و 
 با وارد کردن رمز در آن را باز کردم. 

 را که در انتهابی ترین بخش آن جا 
ی

و پاکت قهوه ای رنیک
ون کشیدم.   داده بودم بیر

 

 دستانم از حال غریب دقایقی پیش هنوز یم لرزید.  

ون کشیدم.   آرام عکس ها  را بیر

 رد. صداها در رسم موج یم خو 
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_ساعت عکس ها با ساعت وقوع جرم برابری یم کنه. 

یم بیتی حتی پزشیک قانوبی هم مرگ رو توی این ساعت 
تایید کرده. مرگ در اثر اصابت پشت گردن با جسیم 

 سفت. 

 

نگاهم روی عکس ها ییک پس از دیگری جا خوش یم 
 کرد. 

 من روزها با این عکس ها گریسته بودم.  

 

رم از صحنه های آن اتفاق گرفته عکس ها فرم به ف 
 شده بود. 

 

ی روی سینه ی سامان بود.   دست نوشیر

 

ی و  هلش داده بود و عکس بعدی سامان روی زمیر
ی باالی رسش بود.   نوشیر
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ی بود که هراسان و آشفته  از   عکس بعدی  این نوشیر
ون زده بود.   داخل کانکس سامان بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_چهارصدوهفتادوچهار

 

 دلم یم خواست بروم  و با هر دو رو به رو شوم. 

 

ی  ی داشتم خفه یم شدم و دلم فریاد یم خواست اما چیر
ی عکس ها  و مدارک از آن  که مانعم میشد وجود همیر

 شب منحوس بود. 

 

با گم و گور شدن امیر  دستم به جابی بند نبود و هیچ 
 شاهدی بر اصل ماجرا نداشتم. 
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هنوز هم نیم توانستم باور کنم بازی گردان اصیل این  
ماجرا کیس نیست چون داریوش برادرم و این نفسم را 

 برد. یم

 

امروز وقتی داریوش را آنجور مقابل پدرم دیده بودم به 
 و زمان بی اعتماد شده بودم. 

ی  زمیر

 

داریوش پش خلف پدرم چه رازی در پس پرده داشت که 
ی او   را به زیر پا کشانده بود؟در خفا چنیر

ی در برابر  اصال پدرم چه رازی داشت که این چنیر
 داریوش کوتاه آمده بود؟ 

 

 باید یم فهمیدم.  

 

 چرا هر چه فکر یم کردم به نتیجه نیم رسیدم؟
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ی گیر این ماجرا بود دست و پای من  تا وقتی پای نوشیر
 برای هر واکنیسر بسته بود. 

 

ی گیر ا نداخته بودند و من نباید اجازه آن ها  مرا با نوشیر
 یم دادم بالیای سه سال پیش دوباره تکرار شوند. 

 

تمام این سه سال تن به خواسته های پدرم داده بودم تا 
 کند. 

ی
ی راحت زندگ  نوشیر

تمام این سه سال نقش پش خوب را بازی کرده بودم تا 
م شود  اما حاال دربرابر آنچه خییل  ی دستگیر ی بلکم چیر

 فهمیده بودم آچمز شده بودم. اتفاقی 

 

بابی تند گرفته بود و هیجان زیادی رسریز   باز قلبم ضی
 رگ هایم شده بود. 

باید فکر یم کردم و بازی جدیدی راه یم انداختم تا شاید 
 به آنچه  باید یم فهمیدم یم رسیدم. 
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وع میکردم.   آری باید بازی جدیدی رسر

اکتش کم کم بارقه ای از امید در  ی و رسر با یادآوری نوشیر
 ذهنم جان یم گرفت. 

 

 از دست رفته ام 
ی

ی به زندگ آری بی شک بازگشت نوشیر
 بی دلیل نبود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفتادوپنج 

 

  

 )یاشار( 

 

مامان فریده خم شد و فرنوش با اشتیاق دستانش را دور 
 کرد و یکدیگر را با محبت بوسیدند.   گردن او حلقه
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 فرنوش ذوق زده گفت: 

_بابا خییل وقته قول داده بود بیارتم اما وقت نیم کرد 

 .  مامابی

 

 به مامان فریده مامابی یم گفت و به پدرم بابا جون. 

 

 مامان فریده چپ چپ نگاهم کرد و زمزمه کرد: 

_دست بابات درد نکنه. دارم براش. باید گوششو 

 بپیچونم تا انقدر تو رو دیر دیر نیاره این جا خوشگلم. 

 

و من تنها توانستم در برابر این واکنشش شانه ای باال 
 بیاندازم. 

 

 دسته ی ویلچر فرنوش را گرفتم و پرسیدم : 

مت؟   _خب خانم خانما حاال کجا بیی
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  و پر از مایه  
ی

یم دانستم عاشق حوضچه ی سنیک
زده داخل پاسیوی خانه مامان فریده بود، جیغ هیجان

 ای زد: 

 

 _بریم پیش مایه ها....    

 

 و همزمان رو به مامابی اش پرسید : 

 _یم تونم بهشون غذا بدم؟

 

 مامان فریده با مهربابی ذابی اش جواب داد: 

 _البته که یم توبی عزیز دلم. 

 

 هم به آن سمت حرکت کردیم.  با 

 
ی

ی بود که همیک ی پاسیوی بزرگ پر از گل های رسسیی
 دست پرورده ی مامان فریده بود. 
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کم را نزدیک حوضچه نگه داشتم و جایش را  ویلچر دخیی
 سفت کردم. 

 

ظرف خرده های نان را که همیشه آماده بود برداشته و 
 به دستش دادم و گفتم: 

. مرا ی . _اینا خییل شکمو هسیی  قب باش زیاده روی نکتی

 

 تند تند رسش را تکان داد و لبخند را بر لبانم نشاند. 

 

بت  مامان فریده هم در این اثنا رفت و با لیوابی رسر
 برگشت. 

 لب تخت نشستیم و او رو به فرنوش پرسید: 

بتت رو بیارم؟  _مامان جان رسر

 فرنوش با خنده گفت: 

 _نه حاال. 

 

 زیر لب زمزمه کردم: 
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 های خودم. وقت بازی به هیجر _درست مثل 
ی

بچیک
 فکر نیم کردم جز بازی. 

 

بت نعنایع را که یم دانستم دست  مامان فریده لیوان رسر
ساز خودش است به سمتم گرفت و با لحتی ناراحت 

 گفت: 

 

_این بچه اصال یم تونه بازی کنه؟ یاشار جان باالخره گ 

 یم خوای برای عمل پاهاش رضایت بدی مادر؟

 

 م_عشق_دم_کن #کیم_برای

 #پارت_چهارصدوهفتادوشش

 

 کالفه دستی به پشت گردنم کشیدم. 

 رسش را کیم خم کرد تا کامال صورتم را ببیند. 
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_باید به ستی برسه که بتونه از پسش بربیاد؟  اگه بعد 

اون عمل باز نتونه راه بره داغون میشه... این عمل یه 
ا روحیه عمل ریسکیه... به خاطر چند درصد نیم تونم ب

 فرنوش بازی کنم. 

 

_الیه بگردم برای بچه ام... برای تو مادر که یم دونم 

. یاشار جان به نظرت  داری توی اون خونه داغون مییسر
وقت بخشیدن نگار نرسیده مادر؟  این بچه به یه مادر 

 تمام وقت نیاز داره. 

  

 رسم را به طرفش گردانده گفتم: 

 ادره؟ _شما فکر یم کتی اون واقعا یه م

 _یاشار! 

م که الکل  _من نیم تونم بچه مو به دست کیس بسیر

براش حرف اولو یم زنه... داره ظاهر سازی یم کنه اما 
 مطمئنم هنوزم توی خفا یم نوشه. 
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_عزیزم خودتم یم دوبی که نگار هر چر باشه مادر این 

بچه ست... وقتی تو بچه رو گرفتی  و خودشو قبول 
 نکردی اونم ... 

 

 زخندی زدم: پو 

_شمام باور کردید؟ اصال شما یم دونید چرا پاهای این 

بچه فلجه؟  چون مادرش وقتی این بچه رو باردار بوده 
مرصف الکل داشته... چون من از هیجر خیی نداشتم و 

 من و این بچه آورده. 
ی

اون زن هر بالبی خواست رس زندگ
چطور یم تونم ببخشمش و دوباره برش گردونم توی 

 یم؟ زندگ

 

 رسی به تاسف تکان داد و گفت: 

ه که دوسش  ؟ اون دخیی _پس یم خوای چر کار کتی

 داشتی ... 

 میان کالمش پریدم: 

 _هیجر نگید مامان فریده... داغونم. 
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_یاشار خواهش یم کنم... یم دونم بابات زندگیتو 

داغون کرد اما اون یم خواست تو مجبور بیسر به نگار 
بچه... این بچه با این وضع و برگردی... به خاطر این 

 حال به پدر و مادرش با هم نیاز داره. 

 

 دندان قروچه ای کردم و گفتم: 

 این همه سال این حجم از زورگوبی 
_چطور  تونستی

؟ چطور حرقی نزدی.   بابامو تحمل کتی

 

 نگاهش به سمت فرنوش کشیده شد و زمزمه کرد: 

 _به خاطر بچه ام. نتونستم... نشد. 

 

_همیشه آرزوم بود منم پشت بودم. کاش جای داریوش 

 بودم. 

 

نزدیک تر شد و من مثل تمام کودگ ام رس برشانه اش 
 گذاشتم و او گفت: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

_من هیچ وقت تو رو از داریوش جدا نکردم. شاید به 

 دنیا نیاورده باشمت اما تو پشیم... یاشار مامان فریده... 

 

 . و دست نوازشگرش روی گونه ام نشست

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفتادوهفت

 

وع به  آرام مچ دستش را گرفتم و با انگشت شست رسر
 نوازش چروک پشت دستش کردم: 

 _مامان فریده؟

 

 _جانم. 

انه گفتم:   غافلگیر
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یه؟ ی بابا و داریوش خیی  _بیر

 بی دلیل به آن جا نیامده بودم. 

 باید یم فهمیدم چه خیی است؟ 

 

رنگ از رخش پرید  و گوشه چشمش تییک حس کردم 
 خورد. 

ی شده؟ ی  _نه مادر چیر

 

ه به صورتش جواب دادم:   خیر

ی جوری پرسیدم.   _نه همیر

 دستم را محکم گرفت: 

_یم دوبی که داریوش و ارسالن حرقی بهم نیم زنن. بهم 

 بگو چر شده؟ 

 

 رس تکان دادم. 
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 ام یم شناختم. 
ی

 این زن مظلوم ترین زبی بود که در زندگ

 گونه اش را بوسیدم. 

 

ی  س مامان... دیروز توی دفیی حس کردم یه کم بیر _نیی

شون شکرابه. ویل ازت یم خوام به هیچ کدوم حرقی 
 .  نزبی

 

 متفکرانه نالید: 

 _پس دست بردار نیست؟

 _گ؟

 _داریوش. 

 _بهم بگید. شاید بتونم کمیک کنم. 

 

 اطراف را با نگاه نگرابی از نظر گذراند و گفت: 

جان نیم دونم درست اما داریوش چند وقتیه _مامان 
 نیست. با منم درست حرف نیم 

ی
اون داریوش همیشیک

 زنه. 
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 متعجب پرسیدم: 

 _آخه چرا؟

 _یاشار جان مادر... 

 تردید در صدایش باعث شد بگویم: 

_تا شما نخوایید من حرقی به کیس نیم زنم. خیالتون 

 راحت. 

 

ین فرنوش لحظه ای هر  دوی ما صدای خنده های شیر
 را به سمت خود جلب کرد. 

 

 مامان فریده بغض کرده گفت: 

_همش بریم گرده به اون موقیع که تو ازمون دور بودی. 

 داریوش خییل تالش کرد اما بابات رو که یم شناش. 

 

بی تند گرفت و گفتم: 
 قلبم ضی

 _ بابا چر کار کرده؟ 
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 قطره اشیک از چشمش چکید: 

 

وع شد که دا  ریوش عاشق یه دخیی _درست از وقتی رسر
 شد. 

 

 بی اختیار لبخند زدم: 

 _داریوش؟!  عاشق؟ 

 

. از  _آره مادر اسمش رویا بود. یه دخیی زیبا و خواستتی

ه از مریضاش بود. توی  مریضاش بود. یعتی مادر دخیی
 رفت و آمداش داریوش عاشقش شد. 

 

 متحیر پرسیدم: 

 

ی نشد؟   _خب... پس چرا هیچ خیی

 

 تندی گفت: 
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و در شأن خانواده ی توانا  _بابات مانع شد. اون دخیی
. هم ردیف ما نبودن. برای  ی ندید... مشکل مایل داشیی
داریوش دخیی ییک از دوستاشو در نظر گرفته بود. وقتی 

داریوش دست رویا رو گرفت و آورد توی این خونه 
ی به هم  ارسالن دیوانه شد. درست از همون روز همه چیر

 ریخت. 

 

که بر رس من آورده بود. با این فرق   درست همان بالبی 
که نگار آنچه که پدرم یم خواست بود و وقتی من پسش 

 زدم با تمام قدرت پشت نگار ایستاد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفتادوهشت 

 

 انگشتانم درهم مشت شد: 
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 _خب بقیه اش.. 

 _هیجر مادر... داریوش با حرف بابات عقب کشید. 

 

 یدم: متحیر نال

؟ آخه چرا؟ ی راحتی  _باورم نمیشه. به همیر

_نیم دونم مادر... فقط یم دونم داریوش بعد از اون 

ه رو هم نیاورد. شاید وقتی اون همه  دیگه اسم دخیی
تالش تو رو دیده بود ترسید. داریوش رو که یم شناش... 

 ذاتا بچه ی آرومیه. 

 

دم شاید اگر لحن دیروزش را در دفیی پدرم نشنیده بو 
 برایم باور پذیرتر بود. 

 

 ناباورانه از جا برخاستم. 

چطور یم شد عاشق شد و این جور راحت پا پس 
 کشید؟ 

 _بعدش چر شد؟ 
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 مامان فریده به گریه افتاد و با صدابی که یم لرزید گفت: 

ه ازدواج کرد.   _دخیی

 

 متحیر تر نگاهش کردم. 

ی با کیس دیگر ازدواج کند   تصور این که روزی نوشیر
 دیوانه ام یم کرد. 

 

اگر دوام آورده بودم... اگر هنوز رس پا بودم دلیلش امید 
ی  و داشتنش داشتم.   اندگ بود که هنوز به نوشیر

 

ی فیتی کرد و آرام گفت:   مامان فریده فیر

 شما دوتا رو خراب کرد. 
ی

_ارسالن با زورگوبی هاش زندگ

 من هیچ وقت نتونستم جلوش وایستم. 

 

 دست دور شانه اش انداختم. کنارش نشستم و 

 _تو خودتو ناراحت نکن. ما دوتا از پسش برمیاییم. 
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 لبخند تلجی زد: 

و... اگه دوسش داری... تا  _یاشار تو محکیم... اون دخیی

 از زندگیت کامال خارج نشده... تا دیر نشده برش گردون. 

 

 نگاهش پر از غم بود. 

 بی اختیار پرسیدم: 

ی چطور زن بابام شدی؟ _چرا هیچ وقت تعریف نکرد
 این همه زورگوبی خسته ت نکرد؟ 

 

 انگشتانش را روی زانویش کشید و نالید: 

_یه روز حتما برات تعریف یم کنم مادر... یه روزی که 

 وقتش برسه ... 

 

صدای فرنوش که بابا بابا یم کرد باعث شد از جا  
م.   ی  برخیر
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 مامان فریده چه
ی

 کاش زودتر یم فهمیدم پشت زندگ
ی پنهان بود؟  ی  چیر

 

اما در آن لحظه جمالت آخر مامان فریده توی رسم 
 دنگ دنگ یم کرد.  

   

و... اگه دوسش داری... »  یاشار تو محکیم... اون دخیی
تا از زندگیت کامال خارج نشده... تا دیر نشده برش 

 «گردون. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهفتادونه 

 

در خواب عمیقی فرو رفته بود  باالی رس فرنوش که
 نشسته بودم. 
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انگشتانم ال به الی موهای ظریف  و نازکش نوازشگرانه  
ی میشد.   باال و پاییر

 

 هزار و یک فکر و خیال وجودم را پر کرده بود . 

 به فرنوش و پاهایش فکر یم کردم. 

 

به عمیل که باالخره باید روزی رایصی به انجامش یم 
 شدم. 

 ترسیدم.  دروغ چرا... یم

 یم ترسیدم امیدم ناامید شود. 

 

عمیل با چند درصد محدود موفقیت یک عمل ریسیک و 
 خطرناک بود. 

 

نیم دانم پدرانه هایم برای فرنوش کاقی بود یا نه اما تمام 
 تالشم را یم کردم. 
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ی دائیم مادری چون نگار محروم  حاال که او را از داشیی
ی   را به دوش یم کرده بودم  باید خود این بار سنگیر

 کشیدم. 

 

 ام جابی 
ی

نگار دیگر هیچ وقت نیم توانست در زندگ
داشته باشد شاید فرنوش هم این را فهمیده بود که هیچ 

 وقت در حضورم از او حرقی نیم زد. 

 

در جایم جا به جا شدم و این بار فکرم درگیر حرف های 
 مامان فریده شد. 

 

یعتی داریوش به خاطر رسیدن به خواسته هایش از 
ک رویا نایم گذشته بود؟   عشق دخیی

 

ی افتادم.   بی اختیار به یاد نوشیر
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 و بی صدا از اتاق 
ی آرام از لب تخت برخاستم و پاورچیر

ون رفتم.   بیر

 گوشر همراهم را برداشته و شماره اش را گرفتم. 

ده بود که نوا شصدای بوق ها با صدای تپش قلبم هم
 باالخره جواب داد. 

 _بله. بفرمایید. 

 

دم.   در سکوت به صدای نفس هایش گوش سیر

ی بگید؟ ی  _جناب توانا نیم خوایید چیر

  

 لبم کش آمد  اما سیع کردم آرامش خود را حفظ کنم. 

 

کت... باید حرف بزنیم.   _فردا بیا رسر

؟   _سالم. خوبی

انه جواب سالمش را دادم و تشکر کردم.   غافلگیر

سم:   سکوتش باعث شد بیر
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؟   _میابی

یک بشیم.   _مسلما... قراره با هم رسر

 _باید حرف بزنیم. 

 _باشه... اما... 

 _بگو... 

سم چرا دیروز با دیدنم...   _یم تونم بیر

 انگشتانم مشت شد. 

 . م. شب خوبی داشته باشر  _فردا ده صبح... تو دفیی

 رد و زمزمه کرد: پوقی ک

 _هنوزم بدجنیس. 

 _شنیدم چر گفتی دخیی خانم. 

 _ اتفاقا  یم خواستم بشنوی... تو یه مغرور خودخواه... 

_عویصی هستم. فکر کنم چند روز پیشم همینو بهم 

 .  گفتی

 

 تصور این که لبش را گزید خنده برلب هایم نشست. 
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 _فردا یم بینمت خانم مجد. 

 _شبت خوش. 

 کرد. و تماس را قطع  

ی مکالمه کوتاه خوب شده بود. لعنتی  حالم با همیر
 عجیب جاذبه ای در صدایش بود. 

چه شب هابی که داغان بودم و با خیط ناشناس تماس 
ی هایش اکتفا یم کردم.   یم گرفتم و تنها به شنیدن الو گفیی

 خوب بود که ازدواج نکرده بود. 

 خوب بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 #پارت_چهارصدوهشتاد

 

 )یاشار( 
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نگاهم مدام تا روی ساعت بزرگ دیواری یم رفت و بریم 
 گشت. 

 

ی نبود.  ی خیی  ساعت از یازده هم گذشته بود و از نوشیر

 

تمام این یک ساعت را با خود کلنجار رفته بودم تا به او 
 برای نیامدن بر رس قرارمان زنگ نزنم. 

 

وش گرفته، امروز صبح مثل نوجوابی  رسخوش د
م  صبحانه خورده و با تیپ متفاوبی خود را به دفیی

 رسانده بودم. 

 

ی حال روچ ام افتضاح شده  اما حاال با نیامدن نوشیر
 بود. 

 

 باالخره گوشر همراهم را برداشته و شماره اش را گرفتم. 
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 دستگاه مورد نظر خاموش یم باشد. 

 

 کالفه و بی قرار از جا پریدم. 

وقتی که از اوخیی نداشتم این جور آرام نیم توانستم تا 
م بنشینم.  ی  پشت میر

 

من آن زمان هم که با او رابطه ای نداشتم دورادور از 
احواالتش خیی داشتم چه به برسد به حاال که قرار بود 

یک کاری شوم.   دوباره با او رسر

 

خشیم عجیب وجودم را پر کرده بود و داشت دیوانه    
 ام یم کرد. 

 و منیسر ام دریا را به اتاق فرا خواندم.  صدایم بلند شد 

 وارد اتاق شد و پرسید: 
ی

 با دستپاچیک

 _جناب توانا  امری داشتید؟
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کالفه بودم و دلم نیم خواست هیچ کس  به این حد 
د.   ام بر بیی

ی
 بیچارگ

؟  ی  _این.... خانم مجد.... چر شد؟ تماس نگرفیی

   

م گفته بودم که برای ساعت ده  صبح موقع ورود به دفیی
ی مجد همان یاری سابق قرار کاری دارم.   با نوشیر

 

 رسی به نقی تکان داد و گفت: 

م؟  _یم خوایید باهاشون تماس بگیر

 

ید.  ید خانم. بگیر  _بگیر

 

و دیگر  نگفتم که گوشر اش خاموش است و من قبال 
 خودم امتحانش کردم. 

 

ون زد و من منتظر شدم. دقایقی بعد رسگ   دریا از اتاق بیر
 د و گفت: کشی
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 _ظاهرا دستگاه شون خاموشه... 

 

 کالفه زیر لب غریدم: 

؟ ... آخ... تو کجابی
ی  _آخ  نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهشتادویک

 

 #شهال_خودی_زاده  

 

 

 کالفه تر از ساعتی قبل دریا را فرا خواندم. 

 شدت بی حوصله و نگران هستم. ظاهرا فهمیده بود به

 به آرایم پرسید: داخل شد و 
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 _امری هست قربان؟  

 

کت زمرد تماس بگیر وصلش کن به اتاق من.   _با رسر

 

 از این صیی کنم. 
 دیگر نیم توانستم بیشیی

ون رفت و به ثانیه نکشید که  تماس را برقرار  تندی بیر
 کرد. 

 

کت  ی منیسر دفیی رسر به محض این که صدای بله گفیی
 زمرد در گوشم پیچید بی معطیل گفتم: 

 لطفا وصل کنید به دفیی خانم مجد. _ 

 

ک با نازی خاص گفت:   دخیی

یف نیاوردن.   _خانم مجد امروز تشر

 

ی کجا بود؟   قلبم فرو ریخت. نوشیر
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 بیشیی از قبل با نگرابی پرسیدم: 

 

سم؟  _یم تونم  دلیلش رو بیر

 _ببخشید شما؟

 

 عصتی غریدم: 

کت ساشا هستم. امروز  _ببینید خانم من مدیر عامل رسر

ی که البته خانم  مجد یه قرار کاری مهم با من داشیی
یف نیاوردن.   تشر

 

ک که انگار تازه متوجه موقعیت خطیر خود شده  دخیی
وع به عذرخوایه کرد و گفت:   بود تندی رسر

 

یف دارن. دیشب  _واال ظاهرا خانم مجد بیمارستان تشر

 حال مادرشون بهم خورده بردن شون بیمارستان. 

 

 با همان لحن متحکم گفتم: 
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 _ایک... کدوم بیمارستان؟

 

 و او تندی نام بیمارستان را بر زبان راند. 

 

 بقیه اش را خودم یم دانستم. 

 

با تشکری کوتاه تماس را قطع کردم و دقایقی بعد توی 
 ماشینم به مقصد بیمارستان راندم. 

 

ی جای خایل پارک کردم و با قدم های  ماشینم را در اولیر
 بلند رایه بیمارستان شدم. 

 

به سمت بخش قلب رفتم و وارد راهروی بزرگ و  
 خلوت شدم. 

ی و مرتب و بی  بیمارستان خصویص بود و به شدت تمیر
 .  رسو صدای اضاقی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

با دیدن پرستار پشت استیشن به آن سمت رفته و با 
 رفتم.  ccuبردن نام بیمار به سمت 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهشتادودو 

 #شهال_خودی_زاده 

 

با دیدن  CCUبه محض ورود به راهروی منتیه به 
ی چسبید.   تصویر مقابلم پاهایم به زمیر

 

ی روی نیمکت نشسته و صورتش را با دستانش  نوشیر
 پوشانده بود. 

 

دابی و زندابی اش با فاصله ی کیم کنارش نشسته و 
 مشغول صحبت با او بودند. 
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 همزمان صدای دابی اش در رسم اکو شد و من بی اختیار 
دیگه هیچ وقت دور و بر »قدیم به عقب برداشتم 

 «خواهر زاده ام نبینمت نامرد نالویط

ی عجله کرده بودم که به  آن قدر برای رسیدن به نوشیر
 این جا و دیدن دوباره ی آن ها فکر نکرده بودم. 

 

ی از همان فاصله هم فضای راهرو را  صدای گریه نوشیر
 پر کرده بود. 

 

پا پس بکشم که دستی روی  نیم دانستم جلو بروم یا 
 شانه ام نشست و نگاهم را به عقب کشاند. 

 

؟  _تو این جا چر کار یم کتی

 

ی بود.   شناختمش... آرمان پش دابی نوشیر
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آب دهان خشک شده ام را فرو دادم و با خفه ترین 
 صدای ممکن جواب دادم: 

 _وقتی شنیدم نتونستم نیام. 

 

 دندان قروچه ای کرد و غرید : 

ه   زودتر گورتو گم کتی مهندس. _بهیی

 

 محکم گفتم: 

 _جابی نیم رم. 

انه یقه ام را گرفت و مرا به سمت دیوار پشت  غافلگیر
 رسم کشاند: 

_نیم دونم رسوکله ات از کجا پیدا شده اما حق نزدیک 

 شدن به نوشینو نداری آشغال. 

 

ی هایش اذیتم نیم کرد. هر کیس جای او بود این  توهیر
 حق را داشت. 
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مقابل چشمان تک تک شان پاپس کشیده  من روزی
 بودم اما حاال وقت تالقی نبود. 

آن موجود ظریف و گریان نشسته روی نیمکت را نیم 
 توانستم رها کنم. 

ی حالش خوب  _بذار باهاش حرف بزنم آرمان.. نوشیر

 نیست. 

 

صیی نکرد و  بی مقدمه مشت محکم و گره خورده اش 
 توی صورتم خوابید: 

... حق نداری  اسمشو  _تو  دیگه چه جور  ی
آشغایل هستی

 به زبونت بیاری... 

 

صدای فریادش در فضای ساکت بیمارستان اکو شده 
 بود و توجه همه را جلب یم کرد. 

 

 که تازه متوجه ما شده بود  به همراه دابی اش به 
ی نوشیر

 سمتم دوید. 
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 آرمان؟ وای چر کار کردی تو...  _چر شده

 و نزدیکم شد

 

 _کن #کیم_برایم_عشق_دم

 

 #پارت_چهارصدوهشتادوسه 

 

ی بود که  ی ی چیر چشمان رسخ و ورم کرده و ملتهبش اولیر
 در معرض دیدم قرار گرفت. 

 

 صدایش از فرط گریه خش دار و گرفته بود. 

؟  _یاشار تو خوبی

 

 ظاهرا این بار آرمان بود که از این لحن متحیر یم شد. 

ی این مرتیکه همونیه که...   _یاشار؟!  نوشیر
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ی   صدایش فریاد شد: نوشیر

 _من یم دونم این آدم کیه آرمان؟ لطفا تمومش کن. 

 

ی چشم غره ای  دستم به سمت لب خونینم رفت و نوشیر
 به آرمان رفت: 

 _واقعا که...    

ی نزدیک شد:   دابی نوشیر

 _شما این جا چر کار داری؟

 مثال سیع داشت مودبانه با من برخورد کند. 

 همزمان ییک از پرستارها نزدیک شد:  

ه این جا... مثال این جا بیمارستانه! دعوا اونم  _چه خیی

 تو بخش قلب؟

 

ی تندی عذرخوایه کرد و نگایه به دابی اش  نوشیر
 انداخت: 

 _دابی جان میشه بعدا با هم حرف بزنیم؟
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دابی اش نگاه غضبنایک به سمت من انداخت اما 
ی بود:   مخاطبش نوشیر

اباجان... امیدوارم برای این کارت توجیح درست _باشه ب
 .  و درموبی داشته باشر

 

 و با اشاره به آرمان از ما دور شدند. 

 لبم پاره شده بود و هنوز خونریزی داشت. 

 پرستار گفت:  

ه بیایید تا یه نگاه به لب تون بندازم. باورم  _بهیی

 نمیشه... آخه محیط بیمارستان جای دعوا کردنه؟ 

 

 ر هر دو با هم عذرخوایه کردیم. این با 

 

ی  کنارمان راه افتاد:   نوشیر

 _یاشار تو این جا چر کار یم کتی ؟
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 که پرستار راهنمابی کرده بود  
همزمان با ورود به اتاقی

 جواب دادم: 

 

ی  کت تون وقتی گفیی _گوشیت خاموش بود. زنگ زدم رسر

کت.   حال مادرت خراب شده نتونستم بمونم تو رسر

 

 پدی آغشته به بتادین نزدیکم شد : پرستار با 

 _لطفا چند ثانیه سکوت کنید. 

 

  لبم گذاشت. 
ی

 و پد را روی پارگ

گ بود که مقابلم ایستاده و با ابروهای  نگاهم به دخیی
 درهم نگاهم یم کرد. 

 نیم توانستم حالش را از روی زوایای صورتش بخوانم. 

ه لبم یم سوخت اما بی توجه به آن فکرم درگیر رنگ ب
ی بودم.   شدت پریده نوشیر
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منتظر بودم تا خانم پرستار رهایم کند اما درست در آن 
لحظه با صدای مردی نگاهم به سمت در باز اتاق 

 کشیده شد. 

 

ه؟  ؟ مامانت بهیی ی این جا چر کار یم کتی  _نوشیر

 

نگاهم روی مرد جوان  و قد بلند خوش تیتر نشست که 
ک مقابلم را به نا ی صمیمانه دخیی  م صدا زده بود. چنیر

 

ون رفت و جواب داد:  ی با قدیم بلند بیر  نوشیر

ی تو دیگه چرا اومدی؟ حسیر  _امیر

؟  _گفتم شاید بهم نیاز  داشته باشر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوهشتادوچهار 
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 ) ی  )نوشیر

 

حس نفس کشیدن سنگینش  پشت رسم باعث شد نیم 
 . نگایه از روی رسشانه به سمتش بیاندازم

ده اش پرسید:   از الی دندان های فشر

 _معرقی نیم کنید خانم مجد؟

 

 صدایش... 

ل شده.   صدایش پر بود از حرص و خشیم کنیی

 شدید لبخند نریم بر لب نشاندم و با 
ی

با وجود خستیک
ی که حاال متوجه یاشار و همرایه اش  اشاره به امیر حسیر

 با من شده بود گفتم : 

همکاران خوب ما توی _جناب مهندس نظام ییک از 
کت ساشا...  کت... جناب مهندس توانا مدیر عامل رسر  رسر

 

ی بود که به  هر دو به هم چشم دوختند و این امیر حسیر
 سمت او دست دراز کرد. 
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کت ساشا بود اما نیم  او درجریان قرار مشارکت ما با رسر
ی یاشار ابرو  دانم چرا در آن لحظه به جای تحویل گرفیی

ی بر زبان راند.  درهم کشید و خییل  خوشبختم را رسسنگیر

  

ه به او یم نگریست و  تنها به رسی تکان دادن  یاشار خیر
 اکتفا کرد. 

ی  حسیر این  نگاه عمیق مرا یم ترساند هر چند که نگاه امیر
 هم دست کیم از او نداشت. 

 

ی یک قلم را کم داشتم.   بعد از آرمان همیر

نجه  نرم در اوضایع که مادرم داشت با مرگ دست و پ
ی اطرافیانم را نیم خواست.   یم کرد دلم دعوا و درگیر

 

 بی توجه به حضور یاشار رو به من گفت:  
ی حسیر  امیر

_صبح خییل ترسوندیمون...نگفتی االن اوضاع مامانت 

 چطوره؟ 
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ی به عمد خییل راحت و  حسیر چرا حس یم کردم امیر
 خودمابی با من حرف یم زند؟ 

ی که یم خواه ی دیگر قلمرو درست مثل شیر د به شیر
 اش را نشان دهد. 

 

ده ی یاشار را مثل من به وضوح  بی شک او هم فک فشر
 دیده بود. 

 

لب گزیده  و با یادآوری حال مامان پر بغض جواب دادم 
 : 

ساعت خییل  24_ هنوز هیجر معلوم نیست. این 
مهمه. ازت ممنونم. واقعا نیازی به اومدنت نبود. شماها 

کت باشه برای من کافیه. حواس تون به   رسر

 

 رسی تکان داد و گفت: 

کت  _نازی هم نگرانت بود  یم خواست بیاد که نشد رسر

 رو به حال خودش بذاریم. 
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ی بعد از چند پرسش و پاسخ  حسیر تشکر کردم و امیر
ی داد.  کت باالخره رضایت به رفیی  کوتاه راجع به رسر

 

ام با خداحافیطی و دور شدنش از ما، یاشار لبه ی مانتو 
 را گرفت و به داخل اتاق خایل کشید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهشتادوپنج

 

 )یاشار( 

 

دستم کنار رسش روی در نشست و راه فرارش را سد 
 کردم. 

ه رسانه اش را به چشمانم دوخت و گفت:   نگاه خیر

 _باید برم یاشار. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

هنوز داشتم پوست لبم را از حرص نهفته در درونم یم 
 یدم که افزود: جو 

 _یم دوبی که منو تو هیچ نسبتی با هم نداریم. 

 

این یک جور هشدار بود و یم توانست هزار و یک معنا 
 داشته باشد. 

 

 نفس 
ی

قلبم درد داشت و حس یم کردم باز آن تنیک
 دردآلود به رساغم یم آید. 

 

 چه دردهابی که 
ی چه کیس خیی داشت من از بعد نوشیر

 نکشیدم؟ 

 راست یم گفت. 

 من هیچکاره ای بیش نبودم. 

 او را نداشتم. 
ی

 من حق دخالت در زندگ
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ی تر یم شد که آرام دستم را برداشتم و  سینه ام سنگیر
 زمزمه کردم: 

 ...
ی

 _تو راست یم گ

 

 صدایش لرزید: 

 .  _یاشار... من... دلم نیم خواد با کیس درگیر بیسر

 و نگاهش کنج لبم نشست. 

ب در سینه یم    کوبید. قلبم با تمام ضی

کته.     ی ییک از بچه های خوب رسر حسیر  _امیر

؟!  ی حسیر  _امیر

 لب گزید و نالید: 

 _یاشار االن وقت حسودی کردن نیست. 

 حسودی؟

 چه خیال یم کرد؟

 من داشتم جان یم دادم. 
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ی خان هم یم  حسیر به وقتش خدمت این آقای امیر
 رسیدم... االن وقتش نبود. 

 

... چه راحت نام او را بر  ی  زبان آورده بود.  هه... نوشیر

 

 انگشتانم باال آمد و تا نزدییک صورتش ایستاد. 

 _االن وقتش نیست. 

 

 من حتی از عادی ترین واکنش ها هم محروم بودم. 

 دلم یم خواست بغلش کنم. 

محکم و سخت... دلم یم خواست ببویمش... دلم خییل 
ها یم خواست .  ی  چیر

 

رنگ به رخ نداشت و چشمانش از فرط گریه رسخ و 
ی بود.   خونیر

 _یاشار مامانم هیچ خوب نیست. 
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ی نگاهش کردم.   غمگیر

 _مطمئنم این دفعه هم مامانت خوب میشه. 

 

 قطره اشیک درشت از چشمانش چکید. 

 از بعد اون ماجراها هیچ وقت خوب نشد. 

ده شد.   قلبم درسینه فشر

 

ی بد و بدتر، بد را انتخاب کرده بودم.   من بیر

 _اگه براش اتفاقی بیفته؟

. مامانت زن خییل قوی و  ی _هیجر نیم شه نوشیر

 محکمیه... اینو هر دومون یم دونیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوهشتادوشش
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 نگاهم را به صفحه گوشر ام دوخته بودم. 

ی از  ی به نیمه شب نمانده بود و من هنوز خیی ی چیر
ی نداشتم.   نوشیر

کت  تمام مدت را بعد از ترک بیمارستان و بازگشت به رسر
 به فکر کردن راجع به اتفاقات گذشته گذرانده بودم. 

 

ی مشغول تدارک  درست همان روزهابی که من و نوشیر
انه مادر  برای جشن ازدواج مان بودیم خییل غافلگیر

ی  سکته قلتی را از رس گذراند.  ی اولیر  نوشیر

 

برخالف حاال که حق نداشتم کنار او بمانم تمام آن شب 
ی گذراندم.  ها و روزها را   در کنار نوشیر

قرار بود بعد از بهبودی مادرش جشن عروش را با شکوه 
ی برپا کنیم که جریان عکس ها پیش آمد.   بیشیی

 نیم دانستم چه کنم. 

 تهدید شده بودم. 

 از طرف پدرم.  
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ی رایه زندان  اگر این ازدواج رس یم گرفت بی شک نوشیر
 یم شد. 

 

ی دعوای شدیدم آن روز اتفاق ا  فتاد. اولیر

یک شب دربازداشتگاه گذراندم تا بفهمم پدرم هیچ جوره 
 کوتاه بیا نیست. 

 

ی بود.  ی علیه نوشیر  همه چیر

ر او تمام یم شد.   و پافشاری من به ضی

 

 
ی

از همان روزها و تحت آن فشارهای شدید نفس تنیک
وع شد.   هایم رسر

حس یم کردم  در جابی خفه گیر افتاده ام و راه خالیص 
 نیست. 

 

ی  خودخوایه را کنار گذاشتم  و به تنها راه نجات نوشیر
 فکر کردم.  دور شدن از او و کنار کشیدنم. 
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دار میشد.  ی خیی ی  نباید از چیر

ی را خوب یم شناختم.   نوشیر

چطور یم توانستم از او محفاظت کنم وقتی یم دانستم 
 کنار نخواهد کشید ؟ 

 

 ، همه و مدارک موجود به همراه برگه ی پزشیک قانوبی
ی بود.   همه علیه نوشیر

به پشت رسش مرده بود.   سامان با ضی

 

ساعت مرگ با ساعت ثبت شده روی عکس ها 
 همخوابی داشت. 

  

ی آن روزها درگیر احواالت  مادرش بود  خوشبختانه نوشیر
و من باید کاری یم کردم که از نتیجه برگه پزشیک قانوبی 

 دور یم ماند. 
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 نیم دانستم چه باید بکنم؟ 

پلیس در به در به دنبال کیس که سامان را به قتل 
 رسانده بود یم گشت و تحقیقات در حال انجام بود. 

 

 کاقی بود تا آن مدارک و عکس ها به دست پلیس برسد. 

 

ی به این جرم دستگیر  یم  اگر  مدارک رو یم شد و نوشیر
ی نفر این مادرش بود که از  شد بی شک تا اثبات جرم اولیر

 ت. دست یم رف

 

 بدجوری گیر افتاده  بودم. 

س و شوک برای این زن قدغن بود.   هر گونه اسیی

 

و من تصمییم گرفتم... یک طرفه و بدون مشورت با 
 ... ی  نوشیر

 نیم توانستم او را درجریان بگذارم. 

 یک دنده تر و لجباز تر از آبی بود که بتوانم قانعش کنم. 
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 نیم توانستم واکنش هایش را پیش بیتی کنم. 

 نیم توانستم بگذارم مادرش را به خطر بیاندازد. 

ین آسیب به آن ها حل یم شد.   این ماجرا باید با کمیی

 این تصمیم من بود. درست یا غلط من عقب کشیدم. 

 باید از او دور یم شدم. 

ی بود.  ی ترین راه همیر
 تنها راه و مطمی 

 

ی ما   ی بیر آن شب را فراموش نیم کنم. شتی که همه چیر
 شد. تمام 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدوهشتادوهفت

 #شهال_خودی_زاده 

 

 )یاشار( 
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خسته از روزی پر تنش کلید در قفل چرخانده وارد خانه 
 شدم. 

 

باز هم دیر وقت بود و بی شک فرنوش به خواب رفته 
 بود. 

 

نگایه به سمت اتاقش انداختم اما با صدابی که از سمت 
خانه به گوش  ی رسید  راهرو را با قدم های بلند یط آشیر

کردم  و با دیدن نگار که پشت به من مشغول کاری بود 
ون دادم.   نفسم را محکم بیر

 

؟ یه بار گفتم...   _تو این جا چر کار یم کتی

 به سمتم چرخید و میان کالمم پرید: 

_فرنوش تنها بود... پرستارش  زنگ زد... یم خواست 

هم جواب تلفناشو ندادی...  جابی بره... ظاهرا جنابعایل
 چر کار باید یم کردم؟
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ون دادم و سوئیچ و دسته کلیدم را   بیر
نفسم را با پوقی

خانه پرت کردم:  ی ی آشیر  روی میر

 

 _باشه ممنون یم توبی بری... 

 

 کفری نگاهم کرد و قدیم به سمتم برداشت: 

_انقدر از من متنفری که نیم توبی چند دقیقه تحملم 

؟  کتی

 

 انداختم:  شانه باال 

 _دروغ چرا... نه. ترجیحم تنهاییه. 

 

ی به من چشم دوخت :   با نگایه غمگیر

 _یاشار ما یه روزی... 

 

 دستانم به نشانه تسلیم باال رفت و گفتم: 
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_ایک یه زمابی همو دوست داشتیم.. البته فقط من... 

چون تو معلوم شد برای چر به من نزدیک شده بودی... 
م... برگشتم رفته  االنم خییل خسته ام. یم رم دوش بگیر

 .  باشر

 

انه  خانه چرخیدم اما غافلگیر ی و به سمت ورودی آشیر
 بازویم را گرفت و به سمت خود کشید: 

 

_یاشار نکن... این تنبیه برای من خییل زیاده... داره 

 دیوونه ام یم کنه... به خدا دیگه تحملش رو ندارم. 

 

 نگاه در صورتش چرخاندم. 

 ن زن بودم... روزگاری عاشق ای

ی در قلبم حس نیم کردم.   اما حاال هیچ چیر

 دستم را کشیدم : 

 _یه بار به آدم حرف یم زنن. 
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 دستان یخ کرده اش صورتم را قاب گرفت: 

... من عاشقت بودم... هنوزم هستم. یه  ی _یاشار منو ببیر

ا  ی فرصت عزیزم... یه فرصت بهم بده... تو از خییل چیر
 کنم. فقط بذار برگردم.   خیی نداری... یم تونم کمکت

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهشتادوهشت 

 

 نفس در سینه ام حبس شد. 

ها یم دانست؟ ی  خییل چیر

 

ی و بودن در کنارش گذشته بودم تا  سه سال از نوشیر
 بتوانم آنچه یم خواهم را بیابم اما هیچ نیافته بودم. 

 

هابی هست. از همان روزی ک
ی ه سد یم دانستم یک چیر

ی  ی ی درخور پدرم  بیابم... چیر ی راهم شد یم خواستم چیر
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ون که بتوانم آن مدارک را  در قبال ش از چنگش بیر
 بکشم... 

 

یم خواستم کاری را که با من کرده بود با خودش بکنم اما 
ی نیافته بودم.  ی  هر چه به او نزدیک تر شده بودم چیر

 

وندی ییک اما حاال... این روزها انگار درهای رحمت خدا
 ییک به رویم باز یم شدند. 

 

 چشمانم را ریز کردم : 

؟  _تو فکر یم کتی با این حرفا یم توبی گولم بزبی

 

ی تکان داد:   تندی رس به طرفیر

ابی که شک نکن به 
ی ا یم دونم یاشار... چیر ی _من خییل چیر

هابی که بابات نیم خواد تو ازشون 
ی دردت میخورن... چیر

 . دار بیسر  خیی
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 اهش دوختم و لب زدم: نگاه در نگ

... مثل سگ... 
ی

 _دروغ یم گ

 

 گوشه ی لبش باال  رفت : 

_اصال فکر نکردی چرا بابات هیچ وقت پشتمو خایل 

نکرد؟ یادت نرفته که من توی اون بیمارستان کار یم 
 کردم. 

 

 قلبم فرو ریخت. 

هابی خیی داشت که برای 
ی از چه حرف یم زد؟ از چه چیر

 من پنهان بود؟ 

 

 دندان قروچه ای کردم و غریدم: عصتی 

_فقط یم خوام یک کلمه دروغ تحویلم بدی... اون 

 وقت... 

 

ورانه زد:   نیشخندی رسر
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ان بده اون وقت من...   _تو بهم یه فرصت جیی

 

 و انگشتش را نوازشگرانه روی گردنم کشید. 

 

 نیم دانم در رسش چه یم گذشت؟

ها  ی دار اما حاال دیگر شک نداشتم او از خییل چیر خیی
 است. 

 

ی که دنبالش یم گشتم در دستانم بود فقط باید کیم  ی چیر
 تحملش یم کردم. 

 

 چنگ به بازویش زدم که با شیطنت خندید: 

ی... بابات هیچ وقت نیم  ا بی خیی
ی _تو از خییل چیر

ی...   خواست تو بوبی بیی

 

 فشار انگشتانم زیادتر شد و او ناله ی پر عشوه ای کرد: 
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رت... من مادر بچه اتم یاشار... کاری _بذار بمونم... کنا
ا خیی  ی یم کنم به خواسته ات برش... تو از خییل چیر

 نداری اما اگه بهت اعتماد کنم.. 

 

 تمام ذهنم درگیر حرف هایش بود. 

ون  روی پنجه هایش بلند شد و کنار لبم نفسش را بیر
 داد و گفت: 

_ یم دوبی چرا بابات انقدر رو تو حساسه؟ چرا انقدر 

 اش مهیم... هوم؟بر 

  

 گوشه ی چشمم تییک خورد. 

 زمزمه وار افزود: 

 _تو تنها وارث تواناها هستی یاشار! تنها توانای واقیع... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدوهشتادونه 
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 #شهال_خودی_زاده 

 

ی نگار یم گذشت اما من جا  ساعت ها بود که از رفیی
ی که شنیده بود درست ی مثل کیس که فلج  خورده از چیر

 شده باشد  قادر به تکان خوردن در جایم نبودم. 

 

 رسم را به دیوار تکیه داده و فکر یم کردم. 

 حاال دیگر شک نداشتم دروغ نگفته است.  

اگر آن روز آن لحن داریوش را با پدرم  نشنیده بودم نیم 
توانستم باور کنم اما حاال هرچه بیشیی فکر یم کردم 

یم رسیدم و تک تک پازل های این معما بیشیی به نتیجه 
 کنار هم چیده یم شد. 

 

 داریوش وارث پدرم نبود؟ 

 داریوش پش پدرم  نبود؟! 
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یاد مامان فریده و آن چهره همیشه مظلوم و ساکتش 
 افتادم. 

 

همیشه فکر یم کردم دلیل این همه آرامش و سکوتش 
 چیست؟

 

 همیشه این سوال در رسم یم چرخید دلیل این همه
 انعطاف در برابر پدرم چه یم تواند باشد؟ 

 

 آنچه نگار گفته بود تمام باورهایم را به هم ریخته بود. 

 

 

با صدای فرنوش باالخره از آن کرختی و نخوت  چند 
ون آمده از جا برخاستم.   ساعته و عجیب بیر

 در پاهایم نبود. بی رمق از کنج دیوار بلند شدم و 
جابی

کم پیش رفتم.. مسیر راهرو را به سمت   اتاق دخیی
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بیدار شده بود و با چشمابی خمار و خواب آلود نگاهم 
 یم کرد. 

 به محض دیدنم دستانش را باز کرد و صدایم زد: 

 ...  _بابابی

 

 جلو رفتم. 

در حال حاضی تنها کیس که داشتم و جزب  از وجودم 
ی موجود ناتوان  بود.   بود همیر

بیشیی میان  بوسه ای به پیشابی اش زدم و او خود را 
 آغوشم کشید: 

 _بابابی کجا بودی؟

 

ی جا...  م... همیر
ی جا دخیی  _همیر

 _مامابی رفت؟

 _اوهوم. 

 _یم شه مامابی شبا بیشیی پیشم بمونه؟

 نگاهم به چشمانش دوخته شد و او افزود : 
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 _آخه من از تنهابی یم ترسم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدونود

 #پارت_هدیه

 

 )یاشار( 

 

دم.   دست روی زنگ گذاشتم و یکشه فشر

 

به ثانیه نکشید که در با تییک باز شد و من با هل دادن 
 آن به جلو وارد حیاط بزرگ و زیبای خانه ی نگار شدم. 

 

 بعد از دو روز تماس گرفته بود تا به خانه اش بروم. 
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حیاط از وسط سنگفرش شده بود و دو طرف گل های 
 زیبابی روییده بودند. 

 

شک این حیاط با این همه زیبابی یک باغبان حرفه بی 
 ای داشت. 

 

با گذر از حیاط به عمارت اصیل رسیدم و در شیشه ای 
 ورودی را کنار زدم و وارد شدم. 

 

 صدای نگار به گوش رسید: 

 _بیا این ور یاشار... من این جام. 

 

خانه  ی پذیرابی بزرگ و مبله اش را رد کردم و به طرف آشیر
 ی لوکسش رفتم. 

هابی یم 
ی باید کازی یم کردم تا حرف بزند. حاال که او چیر

 دادم. دانست من این فرصت را از دست نیم
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 پشت به من مشغول بود. 

 رس چرخاند و گفت: 

. دو روزه منتظرم.   _چه عجب باالخره قبول کردی بیابی

 

ون کشیدم و گفتم:   کتم را از تن بیر

 _این روزا رسم خییل شلوغه. 

 

 خندید: 

 دارم... باالخره مزایده رو بردی؟_خیی 

 

 _بردم. 

 

یم.   _پس خوبه که با هم جشن بگیر

 نیشخندی زدم: 
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. باید برم. به  _ترجیح یم دم تو زودتر حرفاتو بزبی

مش  فرنوش قول دادم زودتر برم خونه. یم خوام بیی
ون.   بیر

 

 کامال به طرفم چرخید. 

 _حتی فرنوشم به من ترجیح یم دی! 

 

لباس توی تنش اگر یم شد نامش را لباس گذاشت یک 
ی بود و تقریبا هر چه زیرش به  اهن حریر با گلهای رنگیر پیر

 تن داشت قابل مشاهده بود. 

یک ست بنفش رنگ که روی پوست  سفیدش 
 خودنمابی یم کرد. 

 

آرایش نسبتا غلییطی داشت و موهای مشیک رنگش را با 
 یک کلیپس باالی رسش بسته بود. 

 

 با لیوابی نوشیدبی به سمتم آمد و گفت: 
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؟   _این یعتی پیشنهادم رو رد یم کتی

 

 _اون پیشنهاد که از اول منتقی بود. 

 

؟   _پس برای چر این جابی

 

_یم خواستم ببینم بدون اون پیشنهاد بهم کمک یم کتی 

 یا نه! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدونودویک

 

 #شهال_خودی_زاده 

  

نوشیدبی اش را به سمت لب هایش برد و جرعه  لیوان
 ای نوشید. 
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 _یه بارم شده به خاطر خودم کاری بکن نگار... 

 

 لیوانش را به سمتم گرفت و پرسید: 

 _مطمئتی نیم خوری؟ 

 

 _نه! 

 ابروبی باال انداخت و روی مبل خودش را رها کرد. 

 

ه به من چشم  پاهای عریانش را روی هم انداخت و خیر
 دوخت. 

 

شاید روزی یم توانست با این کارها فکرم را درگیر خودش 
 کند. 

 روزگاری که عاشقش بودم اما حاال نه... 
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 رسش را جلو کشید و لب زد: 

 _در ازاش چر بهم یم دی؟ 

 

حاال که اهل معامله بود یم دانستم با او چه معامله ای 
 کنم. 

 

ت محرومیت نیم کنم یه کار  ی که از دیدن دخیی _همیر

 رگه... با اوضایع که  تو داری... بز 

 

 و اشاره به لیوان نوشیدبی اش کردم  و افزودم: 

 _خییل راحت یم تونم از دیدن فرنوش  محرومت کنم. 

 

 .  _نیم توبی

 

 انگشتانم را درهم گره زدم: 
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ی که  ی _شک نکن یم تونم. خییل راحت تر از اون چیر

. تو با این حال و اوضاع صالحیت  فکرش رو بکتی
 نزدیک شدن به اون بچه رو نداری. 

 

 زیر لب غرید: 

 ...  _عویصی

 

 پوزخند زدم: 

ه باهام همکاری کتی نگار.   _بهیی

 

خانه اش رفت.  ی  از جا برخاست و به سمت آشیر

کرده بود که به سمتم برگشت جام خایل اش را دوباره پر  
 اما این بار ننشست و همانجا کمرش را به کانیی تکیه داد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدونودودو

 #شهال_خودی_زاده 
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ه زودتر بری رس اصل مطلب. اگه دارم این فرصت  _بهیی

 رو بهت یم دم فقط و فقط به خاطر فرنوشه. 

 

جرعه ای دیگر از نوشیدبی  کالفه دندان قروچه ای کرد و 
 اش را نوشید: 

... تو یه پش پخمه و پپه  ا خیی نداشتی ی _تو از خییل چیر

 بودی. 

 

 لبم کش آمد. 

وقتی عصبابی یم شد خییل راحت تر آنچه در رسش 
ون یم ریخت.   داشت را بیر

 

  .  _نیم دونم بتوبی تحمل کتی

ه ماند.   نگاهم ناخوداگاه خیر

 

 ود. اون منو یم خواست. _بابات همیشه دنبال من ب
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درست مثل این که برق سه فاز به من وصل شده باشد 
 با این جمله خشکم زد. 

 

ی بار وقتی بهم پیشنهاد داد که با هم باشیم تازه  _اولیر

چند مایه بود که توی اون بیمارستان مشغول شده 
 بودم. یم گفت عاشقم شده... 

 

د.   کیس محکم قلبم را در سینه فشر

دوسش نداشتم اما به روزی فکر یم کردم که با آن که 
 قرار بود او زنم بشود و پدرم به او چشم داشته است. 

 

ابروبی باال انداخت و جرعه ای بیشیی از محتویات 
 لیوانش را وارد معده اش کرد. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

_دروغ چرا ازش خوشم یم اومد. با این که سن پدرمو 

.. داشت اما خوش تیپ بود. رئیس یه بیمارستان بزرگ. 

 سالم و رسپا... و به شدت پولدار... گزینه ی خوبی بود. 

 

انگشتانم هر لحظه بیشیی در هم گره یم خورد و آن 
 نفس لعنتی یک جابی توی سینه ام گم شده بود. 

 

ی باری  ی خراب شد.اولیر _اما یه روز با دیدن تو همه چیر

که دیدمت. تو نسخه جوون تر توانای بزرگ بودی... 
... و صد البته وارث ثروبی بزرگ. خوش تیپ... جذاب

البته اینو بعدا خییل اتفاقی فهمیدم  و تونستم ازش 
 استفاده کنم.  

 

ی را  ی درد توی سینه ام نشسته بود. انگار کیس خنجر تیر
 درقلبم فرو یم برد. 

از جا بلند شد و بی اختیار تلوبی خورد اما در همان 
  کشید. حالت هم ته مانده لیوانش را تا به انتها رس 
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 زیر لب غریدم: 

 _تو یه کثافت لجتی نگار... 

 

 دیوانه شد و لیوانش را محکم به طرقی پرت کرد: 

_من عاشقت شدم و به خاطر توی لعنتی تمام نقشه 

هام به هم ریخت... دیگه حاضی نبودم با بابات باشم و 
دلم تو رو یم خواست. هر کاری کردم تا زن تو بشم اما 

و خراب کردی. من حتی برای توی لعنتی آخرش ه ی مه چیر
ی که همیشه  ی ی  تو اون شب با تو خوابیدم... چیر داشیی
پدرت یم خواست و من بهش تن نداده بودم... من 

 دوست داشتم و تو هیچ وقت ندیدیش... 

 

 رسم از یک بی نفیس عجیب گیج یم رفت. 

 
ی

حس یم کردم محتویات  معده ام  باال یم آیند و خفیک
 ه بود. امانم را برید

 صدایش در رسم اکو یم شد. 

و خراب کردی یاشار...  ی _تو با اون غرور کاذبت همه چیر

 .  ولم کردی و رفتی
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ون زدم و به  رسگیجه امان نیم داد با قدم های بلند بیر
 محض رسیدن به حیاط باال آوردم. 

 تمام آن زشتی ها و کثافت ها را باال آورده بودم. 

ی  نشسته بودم و گیج و وقتی به خود آمدم توی ماشیر
 مات به ناکجا آباد یم رفتم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدونودوسه

 

 

ی را  نفسم گیر جابی توی سینه ام بود که شماره نوشیر
 گرفتم. 

 

یم دانستم هنوز در بیمارستان در گیر مادرش است اما 
ی که یم توانست آرامم کند او بود و بس.  ی  تنها چیر
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 م نشست: صدایش در گوش

 _الو بفرمایید... 

 نیم توانستم حرف بزنم. 

 صدایم را گم کرده بودم. 

 خس خس سینه ام زیاد شده بود. 

 _جناب توانا! 

 رسم پر بود از هجمه ای  کلمات دردآلود. 

 نیم توانستم حرف بزنم. 

 داشتم خفه یم شدم. 

 انگار کیس راه گلویم را بسته بود. 

؟   _یاشار خوبی

 

 نفسم خس خس داشت اما صدا نداشتم. 

 نفس امان نیم
ی

داد تا کالیم تمام سیع ام را کردم اما تنیک
 بر زبان بیاورم. 
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 مرا بازی داده بودند. 

 نگار راست یم گفت من یک احمق بیشیی نبودم. 

درست مثل بوکسوری شده بودم که به محض ورود به 
 رینگ چپ و راست مشت خورده بود. 

هنوز داریوش و برادرم نبودنش را هضم نکرده بودم که با 
 حرف های جدید آچمز شده بودم. 

 
ی

تمام این سال ها میان دروغ های ریز و درشت زندگ
 کرده بودم و نفهمیده بودم. 

 

ی نگران  تر شد: صدای نوشیر

؟  ؟ یاشار کجابی ؟  خوبی
 _یاشار چرا حرف نیم زبی

 

د  مش. انگشتم روی سینه ام نشست و فشر

 نفسم به زحمت باال آمد. 
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تماس را قطع کردم و گوشر را روی صندیل کنارم پرت 
 کردم. 

 

 .
ی

 خسته بودم از  این زندگ

 بی تفاوت 
ی

من از روزی که مادرم رفته بود به این زندگ
 شده بودم. 

 انگار دنیای من همان روز که مادرم رفت تمام شده بود. 

وي خیابان های شهر دوباره ماشینم را روشن کردم و  ت 
 راه افتادم. 

 نه نباید او را درگیر خود و مشکالتم یم کردم. 

 

رسعتم باال بود و صدای گوشر در رسم دنگ دنگ یم 
 کرد. 

 

صدای نگار در پس زمینه رسم مثل یک پتک محکم 
 کوبیده یم شد. 
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 بی امان بود و رسم از بی نفیس عجیتی که 
صدای گوشر

 رفت.  گرفتارش شده بودم گیج یم

با صدای بوق کشداری نگاه ماتم به سمت ماشیتی که از 
ابی رکیک داد کشیده  کنارم گذشت و باصدای بلند نارسی

 شد. 

 

 داشتم چه یم کردم؟ 

ی با صدا در  پایم ناخودآگاه روی ترمز نشست و ماشیر
جایش ایستاد اما صدای شدید و پرتابم به جلو همان 

 ود برد. ذره نفیس را که مانده بود را هم با خ

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدونودوچهار 

 

 

 _جناب توانا... یاشار.. 
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پلک های سنگینم به سختی باز شد و نگاه گیج و ماتم را 
 به سمت صدا کشیدم. 

 _وای یاشار سکته ام دادی! 

 

 بی اختیار لبخند تلجی روی لب هایم نشست. 

 این جا بود. 

 دوباره ام 
ی

ه زندگ ی کیس که این روزها یم توانست انگیر
 باشد. 

 حریص توپید: 

_دیوونه ترسوندیم... اصال نفهمیدم چطوری خودمو 

 رسوندم. 

 

 این دخیی ذره ای کینه به دل نداشت. 

 

 صدایم خش دار بلند شد: 

 _من کجام؟ 
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 _درمانگاه نزدیک همون جابی که تصادف کردی؟ 

 _تصادف؟! 

 

 درد توی رسم پبچید. و همزمان 

_یاشار چر شده؟ قبلش بهم زنگ زدی اما حرقی 

نزدی... بعدشم هر چر زنگ زدم جواب ندادی. به 
 فاصله چند دقیقه بعد بهم زنگ زدن که تصادف کردی. 

 

ی به خاطر نیم آوردم.  ی  چیر

رسم درد شدیدی داشت و یادم نیم آمد برای چه 
 تصادف  کرده ام. 

 

 _یادم نیم یاد. 

 در چشمانم قفل شد: نگاهش 

 _واقعا؟

 چشم بستم و فکر کردم. 

 _فکر کنم تو رو دیدم همه چر یادم رفته. 
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 _یاشار! 

 . ی  _االن خوبم... نوشیر

 ابرو باال انداخت:  

 _خانم مجد! 

 لبم کش آمد : 

 _خانم مجد. 

 کنج لبش به زیبابی باال رفت. 

 _کمکم کن از جام بلند شم. 

م اما دستش روی سینه ا ی م نشست و و خواستم برخیر
 گفت: 

 

 جابی بری. 
 _متاسفانه نیم توبی

 

 چشم گرد کردم: 

 _باید برم فرنوش تنهاست. 

 از غم گرفت. 
ی

 به آبی چشمانش رنیک

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

به به رست خورده...   _دکیی باید چکت کنه... ضی

با شیطنتی که همیشه از کنارش بودن در وجودم ایجاد 
 یم شد گفتم: 

 

؟  _االن تو نگران متی

 خم کرده گفت: ابرو درهم کشید و ا

 _جناب توانا لطفا توی جاتون بخوابید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدونودوپنج

 

   ) ی  )نوشیر

 

_میشه گوشیت رو بدی به پرستارش زنگ بزنم. نیم 

 دونم گوشیم کجاست؟ 
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ل کنم:    نتوانستم بر تعجبم کنیی

 

 _پرستارش؟ فکر یم کردم مادرش مراقبشه ؟

 

 کرد: دندان قروچه ای  

 _مادرش غلط کرده. 

 

؟
ی

ی هست که باید بهم بیک ی  _یاشار... چیر

 ابرو درهم کشید: 

 

ا هست اما االن وقتش نیست... بده زنگ  ی _خییل چیر

 بزنم تا پرستارش نرفته. 

 

 کالفه از حقیقتی که یم شنیدم پرسیدم: 

ت تنها باشه؟  _یاشار چرا باید دخیی
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بچه  _چون اون مادر لعنتی صالحیت نگهداری از اون
 رو نداره. 

 

ه بودم که گفت:   متحیر به چشمانش خیر

ی یا باید برم یا زنگ بزنم.   _نوشیر

 

دستپاچه به سمت کیفم رفتم و گوشر اش را که به 
محض رسیدن به محل تصادف توسط همان مردی که 
ون کشیدم  تماس گرفته بود در اختیارم قرار گرفته بود بیر

 و به دستش دادم. 

 _گوشیت پیش من بود. 

 لبخند زد و تشکر کرد. 

 

 دچار شوک غریتی شده بودم.    

 نیم کرد؟! 
ی

 نگار با یاشار زندگ

 صدای یاشار به گوش رسید: 
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_یم تونم یه خواهیسر ازتون بکنم... امشب پیش فرنوش 

م.   بمونید... ممکنه من دیر برسم... یه جابی گیر

 

دست به سینه باالی رسش ایستاده بودم که تماس را 
 و نگاهش را به من دوخت. قطع کرد  

 

 چر شده؟
ی

 _یاشار چرا نیم گ

اما قبل از پاسخ در باز شد و دکیی به همراه یک پرستار 
 وارد اتاق شدند. 

 

 کیم عقب کشیدم. 

 یاشار تندی گفت: 

_آقاي دکیی اوضاع چطوره؟ من یه کم عجله دارم. هیچ 

 مشکیل هم ندارم. 

 

 دکیی لبخندی زد: 
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کنم.  البته اوضاع تون خوبه... _اول باید معاینه تون  
 عکساتونو دیدم مشکیل توی رستون ندارید فقط... 

 

 نگاهم به لب های دکیی دوخته شد: 

 نفس 
ی

_شما ظاهرا دچار یک پانیک عصتی شدید.. تنیک

و حال بدتون پشت فرمون یم تونست اتفاق بدتری رو 
 باعث بشه. 

 

. واقعا مشکیل ندارم.   _االن خوبم دکیی

 

ید بگید چرا با اون حال پشت فرمون _نیم خوای
 نشستید؟

_اولش انقدر حالم بد نبود. سیع کردم خودمو به یه 

 جابی برسونم که نفهمیدم چر شد. 

 

 _در هر حال باید خییل مراقب باشید.    
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م خونه تنهاست باید  ؟ دخیی _من یم تونم برم دکیی

 خودمو برسونم. 

_یم تونید اما بعد از معاینه من... خییل باید مراقب 

 باشید. 

 

ون   معاینه یم شد من بیر
تمام مدبی که یاشار توسط دکیی

 اتاق ایستاده بودم و ذهنم درگیر آن پانیک عصتی بودم. 

 

 یاشار وقتی زنگ زده بود قادر به حرف زدن نبود. 

ش پرستار   نیم کرد و او برای دخیی
ی

گرفته    نگار با او زندگ
 بود. 

 

ی داروهای الزم در نهایت یاشار  با اتمام کار دکیی و نوشیی
 از بیمارستان مرخص شد

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_چهارصدونودوشش 

 

 )یاشار( 

 

 

 تمام راه در سکوت گذشت. 

 

تنها بعد از پرسیدن حال مادرش و جواب کوتاه او دیگر 
 حرقی نزده بودیم. 

 

ی هم د ی نیم گفت و ظاهرا نوشیر ی ر فکر بود که چیر
 سوایل نیم کرد. 

 

با هربار یادآوری حرف های نگار بی اختیار انگشتانم 
 مشت یم شد. 

سیع یم کردم با هر بار نفس عمیق کشیدن از عصتی 
ی کنم.   شدن دوباره ام جلوگیر
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ی به خانه بود.  ی که یم خواستم رفیی ی  تنها چیر

ی که برایم مانده بود  ی یک دخیی بچه معلول انگار تنها چیر
 بود. 

 

با رسیدن به آپارتمانم ماشینش را نگه داشت و  با 
ی گفت:   صدابی آرام و متیر

 _مراقب خودت باش. 

 

 به طرفش چرخیدم: 

_ازت عذر یم خوام. نباید دوباره تو رو درگیر خودم یم 

 کردم. بازم ممنون که اومدی. 

 . ه و با مکتر طوالبی  تنها نگاهم کرد، خیر

 

 _نیم تونم دعوتت کنم داخل. 

ی هم نیم خوام.  ی ی چیر  _همچیر

... یم دوبی که  _فردا برای صحبت های اولیه بیا دفیی

یکیم...   مزایده رو بردیم. حاال دیگه بازم رسر
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 رسی به نشانه مثبت تکان داد و گفت: 

 _باشه میام. خییل حرفا بایدبا هم بزنیم. 

 

 شدم. و یک خداحافیطی کوتاه کرد و من پیاده 

 

ی   نوشیر

 

کت شدم. رسو  در آسانسور که باز شد  وارد راهروی رسر
 صدای عجیتی به گوش  یم رسید. 

درست مثل این که دو نفر داشتند با هم بگو مگو یم 
 کردند. 

 

کت رساندم.   قدم تند کردم و خود را به در ورودی رسر

 در نیمه باز بود. 
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 منیسر یاشار با یک مرد بحث یم کرد. 

 خودم با گوشام شنیدم.... مامور بودن مامور... _یم گم 

 

 _یعتی چر مامور بودن؟ 

ک دستی به گره رورسی اش کشید و نالید:   دخیی

 _باورم نمیشه... آخه جناب توانا و ... بیچاره خانمش... 

ی بود که بر زبان نیاورد.   انگار کلمه خییل سنگیر

 مرد مرصانه گفت: 

 _ به وکیلش زنگ زدی؟ یادت نره. 

 _وای نه... انقدر هول شدم که یادم رفت. 

  

ش دوید.  ی  و به سمت میر

 

 جلو رفتم و داخل شدم. 

ک با دیدنم زمزمه کرد:   دخیی

کت امروز تعطیله خانم.   _شما... رسر
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مرصانه همان طور که قلبم محکم در سینه یم کوبید 
 گفتم : 

 _اما من با جناب توانا قرار مالقات داشتم. 

 جواب داد: رسی تکان داد و کال
ی

 فیک

یف  _یم دونم عزیزم.... اما االن ایشون خودشون تشر

یم.   ندارن... حتما در ارسع وقت باهاتون تماس یم گیر

 

 باید یم فهمیدم چه شده است! 

 قدیم دیگر جلو گذاشتم: 

ی شده ؟  ی  _چیر

 

ک با نگرابی در چشمان مرد نشست.   نگاه دخیی

ی شده باشه... وقتی خ ی ودشون _نه... مگه باید چیر
یف آوردن ...   تشر

 میان حرفش پریدم: 

 _اون وقت مأمورا این جا چر کار یم کردن؟

 چشمانش گرد شد اما تندی گفت: 
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 _اون که... اون که... 

ش وا رفت و انگار آماده  ی و با حایل آشفته  پشت میر
 انفجار بود که گفت: 

_خانم شون... یعتی خانم سابق شون... چه جوری 

 بگم... 

ی تر آورد و پچ زد: و تن صدایش   را پاییر

 _جسد خانم شون دیشب توی خونه اش پیدا شده. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_چهارصدونودوهفت 

 

ی   نوشیر

 

 وارد اداره آگایه منطقه شدم . 
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دست خودم نبود شاید این اتفاق و حال و روز یاشار در 
آن لحظه به من مربوط نیم شد اما یک حیس دور، باقی 

 از روزهای گذشته مرا به آن جا کشانده بود. مانده 

 

بی توجه به حال و روز خرابم که مدام ضد و نقیض رفتار 
 یم کرد ورودی شیشه ای را رد کردم. 

 

داخل راهروی شلوغ و پر رفت و آمد، پرس وجو کنان به 
 سمت بخیسر که یاشار را برده بودند رفتم. 

 .  طبقه ی همکف دایره جنابی

 

 ش. به محض ورود دیدم

روی ییک از نیمکت ها نشسته بود و به جلو خم شده 
همان طور که آرنج دستانش را حائل پاهایش کرده بود با 

 کف دستانش صورتش را پوشانده بود. 

 

 قدم هایم تندتر شد. 
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صدای پاشنه ی کفشم توجهش را جلب کرد و صاف در 
جایش نشست اما با دیدن من متعجب از جا برخاست 

 و به طرفم آمد. 

؟_  ی این جا چر کاری یم کتی  نوشیر

 

 بی نفس نالیدم: 

؟ چرا آوردنت این جا؟   _تو بگو... تو چرا این جابی

 

 بی معطیل جواب داد: 

_نگار دیشب توی خونه اش مرده... من قبلش اون جا 

 بودم. واسه چند تا سوال آوردنم. 

 

ده شد.   بی اختیار قلبم فشر

 ...  آن حال بد دیروز... آن پانیک عصتی

یاشار نیم توانست... با این حال آنچه ذهنم را نه 
 مشغول کرده بود را پرسیدم: 

  

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 _یاشار بگو که کار تو نبوده؟

 ابرو درهم کشید: 

 

_معلومه که نبوده... سنگوب کرده... ساعت مرگش 

برای چند ساعت بعد از خروج من از خونه اشه... منم 
 که شاهد دارم اون ساعت توی بیمارستان بودم. 

 

 کشیدم و زمزمه کردم:  نفیس
ی

 به آسودگ

 _خدا روشکر. 

 

 لبخند مهربابی زد : 

 _این خدا رو شکرو بذارم پای نگرانیت برای خودم. 

 

خب ظاهرا زیادی احساسابی شده بودم و او مثل  
 همیشه از فرصت خوب استفاده کرده بود. 

 

 پشت چشیم نازک کردم و گفتم: 
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وی این _خدا روشکر یعتی خدا روشکر که پای تو، ت
 ! ی  ماجرا گیر نیست... همیر

 

دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد اما من برق 
 عجیب چشمانش را به وضوح دیدم. 

 

 روی نیمکت نشستیم و او پرسید: 

دار شدی؟  _تو از کجا خیی

 

کت قرار داشتیم.   _ظاهرا با هم توی رسر

 

 آیه کشید :  

 فراموشش کردم. صبج به محض رسیدن 
ی

_راست یم گ

کت مأمورا به رساغم اومدن.  خودمم هنوز باورم  به رسر
 نمیشه... 

 

 بی اختیار پرسیدم: 
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 _چرا؟ 

 

 نگاهش را به من دوخت: 

 _چر چرا؟ 

 

_چرا وانمود کردی قراره به نگار برگردی؟   فکر یم کردم  

 کردی. 
ی

 تموم این سه سال با اون زندگ

 

ی نگا هش را از من و چشمان پر از سوالم گرفت  و به زمیر
 دوخت: 

_یم خواستم بری بر زندگیت. تو با من خوشبخت نیم 

 شدی. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدونودوهشت 

 )یاشار( 
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 _تونستم برم؟ هوم؟

 صدایش بغض داشت. 

 به سختی گفتم: 

... باید یم رفتی و منو از این همه عذاب  _باید یم رفتی
 راحت یم کردی. 

 

 به یکباره  از جایش برخاست : 

 باید یم رفتم... اصال من االن این جا چه 
ی

_راست یم گ

غلیط یم کنم؟ چرا این جام یاشار؟ چرا این حیس که 
 مثل یه بند گیر دست و پامه ولم نیم کنه؟

 

 بی نفس نگاهش یم کردم. 

به چشمان خیسش... همان هابی که تمام این سه سال 
 مرا رها نکرده بودند. 

 یم کردم. 
ی

 من هنوز هم با یاد و خاطره ی او زندگ

 فاصله ی مان را کم کردم . 
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 مقابلش ایستادم. 

 زل چشمانش گفتم: 

 _چون یه رس اون بند هنوزم به دست و پای من بنده... 

ون چکید.   قطره اشیک درشت از چشمانش بیر

 زمزمه وار افزودم: 

 _خییل باهات حرف دارم... 

 

 چشم ها مرا مسخ و از خود بی خود یم کرد.  این

 

ون. اون وقت من و تو  _وکیلم که برسه  یم تونم بیام بیر

 باید با هم حرف بزنیم. 

 

 هنوز نگاهش پر از تالطم بود. 

ی من هر کاری کردم به  خاطر عشقم به تو بود.   _نوشیر
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_تو عشقتو همون روز کشتی یاشار. همون روز که به  

  بی خیال من شدی. هر دلییل که داشتی 

 

 بازویش را گرفتم و محکم گفتم: 

 _اون عشق اگه مرده بود تو االن این جا نبودی! 

 

 یکه خورد و چشمانش را بست. 

 زمزمه کردم: 

_اون عشق هیچ وقت نمرد... شاید زخیم شد... اما 

 نمرد. 

 

 نفس نفس یم زد که پچ زدم: 

 _من هیچ وقت نخواستم آزارت بدم.  

 

ی بگوید که با صدای وکیلم هر دو از باز کرد  دهان ی تا چیر
 هم فاصله گرفتیم. 
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_اینجایید جناب توانا؟ به محض مطلع شدن خودمو 

 رسوندم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_چهارصدونودونه

 

  

 ) ی  )نوشیر

 

  

 

ون آمدن از اداره ی آگایه با اضار یاشار  تا  بعد از بیر
 دیم. یک باغ رستوران در فرحزاد آمده بو 

 

نتوانستم نه بگویم چرا که دلم یم خواست از اتفاق 
 شب گذشته بیشیی  بدانم. 
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 روی یک تخت  
ی

در خلوت ترین بخش از بایعی خانوادگ
 مفروش شده نشسته بودیم. 

 هوا خوب بود و البته کیم گرم. 

 

 یاشار سفارش غذا داد. 

 کیم رنگ پریده به نظر یم رسید. 

انگشتانش را درهم گره کرده بود تا از لرز خفیف آن ها 
ی کند.   جلوگیر

با آمدن غذا کیم بی میل غذایش را خورد اما مدام 
 حواسش به غذای من بود تا کامل بخورم. 

 گایه از رفتارش خنده ام یم گرفت. 

س دارد با این وجود  نیم دانم چرا حس یم کردم اسیی
 ه حرف بیاید. صبورانه منتظر بودم تا خودش ب

 

میان خوردن غذا حالش را بابت شب قبل و تصادفش 
 پرسیدم  و او کیم از درد پیشابی اش شکایت کرد. 
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از مادر پرسید  و گفتم که خدا راشکر خطر رفع شده  و 
 مرخصش کرده ایم. 

 

تمام مدت حس یم کردم دارد این پا و آن پا یم کند تا 
 نیم داد. حرقی بزند اما انگار تردید  اجازه 

    

اما دقایقی بعد وقتی مرد پیش خدمت سیتی کوچک  
 استکان های چای را مقابل مان  گذاشت به حرف آمد. 

 

دهانم خشک شده بود و قلبم با باالترین درجه در سینه 
 یم کوبید. 

انگشتانم درهم مشت شده بود و قادر به حرف زدن 
 نبودم. 

 باورم نیم شد. 

ش شوکه به او چشم دوخته تمام مدت با تک تک کلمات
 بودم. 

 چطور توانسته بود؟
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این صدای گرفته و داغان انگار مال من نبود وقتی گفتم 
 : 

ی کاری با من کرده باشر   همچیر
_تو... تو... نیم توبی

 یاشار؟! 

 

ی انداخت.   رسش را پاییر

 

... کاقی بود تو بفهیم...  ی  _مجبور بودم نوشیر

 صدایم بلندتر از حد معمول شد: 

ید بهم یم گفتی یاشار... تو این حق رو نداشتی به _با
ی...   جای من تصمیم بگیر

 

 نگاهش داشت آتشم یم زد: 

_نیم تونستم... تو رو خوب یم شناختم... قبول یم 

 کردی؟ به حرفم گوش یم کردی؟ 

 دیوانه شدم: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

_نه...  معلومه که قبول نیم کردم... معلومه که گوش 

 نیم کردم. 

 

_مادرت تازه از یه سکته قلتی برگشته بود. چطور یم 

ی رو بدم. نیم تونستم ریسک  ی ی چیر تونستم اجازه همچیر
 کنم. 

 

 بغض داشت خفه ام یم کرد. 

 راحت همه حرف هایش را باور کرده بودم. 

 سامان را من کشته بودم... 

به ی من مرده بود...   سامان آن شب با ضی

 نفسم در سینه گم شده بود. 

؟_چطو  ی کاری بکتی  ر تونستی با من همچیر

ه ی چشمانم گفت:   خیر

_پشیمون نیستم... جاش بیفته بازم همون کارو یم کنم. 

ی تو بود.   عاقالنه ترین کار اون موقع بی خیی
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_تو یم دوبی من هنوزم شبا کابوس اون اتفاق رو یم 

 ...  بینم؟ چطور تونستی

 

ایط  _نیم تونستم بذارم بری زندون... توی اون رسر

ی که منتظرت بود یه مدت بازداشت  ی ین چیر
مادرت کمیی

و زندوبی بود ... تازه اگه نیم تونستی اثبات کتی معلوم 
 نبود چند سال باید یم رفتی اون تو؟ 

 کالفه و عصتی جواب دادم: 

 

_یاشار یم دوبی چر کار کردی؟ من اگه مقرص بودم باید 

زای کارمو یم کشیدم. من یم تونستم از خودم دفاع ج
کنم. اون شب سامان قصد سو استفاده از منو داشت... 

کارم عمدی نبود... وکیل یم گرفتم... ثابت یم کردم  
عمدی توی کار نبوده... اما تو کاری کردی که بی گناه 
جلوه کنم و بعد ولم کردی... باور نیم کنم این جوری 

 ... بازیم داده باشر 

 

 داشتم خفه یم شدم. بازی ام داده بود. 
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 حقیقت را از من پنهان کرده بود. 

ی دور نگه داشته بود.   تازه یم فهمم چرا مرا از همه چیر

 

... من هنوز حرفام تموم نشده.  ی یه کم آروم بگیر  _نوشیر

؟ فکر کردی بعد به هم خوردن 
ی

_دیگه چر یم خوای بیک

داغون نشد؟ اصال عروش مون داغون نشدم؟  مادرم 
 فکر کردی با آبروی من چر کار کردی؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد

 

 )یاشار( 

 

کالفه به بی قراری اش چشم دوخته بودم و حاال بیشیی 
ی یم شدم کارم تا حد زیادی اشتباه نبوده  از قبل مطمی 

 است. 
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ی را خوب یم شناختم.   نوشیر

 لبم نقیسر از لبخند گرفت. 

 درشت شد و و کفری از جایش برخاست:  چشمانش

 _بخند... بایدم بخندی... نیم بخشمت یاشار توانا... 

 مثل خودش  از جا جستم ومقابلش ایستادم. 

 _خنده ام از رو تمسخر نبود. 

 

مشتش محکم و درد آور توی  قفسه سینه ام نشست... 
ی بار...   نه یکبار بلکه چنیر

 

 م: دستم را روی سینه ام گذاشتم و نالید

 _یا خدااا. 

 

 زانویم تا خورد و نشستم. 

 نگران مقابلم زانو زد: 
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؟ معذرت یم خوام... یاشار...   _چر شد یاشار خوبی

  

 و دستش به سمت صورتم کشیده شد. 

نگاهم را با شیطنت به او دوختم و مچ دستش را در هوا 
 گرفتم: 

؟   _تو که تحملشو نداری چرا آخه اذیتم یم کتی

 

 ناباور غرید: 

 _بدجنس... نباید باور یم کردم... 

 و خواست مچش را از میان انگشتانم برهاند. 

 

ورانه ای زدم و مچش را به سمتم کشیدم.   لبخند رسر

ی مان کم شد و حاال نگاهش در نگاهم  قفل  فاصله ی بیر
 شده بود. 

_هیچ عاشقی اجازه نیم ده اتفاق بدی برای عشقش 

ی بهت بزنه... بیفته. من کاری رو کردم که صدمه ک میی
 . ی ی بد و بدتر من بد رو انتخاب کردم نوشیر  بیر
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 کفری توپید: 

 .  _تو جای من تصمیم گرفتی

_چون یم دونستم تو از روی عذاب وجدان اون تصمیم 

ا خیی  ی ی. ضمنا تو هنوز از خییل چیر غلط رو یم گیر
 نداری. 

 

 با حالت قهر صورتش را چرخاند و غرید: 

 کردم چر کم  داشتم که اون _تموم این سه سال فکر یم
 جوری رهام کردی. 

 

 چانه اش را گرفتم و به سمت خود کشیدم: 

 ... ... هیجر  _تو هیجر کم نداشتی

 

انگار بعد از آن خشم به یکباره بدنش خایل شود روی 
 تخت وار رفت و گفت: 
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_یاشار تو با دید خودت همه چر رو سنجیدی و تصمیم 

با تصمیمت چطوری  گرفتی اما هیچ وقت فکر نکردی
منو نابود کردی. تو نیم دوبی وقتی یه دخیی درست چند 
روز مونده به عروسیش این طوری پس زده میشه چه 

درد و رنجی رو باید تحمل کنه تا دوباره همون آدم سابق 
 بشه؟

؟ تو فکر نیم کتی یه پش با چه آرزوبی قراره  _توچر

ه خونه اش اما یهو همه چر به هم  یم ریزه عشقشو بیی
 من چه عذابی کشیدم؟ نداشتنت 

... تو یم دوبی یعتی چر
ی که آرومم  ی بزرگ ترین عذابی بود که کشیدم اما تنها چیر
... دلم نیم خواست به  یم کرد این بود که کنار مادربی
... همون روزا یم خواستم بهت  خاطر من عذاب بکیسر
بگم اما میدونستم گفتنم یعتی حرف گوش نکردن تو، 

افت و من اینو نیم خواستم. یعتی ا  عیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدویک
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 حاال انگار کیم آرام گرفته بود که پرسید: 

؟
ی

 _االن چر فرق کرده که تصمیم گرفتی بهم بیک

 

ه چشمانش جواب دادم:   مقابلش نشستم و خیر

ی یم خوام باهات حرف بزنم. وقتی  ا... نوشیر ی _خییل چیر

نیم دونستم جز پدرم کیا پشت این پرده از تو جدا شدم 
هستند عجیب بود خییل سیع کردم بفهمم اما نشد. ویل 
م بدونم و به کمکت  ه و قراره بیشیی حاال یم دونم چه خیی
نیاز دارم. اما اینو بدون من همیشه دورادور  مراقبت 
کت کوچیک رو تاسیس  بودم. وقتی با دوستت اون رسر

 یک دو بار... کردی خییل خوشحال شدم حتی ی

 

؟  _حتی ییک دو بار چر

 .  _قول بده دعوام نکتی
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چشمانش عصتی بود اما حس یم کردم کنج لبش تییک 
 خورد. 

 

... حرف بزن... دیگه چر  _یاشار داری دیوونه ام یم کتی

 کار کردی. 

 

 دستانم را به نشانه ی تسلیم باال بردم و گفتم: 

ی و افرا یادته؟  _پروژه های ماهیر

 

شت شد و من دستی به پشت گردنم چشمانش در 
 کشیدم: 

_از پروژه های من بودند. خودم مجبورشون کردم بیان و 

ی کردم تون و از نظر مایل  ... خودمم تضمیر ی
با شما کار کیی

ی کردم.. که هیچ خطری نداره.  صاحب پروژه رو مطمی 
گفتم این پروژه یه خانم مهندس داره که کارش رو خودم 

ی یم کنم.   تضمیر
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 ! _یاشار 

_من دورادور کنارت بودم. بابا خییل اضار کرد به نگار 

ی که زیر  ی وع کنیم اما تنها چیر  رو رسر
ی

برگردم و با هم زندگ
بارش نرفتم این یه مورد بود. داشتم نقش پش خوب رو 

م بشه اما نشد.  ی دستگیر ی بازی یم کردم تا شاید چیر
ی من هیچ وقت رهات نکردم... وقتی یم دیدمت  نوشیر

عد اون ماجراها رسکار حاضی مییسر بهت افتخار چطور ب
یم کردم. البته خب نیم تونستم ببینم کیس بهت نزدیک 

 بشه... 

 

اف بود.   انگار امروز روز اعیی

 

ی  ت نگاهم یم کرد. سکوت کرده بود و همیر ی با حیر نوشیر
اف بگشایم :   باعث یم شد من زبان به اعیی

 

 _مهندس خردمند یادته؟ 

باز دستی به پست گردن کشیدم  چشمانش ریز شد و من
 و گفتم: 
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 _وقتی حس کردم داره بهت خییل نزدیک یم شه... 

 میان کالمم پرید: 

 _نگو که فرستادنش به دبی کار تو بود؟ 

 _بود. 

 _یاشار!!! 

_من نیم تونستم ببینم تو رو از دست یم دم. اون لعنتی 

زیادی خوب بود. یم دونستم راحت یم تونه مخ تو 
 بزنه... 

 

 به کیفش زد و از جا جست : 
ی

 چنیک

ی االن از دست دادی.   _اما همیر

 

ی شدم:   نیم خیر

_چطور یم تونستم بذارم جلوی چشمام مال یه مرد 

؟   دیگه بیسر

 

 _اون بیچاره... یم دوبی باهاش چر کار کردی؟ 
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 _نگو که عاشقش شده بودی؟ 

 _به تو ربیط نداره... من عاشق هر گ بخوام یم شم. 

 

نفسم به جد در سینه حبس شد و درد دوباره این بار 
 توی قفسه ی سینه ام پیچید. 

  

 خشیم عجیب وجودم را پر کرد و نالیدم: 

 .  _تو نیم توبی با من این جور حرف بزبی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدودو

 

 ) ی  )نوشیر
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 دست خودم نبود. 

 از دستش عصبابی بودم. خدای من باورم نیم شد. 

 باورم نیم شد!!! 

 او کاری کرده بود کارستان اما بی من و بی اجازه ی من. 

قبول این حرف ها بعد از سه سال برایم سخت و 
ی بود .   سنگیر

 

ی و عصبابی اش فاصله ی  بی توجه به صورت خشمگیر
 مان را کم کردم و با نوک انگشت توی سینه اش کوبیدم: 

 

 _یم دوبی چر شده جناب توانا... 

 

 در نگاهم دو دو زد که  پرحرص افزودم: نگاهش 

 _تو هم شدی پدرت... درست مثل همون زورگو... 

 شاید بی انصاقی بود اما باید یم گفتم. 

 از تمام احساش که در این مدت رنج داده بود. 
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 رنگ از رخش پریده بود: 

ون کردی... یادته؟ درست توی  _منو از زندگیت بیر

و خراب  شبهابی که برام خییل ارزشمند  ی بود همه چیر
 قبلت... 

ی
کردی.... گفتی تصمیم داری برگردی به زندگ

دروغ گفتی و منو زیر پاهات له کردی... تو شدی مثل 
 پدرت همون اندازه زورگو و لجوج... 

 

ون داد و گفت:   به سختی نفسش رو بیر

 _من تنها کاری رو کردم که به صالح بود. 

 

 خونشد شانه بابا انداختم: 

ل پدرت... اونم تموم مدت به صالحت داره _درست مث
 فکر یم کنه... تو یه توانای احمقی یاشار.... 

 

 صورتش مثل گچ سفید شده بود. 
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ی  با آن که یم دانستم کیم زیاده روی کرده ام اما هیچ چیر
ی این حرف ها غرور خرد شده ام را  نیم توانست جز گفیی

 اقناع کند. 

 

... جای من کار برام جور  _تو جای من تصمیم گرفتی

کردی... حتی کیس که یم تونست یه رقیب برات باشه 
ی تو و  ... به من بگو یاشار فرق بیر رو از رس راهت برداشتی

 پدرت چیه؟ ها؟ 

 

 هنوز در سکوت نگاهم یم کرد که افزودم: 

 

اکت کوفتی رو هم بذار در  _دیگه دنبالم نیا... اون رسر

 ب شو بخور... فهمیدی... کوزه آ

 

 ابروهایش درهم گره خورد عصتی نامم را صدا زد: 

ی مزخرف نگو...   _نوشیر
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کتم رد بیسر  _دیگه حق نداری از یه فرسجی من و رسر

 جناب توانا. 

 

 کفش هایم را به پا کردم به راه افتادم. 

 به دنبالم آمد. 

 او یاشار بود. 

 کوتاه نیم آمد. 

دمند بی نوا را آن طور از رس باورم نیم شد مهندس خر 
 راهم برداشته باشد. 

 بی اختیار لبم به لبخندی آراسته شد. 

یاشار پشت رسم بود و داشت تند تند حساب غذا را 
 میداد. 

 

تمام این سه سال تنها نبودم و او همیشه در خفا حمایتم 
 کرده بود اما نیاز به یک تنبیه اساش داشت. 
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صدا زدم و گفتم برایم یک ییک از پیش خدمت ها را 
د.  ی بگیر  ماشیر

 

 با نزدیک شدنش اخم هایم بیشیی شد. 

ی دیوونه شدی؟ تو یه درصد فکر کن میذارم  _نوشیر

 تنهابی برگردی! 

 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 _تو هم یه درصد فکر کن من با تو برگردم. 

 

 . ی  _نوشیر

چه قدر دلم یم خواست آن جا یک مکان عمویم نبود تا 
از خجالتش دربیایم اما خب خدا یم دانست ته حسابی 

 دلم نارایصی هم نبودم. 

 

با این حال تا دق دیل ام را بررسش در نیم آوردم  
 رضایت نیم دادم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 مرد جوان نزدیک شد: 

ی منتظره.   _خانم ماشیر

 

ت زده ی یاشار به  تشکری کردم و در مقابل چشمان حیر
ی رفتم اما هنوز در عقب را باز نکر  ده بودم سمت ماشیر

 که بازویم کشیده شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوسه 

 

 )یاشار( 

 

 _ولم کن یاشار... 

 متحکم گفتم: 
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... من خودم یم رسونمت.  ی  _برگرد توی ماشیر

 

ه ی چشمانم گفت:   لجوجانه و خیر

 _نه! 

 

 مالیم تر گفتم: 

ی نکن...  به خدا من داغونم.   _نوشیر

 

ته دست کیم از تو نداره _االن این نوشیتی که جلو 
 یاشار. داغونه داغون... یم فهیم... بذار برم... 

 

 _نیم خوام این جوری بری. 

 _باید برم...  

 _پس اون حرقی رو که زدی پس بگیر  تا بذارم بری. 
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 ابرو باال انداخت: 

کتم نگرد.   _دیگه دور و بر من و رسر

 محکم لبه ی در را گرفتم و غریدم: 

 _دخیی خانم من همیشه دور و برتم. 

ه به چشمانم توپید:   خیر

 _جناب توانا از رس راهم بکش کنار. 

 

ی ته چشمانش موج یم زد.  ی  یک چیر

 یک حس خوب که باعث شد آرام کنار بروم. 

خب حق یم دادم عصبابی باشد و باید فرصت فکر 
 کردن را به او یم دادم. 

 

 در را بست.  بی معطیل روی صندیل عقب نشست و   

  

نگاهم به اوبی بود که نگاه به مقابلش دوخته بود و 
ی را به راننده صادر کرد.   فرمان رفیی
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 ساعتی بود که  به خانه باز گشته  بودم. 

پرستار فرنوش به محض آمدنم  رفت  و من قبل از هر 
ی یابد.  ی دوشر گرفتم تا شاید حال بدم کیم تسکیر ی  چیر

 

ر رابطه با مرگ نگار چه بگویم و نیم دانستم به فرنوش د
 یا اصال چطور بگویم؟ 

 

با وجود آن که نگار هیچ وقت درست و درمان در حق او 
ی شان    بیر

ی
مادری نکرده بود  با این حال یک جور وابستیک

 وجود داشت و هر چه بود مادرش به حساب یم آمد. 

 

صدای فرنوش که مرا فرا یم خواند باعث شد خییل  زود 
ون بزنم.   لباس به تنم کرده از اتاقم بیر
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با دیدنم  ابروهای گره کرده اش را بیشیی درهم فرو برد و  
 قهر گونه گفت: 

 

ی نیست... هرچر زنگ  _بابابی دو روزه از مامان نگار خیی

یم زنم تلفنش خاموشه. دیشب که گفتی باهاش حرف 
. یم   زبی

خب هر چه قدر هم که نگار بد بود رس زدن  به فرنوش 
 را فراموش نیم کرد. 

 

 لب تخت نشستم و گفتم: 

_یه کم رسش شلوغه... نگران نباش. منم نتونستم 

 پیداش کنم. 

 

 بغض کرد: 

 _اون هیچ وقت منو دوست نداشت. 

_این چه حرفیه همه ی مامانا بچه هاشونو خییل 

 دوست دارن. 
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 یم_عشق_دم_کن #کیم_برا

 

 #پارت_پانصدوچهار

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

د.   انگار کیس قلبم را محکم در سینه فشر

  

کم هم ناخواسته به درد من دچار شده بود. من هم  دخیی
 بی مادر بزرگ شده بودم. 

 

وقتی یاد روزی یم افتادم که مادرم برای همیشه رفته بود 
 درد در قفسه ی سینه ام یم نشست. 
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وای که  اگر مامان فریده نبود  معلوم نبود چه بالبی 
 بررسم یم آمد. 

 دستش را گرفتم و گفتم: 

 _بریم پیش مامان فریده؟

 

 بی شک مامان فریده یم توانست کمکم کند. 

 ذوق زده گفت: 

 _برای مایه ها غذا بخریم؟

 رس تکان دادم: 

 _برای مایه ها هم غذا یم خریم. 

 

 مدش رفتم. از جا برخاستم و به سمت ک

 و همزمان با باز کردن در کمد پرسیدم : 

 _خب پرنسس چر یم پوشه؟
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 چشمان مامان فریده به محض دیدنم پر از آب شد. 

 پس آن ها هم خیی دار شده بودند. 

فرنوش را بوسید و  مرا محکم بغل کرد و کنار گوشم پچ  
 زد: 

_خدا رحمتش کنه. از وقتی شنیدم خییل حالم بد 

 شده... 

 

 پاسجی نداشتم که بدهم فقط پرسیدم:  هیچ

 _بابا خونه ست؟ 

 رس  به نشانه مثبت تکان داد. 

 باید با پدرم حرف یم زدم. 

 

فرنوش ذوق زده به طرفم چرخید اما با دیدن چشمان 
 خیس مامان فریده گفت: 

؟  _داری گریه یم کتی مامابی
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دستی به پشت گردنم کشید و مامان فریده مثل همیشه 
 گفت: صبورانه  

 _نه مادر... نیم دونم یهو چر رفت توی چشمم. 

 

 فرنوش لبخندی زد و با شیطنت گفت: 

_مامان نگارم هر موقع گریه یم کرد همینو بهم یم 

گفت... اون وقتا که تو نبودی بابابی وقتی کار بد یم کردم 
دعوام یم کرد اما بعدش یم شست گریه یم کرد. اون 

ی رفته توی وقت که منم یم پرسیدم یم گفت ی ی ه چیر
 چشمم. 

 

نیم دانستم چه جوابی بدهم. حالم بد بود و انگار مامان 
 فریده این را خوب فهمید که گفت: 

ی بیارم بخوری رنگ به رو نداری مادر؟ ی  _یه چیر

ی تکان دادم و رمزمه وار گفتم:   رسم را به طرفیر

ی بهش  ی _شما حواست به فرنوش باشه... نتونستم چیر

 بگم. 
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 ت : زمزمه وار گف

ی ندونه مادر تا به موقعش باهاش  ی ه فعال چیر
_بهیی

 حرف بزنیم. 

 و سپس بلند افزود: 

 _من فرنوشو یم برم تا مایه ها رو ببینه. 

 

کم ذوق زده کیسه ی توی دستش را باال برد:   دخیی

ی براشون غذا آوردم.   _ببیر

 

وع به قربان صدقه اش  طبق معمول مامان فریده رسر
 رفت. 

به سمت دیگر ساختمان رفتم و با دور شدن آن ها 
 مسیر پله ها  را درپیش گرفتم. 

 باید پدرم را یم دیدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصدوپنج

 

 ) ی  )نوشیر

 

 داشتم دیوانه یم شدم. 

کت برنگشتم و به خانه بازگشتم.   به رسر

 

زندابی برای مراقبت مامان در ساعابی که نبودم قبول 
زحمت کرده بود و این باعث یم شد من با خیال آسوده 

 تری به کارهایم برسم. 

 با  دیدنم متعجب پرسید : 

ه زود اومدی؟   _خیر

 

ون  دادم و گفتم:   بیر
 نفسم را با پوقی

 _یه کم نگران مامان بودم. 
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 لبخندی زد و گفت: 

ه _خدا روشکر که  مامانتم حالش خوبه. تو هم دیگه بهیی
 با فکر راحت به کارت برش. 

_دست شما و دابی درد نکنه که هیچ وقت تنهامون 

 نذاشتید. 

 

_این چه حرفیه... راستی تا هفته دیگه کارات و رس و 

سامون بده... یم خوام یه مهموبی به خاطر اومدن 
م.  زشته به خدا...    آرمان و زنش بگیر

 

 و هم اسیر خودمون کردیم. _شما ر 

 ابرو درهم کشید : 

 

 . .. یم خوام حتما باشر
ی

_اینو نگفتم که اینجوری بیک

 .  دیگه وقتشه به خاطر مامانتم که شده  یه فکری بکتی
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سم چه فکری؟ که صدای مامان از اتاق به  خواستم بیر
 گوش رسید. 

؟   مادر توبی
ی  _نوشیر

 اغ مامان رفتم. لبخند تصنیع به زندابی زدم و تندی به رس 

 

 با دیدنم در آن ساعت از روز با نگرابی  پرسید:  

ی شده مادر؟ ی  _چیر

 

 به طرفش رفتم و محکم بوسیدمش. 

_چر یم خواد بشه مامان من.... دلم براتون تنگ شده 

 بود. 

 

 و بی اراده صدای یاشار در رسم پیچد: 

ایط  __نیم تونستم بذارم بری زندون... توی اون رسر

ی که منتظرت بود یه مدت بازداشت  ی ین چیر
مادرت کمیی

و زندوبی بود ... تازه اگه نیم تونستی اثبات کتی معلوم 
 نبود چند سال باید یم رفتی اون تو؟ 
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 با صدای مامان به خودم آمدم :  

ی مادر حواست هست ؟  _نوشیر

 

 نفهمیده بودم چه پرسیده؟ 

 

 _ببخشید چر گفتید؟

_یم گم رنگت خییل پریده. دستاتم که یخه مادر. ناهار 

 خوردی؟

 

 رس تکان دادم. 

م. یه کم فقط خسته  ی نیست... باید یه دوش بگیر ی _چیر

 ام. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصدوشش 

 

 

غم تمام بعد از حمام موهایم را حوله پیچ کردم اما عیل ر 
افکاری که  حول و حوش یاشار یم گشت، حرف زندابی 

 بدجور ذهنم را مشغول خود کرده بود. 

 

یعتی چه که باید به خاطر مادرم فکری به حال خود یم 
 کردم؟ 

 منظورش  از این کنایه چه بود؟! 

 

ون زدم حس کردم صدای پچ پچ یم آید.   از اتاقم که بیر

توجهم جلب شد و به سمت اتاق مادر رفتم اما صدای  
 زندابی باعث شد همان جا پشت در بایستم. 

 

ی عزیزم... داداشت راست یم گه این پشه بی دلیل  _ببیر

به ی  پا نشده بیاد بیمارستان... باید قبل این که یه ضی
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ی بزنه یه فکری براش بکنیم.   دیگه به روح و روان نوشیر
خان داداشت از اولم با این ازدواج خودتم یم دوبی که 

موافق نبود. اما تو رو قبول داشت و روی حرفت حرف 
نزد. اصال با اون مشکالبی که پشه داشت فکر کنم 

ی شد اما   نتیجه رسید که بی خیال نوشیر
ی خودش به همیر

ت هللا اعلم؟   حاال چر شده که باز اومده رساغ دخیی

 

 د: صدای ضعیف مادر در جواب به گوش رسی

ی که یه بار قسمت   ی _اینا عاشق هم بودن اما خب چیر

ی حرف یم  نشده  دیگه خوب نیست تکرار بشه. با نوشیر
زنم. اونم هیجر راجع  به اومدن یاشار به بیمارستان بهم 

 نگفته.. 

 

 باز زندابی با آن لحن چاپلوسانه گفت:  

ی هنوز فکرش گیش این  _نباید بگه... من که یم گم نوشیر

 ا دیگه ابن دفعه ما باید عاقل باشیم. پشه ست ام

 

 نفسم در سینه حبس شده بود. 
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 داشت برای خودش یم برید و یم دوخت. 

 _من بهش گفتم واسه مهموبی آرمان حتما باید باشه. 

 مادر پرسید: 

 زنداداش... 
ی

 _این پشه که یم گ

 زندابی بی معطیل گفت: 

 

ای _گفتم که دوست آرمان. نگران نباش... من که بر 
ی بد نیم خوام.  خانواده اشو دعوت یم کنم  نوشیر

ت به  ی شون. ان شاء هللا که این دفعه دخیی خودت ببیر
خیر و خوشر یم ره خونه بخت. این پشه و خانواده اش 

رو خییل وقته یم شناسیم. پشه آقا و رسبزیره... 
ی نباشه  تحصیالتش هم بدک نیست.شاید در حد نوشیر

وی کار آزاده و دوتا دهنه مغازه اما داره سواده رو... ت
 توی بازار داره. وضعشون توپه... 

 

 انگشتانم روی قلبم مشت شده بود. 

کاش یم توانستم جلو بروم و حرقی بزنم اما حاال با   
ایط مادر تنها راه سکوت بود.   رسر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 باز حرف یاشار در رسم کوبش گرفت. 

_مادرت تازه از یه سکته قلتی برگشته بود. چطور یم 

ی رو بدم. نیم تونستم ریسک تون ی ی چیر ستم اجازه همچیر
 کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوهفت  

 

 یاشار 

 

با تقه ای به در اتاق، آرام و با طمأنینه دست روی 
ه گذاشتم و وارد اتاق شدم.   دستگیر

 

ش یم نشست روی  ی پدرم برخالف همیشه که پشت میر
 نشسته بود. ییک از مبل های نزدیک پنجره اتاقش 
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انگشتانش را درهم گره زده و همان طور که آرنج هایش 
را حائل زانوهایش کرده بود پیشابی اش را به دستانش 

 تکیه داده بود. 

 

به محض ورود رسش را به طرفم چرخاند و با دیدنم 
 لحظه ای مکث کرد و سپس از جا برخاست. 

 _یاشار... 

 _بابا. 

 _تسلیت یم گم پشم. 

 

 «به من یا به خودتون؟ »هو کشید  کیس توی رسم

با این حال وقتی جلو آمد و دست روی شانه ام گذاشت 
دش آرام زمزمه کردم :  ی  فشر  و به نشانه تسکیر

 _ممنونم. 

 

ی گذشت.   سنگیر
 چند ثانیه به سکوبی
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آن قدر حرف توی دلم داشتم... آن قدر  فکر توی رسم 
 داشتم که نیم دانستم  چه کنم؟

م وقتی اطالعاتم آن قدر ناقص بود بی شک نیم توانست
 حرقی بزنم. 

 

نگار مرده بود و هنوز کیل سوال  بی جواب در رس داشتم 
 که پاسجی نداشتند. 

 

بابات منو  »صدایش هنوز توی رسم دنگ دنگ یم کرد  
 « یم خواست

 

 بی اختیار زوایای صورت پدرم را از نظر گذراندم. 

 

 کیم رنگ پریده به نظر یم رسید. 

_فکر نیم کردم نگارو این جور از دست بدیم. خییل 

 ناراحت شدم! 
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 دست خودم نبود، پوزخند زدم: 

 _مطمئنید؟ 

 

ه چشمانم گفت:   چشمانش درشت شد و خیر

 _این حرفو یم ذارم به پای ناراحتیت. 

 

 صدایم از حد معمول باالتر رفت: 

 _نگید که دست شما توی این ماجرا نیست؟

راجع به من؟ که من کشتم اون _واقعا چر فکر کردی 
و؟   دخیی

 

 نفسم دوباره سخت شده بود. 

 دروغ چرا هزار بار به این قضیه فکر کرده بودم. 

_مرگ نگار چه منفعتی یم تونست برای من داشته باشه 

ی کاری بکنم؟   یاشار؟ چرا باید همچیر
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کلمات تا نوک زبانم آمدند و قبل از خروج همه را فرو 
 دادم. 

 ال وقتش نبود. نه... حا

 دیگر به هیچ کس اطمینان نداشتم. 

 

 دستی به پیشابی کشیدم: 

 _معذرت یم خوام. 

 

ی گفت:   رسد و سنگیر

_میذارم به پای ناراحتیت. نگار یم تونست عروس خوبی 

 .  برای خانواده ی ما باشه اگه تو یم خواستی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوهشت

 #شهال_خودی_زاده 
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 بی نفس نگاهش کردم. 

 صدابی توی رسم هو یم کشید. 

و گفته بود. »  ی  « کاش نگار قبل از مردن همه چیر

 _چرا نگار انقدر برات مهم بود بابا؟

 

زوایای صورتش کیم تغییر کرد. چهره درهم کشید و 
 گفت: 

_چرا تو هیچ وقت نخواستی برش گروبی یاشار ؟  

عاشقش  بخشیدنش انقدر سخت بود؟  یادمه یه زمابی 
 بودی! 

 

 جوابم را با سوال جواب داده بود. 

_فکر یم کردم خودمو دوست داره اما وقتی فهمیدم 

موقعیتم... جوونیم... ثروتم  براش مهمه تره از چشمم 
 افتاد بابا. 
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ش رفت و  ی رنگ از رخش پرید و دیدم که به سمت میر
ی زد.  ی خودش تکیه به میر  برای نگه داشیی

 

ه بودم و حاال شک نداشتم به قصد آن جواب را داد
 حرف های نگار دروغ نبود. 

 

 قدیم به سمتش برداشتم و مقابلش ایستادم و پرسیدم : 

 

_چرا من بابا؟ چرا هميشه انقدر به من توجه داشتید؟ 

شما یه پش بزرگیی هم داشتید... داریوش که همیشه 
مطیع شما بود. یم تونستید به تک تک خواسته هاتون  

 ید. چرا من بابا؟با داریوش برس

 

ه چشمانم لب زد:   خیر

 _هر کدوم تون جای خودتونو دارید.   
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به را زدم:   ضی

_چرا جوری رفتار یم کنید که انگار داریوش پشتون  

 نیست! 

 

 یم دانستم چطور بازی شان دهم. 

حاال که تا حد زیادی یم دانستم چه خیی است باید 
 درست به هدفم یم رسیدم. 

 پشت به من کرد و به سمت پنجره ی اتاقش رفت. 

 سکوت پدرم  که طوالبی شد گفتم: 

ی من و داریوش   بیر
_بابا چرا جواب نیم دید؟ چه فرقی

 هست؟

 صدایش لرز داشت... 

ی بار صدای لرزان پدرم را یم شنیدم.   برای اولیر

 

_تو...  تو... پش بیتا عشقم بودی. کاش یم فهمیدی چر 

 یم گم. 
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 د زدم: نیشخن

_و مامان فریده کجای زندگیت بود؟ اگه دوسش 

نداشتی چرا اون زنو این همه سال توی زندگیت نگه 
؟ چرا؟!   داشتی

 

انگار دوباره یادش افتاد که او توانای بزرگ است که 
صاف در جایش ایستاد و سیع کرد مقتدرانه جواب 

 دهد: 

 _فریده زن خوبیه... مطیع... قانع... مهربون... اما... 

 

_اما چر بابا؟ عاشقش نبودی درست یم گم ... واسه 

 همونه که داریوش برات مهم نیست؟ باورم نمیشه... 

 

ابی که بهت ربط نداره دخالت نکن. تو از خییل 
ی _به چیر

ا خیی نداری.  ی  چیر

 دستانم را به نشانه ی تسلیم باال بردم: 
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_باشه... اما شما بگو... چرا شما همیشه رست توی 

 من
ی

ی که  زندگ بوده؟ چرا با کینه توزی نذاشتی با دخیی
 دیوونه اش بودم ازدواج کنم. 

 

 _اون دخیی در حد تو نبود! 

 

 خنده ام گرفت: 

_گ در حد من بود بابا؟ البد نگار؟ معیارتون چر بود بابا 

ی رو نه...   که نگار رو شایسته یم دونستید و  نوشیر

 

... جرم  قتل کم _نیم خواستم درگیر اون دخیی بیسر
ی نیست پش.  ی  چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدونه 
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 #شهال_خودی_زاده 

 

_دروغ نگید بابا... شما از قبل تر هم نیم خواستید من و 

ی به کنار...  چرا  ی با هم باشیم. اصال موضوع نوشیر نوشیر
 کنم؟ ... از وقتی یادمه 

ی
هیچ وقت نخواستید من زندگ

بودید...شما یه دروغ گویید مانع خوشر و آرامش من 
بابا... شما به خاطر عشق تون نه... به خاطر نفرت تون 
 کردن من شدید. بیتا خیانت کرد 

ی
از اون عشق مانع زندگ

 پشتون گرفتید... 
ی

و شما تاوان اون خیانت رو از زندگ
 کاش رهام کنید بابا... کاش بذارید برم گم و گور بشم... 

 

ش گرفت و قدیم ی   به سمتم برداشت. تکیه از میر

 _یاشار... 

 من نیم توانستم این مرد را بشناسم. 

 نیم توانستم به او اعتماد کنم. 
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 منو نابود کردید! عذابم دادید بابا... عشقمو 
ی

_شما زندگ

ازم گرفتید. اون همه مانع رس راهم تراشیدید تا منو 
 بکشونید این جا.  نیم فهمم تون... 

 

ین رو برات خواستم... اما تو با لجبازی  _من همیشه بهیی
 همه چر رو خراب کردی.  هر کاری کردم تا 

ی
و یه دندگ

 نزدیکم باشر اما تو دور تر شدی...  

 

 پوزخندم صدادار بود: 

ین انتخاب نگار بود دیگه؟   _بهیی

 

 ابرو  درهم کشید: 

 

_من دخالتی نداشتم... نگار خودش تو رو انتخاب کرد.  

 ندگیت بشه. منم کمکش کردم تا وارد ز 
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بی اختیار حالت تهوع گرفتم. کاش این یک مورد را نیم 
 دانستم اما مدام صدای نگار توی رسم چرخ یم خورد. 

ی بودی»   « تو گزینه بهیی

 

 نزدیک تر شد و این بار با لحن خایص پرسید: 

 _چرا رفته بودی دیدنش؟

 

ه چشمانش بود..   پس در جریان بود. نگاهم خیر

ی بریم آگایه اون  _اون جوری نگام نکن... وقتی خواسیی

جا فهمیدم که تو قبلش اون جا بودی. برای چر رفته 
 بودی اون جا یاشار؟ 

 

 _یه کار شخیص داشتم.  

 _با نگار؟

 یک تای ابرویم را باال انداختم : 

 _ظاهرا مادر بچم بود... نه بابا؟
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 و نیشخندی زدم: 

 

 ه باشه؟ _نکنه یم ترسید حرقی بهم زد 

 

؟ یاشار این همه کنایه واسه چیه؟تو چر  _چه حرقی

 خیال کردی؟ 

  

 نباید به شک یم انداختمش. 

 

_نیم دونم بابا... شاید به خاطر این که نیم دونم دور و 

برم چر یم گذره... خیال تون رو راحت کنم اون حرقی 
نزد.  یعتی عمرش کفاف حرف زدن رو نداد. برام کیل 

وط گ ط و رسر ذاشت. اما وقتی رد کردم منو از خونه رسر
ون کرد.   اش بیر
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ی را  ی در میان نبود تا راحت همه چیر کاش مسئله  نوشیر
رو یم کردم اما ترس از آسیب رسیدن با او باعث یم شد 

 هنوز  محتاطانه رفتار کنم و حرف بزنم. 

نگاه بابا طوری بود که هنوز به گفته هایم شک داشت  
 فته های نگار واقف تر یم کرد. و این مرا به حقیقت گ

 زمزمه وار گفت: 

ی نباش. یم گم مراسیم  _ایک  ... نگران مراسم تدفیر

شایسته و در حد و اندازه ی خانواده توانا براش انجام 
 بشه.  فقط با فرنوش حرف زدی؟

 رس تکان دادم: 

 _قراره مامان فریده باهاش حرف بزنه. 

 

ش به _آره فریده خوب یم تونه از پسش  بربیاد. بسیر
احت کتی فردا روز سختی در  ه بری و یه کم اسیی اون. بهیی

 پیش داریم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصدوده

 

 ) ی  )نوشیر

 

برای بار چندم نگاهم را به صفحه خاموش گوشر  ام 
 انداختم. 

 

ی چند روزه ام از یاشار باعث یم شد  کالفه از بی خیی
 بدهم.  تمرکزم را به کل از دست

ی گیر افتاده بودم.  ی و نخواسیی  در برزچی از خواسیی

 از دستش دلخور بودم و نبودم. 

ی درون مرا بهیی از   وقتی فکر یم کردم یم دیدم او نوشیر
 هر کیس شناخته بود. 

 

اگر آن روزها به من اجازه داده بود تا بفهمم بخش  
زیادی از  آنچه اتفاق افتاده به گردن من است کوتاه نیم 

 مدم. آ
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خودم را معرقی یم کردم. از طرقی تصور این که مامان  
یم فهمید من چه کرده ام و رایه شدنم به زندان تا 

مشخص شدن تمام اتفاقات معلوم نبود چه عواقتی یم 
 توانست داشته باشد. 

 

آری من گیر افتاده بودم. نیم توانستم او را ببخشم و 
 عجیب این که بخشیده بودم. 

 بی رس و ته.  یک حس عجیب

 

بعد از آن روز نه او تماش گرفته بود و نه من حاضی 
م.   شده بودم تماش بگیر

 

ی نگار است اما نیم دانم  یم دانستم درگیر مراسم تدفیر
 ش بودم. چرا هر لحظه منتظر تماس
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بی حوصله به کارم مشغول شدم  اما همان لحظه تلفن 
م زنگ خورد.  ی  روی میر

 

 صدای نازی در گوشم پیچید: گوشر را که برداشتم، 

... وصل  ی کت ساشا پشت خط هسیی ی از رسر _نوشیر

 کنم؟ 

 

 زمزمه وار جواب دادم: 

 _وصل کن. 

 

 تماس برقرار شد و صدای مردی مرا مخاطب قرار داد: 

 

... خانم مهندس مجد؟  _سالم. روز بخیر

 _سالم بفرمایید خودم هستم. 
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م.   _نادری هستم از طرف جناب توانا تماس  یم گیر
ایشون فرمودن برای عقد قرارداد پروژه جدید فردا 

کت.  یف بیارید رسر  ساعت ده صبح تشر

 

بعد از آن روز و حرف هابی که به هم زدیم و معلوم 
ی اش، غرورم اجازه نیم داد  شدن حقیقت و عدم بر گیر

 جواب مثبت دهم. 

 

_به ایشون بگید خانم مجد پشیمون شدن و اون قضیه 

 منتقی شده. 

 

 م مجد... _اما خان

 _روز خوش آقا. 

 و تماس را قطع کردم. 

 

حال عجیتی داشتم. نیم توانستم خود و حال عجیبم را  
 توصیف کنم. 
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نگار مرده بود و مردی که دوسش داشتم آن قدر درگیر 
 حتی یک زنگ کوتاه نزده بود.  مراسم او بود که

 افکار عجیب و غریتی به جانم افتاده بود. 

 ده بود حسادت یم کردم؟من داشتم به کیس که مر 

ی وجود داشت که  ی ی من و یاشار چیر اصال مگر دیگر بیر
ی درگیر خود کرده بود؟  مرا چنیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدویازده 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 در افکارم غرق بودم که گوشر ام زنگ خورد. 

 نگاهم روی نام مهندس توانا نشست. 

صدای فریادش در گوشم تماس را برقرار کردم که 
 پیچید: 
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؟ این مسخره بازیا چیه؟ یعتی چر  ی _بچه شدی نوشیر

 پشیمون شدم؟ 

 

 _رس من داد نزن! 

 

_یم زنم خوبم داد یم زنم... فکر کردی کار شوچی بازیه... 

 من روت حساب کردم. 

 

دست خودم نبود داشتم تالقی ناراحتی های دروبی ام را 
 بررسش خایل یم کردم. 

 

 محکم گفتم:  خونشد و 

 

کت ما منرصف شده. روز  _اما تصمیمم قطعیه... رسر

 خوش جناب توانا. 
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و بی این که اجازه ی پاسخ به او بدهم تماس را قطع 
 کردم. 

 بالفاصله گوشر ام زنگ خورد. 

 

 یاشار بود...  رد تماس دادم. 

 به فاصله چند ثانیه پیامک رسید: 

ی اگه توجیه  کتت. وای به حالت نوشیر _دارم میام رسر

 .  درست و درموبی برای این کارت نداشته باشر

 

 لب گزیدم. 

 برایش مهم بود؟ 

 از جا بلند شدم. 

ون زدم.   از اتاق بیر

ش  مشغول بود. پرسیدم:  ی  نازی پشت میر

ی زنگ نزد؟  حسیر  _امیر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

نگاهش را از صفحه ی مانیتور کامپیوتر گرفت و جواب 
 داد: 

 

کت. از  _چرا اتفاقا... گفت نیم رسه امروز برگرده رسر

 همون جا یم ره خونه. 

 

ی   ورامیر
ی دو روز بود که درگیر پروژه ساختمابی حسیر امیر

 بود. 

 

_باشه پس یم توبی تو هم بری خونه... منم باید برم 

... مامان اون جاست.   خونه ی دابی

م _ا چه خوب... باشه پس من زنگ یم زنم اسنپ برا
 بیاد. 

 

 باشه ای گفتم و به سمت اتاقم رفتم.  

دلم نیم خواست وقتی یاشار یم آید و توفان به پا یم 
 شود نازی آن جا باشد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدودوازده 

 #شهال_خودی_زاده 

 

  

دقایقی بود که نازی رفته بود. وسایلم را جمع کرده بودم 
 د. که زنگ در واحد به صدا درآم

 با آرامش به سمت در رفتم و بازش کردم. 

 

 یاشار بود... 

رستاپاسیاهپوش... ته ریش داشت و عجیب خسته به 
 نظر یم رسید. 

 

ی سیاه پوش شده برای زبی که دوستش نداشت این چنیر
 بود؟ 

 باز همان حس حسادت خدشه بر قلبم کشید. 
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سالیم زمزمه وار دادم و او بی توجه وارد سالن کوچک 
 شد. 

گرمای خشمش را از همان فاصله هم یم توانستم حس   
 کنم. 

 

ی نازی رفت و برگشت.   نگاهش روی میر

 به آرایم گفتم: 

 _منم داشتم یم رفتم. 

 

 پوزخندی زد. 

 _این جوری کار یم کنید؟

 

 تنها نگاهش کردم. 

دلم تنگش بود... چه قدر دلم یم خواست بی توجه به 
صورت خسته اش تمام آنچه مقیدم یم کرد جلو بروم و 

م.   را با کف دستانم قاب بگیر
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 صدای متحکمش مرا به خود آورد : 

 . ی خانم مجد شما حرف زدی... پاشم وامیستی  _ببیر

 

 شانه باال انداختم: 

 _روی حرفم هستم قضیه منتفیه... 

 

 جلو آمد و عصتی توی صورتم غرید: 

_کارو با کار قایط نکن... از من دلخوری... ایک... 

.  قبول... اما  کت قایط کتی حق نداری اون کارو با  کار رسر
اکت داریم پس وایستی و مثل یه دخیی خوب  قرار رسر

 .  کارتو یم کتی

 

_من هر کاری بخوام یم کنم. و االنم ترجیح یم دم از تو 

 من اومدم و 
ی

کتت دور بمونم. باشه تو راست یم گ و رسر
اکت دادم اما حاال پشیمونم...  شما  خودم  پیشنهاد رسر

 رو به خیر و مارو به سالمت. 
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انه بازویم چنگ  و به سمت اتاقم راه افتادم اما غافلگیر
 خود کشید.  انگشتانش شد و مرا به سمت

 

ده  ی  #کیم_برایم_عشق_دم_کن #پارت_پانصدوسیر

 

 یاشار 

 

 خدایا این دخیی از جانم چه یم خواست؟

 

ون دادم و توی صورتش که حاال با  نفسم را محکم بیر
 حرکت من تقریبا در یک وجتی صورتم بود توپیدم: 

 

_این جوریام که فکر یم کتی نیست خانم مهندس.  نیم 

 .  توبی پشیمون بیسر

 

 انگشتش را تخت سینه ام زد: 
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؟ ولم کن!   _داری چه غلیط یم کتی

 

 نیشخندی زدم: 

 _ولت کنم؟ مطمئتی که اینو یم خوای؟

 

 چشمانش دو دو زد. من این حالت را خوب یم شناختم. 

 

دست آزادم آرام دور کمرش پیچید و او را به سمت خود 
 کشیدم. 

 

ه چشمانش نرم پرسیدم:   خیر

 خوای؟_واقعا تو اینو یم 

 

لب هایش لرزید و با صدابی که بی شک بغض داشت 
 زمزمه کرد: 

_یادت رفته... تو سه سال پیش این کارو کردی... ولم 

 کردی. 
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بی معطیل دست دیگرم را از بازویش جدا کرده و دور 
 شانه اش پیچیدم. 

رسش را روی سینه چسباندم و بوسه ای روی رسش 
 زدم: 

 

خودت بود. وگرنه من _خودتم یم دوبی که به خاطر 
 دیوونه چرا باید ولت کنم؟

 

 سیع کرد از من و دستانم فرار کند: 

 _بذار برم یاشار. ما دیگه... 

 

 اجازه ندادم و محکم تر به خود چسباندمش: 

 _دیگه ولت نیم کنم... 

 

ی تکان داد:   رسش را به طرفیر

 _برای این کار خییل دیر شده... 
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 دستانم سست شدند. 

 دیر شده بود؟

 

 _من دارم ازدواج یم کنم یاشار. 

 با چشمابی گرد شده رهایش کردم و او لب زد: 

ی ما مثل سابق نیم شه.   _دیگه هیجر بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوچهارده 

 #شهال_خودی_زاده 

 

ی   نوشیر

 

ون  نیم دانم آن لحظه، آن جمله از کجای احساسم بیر
 زد که خودم را هم متحیر کرد. 
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جمله ای که هیچ معنا و مفهویم برای خودم نداشت اما 
ی روی یاشار یم تواند داشته  یم دانستم که چه تاثیر

 باشد. 

 

د اما  رنگ به رخ ياشار  نمانده بود و این قلبم را یم فشر
به یاد روزهابی افتادم که یاشار رفته و مرا در دنیای تلخ و 

 رسدم رها کرده بود. 

 

 رافیان کم آزارم نداده بود. کنایه و شماتت های اط

 هیچ کدام آن قدر مهم نبود  که دیگر یاشار را نداشتم. 

 شب تا صبح را به گریه 
ی

چه روزها که از فشار دلتنیک
ی ضعیف و رنجور  گذرانده بودم و این از من دخیی

ی هیچ وقت تصورش را هم نیم کردم .  ی  ساخته بود چیر

 

  او چه یم دانست از حال بد آن روزهای من. 

سه سال عذاب کشیده بودم و حاال آمده بود و یم گفت 
دیگر ولت نیم کنم؟ کیس نبود بگوید تو مرا سه سال 
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... رها کردن دیگر چه  پیش کنج اتاقم رها کردی و رفتی
 شکیل دارد؟ 

 

 با صدایش به خودم آمدم : 

؟ ی نیم خوای این تنبیه لعنتی رو تموم کتی  _نوشیر

 

 ید. دستانش هم مثل صدایش یم لرز 

باید ذره ذره حس های بد مرا یم چشید تا یم فهمید من 
 چه کشیده ام... 

 

 لب گزیدم و با صدابی خفه گفتم: 

_یه بار گفتی من و تو... ما نیم شیم... و نشدیم یاشار... 

 یادته؟ 

 

ان نگاهم یم کرد که افزودم:   هنوز حیر

_تو یم دوبی اون روزا... بعد رفتنت من چه بالبی رسم 

 اومد؟
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 _اون کیه؟ 

 

 بی اختیار خنده ام گرفت. 

 به جای فهمیدن و درک حالم یم پرسید که او کیست؟

 

_بفهیم که چر بشه... مثل مهندس خردمند بری 

 رساغش؟

 

 رگ گردنش به آبی ورم کرد: 

_این پشه؟ ایتی که اون روزم توی بیمارستان اومده بود 

 رساغت؟

 

 صدایم جان گرفت: 

مهم اینه که من دیگه تصمیم _چه فرقی یم کنه کیه؟ 
ندارم به اون عشق لعنتی برگردم... تصمیم ندارم دو بار 

 از یه لونه گزیده شم. 
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ه چشمانم پشت گردنش را مالید و ناله ی ضعیقی  خیر
 کرد. 

همه ی این ها را گفته بودم و در کنارش نگران مرد 
 مقابلم بودم؟! 

... کو عمل؟  ییک نبود بگوید این همه را گفتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوپانزده

 

ی بگوید  ی پریشان و آشفته نگاهم کرد. دهان باز کرد چیر
 که تلفن همراهش به صدا درآمد. 

ی شده؟.... مامان فریده خوبید؟  ی _الو... بله... چیر

؟ باشه خودم میام  ی ی االن میام... آخه مگه چر گفیی همیر
نم. شما گریه نکن لطفا  ی  ... باهاشون حرف میر
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تماس را قطع کرد. رنگ رخش مثل گچ دیوار سفید شده 
 بود. 

 بی اختیار پرسیدم :  

 _چر شده یاشار؟

 

 انگشتانش مشت شد: 

 _باید برم. 

 

 حس کردم عرق رسدی بر پیشابی اش نشسته است. 

 _یاشار صیی کن یه لیوان آب برات بیارم. 

 

خانه رفتم و با لیوابی  ی آب با قدم های بلند به سمت آشیر
 برگشتم. 

هنش را باز کرد.   دست به یقه برده و دکمه باالی پیر

 

ی شده؟ یم تونم کمیک کنم؟  ی ؟ چیر  _یاشار خوبی
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روی نزدیک ترین صندیل نشست و آب را یک نفس 
 نوشید. 

 چشمانش را چند ثانیه بست و نفیس عمیق کشید. 

 

ی حایل پیدا کرده  نیم دانم چه شنیده بود که این چنیر
 بود؟ 

 

؟ _یاش
ی

ی بیک ی  ار نیم خوای چیر

 

نگاه رسخ و خسته اش را باال کشید و به چشمانم 
 دوخت: 

؟   _واقعا یم خوای کمکم کتی

 

ی را فراموش کردم و جواب دادم:    در آن لحظه همه چیر

 _اگه در توانم باشه حتما... 

اکتو به هم نزن... وایستا رس کارت. پروژه رو  _اون رسر

 تمام کمال یم سپارم به خودت. 
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 متحیر نامش را بر زبان راندم: 

 _یاشار! 

_ممکنه چند وقت نباشم... نیم تونم کارو به کس دیگه 

 . م.  یم دونم که از پسش برمیابی  ای بسیر

 

 قلبم فرو ریخت. 

ی او را به هم ریخت؟ مگر یم  ی بود که این چنیر چه خیی
ی را به من یم  خواست کجا برود که داشت همه چیر

د؟  سیر

 

 پرسیدم: با نگرابی 

 جریان چیه؟ 
ی

 _نیم خوای بیک

 _فرنوش... 

 

؟  ؟ فرنوش چر  _چر
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_حالش خوب نیست... روزی که بهش خیی مرگ نگارو 

دادیم اون قدر با این مسئله خوب مواجه شد که باورم 
نشد. اما همون شب تب وحشتنایک کرد طوری که 

نصف شب مجبور شدم منتقلش کنم بیمارستان... االن 
 تانه. سه روزه بیمارس

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوشانزده

 #شهال_خودی_زاده 

 

 توی ماشینش بودیم و به سمت بیمارستان یم رفتیم. 

 

 خودم خواسته بودم تا همراهش باشم. 

 به مادر زنگ زدم و گفتم کیم دیر خواهم رسید. 

 

د.   حس عذاب وجدان گلویم را گرفته و یم فشر
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د بیمارش بود و من چه فکرها او این سه روز در گیر فرزن
 که نکرده بودم. 

 

 با صدای غمگینش به خود آمدم : 

_همیشه خودمو راجع به این بچه مقرص یم دونم. شاید 

بالهابی که رسم اومد... همه و همه اش بریم گرده به 
 عذابی که این بچه به خاطر من و خطای من کشیده ... 

 

  .  _یاشار تو نباید خودتو مقرص بدوبی

 

ی تکان داد و من فشار انگشتانش را به دور فرمان رس 
 دیدم. 

 

_اگه یم دونستم بارداره رهاش نیم کردم... قسم یم 

خورم پاش یم موندم اما اجازه نیم دادم اون بچه االن 
 توی این وضع باشه. 
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نیم دانستم چه بگویم یا چطور دلداری اش دهم اما با 
 شناختی که از او داشتم  باورش یم کردم. 

ی بهت نگفت؟ ی  _چرا نگار بعد از فهمیدن بارداریش چیر

_نیم دونم... هیچ وقت درست راجع بهش حرف  

نزدیم... یم گفت ترسیده بوده مجبورش کنم بچه رو 
 بندازه... یم خواسته بچه به دنیا بیاد بعد. 

 _خب بعدش؟

_بعدی وجود نداره چون نگار یه آدم خودخواه بود.  یم 

ه   که االن با عذابی که یم کشم بهش خواست انتقام بگیر
 رسید. 

 

ی پشت پرده پنهان نیم ی دانم چرا اما حسم یم گفت چیر
 است. 

 

ی بگویم:  ایط ایجاب یم کرد تا این چنیر  با این حال رسر
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_به نظرم االن فقط باید به فرنوش و مشکلش فکر 

... تو پدرشر و تنها کیس که داره...   کتی

تو ببیتی و نتوبی _چه قدر سخته عذاب کشیدن بچه ا
 .  کاری کتی

 

با رسیدن به بیمارستان حرف مان نیمه تمام ماند و هر 
ی پیاده شدیم.   دو از ماشیر

 و وارد بیمارستان شدیم. به بخش کودکان رفتیم. 

 

فرنوش را ییک دوبار همان موقع که تصمیم به ازدواج 
داشتیم دیده بودم. ان موقع دخیی بچه ی هفت ساله 

و کوچک. برخالف سنش رشد چندابی ای بود ضعیف 
نکرده بود و نقص بدبی اش همه و همه بریم گشت به 
 مشکالبی که در زمان بارداری، نگار باعثش شده بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصدوهفده 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

نیم توانستم باور کنم. فرنوش رشد چندابی نکرده بود و 
هنوز  همان جور کوچک و ضعیف حاال که ده ساله بود 

 داد. و بی رنگ و رو نشان یم

 

ده شد.   بی اختیار قلبم برای این دخیی بچه ی مظلوم فشر

 

 تازه وارد اتاق شده بودیم که چشم باز کرد. 

زبی مسن باالی رسش بود که شک نداشتم با تعریف 
 های یاشار همان مامان فریده ی معروفش بود. 

هیچ وقت قسمت نشده بود او را از نزدیک ببینم. یعتی 
ماجراهای ما جوری پیش نرفت که خانواده ی یاشار را 

 ببینم. 

 یاشار همیشه تنها بود. 
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ی زد.   با دیدنم لبخندی غمگیر

 سالم دادم و او با مهربابی مادرانه ای پاسخ داد. 

 

کش نشسته  نگاهم درگیر یاشاری بود که لب تخت دخیی
 بود. 

 اه فرنوش به من دوخته شد: نگ

 . ی  _خاله نوشیر

 

 مرا به خاطر داشت. 

ده شد.    قلبم باز فشر

 جلو رفتم و لب دیگر تخت نشستم. 

 دست کوچک و ظریفش را گرفتم و پرسیدم: 

 _خوبی عزیزم؟

ی تکان داد.   رسش را به طرفیر

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

؟  م. نه بابابی  _فکر کنم قراره مثل مامان نگار منم بمیر

 

اه شد با هیتی که مامان فریده خدا نکنه ی من همر 
 کشید  و اخم های گره خورده یاشار... 

 

کش را   نگاهم روی دست یاشار بود که دست دخیی
 نوازش یم کرد اما اخم هایش در هم بود. 

نیم دانم به چه فکر یم کرد که آن طور بغ کرده بود و 
 حرقی نیم زد. 

 

ین زبابی هایش پدر نگر  ک با شیر
ان و اخم اما باالخره دخیی

 آلودش را به حرف آورده و لبخند را بر لبانش یم نشاند. 

 

ی آمده بود. این را مامان فریده میان  ظاهرا تبش کیم پاییر
 توضیحاتش بیان کرد. 
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ده یم شد. دیدن وضع و حال یاشار  کالفه ام   قلبم فشر
 کرده بود و رسما کاری از دستم برنیم آمد. 

 فرنوش فاصله گرفتیم. با ورود پرستار  هر دو از  

تمام مدت سنگیتی نگاه مامان فریده را روی خود حس 
 یم کردم. 

زن معمویل و جاافتاده ای بود اما بی شک یم شد او را در 
 زمره ییک از مهربان ترین مادران قرار داد. 

 

 پرستار رسم فرنوش را تجدید کرد و گفت: 

ی برید دیدن شون.   _آقای دکیی  خواسیی

 

ی صورت نگران و رنگ پریده مامان فریده نگاه یاشار رو 
ون زد.   نشست اما معطل نکرد و از اتاق بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوهفده 
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 #شهال_خودی_زاده 

 

نیم توانستم باور کنم. فرنوش رشد چندابی نکرده بود و 
حاال که ده ساله بود هنوز  همان جور کوچک و ضعیف 

 داد. یمو بی رنگ و رو نشان 

 

ده شد.   بی اختیار قلبم برای این دخیی بچه ی مظلوم فشر

 

 تازه وارد اتاق شده بودیم که چشم باز کرد. 

زبی مسن باالی رسش بود که شک نداشتم با تعریف 
 های یاشار همان مامان فریده ی معروفش بود. 

هیچ وقت قسمت نشده بود او را از نزدیک ببینم. یعتی 
ش نرفت که خانواده ی یاشار را ماجراهای ما جوری پی

 ببینم. 

 یاشار همیشه تنها بود. 
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ی زد.   با دیدنم لبخندی غمگیر

 سالم دادم و او با مهربابی مادرانه ای پاسخ داد. 

 

کش نشسته  نگاهم درگیر یاشاری بود که لب تخت دخیی
 بود. 

 نگاه فرنوش به من دوخته شد: 

 . ی  _خاله نوشیر

 

 مرا به خاطر داشت. 

ده شد.    قلبم باز فشر

 جلو رفتم و لب دیگر تخت نشستم. 

 دست کوچک و ظریفش را گرفتم و پرسیدم: 

 _خوبی عزیزم؟

ی تکان داد.   رسش را به طرفیر

 

؟  م. نه بابابی  _فکر کنم قراره مثل مامان نگار منم بمیر
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خدا نکنه ی من همراه شد با هیتی که مامان فریده 
 ار... کشید  و اخم های گره خورده یاش

 

کش را   نگاهم روی دست یاشار بود که دست دخیی
 نوازش یم کرد اما اخم هایش در هم بود. 

نیم دانم به چه فکر یم کرد که آن طور بغ کرده بود و 
 حرقی نیم زد. 

 

ین زبابی هایش پدر نگران و اخم  ک با شیر
اما باالخره دخیی

 د. آلودش را به حرف آورده و لبخند را بر لبانش یم نشان

 

ی آمده بود. این را مامان فریده میان  ظاهرا تبش کیم پاییر
 توضیحاتش بیان کرد. 

 

ده یم شد. دیدن وضع و حال یاشار  کالفه ام   قلبم فشر
 کرده بود و رسما کاری از دستم برنیم آمد. 
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 با ورود پرستار  هر دو از  فرنوش فاصله گرفتیم. 

خود حس  تمام مدت سنگیتی نگاه مامان فریده را روی
 یم کردم. 

زن معمویل و جاافتاده ای بود اما بی شک یم شد او را در 
 زمره ییک از مهربان ترین مادران قرار داد. 

 

 پرستار رسم فرنوش را تجدید کرد و گفت: 

ی برید دیدن شون.   _آقای دکیی  خواسیی

 

نگاه یاشار روی صورت نگران و رنگ پریده مامان فریده 
ون زد. نشست اما معطل نکرد و   از اتاق بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوهجده 

 

 مواد کوکو را داخل روغن داغ ریختم. جلزولزی کرد.  
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 بی حواس روی مواد را با پشت قاشق صاف کردم. 

 

کت   ی نداشتم. فقط به رسر چند روز بود که از یاشار خیی
 یم رفتم و بریم گشتم. 

 

 نگرانش بودم... 

 

 م پیش یاشار و فرنوش بود. تمام مدت فکر 

نیم دانم آن روز دکیی فرنوش چه گفته بود اما وقتی 
یاشار به اتاق برگشت به نظرم آمد تمام مدت در حال 

 حفظ ظاهر است. 

انگار لبخند هایش زورگ بود و  نگاهش یک جور خاص 
 شده بود. 

 

در مسیر برگشت حرقی نزد و من حتی جرئت پرسیدن 
 نداشتم. 
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 خوبی در پس چهره ی نیم دانم 
ی چرا حسم یم گفت چیر

 گرفته ی یاشار نیست. 

 

با صدای مامان به سمت او که در آستانه ی در ایستاده 
 بود چرخیدم: 

ی مادر سوخت... زیرشو کم کن.   _نوشیر

 

 متعجب به محتویات داخل مایه تابه نگریستم. 

 برشته و رسخ شده بود. 

 نزدیکم شد: تندی زیر تابه را کم کردم و مادر 

 _مامان جان چر شده؟ چند روزه توی فکری؟

 

 بی اختیار بغض کردم. 

 از گ من انقدر شکننده  شده بودم؟

 مدام روح و ذهنم درگیر بودند. 

خانه برد:  ی ی وسط آشیر  دستم را گرفت و به سمت میر
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ی ببینم.   _بشیر

 بی حرف نشستم. 

 دستم هنوز میان انگشتانش بود که لب زدم: 

 _خوبم. 

... شبا تا دیروقت چراغ _نیستی  مادر... خوب نیستی
سیدم چون یم  اتاقت روشنه. مدام بی حواش... نیر

 ...
ی

 خواستم خودت بهم بیک

 _یاشار... 

 رنگ پریده گفت: 

 _یاشار چر مادر... 

 _یه مدته یم بینمش... یعتی کاریه... 

ه چشمانم بود:   نگاهش خیر

 _خب! 

 ...  _خب یه اتفاقابی

 میان کالمم پرید: 

 ه دیگه بهش فکر نیم کتی مادر؟_تو ک
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 _نه! 

ی کافیه.   _خوبه... همیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدونوزده

 

 از جا برخاست و به سمت اجاق گاز رفت. 

 با مهارت کوکو را برگرداند و گفت: 

 که زندابی 
_پنج شنبه  خونه دابی تینا دعوتیم... یم دوبی

آمد گوبی ت برای آرمان و خانومش  یه جشن خوش 
 گرفته. 

 

 قلبم فرو ریخت. پس مادر هم موافق نظر زندابی بود. 

 

_برنامه اتو ردیف کن. یه کم به خودت برس مادر. 

... اصال بیا با  آرایشگاه برو. یه لباس شیک و خوب بگیر
 هم بریم خرید. منم دلم یه لباس تازه یم خواد. 
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 لبخند زدم: 

یه؟ من که تازه آرایشگاه بودم.   _خیی

 ان نکرد: کتم

ی بشه... به هر حال ما مهموبی این جوری  _شاید خیی

 زیاد نیم ریم مادر. یهو دیدی ییک پیدا شد و چشمش... 

 میان کالمش پریدم : 

 _دخیی رو دست تون مونده رو پسندید. 

 

 ابرو درهم کشید: 

؟ ی منو این جوری شناختی  _نوشیر

 _پس چرا دنبال شوهر واسه منید؟

 

را یک طرف صورتم کنارم نشست و کف دستش 
 گذاشت: 

ون بمونه  _نیم خوام وقتی مردم  دست از توی گور بیر

مادر... این قلب تا گ بزنه خدا یم دونه... دلم یم خواد 
 عروش تو ببینم... نوه هامو ببینم... 
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 _مامان جان... 

_این بار به حرفم گوش کن... یاشار اگه به دردت یم 

ودی رس خونه خورد همون سه سال پیش باهاش رفته ب
... یعتی  ی ابی قسمت نیسیی

ی و زندگیت اما یه وقتابی یه چیر
 شه... هر کاری کتی  نمیشه که نیم

 

 قلبم توی دهانم بود. 

 مادر یم خواست که دیگر به یاشار فکر نکنم. 

ی در  ی ی چیر ی را یم خواستم اما فقط چنیر خودم هم همیر
 حرف اتفاق یم افتاد و در عمل هیچ. 

ون عمال نیم توانستم   یاشار را از فکر و ذهن و قلبم بیر
 کنم. 

 

 من لعنتی هنوز به غایت گذشته دوستش داشتم. 

د:   مادر انگشتانم را فشر

ی مامان جان این دفعه  ابی یم گفت. نوشیر
ی _زندابی یه چیر

با قلبت نه با عقلت انتخاب کن... عشق به جز درد و 
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ی نداره... خسته ات یم کنه... افشده  ی رنج برای آدم چیر
ات یم کنه... با یه مرد خوب و مناسب ازدواج کن. با 

 .  مردی که بتوبی کنارش آرامش داشته باشر

 

 رسم را آرام و به نشانه تایید تکان دادم. 

 لبخند زد و گفت: 

 _چهارشنبه بریم لباس بخریم؟

 لبخندش را با لبخندی نیم بند جواب دادم : 

 _بریم. 

 . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوبیست

 #شهال_خودی_زاده  

 

 ) ی  )نوشیر
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 تماس که برقرار شد صدای نرم زن در گوشم پیچید:   

کت ساشا بفرمایید؟   _رسر

 _مجد هستم یم خواستم با جناب توانا صحبت کنم. 

یف ندارن. یعتی یه چند روزی نمیان...   _تشر

 _چطور؟ اتفاقی افتاده؟ 

یف _نه عزیزم... ظاهرا با خانواده اش ون مسافرت تشر
 بردن. امری نیست؟ 

 _ممنون. 

 

تماس که قطع  شد حس کردم راه نفسم بسته شده 
 است.  

 همان بود که گوشر همراهش خاموش بود. 

 با خانواده اش به مسافرت رفته بود. 

کش. البد برای بهیی شدن حال و روز  به همراه دخیی
 فرنوش بود. 

 اش نداشتم. 
ی

 من جابی در زندگ
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 چه دلخوش بودم. 

 

 بی اختیار پوزخندی بزرگ روی لب هایم نقش گرفت. 

 

مادر راست یم گفت باید ریشه های باقی مانده ی این 
ون یم کشیدم. باید یک جابی  ی قلبم بیر عشق را از رسزمیر

 تمامش یم کردم. 

 

 به سمت کمد لباس هایم رفتم و بازش کردم. 

 

ر شده انتهای نگاهم بی اختیار به سمت لباس عروس کاو 
 کمد کشیده شد. 

 

ی یم گرفت:   صداها در گوشم امواچی باال و پاییر

... من و تو... ما نیم شیم.   ی  _نمیشه نوشیر
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 قطره اشیک از چشمانم چکید. 

؟  _یاشار چر شده؟ چرا حرف نیم زبی

 صورت بی رنگش را هنوز به خاطر دارم. 

 لب هابی که سفید شده بود و به زحمت تکان خوردند: 

 د تمومش کنیم. _بای

جیغ زده بودم و لباس عروش را که به چوب رخت اتاق 
 آویزان بود جلوی پاهایش انداخته بودم: 

ی دیروز لباس  _چر رو تمومش کنیم یاشار؟ ما همیر

 عروس خریدیم. 

 

ه به لباس تنها یک جمله گفت:   زانو زده بود. خیر

... نمیشه...  ی  _نیم شه نوشیر

بودم و یک لباس  وقتی به خودم آمدم من مانده
 عروس... و یاشار رفته بود. 

 

 چنگ به کاور زدم و لب هایم لرزید: 
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_یم دوبی چرا این لباسو نگه داشتم؟ نگه داشتم تا یادم 

نره باهام چر کار کردی یاشار توانا... باید طعم تلخ اون 
 روزا رو تو هم بچیسر یاشار... 

 

#کیم_برایم_عشق_دم_کن 
 #پارت_پانصدوبیست_یک 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 )یاشار( 

 

با صدای در رسم را به آن سمت چرخاندم و سیع کردم 
 از حالت دراز کش خارج شوم. 

 مامان فریده بود که با یک سیتی نزدیکم یم شد. 

 لبخند به زحمت برلبانم نشست. 

 _شمارو هم به زحمت انداختم. همیشه مایه دردرسم. 
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 ابرو درهم کشید : 

؟_این حرفا چیه   پش... تو خوبی

 

ی نگاهش کردم.   غمگیر

 خوب بودم؟

 تا معنای خوب چه باشد؟

اگر نمردن و  زنده ماندن در این دنیا خوب بودن است 
 آری خوب بودم. 

 

ی کنار تخت گذاشت و گفت:   سیتی را روی میر

. فرنوش خییل بهت احتیاج  _یاشار مادر باید قوی باشر

 داره. 

 

 نوش بود. اگر زنده مانده بودم به خاطر فر 

 داشت. 
ی

 سینه ام هنوز خس خس یم کرد و گرفتیک

 دستم را گرفت و گفت: 
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_اگه اون شب توی آسانسور حالت خراب نیم شد و 

همسایه ها پیدات نیم کردن؟ یاشار مادر داری با 
؟ آخه چرا یک کلمه نگفتی دکیی  خودت چر کار یم کتی
چر گفته؟ دکیی یم گفت تحمل این همه فشارعصتی 

 مثل یه سم عمل کرده. 

 

سید بادمجون بم آفت نداره...  یم بینید که هنوز  _نیی

 م. زنده ا

 

ی گفت:   غمگیر

 .  _عزیزم باید محکم باشر

 پنجه به موهایم کشیدم و عصتی غریدم:  

م وقتی  _چطور محکم باشم مامان؟ ... چطور آروم بگیر

دکیی آب پایک رو ریخت رو دستم؟ یم دوبی اون شب من 
چر کشیدم. اون بچه دوماه بیشیی زنده نیم مونه... یم 

ش نکردم.  هیچ فهمید؟ فقط دوماه... من هیچ کار برا
ی اون  م... کاش یم ذاشیی کاری... دلم یم خواست بمیر

 شب تموم کنم. 
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_نگو مادر... تو همه کاری کردی براش... تو سه ساله 

وقف اون بچه ای... اینو متی یم گم که دیدم چطور 
 
ی

حواست بهش بود. از همه چر زدی تا اون بچه زندگ
 کنه. 

 با حیس پر از عذاب وجدان نالیدم: 

من هیچ وقت پدر خوبی براش نبودم. اگه موندم _ 
 کنارش به خاطر عذاب وجدانم بود. 

 

_عزیز دلم من دیدم تو براش چه کردی! انقدر خودتو 

 داغون نکن. 

 

 کلمات را با اشک بر زبان یم آورد. 

 قلبم را به درد آورده بود این حجم از مهربابی اش. 

 

یده؟ متی که _چرا انقدر باهام مهربون بودی مامان فر 
 حتی از خونت نبودم. 
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 کف دستش را نوازشگرانا به صورتم کشید: 

_تو پشیم یاشار... درست از اون روزی که مادرت رفت 

دن تو پشم شدی مادر.   و تو رو به من سیر

 

ب در سینه یم کوبید.   قلبم با ضی

 هیچ وقت در حقم کم کاری نکرده بود. 

 

 _من از همه چر خیی دارم... 

 از رخش پرید :  رنگ

 _منظورت چیه؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوبیست_دو

 #شهال_خودی_زاده  

 )یاشار( 
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 نگاهم به چهره ی نگرانش دوخته شده بود. 

 نیم دانستم حاال وقت پرسیدنش هست یا نه؟ 

 ...  _هیجر

 _یاشار منظورت چر بود مادر؟ از چر خیی داری؟

 

انه پرسیدم: به جای پاسخ سؤالش   غافلگیر

 

_چر شد که با بابام ازدواج کردید؟ چر شد که وقتی این 

جوری بهت بی احساسه و دوستت نداشت زنش 
 شدید؟    

 

 از جا برخاست و به سمت پنجره رفت. 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 _گ گفته دوستم نداشت؟ 

 

 متحیر از جمله اش گفتم: 
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ی نیست.... یه بار ندیدم دست تونو  _نیاز به گفیی
ی تون  ه... ندیدم بغل تون کنه... یه کلمه از خواسیی بگیر
بگه... سال هاست که شما این ور ساختمونید و بابام 

 اون ور... بهم بگید چرا زنش شدید؟  

 

 

ون چشم دوخت:  ه به بیر  پرده را کنار زد و خیر

 _یه قصه داره مادر... یه قصه تلخ... 

 

 _برام تعریف کنید. 

 

ی    گفت: با لحتی غمگیر

_بذار به موقعش یاشار... االن حالت خوش نیست... 

 بذار به موقعش... 

  

 و آیه از ته دل کشید. 
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 یم خواست فرار کند. 

 

 ش یم کردم. شاید باید تحریک

 

_ارسالن توانا پدر واقیع داریوش نیست... درسته؟ ... 

 اینو مدتیه  که یم دونم. قصه ات وصله به اینه؟ 

 

هیتی خفیف از گلویش خارج شد و نگاهش با نگرابی به 
 من دوخته شد. 

 سکوتش یعتی انکار نکردن. 

 یعتی داریوش تنها پش او بود و بس. 

 

پدرم سال ها این مسئله را از همه مخقی کرده بود. خدا 
 یم دانست داریوش هم از کجا فهمیده بود؟ 

 

 _چر پشت پرده است مامان فریده؟ 
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 م زیر دندان کشید و زمزمه وار گفت: لبش را محک

_یم گن ماه هیچ وقت پشت پرده نیم مونه. کاش بابات 

 هم اینو یم فهمید! 

 

؟ چرا هیچ وقت حرقی  _این همه پنهان کاری واسه چر

 نزدید؟ اصال مگه فرقی یم کرد؟  

 پتوی رویم را مرتب کرد و گفت: 
ی

 با عجله و دستپاچیک

 

د برم به فرنوش رس _گفتم که قصه اش طوالنیه. بای
. فعال تمرکز رو بده   احت کتی ه تو هم فعال اسیی بزنم. بهیی

خودت... باید رسپا بیسر که بتوبی از پس این مشکل 
 بربیابی مادر. 

 

 نگاهم به چهره ی رنگ پریده اش بود. 

 

نیم خواستم به زور به حرف درآورمش او عزیزتر از 
ی بود که بخواهم آزرده اش کنم.  ی  چیر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ون زد  من هم پتوی رویم    بی معطیل از اتاق بیر
اما وقتی

 را کنار زدم و لب  تخت نشستم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوبیست_سه 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 فکرم حسابی درگیر شده بود.  

ی مخقی مانده بود؟ ی ی چیر  چرا این همه سال چنیر

 کنم. کاش یم شد بروم و مستقیما از پدرم پرس و جو  

ی و دردناک بود.   قفسه سینه ام هنوز سنگیر

 نیم دانستم میان این همه فکر و خیال به کدام برسم. 

 قرار گرفته بودم که هر بار از  
ی

انگار میان میدان جنیک
 ناحیه ای نامعلوم مورد حمله قرار یم گرفتم. 
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به ای مرا از پا در یم  هر بار که یم خواستم رسپا شوم ضی
 آورد. 

 

یای پنهابی خانواده ام که هنوز برایم ناشناخته این از دن
بود آن از بیماری ناعالج فرنوش که نیم دانم از کجا 
ی از  ی که قصد رفیی بررسمان نازل شد و آن هم از نوشیر

 ام را داشت ... 
ی

 زندگ

 

نیم دانستم به کدام فکر کنم و به دنبال چاره ی کدام 
 ی اش بود. باشم اما هر چه بود اولویت با فرنوش و بیمار 

 

ون زدم. دو روز  با یادآوری او از جا برخاستم و از اتاق بیر
گذشته با اوضاع خرابی که داشتم کمیی توانسته بودم به 

 او رس بزنم. 

 

اگر مامان فریده نبود نیم دانستم چطور از پس این 
 روزها بریم آمدم. 
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اما دیدن مامان فریده  که داشت از عمارت خارج یم شد 
کمال ناباوری به سمت دیگر عمارت یم رفت مرا به و در  

 دنبال او کشاند. 

 

پشت دیوار ایستادم و به اوبی که داشت مسیر اتاق پدرم 
 را یم پیمود نگریستم. 

 سال ها بود که این زن پا به این سمت نگذاشته بود. 

 

سال ها بود که در مواقع نادری با پدرم حرف یم زد. ان 
از وقتی که مادرم وارد این  طور که شنیده بودم درست

 شده بود مامان فریده پا به این سمت نگذاشته 
ی

زندگ
 بود. 

  

 اما برخالف تصورم هنوز صدایش در رسم موج یم زد. 

 «گ گفته دوستم نداشت؟» 
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ی را در او و یا پدرم    هیچ وقت عالئم دوست داشیی
 ندیده بودم. 

 

دم به محض ورودش به اتاق پدرم سیع کردم بی صدا خو 
 را به آن جا برسانم. 

 

این ماندن در عمارت یم توانست کمکم باشد تا از خییل 
هابی که از من پنهان

ی  مانده بود مطلع شوم.  چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 #پارت_پانصدوبیست_چهار

 #شهال_خودی_زاده   

 

 صدای متحیر بابا را شنیدم که پرسید: 

؟  _فریده؟! تو... تو این جا چر کار یم کتی

نیم دانم اما کامال صدای نگران مامان فریده را یم 
 توانستم تشخیص دهم. 
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 _یاشار... ارسالن، یاشار فهمیده... 

 

ی ببینم چر رو یاشار فهمیده؟!   _چر رو؟ بشیر

 

 _این که داریوش پش تو نیست!  

 

 !!!  _چیتر

 

دار شده... یم دوبی اگه یاشار  _بهم گفت مدتیه خیی

 بفهمه ممکنه چر بشه؟

 

 صدای قدم های پدرم به گوش یم رسید. 

 

؟ ی بهش نگفتی ی  _نگفت از کجا فهمیده؟ تو که چیر
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_نه... اصال چر باید بهش یم گفتم؟ یادته یه روز بهت 

گفتم ماه پشت ابر نیم مونه؟ امروز اون روزه... ته این 
قصه کجاست ارسالن؟ اگه این راز بعد از این همه سال 

 برمال بشه . 

 

 و خشن شد:  صدای پدرم تند 

_این همه اتفاق نیفتاده که بذارم این راز از پشت پرده 

ون بیفته فریده... فهمیدی؟  بیر

 

شه مخصوصا _یاشار رو که یم شناش بی خیالش نیم
ی هم مربوط  ه نوشیر

اگر بفهمه ماجرا به اون دخیی
 میشه... 

 

؟ قصه مامان فریده و بابا چه ربیط به  چه ماجرابی
ی داشت؟   نوشیر

 دیوانه یم شدم.  داشتم
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_ ساکت شو زن! ...نیم ذارم هیچ کس بفهمه... اون 

ون رفته. نه اون و نه   یاشار بیر
ی

دخیی خییل وقته از زندگ
 کس دیگه ای نیم تونه باعث بشه این راز برمال بشه.... 

  

 صدای گریه ی مامان فریده شوکه ترم کرد : 

 

_کاش هیچ وقت ندیده بودمت ارسالن... کاش هیچ 

 من در نیم آوردی. و 
ی

 قت رس از زندگ

 

 پدرم با ناراحتی جواب داد: 

_تو فکر یم کتی من از اون شب خواب راحتی دارم؟ 

ها... تو خیال یم کتی کابوس اون شب برای من تموم 
شدنیه؟ سال هاست پا به ویالی لواسون نذاشتم چون 

 کابوس اون شب لعنتی رو به خاطرم میاره... 

 

ی به گوش رسید به اجبار از در فاصله با صدابی که از  پاییر
 گرفتم. 
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... نشنیدم در ادامه پدرم چه گفت.   لعنتی

صدای قدم هابی که از پله ها باال یم آمد باعث شد از 
 اتاق دور شوم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوبیست_پنج

 #شهال_خودی_زاده 

 

 یاشار 

 

داریوشر که  نفسم را در سینه حبس کرده بودم تا مبادا 
باال آمده و حاال پشت در اتاق پدرم ایستاده بود متوجه 

 حضورم نشود. 

 

نیم دانستم آن دو چه یم گفتند که داریوش از ورود به 
اتاق ضفه نظر کرد و چند لحظه ای همان جا پشت در 

 گوش ایستاد. 
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کاش یم توانستم بفهمم چه یم گفتند اما با حضور 
 ر نبود. داریوش این امر امکان پذی

 

تمام وجودم پر شده بود از یک کنجکاوی دیوانه 
 کننده... 

ی یم توانست به گذشته پدرم مرتبط باشد؟   چطور نوشیر
ی و  یعتی تمام دلیل مخالفت های پدرم شناخت نوشیر
ی این دو خانواده بود.   خانواده اش بود؟ چه ارتبایط بیر

د در افکارم غوطه ور بودم که باالخره داریوش عقب کشی
 و با قدم های بلندی آن جا را ترک کرد. 

 

ون آمد و رایه  به ثانیه نکشید که مامان فریده از اتاق بیر
 عمارت خود شد. 

 

 حاال من مانده بودم و دنیابی سوال از  گذشته ام. 
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 افتاده بود و پدرم از چه شتی حرف یم 
این که چه اتفاقی

ش کابوس زد؟ و در آن شب چه اتفاقی افتاده بود که برای
 بود؟

  

 اصال ارسالن توانا و کابوس؟ 

ی هراس داشته باشد و به  ی باورم نیم شد پدرم از چیر
 قول خودش برایش کابوس باشد. 

 

سم اما یم   ی را بیر دلم یم خواست بروم و از او همه چیر
دانستم که او هم پاسخ گو نخواهد بود هر چند که حاال 

 بیشیی از قبل یم ترسیدم. 

 

ی  ی نفهمد  پس به همیر ی او هر کاری کرده بود تا کیس چیر
ف نیم شد.   راحتی ها معیی

 

ی جلب   نباید کاری یم کردم تا دوباره توجه پدرم به نوشیر
 شود. 
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 ام خارج شده پس 
ی

ی از زندگ حاال که او فکر یم کرد نوشیر
ی جور هم ادامه پیدا یم کرد تا من رایه یم  باید همیر

 یافتم. 

 

ی رفتم و خود را به اتاقم با این افکار  پله ها را آرام پاییر
 رساندم. 

باید این بار درست فکر یم کردم و از راه درست و بی 
 پدرم یم بردم. 

ی
 خطری بر به راز بزرگ زندگ

 اش همراه بود. باید با 
ی

رازی که سال ها با او و زندگ
ی حرف یم زدم.   نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوبیست_شش

 هال_خودی_زاده #ش

 

ی    نوشیر
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نگاهم به کت و دامن شکالبی رنگ روی چوب رخت 
 دوخته  شده بود. 

 

ی به هیچ مهمابی  و برنامه ای را نیم خواست اما  دلم رفیی
 به خاطر مادر باید با او و دلش همراه یم شدم. 

 

مادر با رس و صدا وارد شد و با دیدن من که ثابت و 
 صامت نشسته بودم گفت: 

ی مادر نپوشیدیش؟_ا   نوشیر

 

 لب زدم: 

 _ مامان جان تا شب خییل مونده. 

 مقابلم ایستاد. 

 تو چته؟ چند روزه بی حواش.... 
ی  _نوشیر

 رس تکان دادم: 

کته...   _نه خوبم... یه کم فکرم درگیر رسر
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 لبخندی زد و گفت: 

 _مطمئنم امشب خییل بهمون خوش یم گذره... 

 به اجبار لبخند زدم: 

 _یم دونم 

_کاش یه بار دیگه پرو یم کردی. دوست داشتم قبل  

ی یه بار دیگه توی تنت ببینم.   رفیی

 

 با آن که دل و دماغش را نداشتم گفتم: 

 _باشه مامان جان. 

 به سمت در رفت و همزمان با خروجش از اتاق گفت: 

 _پس تا من بساط ناهارو آماده یم کنم بپوشش ببینم. 

 

 رفتم. چشیم  گفتم و به سمت کت و دامن 

شب قبل با مادر برای خریدش رفته بودیم و حاال او 
ی به مهمابی آن را  اضار داشت بار دیگر قبل از رفیی

 امتحان کنم. 
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هنوز لباس را از چوب رخت برنداشته بودم که گوشر 
 همراهم زنگ خورد. 

بی اختیار چوب رخت لباس را همان جا رها کردم و به 
ی کوچک کنار تختم قدم برد  اشتم. سمت میر

 با دیدن نام یاشار تمام وجودم پر شد از خشیم نهفته.... 

ی تماس  چطور یم توانست بعد از چند روز بی خیی
د؟   بگیر

 نگاهم بی اختیار به سمت لباس مهمابی کشیده شد. 

 تماس را برقرار کردم. 

 صدای یاشار در گوشم پیچید: 

ی دیگه داشتم قطع یم کردم؟  _کجابی نوشیر

 پوزخندی زدم : 

 _چندبار بگم خانم مجد! 

 _باز چر ناراحتت کرده؟ 

 _تازه یم پرش چر ناراحتم کرده؟ 
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... یه کم درکم   ی تو که اوضاع و احوال منو یم بیتی _نوشیر

 کن. 

 _جناب توانا لطفا دیگه به من زنگ نزن...  

 

 و تماس را با حرص قطع کردم. 

؟ مثال اوضاع و احوالش چه  تازه یم پرسید از چر ناراحتی
مشکیل داشت؟  در سفر بود و حاال از من یم خواست 

 درکش کنم. 

 گوشر که توی دستم لرزید  نفس در سینه ام حبس شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوبیست_هفت

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 گوشر را به طرقی انداخته به سمت کت و دامن رفتم. 
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هم باید یم پوشیدمش اما همان یک ذره حس و حال 
 شدید داده بود. 

ی
 رفته و جایش را به یک بی حوصلیک

 

وع به حالچی کرد.   مغزم رسر

صداش که خوب بود... هیجان زده و رسحال... مثل » 
 «همیشه کمم نیاورد و طلبکارم بود

 کالفه لب تخت نشستم.   

 صدای مادر آمد : 

ی مادر خوبه قرار نبود لباسو بدوزی وگرنه سال  _نوشیر

 ببینیمش... دیگه قسمت یم شد 

 

 لب گزیدم: 

 _پوشیدم االن میام. 

 

بی توجه به زنگ های مکرر تلفن به سمت لباس رفته و 
 باالخره پوشیدمش. 

 مادر با دیدنم لبخندی از ته دل زد و گفت: 
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 _خوشبخت بیسر مادر. 

 بی اختیار ابرو هایم باال پریدند و گفتم: 

ه مامان جان. قراره بریم مهموبی نه عقد و عروش  _خیر

 من. 

 ریز خندید: 

 _خدا رو چه دیدی مادر. شاید آدم خوب نصیبت شد. 

 

 کالفه گفتم: 

_مامان جان من به شما یه قویل دادم گفتم چشم یه 

 کیس مناسب بود نه نمیارم اما شمام رو قولت وایستا... 

 

 جلو آمد و یقه ی کتم را مرتب کرد و با شیطنت گفت: 

اما تو رو خدا _چشم منم قول دادم بهت فشار نیارم... 
ی این دفعه چشماتو باز کن... یم خوام خیالم از تو  نوشیر
 و زندگیت راحت باشه. روزی که بابات یم رفت یادته؟ 

 

 تصویر پدر رنجور و بیمارم مقابل چشمانم جان گرفت. 
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_بهش قول دادم همه جوره حواسم بهت باشه... 

ی تا با کیس که دوسش داری  سخت نگرفتم نوشیر
و به خوشبخت بیسر  ی ... اما اون انتخاب اشتباه همه چیر

ی من به بابات قول دادم خوشبخت  هم ریخت. نوشیر
 بیسر و نیم تونم این بار کوتایه کنم. 

 

 محکم بغلش کردم و او را میان  آغوشم نگه داشتم: 

سید... یه اشتباه رو دیگه دوبار تکرار  _مامان جان نیی

 نیم کنم. منم بهتون قول یم دم خوشبخت بشم. 

 

 و عجیب این که قلبم به این حرف باور نداشت. 

 به بهانه ی تعویض لباس به اتاق برگشتم. 

 گوشر ام چشمک یم زد و این یعتی یک پیام داشتم. 

 تندی پیام را باز کردم.. 

کت باش... نیابی  _انتخابش با خودته فردا ساعت ده رسر

 خوبی باش و حرف گوش کن. باید 
خودم میام. پس دخیی

 بزنیم.  با هم حرف
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوبیست_هشت

 #شهال_خودی_زاده 

 

تمام شب در مهمابی کنار مادر نشسته بودم اما ذهنم 
 درگیر یاشار و پیامکش بود. 

 

زندابی حسابی سنگ تمام گذاشته بود و برای عروس 
 خارچی اش مهمابی باشکویه گرفته بود. 

 

چرخید و با هر یک از آرمان مدام با همشش دور یم 
 مهمانان گپ و گفتی یم کردند. 

 

مادر هم قربان صدقه ی برادر زاده اش یم رفت و از 
ی این دخیی خارچی یم گفت.   کماالت و فضایل کارولیر
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بی اختیار لبخند روی لبانم بود اما ذهنم جای دیگری 
 سیر یم کرد. 

 

ساعتی بود که از زمان مهمابی یم گذشت اما خدا را  
ر زندابی آن قدر درگیر جشن پشش بود که تنها شک

همان ابتدا برای خوش آمد گوبی آمد و دیگر فرصت و 
 نزدیک شدن به ما را پیدا نکرد. 

 

با صدای آرمان نگاهم به اوبی دوخته شد که نیم دانم 
 گ به ما نزدیک شده بود. 

ت حسابی تو خودشه...  
 __عمه این دخیی

 بی حواس گفتم: 

 طور نیست. _هیچم این 

؟   _اگه ثابت کنم چر

تنها توانستم یک چشم غره درست و حسابی به او بروم 
 که بلند خندید و گفت: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی این نگاه وحشتناکت رو یم دید.... پاشو بیا  _اگه کارولیر

 کارت دارم. 

 _من جام خوبه آرمان. نیم خوام  مامان تنها بمونه. 

 مادر مداخله کرد: 

... من تنها نی ی  ستم. _پاشو نوشیر

 آرمان دست دراز کرد و به اجبار از جا بلند شدم. 

بازویش را به طرفم گرفت و من دست در بازویش 
 انداخته به همراهش رفتم. 

 

 زیر لب زمزمه کرد: 

ی.   _یم خوام با ییک آشنات کنم فقط قول بده گازم نگیر

 

 _خییل لوش. 

_واال انقدر که من از تو یم ترسم از زنم نیم ترسم  

ی خانم.   نوشیر
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ون زدیم و وارد تراس بزرگ  به همراهش از ساختمان بیر
 شدیم. 

مرد کت و شلوار پوشر کنار نرده ها  پشت به ما  
 ایستاده بود و به منظره  مقابلش یم نگریست. 

ی که توجهم را جلب کرد عطر تلخ و مردانه ای  ی ی چیر اولیر
 بود که فضای اطرافش را پر کرده بود. 

ه  با صدای قدم هایمان به سمت مان برگشت و نگاه خیر
 اش را به من دوخت. 

 

 _آراد اینم دخیی عمه ای که تعریفش رو یم کردم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوبیست_نه

 

 و سال آرمان یم رسید.  به نظر هم سن 

 آرمان او جدی و رسیم بود. 
ی

 اما برخالف شوخ و شنیک
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در یک جمله یم توانستم بگویم خوش چهره و خوش 
 پوش بود. 

 دستش را به طرفم دراز کرد و همزمان گفت: 

 _آراد سهییل هستم خانم. خوشبختم. 

 

نگاهم تا روی دستش رفت و بی توجه به دست دراز 
 شده اش گفتم: 

ی طور. _نوش ی  مجد... منم همیر  یر

 

ی در چهره اش ایجاد کند دستش را  آراد بی این که تغییر
 به آرایم عقب کشید و لبخند مالییم زد. 

 

 آرمان با شیطنت خندید و گفت: 

_این جا ایرانه پش... خب حاال که به سبک خودتون با 

هم آشنا شدید من تنهاتون میذارم. به نظرم وقتشه برم 
ی   رو از دست مامانم نجات بدم. و کارولیر
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 نگاهم به طرفش چرخید. 

 لبخند معناداری تحویلم داد و همراه چشمیک گفت: 

 _دخیی عمه جان دوستم به دستت امانت. 

 

؟  ییک نبود بگوید از گ تو انقدر بامزه شدی پشدابی

 

 با رفتنش آراد مرا مخاطب قرار داد:  

 

آشنا  _خییل خوشحالم که تونستم با شما از نزدیک
بشم. حقیقتا تصمیم داشتم نیم ساعت دیگه مهموبی 
رو ترک کنم اما پیشنهاد آرمان باعث شد که با خانم 

یم مثل شما آشنا بشم.   محیی

 

_ممنون... منم ترجیحم ترک این جور  مهموبی هاست 

 اما خب ظاهرا باید تا آخرش تحمل کرد. 

 

 ابروبی باال انداخت و گفت : 
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 رو دیدم بخواد از مهموبی فرار _چه جالب... کمیی خانیم
کنه.. خانم ها عاشق ضیافت و برنامه های این چنیتی 

 هستند. البته تا جابی که شناخت دارم. 

 

 لبخند زدم: 

 _اما من ترجیح یم دم به کارهای عقب افتاده ام برسم. 

 

سم مشغول به چه کاری هستید؟  _یم تونم بیر

 

و کار من به او یعتی باید باور یم کردم آرمان از شغل 
ی نگفته است؟ ی  چیر

 

کت ساختمابی  _من مهندس عمران هستم. یه رسر

اکت ییک از دوستانم که چند  کوچیک دارم البته با رسر
 سالیه تاسیس شده. 

 

 ابرویش را با شگفتی باال داد و گفت: 
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_واووو... چه قدر هم که بهتون میاد خانم مهندس. یم 

 تونیم قدم بزنیم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوش 

 #شهال_خودی_زاده 

 

برای فرار از افکار درهم و برهمم رسی به نشانه مثبت  
 تکان دادم. 

_یم تونم به اسم کوچیک صداتون کنم؟ حقیقتا برام 

 سخته با نام فامییل تون صدا بزنم. 

 لب زدم:  

 _مشکیل نیست. 

 

ان روزهای اول مرا و همزمان به یاد یاشار افتادم. از هم
د.  ی ی صدا میر  نوشیر
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ی خانم برای من قابل تحسینه که یه خانم جوان  _نوشیر

 یم تونه انقدر قوی و حرفه ای در کارش باشه. 

 

 لبخند نریم زدم و او گفت: 

_من مدتیه به ایران برگشتم. اما باید بگم خییل 

خوشحالم که به حرف آرمان گوش دادم و به این 
 مهموبی اومدم. 

 

دو آرام کنار یکدیگر راه یم رفتیم و عجیب این که  هر 
 احساس بدی نسبت به او نداشتم. 

 

 ایستاد و گفت: 

کت رو از نزدیک ببینم چر یم  _اگه بگم دوست دارم رسر

؟
ی

 گ

 

 ابرویم باال پرید: 
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 _از این کار رسرشته ای دارید؟

 

_اگه حمل بر خودستابی نیم کتی کار من طراچ و 

 معماری داخیل هست. 

 

 این بار این من بودم که بی اختیار لبخند زدم: 

 _واقعا؟

 

هر دو دستش را در جیب شلوار فرو برد و رسش را کیم 
 به جلو خم کرد: 

 _واقعا! 

 

ایط  _چطور  اونور آب نموندید؟ با اون امکانات و رسر

 خوب... 

 

 لبخندی زد: 
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_ترجیح یم دادم برگردم چون یه مادر پیر دارم که تموم 

 این سال ها منتظر برگشتم بود. 

 

 هنوز متحیر بودم که باز پرسید: 

کت رو ببینم؟   _نگفتید یم تونم رسر

 

 _البته البته... 

 

نیم دانم چه قدر با هم حرف زدیم و از کارمان گفتیم اما 
فه ای و من فهمیدم آراد سهییل به شدت در این کار حر 

 کاربلد است. 

 

مهمابی که برایم به سختی یم گذشت و کسل کننده بود 
 حاال با حضور او جذابیت خایص به خود گرفته بود. 

 آراد سهییل قوه بیان فوق العاده ای داشت. 

 مغرور نبود و اطالعات خوبی داشت. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوش_ویک 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 ه خانه رسیده بودیم که مادر گفت: تازه ب

_خداروشکر مهموبی بهت چسبید. همش نگران بودم 

 حوصله ات رس بره... 

 

 بی اختیار لبخندی زدم: 

 _اوهوم خییل خوب بود. 

 

 لبخندی از ته دل زد: 

 _حاال چر یم گفتید تمام مدت؟
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_راجع به کارمون بود. یم دوبی که مامان هیجر مثل کارم 

 منو به وجد نمیاره. 

 

 ابرو درهم کشید: 

_وا مادر یعتی تموم مدت راجع به ساختمون و معماری 

 حرف زدید؟

 

 کنارش نشستم و دست دور شانه اش انداختم: 

_قربونتون برم پس فکر کردید راجع به چر حرف یم 

 زدیم؟

 

تم البد دارید از خودتون صحبت یم _چه یم دونم... گف
 کنید. 

 

 بلند به خنده افتادم: 

 غیر از کار نزدیم. 
م براتون. متاسفم. حرقی  _الیه بمیر
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 جدی نامم را بر زبان راند: 

 ! ی  _نوشیر

 

_مامان جان من فردا یه قرار خییل مهم دارم. اگه اجازه 

 بدید برم بخوابم. 

 

ال به دیگری چطور یم توانستم بگویم من نرد عشق را قب
باخته ام و قرار نیست هرکیس از راه رسید دوباره این 

وع کنم.   بازی را با او رسر

قلب بیمار مادر اجازه بحث و جدل از این باب را 
نداشت و من تنها سیع یم کردم با آرامش با او مدارا کنم 

 تا ببینم دست رسنوشت برایم چه رقم خواهد زد. 

 

تصویر آراد سهییل مقابل توی رختخواب که دراز کشیدم 
 چشمانم جان گرفت. 

 بی اختیار لبخند بر لبانم نشست. 
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آراد سهییل تنها یم توانست یک همکار خوب و فوق 
 العاده باشد. 

 

 بی اراده روح و جانم به سمت یاشار پرواز کرد.  

 

کیس که از همان برخورد اول در کمپ ذهن مرا درگیر 
 خود کرد. 

م و گره خورده ی روز اول هیم وقت آن ابروهای دره
 آشنابی مان را فراموش نیم کردم. 

 

یاشار جاذبه ای داشت که بی شک در هیچ یک از مردان 
 اطرافم ندیده بودم. 

ده شد.   دلتنگش قلبم در سینه فشر

 

 چشم بستم. 
ی

 لبم را محکم گزیدم و با خستیک

یاشار آن جا بود پشت پلک هایم. مثل همیشه... مثل 
 ... تمام این سه سال
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 از عمق جان لبخند زدم و زمزمه کردم: 

 _دیوونه... 

 کرد و پیامیک آمد. 
ی

 گوشر ام همزمان دینیک

 تندی چشم باز کردم  و گوشر را برداشتم. 

وع به تپیدن کرد.   با دیدن نام یاشار تمام وجودم رسر

 

پیام را باز کردم و با دیدن نوشته اش لبخند پهنای 
 صورتم را دربرگرفت: 

 

 زنده بودن به نف   س کشیدن نیست 

 به همنفس داشتنه ... 

 یاشار

 

 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصدوش_ودو

 #شهال_خودی_زاده  

 

ماشینم را در نزدیک ترین جای پارگ که پیدا کردم پارک 
 کرده و پیاده شدم. 

 

کت قابل رویت بود.   از همان فاصله هم رسر

برداشتم و سیع کردم با کشیدن چند نفس کیفم را 
 عمیق بر خود و احساساتم غلبه کنم. 

 

 یاشار را دوست داشتم درست... 

فراتر که یم نگریستم هنوز به همان قوت  عاشقش 
 بودم... 

اما به همان اندازه دلخور بودم و هنوز ته قلبم بابت این 
 سه سال و تصمیم یک طرفه اش دلگیر بودم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

کت ایستاده وقتی به خودم  آمدم پشت در واحد رسر
 بودم. 

 

آن قدر ذهنم درگیر او بود که  متوجه مسیر و گذر زمان 
 تا آن جا نشده بودم. 

 

دم.   دست روی زنگ گذاشته و فشر

توقع دیدن منیسر اش با حضور خودش در آستانه ی  
ی رفت و  ابروهایم را باال پراند.   در از بیر

 

ی ب  زد و برای هزارمیر
 ار دل بی نوایم را برد. لبخند مهربابی

 

 سالم دادیم و با اشاره ی دستش وارد واحد شدم. 

 

ی نبود.   عجیب بود از خانم منیسر خیی

کرده  و تنها عطر مست کننده ی جناب توانا فضا را گیر
 بود. 
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 دست در جیبش فرو برد و کیم به سمتم خم شد: 

کت تعطیله.   _اون جوری نگاه نکن... رسر

 

 به طرفش چرخیدم: 

 _چرا؟

 شانه باال انداخت : 

ی...   _یه جور پیشگیر

 

ه ام باعث شد بگوید:   نگاه خیر

 _ممکنه کارمون به دعوا بکشه... 

 _یاشار! 

 

 قدیم به جلو برداشت وبا شیطنت گفت: 
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_شایدم برای بخشیده شدن بخوام از حربه های دیگه 

ای استفاده کنم. اون وقت ممکنه تو مقاومت کتی و 
 بازم دعوامون بشه. 

 

 این همه شیطنت رس صبحش دیوانه کننده بود. 

 و او خوب یم دانست من دیوانه را چطور دیوانه تر کند. 

 

مسخ نگاه گرمش شده بودم که انگشت شستش روی 
 چانه ام نشست و زمزمه وار گفت: 

  ! ی  _چه قدر برای این نگاه دلم تنگ شده بود نوشیر

 

 . لب گزیدم و نگاهم در نگاه بی قرارش دو دو زد 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوش_وسه 
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 ∶عشق یعنی  

 هربار که نگاهش میکتی 

  . ی تر  بیسر  به انتخابت مطمی 

 

 

ی     نوشیر

 

 را که به مانند ستارگابی درخشان در 
ی

یم توانستم دلتنیک
 چشمان همچون شبش سو سو یم زد ببینم. 

 آرام دستش را کشید و با لحتی قاطع گفت: 

 

م.... باید راجع بهش حرف   _قراره پروژه رو تحویل بگیر

 .  بزنیم. باید کمکم کتی

  

 باید؟ 

 یکه خورده نگاهش یم کردم. 
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تصور یم کردم قبل از کار راجع به خودش حرف خواهد 
 زد اما او هنوز هم مغرور بود. 

 که در چشمانش  دو دو یم زد 
ی

هنوز هم با وجود دلتنیک
 کم نیم آورد. 

 ردم قبل از کار... _فکر یم ک

 میان کالمم پرید : 

_نیم تونم تو رو درگیر مشکالت ریز و درشت خودم کنم.  

از طرقی با وجود همه ی اونا این پروژه رو به هوای 
... یم  ی همکاری تو گرفتم باید رس قولت وایستی نوشیر
 بی خیال خییل 

دوبی که پای این پروژه وایستادن یعتی
ا شدن.  ی  چیر

 داختم : ابرو باال ان

؟   _مثال چر

ی مان را کمیی کرد.   قدیم دیگر برداشت و فاصله ی بیر

 عطر خوشش مستم یم کرد. 

 _مثال  یه مدت شما بی خیال اون ازدواج یم شید. 
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پس دردش این بود. یم خواست مرا درگیر کار کند تا به 
 ازدواج فکر نکنم. 

 لبخندی شیطنت بار زدم. 

حاال که او رو بازی نیم کرد من هم بلد بودم با او چه 
 کنم. 

_ما خانما برخالف شما آقایون مشکیل با انجام چندتا  

 کار با هم رو نداریم. 

 

 چشم ریز کرد: 

 _یعتی مرصی؟

 _نیم تونم کیس خوبی رو که دارم از دست بدم. 

 _کیس خوب؟

 _اوهوم. 

 

چرا حس یم کردم بر خالف لحن خونشدش، رگ 
 دنش متورم شده و نبض یم زند؟گر 

 _یم تونه اون کیس خوب چند ماه صیی کنه... 
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_تو از من کار یم خوای جناب توانا که مطمئنا من کم 

ا کارداشته  ی نیم ذارم... پس نیازی نیست به بقیه ی چیر
 .  باشر

_خییل کنجکاوم که این کیس خوب تا چه حد یم تونه 

؟  خوب باشه که تو بی خیالش نیم شر

 

 پنجه بلند شدم و کنار گوشش پچ زدم: روی 

_اون قدری که رس به زنگاه قالم نذاره و زیر قول و 

 قراراش نزنه. 

 

 چشمانش به آبی رسخ و رگه دار شد. 

 کیم فاصله گرفتم اما یاشار انگار خشکش زده بود. 

 

رسش را به عقب برد و نگاه به سقف دوخت و همزمان 
ون داد   . نفسش را با خس خیس دردآلود بیر
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ی است اما این   که زده ام خییل سنگیر
یم دانستم حرقی

 دردی بود که من کشیده بودم. 

ی و برنده دور قلب بی نوایم  دردی که مثل یک خار تیر
پیچیده بود و هر بار با یادآوری اش زخیم و خونینش یم 

 کرد. 

 

د و غرید:   دندان هایش را به هم فشر

تموم  _هیچ وقت منو بابتش نیم بخیسر حتی اگه دلیل
 کارام خود تو بودی؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوش_وچهار 

 

 به این قضیه زیاد فکر کرده بودم. 

 به این که یاشار ترکم کرده بود به خاطر خودم... 
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ترکم کرده بود تا آسیب نبینم اما نیم دانست چه بالبی 
 بررسم آورده بود... 

 

 گفتم: درد در ناحیه قلبم بیشیی شد وقتی  

 

_وقتی یه زن به آغوش یه مرد عادت یم کنه... وقتی به 

ه... وقتی اون مرد تکیه گاهش  دستای اون مرد پناه مییی
ه هر بالبی رسش بیاد اما 

میشه... یاشار نیم دوبی حاضی
از طرف اون مرد پس زده نشه... تو غرورمو به خاطر 
خودم زیر پاهات له کردی... خواستی بهم صدمه نزبی 

...  اما   در قبالش منو کشتی

 

 رنگ به رخ نداشت. 

ی  گایه نیاز به یک جراچ عمیق بود تا  زخیم که چنیر
 ناسور شده بود شکافته شده از درد بیفتد. 

 

 _من چر کار کردم با تو؟
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نیم دانم شاید هیچ وقت با دید من یه این ماجرا نگاه 
 نکرده بود. 

 

 لبخند تلجی زدم: 

؟ درست از او  ن روز  قلب من پژمرد.... _یم خوای بدوبی
یاشار هر کاری کردم دیگه نشدم اون نوشیتی که بودم. 
 چرا؟ چون باغبون قلبم بی هوا رهام کرده بود. 

یم دوبی
دیگه دستاش نبودند که مراقبم باشن. شاید تا قبل اون 
من یه دخیی مستقل بودم اما حضور تو منو بهت وصل 

ابی که یه  کرد. تو برام  همه چر بودی. همه ی اون
ی چیر

دخیی بهش نیاز داره. بدون تو گل وجود من خشکید. 
یاشار تو نفهمیدی با من چر کار کردی... دیگه نیم 

تونستم بدون تو باشم چون قلبم پیش تو بود... اما تو 
چر کار کردی درست همون موقع که بهت نیاز داشتم 

به    رهام کردی... تو تیی برداشتی و با ضی

 

و باالخره اشیک که تمام مدت سیع کرده  چانه ام لرزید 
 بودم نریزد روی گونه هایم غلتید. 
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 ...  _تو منو شکستی

 چشمانش با نگرابی خایص روی صورتم چرخید. 

لب گزیدم اما باید یم گفتم تا بلکم وجودم از تمام 
 دردهای انباشته شده در قلبم خایل شود. 

 _حتی االنم مغروری یاشار... یم فهیم لعنتی انقدر 
 نباید با کیس غیر تو ازدواج 

ی
مغروری که بهم نیم گ

 
ی

کنم... آسمون و ریسمون رو به هم یم باقی اما نیم گ
 حق ندارم زن کیس دیگه بشم... 

انه جلو آمد و مرا به سمت خود کشید.   دستش غافلگیر

 توی آغوش گرمش رها شدم... 

صورت خیسم را به سینه اش چسباند و با صدابی که 
 بود زمزمه کرد: خفه و گرفته 

ه برات... چر کار کنم که ببخیسر منو؟  _یاشار بمیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوش_وپنج 
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 ) یاشار( 

 

ی شده  با وجود این که حس یم کردم سینه ام سنگیر
 است او را رها نکردم. 

 

رسش  که روی سینه ام بود درد قفسه ی سینه ام ناکار 
 یم شد. 

 

 ایش نشست. لب هایم روی موه

 و همزمان نفسم رفت برای عطر موهایش.   

 لب یم زند: 

 _یاشار... 

 _جونم. 

 _چرا سینه ات این جوری خس خس یم کنه؟

 متوجه نفس سنگینم شده بود. 
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 انگار یک وزنه روی سینه ام گذاشته بودند. 

 

ی نیست؟ ی  _چیر

؟   _بازم نیم خوای باهام حرف بزبی

 _یم خوام. 

 _پس چرا... 

 تندی گفتم: 

_چون من لعنتی اون قدر دوستت دارم که نیم خوام 

دیگه اذیتت کنم. نیم خوام دوباره بار بشم روی 
 دوشت. 

 

ه چشمانم زمزمه کرد:   رسش را باال کشید و خیر

 _چطوری کمکت کنم وقتی نیم دونم دردت چیه؟

 

 صدایم خش داشت وقتی لب زدم: 

ه و من نیم تونم براش کاری کنم.   _فرنوش داره میمیر
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ه ام شد :   چشمانش وق زده خیر

ش آب  _همون روزی که با هم رفتیم بیمارستان دکیی

پایک رو ریخت رو دستم. دوماه... فقط دوماه لعنتی 
 داره... 

ی
 فرصت زندگ

 

کف دستانش باال آمدند و دو طرف صورتم را قاب 
 گرفتند: 

؟  _چرا همون روز بهم نگفتی

 

 لبخندی تلجی زدم: 

یم تونستم حرف بزنم. یم _نشد... حالم بد بود...ن
یک غم  خواستم اما نشد. من این حقو نداشتم تورو رسر

 هام کنم. توی خودم خفه شدم. توی خودم مردم. 

 

 گونه ام را نرم نوازش کرد: 
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_هیچ وقت نفهمیدی ما زنا چه قدر یم تونیم قوی 

باشیم... برخالف ظاهر شکننده مون یم تونیم تکیه گاه 
... یم تونیم دردا و غمای شما باشیم... قوت قلب باشیم

مردا رو به دوش بکشیم و دم نزنیم... چرا نیم ذاری 
 کمکت کنم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوش_وشش 

 

 . ی  نوشیر

 

ی....    _اون وقت ترجیح دادی بری سفر تا آروم بگیر

 

 از غم گرفت: 
ی

 نگاهش رنیک

ی تا اون دنیا رو بشه سفر حساب  _آره اگه یه دور رفیی

 کرد. 
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 قلبم فرو ریخت. این دیوانه از چه حرف یم زد. 

 _منظورت  چیه؟

 

 _مهم نیست.  

 _یاشار! 

_یه شوک عصتی رو رد کردم. ممکن بود یه جورابی دیگه 

م... که منو ببخیسر  هیچ وقت نتونم از حاللیت بگیر
 . ی  نوشیر

 

باهام حرف نزدی؟ چرا همون روز _مزخرف نگو... چرا 
 نگفتی دکیی چر بهت گفته؟ 

 

ی حقی رو  _دیوونه چر خیال کردی؟ من همچیر

نداشتم... نیم تونستم انقدر خودخواه باشم که درد و 
رنجم رو به تو منتقل کنم. اگه بدوبی چه قدر دوستت 
دارم شاید اون وقت باور کتی که چطور اون روز به 
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سخت بود اما  فکر نکرده   خاطر خودت ازت گذشتم. 
بودم که دارم با دستای خودم نفس خودمو قطع یم 

ی بعد اون روز دیگه یاشار نتونست درست  کنم. نوشیر
 نفس بکشه. تو شدی یه گره بزرگ توی سینه ی یاشار... 

 

 لب هایم لرزید. 

 هر دو بی هم مرده بودیم. 

 من از بی قلتی ام او از بی نفیس اش... 

 

 شد...  نفهمیدم چه

 و تنهابی امان هر دوی مان را بریده بود. 
ی

 دلتنیک

 

چه حایل به ما دست داد وقتی دست او چنگ کمرم شد 
 که  بی اراده دستانم دور گردنش حلقه شد و لب 

و متی
 هابی که مارا به هم سنجاق کرد. 
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وقتی به خودم آمدم قلب من دردی نداشت و نفس 
ی یم شد.  یاشار بی صدا توی سینه اش باال و   پاییر

 

 مان رفع شده بود و هر دو مثل دو تشنه ای که  
ی

دلتنیک
اب شده بودیم.   به آب رسیده باشند سیر

 

ی و  بوسه ای از جنس عشق... از جنس دوست داشیی
انه.   عجیب غافلگیر

  

 پیشابی به پیشابی ام چسباند و نالید: 

 .  _باورم نمیشه بازم بهم قبلتو گفتی

 

 سینه اش نشست  و  لب زدم: خجوالنه مشتم روی 

_یه جورابی اضطراری بود. دیگه این جوری توی عمل  

 انجام شده قرارم نده. 

 

 کف دستانش صورتم را قاب گرفت :   
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 _دیگه از دست نیم دمت. حتی به قیمت جونم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوش_وهفت 

 

 #شهال_خودی_زاده 

  ) ی  )نوشیر

جیتی داشتم درست مثل کیس هنوز هم حس گرمای ع
که خون منجمد شده اش به یکباره گرم شده و با قدرت 

 در رگ هایش جاری شده بود. 

 

 مقابل هم نشسته بودیم. 

 

به فنجان قهوه اش چشم دوخته بود و  نیم دانستم به 
 چه فکر یم کرد؟
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اما خود این را خوب یم دانستم که باز  به رایه لغزنده و 
 ام. خطرناک پا گذاشته 

 

ی یاشار این جسارت را در من ایجاد یم  شاید تنها داشیی
 کرد که به خطرات احتمایل پیش رو فکر نکنم. 

 

؟  _یاشار نیم خوای حرف بزبی

 

 نگاهش را باال کشید و به چشمان من دوخت. 

 

ی یم دونم کارم تا چه حد یم تونه غلط باشه و  _نوشیر

تونم ازت دوباره ممکنه تو رو بندازم توی خطر اما نیم 
بگذرم. درست سه ساله نیم تونم نفس بکشم.  سه 

ساله مثل مردهای متحرک فقط رفتم و اومدم، بی این 
 کنم اما االن یم خوام داشته باشمت حتی 

ی
که زندگ

ابی که فکرش تنمو 
ی باوجود خطرات دوروبرم... حتی با چیر

؟ با من... با  یم لرزونه ...  فقط یم خوام بدونم تو هستی
؟یاشار   توانا هستی
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تمام مدبی که داشت حرف یم زد فکر من پیش آن بود 
 که چه قدر آغوش گرمش را یم خواهم. 

چه قدر دلتنگ شب های کمپ بودم. شب های که 
م یم کرد و مرا به آغوش پاکش دعوت یم  کرد. غافلگیر

 

 

چه قدر قلبم برای عطر تنش بی تاب بود و من شک 
ط یاشار توا  نا را یم خواهم. نداشتم بی قید و رسر

 اما باید با او اتمام حجت یم کردم. 

 

 نگاه در نگاهش دوختم و گفتم: 

ط هستم و تا آخرش باهات یم مونم.   _به یه رسر

 نفس عمیقی کشید: 

 _هر چر باشه... 
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ی مون  پنهون  نیم مونه. تاکید یم کنم  ی بیر ی _هیچ چیر

 بی اعتمادی به من... یعتی 
... یاشار این کارت یعتی هیجر

ی های یه طرفه...   تصمیم گیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوش_وهشت

 #شهال_خودی_زاده 

 

 یاشار( 

 

 نگاهم  در چشمانش قفل شد و لب زدم: 

 _باشه... برات یم گم... همه چر رو... 

 

 اینبار دیگر نباید اشتباه بار پیش را تکرار یم کردم. 

ی کوتا ی نوشیر ی ه آمده بود حاال که به طرز شگفت انگیر
 نباید باعث ناراحتی و رنجش دوباره اش یم شدم. 
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وع به تعریف کردم.   و رسر

از آنچه نگار گفته بود تا آنچه از زبان پدر و برادرم در  
بیمارستان شنیده بودم و حرف هابی که مامان فریده و 

 پدرم با هم صحبت کرده بودند. 

 

ی که نتوانستم برزبان بیاورم خود  ی ی و تنها چیر نوشیر
 ارتباطش به ماجرای پدرم بود. 

 

ی این یک  ی را درگیر کنم و باید گفیی نیم توانستم نوشیر
ی یم شدم.   مورد را یم گذاشتم به زمابی که مطمی 

 

ی متفکر نگاهم یم کرد.   نوشیر

زیر نگاه پر از سوالش تک تک اتفاقات را بی کم و کاست 
 تعریف کردم. 
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پدرت با وجود _پس هیجر بی دلیل نبوده... این که 
ی یه پش بزرگ موفق باز مدام دنبال تو بود. اما  داشیی
 چطور یه آدم یم تونه انقدر خودخواه باشه یاشار؟

 

ی تکان دادم:   رس به طرفیر

ا خیی  ی _نیم دونم... چون فکر یم کنم هنوز از خییل چیر

ی دور بودم و درست  ندارم. تموم این سال ها از همه چیر
بود و نیم دونستم دوروبرم مثل به کبک رسم توی برف 

ه.   چه خیی

 

_یاشار من فکر یم کنم باید بگردی دنبال مادرت... فکر 

ی.  ها هست که تو ازشون بی خیی ی  یم کنم هنوز خییل چیر

 رس تکان دادم. 

 خودم هم این روزها به مادرم زیاد فکر یم کردم. 

 این که کجاست و چه یم کند؟ 

 چرا هیچ وقت بر مرا نگرفت؟
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 ه ی دیگرش توجهم جلب شد : با جمل

 

_ضمنا اون ویالی لواسون که پدرت ازش حرف زده...  

 تا حاال شده بری اون طرفا؟

 

 باغ و ویالبی هم 
ی _نه... یعتی تازه فهمیدم همچیر

 هست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوش_ونه

 #شهال_خودی_زاده 

 

ها هست که تو ازشون بی  ی _یاشار این یعتی خییل چیر

ی مامان فریده... بهش فکر کردی یه  ی... اولیش همیر خیی
 یه مرد میشه که بارداره و اون مرد تا 

ی
زن جوری وارد زندگ

مدت ها اجازه نمیده کیس بفهمه این بچه از شوهرش 
 نیست. پس باید دلییل پشت این ماجرا باشه. 
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ی دقیق  داشت مسئله را  چه قدر خوب بود که نوشیر
 موشکاقی یم کرد. 

 

_حتی نگارم خییل اتفاقی فهمیده و جالب اين جاست که 

تا مدت ها از این قضیه به نفع خودش استفاده یم کرده 
ی کیس بفهمه .   چون نیم خواسیی

 

_درسته. هر چر هست پدرم تا قبل اون نیم خواسته 

ه... اما چرا؟  کیس بر به واقعیت بیی

 

ی   لبخند زد:  نوشیر

ی سوایل هست که باید جوابش رو پیدا  _خب این اولیر

 کنیم! 

 شگفت زده پرسیدم : 

 

؟  _پیدا کنیم؟ یعتی تو واقعا یم خوای کمکم کتی
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 چیتی به بیتی اش انداخت و با شیطنت گفت: 

_اوهوم... یم دوبی که یه رس این ماجرا منم. اونا برای 

کاری از منم دور نگه داشتنت حتی برای این همه پنهان  
 استفاده کردن. 

 

 لبخند زدم: 

ذارم... یعتی نیم ذاریم...  با هم... فقط _این دفعه نیم
ی..  ی  یه چیر

؟   _چر

 .  _ دیگه نباید به خواستگارت فکر کتی

 

 خندید: 

 _یم خوام اما نمیشه. 

 ! ی  _نوشیر
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ی به اسم خواستگار وجود نداشت  ی _وقتی برای من چیر

 به چر فکر نکنم جناب توانا؟ 

 

 متحیر پرسیدم: 

 _برای تو؟  

_اوهوم... مامان و زندابی بهش فکر یم کردن و نقشه یم 

 کشیدن. 

 _اون وقت تو... 

   

_یه جور ترفند زنانه... یم تونستم که ازش به عنوان 

 حربه ای برای به حرف آوردنت استفاده کنم. 

 

با تمام عشقی که در قلبم به او حس یم کردم به چشمان 
 دلربایش نگاه دوختم: 

ی رو تحمل یم  ی _ رو من که خوب جواب داد.  هر چیر

م کردم اال این ییک... فکر یم کتی این سه سال چطور دوو 
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آوردم. یکیش همون خردمند که زیادی دور و برت یم 
 چرخید. 

 

 _یاشار! 

؟  _یاشار چر

؟  _هنوزم زورگوبی

 

... یم فهیم مال  _برای تو همیشه زورگو ام... تو مال متی

 من! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوچهل

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 ) ی  نوشیر
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که دست   نگاهم را به سقف سفید دوخته بودم و بی این
 خودم باشد لبخند یم زدم. 

 

انگار تمام آن روز مثل یک فیلم سینمابی روی سقف 
 نقش بسته بود. 

 

باورم نیم شد من و یاشار بعد از این همه وقت دوباره 
 به سوی هم بازگشته باشیم. 

 

اصال نفهمیدم چه شد و چطور وقتی به خودم آمدم از 
چه بود  من رضایت گرفته و  مرا بوسیده بود اما هر 

 نشان از بی تابی هردویمان داشت. 

 

اف یم کردم در تمام این  از خودم متحیر بودم و باید اعیی
 سه سال ذره ای او را از قلبم خارج نکرده بودم. 
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ی کنار دستم  با صدای پیامک گوشر ام به طرف میر
 چرخیدم. 

 خودنمابی یم کرد. 
 نام یاشار روی گوشر

 تندی تماس را برقرار کردم: 

 ... سالم. _الو 

؟  _سالم... خوبی

 

عجیب بود انگار حاال که از هم دور شده بودیم کیم 
 خجالت یم کشیدیم. 

 

سکوت کردیم طوری که تنها صدای نفس های مان به 
 گوش یم رسید. 

 

 زمزمه وار جواب دادم: 

 

 _خوبم. 

؟  _تو ... واقعا خوبی
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 بی صدا خندیدم: 

 _چرا نباید باشم؟

 

 مردد جواب داد: 

انه بود که  ی انقدر غافلگیر _خب چطور بگم... همه چیر

 هنوزم باورم نمیشه. اون دوتا ما بودیم. 

 

 با شیطنت گفتم: 

؟  _یعتی تو قصد اون کارا رو نداشتی

 

 مکث کرد و ثانیه ای بعد جواب داد: 

_اگه بدوبی چه حایل ام... هنوز مزه ی لبات زیر 

ین درست مثل قند. از صبح تا ح اال هر چر زبونمه... شیر
 چابی خوردم بی قند بوده. 

 و این بار با حایل غریب زمزمه وار افزود: 

 _گفته بودم که اگر بوسه دیه توبه کنم
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 که دگر بار گنایه نکنم

 بوسه دادی و چو لبم برخاست از لب تو

 توبه کردم که دگر توبه ی بی جا نکنم. 

 

قلبم چنان در سینه کوبش گرفته بود که به جان کندن 
 مش را بر لب راندم. نا

 

 _یاشار! 

 

_کاش این جا بودی... تو بغلم... کنارم... رست رو سینه 

ام بود قلبم آروم یم گرفت. پشیمونم که بی خیالت 
 شدم. 

 

 _منم دلم یم خواست کنارت باشم. 

 

_ممنونم که تو این اوضاع بد روچ کناریم. قبولم کردی 

 و بخشیدی. 
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ودی_زاده #کیم_برایم_عشق_دم_کن #شهال_خ
 #پارت_پانصدوچهل_یک

 

 حال بد روچ یعتی حال بد فرنوش. 

گ که دیده بودم بیشیی از  هنوز هم باور نداشتم دخیی
 نخواهد داشت. 

ی
 دوماه فرصت زندگ

 

 _فرنوش خوبه؟

 

_هنوز پیش مامان فریده ست. نتونستم برم اون جا... 

 نیم دونم باید چر کار کنم. 

 

؟  _االن کجابی

 

ه و تار _خونه...  وقتی فرنوش رو یم بینم دنیام تیر
؟ ی  میشه... نیم تونم خودمو جمع و جور کنم. نوشیر
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 _بله؟

 

_ تو رس حرفت هستی دیگه؟ منو تنها نیم ذاری که... 

؟  پشیمون که نیم شر

 

 لب گزیدم: 

 

 _یاشار دلم یم خواد این معماها رو حل کنیم. با هم... 

 

 زمزمه وار پرسید: 

 

؟_با مامانت حرف یم   زبی

 

 _یم دوبی که نظرش راجع به تو چیه؟
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ورانه جواب دادم:   رسر

 _فکر نیم کنم. 

 

 خندیدم : 

 _سایه اتو با تیر یم زنه...یم دوبی که؟

  

 _این یعتی امیدی نیست؟

 

 شانه باال انداختم و در پاسخش گفتم : 

_یم خوام باهاش حرف بزنم.  هر چر هست نیم تونم 

پنهان کاری کنم. مامان اگه این دفعه بفهمه بهش نگفتم 
 دیگه منو نیم بخشه. 

 

 مخالفتی نکرد: 

 

کت.  ... ضمنا  فردا بیا رسر  _باشه هر جور صالح یم دوبی
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 . 

 _چطور؟ 

 

_باید راجع به پروژه نظر بدی. نفرابی که قراره با تو کار 

ی با  ید مشخص بشن. کیی

 

_باشه منم گزینه های خوبی دارم... مشکیل که نداره؟ 

 باید حضوری حرف بزنیم. 

  

کیم دیگر راجع به کار و انتخابات مان حرف زدیم و با 
 خداحافیطی پر احساش تماس را قطع کردیم. 

  

ون زدم و  با قدم هابی آرام و بی صدا از  از رختخواب بیر
ون زدم.   اتاق بیر

 

 ایم_عشق_دم_کن#کیم_بر 

 #پارت_پانصدوچهل_دو 
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 #شهال_خودی_زاده 

  

خانه مشغول بود.  ی  مامان توی آشیر

 

خانه را رسوسامابی  ی عادت داشت قبل از خواب آشیر
ی باعث یم شد همان طور که ترانه ای  بدهد و همیر

 قدییم را زیر لب زمزمه یم کرد کارهایش را انجام دهد. 

 

تاده بود محکم نزدیکش شدم و از همان جابی که ایس
 بغلش کردم. 

 

 چانه بر شانه اش گذاشتم و گفتم: 

 _گ یم خوای دست از این کارا برداری مامان؟ 

_یم دوبی تا مرتب نشه نیم تونم بخوابم. یه جور عادته 

 مادر. 

 

 گونه اش را بوسیدم و پچ زدم: 
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 _مامان خانم خوشگل و با سلیقه ی گ بودی شما؟ 

 

و با دست  موهایم را به هم رسش را به سمتم چرخاند 
 ریخت: 

 

ی  ی خانم هر موقع یم خواد چیر _تا جابی که یم دونم نوشیر

 مهیم بهم بگه این جوری شیطون میشه.  

 

تونو بلدید.   _چه قدر خوبه که انقدر خوب دخیی

 

 _اگه بگم از رس شب منتظرم دروغ نگفتم. 

 

 _جدی؟ 

 

 کامل به طرفم چرخید و دستانم را گرفت. 
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ی رفتیم و رو به روی هم  به سمت صندیل پشت میر
 نشستیم. 

 

_چشمات مثل فانوس روشن شدن. اگه بگم لپات رنگ 

ی و گوشه ی لبات یه لبخند خوشگل نشسته که  گرفیی
؟  مدام یم خوای پنهونش کتی اما نیم توبی چر

 

 بی اراده دست روی گونه های داغ شده ام گذاشتم. 

 _واقعا؟

 

 زمزمه وار گفت: 

ی نبودم که یاشارو فراموش کردی و دیگه _اگه  مطمی 
بهش فکر نیم کتی یم گفتم من این چهره رو آخرین بار 

 فقط اون موقع که یاشار توی زندگیت بود دیدم. 

 

 لب گزیدم. 
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نیم دانم چه شد یا چه در چشمانم دید که هولزده 
 گفت: 

! مادر؟  ی  _نوشیر

ریب باید حرف یم زدم. این بار نیم توانستم مادرم را ف
 بدهم. 

 

 _باید با هم حرف بزنیم مامان. 

 

 زده شد. این بار وحشت

مادرم زن باهوشر بود. ترس را در چشمانش به وضوح 
 یم دیدم. 

 

ی را به خاطر  انگار  با بر زبان آوردن آن حرف ها همه چیر
 آورده بود. 

 

من روزهای قشنگ و خوشم را در همان سه سال پیش 
 گذاشته بودم. 
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 ق_دم_کن #کیم_برایم_عش

 

 #پارت_پانصدوچهل_سه

 #شهال_خودی_زاده 

 

 ! ی مادر داری منو یم ترسوبی  _نوشیر

 

وع کنم. اصال  چه یم گفتم؟  نیم دانستم از کجا رسر

حاال که به جایش رسیده بود حرف زدن سخت بود و 
 دشوار. 

 

 _داری یم بینیش؟

 تنها توانستم رس به تایید تکان دهم. 

 با دهابی باز نگاهم یم کرد. 

 هر دو قادر به حرف زدن نبودیم. 
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دقایقی به هم چشم دوختیم و باالخره وقتی توانستم 
 کلمات را در ذهنم بچینم گفتم: 

 _معذرت یم خوام. 

 نگاهش روی صورتم دو دو یم زد. 

؟  _معذرت یم خوای که چر بشه؟ یم خوای چر کار کتی

؟  یادت رفته چه قدر بدبختی کشیدی تا فراموشش کتی

 

 کرد توانسته ام یاشار را فراموش کنم؟ واقعا فکر یم

 

 _مامان یاشار... 

_اسمشو نیار... اشتباه کردم حرفشو زدم... اشتباه کردم 

 یادت انداختم. 

 

 از یادم نرفته بود که حاال با آوردن نامش یادم بیفتد. 

باید محکم یم بودم و تا جابی که یم توانستم مادرم را 
 آگاه یم کردم. 
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ای هست ی  که ما ازش خیی نداشتیم...   _یه چیر

 پوزخند زد: 

؟ چطور یم توبی انقدر  ی _بازم گولت زد؟ آره نوشیر

راحت گولش رو بخوری؟ چندبار دیگه باید سکه ی یه 
؟ یادت رفته چندبار  پولت کنه تا کال بی خیالش بیسر

ی زنداییت با گوشه و کنایه بهمون حایل کرد چطوری  همیر
 پست زدن؟ 

 

 و از جایش بلند شد. 

 ذارم... _نه من نیم

 

 اجازه ندادم و دستش را محکم گرفتم: 

ی مامان. هنوز حرفم تموم نشده.   _بشیر

 

 اخم کرده و نگاهم نیم کرد. 

 _سامان یادتونه؟ آخه چطوری بگم.... 
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 مات به من چشم دوخت. 

 دستم بی اختیار لرزید و نالیدم: 

 

 _یادتونه با چه مصیبتی از دستش راحت شده بودیم؟

 

 رخش پرید:  رنگ از 

؟ این ماجرا چه ربیط به سامان داره؟
ی

 _چر یم خوای بیک

 

ا خیی ندارید...نگفتم تا  ی _فقط بدونید شما از خییل چیر

نکنه فکرتون درگیر من بشه...  اگه یاشار اون جور یهوبی 
ابی بود که شما در جریانش 

ی رفت بی دلیل نبود. چیر
مجبور  نبودید... یاشار مراعات قلب شما رو کرد... اون

بود بره و حتی خود من تازه فهمیدم به خاطر شما و من 
 از خودش و احساسش گذشت. 

 

 بی رمق روی صندیل نشست: 

 مادر؟
ی

 _چر یم خوای بیک
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و به موقعش بهتون یم گم... یم خوام بهتون  ی _همه چیر

بگم توی این ماجرا یاشار بی گناه ترینه... شاید اگه اون 
ه جور دیگه رقم یم موقع حرف یم زد رسنوشت مون ی

 خورد. 

 

 قضیه چیه؟
ی

ی چرا نیم گ  _نوشیر

_تو زمانش براتون همه چر رو تعریف یم کنم اما اینو 

بدونید یاشار هنوزم با همون قوت قبل عاشقمه... و من 
 یم خوام یه بار دیگه این فرصت رو به هر دو مون بدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوچهل_چهار

 _زاده #شهال_خودی

 

 )یاشار( 
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ی نگفت؟ ی  _یعتی چیر

 

همان طور که نگاه به عکس های مقابلش دوخته بود 
 لب زد : 

_نه! البته فعال. فکر کنم یه کم مامانو شوکه کردم. باید 

 آروم آروم باهاش حرف بزنم. 

 

ی من به  ی نوشیر _باید تمام این جریانات رو حل کنیم. ببیر

اون شب و اتفاقاتش خییل فکر کردم. یعتی بعد دیدن 
این عکس ها شتی نبود که به این قضیه فکر نکرده 

 باشم. شک ندارم کاسه ای زیر نیم کاسه ست. 

 

 رسش را باال آورد : 

 یاشار؟ 
ی

 _چر یم خوای بیک

 

 ها را برداشتم و گفتم: کنارش نشستم و ییک از عکس   
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_خوب نگاه کن.  عکسا از فاصله نزدیک یعتی دقیقا از 

پشت پنجره گرفته شده.  یه حیس بهم یم گه سامان از 
 حضور اون شخص باخیی بوده... یعتی یه جور نمایش. 

 

 متحیر نگاهم کرد. 

م تا بفهمم پشت این ماجرا  ی من سه ساله درگیر _نوشیر

ی این اتفاقات چیه؟ اما نیم تونستم هی چ رابطه ای بیر
 پیدا  کنم. 

 

 عکس دیگری را برداشتم و گفتم: 

_از وقتی حرف های پدرم و داریوش رو شنیدم... حتی 

هابی که 
ی ی طور چیر حرف های مامان فریده و پدرم و همیر

نگار برمال کرد...حس یم کنم ما گیر یه نقشه و تله ی 
... تا قبل از این ه ی رچر فکر حساب شده افتادیم نوشیر

یم کردم هیچ دلییل نیم تونستم پیدا کنم اما حاال یم 
ا خیی نداشتم. حتی  ی فهمم این من بودم که از خییل چیر

 دیشب یه فکر عجیب به ذهنم رسید. 
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 _چه فکری؟

 

ه چشمانش پرسیدم:   خیر

 

_چرا باید رس و کله ی سامان توی کمپ پیدا بشه؟ از 

 این همه بازرس اون باید سامان باشه؟

 

 ا چشمابی درشت شده گفت : ب

 _یعتی سامان هم بخیسر از اون نقشه بود؟

 

ی باید خییل  _االن دیگه تقریبا مطمئنم. برای همیر

حساب شده عمل کنیم. این بار ممکنه بازی رو 
ن... و من نیم خوام به تو آسیتی  خطرناک تر پیش بیی

 برسه... 

 

 _یاشار من نیم ترسم. 
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 محتاطانه پیش بریم.  _این بار باید عاقالنه و به شدت

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوچهل_پنج 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 )یاشار( 

 

اتژی...  اتژی... اسیی  اسیی

 کلمه ای بود که مدام توی رسم چرخ یم خورد. 

 آری من به این کلمه بارها و بارها فکر کرده بودم. 

وز  اتژی ام را جوری یم چیدم که پیر
این  باید این بار اسیی
 میدان من باشم. 
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 داخل عمارت پدری شدم. 

ون کشیده بودم را  خدمه ای جلو دوید و کتی که از تن بیر
 گرفت و گفت : 

 . ی  _آقا پدرتون منتظر شما هسیی

 

 رسی تکان دادم: 

 _یم دونم . فرنوش و مادرم کجان؟

 

 .  _تو عمارت پشتی

 _برام یه لیوان آب بیار. 

 _چشم آقا. 

 

 د. گوشه لبم تکابی خورد. پدرم یم خواست مرا ببین

ک با سیتی محتوی آب به طرفم آمد :   همزمان دخیی

 _بفرمایید. 
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ممنوبی زیر لب زمزمه کردم و لیوان آب را الجرعه 
 رسکشیدم. 

ی نیاز به آرامش داشتم.   قبل از هر چیر

لیوان را توی سیتی گذاشتم و با قدم های بلند پله ها را 
 به سمت اتاق پدرم در پیش گرفتم.... 

وز میدان بودم.   امروز من پیر

 

 

ه اش کالفه ام یم کرد اما باید خونشد یم بودم.   نگاه خیر

ه پیدا شده....   _باز رس وکله ی اون دخیی

 

 پوزخندی زدم: 

ی مجد!  ه اسم داره بابا... نوشیر
 _اون دخیی

 

 _این مجد چر ازت یم خواد؟

 از جایم بلند شدم و به طرفش رفتم: 
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 چرا براتون مهمه؟  _شما ازش چر یم خواهید؟

 

 موچی متالطم را در چشمانش یم دیدم. 

ی  را روی داریه بریزم.   کاش یم شد همه چیر

 _خوش ندارم دور و بر پشم بگرده. 

 

 ابروبی باال انداختم: 

 _اون وقت چرا؟ مگه پشتون کیه؟ 

 

 نزدیکم شد و با انگشت تخت سینه ام کوبید:  

اون دخیی و یم  _خودتو دست کم نگیر پش... تو بهیی از 
 .  توبی وارد زندگیت کتی

 

 نیشخند زدم: 

 _اما از بخت بد من عاشق هموون دخیی شدم بابا... 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوچهل_شش

 #شهال_خودی_زاده 

 

اگر یم فهمید من با آن دخیی دست به ییک کردم و با آن 
 دخیی قرار است بیچاره شان کنم چه یم کرد؟ 

 

 ریادشد: صدایش ف

 

 _عشق... عشق کیلو چنده پش؟

 

 پوستش به کبودی یم زد. 

 خونشد گفتم: 

 

_چرا نیم ذاری برم بر درد خودم بابا؟ آخه من گ ام که 

؟ چرا راحتم نمیذاری؟ چرا برام تصمیم  بی خیالم نمییسر
ی؟   یم گیر
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 صدایش خش دار بود: 

.... تنها توانای واقیع.   _تو وارث متی

 

 ز هم باز کرد: و دستانش را ا

 _وارث هر چر دارم و ندارم. اینا همه اش مال توئه پش! 

 

 _و داریوش؟

 

 یم خواستم خودش به حرف درآید. 

ه چشمانم  جواب داد:   خیر

 

_فریده برام تعریف کرد که خیی داری.... نیم دونم از 

 کجا اما خودتم یم دوبی که داریوش پش من نیست. 

 

 پوزخندم صدادارشد: 
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 قرار بود گ بفهمم؟ _هه... و 

 

 _این االن مشکل ما نیست. نیازی نیم دیدم. 

 

 صدایم بی اختیار باال رفت: 

 _پس مشکل ما چیه بابا؟  

 

_دنبال چر هستی یاشار؟ من هر چر بخوای بهت یم 

ایط  ین موقعیت و رسر دم. ثروت تا دلت بخواد... بهیی
کاری... چر یم خوای یاشار؟ داریوش همه رو یم خواد و 

ی حقته داری پس شون یم د نبالشه اما توبی که همه چیر
 .  زبی

 

 گوشه ی لبم را  پر حرص یم جویدم.   

 

_یاشار بیا و عاقل شو ... دست از کنکاش بردار... به چر 

یم خوای برش؟  آره من پنهان کردم  چون دلم نیم 
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خواست کیس بفهمه داریوش پش من نیست. نیازی 
 نبود. 

 

بابا؟ چرا مامان فریده رو با بچه  _چرا راستشو نیم گید 
ی توی شکمش آوردی توی زندگیت؟...  اصال مادر من 
 بود؟ نگار بابا... نگارو چرا کشوندی  

ی
کجای این زندگ

 من؟ اون بچه رو یم بیتی بابا... اون بچه ای 
ی

توی زندگ
که به خاطر خطاهای من و تو و اون زن هیچ وقت 

 درست و درمونو پیدا ن
ی

ه فرصت زندگ کرد... داره یم میر
؟  بابا... تا گ یم خوای پنهون کتی

 

ی برای پنهون کردن وجود نداره پش... من فقط  ی _چیر

 یم خوام از تنها وارثم محافظت کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوچهل_هفت

 #شهال_خودی_زاده 
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 وارث... 

 

 چرا این کابوس لعنتی تمام نمیشد؟

 من وارث چه بودم؟

 درد و رنج؟

 

ین  _یاشار به حرفم گوش کن.  فرنوشو یم فرستم بهیی

 ... ی ین جراحا عملش یم کیی  بیمارستان های اروپا.... بهیی

 

_تو فکر یم کتی اگه امیدی بود من االن این جا بودم 

 بابا؟ اون بچه تاوان 
ی

بابا؟ یم ایستادم تا تو بهم بیک
ل خطاهای ما رو میده... همیشه فکر یم کتی پول حال

 مشکالته؟ 

 _تو چر یم خوای؟

 

 کالفه غریدم: 
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 من بردار....  دست از رس ما بردار... 
ی

_دست از رس زندگ

 نذار برای نجات خودم و زندگیم نابودت کنم بابا. 

 

 آرام روی مبل پشت رسش نشست. 

 نگاهم روی زوایای صورتش چرخید. 

 _هر کاری کردم برای خودت بود. 

 

 بلند خندیدم: 

.. برای من نبود برای خودت بود. برای حفظ _نه بابا. 

خودت و موقعیت... منو برای خودت یم خواستی 
 کنارت نگه داری... 

 

_مادرت زبی بود که عاشقش شدم... اما اونم با خیانتش 

 بهم ثابت کرد زن ها موجودات قابل اعتمادی نیستند. 

 

 _چرا همیشه جوری رفتار کردی که داریوش پشته؟ 

 بی صدا و خفه: لب زد...  
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_چون یم تونست باشه اما نبود...  من یم تونستم 

 پدرش باشم و نشد. 

 

؟ برام تعریف کن. پدر  _چرا یه بار بهم اعتماد نیم کتی

 داریوش کیه؟ زنده است؟ 

 

 _اون خاطرات پوسیده به درد هیچکس نیم خوره... 

 

ش رفت و بی این که  ی از جا برخاست و به سمت میر
 نگاهم کند گفت: 

_عشق واقیع وجود نداره پش... اما حاال که یم خوای 

 امتحان کتی برو تجربه کن. دیگه مانعت نیم شم... 

 

 یعتی قرار بود دست از رسم بردارد؟ 

 

 ... _بابا دیگه یاشار سابق نیستم که بتوبی جلوم وایستی

دارم.  ا خیی ی  از خییل چیر
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 _دیگه مانعت نیم شم . 

ی   کم بشه... دنیابی که برای _اگه یه تار مو از رس نوشیر
 خودت ساختی رو آتیش یم زنم. 

 

 پوزخند زد: 

 _قولم قوله پش. فقط... 

 

 ابروبی باال انداختم که افزود: 

ی نیست  ی _دست از کنجکاوی بردار....  پشت پرده چیر

 که به درد تو بخوره. 

 

دست از کنجکاوی بریم داشتم؟ من قرار بود تا آخر این 
ی  ب  روم. خط را با نوشیر

 دیگر هیچ کس نیم توانست مانع ما شود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصدوچهل_هشت

 

 #شهال_خودی_زاده 

 )یاشار( 

 

؟  _تو مطمئتی

 گوشر را دست به دست کردم: 

؟
ی

 _اگه بگم نه زیاد، چر یم گ

 

ارسالن توانا پدرم بود اما با وجود قویل که داده بود نیم 
 توانستم به او اعتماد کامل کنم. 

 

ون دادن نفسش در گوشم پیچید:   صدای بیر

 

 _پس باید بیشیی از قبل مراقب باشیم. 
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 _امشب یم رم رساغ گاو صندوقش. 

 باید ببینم این همه سال چیا ازم مخقی کرده.  

 

 با نگرابی گفت: 

 خییل مراقب باش.  _یاشار 

 _مراقبم. 

 _یاشار؟

 _جانم! 

 

 _تو واقعا یم خوای تا آخر این ماجرا رو بری؟

 

 در صدایش تردیدی ندیدم اما با این حال پرسیدم: 

 

 _پشیمون شدی؟

 

 _نه! 
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 را محکم برزبان راند که خیالم آسوده شد: « نه»آن قدر  

 _پس مشکل کجاست؟

 

 سکوت کرد. 

ی جمله اش دو دوتا   آرام نفس یم کشید و انگار برای گفیی
 چهارتا یم کرد. 

 

؟ لطفا بگو.  ی  _ نوشیر

 

ابی بفهیم که 
ی _یم خوام بگم ممکنه با ورود به این راه چیر

... یا چه یم دونم فهمیدن اون  دوست نداشته باشر
... یاشار ممکنه هر  ی اطالعات مخقی شده داغونت کیی

ی باشه...  ی  چیر

 

ی داشت به این  قضیه زیاد فکر  کرده بودم اما ندانسیی
 بیشیی اذیتم یم کرد   

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی آماده کردم. اما اگه تو...  ی  _خودمو برای هرچیر

 

 میان کالمم پرید: 

_من همیشه کنارتم... با هم و کنار هم حلش یم کنیم. 

 .  فقط بهم قول بده مراقب خودت باشر

 

 _قول یم دم... 

 

به ساعت دوختم. تماس را که قطع کردیم نگاهم را 
ی تا  نیمه شب نمانده بود.  ی  چیر

 باید صیی یم کردم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوچهل_نه 

 #شهال_خودی_زاده 
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 ساعتی بود که شب از نیمه گذشته بود. 

ی فرو رفته بود که از اتاقم   وهم انگیر
عمارت در سکوبی

 خارج شدم. 

 

م و قول قبل از خواب برای فرنوش قصه خوانده بود
 سفر شمال را به او داده بودم. 

م و قرار بود با هم  قول داده بودم حتما او را به دریا بیی
 کیل خوش بگذرانیم. 

دلم نیم خواست این روزهای آخر او را اسیر بیمارستان 
 و تیغ جراچ و درد و رنج کنم. 

 

در این مدت پرونده اش را برای ییک از اساتیدم در خارج 
فرستاده بودم تا اگر ذره ای امید برای زنده از کشور 

ماندنش وجود دارد هر چه رسی    ع تر منتقلش کنم اما 
 پاسخ رسیده منقی بود. 

 

کم با خطاهای تک تک ما محکوم به مرگ بود و  دخیی
 هربار یادآوری اش مرا به شدت به هم یم ریخت. 
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وقتی به خودم آمدم میان تمام افکار درهم و برهمم وارد 
 پدرم شده بودم. اتاق 

 

ی به  ی ش را جستجو کردم و  چیر ی کیم کشوهای کمد و میر
 درد به خور نیافتم. 

 

نیم دانستم کلید گاوصندوق را کجا نگه داری یم کند اما  
به خاطر یم آوردم یک بار او را مقابل ییک از قفسه های 

 کتابخانه اش دیده بودم که کنجکاوم کرده بود. 

 

ر کمال تعجب متوجه شدم قفسه مذکور را یافتم و د
 کتاب های آن قفسه غیر واقعیست. 

 دست روی کتاب ها  گذاشته به سمت خود کشیدم. 

 درست مثل یک کمد بود کوچک بود. 
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به همراه باز شدن قفسه، دریچه ای کوچک مقابل 
چشمانم ظاهر شد و آنچه یم خواستم در عمق آن 

 یافتم. 

 

ندوق قدییم کلید را برداشته و با عجله به سمت گاو ص
ش بود رفتم.  ی  پدرم که زیر کمد، پشت میر

 

تاری    خ تولدم که یم توانست نشان دهنده ی عالقه ی 
واقیع اش به من باشد را به عنوان رمز وارد کردم و به 

همراه چرخاندن کلید در گاو صندوق مقابل چشمانم باز 
 شد. 

 

 بی اختیار لبخند زدم و در را کامل باز کردم. 

پول ها را کنار زدم و صندوقچه ای که به رسعت دسته 
 بی شک محتویات ارزشمندی داشت برداشتم. 

 

 باید تا قبل از آمدن کیس آنچه نیاز بود را یم یافتم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوپنجاه 

 #شهال_خودی_زاده  

 

 

 ناباورانه به عکس مادرم چشم دوختم. 

دری    غ شده  عکس هابی که در تمام این سال ها از من
 بود. 

 

 عکس هابی از من و مادر و پدرم در کنار هم. 

 

گفته بود همه را سوزانده است اما تک به تک آن ها را 
 نگه داشته بود. 

داد ) چرا یک تمام مدت یک سوال توی رسم جوالن یم
ش نیامده بار جسارت نکرده و به رساغ گاو صندوق

 بودم؟( 
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شر یم رفت مقابل تصویر مادرم که کم کم رو به فرامو 
 چشمانم جان گرفتند. 

 

 پاکت نامه ای میان عکس ها توجهم را جلب کرد. 

 تا خورده و پشت آن نوشته بود برای پشم یاشار... 

 

بی شک این نامه هیچ وقت به دستم نرسیده بود و پدرم 
با خودخوایه آخرین نوشته های مادرم را از من دری    غ 

 کرده بود. 

 

 گلویم انداخته و یم فشارد.   حس یم کردم کیس دست در 

 

بی معطیل نامه را بی آن که بخوانم به همان حالت و به 
همراه عکیس دونفره از خود و مادرم را در جیبم 

 گذاشتم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

باید رس فرصت آن را یم خواندم نه حاالبی که ممکن بود 
 هر آن کیس رس برسد. 

 

باقی عکس ها را به صندوقچه  منتقل کردم و رسجایش 
 ندم. برگردا

غیر از پول و دسته چک های پدرم تنها چند سند قدییم 
 داخل گاوصندوق وجود داشت. 

دقیق آن ها را بررش کردم و باالخره آن چه یم خواستم 
 را  یافتم. 

 

 سند باغ ویالبی در لواسان. 

ی که به نام پدرم بود.  1000بایعی   میی

به رسعت عکیس از صفحاتش گرفته و بالفاصله همه 
ی را مرتب کرده از جا برخاستم.   چیر

 

ی به اتاقم و خواندن آخرین نامه  حاال دیگر  برای برگشیی
 مادرم عجله داشتم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوپنجاه_یک 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

خل ساعتی بود که نگاهم به تکه کاغذ تا خورده ی دا
 پاکت دوخته شده بود. 

 

 بی عاطفه و سنگدل 
همیشه فکر یم کردم مادرم زبی

 است. 

همیشه فکر یم کردم خییل راحت مرا رها کرده و رفته 
ی نبود جز نفرت اما   ی است و حیس که به داشتم چیر
ی رسیده بودم ارسالن توانا سنگدل ترین  حاال به یقیر

 پدری ست که تا به حال شناخته ام. 

 

 لق به چند سال پیش بود. نامه متع
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نامه ای که مادرم باز برای من نوشته بود و درست مثل  
 باقی نامه هایش به دست من نرسیده بود. 

 

نیم دانم چه بالبی بر رس باقی نامه ها آمده بود  و چه 
شده بود که پدرم این نامه را مثل باقی آن ها معدوم 

 نکرده بود؟ 

ی بار در  آن شب گشودم و تای نامه را برای چندمیر
 چشمانم به دنبال تک تک کلمات دوید. 

 

 یاشار پشم... عزیز دل مامان. 

ی نامه ایه که برات یم نویسم و  نیم دونم  این چندمیر
نامه های قبیل به دستت رسیدن یا نه اما اینو یم دونم 
که اگه منو بخشیده بودی به ییک از اون ها جواب یم 

خودم یم دم که شاید دلیل دادی از طرقی این امید رو به 
پاسخ ندادنت به من اینه که نامه ای به دستت نرسیده 

 و تو روحتم خیی نداره. 
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ارسالن رو خوب میشناسم... یه آدم خود رای و از خود 
... کیس که بعد از ازدواجم تازه تونستم خوب  رایصی

 بشناسمش... و بهت حق یم دم. 

یدارت بیام چون دلتنگتم پشم و به اجبار نیم تونم به د
ی رو بهم نیم ده اما امید دارم   ی ی چیر پدرت  اجازه ی چنیر

... شاید قبل از مرگم.   یه روزی تو به دیدنم بیابی

فقط اینو بدون هرگز به پدرت خیانت نکردم و تو ثمره 
 عشق ما به هم بودی اما... 

 

ی جا نامه نصف شده بود.  باقی نامه  و درست در همیر
نبود و من نیم دونستم چرا پدرم نامه را کامل معدوم 

 نکرده بود؟ 

 

چندین و چند بار نامه رو زیر و رو کردم اما نیم تونستم 
م نشده  ی دستگیر ی ی جمالت برقرار کنم و چیر ارتبایط بیر

 بود. 
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وانم حتی نیم دانستم مادرم کجاست و چطور یم ت
 پیدایش کنم؟ 

 

ی در آن باغ ویالی لواسان بود.    شاید رسنخ همه چیر

 

نگایه به عکس ها انداختم و آدرش را که در سند ذکر 
 شده بود بررش کردم. 

باید یک بار هم که شده به آن باغ یم رفتم جابی که 
وع شده بود.   کابوس های پدرم از آن جا رسر

ی بیابم.  ی  شاید یم توانستم چیر

 

 برایم_عشق_دم_کن #کیم_ 

 #پارت_پانصدوپنجاه_دو 

 

 

 ) ی  )نوشیر
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 _منم میام یاشار... 

؟ امکان نداره...   _چیتر

 

 محکم و با لحتی جدی گفتم: 

 

 _یاشار یا با هم یا حق نداری تنهابی بری! 

 

مت جابی   خانم. برت دارم بیی
 دخیی

ی
_االن داری زور یم گ

 که معلوم نیست جریانش چیه؟

 

 محکم بر زبان راندم: دوباره نامش را 

 _یاشار!!! 

 

 _ترسیدم.... 

 

ل کنم:   خنده ام گرفته بود اما سیع کردم خودم را کنیی
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_من باهات میام وگرنه. تمام قول و قرارمون پوچ  

 میشه. 

 

ی  خانم نیم توبی تهدیدم کتی چون این یه قلمو  _نوشیر

 نیستم. 

 

 .  _ایک... یم توبی امتحان کتی

 

 و تماس را قطع کردم. 

لبخندی که روی لبم نشست با تماس دوباره اش  پهنای 
 صورتم را پر کرد و زیر لب زمزمه کردم : 

 _اینه...یاشار خان. 

 

 جواب ندادم. 

 به محض قطع شدن تماس پیامیک رسید: 
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_خدابی شما زنا خییل زور گویید.. بعد اسم ما بد 

 دررفته. تلفنو جواب بده تو بردی. 

 

 با صدای زنگ جواب دادم: 

 طوری دلت میاد بدون من جابی بری؟ _چ

 _خطرناکه... 

س.   _نیی

_قرارمون فردا شب... اصال تو شب چطور یم توبی بیای 

ون؟ مامانت؟   بیر

 

 _اون مشکیل نداره.  تو فقط ساعتش رو بگو... 

 _دیروقت باید بریم. یه جورابی که کیس متوجه نشه. 

 

کنه شب _باشه. من با نازی قرار میذارم. مامان فکر یم  
 اون جا یم مونم. 

 تندی گفت: 

 _صیی کن ببینم... این نازی خواهر اون پشه.... 
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 _یاشار! 

 _برای اونم باید یه فکری بکنم. 

 _یاشار! 

ی خانم.   _رس فرصت راجع بهش حرف یم زنیم نوشیر

 ریز خندیدم. عاشق این حجم از حسادتش بودم. 

ی به  تماس که قطع شد به فردا شب و تمام جوانب رفیی
 جا فکر کردم.  آن

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوپنجاه_سه

 

 )یاشار( 

 

ی نشسته بودیم.   هر دو داخل ماشیر

هوا رو به تارییک بود که به منطقه خوش آب و هوای 
 لواسان رسیدیم. 
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بر اساس آدرس، باغ ویالی پدرم در نزدییک ییک از 
 مناطق روستابی بود. 

 

ون  هم یم شد فهمید سال باغ ویالبی که از همان بیر
وک مانده و کیس به رساغش نیامده است.   هاست میی

 

نیم خواستم کیس از اهایل روستای نزدیک به ویال 
متوجه ورود ما به آن باغ شود یم ترسیدم پدرم باغ را به 
ده باشد و از طریق او متوجه کنجکاوی من  کیس سیر

 بشود. 

 

ی به طرفش چرخیدم:   با صدای نوشیر

 

 نیم کنه؟_یاشار مطمئ
ی

 تی کیس این جا زندگ

 

 نگاهم را به چشمانش دوختم: 
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 _مطمئنم... نکنه یم ترش؟

 _عمرا... چراغ قوه آوردی؟ 

س... دوتا.   _اوهوم نیی

 _گ یم ریم داخل؟ 

ورانه گفتم:   رسر

 _هوا که کامال تاریک شد. 

 لب زد: 

 _خوبه. 

 

ی را درست در بخش شمایل باغ نگه داشته بودم.  ماشیر
 نزدیک ترین نقطه به عمارت داخل بود. جابی که 

 

 ساختمان تاریک و خاموش بود. 

از دیواری کاهگیل فرو ریخته بی صدا وارد باغ شدیم و 
نزدیک ساختمان شدیم. به زحمت توانستم در ورودی را 

 باز کنم. 

 با هم وارد عمارت شدیم. 
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 _قشنگ معلومه خییل وقته کیس این دورو بر نیومده. 

 جواب دادم: 

 بابام 
ی

_ظاهرا از همون موقیع که مامان فریده وارد زندگ

 شده... 

_اوهوم... خییل کنجکاوم بدونم چه اتفاقی این جا 

 افتاده؟ 

ی پیدا کرد.  ی  _منم همینطور.  کاش بشه چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوپنجاه_چهار

 #شهال_خودی_زاده 

 

 ) ی  )نوشیر

 

 شد. _آخ.... آیتر دماغم له 

 هولزده به طرفم چرخید و میان تارییک گفت: 
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 . ؟... خوبه با تو بریم دزدی دخیی  _چر کار یم کتی

دست روی بیتی ام گذاشتم و همانطور که ماساژش یم 
 دادم پچ زدم: 

_توی این تارییک یهو یم زبی رو ترمز خب ندیدمت. آخ 

 دماغم داغون شد. 

 ریز خندید:  

 اره... _یه دماغ کوچیک که این حرفا رو ند

 زشته؟ 
ی

 _یعتی چر ایرادش چیه؟ یعتی یم گ

ی دماغت شدم اول...   _دیوونه شدی؟ من عاشق همیر

؟   _داری مسخره ام یم کتی

 _ای بابا... اصال بی خیال شو... 

_دقیقا... نصف شب آقا یادشون افتاده به دماغ من گیر 

 بدن. 

 

ای دیگه هست  ی ... توی این تارییک خییل چیر _آی گفتی

 شه بهش پرداخت... که می
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ترسیدم در آن تارییک کار به جای باریم بکشد. پریدم 
 وسط حرفش : 

 _جناب توانا دیرمون شد. 

 دستش را به کمرم انداخت و مرا به جلو راند و گفت: 

_ایک اونم به موقعش... االنم تو جلو برو من پشت رست 

 میام. فقط مراقب باش. 

 

ت یم کردم و او باشه ای گفتم و این بار من جلو حرک
پشت رسم یم آمد. نور چراغ قوه را به رو به رو انداخته 
بودم اما فضا به شدت تاریک بود که حس کردم پایم را 

ی گذاشته ام که حرکت کرد.  ی  روی چیر

دست خودم نبود و بی اختیار جیغم با جیغ بنفش گربه 
ای درآمیخت و ترسیده به عقب برگشتم اما دوباره با تن 

 بی نوایم از درد تنومند یا
شار برخورد کردم و باز هم بیتی

 به فغان درآمد : 

... دماغم شکست .   _آیتر

 یاشار مرا محکم نگه داشت و توپید: 

؟    _هیچ معلوم هست چر کار یم کتی
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 چشمانم از درد خیس شده بود. 

 مشتم توی سینه اش نشست: 

ی هم طلب داری؟  ی  _دماغمو ناکار کردی یه چیر

 به سمت خود کشید و گفت:  این بار نرم مرا 

 _بذار ببینم دماغ خانم خانما چر شده؟ 

انه بوسه ای نوک بیتی ام زد.   و خم شد و غافلگیر

_عالجش دست خودمه. چند بار که ببوسمش خوب 

 میشه. 

 و ریز خندید. دندان روی هم سابیدم: 

 _گ بهت اجازه داده فرت و فرت منو ببوش آقا پش؟ 

ورانه خندید:   رسر

 زه بی اجازه اموال خودمه... _اجا

 دلتنگ تمام عاشقانه هایش لب زدم: 

ی ازش نمونده.  ی  _فعال که اموالتو داغون کردی و چیر

نفهمیدم چه شد که خم شد و میان تارییک با بوسیدنم 
م کرد.   غافلگیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوپنجاه_پنج 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 )یاشار( 

 

سینه ام نشست عقب کشیدم و بی  مشتش که توی
 صدا خندیدم: 

 . ی  _باید یه فکری برای این وضع بکنیم نوشیر

 کفری توپید: 

ایط قرار بدی...   _تو حق نداری منو توی این رسر

ایط؟  _کدوم رسر
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_یاشار درسته ما قبال محرم هم بودیم اما االن هیچ 

 نسبتی با هم نداریم. 

 شانه باال انداختم: 

 یم شیم. _ایک... پس نسبت دار 

 . ی چطور حواسمونو  پرت یم کتی  _وای یاشار ببیر

ش...ضمنا اینم بخیسر از  _ گفتم یه کاری کنم نیی

 کارمونه... 

_باشه بعدا راجع بهش حرف یم زبی اما لطفا دیگه این 

م نکن!   جوری غافلگیر

 

 .  _پس قول دادی بهش فکر یم کتی

 

دوباره سالن بزرگ عمارت را در پیش گرفتیم و جلو 
 تیم. رف

 مبلمان و کلیه وسایل با مالفه پوشانده شده بودند. 

 همه جا بوی خاک و نم میداد. 
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معلوم نبود چند سال است که در این عمارت این طور 
 بسته مانده بود. 

ی زمزمه کرد :   نوشیر

_چرا هیچ وقت پدرت این جا رو نفروخت؟ وقتی ازش 

وکه مونده عقل  استفاده ای نیم کردن و این جور میی
 لیم یم گه... س

 

 _منظورت چیه؟ 

ی این جا هست... مطمئنم یاشار... وگرنه  ی ی یه چیر _ببیر

پدرت خییل راحت یم تونست با فروش این باغ  کال 
 خودشو راحت کنه... 

 

 متحیر پرسیدم: 

؟   _مثال چر

همان طور که به سمت کنسول بزرگ چوبی یم رفت 
 گفت : 

ی مثل ی ی مهم...  یه چیر  یه جسد.  _من که یم گم یه چیر
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 _جسد؟ 

ی که  ی ی که گفتی و چیر ی ی  با توجه به چیر _اوهوم.... ببیر

االن داریم این جا یم بینیم  من مطمئنم پدرت اگه این 
جا رو یم فروخت ممکن بود رازش برمال بشه. یه رازی 
که حاضی شده تموم این سال ها این باغ دست نخورده 

 بمونه. 

 

 از این همه هوشش متحیر گفتم: 

  تو باید پلیس یم شدی؟_دخیی 

ون یم کشید  همانطور که ییک از کشوهای کنسول را بیر
 جواب داد: 

 

 _هیچ وقت بهت نگفتم دخیی یه پلیسم؟

ی کنسول و خود نگه داشتم :   متحیر و شوکه او را بیر

؟  _هیچ وقت بهم نگفتی

ه چشمانم لب زد:   خیر
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_پدرم هیچ وقت دوست نداشت از موقعیتش سو 

منم یه جورابی یادگرفتم کمیی راجع به بابا استفاده بشه... 
 و شغلش حرف بزنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصدوپنجاه_شش

 

ی   نوشیر

 

ی مان چیتی که  گوشه ی  با وجود فضای نيمه تاریک بیر
 چشمانش  خورده شد  به وضوح دیدم: 

 

 _هیچ وقت باهام راجع بهش حرف نزده بودی؟

 لبخند نریم زدم: 

سیدی. _هیچ وقت ا  زم نیر

 _تو واقعا دخیی یه پلییس؟

 از این همه تعجبش شگفت زده شدم: 
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_یاشار بابا دوست نداشت من از موقعیتش سو استفاده 

ی یه جور برام عادت شده بود که تا نیازی  کنم برای همیر
نباشه راجع به شغل بابا حرف نزنم یه جورابی بابا نگران 

م و برام بود که به خاطر شغلش من دچار مشکل بش
 خطری پیش بیاد. 

 

 بی هوا گفت: 

 _بابام یم دونه. 

 

 نیشخند زدم: 

؟  _چیتر

 

 .  _حاال دیگه مطمئنم... بابام فهمیده تو گ هستی

 _یاشار متوجه نیم شم... بابات چر رو فهمیده؟

 _بهت نگفتم چون نیم دونستم اما حاال مطمئنم... 

 _یاشار! 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ی  ... اون شب بیر ی ی هست نوشیر ی حرفاشون. _یه چیر
ابی یم گفت.  نیم تونم بفهمم چر این وسطه 

ی بابام یه چیر
اما مطمئنم تو از وقتی وارد کمپ شدی بابام شناختت .  

 اگه اون اتفاقا یم افتاد بی دلیل نبود. 
 یعتی

 

 ناباورانه گفتم: 

 _ باید فکرشو یم کردم اما آخه چرا؟

 

. البته با بات _چون ظاهرا بی ارتباط به این ماجرا نیستی
 بی ارتباط نیست ... 

 

 چون بابات فهمیده من دخیی یه پلیسم 
ی

_یعتی یم گ

نخواسته به تو نزدیک بشم که مبادا ماجرای مرموز 
 خودش آشکار بشه؟ 
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ی ممکنه  ی _دقیقا... باید همه جا رو خوب بگردیم هر چیر

ا...  ی  یه رسنخ باشه  برای فهمیدن خییل چیر

 

وع ب ه باز کردن کشوهای رس تکان دادم و بی معطیل رسر
 کنسول کردیم. 

ی جز تعدادی خرت و پرت داخل کشوها نبود.   هیچ چیر

 هر دو به طبقه باال رفتیم. 

 تارییک فضا اذیت کننده بود اما چاره ای نداشتیم. 

داخل ییک از اتاق ها شدیم. یک تخت بزرگ دو نفره... 
 یک کمد چوبی دو در و یک آینه توالت داخل اتاق بود. 

 

ی کردیم  و درست لحظه ای که حس هرد وع به گشیی و رسر
کردم آمدن مان به آن جا بی فایده بوده ته ییک از کشوها 

زیر کاغذی که کف کشو پهن شده بود  یک عکس دو 
 نفره پیدا کردم. عکیس از دو مرد جوان کنار هم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصدوپنجاه_هفت

 #شهال_خودی_زاده  

 

 یاشار

 

ی از داخل کمد عقب کشیدم:   با صدای نوشیر

؟ ی  _یاشار بیا... بیا اینو ببیر

 

 با قدیم بلند به سمتش رفتم. 

 عکس توی دستش را به طرفم گرفت. 

 نگاهم روی عکس قفل شد.  

ییک از دو مرد جوان که کنار دیگری ایستاده بود پدرم 
 بود. 

_تا جابی که عکس باباتو دیدم این باید بابات باشه 

 ؟ ...نه
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رس تکان دادم اما مرد کنار دستش داریوش بود یا شاید 
بهیی بگویم کیس که شباهت فوق العاده ای به داریوش 

 داشت. 

 

 نفس در سینه ام حبس شد. 

لب تخت نشستم و نور چراغ قوه را کامل روی عکس 
 انداختم. 

 

ی تندی پرسید:   نوشیر

 _یم شناسیش؟

 

 _فکر کنم بابای داریوشه... 

 ی؟_از کجا فهمید

 

 دهانم خشک شده بود اما جواب دادم: 
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_یه لحظه فکر کردم داریوشه... خییل شبیه! همون 

 چهره همون قد و باال... 

 

 ! ی  _ظاهرا با هم خییل صمییم هسیی

 

 بی نفس گفتم: 

 _درست مثل دوتا دوست... 

 

هر دو جوان بودند و دست روی شانه ی یکدیگر  
ی لبخند یم زدند.   انداخته بودند و رو به دوربیر

 

_داستان داره جالب میشه... دوتا دوست صمییم... ییک 

از دوست ها سال هاست که معلوم نیست کجاست؟ 
اون ییک زن و بچه ی اون دوست رو صاحب شده و 

اقیع داریوش سال ها کیس نفهمیده این بابا، بابای و 
 نیست... به نظرت این مرد چر شده؟
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 _هیچ گزینه ای ندارم. 

 

 _اما من دارم... 

 

شاید همان شم پلیس بودن پدرش بود که راحت یم 
 توانست حدس بزند. 

ی یاشار خوب بهش فکر کن... اول این که هیچ  _ببیر

 مامان فریده ات 
ی

وقت هیچ ردی از این مرد توی زندگ
ور که تو تعریف کردی هیچ وقت نبوده... یعتی اون ج

ی شخیص رو ندیدی...درسته؟   همچیر

 

 رس تکان دادم. و او افزود: 

 

_در صوربی که این آدم بدون شک بابای واقعیه برادرت 

داریوشه ... دوم این که چرا باید مامان فریده  که باز هم 
 پدرت یم شده باردار بوده 

ی
بدون شک وقتی وارد زندگ

کنه؟ چه اتفاقی افتاده که پدرت این همه سال سکوت  
همه جوره مامان فریده رو ساپورت کرده؟ یاشار یه 
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ماجرابی هست. و من فکر یم کنم از وقتی برادرت 
 فهمیده خییل راحت بابتش از پدرت اخاذی یم کنه. 

 

ی یم شد و من برای  هزار و یک سوال توی رسم باال و پاییر
 هیچ کدام پاسجی نداشتم. 

ریده... پدر داریوش چه قصه پنهابی پدرم... مامان ف
 داشتند... فقط خدا یم دانست! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوپنجاه_هشت 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 ) ی  )نوشیر
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ساعت از نیمه شب گذشته بود و ما هنوز در آن عمارت 
 پر معما بودیم. 

 

ده   خیالم از جانب مادر راحت بود که به خانه  دابی سیر
بودمش و خودم هم به بهانه کار با نازی با یاشار همراه 

 شده بودم. 

تا این معماها حل نیم شدند هیچ کس به آرامش نیم 
رسید چرا که ظاهرا همه به نویع به یکدیگر مرتبط 

 بودیم. 

  

 یاشار  رو به من گفت:  

ه برگردیم...  مون نشد.  _بهیی ی دستگیر ی  غیر این عکس چیر

 

ی در آن عمارت هست که به  ی حسم یم گفت هنوز چیر
 چشم ما نیامده. 
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_یاشار امشبو این جا بمونیم. دلم یم خواد وقتی هوا 

روشن میشه عمارتو خوب بگردیم. ما که تا این جا 
 اومدیم... 

 

 لبخندی زد: 

 _دخیی تو ترس نداری؟ 

  

 و باز هم خندید: شانه باال انداختم و ا

_واقعا هنوز تو شوکم. چرا نفهمیدم دخیی جسور و 

ش مثل تو یم تونه دخیی یه پلیس باشه؟  نیی

 

 ریز خندیدم: 

ایطش جور نشد  _ییک دوبار یم خواستم بهت بگم اما رسر

 اون روزهابی که دنبال کارهای عروش بودیم انقدر 
حتی

مشغولیت ذهتی مون باال بود هیچ وقت فرصت حرف 
دن راجع بابا پیش نیومد. یم دوبی چیه یاشار بابا ز 

محمدم دنیابی بود برای خودش... اما اون یه سال آخر و  
بیماری سختش بابا رو از پا انداخت. حرف زدن راجع 
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بابا برام سخت بود چون باید دوباره اون روزهای تلخ و 
زجر اور رو به خاطر یم آوردم. شتی که بابا برای همیشه 

رک کرد من و مامان تا صبح باالی رسش نشستیم ما رو ت
و هر چر دابی ازمون خواست اجازه بدیم منتقل بشه 

نذاشتیم. شب وداع با بابا خییل سخت بود یاشار. پدرم 
انسان خییل پایک بود و به شدت درستکار و متعهد به 

 کارش. 

 

 _متاسفم... دوست داشتم از نزدیک باهاش آشنا بشم. 

 

م و برای دور شدن از فضابی که همیشه لبخند تلجی زد
 رنج و دردش مرا به جنون یم رساند گفتم: 

 

_راستی تو بعد فهمیدن ماجرای برادرت باهاش  حرف 

 زدی؟

 

 نگاهش هنوز به من بود که جواب داد: 
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_نه... راستش نیم دونستم باید چر بهش بگم... کیس 

 که یه عمر فکر کردی برادرته و همخون ته یه دفعه یه
 آدم از هفت پشت غریبه درمیاد. 

 

_بهت حق یم دم... سخته اما به نظرم این عکس یم 

تونه بهونه ای باشه تا با داریوش حرف بزبی شاید بتونه 
 کمیک کنه. 

 

 _راستش یم ترسم.  

 _چرا؟ 

 

_ یم ترسم چون حس یم کنم هیچ کدومو نیم شناسم. 

یه احساش بهم یم گه یعتی قبال این حس رو نسبت 
هش نداشتم اما وقتی توی دفیی اون روی داریوشو دیدم ب

به این باور رسیدم که نمیشه بهش اعتماد کرد. حس یم 
کنم داریوش هم یم تونه توی این ماجراها دست داشته 
باشه و حرف زدن باهاش ممکنه خطرناک باشه... شاید 
ی اما دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم.  باورت نشه نوشیر
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.. حتی مامان فریده ای  که خییل قبولش پدرم...داریوش. 

 داشتم. 

 

 لب گزیدم و نگاهم را به صورت درهمش دوختم. 

حق داشت. نیم توانست از میان اطرافیانش کیس را 
 بیابد که  به او دروغ نگفته باشد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصدوپنجاه_نه

 

 

 

 ) یاشار( 

 

ی فکر یم کرد ممکن   است در روشنای روز حاال که نوشیر
ی پیدا کنیم  موافقت کردم و گفتم:  ی  چیر
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 _تو خوابت نمیاد؟

 

 چشمانش را خمار کرد: 

 _خییل... دارم غش یم کنم. 

 

ی جا بخوابیم؟  _همیر

 

ش اش بودم.  ی نیی  عاشق همیر

 

رسی به تایید تکان داد. هر دو برخاستیم و مالفه سفید 
 روی تخت را کنار زدیم. 

 

 زیبابی 
ه به زیبابی رو تختی که رو تختی  خیر

ی داشت. نوشیر
 زیر نور چراغ قوه به خوبی معلوم بود زمزمه کرد: 

 
ی

 یم کرده عجیب دنبال زندگ
ی

_انگار هر گ این جا زندگ

بوده. فقط کاش یم شد فهمید چه اتفاقی این جا افتاده 
وک.  ی میی  توش متوقف شده و همه چیر

ی
 که زندگ
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ونست پش من یم ت» صدای پدرم توی گوشم پیچید 
 « باشه اما نشد

 

ی هم آن  بی حرف یک طرف تخت دراز کشیدم و نوشیر
 سو دراز کشید. 

 

هر دو خسته بودیم. دستانم را روی سینه درهم قفل 
ی را به آغوشم بطلبم. نگاه به سقف  کردم تا مبادا نوشیر

 اتاق تاریک  دوختم. 

 

 _یاشار؟

 _هوم؟

 _خوابیدی؟

 _نه! 

؟  _به چر فکر یم کتی

...  _نیم  دونم... به همه چر و به هیجر

 _یاشار؟
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 از حالت طاق باز خارج شده به سمتش چرخیدم. 

 _جانم؟

 اتفاقای کمپ همه برای از دور خارج 
ی

_یعتی تو یم گ

 کردن من بود؟

 _شاید... 

_االن که داریم یم فهمیم ماجرا از کجا ممکنه آب 

خورده باشه هضم اون اتفاقات برام راحت تره...  بابات 
ون کنه یم  تو بیر

ی
 خواست  هر طور شده منو از  زندگ

 حتی با متهم کردنم به قتل. 

 

_حاال که فکر یم کنم یم بینم بی دلیل نبوده... تو 

 احتماال دخیی پلییس بودی که دنبال پرونده اش بوده... 

 

ی جمله کاقی بود تا هیجان زده با هم روی تخت  همیر
 بنشینیم. میان تارییک به هم چشم دوختیم. 
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_یاشار... بابام سال آخر عمرش دوتا از پرونده های 

 ناقصش رو به همکارش داد... خوب یادمه... وای... 

 

نفس در سینه ام حبس شده بود. انگار معما کم کم در 
 حال حل شدن بود. 

 

ی   از افشان پرونده ای بود که به احتمال قوی پدر نوشیر
 پدرم در آن متهم بود. 

 

؟  _یم توبی اون افشرو پیدا کتی

 _اوهوم یم شناسمش. دوست بابا بود... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_شصت

 #شهال_خودی_زاده 
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   ) ی  )نوشیر

 

 با صدای خس خس نفیس چشم باز کردم.  

 

 به خواب رفته بودیم که روی تخت و میان اتاق ب
ی

زرگ
دیشب در اثر تارییک نشده بود کامال متوجه زیبابی اش 

 بشویم. 

دیوارها کاغذ دیوار زیبابی داشت که حاال در اثر نور  
خورشیدی که وارد اتاق شده بود جلوه ی آن جا را به 

 نمایش گذاشته بود. 

 

صدای خس خس دوباره توجهم را جلب کرد و نگاهم را 
 اشار که آن سوی تخت خواب بود کشاند. به سمت ی

ظاهرا داشت خواب یم دید. آرام خود را به سمت او  
 کشاندم و  با لحتی نرم صدایش زدم: 

 .  _یاشار بیدار شو داری خواب یم بیتی
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 اما او که انگار غرق خوابی عمیق بود چشم باز نکرد. 

نیم توانستم او را در آن حالت رها کنم. به آرایم دست  
روی شانه اش گذاشتم  و با حرکت دستم تکانش داده و 

 صدایش زدم: 

 _یاشار... 

 

این بار چشم باز کرد و با دیدن من  که تقریبا در نزدیک 
ترین حالت ممکن به او قرار داشتم چشم هایش درشت 

 شد: 

 

؟   تو خوبی
ی  _نوشیر

 

 دید که با دیدنم آن قدر متعجب شد؟ چه خوابی یم

انه مرا  به سمت  اما قبل از آن که جواب بدهم غافلگیر
 خود کشید و  محکم میان بازویش نگه داشت. 

 !  _خدا روشکر.... خداروشکر که خوبی
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بی نفس از فشاری که ناخواسته به تنم وارد یم کرد 
 نالیدم: 

 _یاشار خواب دیدی... 

 و من توانستم رها شوم.  دستانش به آرایم کنار رفت

_آره یه خواب وحشتناک. اما خداروشکر که خواب 

 بود. 

 

درجایش نشست. خیس عرق بود. مقابلش نشسته بودم 
 که دست به پیشابی کشید و باز تکرار کرد: 

 _خداروشکر که همش خواب بود. 

 

 لبخند زدم: 

 

 _داشتی خفه ام یم کردی. 

 

 م کشید : پشت انگشت اشاره اش را نرم روی گونه ا
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ی یم شدم خودبی و بیدارم.   _باید مطمی 

 

 مشتم توی بازویش نشست: 

_پاشو که باید کم کم راه بیفتیم اما قبلش یه نگاه دیگه به 

 این خونه بندازیم بد نیست. 

 

نیم خواستم درباره خوابش حرقی بزند و دوباره پریشان 
ی که هست شود.  ی  تر از چیر

بود هر اتفاقی  راه سختی را در پیش داشتیم و ممکن
ی که یم دانستم این بود باید یم  ی برایمان بیفتد اما چیر
های پنهان است.  ی  فهمیدیم پشت این ماجرا چه چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_شصت_یک 

 

 )یاشار( 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ی بود.   نگاهم هنوز به نوشیر

 با خوابی که دیده بودم به شدت نگران شده بودم. 

فت وگرنه یادآوری آن خواب خداروشکر بر اش را نگر 
ی را در کوچه باغ  هم عذاب آور بود. خوابی که نوشیر

 های لواسان گم کرده بودم. 

 

ی رورسی اش را  رسی تکان دادم و از جا برخاستم. نوشیر
روی شانه انداخت و  موهایش را مرتب یم کرد که 

 نفهمیدم چطور پشت رسش ایستادم. 

 

میق از میان به یاد روزهای کمپ خم شدم و نفیس ع
 موهایش کشیدم. 

؟   _یم شه چند لحظه جمع شون نکتی

 

 صدایش نرم و مخمیل بود: 

 _یاشار... لطفا. االن وقتش نیست. 
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ی کار  نیم دانست االن درست ترین وقت است و همیر
 آرامم یم کند. 

 

 بی نفس پچ زدم و انگشت روی تار موهایش کشیدم: 

 شه؟_گ این روزهای سخت بی تو بودن تموم می

 

 رسش را نیم چرچی داد و از رس شانه نگاهم کرد: 

 _یم دوبی که اگه این جام به خاطر چیه؟

 

ی مان، هرگز من  یم دانستم. شاید با اوضاع پیش آمده بیر
و او کنار هم قرار نیم گرفتیم.  دست خودم نبود یم 

دانستم بودنش با من یعتی دوباره خطر اما چه کنم که 
... بعد  بند دلم به دلش وصل بود و جدا شدن کار سختی
ی بودم دیگر کیس غیر او را  از سه سال هنوز هم مطمی 

ه قلبم راه دهم چرا که او با نامردی تمام قلبم نیم توانم ب
 را پر کرده بود. 
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 لب زدم: 

_یم دونم دارم از فرصت های پیش اومده سواستفاده 

 یم کنم ... اما یه کم با دلم راه بیا. 

 

ی که  برای من مهمه   فهمیدن این  ی _یاشار فعال تنها چیر

 رازه. خواهش یم کنم. 

 

ون به آرایم عقب کشیدم و به ثان یه نکشید از اتاق بیر
 زدم. 

 

 

ی   نوشیر

 

ون  قلبم چنان در سینه یم کوبید که اگر یاشار از اتاق بیر
 نیم زد صدای کوبش به گوش او هم یم رسید. 
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نیم دانست این نزدییک ها تا چه حد یم تواند مرا دیوانه 
 کند. 

نیم دانست که من دیوانه آن رسانگشتان بودم که  
 ... موهایم را لمس کرده بود 

نیم دانست وقتی کنار گوشم نفس یم کشید تا چه حد 
 یم توانست حال دلم را آشوب کند. 

 

چند نفس عمیق کشیدم و بعد از مرتب کردن موها و 
ون زدم.   شالم از اتاق بیر

 

نیم دانستم یاشار کجا رفته بود اما خود را به طبقه  
خانه رفتم.  ی ی رساندم و به آشیر  پاییر

دست و صورتم را با آب ضعیقی شیر آب را باز کردم و 
 که یم آمد شستم. 

 _خدا روشکر آب این جا مثل برقش  قطع نبود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصد_شصت_دو 

 

خانه شده بود. انگار رسش را زیر  ی یاشار بود که وارد آشیر
 آب کرده بود که آب از رس ورویش چکه یم کرد. 

 لبخند زد: نگاهم را به صورتش دوختم و او 

ی برای  ی وکه ست و چیر _ متاسفانه این جا خییل میی

 خوردن پیدا نمیشه. 

 

به طرفش قدم برداشتم و همان طور که یم خواستم از 
 کنارش بگذرم گفتم: 

 _یه نگایه به اطراف بندازیم  یم ریم. 

 

 بازویم اسیر پنجه اش شد و نگهم داشت. 

تی _نیم خواستم اذیتت کنم  اما دست خودم نیست وق
 پیشیم دلم یم خواد بغلت کنم و... 
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 و حرفش را برید و دیگر ادامه نداد. 

 اگر یم دانست من هم مثل خودش بودم؟ 

 

 زمزمه وار گفتم: 

 وگرنه مجبوری تنهابی به راهت ادامه 
_باید رعایت کتی

بدی... من قول دادم کمکت کنم فقط همینه یاشار... 
. اما اگه...  ی  فقط همیر

ی مان را پر کرد و  با تک قدیم که برداشت فاصله ی بیر
 کنار گوشم پچ زد: 

 _باشه قول یم دم تمام سعیم رو بکنم. 

 

 هنوز بازویم میان پنجه اش بود و رهایم نکرده بود. 

 نگاهش داشت دیوانه ام یم کرد اما نباید کوتاه یم آمدم. 

ی نیم شدم نیم توانستم  این بار تا از او و بودنش مطمی 
 اشتباه گذشته را تکرار کنم. 

 لب زدم: 

 _خوبه. 
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ساعتی بود که تقریبا ساختمان ویال را زیر و رو کرده 
ی که قرار بود بیابیم همان یک  ی بودیم اما انگار تمام چیر

 عکس بود و بس. 

 

ی ناامید گفت:   نوشیر

 _هیجر ... 

 انداختم: شانه باال 

 _هیجر ... 

ی نخوردیم.  ی  _من خییل گشنمه... دیشبم چیر

_بزن بریم. این جا موندن وقت تلف کردنه. توی راه 

 برگشت صبحونه یم خوریم. 

 

 رسی تکان داد و باالخره عمارت را ترک کردیم. 
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حاال در روشنابی روز هم یم شد فهمید سال هاست 
 کیس به این باغ و ویال رس نزده است. 

اکیر درختان و رشد علف های هرز نشان از  خشیک
وکه بودن باغ و خانه  داشت.   میی

 

ی  ون زدیم و سوار ماشیر از همان دیوار فروریخته بیر
 شدیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_شصت_سه 

 

ی که شدیم  با عبور از کوچه باغ های زیبا و  سوار ماشیر
 دیدبی وارد جاده اصیل شدیم. 

 

اریک که با درختان زیبا و رس به فلک کشیده جاده ای ب
 شده در دو طرف پوشانده شده بود. 
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ون دوخته بود زیر لب  ی  که در سکوت چشم به بیر نوشیر
 زمزمه کرد: 

 

_این جا مثل بهشت قشنگه. خییل دوست دارم بدونم 

 جابی به 
ی پشت این ماجرا چه قصه ایه یاشار؟  یه همچیر

 این خوشگیل... 

 

 متفکر گفتم: 

 

 _هر چر بوده متاسفانه دامن ما رو گرفته... 

 

_شاید این قصه خییل تلخ بوده یاشار... از دیشب هزار 

و یک سوال توی کله امه... بابات با بابای داریوش تا چه  
قدر دوست بودن؟ اون عکس خییل توش حرف 

داشت... اگه دوست بودن چه اتفاقی براشون افتاده و 
بابات گردن گرفته... یعتی چر شده که زن و بچه اش رو 

چرا بابات باید با مامان فریده که بچه اش مال ییک دیگه 
 ست عروش کرده باشه؟
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 شانه باال انداختم و گفتم: 

_ظاهرا باید برم رساغ مامان فریده... این گره باید 

 باالخره از یه جابی باز باشه... 

 

. هر چر هست  اون یم  ی کارو کتی _به نظرم باید همیر

 ه کمکت کنه. تون

 

 با دیدن دکه ی کوچک کنار جاده گفتم : 

م بخوریم.  ی بگیر ی  _بذار یه چیر

 

ی نه تنها نایستاد بلکه  دن بر روی ترمز ماشیر اما با فشر
ی گرفت. درست مثل اینکه ترمز خایل کرده  شتاب بیشیی

 باشیم. 

دم اما هیچ   چند بار پایم را محکم تر روی ترمز فشر
 اتفاقی نیفتاد. 
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ی بود که از مقاب ل دکه گذشته بودیم و این نوشیر
 زده پرسید: وحشت

 _چر شده یاشار؟ چرا واینستادی؟ 

 

 قلبم  هری فرو ریخت. چه یم گفتم؟ 

ی سوارش  حماقت من بود که بدون چک کردن ماشیر
 شده بودیم. 

 

ی یم  نگاهم به جاده ای بود که حاال پیچ و تاب بیشیی
 گرفت. 

 _یاشار؟!!!  

 

ی  ... _ترمز... نوشیر ی  ترمز کار نیم کنه... محکم بشیر

 نگاه ترسیده اش میان من و جاده رفت و برگشت. 

_دنبال مون بودن! ... ماشینو دست کاری کردن یاشار! 

 وای یاشار... 
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بی نفس نگایه به او انداختم و دوباره چشم به جاده 
 دوختم... 

 

... نیم ذارم به هدف شون برسن...  ی ی نوشیر _محکم بشیر

 . ی  محکم بشیر

 

ی هر لحظه با رساشیتی جاده بیشیی یم شد   رسعت ماشیر
لش کنم  و متی که تمام سعیم را یم کردم تا حد امکان کنیی
اما درست وقتی از روبه رو ماشیتی نزدیک شد قادر به 
ی را به سمتی دیگر کشیدم که انگار  ل نشدم و ماشیر

کنیی
 در ثانیه

ی با صدا از جاده خا  رج شد دنیا دور رسم چرخید و ماشیر
و باقی اتفاقات مثل یک رویا و خواب از جلوی چشمانم 

 پاک شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_شصت_چهار 

 #شهال_خودی_زاده 
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 )یاشار( 

 

با وجود دردی که تمام رسم را دربرگرفته بود چشم باز 
 کردم. 

 

 بوی عجیتی به مشام یم رسید. 

ینبوی خون... بوی دود... و بوی بد  ی  بیی

 

 رسم را به زحمت چرخاندم.  

چه اتفاقی افتاده بود؟  نگاهم به صندیل کنار دستم 
 دوخته شد. 

 

ی آن جا بود.   نوشیر

رسش با شیشه برخورد کرده بود و خون رسخ پیشابی اش 
 بود.  را آغشته کرده

 یا خداااا. 
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سینه ام خس خس یم کرد و نفسم سخت شده بود که  
 با صدابی خفه نالیدم: 

 . ی  _نوووشیر

 

ون یم زد که خودم هم به زور  انگار صدایم از ته چاه بیر
 ... ی  یم شنیدم چه برسد به نوشیر

 

 هیچ واکنیسر نشان نداد. 

 

ترسیده چشم به اوبی دوخته بودم که چشمانش بسته 
 بود. 

 

تصادف کرده بودیم و من نیم دانستم در چه موقعیتی 
 هستیم. 
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که به صندیل دوخته خواستم تکابی بخورم اما مثل این  
 شده بودم. دست و پا و بدنم جواب نیم دادند. 

 

درد راه افتاده توی تنم امانم را بریده بود و نیم دانستم 
 چه بالبی بر رسم آمده است؟

 

ی را صدا بزنم تا  تمام قوایم را جمع کردم تا بار دیگر نوشیر
 بلکم چشم باز کند. 

 

 ی داخل شد. اما همان لحظه در سمت او باز شد و مرد

 

 چشمانم تار یم دید. 

 پلک زدم و نالیدم: 

 _کمک کنید. 

ی را باز کرد و او را با یک   کمربند نوشیر
مرد بی هیچ حرقی
 حرکت از جا کند. 
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ی را برد. درست  نفسم به شماره افتاده بود وقتی نوشیر
 مپل این که قلبم را از جا کنده باشد. 

ون زد:   صدای خفه ام از گلو بیر

 _کم..... ک... 

 

نگاهم به آن سمت  بود که حس کردم مقابل  چشمانم  
سفید و سفید تر یم شود و دوباره غرق در رویابی 

 عجیب شدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_شصت_پنج 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 _یاشار... یاشار... 

 

 صدا از دور دست ها مرا فرا یم خواند. 

 عجیب آشنا... صدابی نرم و مخمیل و 
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 _یاشار  چشماتو باز کن... 

 

ی شده ام را به زحمت از هم باز کردم.   پلک های سنگیر

چشمانم تار یم دید و نور اتاق باعث شد دوباره چشم 
 ببندم. 

 

 صدای ظریف زبی به گوش  رسید: 

 خیی بده. 
 _داره بهوش میاد. به آقای دکیی

 _باشه... 

 

 ند. و صدای کفش هابی که از تخت دور یم شد

 ظریقی نبض دستم را گرفت :  انگشتان

 _نیم خوایید چشماتونو باز کنید؟

 

 رسم به سمت صدا چرخید و آرام چشم باز کردم... 
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زبی سفید پوش با چهره ای که هنوز تار بود باالی رسم 
 ایستاده بود... 

 صدا نزدیک شد: 

 _متوجه حرفم یم شید آقا؟

 

 لب های خشک شده ام به سختی تکان خورد: 

 _من کجام؟

 _بیمارستان... 

 

 لب زدم: 

 _چرا؟

 _تصادف کرده بودید... 

؟............ خوبه؟ تو رو خدا بگید زنده ست.  ی  _نوشیر

؟!  ی  _نوشیر
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 حاال کم کم یم توانستم صورت زن را واضح ببینم. 

 همزمان دکیی رسید. 

ی  ی از سالمت نوشیر ی که مهم بود دادن خیی ی تنها چیر
 بود. 

ی چطور است؟   چرا نیم گفتند حال نوشیر

 

 دکیی با لبخند باالی رسم ایستاد: 

_درست مثل یه معجزه...  تصادف بدی داشتی پش 

 جون. 

 

 به زحمت پرسیدم: 

ی چطوره؟  نوشیر
 _دکیی

ابروبی باال انداخت و نگایه پرسیسر به زن پرستار 
 انداخت  و گفت: 

 

ی کیه؟  _نوشیر

 زده جواب دادم: وحشت
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 _همراهم... همون خانیم که کنار دستم بود. 

ی آورد :   زن کیم رسش را پاییر

 _اما شما تنها بودی. کیس همراه تون نبود! 

 

 بند دلم پاره شد. 

 انگار کیس با مشت توی شقیقه ام کوبید. 

 گیج و مات نگاه به او دوختم : 

 _چه بالبی رسش آوردید لعنتیا ؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 د_شصت_شش #پارت_پانص

 

 صدایم فریاد شد و خواستم بدن داغانم را تکان دهم: 

ی بود... کنار من... رسش خوبی بود...  ی تو ماشیر  _نوشیر
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ی واضح مقابل چشمانم جان گرفت...    تصویر نوشیر

ی را با خود برد...   مردی که نوشیر

 

ی و برد.   _یه مردو دیدم... قبل من نوشیر

 

م را نیم شنید و نفسم باال نیم آمد.  انگار کیس صدای
 دردم را نیم فهمید. 

 دکیی پرسید: 

 _مطمئنید خانم؟ 

 

 صدای زن به گوش رسید: 

_تنها آوردنش.. اورژانس کس دیگه ای رو منتقل نکرده. 

ی آقا بود.   همیر

 

 بی نفس تر شدم. 

 از چه حرف یم زد؟
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ی را با خود برده بود.   آن مرد نوشیر

 صدای دکیی بلند شد: 

به  به رس و _یه آرامبخش بزنید  ممکنه در اثر ضی
 بیهوشر چند ساعته دچار توهم شده باشه... 

 

 با تمام قوا فریاد زدم: 

ی اون جا بود... ما با هم تصادف  _ولم کنید... نوشیر

 کردیم... 

 

 دست روی شانه ام گذاشت و مرا به تشک چسباند. 

 

ی یم کنیم... تو آروم باش...  _باشه عزیزم... بر گیر

 آروم... 

 

دستابی را یم دیدم که مرا به تخت وصل یم کردند تا  تنها 
 داروی آرام بخش وارد رگ هایم شود... 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

لب هایم بی جان تکان خوردند اما صدایم در گلو خفه 
 شده بود. 

 

نگاهم به تصاویر گنگ باالی رسم دوخته شده بود که 
 باز هم وارد رویای بی رنگ شدم. 

 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_شصت_هفت 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 یاشار

 

 _جناب توانا... لطفا... 
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بی اذن رخصت در اتاق را باز کردم و بی توجه به صدای 
منیسر که مدام نامم را فرا یم خواند در را پشت رسم 

 محکم به هم کوبیدم. 

 

ی نشسته بود با دیدنم از جا بلند شد و  پدرم که پشت میر
 گفت:   با نگرابی مشهودی

 

 _یاشار... چر شده پش؟ این چه رس و وضعیه؟

 

 اشاره اش به صورت زخیم و حال خرابم بود. 

خدا رو شکر صدمه جدی غیر از آن بیهوشر چندساعته 
ون  ندیده بودم و به محض رسپا شدن از بیمارستان بیر

 زدم. 

 

ی را گم کرده بودم و این داشت مرا دیوانه یم کرد.   نوشیر

ی کیس همراهم نبوده که حس یم جوری یم گفتند چ نیر
 کردم توهم زده ام و این داشت مرا به جنون یم کشید. 
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ی را با خود  متاسفانه جزئیات صورت آن مرد را که نوشیر
 برده بود به خاطر نیم آوردم. 

ی باعث یم شد نتوانم توصیف  دیدم تار بود و همیر
 درستی کنم. 

 

ود و مرا به گفته ی پرسنل اورژانس کیس همراه من نب
 تنها به آن جا رسانده بودند. 

 

ی پدرم قدیم بلند به طرفش برداشتم.   با یاشار گفیی

 

ش فرود آمد:  ی  انگشتانم مشت شد و روی میر

_این بود اون قویل که بهم دادی؟ چه قدر احمق بودم 

 که به حرفت اعتماد کردم. وای خدای من! 

 

ی را دور زده خود را به من رساند  ه بود. در همان فاصله میر
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 نگاهش صورتم را یم کاوید و دستی که به سمتم آمد : 

 

؟ درست  _چه بالبی رست اومده؟ از چر حرقی یم زبی

 حرف بزن ببینم. 

 

 صدایم فریاد شد: 

ی خط قرمزه  ی کجاست بابا؟ گفته بودم نوشیر _نوشیر

منه... بهم قول داده بودی جناب توانا اما باید فکرشو 
ی کجاست؟  ... بهم بگو نوشیر

 یم کردم که زیرش بزبی

 

انه بازویم را گرفت و گفت:   غافلگیر

... من چرا باید زیر قولم بزنم؟ اصال تو چرا نیم  ی _ بشیر

 چر شده تا منم بدونم چه بال
ی

ی گ بی رست اومده؟ نوشیر
 چر شده؟ 

 

 رسم  از فشار زیاد دور یم زد و قادر به ایستادن نبودم. 
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بی اراده روی مبیل که پدرم اشاره کرده بود نشستم و 
 نالیدم. 

 _تو چر کار کردی با ما بابا؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_شصت_هشت 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 کالفه غرید: 

حرف نیم زبی پش؟ هر اتفاقی بیفته یم  _چرا درست
خوای پای من بنوییس پش؟ بهت قول دادم و پاش 

 وایستادم. یاشار بهم بگو چر شده؟

 

 با کف دست صورتم را پوشاندم... 
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این حق به جانتی را نیم توانستم بپذیرم اما دیگر وقتی 
ی را از دست داده بودم نیم توانستم محتاطانه  نوشیر

 رفتار کنم. 

 

فرادت ترمز ماشینم رو دستکاری کردن. یم خواستی ما _ا
 رو بکیسر بابا؟ 

 

 صدایش فریاد شد: 

؟!!! کدوم افراد؟!  دیوونه شدی چرا باید عزیزم  _چیتر

 رو بکشم؟ 

 

عصتی از این نماییسر که اجرا یم کرد مثل خودش داد 
 زدم: 

_تمومش کن بابا.... تا گ یم خوای به این نمایش 

یم... چرا دست از رس   مسخره ادامه بدی؟  کم بود بمیر
 چه بالبی رسش اومده 

ی ما برنمیداری؟ نیم دونم نوشیر
 اون وقت تو... 
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 میان کالمم پرید: 

ی کاری باهات  _یاشار کار من نبوده... چرا باید همچیر

بکنم وقتی یم دونم جونت به خطر یم افته... یاشار  
 .. دقیقا بهم بگو چر شده؟ باور کن کار من نبوده پش. 

 

 ناباورانه نگاهش کردم. 

 چه قدر یم توانستم به حرفش اعتماد کنم؟

 _با هم رفته بودیم ویالی لواسون. 

 

به وضوح رنگ از رخش پرید و این یعتی او از ماجرای 
ی ما خیی نداشت.   رفیی

 صدایش یم لرزید وقتی پرسید: 

؟ چراااا رفتی اون جا؟   _اون جا چر کار داشتی

 

. چرا اون ویال تموم این سال ها _بابا من باید بفهمم.. 

وکه مونده؟ چه اتفاقی توی اون ویال افتاده بابا؟  میی
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و دست توی جیبم کرده و عکیس را که پیدا کرده بودم 
ون کشیدم.   بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_شصت_نه

 

_این مرد کیه بابا؟ اون قدر شبیه داریوش که نیم توبی  

؟  ...چرا حرف نیم زبی  پنهانش کتی

 

 انگشتانش را روی شقیقه اش گذاشت و پلک بست: 

 _مازیار... رفیق گرمابه و گلستانم... 

 

 _و بابای داریوش؟ 

 

چشم که باز کرد کاسه ی خون بود. رسی تکان داد و 
 نالید: 

 _تمومش کن یاشار... فهمیدنش...هم زدن این قضیه... 
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 میان کالمش پریدم: 

... من تا ته _نه بابا... این دفعه نیم توبی مخقی  ش کتی
ی  این ماجرا رو یم رم... نیم دونم چه بالبی رس نوشیر

آوردید اما قسم یم خورم اگه یه تار مو از رسش کم بشه 
 زندگیتونو آتیش یم زنم بابا... 

 

ی با تو بود؟ اونم فهمید؟ _نوش  یر

 

ی بفهمه؟ چرا حرف  _بود... بابا بود.  چرا یم ترش نوشیر

 نیم زبی بابا؟ 

 

ه و تار بود... سخت و رسد:   نگاهش تیر

 _درست برام تعریف کن. شما دقیقا چر کار کردید؟ 

ی پیدا نکردم. فقط  ی س هنوز چیر
_توی ویال موندیم... نیی

ی عکس...   همیر

 ام کوبید: عکس را به سینه 
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؟   لعنتی
ی

 _چرا داری گند یم زبی تو این زندگ

 _شما پای منو کشیدید وسط! 

 _هیچ وقت نیم خواستم... هیچ وقت... 

 

ی غریدم:   با یاد گم شدن نوشیر

  

 

ی رو با خودش برد گ بود بابا؟  _بگو  اون مردی که نوشیر

 بسه از بس برام فیلم بازی کردی. 

 

 _کدوم مرد؟ 

ی باز شد و _تو حالت نیمه هو  شیار بودم که در ماشیر
ی رو جلوی چشمام بردن و من نتونستم کاری کنم.   نوشیر

 

 زیر لب پچ زد: 

 _کار من نیست. باور کن! 
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 بی نفس فریاد زدم: 

_اگه کار تو نیست پس کار کیه بابا؟ کمکم کن پیداش 

 کنم. 

 

 متفکر نگاهم کرد و آرام گفت: 

احت کن... تا شب  ی و بریم _یرو خونه... اسیی نوشیر
 گردونم... قول یم دم یاشار... 

 

 زده نالیدم: وحشت

_وای خدای من چه مافیابی بودید شماها که من نیم 

دونستم... دیگه گ تو کاره که من خیی ندارم. اصال تو 
فکر کردی من یم رم خونه و راحت یم خوابم وقتی تموم 

ون معلوم نیست داره چه بالبی رسش  وجودم اون بیر
 میاد؟
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ی بشم... تو نوشینو سالم یم  _یاشار من باید مطمی 

خوای پش... من برات میارمش ... برو خونه... حالت 
 خوش نیست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_هفتاد

 #شهال_خودی_زاده 

 

 چاره ای هم مگر داشتم؟

 

 را سالم یم خواستم اگر بالبی بررسش یم آمد 
ی من نوشیر

 خشیدم. هرگز خودم را نیم ب

 بابا چر داره یم شه؟
ی

 _چرا بهم نیم گ

 

ی رو پیدا کنم. بهت قول یم دم همه چر رو  _بذار نوشیر

تعریف کنم. تو برو پیش فریده... منم تا شب نوشینو 
 برات میارم. 
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با حایل خراب از جا برخاستم و نگاه در نگاهش دوخته 
 گفتم: 

 _این آخرین باریه که بهت اعتماد یم کنم بابا... 

 یاشار من هیچ وقت نخواستم به تو آسیتی برسونم. _ 

 عاجزانه نالیدم: 

 _نوشینو برام بیار بابا... 

 

 _میارمش... بهم فرصت بده پش... 

 

د.   با وجود تتی که داشتم  خوابم نیی

ی نکرده بود و من  حتی داروهای مامان فریده هم تاثیر
ی بودم.   ثانیه به ثانیه با حایل خراب منتظر آمدن نوشیر

 

فرنوش کنار تخت روی ویلچرش نشسته و به من یم 
 نگریست. لبخند تلجی بر لب راندم. 

 من برای این بچه هم کاری نتوانسته بودم بکنم. 
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 کاش این کابوس وحشتناک تمام یم شد. کاش... 

 

 

 محتوی سوپ وارد اتاق شد. بی 
مامان فریده با سیتی

 حرف سیتی را کنار دستم گذاشت. 

 رسیده بودم آن قدر حالم بد بود نگاهم نیم کرد. وقتی 
ی آوردن تبم نبود نیم دانستم  که اگر کمک او برای پاییر

 چه بالبی رسم یم آمد. 

 به سمت ویلچر فرنوش رفت و گفت: 

احت کنه عزیزم.   _بابا باید اسیی

 فرنوش ملتمسانه نالید: 

 _یم خوام پیشش باشم. 

 

 لب زدم: 

 _برو بابا... 

 نگاه مهربانش را به من دوخت: 

 .  بابابی
 _قول بده زود خوب بیسر
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کم به کمک  قول یم دم را زیر لب برزبان راندم و دخیی
ون  مامان فریده به سمت در برده شد قبل از آن که بیر

 بروند گفتم: 

 _باید با هم حرف بزنیم. 

 نگاه مامان فریده به سمتم چرخید: 

 _بریم گردم مادر. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هفتاد_یک

 #شهال_خودی_زاده  

 

مامان فریده برگشته بود و لب تخت نشسته و دستم را 
 میان انگشتانش گرفته بود. 

 با صدابی خش دار و تب آلود نالیدم: 

 _چرا حرف نیم زنید؟
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 نگاه از انگشتانم گرفت و به چشمانم دوخت : 

_هنوز بعد این همه سال نتونستم اون شب لعنتی رو 

 فراموش کنم یاشار... 

 

رام تعریف کنید...اون شب چر شده؟ از مازیار بگید _ب
 ... بابای داریوش! 

 

 چشمانش گشاد شد و لبخند تلجی زد: 

 _پس تو هم فهمیدی...   

 

_دیشب توی ویالی لواسون بودیم... عکس بابا و مازیار 

 رو پیدا کردیم. 

 

_اون ویال... اون جا قرار بود یه روزی خونه ی ما بشه... 

مش... همون جور که دوست داشتیم. اون با بابات چیدی
 روستابی بودم.  عمه ام که مرد 

موقع ها من یه دخیی
کیس رو نداشتم. پدر و مادرم سال ها قبلش مرده بودن. 
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 تنها و بی کس و کار شدم. 
بعد مرگ عمه ام من یه دخیی

یه روز ییک از همسایه ها اومد و گفت برای ویالی باالی 
 که بره جارو و پارو کنه و گایه ده کلفت یم خوان... کیس

ه... همه  ی  دارن براشون غذا بیر
که آخر هفته ها مهموبی

ی به کار احتیاج دارم و بزرگ شدن کنار عمه  یم دونسیی
 باعث شده بود حسابی دست پخت خوبی داشته باشم. 

نیاز به کار داشتم... یه درآمد بخور و نمیر که حداقل  
ین گزینه بتونم امرار معاش کنم. و کار ت وی اون ویال بهیی

 بود. 

 

 نگاهم به او بود. 

 تصویر مامان فریده ی جوان در ذهنم نقش گرفت. 

 

_رفتم اما کاش قلم پام یم شکست و هیچ وقت پا به 

 به عمارت 
ی

اون ویال نیم ذاشتم. کارم شده بود رسیدگ
وقتی کیس اون جا نبود.  یه روز قبل آخر هفته یم رفتم 

و نظم و  ی نظام میدادم. یم دونستم پش ارباب و همه چیر
هر هفته برای تفری    ح میاد ویال... سیع یم کردم کیس منو 
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نبینه. آخر هفته ها همون همسایه یم رفت و کارو به 
اونا تحویل میداد. اما اون روز وقتی توی عمارت مشغول 

بودم رس و کله ی ارسالن پیداش شد... یه مرد جوون 
ی رو   یم برد. خوشتیپ که دل هر دخیی

 

 نفیس عمیق کشید : 

 

_نیم دونستم کجا فرار کنم تا از دید پشی که یم 

دونستم پش اربابه دور بمونم. ازش یم ترسیدم. یم 
دونستم پزشیک یم خونه و آدم بدی نیست اما بازم نیم 

 تونستم اعتماد کنم. 

 اما ارسالن رس بزنگاه منو غافلگیر کرده بود.  

ش افتادم لبخندی  زد و با شیطنت پشانه ای وقتی گیر
 گفت: 

 _خب پس درست حدس زده بودم... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصد_هفتاد_دو 

 

 

 

 متعجب نگاهش کردم. 

 که خندید: 

_گل رستو جا گذاشته بودی... منم خییل کنجکاو شدم 

ونه ای  ی گلش دخیی آخه به عزیز خانم نیم خورد همچیر
 به موهاش ببنده. 

حس عجیتی از ارسالن گرفتم که از اون  نیم دونم چه
روز دیگه خودمو ازش مخقی نکردم. ارسالن پش خییل 
خوبی بود و حاال هر موقع وقت یم کرد به ویال یم اومد. 

گایه موقع امتحاناتش چند روزی رو توی ویال یم 
ابی اتفاق یم افتاد اما 

ی ی ما داشت یه چیر گذروند. کم کم بیر
اب هیچ وقت منو برای پشش اینو خوب یم دونستم ارب

 فقیر و کلفت چطور یم شد بشه 
ه. یه دخیی لقمه نیم گیر

 عروس توانا ها... 
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 سیتی سوپ را برداشت و روی پاهایم گذاشت: 

 _بخور مادر... بخور این قصه رس دراز داره... 

 و باز نفیس از عمق جان کشید. 

 قاشق را میان محتوی سوپم فرو بردم و چرخاندم. 

 

 صدای مامان فریده لرزید:  

_روزها یم گذشت و ما عاشق هم شده بودیم. ارسالن 

هربار یه جوری به من و عمارت یم رسید که انگار اون 
جا خونه ی ماست و منم همشش... حرمت نگه 

داشت و حریم رسش یم شد.  نیم خواستم وارد یم
م... نشد  زندگیش بشم اما دله دیگه نشد جلوشو بگیر

م به جووبی که خییل مرد بود. ارسالن هر کاری دل نبند
برام یم کرد. دیگه حق نداشتم برم ده... خونه ویالبی 

حتی در نبودش شده بود خونه من... یم گفت تو خانم 
این خونه ای...  تا این که یه روز رسو کله مازیار پیدا شد. 
ییک از دوستای ارسالن بود. با هم خییل صمییم بودن. 

ی داشت. وقتی پیش اما مثل ار  ی سالن نبود. چشمای هیر
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ارسالن بود من زیاد نیم رفتم اون جا چون توی 
ی رو یم دیدم که هیچ وقت توی چشمای  ی چشماش چیر

 ارسالن ندیده بودم. 

 

نیم دونم شاید اشتباه من بود که حرقی به ارسالن نزدم. 
ترسیدم. راستش اونا با هم خییل صمییم بودن و یم 
 ترسیدم ارسالن حرفمو راجع به دوستش قبول نکنه. 

اون روزا کار ارسالن توی بیمارستان بیشیی و بیشیی یم 
شد و زیاد به ویال نیم اومد منم تصمیم گرفته بودم 

نیست توی ویال نمونم چون زمان طوالبی زمابی که اون 
 موندن توی ویال منو یم ترسوند. 

هفته ای ییک دوبار از مخابرات ده به ارسالن زنگ یم 
زدم و حالش رو یم پرسیدم. چند وقتی بود که نیم 

تونست بهم رس بزنه تا این که یه روز گفت آخر هفته 
 برای دیدنم میاد و من خوشحال منتظر اومدنش بودم. 
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اون روز از صبح  به عمارت برگشته بودم. همه جا رو 
آب و جارو  کرده بودم و غذاهای دلخواه ارسالن رو 

 پخته بودم. 

یه کم بیشیی از همیشه به خودم رسیده بودم. من دخیی 
خییل خوشگیل نبودم اما  ارسالن همیشه یم گفت 

 و بی ریابی من شده. دلم یم خواست مثل 
ی

عاشق سادگ
ای شهر  ی براش داشته باشم.  تا دخیی ی جلوه بیشیی

غروب منتظرش شدم و درست وقتی که صدای ماشیتی 
ون دویدم اما با دیدن مازیار توی  اومد هیجان زده بیر

 جام خشکم زد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هفتاد_سه 

 #شهال_خودی_زاده  

 

 هنوز صدای منحوسش تو گوشمه که با دیدنم گفت: 

. _خییل خ  وشگل شدی دخیی
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 پشیمون شده بودم. 

ی نیم  کاش تا اومدن ارسالن صیی یم کردم و تا مطمی 
 شدم به عمارت نیم اومدم. 

 اما دیگه خییل دیر شده بود. 

 وقتی قدیم به عقب برداشتم فهمید که ترسیدم. 

 فهمید که به نیتش بر بردم. 

وقتی به خودم اومدم با وجود تمام تالشم مثل یه شکار 
 اون شکارچر اسیر شده بودم. توی دست 

 

م انداخته بود با حالتی زار و داغون   که گیر
گوشه ی اتاقی

افتاده بودم. لباش که با عشق برای ارسالن پوشیده 
 بودم حاال تکه و پاره و شده بود. 

 

 بی رحمانه باالی رسم ظاهر شد و گفت: 

_پاشو جمع کن خودتو... فکر نیم کردم دست نخورده 

... از ار   سالن انتظار نداشتم. باشر
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 و بلند خندید. 

 در عوض من به گریه افتادم. 

 اون کثافت بی وجدان تمام آرزوهامو نابود کرده بود. 

 وقتی گریه مو دید نزدیک شد و کفری گفت: 

_نکنه فکر یم کردی باهات عروش یم کنه؟ بدبخت 

اون پش اربابه... اول  و آخرش تو یه بازیچه بودی 
حسابتو یم رسید و ولت یم کرد. حاال براش. به موقعش 

این وسط من پیش دستی کردم و طعمه رو از چنگش 
ون کشیدم.   بیر

 

تنها کارم گریه بود. اون شب ارسالن به خاطر کار زیادش 
بازم نتونسته بیاد و ظاهرا مازیار فهمیده بود و خودشو 

 به جای اون رسونده بود عمارت. 

 

ه و تا  تیر
ی

وع شد. از اون شب منحوس زندگ  ر من رسر

دیگه نیم تونستم به ارسالن فکر کنم. هر بار سیع یم 
 کردم ازش فرار کنم. 
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مازیار منو نابود کرده بود و من از ترسم که نکنه ارسالن  
 بفهمه و کاری دستش بده سکوت کردم. 

 

ی سکوت باعث شد  یم ترسیدم بالبی رسش بیاد و همیر
 مازیار چند بار دیگه ازم سواستفاده کنه. 

ز خودکیسر یم ترسیدم. عمه همیشه یم گفت جای ا
آدیم که خودکیسر که قعر جهنمه... راه فراری نداشتم 
وقتی مازیار با تهدید ازم سواستفاده یم کرد تا این که یه 

 روز حالم خییل بد شد. 

 

مدام باال یم آوردم. درست روزی که ارسالن بعد مدت 
ش ادامه ها اومده بود عمارت و من مجبور بودم به نمای

 بدم. 

 

خونه عق یم زدم که باالی رسم ظاهر شد.   ی  توی آشیر

 نگاهش... خدای من توی اون نگاه هزارتا حرف بود. 

_فریده تو چته؟ چند وقته دیگه از اون فریده شاد و 

ی نیست؟  رسزنده خیی
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چر یم گفتم؟ یم گفتم دوستت هر بالبی خواسته رسم 
 آورده؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 انصد_هفتاد_چهار#پارت_پ

  

 اون شب سخت ترین شب زندگیم بود. 

اف کردم.   فرو ریختم و بعد از روزها عذاب اعیی

 

اف ارسالن که حالمو دیده بود فهمید   بعد از اعیی
 باردارم... 

 دیوونه شد. درست مثل یه شیر زخیم... 

ی رو شکست و داغون کرد.   همه چیر

 

میون فریادهاش نفرت خودشو نشونم داد و گفت ازم  
اره...  ی  بیر
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و  اون جا بود که من جنون وحشتنایک روی توی 
 چشماش دیدم.  

 

 قسم خورد که مازیارو یم کشه. 

 توی نگاهش نفرت  و کینه موج یم زد. 

 

اون شب ارسالن مهربون و مردی که یم شناختم جلوی  
 چشمام جون داد و مرد. 

 

ارسالبی که متولد شده بود یه آدم رسد و خشن بود. یه 
ی یم  ی آدیم که انگار نه گوشاش یم شنید نه چشماش چیر

 دید. 

 

کیس که دیگه منو دوست نداشت. حالش از من به هم 
 یم خورد و با نفرت نگاهم یم کرد. 
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و پنهان  ی حق داشت به خدا که حق داشت. من همه چیر
 کرده بودم. 

 

 ب مازیار مثل همیشه بیاد عمارت. قرار بود آخر ش

 ارسالن بهم گفت برگردم ده. 

 

. به پاش افتادم اما اون گوش یم ترسیدم. التماسش کردم

نداد. فقط گفت باید برم و از اون شب مثل کرها و 
 کورها باشم. 

ی شنیدم.   ی ی دیدم نه چیر ی  نه چیر

 

ی ارسالن و مازیار چر  رفتم و هیچ وقت نفهمیدم بیر
 گذشت؟ 

 

ون بودم. شب و روزم به درگاه خدا التماس کردن داغ
ی نبود.   بود. از هیچ کدوم خیی
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ی موندم اما یه هفته  یک هفته ی سخت رو توی بی خیی
 بعد ارسالن اومد رساغم و با حرفاش منو شوکه کرد. 

 نگام نیم کرد. 

 نیم دونم چه بالبی رس مازیار آورده بود؟  

 

 فقط حرفاشو زد: 

 بی رس و صدا...  _با خودم یم برمت 
شهر. زن من مییسر

 . ی به همه گفتم بابای اون بچه منم و باید قبولت کیی
... تو خونه ی خودم... جلوی  پیش خودم یم موبی

ی نخواهد بود. تو برای من  ی ی مون چیر چشمام. اما بیر
مردی فریده... یم فهیم؟  تا آخر عمرت باید تاوان کاری 

زدن نداری. رو که با من کردی پس بدی... حق حرف 
م  اض نداری. حتی اگر تصمیم به ازدواج بگیر حق اعیی

 .  موافقت یم کتی

 

وط های عجیب و غریبش رو یم گذاشت اما  ط و رسر رسر
م اما کنارش بمونم. باشه  م بمیر نیم دونست من حاضی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی که کنارش بودم کاقی  نیم بخشید ... عیتی نداشت. همیر
 بود. 

 

 لب باز کردم و پرسیدم: 

 ون... چر  میشه؟ _مازیار... ا 

 

 چنان توی دهنم زد که پر خون شد. 

 

 فریاد  یم زد: 

_این آخرین باره اسم اون مرد رو به زبون میاری... انگار 

ی کیس توی زندگیت نبوده و نیست.  از اول همچیر
 اسمشو فراموش کن. خودشو فراموش کن. 

 

نیم دونستم چه بالبی رس مازیار آورده اما هر چر بود 
 قت مازیار رو ندیدم. دیگه هیچ و 

 

 نفیس عمیق کشید و نالید: 
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_کاش هیچ وقت ارسالن رو نیم دیدم و وارد زندگیش 

 نیم شدم یاشار... بابات آدم خوبی بود اما اون اتفاق... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هفتاد_پنج

 

_نیم دونم  االنم با حرفابی که زدم و عهدی که شکستم 

هام یم کنه اما دیگه نیم تونم سکوت چه معامله ای با
 کنم. وقتی یم بینم همه چر به هم ریخته یم ترسم. 

 

 باورم نیم شد. 

قصه ی تلجی را که مامان فریده برایم گفته بود باور 
 نداشتم. 

 

ی بود که پدرم حتی بعد از ازدواج با مادرم آدم  همیر
 شکایک بود. 
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 دعواهایشان را به خاطر یم آوردم. 

 

 حاال دیگر یم توانستم معنای حرف هایش را بفهمم.  

 

تو بیماری ارسالن... »صدای مادرم در رسم هو یم کشید 
یم فهیم بیمار... من اجازه حرف زدن با کیس رو ندارم 

... کاش هیچ وقت باهات  چون تو نیم توبی تحملش کتی
 «ازدواج نیم کردم

 

ج کرده بود پدرم حتی وقتی سال ها بعد از آن اتفاق ازدوا 
 نتوانسته بود خود را آرام کند. 

 حس کثیف خیانت برای همیشه در وجود او زنده بود. 

 

 لب هایم به زحمت تکان خورد: 

 _بیچاره مادرم. 

 

ی گفت:   مامان فریده دستم را گرفت و با لحتی غمگیر
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_با این که وقتی ارسالن ازدواج کرد من مردم و زنده 

درت زن پایک بود اما شدم اما باید اینو بدوبی که ما
ارسالن نیم تونست باور کنه. مدام شاهد دعواهاشون 
بودم و زجر کشیدم چون من باعث این حال بد ارسالن 
بودم. بیتا گایه به رساغم یم اومد اما من حق حرف زدن 
ی بگم و ارسالن رو دیوونه تر  ی نداشتم. یم ترسیدم چیر

مادرت یم  کنم. تنها کارم شاهد بودن دورادور بود. وقتی 
د و تو از همون رو پش من شدی.   رفت تو رو به من سیر

 سواالت زیادی در ذهنم وجود داشت. 

 بابا بالبی رس مازیار آورده باشه؟ 
 _تو فکر یم کتی

 چشمانش خیس شد اما لب فرو بسته بود. 

او به قویل که به پدرم داده بود وفادار بود  اما من باید 
 اجراها چه گذشته است؟ یم فهمیدم پشت تمام این م

 

سم که تلفن همراهم  لب باز کردم تا سوال دیگری بیر
وع به زنگ زدن کرد.   رسر

 

 تماس را برقرار کردم. 
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 _یاشار... 

ی انگار دنیا را به من داده بودند  با شنیدن صدای نوشیر
 که از جستم و با صدای بلند جواب دادم: 

؟  ؟ تو کجابی ... خوبی
ی  _جان یاشار... نوشیر

 _بیمارستان )...( بیا یاشار... فقط بیا... 

 

 تندی گفتم: 

 _دارم میام عزیزم... دارم میام. 

 

ون زدم.   و دیگر نفهمیدم چطور از خانه بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هفتاد_شش

 

 نفهمیدم چطور خود را به بیمارستان رساندم.  
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م جوابگو هر چه در مسیر با تلفن همراه پدرم تماس گرفت
 نشد. 

 

ی نام بیمارستان پدرم را برده بود  با وجود آن که نوشیر
شک نداشتم پیدا شدنش زیر رس اوست و باالخره یکبار 

ی را یافته بود.   روی قولش مانده بود و نوشیر

 

راهروی عریض و طویل طبقه ی اول را پشت رس 
 گذاشته خود را به استیشن رساندم. 

 

 ا دیدنم گفت: مسئول بخش که مرا یم شناخت ب

 vip_جناب توانا مریض تون به سفارش پدرتون تو اتاق 
ی شدن.   بسیی

 

 و بالفاصله شماره اتاق را در اختیارم گذاشت. 
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ی   که نوشیر
با قدم های بلند و قلتی کوبنده به سمت اتاقی

ی کرده بودند رفتم.   را درآن بسیی

حاال دیگر شک نداشتم پدرم او را برگردانده اما از کجا و 
 چطور را فقط خدا یم دانست. 

 

 در اتاق را به آرایم باز کردم و وارد شدم. 

ی با چشمابی بسته روی تخت در خواب بود.   نوشیر

 

 آرام و بی صدا نزدیک شدم و لب تخت نشستم. 

به به شیشه صدمه دیده بود  پیشابی اش که در اثر ضی
 پانسمان شده بود. 

 

 کردم. با انگشت شست روی دست ظریفش را نوازش  

 

 چطور توانسته بودم او را وارد این بازی کنم؟

این دخیی آن قدر قوی و محکم بود که هیچ وقت مرا به 
 شک  نیم انداخت که نیم تواند. 
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و عجیب این که برخالف گذشته من بودنش را کنارم 
 دوست داشتم. 

 

پلک هایش که تکان خورد بی اختیار لبخند بر لبانم 
 نشست. 

 _سالم. 

نم با وجود رسم توی دستش از جا جست به محض دید
 و به گردنم اویخت: 

؟  _یاشار خوبی

 

 بی اختیار خندیدم: 

 _نکنه فکر کردی مردم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هفتاد_هفت
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 به نریم گونه اش را بوسیدم و کنار گوشش پچ زدم: 

 _خییل دوستت دارم. 

 صدایش لرزان بود وقتی جواب داد: 

ی طور. _منم هم  یر

 

 حس خوب بودنش نفسم را تنگ یم کرد. 

 با شیطنت گفتم : 

؟  _میشه این منم همینطورو برام ترجمه کتی

 کیم عقب کشید و نگاه در نگاهم دوخت و گفت: 

_یعتی با وجود تمام دردرسات جناب مهندس توانا منم 

 دوستت دارم. 

لبخند پهنای صورتم را دربرگرفت و او را محکم  به 
 آغوش کشیدم. 

دلم یم خواست جوری به خود فشارش دهم که صدای 
 استخوان هایش را بشنوم. 
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 این دخیی نیم دانست جان من است. 

 _آی یاشار یواش استخونم شکست... 

 بی نفس رهایش کردم . 

 نیم دانم چشمانم گ خیس شده بود که متعجب گفت: 

؟   _یاشار گریه یم کتی

 

 با پشت دست خییس چشمانم را گرفتم: 

_اینا اشک شوقن دخیی خانم.... وقتی اون نامرد تو رو 

ی تکون بخورم.  نتونستم  برد هرکاری کردم نتونسیی
 نجاتت بدم. 

 

 نگاه از من گرفت و به پنجره چشم دوخت: 

 چشم باز کردم توی یه خونه ی روستابی بودم... 
_وقتی

 یه خانم پیر داشت پیشوبی مو مرهم میذاشت. 

 

ی   ؟ _اون مرد گ بود نوشیر
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 با ناراحتی جواب داد: 

_نفهمیدم یاشار... فقط وقتی منو گذاشت توی 

ماشینش یه لحظه صداشو شنیدم. انگار داشت با کیس 
 تلفتی حرف یم زد. 

  

 _متوجه نشدی چر یم گفت؟ 

 شانه باال انداخت: 

ی مثل انجام شد... یاشار من حتی نفهمیدم  ی _ یه چیر

 چطور رس از بیمارستان درآوردم. 

_هر گ بود بابا یم شناختش... وقتی بهوش اومدم و تو 

رو ندیدم رفتم رساغ بابا... وقتی فهمید رفتیم ویالی 
لواسون خییل به هم ریخت. اما قول داد تو رو هر جور 

 شده برگردونه. 

 

زن   _من اصال نفهمیدم هربار که چشم باز کردم اون پیر

ه خوردم باالی رسم بود. فکر کنم داروهای گیایه که ب
 شد نتونم بیدار بمونم. یم داد باعث یم
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هفتاد_هشت

  

 

اگر بالبی رسش یم آمد چه باید یم کردم؟ چه جوابی 
 برای مادرش داشتم. 

 

 انگار که  نگرابی را در چشمانم خواند که گفت: 

_یاشار اون فقط یه زهر چشم ساده بود تا ما رو به 

ی با این کار یم عقب  برونن.منو بردن چون یم دونسیی
 تونن تو رو برسونن. 

 

ی وحشتی را که الزم  ی طور بود. با بردن نوشیر دقیقا همیر
 داشتند در دلم انداخته بودند. 
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... ترسیدم  _اونا خوب یم دونن تو نقطه ضعف متی

... ترسیدم که از دست بدمت...بارها خودمو  ی نوشیر
و تو ریسک یم کردم...  اونا رسزنش کردم که نباید ر 

... چرا انقدر احمق بودم که  ی آدمای خطرنایک هسیی
 دوباره تو رو وارد این بازی کردم؟

 کف دست آزادش را روی گونه ام گذاشت و گفت: 

_یاشار چه تو بخوای چه نخوای من توی این بازی ام... 

برخالف تو من نیم ترسم و یم خوام تا آخر این ماجرا رو 
این ماجرا عقب کشیدن ما معنابی نداره...  برم. بعد 

 ظاهرا اونا هم همینو یم خوان عقب نشیتی من. 

 

ی دیگه نیم تونم بهت این اجازه رو بدم. این یه   _نوشیر

 هشدار بود و من نیم تونم بهش بی توجه باشم. 

 

... من دیگه نیم ی ذارم اونا _تو هیچ کاری نیم کتی نوشیر
 بالبی رست بیارن. 

 

 ید: عصتی غر 
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_یاشار این اونا گ ان؟ باید پیداشون کنیم. این جور که 

 پیداست پدرت هم توی این ماجرا کاره ای نیست. 

 به یاد حرف های مامان فریده افتادم و گفتم: 

_با مامان فریده حرف زدم. درست حدس زده بودیم 

 اون مرد توی عکس مازیار پدر داریوش بود. کیس که... 

 مامان فریده را برایش تعریف کردم.  
ی

 و تمام  قصه زندگ

 چندباری چشمانش پرآب شد و در آخر گفت: 

_کاری که پدرت با مامان فریده کرده مثل یه شکنجه 

دردناکه... کدوم زبی یم تونه سکوت کنه؟ فکرشو بکن، 
عاشق یه مرد باشر و به خاطر نامردی یه آدم دیگه تو 

 ... ی  رو تنبیه کیی

 

 برایم_عشق_دم_کن #کیم_ 

 #پارت_پانصد_هفتاد_نه 
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من مامان فریده را خوب یم شناختم.  او به قویل که به 
 مادرم داده بود به خوبی عمل کرده بود. 

 

ی اثبات افکارم بود:   حرف نوشیر

ی هووش بچه ی اونو مثل پش  ی که بعد رفیی _همیر

 داره. 
ی

 خودش بزرگ کرده یعتی این زن دل بزرگ

 

ی   جمله احساسابی شد گریست. و با همیر

 دست دور شانه اش انداخته او را به سینه ام چسباندم. 

 

_خییل دلم یم خواد ببینمش... یاشار بیچاره مامان 

 فریده... 

 و انگار یاد مادر خودش افتاده باشد افزود:  

_من باید برم خونه. مامان تا حاال نگران شده... قرار 

 . نبود تا این موقع پیش نازی بمونم

 

 رس به تایید تکان دادم و گفتم: 
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ت مرخیص  _یم رسونم خونه... البته بعد از این که دکیی

احت کن. من باید با بابا  رو تایید کنه. یه چند روزی اسیی
ی از  حرف بزنم. باید بفهمم چرا این همه سال همه چیر

 من پنهون مونده. 

ه ی چشمانم گفت:   اشک هایش را پاک کرد و خیر

 ه یاشار... _بهم یه قول بد

ورانه خندیدم:   رسر

 _بازم قول؟ 

_بله چون یم دونم تنها در این صورته که زیر حرفت نیم 

 .  زبی

 _باشه قول یم دم. 

_هیجر رو از پنهون نکن... ما توی این ماجرا با هم و 

کنار همیم... یاشار قول بده از این جا به بعد هیچ کاری 
 رو تنهابی انجام نیم دی؟ 

ی که سالم برگشته بود کاقی با آن که سخت  بود اما همیر
 بود. رس به تایید تکان دادم و گفتم : 

 _قول یم دم. 
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ی و رساندن به خانه شان با همان  بعد از مرخیص نوشیر
 تاکیس تلفتی که گرفته بودم به عمارت بازگشتم. 

 

خدا را شکر فرنوش حالش خوب بود و مامان فریده با 
 تمام وجود از مراقبت یم کرد . 

کم داده بودم تا با هم  تنها ناراحتی ام قویل بود که به دخیی
به سفر برویم و دریا را ببینیم اما با اتفاقات بر در بر 
 هنوز نتوانسته بودم به قویل که داده بودم عمل کنم. 

 

 ام شبیه ریسمابی پر از گره شده بود هر کدام را که 
ی

زندگ
ی میشد.   باز یم کردم گره ای دیگر رسراهم سیی

به اتاق پدرم رفتم اما هنوز به خانه نیامده بود و به تلفن 
 همراهش هم جواب نیم داد. 

کالفه به اتاق خودم برگشتم. هوا رو به تارییک بود که 
 تقه ای به در اتاقم خورد: 

 _بفرمایید. 
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ک جوابی وارد اتاق شد و گفت:   دخیی

 _آقا یه پاکت برای شما اومده. 

ه کیس که کارش خدمت نگایه به ظاهرش انداختم... ب
 کردن در عمارت باشد نیم خورد. 

 پاکت را از توی سیتی برداشتم و گفتم: 

 _تازه استخدام شدی؟

 رس به تایید تکان داد: 

 _دو ماهه. 

 نیم نگاه دیگری به او انداخته گفتم: 

 _یم توبی بری. 

 _براتون قهوه بیارم. 

نگایه که رفته بود تا روی پاکت بنشیند روی صورت 
ک   برگشت. دخیی

 چرا حس یم کردم این نگاه پر از حرف است. 

 _نه! 
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 ابرو درهم کشید و آرام قدیم به عقب برداشت. 

 _شب خوش. 

با رفتنش تمام سعیم را کردم تا فکرم را درگیر پاکت 
 رسبسته  توی دستم کنم. 

ون کشیدم.   پاره اش کردم و کاغذ میانش را بیر

 نگاهم روی جمالت میان پاکت قفل شد

قت از خودت پرسیدی چرا مادرت هرگز هیچ و » 
رساغت رو نگرفت؟ بهش خوب فکر کن جوابش یه 

 «جابی وسط ویالی لواسونه 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هشتاد

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

 کاغذ، میان دستانم یم لرزید.   

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 نیم کرد... 
ی

 مادرم رساغم را نگرفته بود چون ایران زندگ

نیم گرفت چون پدرم گفته بود اجازه ی  مادرم رساغم را 
 نزدیک شدن به من ندارد. 

 من نامه هایش را توی گاوصندوق پدرم پیدا کرده بودم... 

 مادرم... 

 مادرم... 

 اتاق دور رسم یم چرخید. 

چرا باید جواب این سوال جابی وسط ویالی لواسان 
 باشد؟ 

نیم خواستم به جوابی که توی رسم جوالن یم داد توجه 
 . کنم

 زده بودم و به دنبال راه فراری یم گشتم. وحشت

 نه این نیم توانست درست باشد... نیم توانست. 

 

 بی نفس دست به یقه ام بردم. 

 داشتم خفه یم شدم. 
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 مادرم...  

 چرا هیچ وقت به دنبالم نیامده بود چون زنده نبود! 

 

 تلفنم زنگ خورد. 

ی باعث شد لب تخت بنشینم.   نام نوشیر

 

 کرده بود و باال نیم آمد.   نفسم گیر 

تماس را برقرار کرده بودم اما انگار نفسم جابی میان 
 هزارتوی ریه هایم گم شده بود. 

 

ی در گوشم نشست :   صدای نوشیر

 _یاشار... الو... 

 چشمانم سیایه یم رفت. 

 _یاشار... چرا جواب نیم دی؟

 

 نه حاال وقت مردن نبود.   
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 حاال وقتش نبود. 

به   ای به کمرم کوبید و نفسم رها شد. انگار کیس ضی

 

 با جان کندن گفتم:  

_چرا هیجر نیم خواد درست بشه؟ چرا تا میام خودمو 

ی تازه رسم میاد؟   جمع و جور کنم یه چیر

 

؟ یه  _یاشار چر شده؟ صدات چرا گرفته؟ یاشار خوبی

 پاکت برای من اومده... نکنه برای تو هم؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 د_هشتاد_یک#پارت_پانص

 #شهال_خودی_زاده  

 

 

 پاکت برایش آمده بود؟
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 از همابی که  میان دستان من قرارداشت؟

 نگاهم به پاکت پاره ی روی تخت دوخته شد و لب زدم: 

 

 _یه پاکت نامه ی قهوه ای؟

 

 بی نفس پرسید: 

 _تو بگو... برای تو هم اومده؟

 لرزی به تنم نشست. 

 

 زمزمه وار جواب دادم: 

 _آره. 

 

_یاشار تازه رسیده بودم خونه هنوز داشتم راجع به 

اتفاق افتاده به مامان توضیح یم دادم که زنگ زدن. 
مامان رفت رساغ در  و وقتی برگشت گفت این پاکتو 

پیک موتوری برام آورده. وای یاشار باید خییل زود همو 
 ببینیم... 
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 بی رمق جواب دادم: 

توی پاکت چر _آره... باید همو ببینیم... بهم بگو 
 نوشته؟

 

 انگار مردد بود که سکوت کرده بود. 

 ! ی  _نوشیر

 

ش. »_نوشته    « این یه هشدار بود.  جدی بگیر

 

 . ی ؟ لعنتیا... دارن تهدید یم کیی  _چییتر

 

 _ برای تو چر نوشته؟ 

 

نگاهم به کاغذ داخل میان انگشتانم دوخته شد و جمله 
 را برای او خواندم. 
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هیچ وقت از خودت پرسیدی چرا مادرت هرگز » 
رساغت رو نگرفت؟ بهش خوب فکر کن جوابش یه 

 «جابی وسط ویالی لواسونه 

 

_یاشار دارن بازی مون یم دن... نیم دونم کیا پشت این 

.  تو رو به سمت  ی کارن اما یم خوان ذهن ما رو گمراه کیی
... واقعا  ی ی یم کشونن و منو از همون منع یم کیی ی نیم  چیر

ه؟   فهمم چه خیی

 

 بی اختیار سوال توی ذهنم را بر زبان راندم: 

 _چرا مادرم هیچ وقت رساغمو نگرفت؟

 _یاشار... 

 از جا بلند شدم: 

 _باید با بابا حرف بزنم... 

 _یاشار خواهش یم کنم محتاط باش... 

 _باید با بابا حرف بزنم. 
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 _باشه عزیزم... 

 

ون ز   دم. تماس را قطع کردم و از اتاق بیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هشتاد_دو

  

 

ون زدم و پله ها را دوتا ییک به  دیوانه وار از اتاقم بیر
 سمت اتاق پدرم باال رفتم. 

 

از رسوصدا و رفت و آمد خدمه معلوم بود پدرم تازه 
 بازگشته است. 

 

انه وارد اتاقش شدم.   اینبار غافلگیر
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داشت کرواتش را باز یم کرد که با دیدنم دستش روی 
 یقه اش ماند و متعجب نگاهم کرد. 

 

 صدایم فریاد شد: 

 _تا گ قراره این بازی مسخره رو ادامه. بدیم بابا؟

 

نگاهش رستاپایم را درنوردید و با لحتی خشک و رسد 
 پرسید: 

ه برنگشته خونه؟  _مگه اون دخیی

 

 وع به کف زدن کردم: دست هایم را باال آوردم و رسر 

ی  _ظاهرا باید ازتون تشکر کنم... نه؟ چرا نوشیر

 برگشته... 

 

اخم هایش درهم فرو رفت و همانطور که کروات روی 
 گردنش را باز کرده و به سوبی یم انداخت گفت: 
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_یاشار دیگه داری از حدت یم گذری... بگو چه مرگته؟ 

و یم خواستی که برش گردوندم...   اون دخیی

 

 به سمتش برداشتم و کاغذی را که در جیبم چپانده قدیم
 بودم درآورده و به سمتش گرفتم: 

 

... شایدم با هم  ی _ظاهرا افرادت هیجر بهت نگفیی

 هماهنگ نیستید جناب توانا؟

 

 نگاهش روی کاغذ همزمان شد با کالمش: 

 _این دیگه چیه؟

 

 بی نفس غریدم:. 

ه؟ _بخونش بابا... بخوون.. و بهم بگو این جا   چه خیی

 

نگاهش روی کلمات حرکت کرد و پریدن رنگ از رخش و 
 تلوبی که به عقب خورد با هم ییک شد. 
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 دستش درست مثل صدایش به وضوح یم لرزید. 

 _اینو گ بهت داده؟

 

 _ییک از خدمه... 

 _گ یاشار؟ 

 

 _نیم دونم  اسمش چر بود؟

ی فریاد زد:   خشمگیر

 _بگو مهری خانم بیاد. 

 

ون بی اختیار به  عقب رفتم و در را باز کردم. از اتاق بیر
 زدم و از همان باال فریاد زدم: 

 _مهری خانم... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصد_هشتاد_سه 

 

  

 مهری خانم مثل برق و باد ظاهر شد. 

ی شده؟ ی  _جانم آقا... چیر

 

 رسی تکان دادم و گفتم: 

 _بیا باال... 

 

 قابلم ایستاد. پله ها را تند تند باال آمد و م

 به سمت اتاق پدرم برگشتم و همزمان گقتم: 

 _بیا داخل... 

 

ی داخل  پدرم هنوز همان جور ایستاده و چشم به میی
 برگه دوخته بود. 
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با ورود ما رس بلند کرد و با دیدن مهری خانم رو به من 
 گفت: 

 _مشخصات اوبی که برات پاکت آورده بگو. 

 

 رو به مهری خانم گفتم: 

جووون... چشمای رنگ روشتی داشت... _یه دخیی 
 وقتی ازش پرسیدم تازه اومدی گفت دو ماهه. 

 

 مهری ابرو درهم کشید: 

ی کیس رو این جا نداریم آقا!    _ما همچیر

 

یک کردم و صدایم بلند شد:   بی اراده خنده ی هیسیی

_پس اون وقت اون دخیی چطور توی خونه این پاکت 

 رو به دست من داد؟

 

 ترسیده با صدابی لرزان جواب داد: مهری بی نوا 
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_نیم دونم آقا. ما این جا سه تا خانومیم دوتا آقا... 

 دخیی جووون... یعتی ایتی که شما یم گید رو نداریم. 

 

 کالفه پنجه به موهایم کشیدم.   

ی باقی نمانده بود.  ی  چیر
ی

 تا مرز دیوانیک

 

 داشتند بازی ام یم دادند و این مرا دیوانه یم کرد . 

 

 ار پدرم جلو آمد و با خشیم دو چندان توپید : این ب

ی و از بقیه پرس و جو کن... چطور کیس وارد  _برو پاییر

خونه میشه و خودشو جای خدمه جا یم زنه و شماها 
 نیم فهمید؟

 

 مهری تند تند  رس تکان داد: 

_ به خدا نیم دونم آقا یاشار از گ حرف یم زنن.اقا 

این عمارت کار یم خودتون شاهدید ما چند ساله توی 
ی.  ی ی چیر  کنیم  تا حاال نشده همچیر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 پدرم رسی تکان داد: 

_برو کاری که گفتمو انجام بده. باید ببینم این دخیی گ 

بوده؟ چطور رس از عمارت درآورده و هیچ کس 
 ندیدتش. 

 مهری تند تند گفت: 

 _چشم آقا چشم. االن یم رم

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هشتاد_چهار 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

ی مهری قدیم به سمت پدرم برداشتم.   با رفیی
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 به وضوح رنگ به رخ نداشت اما با این وجود پرسیدم: 

 _بابا این ماجراها چه ربیط به مادرم داره؟

 

 نگاهش را باال کشید و به چشمان من دوخت: 

 مون. 
ی

 _ییک افتاده به جون زندگ

 

 پوزخندی زدم: 

 من کردی بابا... کاری که با ما 
ی

_کاری که تو با زندگ

ی فاصله یه پاکتم   توهمیر
ه بدوبی کردی... ها... ضمنا بهیی

ی رسیده.   به دست نوشیر

 

 گوشه لبش تییک عصتی خورد: 

؟!   _چیتر

 

ی بود... بهش هشدار  ی نامه ی تهدید آمیر _برای نوشیر

 ربط مادرم
ی

؟ چرا نیم گ  دادن... بابا چرا حرف نیم زبی
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به این ماجرا چیه؟ اصال چرا مادرم هیچ وقت رساغم رو 
 نگرفت. 

 

_مادرت نامه یم داد اما من نیم خواستم تو دو هوایه 

... یم ترسیدم بخوای بری پیشش.   بیسر نیم دادم بخوبی

 

 نیشخندی زدم : 

_باورم نیم شه... واقعا یم گم  باورم نمیشه که تو هر 

 رو چرخوندی اما اینو بدون من 
ی

جور خواستی این زندگ
م... باید بفهمم ربط مادرم به  دنبال این نامه رو یم گیر

 این ماجراها چیه؟ 

 

 نالید : 

ی بزنه اونم  _یاشار تمومش کن... هرکیه یم خواد منو زمیر

 مه... درست از جابی که نقطه ضعف
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_چه جالب تو هم منو از نقطه ضعفام زدی بابا... وقتی 

بهش فکر یم کنم حالم بد میشه... ها اینم بگم بابا... 
ی شما و مازیار رو برام  مامان فریده همه ی ماجرای بیر

ی پنهوبی نمونده.   تعریف کرد. ظاهرا چیر

 

این بار پدرم درست مثل درختی که با تیی به تنه ی محکم 
ش  کوبیده باشند لرزید و روی مبل پشت رسش و استوار 
 رها شد: 

؟!   _چییتر

 

 کیم به جلو خم شدم و لب زدم: 

_هنوزم یم خوای سکوت کتی بابا؟ خسته نشدی از این 

 نمایش تکراری؟

 

ی  شقیقه اش را گرفت و همان طور که رسش را به طرفیر
 تکان میداد نالید: 

 ... ... لعنتی  _لعنتی
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هشتاد_پنج 

 

 

  

 

 نفیس عمیق گرفتم و گفتم: 

_ فکر نیم کتی دیگه وقتشه همه چر رو برام تعریف 

؟ از اون شب بگو...   کتی

 

 تمام صورتش جمع شد. 

ی چندش آوری حرف یم زدم.   انگار داشتم از چیر
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_حتی مامان فریده  هم نیم دونه با مازیار چر کار 

کردی؟ اون شب توی اون باغ  چر به شما گذشت؟ این 
... اصال بذار  درست  ی قضیه چه ارتبایط  به نوشیر

ی داره؟  سم به پدر نوشیر  بیر

 

هاج و واج نگاهم یم کرد که با لبخندی شیطنت بار 
 گفتم: 

 

ا رو فهمیدم... بابا این جا ته   ی _یم بیتی که خییل چیر

 خطه... 

 

بی نفس دست روی سینه اش گذاشت و دکمه باال را باز 
 کرد. 

 

 من با این حس خوب آشنا بودم. 

 و بی نفیس... 
ی

 حس خفیک

 یک جور تنگنا... 
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ی بگوید اما سینه اش خس  ی دهان باز کرد و خواست چیر
 خیس کرد و بی نفس گفت: 

یم خواستم بکشمش اما نتونستم به خشمم غلبه _ن 
 کنم. 

 

 این بار من شوکه قدیم به عقب برداشتم... 

ه شدم.   ناباورانه به او خیر

اف کرده بود؟   اعیی

 

 دست لرزانش را بلند کرد: 

 _یه لیوان بهم آب بده... 

 

ی رسانده  پاهایم جابی نداشتند اما به زحمت خود را به میر
 دم. لیوابی آب برایش آور 

 

ده شد.   ال جرعه رسکشید و انگشتانش دور لیوان فشر
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_تموم این سال ها سیع کردم به اون کثافتی که گند زد 

 به زندگیم فکر نکنم اما نیم شد.. 

 

 _تو چر کار کردی بابا؟! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_هشتاد_شش 

 

  

 

 صدایش فریاد شد: 

؟ چر یم خوای بشنوی پش؟ آره من  _دنبال چر هستی
ون باغ...  اولش خیی نداشت قراره  اون شب بردمش بیر
باهاش چر کار کنم. اون کثافت خیانت در امانت کرده 
بود. به زبی که عاشقش بودم تعرض کرده بود. و باید 

 تاوان پس میداد. 
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بی نفس به چهره ی سخت شده ی پدرم چشم دوخته 
 بودم. 

 

م خریده بودم به _اسلحه ای که از طریق ییک از دوستا
طرفش گرفتم. قرار بود  مثل سگ بکشمش. کاری که با 
فریده کرد رو نیم تونستم هضم کنم. من بهش گفته 
بودم عاشق فریده شدم... بهش گفته بودم و اون از 

 پشت بهم خنجر زده بود. 

 

 _بابا! 

_من دوسش داشتم یاشار... دنیا رو یم دادم برای یه 

و نابود کرد.  لبخندش اما اون لعنتی همه ی  چیر

 

_گناه مامان فریده چر بود؟ این همه سال چطور 

... نبینیش..  جلوی چشماش عاشق  تونستی تنبیهش کتی
ی...   بیسر و زن بگیر
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 شقیقه اش را محکم ماساژ داد؟: 

و ازم مخقی کرد. گذاشت اون مرتیکه ازش  ی _همه چیر

سواستفاده  کنه... گذاشت اون عویصی هر کاری باهاش 
 از اون نامرد بی ناموس نبود. بکنه... 

 جرم فریده کمیی

 

ت زده به مرد مقابلم چشم دوختم.   حیر

شاید تنها کاری که هیچ وقت راجع به پدرم به فکرم 
ی یک کار بود... قتل!   خطور نیم کرد همیر

 

 زمزمه وار نالید. 

_بردمش تو جنگالی اطراف لواسون. باید زجر کشش 

یم کردم. ترسیده بود. یه تیر به دست راستش زدم.  
داشت التماس یم کرد مدام یم گفت منو ببخش. حالم 
بد بود. صورت فریده از جلوی چشمام کنار نیم رفت. 
یه تیر به دست دیگه اش زدم..  اون لحظه فقط یم 

م.  من قر  ار بود جون به رسش کنم...  خواستم انتقام بگیر
فرار کرد...  دنبالش بودم. نیم تونست با اون خونریزی 
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زیاد دور بشه. یم خواستم ترس و وحشتی که به جون 
 فریده انداخته بود رو خوب حس کنه بعد بکشمش. 

 

 پوزخندی زد و ادامه داد:  

_فکر یم کرد با اون خونریزی یم تونه راه دوری بره.  

زد که ببخشمش..  التماس یم کرد اما من  مدام فریاد یم
دلم فقط انتقام یم خواست. نیم دونم چطور شد که 

نزدیک رودخونه شدیم. بی نفس شده بود و نیم 
تونست درست راه بره. نزدیکش شدم. باید تیر خالص 
م کرد و پرید تو  رو یم زدم. اما قبل اون مازیار غافلگیر

نه بردتش...  آب... دیدمش که امواج خروشان رودخو 
نیم تونست شنا کنه چون هر دو دستش زخیم بود. تو 

دل تارییک دنبال امواج دویدم اما  نیم دونم کجای 
رودخونه غرق شد که هرچر گشتم نتونستم پیداش کنم.  
تا چند روز بعد  منتظر  بودم جسدش یه گوشه و کناری 

ش برسه اما هیچ وقت جسدش پیدا  پیدا بشه و خیی
 نشد. 

 

 _برایم_عشق_دم_کن #کیم
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 #پارت_پانصد_هشتاد_هفت

 

 #نویسنده_شهال_خودی_زاده 

  

 

 

 دقایقی به سکوت گذشت. 

 

ه شده  و غرق در  ی خیر پدرم به نقطه ای روی زمیر
 افکارش بود اما سوال های من تمایم نداشتند. 

 _بعدش چر شد؟

 

 نگاهش را باال کشید و به من چشم دوخت. 

لب هایش به سفیدی  رنگ صورتش مهتابی شده بود و 
 یم زد. 
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ظاهرا فهمیده بود دیگر نیم تواند سکوت کند و باید 
ی را بگوید.   همه چیر

 

_اون شب برگشتم عمارت. اسلحه ای رو که با اون 

مازیار رو زده بودم توی چاه ته باغ گم و گور کردم. 
ی بودم که  مرده... یعتی با اون دستای زخیم و اون  مطمی 

نداشتم. آدم سالمش از اون حجم از فشار آب شک 
رودخونه نجات پیدا نیم کنه چه برسه به زخیم... 

فرداش بدون این که به رساغ فریده برم برگشتم شهر. 
ی یم ترسیدم. حالم از  ی ی نبود. دروغ چرا با هر چیر خیی
ی به هم یم خورد. شبا کابوس یم دیدم. اون  ی هر چیر

ز من مازیار لعنتی حتی بعد از مرگش هم آرامش رو ا
 نگرفته بود.  

دیگه تصور نزدییک به فریده هم دیوونه ام یم کرد. 
عاشقش بودم اما بعد اون اتفاق برام سخت بود به 

بودن دوباره باهاش فکر کنم. اما یک هفته بعد تصمیمم 
عوض شد. من نیم تونستم باهاش باشم اما یم تونستم 

ط گذاشتم و بهش  مراقبش باشم.  رفتم رساغش رسر
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ه. دلم براش یم گفتم ه یچ کس نباید از ماجرا بوبی بیی
 سوخت. 

 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 _مطمئتی از رس دلسوزی بوده بابا؟

 

 نگاهش پر از سوال بود که افزودم: 

_تو ترسیدی... ترسیدی که مامان فریده توی تنگنا 

حرقی به کیس بزنه یا حتی لوت بده... تصمیم گرفتی 
برای همیشه جلوی چشمات نگهش داری تا مبادا حرقی 
به کیس بزنه و این رازو برمال کنه... این جوری خیالت 

 راحت بود . 

 

 لبخند تلجی زد: 

وسش _شاید اینم یم تونست باشه اما من هنوز د
داشتم. دلم نیم خواست حاال که توی اون خونه اون بال 

 رسش اومده تنها رهاش کنم. 
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ی به این ماجرا چیه؟  _ربط بابای نوشیر

 

 از جا برخاست و به سمت پنجره رفت. 

 پشت به من ایستاد و رو به باغ مقابلش گفت: 

ی انقدر گرد باشه. رسوان مجد  _هنوزم باورم نیم شه زمیر

ی مجد .  افش مسئول این پرونده بود. بعد از  پدر نوشیر
گم شدن مازیار خانواده اش در به در دنبالش بودن و از 

ی نفر  اون جابی که ما دوتا خییل صمییم بودیم اولیر
 . ی  رساغش رو از من گرفیی

 

_چندباری مجبور شدم برای جوابگوبی به سواالت به 

اداره آگایه برم. مجد دنبال مازیار بود و مدام توی 
بی ها سوال پیچم یم کرد. نیم دونم بهم مشکوک بازجو

ی پیدا نشد اعالم  ی بود یا نه اما دست آخر وقتی چیر
 کردند و پرونده باز موند..  وقتی بچه ها بهم 

ی
گمشدگ

ی به این اسم به کمپ اومده و با تو همکار  ی دخیی گفیی
. خودش بود.  ی شده کنجکاو شدم و گفتم برام تحقیق کیی
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ی دخیی مجد... کیس که  یم ترسیدم یه روزی با بر گیر
م بندازه اما هیچ ادله ای پیدا  نکرده بود. یم  هاش گیر
دونستم چند سالیه که فوت کرده اما نیم دونم چرا 
دوست نداشتم اون دخیی دور و برت باشه. هراس 

ی تصمیم   که یه جورابی لو برم. برای همیر
داشتم از زمابی

 گرفتم تو رو از اون دور نگه دارم. 

 

 وزخندی زدم: پ

 یه جورابی از پدرش راجع به تو شنیده 
ی _ترسیدی نوشیر

و به من بگه.  ی  باشه و بادیدنت همه چیر

 

 به طرفم برگشت و شانه باال انداخت: 

_من همیشه یم ترسیدم... تمام این سال ها نگران این 

 مسئله بودم.  

 

 جلو رفتم و زل چشمانش گفتم: 

ذی که این _اما مطمئنم فقط این نیست. اینو کاغ
 جاست یم گه... مادرم... مادرم کجاست بابا؟
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حس کردم تمام زوایای صورتش لحظه ای کوتاه درهم 
 رفت اما سیع داشت خود را عادی نشان دهد. 

 _چند ساله ازش خیی ندارم. 

 

 _یعتی دیگه نامه نیم ده. 

 

 بی آن که نگاهم کند قاطع جواب داد: 

 _نه! 

 

انه  پرسیدم:   غافلگیر

 داریوش باج یم دی بابا؟_چرا به 

 

 رنگ از رخش پرید و روی نزدیک ترین صندیل نشست. 

 

 کامال نزدیکش شدم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 رسی تکان داد و گفت: 

ی خیی داره... یه بار که توی  _داریوش از همه چیر

بیمارستان تلفتی با فریده بحث یم کردم نگار متوجه 
 شده بود. 

 

 کالفه غریدم:   

 

ی به نگار نز  ... برای همیر  دیک شدی. _لعنتی

 

 جاه طلتی بود. وقتی فهمید تا مدت ها ازم 
_نگار دخیی

ریز و درشت باج یم گرفت و به زور خودشو به من 
نزدیک کرد.  نگار از این مسئله سواستفاده کرد اما وقتی 
تو رو دید ازم خواست کمکش کنم تا نظر تو رو جلب 
کنم. منم مانیع ندیدم بخصوص که تو هم با دیدنش 

اومد و با هم بودید. منم از خدام بود نگارم  ازش خوشت
و خراب  ی این جوری ساکت یم موند. اما تو همه چیر
 کردی و ماجرا اون جور که یم خواستم پیش نرفت. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_هشتاد_هشت 

 #نویسنده_شهال_خودی_زاده 

 

 

 بی نفس به او یم نگریستم که تمام تالشش را کرده بود تا 
ی را مخقی نگه دارد.   همه چیر

 

 _داریوش گ فهمید؟

وع  _بعد این که تو با نگار به هم زدی تهدیدهای نگار رسر

و به  ی شد. تو هم که به حرف من توجیه نداشتی همه چیر
. اخاذی های  نگار بیشیی شد.  هم زدی و گذاشتی رفتی
وقتی فهمید بارداره بیشیی از قبل از من اخاذی یم کرد. 

خواستم بهت نزدیک بشه. اون ثابت کرده بود دیگه نیم 
تعادل روچ روابی درستی نداره و یم تونه همه جوره 

برامون خطرناک باشه . بهش گفتم بچه رو سقط کنه و 
ش اون خونه ویالبی رو به نامش زدم. اما اون در قبال

لعنتی با برگه جعیل گولم زده بود. تموم این سال ها اون 
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ود تا به موقعش ازش به عنوان اهرم بچه رو نگه داشته ب
به  ی خونه ضی فشار استفاده کنه. این وسط بعد گرفیی

 اشو به هم زد و ماجرا رو به داریوش گفت. 

 

ی را رها کرده و به  باور نداشتم تمام سال هابی که همه چیر
خیالم به دنبال درس و کارم رفته بودم چه اتفاقابی که 

 نیفتاده بود. 

 

اهای خودت کردی بابا؟ من که رفته _چرا منو وارد ماجر 
 بودم! من که دنبال هیچ ی نبودم. 

 

ی طور به فریده  _داریوش خییل بهم فشار یم آورد همیر

ی بیچاره. حاال به جای نگار این اون بود که ازم اخاذی 
ی ول  یم کرد.   تو وارث من بودی اما بی توجه به همه چیر

وز بیشیی یم کرده بودی و رفته بودی. فشار داریوش هر ر 
... پول راضیش نیم کرد. سهام  ی شد. دیگه خونه... ماشیر
بیمارستان یم خواست. با امیر دوستت حرف زدم. بهش 

پیشنهاد پول خوبی دادم اونم نه نگفت. یم خواستم 
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کاری کنه تا تو بی خیال اون کمپ بیسر و برگردی اما با 
ی مسیر زندگیت تغییر کرد. و عجیب این که  اومدن نوشیر

ییل از اتفاقابی که یم افتاد کار ما نبود. امیر هربار خ
و به  ی  همه چیر

متعجب یم گفت انگار یه  انرژی نامرب 
هم یم ریزه. مثال اون آتیش سوزی کار ما نبود... نیم 
دونم چر داشت یم شد اما هرچر بود خواسته ی من 

نبود ... من هیچ وقت نیم خواستم بهت آسیب برسونم 
 تا این که... 

  

 آب دهانم را فرو دادم و پرسیدم: 

_ تا این که فهمیدی گ پشت این ماجراها ست... 

 درسته؟ 

 

 نیشخندی زد و از جا برخاست: 

ی رو برگردونم؟  تا  _تو خیال کردی چطور تونستم نوشیر

ی جا کافیه یاشار...   همیر

 

 _بهم بگو بابا... گ؟ 
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ی جا تموم  _تمومش کن یاشار... این ماجرا باید همیر

ه... یم فهیم؟ اجازه بهت نیم دم منو تحت فشار بش
 بذاری. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

#نویسنده_شهال_خودی_زاده 
 #پارت_پانصد_هشتاد_نه 

 

 

ی یم کردم که باالخره تقه ای به در  توی اتاق باال و پاییر
 خورد. 

یف آوردن.   _جناب توانا خانم مجد تشر

 بی معطیل گفتم: 

هم  داخل... لطفا دو تا قهوه_راهنمابی شون کنید 
 برامون بیار. 
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ی  چشیم گفت و خارج شد. به ثانیه نکشید که نوشیر
 داخل شد. 

 به طرفش رفتم و او را محکم میان بازوانم گرفتم. 

؟  _یاشار خوبی

 رسی به نقی تکان دادم و از او فاصله گرفتم : 

 _داغونم. دیشب تا صبح نخوابیدم. 

 

رو که از پدرت نگرفتی پیدا _منم اما فکر یم کنم جوابی 
 کردم. 

 _فکر کنم تو هم به همون نتیجه من رسیدی؟

 و هر دو با هم گفتیم: 

 _داریوش! 

 

داریوش پشت همه ی این ماجراها بود. با گفته های 
ی بودم داریوش همان کیس ست که مستقیما  پدرم مطمی 

 این بازی را هدایت یم کند. 
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د برایم اما چرا پدرم رسما نیم خواست نام دا ریوش را بیی
 جای سوال داشت. 

 

ی همان طور که روی مبل یم نشست گفت:   نوشیر

_داریوش متوجه نقشه ی بابات شده بود... اونم ییک رو 

مثل بابات اجیر کرده بود و موازی با بابات توی کمپ 
 اگه بابات یه جابی 

خرابکاری یم کرد این جوری حتی
وش پشت ماجرا اشتباه یم کرد و لو یم رفت بازم داری

 مخقی یم موند. 

 

ی ترسناک تر بهت بگم.   _درسته... اما یم خوام یه چیر

ک باهوش من پیش دستی کرد و گفت:   دخیی

 _تو هم فکر یم کتی مازیار زنده ست؟ 

 لبخندی به هوش رسشارش زدم و گفتم: 

 _عاشق این همه هوش و حواستم. 
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اما _مازیار زنده ست و حتی داریوش باهاش همدسته... 
ی مهم تر...   این که چطور و چه جور باید بفهمیم و یه چیر

 

 _مادرم... مادرم کجای این قصه ست؟ 

 

_اوهوم... منم از دیشب بهش فکر یم کنم. چون پدرت 

همه ی ماجرا رو برات تعریف نکرده و داره یه جورابی 
 ش یم کنه. مخقی 

 

ی وحشتنایک  ی یم ترسم... من توی نگاه بابا چیر _نوشیر

ی که بابا داره مخقی  ی یم کنه و  دیدم... یه هراس... یه چیر
 این منو به شدت یم ترسونه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_پانصد_نود

 #نویسنده_شهال_خودی_زاده 
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 نگاهم به چهره ی رنگ پریده یاشار دوخته شده بود. 

 

 دست روی دستش گذاشتم و زمزمه وار پرسیدم: 

یم دوبی که نباید به  _مراقب خودت هستی دیگه؟
 خودت فشار بیاری. 

 

 کالفه دست آزادش را پشت گردنش کشید: 

_دارم دیوونه یم شم... فرنوش یه طرف... تو و خطرابی 

که ممکنه به خاطر من برات پیش بیاد یه طرف و این 
قصه ی بی رس و ته هم یه طرف ... بدجور گیر افتادم.  

 ... ی وقتی تو رو گم   چه قدر یم تونم مقاومت کنم نوشیر
ی  ازت یم خوام ازم دور  کردم داشتم میمردم.   نوشیر
... من طاقتشو ندارم. اگه  بالبی رست بیارن... 

بیسر
ظاهرا مازیار ترسناک تر از این حرفاست. حسن یم گه 
بابا از زنده بودن مازیار خیی داره اما  یم ترسه... چرا نیم 

 دونم؟
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ش ضعف رفت اما این دلم برای این حجم از بی قراری ا 
 خواسته اش را نیم توانستم بپذیرم. 

 

ایط کار من نبود.   تنها گذاشتنش در این رسر

 دلم من یم خواست کنارش باشم و کمکش کنم.  

 این طور بدون شک زودتر به نتیجه یم رسیدیم. 

 

اعتماد کتی یاشار... من مراقب خودم  _میشه بهم
 هستم. 

 

ی ریسیک کنم.   اگه اتفاقی برات بیفته؟ _  نیم تونم  همچیر

 

_ دیوونه حاال که فهمیدیم دشمن کیه و  چر کاره ست  

 راحت تر یم تونیم مقابلش بایستیم. 

 

 پر از تردید نگاهم یم کرد که گفتم: 
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_این پرونده بی ربط به منم نیست... پس به خاطر 

 پدرمم که شده دوست دارم کنارت باشم. 

 

 پشت آن نواخت: دستم را باال آورد و بوسه ای بر 

_فقط یم خوام تموم بشه اون وقت با تو و مامان فریده 

و فرنوش و اگه  مادرت هم قبول کنه با هم یم ریم یه 
 سفر... 

 

 ریز خندیدم: 

ی رضایت مامان تالش  _یعتی باز یم خوای برای گرفیی

؟  کتی

_تو یه درصد فکر کن من ازت بگذرم.  دخیی خانم تو 

 ...  فهمیدی؟فقط مال یاشار توانابی

آرام میان آغوشش خزیدم و یر بر سینه اش گذاشته 
 زمزمه کردم: 

 _هوم... فهمیدم! 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودویک

 

  

 

به خانه بر گشته بودم. باید باز با مامان فریده حرف یم 
 زدم. 

 

ی یم داند اما بنا به  های بیشیی ی حسم یم گفت او چیر
 نیست.  دالییل قادر به بازگوبی 

 

به سمت عمارت مامان فریده رفتم و طبق معمول او را 
خانه یافتم.  ی  در آشیر

 

 مشغول آماده کردن خورایک برای فرنوش بود. 

 با دیدنم ذوق زده گفت: 
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_یاشار بیا که خوب موقیع اومدی... بچه م دلش پفیال 

یم خواست گفتم یه کم با هم کارتون ببینیم و پفیال 
 بخوریم. 

 

بسته ذرت خشک توی دستش بود که جلو رفتم... 
 گفتم: 

 _اگه تو رو نداشتم چر کار یم کردم؟ 

 

 مشتی نریم به شانه ام زد و گفت: 

 _بیا کمکم کن. 

 

 نیم دانم چرا اما بی اختیار گفتم: 

 

 _مازیار زنده ست! 

ی افتاد.   هیتی کشید و بسته از دستش به زمیر

ی نشست و همان طور که  هولزده  و بی معطیل روی زمیر
 ذرت های خشک پخش شده را جمع کرد گفت: 
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 _دیوونه شدی یاشار؟ 

 

مثل خودش روی پاهایم نشستم و دستش را که یم رفت 
 دانه ی دیگری را بردارد گرفتم. 

_یم دونستید درسته؟ حتی بابا هم یم دونه. برای همینه 

 که حرف نیم زنه. 

 

 نگاهش پر درد بود اما با این حال جواب داد: 

خیی نداشتم. دلم نیم خواد راجع بهش  _نه مادر... 
 حرف بزنم. 

 

ی یم دونید بهم بگید.  ی  _تو رو جان فرنوش اگه چیر

 

 اخیم کرد و با ناراحتی گفت: 

 _جان اون بچه رو قسم نخور پش. 

_ایک... پس جان یاشارت. همه تون یم دونید توی چه 

 برزچی گیر افتادم و سکوت کردید؟
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و بیشیی از قبل _دونستنش هم کمیک بهت نیم کنه 
 عذابت یم ده. 

 

ی یم دونید بهم بگید... توی اون ویال چه  ی _اگه چیر

ه؟  خیی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودودو

 #شهال_خودی_زاده  

 

 چپ چپ نگاهم کرد و در جایش ایستاد. 

 کالفه دور خودش چرخید و گفت: 

سیدی؟  _چرا از بابات نیر

 

 کنارش ایستادم: 
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 _چرا نیم گید قضیه چیه؟ 

_مادر هر چر این ماجرا رو بیشیی هم بزبی گندش بیشیی 

 درمیاد. 

 

_من باید بفهمم قضیه چیه. هر چر هست این ماجرا به 

 مادرمم ربط داره. چرا کمکم نیم کنید؟ 

 

 این بار به وضوح لرزش دستانش را دیدم. 

_یاشار جواب سواالتت پیش من نیست. یعتی من گزینه 

 بی برای جواب دادن به سواالتت نیستم. خو

 

_فکر کنم آخرشم باید برم پیش داداش بزرگه... رس نخ 

 اصیل تو دستای داریوش... درسته؟ 

 

 نام داریوش باعث شد در جایش محکم بایستد : 

_آخه چرا بی خیال نیم شر مادر... فرنوش زیاد رو به راه 

ه این مدت بیشیی کنار این بچه باشر   مادر تا نیست. بهیی
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ابی که جز تلخ کردن کامت هیجر به دنبال 
ی دنبال چیر

 خودش نداره. 

 

_پس شما یم دونید و نیم خواهید حرقی بزنید؟ فقط 

 بهم بگید مازیار زنده ست؟ 

 

 با دستابی که هنوز لرز داشت تابه را روی گاز گذاشت: 

_ یه جورابی ارسالن مطمئنه اون مرده... اما اتفاقابی که  

 خالفش رو ثابت یم کنه. یم افته 

 

 سکوت کرد و من دست برده زیر تابه را خاموش کردم: 

 _چرا؟

 

 به طرفم برگشت: 

_ یاشار مادر یم خواستی بفهیم که فهمیدی...من 

برخالف بابات مطمئنم اون کثافت زنده ست اما هیچ 
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وقت خودشو آفتابی نکرد. بابات معتقده من توهم دارم 
 یم کنه که منم ازش خیی ندارم. 

ابی رو مخقی
ی  یا شایدم چیر

 

_این همه مخقی کاری یم کنه ... آخه چر پشت پرده 

 فهمم؟ست که من نباید ب

 

 _واقعا نیم فهمم. 

 _داریوش... 

 

ی تکان داد:.   رسی به طرفیر

ی به من نیم نگه... یعتی اون قدر که تو به دیدنم   ی _چیر

میابی داریوش نمیاد... راست یم گه من براش مادری 
 نکردم. 

 

انه به گریه افتاد.   و ناگهان  و غافلگیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_پانصد_نودوسه 

 

 نده_شهال_خودی_زاده #نویس

 

بی طاقت از دیدن اشیک که من باعثش شده بودم 
ی مان را کم کردم و محکم او را میان بازوانم  فاصله ی بیر

 گرفتم. 

 

 چرا هیچ کس قدر داشته هایش را نیم دانست؟

داریوش مادری داشت به مهربابی و دریا دیل مامان فریده 
دم که در همان اما او را نیم دید و من به دنبال مادری بو 
 سال های کودگ مرا رها کرده و رفته بود. 

 

ی رس جایش نبود؟  چرا هیچ وقت هیچ چیر

 

 رس بر سینه ام گذاشت و نالید: 
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_داریوش هیچ وقت نتونست اون مسئله رو هضم کنه. 

وقتی فهمید نتیجه ی یه تجاوز ناجوانمردانه ست بهم 
 ریخت و از اون موقع هیچ وقت منو نبخشید. 

 

 ای روی موهای سپیدش زدم:  بوسه

 تنها و بی کس..  چطور یم 
_گناه تو چر بوده؟ یه دخیی

 تونه تورو مقرص این ماجرا بدونه؟

 

آرام عقب کشید و همان طور که خییس صورتش را پاک 
 یم کرد گفت: 

 

_بعد فهمیدنش دیگه اون داریوش سابق نشد. همیشه 

به هم فکر یم کرد ارسالن پدرشه اما وقتی فهمید خییل 
ریخت و بابت درویعی که توی این سال ها بهش گفتیم 
مارو نبخشید. بعد یه مدت هم عایص تر شد جوری که 
نیم تونستم بفهمم اما بعدش یه حیس بهم یم گفت 

مازیار زنده ست... نیم دونم یاشار شاید به قول بابات، 
 اینا همش توهمات منه...  
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 ناراحت برای دردی که یم کشید گفتم: 

االخره یم فهمم پشت تمام این ماجراها چه داستابی _ب
پنهونه... برخالف بابا منم حس یم کنم  مازیار زنده 

 ست. 

 

 دوباره او را محکم به آغوش کشیدم و گفتم: 

_هر چر بشه شما مامان فریده ی من و فرنوشید. 

م  ممنونم که همیشه برام مادری کردید.حاالم برای دخیی
 کم نمیذارید . 

 

ی گفت: با لبخ  ندی غمگیر

 _ من به بیتا قول داده بودم. 

 آن شب تا صبح فکر کردم و فکر کردم. 

ی یم  دلیل رفتارهای داریوش را نیم فهمیدم فقط یک چیر
توانست  داریوش را تا این حد فردی عایص و رسکش 

 کند آن هم وجود مازیار بود. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودوچهار

 

 

ی حر  ف زدم و هر دو به یک نتیجه رسیدیم و آن با نوشیر
ی دوباره ی مان به ویالی لواسان بود.   رفیی

  

 دادیم. رسنجی که نباید از دست یم

ی را همراه خود کنم اما او مرصانه پای  یم ترسیدم نوشیر
 حرفش بود. 

 

ی دونفره گرفتیم اما باید فرصت  باالخره تصمیم به رفیی
آوردیم. بعد از ماجرای بار مناستی برای این کار گیر یم 

 اول کیم ترس و تردید همراه من بود. 
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 چند روزی را در سکون و آرامش گذراندیم.  

 

کت زیاد شده بود و هر دو سخت در تالش    کارهای رسر
بودیم. هنوز فرصت الزم به دست نیامده بود تا بتوانیم 

 به ویالی لواسان برویم. 

کت باید برای پروژه نفرات مناس تی را معرقی  یم دو رسر
ی پروژه را با هم  کردند و این ما بودیم که باید مهندسیر

 هماهنگ یم کردیم. 

 این بود که هفته ی سخت و پرکاری را گذراندیم. 

ش بود و باید برای او  از طرقی فرنوش  تحت درمان دکیی
 هم وقت یم گذاشتم. 

این بچه درست مثل خودم طعم بی مادری را چشیده 
 ا مامان فریده را برای ما آفریده بود. بود و انگار خد

 

 *** 

ی در سکوت غذایش را یم خورد  که گفتم:   نوشیر

؟  _خییل ساکتی
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 لبخند محوی زد: 

 _یه کم خسته ام. 

 رو گذروندیم اما تیم خوبی درست شد. 
 _هفته ی سختی

 

 صدایش گرفته بود وقتی که گفت: 

_آخرین پروژه ای که با هم گذروندیم اون قدر بد تموم 

شد که منو یم ترسونه. اگه بازم نذارن؟ یاشار هنوز 
پرونده ی قتل سامان بازه... توی این سه سال شتی 

 نبوده که کابوس اون شب لعنتی رو ندیده باشم. 

 

 از جایم برخاستم و کنارش نشستم. 

 داخل اتاق کار من با هم شام خورده بودیم. 

 

 دستش را گرفتم و گفتم: 

این ماجرام ؟  من مطمئنم  _پس چرا فکر یم کتی دنبال
اون شب اتفاقات دیگه ای هم افتاده اگه این قضایا حل 

 بشه مطمئنا پرونده سامان هم حل میشه. 
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 _باید خییل مراقب باشیم یاشار... 

ون؟  بیابی بیر
 _فردا جمعه ست... یم توبی هماهنگ کتی

 

 لبخندی زد: 

اشم.    _باید یه بهانه جدید بیی

 طمئنم اون نامه بی دلیل نیست_باید بریم لواسون... م

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودوپنج 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 روزانه ام دیر وقت بود که به  
ی

با وجود تمام خستیک
 عمارت پدری برگشتم. 
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جابی که اگر فرنوش به خاطر مراقبت های مامان فریده 
 آن جا نبود، هرگز پا به آن جا نیم گذاشتم. 

 

فریده  که انگار منتظرم بود با دیدنم خود را به من مامان 
رساند و همان طور که نوازشگرانه کف دستش را یک 

 طرف صورتم یم گذاشت با ناراحتی گفت: 

 _یاشار مادر این بچه اصال حالش خوب نیست. 

 

 تمام ناراحتی هایم یک طرف درد فرنوش یک طرف. 

 قادر به حل این مشکل نبودم. 

نستم عالچی ندارد و من باالخره باید بیماری که یم دا
 خود را برای روزی سخت آماده یم کردم. 

 

 دهانم به یکباره خشک شد: 

 _درد داره؟ 

ی تکان داد:   رسی به طرفیر
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_نه مادر... نیم دونم چشه... امروز از صبح بی قرار 

بود... چندبار وقتی گریه یم کرد مچ شو گرفتم. نیم 
نه...   ی  نمیر

 دونم... به منم حرقی

  

 تندی کتم را درآورده به دستش دادم : 

م اتاقش. شما نگران  _من یه آبی به رسوصورتم بزنم میر

 نباش. 

 

 لبخند نیم بندی زد: 

ی خوردی م ی  ادر؟ _چیر

 

ی که خورده بودم همان ناهاری بود  ی با آن که تمام چیر
ی خورده بودم گفتم:   که با نوشیر

ی خورده؟  ی  _میل ندارم. فرنوش چیر

 

_نه مادر.... به زور بعد از ظهر یه لیوان آب میوه به 

 خوردش دادم. 
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 دست پشت گردنم کشیدم: 

 _غذاشو بذارید من بهش میدم. 

 

ا ی  بی آماده کنم. _باشه مادر  من برم یه چیر

با قدم های بلند به سمت روشوبی رفتم و آبی به رس و 
 صورتم زدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودوشش 

 

 آرام  وارد اتاق  شدم. 

 

فرنوش مثل همیشه روی تخت دراز کشیده بود و چشم 
 به تنها پنجره ی اتاق که پرده هایش کنار بود دوخته بود. 
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ده بود.  این بچه هیچ  نیی
 اش لذبی

ی
 وقت از زندگ

مثل هم سن و سال های خودش بازی نکرده بود و حتی 
 در 

ی
ی پدر و مادر و زندگ از ساده ترین حقش که داشیی

 کنار آنها بود محروم بود. 

 

 با صدای در نگاهش را به سمت من چرخاند. 

 نگایه خیس و پر از درد. 

هیچ وقت با در دل بر خود لعن و نفرین کردم که کاش 
 نگار رابطه ای نداشتم. 

 شاید مقرص اصیل تمام این دردها من بودم.   

 

 لب هایش لرزید:  

 _بابا. 

حیف نام بابا که روی من  بود. من برای این بچه  چه 
 قدر پدری کرده بودم که  الیق این نام باشم؟ 

د.   عذاب وجدان بیخ گلویم را یم فشر
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لب تخت نشستم و خم شده تن رنجورش را به آغوش 
 کشیدم. 

 دستانش را دور گردنم حلقه کرد. 

 بوسه ای کنار شقیقه اش زدم.  

... خوبی خوشگلم؟   _فرنوش بابابی

 با چهره ای درهم رس بر سینه ام گذاشت: 

 _تو هم مثل مامان دوستم نداری. 

 

ده شد.   قلبم محکم فشر

 حق داری... اما اینو بدون _حق داری بابا... هر چر ب
ی

یک
 من خییل دوستت دارم. 

  

 قطره اشیک درشت برگونه اش چکید ناامید گفت: 

 بابا. من بزرگ شدم یم 
ی

_الزم نیست بهم دروغ بیک

 فهمم. 
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پس چرا نیم توانست درد و رنجی را که یم کشیدم را از 
 چشمانم بخواند؟ 

 _فرنوش! 

 

 

 لبش را زیر دندان کشید: 

 _مامانم منو نیم خواست. همیشه تنها یم موندم... 

 

 دستانم بی اختیار دور تنش محکم تر چفت شد: 

_معذرت یم خوام عزیزم. واقعا معذرت یم خوام. نیم 

 تونم به خاطر کوتایه هام خودمو ببخشم. 

 

 _دیشب خواب مامابی رو دیدم. 

 

 قلبم فرو ریخت. 

م بابا؟ _بهم گفت خییل زود میاد دنبالم. من دا  رم یم میر
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 نفس در سینه ام حبس شد. 

 

 ما دیر آمدیم یا زود» جابی خوانده بودم 

 هر چه بود

 «به موقع نیامدیم. 

 نیم خواستم برای هر کاری دیر شود. 

 نیم خواستم دیر برسم. 

 

 کیم او را از خود فاصله دادم: 

_با یه سفر دو نفره چطوری؟ مامان فریده رو هم یم 

 بریم. 

یتی روی لبش نشست. لبخند ش  یر

 _واقعا؟ بریم دریا؟

ی فردا...   _همیر

 محکم به تنم چسبید و لب زد : 
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 _خییل دوستت دارم. 

 _منم همینطور. 

 ام دیر 
ی

نباید یم گذاشتم دیر بشود. کشف حقایق زندگ
کم را  نیم شد اما زمابی که از دست یم دادم تا دخیی

 خوشحال کنم رو به اتمام بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودوهفت

  

 

 ) ی  )نوشیر

 

 تماس تصویری را برقرار کردم و منتظر شدم.  

 

 با دیدن تصویر یاشار لبخند بر لبانم نشست. 
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 او هم با لبخند جوابم را داد. 

؟  _سالم خوبی

 _خوبم... 

و با دستش فرنوش را که رو به دریا روی ویلچر نشسته 
 د و دوباره گفت: بود به سمت خود کشی

 _یعتی ما خوبیم... 

 فرنوش شاد و رسحال به نظر یم رسید وقتی گفت: 

؟  جون گ میابی
ی  _ نوشیر

 بی اختیار لبخند زدم. 

 

دو شب پیش یاشار دیر وقت تماس گرفت و قرار روز 
ی به لواسان را کنسل کرد و از حال  جمعه مان برای رفیی

 بد فرنوش و بدقویل های خودش گفت. 

کت رفتم و  کار   از فردای آن روز  این من بودم که به رسر
وع کردم  و یاشار با فرنوش به شمال رفتند.   را رسر
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ایط موجود  دلم یم خواست همرایه شان کنم اما با رسر
ی مان مقدور نبود.   بیر

 از طرقی در نبود یاشار باید  حواسم به پروژه یم بود. 

 با سوال فرنوش ابرو درهم کشیدم : 

شار نباید از طرف من قول میدادی؟ اصال کارت _یا
 درست نبود. 

 

کش  کیم فاصله گرفت و گفت:   یاشار از کنار ویلچر دخیی

 _اونم مثل باباش دلتنگته... 

 _یاشار! 

_دروغ بگم؟ دو روزه ندیدمت دلم هواتو کرده. هر کاری 

یم کنم جلوی چشمایم. ضمنا دلم نیم خواد وقتی من 
 . کتو بکیسر  این جام تو جور منو رسر

 

_یم دوبی که نیم تونم دیگه به مامان دروغ بگم... چوب 

 خطم به اندازه ی کاقی پره. 
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 با ناراحتی رس تکان داد و گفت: 

م زنگ بزنم به  مامانت. التماسش کنم.  _حاضی

 چشم درشت کردم: 

کت اومدنم رو هم  ی یه قلم کافیه تا مامان رسر _همیر

 قدغن کنه... 

 بلند خندید: 

 .  پیش من کار یم کتی
ی

 _باید زودتر بهش بیک

 کالفه نالیدم : 

 _گ بریم گردی یاشار؟ 

 

 با بدجنیس کامل جواب داد: 

 

یه. _تصمییم ندارم. حال و روحیه فرنوش این جا عال
 دلم نمیاد براش کم بذارم. 

 

؟   _خوب  کاری یم کتی

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 نیم دانم لحنم چطور بود که نامم را صدا زد و گفت : 

. کاش دو روز یم اومدی. اصال  _ممنونم که درکم یم کتی

م برات. دریا عالیه. هوا از اون  یه ویالی جدا یم گیر
... یم دونم که چه قدر بهش احتیاج داری.   بهیی

 

 جای ما... _دوستان به 

 

ی سیع خودتو بکن.    _نوشیر

ی وارد اتاق  حسیر همان لحظه تقه ای به در خورد و امیر
 شد: 

 . ی جان باید این برگه ها رو امضا کتی  _نوشیر

 فرصتی برای قطع تماس پیدا نکرده بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودوهشت 
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ایط قطع تماس کار درستی نبود.    در آن رسر

  

 از حساسیت های یاشار خیی داشتم. 

 

وع به توضیح بخیسر از کار  ی رسر برگه را گرفتم و امیر حسیر
 کرد. 

 

یاشار نگاهم یم کرد و من سیع یم کردم توجیه به اخم 
 هابی که درهم شده بود نکنم. 

 

ی دادم و تشکر  حسیر برگه را امضا کردم  و به دست امیر
 کردم: 

 _ممنونم

 

ی که برگه را گرفت حسیر  گفت:   امیر

ی رستوران نزدیک  _راستی ما قراره ناهار بریم همیر

 ! ی کت... خوبه که تو هم بیابی نوشیر  رسر

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 لبخند زدم:   

 _به سالمت... من کیل کار رسم ریخته. 

 

ی که نیم دانست آن سوی خط یاشار منتطر  حسیر امیر
 من است با شیطنت گفت: 

 

_ای بابا حاال که این اقای مهندس بدعنق تون هم که 

؟نیست ی کت چر کار کتی نوشیر  ...  یم خوای بموبی رسر

 

ی گفتنش در آن لحظات داشت دیوانه ام   وای که نوشیر
 یم کرد. 

 جرئت نگاه کردن به یاشار را نداشتم. 

 

_عزیزم شما بفرمایید... نوش جون تون. من ناهار  

 آوردم.  
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ی  رسی تکان داد و با سماجت گفت:   امیر حسیر

. اما اخالقت  ی خانم که _خود دابی عوض شده  نوشیر
 مطمئنم بی تاثیر از اون آقای مهندس تون نیست. 

 

 این بار یاشار ساکت نماند و گفت: 

کت.    _یعتی من برگردم رسر

 

ی درشت شد و متعجب پرسید:  حسیر  چشمان امیر

 _صدای آقای مهندس نبود؟

 

 این بار این یاشار بود که خبیثانه جواب داد: 

 _چرا اتفاقا خود خودشه... 

 

ی قدیم به عقب برداشت و از آن جابی که ا میر حسیر
فهمیده بود چه گندی زده است همان طور که با دستش 

 ملتمسانه دستی به چانه اش یم کشید گفت : 

 _من دیگه برم... بچه ها منتظرن. 
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 و این یعتی خرابکاری اش را من باید درست یم کردم.  

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_پانصد_نودونه 

  

 

 صدایش خش داشت و البته به شدت زورگویانه: 

 

ی االن پا مییسر یم ری خونه.. چمدون یم بندی.  _همیر

 برای یه رسی تحقیقات کاری  باید دو روز بیابی 
ی

یم گ
 شمال. 

 

 اخم هایش باز شدبی نبود. 

 بی اختیار لبخند زدم: 
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 _یاشار یم دوبی که نمیشه. 

 

ی جان؟ االن این پشه دقیقا داشت با شما  _نوشیر

کت.   چطوری حرف یم زد؟ عمرا بذارم بموبی تو اون رسر

 

 با بدجنیس گفتم: 

؟ یاشار  ی حسودی یم کتی حسیر _تو االن داری به امیر

 واقعا باورم نمیشه! 

 

 کالفه غرید: 

ی پاشو راه بیفت... هه... البته که حسادت یم  _نوشیر

 کنم. 

 

 حجم از حسادتش ضعف رفت. قلبم برای آن 

ه بری و اجازه بدی  _یاشار من کیل کار دارم تو هم بهیی

ه.   فرنوش از بودن در کنارت لذت بیی
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_ایک... باالخره که بریم گردم. یم دونم حساب این پشه 

ی جان...   رو چطور برسم... هه... نوشیر

 

ین  _ما سه ساله با هم کار یم کنیم. اون برادر بهیی

 ثل برادرم میمونه. دوستمه و  م

 

 عصتی غرید: 

 _که برادرته... 

 چشم درشت کردم: 

 _یاشار برو تا منم بتونم به کارم برسم. 

  

 عجیتی که تمام وجودم 
ی

تماس راکه قطع کردیم به دلتنیک
 را دربرگرفته بود فکر کردم. 

عجیب بود دلم یم خواست چند روزی بی دغدغه 
 کنارش باشم. 

 

  *** 
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اتومبیلم را مقابل ویالی بزرگ و زیبابی که آدرسش را  
ی شب گذشته از فریده خانم گرفته بودم نگه  همیر

 داشتم. 

 

هنوز هم باورم نیم شد توانسته باشم کارهایم را ردیف 
 کنم. 

 

 زیر لب زمزمه کردم:  

 _قهرت کار ساز بود یاشار خان. 

 

ی پیاده شدم.   و از ماشیر

 

ماس داشتیم و او به شدت بی در این دو روز یکبار ت
حوصله  و دلخور جوابم را داده بود. و من برای ناراحتی 

 اش جان داده بودم. 
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با مامان حرف زدم و گفتم که چند روزی برای کاری به 
 شمال یم روم. 

ی حال نگران بود و مدام  مامان خوشحال شد اما در عیر
 سوال  و جواب یم کرد. 

 

رایه شمال شده بودم بی آن  باالخره آخر هفته شد و من
 که یاشار را از آمدنم خیی دار کنم. 

 

 یم خواستم او وفرنوش را سورپرایز کنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد 

 

 #شهال_خودی_زاده 
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دم کیس   هر چه دست روی زنگ گذاشتم و فشر
 پاسخگو نشد. 

 

حاال دیگر از این که بی خیی آمده بودم پشیمان شده 
 بودم. 

 

ش برای گردش رفته بود و نیم دانستم  البد یاشار با دخیی
 چه قدر باید منتظرشان بمانم. 

 

 ظاهرا  کس دیگری هم در ویال نبود که جوابگو باشد. 

 

تصمیم به ماندن در آن جا را نداشتم. در هتیل اتاق 
 رزرو کرده بودم. 

 نیم خواستم  به مادر دروغ گفته باشم. 

 

 شتم و سوار شدم. به سمت ماشینم برگ

 باید یم رفتم و در اتاقم  مستقر یم شدم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی با یاشار تماس برقرار کردم.   اما قبل از آن داخل ماشیر

 

صدای یاشار زیاد رسحال نبود. کالفه و بی حوصله به  
 نظر یم رسید. 

 

ل کردم تا نگویم در  احوال پرش کردیم. خودم را کنیی
  شهری هستم که او در آن نفس یم کشد. 

 

 صدای فرنوش را در پس زمینه ی صدای او شنیدم: 

_بابا گ منو از این جا یم بری؟ حوصله ام رس رفت. 

 قول دادی بریم دریا. 

 

 با نگرابی پرسیدم: 

؟ فرنوش چر یم گه؟   _یاشار تو کجابی

 

 دمق جواب داد: 
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_پریشب یه کم حال فرنوش بد شد اومدیم بیمارستان. 

. االنم دیوون ی ه ام کرده که یم خوام نگه مون داشیی
 برگردم... منو بیی دریا. 

 

 هایش معلوم شد. 
ی

 و کالفیک
ی
 پس دلیل بی حوصلیک

؟   _چرا بهم نگفتی

_چر یم گفتم؟ دلم نیم خواست فکر تو هم اون جا 

 درگیر ما بشه. 

 

از حال بد فرنوش خیی داشتم و این یاشار یم خواست 
کش را شاد کند. شاید دلیل نییم از آمدنم به آن جا   دخیی

ک بود.  ی دخیی  همیر

 

؟   _کدوم بیمارستابی

نام  بیمارستان را گفت و من بعد از صحبت کوتایه 
 تماس را قطع کردم. 
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ی را روشن کردم و پا روی پدال گاز گذاشتم.   ماشیر

 

رای فرنوش یک عروسک زیبا و کیم خورایک های رس راه ب
مجاز خریدم  و کمیی از یک ساعت بعد ماشینم را مقابل 

 بیمارستان نگه داشتم. 

 

کش را در ویال  حاال که نتوانسته بودم یاشار و دخیی
 سورپرایز کنم یم توانستم این جا هر دو را خوشحال کنم. 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_یک

 خودی_زاده #شهال_ 

 

با قدم های بلند وارد بیمارستان شدم و پرس و جو کنان 
مسیر راهروبی را که به اتاق فرنوش یم رسید در پیش 

 گرفتم. 
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قلبم برای دیدن یاشار محکم در سینه یم کوبید، 
بخصوص که بعد از شنیدن صدای غمگینش من هم 

 همان حس درد را در سینه ام احساس یم کردم. 

 

ا که رد کردم با دیدن یاشار که توی راهرو پبچ راهرو ر 
روی نیمکت نشسته بود دیگر نفهمیدم چطور به 

 طرفش پرواز کردم. 

 

ی کوتاه به تن داشت و کامال معلوم  ت آستیر یک بی رسر
 بود آن شب هولزده خود را به بیمارستان رسانده است. 

 

ه به  رسامیک های  رسش را با دستانش گرفته بود و خیر
 چشم دوخته بود. کف راهرو 

 

آن قدر غرق افکارش بود که تا مقابلش نایستادم متوجه 
 نشد. 
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رسش را بلند کرد  و با دیدن من لحظه ای ناباورانه به 
 چشمانم چشم دوخت. 

 

؟ ؟ این جا چرا نشستی  _یاشار خوبی

 

امان نداد و به محض رسپا شدن مرا میان آغوشش 
 کشید. 

انه اش عادت د  اشتم. به این کارهای غافلگیر

؟  _یاشار! عزیزم خوبی

ی  _از کجا فهمیدی که بهت خییل احتیاج دارم.نوشیر

 خوب نیستم. 

 

وع به گریه  و در کمال ناباوری ام شانه هایش لرزید و رسر
 کرد. 

 

ی   ی چشمانش رسخ و متورم بود. خسته و داغان تر از چیر
 که پشت تلفن بود نشان یم داد. 
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 متحیر نامش را صدا زدم:  

؟  ؟ واقعا گریه یم کتی  _یاشار چر کار یم کتی

 

 صدایش خش دار بود وقتی که گفت: 

... اما  ی _بچه ام داره جلوی چشمم از دست یم ره نوشیر

 من نیم تونم کاری کنم. 

 

آن قدر حجم غم صدایش زیاد بود که قلبم را لرزاند و 
 اشک مرا هم رسازیر کرد. 

 

اب گرفتم با کف هر دو دستم صورت ته ریش دارش را ق
 و گفتم: 

؟ فرنوش االن فقط یه  _یم دوبی که باید قوی باشر

 بابای محکم و قوی یم خواد. 

 

 با پشت دست اشک روی صورتش را کنار زد: 
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.... کدوم پدر و مادری رو  ی _قوی بودن دروغه نوشیر

 دیدی بچه اش جلوی چشممش پرپر بشه و قوی باشه؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_دو

 

دم و گفتم :   دست روی بازویش گذاشتم و کیم فشر

 

 پدر و مادرهابی که سال هاست بچه هاشون 
ی _کم نیسیی

جلوی چشماشون در اثر بیماری های ناعالج مثل شمع 
آب یم شن اما قوی و رسپا موندن... چون الزمه که 

باشن و اون بچه بهشون نیاز داره... یاشار نباید بذاری 
ت شکستنت  رو ببین ه... باید مثل کوه پشتش دخیی
 . . باید محکم باشر  باشر

 

 لبخندی زد : 
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_تو یهو از کجا پیدات شد که این جوری برام حرف بزبی 

؟   و حالمو خوب کتی

 

 اشک های روی گونه ام رو پاک کردم و گفتم: 

 _حسم یم گفت باید این جا باشم. کنارت... همراهت.  

 دستم را گرفت و نالید: 

 کار باید بکنم. انگار خدا تو رو _دیگه نیم دونستم چر 
 . ی  رسوند. دیگه سوختم تموم بود نوشیر

 

 نگاهم به در اتاق دوخته شد: 

؟ فرونش االن چطوره؟  وبی  _چرا بیر

 

_خییل بی قراری یم کرد بهش یه آرامبخش زدن. 

 ...  خوابیده... گیر داده منو بیی

 

 _یاشار! 

 _جانم. 
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نباید بذاری _منم معتقدم حاال که فرصت این بچه کمه 
 شب و روزش توی بیمارستان بگذره... 

 

 متحیر گفت: 

 _یعتی چر کار کنم؟ من چطور از پسش برمیام. 

 

ه... اون بچه تو رو یم   روزای مونده لذت بیی
_بذار از باقی

ی ثانیه ها در کنار  خواد..  با تو بودن... لذت بردن از همیر
 پدرش... 

 

 _آخه! 

س... قوی باش... من  ش _یاشار نیی این جام. با دکیی
حرف بزن. نذار اون بچه این جا توی بیمارستان روزای 

 سختشو بگذرونه. 

 

 به یکباره از جا برخاست. 

 کنارش ایستادم.   
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_حق با توئه... این چند روز برق شادی رو توی 

چشماش یم دیدم اما از وقتی اومدیم بیمارستان جز گریه 
بریم پیش  کاری نیم کنه. اصال تا خوابه با من میابی 

؟   دکیی

 

 رس به تایید تکان  دادم و همراهش شدم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #شهال_خودی_زاده 

 #پارت_ششصد_سه 

 

از این که دکیی هم حرف مرا تایید کرده بود حس خوبی 
 داشتم. 

 

ک روزهای آخر عمرش را در  دلم نیم خواست دخیی
 محیط بیمارستان بگذراند. 
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 در آن لحظات به دنیا یم ارزید. دیدن نگاه شاد فرنوش  

 

به محض ورود به اتاق، فرنوش که بیدار شده بود و نگاه 
به پنجره دوخته بود رسش را به سمتمان چرخاند و با 

 دیدن من جییعی از رس خوشحایل کشید : 

 

ی جونم...   _وای نوشیر

 

با قدم های بلند به طرفش رفتم و محکم به آغوش 
 کشیدمش. 

 

نسبت به بار پیش بدنش ضعیف تر و الغرتر شده بود.  
رنگ صورتش به سفیدی یم زد  و بی حال به نظر یم 

 رسید. 

 

 بی اختیار بغض به گلویم نشست. 

؟  _عزیز دلم خوبی
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 تند تند رس تکان داد و گفت: 

ی بابامم خوبه.   _االن که تو این جابی خییل خوبم..  ببیر

 

 نگاهم به سمت یاشار کشیده شد. 

ون زده بودیم اخم  سیع یم کرد با حرف هابی که بیر
 هایش را باز نگه دارد . 

 

 جلو آمد و گفت: 

_آماده ای بریم دریا؟ امشب یم خوام شامو کنار دریا 

 بخوریم... آتیشم داریم فرنوش خانم. 

 

یتی بر لب های بی رنگ و روی فرنوش  لبخند شیر
 نشست. 

ی آخ جونیم آغ وش یاشار را دستش را باز کرد و با گفیی
 جایگزین آغوش من کرد. 
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دست خودم نبود. دلم گریه یم خواست اما تمام مدت  
ی قوی باش... تو باید »با خودم تکرار یم کردم   نوشیر

 ...  «توی این روزا کمک یاشار باشر

 

 کار آسابی نبود  اما باید از پسش بر یم آمدم. 

 

رای فرنوش با دیدن هدایایم گل از گلش شکفت و با هم ب
ک موطالبی اش اسم گذاشتیم. 

 دخیی

 

تا یاشار کارهای ترخیص را انجام دهد من و فرنوش مثل 
 دو دوست قدییم شده بودیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_چهار 

 #شهال_خودی_زاده 

❤️❤️❤️ 
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 پشت ویالی یاشار  ویوی زیبابی به سمت دریا داشت. 

 

باید کیم پیاده روی یم کردیم تا کامال به  نزدییک ساحل 
یم رسیدیم و از آن جا که خصویص بود خلوت و دست 

 نخورده بود. 

 

فرنوش با لتی خندان و چشمابی که یم درخشید به تالش 
 ما دونفر یم نگریست. 

 

م هابی را که با خود آورده بودیم روی هم تلنبار 
ی هیر

 ور کرد.  کردیم و یاشار آتش را شعله

نیم دانم چرا اما سکوت عجیتی اختیار کرده بود و کمیی 
وارد بحث های ما یم شد. حس یم کردم یک جورهابی 

 ذهنش درگیر است. 

 

فرنوش ذوق زده به شعله های برافروخته  چشم دوخته 
 بود که رو به او پرسیدم: 
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 _با سیب زمیتی آتییسر چطوری؟ 

 

 با خوشحایل جیغ زد: 

م براش..   . _میمیر

 

 رو به یاشار پرسیدم: 

 

 _سیب زمیتی توی ویال داری؟

 

 رسی تکان داد: 

ی  م... چیر _فکر کنم. یم رم ببینم. اگه نبود یم رم یم گیر

 دیگه ای نیم خوایید؟

  

 با شیطنت چشمیک به فرنوش زدم و رو به یاشار گفتم: 

 _یه کم هله هوله لطفا. 
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 شد. باشه ای گفت و  با قدم های بلند رایه ویال 

 

 به سمت فرنوش رفتم و مقابل پاهایش نشستم. 

 موهای پریشان روی صورتش را کنار زدم  و گفتم: 

 _اوضاع چطوره؟

 

ک یاشار برخالف تمام ضعف هایش رس و زبان  دخیی
 قوی که هر بار مرا متحیر یم 

خوبی داشت.  فن بیابی
 کرد. 

 مچ دستم را با انگشتان ضعیفش گرفت و لب زد: 

 م حرف بزنیم؟_یم تونیم با ه

 

 _البته عزیزم. 

 

ی  ی بگم... نوشیر ی _حاال که بابا نیست یم خوام یه چیر

؟ ی خودمون بمونه و حرقی به بابا نزبی  جون یم شه بیر
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 پشت دستش را نوازش کردم: 

 _حتما عزیزم. 

 

ی جون...   _نوشیر

و لب گزید. تصویر شعله های آتش میان مردمک 
 چشمانش یم رقصیدند و که گفت: 

؟_میشه با   بابام عروش کتی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنج

 

 

 

 نیم دانستم چه جوابی بدهم! 

 آچمزم کرده بود.  
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ی به دستم آورد و افزود:   فشار بیشیی

_بابا خییل تنهاست... یم دونم که بعد منم تنهاتر یم 

م بابام حاال حاالها رسپا نمیشه... اما  شه... اگه من بمیر
ی جون.  ... بابا خییل دوستت داره نوشیر  اگه تو باشر

 

 واقعا نیم دانستم چه جوابی بدهم. 

بابی نداشت.    قلبم از تپش افتاده بود و انگار ضی

 یم زد؟  این بچه داشت از چه حرف

 این حرف ها مال او نبود. 

 زیادی بزرگانه بود. 

 

 لب هایم لرزید و او ادامه داد:  

ی جون تو بابامو دوست نداری؟   _نوشیر

 

 نیم توانستم دروغ بگویم... لب گزیدم:  
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 _دوسش دارم...اما... 

 

با هیجان هر دو دستش را روی دهانش گذاشت و 
 گفت: 

... همش یم ترسیدم که نکن  ه.... _وایتر

 

 واقعا نیم دانستم چه باید بگویم.  

با همان لحن پر از شیطنت و بی توجه به امابی که گفته 
 بودم پرسید: 

 

 _میشه من و بابا و مامان فریده بیاییم خواستگاری؟

 

ت زده تر نگاهش یم کردم که گفت:   حیر

م.   _خب نذارید آرزو به دل بمیر

 

 هیتی کشیده نامش را بر لب راندم: 
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 _فرنوش! 

 

 _یم خوام  عروش تونو ببینم... لطفا... لطفا... 

ک نیم دانست مشکل  من و یاشار خودمان دوتا   دخیی
نیستیم... هزار و یک مشکل پشت پرده بود که اجازه ی 

 نزدییک به ما را نیم داد. 

 

 فرنوش نالید:  

ه   _یه بار مامان فریده به عمو داریوش یم گفت اگه بمیر

ون به خاطر عمو دا ریوش و بابا یاشار دستش از گور بیر
؟ بهم گفت وقتی یه  یم مونه... ازش پرسیدم یعتی چر
ی جون تو که نیم  نفر خییل نگرانه این جوریه! نوشیر

ون بمونه؟  خوای دست منم از گور بیر

 

صدای بلند یاشار که اصال نفهمیده بودم که آمده بود 
 نگاه هر دوی ما را به سمت او کشاند: 

 ! _فرنوش!! 
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ک با دیدن یاشار بغض کرد و زیر گریه زد.   دخیی

رسما هنگ کرده بودم. قلبم درد داشت  و من نیم 
 دانستم در آن لحظه چه باید بگویم. 

 از جایم بلند شدم و ایستادم. 

 رسما لرز به تنم  نشسته بود.  

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شش

 

 

ردم و به یاشار رسی تکان داد  و من دیگر معطل نک
 سمت ویال دویدم. 

 

ی بغیصی که از حرف های تلخ و  اشک هایم با شکسیی
 دردآلود فرنوش در گلویم نشسته بود، رسازیر شده بود. 
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صدای بلند یاشار هم نیم توانست مرا برای ثانیه ای 
 دیگر در آن نقطه نگه دارد. 

 

 پیدا کرده بودم  و نفسم باال نیم آمد.  
ی

 حس خفیک

به ویال به سمت کیف و مانتوی رها به محض رسیدن 
 شده ام روی ییک از مبل ها رفتم. 

چنگ به مانتوام زدم اما میان راه این یاشار بود که اجازه  
 پوشیدنش را به من نداد. 

 

؟ یم خوای کجا بری؟  ی داری چر کار یم کتی  _نوشیر

 

 صدایم لرزید: 

 _یاشار بذار برم... حالم خوش نیست. ولم کن. 

 

 خود چرخاند:  مرا به سمت

ی  ی . اگه چیر ی _هیچ جا نیم ری... اون یه بچه ست نوشیر

 گفته که... 
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ی چرخاندم :   تند تند رسم را به طرفیر

_نه یاشار اون حرف بدی نزد... فقط... فقط اون بچه 

ی خواست که نیم تونم برآورده اش کنم...  ی از من چیر
 وای یاشار بذار برم... خواهش یم کنم. 

 

؟ فرنوش چر ازت خواسته؟ _چر بهت گفت نوش ی  یر

 

 لبهایم به هم دوخته شد. 

چطور یم گفتم که فرنوش با حرف هایش آتش به قلبم 
 زد. 

 

ی که خواسته بود را انجام دهم  ی کاش یم توانستم چیر
 اما... 

 انگشتانش چفت بازوانم شد و مرا محکم تر نگه داشت: 

 چر خواست؟
ی

 _چرا نیم گ
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 اشکم دوباره رسازیر شد: 

 برای... برای باباش خواستگاری کرد. _منو 

 !!!  _چییتر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

 #پارت_ششصد_هفت

 #شهال_خودی_زاده  

 

 هر دو بی نفس به یکدیگر یم نگریستیم. 

 

 نگاه یاشار و حرف های فرنوش دیوانه ام کرده بود. 

 

گ که رو به مرگ بود به  چطور یم توانستم به دخیی
 راحتی نه بگویم؟

 فرنوش با حرف هایش وجودم را به لرزه درآورده بود. 
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و عشقی را که تمام مدت سیع یم کردم در دل مخقی کنم 
 را  بیدار کرده بود. 

 

اری تمام این سال ها تنها کیس که در فکر و ذهنم جای 
 داشت  یاشار بود و بس. 

 

من نتوانسته بودم کیس را جایگزین او کنم و این  
 حقیقتی محض بود. 

 حقیقتی که فرنوش بی پروا به رویم آورده بود.  

 

جمله ی بعدی یاشار هوش از رسم برد و بی اختیار یکه  
 خوردم: 

 

 ... ی  _با بابای فرنوش ازدواج کن نوشیر

 

ت زده نگاهش کردم که افزود :   حیر
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_بذار  یه بارم شده کنار هم حس خوشبختی کنیم... سه 

 تامون... با هم... 

 

ده شد.   قلبم فشر

... من دوستت  _من ی مثل دیوونه ها عاشقتم نوشیر
 دارم.  بذار آرزوی اون بچه رو با هم برآورده کنیم. 

 

 _یاشار! خودتم یم دوبی که وسط این همه مشکالت ... 

 

دستانش مرا به سمت خود کشید و محکم میان بازوانش 
 گرفت: 

 

ی  ... همیر _هیجر نیم تونه مانع مون بشه...   هیجر

آییم خونه تون. تهران...  و ما فردا یم امشب بریم گردیم
یم دوبی که متاسفانه فرصت مون خییل کمه...حال 

 فرنوش زیاد خوب نیست. 
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ی نیم چرخید.   زبانم برای نه گفیی

 _مامانم. 

 _هر تضمیتی بخواد یم دم. 

 _یاشار واقعا ممکن نیست. 

_بذار یه بار درست عمل کنیم... یه بار از دستت دادم 

بمون کنارم.  یم دونم خودخواهیه... یم  دیگه نیم تونم. 
... یم دونم اما نیم  یک روزای سختم بیسر دونم قرار رسر

... باهام ازدواج کن.  ی  تونم ازت بگذرم نوشیر

 

تن لرزانم میان دستانش کم کم آرام یم گرفت و من به 
هابی 

ی ی چه چیر فردابی فکر یم کردم که نیم دانستم آبسیی
 خواهد بود. 

 زد و زمزمه کرد:  بوسه ای کنار گوشم

 . ی  _به من اعتماد کن نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_هشت 

  

 

انگار همه یک جورهابی با دل کوچک فرنوش کنار آمده 
 به زیبابی شکل یم گرفت. 

ی  بودند که همه چیر

 دوهفته پر هیجان را پشت رس گذاشته بودیم.  

ه مامان رسسختانه در موضع خودش بود که یاشار ب
 همراه فرنوش و مامان فریده به دیدارمان آمدند. 

ک انگار جادو یم کرد که مامان باالخره رضایت داد.   دخیی

نیم دانم شاید فرنوش همان فرشته ی کوچیک بود که 
 خداوند برای خوشبختی ما به این دنیا فرستاده بود. 

 

 در بعد از ظهر یک روز جمعه به عقد یاشار درآمدم. 

ون آمده و به اضار یاشار لباس عروسم از ت وی کمد بیر
ده شد شاید کس دیگری با آن  یه سیر به یک خیر

 خوشبخت یم شد. 
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ی

دلمان نیم خواست از آن گذشته ی تلخ اثری در زندگ
 مان باقی بماند. 

 

ی رسعت گرفته بود که حس یم کردم  ان قدر همه چیر
سوار رسرسه ای هستم و تا رسیدن به مقصد نخواهم 

 ایستاد... 

 

 را به عنوان لباس عروش 
ی

این بار کت و دامن سفید رنیک
 انتخاب کردم. 

 

یک تاج گل زیبا که دست ساز بود و هدیه دوستم نازی 
 با تور گیپوری که عجیب به لباسم یم آمد. . 

 

 مجلس کوچک و خودمابی بود.  

پدر یاشار تنها برای عقدمان آمد و بعد از نکاح خییل  
 زود رفت. 

 شاید او هم مثل ما معذب این دیدار و حضور بود. 
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تنها مهمانان باارزش یاشار، مامان فریده و فرنوش  
اهن سفیدی به  بودند. فرنوشر که همچون فرشته ها پیر

 تن داشت. 

 

یاشار برادرش داریوش را دعوت نکرده بود و این مرا 
نگران یم کرد اما خودش ترجیح یم داد این عقد و 

 رسوصدا برگزار شود. عروش بی 

 

دابی و زندابی و چند تا از اقوام و دوستان از  جمله نازی  
کت داشتند.  ی از طرف من در مراسم رسر حسیر  امیر

 

ی شوک این انتخاب و   حسیر بماند که هنوز نازی و امیر
ی ناگهابی من بودند.   تصمیم گیر

 

یک فرستاده بود و چون   آرمان هم از راه دور برایم تیی
هیچ پیش زمینه ای انجام شده بود نتوانست  عروش بی 

 خود را به مراسم برساند. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

هر چه بود باالخره من و یاشار رسما زن و شوهر شده 
 بودیم . 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نه 

 

 

 

آن شب برخالف اضارهای ما، فرنوش با مامان فریده 
ی شب ازدواج مان را در  آپارتمان رفت و من و یاشار اولیر

 او آغاز کردیم. 

 

نیم دانم شاید برای تمام عمرم به دست آوردن این  
خوشبختی را مدیون فرنوش بودم که باعث شد هر دوی 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ون بیاییم و برای با هم و  ما از یک رسدرگیم غریبانه بیر
یم.   کنار هم بودن تصمییم قاطع و جدی بگیر

 

ه مقابل در هتل با مهمانان خداحافیطی کردیم و ب   
 آپارتمان یاشار رفتیم. 

 

ی سکوت کرده بود و  یاشار تمام مدت داخل ماشیر
 عجیب این که من هم دچار همان حالت بودم. 

شاید هر دو به مراسم خداحافیطی فکر یم کردیم. من، 
فرنوش. مامان و مامان فریده نتوانسته بودیم جلوی 

ی باعث شده بود یاشار کیم  یم و همیر گریه هایمان را بگیر
 خود فرو برود.  در 

 

توی پارکینگ وقتی ماشینش را در جای خود قرار داد به 
 طرفم چرخید و دستش را دراز کرد و دستم را گرفت. 

 

 قلبم تپیسر تند گرفت. 
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درست مثل کیس بودم که برق سه فاز به او وصل شده 
 باشد. تنم گرم شده بود و نفس کشیدن سخت. 

 

 نگاه یاشار به چشمانم دوخته شد : 

وم راه سکوت کردم... یم ترسیدم حرقی بزنم و از یه _تم
ین بیدار بشم... بهم بگو که تو امشب رویا  خواب شیر

؟  نیستی

 

دست خودم نبود. تمام زوایای صورتش را با چشمانم  
 درنوردید و لب زدم: 

 _این یه رویا نیست... من و تو این جا کنار همیم... 

 

 پشت دستم زد. دستم را به نریم باال آورد و بوسه ای 

 

ی پیاده شد و در سمت مرا باز  سپس بی حرف از ماشیر
 کرد. 
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انه  ون بگذارم که اجازه نداد و  غافلگیر خواستم قدیم بیر
 خم شد و مرا به آغوش کشید و روی دستانش بلند کرد. 

 

بی اختیار جیغ خفه ای کشیدم و دستانم را دور گردنش 
 حلقه کردم و گفتم: 

 ... ی  _یاشار چر کار یم کتی خواهش یم کنم بذارم زمیر

 کنار گوشم پچ زد: 

_هیشش... هیجر نگو... امشب خودتو بسیر به من. 

همینجوری از گریه هاتون دلم گرفته... هیجر نگو 
 عشقم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_ده
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خدا را شکر آن ساعت از شب کیس داخل راهرو نبود و 
مدت صورتم را  خجوالنه به سمت سینه اش من تمام 

انه جلویمان درآمد  نگه داشته بودم تا اگر کیس غافلگیر
 چشم توی چشم نشوم. 

 

 سالم و بی هیچ مشکیل توی آپارتمان یاشار از 
وقتی

ی گذاشتم نفهمیدم چطور خود را  آغوشش پا به زمیر
 میان بازوانش یافتم. 

 مشتی نرم توی سینه اش کوبیدم: 

 مو بردی. _پاک آبرو 

 

 لب هایم را شکار کرد و با خباثت گفت: 

_دیگه راه برگشتی نیست از امشب تمام و کمال مال من 

 شدی دخیی خانم. اینو باید همه ی دنیا بفهمن. 

با وجود این که کیس مارا در آن حالت ندیده بود هنوز 
 هم خجالت یم کشیدم. 

 همان جا بی حرف 
رس بر سینه اش گذاشتم و دقایقی

یم. ا  یستادیم تا از حضور یکدیگر آرامش بگیر
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 هر دو نفس هایمان عمیق اما آرام بود. 

 کنار گوشم پچ زد :    

 _با یه قهوه چطوری؟  

 

ورانه اش دوختم و  رسم را باال کشیدم و نگاه در نگاه رسر
 پچ زدم: 

 

_اگه قول یم دی از اون قهوه های مخصوص توی کمپ 

 نباشه ... ایک ام. 

 

 و گفت:  لبخندی زد 

س کلیک درکار نیست. یم خوای لباس  عوض کن و  _نیی

. منم قهوه رو آماده یم کنم.   یه دوشر بگیر

 

 لبخندی نثارش کردم. 

خانه و من به سمت اتاق خواب رفتم.  ی  او به سمت آشیر
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با فضای آپارتمان یاشار ناآشنا نبودم. در همان مدت  
زمان کوتاه دو هفته ای وسایل من به آن خانه توسط 

 مامان و زندابی منتقل شده بود. 

 

 اش 
ی

ی به زرنیک به قول مامان محاسن زندابی خوب داشیی
بود. کیس که اختیار چیدمان خانه نو عروس را به او 

ده بودیم.   سیر

رباره ی این عروش عجوالنه را هم حتی مخالفت دابی د
 ترفندهای زندابی حل کرده بود. 

 و من آرامش امشبم را به او مدیون بودم. 

 

ی شده لبخندم محو   وارد اتاق شدم و با دیدن تخت تزئیر
 شد. 

 دست به کمر زدم و زمزمه کردم :  

 _آخ زندابی آخ... آخرشم کار خودتو کردی. 
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یاشار کنار گوشم دستی دور کمرم پیچید و نفس  
 نشست: 

 _چه اشکایل داره دخیی خانم؟ 

 

 لب برچیدم و به طرفش چرخیدم. 

کتش را در آورده بود و کرواتش را بر داشته و دو دکمه ی 
 باالی لباسش را باز کرده بود. 

 چشمانش عجیب بی قرار بود.  

 

 لب به زیر دندان کشیدم و به سختی  جواب دادم: 

ی ساده باشه...  _خب ترجیح یم دادم همه  چیر

 شیطنت بار نگاهم کرد و گفت: 

_منو به یاد اون شب توی اون چادر انداخت. اگه بگم 

؟
ی

 همون شب عاشقت شدم چر یم گ

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_یازده

 

 #شهال_خودی_زاده  

 

گ های پر پر شده گل رزهای رسخ  آرام مرا میان گلیی
 موهایم به سینه کشاند.  خواباند و دیم عمیق از میان

 

_یم دونستی تو از این گال هم خوشبوتری؟ خدایا بهم 

 قول بده خواب نباشم. 

 

 دستانم دور گردنش حلقه شد و بوسه ای کنج لبش زدم: 

 _بیدارید جناب مهندس! 

 

لبخند دلپذیری به رویم زد و  نوازشگرانه بوسه ای نرم 
 بر پیشابی ام نشاند و افزود: 
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 بی نهایت خوشگلو  _اون شب دلم
یم خواست اون دخیی

ی بازوام نگهش دارم اما یم دونستم  بغل کنم و تا صبح بیر
کافیه بهش نزدیک بشم و اون وقت حسابم با کرام 

ی بود...   الکاتبیر

 

 ریز خندیدم.  

 دلم یم خواست نقوش صورتش را از بر کنم. 

 ...  ان چشم های درخشان و دوست داشتتی

روی ابروهایش کشیده و تا روی  انگشتانم را به نریم
 گونه هایش کشاندم و لب زدم. 

 _من این جام یاشار... امشب کنار تو... 

 

 این بار خم شد و بوسه ای کنج لبم زد. 

 

... هنوزم اون عطر خاصت زیر  ی _دلتنگت بودم نوشیر

 مشامه... 
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 لبخند بر لبانم نشست. 

 بوسه ای دیگر به روی چانه ام کاشت و گفت: 

ی  _پشیمون شدم. فکر کنم خوردن قهوه و دوش گرفیی
بمونه برای بعد... ظاهرا کارای مهم تری داریم دخیی 

 خانم. 

 

ی کردم و این یعتی اجازه...   آرام رسم را باال و پاییر

 

 انگشتانش میان موهایم فرو رفت و کنار گوشم پچ زد: 

 _خییل دوستت دارم. 

 

 لب های من هم کنار گوش او زمزمه کرد: 

ی    طور جناب مهندس توانا. _منم همیر

 

 چانه ام را میان انگشتانش گرفت و گفت: 
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ایط    _ ممنونم که همیشه تو بدترین رسر

... کنارم ایستادی و  هوامو داشتی

بهم ثابت کردی تو روزای سخت باهایم. خییل دوستت 
اف کنم من ییک ازخوشبخت  . و باید اعیی ی دارم نوشیر

 ترینام  که عشقی مثل تو رو دارم. 

 

نمیدانم چطور غرق یکدیگر شدیم... زمان از دست مان 
خارج شده بود و ما  کنارهم  و در آغوش هم دفیی 

 های مان را ورق یم زدیم. 
ی

 دلتنیک

یتی  آن شب به همراه یاشار پا به دنیای تازه و شیر
گذاشتم. دنیابی که هر زن نیاز دارد کنار مرد محبوبش به 

 آرامش بگذراند.     

 

  

ی عشق 
ی

 اين دیلی كه رفته تو دلتنیک

 قبل تو اصن نميدونست  چيه عشق

 قبل تو اين دل اصن عاشق نبود نه 
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 چشاتو ديدو فهميد چه رنگيه عشق

ی باش خيالتم راحت
 كنار اين روابی

يزم بهم واست ه شهرو میر  دلت بگیر

 به ابروهاي خوشگلت بگو نرن تو هم

 من اينجا واستادم خودم پشتت مثه كوهم

ی كه فقط دوتايمون باشيم يم يه جابی  میر

 من ميكشم تصويرو تو سوژه نقاشيم

ی بدون تو مفتم نیمی ارزه 
ی

 اين زندگ

 دنيا برام كناره تو آرامش محضه

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 #پارت_ششصد_دوازده 

 

 )یاشار(  
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 با حس بوسه ای روی گونه ام چشم باز کردم. 

فرنوش چشمان درشت شده ام را به او  متحیر از دیدن
 دوختم: 

 

 _فرنوش بابا.... تو چطوری اومدی این جا؟ 

 

ین کرد و گفت:    خنده ای شیر

ی راه یم رم...  ی پاهامو... ببیر ی بابا... من خوبم... ببیر _ببیر

 دیگه درد ندارم بابا. 

 

متعجب و با تپش قلتی تند شده میان رختخواب 
 نشستم. 

 

شده بود... روی پاهایش ایستاده راست یم گفت خوب 
بود و موهای نرم و نازکش را روی شانه هایش رها کرده 

 بود. 
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ی دیشب بود که یم گفت استخوان هایش درد   همیر
 دارند اما حاال... 

 

اشعه ی خورشید از پنجره گذشته و موهایش را به زیبابی 
 جلوه یم داد و لب های بی رنگش رسخ رسخ بود. 

 نامش را فراخواندم.  با صدای بلندی

 

 _فرنوش... بابا!!! 

صدای خودم در رسم اکو شد و درد بدی در شقیقه ام 
 پیچید. 

 

 کیس دست روی شانه ام گذاشت و تکانم داد... 

 

ی باز کردم  و با دیدن  این بار چشمانم را با قدرت بیشیی
ی که با نگرابی نگاهم یم کرد نفس تند شده ام را  نوشیر

ون دادم.   بیر
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یاشار داشتی خواب بدی یم دیدی؟ از صدای نفسات _ 
 بیدار شدم... 

 

با یادآوری آنچه دیده  بودم  پتو را کنار زدم و میان 
 رختخواب نشستم. 

 خواب بد؟ 

 نه خواب بدی نبود... 

کم روی پاهایش ایستاده بود و یم خندید.   دخیی

... فرنوش! پاهاش خوب شده بودن...  ی  _نوشیر

 د. گیج و مات نگاهم کر   

د.   کیس قلبم را فشر

ون زدم.    تعلل را جایز ندانستم و از تخت بیر

ی را از پشت رسم یم شنیدم وقتی در   صدای پای نوشیر
 اتاق فرنوش را باز کردم. 
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کم با رنگ و روبی مهتابی میان رختخوابش به آرایم   دخیی
ی و خودش میان  خوابیده بود. قاب عکیس از من و نوشیر

  دستانش قرار داشت. 

 همان که روز عروش با هم انداخته بودیم.  

 همان که بارها گفته بودم مثل فرشته ها شده بود. 

 

مثل آن که هر دوی ما را به آغوش کشیده و بی صدا  
 آرمیده بود. 

 نفسم رفت. 

ی باعث شد به عقب برگردم:   جیغ خفیف نوشیر

 _هیششش مگه نیم بیتی فرنوشم خوابه...  

ی لرزید:   صدای نوشیر

 _یاشار عزیزم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

ده ی  #پارت_ششصد_سیر
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 #شهال_خودی_زاده  

 

ی   نوشیر

 

 پشت در اتاق خواب مان ایستاده بودم ... 

 

 آرام تقه ای به در زدم: 

_یاشار عزیزم... لطفا این درو باز کن.... بذار کنارت 

 باشم... یاشار! 

 

 صدایش خراشیده و دردآلود بود وقتی جواب داد: 

  خوام تنها باشم... _یم

 

گذشت. سه روز سه روز از فوت ناگهابی فرنوش یم
سخت... همان روز اطرافیان در خانه ی مان جمع 

 شدند... 
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فردای همان روز فرنوش را در سکوت غریبانه ی یاشار 
دیم.   به خاک سیر

 

نیم دانم مرگ با خود چه به ارمغان یم آورد  اما هر چه  
ی بار دار  یوش را در آن مراسم دیدم.  مردی بود برای اولیر

 بسیار رسیم و خشک. 

 

ی کمر یاشار را همه شنیده بودند که  انگار صدای  شکسیی
 دست یاری یم رساندند. 

  

 نگران یاشار دوباره در زدم: 

... دو روزه باهام حرف نزدی...  _یاشار دو روزه تنهابی

 کاقی نیست؟ 

 

 صدایش بلند شد: 

ی تنهام بذار. لطفا.   _نوشیر
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نه گریه کرده بود و نه سوگواری... تنها حرقی که زده بود 
خوابی بود که از فرنوش دیده بود. تنها کیس که توی 
 مراسم به شدت بی قراری کرده بود مامان فریده بود. 

 

 تکیه ام را به دیوار اتاق زدم و گفتم: 

_یاشار به خدا قسم که مطمئنم حال فرنوش خوبه... 

ده پرواز یم کنه... مگه نگفتی اون االن مثل یه پرن
خوشحال بود؟ ... مگه نگفتی یم خندید؟ مگه نگفتی 
درداش تموم شده بود؟ یاشار خواهش یم کنم این درو 
باز کن. دو روزه خودتو توی این اتاق حبس کردی... 

 یاشار بذار با هم حرف بزنیم. 

 

 دار و گرفته اش بلند شد : باز صدای خش

ی برو... خواهش یم   کنم. نذار حرقی بزنم که... _نوشیر

 

ی کوبیدم:   پا به زمیر

 بگو... یم دوبی که هیچ جا نیم 
ی

_هر چر یم خوای بیک

رم. تو فکر یم کتی فرنوش فقط عزیز کرده ی تو بود؟ 
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یاشار این همه خودخوایه رو از کجا آوردی؟ چرا فکر 
یم کتی حال بقیه خوبه؟ ازت خواهش یم کنم این در باز 

 کن. 

 

را چندین و چند بار بر در اتاقش کوبیدم و و مشتم  
 همان طور که به گریه یم افتادم پای در نشستم. 

 _یاشار من اینجام... کنارت. 

 

دلم گرفته بود. چرا نیم فهمید فرنوش برای همه ی ما  
 عزیز بود؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهارده 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

نیدم نفهمیدم چطور  از جا پریدم صدای کلید در را که ش
 و به آغوشش پناه بردم. 

 

دستانم دور گردنش حلقه شد و صورت ته ریش دار و 
 ماتم زده اش را بوسیدم. 

 دستانش آرام و بی جان دور کمرم حلقه شد  و نالید: 

_دلم یم سوزه چرا اون شب تا صبح کنارش نموندم؟ ... 

چرا بی خداحافیطی رفت؟ اون قدر آروم بود که توی دلم 
خدا روشکر کردم این بچه یه شب بی درد یم خوابه... 

 چرا نفهمیدم؟ 

 

 و شانه هایش لرزید و اشک هایش رسازیر شدند... 

محکم بغلش کردم و همان طور که رسش را به سینه ام  
دم کنار گوشش زمزمه کردم: یم   فشر

_آره عزیزم... گریه کن... گریه کن عزیزم. بذار آروم 

ی.   بگیر
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 مامان دیس پلو را به دستم داد و گفت: 

_الیه بگردم یاشار خییل الغر شده... چر کار یم کنید 

 شما؟ 

 

 رسگ به سالن  کشیدم و گفتم: 

_بعد از فوت  فرنوش خودشو غرق کار کرده. اگه بگم 

شاید اگر یه جا کار نیم کردیم ممکن بود چند وقت 
نبینمش... اشتها نداره... و مدام توی فکره...  فشار کار 

 پروژه هم از یه طرف دیگه. 

 

 با ناراحتی گفت: 

ن بر خوشر و  م برات مادر... همه بعد عروش میر _بمیر

شادی شون... شماها درگیر عزاداری شدید. چر بگم 
 مادری رو با بچه اش امتحان نکنه. مادر. خدا هیچ پدر و 
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_مامان من هیجر نیم خوام فقط دل  یاشار  آروم 

ه... نیم دونم باید چر کار کنم؟ مدام خودشو مقرص  بگیر
یم دونه و رسزنش یم کنه. یه خواب آروم و بدون کابوس 

 نداره. 

_حق داره مادر..  حق داره.. مگه راحته؟ عزیز کرده اش 

ی ماد ؟زیر خاکه. نوشیر  ر بهیی نیست برید پیش یه دکیی

 

ی  شانه باال انداختم و آخرین ظرف  خورشت را روی میر
 گذاشتم: 

 

_نیم دونم مامان... یم ترسم با مطرح کردنش اوضاع 

 بدتر بشه. 

 

ه تا دیر نشده باهاش صحبت کتی مادر. یاشار  _بهیی

 توداره... ممکنه افشده بشه. 

 

نیم دانم چرا حس یم کردم نباید به این هشدار مادرم  
 بی توجه باشم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پانزده

 #شهال_خودی_زاده  

 

 )یاشار( 

 

ی برای بازدید ییک از  ساختمان های  به همراه  نوشیر
 پروژه رفته بودیم. 

 

 توی راه رسدرد امانم را بریده بود و به زور پلک هایم را 
 باز نگه داشته بودم. 

 

بی خوابی های شبانه ام اذیت کننده بود و باعث بی 
 های روزانه ام شده بود. زود از کوره در یم 

ی
حوصلیک
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ین  رفتم  و گایه رس پروژه بی اختیار رس کارگران با کوچکیی
 اشتبایه فریاد یم زدم. 

 

هر چند بعدش عذر خوایه یم کردم  اما خب خودم یم 
 لیل عصبابی من یم شوم. فهمیدم که بی د

 

ی با نگرابی گفت:   نوشیر

_یاشار چشمات کاسه ی خونن... کاش یم موندی دفیی 

 یه کم یم خوابیدی من خودم یم تونستم... 

 

 میان کالمش پریدم: 

_یم دونم کارت درسته خانم مهندس.اما موندنم تو دفیی  

 فایده ای نداشت. خوابم نیم برد. 

 

 ت: من و متی کرد و دست آخر گف

 _یاشار بی خوابی هات دارن زیاد یم شن. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ی طور رسدردام .  یه مسکن داری بهم بدی؟  _همیر

 . . روز به روز داری ضعیف مییسر ه بریم  یه دکیی  _بهیی

 . ی  _من خوبم فقط یه کم رسدردام اذیتم یم کیی

 ..  _یم دونم اما خوردن دارو اونم بدون تجویز دکیی

 

دانم چرا اما باز به یکباره خشیم ناخواسته وجودم نیم 
را پر کرد و  کوره در رفتم  و بی این که بخواهم بر رسش 

 فریاد زدم: 

 

ی گفتم خوبم یعتی خوبم.   _تمومش کن نوشیر

 

ی واکنیسر بود که فریاد زد:   ی هم انگار آماده ی چنیر  نوشیر

 

... اما اینو ب دون _ من کارگرت نیستم که رسم داد بزبی
!  بعد از مرگ  خوب نیستی یاشار. یم فهیم خوب نیستی

... آروم و قرار  فرنوش دیگه اون یاشار گذشته نیستی
..  بهیی  نداری... مدام در حال رسزنش کردن خودبی
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نیست بریم پیش  یه روان پزشک... خوردن رسخود 
 قرص..  

 

 عصتی فریاد زدم: 

م مرده...  یم فهیم _من روابی نیستم... یم فهیم؟ دخیی
... مرده!!!   و کیس که توی این ماجرا مقرصه  ی نوشیر

منم... من... اگه من احمق اون اشتباه رو نیم کردم بچه 
ای در کار نبود که این جور زجر بکشه و آخرشم جلوی 

ه و من المصب نتونم کاری براش بکنم.   چشمام بمیر

 

 پر از خشم فریاد زد: 

دی یاشار؟! هفته _قراره تا گ این جوری خودتو عذاب ب
 ها... ماه ها... تا گ؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شانزده 
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 ) ی  )نوشیر

 

ی هر لحظه بیشیی از قبل میشد اما یاشار  رسعت ماشیر
 باید یم فهمید مقرص این ماجرا او نیست. 

ل کنم  سیع کردم خشیم که وجودم را پر کرده بود را کنیی
 و با لحتی آرام بگویم: 

 

_یاشار لطفا آروم باش... رسعتت باالست. ممکنه 

 تصادف کنیم. 

 

ی پا از روی پدال گاز بود.    خداراشکر واکنشش برداشیی

 هر دو سکوت کردیم. 

 

 کیم که آرام گرفت گفت:   

 

 _معذرت یم خوام.  نباید رست داد یم زدم. 
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 پلک بستم و لب زدم: 

م _خودتم یم دوبی که منظور بدی نداشتم. یاشار من
دارم با عذاب کشیدن تو عذاب یم کشم. یم دوبی با این 

 کار روح فرنوشم در عذابه؟ 

 

 رسی تکان داد و متاسف گفت: 

_دست خودم نیست... دارم دیوونه یم شم... شاید تو 

  .  باید برم دکیی
ی

 راست یم گ

 

ون دادم.   نفسم را آرام بیر

ی که انتهای این  بحث نتیجه ی مثبتی داشت رایصی  همیر
 ودم. ب

 

یاشار آدم غیر منطقی نبود اما مدت ها بود که از هر  
طرف تحت فشار قرار داشت  و مرگ فرنوش تیر آخر 

به ی نهابی به پیکر خسته اش بود. 
 برای ضی
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 دستش را دراز کرد و دستم را گرفت : 

 _معذرت یم خوام... بخشیدی؟ 

 

 لبخند زدم و ابرو باال انداختم: 

_نچ... به این راحتی ها هم نیست... رسم داد زدی... با 

یه معذرت یم خوام درست نمیشه. تازه قلبمم 
 شکسته... 

 

 بعد از مدت ها مردانه خندید:  

 _واسه یه داد زدن قلبت شکسته ؟ 

 

_کم نیست یاشار خان.. اگه لیست کنم کم توی این 

 مدت عذابم ندادی. نیم تونم ناراحتی تو ببینم. 

 

ی نگاهم کرد و گفت:   غمگیر
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_حق داری.. مثال تازه عروش... آه... برای تو هم 

 . ی  نتونستم کاری انجام بدم. ببخش نوشیر

دست به سینه شدم و به طرفش کامال چرخیدم. 
ورانه نگاهش کردم:   رسر

 

؟  _یا خدا قراره چطوری مجازاتم کتی

  

 دلم برای مظلومیت چشمانش رفت. 

ظابی او را از دنیای تلخ کاش یم توانستم برای لح
 واقعیت دور کنم. 

 

 _امشب شام مهمون شما جناب مهندس ... 

 

 لبش کش آمد : 

 _همیشه این جوری مجازاتت خوشمزه ست؟  

 

 شانه باال انداختم: 
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 _اول به قربابی هامون یه غذای خوب یم دیم بعدش.... 

 

 نگاهش به رو به رو بود که خندید.  

 در انتظارم نیست. _یم دونستم عاقبت خوبی 

 

 چه قدر الغر شده بود؟ 

  برگردانم. 
ی

 چطور یم توانستم  او را به حالت عادی زندگ

 لب زدم:  

 _سیع یم کنم منصفانه عمل کنم جناب. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_هفده

  

 

همان طور که پلک هایم بسته بود انگشتانم را به سمت 
م اما حس خایل یاشار دراز کردم تا به آغوشش  پناه بیی
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بودن جایش باعث شد چشم باز کرده و در جایم 
 بنشینم. 

 

دیدن جای خایل اش یعتی باز نیمه شب بی خوابی به  
 رسش زده بود. 

 

ون خزیدم و  همانطور که حریر روی  تندی از جایم بیر
ون زدم.   لباس خوابم را به تن یم کردم از اتاق بیر

 

خانه رفتم. راهروی باریک را رد کردم و ب ی  ه سمت آشیر

 

ی نشسته بود و رسش را با انگشتانش  یاشار پشت میر
د.   گرفته و یم فشر

 

با صدای پای من رس بلند کرد و چشمان رسخش را به 
 من دوخت: 

؟ ... این جا چر کار یم کتی ی  _نوشیر
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نزدیکش شدم و پشت رسش ایستادم و آرام  انگشتانم را 
 میان موهایش فرو بردم: 

 کنه؟   _خییل درد یم

وع به ماساژ شقیقه هایش کردم.   و همزمان رسر

 لب زد: 

 _االن دیگه نه.. 

 رس خم کردم و بوسه ای به گردنش زدم: 

 _باز خواب بد دیدی؟ 

رسی تکان داد و  دستم را گرفت و مرا به سمت خود 
 کشید. 

آرام روی پاهایش نشستم و دستانم را دور گردنش حلقه 
 کردم: 

؟   _چر کار کنم آروم بیسر

 رسش خم شد و بوسه ای کنج لبم زد.  

 بوسه اش را پاسخ دادم و گفتم: 
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_دلم یه سفر دونفره یم خواد. یاشار دلم یم خواد این 

 روزای تلخ تموم بشن. 

 

 مشتم نرم توی سینه اش نشست:  

 _بهم یه سفر ماه عسل بدهکاری یاشار خان. 

 

خم شد و بی حرف رس در گریبانم فرو بردو دیم عمیق   
 گرفت: 

 _پاشو چمدونت و ببند. 

 ناباور گفتم: 

 _دروغ؟! 

 لبخند زد: 

مت یه جای خوب.   _درویعی درکار نیست یم خوام بیی

 

 میان آغوشش فرو رفتم و رس بر سینه اش گذاشتم. 

ب یم زد. باید او را از روزهای  قلبش تند و پرضی
 کردم. غمگینش دور  یم  
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هجده 

 

بی چک دوخته نگاه ناباورم را به دو خط قرمز روی بی 
 بودم و نفسم باال نیم آمد. 

 

ه ی کمرم راه گرفته   دستانم یم لرزید و عرق رسد روی تیر
 بود. 

باورم نیم شد عالرغم تمام مراقبت هایم باردار شده 
 باشم. 

 

اشار را تصور کنم. بعد از مرگ نیم توانستم واکنش ی
فرنوش با وجود تمام تالش های یاشار هنوز تا یاشار 

 گذشته فاصله ی زیادی داشت. 
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فشار کاری زیاد پروژه و نزدیک شدن به زمان تحویل... 
ی ها  بی خوابی هابی که تمایم نداشت و با وجود دکیی رفیی
بهبود نیافته بود همه و همه از یاشار مردی عصتی و 

ه ساخته بود که در بیشیی مواقع اگر صبوری نیم خست
 کردم کارمان به دعوای شدیدی یم کشید. 

 

بی چک را داخل با تقه ای که به در خورد تندی بی  
 قویط اش گذاشتم. 

 نازی بود که صدا یم زد: 

؟  خوبی
ی  _نوشیر

 

 تنها توانستم جواب دهم: 

 _خوبم. 

 و شیر آب را باز کردم و به صورتم زدم. 

 

تپش قلبم باال گرفته بود  که حس بی نفیس یم انگار 
 کردم. 
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 در را که باز کردم هنوز نازی با نگرابی پشت در بود. 

 بی اختیار لب گزیدم و از کنارش گذشتم. 

 . ی  نیم خوای حرف بزبی  _نوشیر

 

با توجه به آن که یم دانستم در آن لحظه جز من و او 
کت نیست صدایم بلند شد:   کیس دیگر در رسر

 نیم خوام حرقی بزنم! _نه... 

 

 دست به کمر زد و با ناراحتی گفت: 

ی تو رو خدا تو دیگه مثل یاشار نشو...   _نوشیر

بغض گلویم را پر کرد و دست توی کیفم  کردم و قویط 
ون کشیده به سمتش گرفتم:   را بیر

 _این االن وسط این همه مشکل چر یم گه نازی؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 #پارت_ششصد_نوزده

  

 

 متحیر پرسید: 

 _مثبته؟

 

 رس تکان دادم و نالیدم: 

 _مثبته! 

 

 جییعی از رس ذوق و شوق کشید و تندی قویط را باز کرد. 

 

.   الیه قربونت برم من... یم گم چند روزه  ی _وای نوشیر

... وای نکنه یاشار حامله  بدتر از شوهرت عصتی هستی
 ست که انقدر عصبیه؟

 

 خود خندید... و بلند و رسخوشانه به شوچی 
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 نالیدم:  

_نخند... این گریه داره نه خنده... چطوری به یاشار 

 بگم؟

 

 تندی دستم را گرفت و گفت : 

 ... ی  _بیا دو دقیقه بشیر

 

ش نشستیم.   ی  روی صندیل های کنار میر

 بغض کردم: 

_آخه واقعا االن وقتش نبود.. وسط این همه کار... با 

پروژه رو...  اوضاع روچ یاشار... یم بیتی که اوضاع
 ندیدی احمدی چر گفت؟ 

 

 با مهربابی گفت: 

؟ ول کن پروژه  _چرا به نیمه ی پر لیوان نگاه نیم کتی

ین  بیاد توی  رو.. فکرشو بکن یه بچه ی کوچولو و شیر
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 تون... یم دوبی چه قدر یم تونه به یاشار و روحیه 
ی

زندگ
 اش کمک کنه! 

 

 نیم دانستم چه بگویم؟

ی یک کودک  از مردی که تا حد مرگ دوسش تصور داشیی
ین تر بود اما نیم توانستم  ی شیر ی داشتم برایم از هر چیر

 واکنش یاشار را تصور کنم. 

 

 نازی دستم را محکم گرفت و گفت: 

 . دار کتی  _باید زودتر یاشارو خیی

 قلبم فرو ریخت. 

فکر نیم کردم روزی خیی بارداری ام را با ترس و لرز به 
 یاشار بگویم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست
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 یاشار  همان طور که وارد روشوبی یم شد گفت: 

... بکش که  ی _بوی غذات همه جا رو برداشته نوشیر

م... امروز نرسیدم حتی ناهار   میمیر
ی

دارم از گرسنیک
 بخورم. 

 

 بلند از همان جا جواب دادم: 

 _دارم یم کشم تو زود بیا... 

 

 و در قابلمه ی برنج را باز کردم.  نفسم عمیقی کشیدم 

ون زده بودم تا تدارک  کت بیر ساعتی زودتر از یاشار از رسر
 شام امشب را ببینم. 

 

تمایم این کارها را به ترغیب نازی انجام داده بودم که یم 
دار  گفت هر چه زودتر باید یاشار را از پدرشدنش خیی

 کنم. 
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نه هایم تپش قلبم آن قدر باال بود که حس یم کردم گو 
 رسخ رسخ شده و داغ شده ام. 

 

خانه ظرف خورشت را هم روی  ی با ورود یاشار به آشیر
ی گذاشتم.   میر

ی خانم چه کرده؟ از کجا یم دونستی امشب  _به به نوشیر

 خییل گشنمه؟

 لبخند زدم و گفتم: 

_ از اون جابی که جناب مهندس موقع کار همه چر رو 

 فراموش یم کنه چه برسه به غذا خوردن... 

ی دوخت.   ی نشست و  نگاه به میر  پشت میر

 

یه؟ ی خیی  _نوشیر

 آخر این مرد چرا انقدر باهوش بود؟ 

 

 نگاهم را به او دوختم و با خود گفتم 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 « ... ی  «االن وقتش نیست نوشیر

 رس تکان دادم : 

ی؟  _چه خیی

 

قاشقی از خورشت قیمه را روی  پلویش ریخت و 
وع خوردن گفت:   همزمان با رسر

ی شیک و فوق العاده یه  _حسم یم گه... پشت این میر

ی هست.  ی  چیر

 

 لبخند زدم: 

م...  ی  _دلم یم خواست بعد مدت ها یه غذای خوب بیر

 

 قاشقی از غذایش را به دهان برد و با اشتها گفت: 

 _اوممم... خییل خوشمزه شده. 

 _نوش جان. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست_یک

  

 

ی را تازه  جمع کرده بودم  و یم خواستم ظرف ها را میر
 داخل طرفشوبی بگذارم که اجازه نداد و گفت: 

 _عزیزم تو خسته شدی بقیه اش با من. 

 

 بی اختیار لبخند زدم.  

ظاهرا اوضاع خوب پیش یم رفت و یاشار امشب روی 
 دنده خوب بود. 

  

با این تصور  که اگر  بفهمد پدر شده  و حاصل عشق 
 رسیده و خوشحال شود لبخند پهن تری زدم. مان به ثمر 

 

 _یاشار؟ 
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 بشقابی را پاک کرد و داخل ظرفشوبی گذاشت: 

 _جانم. 

 زبانم به آنچه یم خواستم بگویم نچرخید و پرسیدم: 

ابی یم گفت. 
ی  _مهندس احمدی یه چیر

 

 اخیم کرد:  

ابی یم گه. 
ی  _ولش کن اون همیشه یه چیر

نرسه پروژه چند _یاشار اگه اون مواد اولیه به موقع 
 وقت یم خوابه. 

 

داشتم چه یم کردم؟ اصال بحث مهندس احمدی دیگر   
 چه بود؟

؟ ی داری چر کار یم کتی  نوشیر

ی طور ارور یم داد.   ذهنم همیر

 

یاشار با خونشدی بشقاب دیگری داخل ظرفشوبی 
 گذاشت : 
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_تو فکرشو نکن... یه کاریش یم کنیم. اون جوری هم که 

مجبوریم از بازار آزاد تهیه اش  یم گه نیست. نهایت
 کنیم. 

 

چرا زبانم نیم چرخید تا حرف اصیل را بزنم؟ نیم دانم 
 شاید به خاطر ترش بود که داشتم. 

 

 آری من از واکنش منقی یاشار یم ترسیدم.  

 

 و فکر معده ام جوشید و حس تهوع 
ی

از آن حجم آشفتیک
 باعث شد به سمت دستشوبی بدوم. 

 

عق زدم. یاشار هم پشت در ایستاده  چندین و چندبار  
 بود. 

 

ی صد دفعه گفتم فکرای این جوری  ؟ ببیر  خوبی
ی _نوشیر

ی چه جوری معده اتو ریختی به هم.   رو بسیر به من... ببیر
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اشک هایم رسازیر شدند و  نفس کشیدن برایم سخت 
 شده بود. 

 تند تند آب خنک را به صورتم زدم. 

 یاشار با نگرابی گفت: 

... باز کن این _ این درو   خوبی
ی ؟ نوشیر برای چر بستی

 درو ببینم. 

 

ون زدم و میان آغوشش  با چشمابی خیس از روشوبی بیر
 خزیدم و  همزمان بغضم شکست : 

 _من... من حامله ام یاشار.. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست_دو
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دستابی که دور تنم محکم شده بود به یکباره سست شد 
 فتاد: و کنارم ا

؟  _چیتر

 رسم را باال کشیدم: 

 _امروز فهمیدم... بیتی ... 

 نگذاشت ادامه دهم و فریاد زد: 

؟ ی  نوشیر
ی

 _چر داری یم گ

 قلبم از حرکت باز ایستاد. 

 یم دانستم... 

ی ترس را داشتم.   حدسش را زده بودم و همیر

 

_تو ندیدی اون بچه چه جوری جلوی چشامون پرپر 

ی یم فهیم...   نوشیر
 احمق! زد؟ احمقی

 لب هایم لرزید: 

_چه ربیط داره یاشار ؟ چرا این بچه رو با فرنوش 

؟   مقایسه یم کتی
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 بی توجه به من به سمت سالن رفت. 

 

 رسدرگم و پریشان دور خودش چرخید. 

 مثل کیس بود که قبله اش را گم کرده باشد. 

 

 به یکباره به طرفم چرخید و فریاد زد: 

 _من گ ازت بچه خواسته بودم؟ 

 

چرا حرف های نازی را باور کرده بودم؟ چرا فکر یم کردم 
 مان را گلستان خواهد کرد. 

ی
 آمدن این بچه زندگ

 هابی که کرده بود نالیدم: 
ی  بی توجه به توهیر

 

ی حرف بزنیم. منم شوکه ام... منم یم دونم  _یاشار بشیر

ایط برامون زود بود اما...   که االن با وجود این رسر

 

و همان طور که در خانه را نشان یم  دستش را دراز کرد 
 داد عصتی غرید: 
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ی فردا صبح یم ریم و کارو تموم یم کنیم. این بچه  _همیر

... فهمیدی؟  ی  هیچ وقت به دنیا نمیاد نوشیر

 

 منظورش چه بود؟ کار چه را تمام یم کردیم؟  

 

انگشتانم روی سینه چنگ شد. چطور یم توانست این 
د؟ طور بی رحمانه راجع به بچه   ی مان تصمیم بگیر

 

یم توانستم حال بدش را درک کنم اما این تصمیم غیر 
 منطقی را نه... 

ه شدم.   توی چشمانش خیر

 

ترس..  ترس... فقط ترس بود که میان مردمک 
 چشمانش موج یم زد 

 اشکم رسازیر شده بود. 
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ی مجد نبودم... یک مهندس قوی و  من حاال  تنها نوشیر
ایستاده بود و خودش را به او محکم که روزی مقابلش 

 ثابت کرده بود من یک مادر بودم. 

 تمام صورتم به گز گز افتاد:  

_م... منظور... منظورت چر بود از کارشو تموم یم 

 کنیم؟

 به طرفم آمد. 

 با کف دستانم صورت یخ کرده ام را قاب گرفت: 

... من..  من نیم تونم...  ی ما نیم تونیم... یعتی  _نوشیر

 لرزید. لب هایم 

 _یاشار!  

 ! ی  _تمومش کن نوشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

#پارت_ششصد_بیست_سه 
 #نویسنده_شهال_خودی_زاده 
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 ) ی  )نوشیر

 

 ناباورانه از مقابل چشمانم دور شد و به اتاقش رفت. 

 

درست چند لحظه بعد صدای کوبیدن در به گوش 
 رسید و این یعتی یاشار رفته بود. 

 

 ا  نشستم. با قلتی پردرد همان ج

دانم چند ساعت اما یاشار آن شب را به خانه نیم 
 بازنگشت. 

 

نگرانش بودم و این که چطور شب خوب مان خراب 
 شده بود. 

 

خسته و بی خواب وارد اتاقم شدم و شماره اش را  
 گرفتم. 
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 دستگاه مورد نظر خاموش بود. 

 

 سست و بی رمق روی تخت در خود مچاله شدم.  

 انم رسید و روی بالشت افتاد. قطره اشیک از چشم

 انگشتانم روی شکمم نشست. 

حاال که یاشار رفته بود تنها موجودی که یم توانستم با 
ی داخل بطنم بود.   او حرف بزنم جنیر

 

_واقعا عشق که یم گن اینه؟  چرا نیم تونم اون خشم و 

عصبانیت توی چشماشو باور کنم؟ یاشار یم ترسه... 
 من موج اون ترسو توی چشماش یم بینم. 

ترس دوباره از دست دادن... بعد فرنوش یاشار خییل 
حساس شده... مدام نگرانه... بهم نیم گه اما من یم 

درشو نگرفت. اون یم دونم چرا دیگه دنبال ماجرای ما
ترسه..  تحمل یه از دست دادن دیگه رو نداره... 

 خودشو توی کار غرق کرده تا فکر نکنه. 

به طرف دیگر یم چرخم و دوباره شکمم را نوازش یم 
 کنم. 
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_باید مطمئنش کنم که قرار نیست مارو از دست بده... 

قرار نیست با اومدن تو همه چر به هم یم ریزه. یاشار از 
فردای نامعلوم مون یم ترسه.   وقتی شبا کابوس یم بینه 
و با فریاد بیدار میشه و محکم بغلم یم کنه و یم گه نرو 
من یم فهمم که یم ترسه... یاشار فقط وحشت زده 
... یم دوبی چیه  ی ست. باید بهش فرصت بدم. همیر

ایط خوبی نیست. 
 مامان جان بابات توی رسر

ایطش دوست  ش نداشته باشم، پس اگه تو بدترین رسر
ایطشم لیاقتش رو ندارم. مامان وقتی بابا  ین رسر توی بهیی
بیمار بود و بعیصی وقتا بدخلق میشد اینو بهم یم گفت 

اگه یه روزابی حالتون خوب نباشه و آدمای مهم 
زندگیتون کنارتون نمونن، تو حاِل خوبتون هم لیاقت 

 کنار شما ایستادن رو ندارن.  

 ست... یاشار حالش خوب نی

 من نه تو رو از دست یم دم نه باباتو... 

تو ثمره ی عشق مابی عزیزم. بهت قول یم دم بابات 
ندیده عاشقته... من عشق باباتو با تموم وجود لمس 
 .  کردم و مطمئنم تو هم یه روز طعم اونو  یم چیسر
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ی توی شکمم حرف زدم  نیم دانم چه قدر با خود و جنیر
 تا خوابم برد. 

 آرام نبود. خوابی که  

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست_چهار

  

 

ی   یاشار اولیر
کت صدای عصبابی به محض ورود به رسر

ی بود که توجهم را جلب کرد.  ی  چیر

 

منیسر اش دریا با دیدنم از جا برخاست و همان طور که 
 سالم یم داد با تشویش گفت: 

_از صبح عصبانیه... کیل هم مهندس احمدی بدبخت 

 توبیخ کرد. اون بیچاره هم ول کرد رفت. رو 
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خب مهندس احمدی بی نوا را هم به خاطر من توبیخ 
 کرده بود. 

 

گیاهان دمنوشر را که با خود آورده بودم به دستش دادم 
 و گفتم: 

_زحمتش با تو...  توی ماگ خودش دم کن. خودم 

ت یم کنم.   خیی

 

تون بده خانم مهندس.   مهندس توانا وقتی  _خدا خیر

 عصبانیه هیچ کس جلودارش نیست. 

 

 لبخند نیم بندی زدم و به سمت اتاقش رفتم. 

 

ش بودند.   مهندس ناضی و حبیتی توی دفیی

 سالم دادم و وارد اتاق شدم. 
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بنده های خدا انگار ناچی خود را دیده باشند تندی از جا 
 برخاستند و سالم دادند. 

 یاشار اشاره کرد یم توانند بروند. 

 

خروج شان به طرفم چرخید و بی این که به محض 
 ابروهای درهم را باز کند غرید : 

؟ مگه نوبت تو نبود امروز بری  _این جا چر کار یم کتی

 رس پروژه؟

 

خب این یعتی هنوز عصبابی بود و نیم خواست هیچ 
 انعطاقی به خرج دهد. 

 

 با خونشدی جواب دادم: 

شب غیر _یم رم. اما قبلش اومدم ببینم همش عزیزم دی
 از خونه اش کجا خوابیده؟

 

 پرونده ای را برداشت و بی این که نگاهم کند جواب داد: 
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 _مگه برات مهمه؟ 

 لب گزیدم. 

 _یاشار! 

 _مهم نیست... 

 جلو رفتم و نزدیکش شدم. 

 نگاهش را باال گرفت و به چشمانم دوخت: 

ی  ی ه بری رسی کارت خانم مهندس نیم خوام چیر _بهیی

 ... بگم که قلبتو بشکنه. 

 

 نگاهم را نگرفتم و گفتم : 

 _چرا مهندس احمدی رو توبیخ کردی؟ 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست_پنج 
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 )یاشار( 

 

 پوزخندی زدم. 

ی  و همه کس را یم کرد.   فکر همه چیر

 

 نگاهم روی صورت خوشگلش قفل بود. 

 آرایشش به او زیادی یم آمد. 

 

انه نگاهم یم کرد و از  آن لبخندهابی یم زد که نابود دلیی
 کننده بود. 

 

 با انگشت شست چانه اش را گرفتم: 

_نیم خواد دلت برای اون بسوزه. چرا انقدر خوشگل 

 کردی؟ یم دوبی که این لبخندات نابودم یم کنه. 
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 شیطنت کرد: 

_به نظرت با یه شوهر از خونه فراری قهر کرده چطوری 

 باید رفتار کرد؟

 

 _فکراتو کردی؟  

 اخم کرد. 

 حتی با اخم هم زیبا یم شد. 

 

؟   _فکر چر

ی یه بار حرفو یم زنن. من این بچه رو...    _نوشیر

 

 گفتنش هم برای من سخت و دردناک بود. 

 شود. چرا نیم خواست بفهمد؟  چرا نیم فهمید  نیم

 

ی ماست و تو نیم توبی به  ک بیر
_یاشار این یه اتفاق مشیی

ی.   تنهابی بابتش تصمیم بگیر
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ه نگاهش کردم.   خیر

 چشمانش برق خایص پیدا کرده بود. 

 فاصله را کم کرد. عطر خوشش زیر مشامم زد. 

دلم آغوشش را یم خواست.  دلم یم خواست 
 ببوسمش. 

 

 : اما انگشتانم را محکم نگه داشتم و گفتم 

 _نیم خوام مثل دیشب باهات بحث کنم. 

 

ی کوبید و گفت:   محکم پا به زمیر

 _یم رم رس پروژه... 

 

 و با یک حرکت چرخید. 

 دست خودم نبود، دستم دراز شد و بازویش را گرفتم: 

 _وایستا خودم یم رسونمت. 
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 تندی دستش را کشید:  

 _الزم نکرده. شما به کارت برس جناب مهندس. 

 _با من این جوری حرف نزن. 

  

با ناراحتی نگاهم یم کرد  که او را به سمت خودم کشیدم 
 و میان بازوانم نگه داشتمش.  

 آرام رس بر سینه ام گذاشت: 

 _یاشار نکن... من نیم تونم. 

 _یم رسونمت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست_شش

 #نویسنده_شهال_خودی_زاده 
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ی که قصد رساندم را  خب جای امیدواری بود. همیر
 داشت یعتی نگرانم بود... 

 شاید هم نگران مان... 

 

درست بود که اخم داشت. درست بود که تلخ حرف یم 
زد اما من یم شناختمش... او نیم توانست آن قدر بد 

 باشد. 

من از نزدیک رفتارش را با فرنوش دیده بودم. او واقعا 
ربان برای فرنوش بود. من در تمام این پدری الیق و مه

کش کشیده بود یم  روزها عذابی را که از فقدان دخیی
 دیدم. 

یاشار صبورانه و در سکوت سیع یم کرد این ناراحتی و 
 درد را در خود مخقی کند. 

 

 رسم روی سینه اش بود. صدای تند قلبش را یم شنیدم.  

 _برات دمنوش آوردم. 
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 و رسم را باال کشید:  دست زیر چانه ام انداخت

 _پس برات مهمم هنوز. 

 

 نالیدم: 

؟ تو مهم ترین کیس هستی  _دیوونه چرا برام مهم نباشر

 که دارم. 

 

 زمزمه کرد: 

 _پس به حرفم گوش کن. با اوضایع که داریم.. 

 

 _یاشار از چر یم ترش؟

 

 کالفه شد. و غرید... 

 . ی .... آخ نوشیر ی  _نوشیر
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ون کشیدم  و قدیم به عقب از میان آغوشش بیر
 برداشتم. 

 

 _یاشار حرف بزن. من یه دلیل محکم یم خوام ازت. 

 

تر از این که نیم تونم مسئولیت یه  _دلیل از این مهم
 . ی  بچه ی بی گناه دیگه رو قبول کنم. من داغونم نوشیر

من نیم تونم پدر خوبی باشم. من نتونستم ذره ای از  
دم و ذره ذره عذاب کشیدن اون بچه رو کم کنم. وایستا

 آب شدنش رو دیدم. 

 

 _فرنوش.. 

   

 نگذاشت ادامه دهم: 
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_آره بیماری فرنوش از خودخوایه نگار بود و من... یم  

دوبی روزی چند بار خودمو بابتش رسزنش یم کنم. من 
 پای اون بچه رو به این دنیا باز کردم. من... 

 

 کالفه پنجه به موهایش کشید: 

 

ی _اصال به خطرات دور و بر   مون فکر کردی؟ نوشیر
یادت رفته از چه روزابی گذشتیم؟ هنوز خییل هاشون به 

 مون 
ی

غایت خودشون باقیه. تکلیف هیجر توی زندگ
معلوم نیست. نیم دونیم آینده چه خوابی برامون دیده؟ 
من حتی جرئت ندارم برم رساغ اون ویال... جرئت ندارم 

... یم راجع به مادرم تحقیق کنم. آره من یم ترسم نو  ی شیر
ترسم از دست بدم... تو رو... این بچه رو... روزگار 

نشون داده هیچ وقت بر وفق مراد من نبوده. من هرچر 
رو خواستم و داشتم با قدرت و جیی ازم گرفته... نه 

ی دیگه تا احساس امنیت نکنم نیم تونم به خاطر  نوشیر
ی رو بخوام. این بچه یه  ی خودخوایه خودم چیر

 اشتباهه... 
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 کیم_برایم_عشق_دم_کن #

 

 #پارت_ششصد_بیست_هفت 

 

ی نشسته بودیم.   بی حرف داخل ماشیر

 

 گفته بود یم رساندم و من نه نگفته بودم.   

دلم کنارش بودن را یم خواست هرچند پر از اخم و 
 بدعنق. 

 

ی مان طوالبی شده بود.   سکوت بیر

هر دو غرق در افکارمان بودیم..شاید هرکدام به دیگری 
 کردیم.. فکر یم  

 

 تمام حرف های یاشار را قبول داشتم. 
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من هم آن ترس ها را در وجودم حس یم کردم... من  
هم هنوز از آینده و اتفاقات پیش رو هراس داشتم اما با 
ی تصمیم دردنایک  ی چنیر

وجود همه ی آن ها قادر به گرفیی
 نبودم و بی شک زیربارش نیم رفتم. 

 

 به محوطه ی پروژه رسیدیم.  

ی را به داخل برد و گوشه ای پارک کرد.    ماشیر

 به طرفش برگشتم: 

 _من خودم یم رم. 

 

 ابروهایش مثل همیشه درهم بود: 

 _میام باهات. صیی کن. 

 _یاشار! 

 

؟ تا این جا اومدم منم یه نگاه یمی ندازم. ضمنا  _یاشار چر

نیازی نیست زیاد معطل کتی کارتو تموم کن برت یم 
 گردونم.  
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 لبخند زدم : بی اختیار 

 _االن تو حواست به ماست؟

 

 بیشیی اخم کرد و بدخلق گفت: 

 . ی  _پیاده شو نوشیر

 

 مثال چطور یم شد بگوید من مراقبت شما هستم؟

 نگایه به نیم رخش انداختم. 

 من عاشق این مرد بودم. 

 رسش را به طرفم چرخاند و به معنای چیه تکان داد.  

 لب زدم: 

... با یه من عسلم نمیشه خوردت.   _خییل تلجی

  

 با حفظ اخم هایش گوشه لبش تکابی خورد. 

 لعنتی داشت مقاوم یم کرد تا نخندد. 
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خب باز هم غنیمت بود که بعد از حرف های صبح مان 
بحتر نکرده بود و برخالف گفتارش، رفتارش باب دلم 

 بود. 

 

 با من آمده بود و تنهایم نگذاشته بود. 

با هم پیاده شدیم و به سمت ساختمان های نیمه کاره  
 رفتیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست_هشت 

 #شهال_خودی_زاده 

 

ی با دیدن ما نزدیک شده و سالم دادند.   دوتا از  مهندسیر

مهندس امیتی که مرد جوان و فعایل بود  رو به من  
 گفت: 
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م شد. بفرمایید _خانم مهندس مواردی که گفتید انجا
 بریم باال خودتون ببینید. 

 

 یاشار ابرو درهم کشید و گفت: 

_امروز من جای خانم مهندس بازدید یم کنم. ایشون 

ی یم مونن.  ی پاییر  همیر

 

 ناباورانه نگاهش کردم که گفت: 

ی مهندس رضابی چر یم گن. ما یم ریم باال.   _شما ببیر

 

 متعجب گفتم: 

_ویل من خوبم... یم تونم خودم به کارم برسم جناب 

 توانا. ضمنا مواردی که گفتم باید خودم تایید کنم. 

 

به سمتم چرخید و دندان قروچه ای کرد و با صدای 
 خفه ای که من فقط شنیدم گفت: 
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 _یم ری باال حالت بد میشه. 

 

 چشم غره رفتم : 

یف  _حالم خوبه... دوست دارید شما هم با ما تشر

 بیارید. 

 

ون داد و زیر لب غری زد که متوجه  نفسش را محکم بیر
 نشدم چه گفت. 

 چرا دلم یم خواست کنارم داشته باشمش؟  

ی توجهات زیر پوستی از صدتا دوستت دارم برایم  همیر
 بیشیی ارزش داشت. 

  

دوستم داشت که با وجود بحث و اختالف مان نگرانم 
جهات نیاز بود و من در این لحظات عجیب به این تو 

 داشتم. 

 

 باالخره همراه مهندس امیتی رایه طبقات باال شدیم. 
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 پا به آسانسور بی در و پیکر گذاشتیم. 

یاشار کنارم ایستاد و دستش را پشتم روی طناب دور تا 
 دور پیچیده نرده  ها گذاشت. 

 

هر چه  آسانسور باال یم رفت درونم حیس عجیب شکل 
 شد. ی طناب بیشیی یمیم گرفت و فشار انگشتانم رو 

 

مهندس امیتی با آب و تاب و باصدای بلند  یک رسی 
 توضیحات راجع به مشکالت طبقات یم داد. 

 

ی کرد که یاشار گفت:   نیم دانم چهره ام چه تغییر

 _خانم مهندس خوبید؟

 

 رسم را به نریم تکان دادم: 

 _خوبم. 
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و سیع کردم به ارتفایع که هر لحظه بیشیی یم شد فکر  
 نکنم. 

 

ها را در خانم ها   ی شنیده بودم بارداری یم تواند خییل چیر
 تغییر دهد اما باورش نداشتم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_بیست_نه

 #شهال_خودی_زاده  

 

ی بودم رنگ به رویم نمانده بود که یاشار این بار  مطمی 
 وجه به مهندس امیتی پرسید: بی ت

؟  خوبی
ی  _نوشیر

 

 دست خودم نبود. خوب نبودم و مایه تعجبم بود. 
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امکان نداشت من بارها و بارها این طبقات را باال رفته 
 بودم! 

حس رسگیجه داشتم و تهوع باعث شده بود جرئت 
 بازکردن چشمانم را نداشته باشم. 

 

د. دستش دور کمرم پیچید و مرا به سمت خود کشی 
 ناخواسته رس بر سینه اش گذاشتم. 

 آرام توپید: 

 !  _بهت گفتم نیا باال. حرفم که گوش نیم کتی

مثال سیع داشتم به روی خودم نیاورم اما ظاهرا نیم 
 شد. 

 

همان لحظه آسانسور ایستاد و حس کردم مهندس 
ون پرید.   امیتی تندی بیر

دل و روده ام به هم یم پیچید که یاشار  نوازشگرانه 
 گفت: 

 _چشاتو باز کن رسیدیم. 
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 آرام پلک باز کردم. 

 

 _به من نیگا کن... 

 

 چه قدر عجیب بود؟

متی که ترس از ارتفاع نداشتم حاال حس یم کردم اگر به 
ی  نگاه کنم سکته خواهم کرد.   پاییر

 _دلم بهم یم خوره! 

هستیم. به نظرم  25_ارتفاع باعثشه...طبقه 
 ... ی  همینجوری برگردیم پاییر

  

 نه بریم. تا این جا اومدیم. االن خوبم. _نه 

 دقیق نگاهم کرد: 

؟   _مطمئتی

 _اوهوم. 
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 باشه ای گفت و دستم را گرفت. 

 با هم وارد طبقه مذکور شدیم. 

باد خنیک یم وزید  که باعث شد کیم حالم رسجایش 
 بیاید. 

 

مهندس امیتی دوباره نزدیک شد و با وجود محافیطی 
سد و   همچون یاشار سیع کرد به رویم ی نیر ی نیاورد و چیر

وع به توضیح دادن کرد.   رسر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_ش

 #شهال_خودی_زاده  

 

ی پاسخگو شدم و ایرادهابی که وارد بود ییک 
با حال بهیی

د کردیم.  ی  ییک با همفکری یاشار گورسر
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ی و نگران یاشار را روی خودم حس  تمام مدت نگاه سنگیر
 یم کردم. 

 

که تمام شد مهندس امیتی به بهانه ی صحبت با   کارمان
ی  کارگران همان جا ماند و من و یاشار رایه طبقه ی پاییر

 شدیم. 

 

به محض سوار شدن به آسانسور چشمانم را بستم اما 
 این دستان یاشار بود که دور کمرم پيچيد : 

 

 _بیا این جا ببینم. 

 

 در آغوشش فرو رفتم و دیم عمیق به سینه کشیدم. 

تنش زیر مشامم زد و حس خوب داشتنش رگ و بر  عطر 
 ام را پر کرد. 

 

 کنار گوشم پچ زد: 
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_کجا رفت اون خانم مهندس شجاع مون؟ این جوری 

 منم منم یم کتی دیگه؟

 

 مشتم در سینه اش نشست: 

 _یاشار اذیتم نکن.دست خودم نیست. 

 

ی راحتیاست؟  _فکر کردی به همیر

 

 _اصال نیم فهمم چم شده؟

 

 خم کرد و بوسه ای به گونه ام زد: رسش را 

_داری مامان یم شر دخیی خوب. و این سخت ترین و پر 

 مسئولیت ترین کار دنیاست. 

 

نگاه متعجبم را به نگاه شفافش دوختم. یعتی قبول کرده  
 بود؟ 
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ی فقط مامان شدن مهم نیست که تازه اول    _نوشیر

.  وقتی مادرم  ول کرد و رفت تا مدت ها از   کیس راهیسر
به نام مادر متنفر بودم.  اون اوایل مامان فریده کارش 

خییل سخت بود.  همیشه فکر یم کنم اگه مامان فریده 
ی  و مادرانه هاش نبود چه بالبی رس من یم اومد. نوشیر

... ییک من دل خوشر از زنای اطرافم که مادر شدن ندارم

مادر خودم ییک نگار که باعث شدند این ترسا توی وجود 
 ن ریشه بندازه... م

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_ش_یک

 #شهال_خودی_زاده  

 

 قلبم تپیسر تند گرفته بود. 

 

 دیگر نه ترس از ارتفاع داشتم نه ته دلم هم یم خورد. 
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 لب هایم لرزید و اشکم رسازیر شد: 

 _یاشار! 

 

دستش دور شانه ام حلقه شد و مرا محکم به خود 
 چسباند: 

 

_قربونت برم... عزیز دلم... معذرت یم خوام... بابت 

 اون حرفا ازت معذرت یم خوام. 

 

 دستانم دور کمرش حلقه شدند:  

 _خییل دوستت دارم. 

 

 _منم خییل دوستتون دارم. تو و اون... 

 

 انگار کلمه برای نامش پیدا نکرد که سکوت کرد. 
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یتی نشست:    لبم به خنده ای شیر

. _یاشار تو بابای خ  ییل خوبی مییسر

 

  . ی  _فقط یه قویل بهم بده نوشیر

 

 صدایش درد داشت و قلبم را یم لرزاند. 

 

... نذار  _بهم قول بده برای این بچه مادر خوبی باشر

ی اینو  هیچ وقت کمبود بی مادری رو حس کنه... نوشیر
کیس بهت یم گه که یه عمر تو حشت محبت مادرش 
 بوده... تو حشت داشتنش.. آغوشش...بوی تنش... 

 

د.   انگار کیس قلبم را برای این حجم از دردش فشر

 

و لب زدم: _قول یم دم بوسه ای روی سینه اش زدم 
 عزیزم . تو هم بهم یه قویل بده. 
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 پیشابی ام را بوسید: 

اییط تنهام نذاری...   _بهم قول بده توی هیچ رسر

 

همزمان آسانسور به طبقه همکف رسید و قبل از پیاده 
 شدن یاشار گفت: 

_قول یم دم عزیزم. هیجر جز مرگ نتونه منو از تو جدا 

 کنه.  خییل دوستت دارم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_ش_دو

  

 

 یاشار 

 

 _چیه باز اخم کردی آقاهه؟
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نیم نگایه به طرفش انداختم و با دیدن چشمان براقش 
 بی اختیار لبخند بر لبانم نشست و جواب دادم: 

مت یه صبحونه مشتی  _داشتم فکر یم کردم کجا بیی

 بهت بدم. 

 

بود که با اشتها اش آرام گرفته  انگار رسگیجه و تهوع
 گفت: 

 _بریم جگرگ.. 

 

 متحیر پرسیدم:  

 _جیگرگ؟ این وقت صبح؟

 

 شیطان خندید: 

 _اوهوم... دلم یم خواد. 

؟   _تو که اصال جگر دوست نداشتی

 شانه باال انداخت: 

 _نیم دونم االن دلم یم خواد... 
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 نه! واقعا انگار زنان موقع بارداری کال تغییر یم کردند. 

 

 مشتاق توی خیابان چرخاند و گفت: نگاهش را 

ا دلم یم خواد... ذغال اخته...   ی _یاشار من االن خییل چیر

 لواشک... وای ازگیلم  یم خوام. 

 

 ناباورانه گفتم:  

ی اینا دیگه چیه؟ هیچ کدوم با هم همخوبی  _نوشیر

 نداره. 

 

 لب برچید : 

ی دیگه هم  _یم خوام خب... دلم یم کشه... تازه یه چیر

 یم خوام. 

 

 بلند خندیدم: 

 _بگو ببینم اون دیگه چیه؟ 
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 .  _عطر تن تو... یم خوام محکم بغلم کتی

 

 ابروهایم تا به انتها باال پریدند و او افزود: 

 _تازه آواکادو هم یم خوام... 

 

واقعا نیم دانستم در برابر این همه تنوع از خواسته 
 هایش چه بگویم. 

 

 با شیطنت گفتم: 

سه.  _فکر کنم از این همه خواسته یکیش فعال در دسیی

البته باید یه جای خلوت پیدا کنم  تا بتونم قشنگ 
 بغلت کنم. 

 

 ریز خندید و گفت: 

 _ بریم خونه؟ 
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 ابرو درهم کشیدم: 

کت.   ی باید بریم رسر  _نوشیر

کت نه... خونه...   _یاشار نه... رسر

 

از  عجیب بود نوشیتی که رس و تهش را یم زدی دست
ی به خانه  کارش نیم کشید  حاال آن وقت روز از رفیی

 حرف یم زد. 

 

 _تو رو یم رسونم خونه... 

 قهرگونه گفت: 

کت .   _اصال نخواستم... یم رم رسر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_ش_سه
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ی   نوشیر

 

به قصد حالت قهرگونه به خود گرفتم و نگاهم را به 
 زدم: سمت شیشه کشاندم و زیرلب غر 

ی برای همش  . وقت گذاشیی ی _اصال همه ی مردا همییی

 سختشونه . 

 

ی را به سمت خایل  صدایش نیامد اما راهنما زد و ماشیر
 خیابان  کشاند. 

ی خانم...    _نوشیر

 

 جوابی ندادم. 

دستش روی شانه ام نشست و مرا به سمت خود 
 چرخاند: 

_این بچه داره خییل روت اثر میذاره ها... تو گ قهر یم 

 کردی با من؟ 
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راست یم گفت شاید زیادی حساس شده بودم اما 
دست خودم نبود دلم توجیه بیش از همیشه یم 

 خواست. 

 

 چشمانم که پر آب شد یاشار متحیر نامم را صدا زد: 

 !!! ی  _نوشیر

 به گریه که افتادم نالید: 

ی دیوونه شدی؟ آخه _یا خدااا چر   گفتم مگه؟ نوشیر
 گریه واسه چیه؟ بیا ببینم... 

 

 ودیگر امان نداد و مرا میان آغوشش کشید.  

 

_باشه عزیزم... هیششش... امروز کار بی کار... تو مگه  

دلت جگر نیم خواست؟ اون همه خورایک سفارش 
 دادی... 
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 و بوسه ای به پیشابی ام زد. 

 لیدم: درست مثل کودگ نق نقو نا 

 _تو که هیچکدومو برام نخریدی. 

 

 خنده ی بی صدایش را با تکان شانه هایش حس کردم:  

_دخیی خوب باید بهم زمان بدی یا نه؟ همه رو االن 

 سفارش دادی... 

 

 ریز خندیدم: 

_پس اول بریم جگرگ... بعدشم خرید و آخرشم 

 خونه... 

 

 _قربون اون خنده های قشنگت بشم که نابودم یم کنه. 

 

 بیشیی خود را در آغوشش جا کردم و گفتم: 
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 _یم خوای اول بریم خونه؟

 

 چشم درشت کرد: 

ی خونه رفتناست که کار دست مون  ... همیر _نه خیر

داده... بعدشم صبح تا حاال هیجر نخوردی...یم ترسم 
. ببینم حاال مطمئتی دلت جگر یم خواد؟  ضعف کتی

 

ی را یم ی  خواهد انگار هنوز باور نداشت چطور دلم چیر
 که روزگاری از خوردنش نفرت داشتم. 

برای خودم هم عجیب بود اما واقعا دلم طعم های 
عجیب و غریب یم خواست و هر لحظه یک طعم را یم 

 خواستم. 

ین... ملس... اصال نیم دانستم این چه   ترش... شیر
 حالیست؟

 

 آرام مرا از خود جدا کرد و گفت: 
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ی بخوریم. بعدش یم ری ی م هر چر دلت یم _بریم یه چیر
 خواد بخر. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_ش_چهار

 

 

پشت پنجره ایستاده و به یاشاری نگاه یم کردم که 
داشت توی حیاط خانه مامان بساط منقل را رو به راه 

 یم کرد. 

 

 با صدای مادر به عقب برگشتم:  

 _حاال چر شده هوس جگر کردی؟

شت جگر خریداری نگاهم به سمت او چرخید که دا
ون یم کشید تا بشوید.   شده را از نایلون بیر
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 لبخند زدم و به طرفش رفتم: 

 _یهو دلم کشید. 

 

دستانش از حرکت ایستاد و نگاهش را به متی دوخت که 
 کنارش ایستاده بودم. 

 _یهو؟ این وقت روز؟ اونم توبی که جگر دوست نداری! 

 

ورانه خندیدم.   رسر

ت زده و متفکر  توی صورتم چرخید  و انگار  نگاهش حیر
تازه منظورم را گرفته بود که هیتی از رس خوشحایل کشید 

 و چشمانش برقی از شعف زد. 

... مادر... الیه قربونتون برم.  ی  _نوشیر

 

 محکم بغلش کردم: 

 _خدا نکنه مامان... 

 بوسه هایش بر در بر روی گونه هایم نشست. 
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ا یاشار و _آخه چرا نفهمیدم؟ این وقت روز اونم وقتی ب
ی ببینم. وای مادر خوش  یتی اومدید...  بشیر جعبه شیر

 .  خیی باشر

 

و همانطور که دستم را گرفته بود رو به روی هم 
 نشستیم. 

_چند روزه یم خوام بیام اما فرصتش گیر نیم اومد. دلم 

 یم خواست یاشارم باشه. 

 

؟ یاشار چر یم گه؟ خوشحاله؟ خب چرا  _رفتی دکیی

 نباشه... 

 ند سوال یم کرد و  منتطر پاسخ نمیشد. تند ت

 

_نه هنوز... یه کم رسم شلوغ بود. از روی تستم که 

 مثبت بود فهمیدم. 
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_قربونتون برم... وای باورم نمیشه. مادر چه قدر 

 خوشحالم کردی... 

 

نیم توانستم خوشحایل توی صدا و نگاهش را توصیف 
 کنم. 

 

ال بیایید این _مادر باید خییل مراقب خودت باشید. اص
 مدت پیش من بمونید... خودم بهت یم رسم. 

 _وای مامان نمیشه کیل کار دارم. هنوز پروژه تموم نشده. 

 ابرو درهم کشید: 

_دیوونه شدی؟ رسم شلوغه و این حرفا رو بذار کنار. 

... یم فهیم؟   مادر شدی دخیی

 

 با صدای یاشار هر دو به طرفش چرخیدیم : 

_خوبه که اینا رو بهش یم گید. صبح تا حاال جرئت 

 نکردم راجع به کار باهاش حرف بزنم. 
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مادر  از جا برخاست و با دیدن یاشار که نزدیکش شده 
 بود او را محکم به آغوش کشید: 

یک یم گم مادر... چشم مون روشن... الیه شکر که  _تیی

 نمردم و بچه ی نوشینم رو یم بینم. 

 

 ه تشکر کرد. یاشار خجوالن

 

 مادر در ادامه حرف یاشار رو به من گفت: 

_مادر نمیگم کار نکن اما باید از این به بعد با برنامه 

 .  باشر

 

 یاشار تندی گفت: 

_امروز رس کار یه کم حالش بد شد. بهش بگید حرف 

 گوش کنه مامان. لجبازی نکنه. 

 

ابرویم باال پرید. داشت چغیل ام را به مامان یم کرد . 
 عجیب بود که  مامان هم دل به دل دامادش داده ود. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

 مادر با نگرابی نگاهم کرد و من دستپاچه گفتم: 

_یاشار داره بزرگش یم کنه. حالت تهوع که دیگه عادیه 

 مادر من. 

 

 یاشار باز خبیثانه گفت: 

 ... ... یه کم خوبه حرفمو گوش کتی _گفتم باال نرو رفتی

ی مال تو. رس پروژه و ساختمون  از این به بعد کارای دفیی
ی با من.   رفیی

 

 _یاشار! 

 مادر تندی گفت: 

ی  _خب راست یم گه مادر... باال ساختمون نیمه کار رفیی

 خدای 
ی

چه کاریه... خداروشکر شوهرت هست. نیم گ
  بیفته؟ نکرده واسه بچه اتفاقی 

 

 یاشار که کار خودش را کرده بود ابروبی باال انداخت. 
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 حاال یم فهمیدم چرا گفته بود زودتر به مادر خیی بدهیم. 

ون گیر داده بود که رایصی   غذاهای بیر
ی

انقدر به آلودگ
یم.  ی  شده بودیم جگر را بخریم و بیاوریم خانه ی مامان بیر

 

 قهرگونه گفتم: 

_من که بچه نیستم... خوبم یم دونم از بچه م چطور 

 مراقبت کنم. 

 مادر نصیحت گرانه گفت:  

_دیگه خودت تنها نیستی که هر کاری دلت خواست 

... این  بچه امانتیه که خدا بهتون داده. باید همه  بکتی
 جوره حواستون بهش باشه... 

 

ورانه زد و گفت:   یاشار چشمیک رسر

ان جان فقط اگه حرف _من حواسم بهش هست مام
 گوش کنه. 

ی امروز صبح بچه نیم خواستی  ییک نبود بگوید تا همیر
 حاال شدی دایه مهربان تر از مادر! 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_ش_پنج

 

 

 نگاه دکیی به برگه آزمایش دوخته شده بود. 

دلهره ی غریتی داشتم که شاید از ترس های یاشار 
 نشأت یم گرفت. 

 

م میان دست یخ کرده ی یاشار بود وقتی که دکیی دست
 لبخند مهربابی زد و گفت: 

 _تا این جا همه چر عایل... جای هیچ نگرابی نیست. 

 

ون  حس کردم یاشار به نریم نفس حبس شده اش را بیر
 داد. 

هابی کرد و همزمان گفت: 
ی ی چیر وع به نوشیی  خانم دکیی رسر
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رات یم _داروهای تقویتی مخصوص دوران بارداری ب
س و نگرابی دور بمون... شاغیل عزیزم؟   نویسم. از اسیی

 

 با جواب مثبت من، لبخند مهربابی زد: 

_اگه یم توبی یه کم کارتو سبک کن... این دوران اگه با 

ی بشه بدون شک یم توبی یه بچه ی سالم  آرامش سیر
ون و در کنارش کارهای  ... اما مشغله ی بیر داشته باشر

 خونه ممکنه خسته ات کنه. 

 

 یاشار نیم نگایه به طرفم انداخت. 

م »انگار توی چشم هایش یم خواندم که یم گفت   دکیی
اما در پاسخ به او « منو یم زنه... خوب گوش کن حرف
 گفت: 

 _من همه جوره کنارشم. 

 

 خانم دکیی لبش به لبخندی زیبا شکفته شد:  
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_خییل خوبه که آقایون توی این دوران همه جوره  

همراه خانم شون باشن. از توجه و محبت گرفته تا 
 کارهابی که کمک نیاز هست دری    غ نکنید. 

 

گفت و خانم دکیی با تحویل دادن یاشار چشم غرابی   
ی را صادر کرد.   نسخه ی داروها اجازه رفیی

 

  *** 

 

 به محض ورود به پارکینگ یاشار تندی گفت: 

 _وایستا با هم بریم. 

 رسی به نشانه ی مثبت تکان دادم و با هم  پیاده شدیم. 

یاشار به تنهابی تمایم نایلون های خرید  را برداشت و با 
 ر شدیم. هم وارد آسانسو 

 

 در این چند روز  همه جوره همرایه ام کرده بود.  
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کت یم رفتیم و تا برنامه ی آن روزم را  با هم به رسر
 مشخص نیم کرد بی خیال من نمیشد. 

 

رسما کار بازدید پروژه را از من گرفته بود و تنها به کارهای 
ی رضایت داده بود.   سبک دفیی

 _یم دونستی خییل خوشگیل؟  

 که بی هوا زده بود  لبخند زدم.  متعجب از 
 حرقی

 _خدا کنه بچه مون شبیه تو بشه... 

 نگاه به چشمانش دوختم و گفتم:  

 _این که آرزوی منه یاشار خان... 

 ابرو باال انداخت: 

_اما من یم خوام شبیه تو بشه... بعدم اول من آرزومو 

 گفتم. 

؟
ی

 _آخه تو چرا انقدر زور یم گ

 خنده ای مستانه کرد: 

ه لج نکتی و کاری کتی  _چون زورم یم رسه... تو هم بهیی
 بچه مون شبیه تو بشه... 
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 _وا یاشار مگه دست منه؟

با دست آزادش مرا به سمت خود کشید و کنار گوشم 
 پچ زد/ 

 _مطمئنم اونم به خوشگیل مامانش میشه

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_ش_شش 

 #شهال_خودی_زاده 

 

 یاشار

 

ش بلند شد و به محض ورو  ی کت دریا از پشت میر د به رسر
 سالم داد. 

 جواب سالمش را دادم و به سمت اتاقم راه افتادم.  

 با قدم هابی بلند خود را به من رساند و آرام پچ زد: 

 . ی  _مهمون دارین... یه خانم هسیی
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 ابرو درهم کشیدم. 

 این وقت صبح مهمان داشتم؟ 

 آن هم یک خانم؟! 

 

 کامل به طرفش چرخیدم: 

 _کیه؟

 

 با همان تن صدای آرام جواب داد: 

_خودشونو معرقی نکردن. فقط وقتی من پرسیدم گ 

هستند جواب دادن یه آشنا و تا اومدن شما توی 
 . ی  اتاقتون صیی یم کیی

 

 رسم را تکابی دادم و باشه ای گفتم

 و همزمان در را باز کردم و به داخل رفتم. 
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روی ییک از مبل به محض ورود دخیی جوابی را دیدم که 
 ها نشسته بود و متفکر پا روی پا انداخته بود. 

 

با دیدن من از جا برخاست و بی آن که مهلت دهد به 
 طرفم آمده و خود را میان آغوشم انداخت. 

 

 متحیر از کاری که کرده بود شوکه او را به عقب راندم: 

 _چر کار یم کتی خانم؟

 

 از خجالت گرفت و با م
ی

ن و من صورت زیبایش رنیک
 گفت: 

 

_ببخشید فکر نیم کردم داداشم انقدر خوشتیپ و 

 جذاب باشه... نفهمیدم چر کار کردم! 

 

تر  از قبل پرسیدم:   متحیر

 _داداشت؟! 
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 _اوهوم... داداشم. یه لحظه از خود بی خود شدم. 

 

و فاصله را کم کرد و این بار خواست دست به صورتم 
 بکشد اما اجازه ندادم و غریدم : 

؟ فکر کنم  _خانم
ی

م هیچ معلوم هست چر یم گ محیی
 اشتباه گرفتید... 

 

 لبش به لبخندی مزین شد: 

 

_تو منو نیم شناش جناب یاشار توانا اما من خوب یم 

 شناسمت. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_ش_هفت 

 #شهال_خودی_زاده 
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ی از گفته هایش بفهمم؟  ی  نیم توانستم چیر

 گفتم: با اشاره به مبل  

 .  گ هستی
ی

ه اول بشیتی و بیک  _بهیی

 

 لبخند دندان نمابی زد و گفت: 

_عاشق این همه جذابیت شدم داداش بزرگه... من 

نیلوفرم...  خواهری که تو از وجودش خیی نداری اما من 
با عکسابی که ازت دیدم فکرشو یم کردم چه قدر یم 
. اون موقع ها مامان خییل ازت  توبی خوش تیپ باشر

 یف یم کرد. تعر 

 

بی تند گرفت.   
 کلمه ی مامان توی رسم ضی

 

ک چرچی زد.   نگاهم روی زوایای صورت دخیی

 زیبا بود و چهره ای بسیار آشنا را برایم تدایع یم کرد. 
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 مادرم... 

 آری این دخیی تا حد زیادی شبیه مادرم بود. 

 

ی  فت و چیر چهره ای که سال ها بود رو به فراموشر میر
 خاطر نیم آوردم.  زیادی از آن به

 _تو... تو... 

 

_اوهوم... من خواهرتم ... دخیی بیتا... نیم دونم 

اطالعاتت راجع به من چه قدره اما من تو رو یم 
 شناسم. 

 

اطالعات من راجع به او تقریبا صفر بود و  نیم دانستم  
بعد این همه سال این خواهر از کجا رسوکله اش پیدا 

 شده است؟ 

 

 گیج و مات پرسیدم:   

؟   _چطور یم توبی ثابت کتی
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. من هنوز یه کم هیجان زده ام.   _میشه بشیتی

 

ی این کالم روی مبل مقابلم  و خودش هم به محض گفیی
 نشست. 

 بی رمق نشستم و به او چشم دوختم. 

 

_بعد این که مامان از پدر تو جدا شد رفت انگلیس و با 

دت ها حالش بد بود بالبی که پدرت رسش آورده بود تا م
 جدیدی 

ی
اما اون جا خییل اتفاقی با پدرم آشنا شد و زندگ
وع کرد. من حاصل ازدواج اون ها هستم.   رو رسر

 

 حسادت تمام وجودم را پر کرد. 

 

 بی اختیار پوزخندی زدم: 

 _و االن من این دیدارو مدیون گ هستم؟
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_لطفا انقدر تلخ نباش... من چندساله یم خوام بیام 

ان اما پدرم اجازه نیم داد.... درست از اون سایل که ایر 
 مامان دیگه برنگشت خونه. 

 

به هابی که بر وجودم یم زد تمایم نداشتند. 
 انگار ضی

؟ یعتی چر برنگشت؟  _از چر حرف یم زبی

 

 اشک هایش آرام و بی صدا روی گونه هایش غلتید. 

 

یم گفت خواهرم است. از مادری که مرا ترک کرده و 
راند. از زبی که مادر کشور غریتی شده بود سخن یم  عازم

 او هم بود. 

 و...  

 بی نفس گفتم:  

... از چر حرف یم  _ یم خوام درست برام تعریف کتی

؟!   زبی
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 هنوز شوکه بودم و به وجودش باور نداشتم. 

 

_ از وقتی یادم میاد مامان همیشه افشده و دلتنگ بود.  

بود. شب و روزی دلتنگ پشبچه ای که ترکش کرده 
نداشتیم که از بچه اش حرف نزنه.  حتی بعدها فهمیدم 
منو به دنیا آورده بود تا شاید تو رو فراموش کنه اما انگار 

این غصه خوردن قرار نبود یه جابی تموم بشه. گایه 
شب ها کابوس های بدی یم دید. برات نامه یم نوشت 

 جوابی بهش
بدی  اما ظاهرا تو هیچ وقت دوست نداشتی

 یا نامه ها به دستت نیم رسید که جواب بدی. 

 تا حدی پیش رفت که مامان تصمیم گرفت 
ی

این افشدگ
بیاد ایران و تو رو با خودش بیاره خونه. اون وقتا من 
خییل کوچیک بودم که مامان عزم سفر کرد به ایران. 
پدرم مخالف بود  اما مامان نیم تونست بمونه و از تو 

ش بسته بود. بی خیی باشه.  ب  ه هر دری یم زد راه دسیی

باالخره با رایصی شدن پدرم مامان اومد ایران اما با وجود 
ی با پدرت نتونست تو رو با خودش بیاره. پدرت  درگیر

 اجازه نداده بود تا حتی تو رو ببینه. 
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مامان که برگشت خونه حال بدی داشت و یم تونم بگم  
یش . پدرت بدتر از قبل شده بود. درست مثل ی ک روانیر
 با نامردی تو رو ازش دری    غ کرده بود. 

از اون روز مامان مثل دیوونه ها شد... برای آرامش دارو 
 یم خورد و بیشیی مواقع گریه یم کرد. 

 

شب و روزش شده بود یاشار... تاجابی که حتی منو 
فراموش کرده بود. متی که کنارش بودم رو نیم دید تا این 

سختی و بیماری برای بار دوم تصمیم  که بعد چهار سال
گرفت بیاد ایران و  هرجور شده با تو رودرو بشه... یم 
. یم گفت همیشه داغ  خواست تو واقعیت رو بدوبی
خیانت نکرده به پیشونیشه و تو باید اینو بفهیم. اون 
موقع ها فکر کنم تو یه پشبچه چهارده پونزده ساله 

 بودی. 

 

ون یم کشید گونه های با دستمایل که از کیفش ب یر
 خیسش را خشک کرد. 
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 پس او هم خوشبخت نبود. 

ی حال نداشت.   مادر داشت و در عیر

درست مثل متی که مادر داشتم و هیچ وقت محبتش را 
 از نزدیک نچشیده بودم. 

 و تمام این ها تقصیر پدرم بود. 

 

نگاهم هنوز روی صورت زیبایش بود که تدایع گر مادرم 
 بود. 

حاال یم فهمیدم تمام این سال ها نگرانم بود و مادری که 
 پدرم چه ظالمانه او را از من گرفته بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_ش_هشت

 #شهال_خودی_زاده  
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_وقتی برای بار دوم مامان به ایران اومد  پدرت باز هم 

اجازه نداد مامان تو رو ببینه. یه جورابی مامانو عذاب 
ه شب بابا اومد رساغم و گفت شاید تا مدت ها میداد. ی

نتونم مامانو ببینم چون اون تصمیم گرفته برای زمان 
 نامشخیص توی ایران بمونه تا بتونه تورو ببینه. 

البته بعدها فهمیدم این مسئله باعث اختالف پدر و 
مادرم شده بود و من خیی نداشتم این مسئله باعث 

تصمیم گرفته بود به هر  جدابی پنهون اون ها شده. مادر 
قیمتی توی ایران بمونه و این باعث شده بود پدرم به 

 شدت عصتی بشه و اونو با جدابی تهدید کنه... 

 

 آیه از ته دل کشید و به چشمانم نگریست : 

 

_همیشه ازت بدم یم اومد.... تورو باعث بدبختی خودم 

یم دونستم. نفرت قلبمو پر کرده بود و دلم یم خواست 
روزی بیام ایران و عقده های دلمو خایل کنم. وقتی یه 

پدرم مامانو غیابی طالق داد این نفرت بیشیی شد. تو 
باعث جدابی من از مادرم بودی... اما خب با گذر زمان 
... قربابی ازدواج  فهمیدم تو هم مثل من یه قربابی هستی
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های اشتباه... انتخاب های اشتباه...  مامان تا مدت ها 
 نوشت و جویای احوالم  یم شد. بارها و بارها نامه یم

بابت تصمیمش عذرخوایه یم کرد. تا این که ارسال نامه 
 به یکباره قطع شد. 

 محکوم کرد. 
ی

 این بار پدرم اونو به بی عاطفیک

برای متی که اضار یم کردم دنبالش بیاییم بهانه یم 
 تراشید که البد با دیدن پشش تو رو فراموش کرده... 

 

ی انداختم غمگ ی از داستابی که شنیده بودم  رسم را پاییر یر
 و به نقطه ای نامعلوم چشم دوختم. 

  

 مادرم قرار نبود رهایم کند.  چطور یم 
ی

انگار قصه زندگ
 گفتم من هم نیم دانم مادرمان کجاست؟ 

 

_همیشه دوست داشتم ببینمت... یم خواستم یاشار 

 مامانو از نزدیک ببینم. 

 پرسیدم: بی اراده 
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 _چرا انقدر دیر؟ این همه وقت... 

 

 تندی جواب داد: 

 

_ بابام چند سایل بود که مریض بود و مجبور بودم هم 

درس بخونم و هم کار کنم و از طرقی مراقبت از بابا هم 
 بود. 

 اشک ش رسازیر شد و افزود: 

 _ چندماه پیش فوت کرد. 

 

 مات ماندم: 

 _متاسفم. 

 _متشکرم. 

 زمزمه وار گفتم: 

 هنوزم ازم متنفری؟_ 
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 بی معطیل رسی تکان داد و گفت: 

 _نه! 

 بی اختیار لبخند زدم: 

 _خوبه

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_ش_نه

 #شهال_خودی_زاده  

 

 

ی   نوشیر

 

ی را مرتب چیده بودم.   میر

ی نگاه کردم.   کیم عقب رفتم و با دقت بیشیی

 

ی کم و کش میشد.  ی  نباید چیر
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 هیجان زده بودم.  

هیجابی که ناشر از صدای هیجان زده ی یاشار  به 
 وجود آمده بود. 

 

 هنوز هم باور نداشتم امروز خواهرش مهمان ماست. 

 

یاشار زنگ زده و به صورت اجمایل از آمدن کیس که یم 
 گفت خواهرش است برایم تعریف کرده بود. 

 

ظاهرا خواهرش در هتل اقامت داشت اما به اضار من 
 عوتش کرده بودم. برای امشب شام د

 

ک را ببینم.   دلم یم خواست دخیی

 

ی توی شکمم بود که یاشار با آمدن  شاید این از قدم جنیر
 این دخیی دیگر احساس تنهابی نیم کرد. 
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هنوز دقیق نیم دانستم چه خیی است و چرا این دخیی به 
 مان پیدا شده  اما قرار بود 

ی
یکباره رسوکله اش در زندگ

 ان خواهر یاشار پذیرابی کنم. امشب از  او به عنو 

 

ی شام زدم و به اتاقم رفتم.   لبخندی به میر

دوشر گرفته و آرایش مالییم کردم و لباس مناستی 
 پوشیدم. 

 

دلم یم خواست هر چه زودتر این دخیی را از نزدیک 
 ببینم. 

همیشه برای تنهابی بیش از حد یاشار ناراحت بودم و 
 غصه یم خوردم. 

 

فرنوش عمال یاشار با کیس ارتباط چرا که بعد از مرگ 
 نداشت و تنها بود. 
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ون رفته تا پشت در واحد  با صدای زنگ تندی از اتاق بیر
 رفتم. 

 

در را باز کردم و با دیدن دخیی زیبا روی کنار یاشار لبخند 
یتی برلب هایم نشاندم.   شیر

 

 _سالم خوش اومدید. 

 

ک هم قد یاشار بو  د. هر دو سالم کرده وارد شدند. دخیی
 کشیده و خوش پوش و البته به شدت ساده. 

 

یاشار  دست دور شانه ام انداخت و بوسه ای بر گونه  
 ام زد و  رو به او گفت: 

 _اینم خانم خوشگلم که برات تعریفشو کرده بودم. 

 

ک واقعا چهره ی دلنشیتی داشت و به دل یم  دخیی
 نشست. 
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 لبخند مهربابی زد و دستش را به طرفم دراز کرد: 

 نیلوفرم...  خوشبختم. _ 

 

ده و گفتم:   دستش را فشر

 _خییل خوش اومدی. 

 

 چه قدر نوع لبخندش شبیه به یاشار بود. 

از همان لبخندهابی که گوشه لبش خط یم انداخت و 
 برد. دل یم

 

 حس خوبی در وجودم ایجاد شده بود.  

 

نگاهم به سمت یاشار چرخید. انگار همان لبخند را بر 
ی بودم آن ها خواهر و برادر لب داشت حاال  مطمی 

 هستند. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_چهل

 

 

ی   نوشیر

 

 

خانه با حایل پریشان و آشفته مشغول بودم  ی داخل آشیر
 که یاشار وارد شد. 

 

 کنارم ایستاد و پشتش را به کابینت چسباند و گفت: 

 ! 
ی

ی بیک ی ی نیم خوای چیر  _نوشیر

 

 نگاهش نکردم. 

 ! ی  _نوشیر

 

  بلند کردم: عصتی رس 
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 _چرا بهش نگفتی از مامانت خیی نداری یاشار؟

 

نیلوفر عالرقم تمام اضارهایمان به هتل بازگشته بود و 
 حاال ما تنها بودیم. 

 

 شانه باال انداخت: 

 _واقعا نیم دونم. 

 

 _یعتی چر نیم دونم؟

ی من هنوز گیجم... واقعا نیم فهمم این دخیی یهو  _نوشیر

ضمنا تو فکر یم کتی راحته بگم از کجا پیداش شده... 
 مادری که اومدی دنبالش معلوم نیست کجاست؟

 

 کالفه کارم را رها کردم و به سمتش رفتم: 

 _ظاهرا این ماجرا تمویم نداره یاشار. 

 

 دستی به پیشابی کشید و نالید: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

_یم بیتی که هرچر یم خوام ازش دور بشم نمیشه. یم 

ا یم ترسم ی ... از خییل چیر ی . حاالم که این ترسم نوشیر

ه نیلوفر. چرا نیم  مو بکنم. دخیی
ی

 ذارن زندگ

 

بی قراری و ناراحتی اش را کامال درک یم کردم. بعد از آن 
همه اتفافات عجیب و غریب یاشار یم خواست از همه 

ی دور بماند.   چیر

 نگرابی اش بابت من و بچه ی مان بود. 

ی مان را کم کردم.   جلو رفتم و فاصله ی بیر

 نش را دور کمرم حلقه کرد: آرام دستا

_امروز خییل خسته شدی. شامت فوق العاده بود. 

 ممنونم. 

 

خواهش یم کنیم زیر لب زمزمه کردم و نگاه به چشمان 
 نگرانش دوختم. 

_یاشار من فکر یم کنم تا ماجرای مامانت رو حل نکتی 

 ما به آرامش نیم رسیم. 
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 مردد جواب داد: 

ی فکرو یم کنم. اومدن ن یلوفر یه جورابی _منم همیر
دوباره داره منو به اون سمت یم کشونه. فقط موندم به 
این دخیی چر بگم؟  تموم این سال ها فکر یم کردم مادرم 

 شو یم کنه و منو رها کرده اما 
ی

اون رس دنیا داره زندگ
 حاال با یه قصه جدید طرف شدم. 

 

 حس بدی داشتم. 

است هر چه بود حسم یم گفت بالبی رس مادرش آمده 
ی از او  وگرنه چرا اگر تمام این سال ها در ایران بوده خیی

 نشده است. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_یک
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ی بود که پدر یاشار تمام مدت  ی شاید این دلیل آن چیر
برای مخقی نگه داشتنش به هزار و یک کار دست زده 

 بود. 

 

 یاشار کالفه بود. 

ی افکار   در رسش جوالن یم دهد. یم دانستم او هم همیر

 

 بیشیی مرا به خود نزدیک کرد و گفت: 

 

ی یم خوام. بهم قول بده.  ی  _فقط ازت یه چیر

 

بی تند گرفته بود. 
 نگاه لرزانش دلم را لرزاند. قلبم ضی

 من هم دلشوره داشتم. 

 

 تنها توانستم رسی به نشانه ی مثبت تکان دهم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 آرام گفت: 

تو کنار یم ایستی و  _قول بده هر اتفاقی که بیفته... 
. وظیفه ی تو مراقبت از خودت و این  دخالت نیم کتی
 اگه بالبی رس 

... حتی ی بچه ست... بهم قول بده نوشیر
 .  من بیاد حق نداری وارد این ماجرا بیسر

 

 قلبم از شنیدن تک تک جمالتش فرو ریخت.  

نیم دانستم در پس تمام این ماجراها چه رازی پنهان 
 ما را یم ترساند.  است و این هر دوی

 

. من برای وارد شدن به این ماجرا نیاز  ی _قول بده نوشیر

دارم خیالم از طرف تو راحت باشه. باید قول بدی 
مداخله نیم کتی و فقط به امنیت خودت و این بچه 

 .  فکر یم کتی

 

 بی اختیار در آغوشش فرو رفتم. 

 کار سختی از من یم خواست. 
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 باشم؟چطور یم توانستم بی تفاوت 

 چطور دخالتی نمیکردم؟

 

 عاجزانه نامش را بر زبان راندم: 

ی رو از من یم خوای؟  ی ی چیر  _یاشار! چطور همچیر

 

. یه ترش ته دلم موج یم  ی _فقط بهم قول بده نوشیر

 زنه... باید خیالم از تو راحت باشه. 

 محکم بغلش کردم. بوسه ای بر موهایم زد و گفت : 

 ... ی  _بگو نوشیر

 ترسوبی یاشار. _داری منو یم 

 

ی نیست فقط محکم کاری یم کنم. نیم  ی س چیر
_نیی

 خوام مثل دفعه های پیش تو رو توی خطر بندازم. 

 _بی خیالش شو... 

_من از اولم توی این ماجرا بودم اما حالیم نبود. االنم 

اگه بخوام نیم تونم بی خیالش بشم. این ماجرا باید یه 
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. دلم یم خواد بد ی ونم چه بالبی رس جابی تموم بشه نوشیر
 مادرم اومده؟

 

 بی نفس نگاهش کردم که افزود: 

. بهم قول بده یم دونم یم تونم  ی _خواهش یم کنم نوشیر

 روی قولت حساب کنم. 

 

 عاجزانه نالیدم/ 

 _قول یم دم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_چهل_دو

 

 

 یاشار
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به محض باز شدن در خانه رو به خدمه ای که خوش  
 گفت پرسیدم:   آمد یم

 _پدرم خونه ست؟

 

رس تکان داد و من بی توجه به اطراف مسیر پله های 
 میان عمارت را پیش گرفتم. 

ی بار بود که پا به آن خانه  بعد از مرگ فرنوش این اولیر
 یم گذاشتم. 

 

 مرگ فرنوش یعتی مرگ تمام اطرافیانم جز مامان فریده. 

 

ام   قائل بودم. تنها این زن بود که هنوز برایش احیی

 

انه  به سمت اتاق پدرم رفتم و بی این که در بزنم  غافلگیر
 در را باز کردم و داخل شدم. 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

ش  ی به محض دیدنم نامم را صدا زد و از پشت میر
 برخاست. 

ش کوبیدم و  ی به طرفش رفتم و محکم دستانم را روی میر
 گفتم: 

 

 _بهم بگو بابا چه بالبی رس مادرم آوردی؟

 

 گفت: ابرو درهم کشید و  

 _منظورت چیه؟

 

_مگه تو همه ی این آسمون ریسمونا رو به هم نبافتی 

 که من نفهمم چه بالبی رسش اومده؟

 با آن که رنگش به وضوح پریده بود باز انکار کرد: 

 _نیم فهمم راجع به چر حرف یم زبی پش؟

 

 _مادرم مرده؟

 و همزمان نگاهم روی دستانش نشست که یم لرزید. 
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کشور با کیس دیگه ازدواج کرد و هیچ _مادرت خارج از  
 وقت برنگشت. 

 

 کالفه غریدم: 

 _بابا چرا همیشه مانع دیدار ما شدی؟

چرا نذاشتی یه بار ببینمش... چرا کاری کردی که دیوونه 
؟   بشه... چرا انتقام همه چر رو از مادرم گرفتی

 

آرام روی صندیل اش نشست و متفکرانه به من چشم  
 دوخت و گقت: 

 _این حرفا از کجا دراومده؟ چه انتقایم؟ 

 

 _بهم بگو بابا مادرم زنده ست؟

 

_من سال هاست ازش خیی ندارم. آخرین بار وقتی اومده 

بود تو رو ببینه دیدمش.. دعوامون شد و اونم رفت... 
 یعتی برگشت کشورش... 
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 هنوز هم داشت دروغ یم گفت. هنوز... 

 دیگر باورش نداشتم. 

 

ر بهت گفتم بی خیال این موضوع شو. مگه _یاشار یه با
ی نبود؟   با نوشیر

ی
 دردت زندگ

 

 صدایم فریاد شد : 

 _چطور بی خیال بشم؟ 

وقتی دخیی مادرم کیس که ادعا یم کنه خواهرمه از اون 
رس دنیا پیداش شده و فکر یم کنه مادرش سال ها پیش 
به خاطر من اونو رها کرده و دیگه برنگشته خونه اش. 
 بابا؟ چطور با این 

ی
چطور یم توبی انقدر راحت دروغ بیک

؟   یم کتی
ی

 دروغ ها داری زندگ

 

وا رفت. نگاهش حس کردم در جابی که نشسته بود 
ون زدم.   خشک و رسد و خایل بود وقتی از اتاقش بیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_سه

  

 

به رساغ مامان فریده هم نرفتم و مستقیم رایه هتل 
 محل اقامت نیلوفر شدم. 

 

ها یم ی داند اما از حاال دیگر یم دانستم پدرم خییل چیر
 گفتنش ابا دارد. 

 

 فت مادرم مرده..  تمام حسم یم گ

ی برای دیدار من به آب و آتش زده بود   که این چنیر
زبی

 بی شک مرده بود که کیس از او خیی نداشت. 
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کار سختی در پیش داشتم و نیم دانستم چطور به   
ی از  مادرم ندارم.   نیلوفر بگویم هیچ خیی

 

تمام دیروز  از حرف زدن راجع به این موضوع فرار کرده 
 بودم. 

 

وارد البی هتل شدم و به سمت رزروشن  رفتم اما قبل  
از آن متوجه چهره ی آشنابی شدم که باعث شد پاهایم 

 سست و بی جان شوند؟

 

داریوش بود، بی این که متوجه حضور من شود از 
ون آمد و باعجله  از هتل خارج شد.   آسانسور بیر

 

ب درسینه یم کوبید.   قلبم با تمام ضی

 ست اتفاقی باشد. این حضور نیم توان

 

 خشم تمام وجودم را دربرگرفت. 
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این دخیی یم توانست کیس باشد که داریوش اجیر کرده 
 بود. 

 

بی نفس شماره اتاق نیلوفر را گرفته سوار آسانسور 
 شدم. 

 

خشیم که وجودم را دربرگرفته بود هر لحظه بیشیی از 
 قبل یم شد. 

 خسته بودم از دروغ... 

 د
ی

. خسته بودم از این زندگ ی  روغیر

 

باال رفتم و با ورود به راهروی طبقه ی مورد نظر مقابل 
 اتاق نیلوفر ایستادم. 

 

ب یم زد که فکر یم کردم همان  رگ گردنم چنان با ضی
 لحظه  از فشاری که متحمل شده ام پاره خواهد شد. 
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 در باز شد و نیلوفر مقابل در ظاهر شد. 

 عجیب نبود وقتی  

 گفت: با دیدنم جا خورد و با دستپ
ی

 اچیک

؟  _یاشار تو این جا چر کار یم کتی

 

 دیگر نفهمیدم چه یم کنم. 

وارد اتاق شدم و با پنجه گردنش را گرفته او را محکم به 
 دیوار چسباندم و فریاد زدم: 

 _چرا باور کردم تو خواهریم ؟

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_چهار 
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ون زده اش نشان از  بی نفیس اش  چشمان از حدقه بیر
 داشت. بی توجه به رنگ کبود شده اش غریدم: 

 فهمیدی... داریوشو دیدم که از 
ی

_نیم توبی بهم دروغ بیک

 هتل خارج شد. 

 

دستانش را باقدرت روی دستانم گذاشته تقال یم کرد تا 
 از دستم رها شود. 

 

 صدایش خفه از گلو خارج شد: 

 _یا... یاشار... بذار... تو... توضیح... 

 

انه  رها کردم. انگش  تانم را غافلگیر

ون داد و   نفس خش دارش را با رسفه های مقطع بیر
 همزمان نالید: 

... خفه ام یم کردی...  ... داشتی  _اوه لعنتی

 

 صدایم فریاد شد:  
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 _داشتم باورت یم کردم من... 

 

 همان جور خمیده دست روی گردنش کشید و نالید:  

 

 _یاشار من خواهرتم. نیازی به باور نیست. 

 

 پوزخند زدم: 

 _فکر کردی دیگه باورت یم کنم؟ 

 به همان حال لب مبل نشست  و خفه و بی رمق گفت: 

 _کیفمو بده... 

 دور گردنش هنوز آثار انگشتانم باقی بود. 

 کیفش همان جا روی کنسول بود. 

 برداشته به دستش دادم. 

 

 هنوز رسفه یم کرد. 

ون کشید.   داخل کیفش را گشت و بسته ای نامه بیر
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_نامه های مامان به من.... اینم عکسا مون. من 

 چطوری بگم خواهرتم که باورت بشه؟

 

ی غریدم:   خشمگیر

_خواهریم و با برادر ناتنیم در ارتبایط؟چرا دیروز این 

 عکسا و نامه هارو، رو نکردی؟ 

 

... اصال ا جازه ندادی _یاشار  تو داشتی منو یم کشتی
 برات توضیح بدم. چهار چنگویل پریدی و خفتم کردی! 

 

نگاهم به عکس هایش که در کنار مادرم بود دوخته شد. 
با آن که تا حد زیادی سخت مادرم را به خاطر یم آوردم  

اما شک نداشتم خود او بود. البته نیلوفر توی عکس 
خییل جوان تر بود و عکس ها نشان از چند سال پیش 

 شت. دا

 

 پرسیدم: 
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 _داریوش باهات چر کار داشت؟ 

 

 دستی به گردنش کشید:  

 

 _اول بهم یه لیوان آب بده... گلوم داره یم سوزه. 

 

لیوابی آب برایش ریخته و همان طور که به دستش یم  
 دادم مقابلش نشستم. 

 جرعه ای از آب را نوشید و گفت:  

 

_بقیه رو خوب نگاه کن ... عکس من و بابا و مامان... 

اون چندتا نامه رو حفظم. تموم این سال ها شبهام با 
این کاغذها گذشته. نیم دونم دست خط مادرتو یم 

 شناش یا نه؟ یا اونم باید بهت ثابت کنم. 

 

 بی توجه به نامه ها پرسیدم: 
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_نگفتی داریوش ازت چر یم خواست؟ اصال از کجا 

 همیدن تو گ هستی و برای چر اومدی؟ف

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_پنج

. باهات چر کار  ی _نیم دونم... البد تو رو تعقیب یم کیی

 کردن که انقدر شکایک؟  

 

 صدایم بلند شد: 

 

 _نیلوفر حرف بزن! 

 

 ... ی که تموم دیروز ازش طفره رفتی ی _تو بهم بگو... چیر

؟ مامان گم شده؟ اصال   ازش خیی داری؟ چرا بهم نگفتی
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آرام رس تکان دادم و عکس را دست به دست کردم و 
 گفتم: 

 

_تموم این سال ها فکر یم کردم مامان برای همیشه 

رفته بر زندگیش... اما انگار این جا بوده و من هیچ وقت 
 حسش نکردم. 

 

 قطره اشیک درشت از چشمانش چکید: 

مان پیش تو انقدر _درست مثل من که فکر یم کردم ما
خوشبخته که منو فراموش کرده. بابامو نیم بخشم بابت 

 دور کردن من از مامان. 

 

 _نگفتی داریوش چر یم خواست؟

 _یاشار.... 

 

 _نیلوفر بگو... 

 جرعه ای دیگر آب نوشید:  
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ی زیادی نگفت... بهم پیشنهاد داد اگه باهاش  _چیر

همکاری کنم بهم کمک یم کنه مامانو پیدا کنم. ظاهرا یم 
ی  ی خواست بهم حایل کنه مامان خییل وقته گم شده چیر

 که تو دیروز ازم مخقی کردی. 

 

 _مگه تو مامانو نیم خواستی چرا قبول نکردی؟

 

ه هیچکس رو _یاشار تو برادریم... من توی این دنیا دیگ
 ندارم... چرا باید قبول یم کردم؟

 

با آن که هنوز باورش نداشتم اما در آن لحظات کیم 
کوتاه آمدم. اگر نیلوفر از آدم های داریوش بود باالخره 
مرا به مقصد یم رساند اگر هم که نبود من به او یک 

 عذرخوایه بدهکار یم شدم. 

 

 با اشاره به گردنش پچ زدم: 
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 خوام. دست خودم نبود.  _بابتش عذر یم

 

_بهت حق یم دم. وقتی نزدیک ترین افراد به آدم 

ی و زمان مشکوک  به بزنن باید به زمیر اینجوری بهت ضی
 .  باشر

 

 رسی تکان دادم: 

... باید بفهمیم چه اتفاقی برای  _باید بهم کمک کتی

 مامان افتاده؟ 

 

 به یکباره زیر گریه زد و مرا متحیر کرد. 

 ود: صدایش سوزناک ب

_فکر یم کردم وقتی بیام ایران یم تونم مامانو پیدا کنم و 

ببینمش... هیچ آدرش ازش نداشتم. جز اسم تو و 
پدرت... و یم دونستم پدرت رئیس کدوم بیمارستانه... 

مامان همیشه توی حرف هاش از اون مرد بی رحم حرف 
یم زد. باالخره با کیل جستجو پیدات کردم. یاشار چه 

 مادرمون اومده؟ بالبی رس 
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 شانه باال انداختم: 

 _واقعا نیم دونم.. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_شش

 

 ) ی  )نوشیر

 

ی یم رفت اما  انگشتانش آرام میان موهایم باال و پاییر
ی پیشه کرده   سنگیر

انگار در افکارش غرق بود که  سکوبی
 بود. 

 

 رس از روی سینه اش برداشتم. 

 دستش از حرکت باز ایستاد. 

 نگاهم را به چهره ی متفکرش دوختم. 
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 _یاشار.... 

 _جانم! 

 

 _از رس شب یه کلمه حرف نزدی؟

 

 _چر بگم؟

؟ چر کار کردی؟ چرا انقدر تو  _امروز چر شد؟ کجا رفتی

 فکری؟

کیم توی جایش تکان خورد و اینبار مرا میان بازویش جا 
 داد: 

 _یه کم خسته ام. 

 

 : کنجکاو گفتم

 _با نیلوفر حرف زدی؟

 _اوهوم. 

 _یاشار؟
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 لب هایش آرام کنج لبم نشست و گفت: 

 _حرف زدم... دیگه؟

 

 چشم درشت کردم: 

؟  چر بهش گفتی
ی

 _یعتی نیم خوای بهم بیک

 رس باال انداخت: 

 _نچ.. کنجکاوی و هیجان برات خوب نیست خانم. 

 

م.   _این جوری که من از فضویل یم میر

د:   مرا محکم به خود فشر

_بهش گفتم. یه کم گریه و ناراحتی کرد. اما قول دادم با 

 هم بگردیم و مامانو پیدا کنیم. 

_چرا ازش دعوت نکردی بیاد پیش ما؟ یاشار اون 

ه تا وقتی این جاست پیش ما بمونه.   خواهرته...  بهیی
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 _فعال قرار شد توی همون هتل بمونه. 

 

 _یاشار؟! 

 

 فت: محکم چشم بست و  وقتی چشم گشود گ 

_فعال نیم خوام هیچ کس حتی نیلوفر از بارداری تو 

؟  ی دار بشه. نوشیر  خیی

 

 _جونم. 

 _یم توبی چند روز بری پیش مامانت؟ 

 _چر شده یاشار؟ 

 

د:   مرا محکم به خود فشر

_چر یم خواد بشه آخه؟ فقط یم خوام روزابی که 

. ممکنه کارم طول بکشه شب  کت نیم ری تنها نموبی رسر
ی دوست ندارم فکرم پیش تو دیروقت بیام.  برای همیر

 باشه. 
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 بوسه ای زیر گلویش زدم و گفتم: 

 _مامان که از خداشه چند وقت پیشش باشیم. 

 

 _ساک مونو  ببند. یه چند وقت پیش مامانت یم مونیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_هفت 

 

 

نگاهم به تهران دود گرفته ی مقابلم بود اما ذهنم 
پرکشیده بود به دیروز و نقشه ای که با نیلوفر طرح 

 ریزی کرده بودیم. 

 

 _تو مطمئتی یاشار؟ 
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... تو  _مطمئنم...  تنها فرصتی که داریم همینه. تو چر

؟ یم دوبی که خطرناکه.   مطمئتی که یم خوای کمکم کتی

ط یم خوام بدونم چه بالبی _هیجر برام مهم نیست. فق
 رس مادرم اومده... 

 

ون آمده و به  ی از افکارم بیر با صدای مهندس نصیر
 طرفش برگشتم. 

 

_آقای مهندس کجایید؟ چندبار صداتون کردم... ظاهرا 

 بدجور غرق بودید! 

 

 نگاهم را دورتادور چرخاندم و گفتم:  

_انگار از این جا تهران یه جور دیگه به نظر جور دیگه 

 ای میاد. 

 

 _کوچیک و زیر پامون. 
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وع کرد توضیحابی راجع به مشکالت پروژه دادن اما  و رسر
 من تمام مدت ذهنم به سمت نیلوفر کشیده میشد. 

ی را از ماجرادور نگه  سیع کرده بودم خییل عادی نوشیر
 دارم. 

 

ی نیلوفر به م یان خطر و بازی دادنش ریسک اما انداخیی
 بود. 

ی
 بزرگ

از او خواسته بودم طوری جلوه دهد که پیشنهاد  
 داریوش را قبول کرده با او همکاری کند. 

باید یم فهمیدم چرا داریوش باید از مادرم خیی داشته 
 باشد؟

هابی یم دانست که پدرم را این طور عبد و 
ی بی شک او چیر

ی یم  کرد.   عبید خود کرده بود و باجگیر

 

با صدای مهندس دوباره خود را در فضای  ساختمان 
 نیمه کاره پروژه یافتم. 
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حرف های مهندس تمایم نداشت اما من هیچ کدام را 
 نفهمیده بودم. 

 

 امیدوار بودم نیلوفر بتواند از پس این نقشه بربیاید. 

میان صحبت های مهندس تلفنم زنگ خورد و باعث 
 کردن از من دور شود. شد مهندس برای نفیس تازه  

 

 نیلوفر بود. 

 بالفاصله تماس را برقرار کردم. 

 صدایش هیجان داشت. 

 _یاشار فکر کنم حرفامو باور کرد. 

 لبخندی زدم: 

 _خوبه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_چهل_هشت

  

 

اهن گلدار بسیار زیبا و آزادی که مامان برایم  دستی به پیر
 دوخته بود کشیدم و گفتم: 

 _وای مامان از کجا فهمیدی؟

 

انه ای زد:   لبخند دلیی

 اینو اونو دوختم. همون 
ی
_دخیی یه عمر لباس حاملیک

 موقع ها آرزو کرده بودم. 

 

ی های ریز دور یقه و مچش دست کشیدم.   به چیر

 _اینا خییل خوشگلن. 

 _برو تنت کن ببینم. 

 

 خم شدم و بوسه ای به گونه اش زدم: 
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 _خییل دوستت دارم مامان. 

 

اهن را به تن  به سمت اتاق خودمان رفتم و بی معطیل پیر
 کردم. 

 

مقابل آینه قدی اتاقم ایستادم و نگایه به رستاپای 
 انداختم. 

نگ پارچه را دوست داشتم.   چه قدر گل های ریز و خورسر

 موهایم را باز کردم و دو طرف رسشانه ام ریختم. 

 

 : مامان تقه ای به در زد 

ی تن کردی مادر؟  _نوشیر

 _بیایید تو... 

 مامان که وارد شد چرچی در جایم زدم و گفتم: 

 _خییل خوشگله... 
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یتی زد:   لبخند شیر

 _خییل هم بهت میاد. 

 _چه قدرم راحته! 

 

 .  _از این به بعد توی خونه باید از این جور لباسا تن کتی

 دستی به شکمم کشیدم: 

لباس تنگ  _زیاد بزرگ نشده اما باز سختم شده
 یم کنم. 

ی
 پوشیدن. بعیصی موقع حس نفس تنیک

 

_یه جون دیگه توی تنت داره رشد یم کنه مادر... باید با 

 .  حضورش اخت بیسر

 

ی که نگرانم  ی نگایه توی آینه به خودم انداختم و چیر
 کرده بود را با مادر درمیان گذاشتم: 

_مامان چرا حس یم کنم هر روز دارم زشت تر از روز 

 م؟ ببینید دماغمو... رسما قیافه ام تغییر کرده. قبل یم ش
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 مادر بلند خندید و نزدیکم شد: 

ات عادیه...  _اوال که هیچم زشت نشدی و این تغییر

ی رو به جون خرید...  ی  دوما برای مادر شدن باید هر چیر

 

 لب گزیدم: 

 _خدا پدر ومادر کاشف لوازم آراییسر رو بیامرزه... 

 خوشگیل مادر. _تو نیازی نداری. خودت 

؟  _اگه خییل زشت بشم و یاشار دیگه نگاهم نکنه چر

 _یاشار؟! 

 _اوهوم. 

 _نگاه یاشار به خودتو ندیدی؟

 _نگاهش؟

_آره مادر نگاهش...  چشمای یه مرد عاشق هیچ وقت 

 دروغ نیم گن... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_چهل_نه

  

 

ادر را به رس با بلند شدن صدای زنگ در، چادر گلدار م
 انداختم و بلند خطاب به مامان گفتم: 

 

 _من باز یم کنم مامان. 

ون زدم و مسیر  و بی آن که معطل کنم از ساختمان بیر
 حیاط را به سمت در پیش گرفتم و در را باز کردم. 

 

 یاشار بود. 

به محض دیدنم لحظه ای گیج و مات نگاهم کرد و کم 
داخل میشد کم لب هایش کش آمد و همان طور که 

 گفت: 

 

 _تو قصدت دیوونه کردن منه؟ 
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انه ای زدم.    لبخند دلیی

 از آن هابی که قلبش را دربند یم کشید.. 

 

در را بست و همزمان دستش را دور کمرم انداخت و مرا 
 به سمت خود کشید: 

؟   _چه کردی با خودت دخیی

هنم دست دوز مامانه...   _پیر

هن. اندازه_خییل خوشگله... البته نه به   ی صاحب پیر

 

دست زیر طره ای از موهایم انداخت و دیم عمیق از 
 میان آنها به سینه کشید: 

 _چرا عطر تنت روز به روز نابودگرتر یم شه؟

 

 نگایه به سمت ساختمان انداختم: 

 _یاشار... مامانم... 
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 خندید: 

ی رسووضع اومدی دم در و منو  _یادته یه بارم با همیر

 موقع هم مامانت بدموقع رس رسید.  دیوونه کردی؟ اون

 

 توی آغوشش فرو رفتم: 

 _اوهوم یادمه. 

 

 کنار گوشم پچ زد: 

ی بهونه کنیم یه رس بریم خونه؟ ی  _یه چیر

 

 چشم درشت کردم و او بوسه ای کنار گوشم نشاند : 

 _دلم برای داشتنت خییل تنگ شده... 

 

 شیطنت بار گفتم: 

 نکرده بودی. _وقتی تبعیدم کردی این جا فکر این جاشو 
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 با بدجنیس گفت: 

 _تو خجالت یم کیسر وگرنه من.... 

 

 چشمانم درشت ترشد: 

 .  _خییل بی حیابی

 بلند خندید: 

ه...   _تو باعث مییسر آدم عقل از کله اش بیر

 

سپس چانه ام را گرفت و این بار بوسه ای کنج لبم 
 نشاند: 

_حاال بگو ببینم چر شده خانم خانوما انقدر خوشگل 

 کرده؟

 خود را به سینه اش چسباندم و نالیدم:  محکم

 _از زشت شدن یم ترسم. 

 بوسه ای روی موهایم نشاند و پچ زد: 
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 _تو زشتتم برای من خوشگله... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه

  

 

 )یاشار( 

 

...  لطفا!   _یاشار میشه یه کم آروم باشر

 

 خشم تمام وجودم را پر کرده بود و اجازه ی نفس
 کشیدن را به من نیم داد. 

 

ی را  با ایستادن مقابل خانه ی ویالبی نفهمیدم ماشیر
 چطور پارک  کردم. 
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 نیلوفر با نگرابی گفت: 

 _یاشار داری یم ترسونیم. 

 

 _پیاده شو... 

با هم پیاده شدیم و با هم به سمت آن  خانه ی ویالبی 
 رفتیم. 

نشوم. و پشت دیوار ایستادم تا از آیفون تصویری دیده 
 به نیلوفر گفتم: 

 _زنگ بزن. 

 

 رسی تکان داد: 

 _باشه... فقط تو آروم باش.  

 

د.   زنگ را فشر

 شنیدم که نیلوفر گفت: 
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 _منم. 

 

 در با صدای تییک باز شد. 

 

 بی معطیل پشت رسش وارد حیاط ویالبی خانه شدم. 

 

 هر دو با هم مسیر سنگفرش میان حیاط را یط کردیم.   

 نیلوفر پچ زد: 

 _در ورودی بازه... 

 

 آرام جواب دادم: 

 _برو تو... 

شت رسش نیلوفر که داخل شد من هم بالفاصله پ 
 وارد شدم. 

 

 بود. 
ی

 خانه ی بزرگ
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 هیچ وقت به این خانه پا نگذاشته بودم. 

خانه ی قبیل داریوش یک واحد آپارتمان بسیار زیبا در 
 ولنجک بود. 

 

اما حاال این ویالی زیبا در فرمانیه یعتی پدرم خییل بیشیی 
 از آنچه فکر یم کردم به او باج داده است. 

 

ظاهرا داریوش خدمه را مرخص کرده بود که هیچ کس  
 به رساغ مان نیامده بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_یک

 

 

یوش درست وقتی که توانستم مخقی شوم رسوکله ی دار 
 پیدا شد. 
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نیلوفر که خیالش راحت بود من آنجا هستم جلو رفت و 
 سالم داد. 

 

نیم دانستم چه نقشه ای توی رس داریوش بود که پیام  
 داده و او را به خانه اش کشانده بود. 

 

وقتی نیلوفر تماس گرفت و گفت که داریوش برای دادن 
اطالعابی راجع به مادرمان از او خواسته تا خانه اش 

 برود تصمیم گرفتم که همراه او شوم. 

 

کت و شلوار شییک به تن داشت و با وجود استایل    
ی  خاصش یم توانست عقل و هوش را از هر دخیی

 برباید. 

 

 _خییل  ممنون که دعوتمو قبول کردی. 
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 _خواهش یم کنم. 

؟  _نوشیدبی

 _یه لیوان آب. 

 داریوش خنده ی مستانه ای کرد: 

وع خوبه.   _برای رسر

 تندی گفت:  نیلوفر 

_من عجله دارم نیم خوام یاشار بوبی از این دیدارها 

ه.   بیی

 

_متوجهم خانم کوچولو.... اما بذار بهت بگم یاشار 

تر از این حرفاست که بخواد  متوجه کارهای تو  درگیر
 بشه. 

 

_شما خواستید بیام این جا... خب من این جام و یم  

 خوام بدونم چه بالبی رس مادرم اومده؟

 داریوش رو به او گفت: 

 . ه بریم توی تراس پشتی  _بهیی
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 نیلوفر مردد گفت: 

ی جا حرفتون نیم زنید؟  _چرا همیر

 

سید دخیی خانم... من اون قدرام که فکر یم کنید بد  _نیی

 نیستم. الاقل تا حدی که بخوام بالبی رست بیارم. 

 

ظاهرا نیلوفر به پشتوانه حضور من  راحت تر پذیرفت 
 شود. با او همراه 

 

نیم دانستم داریوش چه در رس دارد  و  این باعث یم 
 شد تا جای ممکن محتاطانه رفتار کنم. 

 

ون آمدم   گاهم بیر
ی آن ها من هم به نریم از مخقی با رفیی

 و به دنبا شان روان شدم. 
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 پشت عمارت قرار داشت که زیبا و بسیار 
ی

تراس بزرگ
 چشمگیر بود. 

 شغول توضیحابی بود. داریوش کنار نیلوفر ایستاده و م

ی فاصله من توانستم پشت دیواری که یم شد ان  در همیر
 ها را کامال تحت نظر داشت مخقی شوم. 

 حاال صدایشان به وضوح به گوش یم رسید. 

 نیلوفر گفت: 

 _این جا واقعا خوشگه... 

ی طوره... اما حرفای امروز مون زیاد  زیبا نیستند.   _همیر

 

 _بهم بگید مادرم کجاست؟

ای زیادی یم دونم. مادرت یه زن زیبا بوده... _من  ی چیر
البته تا جابی که  چهره اش یادمه شما خییل بهش 

 شباهت دارید. 

 

 نیلوفر آرام گفت: 

ی رو یم گن.   _همه همیر
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_دو 

 

 داریوش نزدیکش شد و گفت: 

 .  _همون طور زیبا و خواستتی

 

بود و نیم دانستم چه هدقی  دهانم خشک خشک شده
 پشت این حرف ها وجود  داشت؟

 

 سوال مرا نیلوفر پرسید: 

 _به کجا یم خوایید برسید؟

 

ی که از قبل آماده ی ی پذیرابی شده داریوش به سمت میر
 بود رفت برای خودش یک گیالس نوشیدبی ریخت : 
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؟ فکر یم کنم از جابی که 
_نیم خوابی  منو همرایه کتی

ها عادی باشه. اومدی نوشید ی  ن این چیر

 

 نیلوفر تندی جواب داد: 

 _ترجیح یم دم هوشیار باشم. همون آب لطفا. 

 

 داریوش جایم را با آب پر کرد و به دست او داد. 

 نیلوفر جرعه ای نوشید و گفت: 

 _فکر یم کنم شما از موش و گربه بازی خوشتون میاد. 

 داریوش خنده ی شییک کرد و گفت: 

... _چه قدر خوبه که   انقدر باهوشر

 

 _چرا نیم گید مادرم کجاست؟ 

 _خییل عجویل دخیی خانم. اما... 
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مکتر کرد و جرعه ای از نوشیدبی توی دستش را مزه  
 مزه کرد و با تأمیل عجیب گفت: 

ه بریم رس اصل مطلب... مادرت رو خوب به   _ایک بهیی

ی که خییل خوب به  ی یاد دارم. یه زن مستقل و زیبا. چیر
ارم دعواهاشونه...  پدرم البته کیس که بعدها خاطر می

 فهمیدم پدر واقعیم نیستیه آدم شکاک و بیمار بود. 

 

 _منظورتون دکیی تواناست؟

_بله.... دکیی توانا نیم تونست روابط اجتمایع همشش 

رو با کیس هضم کنه. مدام دعوا داشتند و اون اواخر این 
حدی رسید که  شد تا این که بهدعواها بیشیی و بیشیی یم

 مادرت قصد ترک پدر یاشار رو کرد. 

_شما وقتی مادرم به ایران برگشت تا یاشار رو ببینه 

 متوجه شدید؟

_یه باروقتی مادرتون  اومده بوددیدمش. اما پدر یاشار 

بهش اجازه نداد حتی مادر من میونه داری کرد اما پدر 
 یاشار اجازه نداد. 

 نیلوفر گفت: 
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اما بازم نتونست دووم بیاره و  _اون بار مادر برگشت
 برگشت ایران. 

 

_و متاسفانه هیچ وقت نتونست برگرده پیش شما 

 چون... 

 نیلوفر نالید : 

؟  _چون چر

 

_چون پدر یاشار این دفعه اونو برای همیشه ساکت کرد 

 اجازه نداد کیس متوجه این مسئله بشه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_سه

 

 )یاشار( 
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 باور نیم کردم...   

ی کاری کند؟   پدرم نیم توانست چنیر

 صدای نیلوفر همچون پتیک بر رسم فرود آمد : 

 _مادرم مرده؟

 

قلبم چنان تند یم تپید که هر آن حس یم کردم از سینه 
ون خواهد زد.   ام بیر

 

دم وقتی که داریوش جواب داد:    دستم را روی سینه فشر

 _متأسفانه... 

 

شسته و پاهابی که سست شده بود همان با تتی به عرق ن
ی نشستم.   جا بی صدا روی زمیر

  

 نیم توانستم باور کنم!  

ی کاری کند! اما شواهد خط  پدرم نیم توانست چنیر
 بطالبی بر باورهای من یم کشید. 
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 باج کالبی که به داریوش داده بود. 

ی   که در این چند سال رخ داده بود تا چنیر
تمام اتفاقابی
 قی بماند. جنایتی مخ

 

هنم را باز کردم تا نفس   بی نفس دکمه ی باالی پیر
 بکشم. 

ی را که روزها در ناخودآگاه ذهنم سیع یم   ی تا بتوانم چیر
 کردم به آن فکر نکنم باور کرده و هضم کنم. 

 

 صدای نیلوفر که هیتی کشید و نالید: 

ی کاری کنید؟   _چطور تونستید با مادرم همچیر

 ورد. دوباره مرا به خود آ

 داریوش گفت: 

. رنگت خییل پریده.  ی  _لطفا بشیر

 

 نیلوفر غرید: 
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_به من دست نزن... همه تون کثافتید... خدا لعنت 

 تون کنه. چطور تونستید؟ 

 

 وقدیم به عقب برداشت.  

 انگار دچار یک شوک عصتی شده بود. 

داریوش دستانش را به نشانه تسلیم باال گرفت و آرام 
 گفت: 

 _یم دونم شوکه شدی... فقط یم خوام کمکت کنم. 

 

 اشک های نیلوفر جاری بود. 

 نیم توانستم جلو بروم. 

د.   نیم خواستم داریوش از حضورم بوبی بیی

ی معلوم نبود و من نیم خواستم آخرین  هنوز هیچ چیر
ی راحتی رو کنم.   برگه ام را به همیر

دار میشد.    من و نیلوفر خیی
 داریوش نباید از تبابی
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نیم دانم چرا هنوز ته دلم نیم توانستم حرف های 
 داریوش را باور کنم؟

شاید هنوز امید داشتم پدرم نیم تواند تا این حد بد 
ت باشد.   سیر

 به کیفش زد و چند قدم از داریوش دور 
ی

نیلوفر چنیک
 شد. 

 

ک دوان دوان از  داریوش تنها نگاهش یم کرد وقتی دخیی
ون زد.   خانه بیر

 

شیطنتی که روی لب های داریوش نشست لبخند پر از 
 حیس را که داشتم بیشیی تقویت یم کرد. 

ی کنار بار رفت و گوشر اش را برداشت و  به سمت میر
تماش را برقرار کرد و همان طور که پله های طبقه باال را 

 در پیش یم گرفت به محض برقراری تماس گفت: 

 _همه چر تموم شد. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن

  

 #پارت_ششصد_پنجاه_چهار

  

ون زدم .   نیم دانم چطور از خانه ی داریوش بیر

 حالم بد بود.  

 به نیلوفر زنگ زدم اما گوشر اش خاموش بود. 

 

نیم توانستم دنبالش بروم تا وقتی که با پدرم حرف نیم  
 زدم. 

 

وقتی به خودم آمدم که ماشینم را  مقابل بیمارستان  
 نگه داشتم. 

من آن جا بودم تا این بار واقعیت را از خود پدرم  
 بشنوم. 

 

ش رساندم.    نیم دانم چطور خود را به دفیی
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بی توجه به منیسر اش که دنبالم راه افتاده بود و یم گفت 
 جناب دکیی جلسه دارند وارد اتاق شدم. 

 

ی کنفرانس نشسته  پدرم و چند تن از اساتید دور میر
 بودند. 

یم فهمیدند مرد جنتلمن مقابل شان خدایا اگر این ها  
 چه موجود کثیقی یم تواند باشد چه یم گفتند؟

 

 پدرم از جا برخاست: 

 _یاشار چر شده؟

 

عجیب بود چرا دیگر آن تحکم قدیم در رفتار و گفتارش 
 نبود؟

 

 _باید با هم حرف بزنیم. 

 _یم بیتی که توی جلسه هستیم! 
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 فریاد زدم : 

ی االن بابا!   _همیر

 

باعث شد افرادی که داخل اتاق بودند از جا نگاهش 
ند.  ی  برخیر

همزمان  با جمع کردن برگه های مقابل شان پدرم  
 عذرخوایه کرد. 

  

نگاهم مستقیم به او بود که رنگ به چهره نداشت شاید  
 یم دانست برای چه آن جا هستم. 

 

من به محض خروج آن ها و بسته شدن در پشت  
 . رسشان به طرفش قدم برداشتم

 

_با مادرم چر کار کردی بابا؟ بهم بگو دروغه... بگو که 

 تو نکشتیش. 
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نگاهم مستقیم به چشمانش دوخته شده بود. فهمید که 
 باید حرف بزند.  زمزمه کرد: 

ی یاشار..    _بشیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_پنج 

  

 

نیم دانم شاید عجز صدایش بود که مرا آرام کرد. روی 
 مبیل که اشاره کرده بود نشستم. 

 او هم نشست.  

 دستانش یم لرزید، صدایش ضعف داشت. 

 _کار من نبود. قسم یم خورم من به مادرت آسیتی نزدم. 

 

ه ی چشمانش بود.    نگاهم خیر
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 _ پس چر باعث شده انقدر به داریوش باج بدی؟

 

ا خیی دار شد که کار من نبود اما نیم  ی _اون از یه رسی چیر

 تم اثباتش کنم. تونس

 _تعریف کن بابا...چه اتفاقی برای مادرم افتاده؟

 

 کف دستانش را روی صورتش گذاشت و نالید : 

_من خییل اشتباه کردم.... خییل... شاید اولیش به 

خاطر پافشاری و لجبازی بود که همه اش از غرورم 
به خوردم و  رسچشمه یم گرفت. یه بار از یه خیانت ضی
ی شد  دیگه نتونستم هیچ وقت هضمش کنم. و همیر
بالی جون زندگیم اما قسم یم خورم اون کار، کار من 

 نبود. 

 

 رو مخقی کردید بابا؟ _تموم این سال ها چر 

 دست روی سینه اش گذاشت و گفت: 
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 _ یه لیوان بهم آب بده. 

 

 رنگ به رخ نداشت و هنوز دستانش رعشه داشت. 

از جا برخاستم و برایش لیوابی آب ریخته و به دستش 
 دادم. 

 

 جرعه ای نوشید و گفت: 

 ...  _فقط ازت یم خوام باورم کتی

 

 دوباره مقابلش نشستم : 

 بابا. _تعریف کن 

 

_مادرت برگشته بود تا تو رو ببینه. نیم تونستم اجازه 

بدم با بالبی که رسم آورده بود دوباره تو رو ببینه. اون 
قسم یم خورد بهم خیانت نکرده اما من نیم تونستم 
باور کنم. مادرت زن زیبابی بود من عاشقش بودم اما 
ا رسو رسی داره نتونستم  وقتی فهمیدم با ییک از دکیی
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به خورده بودم. دعواهامون از  تحمل کنم. من یه بار ضی
وع شد. دیگه نیم تونستم باورش کنم. نفرت  اون جا رسر
و کینه ای که چند سال قبل به هزار و یک زحمت توی 

وجودم خاموش شده بود دوباره شعله گرفته بود و اجازه 
 ی فکر کردن بهم نیم داد. 

 

 ید. نفیس عمیق کشید و جرعه ای دیگر آب نوش

شد و گایه منجر یم _دعواهامون روز به روز بیشیی یم 
شد دست روش بلند کنم.  تا این که تحمل مادرت تموم 
شد و ازم خواست طالقش بدم. اون موقع به خودم یم 

گفتم اگه دوستم داشت تحملم یم کرد پس حدسم 
درسته و اون هم بهم خیانت کرده. باالخره با هزار 

تو رو یم خواست اما من کشمکش جدا شدیم. اون 
 بهش این اجازه رو ندادم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_شش
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ه ی من بود:   نگاهش خیر

_تو پش من بودی... برخالف داریوش که با نفرت توی 

قلبم بزرگش کرده بودم تو از وجود خودم بودی... نیم 
 خواستم بری... نیم خواستم حشت داشتنت رو بکشم. 

 خشم... کینه... نفرت مدام همراه من بودند.  

اجازه ندادم تو رو ببینه. بیتا رفت و مدبی بعد فهمیدم 
 ازدواج کرده. چندسال گذشت تو رو فریده بزرگ یم کرد. 

چند سال بعد دوباره رس و کله ی مادرت پیدا شد یم 
ه. دعوامون شد و اون هر  خواست تو رو با خودش بیی

رو ببینه اما من اجازه ندادم.  جور شده یم خواست تو 
یادته حتی با وجود این که مدرسه یم رفتی  یه مدت 
بردمت سفر... نیم خواستم بیتا هیچ جوره به تو 

ش داشته باشه...   دسیی

 خودشو داشت و  
ی

اون رفته بود و ازدواج کرده بود. زندگ
ه.   حاال اومده بود تا تو رو هم ازم بگیر
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رم نزدیک به یک ماه تمام خوب به خاطر داشتم که پد
مرا با خود به سفر برد. به بهانه ی سمینار و کارهایش مرا 
با خود همراه ساخته بود.  یعتی آن زمان مادرم به ایران 

د اما پدرم مرا از درس و  آمده بود تا مرا با خود بیی
تحصیل هم محروم کرده بود تا مبادا با مادرم دیدار 

 داشته باشم؟

 

ام پیچیده بود  چطور  توانسته بود این درد توی سینه 
همه بد باشد؟  این همه خشم و نفرت از کجا رسچشمه 

 یم گرفت؟

 

_ وقتی برگشتیم فکر یم کردم رفته باشه اما اون یه بار 

دیگه اومد رساغم و التماس کرد تا اجازه بدم تو رو ببینه. 
اما من باز هم قبول نکردم  همون شب  مادرت بهم 

توی باغ لواسون منتظرمه و اگه نرم کاری یم زنگ زد که 
 کنه که برای همه ی عمرم پشیمون بشم. 

بهم گفت از راز بزرگ زندگیم خیی داره و یم دونه که من 
 مازیارو کشتم. 
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ی یم دونم از کجا  تو رو در قبال افشای این راز یم خواسیی
دار شده بود.   خیی

دیوونه شدم و همون شب به باغ رفتم.   باید یم 
 دیدمش. 

اما درست وقتی خودمو برای هزار و یک توضیح آماده 
 کرده بودم با جسد بی جون مادرت مواجه شدم. 

کنارش نشستم و دست رو شاهرگش گذاشتم. نیم زد... 
 بدنش رسد شده بود. 

ی من مادرت مرده   قسم یم خورم یاشار که قبل از رفیی
 بود. 

 نیم دونستم چر کار باید بکنم؟

 ترسیده بودم. 

ی برای اثبات نداشتم.  ی  چیر

خدمه ی خونه بارها و بارها شاهد دعواهای ما بودند.  
 شاهد تهدیدهای من. 

مادرت توی باغ من کشته شده بود. برای اثباتش ممکن  
 بود پای اتفاقات گذشته هم بیاد وسط. 
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 نفهمیدم چر کار کردم.  

 عقلم کار نیم کرد. 

خواستم درگیر کیس از این ماجرا خیی نداشت و من  نیم   
ماجرای جدیدی بشم. جسدش رو بردم و توی چاه ته 

 باغ انداختم. 

 یه چاه قدییم که سال ها بود خشک شده بود.  

 

و این جا بود که پدرم بی تاب  و با صدای بلند به گریه 
 افتاد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_هفت

 

 

 ناباورانه به او چشم دوخته بودم. 

 خشکم زده بود.  
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 چطور توانسته بود؟ 

ی یم شد و  حجم زیادی از سواالت توی رسم باال و پاییر
 من کالیم نیم یافتم تا بر زبان بیاورم. 

 باورم نیم شد. 

 

هابی که شنیده بودم.  
ی  شوکه بودم از چیر

یک جریم بزرگ بود.    پدرم شاید قاتل نبود اما رسر

 

 صدایم گرفته و خفه بود وقتی پرسیدم: 

وجدانت کجا بود بابا وقتی مادرم و توی اون چاه دفن _ 
 کردی ؟

 

 سکوتش آتشم زد و صدایم فریاد شد:  

؟ اون مادر پشت بود! یه روزی عشقت  _چطور تونستی

 بود بابا؟ 

 

ون یم زد نالید:   با صدابی که انگار از ته چاه بیر
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_کاش اون شب تصمیم دیگه ای یم گرفتم یاشار... اما 

 ترسیدم. 

 

 

 ایم فریاد بود و ناباورانه: صد

_ارسالن توانا و ترس؟ تو فرار کردی بابا... تو نیم 

خواستی خودتو... موقعیتت رو... درگیر رسنوشت شوم 
. چرا گذاشتی این همه سال مادرم اون جا دفن  مادرم کتی
باشه... تو چه وجدان ناپایک داری بابا؟  تو آدم درستی 

... هر نیستی بابا... تموم این سال ها  راه رو به غلط رفتی
به بهمون زدی... تو چر کار کردی  تصمییم گرفتی یه ضی

 باهامون بابا؟ 

 

د که نتوانست.  ی  خواست از جایش برخیر

 روی مبل رها شد و نالید: 

ی محکوم شدن ها ترسیدم... از این که تو منو  _از همیر

 .  مقرص مرگ مادرت بدوبی
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 قدیم جلو گذاشتم و فریاد زدم:  

_شاید تو قاتل مادرم نبودی بابا اما دست کیم از قاتل 

... تو روح مادرم... مامان فریده... من و  واقیع نداشتی
... تو از صدتا  حتی داریوش رو توی وجودمون کشتی

 قاتل بدتر با ما رفتار کردی بابا. 

 

صدایش به ناله ای بیش شباهت نداشت که نامم را 
 زمزمه کرد: 

 . _یا... شا.... آخ.. 

 

د.   دستش را روی قلبش گذاشته یم فشر

 برایم مهم نبود چه بالبی بررسش یم آید. 

 

 او کیس بود که همه ی ما را کشته بود. 

 قدیم دور شدم که نالید: 

 _یا... شار...  لطفا...  منو... بب... 
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پلک هایش که روی هم افتاد  و کالمش نیمه ماند بی 
یم بلند شد و اختیار به سمتش دویدم و همزمان صدا

 منیسر اش را به اتاق فرا خواندم. 

 نه حاال وقت مردن نبود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_هشت 

  

 

 صدای فریادم منیسر پدرم را به داخل کشاند.  

 

 بلند گفتم: 

 خیی کنید. 
 _خییل رسی    ع دکیی

 

همزمان دستم به سمت کرواتش رفت و همان طور که  
 یم کردم گفتم: راه نفسش را باز 
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 _االن وقتش نیست بابا... االن وقت مردن نیست. 

 

با آمدن دکیی و برانکارد بالفاصله پدرم به اورژانس  
 انتقال پیدا کرد. 

  

 نیم دانستم در آن حالت چه باید بکنم؟ 

ی شده بود.    پدرم سکته کرده و حاال در بخش قلب بسیی

 

ستم که پشت شیشه ایستاده بودم و به اوبی یم نگری
 تمام این سال ها جنایت مخوقی را الپوشابی کرده بود. 

 

ی یم رفتم و پرده از این  ی فرصت به کالنیی باید در اولیر
 جنایت بریم داشتم. 

 

ی  مادرم را یم یافتم.    و قاتل یا قاتلیر

 با خروج دکیی از اتاق به سمتش رفتم و پرسیدم:  
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 _حالش چطوره؟

 

شناخت   دست روی دکیی که مرد مستی بود و مرا یم 
 شانه ام گذاشت و گفت: 

_دکیی توانا مرد قوی ایه... خداروشکر تونسته سکته رو 

 رد کنه. نگران نباشید. 

 

ون داده تشکر کردم.   نفسم را بیر

 

با رسیدن مامان فریده که شوکه بود کیم از اتفاق پیش 
آمده را جسته و گریخته برایش تعریف کردم  و پس از 

ده، بیمارستان را به توضیحات دکیی   پدرم را به او سیر
 قصد هتل ترک کردم. 

  

نگران نیلوفر بودم که به تماس هایم جواب نیم داد و  
 تلفنش را خاموش کرده بود. 
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ی تماس گرفتم و بی  از بیمارستان که خارج شدم  با نوشیر
ی از اتفاقات افتاده بگویم گفتم:  ی  این که چیر

_عزیزم امشب ممکنه کارم خییل طول بکشه و دیر 

 برسم.  

ی خیی نداشت گفت:   ی ی که از چیر  نوشیر

 _یاشار یم تونم واسه کمک بیام زودتر تموم کنیم. 

_نه نیازی نیست. تو برو خونه. این جوری خیالم راحت 

 تره. 

ی شده؟ ی  _یاشار  چیر

 با تمام وجود سیع کردم خود را آرام نشان دهم. 

. شب _چر یم خوا ی بشه؟ میشه انقدر نگران نباشر
 میام با هم حرف یم زنیم. 

 آرام گفت: 

 _باشه عزیزم. 

ی را روشن کرده به سمت   به محض خداحافیطی ماشیر
 هتل راندم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_چهل_نه 

  

 

به ای که به در اتاقش زدم در را باز  باالخره با چند ضی
 کرد. 

 

 نگاهم روی صورت و چشمان متورمش جا خوش کرد.  

رسچی چشمان و بیتی اش نشان از گریه مفرطش  
 داشت. 

 

 با دیدنم به آغوشم پناه آورد و هق زد: 

ی ...پدرت...  _یاشار... مامان مرده... چطور تونسیی

 یاشار... نیم تونم باور کنم... 

 

 نیم دانستم چه بگویم.  
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ی نداشتم.    حرقی برای گفیی

 الم بدتر از او بود. ح 

 

اوضاع به هم ریخته بود و انگار قرار بود هر لحظه بدتر  
 شود. 

 

 مشتش توی سینه ام خوابید: 

 

 _از پدرت شکایت یم کنم. 

 

 به سمت ییک از مبل های اتاقش هدایتش کردم و گفتم: 

 . ی  _باشه آروم باش. لطفا بشیر

 

 لیوابی آب برایش ریختم و به دستش دادم: 

 _یه کم آروم باش.  منم حالم بده... 
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 صدایش ضعیف اما پر از خشم بود: 

_چطور یم تونم آروم باشم؟ مادرم مرده... یم فهیم؟ 

 رسما توی این دنیا کیس رو ندارم. وای خدای من. 

 

 و با کف دستانش صورت گریبانش را پوشاند.  

 اگر باقی ماجرا را یم شنید چه یم کرد؟ 

 عریف یم کردم؟ اصال چطور باید ت

   

شاید من پدرم را باور یم کردم اما آیا او هم یم توانست 
 حرف های او را بپذیرد؟ 

 

کنارش نشستم و دست دور شانه اش انداخته به خودم 
 چسباندم: 

 _هیشش.... لطفا انقدر گریه نکن. 

 

ی فیتی کرد و نالید:   فیر

 _از پدرت شکایت یم کنم. آره شکایت میکنم. 
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 ه موهایش زدم : بوسه ای ب

_بابا سکته کرده. حالش خوب نیست. دارم از 

 بیمارستان میام. 

 

ه ی چشمانم نالید:   عقب کشید و خیر

ه؟  _چطور یم تونه بدون جواب پس دادن بمیر

 

شاید اگر زمان دیگری بود از این لحن و گفتار راجع به 
پدرم ناراحت یم شدم اما او کاری کرده بود که جای هیچ 

 گذاشت. دفایع نیم  

 

با آرامش ماجرا را برای نیلوفر که تمام مدت یم گریست 
تعریف کردم و به او اطمینان دادم هرگز از حق مادرمان 

 نخواهم گذشت. 

 

ی گفت:   با اتمام حرف هایم خشمگیر
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ه...    _یاشار پدرت نیم تونه بدون تقاص پس دادن بمیر

 

ی انداخته بودم.   رس پاییر

 هیچ دفایع نداشت.  پدرم کاری کرده بود که جای

 به او و این حجم از خشمش حق میدادم. 

_شاید پدرت قاتل نباشه اما کارش کمیی از قتل نیست. 

مخقی کردن مرگ مادرمون و کاری که با جسدش کرده 
 هیچ جای بخشیسر نداره.  پدرت یه آدم ظالمه. 

 

 درسکوت نگاهش کردم که افزود: 

م  اداره آگایه. _من فردا برای طرح شکایت از پدرت میر
 تو هم فکراتو بکن. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه 
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ی را دیدم که در ورودی را  به محض ورود به حیاط نوشیر
 باز کرد و به استقبالم آمد؟ 

 

 با صدابی خفه و آرام پرسیدم: 

 

 _مامانت خوابه؟

 رسی تکان داد:  

 _اوهوم. 

 

دست دور شانه اش انداختم و بوسه ای کنار گوشش  
 زدم. 

ی که در آن لحظات نیاز داشتم وجود او بود.   ی  چیر

 

 _تو چرا نخوابیدی؟ نگفتم دیر میام؟ 
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با هم وارد راهرو شدیم. به سمتم چرخید و بوسه ای به 
 گونه ام زد: 

_نگرانت بودم. یاشار صدات خییل داغون بود. بهمم 

 نگفتی چر شده؟ 

 

 او تنها کیس بود که تمام مرا یم شناخت.  

 

 _خوبم. بخصوص االن که پیش شمام خانم خانوما... 

 

 لبخندی زد و گفت:  

 _بریم شام بخوریم. 

  

 ابرو درهم کشیدم: 

 _تا االن گرسنه موندی؟ 
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 ابرو باال انداخت : 

_نچ... یم خوام سانس دوم رو با آقامون بخورم.  نه که 

 ما دونفریم. 

دمش : و    ریز خندید. محکم تر به خود فشر

 _قربون دوتابی تون. 

 

خانه شدیم.  ی  با هم وارد آشیر

ی را بچینیم.     کمکش کردم تا با هم میر

 وقتی کنار هم نشستیم با نگرابی گفت:  

 _یاشار رنگت خییل پریده. 

 

ی نخوردم.  ی  _از صبح تا االن چیر

 

 چر شده؟ 
ی

 _نیم خوای بیک

 _یم گم... 
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، کیم به همراه او غذا خوردم. رسدرد   با وجود بی اشتهابی
 امانم را بریده بود اما نیم خواستم نگرانش کنم. 

بعد از غذا برایم چای ریخت که بیش از حد به آن نیاز 
 داشتم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_یک

  

 

 ....  _یاشار به خدا من خوبم... اگه باهام حرف بزبی

ه ام را از سقف گرفتم و پیشابی او را که رس بر  نگاه خیر
 بازویم گذاشته بود بوسیدم: 

 .  _میشه انقدر نگران من باشر

 

؟ اما  ابی ازم مخقی یم کتی
ی _من که یم دونم داری یه چیر

  .
ی

 منتظر یم شم تا خودت بهم بیک
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 . ی ی تازه ای نیست. نیلوفر دنبال مامانه...  همیر  _چیر

 _یاشار! 

 

 تش چرخیدم. کامال به سم

صورتش مقابل صورتم بود. موهایش را پشت گوشش 
 زدم و بوسه ای نوک بیتی اش نشاندم: 

ی باشه بهت یم گم.  ی  _اگه چیر

 

 پلک بست و خود را میان آغوشم جا داد. 

ی که دیگر اضار نکرد آرامم یم کرد.   همیر

 

تا جابی که ممکن بود باید  او را از این مسئله دور نگه 
 داشتم. یم

 

. چکاپ قلب بچه  _یاشار آخر هفته باید بریم سونوگراقی

 و این حرفا. 
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 لبخند بر لبانم نشست و گفتم: 

 _موقعش یادآوری کن. یم بیتی که یه کم شلوغم. 

 

نوازشگرانه انگشت به  چانه ام کشید و کیم خود را باال 
 کشید و بوسه ای کنج لبم زد: 

 _چشم آقاهه. 

 

حس کردم گوشر ام  هنوز چشمانم گرم نشده بود که
ه یم رود.   وییی

 

ی انداختم که میان آغوشم   نگایه زیر چشیم  به نوشیر
به خوابی عمیق رفته بود خوابی که این روزها از چشمان 

 من فراری بود. 

 

ون کشیده و به محض  آرام دستم را از زیر رسش بیر
ون زدم.  ی گوشر از اتاق بیر  برداشیی
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ردا صبح یم رم من ف»پیامک از طرف نیلوفر بود    
ی و از پدرت شکایت یم کنم. حکم تفتیش باغم یم  کالنیی

م. با من هستی یاشار  «گیر

 

دستی به پشت گردن دردناک کشیدم و پیام را تایپ  
 کردم: 

 _هستم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_دو

 

 

 صبح زود خود را به بیمارستان رساندم.  
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باید قبل از همرایه با نیلوفر یکبار دیگر پدرم را یم دیدم 
 و از وضعیتش مطلع یم شدم. 

 

به محض ورودم به بخش مامان فریده را دیدم که روی 
 نزدیک ترین نیمکت به اتاق پدرم به خواب رفته بود. 

 قلبم با تمام وجود برای این زن به درد آمد. 

به را    ین ضی خورده بود اما  کیس که در این ماجرا بیشیی
 همیشه وفادارانه کنار پدرم مانده بود. 

کاش پدرم بعد از اتفاقات افتاده کینه و نفرت را در خود   
ین گناه را در آن ماجرا  کشته بود ومامان فریده را که کمیی
  خود و او را یک عمر سیاه 

ی
داشت یم بخشید و زندگ

 نیم کرد. 

 

و نفرت و کاش آدم ها یم فهمیدند  کاشت تخم کینه   
یک عمر آبیاری و پروراندنش در قلب و روح چه عواقب 

 شویم یم تواند داشته باشد. 
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به سمت شیشه ی اتاق رفتم و چشم به پدرم دوختم که 
 اش را 

ی
در تمام این سال ها با غرور بی جا ارابه ی زندگ

 به بی راهه برده بود. 

 

 جابی برای دلسوزی نبود. او باعث مرگ مادرم بود. حتی 
 باعث مرگ فرنوش... 

 انگشتانم بی اختیار مشت شده بودند. 

 دستی روی شانه ام نشست. 

 نگاهم به عقب چرخید. 

 

مامان فریده بود که با چشمابی رسخ و ملتهب نگاهم یم 
 کرد. 

 _یاشار جان. 

 کامل چرخیدم و او را میان آغوشم کشیدم. 

 _بیدارتون کردم؟ ببخشید. 

 نالید: 

 __نخوابیده بودم مادر. 
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 نگاهش به سمت پدرم کشیده شد: 

_هیچ وقت ارسالن رو این جوری ندیده بودم. 

 چشماشو باز نکرده هنوز. 

 

 زیر لب زمزمه کردم: 

ی جوری بره...   _بابا نیم تونه همیر

 با نگرابی پرسید: 

 بابات چرا این جاست؟ 
ی

 _چر شده یاشار؟ چرا نیم گ

 

 ایه به پدرم جواب دادم: نفس عمیقی کشیدم و با نگ

 _کاش یم دونستم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_سه
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ی که تا آن زمان در حد حرف بود.  ی  سخت بود باور چیر

 

ی بلندی که نیلوفر کشید نگاه وق زده ام را به دهانه  هیر
 ی چاه دوخت. 

 

ساعت ها بود که مامورین برای افشای راز آن چاه وارد  
 بودند. باغ شده 

 اجازه ی تفتیش کامل باغ و ویال صادر شده بود.  

 

 نیم توانستم باور کنم. 

ی جز تکه استخوان   ی جسم پوسیده ی مادرم را که چیر
هابی نبود و سال ها در میان آن چاه خفته بود از مقابل 

ی مخصوص منتقل کردند.   چشمان مان به ماشیر

 

اک صدای گریه ی نیلوفر پس زمینه ی این صحنه دردن
بود و متی که هنوز غرق در بهت کاری بودم که پدرم 

 انجام داده بود. 
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 افش پرونده دستی به بازویم کشید و گفت: 

 _کارمون این جا تموم شده. 

 

 رسی تکان دادم و او افزود: 

_تحقیقات ما تا اومدن نتایج  پزشیک قانوبی ادامه داره. 

 یم دونید که سال ها از جنایت گذشته و کار ما سخت. 

 

 افش جوان نگایه به نیلوفر انداخت و گفت: 

یدش خونه.  ه بیی
 _حال خواهرتون خوب نیست. بهیی

 

رسی به نشانه ی مثبت تکان دادم و با صدابی که تن 
 پاییتی داشت گفتم: 

 جع به مطالتی که درباره ی برادرم گفتم... _را

  

 همان طور که به سمت اتومبیلش یم رفت گفت:  
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_نگران نباشید. احتمالش خییل زیاده. اما باید محتاطانه 

عمل کنیم. امیدوارم پدرتون زودتر بهوش بیان و به ما 
. در غیر این صورت ما خودمون بر گیر 

ی کمک کیی
 هستیم. 

 

 و پرسیدم: به دنبالش روان شدم 

 

 _یعتی ممکنه مازیار زنده باشه؟

 

 ابروبی درهم کشید و متفکرانه گفت: 

هابی که تعریف کردید یم شه 
ی ی ممکنه. با چیر ی _هر چیر

گفت یم تونه ییک از گزینه ها باشه... قصه ی عجیبیه... 
ی  ماه پشت ابر  این همه سال پنهان کاری... از قدیم گفیی

 نیم مونه... 

 

 گذاشت و گفت: دست روی شانه ام  
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_لطفا مراقب خودتون باشید و هر موردی پیش اومد به 

ما اطالع بدید. یه مامور هم فرستادم بیمارستان. به 
ی یم کنیم.   محض هوشیاری پدرت بر گیر

 

با اتمام حرف هایمان به رساغ نیلوفر رفتم و کمکش  
د.  ی  کردم از جایش برخیر

خودش را به آغوشم انداخت و با صدای بلندی 
 گريست. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_چهار 

 

د.   هق هق های ناتمام نیلوفر قلبم را در سینه یم فشر

 

به او حق یم دادم... شاید من سال ها بی حضور مادرم 
 بزرگ شده بودم اما نیلوفر وجود او را لمس کرده بود. 
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 این اتفاق برای او تلخ بود و به شدت آزار دهنده. 

 

ون خم ش دم و از داشبورد بسته ی دستمال کاغذی را بیر
 کشیده به طرفش گرفتم: 

 _نيلو خانم گریه کردن کافیه. 

 

 چشمان درشت و خیسش را به من دوخت و گفت: 

_یاشار آخرین امیدم برای زنده بودن مامانم از دست 

 دادم. حاال باید چر کار کنم؟

 

 ابرو درهم کشیدم: 

 این جام کنارت. _داداشت نمرده دخیی خانم. من 

ون کشیده و افزودم:   و دستمایل بیر

 _اشکاتو پاک کن. 

 

 لبخند زیبابی بر لب هایش نشست: 
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 _واقعا اگه تو نبودی نیم دونستم چر کار باید بکنم. 

 

همان جور که کوچه باغ های لواسان را رد یم کردیم 
 پرسیدم: 

 _قصد برگشت که نداری؟  

 

_فعال تا معلوم نشدن کامل پرونده نه... بعدش تصمیم 

م. دلم یم خواد یه مدت ایران بمونم.   یم گیر

 

ه بیابی خونه ی ما. 
 _پس دیگه  توی هتل نمون. بهیی

 

 رسی به نقی تکان داد: 

_نه مزاحم شما نیم شم. اما اگه کمکم کتی یه واحد 

کوچولو نزدیک خودتون بخرم خییل خوب یم شه. پول 
 اندازه ی خرید یه واحد کوچیک دارم.  به

 

 با خوشحایل گفتم: 
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_حتما عزیزم. ضمنا برای کار هم نگران نباش یم توبی 

کت ما... کار برای خواهر کوچیکه زیاده.   بیابی رسر

 

 لبخندی زد: 

 _ممنون که هوامو داری. 

 

 نگایه به گونه های رنگ گرفته اش انداختم و گفتم: 

کت یا یم    ری هتل؟ _با من ميابی رسر

 

 _یم رم هتل. خییل رسدرد دارم. 

 

رسی به نشانه ی مثبت تکان دادم و به سمت هتل 
 راندم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_پنجاه_پنج

 

ی با دیدنم لبخندی زد و گفت:    منیسر نوشیر

 _خوش اومدید جناب توانا. 

 

ی انداختم و پرسیدم:   نگایه به سمت اتاق نوشیر

؟  ی  _خانم مهندس که هنوز نرفیی

 رسی به نقی تکان داد: 

 _امروز خییل رسشون شلوغ بود. 

 

ی که یم توانست  ی بعد از رساندن نیلوفر به هتل تنها چیر
ی بود.   حال بدم را خوب کند بودن کنار نوشیر

کتش آمده بودم و خوشحال بودم که   بی معطیل به رسر
 هنوز به خانه نرفته است. 

 بلند به سمت اتاق رفتم و همزمان گفتم: با قدم هابی 

 _کیس مزاحم مون نشه. 
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ش برگشت.  ی  لبخند نریم بر لب نشاند و به پشت میر

 بی صدا در را باز کردم و آرام وارد اتاق شدم. 

 

 ایستاده  و حسابی غرق  
ی نقشه کیسر ی پشت میر نوشیر

 کارش بود. 

آرام جلو رفتم و دستانم را دور کمرش گره زده نفس 
  از کنار گوشش به مشام کشیدم. عمیقی 

 میان آغوشم چرخید: 

؟ ترسوندیم.   _ یاشار این جا چر کار یم کتی

 

 بوسه ای به نوک بیتی اش زدم : 

_گ جرئت شو داره تو رو این جوری بغل کنه و ببوسه 

 خانم مهندس؟

 بوسه ای زیر چانه ام زد و گفت: 

؟  _نگفتی این جا چر کار یم کتی
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م و همان طور که از کنار موهایش محمک تر بغلش کرد
ون زده بود نفس یم گرفتم گفتم:   که از زیر شال بیر

ی خییل.  م... حالم خییل بده نوشیر  _اومدم انرژی بگیر

 

 با کف دستانش دو طرف صورتم را قاب گرفت و گفت: 

 _چر شده یاشار؟ رنگتم خییل پریده؟

یم بریم خونه مون.   _بریم غذا بگیر

ه ی چشمانم گفت:   خیر

 _باید به مامان زنگ بزنم. منتظرمون نمونه. 

 بوسه ای به گونه اش زدم و نالیدم: 

 _بگو امشب منتظرمون نمونه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_شش
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ی   نوشیر

 

 قلبش زیر گوشم چنان پرصدا یم تپید که  بی تاب گفتم: 

 _یاشار چرا برام تعریف نیم کتی چه خیی شده؟

د : بازویش را دو   ر تنم پیچید و مرا به خود فشر

 _بابا توی بیمارستانه... 

 

 متحیر نگاهش کردم: 

؟ ؟ چرا بهم نگفتی  _چیتر

_من باعثش شدم. رفتم رساغش... وقتی فهمیدم تموم 

این سال ها با ما چر کار کرده نتونستم جلوی خودمو 
م.   بگیر

 

ون کشیدم و مقابلش نشستم.    آرام از میان آغوشش بیر

 

 خود را باال کشید و به پشتی تخت تکیه زد. او هم  
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؟ 
ی

؟ چرا هیجر به من نیم گ _یاشار داری چر کار یم کتی

؟   به بابات چر گفتی

 

ی اون قدر  _دلم یم خواد باهات حرف بزنم اما همه چیر

  .  تلخ و دردآوره که نیم خوام اذیت بیسر

 

 و مرا دوباره به آغوشش دعوت کرد. 

 لغزید و افزود: دستش نوازشگرانه روی شکمم  

. دلم نیم خواد با  ی _این بچه هیچ گنایه نداره نوشیر

ای عجیب و غریب گذشته ی من  و خانواده ام تو و  خیی
 این کوچولو اذیت بشید. 

 

 بوسه ای به رسشانه ی عریانش زدم و گفتم: 

_ما همیشه کنارتیم یاشار. اون گذشته هم جزوبی از 

 توئه. با توئه... پس لطفا منو 
ی

یک خودت بدون زندگ رسر
 و بهم بگو... 
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 لبخند تلجی زد :  

ی نیم دونم چطور برات  _امروز... خدای من... نوشیر

 تعریف کنم. فقط باید بدوبی مامان پیدا شد. 

 

 هیجان زده گفتم: 

 _وای یاشار... زنده ست؟ 

 

 بغض توی صدایش چشمانم را درشت کرد. 

ا _متاسفانه نه... و هنوز دلیل مرگش معلوم نیست ام
ی رفته اش رو توی  پلیس تونست جنازه ی تقریبا از بیر

 چاه ته باغ لواسون پیدا کنه. 

 

بی اختیار هیتی کشیده و کف دستانم را روی دهانم  
 گذاشتم. 

_وای یاشار خییل متاسفم عزیزم...وای خدای من... 

 چقدر تلخ... 
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بی اختیار همچون او بغض کردم و ناباورانه به آغوشش 
 ه گریه افتادم. پناه بردم و ب

 _یاشار... 

 _هیشش... گریه نکن عزیزم. 

 اشک هایم ناخواسته بود. 

نیم توانستم واکنیسر جز گریه برای دردی که او یم  
 کشید داشته باشم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_هفت 

 

 یاشار

ی تعریف کرده   را بی کم و کاست برای نوشیر
ی همه چیر

آرام کنار هم و در آغوش یکدیگر به بودم و حاال هر دو 
 خواب رفته بودیم. 
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_کاش پدرت هر چه زودتر بهوش بیاد. اون تنها کسیه 

 که یم تونه به سوال های تو جواب بده. 

 

آری کاش پدرم زودتر بهوش یم آمد. هنوز سواالت 
 زیادی داشتم که باید پاسخ یم گرفتم. 

 _یاشار؟

 _جانم. 

. البته اگه تصمیم داره _باید یه فکری برای نیلوفر ب کتی
ایران بمونه... اون تنها کسیه که داری و باید حفظش 

؟  کتی

 

 بوسه ای روی موهایش نشاندم و گفتم: 

 _یم خواد بمونه. 

 

 _بگیم بیاد پیش ما... 

 لبخند زدم: 

 _فکر کنم ترجیح یم ده یه خونه مستقل داشته باشه. 
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 ذوق زده گفت:  

یم. _پس یه خونه نزدیک خودمون برا  ش بگیر

 _اوهوم. از فردا باید دنبالش باشیم. 

 با ناز گفت: 

 _فردا که نمیشه. 

 چشم درشت کردم: 

 _چرا فردا نه؟

 .  _چون قراره من و شما بریم یه جابی

 با نگرابی نامش را صدا زدم. 

؟ ی  _نوشیر

س جای بدی نیست. موقع چک بچه مونه. یه  _نیی

 سونو دارم. فکر کنم جنسیتش هم مشخص بشه. 

 

ی که در آن لحظه یم توانست مرا از شا ی ید تنها چیر
دنیای تلخ دور و برم جدا کند حضور این دو موجود 

 ام بود. 
ی

 خواستتی در زندگ

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 او را به سمت خود کشیده گفتم:  

ی هستید که منو به این  ی _یم دونید شما دوتا تنها چیر

 وصل یم کنید؟
ی

 زندگ

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_هشت

  

 

 _باورم نمیشه یاشار این بچه به گ رفته؟

 بلند خندید و گفت: 

 _خب معلومه به مامان لجبازش... 

 ریز خندیدم : 

 _وای باورم نمیشه پشتش رو کرده بود به ما. 

 _ناقال نذاشت بفهمیم جنسیتش چیه؟
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ط ببندیم... تو  _من که غش کردم براش. یاشار بیا رسر

ه یا پش؟ حست بهت چر   یم گه؟ دخیی

 

متفکر به رو به رویش چشم دوخت و همان طور که 
 مقابل یک پاساژ بزرگ یم ایستاد گفت: 

_حسم یم گه این خانم خانوما خوب بلده از االن ناز 

 بیاد برای باباش. 

 

ه؟   بچه مون دخیی
ی

 _وابی یعتی تو یم گ

ی کوچولوی دیگه هم  _من مطمئنم. قراره یه نوشیر

 یم. دخیی بابا. داشته باش

 

 _منم دوست دارم دخیی باشه یاشار... 

ی را باز کرد و گفت:    در ماشیر

ی که عمه خانم منتظرمونه.   _بیر پاییر

 

 _عمه خانم؟! 
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 خنده ی مردانه ای کرد و گفت: 

 داره 
ی

_با نیلوفر این جا قرار گذاشتم. نیم خوای بهش بیک

 عمه میشه؟ 

 

 با هم پیاده شدیم. 

 

؟_حاال چرا این   جا باهاش قرار گذاشتی

 

 دست دور کمرم انداخت و مرا به سمت خود کشید: 

_گفتم یه کم با هم خرید کنیم. نيلو خییل افشده شده. 

گفتم با هم یه ناهاری بخوریم و یه کم خرید کنیم شاید 
 عادی برگرده. باید براش 

ی
این دخیی هم یه کم به زندگ

. دلم نیم ی کمکم یم کتی یم. نوشیر  خواد خونه بگیر
 خواهرم بره. 

 

 لبخند زدم و گفتم: 
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_چرا که نه... چه قدر خوبه که هستی یاشار..  چه قدر 

خوبه که وسط این اوضاع بد سیع یم کتی برای 
. منم دوست دارم نیلوفر کنارمون  خواهرت برادری کتی

 بمونه. 

 

 با هم وارد پاساژ شدیم. نیلوفر هم همان لحظه رسید.  

 به او تسلیت گفتم.  

یز از غم بود و بالفاصله به  چشمان زیبا و درشتش لیی
 اشک نشست و میان آغوشم فرو رفت. 

 یاشار تندی گفت:  

ا.  گریه  _قراره امروز فقط حالمون رو خوب کنیم دخیی

 نداریم... ایک؟ 

هر دو با هم لبخند زدیم و یاشار دست به کمر زد و با  
 نگایه به اطراف گفت: 

وع  کنیم؟   _به نظرتون از کجا رسر

 

 هر دو با هم جوابش را دادیم: 
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 _خرید! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 

 #پارت_ششصد_پنجاه_نه

 

 

ی ما چرخاند و گفت: نیلوفر نگاه  ش را بیر

ی یم خواهید بهم بگید.  ی  _فکر کنم شما دوتا یه چیر

 

 یاشار لبخند برادرانه ای زد: 

 .  _یم خواهیم این جا بموبی

 نیلوفر شانه باال انداخت: 

 _گفتم که یه مدت هستم. 

ی گذاشت :   یاشار فنجان قهوه اش را روی میر
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. من و تو غیر هم گ رو 
_چرا برای همیشه نیم موبی

 داریم؟

 

 نیلوفر لب هایش را متفکرانه به هم چسباند: 

ه ی خایص ندارم.  ی  _نیم دونم... انگیر

 

 یاشار با شیطنت گفت: 

؟ ه بدیم چر ی  _اگه بهت انگیر

 

روی من که کنار یاشار نشسته بودم  نگاه نیلوفر سوایل 
 و کیک شکالبی ام را با لذت یم خوردم نشست : 

 _منظورش چیه؟

 

 لبخند دندان نمابی روی لب هایم نشست: 

 ...  _فکر کنم یم خواد بگه مثال اگه عمه بیسر

لحظه ای مات نگاه مان کرد. انگار داشت جمله ام را 
 حالچی و معتی یم کرد. 
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 _عمه بشم؟

 _اوهوم... 

 _عمه؟! 

تر پرسید:    هر دو با هم خندیدیم و نیلوفر متحیر

؟ درست فهمیدم؟   _یاشار تو... تو داری بابا یم شر

 

ک چنان  رس یاشار که به نشانه مثبت تکان خورد دخیی
هیجان زده از جا پرید که صندیل اش با صدای 

وحشتنایک واژگون شداما بی توجه به نگاه بقیه به طرف 
 بغلم کرد: من آمد و محکم 

 

_الیه قربونت برم. من دارم عمه یم شم.... باورم 

 ...  نمیشه... وابی

 

و بعد از آغوش من به رساغ یاشار رفت و او را محکم  
 بغل کرد. 
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 یاشار با مهربابی گفت: 

؟   _این همه ذوقو کجا قائم کرده بودی دخیی

 

 میان بازوان جواب داد: 

رنگ خوشحایل _از دیروز تا به حال فکر نیم کردم دیگه 
رو ببینم اما شما دوتا... وایتر فکر کن یه کوچولوی 

 مامابی میاد که من قراره عمه اش باشم. 

 

سپس همان طور که در آغوش یاشار بود به طرف من 
 چرخید و با آن چشمان درشت که برق یم زد پرسید: 

 _جنسیتش معلوم شده؟

 

 ابرو باال انداختم: 

 _نه عزیزم. 

 

 پر از هیجان گفت: 

 _پس چکاپ بدی منم باهاتون بیام... یم شه؟
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 هر دو با هم گفتیم: 

 _یم شه. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت

  

 

 همان شب به خانه برگشتیم. 

 

با هم به هتل رفته و چمدان های نیلوفر را با خود به 
 خانه ی مان آورده بودیم. 

 

یاشار نیم خواست در این مدت که قرار بود جنازه ی  
 مادرش تشییع یم شود نیلوفر در هتل تنها بماند. 
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 حاال او جزب  از خانواده ی کوچک ما بود.  

و بی شک کنار هم بودن خییل یم توانست به تک تک 
 مان از لحاظ روچ کمک کند. 

 

ییک از سوبی باید در این مدت به دنبال آپارتمابی در نزد
 خانه ی مان برای نیلوفر یم گشتیم. 

حس خوبی داشتم  نیلوفر یم توانست خواهر خوبی  
 برای من هم باشد. 

 

بعد از ضف شام یاشار برای انجام کارهایش به اتاق  
رفت و من و نیلوفر کنار هم مشغول جمع و جور کردن 

خانه شدیم.  ی  آشیر

 تکیه اش را به سینک داده بود و نگاهم یم کرد: 

؟ ی  _نوشیر

 _هوم! 

کتش برام یه کار  _به نظرت اگه از یاشار بخوام توی رسر

 جور کنه سواستفاده نکردم؟
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ی آورده   دست از کار کردن کشیدم و تن صدایم را پاییر
 گفتم: 

؟ کت من و با تیم ما کار کتی  _نظرت چیه بیابی رسر

 چشمانش درشت شد و گفت: 

 _واقعا؟! 

 _چرا که نه... 

 ذوق زده گفت: 

 نمیشه...  _باورم

کت  کت ما هست هم رسر _آخه چرا عزیزم؟ هم رسر

... اما  یاشار... توی هر کدوم که بخوای یم توبی کار کتی
خب واقعا دوست دارم با ما کار کتی و زودتر از یاشار 

 بهت پیش نهاد کار یم دم. 

 

 تندی بغلم کرد و گفت: 

ی جون... هیچ فکر نیم کردم الیق  _تو خییل خوبی نوشیر

 این همه مهربوبی شماها باشم. 
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 همزمان با صدای یاشار هر دو به طرفش چرخیدم: 

 کرد. 
ی

ی خانم زرنیک  _باز نوشیر

 

 لبخندپهتی بر لب هایم نشست: 

 _دیر رسیدی آقا. 

 

 داخل شد و رو به نیلوفر گفت: 

ی خانم مهره ی مار داره؟ منم  _یم دونستی این نوشیر
 همینجوری گول زد. 

 

 نیلوفر خنده ی مستانه ای کرد: 

_خییل دوست دارم بدونم چطور با هم آشنا شدید و 

 ازدواج کردیم. 

 

یاشار نزدیکم شد و همان طور که دست دور شانه ام یم 
 انداخت گفت: 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

_یه قصه دور و دراز داره... به وقتش برات تعریف یم 

 کنیم. 

 م_کن #کیم_برایم_عشق_د

 

 #پارت_ششصد_شصت_یک

 

کت نازی از جایش برخاست و به  به محض ورود به رسر
 صبح به خیر گفت. 

وب   طرف مان آمد و با خورسر

 

 جوابش را دادم و با اشاره به نیلوفر معرقی گفتم : 

 _ نیلوفر خواهر شوهرم. از امروز با تیم ما کار یم کنه. 

 

دراز یم نازی همان طور که دستش را به طرف  نیلوفر 
 کرد لبخند مهربابی نثارش کرد و گفت: 

 _خییل خوشبختم عزیزم. منم نازی ام. 

 

د و گفت:   نیلوفر دست او را فشر
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 _مرش منم نیلوفرم.  

 

 همان جور که به طرف ییک از اتاقها یم رفتم گفتم: 

ی رسید  حسیر _بیا اتاقت رو نشون بدم. نازی عزیزم امیر

 بگو بیاد پیشم. 

 

را به نیلوفر نشان دادم و در مورد کاری که  اتاق مورد نظر 
 برایش در نظر گرفته بودم توضیحابی دادم و گفتم : 

... با وجود  وع کتی ه از روز اول یه کم سبک رسر _بهیی

کت رقیب نیم خوام فراریت بدم.   رسر

 

نیلوفر که خاص یم خندید و من این آزادی اش را در  
 خندیدن دوست داشتم گفت: 

س از این جا  کت رقیب فکر  _نیی خوشم اومد دیگه به رسر
 نیم کنم. 
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ی با آن قد و باال که  حسیر همزمان در اتاق باز شد و امیر
ی را جلب کند وارد شد.   یم توانست توجه هر دخیی

 

 _خانم مهندس منو خواسته بودید؟ 

و انگار  که نازی از حضور نیلوفر حرقی نزده بود یکه 
 خورد و متعجب گفت: 

 ستم مهمون دارید؟_ببخشید نیم دون

  

 به طرفش رفتم: 

_بیا بیا غریبه نیست... همکار جدیدمون خانم ماقی 

 هستند. 

 

 نیلوفر دستش را به طرف او دراز کرد: 

 _با نیلوفر راحت ترم... 

 

 ابروبی باال انداخت و با او دست داد: 
ی  امیر حسیر

حسینم.   _خوشبختم منم امیر
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 بی اختیار لبخند بر لبانم نشست و با شیطنت  گفتم:  

_مهندس نظام نیلوفر دستت امانت. یه موقع فراریش 

کت رقیب بدجور دنبالشه.   ندی که رسر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت_دو 

 

کت رقیب؟  _رسر

 

 بی آن که پاسخش را بدهم گفتم: 

ستفاده _واسه بخش کامپیوتری یم توبی از کمک نیلوفر ا
. نیلوفر کامپیوتر خونده.   کتی

 

کت رقیب دنبال شونه؟  چرا رسر
ی

 _یعتی نیم خوای بیک
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 این بار منو و نیلوفر با هم خندیدیم:  

 _حاال یم فهیم. 

 

ی دست به کمر زد و گفت :  حسیر  امیر

_ایک..  حاال که حرف رقابت و ایناست خودت یم دوبی 

 وانا. که من حسابی پایه ام بخصوص با جناب مهندس ت

 

ک مقابلش خواهر یاشار   نیم توانست  حدس بزند دخیی
 باشد. 

  

 _هر چر نیازه بهش یاد بده.  

 

دم و به اتاق خودم رفتم.   و نیلوفر را به او سیر

ی بودم این دو اعجوبه حریف هم خواهند بود.    مطمی 
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 نازی همان لحظه به دنبالم آمد و داخل اتاقم شد:  

خواهر شوهر یهو از کجا رس _یاال تعریف کن ببینم این 
 و کله اش پیدا شد؟

 

م یم نشستم گفتم:  ی  همان طور که پشت میر

ه خوبیه. ایران  _قصه اش درازه... فقط بدون  خییل دخیی

 نیم کنه. تازه اومده. ما هم یم خواهیم  نگهش 
ی

زندگ
داریم و یه جورابی پیش خودمون بندش کنیم. راستی 

 نازی یه واحد خوب رساغ نداری؟

 

م نشست و پرسید:  ی  لب میر

 _واسه خواهرشوهرت یم خوای؟

 

 _اوهوم... یه جابی نزدیک خودمون. 

 

 شانه باال انداخت و متفکر گفت: 

 _باید پرس وجو کنم.... اوه یه جای خوب رساغ دارم. 
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 متحیر از این همه رسعت عملش گفتم: 

 _کجاست؟ یم خوام نزدیک مون باشه.  

  

 چشمیک زد: 

 _ساختمون مامان اینا... 

 

 ذوق زده گفتم: 

ی تر از  _عالیه  اون جا خییل به ما نزدیکه. تازه گ مطمی 

 خانواده ی شما... حاال مطمئتی خالیه؟ 

 

ی چند روز پیش بود که مامان گفت  _اوهوم... همیر

مستاجرشون خونه خریده و یم خواد بره... اتفاقا اونا 
 . ی فقط خدا کنه تا  هم دنبال یه مستاجر خوب یم گشیی

 حاال کیس رو نیاورده باشن. 

 

 انگشتانم را درهم گره زدم و پرسیدم: 
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_فقط با مجرد بودن نيلو مشکل نداشته باشن. آخه یم 

 دونم که روی این مسئله حساسن. 

 

یتی زد و گفت:   لبخند شیر

_خوب یم شناش شون اما واسه غریبه هاست این 

موضوع نه مال شما. حاال من با مامان حرف یم زنم اون 
 وقت بهت خیی یم دم. 

 

 _باشه عزیزم. وای چه قدر خیالم راحت شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت_سه 

 

ی نازی به یاشار زنگ زدم و راجع به خانه  بعد از رفیی
 وضیح دادم. پدری نازی ت
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 تمام مدت در سکوت گوش کرد و دست آخر  گفت:  

تر  ه دنبال یه جای معتیی
_اونا یه پش مجرد دارن. بهیی

 باشیم. ضمنا قصد نیلوفر خریده نه اجاره . 

 

 متحیر گفتم:  

ی رو یم شناسیم. من این خانواده رو  حسیر _اوال ما امیر

ه قبل خرید یه مدت اجار  ه میشناسم یاشار. دوما بهیی
 کنه تا یه رس فرصت یه خونه ی مناسب پیدا کنه. 

 

 یاشار با حرص گفت: 

 _اوه البته خوبم یم شناش. 

 

 _یاشار! 

ی یم  ی ی چیر ی یادم نرفته که... چطور از من همچیر _نوشیر

 خوای؟ 

   

 با دلخوری از حسادبی که انگار پایابی نداشت گفتم: 
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 _باشه کاری نداری؟

 

 کالفه گفت: 

هر موقع پای این پشه میاد وسط _من  نیم دونم چرا 
 ما باید با هم دعوامون بشه؟

 

ه تا بیشیی بحث  _شاید دلیلش بی اعتمادی توئه. بهیی

 نکردیم خداحافیطی کنیم.  

 

 و تماس را قطع کردم.  

 

هنوز بعد از مدت ها از حساسیت هایش روی 
 بی نوا  کم نشده بود. 

ی حسیر  امیر

 

 نازی با ذوق وارد شد و گفت: 

ی حله عزیزم. با مامان حرف زدم نه نیاورد.   _نوشیر
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گیر افتاده بودم و حسابی از رفتار یاشار دلخور بودم.  در 
 آن لحظه نیم توانستم بگویم یاشار نه آورده است. 

 

 نازی با خیایل آسوده گفت: 

_امشب برید خونه رو ببینید. به نظرم اون سوئیت به 

اینه اندازه اش  درد خواهر شوهرت یم خوره.  خوبیش
 مناسبه و با چند تا وسیله زود پر میشه. 

 

 با وجود مخالفت یاشار گفتم: 

_باشه من باهاشون حرف بزنم اگه مشکیل نبود بهت 

 خیی یم دم.  

 

 با خوشحایل گفت: 

ه خییل با نمکه و خییل هم خوشگل... منو یاد  _دخیی

 رسندیپیتی انداخت با اون چشمای درشتش... 

 

 تم: با شیطنت گف
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یه؟  _نکنه خیی

 قهقهه ای رسخوشانه زد: 

_هر چر خدا بخواد. داداش دیوونه ی منو یم شناش 

 که... یعتی یم شه؟

 

ی را حس  ی ی چیر در دل نالیدم فقط کاقی است یاشار چنیر
 کند... 

 

 اما برخالف آنچه از ذهنم گذشت گفتم: 

ی ممکنه.  ی  _اگه خدا بخواد هر چیر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت_چهار  
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ی توالت نشسته بودم و موهایم را برس یم  پشت میر
 کشیدم که یاشار وارد اتاق شد. 

 

 بی اختیار ابروهایم درهم فرو رفتند.  

 نگاهش نکردم و به کارم ادامه دادم.  

 

ثانیه ای بعد پشت رسم ایستاد و آرام برس را از دستم  
 نه ام زد: گرفت و همزمان خم شد و بوسه ای به گو 

 _االن یعتی باهام قهری؟

 

 نگاهم را در آینه به او دوختم : 

 _یم خوام بخوابم. 

 

 بوسه ای دیگر این بار به موهایم زد:  

 _پس قهری؟ 
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از جایم بلند شدم و به سمت رختخوابم رفتم اما بازویم 
 اسیر پنجه اش شد و مرا نرم به سمت خود کشید: 

 ری نداشتم. _بابت حرفام معذرت یم خوام. منظو 

 قهر گونه نالیدم : 

 منظوری نداشتم. 
ی

 _حرف تو یم زبی بعد یم گ

 

دست زیر چانه ام انداخت و همان طور که باال یم کشید 
ه ی چشمانم گفت:   خیر

_دوست داری بهت دروغ بگم؟  از این پشه خوشم 

 نمیاد. 

 

 _یاشار! 

 ! ی  _نوشیر

 مشتم توی سینه اش نشست: 

 _حسود! 

 

 _ایک اسمش رو هر چر یم خوای بذاری بذار... 
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 ... ی حسیر  _یاشار واقعا امیر

 

 ابرو درهم کشید : 

 _این پشه فامییل نداره؟ 

 

 محکم به سینه اش چسبیدم و گفتم: 

 _عاشقتم جناب مهندس... عاشقتم. 

 

 بوسه اش روی پیشابی ام نشست و زمزمه کرد: 

 _من که دیوونه اتم چر باید بگم؟

  

با نیلوفر حرف زدم اونم موافقه که یه مدت _یاشار  
 کنه. 

ی
 توی سوئیت خونه نازی اینا زندگ

ه شدم.   رسم را عقب کشیدم و به چشمان  جذابش خیر

 نفیس عمیق کشید  و نالید:  

 _باشه... هر کاری دوست دارید بکنید. 
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این بار من روی پنجه هایم بلند شدم و بوسه ای عمیق  
 به لب هایش زدم. 

 کم تر مرا دربرگرفت و گفت: مح 

 _باز خرم کردی. 

 ...  _آقابی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت_پنج

  

 

ه ی تلفن همراهم چشم باز کردم و قبل از  با صدای وییی
ی را با صدایم بیدار کنم خییل رسی    ع از اتاق  آن که نوشیر

 خارج شدم. 

 

 شماره ناشناس بود. 
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 آرام جواب دادم:  

 بفرمایید. _بله 

 

 صدای زن جوابی در گوشم پیچید:  

 __جناب توانا. 

 

 _بله خودم هستم. 

م. پدرتون جناب دکیی توانا   _از بیمارستان تماس یم گیر

یف بیارین.   به هوش اومدن.لطفا هرچه رسی    ع تر تشر

 

 تندی گفتم: 

 _االن  خودمو یم رسونم. 

 

تماس که قطع شد خییل رسی    ع دوش گرفتم و آماده  
 شدم. 

ی خواب آلود میان رختخواب نشست.    نوشیر
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یه؟  _یاشار چر شده... خیی

_بابا به هوش اومده... یم رم بیمارستان. نیلوفر خوابه. 

فعال بهش هیجر نگو. شما یم تونید خودتون برید 
کت؟   رسر

 

ون آمد و  نزدیکم شد:   از رختخواب بیر

 _یاشار... 

 

 جانیم گفتم و میان بازوانم کشیدمش .  

کتی منم آماده بشم باهات بیام.   _میشه صیی

 

 رس تکان دادم: 

_نه! باید بابا تنها صحبت کنم البته اگه بتونه توی این 

ایط حرف بزنه.   رسر
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_یاشار عزیزم لطفا یه کم آروم باش... اون هر چر باشه 

 پدرته. 

 

 نفس عمیقی کشیدم. 

 پدرم بود.  

ی یم شدم ک  ه واقعا پدرم و شاید قاتل مادرم.  باید مطمی 
 در این ماجرا بی تقصیر است. این آخرین فرصت بود. 

 

کت. نذار فعال بفهمه.   _با نیلوفر برید رسر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 #پارت_ششصد_شصت_شش 

 

با قدم های بلند مسیر راهروی عریض و طویل 
 بیمارستان را گذرانده وارد بخش شدم. 
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به طرفم پا  مامان فریده با دیدنم از جا بلند شد و  
 کشید. 

 دستانم را باز کردم و تو را میان آغوشم کشیدم:  

 _بابات به هوش اومده یاشار. 

 

 _بهم خیی دادن. باید ببینمش. 

  .  _آره ظاهرا تنها کیس که یم خواد ببینه توبی

 

 _شما باهاش حرف زدید؟

 _نه مادر... 

 

 دستش را گرفتم و به سمت نیمکت بردم. 

 _شما آروم باش. من بریم گردم. 

 

بی شک پدرم حرف های تازه ای داشت که یم خواست 
 مرا ببیند. 
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از در شیشه ای گذشتم. مسئول بخش خانم مسن و با 
 تجربه ای بود. به محض دیدنش گفتم: 

 _پدرم چطوره؟ 

 

ی کوتاه و مخترص مالقات کنید. یم  _دکیی پدرتون خواسیی

ایط  دونید که ایشون توی موقعیت مناستی نیستندو رسر
 صحبت طوالبی رو ندارند. 

 

شاید اگر پدرم رئیس بیمارستان نبود اجازه ی این 
ایط  صادر نیم شد.   مالقات در این رسر

 

 به سمت تخت پدرم که با پرده ای کاور شده بود رفتم. 

 

 کنارش ایستادم و آرام صدا زدم: 

 _بابا! 
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 خانم رسپرستار  با تن صدای آرایم گفت: 

 _ لطفا  چند لحظه صیی کنید. 

 روی صندیل نشستم. رس پرستار پدرم را چک کرد. 

 

قدر دوست داشتم دست پدرم را یم گرفتم اما هر چه 
 چه کردم نتوانستم. 

 تنها توانستم  چشم به او بدوزم.  

 

پلک هایش که لرزید و از هم باز شد هم نتوانستم  
 لبخندی بر لب هایم بنشانم. 

 

رسپرستار با دیدن چشمان باز پدرم از ما فاصله گرفت و  
 رفت. 

شاید هر کس دیگری جای من بود با دیدن چشمان باز 
شده ی پدرش خوشحایل یم کرد اما نیم دانم پدرم با 
قلب و روح من چه کرده بود که نیم توانستم در آن 

 لحظات احساسم را ابراز کنم؟
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت_هفت 

 

ده یم شد  اما انگار کیس لب  قلبم محکم در سینه فشر
 هایم را به هم دوخته بود. 

 

لب های لرزان پدرم به سختی تکان خورد و نامم را بر 
 زبان راند: 

 _یاشار پشم... 

 

تنها یم توانستم نفس های عمیقی بکشم تا حالم از 
 آنچه هست بدتر نشود. 

 

 _یاشار جان. 

 کندن پرسیدم:   با جان
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؟  _خوبی

 

ی تکان داد. کالفه  دست برد و لوله  رسش را آرام به طرفیر
ون کشید.   ی مخصوص تنفس را از  داخل بیتی اش بیر

 

 متحیر گفتم: 

 _چر کار یم کتی بابا؟ 

 

_یاشار گوش کن... پشم یم دونم خییل اذیتت کردم. 

همش برای این که نفهیم و عذاب نکیسر بود. مثال یم 
م کمکت کنم اما هر چه کردم اشتباه بود. من خواست

مادرتو نکشتم. قسم یم خورم یاشار... وقتی رسیده بودم 
مادرت مرده بود. ترسیدم... خییل ترسیدم. ترسیدم تو 

 رو هم از دست بدم. 

 

 _بابا! 

 _بذار حرفمو بزنم. دیگه فرصتی نمونده..  
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سینه اش به خس خس افتاده بود و سخت نفس یم  
 کشید. 

 خواستم لوله ها را برگردانم که اجازه نداد:  

ی  ی ه... هر چیر ی _فقط گوش کن... داریوش دنبال همه چیر

 که به تو تعلق داره. دیر فهمیدم پشم. خییل دیر... 

 

 همزمان فریاد زدم : 

 _خانم پرستار. 

 

 همان خانم خییل زود ظاهر شد. 

 قبل از نزدیک شدنش پدرم غرید:  اما  

_یاشار گوش کن... پشم هر چر توی کمپ اتفاق افتاد 

 کار داریوش بود... اون عکسا و حتی مرگ سامان... 

 

 بی نفس بود  و اجازه نیم داد کمکش کنیم.  

 پدرم مثل همیشه مغرور بود.  
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت_هشت 

 

که دست پدرم محکم میان دستانم وقتی به خودم آمدم  
 بود. 

 صدایش بی رمق بود:  

 _خسته ام... 

 

 رسپرستار گفت: 

 .  _اجازه بدید جناب دکیی

 

با آن که صدایش ضعیف بود اما هنوز همان تحکم و 
 اقتدار را داشت: 

ون خانم! یم خوام با پشم تنها باشم.   _برید بیر
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 زن اطاعت کرد و با چهره ای درهم از ما فاصله گرفت. 

_یاشار لطفا به حرفم گوش کن. این آخرین خواسته ی 

 من از توئه... یه رسی... 

 

نفس کم آورد و این بار با اشاره ی دستش فهمیدم که 
 باید کمکش کنم. 

 ای رها شده را به جایش برگرداندم. لوله

 

 کیم بهیی نفس کشید و گفت:   

ه رسی اسناد و مدارک هست که متعلق به توئه... _ ی
توی... گاوصندوق... اجازه...  نده......  ......  دست 

 داریوش.... بهشون.... برسه... 

 

همزمان با نفس های پدرم که کشدار و سخت شده بود 
 دکیی معالجش رس رسید و با لحتی عصبابی توپید: 
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ی   _هیچ معلوم هست چر کار یم کنید؟ قصد کشیی
 پدرتون رو دارید. 

 

ی کرد و گفت:    پدرم دستش را باال و پاییر

 _برو یاشار تا دیر نشده برو. 

 _بابا... 

 

 صدایش بی رمق شد:  

 _منو ببخش پشم.... منو... 

 

ه ی چشمانم ثابت ماند.     کالمش نیمه و چشمانش خیر

 بی نفس نالیدم: 

 _بابا... 

دست دکیی که روی شانه ام نشست  ناباورانه نگاهش  
 کردم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_شصت_نه 

 

   

با خروجم از بخش مامان فریده از جایش بلند شد و با 
 خود را به من رساند : 

ی
 وجود خستیک

؟ بابات خوبه؟ تونستی باهاش حرف  _یاشار مادر خوبی

؟ میذارن منم برم پیشش؟   بزبی

 

و انگار تازه متوجه حال خرابم شد که کف دستانش را دو 
 طرف صورتم گذاشت و گفت: 

 

ی گفت؟ یاشار  ی _رنگت خییل پریده مادر... بابات چیر

ی بگو قلبم اومد تو دهنم.  ی  مادر یه چیر

 

 بی نفس نگاهش کردم. 
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یم دانستم تنها کیس که از مرگ پدرم شکسته و ناراحت  
 خواهد شد  اوست. 

 

 خشکم را به زحمت تکان دادم: لبهای  

 _بابا... 

دهانم آن قدر خشک شده بود که ادای کلمات برایم 
 سخت بود. 

 

 مامان فریده وحشت زده نالید: 

 _بابات چر یاشار؟

 

 _بابا مرد... مامان فریده. 

 

تش گذاشت :   دستش را مقابل دهان باز از حیر

 _وای ارسالن... خدایا...وای... 
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اجازه ی سقوطش را نداده و او را پاهایش که تا خورد  
 میان بازوانم نگه داشتم. 

 _مامان لطفا... 

_وای یاشار... باور نیم کنم ارسالن مرده باشه... باور 

 نیم کنم. 

و خواست به طرف در برود که محکم نگهش داشتم و  
 اجازه ی دور شدن ندادم. 

 _بذار برم ببینمش یاشار.... ارسالن.... 

 

 کمکش کردم و روی نیمکت نشاندمش. 

 اشک هایش تمام صورتش را خیس کرده بود.  

_چطور تونست این طوری بذاره بره؟... من باهاش 

 حرف داشتم... ارسالن چطور تونستی بری؟

 صدایش از شدت گریه گرفته بود.  

 _یاشار مادر. من باهاش حرف داشتم.  
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ا از جایم با خروج دکیی از بخش و نزدیک شدنش به م
 برخاستم. 

 

رو به مامان فریده که اشک ریزان روی نیمکت نشسته  
 بود کرد و گفت : 

_تسلیت یم گم بانو... بدون شک جای دکیی توانا این 

ی ما خایل یم مونه. خدا آقا  مرد بزرگ، همیشه بیر
 پشهاتونو براتون حفظ کنه. 

 

بی شک پدرم در موقعیت اجتمایع خودش مرد بزرگ و  
 مندی بود. توان

 

مامان فریده تنها توانست رسی تکان دهد. دست دکیی   
روی شانه ام نشست و با پاره ای توضیحات درباره 
 نحوه تحویل جنازه ی پدرم دوباره تسلیت گفت. 

د.  ی ی او  به مامان فریده کمک کردم تا از جایش برخیر با رفیی
 باید هر چه رسی    ع تر به خانه یم رفتیم. 
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 دم_کن #کیم_برایم_عشق_ 

 

 #پارت_ششصد_هفتاد 

 

به محض ورود به خانه مامان فریده را که حال خوشر 
دم  و به اتاق پدرم  رفتم.   نداشت به ییک از خدمه سیر

مثل دفعه قبل کلید را از کتابخانه برداشتم و در گاو  
ی داخل  صندوق را باز کردم اما در کمال ناباوری هیچ چیر

 آن نبود. 

 خایل خایل.  

 

ی نشستم و چشم به فضای خایل گاو بی نفس ر  وی زمیر
 صندوق دوختم. 

 

پدرم گفته بود تمام اسناد و مدارک داخل گاوصندوق 
ی داخل آن نبود.   است اما حاال هیچ چیر
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ش   تنها کیس که یم توانست به آن گاوصندوق دسیی
 داشته باشد و پدرم از آن یم ترسید، داریوش بود. 

 

ی رفتم.   بی معطیل از جایم برخاستم و پله ها را پاییر

هنوز گریه های مامان فریده به گوش یم رسید و من  
نیم دانستم این زن چطور با آن همه بی وفابی پدرم، 

ی است؟!   برای مرگ او این طور اندوهگیر

 

دلم نیم خواست با سوال کردن از او بیشیی از این به  
 هم بریزمش. 

 

ون زدم.  کالفه تر از     قبل از خانه بیر

به دنبال مال و اموال پدرم نبودم و ذره ای برایم ارزش  
 نداشت. 
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ی که میان گفته های پدرم ارزشمند بود و یم   ی تنها چیر
خواستمش اسناد و مدارگ بود که مقرص بودن داریوش  

ی را در مسئله  سامان اثبات یم کرد.  و بی گنایه نوشیر

 

ی بودم داریوش آن ها را اما حاال در ناامیدی   کامل مطمی 
خییل قبل تر و شاید از همان شتی که پدرم در بیمارستان 

ی شد، ربوده است.   بسیی

 

 پشت فرمان نشستم.  

 نیم دانستم چه کنم؟ 

آشفته و داغان ماشینم را روشن کردم و همان طور که   
 کردم. 

ی
 به حرف های پدرم فکر یم کردم رانندگ

 

دم آمدم که مقابل در خانه داریوش و درست وقتی به خو 
 بودم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_هفتاد_یک 

 

نگاهم به ساختمان زیبای آن خانه دوخته شده بود اما 
 حیل درست بود. افکارم درهم و برهم به دنبال راه

 

بی شک داریوش را نیم توانستم با داد و فریاد متقاعد 
م. کنم و یا اسناد را از او   بگیر

 

وقتی فکر یم کردم او را همیشه آدیم خونشد و صبور  
 دیده بودم. 

 رفتاری که همیشه از آن سود برده بود.  

گوشه ی لبم را یم جویدم و افکارم را رس و سامان یم 
 دادم. 

 

ی به ذهنم رسیده بود که شاید یم توانست مرا به  ی چیر
ل مقصود برساند.  ی  رس میی
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ی پیاده شدم و به   سمت خانه اش رفتم. از ماشیر

تمام نقشه ام را یک بار دیگر در رسم بال و پر دادم و  
دم.   دستم را روی زنگ گذاشتم و فشر

 دقایقی بعد صدای زبی جوان پاسخگو شد: 

 _بفرمایید؟

ل هستند؟  ی  _جناب دکیی توانا میی

 

 _بله... شما؟ 

بیچاره حق داشت مرا نشناسد. مگر چندبار به آن خانه 
 آمده بودم؟ 

 _برادرشون هستم. یاشار... 

 

 _چند لحظه لطفا ... 

 

 چند ثانیه زمان تا در با صدای تییک باز شد. 
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با قدم های بلندی حیاط بزرگ خانه اش را  گذرانده و 
 خود را به در رساندم. 

  

همان خانم جوان در را باز کرده خوش آمد گفت و  
 همزمان داریوش را دیدم که به طرفم یم آمد : 

 

 شار... خوش اومدی... واقعا سورپرایز شدم پش. _یا

 

به زحمت لبخندی بر لب نشاندم و او مرا میان بازوانش 
 کشید. 

 چه قدر نقش بازی کردن سخت بود.  

 

 _این جور که پیداست از هیجر خیی نداری؟ 

_چر شده یاشار؟ منم تازه رسیدم پروازم دو ساعتی 

ی نشسته... واقعا تعجب   کردم... تو کجا این میشه زمیر
 جا کجا؟
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 مثل خودش خونشد پرسیدم: 

 

 _سفر بودی؟ 

 

همان طور که دست به رسشانه ام گذاشته بود و به 
 داخل هدایتم یم کرد  جواب داد: 

کت یم کردم.   _ آره چندتا سمینار بود که باید حتما رسر

 تقریبا بیشیی از  یه هفته ست ایران نبودم. 

 

 قدر راحت دروغ بگوید؟چطور یم توانست آن 

اگر آن روز با نیلوفر به آن جا نیامده بودم بی شک باورم 
 یم شد.. 

 سیع کردم مثل خودش با آرامش رفتار کنم.  

 

 _پس از حال بابا خیی نداری؟ 
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 ابرو باال انداخت و خودش را متعجب نشان داد: 

_بابا... چر شده یاشار؟ تو... این جا...برای بابا اتفاقی 

 ه؟ افتاد

 

چه قدر راحت یم توانست در این پوسته ای که برای  
 خود ساخته بود نقش بازی کند.  

 

 روی ییک از مبل ها نشستم و نفس عمیقی کشیدم.  

ی داریوش بابا چند روز پیش سکته   _امروز صبح... ببیر

 کرد... و متاسفانه امروز صبح از دستش دادیم. 

 

 ناباورانه نگاهم کرد و در سکوت مقابلم نشست. 

اگر داریوش را نیم شناختم شاید تمام این حرکات را باور  
 یم کردم. 

 

 #پارت_ششصد_هفتاد_دو
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دیگر تصمیم خودم را گرفته بودم باید مثل خودش رفتار 
 یم کردم تا به هدف اصیل ام برسم. 

 کنارم نشست.   

ی به خود گرفته   چهره ای بی نهایت مغموم و اندوهگیر
 بود. 

 

ی خیی دارم  نیم   بی شک اگر یم دانست از همه چیر
ی نقش سنگیتی را بازی کند.   توانست چنیر

 

 تنها گفتم: 

 _نیم دونستم چر کار باید بکنم؟ پیش گ برم؟ 

 

 دست دور شانه انداخت و زمزمه وار گفت:  

من این جام. با هم از  _من این جام داداش کوچیکه... 
 پسش برمیاییم. 
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 دست به پیشابی کشیدم و ناله وار گفتم: 

ا خیی نداری؟  ی  _تو از خییل چیر

 

 لحظه ای مات نگاهم کرد و گفت: 

ه دیگه ای هم هست؟  ی  _چیر

 

ه ی چشمانش شدم.  یم خواستم واکنشش  با دقت خیر
 را ببینم. 

 _مادرم پیدا شده؟ 

 

ی شده بود   خود را به آن راه زد... شاید با رفتار من مطمی 
 نیلوفر حرقی به من نزده است: 

  

؟ مگه گم شده بود.   _چیتر
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چه قدر سخت بود فریاد نزنم و تک تک حرص و  
 بغضم را توی صورتش پرتاب نکنم.  

 

_ماجرا داره...  سکته بابا هم بی ربط به این ماجرا 

 نیست.  

  

 کشید و محتاطانه گفت:   دست به صورتش 

ا رو باید بهت بگم یاشار... تموم این سال  ی _منم خییل چیر

دار بیسر اما  ا خیی ی ها بابا دوست نداشت تو از خییل چیر
 .  ظاهرا االن وقتشه که بدوبی

 

 *** 

 

 وقتی به خانه رسیدم هوا تاریک شده بود. 

ی   حالم خوش نبود و نتوانسته بودم به تماس های نوشیر
 پاسخ دهم. 
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ی بود که به   به محض باز شدن در واحد این نوشیر
آغوشم پناه آورد و همان طور که محکم بغلم یم کرد 

 تسلیت گفت. 

 

_یاشار عزیزم... نصف العمر شدم. وقتی  نتونستم    

م زنگ زدم مامان فریده... باورم نمیشد  ازت خیی بگیر
 پدرت فوت شده... یاشار چرا بهم زنگ نزدی؟

  

را زیر لب زمزمه کردم و  به سمت « بودحالم خوش ن» 
پذیرابی رفتم و این بار این نیلوفر بود که بی هیچ حرقی  و 

فقط تسیل دهنده مرا به آغوش کشید و بی صدا 
 گريست. 

 

ی هم به حرف به ما پیوست. دقایقی هر سه   نوشیر
 گریستیم. 

شاید نه برای از دست دادن پدرم بلکم برای تمایم این  
در این چند سال بر تک تک مان گذشته بود اتفاقابی که 

 و باعثش کیس نبود جز پدرم. 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هفتاد_سه

 

  

 

 نیلوفر متحیر گفت: 

ی خیی  _یعتی یم خوای به روت نیاری که از همه چیر

 داری؟

 

 رسم را به نشانه ی مثبت تکان دادم : 

ی طوره... یم خوام درست مثل خودش بازی  _دقیقا همیر

 کنم. من اون مدارک رو یم خوام.  

ی دستم را گرفت:    نوشیر

_یم دوبی که بازی خطرناکیه یاشار؟ اگه پشت تمام این 

؟   ماجراها مازیار باشه چر
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م تمام اون اموال  _یم دونم اما خودتم یم دوبی که حاضی

اما اون مدارک مال من رو در اختیار داریوش قرار بدم 
 بشه. 

 

 نیلوفر تندی گفت: 

 _یم خوای چر کار کتی داداش؟ 

 

یاشار  شاید من از »به یاد حرف های داریوش افتادم   
نظر خوبی برادرت نباشم اما شک نداشته باش همیشه 
مثل برادر پشتتم... بابا یم خواست این طور باشه که 

تفاقی هیچ وقت بهت نگفت. شاید اگه منم خییل ا
 «متوجه نیم شدم  درجریان قرارم نیم داد. 

 

ی و نیلوفر چرخید و گفتم:  ی نوشیر  نگاهم بیر

_یم خوام نقیسر رو بازی کنم که اون یم خواد... یم 

خوام براش برادری کنم. یم خوام این بار اون قدر 
 نزدیکش بشم تا پشت پرده رو ببینم. 
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ی با نگرابی گفت:   نوشیر

_یاشار من یم ترسم. حسم یم گه اون مرد زنده ست و 

حتی شاید  کیس که این اتفاقات رو  هدایت یم کنه اون 
 باشه نه داریوش. 

 

س عزیزم... منم یم خوام بفهمم... این دفعه یم  _نیی

هابی رو که یم خوان 
ی دونم باهاشون چر کار کنم؟اون چیر

 بهش یم دم. 

 

 *** 

 

حضور دوستان و آشنایان و بعد از مراسم پدرم که با 
ی  اقوام انجام گرفت، مراسم مخترصی هم برای تدفیر

 مادرم انجام دادیم. 
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برخالف اضارهای داریوش که یم خواست برای مادر  
یم مراسم ساده ای برگزار کردم  مراسم مفصل تری بگیر

 و تنها به حضور چند نفر اکتفا کردیم.  

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 فتاد_چهار #پارت_ششصد_ه

 

داخل محوطه ی ساختمابی پروژه بودم  که گوشر 
 همراهم زنگ خورد. 

 

ی آه از نهادم برخاست و با کف  با دیدن شماره نوشیر
 دست به پیشابی ام کوبیدم. 

 

ی را   این روزها چنان رسم شلوغ بود که بی اراده همه چیر
 فراموش یم کردم. 
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از انرژی اش بی معطیل تماس را برقرار کردم و صدای پر  
 در گوشم پیچید: 

_سالم عزیزم...طبق معمول یادتون رفت یه تماس 

ید.   کوچولو با خانم تون بگیر

 

وجودش در این روزهای تلجی که ییک پس از دیگری 
 بود که بی شک خدا برایم مقرر 

گذرانده بودم نعمتی
 کرده بود. 

 

تمام سعیم را کردم تا جواب سالمش را مثل خودش پر  
 هم اما انگار زیاد موفق نبودم که با نگرابی گفت: انرژی د

ی شده؟  ی ؟ چیر  _یاشار خوبی

 

_معذرت یم خوام... یم دوبی که رسم وحشتناک 

 شلوغه. 

 

 مردد گفت: 
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_اومم یاشار... حاال که رست شلوغه حرفمو زود یم زنم 

 و مزاحمت نیم شم. 

ی جان.   _بگو نوشیر

 

؟  _فقط قول بده عصبابی نیم شر

 از کنار کارگران گذشتم و گفتم:  

 _ من گ به تو عصبابی شدم آخه خانم؟

 

و همزمان با دست به کارگری که نزدیکم تر بود اشاره 
وع کند.   کردم کاری که خواسته بودم را رسر

 

 او که مشغول شد کامال از آن ها فاصله گرفتم.  

ی گفت:   نوشیر

 

و برای _نازی با مامان شینا هماهنگ کرده بریم خونه ر 
 .  نيلو ببینیم. گفتم شاید تو هم بخوای بیابی
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با آن دوست نداشتم نیلوفر به آن خانه برود و از  
مهندس نظام هیچ جوره خوشم نیم آمد اما اتفاقات 

 اخیر فرصت پیدا کردن خانه را از من گرفته بود. 

 

 بالفاصله گفتم: 

 _شما دوتا برید ببینید. 

 

؟  تو نمیابی
 _یعتی

 

ه اوضاع این جا یه کم به هم ریخته است و _یم بیتی ک
حتما باید خودم باال رسشون باشم... از طرقی مهم  خود 

 نیلوفره... 

 

 _یاشار بعدا دبه نکتی ها... نیم دونم گیر به ... 

 

 خنده ام گرفت:   
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مو یم دم اما االن هرچر  _شیطون نشو...موقعشم گیر

ه هر چر زودتر ب ره رس فکر یم کنم یم بینم  این دخیی
 خونه زندگیش برای ما هم خوبه. 

 

 _جانم؟! 

_جونت بی بال... اصال گ گفت هتل بده... رسما نیم 

 تونیم نفس بکشیم. 

 

 _یاشار؟! 

 بلند خندیدم: 

_شوچی یم کنم. برید ببینید  اگه ایک بود قرارشو    

 بذارید. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هفتاد_پنج 
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ی   نوشیر

 

 هیجان زده دستم را گرفت و کنار گوشم گفت: نیلوفر 

 _من که خییل خوشم اومد... نظر تو چیه؟

 

 نگاهم توی سوئیت نقیل چرخید و گفتم: 

 _خوشگله. تو باید بپسندی. 

 

 زبان روی لبش کشید و با چشمابی که برق یم زد گفت: 

ی  _به حیاط راه داره دوست دارم. حیاط شونم که عیر

 بهشته. 

 

همان لحظه در واحد باز شد و نازی و مادرش که زن 
 الغر اندام و قد بلندی بود وارد شدند. 

 

ی قد بلندش را به خوبی از مادر به ارث  حسیر بی شک امیر
 برده بود . 
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مهری خانم با لتی خندان نزدیک مان شد و با مهربابی به 
من و  نیلوفر خوش آمد گفت و نگاه خریدارانه اش را به 

 وخت. نیلو د

 

انه و پر از شیطنتش  نیلوفر ذوق زده با همان حالت دخیی
 گفت: 

 _خییل از واحدتون خوشم اومد. 

 

 نازی چشمیک به من زد: 

 موافق باشید این جا رو آماده 
ی

_عالیه... پس اگه همیک

 کنیم واسه نیلوفر جون. 

 

شدند نیلوفر به سمت پنجره ها که رو به حیاط باز یم
 رفت و پرسید: 

 تونم از حیاط هم استفاده کنم؟_یم 
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ی گفت:   مهری خانم و به طیی

_واال حاج آقا خییل رو گالش حساسه اگه قول یم دی 

 دست به گال بزبی بله... 

 

 نیلوفر خنده ی مستانه ای کرد و گفت:  

_وای چه قدر خوب... دوست دارم حاج آقا رو هم 

 ببینم. 

بعد به طرف ما برگشت و با ذوق مخصوص خودش  
 پس از دیگری بغل مان کرد. ییک 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هفتاد_شش 

 

 ماشینم را مقابل خانه ی پدرم نگه داشتم و پیاده شدم. 
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بعد از مراسم نتوانسته بودم به مامان فریده رس بزنم، 
 حاال او زنگ زده و خواسته بود به دیدارش بروم. 

 

ی داریوش اب روهایم بی اختیار همزمان با ایستادن ماشیر
 باال پریدند. 

 ایستادم تا پیاده شود.  

 

 او هم با دیدنم لبخندی زد و گفت:  

 _انگار مامان فریده هر دومون با هم احضار کرده... 

 

 رس تکان دادم و با هم دست دادیم.  

دست به شانه ام زد و همان طور که تا پشت در یم  
 رفتیم پرسید: 

؟   _خوبی

 انداختم: شانه باال 

 _تا خوبی چطور معتی بشه. 

 لبخندی زدو گفت: 
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_یه روزابی توی زندگیم گذروندم که فکر نیم کردم هیچ 

 نشونم داد که بعد 
ی

وقت رنگ خوشر رو ببینم اما زندگ
یتی رو چشید.   از هر تلجی یم تونه شیر

 

لحظه ای با خود فکر کردم کاش پشت تمام این تلجی  
 ها داریوش نبود.  

 در به برادرانه هایش نیاز داشتم. چه ق 

 اما افسوس...  

 

 با هم وارد خانه شدیم...  

اهن مشیک به تن داشت به   مامان فریده که هنوز پیر
استقبال مان آمد و هر دوی مان را تک به تک به آغوش 

 کشید. 

 

الغر شده بود و  و زیر چشمانش در اثر گریه های این  
 مدت هنوز متورم بود. 
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 ش دست دور شانه اش انداخت و گفت: داریو  

 _مامان چر شده؟ چرا هنوز لباس سیاهتو درنیاوردی؟

 

 مامان فریده با اشاره به هر دویمان گفت: 

 _بشینید یم خوام باهاتون حرف بزنم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هفتاد_هفت

 

هر دو به او یم نگریستیم که انگشتانش را قفل هم  کرده 
 بود. 

  

 صدایش گرفته و بغض داشت: 

_شاید حرفابی که یم خوام بزنم یه کم عجیب باشه اما 

ی واقعیته...   عیر
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 نگاهم به مامان فریده بود که افزود :  

 

 کنم. درسته که با 
ی

_دیگه نیم تونم توی این خونه زندگ

 با ارسالن همیشه تنها بودم اما باز هم 
ی

وجود زندگ
دورادور سایه ارسالن باالی رسم بود... شاید اون منو 

نیم خواست اما من... بگذریم حاال در نبودش نیم تونم 
این خونه رو تحمل کنم و یم خوام این خونه رو که 

یه ببخشم... ترجیح یم  هدیه پدرتون به من بود به خیر
 دم این آخر عمری برم یه  توی یه خونه ی کوچیک تر. 

 

نگاهم بی اختیار به سمت داریوش کشیده شد دیگر  از  
ی نبود ابروهایش درهم  آن لبخند روی لب هایش خیی

 شده  بود. 

 دار شده بود وقتی گفت: صدایش خش

بود همیشه _تو با وجود بالهابی که رست آورده 
 عاشقش بودی. 

 مامان فریده با کف دستانش صورتش را پوشاند. 
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 _همیشه عاشقش بودم. 

 

 یم توانستم نفرت را در صدای داریوش حس کنم. 

 

 _تو با تصمیماتت منم سوزوندی. 

ی صدایش زد:    مامان فریده غمگیر

 _داریوش؟! 

 

 از جایش برخاست و صدا بلند کرد:  

ست یم گم... ارسالن توانا _داریوش چر مامان؟ دارم را
همیشه تو رو مقرص یم دونست هیچ وقت نبخشیدت 

 اما این همه سال جلوی چشمات با یه زن دیگه... 

 

 بعد انگار تازه متوجه حضور من شده باشد نالید:  

_معذرت یم خوام یاشار نیم خواستم راجع به مادرت... 

 بهم حق بده یاشار. 
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 میان کالمش پریدم:  

ی رو از من مخقی کردید. کاش _تموم این  سال ها همه چیر
 زودتر از این ها یم فهمیدم بابا چر کار کرده؟ 

 

 مامان فریده گفت:  

_حق ندارید پشت رس مرده حرف بزنید. اون دستش از 

 دنیا کوتاهه... منم توی اون ماجرا بی تقصیر نبودم. 

 

 داریوش کفری توپید: 

_بس کن تکرار این قصه ی قدییم و نخ نما رو مامان... 

؟   چرا نیم خوای قبول کتی

 

 از جا برخاستم و همزمان گفتم: 

_مامان فریده منم با داریوش موافقم. پدرم خودرای و 

خودخواه بود. کاش زودتر یم فهمید چه بالبی به رس تک 
 تک مون آورده... نه زمابی که دیگه خییل دیر شده بود. 
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 کیم_برایم_عشق_دم_کن #

 

 #پارت_ششصد_هفتاد_هشت 

 

 به طرف داریوش رفتم و گفتم: 

_بابت تموم این سال ها ازت معذرت یم خوام  

 داریوش. 

 

 ام  
ی

در آن لحظه به کارهابی که داریوش با من و زندگ
 کرده بود فکر نیم کردم. 

به داریوشر فکر یم کردم که پدرم تمام سال ها زیر  
 بزرگ کرده بود. سلطه ی خودش 

 

داریوشر که با مخالفت های خودخواهانه ی پدرم  
ی را که دوست داشت از دست داده بود.   دخیی
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داریوشر که دست ساخته ی  خودخوایه های پدرم  
 بود. 

 

شاید اگر من هم مطیعانه به خواسته هایش گوش فرا 
 یم دادم حاال کیس بودم مثل داریوش... 

 

 و بی شک تو خایل.  فردی پر از کینه و نفرت 

 

 من در آن لحظه نیم توانستم داریوش را مقرص بدانم.  

این پدرم بود که با رفتار هایش او را عقده ای و کینه ای  
 بار آورده بود. 

 من همیشه از زیر دستورات پدرم فرار کرده بودم. 

 ام  
ی

من آن قدر رسکش بودم که در هیچ نقطه از زندگ
ی بود  خواسته های او را انجام نداده بودم و شاید همیر

 که پدرم یم ترسید. 
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ی

یم ترسید من با دیدار مادرم و فهمیدن واقعیت زندگ
 اش برای همیشه او را ترک کنم. 

 

ی خودخوایه همیشه ترسو بود. و برای فرار  پدرم در عیر
 رس تک تک ما را قربابی کرده بود. از این ت

 

 دست روی شانه داریوش گذاشتم و گفتم:  

_برام مهم نیست با این ثروت قراره چر کار کتی چون 

 که یم 
ی

قروبی از این مال رو نیم خوام. دلم یم خواد زندگ
نج خودم باشه حتی اگه کم باشه.   سازم با دسیی

مهم نبوده.  یم دوبی که هیچ وقتم دنبالش نبودم و برام  
نیم دونم تونستم همیشه  با دوری کردن اینو بهتون 
نشون بدم یا نه. اون بیمارستان و سهامش هر چر که 
 .  هست مال توئه... تو همیشه توانا بودی و یم موبی

 

آری این پدرم بود که  با تصمیماتش به تک تک ما  
ان رسیده بود.   آسیب زده بود. شاید االن وقت جیی
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یص من و داریوش یم ماند برای زمان حساب شخ 
ی یم توانستم به  ی از همه چیر خودش اما حاال من با گذشیی

 داریوش خود را ثابت کنم. 

ی بودم و برای به دست آوردنش  من تنها به دنبال یک چیر
ی بکشم.   حاضی بودم دست از همه چیر

مقابل چشمان متحیر و گشاد شده ی داریوش از  
ون زدم.   عمارت بیر

 

 ایم_عشق_دم_کن #کیم_بر 

 

 #پارت_ششصد_هفتاد_هشت

  

 

 )نیلوفر( 

 

دست به کمر زدم و با لبخندی پر از رضایت به دور و 
 برم چشم دوختم. 
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 کنم و این برایم به  
ی

ی بار مستقل زندگ قرار بود برای اولیر
ی بود.   شدت هیجان انگیر

 

 یاشار کنارم ایستاد و گفت: 

؟  یکار باشر  _نشون نیم دادی انقدر تمیر

 

 باز شد و بی حواس گفتم: 
 نیشم بیشیی

 _یادت رفته زیر دست بیتا خانم بزرگ شدم. 

 

 و نام مادرم انگار مرا تازه به دنیای بی او بودن پرتاب کرد. 

ابروهایم درست مثل ابروهای درهم رفته ی یاشار  
 درهم گره خورد. 

 

 بی اختیار بغض کردم: 

ی مون نیست؟  _چرا همش یادم یم ره مامان دیگه بیر
 کاش االن این جا بود... کنار دوتامون. 
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 دستش برادرانه دور شانه ام پیچید و گفت: 

_یادت رفته مامان باعث شد ما دوتا هم دیگه رو پیدا 

 کنیم؟ 

 

رسش به سمتم چرخید و مشتش نرم توی سینه ام 
 نشست: 

_البته من تو رو پیدا کردم... وگرنه روحتم خیی نداشت 

 ل من داری. یه آبجی خوشگل مث

 

خانه صدایمان زد:   ی ی از داخل آشیر  همان موقع نوشیر

_یاشار بیا یه نگاه به این شیر ظرفشوبی بنداز. همش 

 یم ده.  داره آب

 

 تندی گفتم: 

ی بگو  ی ... تو یه چیر  جان یم شه شما بیابی بشیتی
ی _نوشیر

 بهش یاشار. 
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خانه راه افتاد و همزمان گفت:   ی  یاشار به سمت آشیر

ی ت و به شیر چر کار داری آخه؟ هر کاری هست _نوشیر
 به من بگو. 

 

هنوز صدای شان یم آمد که بی اختیار توجهم به پرنده  
 ی زیبای پشت پنجره جلب شد. 

ی به  معلوم نبود از کدام قفس گریخته بود که این چنیر
 پشت پنجره ی من پناه آورده بود. 

 

 جلو رفتم و بی صدا و سبک بال از 
ی چند آرام و پاورچیر

 پله رو به حیاط باال رفتم و خود را پشت پنجره رساندم. 

 

به نریم موهای لخت و صافم را پشت گوش هایم  
 فرستادم و لب زدم: 

 _بیا این جا ببینم کوچولو. 
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اما هنوز دستم به بال هایش نرسیده بود که صدای  
 مردانه ای مرا از جا پراند: 

 _بهش دست نزن! 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 پارت_ششصد_هفتاد_نه#

  

 

ی برداشت و بی توجه  جلو آمد و آرام پرنده را از روی زمیر
وع به بررش اش کرد.   به حضور من رسر

 

 پرنده بایل زد و مرد نوازش گرنه گفت:  

 _آروم باش عزیزم. 

 

 نگاهم بی اختیار به او دوخته شد.  
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موهای بلندش خوش حالت  و مواج  تا روی رسشانه 
  هایش یم رسید. 

 بداخم پرسید: 

؟   _چیه چرا اون جوری نگاه یم کتی

 

 و البته به شدت بی ادب! 

 در جایم صاف ایستادم. 

نگاهش مستقیم توی چشمانم نشست و رس تکان داد  
 طلبکارانه گفت: 

 _چیه؟

 

 متحیر از نوع رفتارش پرسیدم: 

 _همیشه انقدر بی ادبید؟

 

خندید و دندان های یک دست و مرتبش را به نمایش 
 گذاشت. 
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اما چشمانش... چشمان قهوه ای رنگش برقی عجیب  
 داشت. 

 _ االن شما خییل باادبی دخیی خانم؟

 

 دست به کمر زدم و تدافیع گفتم: 

 _الاقل یم دونم چطور با طرف مقابلم حرف بزنم آقا. 

 

 نیشخندی زد: 

 زدی... چر کار باید یم کردم؟_داشتی به پرنده صدمه یم 

 

 صدایم بغض داشت وقتی جوابش را دادم: 

 _هیچم این طور نیست... یم خواستم کمکش کنم. 

 

 خودخواهانه غرید:  

 . ی اطالع نداری ازش دور وایستی ی ه وقتی از چیر
 _بهیی
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و بی این که بایستد پله های فلزی داخل حیاط را به  
کشی از ثانیه از سمت تراس طبقه ی باال یط کرد و در  

 مقابل چشمانم دور شد. 

ی چسبیده بود.    پاهایم به زمیر

 این دیگر چه موجودی بود؟  

 

ون دادم و پله ها را   صدا دار بیر
با رفتنش نفسم را با پوقی

ی رفتم.   پاییر

 

ی  به گوش یم رسید اما دست   صدای یاشار و نوشیر
 خودم نبود دیگر دل و دماغ دقایقی پیش را نداشتم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد 

 

 ) ی  )نوشیر
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نگاهم را به نیلوفر غرق در فکر دوختم و رو به یاشار پچ 
 زدم: 

 _به نظرت زیادی تو فکر نیست؟ 

 

 نگاه یاشار  به خواهرش دوخته شد: 

_فکر کنم خسته شده...عادت به این همه کار نداره... 

اقی بکنم.   راستی یم خوام یه اعیی

 

خانه بودیم و نیلوفر داخل هر   ی دو هنوز داخل آشیر
 پذیرابی کوچک روی کاناپه نشسته بود. 

 نگاه از نیلوفر گرفتم و به یاشار چشم دوختم.  

چشمانش خسته بود اما یم توانستم حدس بزنم چه یم  
 خواهد بگوید. 

این را از همان ساعتی که پدر و مادر نازی را دیده بود  
 حس کرده بودم. 
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 زد: لب  

 _این جا یه جورابی زیادی خوبه. 

 

 لبم کش آمد :  

 ! ه واضح تر حرف بزبی اف خوبیه اما بهیی  _اعیی

 

 خم شد و بوسه ای کنج لبم زد: 

_بابت اون روز و قضاوت نادرستم معذرت یم خوام 

عزیزم. هر چر فکر یم کنم خانواده ی نظام واقعا آدمای 
نیست و در خوبی هستند. خیالم راحته نيلو جای غریبه 

 نبود ما کسابی هستند که حواسشون بهش باشه. 

 

 رس تکان دادم و گفتم: 

دم همه جوره حواسش به نیلوفر  _به مهری خانم سیر

باشه. گفت اصال نگران نباشید مثل دخیی خودم 
 مراقبشم. 
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 لبخندی از رس رضایت زد و گفت: 

 _حاال بیشیی باهاشون آشنا یم شیم. 

 

جایش بلند شده بود رس رسید  همان لحظه نیلوفر که از  
 و از آن سوی کانیی گفت: 

 _شما دوتا گشنه تون نیست؟

 

 یاشار نگایه به سمت من انداخت: 

 _بریم یه جای خوب ناهار بخوریم؟

 

 تندی گفتم : 

_یاشارجان هنوز کیل کار مونده... باید تمومش کنیم که 

فردا  هم بریم دنبال وسایل نيلو... پس لطفا بگو غذا رو 
ی جا. بی  ارن همیر

 

 نيلو رس تکان داد: 
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ی  ی جان... تو دیگه خسته شدی...  بقیه تمیر _نه نوشیر

 کاری با من. 

 

ی مان چرخاند:   یاشار نگاهش را بیر

_زودتر به تفاهم برسید که  االن صدای بچه امم 

 درمیاد. 

 

 بی معطیل گفتم:  

 _اون وقت حرف حرف منه. همون که گفتم. 

 حکم بغلم کرد و گفت: نیلوفر کانیی را دور زد و م

 .  _خییل دوستت دارم. مرش که هستی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد_یک 
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 تقریبا دیروقت بود که کارهای خانه ام تمام شد. 

در این میان چندباری مهری خانم و حاج آقا با وسایل  
 پذیرابی آمدند و  تنهایمان نگذاشتند. 

 

بود مرا به یاد مادربزرگ ها مهری خانم با کییک که پخته 
ی که هرگز لمسش نکرده و تنها در فیلم  ی یم انداخت چیر

 ها دیده بودم اما حاج آقا فوق العاده بود. 

 

 انقدر پدرانه صدایم یم زد که حال دلم خوب یم شد.  

 

خدارا شکر یاشار هم آن حالت تدافیع قبل را کنار 
 گذاشته بود و با ما همرایه یم کرد. 

 

ازی به همراه شوهرش رسی به ما زد و آخر شب ن
د و گفت:  ی کارهای فردا را به او سیر  نوشیر

 _ما فردا یم ریم دنبال خریدای نيلو. 

 نازی با مهربابی گفت: 
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م هست. نگران  _نگران هیجر نباش من هستم. امیر

کت نباشید.   رسر

 

ی  ی خیی در این میان برایم عجیب بود که از امیر حسیر
ون رفته بودند و تا دیر وقت نبود، ظاهرا با دوستا نش بیر
 هم پیدایشان نشد. 

 

 هر چند که خییل کنجکاو بودم اما  

آخر هم نتوانستم بفهمم آن مرد بداخالق کیست و چه  
 نسبتی با خانواده ی نظام دارد؟

 

ی مقاومت کردم و  در برابر اضارهای یاشار و نوشیر
 تصمیم را برای ماندن در خانه تغییر ندادم. 

اضار داشت ان شب را همراه شان بروم و تنها  یاشار  
نمانم اما من دلم یم خواست از همان شب به خانه 

 ماندن عادت کنم. 
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درضمن با وجود همسایگان خوبی مثل مهری خانم و  
حاج آقا احساس ترس نداشتم و خیالم از هر جهت 

 آسوده شده بود. 

 

 

روز شنبه را با انجام کارهای کوچک باقی مانده رس 
 کردم... 

مهری خانم هر چه قدر اضار کرد برای ناهار باال بروم  
 قبول نکردم و کارهایم را بهانه کردم . 

 

با وجود کنجکاوی ذابی ام نیم دانم چرا یم ترسیدم باال  
 بروم. شاید ترسم ناشر از آن مرد بداخم یم شد. 

 

ی آمدند و با هم برای خرید بعد از ظ    هر یاشار و نوشیر
 یخچال و لباسشوبی رفتیم. 

خانه   ی از آنجابی که  سوئیت تازه بازسازی شده بود آشیر
 اش اجاق گاز و فر داشت. 
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خانه یک دست مبل  ی بعد از خرید و سفارش وسایل آشیر
توالت  ی راحتی زیبا و شیک  به همراه یک تخت و میر

ریبا وسایل اصیل را تهیه همراهش  خریداری کردیم. تق
 کردیم و به خانه بازگشتیم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد_دو

  

 

 یاشار

 

ی تماس   کت تمام شده بود که نوشیر تقریبا کارم توی رسر
 گرفت... به نظرم صدایش کیم عجله داشت: 

؟  _الو یاشار خوبی

 

 با نگرابی پرسیدم: 
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ی  ؟ بچه چطور؟ چیر  ی شده؟_من خوبم.. تو چر

 

 خندید و جواب داد: 

؟ زنگ زده بودم بگم من و نيلو با هم  _یاشار واقعا خوبی

یم ریم خونه اش تو هم شام بیا اون جا... یه کم کار داره 
 یم رم کمکش. 

 

ون دادم:   بیر
 نفسم را با پوقی

 _خب دخیی خوب اینو همون اول بگو... 

 

ی شده؟ صدات یه جوریه؟ ی  _یاشار چیر

 

 دست به گردن دردناکم کشیدم:  

ی نیست. یه کم فکرم درگیر مامان فریده ست.  ی _نه چیر

ی پس  ی نوشیر ی ازش نیست. ببیر از اون روز که اومدم خیی
حاال که تو یم ری پیش نيلو منم قبل اومدن یه رس بهش 

 یم زنم  و میام. 
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ی اگه دوست  _باشه عزیزم سالم منم بهش برسون. ببیر

 ته رو بیاد پیش مون. داشت دو روز آخر هف

 

_باشه عزیزم مراقب خودتون باشید. دیر کردم نگران 

 نشو. 

 _باشه عشقم. 

 

تماس را که قطع کردم بقیه کارم را به اتمام رساندم و از 
ون زدم.  کت بیر  رسر

  

ی را به مامان فریده و داریوش  بعد از آن روز که همه چیر
کت و  نیلوفر واگذار کرده بودم  آن قدر درگیر کارهای رسر

م و عجیب این که  ی بگیر شدم که فرصتی نشد خیی
 مامان فریده هم رساغم را نگرفته بود. 

 

 پشت رل نشستم و مسیر خانه ی پدری را پیش گرفتم.  
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ی حرف   خدا را شکر آن شب وقتی از تصمیمم با نوشیر
 زده بودم تنها میان آغوشم خزیده و زمزمه کرده بود : 

تی من مشکیل ندارم _راجع به این قضیه هر کاری ک
ی.  ین تصمیم رو یم گیر

 یاشار. یم دونم که بهیی

 

 اندوخته بود 
ی

دلم نیم خواست از مایل که پدرم در زندگ
 ام کنم و این تصمیم قاطیع بود 

ی
ذره ای را دخیل زندگ
 که برگشتی نداشت. 

 هوا تاریک شده بود  که رسیدم.  

ه بود با دیدن یک تاکیس تلفتی که مقابل خانه نگه داشت 
 ماشینم را با کیم فاصله  پارک کردم. 

نگاهم به در خانه دوخته شده بود که مامان فریده از  
ون زد و بی این که به دور و برش نگایه بیندازد  خانه بیر

 سوار تاکیس شد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_هشتاد_سه

 

دنبال نیم دانم چرا اما تمام مدبی که داشتم آن تاکیس را 
ی نباشد که فکرش را یم  ی یم کردم از خدا یم خواستم چیر

 کنم. 

 نیم خواستم  تمام باورهایم نابود شود.  

 

نیم خواستم باورکنم مادرانه های مامان فریده هم پوچ  
ی بوده است.   و توخایل و دروغیر

 

باالخره تاکیس در ییک از مناطق باالی شهر  مقابل  
 اد. ساختمان سه طبقه ی لوکیس ایست

 

قلبم تپیسر تند گرفته بود و حس یم کردم تمام تنم گر 
 گرفته است. 
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کاش یم توانستم جلو بروم و بگویم مامان فریده تو این   
 جا چه کار داری؟

 

وقتی پیاده شد و به سمت ساختمان رفت من هم  
 ماشینم را پارک کردم و آرام به سمت ساختمان رفتم. 

ورودی باز شد و او نیم دانم کدام زنگ را زد که در  
 داخل شد. 

 

 قلبم لحظه ای آرام و قرار نداشت.  

 جلو رفتم و مقابل در ایستادم.  

نگاهم روی زنگ ها بود که همان لحظه انگار فرشته  
 نجاتم رس رسید. 

 

خانیم از داخل در را باز کرد و از ساختمان خارج شد و 
 همان لحظه من توانستم داخل شوم. 
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ه ثانیه ای پیش وارد شده بود فکر شاید چون مامان فرید
ی نگفت و من بدون  ی کرد که من همراهش هستم که چیر

 مشکل وارد ساختمان شدم. 

 

بی نفس پله ها را باال دویدم. باید یم فهمیدم کجا رفته  
 است. 

 

ی باعث شد بی  ی نبود و همیر در طبقه اول هیچ خیی
 انم. معطیل پله ها را باال بردن و خود را به طبقه دوم برس

 

در واحد نیمه باز بود و انگار کیس که داخل شده بود   
 نخواسته بود در را پشت رسش ببندد. 

 آرام به سمت واحد رفتم و گوش ایستادم.  

 

با صدای مردانه ای که از داخل به گوش رسید پاهایم به 
ی چسبید:   زمیر

 _باالخره اومدی فریده
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد_چهار

 

 ناباورانه خشکم زده بود.  

 

ی   بودم که اشتباه نیامده ام.  حاال دیگر مطمی 

شنیدن نام مامان فریده این جسارت را به من داد تا 
 دستم را آرام روی در بگذارم و نرم به جلو فشارش دهم. 

 

بان قلبم روی هزار بود و پیشابی ام به عرق نشسته   ضی
 بود. 

 هروبی ورودی شدم و ایستادم. وارد را 

 

خدا را شکر راهرو جوری بود که کیس که در پذیرابی بود 
 نیم توانست حضور مرا تشخیص دهد. 
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 به دیوار چسبیدم و همان جا گوش ایستادم.  

 صدای مامان فریده محکم بود و قاطع...  

 _این آخرین کاریه که برات انجام دادم مازیار! 

 

 . نفس در سینه ام  حبس شد 

 این نام آشنا...مازیار!  

 

 مامان فریده چه کار کرده بود؟ 

 صدای قلبم را نیم شنیدم. 

بان نداشت.   انگار در جایش ایستاده بود و ضی

 

 ناباورانه کیم خود را جلو کشیدم. 

دلم یم خواست آن مرد را که روزگاری تمام ماجراهای  
 پدرم و مامان فریده به او گره خورده بود را ببینم. 
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جابی که ایستاده بودم مثل یک نقطه ی کور بود کیم  
 جلو کشیدم. 

 

نگاهم به مامان فریده دوخته شد که میان آن پذیرابی  
 بزرگ و بسیار مجلل ایستاده بود. 

 

مردی که موهای یک دست سفیدی داشت و پشت به 
 او و رو به پنجره ایستاده بود  به طرفش چرخید و گفت: 

؟ امش ب خییل حرفا داریم که با هم _نیم خوای بشیتی
 بزنیم. 

 

خودش بود... مازیار.. همان که عکسش را کنار پدرم  
 دیده بودم. 

 پدر واقیع داریوش...  

 

 مامان فریده با لحتی که پر بود از نفرت جواب داد: 
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_بهم قول دادی از یاشار و زندگیش دور بموبی مازیار... 

تی دادم فقط و اگه این جام اگه تن به هر کاری که خواس
 فقط به خاطر بچه ام یاشاره.... 

 

 صدای مرد بلند شد: 

_بچه ات؟ اون حتی نسبت خوبی هم باهات نداره 

! پش واقعیت...  فریده؟ تو االن بایدکنار داریوش باشر
 پشمون. 

 

ی غران گفت:   مامان فریده همچون شیر

_کاش زودتر فهمیده بودم دلیل این همه عصیان گری 

تو بودی. اما افسوس که دیر فهمیدم... های داریوش 
داریوش کیس نبود که نمک بخوره و نمکدون بشکنه... 
باورم نیم شد اون پش حرف گوش کن یهو چطور انقدر 
عایص شد و  مقابل ارسالن ایستاد. ارسالبی که هیچ 

 وقت برای داریوش کم نذاشته بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_هشتاد_پنج

 

ی بود:   و خشمگیر
 صدای مازیار توفابی

؟ من عاشقت  _هنوزم سنگ اونو به سینه ات یم زبی

بودم... من دوستت داشتم اما تو چشمت فقط ارسالن 
 رو یم دید! 

 

 مامان فریده قدیم به جلو برداشت و گفت: 

_هیچ وقت دوستت نداشتم و نخواهم داشت. ارسالن 

و پناه داد. اون قدر مرد بود که بعد اون همه اتفاق من
بچه امو بزرگ کرد و به جا و مقایم رسوند... اما تو با پیدا 

و خراب کردی.  ی  شدن مخفیانه ات همه چیر

 

 مازیار  مقابل او ایستاد و گفت: 

_حاال که با پای خودت اومدی باید بهت بگم بازی من 

 با پش عزیز دردونه ات تموم نشده فریده... 
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 مامان فریده نالید:  

 دی مازیار...چرا بهت اعتماد کردم؟ _تو قول دا

 

 مرد ابروبی باال انداخت: 

_تو که مازیارو یم شناش... من اون مدارک رو یم 

خواستم که تو برام آوردی... حاال تو و اون خانواده ات 
ه که  ی ه... یه چیر ی تو چنگال منید. و فقط تنها راهش یه چیر

 یم تونه منو آروم کنه فریده... 

 

 مامان فریده زمزمه وار پرسید:  نفسم حبس بود که

؟  _چر یم خوای لعنتی

 

 لبخند چندش آوری بر لب های مرد نشست : 

 _تو رو فریده... تو رو یم خوام... 
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انگشتانم مشت شده بود و رگ گردنم در حال پاره  
شدن بود اما ایستادم و جلو نرفتم. باید یم فهمیدم چه 

 خیی است. 

 

دم که مامان فریده دندان هایم را محکم به هم یم  فشر
 نالید: 

_تو یم دوبی که هیچ وقت نخواستمت ... هیچ وقت 

دوستت نداشتم.  دلم یم خواست داریوش از مردی 
مثل ارسالن باشه تا توبی که مثل یه حیوون بودی. تو 

ی من و ارسالن بود رو   که بیر
 مو تباه کردی... عشقی

ی
زندگ

اشم؟ ... نه خراب کردی... حاال از من یم خوای با تو ب
مم...   مازیار بمیر

 

 مازیار بازوی مامان فریده را به چنگ کشید و فریاد زد:  

_تو به حرفم گوش یم دی فریده... یم دوبی که خییل 

راحت یم تونم یاشار و زندگیش رو نابود کنم. یادت 
نرفته که؟ من هموبی ام  که مادرشو کشت...  هیچ 

وقت اون چشمای وق زده رو فراموش نیم کنم... اون 
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التماس ها رو... اما بیتا باید یم مرد تا ارسالن یه عمر 
ون قدر ترسیده بود من داشتم لذت زجر بکشه...وقتی ا

یم بردم... تو که نیم خوای همون بالها رس عروست 
 بیاد؟  زنم شو و  قائله رو تموم کن. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد_شش 

 

 

ی تر یم شد.  ی و سنگیر  نفس هایم سنگیر

قاتل مادرم آن جا در چند قدیم ام ایستاده بود و  
اف یم کرد.   اعیی

 

 دای مامان فریده متاثر بود: ص

_اون شب وقتی ارسالن هراسون اومد خونه باورش 

نکردم. تا مدت ها فکر یم کردم کار خودش بوده و 
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اض بیتا رو اینجوری قطع کرده اما حال  صدای اعیی
پریشون بعدش... گریه ها و ناراحتی هاش... نیم 

دونستم چر کار کنم.  بخصوص که ارسالن ترسیده از 
گناه قتل به گردنش بیفته بیتا رو توی اون چاه   این که

دفن کرده بود. از اون روز من و ارسالن خواب و خوراک 
دار بشه...  نداشتیم که مبادا یاشار از اومدن مادرش خیی
بچه ام تموم این سال ها بی مادری کشید. خدا لعنتت 

 کنه... خدا ازت نگذره مازیار... 

 

 مازیار پوزخندی زد و گفت:  

که کم نذاشتی براش... اون پش خوشبخت تر از   _تو 
همه ی ما بود چون محبت تو رو همیشه داشت. وقتی 
ارسالن اون بال رو رسم آورد فکر نیم کردم زنده بمونم و 

بتونم یه روزی تالقی همه ی کاراشو رس خودش و 
 خانواده اش دربیارم اما خدا یم خواست که زنده بمونم. 

 

وردم و همان طور که روی بی صدا آرام گوشر ام را درآ 
 قرارش یم دادم پیایم را تایپ کردم. 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

تمام حواسم به مازیار بود و تا زمابی که خطری را برای 
 مامان فریده حس نیم کردم جلو نیم رفتم. 

 

ی را یم شنیدم.    باید همه چیر

حاال که آن دو مقابل هم قرار گرفته بودند باید یم  
 ست. فهمیدم بر ما چه گذشته ا

 

مازیار به سمت بار کوچیک که انتهای پذیرابی تعبیه شده  
 بود رفت و همزمان گفت: 

ی پاهات خسته  _شب طوالبی درپیش داریم فریده بشیر

 یم شن. 

 

 مامان فریده به توجه به خواسته ی او غرید:  

 ... _من فقط یم خوام از یاشار و زندگیش دور بموبی

 ! ی  همیر
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 مازیار رسی تکان داد و گفت: 

ط داره... تو قبول کن بقیه اش حله...   _گفتم که رسر

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد_هفت 

  

 

دلم یم خواست جلو بروم و مامان فریده را محکم به 
 آغوش بکشم. 

دلم یم خواست برای تمام مادرانه هایش دست و  
 پاهایش را بوسه بزنم. 

 

ه بودم ترسیده وقتی او را این جا و کنار مازیار دید 
 بودم... 

 ترسیده بودم که خط بطالبی بر باورهایم کشیده شود.  

ی را نداشتم.   ی ی چیر  من دیگر تاب چنیر
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مامان فریده ثابت کرد شاید مرا به دنیا نیاورده باشد اما   
 کمیی از مادر واقیع ام نبود. 

 

پیایم که به گوشر ام رسید باعث شد تا لبخند نریم روی 
 لبهایم بنشیند. 

 جواب را فرستادم و آنچه که الزم بود ارسال کردم. 

 باز با صدای مازیار توجهم به آن ها جلب شد.  

 

_وقتی اون خانواده پیدام کردن تقریبا جای سالیم توی 

 بدنم نمونده بود. آب رودخونه منو به جابی دورتر 
 کشونده بود. 

 همه فکر یم کردن مردم.  

زن مثل پش خودشون منو تیمار کردن.  مرد و پیر اون پیر
ی و ازم مراقبت کردن. تا مدت ها نیم  زخم هامو بسیی

تونستم راه برم. آثار صدمه ای که به کمرم و گردنم وارد 
مه... تموم اون  شده بود هنوزم  که هنوزه گریبان گیر
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مرد  سال ها..  تا به خودم زن و پیر بیام کنار اون پیر
 موندم. 

ی و از خداشون بود  اما من فقط و فقط  بچه ای نداشیی
ی فکر یم کردم به انتقام.   انتقام از هردوی  به یک چیر

شما... توبی که دوستم نداشتی و فکرت با ارسالن بود... 
 و ارسالبی که  اون بال رو رسم آورده بود. 

 

 مامان فریده مستاصل گفت : 

_اصال به این فکر کردی که با بالهابی که رسم آوردی  

 من چر کشیدم؟ 

 

 ش را پر کرد و روی بیک از مبل ها نشست. مازیار جام

 گردنم درد داشت اما نیم توانستم جایم را تغییر دهم.   

ی فریده... امشب باید سنگ هامونو با هم   _بشیر

ی باید وابکنیم... حاال که ارسالن مرده و تو هم آزاد شد
 بهم یه جواب درست بدی. 
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باالخره مامان فریده روی ییک از مبل ها با فاصله از او  
 نشست. 

یم دانستم که درد کمر و پاهایش همیشه آزارش یم 
 دهند. 

 مازیار لبخندی به او زد و گفت:  

_هر دومون پیر شدم... اما من هنوزم عاشقتم...هنوزم 

 یم خوامت. 

 

 و گرفت. مامان فریده نگاه از ا 

مازیار جرعه ای از نوشیدبی توی لیوان را رسکشید و 
 گفت: 

_تو فکر یم کتی من از هیجر خیی ندارم؟ اما اشتباه تو 

ی جاست... من توی اون خونه کیس رو داشتم که  همیر
ها را واو به واو بهم یم رسوند.   خیی

 

نفس من هم مثل مامان فریده حبس شد. این مرد  
 نشان یم داد. خطرناک تر از آبی بود 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد_هشت

  

 

_وقتی به خودم اومدم و تونستم باالخره رس پا بشم 

برگشتم... برگشتم و پیداتون کردم. با ارسالن ازدواج 
 کرده بودی و بچه دار شده بودی... 

تمام فکرم به این بود که بعد اون ماجرا چطور ارسالن تو 
و حتی ازت بچه دار شده... شب و روزم رو قبول کرده 

شده بود نقشه کشیدن تا جابی که ییک از خدمه های 
 اون خونه رو با پول خریدم... 

کیس که نزدیک ترین به تو بود و یم تونست راپورت   
ی رو بهم بده...   همه چیر

یم دوبی همه فکر یم کردن من مردم..  حتی پدر و  
 مادرم... 
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مهم بود که حاضی بودم مرده انتقام از شما اون قدر 
قلمداد بشم اما روزی رو ببینم که شماها تاوان پس 

 دادید... 

 

دیدم که مامان فریده دست روی سینه اش گذاشت و  
 لب زد: 

 _باورم نمیشه.... 

 

ها که بهم رسید تازه فهمیدم تو هم خوشبخت  _خیی

... ظاهرا با ارسالن ازدواج کردی اما اون حتی  نیستی
نیم کنه... وقتی با بیتا ازدواج کرد فهمیدم نگاهت هم 

کاسه ای زیر نیم کاسه ست...  و بمب اون روزی منفجر 
ین خیی عمرم 

شد که اون زن که خوب یم شناسیش بهیی
رو برام آورد. داریوش پش من بود نه پش اون ارسالن 

 نامرد. 

 اون جا بود که نفرتم بیشیی از قبل شد. 

 دش زده بود. ارسالن پشم رو به نام خو  
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به خودم قول دادم تا هر طور که بشه هر چندسال که 
م.   طول بکشه انتقام رو بگیر

 

 مامان فریده خشکش زده بود  و حرقی نیم زد. 

افات...    سخت بود شنیدن آن اعیی

 مازیار نیشخندی زد و گفت: 

_دورادور  یم دیدم که داریوش بزرگ میشه... از تو 

نبود داری چه خفتی رو ناامید شده بودم و برام مهم 
...  هنوزم نیم تونم هضمش کنم که  تحمل یم کتی

چطور این همه سال توی اون خونه موندی... کلفتی اون 
مردو کردی... بگذریم... فکر کردن به این ها حالمو بد 
یم کنه فریده. تو هیچ وقت ظلم ارسالن رو ندیدی و 

 این حماقت تو رو یم رسونه... 

 

 نفس نالید: مامان فریده بی  

_چطور یم تونستم با خبیط که کرده بودم مقابل 

م  ارسالن بایستم.  تو و بالبی که رسم آوردی اون قدر رسر
 آور بود که نیم تونستم بهش حق ندم. 
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تو یم دونستی ما همو دوست داریم... ارسالن رو خوب  
... دوستت بود اما حرمت عشق و زندگیشو  یم شناختی

... چطور یم توبی انقدر خودتو محق  نگه نداشتی
؟  بدوبی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_هشتاد_نه 

 

 مازیار کالفه از جا برخاست و گفت: 

_ تو اینو نفهمیدی که من چه قدر دوستت دارم...  من 

 ...  یم دونستم تو هیچ جوره دست از ارسالن نیم کیسر

 تنها کاری که یم تونست تو رو مال من کنه همون بود.  

اید به زور مال من یم شدی... اما ارسالن نتونست ب 
 اینو تحمل کنه... 

 ارسالن فکر تازه ای  
ی

بگذریم... با اومدن بیتا توی زندگ
 به ذهنم رسید. 
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 شب و روزم شده بود نقشه کشیدن.  

 زمان یم برد اما نتیجه اوبی بود که من یم خواستم.  

 و پول حالل مشکالت بود. 

دلم یم خواست ارسالن رو نابود کنم و چر بهیی از زدن  
 شاهرگش... 

 همون جابی که نقطه ضعفش بود.  

 عشق دومش رو هم ازش یم گرفتم.  

 

بیچاره ارسالن هیچ وقت نفهمید زنش بهش خیانت  
نکرده و تموم اون ها نقشه هابی که من داشتم پالن به 

 پالن اجرا یم کردم. 

 بیتا ییک از دوستانم بود . کیس که فرستادم رساغ 

خیانت نقطه ضعف ارسالن بود و چشماشو کور یم  
کرد. یم دونستم که اون قدری دیوونه میشه که حتی به 

 حرف های بیتا گوش نکنه... 

ی که   ی اش یم رسید  و تنها چیر زندگیشو جهنم کردم. خیی
ی بود.   یم تونست منو آروم کنه همیر
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ود و من همش و پششو اون تو و پشمون رو ازم گرفته ب 
 ازش یم گرفتم. 

 

 بیتا که جدا شد و رفت نوبت یاشار بود...  

 اما من کار مهم تری داشتم معرقی خودم به داریوش...  

منتظر زمابی بودم که بتونم خودمو به داریوش معرقی  
 کنم. 

 از قضا یاشار بچه ی رس به رایه نبود.  

ن بزرگ برخالف داریوش که رس به زیر و حرف گوش ک 
 شده بود یاشار رسکش بود و عصیانگر... 

 یاشار هموبی بود که من یم خواستم. 

مقابل خواسته های ارسالن یم ایستاد و زیربار حرفاش  
ی باعث شده بود ارسالن مدام مراقب  نیم رفت همیر

 یاشار باشه. 

نیم خواست بیتا نزدیک یاشار بشه چون بدون شک  
ن یم رفت و ارسالن یاشار با دیدن مادرش به سمت او 
ي رو نیم ی ی چیر  داد. خودخواه اجازه چنیر
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ودار پیدا کردن فرصت مناستی بودم که باز بیتا   تو گیر
 فیلش یاد هندستون کرد و برگشت. 

ظاهرا ازدواج کرده بود و یم خواست یاشار رو با خودش 
ه اما ارسالن نمیذاشت حتی یاشار بفهمه مادرش  بیی

 برگشته. 

ها یم رس   ید و منو به نقشه هام نزدیک یم کرد. خیی

 بیتا اینبار دست بردار نبود. 

پششو یم خواست اما ارسالن هرکاری یم کرد تا دستش  
 به یاشار نرسه. 

اون جا بود که درست روزی که بیتا و ارسالن دعوای  
شدیدی توی خونه کرده بودند  و زن بی نوا دست خایل 

گه پشتو یم خوای بیا ا »برگشته بود بهش پیام دادم... 
 «باغ لواسون... 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 
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 #پارت_ششصد_نود 

 

 #شهال_خودی_زاده 

 

یک آدم چطور یم توانست تا این حد منفور و کینه ای 
 باشد؟

 

نیم توانستم باور کنم مادرم را  به خاطر کینه و نفرت 
ی آدیم از دست داده ام.   چنیر

  

جلو بروم  و با دستان دلم یم خواست  در آن لحظه 
 خودم خفه اش کنم. 

ی از مخقی   ون رفیی تمام وجودم نبض یم زد و مرا به بیر
 گاهم فرا یم خواند اما باید تحمل یم کردم. 

 

 من دیگر آن یاشار عجول نبودم.  

ی را یم فهمیدم و منتظر نتیجه یم شدم.    باید همه چیر
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ی و فرزندم... به خاطر مامان فریده  و به خاطر نوشیر
نیلوفر که تنها کسابی بود که داشتم باید صبوری یم 

 کردم. 

 

نگایه دیگر به گوشر ام انداختم. پلیس کیم دیگر یم  
 رسید. 

دقایق با شنیدن آن حرف ها سخت و دردناک یم 
 گذشتند اما باید تحمل یم کردم. 

 

مازیار مغرورانه از جا برخاست و  همان طور که به  
 د گفت: مامان فریده نزدیک یم ش

_ این تازه اول ماجرا بود فریده... ارسالن باید بیشیی از 

این ها تاوان پس یم داد.   اون قدر ترسیده بود که به 
جسد زنش هم رحم نکرد و اونو تمام این سال ها توی 

 اون چاه مدفونش کرد. 

 

 مامان  فریده نالید :  
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 ی. _اما این از گناه تو کم نیم کنه... تو بیتا رو کشته بود

 

 بلند و چندش آور خندید :  

 

_اما ارسالن ترسو، اونو به جای من مخقی کرد. من از 

این ترش که داشت لذت یم بردم. من اون ترس رو 
 بهش القا کرده بودم. 

 

 اشک های مامان فریده جاری شد: 

 ما گذاشتی برامون بدبختی آوردی. 
ی

_از وقتی پا به زندگ

 .  خوشبختی رو از من گرفتی

 

با ارسالن خوشبخت نیم شدی... اون مرد _تو 
خودخواه و مغروری بود. اون نیم تونست خوشبختت 
کنه. من همه چیشو ازش گرفتم. خییل تالش کرد اما 

نتونست . مثال یاشار... ارسالن حتی نتونست پش عزیز 
 کرده اشو برای خودش نگه داره... 
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نودویک 

 

 انم با تمام قدرتم مشت شد. انگشت

 

 تاوان کینه و  
ی

... مامان فریده.. پدرم  همیک ی من... نوشیر
 نفرت این مرد را پس داده بودیم. 

مازیار در نزدیک ترین جا به مامان فریده نشست و رو  
 به او گفت: 

 

_این تازه اول ماجرا بود. هیچ وقت روزی که به رساغ 

م... داریوش... اون داریوش رفتم رو یادم نیم ره... پش 
ی بود که خدا بهم داده بود و شماها تموم این  ی ین چیر

بهیی
سال ها ازم دریغش کرده بودید... ارسالن باید تاوان این 
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رو پس یم داد هر چند که از حق نگذریم پش خوبی 
 تربیت کرده بود. 

اما خب این نیم تونست راضیم کنه اون پشم رو گرفته 
یم گرفتم همون طور که بیتا رو بود و من پشش رو ازش 

 ازش گرفتم. 

ی که یم تونست ارسالن رو از پا دربیاره یاشار  ی ین چیر
بهیی

 بود. 

یم دونستم تمام ترس ارسالن از سمت یاشاره... اون 
نیم خواست هیچ جوره یاشارو از دست بده حتی گایه 
به غلط رفتارهابی یم کرد که اونو از یاشار دور یم کرد. و 

وع کردم. من بازیم  و رسر

 با داریوش حرف زدم...   

 

 مامان فریده عصتی گفت: 

_حاال یم فهمم... این تو بودی که به داریوش دروغ 

! و اون هیچ وقت حرفای منو باور نکرد.   گفتی

 

 مازیار قهقهه ی  مستانه ای زد: 
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_واقعا زن ساده ای هستی فریده... چرا باید راستش رو 

یم خواستم هر چند که یم گفتم؟ من همرایه پشم رو 
اونم زیر دست ارسالن بزرگ شده بود و سخت یم شد 
 به راهش آورد اما با حرفابی که بهش زدم باورم کرد... 

 

 پس داریوش هم نادانسته به راه او رفته بود.  

 مامان فریده بی رمق گفت:  

 

_تو آدم کثیقی هستی مازیار... کاش زودتر فهمیده بودیم  

 که تموم این سال ها این تو بودی که ما رو بازی دادی... 

 

 مازیار لبخند کری  یه زد:  

ی جاش بود... به این که هیچ   این بازی به همیر
ی

_قشنیک

کس ندونه پشت پرده کیه؟  یم دوبی کدوم بخش رو 
 بیشیی دوست داشتم؟ 

 

 نگاه خشکیده اش را به او دوخته بود.  مامان فریده
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 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نودودو 

 

نفس در سینه ام حبس شده بود و به سختی باال یم 
 آمد. 

 

مازیار تکیه اش را به پشتی مبل زد و درست مثل کیس  
که داشت از افتخاراتش صحبت یم کرد بادی به غبغب 

 انداخت و گفت: 

 

ین جای باز  ا از داریوش _بهیی وع شد.   خیی ی از کمپ رسر
بهم رسیده بود. ارسالن کارشکتی های جزب  توی کمپ 
انجام یم داد تا کار یاشارو خراب کنه و اونو برگردونه پس 
اگه هر کاری یم کردم کیس متوجه نیم شد و اگر کیس 
هم  یم فهمید کار نکرده و کرده متوجه ارسالن بود . 
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ه گیر یم اومد بودم تا خب منم منتظر هر فرصتی ک
 نقشه هامو عمیل کنم. 

 درست مثل اومدن سامان به کمپ... 

 

 تپش قلبم روی هزار بود. 

پدرم گفته بود دستی در آن ماجراها ندارد و تنها هدفش  
 برگرداندن من بوده. 

 

حس یم کردم تمام تنم درد دارد. داشتم زیر بار آن  
 حرف ها خرد یم شدم. 

 

سامان خییل شبیه خودم بود. عاشق  _یم دوبی فریده... 
ی بود و یم خواست اونو داشته باشه اما یاشار  نوشیر
براش یه مانع بود درست مثل ارسالن که برای من یه 

 مانع بود. 

 

ون داد و افزود:    بیر
 نفسش را پوقی
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_کیس که توی کمپ برام کار یم کرد ییک از کار گرابی بود 

دادم خوب کار یم کرد که در قبال پول خوبی که بهش یم 
ی و یاشار بود. اونا نیم  و لحظه به لحظه مراقب نوشیر

ی تمام وقت زیر نظر ما هستند.   دونسیی

 

 مامان فریده با ناراحتی گفت: 

_چطور تونستی داریوش رو به راه کثیقی که یم رفتی  

؟ تو اسمت رو گذاشتی پدر؟  بکشوبی

 

 مازیار عصتی از جا برخاست و فریاد زد : 

ش پش منه... باید مثل خودم باشه اما اینو بدون _داریو 
داریوش فقط ته این ماجرا رو یم دونه اما از اصل ماجرا 

 مثل بقیه خیی نداره... 

 

باورم نیم شد این مرد تک تک ما را بازی داده بود حتی 
 داریوش که پشش بود. 
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_داریوش گایه مثل ارسالن میشد و من نیم خواستم 

 اونو از اصل ماجرا بی خیی گذاشتم. کارمو خراب کنه پس 

 

متفکرانه از جا برخاست و باالی رس مامان فریده  
 ایستاد: 

دار  _شاید تو تنها کیس باشر که از اصل ماجرا خیی

ی این راز تو رو  میشه... و دلیلش اینه که یم خوام با گفیی
یک خودم کنم. تو هیچ وقت نیم توبی بذاری و  رسر

ی یم خوام  . بری... برای همیر  تو بدوبی

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نودوسه 

 

 مامان فریده متأسف رسی تکان داد. 

بی شک او هم یم خواست مثل متی که در مخفیگاهم  
 ایستاده و رساپاگوش بودم از اصل ماجرا آگاه شود. 
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 مازیار لبخندی زد: 

اف بکنم.   _یم بینم منتظری... باشه یم خوام یه اعیی

ف تصوراتم به شدت کاربلد بود و خوب یم یاشار برخال
دونست هربار و با وجود کارشکتی ها چطور پروژه رو 

 ادامه بده و کم نیاره... 

ی به اون پروژه پیوست و این دوتا با  وقتی هم که نوشیر
هم ییک شدن دیگه امید خراب شدنش رو از دست 

 دادم. 

 اما با اومدن سامان یه نور امیدی پیدا شد. نقطه ضعف
ی بود.   بزرگ یاشار نوشیر

ی رو یم   سامان را مالقات کردم و بهش گفتم اگر نوشیر
خواد باید با ما همکاری کنه... سامان یه وحیسر تمام 

 ...  عیار بود. گستاخ و روابی

 

 و بلند خندید و افزود:  

ی قیدش رو زده بود و دیگه   ی خاطر نوشیر اصال به همیر
 نیم خواستش. 
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وع به تحریک ی اشار کرد تا جابی که اون شب سامان رسر
یاشار باالخره اختیار از کف داد و به رساغ سامان رفت و 

 تا جابی که یم تونست کتکش زد... 

عکس هابی که توی اون مدارک دیدی همه شون کار اون 
شخصیه که مدام یاشار رو تعقیب یم کرد. یاشار نیم 
 دونست داره با پای خودش وارد تله ی ما میشه... 

 

را پدرم از عکس هابی که به دستش رسیده بود فقط ظاه
ی بود رو به من نشان  اون عکس هابی که مربوط به نوشیر

 داده بود. 

 

_ اون شب بعد از این که سامان از یاشار کتک خورد به  

ی رفت و اونو تهدید کرد که اگر به کانکسش  رساغ نوشیر
ی رو راجع به یاشار و کارش به پلیس یم گه  اما نره همه چیر
 نیم دونست خودش قراره قربابی اصیل این نقشه باشه. 
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ی توی کانکس  سامان گرفته  عکس های حضور نوشیر
ین فرصت  ی شون ایجاد شده بود بهیی ی که بیر شد. درگیر

 برای ما بود. 

ی همون شخص داخل کانکس   به محض خروج نوشیر
شد و خییل راحت سامان  رو از این دنیای تلخ خالص 

از خودش به جا نذاشته بود  اما  کرد جوری که ردی
ی کاقی بود.  ی بود و همیر  شواهد علیه نوشیر

 

مامان فریده با تتی لرزان از جا برخاست. صدایش  
 رعشه داشت وقتی گفت: 

_از تو رذل تر ندیدم مازیار... نیم دونم تموم این سال ها 

... چند نفر   کتی
ی

چه طور با این هم رذالت تونستی زندگ
... تو بی وجدان ترین آدیم رو عذاب دادی  و هنوز رسپابی

 هستی که شناختم. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نودوچهار  
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 مازیار نزدیک شد و بازوی مامان فریده را محکم گرفت : 

 

 فریده من رذلم... من کثیفم اما تو 
ی

_آره تو راست یم گ

به من محکویم... اون مدارک دسته منه و تو نیم توبی 
... تو که نیم ب ه خاطر یاشار عزیزت به من بی توجه باشر

 پشت نابود بشه... یم خوای؟ 
ی

 خوای زندگ

 

 مامان فریده نالید : 

ارم اما  ی  کثیفت بیر
ی

_ازت متنفرم مازیار... از تو و این زندگ

 اینو بدون  دیگه هیچ وقت دستت بهم نیم رسه... 

 

 مازیار دندان قروچه ای کرد: 

 مدارکو رو کنم؟_پس یم خوای اون 

 

ون آمدم و  و با صدای بلند   گاهم بیر
بی طاقت از مخقی

 گفتم: 
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_من این جام مازیار... یم خوام بدونم تا چند لحظه ی 

 دیگه که پلیس رس یم رسه بازم رس حرفات هستی یا نه؟ 

 

 زده ای زد: مامان فریده جیغ وحشت 

 __یاشار مادر! 

   

 با خونشدی جلو رفتم و گفتم: 

ممنونم مامان فریده... ازت ممنونم که بهم ثابت _ازت 
کردی این همه سال در حقم جز مادری کاری نکردی. 
امروز بهم ثابت شد در کنار آدم های خییل کثیف توی 

 زندگیم، آدم های خوب و مهربون کم نیستند. 

 

قدیم به سمتش برداشتم و مامان فریده هم قدیم به 
ا نه  او را به سمت خود سمتم برداشت اما مازیار غافلگیر

ی بود  چنگ زد و   کشید و کارد میوه خوری را که روی میر
 زیر گردن او گذاشت. 

 _جلو نیا... وگرنه یم کشمش... 
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 نگاهم روی مامان فریده قفل شد که گفت: 

_یاشار من عمرمو کردم مادر...گول این مردو نخور... 

 من اصل اون مدارک رو توی خونه گذاشتم... 

 

 رید: مازیار غ

... نباید بهت اعتماد یم کردم.   _خفه شو فریده... لعنتی

 

ی پلیس فضا را پر کرد و مامان  همزمان صدای ماشیر
 فریده نالید : 

_کارت تمومه مازیار... منو بکش و خالصم کن اما بدون 

هيچ وقت نیم توبی عشقی که به ارسالن داشتم به 
 دست بیاری. 

 

 مازیار پر از نفرت فریاد زد:  

... یم کشمت. _ن  یم ذارم زنده بموبی و خفتم رو ببیتی
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دیگر نفهمیدم چطور شد و تمام اتفاقات در چند ثانیه  
 رخ داد. 

به سمت مازیار حمله ور شده بودم و با مشت محکیم  
که نثار صورتش کرده بودم ناخواسته از مامان فریده 

 جدا شد. 

 

نیم دانم شاید اگر پلیس جلویم را نیم گرفت جانش را  
 با مشت های بر دربر یم گرفتم. 

 

انتقام تک تک اعضای خانواده ام را با آن مشت ها  
 خایل کردم و نفس نفس زنان از جایم بلند شدم. 

در آن لحظه تنها نقطه ی آرامشم  آغوش مامان فریده  
 بود. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 شصد_نودوپنج #پارت_ش
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دستبند که به دستان مازیار نشست باالخره توانستم 
ون بدهم.   نفسم را به راحتی بیر

 

 که زمان شناسابی  
رسوان احمدی همان افش جوابی

مادرم در باغ ما را همرایه کرده بود لبخند معناداری زد و 
 گفت: 

_ممنونم که به ما اعتماد کردید و خودتون دست به 

 ای نزدید. اقدام عجوالنه 

 

 رسی تکان دادم و گفتم:  

_من از شما ممنونم. فقط یم تونم از این آقا یه سوال 

 بکنم. 

 

وقتی رس تکان داد مامان فریده را که هنوز توی آغوشم 
 بود نرم رها کردم و به سمت مازیار رفتم. 
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 نگاهش پر بود از نفرت و کینه...  

 مقابلش ایستادم و گفتم: 

معرقی خودم نباشه... تو کیس  _فکر یم کنم نیاز به
 .  هستی که شاید بیشیی از پدرم منو شناختی

 

ه و مات به من   نیشخندی کنج لبش جا گرفت و خیر
 چشم دوخت. 

 باید یم دانستم  و ذهنم را آرام یم کردم... پرسیدم:  

ش کرده بودی... اون آدیم که یم تونست   که اجیر
_اوبی

ی نزدیک باشه گ بود؟   انقدر به من... به نوشیر

 

 لب هایش خبیثانه کش آمد و گفت: 

ی گ توی اون کمپ   نزدیک... فکر کن ببیر
ی

_خودت یم گ

 اون قدر نزدیکت بوده؟

 

 قلبم تپیسر تند گرفت. 

 ناباورانه نالیدم:  
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... محسن..   . اون.... _بعد از امیر

  

 انگار قطعه پازل گم شده پیدا شده بود.  

 کیس که همه جوره نزدیک ما بود...   

 ان عروش...  

 فرار رخساره...  

  ... ی  حضورش در کانکس نوشیر

 ناباورانه لب زد:  

 _نه! 

 

 خنده ی مستانه ای کرد و گفت: 

_اون پش خوب بلد بود کارشو انجام بده... نزدیکت بود 

حت یم تونست تمام نقشه های منو اجرا و خییل را
کنه...   اما اومدن رخساره کار مارو راحت تر کرد... اون 
ی  یم تونست خییل راحت اطالعات داخل کانکس نوشیر

 رو به ما بده... 
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 _یعتی اون فرار... همه ی اونا نقشه بود؟ 

 

 بادیدن برق چشمان مازیار آه از نهادم برخاست... 

 

 کن #کیم_برایم_عشق_دم_ 

 

 #پارت_ششصد_نودوشش

 

  

 

_از همون روز اول تنها کیس که یم تونست هم اعتماد 

تو رو جلب کنه و هم کارابی که ازش یم خواستم انجام 
بده محسن بود. بعد اومدن سامان نیاز بود از داخل 

یم... باید کیس رو  ی بگیر
ی اطالعات بیشیی کانکس نوشیر

ی تون یم فرستادیم که بشه تمام  ی تون رو بیر اتفاقات بیر
ی  بفهمیم... رخساره خییل راحت تونست اعتماد نوشیر

 رو جلب کنه... 
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 نفس در سینه ام حبس شد و غریدم :  

_تموم مدت کثیف بازی کردی... در ظاهر پدرم مقرص 

بود اما توی بطن ماجرا این تو بودی که این بازی کثیف 
 رو هدایت یم کرد. 

 

انش را درهم جمع پوزخندی زد و صورت درب و داغ 
 کرد : 

_کاش تا آخر همه چر خوب پیش یم رفت. دوست 

 داشتم همه چر بی نقص باشه اما... 

 

 و نگاهش را به سمت مامان فریده کشاند و لب زد:  

_اوبی که فکرشو نیم کردم کارو خراب کرد. پدرت خییل 

خوش شانس بود اما قدر داشته هاشو ندونست...من 
 دنیا رو فتح یم کردم.  اگه عشق فریده رو داشتم

 

ون داد.   و نفسش را به شکیل آیه بیر
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 _اما پدرت هیچ وقت اونو ندید.  

 

  **** 

 

  بی نفس از جا پرید و به سمت پنجره رفت... 
ی  نوشیر

 دارم یاشار... 
ی

 _حس خفیک

 

کنارش ایستادم و دستم را حمایت گرانه دور کمرش   
 پیچیدم: 

 _آروم باش عزیزم. 

 

 یکباره زیر گریه زد.  به طرفم چرخید و به

دستانم به دور شانه اش پیچید و او را به سمت خود 
 کشیدم. 

 

 رس به سینه ام چسباند و هق زنان گفت:  
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_چه طور نفهمیدم؟ یاشار... چطور... آدما یم تونن تا 

این حد کثیف باشن؟ تمام باورام... اعتمادم... وای 
 یاشار فکرشم دیوونه کننده ست. 

 

 موهایش زدم و آرام گفتم: بوسه ای روی 

_منم باورم نشد... باور نیم کردم تمام اتفاقات کمپ زیر 

رس محسن باشه... اوبی که تو رو دزدید... حتی قوی 
رو... اون شب اوبی که در کانکس رو به رومون قفل کرد 
و آتیش به کانکس کشید... حتی اون کیسه سیمابی که از 

صد جونت رو کرد. روی پل پرت شد... بارها و بارها ق
وقتی فکر یم کنم محسن همه جا با ما بود. عجیب نبود 
ی رو  که همیشه بعد هر اتفاقی با کمکش اعتماد بیشیی

 جلب یم کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نودوهفت 
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ی که هنوز عصتی بود گفت:   نوشیر

 

 
ی

ی آدیم یم تونه راحت زندگ _حاال چر میشه؟ همچیر

قاتله سامانه... کیس که باعث شد توی این کنه؟ اون 
چند سال نتونم نفس راحتی بکشم... مدام خودمو 

مقرص دونستم. یاشار نباید بذاریم قش در بره... اونو 
 رخساره باید تاوان کاری که با ما کردن رو پس بدن. 

 

 کمکش کردم تا روی کاناپه بنشیند. 

 م: دستان یخ کرده اش میان انگشتانم بود که گفت 

_خوبی مازیار این بود که وقتی دید خودش لو رفته و راه 

نجابی نیست سیع در مخقی کردن دستیاراش نکرد. خییل 
ی که فکر یم کردم اونا رو لو داد.  ی راحت تر از اون چیر

نگران نباش با افش پرونده صحبت کردم و آدرس شون 
 رو دادم. اونا هم خییل زود دستگیر میشن. 
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ی پلک بست   و نالید:  نوشیر

_وقتی فکر یم کنم چه قدر ساده بودم یم خوام دیوونه 

شم. چه قدر دلم برای رخساره سوخته بود... فکر یم 
 کردم دارم کمکش یم کنم... 

 

 او را میان بازوانم کشیدم و گفتم:  

 

_به این فکر کن که از یه عمر  عذاب کشیدن نجات 

ایط  بهت بگ م و پیدا کردیم. نیم خواستم توی این رسر
ناراحتت کنم اما بعدش فکر کردم حق داری درجریان 

... و این که دلم یم خواست آرامش رو دوباره بهت  باشر
 برگردونم. 

 

رس بر سینه ام گذاشت. بی اختیار دست روی شکم کیم 
 برجسته اش کشیدم و گفتم: 

ش داشته  _دلم نیم خواد تو و این بچه هیچ اسیی

 باشید... 

 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 و گفت:  بوسه ای زیر گلویم زد 

 _یاشار باورم نمیشه این ماجرا تموم شده... 

 

دست زیر چانه اش انداختم و بوسه اش را پاسخ داده و 
 گفتم: 

 _یم دوبی قشنگ ترین بخش اتفاقای امشب کجاست؟

 

 نگاه منتظرش را به چشمانم دوخت. 

 لبخندی زدم و گفتم:  

 

_این که داریوش هم از خییل از این اتفاقات خیی نداره. 

  گردانده اصیل این اتفاقا مازیاره... یعتی 

 

 لب زد:  

دن اموال پدریت بهش  _خدا روشکر. پس توی سیر

 اشتباه نکردی... 
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_داریوش کیس بود که تموم این سال ها کنار پدرم بود. 

ازش حرف شنوی داشت و در اصل پش خوبه بود. من 
همیشه فرار کردم. از مسئولیت پذیری فرار کردم..هیچ 

تاد تا هرکاری پدرم یم خواست رو انجام بدم . وقت نایس
اگه داریوش بیمارستان رو یم خواد حقشه چون  کنار 
پدرم برای اون بیمارستان زحمت کشیده. ما تاوان 
اشتباهات پدرامون رو دادیم... دلم یم خواد دوباره 
داریوش رو مثل برادر کنارم داشته باشم. باید باهاش 

 حرف بزنم. 

 

 پنج شنبه پارتای پایابی 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نودوهشت

 

 

 توی کمپ بودم.  
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ی...  ی  انگار خایل بود از هر چیر

 نه کیس یم آمد و نه کیس یم رفت.  

 خودم را به کانکس رساندم. 

 وارد اتاقک شدم. نگاهم دور چرخید. 
ی

 با دلتنیک

یتی را آن جا کنار یاشار  گذرانده بودم.   روزهای تلخ و شیر

 یم کردم هر لحظه هوا گرم و گرمیی یم شود.  حس

 داخل کانکسم قدم یم زدم که در باز شد. 
ی

 با دلتنیک

 

 با دیدن محسن نفس در سینه ام حبس شد... 

 

؟  _تو... تو این جا چر کار یم کتی

 

 لبخندی زشتی زد. 

محسن را هیچ وقت این طور ندیده بودم... تنها کیس 
 . که به او شک نکرده بودیم محسن بود 
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هنوز باورم نیم شد کیس که تمام مدت گزارش کارهای  
 ما را به مازیار یم داده محسن باشد. 

ی مثل حلقه ی فیلیم مقابل چشمانم رژه رفت.   همه چیر

 

از همان روزی که وارد کمپ شدم و چند روز بعد  
دزدیده شدم. از گم شدن قوی... و خییل اتفاقات 

 دیگر... 

 قدیم جلو آمد. 

 

 : فریاد زدم

 !  _جلو نیا... لعنتی

 

انگار گوش هایش نیم شنید که توجیه نکرد و قدیم 
 دیگر به سمتم برداشت. 

 

کف دستم را به نشانه نزدیک نشو مقابلش گرفتم و 
 نالیدم: 
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 _چر از من یم خوای؟ 

 

 لبخند کری  یه روی صورتش پخش شد و لب زد: 

 _یم خوام کارمو تموم کنم. 

 

 و نگاهش را به شکمم دوخت. 

 دست خودم نبود جییعی از ته دل کشیدم: 

 _نه! 

 

 دستی مرا تکان داد: 

 . ی چشماتو باز کن عزیزم داری خواب یم بیتی  _نوشیر

 

 باز کردم و بی رمق دیده 
چشمان داغ شده ام را به سختی

 در نگاهش دوختم: 

 _یاشار! 
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 _داشتی خواب بد یم دیدی عزیزم... 

بازوانش چشمانم به آبی پر از آب شد و خود را میان 
 انداختم. 

فکر محسن و رخساره و کاری که با ما کرده بودند لحظه 
 ای مرا رها نیم کرد. 

 

 #کیم_برایم_عشق_دم_کن 

 

 #پارت_ششصد_نودونه 

 

ی عزیزم همش یه خواب بود....   _نوشیر

 

 نفسم سخت شده و باال نیم آمد. 

تصویر محسن آن قدر زنده و واضح جلوی چشمانم  
وانستم باور کنم که آنچه دیده ام رژه یم رفت که نیم ت

 یک خواب بوده است. 
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 _بهم گفت یم خوام کارمو تموم کنم. 

 

 با ندامت و پشیمابی مرا به خود چسباند و گفت:  

و بهت یم گفتم و ذهنت  ی _تقصیر من بود نباید همه چیر

 رو این جور درگیر یم کردم. معذرت یم خوام عزیزم. 

 

 کردم: دستانم دور کمرش پیچید و زمزمه  

 _یاشار خییل ترسیدم... 

 بوسه اش روی موهایم نشست: 

_نگران نباش دستگیر یم شن... هم اون هم رخساره... 

 حتی جالل... یه اکیپ فرستادن دنبال شون... 

 

 اشک هایم رسازیر شدند: 

_باورم نیم شه اون جوری گول خورده باشم. رسما ما رو 

کرد که کشوندن عروش... رخساره اون فیلم رو بازی  
فقط بتونه بیاد توی کمپ و پیش من بمونه... باورم 
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نمیشه یاشار... هر موقع بهش فکر یم کنم یم خوام 
 دیوونه شم.  

 

 محکم مرا به خود چسباند و گفت: 

_دیگه تموم شد...  هیچ رازی پشت پرده نیم مونه و 

حتی اگه خییل زمان از روش بگذره باالخره یه روزی 
س. نمایان میشه. ضمنا   تا من کنارتم از هیجر نیی

 

 بیشیی در آغوشش حل شدم... 

 دیگر دلم جدابی نیم خواست.  

 

 ما به اندازه ی کاقی تاوان داده بودیم.  

 لب هایم لرزید و بی اراده گفتم: 

 

_اون روزی که عروش مون به هم خورد رو هیچ وقت 

یادم نیم ره...  یم دوبی یاشار گایه یه رسی آدما قربابی 
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ودخوایه یه رسی دیگه یم شن. ما قربابی خودخوایه خ
 و کینه توزی مازیار و پدرت شدیم. 

 

بوسه ای عمیق بر پیشابی ام نشاند و با آیه از رس دل 
 گفت: 

 

_خییل بده بی گناه باشر و تاوان اشتباهات دیگران رو 

بدی. خییل ها قربابی شدن اما بیشیی از همه تو... من... 
وش...  سوختیم تا یه رسی بتونن مامان فریده... فرن

 . ی  آتیش خشم شون رو خاموش کیی

 

_بیچاره مامان فریده که تموم این سال ها تو نفرت و 

ی عشق. خییل  کینه دوتا مرد سوخت و اسمشم گذاشیی
ظلمه به خدا..  هرگ جای مامان فریده بود زیر بار این 
همه طلم یم شکست اما اون رسپا موند  و عشقش 

 ی پشاش. ریخت به پا

 

 رسی به تایید تکان داد و گفت: 
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ی که یم تونه توی این ماجرا آرومم کنه  ی _تنها چیر

یادآوری اینه که عشق مامان فریده بهم واقیع بود. اون 
جا وقتی با مازیار حرف یم زد فهمیدم اگه االن این 

جام... اگه حال دلم خوبه فقط به خاطر عشق مادرانه 
اف ایه که مامان فریده بهم  ی رو اعیی ی داده... یه چیر

 کنم؟

 

 نگاه منتظرم را به چشمانش دوختم و او افزود :  

_اگه مامان فریده هم باورامو خراب یم کرد شاید دیگه 

نیم تونستم رسپا بشم... خییل سخته که نزدیک ترین 
آدما... همونابی که سخت بهشون اعتقاد داری  باوراتو 

، چون اون وقته که تو   ی زیر آوار اون خرابی ها خراب کیی
 مدفون شدی و رایه برای نجات نیست. 

 

 

 _عشق_دم_کن می_برا#کیم

  د #پارت_هفتص
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ی )نوش  ( یر

 

زدم  به  داخل قابلمه یم اتیبه محتو  طور که هیم همان
ها  نتیاز کاب یکیبه  هیکه کنار دستم تک  یلوفر یسمت ن

 و گفتم:  دمیداده بود چرخ

ش یخوا یم چر  نمی_خب بگو بب که چشمات دو   بیر
 زنه؟ ساعته داره دودو یم

 

 

 کش آمد و گفت:   لبش

 ... ا یزبون آدم حرف بکش ر یاز ز  ی_تو هم خوب بلد

 

نامش را بر  ینازک کردمو محکم و جد چشیم پشت
 زبان راندم: 

 ! لوفر ی_ن

 

 و گفت:  د یخند
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 ؟کتی   کارا با دادشمم یم  نی... از ادمیترس بی _ووو

 ام گرفت:  خنده

 نیا ر یتا من ز  ز یبر  یچا هی.... اشار ی اونم گ... اشار؟ی_ 
 . میغذا رو خاموش کنم بعد با هم حرف بزن

 

ی م یبرداشت و رو  نتیکاب  یاستکان از تو  دو   گذاشت.    یر

ی _نوش  ! یر

 ... بی رایتو پذ میبر  ز یرو بر  ی_چا

 

 ر یها را آماده کند من هم ز  یتکان داد و تا چا یرس 
 قابلمه را خاموش کردم. 

 

 ونیر را ب شکالبی  تییسکو یب یبسته  نتیداخل کاب از 
 و به سمتش گرفتم و گفتم:  دمیکش

 بذار کنارش...  نا ی_چندتا هم از ا

 

 گفت:   طنتیش با 
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 ... ا یشیتپل م ی_دار 

 

انه گفتم:  بی   صیی

دونم چرا رمان کش  ... نیمگهی_حاال کو تا پنج ماه د
 . اد یم

ی _هنوز سونو نرفت بچه  نیا مینیدلمون آب شد بب ؟یر
ه... پشه؟ ه؟یچ  دخیی

 

و پشم نداره...   _بچه بچه ست... دخیی

 گفت:   مهربان

... میر براش بگ ا یگم که بدونم از االن چ  _از اون لحاظ یم

ی نوش یوا  یکردم فقط لباس نوزاد  دا یمغازه پ هی یر
بلوز شلوارا رو که  یرو  یها ببیع نیا داره... اگه بدوبی 

 کردم.   چه ضعقی  دمید

 

 بر لبانم نشست.  لبخند 
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مامان... چند دست  یرفته بودم خونه  شبی_اتفاقا د
نوزاد  هی یکردم بو   گرفته بود. نيلو به لباسا که نگاه یم

 نیا گه گ  شده همش یم قرار یب اشارمیزد.  مشامم یم ر یز 
  اد؟یم ا یبچه به دن

 

بچه رو  یخوا یم عی    و رس  یکنه تو زود پز   _البد فکر یم
 . یبد لشیتحو 

 

 رفت و افزود:  سهیخودش از مثال خودش ر  و 

 

 _تصورش بکن... 

 

 ! وونهی_د

 

 . میرفت بی رایرا برداشت و با هم به پذ یچا تی یس

 

 _عشق_دم_کن می_برا#کیم
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  کی#پارت_هفتصدو 

 

 و گفتم:  دمیرا نوش یچا یا جرعه

ی _تنها چ  تهییسکو یو ب یچسبه چا بهم یم یلیکه خ  ییر
تونم بخورم... فقط دلم هله هوله  ...غذا که درست نیم

 خواد.  یم

 

 گفت:   بامزه

 

 . شهیخوشمزه م _بچه مون مثل پفک نمیک

 

دوست داشتم نگاهش کنم. چشمانش  د یخند یم وقتی 
 برق داشت.  جور خایص کیبودند. و  با یدرشت و ز 

 

چرخه و همش  که تو رست یم  هیچ نمی_خب حاال بگو بب
ش یخوا کنم یم  حس یم  تو خونه که مشکیل ؟ازم بیر
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پروژه  اشار ی...  هیکه اون جا موقت  دوبی  نيلو یم ؟یندار 
 هیدنبال  میتون و یم شهیبده وقتش آزاد م لیرو تحو 

 . میخونه خوب بگرد

 

از  یکاناپه داد و همزمان جرعه ا  اش را به پشتی  هیتک
 و گفت:  د یرا نوش شیچا

ی  بی ام. فعال هم قصد جا _من از خونه ام رایصی  رفیی
 ارم. ند

 

 برلبانم نشست و او افزود :  لبخند 

دوست دارم... ماهن  یلیخانم و حاج آقا رو خ ی_مهر 
ی ماه... نوش  ؟یر

 

سد.رس تکان  بی قرار بود آن سوال کذا ظاهرا  را باالخره بیر
 : د یدادم و او پرس

 

ی حسیر و ام ی_ناز   هم دارن؟  یا گهیبرادر د یر
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 : دند یباال پر  میابروها

 _نه چطور؟

ی م یرا رو  استکان  : د یلب پرس ر یگذاشت و ز   یر

 بود؟ _پس اون گ

 

 بود؟ گ  ،_گ

بود.   ... اتفاقی دمید اطیح یرو تو  یکی_من اون روز اول 
 مردجوون...  هی

 

چند روز  نیا یاز اقوام شون بوده...تو  د ی_خب شا
   ش؟یدیند

 

اون  یگه اون پشه هم تو   حسم یم هی_نه! اما 
 
ی

 کنه!   یم ساختمون زندگ

 

 : دمیبرچ لب
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 یجان تو رو خدا حواست جمع کن... من از ناز  لوفر ی_ن
ی هم اشار ی... شمیم یر گیپ ی حسیر با ام یجور  یر مشکل  یر

هم اون جا باشه. عمرا  گهیپشه د هیداره حاال فکر کن 
 . بذاره تو اون جا بموبی 

 

 دستم را گرفت و گفت:  یتند

دوست  یلی... من اون خونه رو خا ینگ جر ی_بهش ه
....  ه؟یاون پشه ک نمیفقط کنجکاو شدم بب دارم... 

سم یرومم نشد از مهر   جون بیر

 

 _عشق_دم_کن می_برا#کیم

 

 #پارت_هفتصدودو 

 

 گفتم:   طنتیش با 
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 بشه؟ اصال گ شیر آنقدر ذهنت درگ د ی_حاال چرا با
 ؟چرا همون روز بهم نگفتی  م؟یدیکه ما ند  شیدید

 ... نمیکن بب  فیتعر 

 

 درشتش را درشت تر کرد:  چشمان

 ! زبی  نیم حرقی  اشار ی_قول بده به 

 

 گفتم:   یتند

بفهمه اون  هیرقصه کاف نزده یم اشار یام مگه...  وونهی_د
 اد یشده اون موقع فردا صبح م تیرو  گهیپش د هیجا 

 . د یدنبال خونه بگرد د یدنبالت که بر 

 

_نه تو رو خدا من که تازه جا به جا شدم... بعدشم اون 

ی حسیر ام ... به خدا حتی دمشیپشه رو از اون روز ند  یر
کت یم ساختمون  یو تا حاال تو  نمیب رو هم فقط تو رسر

 . دمشیند
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 فیتعر  میآن مرد را برا دار ید یآرام گرفت و ماجرا کیم
 کرد. 

 دمیفهم یم د یبه من نزده بود و با حرقی  یبود ناز  بیعج
 . ستیآن مرد جوان ک

 

را برداشته و شماره  گوشر   لوفر ین یحرف ها دنیشن با 
 را گرفتم.  یناز  ی

 گفتم:   د یچیکه در گوشم پ  شیصدا

 جان؟ یناز  _خوبی 

 : د یمتعجب پرس یناز 

ی _نوش  بچه خوبه؟ ؟تو خوبی  یر

 ام گرفت:  خنده

 ؟ی. تو چطور زمیعز  می_ما خوب

ی _وا نوش کت دراومد ستیما دو ساعت ن یر ...  میاز رسر

ی حال همه مونم که خوب بود... چ  شده؟ ییر
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 لوفر یو نگاهم را به ن دمیدندان گز  ر یرا محکم ز  لبم
 دوختم. 

ی _نوش  ؟بی اون جا یر

 

 

 هی میزد با نيلو حرف یم می_اوهوم... اوهوم... بابا داشت
ی چ  شناش یم اشارو یگفت کنجکاو شدم. خودت که   ییر

 . اد ینيلو به وجود ب یبرا مشکیل چیخوام ه نیم

 گفت:   نگران

ی نوش _چه مشکیل ی چ نا یخونه بابا ا یتو  ؟یر  شده؟ ییر

 

 هیبا  اطیح یگفت اون روز تو   _نه... نه... فقط نيلو یم
 ... هیک  دهیمرد جوون آشنا شده... البته نفهم

 

 گفت:   متعجب

 _مرد جووون! 

 کمم بداخالق بوده.   هی_آره ظاهرا 
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 _بداخالق؟! 

 _اوهوم. 

 فکر کرد و گفت:  کیم

ی نوش ی_وا  ؟زبی  از کاوان حرف یم یدار  یر

 داشت.  تی یاسم عج چه

 _کاوان؟

 

 درشت شد و خود را به من و گوشر  لوفر ین چشمان
 . د یقرار است چه بگو  یناز  ند یخواست بب چسباند. یم

اومده بود تهران...  ی... کاوان چندروز مهیی_پشدا
ی نوش تیراستش همون سوئ خواست اما مامان  رو یم یر

نشد خونه  گهیدادن د لو یچون زودتر قول شو به ن نا یا
رو بهش بدن... راستش ممکنه بازم برگرده چون انگار 

گفت ازش   چشمش تک اتاق باال رو گرفته... مامان یم
اون اتاقو بهش  شهیم ستیو ر  تخواسته  تا کاراش راس

بگم از  نمی... البته اارهیمامانم نتونسته نه ب گهیبدن... د
بشه رسه... فقط تا جا به جا  نیم به کیس یکاوان آزار 
 مونه.  اون جا یم
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 _عشق_دم_کن می_برا#کیم

 

 #پارت_هفتصدوسه 

 

 کاره ست؟  _مگه چر 

 گفت:   یتند

جراح فوق العاده  هی... کاوان هی_راستش قصه اش طوالن
 یاتفافا تو  یلیقلبه... جزو نخبه هاست اما... خ ی

کم بداخالقه و دوست نداره   هیافتاده... درسته  شیزندگ
ت کنه ام با کیس روز  هیداره... حاال  لیا اونم دلمعارسر

ی کنم. نوش  یم فیرس فرصت برات تعر  جان صابر  یر
 من برم....  یندار  سوایل هزنه اگ صدام یم

 گفتم:   یتند

 مزاحمت شدم.  زمیعز  د یندارم.. ببخش ی_نه نه... کار 
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... راستش مامان د ی... حق تون بود بدونهیچه حرف نی_ا

برادرزاده اش از  د یترس مونده بود. یم یسیتو رودروا
 دستش ناراحت بشه.منظورم به اون تک اتاق باالست.   

 

 دا یپ یا گهید یجا لو ین یما برا ی_کاش بهم گفته بود
 . میکرد  یم

دونستم  ... من نگفتم چون یمهیچه حرف نیا زمی_عز 
س کاوان پش لوستیجا واسه ن نیاون جا مناسب تر  . نیی

 . هیخوب یلیخ

 

 گفتم:   لوفر یرو به ن از خداحافیطی  بعد 

 که؟  یدی_شن

 

 گفت:   متعجب

 یلیجراح بودن خ هی یخورد جراح باشه؟ برا _بهش نیم
تو  اد یب  د ینخبه اونم جراح چرا با هیجوون بود. ضمنا 

 خونه عمه اش؟  ووبی یر ش ر یاتاق ز 

https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegoo 
 

 

ت   یدی_شن که  گفت ماجرا داره... ظاهرا پشه معارسر
 ها رو دوست نداره...  بهیکردن با غر 

 حرف نزده بود...  میپش برا نیاز ا یوقت ناز  چیه

... من ابهیکم  یاز اون اسما ؟تی ی_کاوان؟ چه اسم عج

ی که اول  . دمیباره شن یر

 

 لب زد:  متفکر 

  ه؟یچ شیمعن عتی ی_منم... 

 گفتم:   یکنجکاو   با 

 تو گوگل...  می_بزن

 : د یخند

 ... ا ی_تو از من کنجکاوتر 

 زدم:  چشمیک

ده با_داداشت تو رو به من  ی حواسم به همه چ د یسیر  یر
ی همه چ انیبه بعد منو در جر  نیباشه... از ا  یذار  یم یر
 ؟نيلو... ایک
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 تکان داد:  رس 

 ه؟یچ شیمعن نمی... بزن بب_ایک

 ام دوختم و خواندم:  را به صفحه گوشر  نگاهم

 انیاش از کاوه و کاو  شهیو ر  هیاسم کرد هی_صخره... 
 ... اد یم

 لب زمزمه کرد:  ر یز 

 مثل خودش... صخره!  _درست

 

رمان  هیو کاوان که قراره  لوفر ین یقصه  نمیخب ا خب
 میبرا رو رقم بزنن و ما تو جلد دوم کیم گهیعاشقانه د

 . مشیعشق دم کن بخون

 

فصل رو  نیا ابی یپا یسالم... ان شاء هللا پارتا دوستان
 ... هنوز رمان تموم نشده. ذارمیم کشنبهی یبرا

دادن و فرصت  امیاز دوستان پ یلیکه خ  بی اون جا از 
ی و یم ز یوار  یبرا خوان بمونن و رمان رو در کانال  خواسیی
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 نیآخر ا یکه پارت ها  کشنبهیفرصت تا روز  نیبخونن ا
 شده.  د یتمد شهیفصل گذاشته م

ی تع جور که قبال هم گفتم مبلیعی  همون نکردم و شما  ییر
ده هزار تومان عضو کانال  یباال با هر مبلیعی  د یتون یم

شات  هی. فقط کافد یو ادامه رمان رو بخون د یبمون
ماندن در رمان  یبرا د یو بگ د یرو برام ارسال کن زتونیوار 
 . لوفر ین

ی هم یبرا فهیدونم نتا ضع یم زانیعز   د یفرصت رو تمد یر
ا بتونن بمونن و  تیرو آسون گذاشتم تا اکیر  طیکردم. رسر

و  گهیکانال د  هیداخل  میرفت یم د یبخونن. چون قانونا با
ی تلگرام شون  یلیمن راحت تر بود اما خ یبرا ها گفیی

 سخته شونه.  گهیکانال د  یبرا تیمشکل داره و عضو 

شماره کارت ها رو گذاشتم و فقط شما شات رو  زانیعز 
عضو رمان  د یخواه . اگر یمد یتا ثبت بش د یبرام ارسال کن

 15اون رمان  یورود د یباشم هم بش تیخواهم حوا یم
 کیهر دو رو با هم و با  د یتون هزار تومان هست و یم

 دیکن  ز یشات وار 

 

 _عشق_دم_کن می_برا#کیم
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 _زاده ی#شهال_خود

 #پارت_هفتصدوچهار 

 

 

 

 . میمواج نشسته بود یایدو کنار هم رو به در  هر 

 

  یاز گذران روز ها بعد 
ی

مان حاال انگار به  سخت زندگ
 . میبود دهیساحل آرامش رس

 

رخساره و  ارانشیمحسن و  دست ییر با دستگ باالخره
س  بعد از روزها نگرابی  هیجالل در مرز ترک و اسیی

 . میآسوده بکش نفیس میتوانسته بود
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بود که آن شب آن عکس ها را از من  کیس  محسن
گرفته بود و بعد از من به رساغ سامان رفته او را خالص 

 کرده بود. 

 

داشتم.  یبودم حال بد دهیا شنخیی ر  نیچند روز  که ا تا 
جوره  چیاعتماد ما را جلب کرده بود که ه یمحسن جور 

 پشت تمام اتفاقات  کمپ کیس میکرد  تصورش را نیم
 جز او باشد. 

 

س ز  ارانشیاو و دست ییر دستگ تا  متحمل شده  یادیاسیی
 . میبود

 

را  لوفر ین نگذاشته بود و حتی  میروزها تنها نیدر ا اشار ی
 . د یایمان ب یرده بود به خانه هم مجبور ک

 

ده بود و مدام با تلفن  وشیرا هم به دار  دهیفر  مامان سیر
 گرفت.   از احواالت خیی یم
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اف کامل شان  ار یهمکاران ماز  ییر از دستگ بعد  و اعیی
  یتازه ا یانگار پنجره 

ی
 یبرا یدیجد یایو دن رو به زندگ

 مان باز شده بود. 

 

که دور شانه ام انداخته بود  مرا به سمت   با دستی  اشار ی
 . د یخود کش

داد و رسش را به سمت  ونیر ب قیعم را با آیه نفسش
 : د یو زمزمه وار پرس د یگوشم کش

ی _تو هم به اون چ  کتی   کنم فکر یم  که من فکر یم  ییر
ی نوش  ؟ یر

 

 :  دمیرا به صورتش دوختم و پرس نگاهم

  هیشب یلیکه خ  ا ی_نکنه تو هم به در 
ی

 ماست فکر یم زندگ
 روز پر از آرامش...  هی روز توفابی  هی ؟یکرد

 

 کرد و گفت:   یمستانه ا ی خنده
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ی نوش  دونستی  _یم اون  یتو  پاتو گذاشتی  از وقتی   یر
ی همه چ هو یشد...  توفابی  میزندگ یایکمپ در  رنگ  یر

 ی مهیتو همون ن دمیبرام گرفته بود. و فهم یا گهید
ی ت ... ی... باهوش... قو متی  یگمشده  ی بیر  ... یر

 

 چسباندم و گفتم :  شیام را به بازو  گونه

 خان؟ اشار یخودت  ا یاز من بود  فیتعر  نی_االن ا

 

 ام زد و گفت:  شابی یبه پ یا بوسه

ی _تو ع دو نشون زدم.  یر ت هیبا  بی جورا هی.. پس خودیم یر
حساب  یستادیاز همون روز اول محکم جلوم وا وقتی 

ی ع یکیکار اومد دستم که با  خودم طرفم... مغرور و  یر
ی ... واسه همیقو   دوبی  خوشم اومد ازت. یم یلیخ یر
 قدرش خوبه!  ف،یحر  شهیهم

 

 _عشق_دم_کن می_برا#کیم
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 _زاده ی#شهال_خود

 

 

 

 #پارت_هفتصدوپنج 

 

 یایخاص تمام زوا چانه ام انداخت و با نگایه ر یز  دست
 صورتم را رصد کرد و لب زد: 

 یاول... و هر کار  _من عاشقت شدم... از همون روز 
حالت به خودم نگه  نیتر  کینزد یکردم تا تو رو تو 

 دارمدوستت  یلیدارم... خ

 

 قی یو نفس عم دمیدندان کش ر یز  ار یاخت را بی  لبم
 . دمیکش

 

پشت انگشت اشاره نوازشگرانه به گونه ام را لمس  با 
 کرد و گفت: 
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ی _نوش ی ... از همه چدمیترس مدت یم نیا یتو  یر ... از یر

ی زم ی چ هیگفتم هر لحظه ست که   و زمان... یم یر آوار  ییر
جوون  هینبودم...  رسمون... من آدم محتایط یبشه رو 

مدت  نیا یکله خراب که حرف حرف خودش بود اما تو 
اگر خودم  د یکرد.... شا  اطیجاها احت یلیخ د یبا ادگرفتمی

ی شماها  راهو ادامه یم مونتنها بودم ه دادم اما داشیی
کدوم تونو   چیخواست ه منو محتاط کرد چون دلم نیم

 . فتهیبراتون ب اتفاقی  ا یاز دست بدم... 

 

 یو قو  دهیرا آبد اشار یاتفاقات  نیکردم تمام ا  یم حس
 تر کرده بود. 

 

 ی... اما تجربه میرو کنار هم گذروند سختی  ی_روزها
 بودند.  باارزشر 

 

   یم راست
ی

مقابل مان  یایدرست مثل در  ما  گفت زندگ
 بود. 
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رساندند و دوباره  آرام و نرم خود را به ساحل یم امواج
مکرر ما  یگشتند درست مثل تالش ها  به عقب بریم

  یبرا
ی

 کوبنده و گایه  آرام... گایه تند و گایه ... گایهزندگ
ی و سنگ بیمه دستخوش توفابی  نرم... و گایه  ... یر

 

 گوشم زمزمه کرد:   کنار 

 ؟موافقی  با بستتی _ 

 

 که کش آمد گفت:   لبم

 . میر بگ برات بستتی  می_پاشو بر 

 

  یسمت دکه  به
ی

 . میکه کنار ساحل بود راه افتاد  بزرگ

مامان  یکه برا  یزنگ زد. از خانه ا وشیراه دار  یتو 
 کرد.   فیتعر  اشار ی یبود، برا دهیخر  دهیفر 
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ان تمام کارها اشار ی که پدرش کرده بود امور   بی به جیی
ی مه چه ش حساب یم یر ده  را به او که برادر بزرگیی شد سیر

 بود. 

 

خیی دار شده  ار یوحشتناک ماز  یاز کارها وشیدار  وقتی 
ی چ یلیمان آمد و خ یشب به خانه  کیبود  را  ها یر
 کرد.   فیتعر  مانیبرا

 

 سواستفاده کرده بود.  یاز او همچون مهره ا ار یماز 

 هم بودند هر دو پدرابی  هیدو برادر شب نیقدر ا چه
ی خودخواه داشتند که جز به هدف خودشون به چ  یر

ک د یکردند.  نکته   فکر نیم یگر ید مامان  گرشانیمشیی
بود که با محبتش آن دو را به هم متصل نگه  دهیفر 

 داشته بود. 

 

 ها برگردد.  با بستتی  اشار ینشستم تا  یگر ید مکتین یرو 

 

 جوان کنارم نشست.  همان لحظه زبی  در 
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 بود.  با یبه تن داشت و ز  محیل لباس

 وم؟یر _فالت بگ

 

 _عشق_دم_کن می_برا#کیم

 

 #پارت_هفتصدوشش  

 

 _زاده ی#شهال_خود

 

فکر کردن به من بدهد دستم را به  یکه اجازه   نیا بی  و 
 و کف دستم را به سمت خود گرفت:  د یسمت خود کش

 کوه...   هیمثل  یگاه دار   هی_  تک

 

شد و لبخند بر  دهیکش  اشار ینگاهم به سمت  ار یتاخ بی 
 لبانم نشست. 

زنم... ها... نه  حرفا رو یم نیا دمی_ها فکر نکن مردتو د
ی نقشش افتاده...بب نیا  ... یام دار  تو رایه یر
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 به او چشم دوختم...  کنجکاو 

 ده... دوتا...  _خدا بهت دوتا بچه یم

 

و با دقت تر  د یبه سمت خود کش شیی یدستم را ب کف
 نگاه کرد: 

ه... بعدترم   پش...  هی_بزرگه دخیی

 

از قبل کش  شیی یهر لحظه ب میدانستم چرا لب ها نیم
 . ند یآ یم

 

ی _اوه دخیی چه قدر باال و پا  نیمثل ا تی...زندگیشد ییر
 . استیدر 

 

گفتم البد   نبود یم لب ساحل، دور و برمان خایل اگر 
  نیکه ا   ستادهیفالگوش ا

ی
ام  جور مو به مو از زندگ

دار است.   خیی
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نگاه نکن... کارم درسته... کف دستت  ی_اون جور 
... هیات روشنه ... شوهرت مرد خوب ندهیشلوغه اما آ

قدرشو بدون.. چشمش فقط دنبال خودته و بس... 
...   عاشقته... خوشبختت یم  کنه دخیی

 

 بلند شد.  شیاز جا یتند اشار یشدن   کینزد با 

 دنیبه او دادم و تا رس اسکناش فمیک  یاز تو من  و 
 شد.  بیدانم به کجا رفت که غ نیم اشار،ی

 

 را مقابلم گذاشت و گفت:  سنتی  بستتی  یکاسه   اشار ی

 اومدم.  دمشیبود؟ تا د _گ

 

 ام انداختم :  تی یبه ب تی یچ

 . یر _فالگ

 

 کرد:   یا خنده
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ی چ نی_تو که به ا  ؟یاعتقاد ندار  ا یر

 به دهان بردم.  بستتی  قاشقی 

ی چ هی_   گفت.   یم بی ایر

 

 : د یدرهم کش ابرو 

 گن.   _چرند یم

 : دمیخند بلند 

کوهه...   نهو یگفت مردت ع  ... داشت یموونهی_د
 دوستت داره...  یلیعاشقته... خ

 

 زد:  لبخند 

ی _پس همچ  گفت؟   ا یچ گهیگفته! د  چرند هم نیم یر

 _انگار خوشت اومد؟ 

 کاربلد دوست دارم.   یر _خب فالگ

 رفتم:  سهیر 

 ... اشار ی_ 
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 ... اشار ی_جون 

ه دویم هیاول مون  ی_از بچه هامون گفت... بچه   دخیی
 پش... 

 

 باال انداخت:  ابرو 

 هم داشته.  _پس دستگاه سونوگراقی 

 

   شهیباورت م اشار ی ی_وا
ی

تون مثل  گفت زندگ
 ... استیدر 

 

 داشته.  بمی_پس علم غ

 به شانه اش چسباندم و گفتم:  رس 

 ... شر  مرد خوشبخت یم نی_گفت کنار ا

 زد و گفت:  میبه موها یا بوسه

 _اون که شک نکن. 
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 عشق دم کن میبرا جلد اول کیم انیپا

ی بعد در ادامه هم جلد  ی در هم لوفر یکانال و با نام ن  یر  یر
 . هیر گ  کانال قرار یم
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